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1O.OOO m. legf. Foulard és Shantung selyem K 1.5O K 2.~
50.000 méter 80 cm. széles mosó-szövet á l korona.

SGHWARZ LAJOS ÉS TÁRSA
BUDAPEST, IV., Koronaherczeg-utcza 11.
:: SELYEM, BÁRSONY, SZALAG, CSIPKE ÉS HÍMZÉSEK

RAKTÁRA. ::

villanyerőre berendezett

szőnyeg pori ó, megóvó
= és javító intézete. =
T

Telep VIII., l\ ap-u. 10. Iroda: VIII., öyöogytyiik-ii. 7.
Elvállal lelkiismeretes és pontos kiszolgálás mellett
szőnyecftisztitást, megóvást és javítást.
Szőnyeg-megóvásra száraz é s ^
szellős helyiséggel rendelkezem.
Úgyszintén elvállal ablak-, lakástisztitást, szobabeeresztést,
valamint lakások pormentesitését és biztos féregmentesitését.

Telefonértesítésre (telefonsz. 53—55) azonnal házhoz küldök.
•

RÓZSATEJ
kitűnő teint-ápnlószer
2K
Halálos üdeségel kölcsönöz a bőrnek.
halzsamszappan hozzá_
60 t.

[OLDES

OSAN
TAN N INGE N E

«RCZS1PITÖ
SZER

Hetekig megmarad és nem engedi festékét.
S ö tetszőkére, barnára és feketére

ANTON J. CERNY, Wien, levélczim
XVIII. Cári Lndwig-str. 6. Lerakat I. Maxmllianstr. 9.
Raktár : gyógyszertárakban, parfümériákban stb.

r = J Technikum Mittweida
U Igazgató: A. Holzt, tanár. 12073 (Szász l
dag-asabb technikai tanintézet eUktro- és g*épé*imérnÖkök, technikusok én művezetők kiképzésére. Gazdagon fel¬
szerelt elektroiechn. és pópépit - laboratóriumok. Oyári tanuló
mühelyek. 3610 h..llK*tó • 36. i*kol»i>'vben.
Programm stb. dijtnlannl a titkárBag által.

Az előkelő hölgyek csak a

PARKm

CREMZ :: ::
ILLAT :: :: ::
POUDER ::
SZAPPANT

használják. Főraktár B A Y E R A N T A L gyógy ta rí Buda¬
pest, Aiiitiássy-út K t. sz. — Kapható azonfehil KarischmarolT.
— Lux, iSernda. Molnár és Muser és Ulasi ntéda drogueriákban. —
fnrifi

Telt kebel elérésére,

mltii/kiallitin •Urun-t

Szép keblet szerez¬
ni, ma már nem ké¬
pez titkot a hölgy¬
világ előtt, a mióta
a i P i l u l e s Orientalesi(keleti labdacsok)
csodálatos há¬
lása ismeretes.
Ezek a pilulák
valóban
azon tulaj¬
donsággal
bírnak,
_
hogy a
keblet kifejlesztik, megszilárdítják
és ujjáalakilják, ép ügy a nyak és
vállcsontok öregeit megszüntetik
az által, hogy a kebelnek kecses
teltséget. kölcsönöznek a nélkül,
hogy a derekat kibővítenék. A
k e f é t ! pilulálc főleg keleti nö¬
vénykivonatokból készülnek s az
ártalmas arzéntől 'teljesen mente¬
sek. Hatását nem szabad hasonló
czélú más külső vagy belső hasz¬
nálatra szolgáló szerrel összeté¬
veszteni. Egy több mint 20 évi
eredmény a Filules Oriental e s hírnevét megerősítette annyi¬
ra, nogy úgy a fiatal leánynak,
mint az asszonynak az egyedüli
eszköze arra, hogy telt s szilárd
kebelre tegyen szert. Könnyű és
diskrét keielés, tartós eredmény
már -2 havi használat után. Egy
üvegecske használati utasítással
6.43 kor., utánvéttel 6.75 kor. Fő¬
raktár Budapesten Török József
VI., Király-iiloza 12. Prágában
Fr. Witlek & Co.Wassergasse 19

Iwízda-féle Restit ül ions-fluid
mosóvíz lovak ••antant
• S/.óvédjetry, czimke és csomagolás védve.

Egy üveg ára 2 K 80 f.
4fl év óta az ad vari- és verseny
istállókban van használatban na
jryobh strapáknál elő- éa utoerő.
sitfliil, inak oierevségénél,
stb. az idomitágnál kiváló
munkára képesiti a lovakat
Kwi«da-felo

Restitutions - fluid
ónak a mellék jlt
védjegygyei valódi. K'épes ár'jegyzéket ingyen
ég bérmentve
Főraktár: Török lozsel gyögyszerész, Budapest, Király-u. 14
és Anrtrássv-nt Í6.

