AH.

MÚHLE

BLUZKULONLEGESSÉGEK

KERTÉSZETI TELEPE
TEMESVÁR

COSZTÜnÖK ALJAK PONGYOLÁK

<rí«gyzíls Ingyen.

FALÜDI LÁSZLÓIÉ:

Anyát, ÓTJéM gyermekelteket a hátgerlnczelgörbüléstől!!
>!•

66.

8. SIÍM.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
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Természetes forró meleg kénes forrágtj

i I

Nincs többe elgörbült test!

_ a Theruiál-Bzálloda földszintjén, =

iszapborogatások, kő- és kádtordfi^
a Nagyszállódé földszintjén. Gondos pensió. A téli
fürdöévádrá vonatkozó felvilágosítás végett fordul¬
jon a budai
Szent-VukácifürdS igazgatóságához

Páratlan

Margit-créme

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok által aján
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesésen könynyü és hygienikns! Vattázás nélkül elfödi az egész elgörbülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló
testegyenészeti mnintézetemben a legtökéletesebb technikai
kivitelben és mérsékelt árak mellett késznlnek, továbbá:

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

egyenestartók, járókésxülékek, mülábak és mfikezek
cs. és kir. szab. KELETI-fele sérvkötok, haskötők.

Új! Gummi - görcsérharisnyák
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬
közök. — Képei árjegyzék ingyen és bérmentve.
TT "P T K ' • ' T T orvos-sebészi műszerek és
•«»"•»•«•*••••* «>• gnmmiáruk-gyára : : : :
Budapest, IV., Koronaherczeg-utcia 17. szám.

szép lenni?

Akkor ne basználjon mást,
mint a legjobb¬
általában
elismert —

Hogátsy-féle magyar pipere-boraxot,
a melytől rózsás, üde, selymes arczbőrt nyer, eltünteti
» ránozokat, ezeplőt, májfoltol, pattanásokat, stb.
7V79//^f > V f / / í « » í / í / nem nélkülözhetjük, mert
1MyUrUlU&lHll
legkeményebb talaja
vicot it megpnhitja. Királó báisiszer torok-, szemgyul
ladás, iuadM és uájbni ellen. A fogak fehérítése és
épentartása tekintetében bámulatos hatással bír. Mint
univerzAlis háziszer gyermekápolásnál és háztartás¬
ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható.
—.
Egy doboz ára 30 és 75 fillér. —
Rog«t»y-féle boraz-orém l K, lorax-azappan 8O f.
kontx-ponder l K 2O f., boraz-fogkrem 50 fillér.

és csodás hatású arczszépltő
- finomító a Köldes-léle

Párili vilávkiállitát 'Óraiul Príx- 1900.

Kwizda-féle Resiiluiions- fluid
mosóvíz lovak számára

-

. Szóvédjegy, czimke és csomagolás védve.

-

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

HERCZEO
tobaj-hegyaljál borpinozésEete Sáro(patakon.
:::
Eredeti töltésű palaozkocott

TOKAJI BOROK
a herczegl jószágkormányzóság saját kezelésében.
Kivonat a nagy árjegyzékből:
Arak O'S literes palactkbtn:

1904. Tokaji szamorodii
_ K l—
1901.
kiváló
finom
K 3 1906.
kövér édeses
K 350
1889. Ó-Tokaji
kitűnő évjárat
„ K U—
1885. «
•
•
K 8,1880. «
kiváló különlegesség
K 1U.Tokaji aszú- éa természetei gyógyborok:
1904. Tokaji aszú 4-puttonyos
_ K (!.1901. « » 6- «
K 8.1889. « « S- <s gyógyásza
K II!.1874. « « 4 - «
Cabinelaszu
.... __ K 16.—
Szétküldés a sárospataki várpinczékből, bármely posta- vagy
vasúti állomásra bérmentve. A megrendelt borok vételára, hí
előre be nem küldetett, utánvéleleztetik. Epy 5 klg-os poslf= kosár 5 félliteres palaczkot tartalmaz. = ^ = ^ =
Megrendelések czimzendők : Herczeg- Windisch-Graeti
Lajos központi irodája Bnda)>est, IX., Lónyay-utczail.
TELEPON-UÍTEEUEBAII 108-66.

Kwiida-féle

- fluid

SZERKESZTŐ

9. SZ. 1909. (56. ÉVFOLYAM,):
Szerkesztőségi iroda: IV. Reáltanoda-utcza 5.
Kiadóhivatal':
IV. Egyetem-utcza 4.

HOITSY PÁL.
(Egész évre _ .
Félévre „ .
Negyedévre _..

FŐMUNKATÁRS

MIKSZÁTH KÁLMÁN.
•;'.

16 korona.
8 korona,
4 korona.

A t WU0kn>nfkd>-val
negyedévenként 80 fillérrel
több.

letességek közül épen annak, a melyet ö mégis
titokban 'valamennyi fölé helyezett: a zsidós
» MEGBOLDOGULT báró Kemény János (a Zsig- kalabriásznak.
Az új politikai áramlatok megölték a zsidós
\
mond. öcscse) váltig szerette hangoztatni
kalabriászt.
Igen, a politikai áramlatok, mert
X A . a klubban- és az országházi folyosón, hogy
a
két
kedvencz
nemzeti foglalkozás bizo
ez
csak öt tökéletes dolog van a világon: az
nyos
összefüggésben
van egymással. S ha leg
angol parlamentarizmus, a milói Venus, a
alább
külön
csinálnák
az emberek, hogy addig
sakk, a pápaság és a zsidós kalabriász'. A többi
minden el vari imitt-amott hibázva, csak ez az ne kártyáznának, a míg politizálnak, vagy
addig ne politizálnának, míg kártyáznak (a
öt örökkévaló.
No, ugyan nem volt igaza, mert rövid néhány hogy Podmaniczky is kontemplálta, ki válsá
éve, hogy meghalt, s immár vége van a töké gos napokon ráförmedt a politizáló képvise

FALUSI DÉLUTÁNOK.

HARISNYAHÁZ!

csak a melléket
védjegygyei va¬
lódi. Képes ár¬
jegyzéket ingyen
éa bérmentve

KARDOS és STEIHEB TI., Andrássy-nt 60. (Oktogon).
Harisnyák, keztyük, trikók, árak, övek,
színházi és sport különlegességi czikkek.

F«raktár: Török JOZM1 győgy-

szerész, Budapest, Eirály-u. 12
és Andrássv-nt 26.

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

Szénásy,

Vagyongyűjtésre,
tőkebefektetésre,
ajándékozásra

selyemáruháza, IV., BÉCSl-UTCZA 4. SZ.

::

jelenti,hogy a f a r s a n g i ú j d o n s á g o k

minden bankszakember véle- l
•menye sierlnt a

Duplaszéles creppe meteor
«
• creppe charmeuse
t reczés cachimir
•
brillanté
:!

Duplaszéles cachimire de sóié
*
« chinée voile
*
« Voile de sóié chine
bordűrrel stb. stb.

A farsangi vásár keretében

::

csipke-ruhákból, hímzett japán-selyem-ruhákból, hímzett francsia batist-rnhákbél, arany,
exfist és fekete flitter-ruhákbol

m e r t ezen sorsjegyeknek évenkint hat húzásuk van,
m e r t ezen sorsjegyek még 52 évig játszanak,
m e r t éten sorsjegyek főnyereménye

egy millió korona,
a melléknyereményei pedig:
1500,000, 300,000, 200.000,100,000 K stb.
n e r t minden sorsjegy okvetlen nyer, sőt minden sorsjegy
többször is nyerhet; akár évenként mind a hat húzáson is,
l m e r t a legkisebb nyeremény, melyet minden sorsjegynek
nyernie kell, 140 korona, azonkívül egy kb. 30_ torona
értékű nyereményjegy.
| E g y d a r a b sorsjegy Ara „
127.- K
l ő l e g t i l k ü l d e n d ő _ _ _ _ - M>— K
A fönmaradó tartozás : 117.— L_
a vevő tetszése szerint (de legalább évenkint 10 kor. által) törlesztbető. A hátralékos tartozás ntán. melyet a törlesztések
csökkentenék, BVi °/í> kamat fizetendő. Az előleg beküldése
után a megrendelő azonnal megkapja a sorsjegy számával el¬
látott letéti"!, melyet birra
• * - a folyó hó 8S-iki búzáson -*o
már részt vési éj i sorsjegyre eső nyeremény kizárólag őt illeti
meg.— Minden hozás után azonnal küldünk sorsolási értesítőt.

NAGY OCC ÁS l ÓT
rendezünk, mely alkalommal az itt felsorolt, úgyszintén fehér és fekete csipkekelmék
mélyen leszállított árban kerülnek eladásra. — Továbbá:
Louitsienne souple minden szinben _
—.OS k r .
TtifFote brillanté minden s z i n b e n
l.IO •
F e h é r báli m e s s a l i n e
.___ _ . . . "" "~
—.OS «
D u p l a s z é l e s p e t t y e s |^aze-ruha.ra .
.OS •
OO s z é l e s juponnais minden szinben
— .OS •
1Í2O s z é l e s chinai selyem-creppe, bAH ruliúra ~_7 &.OO •
Fej- és váll-echarpeok 2—2Vt méter hosszúságban, voile de sóiéból l írttól kezdve.
Fekete taffották: 75, 85, 95, 1.25, 1.35, 1.45 és feljebb.

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

Szénásy, Hoffmann és Tsa
CSAKIS: IV., Bécsi-utcza 4. szám.
>Iiuta.k vidékre ingyen és bér mentve.
-

Budapest, VIII. kerület, Baross-tér 3 V. szám.
(Saját házában. József főherczeg-szálló.)

F A L U S I D É L U T Á N O K .—MártonFerenczrajza.

FnnkliB-TintilAt nyomdija. Budapest IV.. Egyetem-utoza 4. izám.

BUDAPEST,. FEBRUÁR 2 8 .
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

lőkre a klubban : "menjetek kérlek kártyázni»)••
Oh, nem bizony. A világért se tudnak meg
válni egyiktől sem, kártyázás közben is poli
tizálnak s a politikában is kártyáznak a ma
gyarok, — még pedig nem egyszer hazárd
módon.
Innen van az, hogy a divatos kártyajátékuk
rendszerint kifejezi politikai hangulatukat éa
vice-versa. A Bach-rendszer alatt a jámbor
preferánz dominált, vagy a csendes pikét, a
provizórium alatt a konzervatív tarokk (Paskievics és Klopiczky), Deák idejeben a l'erbh
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(akkor még volt mit veszteni), a Tisza-aerában
a Kőrössy Sándor által kitalált Faramuczi iá
melyben nem kellett gondolkozni), az egyház¬
politika hangulatában pedig a zsidós kalabriásx
jutott méltó virágzásba. Ez most már megdonthetlennek látszott.
De a mint előre kezdte vetni sühonette-jé4
a szocziálizmus, a «kis ember» érdekének fel¬
karolása a politikában, a kártyajátékokban is
be kellett állni egy ezt kifejező fordulatnak,
vagyis megszületett az «alsós*, melynek az a
lényege, hogy az ///.só'/,- fölibe kerekedjenek a
felsők-nők.
Az alsós speeziális magyar találmány, állí¬
tólag egy nagyváradi gabonakereskedő agyából
pattant ki. \inc.s benne semmi nemesebb styl.
mint a minő van a barminczhármas tarokk¬
ban, vagy ;i xsi<lós kalabriászban, nincs benne
harmónia, szimetria még kevésbbé, tarka-barka,
kusza és logikátlan, de fordulatos s tele van
váratlan esélyekkel, olyan, mint a bobókás
operetté a klasszikus s/inpadi müvek kö/ött,
s még sincs a századnak egy találmánya se
(elbújhat Edison isi, mely olyan villámgyorsan
furakodott volna be az emberiség közszükség¬
letei közé. A kártyajátékok Napóleonja, mely
egy karika-csapásra hódította meg a világot.
Játsszák ezt már mindenütt. Klímában a rizs¬
földeken déli pihenőkor ezt ütik a kulik, jól
végzett minisztertanács után ebbez ülnek le a
Menelik miniszterei, (bizonyosan maga a ncgus is) s hallani a nisni-nowgorodi vásáron.
az egyptoini gúláknál, a Himalaya alján, és
talán még az i/landi kecskepásztorok kái-tyázásánál is a zengzetes magyar varázs-szava¬
kat: «hu», «vanák», • fedsái-",
mint akár a
berlini és drezdai kávéházakban az «l'hu». a
• Vannak* és a «Fedák Sári» helyett.
me¬
lyek lényeges iigurái az «alsós »-nak.
Ha a fentebi) felállított tbeoria csakugyan
igaz, vagy ha csak némileg igaz is, t. i. hogy
nálunk a kártyajátékok a politikai hangula¬
tokhoz idomulnak, akkor az alsós alkonya is
megérkezik, ez a hatalmas titán is meg fog
bukni egy napon, sőt már eddig is csodálatos,
a politikai helyzetet tekintve
ki
hogy
nem formálódott egy olyan játék, melyben
a király üt el mindent, s mely kiszorítsa az
alsóst. Semmi kétség, hogy ez meg fog tör¬
ténni, rnert ezen a téren mi magyarok veze¬
tünk, de ez idő szerint még HZ alsós a szu¬
verén, mely minden egyéb játékot cl nyom.
Egy csöppet se lehet tehát csodálkozni a
"Vasárnapi Újság* • Falusi délutánok" czimii
képén, sőt bár egészen új e.s eredeti, mégis
mint kedves ismerős hat ránk. Hogy miért
nevezte el a jeles rajzoló «délutánok »-nak,
holott több délutánt egynél alig lehet ördön¬
gösség nélkül egy rajzban megörökíteni, an¬
nak bizonyosan H/ lesz a Hűimére, mert pars
pro totó, ezzel a délutánnal meglehetősen eg\ öntetüek a plébános úr többi délutánjai is.
Hát igen. falun vagyunk, a plébánián, s
miután a iotis/telendő úr elvége/te már a
templomban a litániát s az öreg asszonvok,
a kik hallgatták, hazacsos/ogtak botosaikban
a ropogó havon, most már az ördög bibliája
következett s egész auimóval folyik az alsós.
Hogy miért volna épen vasárnap'.'
kérdi
az olvasó, vagyis inkább a kép nézője. No,
biz' ahhoz nem kell valami különös Scherlok
Holmesi ész. Vasárnap azért van, mert külön¬
ben a teiuplombiró ő kigyelme, a ki itt az
egyetlen munkásember a maga paraszti mi¬
voltában, nem ült volna be szükségből sem
harmadiknak, lévén otthon terjedelmes gazda¬
sága körül egyébkor mindenféle apró-cseprő
teendője. Hogy pedig miért van a képen tél.

9. 8ZÁM. 1909. J6. EVFOLVA».

VASÁRNAPI ÜJ8ÁÖ,
mikor a külső vüágból semmi se látszik, se
a hóval fedett házfedelek és mezők, sem az
azokon feketedő foltok, a disznópörkölések
nyomai, arra is templombiró uram vezet rá,
mert ha nem tél volna, még vasárnap délután
se maradna vendég, hanem kimenne a vetése¬
ket megnézni, vagy a szőlőt, de erre mutat a
• gibicz*, a segédjegyző is, a ki köpönyegben
mit keresne rajta a köpönyeg, ha nem
van,
volna tél? Még így is nagyon furcsa, már egy
félórája fölvette, hogy neki halaszthatatlan
dolga van (csinos, ínézeskalácsos szivek képecskéire való pofa), bizonyosan menyecske van
a játékban, vágj' Juczi, a mészáros kisasszonya,
mindamellett nem bir megválni a lebilincselő
látványoktól s ott ülvén a nyalka szolgabirói írnok mellett, a ki hazajön a városból
vasárnaponkint s a ki sógora lesz, ha Juczit
elveszi, lelkének minden rokonszenvével kiséri
jó és balszerencséjét s már talán huszadikszor
fogadkozik:
- No, még egy kiosztást megvárok.
Élénk, kifejező, beszédes kép: a plébános
úr jól táplált, kedélyes arczán a megelégedett¬
ség honol. (Tudjuk már, ki van nyerésben).
A szőnyegen levő parthieval is körülbelül tisz¬
tába jutott, átértvén a czirkumstancziákat,
hogy hol van a tökász, még csak egy kérdés
feszélyezi, meg van-e támasztva az «adutt kilenczes» vagy pedig el lehet-e fogni ? A hetyke
Írnokon van a sor az akczióban. Neki kell
most ráadni. Bizonyos fölénynyeí ül ott, érezve
személye előkelőségét és a demokrácziának ho¬
zott áldozatot, hogy egy paraszt partnerrel ült
le (de hát a kártya-szenvedély jobban egyen¬
lősít, mint minden jelszó és intézmény), nyeg¬
lén fújja fölfelé a czigaretta füstjét, minden
mozdulatáról lerí a kényeskedés; nagy íifikával kombinál, hogy üssön-e vagy ne üssön,
mintha ezen fordulna meg Európa sora. Ha¬
bozik, mint XIV. Lajos öltöués közben, hogy
melyik mellényhez nyúljon. Hol ehhez a kár¬
tyához kapkod, hol a másikhoz. Végre meglen¬
dít egyet, meg visszateszi. A gibicz szemei szinte
kidagadnak a feszült várakozásban. A plébános
leteszi a kártyáját és kissé hátradől. «ütcunque
szundikálók közbe egyet, ha majd elhatározza
magát, költsön fel..
zsörtölődik tréfásan.
A ticsúr még egyre kombinál. Homlokán, sze¬
meiben valami belül épülő titokzatos stratégiai
tervezetnek külső szimptomái, felhői és megvillanásai vonulnak el, mialatt ideges türel¬
metlenség és fagyasztó csend támad a szobá¬
ban s a templombiró bütykös ujjai közt, me¬
lyek jobban tudják fogni a kaszát, megreszkelnek a kártyalapok...
Az óra csendesen ketyeg ez alatt a falon,
lomhán húzódik odább-odább a mutató, míg
az idő sebesen rohan előlük, négyszerié sebe¬
sebben a szokottnál, mintha erezné, hogy itt
nem veszik angol értékben és nem tartják
nagy becsben,
sőt ellenséges érzülettel azzal
dicsekesznek, mikor majd nagyokat nyújtóz¬
kodva abbanhagyják éjféltájt:
Ejnye, heh pompásan agyonütöttük az
időt.

m.

A MAGYAR ASSZONYOKHOZ.
- Hir a falunkból. —
Sok a falunkban a lakodalom,
És a keresztelő kevés.
Évek óta a hogy saámlálgatom :
Elönt miattad én édes fajom,
A fájdalom és a szégyenkezés!
Szomorú ház az, a hol nincs gyerek . . .
Mint a virágtalan határ.

A kert kizöldül, de ránk nem nevet.

Mert lombja közt virág nem integet,
S az is szomorú, a ki arra jár.
Gyermektelen házak, utczák, falak,
Ti megátkozott fügefák,
Holott a rügy virágba sohae fut :
Ha Magyarország kárhozatra.jut,
Ti hoztok szégyent, pusztulást reánk.
... Oh töltse be, — mint szebb jövőnk dala,
A gyermekzsivaj e hazát;
S ne legyen itt falu, sem egy tanya,
Hol a ti lelketek ne rajzana:
Szép magyar asszonyok, magyar anyák l
Szabolcsba Mihály.

VELENCZEI ÉJ
Árny simul ódon, nagy palotákhoz,
A ragyogó víz elkomorul,
Vén paloták nagy, fekete árnya,
A ragyogó telt holdat imádva,
Arczczal a vízre borul.
Halk csobogás. Birkózik az árral
Kőből rakott sok utczasarok,
A nagy éjt lassan, ringva bejárják
Karcsú sötétlő, fekete bárkák,
Mint sötét gondolatok.
Ó paloták közt, mint bárka, melyet
Eingat a hullám dajka-dala,
Úszik a lelkem: istennek fáradt,
Őszi magányos estelen támadt
Szomorú gondolata.
Messze, hová az árny sosem ér el,
Reng a víz fénylő tükre felett,
Égő barázdát vonva az árra,
Lampiónos, nagy virágos gálya,
Mint rózsa, mely vízbe esett.
A gálya dalol. Az illatos éjben
Dal zendűl, bús, elhaló,
Reng az arányló barázda a habban,
S a lelkeraen úgy húz végig a dallam.
Mint karcsú, virágos hajó.
Kisérik gondok, mint fekete bárkák,
Reszkető, fényes nyomát;
Ó paloták közt, árnyba', magányba'
Reszket a zengő bús szerenáta
Az éjen s a lelkemen át.
Nagy Zoltán.

A FEKETE VÁROS.
REQÉNY.

(Folytat**)

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN.

