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használjon eredeti Kárpáti-féle

kitűnő teiiit-áiHiliíszPr
2 K
halálos lidesfget kölcsönöz a bőrnek.
balzsamszappan liuzzá
(Ml f.

Ára utasítással l korona, 6 doboz rendelésénél bérment
küldi az egyedüli készitB : K á r p á t i J á n

TANNINGENE

,

Hetekig megmarad és nem engedi festékét.
Sotéts/őkéro, barnnra és feketére

ANTON J. CERNY, Wien, Briefe
Egveiliili képviselőség Magvarország részére :
C i n n e l J . é s F i a B u d a p e s t , Gizella-tér.

ü! Gépsodronyfonatokat 5i

Miért használja Ön a

Olcsó cseh ágytoll!
^

MENTBŐL FOCSZAPPAN-T?

tartó sodronyokra erősítve, tö¬
visekkel ellátva, vas és horga¬
nyozott vashuzalból ajánl min¬
den méretben

Mert ez a legjobb és legolcsóbb fogtiszlitószer.
-Legjobb azért, mert fertőtleníti, szagtalanítja a
szájüreget, a fogakat fehérré teszi s a romlástól
megóvja. Legolcsóbb azért, mert a mentből fog- e
szappan sokkal tovább eltart, ;nint az onhüvelyes >_
fogkrémek és szájvizek. — Ara gyógytárakban 12
t korona. — Készíti SZTRAKA gyógysz. Moholon.
5

BESCH JÓZSEF SÁNDOR
Bács (Bácsbodrogmegrei
Részletes költség-vetések és
képes árjegyzékek Ingyen és
bérmentve. Akácz, gledicsiacsamete és szőlővesszőkről is.

5 kiló: új fosztott 12 korona, fehér n,
helypuha fosztott 18 K, 24 K, hófehér nehtlv"
puha foszlott 30 K, 36 K. Szállítás portoméi"
les, utánvéttel. A kicserélés és visszavétel portó
megtérítés ellenében megengedtetik.
B E N E D I K T S A C H S E J L L o h e s 6O. Pilsen mell. Bohraen

HARISNYAHÁZ!
KARDOS é s STEINER VI., Andrássy-nt 50. (Oktogon).
Harisnyák, keztyük, trikók, áruk, övek,
szinházi és sport különlegességi czikkek.

1848 március 15

Ízlésen és szolid kivitelben,
teljes lakberendezések kész¬
pénz v agy részletre kapható

Sárkány l

irodalma

Budapest,

VII., Erzsébet-körűt 26. s r

A MAGYAR KÖNYVTÁR-ban (
megjelent füzetek:

műhely és raktár.

Szücsmester
SCHWARTZ MÁRTON
Budapest, VII., Károlykörút 17. szám.
Dús választék
szőrme árnkban.
Mérték utáni rendelések.

= Ibolya illat =
(Grasseból.Délfranrziaorszég) leg¬
jobb a világon. Ki egyszer veszi.
mindig veszi. Üregje likőr, posta¬
költség UU lillér utánvéttel. 3 üveg
18 korona bérmentve. Maatz, AVien
IX.. Alserstrasse 6/V.

Anyát, óvjátot gyermekeiteket a bátgerinczelgórbültstöl!!

Nincs többé elgörbült test!

Ábrányi

Páratlan és csodás hatású arczszépltő és
finomító a Földes-féle

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

vilájkiríllitn.i

.«,„»,/

egyenestartók, járókészülékek, mfilábak és mnkezek,
és. és kir. szab. KELETI-fele sérvkötök, haskötők
Új ! Gummi - görcséi-harisnyák
varrat ní'lkül. valamint a betegápoláshoz szükségei esz¬
közök. - Képes árjegyzék ingyen és bérmentve
K E L E T I
J.
» " o s . e b é « i műszerek és
' gnmmiárnk-gyára
::: :
Budapest, IV., Koronaherczeg-ntoa 17. szám.

^^= Akar-e
s z é p l e n n i ? •? el8mert _
Akkor ne hasz¬
náljon mást,
mint a legjobb¬
nak
általában
elismert

Ro£átsf-féle magyar pipere-boraxot,
a melytOl
rózsás,
üde, selymes
arczbőrt nyer, eltünteti
ránoiokat,
ezeplöt,
májfoltot,
» ránczokat, ezeplőt, máifoltot. nattanásnWat. oth

Nyaralásnál
9^

4O év óta az udvari- én verseny
istállókban van használatban na
íjyobh strapáknál elő- és utoerfi•
sitőül, inak merevségénél,
stb. nz idomitásnál kiváló
munkára képesiti a lovakat
Kwizda-féle

Restitutions - fluid
csak a mellék It
védjegygyei va¬
lódi. Képes ár¬
jegyzéket ingyen
ég bérmentve
Főraktár: Török Jozsrl gyrtgyszerész, Budapest, Király-n. \i
én Andrássv-nt 26.

—

-«»• u—«*•»• u i» j w u

baiaj •

bán a legjobb lelkiismerettel ajánlható.
Egy doboz ára 30 és 75 fillér.

—

Rog»ts7-féle borex-erém l K, borax-uappan 8O f.
boraz-ponder l K 8O t , borax-fogkrem öO fillér.

ROGÁTSY KÁLMÁN d r o g é r i á j a ,
Budapest, VII„ ker^ Báköcei-út 1O. száói.

Gracza György :

Petőfi Sándor:

1848 március 15.

Haza és szabadság.

Ára 30 fillér.

Ára 60 fillér.

Jókai Mór:

Magyar Győző <lr.\

Petőfi Sándorról.

Farkas Ernőd:

Emlékbeszédek.

Gróf Batthyány Lajos
élete.

Ara 60 fillér.
Gracza, György
:

Az 1848 49-iki szabadságharc története.
800 képpel és mfimelléklettel.
Öt kötet, nagy nyolcadrét alakban.
Ara, a budai honvédszobor dombornyomású másával
díszített kötésben 70 korona.
Jókai Mór:

Kéry Gyula:

Csataképek a magyar A magyar szabadság¬
harc története napi
szabadságharczból.
Ára vászonkötébeu 8 kor. krónikákban (1848).
Ajándék kiadás díszkötés¬
ben, ára 18 kor.

Brankovics György :

A magyar szabadság¬
harc története.
Ára kötve 6 kor.

Térszegénység,
étvágytalanság, idegesség
óg-yitására és gyenge gyermekek, valamint

Ára 30 fillér.

Ára 30 fillér.

Kossuth Lajos emlékezete.
Ára 30 fillér.

mosóvíz lovak számúra
Szóvédjegy, czimke és csomagolás vélve.

Egy üveg ára 2 K 80 f.

Ára 3<l fillér.

Ára 30 fillér.

Petőfi Sándor összes
költeményei.
Magyar művészek rajzaival.

VóVo? fiatal leányok erősbitésére

Ára kötve 10 kor.

íegkítünöbb krázitmcnj, . I v J R I K G X I£R.-fél«

vizet is megpnhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgyulladás, izzadás és szájbúz eUen. A fogak fehérítése és
épentartása tekintetében bámulatos hatással bír. Mint
u n i v e r z á l i s báziazer gyermekápolásnál és háztartás

—

--

Ára 30 fillér.

Március 15-iki szózatok. Kossuth Lajos élete.

19OO.

Kwizda-féle Resfitulioiis- fluid

Emil:

Kossuth Lajos beszéde
Márciusi dalok
a haderő megajánlása
és egyéb költemények.
ügyében.

FÖLDES R KLEM ÉN gyógyszerész Aradon.

Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok altul aján
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesósen köny
nyn ég hygienikns! Vattázáa nélkül elfödi az égésű elgörbülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló
testegyené.szeti müintézetembeii a legtökéletesebb technikai
kivitelben és mérsékelt árak mellett ki'>«znlnek továbbá'

SZERKESZTŐ

11. SZ. 19 09. (56. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5.
Kiadóhivatal :
IV. Egyetem-utoza 4.

BOTOR
bntoriparosnál,

„3

*
*

tára Á r á d / I . Bpesten kapható'Török J.-néTKiriíy-V™j ^r
Török S. operagyogyt. Andrássy-ít. Dr: Egger gyígy szer ; .
tára Váczi-korut, Nernda ^atldor drogériája hossuth Ujos- *
utcza. Vidéken drogériákban és illatszer-üzletekben. Mintát -4.
::
és használati utasítást díjtalanul küld a kéizitö.

XVIII., Cári XiUdwIg-str. 6. Niederlg-. I.Wallflschg-. S,
Raktár : gyógyszertárakban, parfümériákban stb.

Szép telt alakot, gyönyörű keb¬
let 6—8 hét alatt érhetni el a
torv. védett <Büsterla» nevű
arany éremmel (Paris 1900,
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬
tüntetett orientális erőporunk
Használata által. 30 fontnyi hí¬
zás biztosítva. Ártalmatlan. Feltétlfii reális, nem szédelgés.
Sok eh'smerölevél. Dob--/ hasz¬
nálati utasítással 2 marka.
Postautalványon v. utáavéttel
(portó külön") Hyg-lenisches
Institut D. Frans Steiner
k Co Berlin 57. Königgrátzerstrasse66. Budapesten kapható:
Török Józsefnél, Király-u. 12.

O/

BENZOETEJ-CREMET *

.
m.K.l.7(i.logpi>rSSf.

+Soványság. +

- 82AM.J909.6.

Ára 8 kor.
Dr. Vajda Emil:

Kossuth Lajos életés jellemrajza.
Ára 2 kor. 80 fiitér.
Klapka György:

Emlékeimből.
Ára 10 kor.

Aldor Imre :

TOKAJI CHINA VASBOR

HegyesL Márton:

Kossuth Lajos élete
és pályája.

Valódi 6tnV«ÍÍ hArhnlkfc7Ül n»*y°n*«Ile»n«»
pnttonos lUlaJI UUlUUl ItJbíUI, i z C Hatás, bíztm.
ki KIi *Y«g ir« 3-.SO K, Mgy <i«g 8 K » gjógj
FeeUi szétküldés naponta utánvéttel T
• Pfns előzetes beküldése után.

;Ára l kor. "20 fillér.

!848 49-iki harmadik
honvédzászlóalj története.

lOROIA-iyógysxertár
Bud»pest, Halfin tér.

Ára 3 kor. 60 fillér.
Kaphatók:

LAMPEL R, könyvkereskedése (IVodianer F. és Fiai .
Budapest, VI., Andrássy-út 21 és minden könyvkereskedésben.

Franklin-Társulat nyomdija. Budapest IV., Egyetem-utcza 4. szám.

HÓIT SY PÁL.

El

PETŐFI SÁNDOR ÚJ ARCZKÉPE.
— Benczúr Gyula festménye. —

inkább alacsony, mint magas, némi
kihívó, hetyke magatartással Válla, vézna
termetéhez képest, aránytalanul széles.
Arczának nem annyira a szabályos vonások,
mint a szellem adott érdeket. Bajusza kicsiny
volt s szükségből spanyol szakállt viselt, mert
csak álla körül vala sűrűbben benőve. Keskeny
homlokára torzonborz haja borúlt. Villogó sze¬
mei többször voltak haragosak, mint mosoly¬
gók. Sápatag arczán lelkesült dacz tükröződék s
mégis egész lényében valami gyermekies volt.
így irta le Petőfi külsejét Gyulai Pál 1854-ben,
a mikor még sokan voltak, a kik benső is¬
meretség alapján ellenőrizhették ezt a szó¬
beli arczképvázlatot. S ma, a mikor a költő
bizalmasabb környezetének tagjai közül nem
él egy sem s azok közül is, a kik életében
látták, alig egy páran, - - ez az inkább fő¬
vonalaiban jelzett, mint pontosan megrajzolt
leírás Petőfinek leghívebb arczképe.
Vannak ugyan életében készült képei, vala¬
mennyi Barabás Miklós rajza után: 1845-ből
kettő is, 1846-ból egy, a mely metszet alá
készült s 1848-ból is egy. Nagyjában - - a
mennyire ma konstatálni lehet - - a fej for¬
mája, a haj- és szakállviselet dolgában hason¬
lítanak is, de valamennyi magán viseli a negy¬
venes évek Biedermeyeres ízlésének hatását,
a mely nem engedte meg az arczképen ábrá¬
zolt arcz reális felfogását, minden arczot le¬
hetőleg tetszetősnek igyekezett felmutatni s
ezért bizonyos hamar felismerhető chablonok
szerint átstilizálta. Akár csak a mai átlag¬
fényképész, a ki addig csinosítgatja a lemezen
s a másolaton az arczképet, a míg a semmit¬
mondó arcz bizonyos átlag-érdekességet kap,
a kifejező arcz pedig átlagosan semmitmondóvá
válik. Ezért van, hogy a harminczas-negyvenes
évek majd minden arczképe többé-kevésbbé ha¬
sonlít egymáshoz, nem az arczvonásokban, ha¬
nem valamennyinek édeskés, puha jellemében.
A mi tudatunkban pedig — s ezt a tudatot
támogatja a költő egész élete és költészete, semmi sem áll távolabb Petőfi jellemképétől,
mint az édeskésség és a puhaság. Látjuk, a
mint, kivált fiatalabb éveiben, szinte tüntetve
emelte ki modorában, szavában, dalában jel¬
leme határozott, férfias vonásait, szerette ma¬
gát zordonnak mutatni: villogó szemei több¬
TERMETE

{Egész évre
Félévre
Negyedévre _

FŐMUNKATÁRS

MIKSZÁTH KÁLMÁN.
16 korona.
8 korona,
4 korona.

A tVíIdjícroníJcd«-val
negyedévenként 80 nllérrel
több.

ször voltak haragosak, mint mosolygók. Nem
csoda tehát, ha Barabás rajzain meglátjuk,
hogy a festő - - mint korának majd minden
divatos arczképfestője - - típusok szerint dol¬
gozik : megvolt rajzónjában a költő előre, a
kor divatja szerint megformált típusa, ezt ol¬

BUDAPEST, MÁRCZIUS 14.
Külföldi előfizetésekhez a posUilag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

vasztotta bele Petőfi arczába, ezen keresztül
látta Petőfi arczát. Mi a/onban Petőfit ke¬
ressük, nemcsak Petőfi fej-formáját, hajvise¬
letét, hanem Petőfi jellemét az arczon --a
ezért nem elégítenek ki Barabás képei, bár
nem lévén egyéb természet után készült ké-

PETŐFI SÁNDOR ÚJ ARCZKÉPE. — Benczur Gyula festménye.
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Milyen külsőd? Milyen beszéded?
Haj ! rég elragadott a végzet
Ölelő karjaim közül,
Hadd, mielőtt ím elenyészem.
Képed magam elé idézzem
Vigasztaló gyönyörömül.

1 1 . SZÁM.
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A FEKETE VÁROS.
REGÉNY.

(Folytatáí.)

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Szemed ragyog tó tükreképen,
Hol nem pusztít vihar a mélyben,
De játszanak aranyhalak,
Arczodra hull szög fürtök árnya,
Mint fűzfa lombja liljom ágyra
S középen rózsa ajakad.
.Mi bájt művész valaha festett,
Minddel ruházom a te tested,
S díszítem szűzi lelkedet.
Kell hogy a Grácziák s a Múzsák
Viruló élted koszorúzzák
És boldogságra keltsenek !
0 mert a létnek minden átka
Reászakadt szegény apádra,
Nem értem üdvöt perczre sem,
S ha vannak mennyei hatalmak.
Mit tőlem zordul megtagadtak,
Megadják néked, gyermekem !
A PETŐFI-HÁZ A BAJZA-UTCZÁBAN.

punk, ezek mentek át a köztudatba s ezek
hatása alatt áll minden későbbi Petőfi-ábrá¬
zolat, még az Orlai Petrich Soma képei is,
pedig Orlai iigyan jól ismerhette gyermekkori
barátját.
A kielégítetlenségnek ez az érzése tette a
Petőfi igazi külsejére kíváncsiak számára iz¬
gató problémává azt az 1847-iki daguerreotyplemezt, a mely nagyon megrongálódott s el¬
homályosult ugyan, de legalább egy pár vo¬
nását topographiai hűséggel tartotta fenn az
akkor diadalai tetőpontján álló költőnek. Ezt
a daguerreotypet már a hatvanas években igye¬
keztek rajzban rekonstruálni, - - nem sok si¬
kerrel. Sokkal érdekesebb ennél Jioskovics
Ignáez mintegy tíz év előttről való rekonstrukcziója, a mely sok pontban művészi megérzést
mutat, de — a mi érzésünk szerint — nagyon
is ellágyítja a költő tekintetét s talán kelle¬
ténél jobban is kicsinosítja az arczot magát.
Mi elevenebbnek, szúrósabbnak s főképen energikusabbnak képzeljük a költő arczkifejezését.
Ebben a tekintetben kétségkívül legközelebb
áll a képzeletünkben megalkotott képmáshoz
az a legújabb arczkép, melyet Benczúr Gyula
festett s mely lapunk mai számának első lap¬
ján látható. Benczúr is a daguerreotypet vette
alapul, ezenkívül pedig gondosan tanulmá¬
nyozta a többi arczképeket és leírásokat, de
a művész szemével tanulmányozta a költő
műveit is. A mi érzésünk szerint ilymódon
sikerült olyan arczkópet festenie, a mely hí¬
vebben, megbízhatóbban, jellemzőbben adja
vissza a költő arczát, a valamennyiünknek
kedveset, mint akármelyik az eddig ismert
arczképek közül. Minket különösen a szem
sötét, erős gondolatokat és érzéseket tükröző
tekintete ragad meg a valószerűség hatásá¬
val. — csakugyan így nézhetett az a férfi,
a ki egész lényével élte azt az eszmét és
érzést, a mely leikébe belevette magát, a ki¬
ben elvont eszmék, mint: szabadság, haza,
barátság, - - eleven életté váltak, a ki dalolta
az életet és élte a dalt. Mindnyájan vontunk
le a magunk számára valamiféle képet a köl¬
tőről költeményei olvastakor, — Benczúr fest¬
ménye éhez a képhez hasonlít, jobban, mint
akármelyik az eddigiek közül.
A művész ezzel a képpel rótta le hódolata
adóját a költőnek s művét a Petőfi-ház gyűj¬
teményének ajánlotta fel. S itt, e nemsokára
megnyíló becses gyűjteményben látni fogja a

IV.

nagy közönség, hogy mit tudtak mondani a
magyar művészek Petőfiről. Nem épen sokat,
de a legtöbbet mégis Benczúr Gyula mondotta
róla.
S. A.

BYRON.

Tudom, a Westminster apátság
Be nem fogadja hamvaim,
Ott pihenek meg egy falúnak
Magányövezte hantjain.
De legalább nem zúg körültem
Tülekedő piaczi zaj,
Nem fér hozzám gyávák nyögése
Se diadalmi gúny-kaczaj.

L
Közéig már halkan, nesztelen,
Távolról titkon int nekem.
Vidám mosollyal ajakán,
A jó Magány.

Gyűlölség, álság szennylehével
Nincs megfertőzve ott a lég,
Meddő imáit nem hadarja
A felső, alsó csó'cselók.

Már érzem a hűvös kezet,
Mely a tusokból kivezet,
Vezet mint márványtiszta lány,
A szűz Magány.

Félistenek emlékkövére
Nem bámul az unott tömeg,
Nem áradoznak versenyezve
Látványleső idegenek —

Mikéntha súgná: «Te gyerek,
E dőre hajsza mit neked ?
Vár rád, te fáradt, halavány,
A szent Magány!

Hol az én csontjaim nyugodnak,
Pár vadvirág nő s thujafa,
Megzendül egy kis régi templom
Pohászkeltő harangszava.

A fény, mit lelked lihegett,
Sohsem adott üdvöt neked —
Meglásd, vigaszt ad majd az árny,
A nagy Magány!»

Madár csicserg ott pirkadatkor,
Juhnyáj kolompol estelen,
S egy egyszerű moh-lépte sirkő
Lesz egyetlen emlékjelem.

II
Egy állat élt az ősi korba.
Valami sárkány, kígyó forma,
Rettentő testű szörnyeteg Hol járt, a föld meggörnyedett.
Elperzseló'dött rét, pagony,
Ha fújt a rém Iquanodon.
Méreggé vált forrás, pata.k,
Ha ocsmány szája rátapadt.
Madár ledőlt, virág lehullt,
Hol rút-agyarral elvonult. —
Az Iquanodon mese lett,
De támadt új szörny e helyett.
Annál iszonyúbb, undokabb:
Nincs szája, mégis mar, harap.
Nincs lába s mindent sárba hág,
Nincs hangja s mindent túlkiált.
Nem látni s jaj, a hova száll,
Nyomában borzalom, halál.
Vadon mered és puszta rom,
Hol végigszánt a Rágalom !

III..
Ádám, én édes, drága lányom.
Te egyetlen lény a világon,
Kit még tisztán szerethetek,
Sötét síromhoz vánszorogva,
A végsugárt bús alkonyomba
Tündércsillagként te veted !

S ha néha ott világfeledten
Hő csókba forr egy ifjú pár —
Lelkem szabad, örök tüzébül
Szökött szivükbe egy sugár !
Lenkei Henrik.

DANTE.
(Canciani szoborművé.)

Egykor mi is majd így fogunk megállni,
Mint ez a kőben szenvedő alak.
Leroskadó, merev ivek csodái,
Síró tagok, jajongó vonalak.
így meredünk meg bánatunkba halkan,
Mikor az égre-ordítás kevés.
A fájdalom ez, néma, mozdulatlan,
A végtelenbe beledermedés.
Az önmagába fúló néma Kín —
Az ős Szükség a végzet partjain —
Hátrálni nem tud s nem előremenni.
Önroncsain bús diadallal áll
S nincs fogcsikorgatás — és nincs halál —
Nincs békülés — és nincs könny. Ez a Semmi!
Kosztolányi Dezső.