Szenvedő hölgyek és nrak
ne mulasszák el legújabb árjegyzékem.ingyen
és bérmentes küldetése iránt hozzám fordulni.
E felettébb hasznos, mintegy 3000 természetim
ábrát tartalmazó könyvben mindennemű kötszer
pontos leírása feltalálható. Minden altesti be¬
tegség ellen szolgáló haskötő, mely köldök és
has-sérv, vándorvese és hájasodás ellen előnyö¬
sen alkalmazható. Hölgyek számára pedig ki¬
tűnően beválik az altest támasztékául szülés
előtti és utáni időszakokban.
V a r r á * n é l k ü l i g n m m i h a r i s n y a görcsér,
eres csomók, viszértágulásnál, valamint dagadt
és egyébként szenvedő lábakra a legradikálisabb
hatályú szer. Mérték szerinti elkészítését legjutányosabban eszközli:
J o r r o s i műszer és testejryenesitő gépek
• £yára Bpedt, I V . , K o r o n a h e r la 17. Alapittatott 1878. Telefon 13—76.

(Pranklin-Társulat nyomdája Budapest, IV.. Egyetem nto»a * szám.)

BÚTOR
ízléses és szolid kivitelben,
teljes lakberendezésekkéBZpénz vagy részletre kapható
SÁRKÁNY I.

25. SZ.1909.(56. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Reáltanoda-utoza 5.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-ntcza 4.

SZERKESZTŐ

FŐMUNKATÁRS

HOITSY PÁL.

MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Egyes szám
ára 40 fillér.

Előfizetési \ |j*f" é v r e
ujj i i 1 Félévre _
feltételek: l Negyedévre

_ 16 korona.
~_~í 8 korona,
4 korona.

A tVUdgkronlkát-v&l
negyedévenként 80 fillérrel
több.

lom a szó legelemibb értelmében vett hala¬
dás, a közlekedés fejlesztését, tökéletesítését
— Automobilistak nagyhete. —
és hódító hatalmát szolgálja, az egyik a köz¬
lekedésnek
az ember számára legújabb terü¬
ABOHNIKAI haladás világában két nagy moz¬
:
a
levegőben,
a másik a legrégibb terü¬
letén
galom köti le és foglalkoztatja ma leg¬
szélesebben a közérdeklődést. Mind a kettő leten : a földön.
Ha az emberi elme kutató nyugtalansága
túl van már azon, hogy lényege elférjen egy
találékony elme gondolatában és hatása a szak¬ egyre nagyobb vehemencziával ostromolja a
értők meg támogatók szűkebb körében. Egy levegőt: ez nagyon természetes. Hódító ked¬
bizonyos mórtékig már publikussá lett mind a vét semmi se ingerelheti jobban, mint az, a
kettő vagy a használatban, vagy legalább is a mit még legkevésbbé sikerült meghódítania.
sorsát leső várakozásban. Mind a két mozga¬ Ez a hol verőfénynyel, hol borúval átitatott

A NAGY MÉEKŐZÉS.

BUDAPEST, JÚNIUS 20.
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is (Hatolandó.

hig elem hatalmas izgató anyaga az emberi
mindent - akarásnak, nem csoda tehát, ha légi
huszárok egész röpülő raja rúgtat neki mind¬
untalan a kék magasságnak. Ezernek a lezu¬
hanása se tartóztathatja vissza azt az egyet, a
ki végre mégis csak addig marad fönt, a med¬
dig a kedve tartja.
De nem jog nélkül szakad föl a kérdés :
mit akarnak a száguldás nyughatatlan) ai már
a földtől, a melyet szinte összezsugorított a
közlekedés modern eszközeinek viharos gyor¬
sasága? Öreg Kucsik András bácsi már a gőz-

butoriparosnál, Budapest,

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

A „Titán iá"
gyorsgőzmosdyép
faluimul minden mosógelelUlmnl pet , bármely konkurrencziához tartozzék (oly»nókatis, melyek nagy lárma"!
és piaczi reklámmal hirdettétnek) ;
hófehérre harmad jnnyi
időben, mint azelőtt ;
a fehérneműt eddig
e | n e m ín módon ;

megtakarít

OLCSÓ de jó.
Sokezeráll üzemben és ugvan:: ennnyi az elismerőlevel. :
WF
Próbára is.
T i t a n i a - mángorló.
17-féle
nagyság¬
ban 3—'
keményfahengerrtl,
minden árfokozaibu
35 K-tól
feljebb, öl
. ^
évi jótállás
Titanla-foprófaoíaro.
elsőrendű paragummi henger¬
rel. Prospektusok, plakátok »
referencziák ingyea. Kepvi*lők kerestetnek.
TITANIA-MUVEB
W e U , Felsó-AusztritzO;
Gyártanak külőnlege»seg«
gyanánt : mosógépeket, tat
mány-föllesztőkel, veio«»P«
két, wéMgereblyékel. »«P»
fecskendőket, kűlönzőket, s»
Részlrtfizetésík suvesen ti
gedtetMk