íím,
dörmögte Bibera, levetvén róka¬
prémes csurapéját, mert már meleg kezdett
Ez már ok. Ezt mondta
lenni a teremben.
volna kegyelmed a legelőbb.
Gosznovitzer Dávid uramat görcsös köhögés
fogta el, a vér mind arczába tolult, mindamel¬
lett integetett a kezével, hogy ő akar szólamDe ez nem történhetett meg előbb, csak mi¬
után Trück Sebestyén hátbaütögette egy kicsit
a göthös tanácsurat.
-- Nekem nem az a kifogásom, nemzetes
tanács, Nustkorb uram, szenátortársunk ellen,
h°gy eg}T emberéletet, a Görgeyét. megkímélte,
mert Lőcse városa még elég erős arra. hogy a
kivel akar, elbánjon, ha még olyan hatalmas
lenne is, hogy a felhőket érné a feje, de
arra már nem elég Lőcse városa, de semini
földi hatalom se, hogy egy embert, a kinek
könnyelműségből hagyják a vérét elfolyni, hogy
egy életet, mely nem kiméltetett meg a kellő
pillanatban, visszaadhasson.
Nyugtalan mozgás, fészkelődés keletkezett »
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tanácsasztal körül. A szenátorok östizenéztek,
csodálkozva, mi akar ez lenni.
- Csak úgy sebtiben beszéltem a hajtok
közül némelyekkel, kiket a kocsinkra fölvet¬
tünk,
folytatá Gosznovitzer, — az idő rövid¬
sége és ezeknek az embereknek az együgyüsége lehetetlenné tette, hogy alapos tájékozó¬
dást szerezhessek, de annyi már világosan áll
előttem, hogy egy hajmeresztő és mindenesetre
keresztényietlen, az emberi érzéseket megbecstelenítő eljárás történt a sebesült biró iramá¬
ban, a mennyiben a helyett, hogy a sebeit be¬
kötözték és a vérzést elállították volna az arra
hivatottak, fölkapták, — úgymond,
nem tu¬
dom, igaz-e, és szaladgáltak vele, mint az őrül¬
tek, míg csak ki nem folyatták minden vérét,
vagyis míg szándékosan meg nem ölték.
Erre megint rájött a köhögés Gosznovitzerre.
de most már hagyta Trück Sebestyén (csak
hadd fűljön meg), a szenátorok megdöbbenve
ültek az asztalnál. A kiröpített vád új volt és
megfoghatatlan, a helyzet kínos . . . A karzat
felől morajló zúgás hallatszott, mint mikor
vihar süvít a búzák fölött.
- Nem értem ezt a dolgot. - zavarta meg
a kínos hallgatást az elnöklő aggastyán, szép
kék szemeit Nustkorb felé fordítva, ki nyugod¬
tan, egy kedvű arczczal ült székében.
- Én értem a rókát, — vágott közbe jelen¬
tős tekintettel Brunek, - - ki így közelebb jut
a szőlőfürthöz.
- Mit szól ehhez Nustkorb uram ?
kérdé
Mostel. - Világosítson fel bennünket!
- Bevárom, míg kiköhögi magát,
felelte
Xustkorb egyszerűen.
Hátha még van va¬
lami megjegyzése.
Igaz vagy nem igaz ? Ez a kérdés !
pattogott Mauks Donát, öklével az asztalra ütve.
Ez volt az első ingerült mozdulat. Kz sza¬
badította fel a féken tartott indulatokat, mint
a hogy az első szikra gyújtja fel a felhalmo¬
zott puskaport. Zagyva lárma támadt. Min¬
denki beszélni kezdett. Tíz-húsz kéz hadoná¬
szott, mintha láthatatlan cséplőkkel ütögetnének valamit. Egy-egy értelmes kifakadás is
ki-kicsendült a babiloni zajból :
Hisz ez formális gyilkosság !
De halljuk hát körülményesen!
Ohó! Szép dolgok kezdenek kisülni.
Ezalatt az asztmás Gosznovitzer egyet-kettőt
lélegzett, szaporán, mint a harcsa, ha ismét
vizbe teszik, arcza visszanyerte eredeti színét,
kidülledt szemei helyreigazodtak, és így szólt
felemelt hangon :
Éri a felelősséget Nustkorb András uramra
hárítom, mint a ki egyedül volt jelen a ta¬
nácsból.
Trück Sebestyén is ott volt - - jegyezte
me
g egy hang.
Trück Sebestyén sápadt volt, mint a halott,
behúzta fejét a vállapoczkái közé és dideregve
panaszkodott, hogy láza van, sőt már odakünn
is beteg volt, neki hagyjanak békét, ő megy is.
azt mondja, haza lefeküdni.
A zűrzavaros kigyósziszegés közt csak a
Nustkorb ajkán játszott megvető mosoly.
- Bevégezte Gosznovitzer uram? - - kérdé
zavartalan, egészséges hangon.
Ügy látszik,
felelte Gosznovitzer szá¬
razon.
- Ennélfogva én kérek szót.
- Igaz vágj- nem ? — hajtotta egyre Mauks
Donát - - Csak erre feleljen!
- Ügy van. nem szabad engedni sokat be¬
szélni, - vélte Bruneck Máté. kinek eleme
voltak az ilyen perpatvarok, - mert ez a po¬
kolból is képes magát belemosni a menny¬
országba.

SZÁNKÓZÓ GYEREKEK. Gál István rajza..

Mostel uram ÖHSzeránczoHa « homlokát és
rápörkölt:
- No, ezt ugyan eltalálta kegyelmed. Nem
szégyenli magát, hogy épen attól venné el a
szót, a kit támadnak ? Szép igazság volna,
mondhatom.
A mire Bruneck uram tényleg elszégyenelte
magát és a két szőrös tenyerével takarta el a
fejét. A karzat pisszegni kezdett a Nustkorb
felállásánál, Mostelnek elég volt odanézni: «No.
mi az?», és legott elcsendesedett. 1'g.v ural¬
kodott itt ez aggastyán, mint Nepttin a vi¬
zeken.
- Nemzetes tanács !
kezdé Nustkorb.
Valaki azt mondta az imént, nem ügyeltem
meg, melyik társain, hogy én a róka vagyok,
a ki a biró halála által közelebb jutott a szőlő¬
höz. Hát én ezt elfogadom. Jól van. legyen
úgy, legyek én a róka. De nem az az igazi
róka, tisztelt tanács, a melyik róka is és róká¬
nak is látszik, hanem az az igazi és veszedel¬
mes róka, a melyik báránynak látszik és mégis
róka.
Nem értjük,
mordult bele Kripélyi.
De a karzaton értették, mindjárt melegiben
akkép magyarázván, hogy az Gosztiovrtzer Dá¬
vidra vonatkozik, a kinek Nustkorb után a leg¬
több kilátása lehetett a bíróságra, minélfogva
érdekében feküdhetett Nnstkorbot !»•<-HüM-esen
eláztatni.
A mi a Gosznovitzer szenátor uram vád¬
ját illeti . . .
Igaz vagy nem igaz.'
ismétlé újból
Maiik* Donát.
Hát igaz.
felérte Nustkorb, fejét dwzosan hátravetve, mint a ki egy csöppet sem akar
megijedni.
Mikor az alispán golyója érte a
birót s megpillantottam köntösén a kibuggyanó
vért. ugyanakkor egy rég elfeledett szász privi¬
légium villant meg fej«nben. mintha azt is
puskából lőtte volna bele egy láthatatlan kéz.
Úgy tetszett nekem e pillanatban, mintha a
gondviselés irányítaná akaratomat s igen is,
tisitelt tanács, én intézkedtem, hogy kapjak
fel a sebesült birót karjainkra s vele, jobban
mondva kiszivárgó vérével a szomszédos Görgey-féle nemesi földekből egy akkora darabot
kerítsünk körül, a milyet lehet, » cselekedtem
est, mint e város szenátora, városom érdeké¬

hen, körülbelül egy laneust jelölve meg elcaurgott véréből, píron szegélylyel.
Az embernek a hajaszála is égnek me¬
red,
szólt közbe Pálfalvi, a kinek különben
olyan sima koponyája volt, hogy koresolyáani
lehetett volna rajta.
Pogány! sziszegte Kripélyi, H idegenen
dobolt gyűrűn ujjaival az asztalon. Foglalko¬
zására nézve aranyműves lévén, minden alka¬
lommal más és IIHÍH gyűrűket viselt az ujjúin,
melyek kirakatoknak használtattak.
A közhangulat rnost már nyíltan és növekedő
erővel fordult a Góliátb ellen. Csodálkozás,
megbotránkozás mutatkozott az arczokon, ha¬
rag, megdöbbenés a szemekben. A karzat felől
a tengermorajlás egyre erősbödött. Mauks Do¬
nát azt súgta a Bruneck Máté fülébe, melyből
mint valami liliputi mókusfark, nyúlt ki néhány
rőt szőrszál:
Immár két hullát látok itt, komám uram.
No, no, jegyezte meg Bruneck Máté.
Halljuk csak, halljuk !
Mert az elfelejtett szász privilégium,
folytatá a vádlott szenátor, fölemelve a hang¬
ját,
mely Róbert Károly királytól szárma¬
zik, világosan mondja, hogy a lőcsei biró véré¬
nek földszerző ereje van.
Bibera nyugtalanul mozdult s felütötte olajImnia fejét melyet eddig a két könyöklő kar¬
ján lehajtva tartott.
Igaz. - hagyta helyben Mauks Donát, a
ki. mint a város hajdani levéltárnoka, a poros
írások turkálásában öregedett meg.
Kz a
privilégium megvan é« Mátyás király is hely¬
benhagyta.
igenis, helybenhagyta.
fűzte be Nust¬
korb a Mankft uram közbeszólását a maga elő¬
adásához,
sőt helybenhagyta H. Lajos is,
midőn a királyné asszonynak két láda csip¬
két vitt ajándékba a lőcsei deputáczió, épen
a kegyelmed ősének vezetése alatt, Kripélyi
uram . . .
Kripélyi nagy lélekzetet vett. kipirult, mint
a rák a forró vixtői, láthatólag jól esett neki
ez a szó, mintha hájjmi kennék. (Ez most már
lé van csendesítve.! Mauks uram sem állhatta
meg, hogy bámulatának kifejezést ne adjon:
«Két láda csipke !
dünnyögte.
Kutya kntyárum. Ez az ember még azt is tudja.*
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Mire az előlülő Mostel mérgesen csapott az
asztalra a vidrabőr sapkájával.
- Kegyelmed is pihentethetné az eszét
Gosznovitzer uram, egy kicsinyég, míg Nust¬
korb uram a circumstantiákat ismerteti. \ e
csináljanak közbeszólásaikkal valóságos metél¬
tet a beszédéből. Folytassa Nustkorb uram.

A DÍSZKAPU.

- Ehhez a két szemponthoz még két másik
indító ok járult, - folytatá Nustkorb. —Az
egyik az, hogy a seb halálosnak látszott előt¬
tem, és az is volt, a másik az, hogy meggyő.
ződésem szerint magának a sebesültnek sem
lehetett volna eljárásom ellen kifogása.
- Azt tőle kellett volna megkérdezni,
hallata vékony kappanhangját Makulics János
az egyetlen katholikus szenátor, a ki rende¬
sen némán meghúzódva könyökölt a sok luthe¬
ránus közt.
- Megkérdeztem volna, de már akkor nem
volt szavánál, noha fölösleges lett volna a
megkérdezés, mert hiszen nem egyszer han¬
goztatta a megboldogult, a múltkori nagy be¬
széde is azzal végződött, hogy városa gyara¬
podásáért kész áldozni az utolsó csöpp vé¬
rét is .

Nt-in csoda tehát, hogy a mint a régi
Csak a fülek bocsáttattak be és nem a
privjlegium eszembe nyilallott, épen abban a s/ujak.
pillanatban, s ezt mérlegeljék leginkább kegyel¬
metek, mikor az alkalom is megérkezett, szá¬
zadok óta talán először és utoljára, valami
lelki kényszer lepett meg, kipróbálni az ősi ki¬
váltságot, hogy végkép el ne nyelje az idők
feneketlen torka, mert a tengerek is elpárolog
iiiik. nemcsak a királyi szavak . . .
- -Istenem, de szépen tud beszélni, — sza¬
ladt el egy hang a karzatról, hol egyszeribe
olyan csöndesség támadt, hogy a mint Petrán,
a varga, tarkóját vakarta, az egész teremben
hallani lehetett a körmei kaparászását.
- Csiklandozott egyrészt a ritka királyi jog,
a minő egyetlen városnak sincs Európában,
hogy használva, fölujíttassék, mielőtt vég•kép elavulna, másrészt incselkedett velem a
szerzési vágy, a város híres borsóföldjeihez
hozzákapcsolni egy kövér területet, épen a me¬
rénylő birtokából . . .
Bibera a fejével bicczentett és behunyta
.apró szemeit, a mi .azt jelentette, hogy beszün¬
teti a további harczot. Bruneck uram azt súgta
a Mauks uram fülébe: «Bibera most arra gon¬
A PAKKBA VEZETŐ HÍD.
dol, hogy árendába veszi ki az új borsó-földe¬
ket, fogadni mernék rá négy kupa borba.» (Bi¬
zony kitelik tőle!.—, felelte Mauks Donát.)
Abból a borsóból nem esztek, — toldotta
Igen, az utolsó csöppet, de nem az utolsó
A karzat helyeselni kezdett. Az öreg Mostel meg Mostelnek a karzathoz szóló intését Gosz¬
csöpp
előtti néhány itczét, - - jegyzé meg gú¬
haragosan kiáltott oda:
novitzer Dávid.
nyosan Gosznovitzer, ismét fordítva valamit az
ingadozó hangulaton.
Nustkorb egy megvető legyintést tett a kar¬
jával, mintha egy legyet akarna elhajtani.
- A megboldogult biró férfi volt, — monda
csengő hangon, bizonyos oroszláni nyugalom¬
mal, — a ki nem szokott a szavakkal játszani,
kegyeletlenség hát . . .
- Mondtam ugy-e, hogy ne hagyjuk be¬
szólni, - nevetett Bruneck Máté. Már nem
haragudott, csak nevetett.
- Kegyeletlenség hát, — ismétlé Nustkorb, -*•
jellemét kicsinyíteni. Férfi volt, a kinek a szava
nem üres levegő s mindig helyt állott annak, a
mit kimondott. Különben is ez volt munkás és
érdemes életének legszebb befejezése, a mint
azt ott künn a mezőn is említettem, kiszivárgó
vérével még haldoklásában is városát szol¬
gálta. Fönségesebb halála még nem volt lőcsei
bírónak, mióta Lőcse áll. Csak 'Leonidás és
Zrínyi Miklós vetekedhetnek ő vele az örök
dicsőség országában, a hová a lelke most száll,
vagy talán már oda is ért. Hogy mindez így
SZÍNHÁZ.
történt, némi felelősség engem is terhel, elösmerem. A mit cselekedtem, jó lélekkel tevémCZARICZINO MOSZKVA MELLETT, POTEMKIN NYÁRILAKA.
Ha büntetés jár érte, városom iránti
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tetemért fogok bűnhődni a város atyái által,
Ítéljenek tehát felettem kegyelmetek.
S ezzel félretaszítván székét, heves léptekkel
indult az ajtó felé, hogy ott künn várja be a
szentencziát. A karzatról néhány bátortalan
éljen kisérte. Egy úriasan öltözött nő, kinek
szöszke hajában szép piros élő rózsa volt be¬
tűzve (hogy hol vette most tél közepén !), hir¬
telen kihúzta és feléje dobta, a mit a tanács¬
nok kellemetes mosolylyal, ügyesen megkapott,
jele, hogy nem volt felindulva és ily nehéz
körülmények közt is megtartotta nemcsak lélekjelenlétét, de teljes éberségét. (Ez ám a bírónak
való ember, — suttogták a karzaton.)
Az öreg Mostel utána kiáltott:
— Mi az? Hé! Nustkorb ! Hova szalad ke¬
gyelmed ? Jön mindjárt vissza!
Mire megfordult, visszatért, s a hogy el¬
menne a holt biró előtt, megállt egy pilla¬
natra és szépen, lassan letette a rózsát a mel¬
lére. (Kutya kutyárum, hogy nem fél oda¬
állni, — csodálkozott Mauks Donát.) Majd az
asztalhoz járult, de nem ült le, hanem csak
A MÁSODIK PALOTA.
megállt Mostel előtt, lehajtott fejjel, mint egy
vádlott.
kezeügyében vagyon Nustkorb uram, akkor teszi ben ülünk, mi inkább csak az érdemeit látjuk
- Nemzetes és körültekintő tanács, — szó- rá a haragját, a mikor akarja, neki bizonyára Nustkorb uramnak, kinek alig vethetnénk a
szemére mást, mint hogy talán buzgóbb volt
a város érdekeinek keresésében, mint kellene.
Nos, ki állítja, hogy nincs igazam?
Szép kék szemei szúróssá váltak s fürkészve
jártatta végig a tanácsnokok gyülekezetén.
Egyetlen egy se mozdult, némán, csendesen
ültek helyeiken, csak Gosznovitzer kaczagott
fel keserűen és felugrott a székéről.
- Ostobaság az egész, — kiáltá, — csak a
lőcsei tanácsban lehet ilyen sületlenséget így
feltálalni. Jó hogy tudjuk. Ezentúl majd min¬
dég hektikus, vérköpős birákat fogunk válasz¬
tani, a kik a Róbert Károly privilégiuma szerint
majd körülköpködik nekünk a szomszédos ha¬
tárokat. Hahaha, fel van találva a nagy arkánum. Lőcse így éri utol Londont s földbirtoka
egykor majd csak Kassa kapujánál fog vég¬
ződni, hahaha.
(Folytatása következik.)

CZARICZINO
A FŐ-PALOTA.

Moszkvának óriási kiterjedésű üdülőhelyei
vannak. Több száz versztnyi kerületben renge¬
teg lomb- és fenyveserdők veszik körül, tömve
szebbnél-szebb, többnyire fából épült nyaralók
(dácse) ezreivel.
Oda menekül a moszkvai lakosság a rövid,

lalt meg az öreg úr csendesen, — én úgy ta¬ nincs szüksége ahhoz akár a Gosznovitzer,
nultam az élet tudományát, hogy mikor bajban akár a Mauks uram szavazatára. A mi azon¬
vagyunk és közös ellenség van a nyakunkon, ban minket illet, kik ilt pusztán a város képi¬
a legnagyobb botorság volna egymással hajba¬
kapni. Egyébként is olyan az eset, a Nustkorb
uram esete, a melyben valamelyes hiba talál¬
tatik az isteni törvények ellen, viszont azon¬
ban valamelyes érdem a városi törvények sze¬
rint, azt ügy-e senki se tagadhatja?
- Úgy van, úgy! — bólingatott a tanács¬
nokok többsége. (De szó a mi szó, helyesen
járt az öreg esze.)
- Ha már most az érdem miatt elfelejtjük
a hibát s a hiba miatt nem létezőnek veszszük
az érdemet, hát ugy-e nem marad semmi tár¬
gyalni való ?
- Ügy van, úgy! — ismételték a szenátorok,
kik szerettek a kolomp után indulni.
- Azután pedig azt kell venni, hogy mi itt
a várost képviseljük és nem az Istent, mert
bármily vallásos emberek legyünk is, ezt még
se arrogálhatjuk magunknak, mi szegény földi
férgek. És bármilyen érzéseink legyenek otthon
va
gy a templomban külön-külön, itt össze¬
gyűlve nem vagyunk egyebek, mint a város
képviselete. A mi baja tehát Nustkorb uram¬
PARK-RÉSZLET.
nak az Istennel van, azt végezze ő vele, ő
CZARICZINO MOSZKVA M E L L E T T , P O T E M K I N N Y Á R I L A K A .
szent felsége elég hatalmas nélkülünk is és a
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A közönség.

de annál forróbb s a város még igen fejletlen még az őszszel dobra került a kis Nyári bir¬
egészségi berendezései miatt, majdnem elvisel¬ tok utolsó parczellája, a falusi házzal együtt.
Nem volt meglepetés. Soha se volt együtt
hetetlen hőség elől a hűvös zöldbe.
Legközelebb esik a városhoz az ősrégi Pet- valami nagy darab föld és a mi volt, az esz¬
rovski-park, elején a czári nyaralóval, - - ki¬ tendők óta egyre fogyott. Nyári Zoltán, hó¬
tűnő karban tartott kocsikázó- és lovagló-utak- fehér hajú, piros pozsgás, egészséges öreg úr,
kal, gyönyörű sétányokkal. Itt vannak a Strellna nagyon^ szerette a földet és nagyon keveset
értett hozzá. Kiballagott a szőlőbe és nézte a
és Yar világhírű mulatók.
A moszkvai gazdag kereskedők nyaralói már gyönyörű fürtöket, a pinczében megkopogtatta
valamivel kijebb esnek s a kevésbbé tehetősek a hordókat és a keble emelkedett a büszke¬
kénytelenek naponta órahosszat utazni vasúton, ségtől.
- Senki az egész vidéken nem tehet ilyen
míg bérelt nyárilakásukat elérik.
Igen érdekes e messzebbre eső nyaraló-tele¬ királyi italokat a vendége elé.
Az ital, a Nyári-bor csakugyan fejedelmi
pek közül Czariczino, mely II. Katalin czárnő
volt. De az árát soha se számította össze
uralkodása idejében keletkezett.
E helyen ugyanis Potemkin herczeg, Katalin Zoltán bácsi, a mint hogy felesége, a jóságos
czárnő mindenható kegyencze, kedveskedni Erzsi néni se sejtette, hogy a magatenyésztette
óhajtván úrnőjének, merész fantáziájú nyári¬ gyönyörű baromfi még mindig olcsóbb volna,
ha Pesten venné a legrágább csemegés boltban.
lakot tervezett.
Csak annyit láttak, hogy mindig kevesebb
Mivel a hely, mely az építkezésre kiszemel¬
tetett, lapályos volt, Potemkin, mintegy 20 a pénz, mint a mennyi kellene, Gézának is
négyszögversztnyi terület körül széles és mély sokat kell küldeni, szaporodnak a váltók és
árkot s azon belül nagy tavat ásatott, keresz¬ már kamatra se telik. Szép lassan előkészül¬
tül vezetvén e medreken a Moszkva-Eéka fo¬ tek arra a borongós őszi napra, a mely min¬
lyót. A körülárkolt területet a kiásott föld¬ dent elvitt, az utolsó szőlőtőkéig. Mikor aztán
anyaggal felhányatta s az így nyert magasla¬ eljött, csak egy kis szomorúsággal sóhajtot¬
tot várfalakkal kerítette be, ellátva azokat erő¬ tak fel: .
dítésszerű feljárókkal és felvonóhidas kapukkal.
- Hál' istennek, csakhogy már Géza állás¬
Ezen mesterségesen készült vár belsejében ban van.
épültek azok a gyönyörű paloták, melyek kö¬
A búcsúzásnál mégis elsírták magukat Be¬
zül néhányat képeinken mutatunk be. Potem¬ néztek még egyszer a fehérre meszelt, alacsony,
kin még külön színházépületről sem feledkezett
meg.
Sajnos azonban, e csodaszép kéjpaloták soha
tető alá nem kerültek.
Ugyanis Katalin czárnő besúgói azzal a vád¬
dal árulták be Potemkint, hogy a czárnőt be
akarja csalni a várszerű nyári lakba, ott fog¬
ságba ejteni és trónjától megfosztani.
A szerelmes czárné ugyan e miatt nem
ejette el kegyenczét, de megparancsolta, hogy
az építkezést azonnal be kell szüntetni és soha
befejezni nem szabad.
Azóta áll befejezetlenül e remekmű s a fölötte
lengő hagyományhoz oly híven ragaszkodnak
a Bomanovok, hogy II. Miklós czár a közel
múltban is elutasította a hadvezetőség előter¬
jesztését/ melyben ezen parlagon heverő épít¬
mények ideiglenes betetőzését kérelmezte az oros^ japán háború sebesültjeinek elhelye¬
zése Végett.
Fehér Gusztáv.