A biró halálának tragédiája azonban egyre
halaványodni kezdett a járókelők előtt. Mint¬
hogy mindenki künn volt, következéskép min¬
denki találkozhatott azokkal, a kikkel akart és
a kik érdekelték. Valahogy csodamódon törté¬
nik az ilyesmi, egy félóra alatt érdekes csopor¬
tok támadnak, zsákok a foltjaikra találnak.
A lányos családokhoz odaszegődnek az ismerős
fiatalemberek és megkezdődik a trécselés, a
mama összeakad öreg barátnéival s kicseré¬
lődnek újabb megfigyeléseik és értesüléseik.
Az agglegények a menyecskéken legeltetik
szemeiket, ámbátor nem mindenki olyan
szemtelen, mint a gézengúz Blom, a ki, ha
valami csinosabb fehérszemély elmegy mel¬
lette, erkölcstelen gondolatokkal táplálkozván,
rendesen azt az észrevételt teszi vele menő
barátaihoz: «Győzi a fene!», vagy pedig csak
annyit mond, fájdalmasra változtatván a hang¬
A KISKŐRÖSI SZOBA
ját és rázván a kikent-kifent fejét: «Nem győ¬
zöm./) Néha a szegény asszonykák is hallják
- Lakat van a szájamon, — s a kezével is
és elpirulnak. Bizony, ha szemérem volna a
mutatta,
nem a lakatot, csak a száját.
tanácsban, Lőcséről is kitiltaná ezt a kellemet¬
No
de valamit mégis csak mondhat, len frátert.
kérlelgették az asszonyok. -—Ne legyen már
Egyébiránt nemcsak a Blom-féle léha kéjen- olyan kényes és akaratos, szenátor uram. Lát¬
czek találják fel ilyenkor a maguk kedvelt juk az arczárói, valami rettentőt határoztak.
szórakozását, de úgyszólván mindenki. A mes¬
- Bizony nem fog az asszonyoknak tet¬
terinasok hógolyókkal dobálják egymást, a szeni, — felelte Hűlik uram, komoly meggyő¬
színes bőrt készítő timárlegények ellenséges¬ ződéssel.
kedésben élvén a rézműves- és bádogoslegé¬
- Ugyan menjen! Tudja is maga, mi tet¬
nyekkel, ádáz verekedést kezdenek a Menhard- szik az asszonyoknak, mi nem. Legalább azt
toronynál. A fertálymesterek nagy sebbel-lobbal mondja meg hát, mikor lesz a biró temetése?
bajkurászszák elő a drabantokat, hajdúkat, hogy
Holnapután délután és valamikor, •
siessenek oda és fogdossák be a legényeket, a monda Hűlik úr rejtélyesen és tovább ment.
kik nem átallanak összemarakodni ilyen szo¬
- Megvan ez bolondulva ? - - morogta az
morú pillanatban.
asszonyok közül valamelyik, azt hiszem, a csin¬
Azaz csak szomorú volt, de hol szalad az talan Teöke Antalné. — Olyan különös felele¬
már, - - mindenki elfelejtette. Hiszen azért teket ad, - - s fitymáló arczfintorgatással ki¬
«pillanat». Ellenkezőleg, pompásan mulat a sérte szemeivel egy darabon, a mint beleütőlakosság, vidám tereiére, vihánczolás, csengő dött Blom Miklósba.
kaczaj hangzik mindenfelől, mintha egy mas¬
Nagy kő esett le szivéről, hogy a félelmetes
kara-bálból kivonuló közönség lepné el az szoknyahőst, a kire utóbb gyanakodott, nem a
utczákat. Csak a városház kivilágított ablakai feleségével, hanem az unokaöcscsével, bizonyos
juttatják eszükbe egyszer-egyszer a czélt, hogy Koppén báróval találja.
híreket jöttek hallani.
- Nem láttad a feleségemet?
Hirek iszen teremnek. Sok koponyában sok
Nem győzöm, — hadarta Blom szórakoa fantázia. Egyik is, másik is újságol valamit. zottan, — azaz nem láttam; azaz nem láttam,
Hogy azt mondja, arról van szó, zsoldosokat a mióta a karzatról kidobtatok bennünket.
- Hova sietsz? — kérdé most már Hűlik
fogad a város, néhány -százat és megostromoltatja az ürgelyukat, Görgőt, hogy kifoghassa úr nyájasan.
- Haza. Lefekszem. Korán kell felkelni.
az ürgét. Leginkább az alsó osztályok hiszik
el. "Zsoldos katonák ? No, az bizony nem lesz Becsületbeli ügy. Egy kis vér. Hm. Egy kis
rosz», - - gondolják felvillanyozva a vászon¬ kék vér, hm.
- Ne beszélj! Kik és miért?
népek.
- No persze. Bolond vagyok, hogy a ható¬
Az előkelőbb közönség nevet rá egyet. Os¬
toba lefetyelés. Hiszen élő ember nem tud¬ ság orrára kössem. Menjünk, Konrád !
E közben híre száguldott, hogy a villicust,
hatja, miről folyik fent a tanácskozás, mert
ki
a városház pinczéjében búsult a biró halá¬
zárt ajtóknál folyik.
lán,
sürgősen felhivatta a tanács és egyszers¬
De ezekre ráczáfol a Hűlik szenátor uram
hirtelen megjelenése az utczán. «Hát kegyel¬ mind elrendelte, hogy rögtön álljon elő a vá¬
med honnan cseppen ide, hiszen a többiek ros fogata. Mi az ördög lehet az ?
Kis vártatva csakugyan ott kapálózott a vá¬
még fönn tanácskoznak ?»
ros
négy pej lova a székház előtt, aztán lejött
Hűlik uram mentegeti magát, hogy hirtelen
a
villicus
egy nagy bundában és felült. Hamar,
roszúl lett, kénytelen volt otthagyni az ülést.
hamar!
Siessünk
oda, hátha meg lehetne tőle
Egyszerre egy egész embergyürű veszi körül.
Szép, előkelő asszonyok tolakodnak hozzája, valamit tudni.
kiket a kíváncsiság gyötör.
- Hova, hova ? — kérdik egyszerre tizen is
- Mi történt?
a felkászmálódott urat.
- Nem látták a feleségemet?
kérdé
- Eissdorfba megyek,
szólt kedvetle¬
Hűlik.
nül, — Krikner doktorért.
-- Itt járkál valahol a Gosznovitzer-családEgy beteges Csákyné lakott Eissdorfban, a
De mondja már, mit végeztek?
ki kommencziós doktort tartott a házánál. (Ezek¬
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nek a nagy uraknak minden bolondságra
telik.)
Olyan sürgősen, éj évadján? Kinek a szá¬
mára ?
- A biró számára, - - felelte a villicus rej¬
télyesen. — Azért kell pedig sürgősen indul¬
nom, mert ha nem találnám otthon, esetleg
utána kell mennem, akárhol volna is, így szól
a tanács parancsa.
- De hisz a biró meghalt. Abba már nem
iVijbat lelket a doktor.
A villicus vállat vont.
- Mit tudom én, mit csinál. Semmi közöm
hozzá. Hajts!
A különös rendelkezés száz és száz találga¬
tásra adott okott. Igazán megfoghatatlan. A kí¬
váncsiság a legmagasabb fokra csigázódott.
Talán föl fogják bonczolni? De minek? Hi¬
szen tudnivaló, miben halt meg. Hátha föl¬
éledt ő kegyelnie? - jegyezte meg valaki.
Ostobaság, hiszen kifolyatták minden csöpp
vérét!
Erről folyt a beszéd, mindenféle babonás
hiedelmek kezdtek elterjedni, kivált a. legalsó
osztály közt, mikor egyszerre megkondult a
városház tornyán a kis harang.
- Ah ! A Bierglocke ! -Milyen hamar. Hogy
elsiet az idő.
A kis kotnyeles Bierglocke hangja kilencz
órát jelent. Záróra Lőcsén, a mikor a kocsmá¬
kat, sörméréseket elhagyni kötelesek a vendé¬
gek. A Bierglocke csilingelése után italt már
csak haza lehet vitetni, de a/,t csak a második
csengetésig, - vagy különben hízik a város
tyúkja. Úgyszintén bírságot fizetnek mindazok,
kik az utczán lődörögve tartózkodnak ezentúl.
Legfeljebb átmenni szabad, a kiknek halaszt¬
hatatlan útja van s annak is csak lámpással
a kezében. A lámpás nélküli átmenetéit, még
ha a holdvilág kegyelméből a legfehérebb éj¬
szaka volna is, szigorúan bünteti a tanács.
Bolond dolog biz e/., de hát a városok munká¬
ból élnek s a munkás polgárnak aludni kell.
Az alvásába is beleszól a tanács, de a mi aztán
az álmait illeti, ott teljesen szabad, arról
álmodhatik, a miről akar.
A jámbor szász városok fegyelemhez lévén
szokva, a Bierglocke szavára egy negyedóra
múlva üresen tátongtak az utczák. A hajdúk
hazaszalasztattak a városházáról lámpásokért,
maguk a szenátorok is lámpással fognak haza¬
térni, ha majd végeznek valamit. (Hogy mit,
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azt már csak reggel lehet megtudni.) Az abla¬
kok szerte a városban megvilágosodtak, de az
se tartott sokáig, tiz óra után már rendesen
behunyták szemeiket a kis lábas házacskák és
mély álomba merültek. A fenséges kupolán,
mely a világot borítja, ezernyi csillag gyűlt ki,
szikrázva, nevetve s mélységes csendesség eresz¬
kedett alá, ünnepélyesebb, mélyebb, zordonabb,
mint az erdőkben, mert ott a fák gallyai zörögnek, vagy mint a falvakban, mert ott a kutyák
ugatnak. De Lőcsén nincsen se fa, se kutya.
Itt a kutyákat is a nemes tanács pótolja. Nem
az ugatásban (Isten ments, hogy olyat bocsátanánk ki a szájunkon), hanem abban, hogy
a tanács őrzi a házat és a vagyont a Polizei
Ordnung, a tizenhárom bástya és a zárt kapuk
segélyével.
*
Noha nem szerették városaikban a fákat a
szász polgárok, a mi nem csoda, mert hisz ab¬
ból a czélból jöttek be Arnold vezérükkel (a
Görgeyék ősével) ide, hogy a fákat, erdőket
irtsák, Lőcsének mindamellett volt egy csinos
kertje a falakon kívül, tele exotikus dísz-fákkal,
cserjékkel, szépen gondozott utakkal. Kedves
hely nyáron, hova vasárnaponként kisétált az
egész város s a hol aztán kialakultak a párok;
sok szerelmes szó és sóhaj röppent el azokon
a padokon és a vén fák alatt, melyekbe ezer
és ezer bevésett kezdőbetű jelez hajdan kedves
csengésű neveket és bűvös pillanatokat. A kert
közepén állt a szép fehérre meszelt kertészlak
és egy korcsma, rámázolva a homlokzatra a
város ezímere, hármas halom kettős kereszt¬
tel, s a két ezüst oroszlán, a mely tartja. Nagy
szőlőbirtokos lévén a város a^Tokaj hegyén
(egy Thurzó hagyta, testálta a városra), fölséges borokat mérnek itten nyáron, melyektől
az ember maga is oroszlán lesz, — ha ugyan
nem lesz disznó. A patricziusok nagy előszere-

A PETŐFI-HÁZ JAVÁRA KIADOTT MAGYAR DISZKÖTÉSŰ
PETŐFI-ALMANACH.

tettel sétálnak ki hétköznap, a czéhek itt tart¬
ják mulatságaikat és a fiatalság majálisainak
is ez a színhelye. Télen át azonban megder¬
med itt minden élet. A kertész és a korcsmáros behúzódnak a városi falak közé, mert itt a
farkasok falnák fel őket. Üldözött zsiványok
találnak éjszakai menedéket a padlásokon,
vagy a korcsma melletti félszerben.
Ezt a találkozó helyet jelölte ki Görgey
György a fiatal Fabricziusnak.
A milyen átlátszó, világos volt az éj, ép oly
homályos, ködös lett a reggel, mintha szerepet
cseréltek volna egymással.
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Fabriczius érkezett meg elsőnek a segédei¬
vel, a Blom Miklós czifra csengős szánján.
Blom Miklós volt a segédje és egy vörös
kecskeszakállas ifjú ember, báró Koppén, a ki
idegenszerű fekete bársonyruhát viselt s szőke
allonge parókát. Francziának látszott, de drez¬
dai szász volt. Blom Martnának fia, a Leibnitzon lakó öreg Blom dúsgazdag nővéréé, ki
az őshazába, Szászországba ment férjhez.
A fiatal Koppén először járt Magyarorszá¬
gon, a rokonait látogatni s egy hetet töltött
Lőcsén is, Miklós cousinjánál. Fenhéjázó és
dicsekedő fráter volt, a ki meglehetős fitymálva
bánt polgári rokonaival.
A köd lassan oszlott. Fabriczius bosszan¬
kodva jegyezte meg:
- Hogy lehessen itt verekedni ? A kardom
hegyéig se látok. Ez már nem is köd, de
mártás.
Egy darabig fel s alá jártak a hóban s türel¬
metlenül várták az ellenfelet.
- Talán el se jön, — vigyorgott a báró.
- Ki van zárva, — pattant fel Fabriczius. —
Görgey nemes ember.
- Ejh, majd mit mondok! - - nyafogta a
báró, egy megvető kézlegyintéssel. - - Nem
mindenki lovag, a kinek sarkantyúja van.
A kakasnak is van sarkantyúja, mégse lovag.
A nemeslevél még nem teszi a gentlemant.
- No, a magyar nemesről mindent el lehet
mondani, kedves cousin, — magyarázta Blom,—
de hogy a párbajnál meg ne jelenjen, olyas
valami még nem történt, a mióta ez az Is¬
ten van.
(Blom nagy előszeretettel használta a túlzó
kifejezéseket.)
- Szűk latkor, tisztelt uraim, szűk latkor.
A béka bástyafalnak nézi a keresztbe tett sétapálczát is. Mik ezek a magyar nemesek? Hát
járnak ezek társaságba? Olvasnak ezek köny-

veket? Kifinomítja a lelkűket a művészet, a
zene ? Parasztok ők csak, a kiknek a ládafiók¬
jában kutyabőrük van. Lompos, piszkos kúriá¬
jukban dőzsölnek, basáskodnak egypár nyomo¬
rult jobbágy fölött. Mindent felesznek, a mit
az állam adhat és ők semmit se adnak az ál¬
lamnak. S kivált e szepesmegyei nemesek, a
sovány zabföldeikkel. Csodálkozom, hogy olyan
nagyra nézitek őket! És ha még volnának
valamirevaló privilégiumaik.
— Van annyi, mint nektek a kis országótok¬
ban, melyet egy bolha átugrik kétszerre.
De már erre dühbe gurult Koppén Konrád.
— Hogy van-e annyi? — szólt hevesen. A Koppeneknek például az a kiváltságuk van,
hogy az asszonyaik leülhetnek, ha a fejedelem¬
asszony leült és ülve maradhatnak, ha a feje¬
delem állva szólítja meg őket.
— Képzelem, mennyire meghíznak ettől a
Koppén bárónők. Hát aztán?
— Nos, hát ott kezdem, hogy egy szepesi
nemes be se juthat a fejedelemhez.
— Micsoda? - - vágott közbe nekipirulva
Fabriczius. - - Nagyon téved, tisztelt báró úr.
A szepesi nemesekből már kettő lett Magyar¬
ország királya: Zápolya János és Thököly
Imre.
A báró elkényszeredetten mosolygott.
- Mondhatom, szép polgárok, hogy így be¬
szélnek, mikor a birájukat egy efféle vad nemes
lelövi.
- Az más. Azt meg fogjuk boszúlni.
- Alig hiszem. Mert ha már a mai napon
ilyen a hangulat . . .
- Pedig elhiheti, ha én mondom, — erősíté
Fabriczius nagy lendülettel. - - De itt jön¬
nek már.
Görgey György jött a két segédjével. Az
ellenfelek köszöntötték egymást, a segédek köl¬
csönösen bemutatkoztak és kezet fogtak. Me-

JÖNNEK A LÁNYOK A MUNKÁBA.

cséry Károly, báró Koppén; ifjabb Máriássy
Ferencz, Blom Miklós.
- Czudar időnk van !
- Menjünk be a félszer alá, urak, ott leg¬
alább nem kell a hóban állni.
Kardokat Fabricziusék is hoztak, Görgeyék is.
A segédek leválasztották az élesebbeket.
- Most már mindenekelőtt azt döntsük
el, - - indítványozta Blom Miklós, - - hogy
szász szokás szerint legyen-e a párbaj, vagy
magyar szokás szerint?
- Ebben a kihívott határoz, — vélte Mecséry Károly.
Fabriczius vállat vont, közömbösen.

TIHANYI TANÍTÓ CSIPKEVERŐ ASZTALA.
Jelfy Gyula fölvételei,
A PETŐFI-HÁZ NAGYTERME; A KANDALLÓ ELŐTT A SAJTÓ, MELYEN 1848 MÁRCZIUS 15-IKÉN A TALPRA MAGYAR.-T KINYOMATTÁK.

- Nekem mindegy. Átengedem a választást
az ellenfelemnek.
Görgey könnyedén meghajtotta magát.
- Legyen szász szokások szerint.
A szász párbaj pedig sokkal okosabb intéz¬
mény volt, mint az akkori másféle párbaj,
mely hasonlított a mostanihoz, kivévén, hogy
a most kódexekbe foglalt sok teketória nem
tartatott meg. Az emberek kiálltak, verekedtek
első vérig vagy utolsó vérig, doktort azonban
nem vittek (kevesebb doktor volt, mint a hány
vitézi perpatvar), protokollumot se vettek fel.
Nem tinta folyt az akkori párbajoknál, hanem
vér. A szász párbaj pedig azért volt okosabb

A CSIPKÉS KISASSZONY TANÍTJA A HAT ÉVES MÁNYOKT ÖRZ8ÉT.

B A L A T O N E N D R É D I CSIPKEVEBŐ ISKOLA. — Balogh Rudolf fölvételei.
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és nobilisabb intézmény, mert a félnek meg¬
volt a lehetősége, ha a hibáját lelkében belátta,
hogy a prestigeének, gavallér voltának haj¬
szálnyi érintése nélkül, önérzetének és becses
bőrének teljes megóvásával hagyhatta győzni
a másikat, — míg a többi párbajoknál a gyáva¬
ság bélyegétől való félelem, a társadalom logika
nélküli felfogása, ha még úgy megbánta is a
másikon ejtett sérelmet, belekényszeríti, hogy
még azonfelül üsse, vágja a már különben is
megsajnált ellenfelet, kit méltatlanul sértett
meg, mert csak bocsánatkéréssel lehetne az
ügyet sínián elintézni, de a bocsánatkéréshez
nincs elegendő bátorsága, csak annyi van,
hogy megölesse magát, vagy megölje a má¬
sikat.
A szász párbaj másként megy végbe. Blom
Miklós egy meglehetősen egyenes és vékony
ágat tört le egy vén, odvas fáról s az odvába
három petákot potyogtatott be,' mert szeretett
a pénzével henczegni s ennyi volt a kiszabott
bírság a gally-letörésért, ha a villicus meg¬
tudja. A letörött ággal most már megmérte
Fabricziust, mint kihivottat, a talpától a feje
tetejéig (elég megnyúlt ember volt), most aztán
elvágta késével a fölöslegest és két egyforma
kört csinált közvetlen egymás mellett a földör,
a mekkorát a gally hosszúsága engedett.
- No, most már rajta!
A vivő felek beálltak a körökbe s egymás¬
hoz közeledve, megkezdhették a vívást, miután
előbb kihirdettettek a szabályok, hogy a ki
vivás közben heveskedésében, vagy pedig szo¬
rongatott helyzetből kifolyó hátrálásban ki¬
lép a számára megvont körből, legyőzöttnek
fog tekintetni s ez a becsületnek Isten és em¬
berek előtt teljesen elég.
Nos hát, a ki nem akart vért látni, szeleskedett egy kicsit, olyan nagy vehemencziával ro¬
hant rá az ellenfelére, hogy kilépett. Ezzel
vége volt a duellumnak és a legyőzött lovag
káromkodott egy kicsit és azontúl is megma¬
radt bátor gentlemannak.
(Folytatása következik.)