A HENRIK POROSZ HERCZEG AUTOMOBIL TURA-ÚTRÓL. -

HenrikherczegTátralomnicztaérkeztekoriZichy Béla gróffal
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MIGNON.
Te erősebb vagy az időnél,
Erősebb voltál minden asszonyoknál;
Te besuhantál gyermekálmaimba
És olykor, mint az áloé virága,
Kivirulsz bennem, mint akkor virultál.
Száz asszony ajka összeperzselt
Azóta, karjuk testem összetörte —
A te csókod utói nem érte,
A te karodnál soha lágyabb
Nem ringatott még engemet gyönyörbe.
Nyitottak rózsák kikeletkor,
Dalolt a völgy, napfény borult a hegyre
Úgy soha egyik sem mosolygott,
Nem volt napos, nem volt virágos,
Olyan tavasz nem járt azóta erre.
Tavasz elhervadt sok azóta,
S elvesztem ón is — csak Te élsz belőlem,
Te, háromszor szent ifjúságom,
Lázam, reményem, lobogásom
Örök emléke az én temetőmben.

A HENRIK HERCZEG AUTOMOBIL TURA-ÚTRÓL. — Indulás Berlinből.

vasutat is nagyon helytelenítette, kijelentvén,
hogy «csak a ló elöl eszi el a szénát* — és
ime a törtetés nem szűnik meg még most
se, mikor elektromos áram már a vasút elől
is elveszi - - a lokomotivot,
A vonat után, a mely mozdony nélkül is
jobban tud szaladni, mint a gőzös valamikor
mozdonynyal tudott, megszületett a legújabb
közlekedő eszköz, a melynek nemcsak moz¬
donyra nincsen szüksége, de síneket se kell
rakni alája, vezetékdrótot se kell húzni föléje,
a melynek minden út az útja: az automobil.
Még olyan fiatal, hogy a legelső ősét is
láthattuk volna és ennek az ősnek ma már
száz fajta unokája viaskodik egymással min¬
den gyorsvonat leverésében, elhagyásában. Ezek
a viaskodások — a nagy automobil-versenyek —
a mi korunk legizgalmasabb és legérdekesebb
látványosságai közül valók. Ha azt írnok ró¬
luk, hogy nagyszerű sportesemények, igazság¬
talanul lefokoznók és félreismernék a jelen¬
tőségüket. Mert ha azok az urak és hölgyek,
a kik a nagy automobil-mérkőzésekben részt¬
vesznek; valóban a sport gyönyörűségének hó¬
dolnakfe: a mérkőzés eredménye nem a sporté,
hanem a gépé, a melynek a hivatása már ma
is több; szélesebb és gazdagabb annál, hogy
csak egy izgalmas szórakozás eszköze legyen.
Ha a lóversenyre azt mondják, hogy az a ló¬
tenyésztés fejlesztésének eszköze és tényezője,
ez állítás igazsága sokkal erősebb az auto¬
mobil mérkőzésekre alkalmazva. Mert ezek
valóban a különböző konstrukczióju gépek
próbatételei, a legjobb konstrukczió sikerével
mutatva meg az utat, a melyen haladni kell,
hogy a tökéleteshez elérkezzünk.
Mert ez az igazi czélpont: a tökéletes, a
mely felé minden okosan rendezett automo¬
bil-mérkőzés .iránya tart. És ez adja meg er¬
kölcsi értékét annak a tisztességnek, a mely
egy a tökéletes felé igyekvő technikai mozga¬
lom pályáját Magyarország földjén vezette ke¬
resztül és annak az örömnek, hogy a moz¬
galom viruló tarkaságában a mi ragyogó szí¬
neinket is ott láttuk.
Volt azután még más értéke és más öröme
is. Az automobil elhozott hozzánk egy egész
sereg olyan embert, a ki vendégnek ékesség,
barátnak haszon. Elhozta élükön Henrik herczeget, a német császár testvéröcscsét, a ki
hozzánk való lelkes szimpátiájának friss érzé¬
sét vitte tőlünk magával, itt hagyva a szere¬
tetnek egy meleg, szép vallomását. Barátokra,
hatalmas és nyomós szavú barátokra nekünk
magyaroknak nagy szükségünk van és kedve¬
sebbet senki, semmi se hozhat a számunkra,
mint szeretetet Az automobilok mérkőző hada
értékes barátokat és értékes szeretetet hozott
nekünk, csak természetes, ha szíves ünnep¬
lést talált itt és szíves emlékezést hagyott
hátra lelkűnkben.

Elég egy hangod, mely megérint
Olykor. Olyan, mint távol templom-ének,
Megindulok feléd olyankor
S mint egy haló, elszálló lélek,
E földi tájról hozzád visszatérek.