üres szobákba. Zoltán bácsi buzgó pipázással
leplezte az elérzékenyedését. Erzsi néni könynyei sűrűn hullottak.
- Nem tudok én megszokni azon a Pes¬
ten - - zokogta hangosan.
— Majd visszaszerez Géza valamit — vi¬
gasztalta bizonytalanul az ura.
Aztán otthagyták a bihari dombokat és
beköltöztek a fiukkal együtt egy nagy, de
csendes pesti ház kis udvari lakásába. A be¬
költözés is sírással járt. Mikor Gézával együtt
voltak, nagyokat sóhajtottak a falusi élet után.
Hanem napközben roppantul érdekelte őket
minden apróság, minden új és meglepő, a mit
a nagy város mutogatott nekik.
Erzsi néni nagy gyönyörűséggel rendezkedett
és az öreg Nyári is egészen vidáman pipázott
Béggel korán keltek, mint odahaza és aggo¬
dalmasan szemlélték az eget.
— No, ma sem esik.
- Bizony, bizony nem. Mind lesül a kakoricza. A krumpli se tud megnőni.
Ezen azután nagyon elbúsultak. Géza alig
bírta megvigasztalni őket, hogy a gyár csak
úgy fizet neki, akár rósz a termés, akár jó.
Zoltán bácsi az újságban szorgalmasan ta¬
nulmányozta a búzaárakat és egészen felvidult,
a mikor emelkedést tapasztalt.
Géza mosolyogva és meghatottan nézte,
hallgatta őket olykor. Hiába - - állapította
meg — öreg korában már meg nem változik
az ember, új dolgok iránt nem tud érdeklődni.
És elérzékenyülve gondolt a bihari földekre,
a melyek olyan csendesen elúsztak.
Az öregek egyébként Pesten is úgy gazdál¬
kodtak, mint odahaza. Erzsi néni egész lel¬
kesedéssel intézte a konyhát és nem értette,
mért van úgy megdöbbenve Géza, mikor a
mészáros, a fűszeres irgalmatlan számláit hoz¬
ták, vagy épen a mikor vasárnaponként a sok
ennivalótól roskadozott az asztal.
- Olyan olcsó volt a pulyka — áradozott
Erzsi néni.
Zoltán bácsi pedig megelégedetten jelen¬
tette ki:
- No nem is olyan rósz az idei termés.
Géza elnyomta a sóhajtását is, hogy meg
ne bántsa az öregeket, nekifeküdt a dolognak
és valahogy keresztül vergődtek a legnehezebb
időkön. A fizetését felemelték, jobb állásba
jutott, vállalatokat biztak rá; a vállalatok jól
sikerültek és jól jövedelmeztek.
Az öregeknek nem szólt semmit a változá¬
sokról. Ok szentül hitték, hogy a szép csen¬
des élet, a fekete selyem ruha, a téli bunda,
minden pompásan telik ,a száz forintos fize¬
tésből. Nézték az eget, számon tartották a
termést, az esőt, főztek, sürgölődtek és elti¬
pegtek sétálni csendes délutánokon.
Arczukon megmaradt a jó, piros falusi szín.
Bámultak a nagy házak között, egyiknek-
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másiknak a vakolatát is megvizsgálták, mint
otthon a földeket. A sétálók, a villamos ko¬
csik, a fogatok, a szép lovak, minden érdekelte
őket. A világért se vallották volna be, de
boldogok voltak. A nagy bérházban meleg,
barátságos szoba fogadta őket. Ragyogó tisz¬
taság, rend, nyugalom. Fényes padló, néhány
féltve tisztogatott új bútordarab, tündöklő,
nagy ablakok.
:— Otthon a templomban sincs ilyen dicsekedett az asszony. Zoltán bácsi megelé¬
gedetten bólintott.
Estefelé hazajött Géza. Az öregek arcza
megkomolyodott. Szegyeitek volna, hogy olyan
könnyen, olyan hamar elfelejtették az ősi házat,
hát sóhajtottak, emlegették a régi jó időket.
— Hiába — állapította meg Zoltán bácsi születni kell a városi életre.
Géza nem felelt, csak magának, befelé is¬
mételgetett erős fogadásokat. Még lázasabban
dolgozott, még szorgalmasabban rakosgatta el
a pénzt. Egyszer elutazott egy napra és tün¬
döklő arczczal hozta a nagy újságot: egy kis
házat vett, közel, két órányira, szép domb¬
oldalon. Két hold szőlő van mellette, gyümölcs¬
fákkal, méhessel.
- Ott úgy élnek majd apáék, mint a király
a várkastélyában. Nyáron én is ott fogok
lustálkodni és őszszel lemegyek szüretre.
Itt szünetet tartott -Géza, hogy élvezze kissé
a hatást. Hát bizony furcsa hatás volt. Az
édes apja összeránczolt homlokkal, szótlanul,
de roppant szaporán szívta szép, öblös tajtékpipáját. Nyáriné szájaszéle lefelé görbült és
egyszerre könny gördült végig az arczán.
Géza rémülten ugrott fel. Az anyja zseb¬
kendőt vett elő és sírt:
— Hát annyira terhedre vagyunk már! Hát
kikergetsz bennünket?
— De édes anyám, hiszen azt hittem, hogy
nem is hozhatok nagyobb örömet. Ezért kuporgattam, dolgoztam két esztendeje.
— Öregek vagyunk mi ahhoz - - sirdogált
Erzsi néni - - nem hurczolkodhatunk minden
pillanatban.
— Aztán — szólalt meg Zoltán bácsi úgy megszoktuk ezt a Pestet. Nem tudnánk
már mi abban a rongyos faluban élni...
És szeretettel nézték a szűk, magas falakat,
a csendes udvart, a szürke kőtömeget, a melyre
csak fent a magasban világított egy kis darab
kék egecske.

A GÉP ÉS AZ EMBER
A huszadik század történetének legfontosabb
momentuma a munkaadó és a munkás ver¬
senye. Ebben a versenyben a legnevezetesebb
szereplő: a gép. A gép, a mely pótolja az
emberi kezet, s egyre-másra nélkülözhetővé
teszi a munkást s az egész nagy szocziális

A cseh kapu védése.

kérdést: a munkaadó és munkás közötti vi¬
szonyt lassan, de biztosan viszi a békés meg¬
oldás felé. A gópcsodákról, új és újabb tech¬
nikai alkotásokról folyton olvasunk, többnyire
amerikai vagy egyéb külföldi csodadolgokról,
a magunk nagyszabású alkotásairól alig ve¬
szünk tudomást. Pedig a nagy ember- és gép¬
verseny nálunk is megvan s a mi vállalataink
között is akad egy-egy, a mely igyekszik a
lehető legmodernebb felszereléssel takarékos¬
kodni — az emberi erővel. Ilyen nagy szabású
alkotást csak a napokban helyezett üzembe
a Városi Villamos Vasút az újpesti rakodó
parti, ferenczvárosi és kőbányai telepén.
A vasút vállalat az újpesti rakodó-parton,
a fővárosi Kőtér egy részén, a part és a
Eévész-útcza között épített "egy új, hatalmas
központi géptelepet, a melynek az a rendel¬
tetése, hogy hajtóárammal lássa el a vállalat
egész hálózatát.
Az új telep két részből áll: az egyik a
tulajdonképeni gépház, a másik a vele kap¬
csolatos szolgálati épület. A telep főhomlok¬
zatát a rakodó-parton maga a nagy gépépület
foglalja el, a melyben két darab kétezer lóerőre
berendezett gőzgép-turbinát helyeztek el oly
formán, hogy a szükséglet arányában még
négyezer lóerőre alkalmas gépezetet állíthat¬
nak föl. E mellett a nagy áramfejlesztő telep
mellett van a kazánház és a kazánházzal
egybekapcsolt óriási szénhambár. Ez a szén-

A VÁROS.
Elbeszélés. — Irta Lengyel Géza.

Szeptemberben letette az utolsó szigorlatot
Nyári Géza és kezébe kapott egy nagy dip¬
lomát arról, hogy most már gépészmérnök,
a kire nyugodtan rá lehet bízni mindenféle
furfangos gépek életét, születését és.halálát,
villamos drótokat, füstölgő gyárakat.
Ideje volt. Otthon, a bihari dombok között

hambár már magában foglalja a legmodernebb
kezelési rendszert. A szén a vasúti kocsikon
kirakás nélkül érkezik a hambár alatt levő
csarnokba. A vaggonokból automatikusan rak¬
ják ki a szenet s ugyancsak a kirakó gép szál¬
lítja föl a hambárba, a honnan közvetlenül a
szénaprítón át a kazánok tüzelő helyére auto¬
matikusan a szükség szerint magától csúszik
le. S ugyanaz a készülék, a mely a szenet
leszállítja a kazánba, a salakot a szénhambár
mellett levő salakmedenczébe hordja. Ebből a
medenczéből pedig megint csak automatikusan
jut a salak az elfuvarozó kocsikba. Ez a be¬
rendezés lehetővé teszi a leggazdaságosabb ki¬
használását a szénnek s egyúttal igen nagy¬
mérvű megtakarítást jelent a kézi munkaerő¬
nél. "Érdekessége á telepnek kettő van az óriási
gépberendezésen kívül. Az egyik az, hogy csak¬
nem teljesen famentes épület a nagy telep,
különösen a gépház és a szénhambár, a hol
még a tetőzet is famentes, a mennyiben a
rendes fagerendázat helyett vasgerendákat al¬
kalmaztak, elhasznált, ócska sínekből s ezeket
salakbetonból készült anyaggal töltötték ki,
csaknem örök időkre szóló, felújítást sohasem
kívánó szilárdsággal. A másik érdekessége
a telepnek az, hogy közvetlen kapcsolatban
áll a Dunával. A telep előtt a Dunaparton két
hatalmas kutat ástak, a melyeknek feneke négy
méterrel alacsonyabb a Duna fenekénél Ebbe
a két kútba egyméteres alagúton ömlik be a
Duna vize. Természetesen a kutakat a lehető
legbiztosabb szerkezetekkel lehet elzárni s így
az elárasztás veszedelme ki van zárva. Más¬
részt ez a vizbőség elhárítja azt a rengeteg
sok kellemetlenséget, a mely az áramfejlesztő
telepeknél a hűtő viz hiánya miatt mindunta¬
lan előfordult. Az áramfejlesztő telep 10,000
volt erejű forgóáramot produkál, a melyet egy
kilencz kilométer hosszú kábelen át a ferencz¬
városi pályaudvaron és Kőbányán a Kolozsvári-utczában épült új áramátalakító állomá¬
sokra szállítanak, mint magas feszültségű ára¬
mot és ott alakítják át alacsony feszültségű
„ árammá. Az így nyert áramot egyelőre csu¬
pán a felsővezetékes vasutak hajtására hasz¬
nálják, mert a városi alsóvezetékes vonalak
árammal való ellátását továbbra is a Kertészutczai telep fogja végezni. Az újpesti rakodó¬
parton épült központi telep másfél méter vas¬
tag betonrétegen áll, a mely az új alkotást
teljesen biztosítja a talajvíz ellen. A meglehe¬
tős nagy gépépület mellett különösen szembe¬
ötlő a 65 méter magas gyárkémény, a mely
a maga nemében ez idő szerint páratlanul áll
a fővárosban.

A M I. É. N. K. KIÁLLÍTÁSA.
Erős küzdelem.

Goal előtt.
A MAGYAR ÉS CSEH -JÉG-HOCKEY MÉRKŐZÉS A VÁROSLÍGETI JÉGPÁLYÁN. -

Balogh Rudolf fölvételei.

A MAGYAR ÉS CSEH JÉG-HOCKEY MÉRKŐZÉS A VÁROSLIGETI JÉGPÁLYÁN. - Balogh Rudolf fölvételei.

A Nemzeti Szalon új palotájának felavatása¬
kor egy csoport — akkor még csak ötletszerűen
összeverődött modern művész — mutatkozott

172

9. SZÁM. 1909. 56. ÉVTO W A I I

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

9. SZÁM. 1909. 56. ÉVFOLYAM.

nak. A mester meg is fogadta a jó tanácsot
s közel húsz évig «duzzogott» odahaza, mié
végre eljött az ideje s a nagybányaiak kiás¬
ták, mint - - modern művészt. Azóta köztük
van s újra fest, nagy nyereségére a magyar
művészetnek.
Vagy jusson eszünkbe a nagybányaiak első
kiállítása a régi Műcsarnok helyiségeiben, mi¬
kor Ferenczy Károly az első symbolista-képet,
a "Hegyi beszéd*-ét kiállította. A képen zsi¬
dók, rómaiak, középkori lovagok, redingotos
mai urak és ázsiai félvadak hallgatják Krisz¬
tust, a Hegyi beszéd tanításait, a min a kö¬
zönségnek még műveltebb része is igen jól
mulatott. «Micsoda anakronizmus! - kiáltot¬
ták, - hát Krisztus idejében már voltak közép¬
kori lovagok és redingotok?» És csak nagy
ügygyel-bajjal lehetett megmagyarázni, hogy
a képe symbolikus értelmű s azt jelenti: Krisz¬
tus tanításai nem egy kornak, nem egy nem¬
zetnek, de minden időknek és minden embe¬
reknek szólnak. Ma azon mosolygunk, hogy
valaha ezen mosolyogni lehetett s tényleg, a
Miéiik-ben ma Ferenczy a - - klasszikus. Ket¬
tős arczképe a maga roppant jellemző erejé¬
vel a laikusra is megdöbbentően hat, női arcz¬
képe pedig finom gyengédségével az igazi köl¬
tészet tiszta, érthető nyelvén szól hozzánk.
A FERENCZVÁROSI AL-ÁLLOMÁS KÉT 750 LÓERŐS GÉPE.

be, élén Ssiimyey-Merse Pállal és Ferenrzy
Karolylyal. A kiállítás nagy visszhangot kel¬
tett ; egyik részen elragadtatva tapsolok, a
másik részen gúnyosan nevetők és íitymálva
ócsárlók sorakoztak, de a tárlat — tagadha¬
tatlanul - - nagy pezsgést vitt be kissé tunya
művészeti életünkbe. A magyar impresszionis¬
táknak és naturalistáknak első hivatalos be¬
mutatkozása volt ez s hogy a kiállítás bezárása
után a mérleg az ő javukra záródott, mutatja,
hogy az akkor véletlenül összekerült csoport,
egyébként egymással rokonlelkű és rokontörekvésű elemek, külön testületté szervezke¬
dett s megalakította a Mai/i/ar fmjirenxzionif!iák és Naturalisták Kfiré-\, melyet ko/döliott'ii-

vel (M. L és N. K.) ad nótám Emke, Miénk¬
nek nevezett el a köztudat.
E modern csoport azóta két kiállítást ren¬
dezett ; de az első bemutatkozás alkalmából
keltett ellentmondó ítéletek a mai napig sem
igen változtak. Ma is vannak elragadtatva tap¬
solok s fitymálva ócsárlók egyaránt, a különb¬
ség mindössze az, hogy ezúttal más művészek
váltották ki az elragadtatást s főleg az ócsárlást, mint az első esztendőben. Ma például
senkinek sem jut már eszébe Szinnyey-Merse
műterem-képén mosolyogni, de volt idő, mikor
nem kisebb ember, mint Kelety, otromba mázolónak bélyegezte a «Majális» alkotóját s
tnnácsolta neki. menjen haza falujába paraszt'
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tárgyával is feltűnik; a modern művészet el¬
szoktatta az embereket a képtárgyaktól; meg¬
tanultuk, hogy a festő nem mesemondó, csak
muzsikus, a ki a vonalak és színek rithmusával dolgozik. S most Csók a «Nirvána» képeit
tárja elénk, valami buja keleti álom gyanánt,
hol Budha trónol a fellegekben s a szerelem
elátkozottjai és üdvözültjei együtt keringenek
a világűrben. A mily zavaros a nagy kép
tárgya, oly zavaros a kidolgozása i s ; többek
közt egy néger férfiú tolnamegyei magyar
parasztszoknyába bújt — a folt kedvéért. Bók¬
kal nyugodtabb az Iványi-Grünwald faldísze,
a «Tavasz*, mely egy modern villa freskójául
készült. Épen ezért most rósz helye van a
kiállításon, nagyon közel és alacsonyan került
a néző szeméhez, már pedig Ernest Eenan
is megmondotta, hogy: «ép úgy meghamisít¬
juk a szem látását, ha a tárgyat vagy képet
közelről nézzük, mint ha kívül helyezzük an¬
nak látókörén.» De még így, a rósz beállí¬
tásban is érvényesülnek a rajz egyszerűsége,
a kompoziczió nagyszabásúvolta 8 a színek
díszítő ereje, a mi - - freskóról és nem kép¬
ről lévén szó - - elsőrangú fontosságú. Erre
a végtelen egyszerűségre törekszik Kernstock
is, de - - hitünk szerint — a maga elé tűzött
AZ ÚJPESTI FŐTELEP AKKUMULÁTOR-PINCZÉJE.

R'ppl-Rónai is sokáig volt kedvencz alakja
az — élczlapoknak. Fri«8, üde, ragyogó színeit
rikítóknak, parasztosaknak, egyszerű, átfogó,
sommásan jellemző rajzát gyermekesnek ítél¬
ték. Ma alig van, a ki boldog derűt ne
erezne a szivébe lopózni képeinek láttára s
alakjai mozdulatának rithmusából kezdik ki¬
érezni, hogy az a kevés, a mit a rajz mond,
mégis több, mint sok száraz, apró, leltárszerű
terepfelvétel, mely minden jelentéktelenséget
megmutat, de a jellemzőét se hangsúlyozza
jobban, mint az általánosat. A díszítő művé¬
szet fogalma is jobban átment már azóta a
köztudatba, s így a Eippl-Eónai képei, mint
faldíszek is kezdik megérdemelt helyüket el¬
foglalni a közönség kegyeiben.
Ma Cxó/f, Iványi-Grünwald
Béla és Kern.ttock Károly, meg ifjú követőik azok, a kiken
hajbakapnak egymással az emberek. Csók már

begördülhessen, első pillantásra észrevettem,
hogy az ön kocsijával valami furcsa történt.
Az elől lévő ülés hiányzott és közelebbi meg¬
tekintéskor meggyőződtem, hogy a benzintartó
tetejét lesrófolták. Egyúttal szemembe ötlött
egy darab szorosan összecsavart gyapotszövet,
a milyennel a kocsit tisztítani szokták és a
melyen láng szaladt végig. Ekkor már világos
volt előttem, hogy valaki gonosz tervet for¬
ralva, felgyújtotta a kocsit, de oly módon, hogy
neki még ideje maradjon menekülni. Odaugortam, hogy az égő szövetet félrelökjem, de már
késő volt. Ebben a pillanatban meggyűlt a
benzingőz és én képtelen voltam segíteni, mert
csak homok — és pedig jókora mennyiségű fojthatta volna el a tüzet, és homokot hol kap¬
hattam volna? De hisz lehetetlen is volt elég
közel jutni és a homokot a tűzre ráborítani.
Minthogy homok nem állt rendelkezésemre,
tétlenül kellett ott állnom és a kezemet, mivel
egy kicsit meg is perzseltem, valószínűleg ösztönszerűen, a zsebembe rejtettem.*
Monsieur Talleyrand nevetett. «Nagyon csi¬
nos mese, — így szólt, — de . . . »
Ennél a «de» szónál tovább nem jutott, mert
épen akkor a szántóföldről futva érkezett meg
a gazda nejével. Ok már messziről megpillan¬
tották a lángokat és reszketve házukért, han¬
gos rikácsolással tudakolták, mi történt; de
AZ ÚJPESTI FŐTELEP PADLÁSA A SZÉNSZÁLLÍTÓ AUTOMATÁVAL.

problémát sokkal kevésbbé oldotta még meg,
semhogy azzal a nyilvánosság elé lépnie sza¬
bad lett volna. A közönséget csak az elért
eredmények érdeklik, a művészi vajúdások
visszariasztják.
A törzstagok között osztatlan nagy sikere
van még Fényes Adolfnak, Kosztolányi Gyulá¬
nak, Glatz Oszkárnak, Vaszary-nak és MagyarMannheimer-nek, míg a vendégekként meghí¬
vott fiatalok közül Ferenczy Valér, Boromissza
Tibor, Galimberti, 'Czigány és Wolemann
nyújtanak reményt arra, hogy a Miénk mo¬
dern törekvéseit az új nemzedék méltóan fogja
majd képviselni, ha elérkezik az ő ideje.

1T

MISS RANDOLPH UTAZÁSA.
REGÉNY.

(Folytatás.)

Irta C. N. és A. M. Williamson.

A 6 5 MÉTER MAGAS KÉMÉNT AZ ÚJPESTI RAKODÓPARTON.
KAZÁNOK

AZ AUTOMATIKUS SZÉNADAGOLÓ ÉS SALAKHORDÓ GÉPEKKEL.

A BUDAPESTI VÁROSI VILLAMOS VASÚT ÚJ ÁRAMFEJLESZTŐ TELEPE.