A BALATöNENDRÉDI CSIPKEYERŐ ISKOLA,
A Csipkeveréssel pénzt lehet keresni, hát
meg kell tanulni. Soha hírét sem hallották a
faluban, de egy esztendei erős buzdítás után
jelentkezeti 2'J tanuló, a kiknek száma később
50-re emelkedett. Az iskolás leánytól kezdve
a nagymamáig képviselve volt minden kor.
Helyiséget adott a Jámbor tanító úr, a hány
rósz asztal, szekrény volt a faluban, összekéregettük, széket hozott mindenki magának
s készen volt a bútorozás, a takarítást végez¬
ték a tanítványok maguk; az orsz. m. kir.
iparművészeti iskola háziipari osztálya (Buda¬
pest, VIII. Pál-u. 2.) adott gombostűt, czérnát,
orsót, párnát, tanítónőt - - ingyen. Az alap¬
mintákat megcsinálták egykettőre, két hét
múlva már csipke készült. Hét hét múlva
pedig már csinálták a megrendelést. Ez a
gyors haladás - - a nép nagy tanulékonysága
mellett is
főként Stöckl Vilma úrhölgy
érdeme, a «csipkés kisasszonyéi), a kinek töké¬
letes szakértelme és a növendékekkel való
finom bánásmódja tette elérhetővé ezt a sikert.
Nótája is támadt a «csipkének* kettő- is,
sőt a nagy csipkeláz a Tihanyi tanító urat
egy pompásan kezelhető remek csipkeverő¬
asztal kitalálására lelkesítette. Törvénye is
volt a csipkéseknek: a szeretet, úgy a mint
Pál ap. leírta azt a Korint. I-ső levél XlII-ik
részében. Csupa gyönyörűség volt az egész.
Csak akkor támadt egy kis baj, a mikor a
megrendelt csipkével lassan haladtak, kevésre
mentek, sőt majdnem szétszaladtak, többen el
is maradtak. Alig tudtam újra fellelkesíteni
őket, akkor azonban bámulatos eredményt
értek el. 60—84 fillért kerestek naponta, még
egy tanfolyam és megkeresnek egy koronát, sőt
azonfelül is, a mi 100—120 koronát jelent
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Az asszony csendesen forgatta a nagy selyem¬
egynek-egynek a télvíz idején. A kis Szabó
Mariska már most is tud egy koronát keresni. ernyő csipkés korongját és az arczát szótla¬
Paris nem üdvözölte olyan örömmel az Italát, nul fordította el a bedeszkázott templomrom
mint mi ezt az eredményét háromhónapos rövid hűs mélye felé. Az ablakrács faléczei között
tanfolyamunknak. De nemcsak mint kereseti végig lehetett látni a bódé belsejét, az istenkép
forrás, hanem mint művészi szép magában is tört reliefdarabját, az oltáremelvényt és az ál¬
hódít a csipke, melynek tanulására a szomszéd dozatok csarnokát.
- Mitrasz isten,
szólt megint a férfi és
falukból, sőt szomszéd vármegyékből is (Vesz¬
az asszony karjára letté a kezét. —r Mennyi
prém —Zala) jöttek a növendékek.
Az itt bemutatott iskola a «Vasámapi Ujság» érdekesség van ebben a kései kultuszban,
maghintésének gyümölcse, gyenge plánta még, mennyi unom romlottság, mityen érzékies clede életerős és ha e lapok minden olvasója rendez kadenczia. Vagy tán csak mi érezzük bele
- Néha úgy
egy csipketanfolyamot az őszre, akkor. három mindezt a históriai kövekbe?
vagy négy év alatt kiszorítottuk a sok hitvány érzem, órákig kellene itt állnom, hogy min¬
külföldi csipkét s pár év múlva elindulhatunk den gondolnivalómat fenékig gondolhassam,
vele meghódítani a világot, a mely már úgyis így ketten együtt, Marietta!
meghajtotta zászlaját a magyar iparművészet
Az asszony feléje fordult egy pillanatra és
előtt a milánói kiállításon. Rajtunk áll, hogy az arczába nézett idegesen tűnődő, szomorú
ezt a hódolatot csengő aranyakra váltsuk be. kis mosolylyal.
- Elhallgatott, - - gyorsan,
Könnyen megtehetjük, szinte játék az egész. egyértelműen fordultak meg és elindultak to¬
Ká jel Endre. vább az ösvényen, az ásatag, csonka falak tö¬
vében, az őskori város legdúsabb polgárainak
házai előtt. Egy hajdani vízcsatorna kőgarádja
megromlott a lépések alatt és a mállott tör¬
KALAND.
melékben ezer csodálatos kis bogár riadozott
Elbeszélés.
szét a napfény elől. A férfi levette a kalapját
és
végigtörült verítékes homlokán; most megint
Irta Fröliliclné Kaffka Margit.
érezte a napszállat kicsi, könnyű fuvalmát.
Csüggeteg délutáni árnyékok vonultak meg
- Mikor először itt jártunk, - - mondta
az ősi romfalak barázdái mögött, fátyolos csí¬ félig önmagának az asszony, — milyen zöld
kokat vetve a szabályos terepvonalak közé s és fűszagú volt minden, és hogy fújt a szél!
a hajdani házküszöbökre, a hol most arany¬ Miért is nem jöttünk ide azóta?
bronz hévséggel izzóit a szikkadt fenyértalaj
- Igen,
felelt a másik, - - az korán
a lomhán pazarló nyári fényhullásban. Az tavaszszal volt, áprilisban. Emlékszik, — maga
ezeréves szobasarkakból forróvá hevült kövek akkor kaczagott és lihegett, - - és felkapasz¬
melege szállt fel; benn a csukott fabódék rá¬ kodott egy csonka pillér tetejére. Itt volt az?
csai közt pedig hűs és nedves homály guny- Nem,
odébb valahol! Olyan volt, inint
nyasztott. Az ég kék volt: és redőtelen, mint valami bolondos gyerekleány. Kék ruhát vi¬
valami kínosan ki feszített mélyszínű, száraz selt, - - ugy-e?
és ragyogó selyemkárpit: a messzeségben ka¬
Buzgón és sietve mondta ezt; mint á kit
lásztól sárgán feküdtek el renyhe domblejtők
cs apró síkok nyújtóztak a távoli hegyek elé. meglep és elégedetté tesz, hogy minderre pon¬
Ám a hegyek vonala ott üdén halovány volt, tosan emlékezik. Már túl jártak a fürdőromok
csak mint üvegre fújt lehellet harmatos foltja. vásott mozaiklépcsőin és keresztülszelték a
Túlnan, a folyó felől most kelt útra az első, nagy csarnok terét, ahol szabályos falak csonkja
pitzi alkonyali szélhullám; megkóválygott és az árusok apró boltjait jelölte. Itt, - - itt zajeloszlott nyomtalanul. A római telep kicsi gott, süvített, alkudott, elevenkedett valaha a
múzeumát ebben a perczben csukta be mára nappali élet; a bérmunka, üzletek, - - kenyér.
az őr felesége és a nagy kulcs hangosan meg- A telep kerítésfalánál az ajtóban megállt cs
visszanézett az asszony. Azután elhagyták, és
csikordult a zárban.
az országút fehér mészkőpora szállongott fel
- Kár - - mondta hátrarezzenve a fehér- a lábuk nyomában. Lassan úszott .a nyugati
napemyős asszony kísérője. — Szerettem volna hegyek kék fátyolrajza felé a nap.
még egyszer bemenni az előcsarnokba és meg¬
Már látszottak a nagylombú fák, a tornáczos,
nézni a karcsú leányszobrot, — a sírszobrot a kicsi vendéglő kékterítős asztalaival a hűvös,
két keblére kulcsolt kezével. Mindig szeretném árnyékos félszer alatt. Az asszony felrezzent
új ránézni, és ha mozdulatlanul előtte állok, és újra megállt.
megtalálom a hiányzó fej formáját is és a
Odamegyünk ? — kérdezte majdnem
szép kelta arczél metszett oválját kiérzem. ijedten.
Fgy a test egészéből, a kebel kövébe mélyült
— Jól fog esni valami jeges innivaló,
tinóm kézreliefekből, a lepelből, mely a kisded, meg vajaskenyér, hónaposretek, — mint akkor.
puha csípőkhöz szorul, — nem érzi maga is ezt,
— Nem, — talán mégsem lehet most, Marietta? Az a kis redves kőbálvány egészen
annyi
ember jár ilyenkor a városból, — valami
csodálatos, - - úgy-e ?
ismerős meglátna'!
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- A hogy parancsolja ! - - mondta, hűsebben a férfi ; - - aztán mégis a szemébe nézett.
— Ma ideges Marietta! Történt valami?
— Nem, — dehogy !
A könnyeivel küzködött, maga sem tudta,
miért. A korcsmát elkerülték. A fák közt, a
patakban ezer karcsú hal surrant és siklott
egymáson át, és a léptek zajára, mint
homályosszürke, kicsi árnyékok illantak el
a fodros víz alatt az iszalagba. A férfi meg¬
fogta egy pillanatra az asszony kezét, lazán
tartotta csak és az ellenkezés egy gyönge
mozdulatára leejtette megint. És újra letértek
az ősi országút ásatag nyomára, a mely bi¬
zonytalanul, kanyarodon a folyónak tartott.
Szó nélkül mentek, már szűnt a hőség, - - az
asszony összecsukta az ernyőjót és puhán lóbálta az asszu füvek és útszéli kórok felett.
Egy összetörött terméskőoszlop darabjára
ült Jé piheni; mórtföldkő volt, barna az idő¬
től és a régi betűk, számjegyek rovásaival tele.
Félrehajtott fővel nézett el messze végig a
síkságon.
- így, — mondta tompán és különös bá¬
nattal, - - az ember mehet sokáig és egyszer
meg kell állni és nincs tovább az út.
A férfi czigarettára gyújtott és a füst oszlá¬
sát nézte.
- A sorsunk, - - folytatta megint, - - most
egyszerre meg fog állni velünk. Hová is lehetne
még tovább ?
- Mondtam, hogy hova, kértem! - - hang¬
zott halkan és tán bizonytalanul a válasz. Miért nem akar szabad lenni?
Az asszony ingatta a fejét.
- Mire volna az már most ? Közelebb már
nem visz bennünket az élet. De mindegy,
mindegy, ennek ez a sora, ugy-e, nincs máskép!
Felnézett rá hirtelen elszánt józansággal.
A férfi fölérzett egy kicsit.
— Mostanában, • hallom,
- sokat jár
társaságba; új emberei \annak, úgy-e ?
kérdezte, de nem várt feleletet. Megint men¬
tek, lassan a folyó felé, nagylombú, ritka fák
között, tocsogós, árvizes rétek alján.
- Április volt akkor, és én kaczagtam,
mint egy leány. Beh régen. . .
— Másféléve sincs annak. Miért mondja ezt
így, Marietta?
- Mégis, milyen régen ! Most már minden
csupa beteljesülés, eljutás, túlélés.
- Kis filozof, már megint! Nem tűröm!
És az ujjait gyöngéden húzta végig az aszszony homlokán, a haján. — Jöjjön le a víz¬
partra, akkor is jártunk itt. Még nincs hat
óra. A doktor hétig rendel, úgy-e?
- Ma igen. És a klubjában vacsorái. Azt
mondtam, a nővéremhez megyek.
Elég, ha kilenczre otthon lesz. Még
nincs hat.
Fenn jártak a partmenti töltésen, zöld gyepságbe vesző keskeny gyalogúton ; az asszony
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ment előre. Már halványpiros csillámfejei ját¬
szottak a vízen a fénynek, ezer szilánkra törve,
úszva, kergetődzve és lemerülve a habok gyönge
sodrán. Odaát, a túlsó parton öreg tölgyek
és üde égerfák hajladoztak az est szelében;
túl rajtuk, messze a gyér külvárosi utczák
homályba vesző sora, nagy, feldarabolt, üres
telkek, kémények és raktárak sivársága és
sűrű, nehéz füst. Néha látni lehetett köztük
a villamoskocsi szaladó kis sárga papirdobozát,
a mint surranva szökik egyre messzebb, egyre parányibb, - - be az élet sűrűje, kes¬
keny utczák robogó érlüktetése felé. Balra a
vasúti híd gyalogjáróján fáradt munkások ban¬
dukollak át és lenn, távol a híd mögött, - - a
hol tán valamerre elkanyarodik a part, fel¬
borzolt lombsűrűjével ott sötétlett a kicsi szi¬
get, mint valami gyöngén lélekző, elterült
vizi állat.
- Lám, a sziget! — mondta csaknem élén¬
ken az asszony. - - Most ráismerek ! Akkor,
tudja, sokáig néztük, és maga az mondta:
ha ott kellene laknunk egyszer egy télen át!
Egyedül. A víz befagyna körülöttünk, - - egy
barlangot keresnénk, tűzifát, meg vadat! Em¬
lékszik ?
- Nyilván így lehetett. De miért gondol¬
tam épen téli időre? - - mosolygott a másik.
Valóban nem jutott mindjárt eszébe, hogy
miért.

A CSIPKEKÉSZÍTÉS TANÍTÁSA.
A B A L A T O N E N D R É D I C S I P K E V E R Ő ISKOLA. — BaloghRudolffölvételei.

- Mondja, - igazán nem lakik ott senki ?
- Nem tudom. Erdős helyecske egészen,
valamelyik uradalom birtoka lehet. A város
térképén átmegy rajta a piros határvonal.
Lekerültek a kavicsos lejtőn, egészen a víz
mellé. Néhány üres szürke halászladikot láttak
imbolyogni a part közelében; távolabb, egy
fűzfához kötve magánosán pihent még egy.
Ölébe hajtott fejjel, a két izmos karján fekve
aludt benne egy fiatal legény.
— Asszonyka., — mondta egyszerre a férfi,
most beülhetnénk a csónakba egy órára. Majd később átevezünk a túlsó partra, le a
vámig; — ott kikötünk, és mindjárt villa¬
mosra szállunk. Jó lesz, ugy-e ? Hej fiú!
Egy mozdulatra felocsúdott, talpraszökött
és öklével végig dörzsölt a szemén; azután
megnézte őket. Npgy darab embernyi kamasz
volt, élesvonalú, barna képe csupa himlőhely;
a szeme apró, mozgékony és okos.
— Csónakázni akarunk — kiáltott rá az
úr. - Odaát szállunk ki a vámnál.
A legény egy perczig gondolkozott.
- Forint! — mondta aztán röviden. He¬
lyet mutatott a csónak orrában és besegítette
az asszonyt, aztán az utas elé nyújtotta tenye¬
rét a pénzért. Az meglepetten, sietve húzta
elő a tárczáját; a ladik megingott, — ottbenn
néhány arany villanása rémlett a vörös se¬
lyemhüvelyben, mellette a préselt bőrfal mö¬
gött összehajtott bankók duzzadt csomója; egy pillanatra csak. - Köszönöm! — mondta
a suhancz, a kalapjához nyúlt és kezébe vette
a lapátot.
Ők középen helyezkedtek el. Marietta fel¬
húzta szoknyáját kissé, mert lenn a ladik
feneke sáros volt és vizes, - - aztán oldalt
fordult a part felé és az ölébe nyugtatta a
két kezét. A kicsi utazás csakugyan nem volt
ellenére. Különös, tompa nyomást érzett egész
nap az idegeire nehezedőn; a lelkiállapota
csupa ellentmondás volt és nyugtalan, bántó
zavar; minden szavánál úgy érezte, hogy egé¬
szen mást kellene mondania,
szebbet, job¬
bat. És gyötörte a társát és önmagát. Most
hallgatni akart, örült a hűs alkonyainak a
vizén, a halk himbálásnak;
tán egy har¬
madik, idegen és semleges lény közelségének
is. Megnézte az evezőst és találkozott a tekin¬
és talán
tetük. Különös képe volt, rút,
ellenszenves, de olyan, a kit jól meg kell
nézni. E fürge, éber és átható nézésű, kis,
fekete szemek, a csapzott, sötétszürke haj alatt
dombos széles és kemény homlok. Az aszszony egy pillanat múlva döbbent, kényelmet¬
len érzéssel fordult félre. Az útitársa gyöngé¬
den és gyakorlott kézzel segítette rá kis szürke
köpenyét.
A lehulló nappal fordultak szembe akkor
és az asszony tágranyilt, nagy szemekkel me¬
redt bele az óriás, vörös tűzgolyó káprázatába.
Most bukik, - - lejebb, egyre lejebb. Már csak
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fél, - - egynegyed. Most vége! Akkor akarat¬
lan egymásra néztek és a férfi közelebb hú¬
zódott.
Az evezősfiu szemben állt velük, - - az arczát félig elfordítva dolgozott, - - inas, sötét¬
bőrű karján feltűrte volt a csíkos vászoninget
is, a balon mély és vörös, idétlenül összenőtt
sebforradás látszott. Ár. ellen dolgozott, ke¬
ményen, de megerőltetés nélkül, - - úgy lát¬
szott, mindig egy irányban távolodva a part¬
tól. Mikor el-elnézett a fejük fölött, messze
a víz síkjára, visszafordulóban gyorsan, rövi¬
den esett feléjük a tekintete. Ügyelve, kémkedőn, futtában, aztán buzgón elkapta megint
a fejét.
— Mintha láttam volna már ezt az arczot! —
súgta az asszony elgondolkodva, idegen nyel¬
ven.
- Már megint! — nevetett a társa és tré¬
fás feddéssel legyintett felé.
Némaság szállt rájuk... Csaknem mozdu¬
latlanul ültek. Egyenletes ütemre csobbant a
lapát alatt a víz, csend volt és egyre mélyebb
homály. Ott messze, a város fölött kigyúlt
lámpák sűrű fénykoszorúja villogott és ezernyi
hosszú csíkban tükröződött vissza a folyón,
mintha valaki vékony, tüzes aranygombostűket
szurkait volna a víz aczélhideg testébe. Mozgó
Erdélyi fényképe.
fénypontok, szaladó járművek kigyúlt jános¬
FOLLÉRT KÁROLY.
bogár-testei kergették egymást a tündéries tá¬
volban, a sötétség ködén túl. Ott 'a város, a
hol most, tikkadt augusztusi nap estéjén fel- is rémiének, —mindössze kettő vagy három, lólekző, mámoros embersokaság tolong a zsú¬ a fák előtt, a meszes kőparton; talán csak
foltság nyugalmában, az erős fényben. Milyen fatörzsek vagy azok árnyéka. De nem, — moz¬
messze ők, a néma folyó közepén, egyedül. dulni látta.
- Segítség! - - sikoltott hirtelen.
Nem, nem egyedül, gondolta az asszony, és
— Vissza! - - parancsolta még egyszer a
megint a legény felé nézett, a kinek szikár
alakja egyre sötétebben rajzolódott bele a férfi.
A legény egyik lábával a csónak peremére
homályba.
- Talán már vissza is mehetnénk, — súgta hágott.
- Ne mozduljanak! - - kiáltott rájuk éle¬
felre/zen ve. - - Eég túl járunk a hídon !
sen,
- - mert a csónakot menten felborítom.
— Bízzuk rá, — felelt a férfi és hátulról rejtve
és szelíd biztossággal nyúlt az asszony dere¬ Én ki tudok úszni a partra, - - az urakat
kához. Szájoncsókolta, majd egyszer az arczán beléveszejtem ! Üljenek bókében!
Diadalmas vigyorgás torzult a különös, vad
és a kezén. Különös, néma és meglepett tű¬
nődés járt keresztül azalatt a lelkében. Az és ördögi gyerek képén. Sziszegő, hosszú és
asszony szó nélkül tűrte a csókokat, aztán éles füttyöt hallatott a szorosan egymásbaszí¬
hosszan és merőn néztek maguk elé a folyóba. vott két ajka között; rögtön felelt rá ugyanaz
a hang a sziget felől. Már nem lehetett
Kéz kézben, csodálkozva és szomorúan.
kétség.
A férfi magános estéire és czéltalan, borús
délutánjaira gondolt, mikor, — csak az utolsó
Ebben a perczben dördült el egy lövés. hetekben is, - - forrón, kitartón, a lelke mé¬ A víz színe fölött visszhangos, mély robajjal
lyéig vágyakozva kívánta maga mellé az asz- zúgott végig a hang; a csónakban ülő ember
szonyt, haszlalanuL És eszébe jutott a pontos maga elé szegezve tartotta a revolvert és el¬
időre kiszabott találkák idétlensége, a fárasztó takarta testével az asszonyt. — Akkor néhány
nekikészülés, robotolás sokféle járműveken va¬ fojtott, zavaros emberi szó foszlánya csapott
lami idegen, siváran kényelmetlen vagy veszé¬ feléjük a szélben a sziget felől, majd tisztán
lyes rejtek felé; a futtában csókolt csókok lehetett hallani a riadt szétrebbenés zörejét a
fanyarsága, el nem talált szavak, össze nem sűrűből. A férfi egy pillanat alatt megértette,
hangolódott érzések nagy szakadékai. A mikor hogy mentve van. A csavargóknak odaát nyil¬
folyton az órára kell néznünk...
ván nincs lőfegyverük.
Pedig milyen szépen indult, milyen más¬
A csónak állt, • - az evezős mozdulatlan
kép, — gondolta tovább az asszony. Mennyi karral, mereven nézett farkasszemet velük.
édes, rejtett Ígéret volt, - - álmatag, messze A teste lihegő meggörbülésében, a szeme fehé¬
lehetőség. - - De ők elvesztek, - - tán hama¬ res villanásában vad és veszedelmes beidegzés
rább, mint a hogy meg volt írva felőlük. Még látszott, mint az ugrásra készülő ragadozóké.
várni kellett volna.
A férfi észrevette.
Most egyszer a férfi is ilyenformát érzett,
- Ha felém mozdulsz, lelőlek! Vedd a la¬
vagy gondolt. Behunyta a szemét. Igen, még pátot és indíts teljes erődből a város felé!
várni, tovább álmodni, • - tán küzdeni, Még egy szempillantás, a mig átmérte a
messze, magasra értékelni az elérhetőt; bele távolságot közöttük. A ladik hoszsza. - - Talán
élni a lelke darabját, mint ott a fejetlen kis ha az asszonyt!
- Nem, hisz a lövés gyor¬
szűzi kőszobor nézésébe. A feltétlen bírás sabb ! Az ügye veszve volt!
terhét érezte. Mostanig ő volt az, a ki hősibb
Szó nélkül hajolt le az evezőkért és kicsit
jószántsággal tudta rejteni, tagadni ezeket ; fáradt, de ütemes tempóban távolodtak a folyó
ám e perczben fáradt volt. — Milyen gonoszul árjával a veszedelmes tájékról.
csodálatos az ember ! — tépelődött szomorúan.
Már látszott a vámház sárgavörös lámpája,
Biadtan, ideges, görcsös szorítással fogta a kis
trafikosbódé kivilágított ablaka szemben;
meg a karját az asszony. Fölórzett.
valami külvárosi kioszkban zagyva, rikoltó
Nézd, _--- súgta rémülten, merre me¬ zene szólt. A ladik a három néma emberrel
gyünk? - - És milyen messze van a város! halkan locsogva közeledett a parthoz. A le¬
A fiúra néztek, a ki verítékes erővel, szaka¬ gény szemben ült utasaival és a víz mint a
datlanul dolgozott. Lendülve suhant velük híg olaj, nehézkesen csillant meg a lámpa¬
előre a csónak,
- eltökélten, kitartón, — fényben a fáradt karok ütései alatt.
egyre tovább. "Vissza már!» kiáltott az úr,
Kissé leszegett fővel egy darabig merőn
de a fiú nem felelt mindjárt.
szembenézett velük, aztán ídemelte a lapátot
- Majd fordulunk, - - de itt most kerülni és keresztbefektette maga előtt.
kell! - - mondta később foghegyről és nem
- Mi lesz! - - szólt rá nyersen a férfi és
nézett rájuk.
ösztönszerűen fogta erősebbre ölében a fegy¬
Az asszony hátrafordult. Mögöttük mozgó- ver agyát. Az asszony eszelősen rettent föl és
lombú fák sötét tömege, már egészen közel. kiáltani akart a part felé.
A sziget! - - A part egy kicsiny, tisztás folt¬
- Ne, ne tessék! - - mondta gyorsan a
ján ebben a perczben valami tűzpontot látott ladikos; valami szinte csufondárosan nyugodt
hirtelen kihunyni Mintha alakok sötét foltja éllel a durva hangban. - - Csak valamit akar¬
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nék mondani az uraságoknak, mielőtt ki¬
szállnak.
Meglepett csendben meredtek rá.
- Kérem, - folytatta lassan, érthetően a
legény, - - ennek a csónaknak a száma ha¬
mis ; — a mint gondolni is tetszik, a halászat¬
bérlőhöz semmi közöm sincsen. A szegény¬
nek is élni kell uram!
- De
sohasem
szoktam embereket szállítani; holmi apró por¬
tékával volt egy kis bajom, hát felcsaptam
egy darab időre ladikosnak. — Tudom, kérem,
hogy most könnyen elcsípnének, ha valaki
figyelmeztetné a rendőrséget. De - - még va¬
lamit, könyörgöm!
— Pimasz! Alávaló!
- Mindjárt, uram !
folytatta felhábo¬
rítóan nyugodt ál-alázattal a legény. - - Csak
még ezt. - A nagyságos asszonyt itten én
jól ismerem ! - - Mikor, kérem, tavaly a nagy
robbanás volt az olajfinomítóban; — még ak¬
kor munkás voltam bizony, vizhordó-kölyök, —
én is roszul jártam ott a karommal. Összeégett
A mentők akkor az új egyleti doktorhoz vit¬
tek minket seregestül: Kelemen doktor úr
volt a neve. Kelemen István, ugy-e kérem?
h, kedves felesége is segített kötözni akkor,
meg később is, - - Isten jutalmazza, - - mert
vagy három hétig jártam oda.
- Nyomorult! - - sziszegett a férfi a foj¬
tott dühtől magánkívül. Tompa, szégyenletes
fájdalommal ütődött a leikéhez a gondolat,
hogy az asszony itt mindezt hallani kényte¬
len ; tudta, hogy összecsuklik, hogy megsem¬
misül a perez iszonyatos durvasága alatt. Nem
mert felé fordulni, a kezéért nyúlni.
A fiú bámulatos hidegvérrel még mindig
szembenézett vele. Az arczán megint valami
mosoly torza vibrált keresztül, a szeme vil¬
lant, mint a tűzkő.
- Egész tisztelettel kérem az uraságokat, mondta végre sokkal halkabb hangon, a mely¬
ből érezhető nyíltsággal pajkoskodott ki a
vakmerő gúny, - - hogy ne erősködjenek fel¬
jelenteni ezt a kis esetet. Mert aztán, ha az
embert vallatjak-fakgatják, el kell mondani
tövirül-hegyire mindent.
- Indulj! - - lihegte a férfi fojtottan és
fejével intett a part felé. A legény némán enge¬
delmeskedett; egy perczczel később megkap¬
csolta a ladikot a kikötő oszloplánczához...
Itt már zörögve élte gázvilágos életét a
városi este, csilingelt, robogott, csábított és
kufárkodott. Az utczán felsütött hajú gyári
lányok hanczúztak a bolti legényekkel, a trafikosbolt előtt, a parton sűrű tolongás, a vil¬
lamosra nagy csapat ember várt. Egyszerre
ültek be mind helyért tülekedve, munkások,
czukorka-árusok, kofák, gyárhivatalnokok. Az
asszony egy sarokba szorult, reszketve és félig
lázasan; homályos félrévületben látta csak az
idegen arczokat, a kocsiablak mellett elfutó
házak, lámpák, utak sorát. A férfi kinn czigarettázott a perronon. Messze bent, a körút
sarkánál kellett csak leszállniok.
Egy perczre megálltak együtt az utczán, a
tolongásban. A férfi lelke megsajgott valami¬
től, - - beszélni akart, de érezte, hogy fáradt
és zavarodott. - - «Most, — gondolta fóltudatosan, - - e l kellene őt vinni valahová, meg¬
nyugtatni, vigyázni rá, szembeszállni minden¬
nel !» Meghatott részvéttel nyúlt a keze után.
Mikor jöhet megint, - - Marietta?
- Nem tudom!
- Hát ne így ! — Mondja meg kérem, hogy
mikor?
- Majd írok!
- Biztosan ?
— Igen!
Érzett a hangján, - - tudlak mind'a ketten,
hogy nem lesz igaz. Egy pillanatig ott hagyta
még a kezét - - aztán gyorsan megfordult;
besurrant a sötét mellékutczába. A másik
utána nézett egy darabig, az arczán lehangolás
volt, majdnem bánat.
Megfordult lassan,
gondolkodva: - új czigarettát sodort és meg¬
várta a következő villamost.