ÖT ÉVTIZED UTÁN.
Zajlanak a röpke évek,
Fut az élet,
Mintha volna gyors folyam,
Tűnik habja hömpölyögve,
Szürke ködbe,
Rám ijesztve zordonan.
Ma pedig csak vidám hangok,
Miket hallok.
Áldomásra álltok itt!
Hiszen öt évtized óta
Küzdve rótta
Szolgátok az éveit.
Nem örömnap ez rá nézve;
Hátra nézve,
Mindenütt csak bús romok,
Míg előtte síri árnyak,
Kik rá várnak
S fújják már az ostromot.
Nincs megásva a sírgödör,
Bú se gyötör.
Mégis veri, kongja azt:
Szürküllik az öreg este
S ott áll lesbe,
Ki tőletek elszakaszt!
Tűnjenek a tünde évek,
Szálljon ének
S töltse be ma szivemet,
Lelketekbe írva látom,
Hogy sír-álmom
Örök éjbe nem temet.
Diesó'ítlek, égi végzet!
Nincs enyészet!
Bár ne éljek: itt vagyok,
Ha őriz a tiszta hála,
S fénysugara
Nagy időkre átragyog.
Hogy hetvenkét évet értem,
Az nem érdem ;
Holló, tölgyfa többet ér;
Múlna éved: jót aratva
Napról-napra,
Százszorozva visszatér.
Pályám véghatárhoz ért el,
S téli éjjel
Szép tavaszi fény ragyog.
Sátorom, ha temetőbe
Porba dőlne
Xézz reám : én itt vagyok !
Könyves Tóth Kálmán.

Mezey Sándor.

A FEKETE VAROS.
REGEN Y.
Irta MIKSZÁTH

(Folytatán.)

KÁLMÁN.

A kemény embernek ez az ellágyulása mind¬
össze egy perczig tartott. Ezalatt a szivén sza¬
ladtak keresztül a gyermekkori emlékek, mikor
még Katharinka kis leány volt, lepkék után
szaladgáltak a réteken, volt egy csacsijuk, a
melyen Dobozy és nejét játszották a réteken,
vagyis maga mellé vette kis testvérkéjét a
szamár hátára, a mint a képen látta, a csacsi¬
nak tüzes taplót tett a fülébe, hogy jól szalad¬
jon, mire az aztán olyan eszeveszett nyargalásnak eredt, hogy meg sem állt, csak a
Durst-patakban, a hol erős kieszeléssel bele¬
vetette s meghempergette magát a különben
bokányi vízben, a füstölgő balfülét belemártva,
miáltal egyszersmind a gyerekek is lepotytyantak. (Milyen szamarak az emberek, hogy sza¬
márnak tartják a szamarat.) Oh, hogy sírt a
szegény kis Katalin . . . hogy szárították aztán
a napon a csatakos, csuromviz szoknyácskákat,
mert nem mertek így hazamenni. Istenem, mi¬
lyen szép gyermek volt, a mint ott ült akkor a
fűzbokor alján, testhez tapadó ingében, és most,
most halva fekszik. De még a fájdalomnál is
előbbre tolakodott a nyugtalanság, mi történt
Bozálival ?
- Hamar azt a levelet! — hörögte.
Preszton leszaladt, de már félúton a lépcső¬
kön találkozott Marjáknéval, a ki az ostyasütő
vasba becsiptetve, messze eltartva magától vitte
fel az úr hálószobájába a levelet.
- Jó hogy találom, Preszton! - - rendel¬
kezett. - - Menjen csak, költsön fel egyet a
diákok közül, a ki elolvassa a levelet, mert
nem engedhetjük, hogy az úr kézbe fogja. De
melyiket költse fel? Hm. Talán Draveczky
urat ? Nem, nem, Draveczkyért kár volna, gaz¬
dag fiú, ne bántsa Draveczkyt, inkább azt a
nyavalyás Palezsnayt kell felkelteni, az úgyis
vért köp. Azaz hogy megálljon csak, Presztonkám, megálljon csak, nagyon sirna a szegény
anyja; mégis csak a Bánó Feri úrfit költse
kend fel. Ő mondta a múltkor az ebédnél, hogy
nem tudok rétest sütni, hadd lássuk most már,
ha ő vájjon tud-e olvasni.