«De ha mondom, hogy én saját szememmel
láttam*, — vágott közbe Monsieur Talleyrand,
• Dehogy! — szóltam, más választ nem ta¬
lálva erre az állításra és hamar újból Brownhoz intéztem szavaimat. — Csak egy bántott,
hogy ön zsebredogott kézzel állt ott; ez önhöz
nem volt méltó.»
•Meg kell magyaráznom a dolgot, — szólt
Brown. — Épen midőn kinyitottam a kaput,
hogy az a kocsi, melyet magammal hoztam,

A 70,000 VOLT EREJŰ ÁRAM KAPCSOLÓ TERME AZ ÚJPESTI FŐTELEPEN.
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mét, de a gazdának és
nejének hangos felkiál¬
tására hátrafordultam,
hogy lássam, mi fog most
történni. És láttam a
legcsodálatosabb vénaszszonyalakot a házból ki¬
totyogni, valóságos czérnával összekötözgetett
vénséget vörös flanell
hálóköntösben, a pety¬
hüdt álla alatt megkö¬
tött hálófejkötővel, mely
alól néhány szürke hajfonat lógott ki. Ez az
öreg asszony volt az, ki
előző éjjel oly ziháló lé¬
legzetet vett a sötétben.
Nem csoda, hogy hangos
felkiáltással fogadták, a
kik félig felöltözve lát¬
ták az ajtón kibújni.
Igazán megijedtem. Az
öreg asszony valóságos
boszorkánynak tetszett;
borzalmat keltett, de egy¬
szersmind tiszteletet is ;
oly öreg volt, hogy alig
maradt már benne va¬
lami élet. Egészen az
udvarig tipegett-topogott
volna, de a gazda feltar¬
totta, mire megállt a
küszöbnél, fel-feltápászkodott botjára támasz¬
kodva, majd megragadta
fiának karját és a bot¬
tal egyenesen Monsieur
Talleyrandra mutatott,
miközben folytonosan ga¬
gyogott valamit, a mit
nem tudtam megérteni.
A gazda épen készült
Glatz Oszkár: Leány babával.
anyját a házba vissza¬
tuszkolni, de mást gon¬
Brown lecsendesítette a jó embereket, utalva dolt. «Azt mondja, — kiáltott fel, — hogy ön
arra, hogy semmi baj nem esett a jószágukon gyújtotta fel a kocsit; ő saját szemével látta
és a tűz már kialudt. «Nos hát, — kérdé, — az ablakból. Attól fél, hogy ön mindnyájunkat
ha nem én gyújtottam fel a kocsit, hát ki meg akar gyilkolni. Monsieur, az anyám tel¬
tette ?»
jesen eszén van. Nem mond ostoba hazugságo¬
Én Monsieur Talleyrandra néztem, mert kat. Távozzék ön házamból.*)
Brown is őt nézte, illetőleg rámeresztette sze¬ H L«Szörnyűség! — kiáltott fel Monsieur Tal-

leyrand. — Hát egy féleszű vén boszorkány
vádját komolyan akarják venni ? Vigyázzon a
szavára, csak azt tanácslom.»
«Van itt más valami, a mi sokkal meggyő¬
zőbben bizonyít, - - szólt Brown. •— Nézzék
csak! (és a földre mutatott oly helyre, mely
nem volt messze az elégett kocsi hamvaitól
Odanéztünk és láttuk a gyapotszövetuek egy
pár összesodort és olajjal áztatott rongyát a
földön heverni.) Ezt használták a benzin felgyújtására. Ehhez hasonló nem volt található
a mi kocsinkon, de nagyon sok belőle az önén
Én láttam önt ilyen kelmét használni, és azt
hiszem, Miss Eandolph is látta.»
Egy pillanatig nagy zavarban volt Talleyrand és oly sápadtnak látszott a szürkület
gyenge világánál, hogy már szinte sajnáltam;
de hirtelen pose-b& vágta magát; s látszott,'
valami gondolata támadt. Elém állt, úgy íett,
mintha a többiekkel egyáltalában nem törőd¬
nék, sőt azt se tudná, hogy léteznek.
dMademoiselle, — szólt halk, igazán rokon¬
szenves hangon, mely a szinházi hallgatókat
könnyekre indította volna olyan főhős szerepé¬
ben, ki valami tévedésnél fogva a gonosz csel¬
szövő színében tűnik fel, — chére mademoiselle
valóban elkövettem azt, a mivel ez a canaille
vádol. Igen, megtettem! De ezek itt nem értik,
miért tettem? Csak az ön lelke elég magas
szárnyalású, hogy megértse. Az igazi ok az a
forró szerelem, melyet ön iránt érzek. Ily sze¬
relemnek mindent meg kell bocsátani. Öröm¬
mel meg fogom téríteni, akár százszorosán, az
okozott anyagi kárt. Nem vagyok szegény, leg¬
feljebb annyiban, hogy az ön szerelmét nem
bírom. Az ön szivét megnyerni kerestem alkal¬
mat; önt meg akartam szabadítani brutális
chauffeur-jéiöl, ki nem arra való, hogy finom,
gyöngéd hölgyeket bízzanak gondjaira; ezért
tettem azt, a mit tettem. Az volt a czélom,
hogy térdre borulva ön előtt, szivemet, mind¬
azt, a mim van és a mi vagyok, önnek fel¬
ajánlhassam. »
Ha valóban térdre borul előttem, alig állhat¬
tam volna meg, hogy lábbal ne tapossam, a
mi persze nagyon kevéssé nőies és előkelő do¬
log. Ugyan, hogy tarthattam őt csak egy pil¬
lanatig is csinos embernek? Szerettem volna
megfojtani a saját szempilláival! Brown egé¬
szen jól ítélte meg jellemét. Miért is nem tud¬
tam kissé jobban örvendeni annak a felfede¬
zésnek, 'hogy Brownnak valóban igaza volt?
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«Nem kívánom, hogy ön mégfizesse a kárt, —
szóltam. — Csak azt óhajtom, hogy távozzék
innét.»
Homályosan emlékszem, hogy bizonyos kéz¬
mozdulattal nagyobb nyomatékot adtam e sza¬
vaknak, ő pedig megragadta a kezemet, mielőtt
én azt visszahúzhattam. Arra is emlékszem ho¬
mályosan, hogy az ijedtség hangján felkiáltot¬
tam: «0h, Brown !», oly együgyűn, mintha még
mindig Viktória királynő korának első éveiben
élnénk. Mindjárt megbántam felkiáltásomat, de
már késő volt. Brownt, miután szavam felser¬
kentette, nem volt könnyű visszatartani. Úgy
látszott, hogy a forgószél kapta fel Monsieur
Talleyrand-t, de Brown vitte karjai között az
udvar közepén levő kellemetlen zöldes csillogású tócsához, a melynek szélén ő megállt
ugyan, de Monsieur Talleyrand nem követte a
példát. Hogy miért, azt hihetőleg Brown tudja.
Szegény franczia a vízbe esett. És én, oh, apus¬
káin, ha életembe kerül, nem fojthattam volna
vissza nevetésemet. Egész óriási izgatottságom
ebbe a kaczajba fúlt, mely tulajdonkép csak
félig nevetés, félig pedig sírás is volt, a hogy
mint kicsi gyermek szoktam - - tán emlék¬
szem — sírva kaczagni és nevetve sírni.
Magyar Manheimer Gusztáv: Fürdő gyermekek.

Rippl-Rónai József:Piacsekbácsi a Niklay-lányokkal.

Ferenczy Valér: Fuvolás.

Ferenczy Károly: Női arczkép.
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Féltem, hogy a szerencsétlen monsieur is
meg találja hallani nevetésemet, azért hátat
fordítottam és a házba futottam. Brown néhány
hosszú lépéssel követett és utóiért, mielőtt a
házba léptem. Legkevésbbé sem látszott törődni
a locscsanással, mely mindenki másnak figyel¬
mét magára vonta.
«A gazdám kocsiját illetőleg, miss, —monda
hideg nyugalommal,
• tessék nyilatkozni.
Kivánja-e használni? Amboiseban találkoztam
gazdámmal, ott hallottam tőle, hogy kész a
kocsiját bérbeadni; ha tudok valakit, kinek
szüksége van rá, rendelkezésre állhat ez több
héten át. Gazdám nélkülözheti, mert hirtelen
másfelé támadt dolga. A kocsi nagyon jó, job¬
bat még nem is vezettem; olcsón is adná
gazdám, mert most nincs rá szüksége és azt
is remélheti, hogy a kocsi az én gondjaimra
lesz bízva.»
«0h, nagyon örvendenék, ha megkaphat¬
nám, — válaszoltam, nem is kérdve, mit kell
fizetni, mert az ilyen részletkérdéseket ebben
a pillanatban jelentéktelennek tartottam. Valóban kapóra jön az ajánlat. És igazán nem
is tudom, hogy hálálhatom meg önnek . . . »
Nem tudom pontosan, mit akartam e szavak¬
kal mondani, ámbár nagyon sokfélére gon¬
doltam.
•Egyáltalában nem érdemlek köszönetet,
miss», - - szólt Brown, most ismét egészen
tiszteletteljesen, bár sajátságos mosoly játszott
ajkai körül. «Ön éhes lehet, — jegyző meg, felszólíthatom a háziakat, hogy a reggelit ké¬
szítsék el, mire ön . . . készen lesz?»
Ügy tetszett nekem is, hogy azt akarta mon¬
dani: «mire ön fel lesz öltözve*, és azért hasz-

nált más szót, hogy sértő ne legyen. Csak ad¬
dig időztem még Brown közelében, hogy félvállról odavethessem: «Igen is, kérem.» De
mikor fent voltam Mary néninél, arczomat
hevülni éreztem és nem volt mindjárt kedvem
a toilette-hez kezdeni. Az ablakhoz léptem'és
kikandikáltam.
A franczia monsieur kimondhatatlan álla¬
potban rázta magát, mint egy nagy kutya és
szégyenkezve beosont a házba, hová nyomban
követte a gazda. Ez a paraszt hatalmas szál
ember volt és megvédhetett Monsieur Talley¬
rand ellen. Mindamellett az ajtóhoz futottam
és kulcscsal bezártam. Valószínű, hogy az alávaló franczia átöltözködött és csomagolt. Mitsem hallottam, de félórával később (ezalatt
megfürödtem és fel is öltözködtem, ezúttal vil¬
lámgyorsan), mikor épen reggelihez ültünk és
Brown bejött valamit kérdezni, könnyű léptek
hallatszottak a lépcső felől; kinyílt a kapu és
valaki elhagyta a házat. Két perczczel később
a motor berregése hangzott és én felugrottam.
«Oh, Brown, — kiáltottam fel, — hátha az
ön kocsiját vitte magával!»
«Ettől nem kell tartani. Ismerem annak
hangját, mint egyik ember szavát meg tudom
különböztetni a másiktól. Az ő Pieperje volt
az. Rendben vagyunk.»

Fényes Adolf: Látogatás.
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Én még mindig nem voltam megnyugtatva.
«De talán valami kárt tett az ön kocsiján.
ő mindenre képes, — szóltam. - - Menjünk le
és nézzünk utána.»
Brown kis izgatottságot mutatott. «Lemegyek
én», így szólt. A mint e szót kiejtette, azonnal
indult is és gyorsan átsietett az udvaron. Nem
volt kedvem a reggelihez nyúlni, míg ő vissza
nem jött, a mi különben pár perez műve volt.
Leolvastam az arczárói, még mielőtt egy szót
mondott, hogy valami baj történt. «Nagy bo¬
londság volt részemről a kocsit csak egy perczig is őrizet nélkül hagyni, míg attól az em¬
bertől meg nem szabadultunk, — szólt a sze¬
gény fiú. — Minden gummiabroncs össze van
vagdalva. Bizonyára az egész kocsit tönkre¬
tette V9lna a gazficzkó, de arra nem volt elég
ideje, így csak arra törekedhetett, hogy men¬
tői több kárt okozzon és szárazon vihesse
el az irhát. Mindkettő sikerült. Önnek és éber
eszének köszönhető, hogy a kár nem nagyobb.»
«Az én hibám, hogy egyátalán ide jöhetett
az az ember, - - szóltam majdnem sírva. Most megint nagy késést szenvedünk, mikor
már azt reméltem, hogy minden jól fog
menni.»
«Még minden jóra fordul, - - felelt Brown
• A keréktalpakon gördülünk
bátorítólag.
Amboiseig.»
Nem tudom, mit akart azzal mondani, hogy
a keréktalpakon gördülünk, de miután fizet¬
tünk a gazdának és én. utolsó hosszú istenhozz'áddal búcsúztam kocsimnak maradványai¬
tól, melyeket ajándékba adtam a gazdának:
módomban volt kitalálni a használt kifejezés
jelentését. Olyanféle az, mintha valaki talp¬
nélküli czipőben járna. Azt hiszem, ehhez nem
kell bővebb magyarázat. De az új kocsi oly
remek szépségű, hogy annál megbotránkoztatóbb azt a gummiabroncsok mostani álla¬
potában, mintegy én déshabillé szemlélni.
Brown nem tudja leplezni, milyen büszke reá,
és ezt nem csodálom. Ez a Brown igazi «Mascot»-nak bizonyul, mert még minden hínárból
kirántott, a mióta - - melodrámái nyelven
szólva — utamat keresztezte. És most milyen
szép kocsit szerzett! Amboiseba ménét meg¬
tudtam, ménnyit kell egy napra fizetnem.
Mindössze húsz frankot. Én tiltakoztam, mert
Eattray annak idején azt mondta nekem, hogy
jó kocsit heti húsz fonton alul nem bérelhetni;
de Brown megmagyarázta nekem, hogy az ő
gazdája azért szabott olcsóbb árt, hogy ne ke¬
rüljön más vezető kezére az automobil; külön¬
ben is az ár nem oly csekély. Úgy képzelem,
hogy így teljesen rendben van a dolog. Tréfás
eset mindamellett, hogy a kocsit az a John
Winston adja bérbe, a kinek az anyja, Lady
Brighthelmston, Parisban találkozott velem és
ígéretet tett, hogy Cannesban is felkeres. Kép¬
zelj el engem és Mary nénit, milyen előkelőén
dőlünk hátra a skarlátvörös párnákon hófehér
kocsinkon, melynek minden sárgaréz darabja
úgy ragyog, mint valami tűzoltó sisakja. Nem
képzelhető ennél úribb, csinosabb kocsi! Két
ülés van elől és tágas tonneau hátul. A kor¬
mányzás és az egész berendezés egészen más,
mint a szegény régi sárkányé, Belzebub nyugasztalja gonosz lelkét! Van egy kormányzó¬
kerék és két czukros fogantyú, melyekkel min¬
dent pompásan el lehet végezni. Nincsenek itt
afelé utálatos hajtószíjak, melyek minduntalan
elszakadnak, hogy az ember szive is szakad
utánok, e helyett fogaskerekek és horgok sza¬
bályozzák a sebességet. Első leczkét a hajtás
művészetében Browntól vettem, mellette ülve,
mialatt Amboise felé tartottunk. Nagyon tisz¬
teletgerjesztő methodussal tanít és én nagy
örömmel vettem oktatását, különösen boldog¬
nak érezve magamat, mikor azt tapasztaltam,
hogy minél gyorsabban hajtottunk, annál könynyebb volt kormányozni a drága jószágot. Anynyira elfoglalt és érdekelt a leczke, hogy semmi
fogalmam sem volt róla, hogy merre hala¬
dunk; csak annyit vettem észre, hogy az út
fehér és legnagyobbrészt sík. Szinte felrezzen¬
tem, mikor Brown egyszerre tudatta: «Itt az
amboise-i kastély.*
Szerencsére ekkor már megint ő hajtott; én
valószínűleg egyenesen neküramodtam volna
a folyónak, nem is gondolva arra, hogy a hídra
kell terelni a kocsit, mert mi a Loire túlsó
oldalán jöttünk és a folyó másik partján lát¬
tuk a kastélyt.
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gött le az erkélyekről, megannyi vért okádó
csurgó gyanánt. Mikor utóbb a kastély belsejé¬
ben jártunk, az őr — vagy bárminek nevez¬
zem — megmutatta a finom vasrácsozaton a
hugonották vérétől támadt rozsda- és szenny
foltokat.
Nagyon boszankodtam a miatt, hogy Mary
néni folyvást a Baedekerbe temette arczát és
inkább olvasott a kastély nevezetességeiről
mikor módjában volt ezeket saját szemeivei
nézegetni. Én elitélem azokat, kik a Baedekerből akkor szednek kellő adagot, mikor valami
látványosságra készülnek, vagy mikor a nézés¬
sel már jóllaktak; de Mary néni annyit bújja
azt a könyvet, hogy a miről abban szó van, az
teljesen elvész a nagy keresésben.
A hegy aljánál meghúzódó csinos kis hotel
előtt megálltunk, hogy megreggelizzünk és a
podgyásztól megszabadulhassunk, miután a
Brown által Parisban sürgönyileg rendelt négy
gummiabroncs megérkeztéig Amboiseban kel¬
lett vesztegelnünk. Annyifelé jártunk, hogy el¬
vesztettem türelmemet, mert már szerettem
volna a kastélyt megnézni. Hogy minél keve¬
sebb időt veszítsünk, felszólítottam Brownt,
Koritsánszky Ottó fölvétele.
hogy velünk reggelizzen. Ez már több ízben
KÉT JUBILÁLÓ LELKÉSZ : Kálmán Dezső és Lágler Sándor.
megtörtént; így hát most sem lehetett feltűnő,
ámbár Mary néni eleinte kissé lármázott miatta^
Te szegény, drága, otthonülő Apuska, mily sőt én is némileg furcsának találtam. Pedig
kár, mily kár, hogy sohasem láthattad azokat legeredetibb ebben az, hogy nehezebb Brownt
a gyönyörű helyeket, hova nagylelkűn elküld- chauffeur-nek nézni, mintsem némi erőlködés¬
tél, hogy annyi szépségen legeltessem szeme¬ sel azt az udvariasságot tanúsítani irányában,
met. Azt fogod mondani, hogy akárminő fran- melylyel a gentlemannek tartozunk. Battrayj
czia kastélynál jobban csodálod Wall-Streetet ha az asztalhoz került, úgy viselkedett, hogy
és ha már. valami nagyszerűt akarsz látni, a erről még beszélni sem lehet; ugyanez áll
Brooklyn-hidat szemlélheted, vagy éjnek idején számos más francziáról, ideértve a jobb nevea szabadságszobrot; de igazán nem sejted, mi¬ lésűeket is ; de, ha tán nevetsz is állításomon,
ről mondottál le. És ha az utazást igazán unal¬ nem képzelhetem, hogy egy herczeg szebben
masnak találod, minek óhajtod, hogy mindent eszik, mint Brown, vagy jobban ápolja kezét,
a legnagyobb részletességgel írjak le és mint¬ körmét; ámbár érthetetlen előttem, hogy ez a
egy lefessem neked mindazt, a mi szemem elé körülmény mikép fér össze a kocsitisztítás
munkájával.
kerül?
Eeggeli után a városon keresztül a kastély
Szeretném tudni, vájjon érzik-e olyan lányok,
kik egész élőtöket ilyen régi, nagymultú orszá¬ hátsó része felé ballagtunk, a hol épen vásár
gokban töltötték, azt a félelemmel vegyes tisz¬ volt. Öröm volt nézni a sok bódét és a kékteletet és majdnem álomszerű meglepetést, blúzos csinos parasztlányokat. A tömeg köze¬
mely egész lényemen erőt vesz, mikor ezeket pette haladva, egy lejtőn felemelkedő ösvény¬
a nagy hübérkori kastélyokat látom, melyek hez értünk, a hol egyszerre nyugalom és csend
kővé vált históriát tárnak szemünk elé. Kővé környezett bennünket az alattunk még mindig
vált, igaz; de ez a kő élőnek tűnik fel, mintha tartó hangos zsivaj helyett. És csakhamar Scott
a történelem húsa és vére volna; és ha elgon¬ valamely regényébe képzeltem magamat, mert
dolom, mennyi mindenféle történt e pompás az ő hősei szoktak oly titkos ajtón át a to¬
falakon belül, hallani vélem a történelem sziv- ronyba belépni, a milyen ajtón épen mi is
dobogását, mintha az a kor és a világ oly ifjú bekopogtattunk. Nem sejthettük, mi vár ránk
a torony belsejében. Mintegy a regény követ¬
volna még, mint én magam.
A kastélyok vidéke a Loire mentében bizo¬ kező fejezetébe léptünk (lassan persze és mél¬
nyára a föld legérdekesebb helyeinek egyike, tósággal, jól beleélve magunkat a regényalakok
minthogy itt központosult a régi franczia ud¬ teremtőjének szellemvilágába), midőn meredek
vari élet. Brownak is ez a véleménye. Ő külön¬ úton haladva, egy fensíkhoz értünk, a hol
ben roppant sokat utazott és mindenre jól csendes régi kert közepette a hatalmas kas¬
tély áll.
(Folytatása következik.)
emlékszik, ámbár csak egyszerű chauffeur.
Minden újabb hely, a hová eljutottam, azt a
benyomást tette rám, hogy nála szebb nem le¬
het ; de tudom, Amboise-t semmi más cháteau
KÉT PAP JUBILEUMA.
nem szállíthatja le arról a magas talapzatról,
melyre eddigi Ítéletem szerint állítottam.
Eitka dolog a véletlennek olyan találkozása,
A mint a kastélyt néztem, a napfényben ra¬ hogy ugyanegy faluban két testvér-felekezet¬
gyogó, nagy, fehér, dús faragványú facade szinte nek papja egy emberöltőn való harmonikus
kápráztatta szememet. Olyannak látszott, mintha munkásság és testvéries barátság után; egy
elefántcsontból metszették volna. A híd a szé¬ időben, sőt egy napon ünnepelhesse 40 éves
les, sárga, lassan hömpölygő Loire folyó köze¬ jubileumát, így történt ez a tolnamegyei Köpén fekvő szigetre vezet, mely körül a folyó lesden s nem csoda, ha ez a jubileumi ünnep
felszíne csodálatosan mozdulatlan, mint a jég. bizonyos nevezetességre jut a kis falu hatá¬
Brown, bár nem is szóltam neki, lassan haj¬ rain túl is. A jubiláló két p a p : Kálmán
tott. Bámulatos finom érzéke van e tekintet¬ Dezső, a kölesdi református és Lágler Sán¬
ben. Mindig tudja, mit gondol az ember, mintha dor, ugyanottani evangélikus lelkész. Tanulótelegráf útján értesítették volna. Itt volt tehát éveik leszámításával ott töltötték falujukban
előttünk a kis Amboise városka; gyöngyök¬ egész életüket; ott születtek s ifjúkorukban
ként leperegtek szemeink előtt a folyó mentén ott lettek előbb káplánok, aztán lelkészek,
egyes házai, mindegyik egy-egy fogadalmi aján¬ mind a ketten 1873-ban. Jó barátok voltak
dék az oltár lábánál, oltárként pedig a Cháteau akkor, ifjan, azok ma is, az egyforma erede¬
magaslott fölöttük a sziklás fensík-alkotta talap¬ ten, nevelkedésen, élethivatáson kívül össze¬
zaton.
fűzte őket a szellemi dolgok iránti érdeklő¬
Eleinte nem voltam tisztában az építészeti dés is. Kálmán Dezső — kettejük közt a há¬
stílusra nézve. Óriási, szédítő összevisszaság¬ rom évvel fiatalabb, a szépirodalom iránt ér¬
ban tűntek szemeink elé a kastély roppant ke¬ zett hajlamot s egy pár jóizű humorú novelrek tornyai, bástyái, terraszai, erkélyei és pár- lás-kötettel szerepelt az irodalomban, míg
kányzatai. Oh, azok a párkányok! Azonnal Lágler Sándor az egyházi irodalomban vívott
magam előtt láttam a kis Mária királynőt, a ki magának jó nevet, szerkesztette a «Protesmint ájuldozva Medici Katalinra támaszko¬ tána Pap» czimű egyházi folyóiratot is, a mely
dik — a történelemben szereplő anyósok kö¬ 28 évfolyamot ért meg. Jó papok, híveiknek
zött ez érte el a legnagyobb rekordot — és igaz lelkű vezetői mindketten, nem csodádba
szemök láttára gyilkolják a hugonottákat. Ké¬ jubileumukkor olyan melegen ünnnepelte őket
sőbb pedig milyen levágott ember fej-füzér csün¬ népük.
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A CZIGÁNY-AKADÉMIKUS.
Jean Richepin.