FOLLÉRT KÁROLY.
Kossuth Ferencz kereskedelemügyi miniszter
előterjesztésére a király Faliért Károly postaés távirda-főigazgatót a magyar posta-, távirdaés távbeszélő elnökigazgatójává nevezte ki
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Ha meggondoljuk, hogy a magyar posta évi
forgalma a 10 milliárdot, vagyona és bevétele
külön-külön a 75 milliót, alkalmazottainak
száma pedig a 30 ezret meghaladja, elképzel¬
hetjük, hogy ezzel a magas állással igen nagy
felelősség, s még több gond van egybekötve.
Az a férfiú azonban, a ki most került Szalay
Péter helyére, nem idegenből jutott e díszes
móltóságba. Vérbeli postás, már 18 éves korá¬
ban, 1877-ben mint gyakornok-jelölt jött a
a postához, s 32 esztendő alatt jutott el a leg¬
felső polczra. Ez - • természetesen • - nem
ment minden küzdelem nélkül, de ebben a
küzdelemben neki csak tehetsége, munkabírása
és ráteimettsége voltak a protektorai.
Huszonhárom évvel ezelőtt rendelte be ma¬
gához Szalay Péter a kereskedelmi miniszté¬
riumba. Három szobában elfért akkor az egész
posta-szakosztály. S mivé lett azóta ez a kül¬
földön is híres intézményünk! Már 1897-ben
külön vezérigazgatóságot szerveztek az élére,
melyben Follért mindig közvetlenül Szalay
mellett, mintegy a vezérkari főnök tisztét töl¬
tötte be.
Mindenesetre jó volt, hogy mint közlegény
kezdte, s tisztában volt a kezelés apró részlet¬
kérdéseivel is, de ez egymaga nem lett volna
elegendő ily fényes pálya megfutására. Isten¬
adta tehetség, vezéri rátermettség, a nagy konczepcziók iránt való hajlandóság, összefoglaló
képesség és nagyfokú emberismeret voltak
mindenkor az ő erős fegyverei.
S mivel a posta nemcsak az állam, de a
nagyközönség számlálhatlan millióival is sá¬
fárkodik, nem elég a szervezésben s az ad¬
minisztratív teendőkben való jártasság, a posta
vezérének nem kis mértékben kell értenie a
pénzügyekhez is.
Follértnek ez a képessége is megvan, töb¬
bek közt az ő eszméje volt az is, mely lehe¬
tővé tette, hogy a cheque- és clearing-forgalom
útján a posta-jövedék pénzügyi kezelését az
Osztrák-Magyar Bank vállalta magára.
Kinevezését nemcsak a nagyközönség fogad¬
hatja teljes megnyugvással, hanem az alkal¬
mazottak is, a kik érdekeiknek mindenkor gon¬
dos istápolóját láthatták Follértban.
E.
ywv
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A «SYSTEM."
Van az amerikaiaknak egy .szavuk, a melyet
itt Európában csak lefordítani tudnak, de meg¬
érteni nem. Ez a szó a system. Magyarul rend¬
szert jelent és a magyar szó teljesen fedi az
angol kifejezés fogalmát. Az igazi amerikai
azonban ebbe a kifejezésbe messzebbmenő ér¬
telmet is visz bele, a mit csak úgy lehet meg¬
érteni, "ha' ezzel a szóval az élet minden vonat¬
kozásában találkoztunk.
A systemnek ez az amerikai értelmezése
Amerika fejlődésével együtt alakult ki, úgy¬
szólván az amerikai fejlődés hatása alatt kelet¬
kezett. Mikor odaát az elemekkel, az őslako¬
sokkal tülekedő úttörők társadalommá kezdtek
alakulni, szervezkedni, egyszerre kellett nekik
megteremteni mindazt, a mit itt Európában
hosszú, évszázados fejlődési folyamat hozott
létre. Nagyok voltak a feladatok és kevés volt
hozzá az ember. Egyidőben kellett úgyszólván
lerakni a társadalmi, állami és gazdasági be¬
rendezkedés alapjait. És az amerikaiaknak, értve amerikaiak alatt az Egyesült-Államok,
esetleg még Kanada angolul beszélő lakossá¬
gát, - - ez a feladat sikerült, sőt számos téren
az óvilágot túl is szárnyalták.
Minden emberi fejlődésnek nem csupán
anyagi, hanem erkölcsi alapjai is vannak. Az
amerikai társadalom gyors és nagyszabású
fejlődésének kétségtelenül egyik ilyen erkölcsi
alapja, hogy a kik odaát az új társadalom
kereteit megalkották, - the Builders of the
Nation, - - azok Európa legjobb és legértéke¬
sebb elemeiből kerültek ki. Nem mindig a leg¬
becsületesebbek, de a fejlődés szempontjából
tekintve a dolgot, a legértékesebbek. Azok a
politikai és vallási üldözöttek, a kik meggyő¬
ződésük szabadságáért hagyták el régi hazá¬
jukat, a kalandorok, a kiket a gyors meggaz¬
dagodás vágya csábított, sőt még azok is. a
kik idehaza a jogrenddel kerültek összeütkö¬
zésbe,' mind bizonyos, átlagosnál magasabb
szellemi tulajdonságot, szilárd akaraterőt, vál¬
lalkozási szellemet, vagy még a gazságban is

a tömegnél nagyobb észt, ta¬
lálékonyságot vittek magukkal
a tengeren túlra. És odaát, a
rájuk háramló nagy feladatok
láttára csakhamar megtanulták,
hogy csak úgy boldogulhatnak,
ha a kevés fizikai erőt úgy al¬
kalmazzák, hogy az minél na¬
gyobb feladatok elvégzésére ké¬
pes legyen.
Az úttörők kora óta Ameri¬
kában már sok minden meg¬
változott, de ez az egy állandó
maradt. A munka helyes al¬
kalmazása, rendszere, a mely¬
nek czélja az, hogy lehető leg¬
kisebb erővel a lehető legua-.
gyobb feladatok valósittassanak
meg. Ennek a kifejezése, a system, a babonás szó, a mely
lehetővé teszi a korlátok közé
szorított emberi erőnek hatvá¬
nyozását és sokszorosítását. A
system, a rendszer, az igazi
amerikainak az ide'álja. Üzle¬
tekben, közlekedésben, a társa¬
dalmi berendezkedés különböző
intézményeiben lépten-nyomon
találkozunk vele. A system szó
alatt Amerikában a munkának
olyatén beosztását, konczentrálását értik, hogy lehető leg¬
kevesebb ember, legkisebb mun¬
kával, legtöbbet tudjon elvé¬
gezni. És e tekintetben Ame¬
rika már csodálatos dolgokat
tudott prodííkálni.
Példát ezret meg ezret lehet rá találni. Amerikában némileg
a mi kávéházunkat helyettesíti
a'drug stor, a hol orvosságo¬
kon és droguákon kívül kávéházi italokat, fagy¬
laltot stb. lehet kapni. Ezekben a drug stQrokban 3—4 ember áll hosszú márványpult! mö¬
gött. Minden a kezüknél van, villamost lift
szállítja föl a pinczéből a hozzávalókat és egy
óra alatt annyi vendéget képesek kiszolgálni,
a mennyit nálunk 30 pinczér sem szolgál ki
ugyanazen idő alatt. A praktikus berendezés
révén egyaránt takarítanak meg időt, helyet
esőembert.
Ha valaki nálunk félórát utazik villamoson,
a kalauz, húsz különféle jegy közül válogat,
két esetleg három ellenőr alkalmatlankodik,
molesztál. Amerikában jegy sem kell. A ka¬
lauz csak beszedi az öt czentet, egyet nyom
a villamos jelzőkészüléken, hogy újabb utasa
van és tovább az utasnak kellemetlensége
nincsen. Este a kalauz annyi öt czentröl' szá¬
mol be, a hány számot a jelzőkészülék mutat.
A társaságok detektivekkel ellenőriztetik alkal¬
mazottaikat és minthogy az illetők tudják,
hogy csalás esetén elbocsátják őket, ez csak
a legritkább esetekben fordul elő. A rendszer
tökéletes. Nagy munkaerőt takarítanak meg,
az aránylag kevesebb számú alkalmazottat
jobban lehet fizetni és végeredményben ugyan¬
azt az eredményt érik el a közönség molesztálása nélkül, mint Európában.
Newyorkban a földalatti nem a kis számú
városligeti és korcsolyázó publikumnak épült,
mint nálunk, hanem komoly közlekedési esz¬
köz. Valóságos pályaudvarok vannak a föld
alatt, melyekbe négy vágányon egymásután
robognak be a nyolcz-tíz nagy kocsiból álló
vonatok. Ott a mi jegyszedő, kalauz és ellenőr
rendszerünkkel egyszerűen megakadna a for¬
galom. A system ezen is segít. A jegy ára
bármely állomásról bárhova a föld alatt öt
czent, A földalatti pályaudvart a pénztártól
i ács választja el. A kapuban egy üvegszekrény,
mindenki, a ki belép, bedobja jegyét. Az el¬
lenőr a szekrény előtt ül, látja a jegyeket le¬
esni; mindén további- ellenőr/és fölösleges.
Lent a föld alatt koc.siká/hatik mindenki, a
mennyit akar, ha az öt- czentet megfizette. K>
bizonyára van némi valószínűség benne, ha a
newyorki villamos társaság azt hiszi, hogy
senkisem kocsikázik többet, mint a mennyire
tényleg szüksége vau.
Bizonyos mértékig a system nyilatkozik meg
az amerikai városépítésben is. Az utczák le¬
hetőleg derékszögben metszik egymást, egyik
irányban halad az avenur, másik irányban a
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street és mindkettő számozva van. Ezt a newyorki rendszert már a legtöbb amerikai nagy¬
város átvette. Hogy szép-e a sakktáblaszerű
város, arról lehet vitatkozni, de hogy a tájé¬
kozódás bennük nagyon könnyű, az bizonyos.
Ez a tervszerűség hozza magával azt is, hogy
az épülőfélben levő amerikai városok is, leg¬
alább elvben százezrek és milliók befogadására
rendezkednek be. Az új «város» alig áll még
néhány házból, de a térképen már megvannak
a jövendő nagyváros utczái, terei, ki vannak
jelölve a középületek, templomok, színházak
helyei. Ebben a nagyarányú berendezkedésben
van valami abból az óriási önbizalomból, .1
mely az amerikaiakat mindenre képesíti és
Amerikát valósággal a korlátlan lehetőségek
országává tette.
Ismeretes az amerikai árúházak óriási aránya.
Wanamakernél, Siegel Coopernél, Macynél NewYorkban, vagy Marshall Fieldnél Chicagóban
mindent lehet kapni a gombostűtől a cséplő¬
gépig. És mégis ezek az óriási arányú üzletek
aránylag sokkal csekélyebb számú alkalma¬
zottal dolgoznak, mint egy közepes nagyságú
európai vállalat. Ez csak a teljesen követke¬
zetes és a gyakorlatban is megvalósított rend¬
szer mellett lehetséges. Eendszerére mjnden
amerikai vállalat büszke is. A system rövid
kivonatát, elveit üzleti papirjaira rányojnatja
és a közönség körében terjeszti. Törekvése,
hogy üzletének óraművé minél tökéletesebben
vágjon össze és hogy minél több - kereket
takarítson meg.
Tekintsünk be egy ilyen nagy árúházba.
Van postahivatala, telefonállomása, dolgozó
szobája, színháza, étterme a közönség repdelkezésére, mind azért, hogy a vevőt lekösse, miiiél tovább ott tartsa. A ki tovább ott tartóz¬
kodik, valószínű, hogy többet .vásárol, , ez
az alapelv. A termek mind nagyok, tágasak,
az árú nem fiókokban, dobozokban, liánéin
szabadon van elhelyezve, mint a kiállításokon.
A mit látunk, a/t könnyebben veszszük, meg,
mint a mi után kutatnunk kell. Fent a terem
második gallériáján van a pénztár, a hqnnaii
számtalan vékony dróthuzal fut az egyes el¬
adók helyéhez. A drótokon apró bányakocsikhoz hasonló szerkezetek szaladnak ide-oda.
A segéd beszedi a pénzt, beteszi a kis kocsiba,
• az egy pillanat alatt felszalad a pénztárhoz,
majd visszajön a visszajáró összeggel és nyug¬
tával együtt. A kezelés egyszerűsítése és el¬
lenőrzési rendszer egyúttal. A system tökéle-
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tességét mutatja az is, hogy ha az áruház
hat különböző helyén vásárlunk valamit a leg¬
nagyobb forgalom idején, a karácsony előtti
napokon, az még ugyanaz nap egy csomagban
érkezik meg.
Kimegyünk az árúházból. Szemben vele, a
Broadway túlsó oldalán van az Express Company egyik fiókjának kék portáléja. Van NewYorkban néhány száz, Amerikában több ezer,
mind ilyen egyforma, könnyen felismerhető
kék kapuval. Az Egyesült-Államok legnagyobb
szállító vállalata. Európai fogalmakhoz képest
a szállítás terén csodákat művelnek. Ha valaki
például reggel New-Yorkból Washingtonba uta¬
zik, csak értesíti az Express Co.-t, az rögtön
eljön a podgyászért és este már kézbesíti
Washington bármelyik szállodájában. EB az
Express Co. valamennyi ilyen kis irodájában
gyerekek dolgoznak egy egészen fiatal «főnök»
vezetése alatt. Két év előtt a társaság egy más
üzletágra is vállalkozott: levelek gyors kéz¬
besítése a városban. Az irodákban állandóan
van két-három kerékpáros, - - tizenkét-tizenöt
éves fiúk, - - a kik a leveleket rögtön az át¬
vétel után rendeltetési helyére juttatják. A par¬
lamentben e miatt valaki meginterpellálta a
kereskedelmi minisztert, hogy a vállalat ká¬
rosítja a postát. A miniszter azonban az ame¬
rikai fölfogásnak megfelelően azt válaszolta,

hogy ha valaki ügyesebben tud berendezkedni
erre a szolgálatra, mint az állam, megérdemli
hogy boldoguljon. Ok még a postánál sem
törekszenek a monopólium-rendszer kiméletlen
föntartására, hanem az állami üzem tökéletes¬
ségével akarnak előnyt biztosítani a magán¬
vállalatok fölött.
Vagy nem a rendszer, a system tökéletessé¬
gére mutat-e az is, hogy New-York legnagyobb
szállító vállalata az egész vámelszámolást egy
tenyérnyi papiroson tudja elintézni, míg nálunk
ugyanarról a fővámház két teljes íves nyilat¬
kozatot állít ki. Pedig van abban valami igaz¬
ság, hogy ott dolgoznak igazán sokat, a hol
megtanulták egyszerűsíteni a munkát. A ki
sok fölösleges munkát végez, az igazán nem
dolgozik.
Ennek a minden téren bámulatosán meg¬
valósított rendszerszisztémának, mely az ame¬
rikainak már szinte vérébe ment át és jellem¬
tulajdonságainak körébe kapcsolódott be, már
külön folyóirata is van, a system, a mely a
munkabeosztás, munkamegtakarítás, emberi erő¬
kifejtés különböző módozatait ismerteti. Gya¬
korlatban megvalósítható ideákat ad az élet
minden ágára, hogy a munkát miként lehet
egyszerűbben és gazdaságosabban elvégezni.
A systemet, a rendszert valósággal tanítják az
iskolákban és belenevelik az új generáczióba,
hogy csak a rendszeres munka az, a melynek
révén boldogulni lehet. A gyárak pályadíjakat

tért vissza s ott keresett történeti képeket po¬
litikai czólzatainak kifejezésére. Ezért nem is
nyújt összefüggő történeti vagy drámai cselek¬
ményt; alakjai sem valódi, eleven, történeti
szereplők; érzésviláguk, kifejezésmódjuk, kör¬
nyezetük sem teszi a történeti korhűség hatá¬
sát, a mint hogy a szerző nem is törekedett
minderre. Legszívesebben a műben szereplő
lantossal mondatta volna el minden észre¬
vételét a nemzeü királyságról, a magyar ön¬
állóságról, az urak pártoskodásáról s az ország
súlyos helyzetéről; de mivel a színpad mégis
kivan valamelyes cselekményt is, a melyhez
a z iró elmélkedéseit fűzheti: hát négy festői
képet mutatott be, s azokhoz csatolta elmél¬
kedéseit. Az első kép V. László bécsi mula¬
tozásait mutatja be, a második Czilley megöletését Nándorfehérvárban, a harmadik Hu¬
nyadi Lászlót a ravatalon, a negyedik pedig
V. László halálát Prágában. E képeket nem
a drámai cselekmény szükségszerűsége, hanem
csak a történelmi időrend fűzi össze egymás¬
sal. A szerző e képek közé másokat is illeszt¬
hetett volna, e képek helyett másokat is fest¬
hetett volna : a mű sem^ így, sem úgy nem
szenvedett volna kárt. Érezte ezt maga a
szerző s hogy mégis drámai összefüggést te¬
remtsen az egyes képek, illetve felvonások
közt, egy kigondolt, romantikus szerelmi tör¬
ténet szálaival igyekezett a képeket egybe-

SZERB LEÁNYOK ÜNNEPI RUHÁBAN, KRAGUJEVÁCZ KÖRNYÉKÉKŐL.

•K

JAGODINAI FASZÉN-ÁRUSÍTÓ.

A mai életből veszi tárgyát Földes Imre
«Hivatalnok urak* czimű háromfelvonásos drá¬
mája, a Magyar Színház legutóbbi újdonsága.
Földes Imre kétségtelenül egyik legtehetsége¬
sebb tagja annak az új szerzői csoportnak, a
mely a Magyar Színházban jelen társadal¬
munk képeit festi. Azelőtt verses történeti
színműveket irt s több drámai díjat is nyert.
Most tehetségét a modern élet festésére for-
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a magyar nemzeti tragédia között ? Azért fes¬
tette a szerző három felvonáson keresztül a
Czilleyek, Garák, Hunyadiak s a király küz¬
delmeit, hogy utoljára is Eizinger Márta sze¬
relmi drámáját mutassa meg nekünk? De bár
így drámai egységet hasztalan keresünk e mű¬
ben, elismeréssel kell adóznunk Porzsolt sűrűn
megnyilatkozó, gyakran mélyebb értelmű haza¬
fias gondolatainak. A szerző ugyancsak ismeri
nemzetünk mai helyzetét, társadalmi s poli¬
tikai viszonyait s a leghelyesebb czélzatok ve¬
zérlik tollat. Tulajdonképen hivatása, hogy a
mai kor társadalmát fesse s e műben is ebbéli
tehetségével érte el a legigazabb hatásodat.
A mű színpadi beállításában különösen tet¬
szett a ravatal-jelenet. A szereplők közül
Alszegi Irma és Török Irma, valamint Bó: sá¬
li e;/i/i aratták a legtöbb sikert.