ül"'-'.
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& mi különben fölösleges intézkedés volt,
mert a mint Marjáimé kinyitván az alispán
ajtaját, nagy óvatosan bedugta először az ostya¬
sütő vasat a levéllel, Görgey utána kapott, még
mielőtt Marjákné tiltakozhatott volna s olvasta
a következőket:
«Kedves sógor! Mikor ezt a levelet irom,
szegény Katalinunk Isten ő szent felsége kifürkészhetlen akaratából ő hozzá szólíttatott
vala, azon rettenetes nyavalyában, melynek
pestis a neve. Én magam is érzem immár e
pestis jövetelét, Szent Mihály lovának patkói
dübörögnek ereimben. Intézkedtem is, hogy
egyszerre temessenek kedves Katámmal. Ugyan¬
csak e levelemet vivő csatlóstól küldeni a rozsnyói káptalannak testamentumomat, melyben
Rozáliról megemlékeztünk. Bár csak megélhet¬
tük volna lakodalmát. Nyavalyát behurczolá
egy szmirnai fegyvercsiszár, ki Krasznahorkára
menet, itten Osgyánban meghált és megholt.
Mindjárt az első hírnél Bozálit elküldtük az
erdőmesternéhez, a ki első pesztonkája vala,
ama bizonyos Marják Zsuzsihoz. Ez idő szerint
Varga János erdőmester hites felesége, de anynyira szereti Bozálit, hogy az életéhez sem
ragaszkodik jobban. A szabadkai erdőben mé¬
lyen, fák közt elrejtve, oly tiszta levegőn lak¬
nak, hogy ilyen időben kész szerencse. Az erdő¬
ség egy török basáé, ki még itt maradt, vagyis
néha-néha előjön s éli világát, számos itt levő
feleségeivel, kikben csak úgy turkál, mint a
tót a somban. Ne vedd rósz néven, Pál sógor,
hogy ilyen czinizmussal traktálom az álla¬
potokat, nem irigyelve senki további boldogu¬
lását, gyönyöreit és flegmaticze véve a bajomat.
Mióta óráról-órára közelebb jutok Istenem teremtőmhöz, fogy minden vágyam és bánatom.
Már nincs is egyikből sem. Nem készülök,
mert tudom, hogy megérkezem, nem türelmet¬
lenkedem, inert tudom, hogy eL nem .késem,
nem zúgolódom Kati miatt, mert mindjárt
egyek leszünk. Jöjj el a lányodért, megtalálod
őt e Varga nevű jágernél, a ki igen becsületes
ember és igaz keresztény, bár a török főúrnál
keresi kenyerét. Osgyánig ne gyere el, vesze¬
delmes ; temetésünkre úgyis későn érkeznél,
mert minket gyorsan kaparnak el, nem lehet¬
vén mutatós, prédikácziós halottak, pedig tu¬
dom, hogy szép prédikáczió szorul benne tiszteletes Pohánka Dániel uramban, a kit fölszedett

STERNBERG LILI INDULÁSA BERLINBŐL.

béres gyerekből én neveltettem külföldi aka¬
démiákon prédikátornak. Isten talán fölirta
valahova, de itt lent vajmi kevés hasznát ve¬
hetem. Bozálit ott is hagyhatod, ha úgy for¬
dulnának a sorok, ott biztonságban lesz,
egyebütt, kivált nálatok, aligha. Mert nagy
háborúságok közelegnek. E napokban kaptam
levelet János sógortól, melyben nagy titok
pecsétje alatt felszólít, hogy fegyverkezzem és
csatlakozzam valamely helyen ő hozzá, mivel¬
hogy Bákóczi Ferencz herczeg sereggel jő
Magyarország felé s e hét végén fogja őket
várni Lawoczne mellett, a lengyel határon.
A sógornak nem is felelhettem, mert az már
útban van valahol, de ha találkoznál vele,
mondd meg neki, hogy csinálják okosabban,
mint eddig és hogy én már nem lehetek ott,
mert már rám egy mindezeknél nagyobb úr
tette a kezét, a ki az örök pihenés számára
szólítja be az ő ármádiáját.
Emlékezzetek rám, kedves sógor; hogy én
emlékezhetem-e rátok, azt még nem tudom.
Dátum Osgyan, 1703 die junii 9.
Darvas.

SOLMS HERCZEG, A DÖNTŐ BIBÓSÁG ELNÖKE.

A HENRIK HERCZEG AUTOMOBIL TURA-ÚTRÓL.