Paris, február 10.
Ma már sok czigány akad, a ki letagadja
származását, viszont vajmi kevés az intellek¬
tuális egyéniség, ki czigánynak vallja magát,
íme, Jean liichepin, az ünnepelt franczia költő
s mától fogva a franczia Akadémia tagja ezt
állítja magáról, ma már ötven éve, kitartóan
és makacsul. Más lapra tartozik a kérdés,
őszinte-e itt Kichepin ? . . . Mindenesetre nem
érdektelen megállapítani, hogy volt bátorsága
és megejtő közömbössége az előítéletek iránt...
A költő barátai ötven év óta nem mulaszta¬
nak egy alkalmat sem, hogy rögeszméjétől
eltérítsék. Barrés, a fogadtatáskor elmondott
beszédében szinte kiéreztette csöndes malicziáját új akadémikus társa «balvéleménye»
fölött, majd hogy azt nem mondotta neki,
«blageur», vagyis kedves halhatatlan-társ, ne
csináljon rósz tréfákat. S bebizonyította neki, —
valósággal leleplezni igyekezett - - hogy ((ős¬
régi picardiai nemes családból származik s
ősei vitéz katonák voltak". E kijelentések után
nagy önmegelégedéssel ült vissza zsölylyéjébe
Barrés, valami finom és erősen arisztokratikus
büszkeséggel.
S ha Eichepin nem nyilatkozott is a rög¬
eszméjéről ezúttal, mindenkor hangoztatta, hogy
ő bizonyára czigánytól származik, — gyermek¬
kori emlékezetétől kezdve valami nomád, csa¬
vargó lélek lakozik benne. Sőt tanulmányozta
a saját koponyaalakulatát, összehasonlította az
ázsiai fajokéival, — s felfedezte magáról, hogy
ő feltétlenül turáni származású czigány. Ser¬
dülő korában el is tűnt hazulról s elvegyült
egy kóbor czigány csapatba, mely a fontainebleaui erdőben tanyázott. Napokig élt velük s
mikor egy holdvilágos estén a rőzse-tűz körül
ültek, a czigányvajda kézen fogott egy vöröskendős, borzas és villogó szemű fekete czigányleányt s odatette kezét az idegen tiú kezébe:
- Tetszel a leányomnak. Ha velünk akarsz
maradni, vedd el feleségül.
Eichepin bizonyára nem gondolt e vadregé¬
nyes házassági konczepczióra s egy ötlettel
sikerült kivágnia magát. Eeggelig gondolkozik,
úgymond. S hajnalban eltűnt méltóan Gyp
asszony novellahcseihez... Ez a szabadság
nem lett volna neki elég --. czigányos. S e
félbeszakadt akkorddal a czigánykorszak be is
fejeződött Kichepinnél.
*
De a kalandok vágya hajszolta tovább. Hogy
láthassa Algírt, fölvétette magát hajómunkás¬
nak, egyik városból a másikba ment, megfor¬
dult Brüsszelben és Londonban s már ismert
költő volt, mikor bevonult a katonasághoz
és résztvett a franczia gyarmati háborúkban.
Nyugtalan vére azonban nem elégeltette meg
vele a költői szoba csöndjét, színpadra lépett
mint - - Sarah Bernhardt partnere. A szilaj
költő némelyek szerint jó színész volt az isteni
Sarah mellett is, mások viszont --- Eichepin
akkori mélytűzű, fekete szemeiről tettek emlí¬
tést csupán...
• -. Ah, ez oly régen v o l t . . . De ki mond¬
hatná, hogy Sarah nem őrzi híven a régi
emlékeket? Mindnyájan, a kik ma láttuk őt,
sötétkék-selyem uszályos ruhájában a Eichepin
fogadtatásánál, meggyőződhettünk róla, hogy
a lírikus emlékek még élénken csillognak
szíve mélyén. Hosszú utazásai daczára ma
frissebb volt, mint valaha, szinte oly friss, mint
ama nagy csokor ibolya, mely sovány kebléről
a költő felé nevetett. S Eichepin észrevette,
talán legelsőbben őt, majd szinte öntudatlanul,
ósztönszerűen ajkához emelte kezét és egy
szimbolikus csókot hintett feléje . . . Mindez
ply bájos volt, mint egy jelenet, egy szalon¬
jelenet a tizennyolczadik századból...
Mert hisz a költő nem volt a régi fékezhetlen «csavargókirály» többé, a mint Gaston Le Eoux elnevezte. Zöld akademikusi öl¬
tönyében olyan volt, mint egy nyugalmazott
admirális. A költő, ki oly sok és vegyes tűz¬
ben volt valaha, ma kizárólagosan és kifogás¬
talanul akadémikusnak mutatkozott: egykor
érzéki ajkai ma szoborszerűen zárultak egy¬
másra s egyik kezére nehezedve a széktámlá°yon, hatalmas mellével és bronzbarna arczával olyan öreg vajdának tűnt fel, a ki már

JEAN RICHEPIN.

elernyedt s már csak - - ritkán hegedül...
. De most rajta a s o r . . .
A mikor beszélni kezdett, az egykori trubaduri hang még kiérzett, csak némi melanko¬
likus változatok vegyültek el benne. Mikor az
ő szilaj múzsájáról beszélt, varázsszerű me¬
legséget árasztott a szavaival, melyek minden
egyes árnyalata formás és kellően elhelyezett
volt, mint a mikor művészi kéz fut végig a
zongorabillentyűkön. Csak az nem volt alkal¬
mas egészen az egyéniségéhez, hogy a regény¬
gyártó Theuriet Andréről, mint elődjéről kel¬
lett beszélnie, mégis végtelen sok jóhiszemű¬
séggel és odaadással emlékezett meg róla, sőt
a saját költészetét is belekapcsolta a Theuriet
Andró fantáziájába...
Gyönyörű műélvezet volt Eichepin előadását
hallgatni, a mikor a becsét a sok értékes és őszinte '-- költői vallomás emelte.
— Szilaj múzsámat a franczia nyelv szép¬
ségére áldoztam, — mondotta. — Erőmet a nép¬
ből merítettem, melynek kedélye, üdesége mesterkéletlen... Yeszszen az én hiú árnyam em¬
léke is, - • mondotta tovább lelkesen - - ha
míg fajunk él, költői sóhajom, lehelletem
nem élne tovább az ajkakon, a miért szivem
dobbanását halhatatlanná tettem!
E gondolatban sok költői szabadság van,
de őszinte...
Mikor Barrés méltatta Eichepin költésze¬
tét, elnevezte «a csavargók királyának» és
«Turán fejedelméének. Közben megemlítette,
hogy Eichepint inspirálta a czigánynép ós a
muzsikájuk.
Hallgatták a czigánymuzsikát, a czigányokét — mondotta Barrés, — kik lenn, a Duna¬
mellék síkságain tanyáznak. Ez a mámor
dala,
- forrongó sóhaja egy fajnak, mely
olyan szabadságot követel, mint egy pusztai
vad lóé. A czigánymuzsikusok a tánczot, erőt,
harczot és orgiát ünnepelik, elegyítve a szen¬
vedés hangjaival. Ha az elkeseredés zenéje
levegőbe dobja egy fölzaklatott lélek viharos
kiáltásait, magával ragadja mindazokat, kik a
társadalomból és önmaguktól menekülni akar¬
nak. E zokogó hangok földöntúli erővel ra¬
gadnak bennünket ama regényes életbe. De a
lélek megtörik e varázslatokban.
Eiehepin legutóbb a «Vándorlegény*-ben
foglalkoztatta a kritikát, hol sok erőset, ujat
alkotott. Azóta mind gyakrabban pihenni kezd.
Vagy megszállta tán a szelleme ama mondás¬
nak az akademikusi mivoltában, a mivel Francé
Anatol a franczia akadémiát elnevezte, hogy
az: a tudomány és költészet múzeuma ?
Lendt'ai Károly.

A SZENTPÉTERVÁRI SAKKVERSENY.
Az idei sakkozó szezon érdekes és nagyszabású
eseménynyel kezdődik: néhány nap óta javában
folyik a szentpétervári sakkverseny, a mely részt¬

vevőinek sorában magában egyesíti a legnevesebb
és legtalentumosabb sakkmestereket.
Képviselve vannak csaknem teljes számban a
régibb mesterek legkiválóbbjai, azonkívül pedig ott
vannak a küzdők sorában afiatalokis, a kik az utóbbi
évek során mindjobban teret foglalnak és nem egy¬
szer bizonyságot adtak arról, hogy méltó ellenfelei
a régibb gárdának. Érdekes és módfelett izgalmas
mérkőzésre van ilyenformán kilátás, mert mind a
két fél olyan módon és olyan arányban van kép¬
viselve, hogy csak a legkiválóbbak jutottak a sze¬
replés lehetőségéhez. Ez a verseny tehát módot ad
úgy a fiatal sakkmestereknek, mint a régibb gárdá¬
nak arra, hogy a maga értékeit és kvalitásait a
maga igazi formáiban mutassa be.
Mindezeken kívül nagyban és a sakkozó \il;i<;
számára a szenzáczió erejével emeli a verseny érde¬
kességét, hogy a résztvevők között ott szerepel a
világmester: dr. Lasker Emánuel is, a ki évek hosszú
sora óta távol tartotta magát a nyilvános sakkver¬
senyen való részvételtől. Legutóbb a cambridgespringsi sakkversenyen vett részt, ott azonban nem
nyerte az első díjat; Marshall előzte meg az első¬
ségben és — mint ismeretes — Lasker Janovszkival együtt osztozott a második és harmadik díjon.
Külön érdekesség tehát a sakk iránt érdeklődő
közönség számára Lasker szereplésének a figye¬
lemmel kisérése. Az eddigi fordulók eredményei azt
mutatják, hogy a világmester nincsen egészen küz¬
delemre képes formában; eddigelé ugyanis nem
produkált olyan eredményt, a mely az ő kétségtele¬
nül és újabban is beigazolt legelsőrangú képességei¬
nek megfelelne. Bizonyosra veszszük azonban, hogy
a további fordulók során Laskcr kellő formába
kerül és sikerülnie fog az első helyre kerülni.
Annyival is inkább, mert legveszedelmesebb ellen¬
feleinek egyike : a bécsi Schlcchter eddigi balsike¬
reivel minden reményét elveszítette arra vonatko¬
zólag, hogy az első helyre kerülhessen. Veszélyes
ellenfelei Laskcrnck még fiubinxttín, a ki mind¬
mostanáig igen szépen kitart, továbbá Bernátéin,
a fintal gárda másik jeles tagja, a ki szintén impo¬
náló kvalitásokat vitt a küzdelembe.
Bennünket, magyarokat is közelről érdekel ez a.
sakk verseny: részt vesz rajta Forgács Leó, a kiváló
fiatal magyar sakkmester és az ő képességeit és
eddigi eredményeit figyelembe véve, bizonyosra
veszszük, hogy a verseny végén az első díjasok kö¬
zött lesz.
Mindent összevéve : a sakk iránt érdeklődő közön¬
ségnek nem mindennapi eseményben van része, a
mely mindenképen megérdemli, hogy az érdeklődés
középpontjába helyezkedjék.

RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK FENÉK
MOGENTIANA TERÜLETÉN.
A Balaton délnyugati végén, Keszthelytől öt
kilométer távolnyira fekszik Fenék puszta, a
gróf Festetics-féle hitbizományi birtok egyik
legszebb és legértékesebb gazdasága, melynek
területén a rómaiak idejében a híres Mogentiana állott.
Ennek a helynek hadászati szempontból,
erődítési czélra kiválóan alkalmas voltát a
világaralomra törekvő római nép
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A föltárt alapfalak.

Egy római épület alapfalainak feltárása.
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Az északi védő-bástya egy része.

RÓMAI KORI ÁSATÁSOK FENÉK (MOGENTIANA) TERÜLETÉN.

Pannónia meghódítása után, csakhamar fel¬
ismerte. Kedvező stratégiai fekvése, valamint
az a körülmény, hogy a Pécstől Szombathelyig
vezető római utat a Héviz, a Balaton s a Zala
folyó ingoványai miatt egyedül itt lehetett
keresztülvezetni: csak siettette a rómaiak ab¬
beli elhatározását, hogy Fenék területét meg¬
erősített helylyé tegyék.
Alapítása valószínűleg Traján császár ural¬
kodása idejére (Kr. u. 98—117) esik. Alapí¬
tása után csakhamar csomópont lett, a honnét katonai és közgazdasági adminisztráczió
folyt. Fontosságát emelte az a körülmény is,
hogy Sopianae-t Savaria-val és Halicanum-ot
Aquincum-mal összekötő út Mogentianán ve¬
zetett keresztül.
Ennek a nevezetes római helynek már egész
kis irodalma van.
Az útikönyvek közül, mejy.ek a .római biro¬
dalom úthálózatait ismertetik, a III. század
elejéről származó Itinerarium Antonini tartal¬
maz reá vonatkozólag adatokat.
Bél Mátyás egy hátramaradt és az eszter¬
gomi káptalan könyvtárában őrzött kéziratá¬
ban foglalkozik vele s a többek közt azt irja
róla, hogy: négyszögletes alakja volt; kiterje¬
dése egy negyedóra járásnyi területet foglal
el s hogy római város volt, azt nemcsak alakja,
hanem a római császárok pénzei is bizonyít¬
ják, melyek itt gyakran találhatók.
Kívüle még Eómer Flóris, - - hazai régé¬
szetünk ez úttörő bajnoka, - - dr. Lipp Vil¬
mos, dr. Kuzsinszky Bálint, dr. Finály Gábor
s e sorok irója foglalkozott vele.
Fekvését, alakját és nagyságát Eómer álla¬
pította meg először. Észleletét, mely nem szak¬
szerű ásatás, hanem csak puszta helyszíni
szemle eredménye volt s épen ezért Mogentiana hű kópét nem nyújtja, 1862-ben, az
Archaeologiai Közlemények III. kötetének 2-ik
füzetében közölte.
A már közzétett sok téves adat helyreigazí¬
tása, Mogentiana határvonalainak, kiterjedésé¬
nek és alakjának szakszerű ásatások útján
való megállapítása s a sűrű ködhomálynak,
mely évszázadok óta takarta, eloszlatása volt
a Keszthelyen működő Balatoni MúzeumEgyesületnek egyik legelső feladata, midőn
megalakulása második évében, 1899-ben, a
tulajdonos engedélyével megkezdtem ez érde¬
kes római telep feltárását.
Az ásatások azóta évről-évre folynak és már
eddig is számos téves adat nyert helyreigazítást.
A téglány alakú római erődítmény területe
körülbelül száznegyvenezer négyszögmóter, me¬
lyet három méter vastag kőfal kerített. A kő¬
falon belül pavillon-rendszerben voltak elhe¬
lyezve a különböző czélokra szolgáló épületek,
melyek méreteikre nézve tetemesen felülmúl¬
ják az aquincumi épületeket. Eddig már tizen¬
hat épület került napfényre, melyek közül
egyiknek hoszsza 102 méter volt. Feltártuk
továbbá az egész éjszaki védbástyát is, mely¬
hez 22—25 méter távolságnyira egymástól hat
őrtorony volt építve. A saroktorony átmérője
17, a többieké 15 méter volt.

Úgy az épületek, mint a tornyok és védő¬
bástyák falai homokkőből épültek, de előfor¬
dul a mészkő és a bazalt is. Az épületek köz¬
falai, sarkai, a légfűtő folyosók, az azokat tartó
pillérek stb. római téglából épültek. Az épü¬
letek és tornyok cserép-zsindelylyel voltak
fedve.
Hogy mi volt e nagyszabású épületek s így
Mogentiana rombdőltének is közvetlen oka,
azt a vastag hamuréteg, a megszenesedett ge¬
rendák, a kormos falak, az összeolvadt bronz-,
vas- és üvegtömbök sejteni engedik, melyek a
falak mentén s az épületekben lépten-nyomon
találhatók. De az is bizonyos, hogy a kegye¬
letet nem ismerő emberi kéz fejezte be a rom¬
bolás művét akkor, a mikor a hosszú évszá¬
zadok viharaival még mindig daczolni tudó
falakat önző czélból, új épületek emelésére fel¬
használta, a nélkül, hogy rombolása előtt az
épületek alakját az utókor számára valami
módon megörökítette volna.
A XIV. század végén Mogentiana romjaiból
építtette ugyanis Laczkfy István vajda a keszt¬
helyi Ferencz-rendiek templomát; abból épült
nagyrészben Fenék major is s annak faragott
és feliratos köveit hordták el töltésnek a Fe¬
néktől Balaton-Szent-Györgyre vezető lapos,
berkes, ingoványos útvonal feltöltéséhez i s !
Ma már csak az alapfalak után lehet meg¬
állapítani alakját s a Balatoni Múzeum-Egye¬
sület s annak vezetői korszakos munkát vé¬
geznek azáltal, hogy Mogentiana romjait a
föld mélyéből előtárják és dicső múltjára némi
fényt, világosságot derítenek.

179

VASÁRNAPI TT.TRÁG.

Az észak-nyugati sarok-torony.

RÓMAI KORI ÁSATÁSOK FENÉK (MOGENTIANA) TERÜLETÉN.

Berlin, München sőt Bécs népe is egyes hagyomá¬
nyos napokon mulatni tud, azt mi Budapesten soha
se Játhírtjnk. Vannak, a kik ennek a mi tempera¬
mentumunk másformaságában, meg a viszonyaink
nehézségében vélik megtalálni a magyarázatát. Mi
másban keressük. A mi temperamentumunk nem
halaványabb, mint például a németé és másutt se
csupa gyönyörűség az emberek élete. De a mi szép
fővárosunk népe még nem eléggé összeforrott
ahhoz, hogy a kedve megnyilatkozásában egyöntetű
tudjon lenni. E rohamban nőtt város lakossága sokfelől verődött össze és nincs annyi ideje együtt,
hogy az összetétele természetéből folyó tagoltság
rései már elenyészhettek volna. Ezért nem tud a
mulató kedve se egy nagy egységesség terjedelmé¬
ben és tömörségével megnyilatkozni. Ehhez idő
kell. Időt pedig tartogat a számunkra bőven a
jövendő!

*
A legvastagabb gőz. A változatosság kedveért —
adja a jó Isten, hogy egyedül és csakis ezért! — ez
a hét megint háborús hírekkel köszöntött reánk.
Az utóbbi hónapok folyamán egy kicsit már meg
is szokhattuk ezeket a híreket: azt is, hogy megczáfolják őket, de azt is, hogy ne tartsuk őket alap¬
talanoknak és minden komoly háttér nélkül valók¬
nak. Az ilyen hirhullámzásoknak mindenesetre
megvan az a termesztés hatásuk, hogy idegessé
vagy legalább is izgékonynyá teszik a lelkeket, a
minek viszont az a következése, hogy a hányszor a
háborús hirek újra jelentkeznek, a képzeletünk, a
gondolkodásunk,
az érzésünk mindig erősebben ref¬
Dr. Csák Árpád.
lektál rájuk, mindig tömörebbnek és súlyosabbnak
érzékeli őket. A legvastagabb párája a vérnek van,
A HÉTRŐL.
írja Tolsztoj, és a hány háborús hír, az mind
Farsang vége. Ezen a héten Budapest mulató egy fölrobbant tömlő, a melyből ilyen sűrű, fojtó
hajlandóságú lakossága két napra, azaz hogy két pára árad a levegőbe, egyre jobban megtoltvén ezt
éjszakára hivatalos pecséttel - - kimenőt kapott. feszültséggel, gőzzel, forrósággal. Alig lehet valami
A főkapitány megengedte, hogy farsang két utolsó érdekesebb, mint sok milliónyi lélek e fokozatos
napján a kávéházak mellett a vendéglők is hajnali áthevülésének a szemlélete, de alig lehet valami
három óráig nyitva maradhassanak és szólhasson a nehezebb is, mert hiszen édesmindnyájan benne
muzsika is, vidám hangossággal töltvén meg a vagyunk ebben a folyamatban, annál inkább, mennél
mulatásra engedett éjszakát. Megállapíthatjuk, hogy nagyobb érdeklődéssel figyeljük. A háborúnak egye¬
a közönség élt is az engedelemmel meg nem is. lőre még csak a híre kisért, adja Isten, hogy többet ne
A két világosnak szánt éjszaka valamivel hangosabb is kapjunk belőle, de arról már meggy őze dhettünk
volt a rendesnél, de ahhoz, hogy egy mulató város ezekben a felhős Időkben, hogy nincs a világon,
hullámzó, kavargó és derűs izgalmával mindenkit érdekesség, a mely olyan egyetemesen tudná meg¬
magával ragadó képét nyújtsa, még csak közel se fogni, foglalkoztatni és izgatni az emberek összesé¬
jött. A minthogy ez a kép egyáltalában ismeretlen gének a lelkét, mint a háború. Az érzéseknek egy
Budapesten, Vannak ugyan alkalmak, mint például egész, óriási módon gazdag skálája rezdül meg és
Szilveszter éjszakája, vagy - - főként mielőtt a ad hangot bennük már a puszta szelére egy ilyen
szoczialisták a maguk ünnepének foglalták le
a rengeteg energiákat megmozgató mérkőzésnek. Más
május elsejére virradó éjszaka, mikor a város pol¬ lesz az egész világ színe, a levegő is mintha való¬
gárságának mulató hajlandósága valamelyest neki sággal gyúlékonynyá válnék. Érdekes jelenség, anylendül, de a kedvnek ez a megmozdulása még csak nyira, hogy ennyivel készségesen be is érjük. Isten
halavány mását se adja annak a vidám, tüzes, sőt óvjon bennünket attól, hogy ennek az érdekesség¬
féktelen kavarodásnak, a melylyel az xvjjongó, nek még a fokozódását is megkapjuk !
mulató, tréfálkozó tömeg bizonyos napokon a kül¬
földi nagyvárosok utcaáit elborítja és éjszakáit meg¬
A protekczió ellen. Egy tréfás ember megmon¬
világosítja. A hogyan Paris, Kóma, Velencze, Nizza, dotta ugyan, hogy nagy szerencsétlenség lenne, ha

a protekcziót sikerülne vépképen eltörölni, mert
akkor a boldogulásnak körülbelül legbiztosabb fegy¬
verét veszítenék el a törekvő emberek: de azért az
utóbbi esztendőkben egyre több jelét és jelenségét
látjuk annak az igyekezetnek, hogy a boldogulásnak
ez az eszközé hatástalanná, sőt lehetetlenné tétessék.
A mi bizonyára azt mutatja, hogy a változó idők
erkölcse a protekcziót nem hajlandó a leghatáso¬
sabb siker-biztosítóknak tekinteni vagy ilyennek
eltűrni. Meg akarja rá tanítani az embereket, hogy
a sikert és az eredményt más, bár nehezebb, de
tartalmasabb eszközökkel keressék. A protekczióhajhászás ellen való küzdelemnek a legczélravezetőbb módja kétségtelenül az, a mely — iránytalanná
bénítja. A protekczió-keresés hajójáról leveszi a
delejtűt, úgy, hogy ez nem tudja : merre tartson a
czéljafelé?A legújabb protekczió-ellenes intézke¬
dés valóban ezzel a metódussal él. Az ügyvéd-vizs¬
gáló bizottság érdemes elnöke, Székely Ferencz
koronaügyész a héten elrendelte, hogy ezentúl a
czenzorok nevét titokban tartsák és a jelölt csak
akkor tudja meg, kik mérik meg a tudományát, mi¬
kor már előttük áll. Ennek az intézkedésnek kétség¬
telenül meg lesz a maga üdvös és nagy hatása a
protekczió-keresés ostromának a meggyöngülésében.
Da hogy végképen megszüntessen minden ilyen pró¬
bálkozást, ennyit nem szabad remélnünk. Eszünkbe
jut a notórius pumpolóról szóló anekdota, a ki
mikor egy ismerős arczvonású úriembert pillantott
meg, eléje állt és így szólt hozzá :
— Ezer bocsánatot kérek, hogy azt a tíz koronát
még most se adhattam meg, de a jövő héten okvetetlenül megfizetem.
Az idegen csodálkozva nézett rá.
- Uram, ön tévedett, mert én önt nem is is¬
merem :
A mire a barátunk egykedvűen felelt:
- Ez meglehet. De biztosíthatom, hogy ha is¬
merne, akkor nem tévedtem volna !
A protekczió-keresők között is kétségtelenül lesz¬
nek urak, a kik, ha már nem tudhatják : kitől kér¬
jenek protekcziót, egyszerűen kérni fognak min¬
denkitől, hogy az igazi is közöttük legyen !