tűznek ki olyan munkásoknak, a kik bármilyen
csekély taláhnánynyal a munkát olcsóbbá és
egyszerűbbé tudják tenni, így megy ez az
egész vonalon. Odaát nevelődik egy új faj,£a
melynek egyik kiváló képviselője, Alva Edison
még a találmányokat is előre megállapított
rendszer szerint hozza létre. Egy új faj van
keletkezőben, a melynek más ideáljai vannak
mint nekünk, a melynek elve a sok munka,
de a haszontalan munka teljes elkerülése. Ez
az amerikai system igazi magyarázata.
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Tévednek, a kik Porzsolt Kálmán « Gyermekkirályi, czimű négyfelvonásos művét, a Nem¬
zeti Színház legutóbbi újdonságát, történelmi
tragédiának tekintik s e klasszikus műfaj mér¬
tékével mérik. Porzsolt nem is kívánt nagy¬
stílű tragédiát írni, egyáltalán nem szándéko¬
zott Sophocles vagy Shakespeare nyomdokaiba
lépni. Csak az a czél vezette őt, hogy kifeje¬
zést adjon a hangulatoknak és gondolatoknak,
a melyek a legutóbbi nemzeti ellentállás idejé¬
ben lelkében támadtak, s mivelhogy e czélt a
jelenkorból vett cselekménynyel nem vélte el¬
érhetni, V. László és a Hunyadiak harczára

fűzni. E szerelmi történet hősnője a bécsi
polgármester leánya, Eizinger Márta, ki föl¬
lép mind a négy felvonásban s bizonyos kap¬
csolatot teremt közöttük. De a mily mérték¬
ben válik a mű főalakjává, oly mértékben
vonja el figyelmünket a történeti események¬
től s teszi a politikai drámát romantikus sze¬
relmi drámává. A szerző igen poétikusnak
képzelte el a bécsi polgárleányt, a ki szerel¬
mes V. László királyba, áldozatul esik a király
érzékiségének, elszakad otthonától, tovább is
követi a királyt, tűrve, mellőzve szemtanuja
marad a király újabb leány-csábítási kísér¬
leteinek s végül egykori udvaríójának - - egy
huszita vitéznek - - parancsára mérget ad a
királynak, de egyúttal magát is megmérgezi.
E hitében kijátszott, bukott leány nem tud
bennünk mélyebb érdeklődést kelteni. Nagyon
is önérzetlen s nagyon is passzív szerepű.
Érthetetlen, hogy mit szeret a léha, bábszerű
királyon, mért követi árnyék gyanánt, noha
bizonyosságot szerez hitványságáról s hűtlen¬
ségéről. Ha meg hű eb gyanánt mindent tűr
urától, érthetetlen, hogy végül mégis megmér¬
gezi. Ha pedig egykori udvarlójának, a huszi¬
tának, oly nagy hatalma van fölötte, hogy
szeretőjének meggyilkolására is rá tudja birni,
mikép festhető a tűrő szerelem eszményképé¬
nek? Érthetetlen végül, hogy a nő, a ki meg¬
mérgezi elvetemült szeretőjét, magát is mért
oh" meg. De mindettől eltekintve, minő össze¬
függés van e bécsi leány szerelmi története s
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daná róla, hogy a szó közönséges értelmében
felépítették; olyan, mintha valaki nagy, csil¬
logó gyöngyszemet ejtett volna a zöld mezőre
mely gyöngyszem aztán a folyó partjáig gurult
és most a hullámokban tükröződik. De az a
valaki bizonyosan finom rajzokat is vésett a
gyöngyre, ezt szépen ki is vájta és így alakí¬
totta át királyi palotává.
Mint rendesen, hídon át jutottunk be, mely
ezúttal nem a Loire, hanem az Indrenek egyik
ágán át vezetett; ugyancsak az Indre vizé'oen füröszti a gyöngykastély gyöngycsillogású
lábait. Szinte megbántam, hogy a gyöngy bel¬
sejébe hatoltam. Nem mintha belseje értékte¬
len volna. Találtunk egy-két kandallót és egy
nagyszerű lépcsőházat gazdag faragványú bol¬
tozattal; de mindez nagyon keveset mutatott
a külsejéhez és főleg Langeaishoz hasonlítva.
Mikor «a kastély belsejének szemlélése után»,
mint a Baedeker mondaná, a kapu elé vissza¬
érkeztünk, még egyszer körüljártam az épüle¬
tet, feltekintettem a faragványos kéményekre
és szobrászati diszítményű ablakokra, a bájos
tornyocskákra és a kékeszöld palával fedett
lejtős tetőre. Mindez oly könnyed és elegáns,
mintha mondaná: «Jőjj ide lakni, boldog le¬
szel.* Oh, vannak Európában oly gyönyörű
dolgok, melyek nálunk, új világrészünkben semmikép sem kaphatók. Alapos okunk van ide
átrándulni. És milyen jó érzés az, hogy a mi
itt van, az a mi számunkra is van és nemcsak
Angliáé, vagy Francziaországé, vagy Olasz¬
országé, hanem mindenki élvezheti.
Holnap megpróbáljuk, tán három kastélyt
tekinthetünk meg, Ussét, Luynest és Chinont.
Azután majd visszatérünk Toursba, a iol a
kedves Hotel de l'Universben lakunk: de;másnap búcsút veszünk ügy a várostól, mint aj ven¬
déglőtől és Loches városát fogjuk üdvözölni.
Nem pecsételem levelemet; még utóirattal aka¬
rom ellátni. Rég nem csatoltam már sorai|nhoz
amolyan igazi, tipikus utóiratot.

dítja. Új müvében a fővárosi magánhivatal- elméletnek hódolva, nem alapít családot. Nem
nokqk nyomorúságát, szomorú, megalázott fogadhatjuk el az egész materialista világfelfo¬
helyzetét, anyagi és erkölcsi bukását mutatja gást, a melyből a mű sarjadt. S megboszulja
be. Sötét világot tár elénk, az önfentartás ezer magát e világnézet a drámán is, mert csak
gondjával vívódók reménytelenségét. Szembe jellemben satnya.s drámailag elfogadhatatlan
állítja a gyárak munkásainak helyzetét a gyá¬ alakokkal s mesterségesen egybegyűjtött vi¬
rak tisztviselőinek, az úgynevezett «urak»-nak gasztalan helyzetekkel építhető fel. Az egészet
helyzetével s azt bizonyítja, mennyivel jobb nem a való élet, hanem egy pesszimista irány¬
a munkások helyzete, mennyivel összetartób- zat mozgatja. De mindezek daczára el kell
Este, Lochtsben.
bak, önérzetesebbek, függetlenebbek azok, mint ismernünk, hogy a szerző határozott színpadi
a hivatalnokok. Kíméletlenül tárja fel az «ürak» erő. Több drámai jelenete megrázó hatású,
* Megint itt vagyok!», mint a fedeles jládáéletének minden rejtett nyomorúságát s végül különösen a második felvonás nagy jelenete ból kiugró "manó nrondaná. Megcselekedtünk
azt mutatja ki, hogy e vigasztalan állapotok¬ hat szinte megdöbbentőn. A mű nagy szín¬ mindent, a mit tenni készültünk. De annyira
ból semmi módon kibontakozni, jobb lét felé padi sikere kétségtelen. S ha a szerző korábbi eltölti egész lényemet Loches és annyira feljutni nem lehet. NVm st-git itt sem a/, igények műveinek poétikus szellumét s mai szinpadi ' izgatott L'öciies, hogy nincs kedvem a tegnapi
alászállitása, sem a fokozott munka; de sze¬ tudását egyesíti, még sok kiválót fog nyújt¬ három kastélyról sokat beszélni, legfeljebb egy¬
rencsejáték avagy tisztességtelen pénzszerzés hatni. A legzajosabb hatást a mű egy mellék¬ két jelzőt használok jellemzésökre és tovább
sem. Mi úgy véljük, hogy e pesszimista fel¬ alakjának, a gyár egy öreg raktárnokának sze¬ megyek. Lássuk, mit mondhatok Usséről ? Mi¬
fogás ártalmára volt a tehetséges szerző mü¬ repéljen Rálkay keltette, a ki valósággal meg¬ lyennek nevezzem, ha már elhatároztam, hogy
vének. Hogy e felfogást bizonyíthassa, mester¬ rendítette a nézőket.
Paláqyi Lajos. egy szóra szorítkozom? A legillőbb szó, azt
ségesen csupa oly jellemet és oly helyzetet
hiszem, «fényes». «Érdekes*, ennél több'nem
kellett megjelenítenie, á melyekből e remény¬
jut Luynesnek, bár többet érdemelne már tör¬
telen felfogás igaz volta tűnjék ki. Oly gyár¬
ténelmi múltjánál fogva is. No és Chinonnak
tulajdonost kellett bemutatnia, a kiből kihalt
teljesen megfelel: «nagyszerűn. Talán onnan
minden emberi érzés s a ki a legméltányolegszebb a kilátás. De Loches — Loches! Még
REOÉNY.
(Folytatás.)
sabb kérésekkel szemben is szívtelen ridegazt is elfelejtettem, hogy létezik, míg ki nem
seggel zárkózik el. Bizonyára van sok ilyen
Irta C. N. és A. M. Williamsoii.
ástam magamnak Quentin Durward-ból; az
is, — de tán csak akad másféle is? Csakhogy
útikönyvek pedig, melyekben Mary néni oly
a szerző a mű irányzatának kedvéért kényte¬
Az öreg párisi milliomos, ki a kastélynak hűségesen bízik, korántsem igazságosak irányá¬
len volt a szocziálista drámák ismert «gonosz
ura
és az esztendő egy részét _.benne tölti, ban. Egyikök sem mondja, hogy minden körül¬
gyárosát» szerepeltetni, minden rósz elvont
bámulatosán
nagylelkű és a nagyközönség ér¬ mények között meg kell tekinteni, bármit mu¬
fogalmát torzítva bemutatni, l'gyancsak az
dekeit
melegen
felkaroló ember lehet. Gondold lasztanánk el e miatt. Sőt Mary néni legked¬
irányzat kedvéért kénytelen volt egy magán¬
csak.
ezreket
költött
a kastély helyreállítására, veltebb vezérkönyve alig szentel több helyet
hivatalnok személyében oly .hőst vinni a szinpadra, a ki neje könnyelmű tékozlásával szem¬ a gyönyörű kert fentartására és a szobáknak Lochesnek, mint Rochecorbon falunak, mely¬
ben tehetetlenül áll, s H ki sem neje anyagi finom .ízléssel és pontosan oly. modorban, való nek kivilágított ablakai magasan fönt, az út
igényeit kielégíteni, sem nejét kellő korlátok • lit'lmtorzására és. díszítésére, mely a gonosz- szélén, mint a macska szemei villogtak ránk
közé szorítani nem tudja. Ily szánalmas férfi , lelkű XI. Lajos és VÍII. Károly korában diva¬ tüzesen, midőn egy kirándulásról egyszer késő
ily léha asszony oldala mellett természetesen tozott. De ezeket a.szép dolgokat nem foglalja este vetődtünk haza Toursba.
nem tud boldogulni, természetesen váltóhami¬ le a maga, a családja és barátai számára, ha¬
Szerencsére Brown igaz értéke szerint be¬
sításra és sikkasztásra vetemedik s azpnfelül nem átengedi a nagyközönségek, még, saját csülte Lochest és azt tanácsolta, hogy nem saj¬
még egy szegény bajtársa tönkretevőjévé is lakószobáiból sem zárva ki senkit. Itt Anne de nálva az elkerülhetetlen rövid détour-i, azt is
lesz. Ámde az. ilyen ember sorsa nem jelké¬ Bretagne einléke megint nagyon előtérbe nyo¬ tekintsük meg. Utunkról le kellett térnünk egész
pezheti az egész hivatalnok-értelmiség sorsát, " mult, mert Károly király Langeaisban vezette Cormery-ig, de ez nekünk annyi volt, mint
s az ilyen ember, épen mert szánalmasan őt oltárhoz; láttuk is a szobát, hol az esküvő semmi, és tegnap korán reggel elindultunk. Jó
gyenge, nem teheti a drámai hős hatását. történt, Pompás, méltóságteljes vén major do- idő óta most van első szép napunk, aranyos
Magától • értetődik, hogy efféle hős hitvese intis- kalauzolt bennünket. Szeretném magam¬ veröfénynyel, tündöklő kék égbolttal. Mintha
már-már azon a ponton van, hogy árúba bo¬ mal vinni Amerikába, de attól félek, hogyj ha¬ egyenesen a Provenceból került volna ide íze¬
csássa magát: de ez sem-jelképezheti az ér- lálra búslakodnék, ha kedvelt kastélyától el¬ lítőül, hogy lássuk, mi vár reánk, ha odasie¬
telmiségbeli asszonyok általános - helyzetét. szakítanák.
tünk. A levegő olyan illatos volt, mint a charnHiszen hány nő tűr s nélkülöz s mégsem jut
Csodálatos alakú, festett, vas brocheokai vá¬ pagnei vagy a vonoray-i bor és a kocsi a tel¬
a sülyedés lejtőjére. A társadalmi irányzatnak sároltunk a városban.: Anne-de. Bretagne koro¬ hető gyorsasággal gördült tova a sírna, széles
szolgál az is, hogy férj és nő végre elválnak, nája látható rajtok. Majd'Azay-le-Rideau; felé Route Nationale mentén, miközben mi állan¬
mert gyermekeiket s magukat becsülettel fen- útrakelve, kocsink'szép hullámos" vidéken''gör¬ dón a Provence felé fordítottuk arczunkat, ez¬
tartani nem tudják. De ezt is ezer példa czá- dült, mely nyáron igen kedves lehet. J. Ferencz zel mintegy hálánkat kifejezve a gyönyörű
folja meg, midőn szegény szülők tisztességgel építette a kastélyt, melyet most meglátogat¬ szép időért.
nevelik föl gyermekeiket. Mi tehát nem fogad¬ tunk, az a király, ki ily épületek dolgában leg¬
Nagyon jól értjük a módját, hogy mindig
hatjuk el azt a tanítást, a mely a műből ki¬ alább is oly jó ízlést tanúsított, mint a höl¬ kellő időben érkezzünk oda, a hol viílásreggeemelkedik, hogy a hivatalnok-osztálynak el gyekkel szemben, a mivel bizonyára nem cse¬ liznünk kell, és ez — mint rendesen — Locheskell pusztulnia s legjobb, ha a Malthus-féle kély dolgot mondottunk.
ban is sikerült. Alig hogy a városba értünk,
Valóságos tündérpalota ez. Senki sem mon¬ mindjárt beleszerettem furcsa ódonságaiba. An-
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nál kevésbbé voltam szerelmes a hotelbe, míg¬
nem kellemes meglepetésemre valóban felsé¬
ges déjeuner várt ránk, mely engem is meg¬
nyert. Mikor aztán láttam a csinos régidivatú
hálószobákat, kértem, hogy ne folytassuk utun¬
kat, hanem maradjunk meg éjszakára. Brown —
úgy látszik — kéréseimet, mintha királyi fel¬
ségtől jönnének, parancsszámba veszi és ennek
megfelelőn, azonnal megváltoztatta útitervün¬
ket. Most én zöld és rózsaszínű damaszt háló¬
szobában irom levelemet, de ha behunyom a
szememet, magam előtt látom a kastélyt és a
földalatti börtönt és — Madame Césart. Igen,
azt hiszem, megtalálom az utat visszafelé, hogy
neked folytatólag leírjam a kastélyt és így leg¬
jobb vissza is mennem oda, ellenkező irányban
követve saját nyomdokaimat.
Mikor a rettenetes Louis romba dűlő várerőd¬
jébe beléptünk, ez a méltó bejáratul szolgáló,
mindkét oldalán tornyos kapun keresztül tör¬
tént. Kanyargó meredek úton, melyet régi, de
korántsem roskadozó házak szegélyeztek, fel-
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zépkor királyainak félelmes hatalmáról. Csak
gondoljuk el, hogy XI. Lajos hatalmában állt
ilyen helyet építeni, ellenségeit a napfénytől
örökre megfosztva, eme rettenetes falak közé
taszítani, eltemetni őket a négyzetölnyi, falmélyedéses czellákban. Valamikor kívántam,
bár XI. Lajos mozgalmas korában élhettem
volna, de ma megváltozott az Ízlésem — leg¬
alább egyelőre.
Az erősség közepén roppant négyszögletes,
fehér főtorony emelkedik, oly súlyos, szilárd
és impozáns, hogy inkább a természet lassú
alkotásának, mint ember művének látszik.
Csigalépcsőn, mely meredeken vezetett lefelé,
követtük vezetőnket a börtönökbe, a hova az
a már nevével is iszonyt keltő Louis azokat
csukta, kiket félt szabadon hagyni az élők
világában. A sötétben lengetve lámpáját, meg¬
mutatta a leány a tetőn és a falakon a szeren¬
csétlen foglyoktól eredő festéseket, melyeket
azért készítettek, hogy eszöket ne veszítsék a
börtönben. Az egyik czellában egy püspök a
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sétát, következéskép egyedül kellett elmennem.
Nem volt kész tervem, legfeljebb egy-két emlék¬
tárgyat szándékoztam venni; de a kastélyhoz
felvezető girbe-görbe utczában Brownnal talál¬
koztam. A nagy kapunál állt és egy hirdetést
olvasott, mely a látogatókat a nemrég eszkö¬
zölt ásatásokra figyelmeztette. Engem megpil¬
lantva, levette süvegét és én azt kérdeztem
tőle, érdemes-e az ásatásokat megtekinteni.
Ő úgy volt értesülve, hogy igen, mire meg¬
jegyeztem, hogy igen örvendenék, ha megmu¬
tatná nekem, hová kell fordulni. Én ugyanis
nem szerettem volna egyedül bolyongani. Olyan
utálatos dolog, ha az ember idegen földön bár¬
mit magában kénytelen végezni; aztán Brown
mindig hasznos szolgálatot tud tenni egyik
vagy másik módon. Persze készségesen eleget
tett felhívásomnak, de kissé mögöttem járt,
mintegy jelezve, hogy ismeri a rangkülönbséget, mely tőlem elválasztja. Ezt már sokszoi
tapasztaltam részéről, ha valahová gyalogszer¬
rel mentünk együtt, és azt hiszem, hogy ez a
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kapaszkodtunk a plateauig, a hol balra tőlünk
a kastély óriási falai emelkedtek. Ha arra gon¬
doltam, hogy ki parancsára és minek építettek
oly magas, bősz és erős várfalakat, a roppant
kőtömeg láttára hideg borzongást éreztem a
hátamban. «Adj átok fel minden reményt, a
mint ide beléptek*; a kapu felett ez a felirat
lehetett volna helyén ama félelmes napokban,
mikor Loches gonosz fénykora kezdődött. Azok
a falak kolosszálisak, olyanok, mint a függé¬
lyes szirtfokok. Az egyik falban levő ajtónál
meghúztunk egy csengetyűt és kettős ajtó han¬
gos nyitása után csakhamar megjelent egy csi¬
nos fiatal leány, ki betessékelt bennünket.
A várnagy gyermeke volt, mint tudtunkra
adta. Szinte megijedt az ember, hogy ily üde
fiatal teremtés ebbe a visszataszító, kínpadra
feszítettek jajától visszhangzó odúba, Louis
lochesi kastélyába tévedhetett. Olyan volt,
mint azoknak a kis színes téli virágoknak
egyike, melyek a szürke falak hasadékaiban
nyílnak. Meggyujtotta a lány kissé rósz szagú
lámpáját és mi készültünk nyomában az erő¬
dítéseket bejárni. Loches erősség tekintetében
igazán mintául szolgálhatott. Csak itt alkot¬
tam magamnak kellő fogalmat a hűbéri és kö-

kemény falban kis oltárt faragott, épen azon
a helyen, hol a ferdén beeső napsugár a rács
vasai közt belopózkodott és esetleg kis fény¬
csíkot vetett a falra, hogy pár perez múlva
ismét elkapkodja onnan.
Legutoljára felmentünk egy magas torony
csúcsára a cbáteau kellő közepén, s onnan fe¬
lülről, mint valamely hajó legmagasabb ár¬
boczárói, madártávlatban szemléltük a csinos
fehér várost, mellette a nádasok és rétek kö¬
zött csobogó Indre folyóval. A kőbe csodálatos
régi rajzokat karczoltak hajdan olyan katonák,
kik itt őrt állottak, vagy a foglyokra vigyáz¬
tak. Mary néni kodakjával lefényképezett en¬
gem, midőn e rajzokat tanulmányoztam.
Három trombitás angyal sem verhetett volna
fel abból a mély álomból, melybe a kastély és
később a város megtekintésének szentelt hosszú
délután fáradalmai következtében merültem.
Korán bújtam az ágyba és tíz óra hosszat
aludtam. Nem kellett azonnal indulnunk, mert
ezen a napon nem nagy utat akartunk tenni;
ennélfogva azt az ajánlatot tettem Mary néni¬
nek, hogy a reggelit szobáinkban költsük el,
azután pedig reggeli sétát tegyünk. A reggelire
vonatkozó eszmét jónak találta, nem úgy a

viselkedése igen szép; nem gondolod te is ?
Talán épenséggel kissé pathetikus. Én minden¬
kép annak tartom, mert neki igazán gentle¬
mannek kellene lennie. Kár, hogy azt a jó
anyagot, a mi benne rejlik, oly roszúl értéke¬
síti gazdája, midőn chauffeur-szolgál&iTa, fogja,
holott erre akármilyen közönséges ficzkó is
jó volna.
Nos hát egy darabig előre haladtunk, míg¬
nem a hatalmas várfal mellett, elhanyagolt
kert közepette, egy apró házacskára akadtunk.
Meghúztuk a kapu csengetyűjét, mert egy fel¬
ragasztott czédulából megérthettük, hogy jó
helyen járunk. A csengetyűszóra kijött egy
mosolygó asszonyka és üdvözölt bennünket.
«0h igen!» monda igen nagy bőbeszédűséggel,
kész az ásatásokat megmutatni. Kedvesebb öre¬
ges arczot, mint az övé, nehéz lett volna kép¬
zelni és társalgás közben úgy folyt a szó ajkai¬
ról, mint a füvet felüdítő harmat. Bemutatko¬
zott : Madame César! Mindig beszélve és magyarázgatva, gyertyát gyújtott; egy tojásdad
földalatti úthoz vezetett és hajlongások között
lekisért bennünket. A meredek lépcsőn leeresz¬
kedve, elmondta, hogy ezt a lejáratot és elága¬
zásait nemrég fedezték fel, az ásatások eszköz-
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nyárára kávéház épül. ürülünk neki. E város
aek elsőrangú gyújtópontjai a kávéházak. A szára¬
zon van annyi, hogy_az egyik már szinte a hátára
mászik a másiknak. És ember, élet van valamenynyiben. Egy kávéház a Dunán, ez életet jelent a
Dunán és egy esztendő múlva még tíz új úri kávé¬
házat, ha ugyan nem — ötvenet. A kávéházba pedig
az emberek Budapesten még a víz hátcára is elmen¬
nek. Nem véletlenség az, hanem a város lelkének
törvényéből folyik, hogy a megindító elevenség első.
képviselője a Duna hátán kávéház lesz. Ez bizony¬
ság a mellett is, hogy a kávéház Budapesten erő¬
sebb elem, mint a hatalmas folyam. Nem a Duna
árasztja el a kávéházakat, hanem a kávéházak a
Dunát

CSIGÁZÓ GYEREKEK.

lése pedig főleg férjének műve volt. Az általá¬
nosan elfogadott nézet szerint a földalatti
folyosó Lochestól nagy távolságra fekvő hely¬
hez vezethetett és arra szolgált hajdan, hogy
észrevétlenül férkőzhessenek el a kastélyhoz
és ostromzár alkalmával titokban élelmiszerek¬
kel láthassák el. Mindenféle tárgyakat találtak
a földalatti folyosókban, olvasókat, régesrégi
könyveket és pénzeket, valamint furcsa játék¬
kártyákat; a legérdekesebb régiségek, úgy szólt.
Madame César, saját lakásában láthatók. El is
mentünk oda később és hallgattuk a beszédes
hölgy hosszú történelmi fejtegetéseit, melyeket
a legérdekfeszítőbb élénkséggel adott elő, Sarah
Bernhardthoz méltó drámai taglejtések kísé¬
retében. Azt hiszem, maga sem tudta volna
megmondani, hányszor járt már lent, az ása¬
tásokat magyarázva, de azt lehetett volna
hinni, hogy minden, a mi körülötte van, egé¬
szen új előtte, legelőször látja. Mindegyikünk¬
nek emlékül egy-egy rózsát adott át és — oh,
komikum volt-e vagy tragikum ? - - mindent
fonákul fogott fel, nekem azt a szerepet szánta,
hogy Brown rózsáját sajátkezűleg tűzzem bőr¬
köntösének gomblyukába. Úgy tettünk én és
Brown, mintha nem hallottuk volna, mit mond
a jó asszony, de én egy pillanatig zavarba jöt¬
tem. Mindamellett sokért nem adnám, hogy
alkalmam nyílt Madame Césarral megismer¬
kedni és az ásatásokat megtekinteni.
íme azonban kész a déjeuner és te, drága,
tőlem oly messze levő Ápuska, ennek való¬
színűleg örvendesz, mert nem untathatlak több
leírással. Reggeli után ismét egy kis villám¬
gyors automobilhajtás lesz, mely alatt gondom
lesz néhány kalandot keresni, hogy legyen mit
elbeszélnem. Isten veled, édes. Mennyire sze¬
retném, ha te volnál mellettem Mary néni
helyett!
Örökké hű leányod,
Molly.