P. S. Pinczémben kétszázharmincznégy hordó
bor találtatik, a kit már meginni rá nem értem,
ebben vagyon erős vörös bor otrokocsi szőlőm¬
ből, a kit Mátyás király kapált illő tempore,
húsz gönczi hordó, többi fehér asztali. Ha
kereskedők egyre-másra megvennék, találtatik
vala három hordócska, melyre krétával «Attande» szót irta fel szegény Katalin asszony,
azt a többivel. oda ne adjátok, lévén azokban
tokaji aszú, 1663-ik híres esztendőből, mikor
a hév nyár Mindenszentekig tartott. De már
abból én nem iszok. Amen.»
Görgey végig olvasta a levelet s lelke úgy¬
szólván megerősödött e minden keserűség nél¬
kül való, sőt vidor hangon, melyen Darvas
sógor a halállal komázik. így csak a magyar
ember tud meghalni. Első gondolata az volt,
hogy rögtön indul az éj leple alatt, de mi tör¬
ténik akkor Görgey Jánossal, kit reggelre fog¬
lyul hoznak el a zsoldosok? Jánost nem biz¬
hatja senkire, mert ha itt hagyja, visszaszökik.
Jánost magával viszi, legalább ezt az egy test¬
vérét megmenti.
Erre határozta magát s várta a reggelt,
pipaszó mellett, már le sem feküdt. Az ese¬
ményeknek ez a rohama és elágazása nem
hogy megzavarta volna, ellenkezőleg, élessé
tette elméjét, elemében volt, mint a madár a
felhők és a villámok csattogása között. Hát
bevárja Jánost s elmegy mindenekelőtt a lány¬
káért a szabadkai erdőbe, magával viszi Marjáknét is. Úgy, de hol helyezi el Bozálit? Az
erdőben csak nem hagyhatja (nevetséges gon¬
dolat a sógortól), hiszen már tizennégy éves s
innen-onnan eladó sorba jut, most következik
az a két év, melyben a végső simítások vég¬
zendők nevelésén. Ebben a két évben kell a
gyermekből úri kisasszonynyá formálódnia.
Vagy most, vagy soha. Toporczra nem viheti.
Ez ellen teljes erejében lázadozott a lelke,
mely még mindég ott fetrengett a gyanú kar¬
maiban. De Toporczon nincs is biztonság, Toporcz lesz az első hely, melyet a labanczok
felperzselnek, — ehhez nem kell prófétai előre¬
látás? Haza hozza Görgőre? No, csak az kel¬
lene még. Mintha egyenesen egy késbe lökné.
De hát akkor mit csináljon vele? Erre nézve
egy vakmerő terv kóválygott a fejében, alap¬
gondolatát abból a hires elbeszélésből merí¬
tette (akkor közkézen forgott német nyelven),
melyben az üldözött királykisasszony Klodwig,
a londoni hóhér házában fogadott lakást, azért
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t s úréi, a lovakat csak azért viszik magukkal,
mert az emberek nem akarnak gyalogosan
jönni, mondván: «Csak a kutya jár gyalog,
a kurucz.o Azt üzenik tehát az urak, hogy
ne ra tehetnek máskép és hogy legyen egy kis
türelemmel a tekintetes úr, míg nemsokára
ide jönnek és rendbe hozzák a lovak árát.
S ezzel megsarkantyúzván lovát, katonásan
tisztelegve, elnyargalt az udvarból.
Görgey némán bámult utána, míg csak az
út pora el nem nyelte az épülő fogadó táján.
Inkább álmélkodás fogta el, mint harag. Ha
már úgy fordult, hát legyen úgy. Hiszen az ő
szive is magyarul vert. S mint nagyeszű em¬
ber, gyorsan felismerte a helyzetet; az, hogy
a lovait, katonáit elvitték, az «ügy»-nek jó, az,
hogy akarata ellen vitték el, neki lesz jó a
császár szemében, az meg, hogy nem vágott
hozzá savanyú képet, Rákóczinál eshetik ja¬
vára.
Marjákné, - - monda aztán, - - készítsen
valamit a tarisznyába, mert a temetésre indu¬
lok. Addig is, míg befognak, küldjön valakit
Bibókékhoz. Kíváncsi vagyok, megjött-e az
ezredes, vagy valami különös gonoszságba fő
a feje . . .
— Hát mondhatom, nem jött meg, épen
most járt itt a volt felesége, ha itthon van-e
már. Mondtam is neki: «Ej, ugyan kinek hiány¬
zik?* Mire úgy elpirult a jámbor, mintha bör¬
zsönybe mártották volna. Hogy azt mondja a
tekintetes úr, roszban fő a feje. No, bár csak
ott főne már, a hova való, az ördögök katlaná¬
ban a káposztájukban. De talán azok is ki¬
köpik.
- Mért haragszik rá annyira?
- Hogyne haragudnám. Nyitva van az