kum igazán bizarr módon ölelkezik egymással.
A kire a boldogtalan, agy ön stájgerolt lakó harag¬
szik, az a háziúr vagy a ki ennek a jogait gyako¬
rolja. Ha tehát meg akar verni valakit, természete¬
sen azt akarná. De ehhez a gyönyörűséghez nincsen
se módja, se hatalma. Megveri tehát — a házat, a
melyre semmi oka sincs, hogy haragudjék, de nem
is bánthatja túlságosan, mert hiszen ő lakik benne
és ha lehúzza a tetejét, ő marad födél nélkül. Ha
volt valaha valamely akczrónak megfelelő jelszava,
soha megfelelőbb egynek se lehetett, mint a meny¬
nyire erre a forrongásra ráillik ez a mottó, hogy : —
Üsd agyon, de —• ne nagyon ! Mert hogy az ostrom
túlságosan eredményes ne legyen, erre legjobban
maguknak az ostromlóknak kell ügyelniük. Csak
azt pusztíthatja el a nekikeseredett indulatok között
marsrútával dolgozó háborgása, a mi a lakás hasz¬
nálhatóságához nem föltétlenül szükséges. A mi
fölösleges dísz és nélkülözhető kényelem. Már pedig,
hogy ezekben a szomorú, sivár bérkaszárnyákban
sok ilyen elpusztítható ne legyen, arról a tulajdo¬
nosaik már jó eleve gondoskodtak. Már akkor,
mikor — még nem is sejtették, hogy ez gondos¬
kodás vagy elővigyázat!

tulajdonságokkal egyesülnek, mint a legpontosabb
részletekig hatoló megfigyelés, a kaxrikatura meg¬
lepően biztos vonalvezetése, az emberlátásnak szinte
souverain érettsége. E mellett megvan még az az
előnye is Molnár croquis-jainak, hogy mindig ak
tuálisak, mert minden torzítottságuk ellenére is
mindig a mi fővárosi életünkben gyökereznek, de
nincsenek olyan természetű aktualitáshoz kötve, a
melynek elmúltával érdekességük is elmúlna. Sze¬
rencsés gondolat volt tehát, hogy a Magyar Könyv¬
tárba, a melynek egyik feladata a közönséget könynyebb-fajta, mulattató és mégis értékes olvasmány¬
nyal is ellátni, fölvették Molnár Ferencz croquisjainak egy gyűjteményét Pesti erkölcsök czímmel.
Csupa torzkép, éles gúnyolódás efféle dolgokon,
mint: a pesti ember látogatása a fogorvosnál, a bor¬
bélynál, beszélgetés a jouron a zenéről, a Budapest
közelében nyaralók és a vasárnapi vendég, az állat¬
kert siralmas viszonyai. Valamennyi torzító tükör,
a ki felületesen olvas, csak a furcsa formákon és
vonalakon nevet, a ki a sorok közé is 14t, az észre¬
veszi benne a budapesti élet egy-egy félszegségének
a vonásait is. Épen ezzel árulja el Molnár még
ezekben a könnyű, tollhegygyei írt dolgokban is,
hogy mennyire igazi író: mindig van háttere annak,
a mit ír s még legcsekélyebb dolgai is összekapcso¬
lódnak az élettel. Croquisjainak már a lapokban
való megjelenésükkor is nagy sikerük volt, egyes
tréfái mindenfelé elterjedtek s most, hogy java ré¬
szüket együtt, egy füzetben kapja meg az olvasó,
bizonyára nagyon kapósak lesznek.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

Vikár Béla Kalevala-fordítása. Húsz évi kitartó
és szeretetteljes munka után Vikár Béla végre el¬
készült nagy munkájával, a nagy finn nemzeti
eposz, a Kalevala magyar fordításával s a fordítás
egy hatalmas kötetben meg is jelent. Ez tudvalevő¬
leg a második magyar Kalevala-fordítás. Az elsőt
még 1871-ben adta ki Barna Ferdinánd, de az ő
fordítása a mai kívánalmaknak már nem felel meg,
tiszteletreméltó tulajdonságai mellett is nem áll
sem költői nyelvünk és technikánk, sem a Kaleva¬
lára vonatkozó kutatások színvonalán s különben
is a könyvárusi forgalomból teljesen kikerült. Vikár
a nyolczvanas évek végén kezdett foglalkozni egy új
Kalevala-fordítás gondolatával, 1889—90-ben fél¬
évre terjedő tanulmányútat tett e czélból Finnor¬
szágban, a Ladoga-tó északi részein levő dalterüle¬
ten, alaposan foglalkozott azzal a tájszólással, mely¬
hez a nagy eposz nyelve legközelebb áll, meghall¬
gatta a népies dalosokat, hogy megismerje az éne¬
kek ritmusát, zenéjét és előadásának módját. Ezzel
az apparátussal fogott munkájához, melyre egyes
időközben megjelent mutatványainak sikere is biz¬
tatta. Most, hogy elkészült, látjuk csak, milyen nagy
és derék munkát végzett. Fordítása valóban iro¬
dalmi színvonalon áll; a magyar költői nyelv teljes
ismeretével készült, felhasználja népies nyehünket
a költemény naiv hangjának visszaadására, a nél¬
kül, hogy ezzel kivetkőztetné északi jellegéből, tel¬
jesen ura a magyar vers technikájának s az útjába
akadó nem csekély nehézségeket könnyedén győzi
le. Kétségkívül segítségére volt a nyelvrokonság s a
ritmus rokonsága is. A forma teljesen megfelel a
mi ütemes nyolczas verssorunknak abban a kevésbbé kötött alakjában, a mely a régi költészetben
s a népköltészetben fenmaradt; ezt használja Vikár
is és rövid olvasás után meggyőződünk róla, hogy
bravúrral használja. Maga a költemény, abárrnenynyire idegen is s mi életünktől az a világ, a melyet
feltár, kétségkívül egyik legnagyszerűbb költői alko¬
tása az egyetemes népszeUemnek. Ejeinte talán
némi nehézségeket okoz az olvasónak idegensége,
de csak bele kell egy kicsit melegedni és sorra fel-

Pesti erkölcsök. Azok között a műfajok között,
a melyek félig a journalistikához, félig az irodalom¬
hoz tartoznak, a croquis az, a mely az utóbbi évek¬
ben nálunk legnagyobb népszerűségre jutott, azon
a réven, hogy viszonyaink szűkössége egy sereg
népszerű és nagy tehetségű írót is rávitt a művelé¬
sére. S mivel minden írott műnek az ad súlyt és
vonzóerőt, hogy ki s hogyan írja, hirtelen azon vet¬
tük észre magunkat, hogy az eredetileg nem sokra
becsült croquis irodalmi színvonalra emelkedett.
Ebben pedig talán a legtöbb része van Molnár Ferencznek, a kinek oroquisjaiban a jókedvű humor,
a malicziózus csúfolódás, a dolgokkal való jongleurügyességű játszani tudás adományai, szóval azok az
adományok, melyek a közönség kegyeinek megszer¬
zésére leginkább alkalmasak, olyan sajátkópi Írói

•K

Vakolat-rombolás. Budapestnek, a melynek meg¬
lehetős bőven jutott a nem irigylendő különleges¬
ségekből, a legújabb speczialitása egy mind sűrűb¬
ben föllépő jelenség, hatásában hasonló egy igen
szeszélyes és meglehetősen enyhe lefolyású föld¬
rengéshez. A vulkánikus erők azonban ezeknél a
jelenségeknél a föld fölött, elkeseredett emberi lel¬
kek indulatában működnek és a mi hajtja, kavarja
őket, az a lakásínséget kihasználó spekuláozió rette¬
netes nyomása. A ház-rombolásokról beszélünk, a
melyeknek immár egész sorozata folyt a fővárosban.
Megsanyargatott és elkeseredett emberek, termé¬
szetesen a lakosság legszegényebb rétegeiből valók,
a segítés eszközeinek híján, a bosszúállásnak erre
» sajátságos módjára fanyalodtak, a mi azután
olyan állapotot tereint, melyben tragikum és kómi-

10-2 méter Imsfzú római épület alaprajza Fenék (Mo¬
gentiana) területén.
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tárulnak rendkívüli szépségei, — csak valameny- versben például egy pár igazán szép lírai részletet
nyire fogékony olvasó is, ha nem sajnál tőle egy találunk, de az egésznek a tárgya annyira vad
kis türelmet, egy két ének elolvasása után újra romantika s a mellett annyira visszás, hogy minden
vissza fog hozzá kívánkozni. Minden körülmények érzékünk tiltakozik ellene. Igaz, hogy a művészet¬
között kulturális nyereségnek kell tekintenünk Vikár ben sohasem az anyagon múlik a dolog, de vannak
új Kalevala-fordítását, a mely lehetővé teszi, hogy anyagok, a melyeket csakis a legislegnagyobb szel¬
most már mindenki megismerkedjék a világiroda¬ lemek tudnak művészi alkotássá alakítani. Az ilyen
példákon látjuk, hogy Oláh Gábor bátorsága, a
lom ez egyik első remekével.
melyet szeretünk és értékes tulajdonságának tar¬
Gondolatok felhőfutása. Annak a szeszélyesen tunk, kevésbbé szerencsés pillanatokban csak vak¬
czikk-czakkozó pályának, melyen Oláh Gábort viszi merőség. Az ízlés és mérséklet irányában — mint
a daczos önbizalma és égető becsvágya, nem új majdnem az egész fiatal költő- nemzedéknek általá¬
állomása, de új kanyarodó pontja az az új kötet, ban — még sok a fejlődni valója. Egy tekintetben
melyet most Gondolatok felhöfutása czímmel adott azonban ez a kötet határozott fejlődést jelent:
ki. Oláh Gábor nagyon hamar megtanulta, mit eredetibb ; még mindig akad ugyan benne, de sokkal
jelent s mibe kerül az nálunk, irodalmi karriert ritkábban, mint utolsó előtti könyvében, kölcsön¬
csinálni. Tavaly ilyenkor még alig vette észre raj¬ kért hang s jókora része teljesen Oláh Gábort
tunk kívül valaki, pedig már két figyelemreméltó mutatja meg nekünk, azt az Oláh Gábort, a kit
verseskönyve jelent meg. Keletiek Nyugaton czímtí szeretünk s a kihez sok szép várakozásunk fűződik.
könyve aztán az őszszel olyan zengő dicséretekre Meg vagyunk győződve, hogy végre is mi nekünk
nyitotta egy pár hírlap kritikusának ajkát, a melyek lesz igazunk, a kik sem a túlzott dicséretekbe nem
Oláh Gábornál kevesebb önbizalmú embert is elka- mentünk bele, sem a túl éles lebírálásba és Oláh
pattak volna s a kis könyvet hamarosan elkapkodta Gábor is azzá fog előbb-utóbb sok hatás, sok kere¬
a közönség. Ezt a sikert akarta erre tetézni a fiatal sés és sok tévedés után jutni, a mivé tehetsége
költő Az élet lobogója alatt czímű verses könyvével, által lennie kell: az új magyar líra elsőrendű
de megjárta vele. A mi irodalmi életünk természet¬ embereinek egyikévé.
rajzához tartozik az, hogy a zajos, nagy sikert
Új könyvek.
nyomon követi az ellentmondás s az irodalmi köz¬
Pesti erkölcsök. Humoros rajzok ; irta Molnár
vélemény — ha ugyan közvéleménynek lehet ne¬
vezni — azzal áll boszút azon, a ki egy pillanatra Ferencz. (Magyar Könyvtár) Budapest, Lampelmámorba ejtette, hogy aztán annál hirtelenebbűl Wodianer részvénytársaság ; ára 60 fillér.
zuhantja alá. így járt a mi fiatal költőnk is, a kinek
Kalevala. Finn eredetiből fordította Vikár Béla.
helyzetét nagyon megrontotta az is, hogy sikerét Budapest, M. T. Akadémia ; ára 12 korona.
nem tudta kellő nyugalommal élvezni. Kis verses¬
Gondolatok felhöfutása. Irta Oláh Gábor. Debkönyvét aztán nagyon is szigorúan és kegyetlenül
fogadták épen azok, a kikkel egy vízben evezőnek reczen.
érezte magát. Hogy az efféle viszontagságokban
járatlan, a viszonyokat kevéssé ismerő fiatalember¬
EGYVELEG.
ben kelleténél is nagyobb visszhangot vert ez az
ügy, azt látjuk új könyvében, amely majdnem min¬
* Az arany termelése — leszámítva a transzváli
den darabjának keserű hangjával s egyes az emlí¬ háború idejét — húsz év óta csak 1907-ben volt keve¬
tett dolgokra való utalásaival elárulja, hogy nagyon sebb, mint az előző évben. Míg 1 906-ban mintegy
fájtak neki azok a vesszőcsapások, a melyeket 2103 millió korona értékű aranyat bányásztak ki a
kapott. Maga a kötet nem módosítja lényegesen földből, 1907-ben csak 2090 milliót. Ebből a leg¬
Oláh Gáborról való véleményünket. Nem közönséges többet, 669 milliót Transzvál szolgáltatta, utána az
tehetségnek s a magyar nyelv elsőrendű ismerőjé¬ Egyesült- Államok következnek 465 millióval. A vi¬
nek tartottuk eddig is, annak látjuk most is ; az új lágon ismert aranybányák állapotát tekintve, körül¬
könyvben is vannak versei, a melyekben igazi belül két milliárdra lehet tenni a világ átlagos
gyönyörűsége telhetik mindenkinek, a ki a verset arany termelését.J
szereti, de vannak olyanok is, a melyek nyiltan el¬
Ha Imii a haja, hafználja a híres amerikai
árulják a költő küzdelmét önmagával s a művészi
kifejezés eszközeive], a megállapodott ízlés hiányos¬ Brool tanár-féle Petroí-balzsamot. Egyedüli biztos
hajhullás és korpaképződés ellen. Az összes
ságát. A kötet végén levő hosszabbacska elbeszélő szer
amerikai klinikákon állandóan rendelik. Nagy üveg

ára 3 korona. Silány utánzatoktól óvakodjunk. Kapható Petrovios-drogériában, IV., Bécsi-utcza 2. szánj
A tavaszi szezon kezdetén felhívjuk a t. hölgy
közönség figyelmét és érdeklődését: Faludi László
czég Budapest, Andrássy-ut 48. divatáruháza, tavaszi
újdonságok óriási választékban. Blúzok, kosztümök
reformruhák, aljak és pongyolák meséa kiállításban'
A ozég legjobb angol és franczia munkásokkal rendel¬
kezik. Kényelmes próbatermek, vidékre divatlap ingv

HALÁLOZÁSOK. .
ZÁRDAY JÓZSEF miniszteri tanácsos, a m. kir
állami nyomda igazgatója, a harmadik osztályú
vaskorona-rend lovagja, székesfővárosi törvényha¬
tósági tag, 53 éves korában Budapesten. Zárday
1891-ben a közigazgatási bíróságtól, hol fogalmazó
volt, neveztetett ki az államnyomdához igazgató¬
helyettessé, majd Péchy Imre halála után, 1898-ban
igazgatóvá. Bár jogász volt, de buzgalmával és
munkatársainak buzgó segítésével egy évtizednél
alig hosszabb működése alatt sikerűit neki az
államnyomdát a nyugateurópai államok hasonló
intézeteivel egy színvonalra emelni. Erdemei elis¬
meréséül Ő Felsége előbb a III. oszt. vaskorona
renddel, majd a miniszteri tanácsosi czímmel és
jelleggel tüntette ki. Temetése folyó február 20-án
volt óriási részvét mellett. A beszentelésen jelen
volt a m. kir. pénzügyminisztérium tisztikarának
nagyrésze Kupecz Ödön államtitkár vezetése alatt;
a többi minisztériumok, a székesfőváros, a dohányjövedéki közp. igazgatóság, a dohánygyárak, a
budai szab. polgári kör, a fővárosi magánnyomdákj
a papírgyárak és festékgyárak stb. képviselve vol¬
tak. Dréhr János kir. tanácsos, igazgató helyettes
vezetése alatt a m. kir. állami nyomdának egész
tisztikara és munkásszemélyzete is jelen volt. Az
egyházi beszentelés után dr. Szebeny Antal a
főváros I. kér. országgyűlési képviselője tartott
megható búcsúztató beszédet.
Elhunytak még a közelebbi napokban : Thurapataki és hosszújathnai THUBÁNSZKY TAMÁS, volt
negyvennyolczas honvédfőhadnagy, 81 éves korá¬
ban Okolicsnán. — HORVÁTH LAJOS győri czimzetes
kanonok, szentszéki tanácsos, nyegyvennyolcz éven
újvárosi plébános, Győr városi képviselő, volt 48-as
honvéd, 82 éves korában Győrött. — JABLONSZKY
ISTVÁN Gyöngyös város volt rendőrkapitánya s volt
főügyésze, 48-as honvédtizedes 79 éves korában
Gyöngyösön. — SZABÓ JÓZSEF volt 48-as honvéd,
az eszenyi református egyház lelkésze, 79 éves
korában Eszeny községben. — DOHOS GÁBOR volt

A jelenkor legtökélete:: sebb kézfinomitója. ::

vásároljon Svájczí selymet!

Vesszőpa ripaliliom tejszappan

Elhanyagolt, érdes
.-. vagy vörös .-.

kezeket

Kérjen mintákat tavaszi é s nyári újdonságainkról ru¬
hák és blúzok szarnám : Ottómon, liberty, Cotolé,
Crepe de Chlne, Xonisine, Taffetas, Monsseline 120
cm. széles méterenként K 1.20 kezdve, fekete, fehér szín¬
ben egyszínű és több színben, továbbá hímzett blúzok
és ruhák batistból, szövetből, vászon- és selyemből. Csakis
garantált szolid selyemkelmét árusítunk közvetlen mag-anfeleknek bérmentve és elvámolva a házhoz.

nap alatt

bársonypuhává és hahfehérré teszi.
Egy üveg ára l korona.

Bergmann és Társa ozégtől Dreeden és Tetschen E/m. a naponta beérkező elismerő levelek
bizonysága szerint most és a jövőben is a leg¬
hatásosabb szappan marad az összes gyógyszappanok között, szeplő ellen, valamint gyönge,
puha bőr ée rózsás arczszin elnyerésére és
megtartására. Darabja 80 fillérért kapható min¬
den gyógyszertárban és drogneriában, illatszer= ^ = = =
és fodrászüzletben.
'•

Kapható minden drogériában
::

Főszélkuldési hely:

::

VÖRÖSKERESZT DROGÉRIA
Arad, Weit/er János-nteza 2.

SCHWEIZER & Co., LUZERN U. 23. (Svájcz.)
Selyemszövet kivitel. — Királyi udvari szállító.

A Bor- és Lfthion-taruümu

Salvatorforrás

kitűnő sikerrel használtatik
vesebajoknál, a húgyhólyag bán
(almainál és köszvénvnél. aczukorbetegségnél.az emésztési és léleg¬
zés! szervek hurutjainál.

Húgyhajtó hatásúi
SSnsytB CBéutkcttl
:«11«sss Unta!

línitíi íiBkaty L ina.

Még a törzsasztalomat is otthagytam,
mert a dohányzás és a fiislös levegő nem telt jót nekem. Köhögés, elnyálkásodás, gyomorégés volt a következménye. De ha azemberntkniDcs
egyebe, és még arról is lemondjon — az se élet. És akkor megtörtént,
hogy az erdész egy doboz Fay-féle valódi sodeni ásvány-pastillat idolt
és én próbát tettem vrlök. No és most ? Ön látja, hogyan ízlik nekem a
dohányzás és a sör és én jobban éretm magamat most, mint szelőn. Ezt
eredményezte a Fay-íéie valódi sodeni. A ki okos, az köve'i a példánntVásárolható doboiönkéni l K 23 f.-ért minden gyógyszertárban, drogueriában és ásványvizkereskedésben. Vezérképviselőség Ausztria-Map>>fország részére . W . Th. Gnntzert, Wien, 17/1, Grosse Nfiigasse 17.

MOST ÉS
MINDIG,

egyszeri* és állandó használatnál
egyaránt a legkitűnőbb

feje

^Készíti BeretrvAs T a m á s gyógyszerész K i s p e s t e n

/'fíám

n j•

nyűg. miniszteri tanácsos 72 éves korában Buda¬
pesten. — RÁCSKY JÁNOS budapesti vendéglős, 43
éves korában Budapesten. — BLOCH SAMU tanár,
kereskedelini iskola tulajdonos, 76 éves korában
Budapesten. — Idősb ehmleri WOLKENBERG GYULA,
nyűg. fővárosi elemi iskolai igazgató, 65 éves korá¬
ban Budapesten. — Lucz IGNÁCZ dr., a kassai főreáliskola nyűg. tanára 73 éves korában Nagy¬
károlyban. — EGGERT JÓZSEF dr. honvédelmi minisz¬
teri osztálytanácsos 52 éves korában Montekarlóban. — WELLANSCHITZ-VÁRDAFFI JÓZSEF színész, a

Magyar Színház volt tagja, 35 éves korában Buda¬
pesten. — REMELE VILMOS, igazságügyminiszteriumi
számvevőségi tisztviselő, Budapesten. — FILLÉR JÓ¬
ZSEF, magyar államvasuti ellenőr, állomásfőnök 43
éves korában Sárospatakon.