hogy így van, hanem az, hogy így lett és pedig
úgyszólván máról holnapra, fokozatos fejlődés és
átmenet nélkül. Még esztendők útját se kell meg¬
tennie a memóriánknak, hogy emlékezzünk arra az
időre, mikor a fölolvasásoknak, előadásoknak, ha
komolyabb természetű témákról szóló ttak, alig volt
hallgatóságuk. Ez a hallgatóság azután egyszerre
nem is' megnőtt, hanem megszázszorosodott nem
csupán az új fiatalsággal, hanem idősebb emberek¬
kel is, a kiknek azelőtt eszükbe se jutott, hogy
hasonló szellemi szükségleteik legyenek. Örömmel
állapítván meg magát a tényt, a magyarázatául azt
fogadjuk el, hogy ezen a területen is a mi fejlődé¬
sünknek, haladásunknak egy sajátos törvénye érvé¬
nyesült. A fejlődés újabb, haladottabb állapota ná¬
lunk szinte kivétel nélkül mindig és mindenben az
eredménynek meglepő készségével jelentkezik. Az
érés lassú folyamata láthatatlanul megy végbe a
lelkekben és a fa, a melyet tegnap még kopárnak
láttunk, mára rakva van gyümölcsösei, így hoztuk
be az életnek sok területén hosszú idők mulasztá¬
sait szinte hihetetlenül rövid idő alatt bravúros
nekilendülésével az értelem és a lélek energiájának.
Ezért megokolatlan minden kishitűség és pesszi¬
mizmus, a mely reménytelenségről, meddőségről és
pusztulásról beszél, ha egy-egy a fejlődésben vissza¬
maradt fát lát a nemzeti élet erdejében.
•k

Kávéház a Dunán Van Budapestnek egy csodá¬
latos útja. A város kellős közepét szegi át. Széle¬
sebb, mint akármelyik városi út Európában. A leve¬
gője tiszta és egészséges. A világon minden elkép¬
zelhető kelléke és eleme megvan hozzá, hogy viruló
elevenséggel lüktessen rajta az élet. És ez az út
mégis a legcsöndesebb, aránylag a leghasználatlanabb és mindenesetre a legkihasználatlanabb for¬
galmi vonala a magyar fővárosnak. Ez a hatalmas,
(Folytatása következik.)
szép, csillogó és csöndes út a Duna. Való, hogy gya¬
log vagy kocsin nem lehet járni rajta, de soha se
volt kor, mikor az emberi közlekedés egyetlen terü¬
lete a szárazföld lett volna. A víz egy nagyváros
A kiizőiiüi'ij. A ki látogatni szokta az irodalmi és közepén rég megszűnt halott sziget lenni a forga¬
közművelődési testületek fölolvasásait, a legújabb lom életének áradatában. A Szajna, a Spree, a
ülőben mind sűrűbben szerezhet egy tapasztalatot, Néva, a Canale Grandé hátán emberek ezrei dol¬
a melyet ezelőtt soha meg nem ismerhetett. Ez a goznak, sétálnak, szórakoznak és a Duna Budapes¬
tapasztalat az, hogy nem fér be a terembe. A sza¬ ten szebb mint a Szajna, szebb, mint a keskeny,
bad L czcum előadásainak a közönsége például egy¬ piszkos vizű Spree, szebb, mint a jeges Néva, sőt
szerűen kinőtt minden megkapható helyiséget, a este, mikor szikrázó tüzgyöngyök ezrei villognak
Shakespeare-matinékon egymás hátán szoronganak a budai lejtőkön, szebb, hatásosabb, elragadóbb
az emberek, a Petőfi-Társaság fölolvasó ülésein képet ad a Canale Grandénál is. Ez az élet, a mely
annyi ember kénytelen a terem ajtajából vissza¬ forró áramlással tölti meg e nagyváros minden tag¬
fordulni, mint a mennyi már bejuthatott. De nincs ját, mégis elkerüli ezt a bűbájosán szép utat, a
az az elvontabb természetű vagy szakszerű elő¬ fejlődése rajta erőtelen, laza és lankadó. Mi ennek
adás sem, a melynek ne akadna jelentékeny hall¬ a magyarázata, ezen töprengeni hiábavalóbb munka
gatósága. Ebben a mindenesetre örvendetes je¬ lenne, mint a helyzet megjavítására törekedni.
lenségben nem az a meglepő és leszögezni való, Most azt jelentik az újságok, hogy a Duna vizén
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Dayligtht Saving Bili. Ha a lordok háza is elfo¬
gadja és Edvárd király szentesíti, a Dayligtht Saving
Bili, a melyet a héten szavazott meg az angol kép¬
viselőház, egyike lesz a legérdekesebb törvényalkotásokoak, és a kora lelkét legszebben jellemző doku¬
mentumoknak. Ez a törvény elrendeli, hogy május¬
tól októberig, vagyis abban az időben, mikor a nap¬
fényből bővebben jut Albion felhős és ködös földjé¬
nek, Nagy-Britanniában egy órával korábban kez¬
dődjék a nap. Korábban kezdődjék, hogy — koráb¬
ban is végződhessék. Egyszerűen és kizárólag azért,
hogy a munkás ember, mikor estefelé a homályos,
borús műhelyből kijön, még az égen találja a napot.
Még megfürdethesse a sugaraiban fejét és megsáppadt arczát. Még érezhesse és magába vehesse a
tüzet. Még verőfényben pihenhessen. Gazdagabb
ezzel az angol munkás nem lesz. Hogy mit nyer
vele, azt a maga teljességében mi, egy napfényesebb
ország gyermekei, nem is igen tudhatjuk a maga
egész értéke szerint méltányolni és felbecsülni. De?
az új angol törvény egy szimbolikus kapcsolat fo¬
nalán elvezeti a gondolatunkat az amerikai Morris
Eosenfeld egy megrázóan szép költeményéhez, a.
melyet a fiacskája szeméről írt. A fiacskája szemé¬
ről, a melyet ő, az apja, szinte soha se láthat. Mert
mikor reggel a munkába megy, a gyermek még;
alszik és mikor este hazatér a munkából (ez a Mor¬
ris Eosenfeld tudvalevőleg szabó-legény volt) a
gyermek már alszik, ünkénytelenül megmozdul a
lelkűnkben a sejtés, hogy ennek az új angol tör¬
vénynek a forrása ugyanaz a megismerés vagy leg¬
alább is testvére annak az érzésnek, a mely pana¬
szos dalban áradt ki az amerikai poéta szívéből.
Ebben a törvényben poézis van, a minthogy a mo¬
dern törvényalkotásokban nem egyszer láthatjuk a
bizonyságát annak, hogy a törvénycsinálás munkája
egyáltalában nem száraz mesterség ; a paragrafus a
legfinomabb költői megérzés igazságának is lehet a
szószólója.
*.
Az ártatlanság apostolai. Két röpirat megjelené¬
séről olvasunk franczia és német újságokban. Az
egyik Parisban jelent meg, a másik Hamburgban;
mind a kettő más dologról szól, de egy a mottója
mind a kettőnek : olyan emberek ártatlanságát han¬
goztatják, a kiket a bíróság bűnösöknek Ítélt.
A franczia brosúra szerzője a hazaárulásért elitélt
Ulmó hadnagyot követeli vissza az Ördögszigetről,
a német röpiraté meg, a kit Eeckenstein bárónak
hívnak, az anyósa meggyilkolása miatt elitélt Hau
mérnök ártatlanságára esküszik és a pőre revízióját
követeli. Egyiknek a röpiratát se olvastuk, de. nem
is kell olvasnunk, hogy egy tulajdonsága mind a két
munkának szembeszökő legyen. Mind a kettő híres
bűnösért száll síkra. Olyanokért, a kiknek a pőre
az egész világ érdeklődését fölkeltette, a melyek te¬
hát alkalmasak arra, hogy annak a nevét, a ki
ezekbe a pörökbe beleavatkozik, szintén a hír szár¬
nyára emeljék. Szó sincs róla, a földi igazságszol¬
gáltatás is emberek munkája, tehát a tévedés lehe¬
tőségétől nincsen megóva és bizonyos az is, hogy
az igazságért és ártatlanságért való síkraszállás ne¬
mes és szép vállalkozás. De az a körülmény, hogy
ez a rehabilitáló törekvés épen a leghíresebb elitél¬
teket keresi föl, a kiknek a pőre úgyszólván az
egész világ érdeklődésének ellenőrzése mellett folyt
le, a mely ellenőrzés eleve kizárt minden elsietést
vagy lelkiismeretlenséget, meglehetősen lefokozza
ezeknek a vállalkozásoknak erkölcsi értékét. Egy
statisztika bizonyosan megállapíthatná, hogy a birói

219

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

tévedések megkorrigálásának ezek az épen nem zaj¬
talanul föllépő önkéntesei soha se jelentkeztek
olyan sűrűn, mint a mióta a rcn nesi nagy revíziós
por hazahozta Dreyfus kapitányt az Ördögszigetről.
Azóta szinte minden híres elitéltnek megterem a
maga Zolája vagy Eeinach Józsefe. A rizikó nem
nagy. Ha kiderül is, hogy a bíróság nem tévedett,
ezzel csak az derült ki, hogy az ártatlanság harczosa tévedett, a mihez neki több joga van, mint a
bíróságnak. De mindenesetre híres ember lett be¬
lőle egy tévedés segítségével, a mi aligha sikerült
volna neki, ha nem egy tévedéssel, hanem egy új,
fölfedezett igazsággal kellett volna fizetnie ilyen
dicsőségeit. Mert ez már jelentékenyen nehezebb
mesterség.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
A fekete huszár. Zsoldos Lászlónak tudtunkkal
most jelent meg az első regénye ; novellás könyvei¬
nek szép sikere után most hasonló sikerrel próbál¬
kozik a nagyobb arányú konczepczió terén. S mint
a novellában, a regényben is egyszerű, de Ízléses
eszközökkel dolgozik. Egy bájos kis lányt állít
regénye középpontjába s napló alakjában mondja
el történetét. A leány egy huszárszázados leánya,
az apáczákhoz jár iskolába, az élete csupa derű és
tisztaság, szépnek, jónak látja az egész világot,
lelkében most kezdenek derengeni a szerelem és az
asszonyiság sejtelmei. Aztán az első hosszú szoknyá¬
val bekopogtat hozzá a zordon élet és sorban tépi le
ifjúsága virágait, egyenes, egyszerű élete mind
bonyolultabbá válik, tragédiák árnyai terpeszkednek köréje s szinte észrevétlenül maga is egy tragé¬
dia középpontjába jut. Ezt az átmenetet a boldog
gyermekségből a csúnya, komor, szennyes való
életbe a napló — vagyis a regény — nagyon fino¬
man rajzolja ; a csitri kis leány az olvasó szeme
előtt — de a nélkül, hogy ő maga észrevenné —
fejlik ki erős, nemes asszonyi jellemmé. Sorban
egymásután halmozódnak reá az élet csúnyaságai:
reá leső undok szerelme egy hozzá méltatlan .öreg
embernek, gyermek-ideáljának rideg önzése, keserű
tapasztalatok szüleiről (atyja derék ember, de
könnyelmű kártyás, a ki családját romlásba viszi,
anyja kaezér, szívtelen, aljas indulatokkal tele lélek),
azután apja öngyilkossága, a szegénység, megaláz¬
tatás, munka, anyjának becstelensége, a ki özvegyi
gyászában összeszűri a levet az o elutasított pénzes
vőlegényével, öngyilkossági elhatározás s a végén
boldog kifejlés az igazi szerelmes karjaiban. Ezen a
kifejlésen érezzük egy kissé, hogy engedmény a
közönség kedvének, a mely jobban szereti a jól vég¬
ződő történeteket, de a regény többi részében az
író kétségtelenül irodalmi eszközökkel dolgozik.
A mi érzelmes lágyság van az alak beállításában és
rajzában, az az író leikéből folyik, mert ő szereti a
lírát, a gyöngéd ellágyulást, még ha egy kicsit
szentimentális is. A regényben nagyon sok a finom
részletrajz, a találó megfigyelés ; a napló stílusában
nagyon jól eltalálja a naiv kislányos hangot, külö¬
nösen a regény derekától kezdve, mert az elején
tulgyakori czélzásaival az iskolai olvasmányokra
néha modorosnak tűnik fel s emlékeztet kissé egy
eléggé ismert élczlapalakra. A lány gyors érlelődését azonban jól tudja éreztetni már a stílusával is.
Azt hiszszük, Zsoldos László regényének sikere lesz
az olvasóknál ; a mi közönségünk szereti azt a
milieut, a melybena cselekvény lefolyik, szívesen
fogadja, ha az író el tudja lágyítani érzelmes jele¬
netekkel, a nélkül, hogy szembetűnően keresné az
erre való alkalmat s kedvére való lesz az író csön¬
des, épen nem kérkedő elméssége is, a mely nem
mindig veti ugyan meg az olcsóbb fajta tréfálkozást,
de többnyire jellemző, a helyzetekből fakadó s ezért
hatásos.

TAVASZI SZÁNTÁS.

külföldi könyv ismertetése fejezik be a füzet tar¬
talmát. A líBudapesti Szemle* Gyulai Pál szer¬
kesztésében s a Franklin-Társulat kiadásában jelen
meg minden hó elsején, előfizetési ára fél évre 12
korona, egyes füzet ára 2 korona.
A régi világból. Gróf Vay Sándor összes mun¬
káit kezdi most kiadni az «Országos MonografiaTársaságs czímű vállalat s az első kötetet A régi
vilár/ból czím alatt indította meg. Ez a vállalkozás
kétségkívül az iró műveinek népszerűségére vall s
ennek a népszerűségnek nem egy jelét vehettük
észre eddig is: a lapokban megjelent tárczaczikkeinek ép úgy, mint eddig nyilvánosságra került köny¬
veinek hálás olvasóközönsége volt. Magyarázata e
népszerűségnek első sorban az, hogy a tárczaczikkek tartalma abból a levegőből való, a mely ma is
a legkedvesebb az olvasók széles rétegeinek sze¬
mében : a falusi magyar kúriák világából. A vár¬
megyei nemesség képei elevenednek meg bennük
kissé édeskésen érzelmes színezettel s a szerző
egyáltalán nem titkolja, mennyire benne él ő is
egész leikével ebben a világban, mennyire közössé¬
get érez életmódjával, örömeivel, bánataival. Ellágyulásra hajló, puha előadásmódja is elősegíti
a maga közönségének a tetszését, de még jobban az,
hogy a legtöbb tárcza a közvetlen hátunk mögött
Jevő múltban játszik, abban a korban, melyre az
öregek mélázó sóhajjal emlékeznek -\issza, mint
ifjúságuk virágkorára, a fiatalok pedig kedvesen
ismerik apjuk-nnyjuk elbeszéléseiből. Ez a kor az,
a mely mintegy átmenet a múltból a jelenbe, bele¬
játszik ugyan a mai életbe, de nem érzik rajta a
jelen keserűsége, a múltba vész, de a visszaemléke¬
zés minduntalan megeleveníti. Korkép, megtörtént
tSny, pletyka, regényes fantáziával színezett anek¬
dota váltakozik benne s az elbeszélés menete nem
kivan sem elmélyedést, még csak különösebb figyel¬
met sem, csak szórakozó kedvet. Az afféle munkák
népszerűségének mértékét nem irodalmi értékük
adja meg, hanem az iró és az olvasó összehangolódása ; az iró bennük arra a szerepre szorítkozik, hogy
mint a közönség egy jobban emlékező és élénkebb
mesélő kedvű tagja társalog a többivel. Az olvasó
nem gazdagodik általa lelkileg, de egy-egy magá¬
nyos éráját kellemesen elütötte s neki végre is ez a
fődolog. Gróf Vay Sándor műveinek ez a gyűjte¬
ménye illusztrálva jelenik meg; az első kötethez
Gergely Imre és Heycr Artúr készítettek nagyobA a Budapesti Szemle» márcziusi száma első bára igen tetszetős raj'zokat.
] helyén Beöthy Zsoltnak a Kisfaludy-Társaságban
• Szász Károlyról mondott emlékbeszédét közli.
Bosnyákország történelme. Ifjú Gébé Andor az
; A lendületesen írt emlékbeszéd kegyeletes felfogás- irodalomban eddig elszórva megjelent anyagból
: sál jelöli ki Szász Károly helyét a maga kora irodai- összeállította Bosnyákország történetének azt a kor¬
, mában s híven, a szeretet beható erejével rajzolja szakát, a mely a legrégibb időkből a magyar fen• meg emberi képét. A továbbiakban Heinricli Gusz- hatóság megszűntéig terjed. Czélja volt, hogy fel¬
: táv Heine Fausztjaról értekezik, Vámbéry Ármin világosítást nyújtson az olvasónak arra nézve, hogy
j az alkotmányos Törökország jövőjének eshetőségeit milyen jogviszony volt az 1162—1527-ig terjedő
l fejtegeti. Fái/ Gyula a gazdasági munkások és cselé- időben Magyarország és Bosznia között. A szorga¬
• dek biztosítására Németországban tett intézkedése- lommal és szeretettel írt könyv nem hoz fel sem új
I két ismerteti. Marczuli Henrik Knatchbul-Hugessen adatokat, sem új világításba nem helyezi az eddig
angol írónak a magyar nemzet politikai fejlődésé- ismerteket, de tájékoztatónak nagyon jól használ¬
| ről szóló könyvét bírálja a magyar tudomány szem- hatja az, a ki a tárgyra nézve felvilágosítást keres.
: pontjából. Károly Rezsőnek a magyarországi és külA «Magyar Könyvtárt legújabb sorozatában,
' földi gazdasági szakoktatást összehasonlító tanul¬
Molnár Ferencz minap említett füzetén kívül még
mánya után szépirodalmi olvasmányok következ¬
nek: Hall Caine regénye, A főbíró,"Bulla Mihály két új füzet jelent meg. Az egyik Kossuth Lajos
fordításában és Kozma Andor Terzinák Szász Ká¬ életrajza, dr. Magyar Győző munkája; nagyon jóraroly emlékére czímű nemes hangulatú költeménye. való, derék kis életrajz, a mely annál hasznosabb
Lanson franczia irodalom történetíró Voltaireről szolgálatokat tehet, mert eddig alig tudtunk olyan
szóló tanulmányának második része, színházi könyvet adni a közönség kezébe, a mely Kossuth
szemle s az Értesítő rovatban több magyar és életét röviden, világosan s élénk előadásban ismer¬

tetné. — A másik Ibsen ATtírá-jának fordítása .Szász
Zsombortól. Ez az első olyan magyar Nóra fordítás,
mely a norvég eredetiből készült; a régebbiek né¬
metből voltak fordítva.
Előfizetés. Lampérlh Géza a tavaszra új verskö¬
tetet szándékszik kiadni az utóbbi egy-két év alatt
kelt műveiből, melyek javát lapunkból ismeri a kö¬
zönség. A könyvnek A boldogság vándora lesz a
czíme. Az előfizetési árat, fűzött példányért 3, dísz¬
kötésű példányért 5 koronát, a szerző czímére (Bu¬
dapest, IV, Magyar utcza 11.) kell küldeni lehetőleg
április elejéig. — A budai reformátusok kedvelt lel¬
késze, HaypálBenő Vigasztaló igazságok s igaz tigasztalások czím alatt gyűjti kötetbe nevezetesebb
temetési beszédeit A kötet április első felében ke¬
rül ki a sajtóból. Ara fűzve 3 korona, kötve 5 ko¬
rona. Megrendelhető a szerzőnél (Budapest, I, Szi¬
lágyi Dezső-tér 3.).
Petőfi arczképe. Benczúr Gyulának Petőfiről fes¬
tett arczképe, melyet mai számunkban talál az ol¬
vasó, reprodukczióban megjelent a «Könyves Kál¬
mánt részvénytársaság kiadásában, mely a Petőfi¬
ház javára árusítja. A ki tehát e képet megszerzi,
nemcsak a leghívebbnek s legművésziebbnek mond¬
ható Petőfi-arczkép birtokába jut, hanem egy kegye¬
letes nemzeti intézmény gyarapításához is hozzájá¬
rul. A nagyérdekü kép kétféle kivitelben kerül for¬
galomba : színes aquarellnyomatban és heliogravure •
kiadásban. Az egyiknek ára igen szép aranyszélű fe¬
kete fakeretben 62 korona, a másiké aranyszegélyű
széles tölgyfakeretben 66 koiona. Megrendelhető 3
koronás részletfizetésre is a «Könyves Kálmán* tár¬
saságnál.
Új könyvek.
A fekete huszár. Irta Zsoldos László. Budapest.
A «Budapesti Hírlap» kiadása ; ára 3 korona.
Gróf Vay Sándor munkái. I. kötet: A régi rilágból. Budapest, Országos Monográfia részvénytarBosnyákország történelme. A legrégibb időktől a
magyar fenhatóság alatt. Irta ifj. Gébé Andor. Ung¬
vár, szerző tulajdona ; ára 3 korona.
Kossuth Lajos élete. Irta dr. Magyar Győző,
i Magyar Könyvtár 546 szám.) Budapest. LampelWodianer részvénytársaság ; ára 30 fillér.
.Viira. Színdarab 3 felvonásban, irta Ibsen Hen¬
rik. Norvégből fordította Szász Zsombor. (Magyar
Könyvtár 547—548. szám) Budapest, Lampel Wodiáner részvénytársaság ; ára 60 fillér.