Seholse mutatkozott se csapat, se porfellee
Vájjon hova lehettek? Ez mégis tűrhetetlen.
Végre déltájban érkezett meg lihegő tajtékos
paripán Soltész Pali. Görgey sietett eleibe:
— Hol vannak a többiek?
Soltész se nem felelt, se le nem szállt a
lóról, csak a csákóját vette le és a könyökével
törülte le arczárói a csöpögő verejtéket.
- Jönnek ? — kérdé újólag az alispán.
- Mennek! - - felelte kurtán a katona.
- Nem értelek, atyámfia.
— Ott maradtak. Beszélt hozzájuk Esze uram
és a tekintetes úr bátyja, a kit el akartunk
fogni, aztán olyan szépen beszélt mind a kettő,
hogy ott ragadtak a mieink, mint a darazsak
a mézen, letették az esküt és mennek ki
Eákóczihoz.
Az alispán meghajtotta a fejét, nem szólt
egy szót se, csak a fogai közt morogta meg¬
adással: «Legyen meg az úr akarata.» (Marjákné azonban azt állítja, pedig finom hallása
van, hogy megcsikordultak a fogai.)
- Bibók is? — kérdé azután az alispán.
- Hát nincs itthon? — csodálkozott a lo¬
vas. — Stojancze faluban a válaszúinál ketté¬
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menekült meg, ott senki sem kereste. Az az
ötlete támadt, hogy a háborús időkre való
tekintettel, okvetlenül kerített városba adja a
lyánkáját, még pedig Lőcsére, a hol egy kanál
vizbe megfojtanák. De épen azért. Olyan egy¬
szerű ez, mint a Kolumbus tojása, csak ki kel¬
lett találni. Ide még a gondolat se ér utána.
Aztán czélszerű is, hisz ott van a Kröszter
Matild nevelőintézete, hova, mint az öreg Luzsénszky mondja, betesznek egy fruskát, és
egy udvari dáma jön ki helyette.
Csak a részletek iránt nem volt tisztában.
A részletekben van a nagy nehézség, mert
olyan titoknak kell annak lenni, mely ki nem
pattanhat. Vagy úgy kell megcsinálni, vagy
sehogy. Azért tehát letett arról a tervről, hogy
Marjáknét magával viszi. Még Kröszter Ma¬
tildnak sem szabad gyanítani, hogy a Görgey
Pál lányát neveli
E terv kovácsolásában találta a reggel; már
kibukkant a nap arany tányérja is, de még se
híre, se hamva Bibókéknak. Görgey hova¬
tovább ideges lett. Reggeli után maga ment fel
az őrtoronyba s onnan kémlelte a vidéket.
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— Mindnyájan Isten kezében vagyunk, Mar¬
én szemem, azért, hogy én csak egy szegény
jákné.
szűcsnek a tudatlan özvegye vagyok. Most
- Iszen az igaz, kéremalásan, csakhogy na¬
is nem elsinkófálta a zsoldosokat? A med¬
dig nem kellettek, itt pusztították a kenyeret, gyon sok ember oltalma jut arra az egy kézre,
mint egy sisera had, most pedig, mikor a nem árt, ha mégis magához vesz a tekintetes
tekintetes úr elutazik s sereg kellene a kocsi úr egy pár lovast is a megmaradtakból.
Görgey azonban nem fogadott szót Marjákmellé, nincs sereg.
nénak.
(Ám ő lássa, — dohogta Marjákné.)
- Nem kell.
Nem
hogy
csatlósokat nem vitt, de még kocsist
- De hátha megtámadják útközben a rablók
sem, az egyetlen hű Preszton ment vele, ingvagy az istentelen lőcseiek?

ELINDULÁS LOMNICZBÓL TÁTRAFÜRED FELÉ.

TÁTRALOMNICZI RÖGTÖNZÖTT GARAGEBAN.

A H E N R I K H E R C Z E G A U T O M O B I L T U R A - Ú T R Ó L . —JelfyGyulafölvételei.

osztotta a csapatot, azzal a tervvel, hogy a
Dolhicza völgyében összejövünk s a fiatal
Bibókokra bízta a vezényletet. Össze is jöt¬
tünk ott hajnal táján, de az öregebb Bibók
elmaradt, azt mondják, a braglovai erdőtől
visszalovagolt Görgőre, azzal az ürügygyei,
mert roszúl érzi magát.
Az alispán szemei villámlottak, de magába
fojtotta a kitörni készülő káromkodást.
— Czifra dolgok ezek! No de legalább tőled
szép, hogy megjöttél.
A lovas a fejét rázta meg erre a szóra.
— Hát instálom alásan, én se jöttem meg.
(Csakugyan gyanús volt, hogy a legény- még
most se készül leszállni a lóról.) Csal egy
üzenetet hoztam az uraktóL A tekintetes
úr bátyja így szólt hozzánk, mikor már
az esküt letettük: No fiúk, most már az
illendőség úgy kívánná, hogy valamelyik
•megjelentené az öcsémnek az ittmaradástokat;
ki meri megtenni? Merem én, feleltem, s ide
lovagoltam, azzal a szóbeli megbízással, hogy
tiszteltetik a tekintetes urat Esze Tamás és
Görgey János uram s igen restelik, hogy 8
lovakat nem küldhetik vissza, mivel hogy az
emberek a hazáéi, a lovak ellenben a tekinte-
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meg nem unják. A hegyormokról álmos öreg
várak néznek az utasra mogorván. Ködbe vesző
legendák személyzete suhog körűlök. Imi^.
amott felbukkan egy-egy omladozó mecset.
Jelenti, hogy az idegen Istent, Allah-t, sikerült
már innen elkergetni, de a házait meghagy,
ták, — míg ellenben a fehérre meszelt keresz¬
tény templomtornyokon, a melyeken nemrég
kakas volt, kereszt ragyog, vagy megfordítva.
Jel, hogy a másik Istent, a keresztényt, meg¬
hagyták ugyan, de a házai felett váltig czivakodnak; hol a katholikusok veszik el maguk¬
nak, hol a kálvinisták, mind abban a hóbortos
hitben, hogy az Istent szolgálják.
Kocsmák is voltak útközben, a hol etetni
lehetett, a hol sok mindenfélét tudtak mon¬
dani a korcsmáros, vagy az utasok a nagy
világ dolgaiból, hát csak elmúlt az idő az egyik
korcsmától a másikig s mikor az ember végig
élvezte őket egy nagy útvonalon, olyan volt
az, mint ha egy lepedőnyi ujságlapot olvasott
volna el az emberiség napi bajairól, élő pa¬
naszairól. Különös feszült, fülledt levegő volt,
izzó nyugtalansággal telítve, az emberek türel¬
metlenek voltak, mintha várnának valamit vagy
valakit. . .