Kyg-leaikns kiállítás 1906. Legmagasabb kit unt.
Erösitőszer gyengélkedők, vérszegények és
lábhadozók számára, étvágygerjesztő, ideg*
littiü
erősítő és vérjavité szer.
Kitűnő (z.
5lH)0-nél több orvosi vélemény.
J. SERRAVALLÓ, Trieste Barcola.
Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben
á K í-tíO, egész literei üvegekben i K 4.80.

»>«fi

i4 f T -í . .

Orvosok által ajánlva

Kapható minden gyógyszertárban
iárom doboznál ingyen postai

Psalmus. Symphonia. Az első nagyon szaval s
külön),m tárgyúnál ín-;\ii sí ín nekünk \;iló; a másik¬
ban túlságos sok
a mi Ízlésünk szerint a precziozitás.

SAKKJÁTÉK.
A 2630, sz. feladvány Bchnster Zsigmondtól, Budapesten.

kedik.
Bakatragédia. Érdekes példája annak, mennyire
nem lát eredetien az, a ki nem művész szemmel lát.
Bizonyára volt módja a katona-élet megfigyelésére s
bizonyára nagyon jól is ismeri, de a mikor ír róla,
nem tud egyebet, mint elcsépelt népköltészeti és népies
költészeti fordulatokat.
Levél . . . . hoz. Bizony, jobban is teszi, ha vissza¬
tér — mint levelében írja — a körzőihez.
Dal-fogamzáskor. Pitymallat stb. Vannak a versek¬
ben bizonyos ügyességek, egy-egy formát, hangulatot
meg is tud kapni, — de hogy kész, színvonalon álló
dolgokat tudjon írni, arra még tanulnia, érnie,
forrnia kell.
Siralom völgyében. Zavaros gondolatok, kezdet¬
leges forma — nem közölhető.
Titok. A napok. Első szerelem stb. Még mindig
csak keltik az érdeklődést, nem elégitik ki.

8ŐTÍT.

Világos indul és a második lépésre mattot ad.

KÉPTALÁNY.

A 5-ik számban megjelent képtalány megfej¬
tése : Félénk katonán a mellvas is reszket.
Felelős szerkesztő: Hoitsy P á l .
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Beáltanoda-u. 5.
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utoza 4.
B

SteckenpferdLiliomtejszappan
§

legenyhébb szappan

Világ-kiállítás Malland 19OS. Grand Fríz.

t világ legjobb éi leg¬
ártalmatlanabb arczporai ; az arcxbőrnek
finom, rózsás, üde
szint kölcsönöznek, a
nélkül, hogy rajta a
púder észrevehető vol¬
na. Kapható agrárban
Berlinben, Schfitzecstrasae 31 és mlnjian
illat*zerkar*ske1
léiben. Tessék mindig
Leichmr-f. áratkénii.

=

:: a bőr részére. : :

É . . U . l é l .lát Illái ilf

Ászé
megtartására legbiztosabb szer

rv

T-V

•

Leichner-féle Zsirpuder
Leichner-iéle Hermelinpnder ésispasiapnder

~rrt r\

Megvizsgálta

Hatása biztos és gyors.
CHINA-BOR VASSAL

Bcrctvás-pastillátT
korona 20 fillér.

7

mágocson. - - Zichi- és lukafalvi ZÁRKA MIKLÓS

(t5rv. téd»e)
mely a bőrt puhítja, linómmá
:::
és széppé teszi. '•'•'•

CALIFIG

ne tétovázzék, hanem
=====
használjon azonnal
mely 10 perez alatt a lejjmakacíabb migraint
mignuni ée
és fejfájást
rejiajast elm
elmulasztja
— Ara l

48-as honvédőrmester, a ki Damjanich tábornok
Özv. YOLF VINCZÉNÉ, szül. Kelemen Rozália 72
seregében végigküzdötte a sznbadságharczot, 79 éves korában Budapesten.
BOGSCH LAJOSNÉ, szül.
éves korában Munkácson. — FÜSSY JÓZSEF földbir¬ Schneller Vilma 49 éves korában Budapesten. tokos 82 éves korában Szilasbalháson. — TUBZÁNSKI Özv. MEZEY FEBENCZNÉ, szül. Hegedűs Borbála 82
A. GYŐZŐ lovag, posta- és távirófőtiszt, 60 éves éves korában Tállyán. — Kolozsvári és péchujfalusi
korában Balassagyarmaton. - FODOR REZSŐ oki. PÍCHY GYULÁNÉ, szül. Bachmáyer Gizella, Péchy
mérnök, 31 éves korában Budapesten. — BIKICH Gyulának, a Nemzeti Színház titkárának felesége
JÓZSEF 48 éves korában Budapesten. - - VIMMER
41 éves korában Budapesten. - - Özvegy CSÁNYI
GÍZA, a magyar földhitelintézet jelzálogosztályának JÓZSEFNÉ, szül. Guan Anna 80 éves korában Győ¬
főnöke, Budapesten. — DEBBECZENI JÓZSEF, királyi rött. — GŐCZÉ SZOMOLDY KATALIN 75 éves korában
törvényszéki bíró, 50 éves korában Nagyváradon. — Ákos községben. — Özv. KOCH JÁNOSNÉ, szül. Eigel
SÁMSON TIBOR Sándor, fővárosi árvaszéki ülnök, Anna 90 éves korában Budapesten. - - SZUDY
Budapesten. — MENYHÁRT ANTAL földmivelési mi¬ ELEMÉRNEK, az «Arad és Vidéke* felelős szerkesztő¬
niszteri tanácsos 53 éves korában Budapesten. - jének felesége, szül. Szabó Anna, a gyulai József
LEDÉREK JÁNOS, a Fonciére biztosító-intézet buda¬
királyi herczeg-szanatóriumban. - Özv. BATTA
LAJOSNÉ, szül. Koczka Irma 75 éves korában Edepesti vezérügynökségének titkára, Budapesten. Idősb. VATTAY ANDRÁS földbirtokos 57 éves korá¬ lényben. - - Kiskeölkedi SZABÓ FERENCZNÉ, szül.
ban Zalkod községben. — TICHY JÁNOS nyűg. csász. Gebhardt Mária 64 éves korában Budapesten. és kir. méneskari ezredes, a Ferencz József-rend Özv. TÖKEY FBANCZISKA 77 éves korában Budapes¬
tulajdonosa 72 éves korában Budapesten. — FOLK- ten. — MAROINEAN JÁNOSNÉ szül. Nagy Juliánná 40
MANN PÁL vendéglős Zsolnán. — KIBÁLYFFY SPÁNYI éves korában Budapesten. — VONFEDER VILMOSNÉ,
szül. Rosenzweig Katalin, 71 éves korában Buda¬
KÁLMÁN magyar államvasuti főfelügyelő, a Ferencz
József-rend tiszti keresztjének tulajdonosa 59 éves pesten. — Alsódomborui Zalán Gyula dr. és neje,
korában Budapesten. — WEISZ JÓNÁS balassagyar¬ Seyfried Paula négy éves leánykája, HERMA Alsódomborúban.
mati földbirtokos, 86 éves korában Budapesten. —
HOROVITZ SÁMUEL építő-vállalkozó, 72 éves korában
Budapesten. - - ZINNER ADOLF 66 éves korában
Szerkesztői üzenetek.
Budapesten. - - Beleházi BARTAL REZSŐ királyi
tanácsos, tanár és nyűg. tanfelügyelő 76 éves korá¬
Régi előfizető. Mi munkatársainkkal szemben nem
ban Budapesten. — HUPPERT BERNÁT kereskedő 75 szoktunk
czenzurát gyakorolni. Mindenki szabadon
éves korában Monoron. — DE Rívó GYÖRGY 92 éves Írhatja meg
nézetét, akár Darwinról, akár másról korában Sátoraljaújhelyen. - SÁRINGER KÁROLY ha máskülönben érdekeset tud mondani. Úgy gon¬
római katholikus kántortanító 47 éves korában doljuk, ezt megköveteli az a mély tisztelet, mellyel a
Bakonyszentivánban. — MÁOSAY LAJOS, Károlyi gróf gondolatszabadság iránt viseltetünk, s ez az a mód,
uradalmának főszámvevője, 62 éves korában Nagy- a mely által az igazság legbiztosabban győzedelmes¬

vagy RIZSVAJ,

mert föltétlenül hatásos s emellett oly
enyhe, hogy még a leggyengébb ter¬
mészetű ember, asszonyok és gyer¬
mekek is bizvást használhatják.
Ideális bél és gyomortisztitó a
„Califig" s ezért egy háztartásból
sem szabad hiányoznia.
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VASÁRNAPI ÚJSÁG.
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hashajtőszer a Califig,

Kapható minden gyógyszertárban. Nagy üveg 3 kor. Kis
üveg 2 kor. Figyeljünk vásárlásnál a védjegyre.

14 j r H p t p O p | f 'elvétetnek Blockner I. hirdetőH U U u l C O G n Irodájában, Budapest, sutfi-u. 6.

9. szAM. 1909. 56. K.VFOLYAM.

A leghirrssebb bel- és külföldi
bőrgyógyászok és kozmetiku¬
sok által kipróbált sier. —
Sohasem avasodik ; ifljcsen
ártalmatlan, mely az éretlen

rizs tejnemii nedvéből állittatik elő. l nagy tégely ára
3.60 K. Egy darab szappan
1.50 K. 10 koronás megrende¬
lést bérmentve küld a magyar¬
országi főraktár r T ö r ö k J .
gyógyszertár* Budapest. Kirá'ly-ülcza 12. sz.,Dr. B i r ó
gyógyszertára Kolozsvár, Mityás király-tér. — Szétküldés
naponta (diskrélen) a
minden városába.

B o o l t a n á r és rendelte a közvetlenül

mely 3 »«g elhasználása után végles megszüntette a hajhullást,
korpaképződésl; a hajat bársonysimává és hullámossá tette. Száraz
és zsiros hajnak. E g y n a g y ü v e g á r a 3 K. — Kapható :
P E T R O V I T S D R O G É R I A B u d a p e s t , I V . kér.
0000
B é c s i - n t c i a 2 . szám.

Dús kebel
két hónap alatt

Filmes orientales
iltsl (keleti pilu]ik)az égjed ttJiek
melyek « mel¬
let fejlesztik
szilárdítják ég
njjáallotjiik fe
M asszony i
kebelnek k«>•cees telt
ségetkOl
eaőnö"znek, m
nélkül,
hoej u egészségnek irtán*. Ke¬
zeskedve arsenikmentes. Az or¬
vosi tekintélyektől elismerve.
Abeolnt dincrctio.Doboza hasra,
ntuitináal K 6.4S bérmentve.
J. B»tié frjógjBiertira, Paris.
Raktirak: Budapest, Törők J.
Kinlv-n. II. Wien, Pserhofei
R, Singentncse 15.

HERZ EMMA

Ő. c». és kir. Fensége József fohercz*g kamarai MáJIitója. Bontan ki¬
rályi Jubileumi érem tulajdonosa.
Grand Prii nagy aranyérme és ke¬
resztje. Kitüntetve őrsi. iparegyesúlet dilidérmével, továbbá London,
Béce, Kndapest, Péci, Milánó, Bu¬
karest stb. atb.

Első magyar aranyhimző telepe

ÉKSZEREK
EZÜSTNEMÜEK

Bpest, Deák Ferencz-u. 17.
Ajánlkozik legművésiiesebbJiiTitelü,
mindennemű arany, esüatt, é s
selyenüximxésos:, különösen

éBkia
áron

lásxlószalag-ok és templomi
b e r e n d e l é l e k készítésére stb.
Rajzokkal díjmentesen szolgál.

Sárga János ékszergyárostól

."tök részletfizetésre

Kolozsvárit. - K*pe«
nagy
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_VASÁKNAPI ÚJSÁG.

Ml A PULMOGEN

A Pulmogen belc^ző-készulék és a Puliuogenfiryógyltómód egy orvos találmánya, a ki hosszú ideig a»thmában és idült légzőszervi hurutban szenvedett. Betegségének
megszüntetése érdekében az összes létező gyógyitómódszerekhez
folyamodott, — eredmény nélkül. Végre sok ívj gondos, beható
és fáradságos tanulmányozás után feltalálta a Pulmogrenkészüléket és Pnlniogren-gry6<;yit6iii6rtot, melynek segít¬
ségével nemcsak önmagát gyógyította ki kínzó betegségéből, de
egyszersmind a szenvedő emberiségnek is nagy szolgálatot tett
feltétlenül segítő gyógykezelési módszerével.
Az orvosok jól tudják, hogy abból a sokféle teából, szalmiák- és egyéb cznkorkábó], kanalas orvosságból, porból vagy
pilulából, melyeket asthma és idült légzőszervi hurutok ellen
használ a beteg, lényegtelenül kevés jnt a gyomorból a beteg¬
ség tényleges helyére és így az orvosság nem fejthet ki kellő
gyógyító hatást. Pedig az idült (chronikus) orr-, gége- és légcsőhurut, valamint a bronchialis asthma és az ideges (száraz)
asthma csakis úgy kezelhetők eredményesen, ha az orvosság a
megbetegedett részekkel direkt érintkezésbe jut. De bármily kó¬
ros elváltozás legyen is a légutakban, kielégítő eredmény csakis
olyképen érhető el, ha a gyógyszereket a légutakba juttathatjuk,
tehát oda, ahol a betegség fészkel.
Ez azonban nem oly egyszerű dolog, a mint azt első te¬
kintetre hinni véljük.
A feiSÖ légutak: Számtalan akadály állja
\. Az orr.
útját annak, hogy
2. Szájiireg.
gyógyszer a mélyebb
3. Felső OIT- légntakba juthasson.
kagyló.
Ennek elérése szem¬
4-5. Középső pontjából két módszer
orrkagyló. volt használatos. Vagy
6. Alsó orr¬
hideg oldatban levő
kagyló.
gyógyszereket,
vagy
ikosont.
S. Az Eustach- pedig forró vízgőz közé
kűri nyilasa, kevert orvosságokat lé¬
it. Kern szájpad i e g e z t e ttek be a beteg-

telmény hogy az orvosság „emosak a felsőbb légutakba, hanem a gégébe, légos«be, k ö
gőkbe sőtmégattidőhólyagioskákba, vagyis a n»«lyebb legntakba is eljnsson. És épp en e '
f mit a Pnlmogen-belégzesfel határozottan el lehet érni, azon egyszerű okból mert a P , ^
S S - M n U t t segítségeiéi szemmel látható, flL.t».rU, » « " * " * ^ « ™ * - ^ f t * * ; - ~ *•&
légnemű állapotban
jnt el az orvosság a légutak legrejtettebb és legfinomabb részecskéibe
is és ennélfogva közvetlenül fejtheti ki gyógyító hatását.
Ezt számos tekintélyes orvos klinikákon végzett
kísérletei által, megczáfolhatatlanul bebizonvi
tóttá. De e mellett bizonyít sok száz Pűlmogenkezeléssel meggyógyult beteg is.
A Pnlmogen nek tökéletes használhatósága
melleit az a/ előnye is megvan, hogy a kezelése
a lehető legegyszerűbb. Nem kell hozzá sem por¬
lasztó-készülék (spray), sem fáradságos és veszé¬
lyes vizforralás, mert a készülék 2—3 perez alatt
megtőlthető és megtöltve 24—36 órán át zavar¬
talanul működik. Sőt olyan előnye is van, mely
egyaránt kedveltté teszi azt minden beteg ember
elölt, t. i. a Pnlmogen-belégzésnél betegségének
kezelése nincsen helyhez kötve, miután a megtöltött és használatra kész PnlmOgeiH egy erre
a czélra szolgáló kis dobozban zsetrre téve, min¬
den útjára magával viheti.
Valóban nem csoda, ha az asthma és idült
(chronikus) hurutoktól agyonkmzott beteg, a ki kétségbeejtő helyzetében mindenféle létező gyógyítási
módot, — még pedig a legtöbb esetben eredmény nélkül megpróbált, — elveszti bizalmát; ha azonban
a Pulmogen-belégzést csak egyetlenegyszer is alkalmazza, akkor egész életébon örömmel fog vissza¬
emlékezni arra a napra]fa mikor azt megismerte, éppen ügy, mint azon orvos, a ki a Pülmogen gyógy¬
kezelést feltalálta és éppen ügy, mint az a sok száz beteg, a kit már a PnlfflOgen-kezelés meggyógyított.

BELEGZE

Pulmogen-vállalat Budapest, VII., Dohány-ntcza 7. Prospektust díjtalanul küldenek.

Sürgöny!
Sürgöny!
Fonográf 1 hengerrel frt 3.60-töl feljebb. Oramophon
6 mttdanbbal é» 200 tővel IO é r i j ó t á l l á s s a l
12 írttól feljebb. Legkedvezőbb lemezcsere
Magyarországról!. Viazontclárusitók kerentttnek.
Számtalan elismerő levél l Havonként nj .felvé¬
telek ! 1000 ujdonnág. TÓTH JÓZSEF Kjáriraktár,
Szeged, Kőnyők-utcza 3. Új képes árjegyzék ingyen.

LOHR MÁRIA
* * * * Ezelőtti

"REKORD"

ÜT

penztárcza

BÜTOR

ízlésen és szolid kivitelben,
teljes lakberendezések kész¬
pénz T agy részletre kapható

Sárkány I.
butoriparosnál,

KNUTH KAROLY
mérnök é« gyáros

C«. és kir. fensége József fdherezeq üdv. szállítója.
Gyár és iroda:
Budapest, VII. kér., Garay-utcza IO.
Központi viz- és gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek, csatorná¬
zások, szellőztetések, szivattyúk, vizer?művi emelőgépek stb.

Tervek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek,

Budapest,

műhely és raktár.

Fiúküzletek: IV., Kakil-úl 6, VI, AnilrAnnj-rtt 16,
VIII, JózKf-kltriil 2, IX, Calvin-tír 9. V, llarmtn
ezHd-uícia 8, VI, Teréz-kArúi 89 __
OKFTJSZ. * * * *

Dávid Károly és Fia

Figyelem!
Szőlőoltványt, szőlővesszőt ne rendeljen addig,
míg tőlem árjegyzéket nem kér! Gyökeres olt¬
ványok ezre 140 K, Delaware ezre 100 K. Czim
Szigyártó Nagy Mihály
Felsősegesd (Somogy-megye).

Budapesten, L, Mészáros-utcza 58.
A magyar kir. dohányjövedók szállítója.

.Vapi pártós 150,11011 doboz.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA
Budapest, IV., Egyetem-ntcsa &. Elsőrangú belvárogj az&lló. 75 szoba, nj bútorral fel¬
szerelve. Feltétlen tisztaság. Pensio. Kitűnő étterem. Jutánvos árak. Szabó Imre tulajdonos, í

Árjegyzék Ingyen.

korona

kizárólag- csak a készítőnél

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

BLÚZOK--RUHÁK

costum és pongyolák
Bpest, VI., Andrássy-út 48.
Divatlap ingyen!!

sodronyfonatofc készítésére ajánl
Rés eh József Sándor, Bács, (Bácska). V 1<K kert-, ttzőlkV *'- t.a
romfi-udvar tulajdonosoknak nélkülözhetetlen. Kezelést- egyszerű, mi"<lt)nki
5 perez alatt mcpt nnlhatja. Képes árjegyzék valamint költségvetés Ingyen
és bérmentve. Akácz, Gledíciia-ORemete és u5llőveHRz<">krtíl i*.

4 0 0 napig járó óra.

Legtökéletesebb

Ezen óráknál különlegességet képez azon körülmény,
hogy a legérzékenyebb részt, az ingra-rugót, a
szabadalmazott vedőhttvely a legtökéleteseb¬
ben védi. Ha mérlegeljük, hogy a legcsekélyebb el-

aroztisztitó- ég szépitö-szerek
minden arczot ttdit, frissít és szépít
RIEGNER-féle

FALUDI LÁSZLÓ

1HD1SCHÍRAETZ

a berczegl jószágkormányzóság saját kezelésében.
Kivonat a nagy árjegyzékből:
Arak 0*5 literes palaczkban:
„K l—
1904. Tokaji szamorodni
1901. «
«
kiváló linóm „ . ..„ .
K 3.—
1906. «
«
kövér édeses
.... „ K 3.50
1889. Ó-Tokaji «
kitűnő évjárat ....
K 8.—
1885.
«
«
•
«
K 8.-1880.
«
«
kiváló különlegesség
K 10.—
Tokaji aszú- és természetes gyógy bor ok:
19M. Tokaji aszú 4-puttonyos
K (i.—
1901. « « 6- «
K 8.—
1889. « « S- «
gyógyaszu „
. „ K 10.—
1874. « « 4 - «
Cabinetaszu
K 16.—
Szétküldés a sárospataki várpinczékből, bármely posta- vagy
vasnli állomásra bérmentve. A megrendelt borok vételára, ha
előre be nem küldetett, utánvételeztetik. Egy 5 klg-os posU= kosár S félliteres palaczkot tartalmaz.
=
Megrendelések czimzendők : Herczeg1 Windisoli-Graetz
Lajos központi irodája Budapest, IX., Lónyay-titcsa 14.
—IN-IJTTERUBBAN 106-65.

Törvényesen védve.
Hatásuk csodás
Szépült, májfoltot, ránczot, pattanást biztosan eltávolít.
Nemcsak hazánkban, hanem az egész világon KÖE
keilveltuégnek örvendenek. — Főraktár:
Korona-eryogytár Bpeet Kálvin-Mi
Portai nétk. naponta

Pár isi viíáí/liúiltittÍM (Grund IVíjc* íffOO.

Az óra-ipar mestermüve.