HALÁLOZÁSOK.
HALOM JÓZSEF, a régibb ujságirógárda egyik igen
ismert, s általán tisztelt és szeretett tagja, életének
55-ik évében, a komarom megyei Kisigmándon.
Buzgó, lelkiismeretes újságíró volt, névtelen és sze¬
rény munkása a magyar sajtónak, a kinek egész
élete kemény munkában telt el. Hosszú időkön át
munkatársa volt a Vasárnapi Újságnak, a Buda¬
pesti Hírlapnak, a Pesti Hírlapnak, majd a Magyar
Hírlapnak, Egyetértésnek, legutoljára pedig a már
megszűnt Hazánknak. Itt segédszerkesztői székben
dolgozott, a mig csak ha tál ín ss szervezetét ki nem
kezdte két kínzó betegség, a köszvény és érelmesze¬
sedés. Nem bírta tovább a munkát s hatévi betegeskedés után rokonai körében megváltotta a halál A
kisigmándi temetőben helyezték örök nyugalomra,
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ANTAL fakeresketlő 60 éves koiában Munkácson
ALTÉR SÁMUEL magánzó 67 éves korában Buda¬
pesten.
SKDLTETY NÁTHÁN erdőmester özvegye, született

Hermán Ludmilla Apatinban, nyolczvan éves korá¬
ban. Általános és őszinte részvét kisérte sírjába a
köztiszteletben állott matrónát, kiben Hermán Ottó
kiváló tudósunk testvérnénjét gyászolja. — GAJZÁGÓ*
JENÖNÉ szül. Kuszka Ilona harminczöt éves korá¬
ban Budapesten. — SZTRELKÓ GUSZTÁVNÉ szül. Ha-

niszkó Lujza, Sztrelkó Gusztáv nyűg. M. Á. V. főfel¬
ügyelő neje, 70 éves korában. — Özv. REIGL ANTALN&
szül. Trittvein Amália 91 éves korában Budapes¬
ten. — TOMOR ERZSÉBET, Tömör Gyula és neje, szül
Domonkos Teréz 17 éves leánya Győrött. — HOR¬
VÁTH LAJOSNÉ, szül. Höffler Mária nyűg. tanítónő
54 éves korában Kassán. — BENDEL HENBIKNÉ, szül.
Wohralik Francziska, Bendel József dr. péczeli
o.-vos anyja, 75 éves korában Péczeien. — FEBWNKO
ALOJZIA 84 éves korában Győrött. - - Dr. KOHN
GÁBOBNÉ 70 éves korában Pakson. - - DBAGORITS

KÁLMÁNNÉ szül. Székely Adrienne 57 éves korában
Tokajban. — Özv. POÓR JÁNOSNÉ, szül. Birly Pau¬
lina 65 éves korában Budapesten. — Böjti BÖJTHY
ENDRÉDÉ, szül. Wiu'denek Emma bárónő 50 éves
korában Szépvíz községben. — Özv. KÜHNEL OszKÁRNÉ, szül. Zölcly Helén 59 éves korában Jász¬
berényben. - - Özv. NAGY ISTVÁNNÉ, szül. etédi

Máthé Juliánná 88 éves korában Lippán. — Ungerschützi BEECHTOLDT LÁSZLÓNÉ grófné, szül. szendrői
Török Jozefina gi'ófnő, csillagkeresztes hölgy 75
éves korában Nagykázmér községben. - - BAUER
JÓZSEFNÉ, született Eisenmann Alojzia 67 éves

A KELETI PÁLYAUDVAR ELŐTT.

korában Budapesten. — DOMÁNYI ELEKNÉ, született

nagy részvét melleit. Sírjánál Ló'rinczy György komrtrommegyei tanfelügyelő, a Petőfi-társaság tagja
mondott megható búcsúztató besíédet.
Elhunyták még a közelebbi napokban : POLESZÁK
GYÖRGY, állami főreáliskolai nyng. pedellus, 48-as
Lenkey-huszár 84 éves korában Székesfehérvá¬

rött. — Komjáti TAKNAY DEZSŐ m. kir. erdész 35
éves korában Budapesten. - - OBEBHOFFER JÓZSEF

ron. — Attóki SÓLYOM FERENCZ 48-as honvéd, rom.

nyűg. m. kir. állatorvos 50 éves korában Pozsony¬

kath. egyházi főgondnok, községi jegyző, 76 éves
korában Torján. -- BAKÓ ANTAL 48-as vörös-sipkás
honvédtizedes 78 éves korában Szekszárdon. ZSIGMOND MIHÁLY 48-as honvédhuszár 84 éves korá¬

ban. - - VERZÁR JÓZSEF ügyvéd, 86 éves korába u
Krasznabéltekén. — TOIFELHARDT MÁTYÁS nyugalma¬

ban Székesfehérváron. — ABOS LÁSZLÓ 48-fis huszár¬

nyng. megyei levéltáros, 65 éves korában Zalaeger¬

őrmester Endréden. — HELLEB SÁMUEL 48-as hon¬

szegen. — JÁMBOB MIKLÓS ékszerműves 19 éves ko¬
rában Budapesten. — HAMMER KÁROLY, a pápai

TÓTH FEEENCZ 92 éves korában Debreczenben. - Kő-

70 éves korában Budapesten. — HANTY KÁEOLY

honvédtizedea 85 éves korában Budapesten. —
SZKNDKEY GERZSON ügyvéd, volt országgyűlési kép¬
viselő Kecskeméten. — KÁN BÉLA dr. királyi taná¬

takarékpénztár főkönyvelője, 37 éves korában Pá¬
pán. — LAKATOS IZBA nyűg. tanítóképző intézeti

tanár 59 éves korábnn Csfksomlyón. — HOFFMANN

e- tHennebergi-selyem
l K : « f.-tol feljebb, bér¬
mentve és vámmente¬
sen. Minta postafordul¬
tával. Megrendelések birmely nyelven intézendSk :
11990
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Bemenyik Polin, 42 éves korában Bián.

EGYVELEG.
* A jövő városa. Henriét franczia orvos a követ¬
kezőkben állapítja meg azokat az elveket, melyek
szerint a mérsékelt éghajlat alatt egy a közegész¬
ségügynek megfelelő városnak épülnie kell: Min¬
den utczának párhuzamosan, északkeleti vagy dél¬
nyugati irányban kell nyílnia, hogy a délnyugati
szelek szabadon járhassanak s a levegő meg ne re¬
kedjen. Minden ház két egymással párhuzamos
utczára nyíljék, belső udvar nélkül s csak olyan
széles legyen, hogy egy szoba 9 mögötte egy a
•

Világkiállítás MalUnd 19O8. Grand Fríz.

korona

Vesszőparipaliliomtejszappan
Bergmann és Társa czégtől Dresden 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 és rózsás arczszin elnyerésére és
megtartására. Darabja 80 fillérért kapható min¬
den gyógyszertárban és drogneriában, illat ezer=
és fodrászüzletben.
=

2632. sí. feladvány Schnszter Zsigmondtól, Budapesten.
«ÖT*T.

TO-iSOS.
Világos indul és a második lépésre mattot ad.

KÉPTALÁNY.

Szerkesztői üzenetek.

Leichner-féle Hermelinpnder és Aspasiapnder
világ legjobb é) leg¬
ártalmatlanabb arczporai ; az arczbörnek
finom, rózsás, üde
ízint kBIcsőnSznek, a
nélkül, hogy rajta a
púder észrevehető vol¬
na. Kapható a gyárbau
B e r l i n b e n , Schützenstrafse 31 él mini illatszerksreskedésben. Tessék mindig
Leichner-i. árntkéroi.

SAKKJÁTÉK.

Hieroglifek. Cybele ünnepe. Mind a három vers
művelt ember munkája, de nem költőé. Mondani¬
valóját nem tudja olyan ruhába öltöztetni, hogy művászi hatást tegyen.
Hangulatok. Ép a hangulatot nem érezzük ki
belőle.
Könnyes éjszakák. Valami úszkál versében, a mi
talán költészet volna, ha meg tudná fogni, — így
azonban csak a téveteg ábrándozást látjuk benne.
A 7-ik számban megjelent képtalány megfej¬
Az én szerelmem. Gyászinduló stb. Egyelőre ne
higyjen föltétlenül ismerősei dicsérő megjegyzéseinek, tése : A kemény fát kemény ékkel hasítják.
melyek forrása bizonyára vagy a kritika hiánya,
vagy az udvariasság, mert verseiben nem sok van, a
Felelős szerkesztő: Hoitey Pál.
mi költőre vallana.
SzK>-kesitöségi
iroda : Budapest, IV., Reáltanoda-u. 5.
Márczius tizenötödikére több alkalmi verset is
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-uteza 4.
kaptunk, sajnos, egy §0111 közölhető közülük.

fepnbonok»t,

elszakíthatatlan. ~9t
ER.T darab börbűL
Apró pénznek külön mélyedés.

3.-

•

Az án elmúlásom. Nocturne. A két kis versben
csillog valami költészet-féle, csakhogy a nyelvüknek
nincs zenéje s ezért fáradtan hatnak.
Elbujdosom. A mi jó benne, az nápdal-rcminiscentia, a többi merő dilettantizmus.
Emlékszel-e ? Ez a vers bizony nem állja meg a
bírálatot.

Az Országos G y e r m e k v é d ő Liga, a melynek
eddig közel 15.000 különben züllésnek kitett gyerme¬
ket sikerült megmentenie, óriási munkaját minden¬
kinek támogatnia kell. Ezért történt, hogy a pénz¬
ügyminiszter országos tombolajátékot engedélyezett
czáljaira. A liga a tombolasorsjegyeket már kibocsá¬
totta, l korona 50 fillérért minden tőzsdében és bank¬
üzletben kapható. Minden sorsjegy feltétlenül nyer
ezüst, vagy aranytárgyat. A legnagyobb nyeremény
20.000, korona, a legkisebb is megéri az l korona
50 fillért. Ez pedig azért lehetséges, mert a liga óriási
mennyiségű ajándéktárgyat kapott és most ezeket ily
módon értékesíti.
B ő r ö n d ö k b e n és egyéb szíjgyártó munkákban
elsőrendű specialista a jó hírnévnek örvendő 1875. év
óta létező szíjgyártó-, nyerges- és bőröhdöBmester
Olbrioh L. Budapest, Teráz-körut 6., kinek hirdeté¬
sére felhívjuk az olvasó figyelmét.
Nap- é s e s e r n y ő k b e n és reform-fűzőkben nagy
és választékos raktárt tart Brand Sámuel, Budapest,
Deák Perencz-u. 8. és Király-utcza 16. Jutányos árak
mellett igen jó minőségű árukat bocsájt a vevőközön¬
ség rendelkezésére. Lásd hirdetését.
Ha , hull a haja, használja a nires amerikai
Brool tanár-féle Petrol-balzsamot. Egyedüli biztos
szer hajhullás "és korpaképződés ellen. Az összes
amerikai klinikákon állandóan rendelik. Nagy üveg
ára 3 korona. Silány utánzatoktól óvakodjunk. Kap¬
ható Petrovics-drogériában, IV., Bécsi-utcza 2. szám.

BWerner

VÖRÖSKERESZT DROGÉRIA
Arad.Weiizor Jánns-utcza 2.

penztárcza

A Magyar Á l t a l á n o s T a k a r é k p é n z t á r Kész¬
vény-társaság f minap tartotta XXVII. rendes köz¬
gyűlését Beck Miksa alelnök elnöklésével. Az igazgatói
ság jelentése kiemeli, hogy a lefolyt üzletév a tavalyév válságos viszonyainak utóhatása alatt kevéssé ked¬
vező kilátások mellett indult meg. Hazánk kipróbált
ellentálló képességébe való bizalom azonban ismét
felülkerekedett s az üzleti tevékenység a rendes ke¬
retekbe tért vissza. Megemliti továbbá a jelentés,
hogy az év második felében mutatkozó nagy pénz¬
bőség a kamatbevételekre kedvezőtlenül hatott ugyan
és a külföldhöz a befektetési értékek vásárlásától
még mindig idegenkedett, a társaság mindamellett
oly eredményekre utalhat, a melyek az előző évi
hozamot meghaladják és az igazgatóságot abba a
helyzetbe juttatják, hogy a közgyűlésnek ismét a
tavalyinál nagyobb osztalék
megállapítását javasol¬
hatja. Leszámítoltak 106 3A millió korona összegű
váltót, értékpapírokra adott előlegekben 15 millió
koronát helyeztek el, az adó és óvadékhitelek őszszege közel 12 millió koronával szerepel, a pénztár¬
forgalom 676 millió koronát és az összforgalom
2449 millió koronát tett ki. A felügyelő-bizottság je¬
lentésének felolvasása után a közgyűlés elhatározta,
hogy a kimutatott 1,531.275 korona 5-t fillér tiszta
nyereségből az igazgatóság jutalékára 112.938 ko¬
rona 41 fillér fordítandó, a tartalékalapba annak
(2,250.000 koronára való kiegészítése ozéljából 149.964
korona utaltassák, az intézeti ház értékéből 25.000
korona leírassák, a nyugdíjpénztár 20.000 koroná¬
val dotáltassék, a részvényszelvény 1909 márczius
5-ikétől kezdve 34 koronával (6'8%, tavaly 33 kor.i
és a még a forgalomban levő 1000 darab alapító)
részjegy szelvénye 14 koronával váltassák be, míg
a fenmaradó 121.255 korona 83 fillér új számlára
vitessék át. A közgyűlés az igazgatóság összes ja¬
vaslatait határozattá emelte és a felügyelőbizott¬
ságba dr. Zsilinszky Mihály nyűg. államtitkárt vá¬
lasztotta be. Megválasztotta ezenkívül a közgyűlés
három évi időtartamra a választmány eddigi tagjait,
s új tagokként dr. Burger Árpádot, dr. Gobbi Ká¬
rolyt, Hermann Ignáczot, Kauser Gyulát, Kurzweil
Vilmost, dr. Nagy Emilt és Zsembery Istvánt. A napi¬
rend tárgyainak elintézése után egy részvényes indít¬
ványozta, hogy az igazgatóságnak, különösen K r o nb e r g e r Lipót vezérigazgatónak, valamint a tiszti¬
karnak körültekintő és gondos munkásságukért a
közgyűlés köszönetét fejezze ki. A közgyűlés az indít¬
ványt egyhangTTtelEeBBŰéssel 'magáévá tette.

Bayer Antal gyógyszerész által tPark-Clubi név
alatt forgalomba hozott szépitőszerek, mint: créme,
illat, pouder és szappan széles körökben kedveltek s
különösen az előkelő hölgyek használják ezeket a sze¬
reket előszeretettel. Kaphatók jobb drogéria-üzletek¬
ben és a főraktárban: Bayer Antal gyógytára Buda¬
pest, Andrássy-ut 84.

Leichner-féie Zsirpuder

bársonypuhává ós halifehfrré leszi.
Egy üveg ára l korona.
Kapható minden drogériában
::
Főszélküldési hely:
::

Törv. védve.

"REKORD"

korában Gyulán. — KESSZEKHEIMEB JÁNOSNÉ, szül.

CZOR KÁROLY, komárommegyei bokodi jegyző Győ¬

zott hajóskapitány, több érdemrend tulajdonosit,

véd 86 éves korában. — NAGY LAJOS, volt 48 ás

Eljegyzés! •
LakodalmiDamast Eolienne -

csos, ügyvéd, Budapesten. — TORKOS KÁEOLY REZSŐ

pénzügyi irodatiszt 29 éves korában Győrött. —

Mátén Mária 59 éves korában Aranyosmaróton. —
GOLYASI BÉLÁNÉ, szülletett Szabó Matild 26 éves

másik utczára nyíló folyosó férjén el széltében. Az
utczák olyan szélesek legyenek, a milyen magasak
a házaik, úgy hogy naposak lehessenek. Minden
ezer méternyire nyíljék egy 35—40 ár széles tér.
Az utczákon három méter magas fák legyenek
ültetve, melyekkel virágokkal telt szobordíszes
vázák váltakozhatnak. Háztető ne legyen, hanem
helyette virágos terrasz.
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öcsém, mit akarsz?

vagy Fay-féle valódi sodeni ásviny-pastillákat ? — Weraer
leli: — Bonbonokat és Fay-féle valódi sodeni pastillákat. De a bácsi
nevet: — Nem, ez nem megy így, vagy Fay-féle valódi sodeni paslillakat,
vagy édességeket. És a kicsike így határoz: — Ügy inkább csak Fay-féle
valódi sodeni paslillakat akarok. Az én osztályomban a gyerekek mind
Fay-féle valédi sodeni pastillákat hoznak az iskolába, én is akarom azo¬
kat. A tanító is mondja, hogy ez okos dolog és ezért nem fordul elő be¬
tegség a mi osztályunkban. — A Fay-féle valódi sodeui pastilláknak
doboza l K 2ö f. és kapható minden gyógyszertárban, drogneriában és
ásvány vizkereskedésben.Vezérképvise'őségAiiszlria-Magyarorsz. részére:
W. Th. Gantzert, Wien, IV/1, Grosse Neugtsse 27.

vásároljon Svájczi selymet! |
Kérjen mintákat tavaszi és nyári újdonságainkról ru¬
hák és blúzok számára : Ottoman, Liberty, Cotolé,
Crepe de Cnine, Lonisine, Taffetas, Mousseline 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 maffánfeleknek b e m e n t v e és elvámolva a házhoz.

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

kizárólag- csak a készítőnél
Vidékre utánvéttel.
3 darabnál pnrtnrnenteB.

CHINA-BOR VASSAL

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

Ha őszül a haja,
ne használjon mást, mint a

kellemes, hatásos hashajtószer
felnőtteknek és gyermekeknek
egyaránt.
Enyhe és biztos hashajtó, hatását orvosok
többszörösen kipróbálták, s ezért a „Califig"
néven ismert Kaliforniai Fügeszörp tisz¬
tasága és rendkívül jóliatásu tulajdonságai¬
nál togva állandó vagy múló székrekedés,
emésztési zavarok és étvágytalanság esetén
Orvosok által ajánlott, szívesen használt szer.
Különösen kell ügyelni a „Calitig" védjegyre.
kMinden gyógyszertárban kapható. Nagy üveg 3 kor. Kis üveg a ko

Megvizsgálta Bool tanár ésreodellei közvetlenül'

1

iStl Peti-ol-Balzsamot
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mely 3 üveg elhasználás! után végleg megszüntette a hajhullást,
korpaképiödést; a hajat bársonysimává és hullámossá telte. Száraz
és zsíros 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 Budapest, I V . kér.
0000
B e c s - n t c z a 2 . szám.
11001

egyi tisztítás, ruha- =====
s festés, gőzmosás

Ha fáj a feje
ál *.a k «• j-ktf--«T n

s=i
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mert ez nem hajfestő, de oly vegyi összetételű szer,
mely a haj eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K.

"sTÍ"*

i_

Budapest, V/49, Szabadságtér, Sétatér-ntcza

SteckenpíerdLiliomtejszappan
=

legenyhébb szappan

=

:: a bőr részére. : :

Bcretvás-pastillátT
l r
O/ft $}
^2f7X»
~í n?9
?'
~ K»Ph»tó minden gyógyszertárban.
Orvosok által ajánlva. - Három doboznál ingyen portai szállitás

~f T*nt*fmst

Dtu kebel
két hónap alatt

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában,

czimü ismertető füzetet bárkinek bérmentve
H alteiiherger Béla, Kassa.
*.*.*.*.+.+.

ne tétovázzék, hanem
használjon azonnal
mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint én fejfájást elmulasztja. — Ara

tf AOITI + I

„STELL^-HAJVIZET,

KyglenlknB kiállítás 10O6. Legmagasabb kit fint.
Erösitőszer g y e n g é l k e d ő k , v é r s z e g é n y e k .és
lábbadozók számára, jbtvágygerjesztő, i d e g 12666
e r ő s í t ő és v é r j a v l t ó s»er.
Kjtjjnő (i
5(K)0-nél több orvosi vélemény.
J. S E R R A V A L L O , Trieste Baroola.
Vásárolható a gyógyszertirakban félliteres fivegekben
á K 2.60, i'gész literei üvegekben á K 4.80.

ÉK5ZE REK
EZÜSTNEMÜEK
•g7t ázi szerek, órák, ang-ol.franda
esklnaezüst disztárg-yak gyári
áron a l e g ú j a b b angol rendszer

.UrtzteVők részletfizetésre
Sárga János ékszergyárostól

HERZ EMMA
Ö. o . és kir. Fensége József fűhercs*g kamarai stallitója. Román ki¬
rályi Jubileumi érem tulajdonosa.
Grand Prii nagy aranyérme és ke¬
resztje. Kitüntetve őrsi. iparegyesfllet díszemével, továbbá London,
Bécs, Budapest, Pécs, Milánó, Bu¬
karest stb. stb.

Első magyar aranyhímző telepe
Bpest, Deák Ferencz-u. 17.

Ajánlkozik legművésxiesebb kiviteHi,
mindennemű arany, . ezűjrt, é s
selyeznhimzésok, különösen

- ZÁSZLÓK, -

zászlószalagok és templomi
berendezések készítésére stb.
Bajsokkal díjmentesen szolgál.

Kolozsvárit. - Képes
nagy árjegyzék ingy.

Piluiesoneitstn
Utal (keleti pilulik)aiegyednUek,
melyek a mel¬
let fejlesztik.
szilárdítják és
ojjáalkotjákél
asaaezonii
kebelnek ke¬
cses teltléget Ml
C8ŐDOS-

nek, a
nélkül,
bofry az egészségnek ártana. Ke¬
zeskedve anenikmentes. Az or¬
vosi tekintélyektől eliamerve.
Absolnt diacretio.Doboza haszn.
atasifénHnl K 6.46 bérmentve.
1. Batié gyógyszertára. Parii.
Baktárak: Budapest, Torok i.
Kiralv-n. If. Wien, Pserhofet
B , Singerstrssse 15.

ERKETZ ISTVÁN UTÓDA
* »

kelmefestő és vegytisztitó gyára * % *

Budapest, IX. kér., Kinizsy-utcza 14. szám.

Czégtulajdonos.:. Kovács

HARISNYAHÁZI
KARDOS él STE1IBB TI., Andrássyit 5f. (Oktepi).
Harisnyák, keztyük, trikók, áruk, övek,
színházi és sport különlegességi czikkek.

Kitüntetve: Fázis, Bécs,
— Budapest, Szeged. —

Alapittatott 1864.
Telefon 63-36.

Vidéki megbízások pontoEndre. tan ttljesittetnek.

SSBSB

Gyn]t5t«lepek: -i—

Andrássy-át 5O. szám.
Lipót-kőrút 16. szám.
Isabella-utcxa 66. szám.
Rákóozi-nt 78. asázo.
Ullői-át 3O. szám.
Váozi-vtosa SL zsAso.

1 ) . SZÁM. 1 9 0 9 . 5 6 . KVKOLYAM.
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Gr I T

11.

féla

Beregmegye.
gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a légző¬
szervek hnrutos bántalmainá.1 igen jó hatású még
.'. .'. akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .•. .•.
Megrendelhető: ÉDESKTJTY L.-nél Budapesten és
a forrás kezelűségéuél Munkácson.

Turista¬
fluid.

mim-

minden mosogébármely konkurrencziáhoi tartozzék (olya¬
nokat is, melyek nagy lármával
és piaczi reklámmal hirdeltetnek);
_ hófehérre harmad annyi
11108
időben, mint azelőtt;
Irimólí a f^'érnemüt eddig
KlUieil e i n e m ért módon ;

eremé
illat

5 h a s z n á l j á k . Főraktár B A Y E R A N T A L , gyógylára
j Budapest, Andrássy-új Ki. sz. Kapható azonfelül KarlscIunarolT.
l Lux, Nenida, Molnár és Moser és Utasi utóda drugueriákhan.

A szépség és fiatalság
megtartásúra legbiztosabbszei

r\

L

vagy RIZSVAJ,
(törv. tédve)
mely a bőrt puhítja, finommá
:::
és széppé teszi. •:::

Hatása biztos és gyors.
A leghíresebb bel- és külföldi
bőrgyógyászok és kozmetiku¬
sok által kipróbált sxer. —
Sohasem avasodik ; teljesen
ártalmatlan, mely az éretlen

Első Leánykiházasitó Egylet m. sz.
Gyermek- és életbiztosító intézet.

Budapest, VI., Teréz-körüt 40-42.

Alapittatott 1863.

F. év'február havában 1,700.300 K értékű biztosítási
ajánlat nyujtatptt be és 1,539.500 K értékű nj biztosí¬
tási kötvény állíttatott ki. — Biztosítási összegek fejér/en 96,153 K 84 f. fizettetett. — 1909 január 1-től
február 28-ig bezárólag 3,485.100 K értékű biztosítási
ajánlat nyujtatott be és 3,040.900 K értékű új biztosí¬
tási kötvény állíttatott ki. — Biztosított összegek fejé¬
ben a folyó évben 208.658 K 65 fill. és az intézet fenn¬
állása óta 14,071:614 K 24 fill. fizettetett ki. — Ezen
intézet a gyermek- és életbiztosítás minden nemével
foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és legelőnyösebb fel-'
tételek mellett.

let 6—8 hét alatt érhetni el a
törv. védett «Büsterl*n nevű
arany éremmel (Paris 1900,
Hamburg 1901, Berlin 1903) kitüuletett orieutális ('lőporunk
használata által. 30 fontnyi hizás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬
tétlen reális, nem szédelgés.
Sok elismerőlevél. Dob^z hasz¬
nálati utasítással 2 marka.
Postautalványon v. utánvéttel
(portó külön) Hyg-ienisches
Institnt D. Franz Steiner
& Co Berlin 67. KöniggralzerslrasseBfi. Budapesten kapható:
Török Józsefnél, Király-u. 12.

„Kilós" Nagygózmosodában
Weinberger Aladár
Budapest,Rottenbiller-utca 30.
Gyűjtőknek és viszonttisztitóknak nagy árengedmény.

Szűcs mester

í
Rég bevált aromatikns
bedörzsölés az inak és iz¬
mok erősítésére és edzésére.
Turioták, kerékpározók, va¬
dászok és lovasok által siker¬
rel használva elő- és utóerősitésre nagyobb túrák után.

az arozot tisztítja, fehéríti és bársonypnhává teszi. Egy
t é g e l j á r a l k o r . 4O flll., k i s tégely á r a 70 fill.
Serail-szappan, Epe-szappan kitűnő toilett szappa¬
nok a kenőcs használatához. Serall - oréme nappali
használatra, S e r a i l - p o n d e r kiváló finom arczpor há¬
rom színben, fehér rózsaszín ég oréme. Egy doboz ára l kor.
Készíti R O Z S N T A T M A T Y Á S gyógyszertára,
Aradon, Smabadiág-tér.
12294

Eg-ész üvegr ára K 2.
rél üveg- ára K 1.20.
Kwizda-féle FLUID
Valódian kapható a gyógyszerti¬
rakban. — Főraktár:
T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerész¬
nél, Budapest. Kirá'ly-ulcza 12,
Andrássy-út 26.
G

FIGYELEM!!!

A jelenkor legkiválóbb bőrfinornitó
találmánya a

növényekből készült

" A bőr
felületét nem
oxidálja és nem «ármint a zsíros Kenocaök. Ellenben fehéríti, üdévé és
bírsonysimávi változtatja. Kapható min¬
ién drogéViában. l'róbatégely 50 f. n. uvegdoboz
K uappan l, púder l K. FSrakt. Bp. Baross-utcia 91.

kristályszerü
massza, a

3

:: 5O.OOO pár ocljpő! ::
4 pár czipö csak K 7.5O
Több nagyobb gyár lizetésképtelensége következtében megbizattam
nagyobb mennyiség árának eladá¬
sára mélyen elolállitasi iron alul.
Eladok tehát 2 pár úri, 3 pár női
fűzős czipőt jól elkészítve, elejránsan kiállítva összesen 7 K St)lill.ért. — Nagyság raenliméterekben
adandó meg. — Küldés utánvétlel
S. U R B A C H czipö - kivitel
K r a k a n 8 8 . Kicserélés meg¬
engedve, vagy a pénzt visszaadom.

KNUTH KAROLY
mérnök él gyároi

11910

C«. és kir. fensége József főherozeg üdv. szállítója.
Gyár és iroda:
Budapest, VII. kér., Garay-utcza IO.
Központi via- és gözffttések, légszesz- éa vízvezetékek, ogatornizieok, szellőztetések, azivattyuk, vizerfmfivi emelőgépek gtb.

Tarrek, költségyetések, jóíedelml eliírinyiatok gjorsan késiittelnek.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA
Budapest, IV., Egyetem-utoa 5. Elsőrangú belvArosi Bz&lló. 75 gzoba. ui butoiral felezerelve. Feltétlen tisztaság. Penaio. Kitűnő étterem. Jutányos árak. S«abó Imre tulajdonoe.

SCHWARTZ MÁRTON
Budapest, VII., Károlykörút 17. szám.
Dús választék
szőrme árokban.

Rendeléseknél szíves¬
kedjék lapunkra hivat¬
kozni.

Páratlan és csodás hatású arczszépitö és
linomitó a Földes-féle
—

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

BÚTOR

készpénzért és részletre.

3 szoba teljes berendezés 36O frt,
mely áll: l háló, ebédifi és szalonból.
100 szoba állandóan készen raktáron
a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 fill. bélyegekben.

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

Gyermekek elismert legkiválóbb tápszere

a Phosphatine Faliéres.

Mérték utáni rendelések.
ELItA.GA.DO TJJÜONSAO I !

Akar-e
szép lenni? ?

Akkor ne hasz¬
náljon mást,
mint a legjobbáltalában
elismert —

magyar pipere-boraxot,

BÚTOR

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

Sárkány I.
bntoriparosnál, Budapest, '

VII., Erzsébet-körűt 26. sz.
műhely és raktár.

a melytől rózsás, üde, selymes arozbőrt nyer, eltünteti
a ránozokat, ezeplőt, májfoltol, pattanásokat, rtb.
' / - f e i i / f 7 nem nélkülözhetjük, mert
/ I f / d f t t l / f / a legkeményebb talaj¬
vizet is megpuhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgyul¬
ladás, izzadás és szájbűz ellen, A fogak fehérítése és
épentartása tekintetében bámulatos hatással bír. Mint
univerzális háziszer gyermekápolásnál és háztartás¬
ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható.
Egy dobos ára 30 és 75 fillér. —
Rogatsy-féle borax-crém l K, torai-szappan 80 t.
barax-pouder l K 2O f., borax-fogkrém 5O fillér.

* ** *

selyeniáruháza, IV., Bécsi-utcza 4.
Kapható minden grógyuer A .

: TAVASZI 1DÉIY:

Royal Serge
_ 70 cm. .széles
Triamplianto Xouvelle
.- 70 i »
Shantang
70 ) B
))
Shantnng Cotele . — _ ~~_ 85
Sliantung Pecroné
_ 8ő
Crepe Meteor
110
Oharmen.se
. 110
Fleur de sóié Imprimé -_ .... 110
í
Crepe Martelé
110
Twill sóié Imprimé
.-. 110
Crépe Shantnng .~
110

ROGÁTSY KÁLMÁN drogériája,
Budapest, VII., kér.,

SiaWuí-Sí LOHR MÁRIA

czimü lapot megrendeli, játszva
minden megerőltetés nélkül és ön¬
állóan az a n g o l é s f r a n c z i a
nyelveket alaposan megtanulhatja.
Előfizetési ár negyedévenként ihinden kiadásra 3lor. — Megrende¬
léseket elfogad és mutatványszá¬
mokat küld a kiadóhivatal. Buda¬
pest, A n d r á s s y - n t 9 7 . szám.

Olcsó cseh iigytoll!

S kiló: u] (ositoti Iá korom, fíhér pehílvpnha foszlott 18 K, 24 K, hófehér pehclypuht fosilpU 3U K, 36 K. Szállítás portomén tes, utánvéttel. A kicserélés és visszavétel portó
megtérítés ellenében megenfgedtetik.
BENEDIKT SACHSEL Lobéi 60. J'ilsen mell. Bóhmen

legszebben tisztittatnak a

megtakarít L

+Soványság. +
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬

P r o m i A d u i n á l n a p " é s esern y ö sy ár Budapest, IV.,
DraQQ i>alüliei Deák Ferenc-u. 18 ésKirály-n. 16.

Gallórok és fehérneműd

rizs te.inemii nedvéből ál-

littatifc elő. 1 nagy tégely ára
3.50 K. Egy darab szappan
1.50 K. 10koronás megrende¬
lési bérmentve küld a magyar¬
országi főraktár: T ö r ö k J .
gyógyszertára Budapest, Király-utcza 12. sz., D r . B í r ó
gyógyszertára Kolozsvár, Mítyls király-tér. — Szétküldés
naponta (diskrélen) a világ
minden városába.

reform-fűzőkben,
melyeket mérték szerint is készítek.

^ . LU. lJ*. UJA Uit.UJA UAt,u]Áj,Uái,yit Uti.ulÁA olti.Uái.klAt.lJÁi Lili

5

O L C S Ó de jó.
Sok ezeráll üzemben és ugvan:: ennnyi az elismeiölével. ::
Bf
Próbára is. ~WI
Titania - mángorló.
17-féle
nagyság¬
ban 2—3
keményfahengerrel,
minden árfokozatban
35 K-tól
feljebb. Öt
évi jótállás
Titania-forrófacsaró.
elsőrendű paragnnimi henger¬
rel. Prospektusok, plakátok és
referencziák ingyen. Képvise¬
lők kerestetnek.,,
TITANIA- MÜVEK
W e l s , Felső-Ausztria 20. sz.
Gyártanak különlegességek
gyanánt: mosógépeket, takarmány-syorspirolo velőgépe¬
kel, szénagereblyéket, szegecsfecskendőket, kiilönzőket, stb.
Hészletlizetésík szívesen en¬
gedtetnek.

FALUDI LÁSZLÓ

S E R A l L-A RCZKENÖCS,

peli

Az előkelő hölgyek csak a

costum és pongyolák

legnagyobb választék eredeti franczia

Uús raktár lovagló-, hajtóvadász-, utazási és sport:::
csikkekben.

Alapítva 1875. Árjegyzék ingy.
gyorsgó'zmosógép

nap-és esernyőkben;

Bpest, VI., Teréz-körút 6.

igyó-védjegy.
„Titania"

Haját készitményü

s^JJarrá»*t6, n y e r g e s é s bövöudös

5 FLUID =

BLÚZOKÉ-RUHÁK

Legolcsóbb bevásárlási forrás

OLBRICHT

KWIZDA

FORRÍS
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SZÁM. 1 9 0 9 . , 5 6 .

Eielottl KRONFTJSZ.

* * **

Rákóczi-út 1O. szám.

Csipke-, vegyészeti tisztító és festé.ieti

Nagy választék legszebb blúzselymekben.
Dús választék fehér hímzett batisztokban.

Fióküzletek: IV., EakQ-út 6, VI, AndráMf-úl 18,
VIII, Józeef-kOnU 2, IX, Calvin-léi- 9, V, Marmlnczad-utcia 3, VI, Teréz-fcArút 8 9 .

Nehéz minőségű nyersselyem
minden szinhen
frt
1.10
Nehéz minőségű lonisienne min¬
•
—M
den szinhen
Suhogó reclamtaffota minden
színben _
• 1.10
racheniire de s»ie 110 cm. széles
• 3.25
KengalinedeswiellOcm. széles
Hímzett vászon- és hatiszt
rnhák nagy választék
6 frttól kez.lvc
2 m. hosszú utazó-fátyol min¬
den szinhen
l • •

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

Budapesten, L, Mészáros-utcza 58.

Továbbá: A legnjabb tavaszi
gyapjukelme és legszebb svájci
batisz hímzés kölönlegessé:: :: gek olcsó árban.
:: ::

Telefon K.:íl-48. Sürgönyczim: Cartonage.
Gőzerőre berendezőé.

A magyar kir. dohanyjövedék szállitója.

Mintákat vidékre franco ! !

Napi gyártás 150,000 doboz.
Szenvedő bölgyek és urak
l ne mulasszák el legújabb árjegyzékem ingyen

l és bérmentes küldetése iránt hozzam fordulni,
l E felettébb hasznos, mintegy 3000 természethű
ábrát tartalmazó könyvben mindennemű kötszer
pontos leírása feltalálható. Minden altesti be¬
tegség ellen szolgáló haskötő, mely köldök és
has-sérv, vándorvese és hájasodás ellen előnyö¬
sen alkalmazható. Hölgyek -számára pedig ki¬
tűnően beválik az altest támasztékánl szülés
előtti és utáni időszakokban.
V a r r a l nélküli gummiharisnya görosér,
eres csomók, viszértágulásnál, valamint dagadt
és egyébként szenvedő lábakra a legradikálisabb
hatalyn szer. Mérték szerinti elkészítését legjutányosabban eszközli:
i f i [ orvosi műszer és testcpyenesitő g»p«k
« • cyára Bpest, IV., Koronaherntcza 17. Alapittatott 1878. Telefon 13—76-

Egy nagy doboz ára 3 kor. 8 O fillér.
Fíraktir: Z O L T Á N B É L A gyóg gzer ára
Budapest, V., Szabadság-tér (N. Korona-u. sarok"
Érdeklődőknek

Spezialitát dér Parfümene

QEORÜ DRALLC HAMBURG

Gyöngyvirág Illusio a „világítótoronyban"
alkoholmentes virageseppek.
Elragadó, a megtévesztésig természetes illat. — Sokszor T
.•.v
utánozva — de sohaaem megközelítve!
.'.'.' x
Újonnan megjelent: ROZSA ILLUSIO
»
•/ .'.
a sötétpiros rózsa teljes illata.
.'. '.'

Előkelő hölgyeink

Tudja Ö n ? h0gy

a

Gyermekvédő Liga minden sorsjegye

Ha nem, ügy rendeljen ezen sorsjegyekből és győ¬
ződjék meg ennek igazságáról.
sorsjegy,
ugyanannyi

400,000

nyeremény.

A legkisebb nyeremény művészi izí léssel készült arany- vagy ezüsttárgy.

:. Főnyeremény 20,000 korona. .'.
Nem ajándékoz és nem koczkáztat és mégis elő¬
mozdítja a sorsjegyvásárlással a Liga czéljait: mert
az e réven begyült m i n d e n fillér egy-egy meg¬
m e n t e t t k i s lélek váltaágdija.

Ara darabonként l korona 50 fillér.
^•i

~ ^

rrr

ferméaetowvényo

ÍZ.

díjtalanul

ohne Alkohol
im Leuchrrurm.

lel tétlenül nyer?
kizárólag IV., Bécsi-ntcza 4. szám.

•Lsiiu-rtetötiizet.

Főelárnsitás az Országos Gyerinokvédő Ugra
központi irodájában Budapest, IV., Ferencziek-tere 4.

sohasem látogatnak színházat, hangversenyt vagy nyilvános
helyet, a nélkül, hogy előbb ne gondoskodtak volnaaz arcibör
szépségének oly nagyon ártalmas külső behatások távoltar¬
tásáról. Elismert lény, hogy előkelő hölgyeink és mívésznőink legkedveltebb toalettczikke a szabadalmazott

Kriegner-féie Créme de Marguerite.

Az elismerő-levelek egész tömege igazolja, hogy használata
mellett az arcibör zsíros tapinlata megszűnik, nem fényes, t
nap, levegő, szél és hideg nem tehetnek benne kárt Az arcz
üde, bársonypuhaságu lesz tőle börhámlás, kiütés, májfolt,
boratka, izeplő nem éktelenkedik rajta.

A Kriegner-féle C r é m e d e M a r g u e r i t e
a legideálisabb szépitöszer és a mellett teljesen
ártalmatlan miről alábbi hivatalos bizonyitv. tanúskodik :
M. kir. áll. vegykl«érleti állomás Bndapeiten.

Hivatalos bizonyítvány.

A budapesti m. kir. vegykisérleli állomás részéről ezennel
hivatalosan bizony itlatikVnogy a Kriegner György gyógyszer¬
tára által gyártott Créme de Marguerite arcíkenőcs fém¬
alkatrészeket, festékanyagot vagy egyáltalában a szerve¬
zetre ártalmas hatású anyagot nem tartalmaz.
Lieberntann df.,« m- k. áll vegykisérL állomás vezetője.

A Kriegner-féle

Créme

de Marguerite

kizárólag a KORONA-gyógyszertárban
kapható, Budapest, Kálvin-tér (Baross-utcza
•sarok). Egy tégely ára 4 K . PosUi izétküldés naponta.

11. szín. 1909. 56.

VASÁBNAPI ÚJSÁG.
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* Elsőrendű gyógyvíz és diátetikus ital. * |
Vesebajoknál, a húgyhólyag bántalmainál
és köszvénynél, a czukorbetegségnél,
az emésztési és lélegzést szervek hurutjainál

a B o r és Lithion tartalmú gyógyforrás
12, SZ. 1909. (56. ÉVFOLYAM.)
a continens legelső orvosi szaktekintélyei által kitűnő sikerrel használtatik.

Kellemes izü.

VÖrhenynél

(scarlatina)

fellépő vesebántalmaknál.

Különösen oly egyéneknek ajánlatos, kik

Vasmentes.
Köanyen emészthető.
Teljesen tiszta.
Állandó összetételű.

ülő életmódjuk folytán
aranyeres b á n t a l m a k b a n ,
h ú g y s a v a s lerakódások¬
ban, vagy a n y a g c s e r e
b e t e g s é g e k b e n szenvednek,

Dr. Szontagh Tamás, bányatanácsos, m. kir. főgeologus a «Hydrogeologiai megfigyelések*
czLoiü most megjelent és a szinyelipóczi «Salvator» -forrás-csoportról szóló közleményében többek
között a következőket is mondja:

HOITSY PÁL.

MIKSZÁTH KÁLMÁN.
16 korona.
8 korona,
4 korona.

A tVfídgícroníJící»-val
negyedévenként 80 fillérrel
több.

csupán magáról Pápa város kissé későbbi ere¬
detű váráról fogunk megemlékezni.
AZT HISZEM, hogy a hazánk történelmi em- A pápai vár legelőször :l544-bai kerül tör¬
lekéivel oly szeretettel foglalkozó «Vasár- ténelmünk lapjaira, mikor Enyingi Török Bá¬
napi Ujság»-ban a többiek között mél¬ lint özvegye arra kéri hű emberét, Martontán foglalhat helyet a pápai várkastély rövid falvay Imre deákot «nagy sok szókkal, foga¬
története is.
dásokkal, néha sirassál is, hogy venné fel
pápai
várának gondviselését, ha meg nem
Hiszen ezen, nevét tekintve, páratlanul álló
város a maga történetét Szent István kora óta teszi, annyiba veszi, mintha ő miatta vesztené
számítja, igen kedves hagyományt őrizve a el Pápát.»
felől, hogy első királyunk itt mondta először
<i E szóra igen megháborodám - - irja em¬
az ő édes atyjának, hogy: Papa! A kik pedig lékiratában Martonfalvay
Nagyságod ne
ezen csak mosolyogni tudnak, azoknak másik sírjon, ime elmegyök,
az nagyságod pa¬
mondával is szolgálunk a város nevének ere¬ rancsolatjára, mind élni, mind halni Pápán
detére nézve, és e szerint ugyancsak nevezett akarok.»
királyunk itt kiáltott fel nagy örömmel a ró¬
«A várat — írja - pusztán találám, városmai pápától küldött korona láttára, hogy «Ecce sát épületlen, igen megbusulék rajta, olyan
Papa misit mihi coronam» és e felett való hirtelenséggel, a mivel lehete, kezdem várát
örömében a nép a római pápa éltetése mellett megtakarni és városát raggatni és támogatni
e helyet azonnal Pápának nevezte el.
az palánkot, hol kidőlt, a hol bedőlt.»
«Ezek után az Pápa várán is építettem, a
Hát még tovább menve a mi Korvin-házunk,
I. Mátyás király vadászkastélya a Korvin-ut- mihöz érközhetém az külső sok épülettől, az
czában, nem kedves emlék-e hazánk törté¬ nagy palotát leszakadón találtam, az várba
hordókat raktak az eső ellen; az két kapu
netében?
föUt
is az két kőfalnak fölső_részét lövőhelyek¬
De most minderről nem beszélünk, hanem

A PÁPAI VÁRKASTÉLY.

Kiváló óvszer a

FŐMUNKATÁRS

(Egész évre _
Félévre
Negyedévre

Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-ntcza 4.

Húgyhajtó hatású.

SZERKESZTŐ

Forrásleírások ós orvosi bizonyítványok, valamint elismerő nyilat¬
kozatok betegek köréből díjmentesen állanak rendelkezésre.
kapható minden ásványvizkereskedőnél, vagy

SCHULTES AGOSI
Szinye-Lipóczi Salvator-forrás vállalatnál
Budapest, V. Rudolf-rakpart 8.
Franklin-Társulat nyomdája. Budapest IV., Egystem-nteza 4.

Külföldi előfizetésekhez a poatailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

kel én építetém meg, az belső várban alatt
lövőhelyeket én csináltattam, de jelentem az
külső építésre viila nagyobb gondom, az honnét MZ belső vár;it kellett oltalmazni az szegény
községgel.»
A török Székesfehérvárról Uloman bég alatt
érkezett meg Pápa elfoglalására, de erre irja
Martonfalvay: «semmit hátra nem, hagytunk
tisztességünkben, oltalmaztuk az mi kegyelmes asszonyunk városát mind levesekkel,
mind kopjákkal elannyira, hogy egy sem vésze
kö/ülünk Isten kegyelmességéböl.»
i555-be» újra felkereste a török hadaival
Pápa várát. Ekkor Yelicháu bég, a fehérvári
basa jött a vár elfoglalására. Lajtorjákat is
hozott a város bástyáinak elfoglalásához és
egy szeptemberi éjjel oly nagy riadással tör¬
tek be a Szent László-utczai részeri, hogy
onnan a laudsknecht őrség azonual elmenekült
és csak mikor a várúr: Enyingi Török Ferenc/,
közéjük siet, fordulnak vissza és «kezdék kop¬
jákkal lehánni az terekeket mind az palánk¬
ról, mind az töltésről, kik azután nem merének késni, nagy károkkal, szégyenkezve elpirongának, ^sok lajtorjákat és holttestöket az

(Utoljára az 1908-dik évben néztem meg a forrást, a melynek aránylagos vizbősége a vizet apasztó aszályos évek után meglepett, mert az
utolsó időben beállott vizapadást az ország területén, úgy a forrásoknál, mint a vizet szolgáló fúrásoknál is mindjobban tapasztalni. Igaz, hogy
a viz mostanában nem emelkedik olyan magasra, mint azelőtt, de azért a legszorgosabb szakadatlan töltögetés mellett is mindig bőven áll ren¬
delkezésre a kristálytiszta változatlan és bakteriológiai vizsgálatok szerint kifogástalan minőségű ásványos gyógyvíz.
A «8alvator» forrásvíz chemiai állandóságát bizonyítja Balló Mátyásnak, Budapest székesfőváros vegyészeti és élelemvizsgáló intézete nagy¬
érdemű igazgatójának legújabb 1907. évbeni ellenőrző elemzése, a mely szerint a víz 26 év óta, sónemü alkatrészeiben számba vehető eltérést
nem mutat. Az ásványos gyógyvíz hőfoka 15'2 C° levegőnél és 733-00 mm. légnyomásnál 12'7 C°.
Nagy vízmennyiségét az aszályos évek után is főkópen szerencsés hydrogeologiai körülményeknek köszönheti.*
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A PÁPAI VÁRKASTÉLY A PARK FELŐL. Háry Gyula rajza.