Szenvedő hölgyek és urak

ne mulasszák el legnjabb árjegyzékem ingyen
és bérmentes küldetése iránt hozzám fordulni.
E felettébb hasznos, mintegy 3000 természetlv
ábrát tartalmazó könyvben mindennemű kötszer
pontos leírása feltalálható. Minden altesti be¬
tegség ellen szolgáló haskötő, mely köldök és
has-sérv, vándorvese és hájasodás ellen előnyö¬
sen alkalmazható. Hölgyek számára pedig ki¬
tűnően beválik az altest támasztékánl szülés
előtti és utáni időszakokban.
Varrás nélküli gnmmiharisnra görcséi
eres csomók, viszértágulásnál, valamint dagadt
és egyébként szenvedő lábakra a legradikálisabb
hatályú szer. Mérték szerinti elkészítését legjutányosabban eszközli:
orvosi műszer és testenrenesilő fép*4
di gyára Bpest, IV., Koronftherntcaa 17. Alapillatoli 1878. Telffon 13
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mosóvíz lovak számára
Szóvédjegy, czimke és csomagolás védve.

görbülésnél az óra szenved, ügy mindenesetre ért¬
hető. ha ezen nagy pontosságú óramű a szabadal¬
mazott védőhüvely nélkül nem ér semmit és
az olyan óra értéktelen. Ez az általam szállítandó
óráknál ki van zárva, mert az mind és pedig kivétel
nélkül ingarugó védőhüvelylyel van ellátva.
Az itt rajzban bemutatott 4OO napig járó óra
29 cm. magas, látható szabadalmazott óraművel,
két rézoszloppal gyönyörűen kiállítva, üvegbnra alatt
5 5 K. Ezen órát évenként csak egyszer kell felhúzni.
IrnnA órásmester és ék.nzcr-

Egy üveg ára 2 K 80 f.
40 év óta az udvari- és verseny¬
istállókban van használatban na¬
gyobb strapáknál e!6- és utoero
sitöül, inak merevségénél,
stb. az idomitásnál kiváló
munkára képesiti a lovakat
Kwiida-féle
Restitutions - fluid
caak a mellékelt
védjegygyei va¬
lódi. Képes ári. l- ">• jegyzéket ingyen
és bérmentve
Főraktár: Török Jozsel gyógy¬
szerész, Budapest, Király-n. 12
és Andrássy-ut 26.

15.

mire

Ki ezen lapra hivatkozik, megkapja most megjelent
aj, nagy képes árjegyzékemet ingyen és bérmentve.

Ha őszül a haja,
ne használjon mást, mint a

Eszéki Arczkenőcs és
Eszéki Szalvator-szappan|
eltávolítja a szeplöt, májfoltot és a
bőr összes tisztátlanságát. Valódi
csakis a DIENES J . C. Salvator
gyógytárából, Eszéken, FelsőTáros, l tégely eszéki arczkenócs ára
70 f. és l K. l db Salvator-szappan ára
l K. l tégely kézipaszta ára K 1.20. Lvoni
rizspor kis dobozi K, nagy doboz 2 K.
Ezen czikkek mentek minden ártalmas al¬
katrészektől s megfelelnrk lökiletesen a
71012. számú beliigyminiszt. rendeletnek.
HOGY MIÉRT ÉPPEN

doboz-, papíráru- és szabad, fémkapoc sgyára

Telefon sz.: tí-tS. Sürgönyczim: Cartonage.
Gőzerőre berendezne

MŰHLE
KERTÉSZETI TELEPE
TEMESVÁR

11910

VII., Erzsébet-köm 126. sx.

Csipke-, vegyészeti tisititó én f«»té«Betl

Sodronykeritós fonógépeket

elszakíthatatlan.
Egy darab bőrből.
Apró pénznek külön mélyedés.

3.
Vidékre utánvéttel.
3 darabnál portómentes.

Óriási megtakaritásü!

TOKAJI BOROK Kwizda-féíe Reslilutions-fluid

Jarrls egyike sem vezetett a kívánt eredmenyre, mert ügy a
hideg vizcseppek (bárOrvosilag ajánlott kiválóan hasznos gyógyítómili/ finomul legyenek
módszer a s t h m a - és a légzőszervek; \áÜ 11
is elporlasztva), mint H
( c h r o n i c u s ) h u r u t j a ellen. A készülék hasz.
vizgőzrészecskék — a
nálatra készen zsebben hordható. Használati
bennük levő orvossá¬
utasítás mellékelve van. Ara: 6.— kor.,teljesen
felszerelve.
gokkal együtt — leg¬
feljebb a garatig juthatnak el; tehát már a felsőbb légutakban
lecsapódnak és köhögés által újra eltávolíttatnak onnan, vagyis:
a beteg kiköpi azokat. Ezt igen sok tekintélyes orvos, többek
között Stoerk és Fournié, minden kétséget kizáró alapossággal
már régen bebizonyította.
,
.
.,
.
.
- Kapható g-yógryszertárakban, drogériákban és szaküzletekben. Ahol esetlegPedig az asthma és légzőszervi idült hurutok gyógy¬ Kolozsváron: liiirger l I-ÍKVI-S. nem
volna, tessék a következő czimhez fordulni:
kezelésénél az a legelemibb, de egyben legfontosabb köve-

Olcsó cseh ágytoll!

Törr. védve.

HERCZEG
tokai-hegyaljai borplnczészete Sárospatakon.
Eredeti töltésű palaczkozott
:::

Iá. Mellső szájpadív.
13. Mandola.
14. Nyelv.
lő. Cége.
16. Gégefedö.
17. Csigolyák.
18. Bárzsing.
19. Garat.

5 kiló: új fosilott 12 korona, fehér pehelypuhi foszlott 18 K, 34 K, hófehér pelielypuh> fosztott 30 K, 3U K. Szállítás portome'ntes. utánvéttel. A kicserélés és visszavétel portó
megtérítés elleneben megengedtetik.
BENEDIKT SACHSEL Lobé* 6O. Pilsen mell. Böhmen

Uj donság-!

„MIRANDA"-CRÉMET
HASZNÁLJON » ? ?
Mert a «Miranda»-ci'éme telje¬
sen ártalmatlan, meri a «MÍranla»-fréme áltai ideális szép¬
séget ér el, mert > •Miranda»tTéme a bőr minden tisztátlansagát eltávolítja, mert a «>liranda»-«réme nemcsak szépitüleg
hanem fiatalitólag is hat. Egy
'A~ely «Miranda»-créme l K,
' doboz iiMiranda -púder
(3 símben) l K, egy db «MÍrailda>-8zappan 70 f. Kapható
Budapesten : Török
József
gyogyszertáráhan, %agy a ké¬
szítőnél : Dienes J. t', utódá¬
nál Eszéken, felsövárosban.
hol postai megrendelések azonnal
'invétel mellett eszközöltetnek.

HARISNYAHÁZ!
KABDOS i s STEIIEH TI., Andráuy-lt 50. (0^«).
Harisnyák, keztvük, trikók, áruk, övek,
színházi és sport különlegességi czikkek.

Akar-e
^L. -m*- ^

^^Ja^mJ

••' ^ s » ' —

l\5 t v H l1 •

Akkor ne hasz¬
náljon mást,
— elismeri

Roíátsy-féle magyar pipere-boraxol,

STELLA"-HAJVIZET,
W
mert ez nem hajfeatő, de oly vegyi összetételű szer,
mely a haj eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K.
ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában,
Budapest, V/49, Szabadságtér, Sétattr-utcia

aa melytől
selym arczbőrt nyer,, eltünteti
melvtől rózsás,
rózsás, üde,
üde, uelymos
. *
i »i
e :r_ 11 _ j
„ _ i j ^ „ / , ^^1,^4atVi
ránczokat,
ezeplőt,
májfoltot,
pattanásokat,
stb.
vizet is megpnhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgyul¬
ladás, izzadás és szájbűz ellen. A fogak fehérítése és
épentartása tekintetében bámulatos hatással bir. Mint
univerzális háziszer gyermekápolásnál és háztartás¬
ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható.
—
Egy dobosi ára 3O én 75 fillér. —
RoeatiT-féle horax-crém l K, borax-«*»ppan 8O f.
borax-Jonder l K 2O f., bor.x-fogkr«m 5O fillér.

A jelenkor legkiválóbb bőrfinomitó
találmánya a

növéuyekböl készölt

ROGÁTSY KÁLMÁN drogériája,
Budapest, VII., kér., Kákóczi-út IO.

\*

felületét nem
ixidálja és nem wr*
KÍtja, mint a zsíros Kenő¬
csök. Ellenben fehéríti, üdére és
t>áreony8imáv» vütoztatja. Kapható min¬
ién drogériában. Próbatégely 30 f. n. uvegdoboz
szappan l, púder l K. FGrakt. Bp. Baross-utcza 91.

kristályszeril
massza, a

A Solingeni Aczélárngyár: „Hyáne
Masr osztr. főlerakata £$j~jb Meixner M., Kolozsvárit
•'•"•"toJ

K\! át '-L
híres aczéláru gyártmányainak minden

•
fajtájából,

ngymint:

borotváló kések, ollók, zsebkések,
hajnyiró ollók, evőeszközök stb.
a magánvevönek hözvetlen is szállít a kolozsvári lerakatából eredeti
evárii árakon, melyek a bolti árnak csaknem a felét teszik. Kérjen
kénes árjeíryzéket ingyen és bérmentve. Világhírű tHyftne»iesvü borotváinkat különös figyelmébe ajánljuk. 5 évi jótállás !
Ecv próbaküldemény, mely áll egy homoruan köszörült .Hyüne.
borotvakésből, erős úri zsebkésből 2 pengével, gyöngyház-kagyló¬
val és etrv ieen finom 16 cm. hosazu, aranyozott női ollóból, öszszeBen tehát 3 darab, mindössze csak K 5.»O benn. Megrendelési czim:

Meixner M. Kolozsvár, Erdély.

VASÁBNAPI ÚJSÁG.

184
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B E R K E T Z ISTVÁN UTÓDA
* * * kelmefestő és vegy tiszti tó gyára * * *
"[Budapest, IX. kér., Kinizsy-utcza 14. szám.

Czégtulajdonos: Kovács

Kitüntetve: Pari*, Béén,
— Budapest, Szeged. —

Alapittatott

1864.

£lefon 63-36.

Vidéki megbízások pontoEndre. san teljesittetnelf.

: = r Gyüjtőtelepek:
Andi ássy-út 5 0 .

í***:™™* 16SffiSKftS

U116i-út 3O. szám.
Váczi-ntoza 51. szám.

BŐRSZÉKIPAR
Kendi Antal Bpest, IV. Károly-u. 2.
ANGOL
BORBUTOR

a legegyszerűbb kiviteltől a leefi,
mabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 fill. bélyegekben

N A G Y I M R E lakberendezési vállalata
Budapest, Váczi-körut 9. sz. (Szerecsen-u. sarok í

készítése, festése és re¬
noválása saját mühe¬
lyemben.

ZüüJ Technikum Mittweida

Ebédlő.
székek,
iroda-fote¬
lok valódi
bőrrel.

Ig»zg»tó: A. Holzt, tanár. 11073 (Szisz királyság.)
Magasabb technikai tanintézet elaktro- és gépész
mérnökök, technikusok és művezetők kiképzésére. Gazdagon (
— szerelt elektrotechn. és gépépítő laboratóriumok. Gyári tanuló
mühelyek. 3610 hallgató a 36. iskolai évben.
Programul stb. díjtalanul a titkárság által.

Ülőbútor áll¬
ványok kár¬
pitozása.

•iiiiiiuiii

Szókátalakitások.

Páratlan és csodás hatású arczszépitő és
finomító a Földes-féle

Margit-créme

S E R A l L-A R C Z K E N Ő C S,

főúri körökben használt készítmény. Zsirtalan,
ártalmatlan, rögtön szépít. Az egész világon kap¬
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan
70 f., Margit-pouder l K 20 f. három színben kap¬
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmatlanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal
:::::
a készítő
:::::
F Ö L D E S K E L E M E K gyógyszerész A r a d o n .

mm iiiiinniiniii mm iiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

V e g y i tisztítás, ruha- S=E
^ = = ~ festés, g őz mosás
ozimü ismertető füzetet bárkinek bérmentve
küld Haltenberger Béla, Kassa. .*..*. A. A. > A
ii iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiinniNiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

U
az arozot tisztítja, lahértti és baraonypnhává teszi. £ 3 7
tégelj á r a l kor. 4O fill., k i . tégely á r a 7O fill.
Serail-siappan, Epe-mappán kitűnő toilett szappa¬
nok a kenőcs használatához. Serall - oréme nappali
használatra, Serail-pouder kiváló finom arozpor há¬
rom színben, fehér rózsaszín és créme. Egy doboz ára l kor.
Készíti R O Z S N T A T M AT T Á S gyógyszertára,
Aradon, S«abadsag-tér.
12294

FÉRFI-DIVATCZ1KKEKBEN
továbbá legújabb szebbnél-szebb „CHIC" és más

nya kkendökben
S E B K GYULA "*"

iniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii mi,

Szücsmester

+Soványság. +

SCHWARTZ MÁRTON
Budapest,

Szép telt alakot, gyönyörű keb¬
let 6—8 hét alatt érhetni el a
törv. védett B ü s t e r i a nevű
arany éremmel (Paris 1900
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬
tüntetett orientalis eröporunk
használata által. 30 fontnyi hizás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬
tétlen reális, nem szédelgés.
Sok elismerőlevél. Doboz hasz¬
nálati utasítással 2 márka.
Postautalványon v. utánvéttel,
(portó külön) Hygienisches
I n s t í t n t D. FxfLttz Steiner
& Co Berlin 57. Königgrálzerstrasse66. Budapesten kapható:
Török Józsefnél, Király-u. 12.

VII., Károly-

körút 17. szám.
Dús választék
szőrme árukban.

Rendeléseknél
szíveskedjék
lapunkra hivat-

= Ibolya illat:
(Grasseból,Délfrancziaország) leg¬
jobb a világon. Ki egyszer vesii,
mindig veszi. Üvegje ókor. posta¬
költség 90 lillér utánvétlel. 3 üveg
18 korona bérmentve, Maatz, Wien
IX., Alserstrasse 6/V.

£!,•"-'•

Bpet, VI., Teréz-körút 48. (Telefon 106 70.) Árjegyzék ingyen

Szénásy, Hoffmann és Tsa

Vagyongyűjtésre,
tőkebefektetésre,
ajándékozásra

Sí

selyemáruháza,
IV.,
BÉCSI-UTCZA
•T? n l * j m M * * ,..&_.£.—
• •*
w*r *\r* m m • <^*% •*• m 4.
* «*»SZ.
-•

jelenti, hogy a

farsangi újdonságok ^^e^.

Duplaszéles creppe meteor
Duplaszéles cachimire de sóié
«
« creppe charmeuse
«
« chinée voile
«
« reczés cachimir
«
« Voile de sóié chine
brillanté
bordűrrel stb. stb.
"
A farsangi vásár keretében
::

l legalkalmasabb minden bankszakember véle¬
ménye szerint a

esipke-rnhákból, hímzett japán-selyem-ruhákból, hímzett franczia batist-ruhákból, arany,
ezüst és fekete flitter-ruhákból

m e r t ezen sorsjegyeknek évenkint h>t húzásuk van,
m e r t ezen sorsjegyek még 52 évig játszanak,
m e r t ezen sorsjegyek főnyereménye

NAGY OCCASIÓT

egy millió korona,
a melléknyereményei pedig :

|500,000,300,000,200.000, 100,000 K stb.
n e r t minden sorsjegy okvetlen nyer, sőt minden sorsjegy
többször is nyerhet; akár évenkint mind a hat húzáson is,
n e r t a legkisebb nyeremény, melyet minden sorsjegynek
nyernie kell, 140 korona, azonkívül egy kb. 30 koron*
értékű nyereményjegy.
127.— K
l E g y d a r á i sorsjegy Ara .
l Előlegül küldendő _ _ _ „
1Q.— K
A fönmaradó tartozás : Ü 7 . t .
l a vevő tetszése szerint (de legalább évenkint 10 kor. által) tör- l
leszthetö. A hátralékos tartozás ntán. melyet a törlesztések
csökkentenék, 6V« °,b kamat fizetendő. Az előleg beküldése
után a megrendelő azonnal megkapja a sorsjegy számával el¬
látott letétivet, melyet birva
[ már részt vészes i sorsjegyre eső nyeremény kizárólag őt illeti j
meg.— Minden húzás után azonnal kiildnnk sorsolási értesitőt.

rendezünk, mely alkalommal az itt felsorolt, úgyszintén fehér és fekete csipkekelmék
mélyen leszállított árban kerülnek eladásra: — Továbbá:
Louisienne souple minden színben
Xaffote brillanté minden színben
F e h é r báli m e s s a l i n e
_ . . . . . . _._
D u p l a s z é l e s p e t t y e s graze-ruhara ]
OO s z é l e s jupoiinais minden színben
ISO s z é l e s cninai s e l y e m - c r e p p e , bftll r u h á r a

_
— OS
-JöS
—*O6 •
..." ö!»o •

Fej- és váll-echarpeok 2—2 V. méter hosszúságban, voile de sóiéból l írttól kezdve.
Fekete tafiották: 75, 85, 95, 1.25, 1.35, 1.45 és feljebb.

Az összes arany, ezüst, ivoir és fekete aplicatiókat kiárusítjuk.
Szénásy, Hoffmann és Tsa
selyemároháza

CSAKIS: IV., Bécsi-utcza 4. szám.
Budapest, VIII. kcrUlet, Baross-tér 3 V. szám.
(Saját házában. József föherczeg-szálló.)

10. SZ. 19 09. (56. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Keáltanoda-utoza 5.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-ntcza 4.

SZERKESZTŐ

HOITSY PÁL.

Minták vidékre i u S 3 eii és bér mentve.

Franklin-TársnlBt nyomdája. Budapest IV., Egyetem-ntc«» 4. szám.

f Egész évre _ .

El ő fizetési feltételek : J Félévre

l Negyedévre „. _.

FŐMÜNKATÁES

MIKSZÁTH KÁLMÁN.
16 korona.
A c ViídjkroníJtdi-val
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel
4 korona.
több.

BUDAPEST, MÁRCZIUS 7.
Külföldi előfizetésekhez a postaikig meg¬
batározott viteldíj is csatolandó.

Első kötelességének tekintette a magyar nyel¬ Hitelbankot nagygyá tette. A magyar hitel
vet teljesen elsajátítani. Magyar akart lenni számára hozzáférhetővé tette a nyugot-euró* KÖZGAZDASÁGI tevékenység fejében történő nyelvében, működésében, egyéniségében. Mindez pai piaczokat, s legfőkép az ő érdeme, hogy
r\ kitüntetések a nagy közönség szemében annyira sikerült neki, hogy csaknem elfelejt¬ befektetési papírjainkat ott könnyen elhelyez¬
hetjük. Fiume fejlesztéséhez a legnagyobb
J \ a legtöbb esetben nem rokonszenvesek. jük, hogy idegenből jött hozzánk.
S a mily vasakaratot tanúsított nyelvünk mértékben hozzájárult, midőn ott több ipari
A mi bár nem helyeselhető, de nem egyszer
elsajátításában, ép oly megalkuvást nem is¬ vállalatot alapított. A magyar kereskedői tár¬
érthető.
merő
erélylyel látott hozzá a gondjaira bizott sadalom pedig még ennél is többet köszönhet
Nem így van ez Kornfeld Zsigmondnál, kit
nemzetgazdasági
érdekeink fejlesztéséhez. A neki. Az a szeretet, melylyel iránta viseltetik,
ü Felsége most bárói rangra emelt. Az ő ki¬
őt nem arra vitte, hogy kényez¬
tüntetésének őszintén örül min¬
tesse
a kereskedői világ embe¬
denki, a kinek alkalma volt vele
reit,
hanem
arra, hogy szigorral
csak egyszer is érintkezni, sőt az
és
nemes
példaadással
kiirtsa az
is, a ki csak tevékenységét is¬
itt-ott
esetleg
felburjánzó
vissza¬
meri.
éléseket. Mert jól tudja azt, hogy
Báró Kornfeld Zsigmondnak
csak ily módon lesz a kereske¬
vezérlő szerepet biztosítottak a
dői világ nálunk is oly tisztelt,
benne lakó nagy szellemi kvali¬
mint a minő a külföldön, s csak
tások. Megnyilatkozott ez abban,
így szerezheti meg azt a közbe¬
hogy a hány intézménynek mun¬
csülést, mely közhasznú működé¬
kásságát csak szentelte, idővel
sét megilleti.
mindannyinak élére került. De
Erős judicium, vasakarat, ter¬
megnyilatkozott abban is, hogy
veihez
való ragaszkodás jellem¬
mindezekre az intézményekre rá
zik nyilvános működését. Alap¬
nyomta a maga szellemének bé¬
jában
pedig a legjobb és a leg¬
lyegét. A hogy ő maga gondol¬
műveltebb
emberek egyike. Nagy
kodik, abban a szellemben ve¬
és
fontos
közgazdasági
tevékeny¬
zeti még a gondjaira bizott pénz¬
ség
mellett
volt
ideje
a tudo¬
es iparvállalatokat is, abban a
mány
csaknem
összes
ágaival
szellemben nevelte munkatársait,
foglalkozni.
A
magyar
irodalom
s annak a szellemnek kell még
minden mozzanata iránt érdek¬
az üzletekben is érvényesülnie.
lődik. Ismeri a moderneket ép
A mily puritán gondolkodású ő
úgy, mint a klasszikusokat, a
maga, ép úgy megkívánja, hogy
költőket mint a prózairókat. Leg¬
bankja is csak akkor csináljon
szívesebben a filozófiával foglal¬
üzletet, ha annak megvan az
kozik, melyben annyira járatos,
ethikai alapja. A mily erős ha¬
hogy beillenék akár szaktudós¬
zafiság hatja át őt magát, úgy
nak is.
megköveteli, hogy iparvállalatai
A szépért és természetért ra¬
is szolgálják egyszersmind a ha¬
jong.
Az olasz múzeumok közül
zafiságot, s csak oly termékeket
évente
néhányat keres fel s órá¬
állítsanak elő, melyek becsületére
kat
tölt
egyben-egyben. Legszíve¬
válnak a magyar névnek. S a
sebben tartózkodik azonban rakomily erős az ő saját igazságér¬
viczi birtokán. Ez az ő otthona.
zéke, ép úgy megkövetelte, hogy
Itt ismer minden fát, bokrot.
ez teljes szigorúsággal és pár¬
Kastélya kertjében sétálgatva új¬
tatlansággal megnyilatkozzék a
jal mutogatja, hogy mint kertész,
tőzsde-biróság ítéleteiben.
mit hozott létre. Erre az egy
Több mint harmincz éve, hogy
dolgára büszke.
a morva születésű Kornfeld Zsig¬
A ki úgy szereti a természetet,
mond bárót az akkor még kisebb
az jó, nemes ember. 0 az, min¬
Erdélyi fényképe.
jelentőségű Magyar Általános Hi¬
den cselekedetében. Csak így leBÁRÓ
KORNFELD
ZSIGMOND.
telbank igazgatónak hívta meg.

BÁRÓ KORNFELD ZSIGMOND.

Mérték utáni rendelések.

RALI ÚJDONSÁGOK
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