NÉZŐKÖZÖNSÉG A MEGYERI CSÁRDÁNÁL.

ujjra vetkőzve, mint a parasztok, nyihócz sze¬
kéren, két igás lovacskát biztatgatva. Bizony
senki sem gyaníthatta, hogy a hatalmas sze¬
pesi alispán pipázik ott a szalmából rakott
hátulsó ülésen.
Az út nem lett volna unalmas, ha nem lett
volna hosszú. Magyarországot minden évben
kifosztják, de nem bírnak vele, mert minden
évben újra kezdődik a gazdagsága. A szép,
vidám, nevető május előjön és mindent vissza¬
hoz megint, a mit a németek elvittek. Hát
most is szép zöld volt minden, dús fű hul¬
lámzott a völgyekben, kövér fehér juhok legel¬
tek a hegyhátakon, aztán a mint odább-odább
gurult a görgői kocsi, mind-mind beljebb érke¬
zett az óriási kincseskamrába. A zab- és a po¬
hánkatáblák után buja lóherés földek követ¬
keztek, azután jöttek a rozsok, a kiabálós
virágú mákföldek, végre bent Gömörben jöttek
az aczélos búzák, tengerek kalászokból. Érde¬
kes alakulatú sziklák között, sötétlö erdőkön
át. bájos völgyeken keresztül kígyózik az út
fel és lé szeszélyesen. Fecsegő patakok kisérik
az utast, újak ugranak ki az erdők alján s
mint a kis kutyák futnak a kocsi mellett, míg
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dolja őket, hogy csendőri karhatalommal álla¬
nak a tőkések szolgálatában s hajóbaszállásra
kényszerítik a munkásokat. Egyúttal figyel¬
mezteti a biztosító társaságokat, hogy a lát¬
szólag ép, de alapjában korhadt halászhajókat
jobban vizsgálják meg. S ha már a tengeren
űzött visszaélésekről van szó, nem feledkezik
m e 0 a szerző a haditengerészetről sem s kímé¬
letlenül ostorozza azt a túlságos szigort, a
me lyet a fölebbvalók a legénységgel szemben
tanúsítanak. Hogy a világ egyetemes elnyomottságának képe teljes legyen s minden ártat¬
lan gyenge lény az erősebbel szemben kellő
oltalomban részesüljön, még a heringekre is
kiterjeszkedik a szerző s megható képben tárja
elénk e halak szomorú sorsát. Voltakép a herin^ek sorsában az egész szerencsétlen emberi
nemzetség végzetét akarja jelképezni. Megren¬
dítő tirádában mondja el, hogy mint az em¬
ber a heringekkel, úgy jár el a gondviselés
az emberekkel. Megöli s aztán hordóba gírba
dugja őket. S csak az a fájdalmas
vigasztalása marad az egyes heringnek, hogy
nem egyedül, hanem társaival együtt kerül a
halál hordójába.
E sötét vádak hangoztatása czéljából irta
a kiváló szerző az egész tragédiát, s ha e vá¬
dakat ismerjük, tudjuk már a mű cselekmé¬
nyét is s előre kiszámíthatjuk, milyen alakok¬
nak kell a műben szerepelniök. Szükség van
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midőn vádat akart hallatni a töke ellen, aka¬
ratlanul igen hathatós védelemben részesíti
ezt. Borzasztó tengeri vihart mutat be, vég¬
itéletszerű orkánt, a milyenben nemcsak rozoga
lialászbárkák, hanem hatalmas pánczélos hajók
is elpusztulnak. Ily viharnak esik áldozatul a
tökepénzes nyomorult halászbárkája. Pedig
arról már csakugyan nem tehet sem a tőkés,
sem az állam, de a biztosító társaság sem,
hogy ily vihar is szokott dühöngeni. A szerző¬
nek, ha a tökepénzes lelketlenségét akarta be¬
mutatni, azt kellett volna feltárnia, hogy nyu¬
godtabb időben is elpusztul a rozzant bárka,
az úszó koporsó. De neki a színpadi hatás
czéljából vihar kellett, s ezért az olcsó hatásért
áldozta fel saját irányzalát s védte meg a tőkepónüest, a kit pedig vádolni kívánt, így a he¬
lyett, hogy a kapitalizmus ellen fordulna fel¬
háborodásunk, inkább az ég felhői, villámai
és Boreas szelei ellen támad fel keserűségünk.
S nem az a tanulság marad meg lelkűnkben,
hogy mily helytelen a mai termelési rendszer,
hanem az, mily kárhozatosak a tengeri viha¬
rok. Nem kívánunk a tengeri viharok hasznos
vagy káros volta felől természettudományi vi¬
tába bocsátkozni, de annyit megállapíthatunk,
hogy egyelőre még sem Marx-féle elméletnek,
sem szocziáUdemokrata kormányoknak .nem
sikerült az orkánokat megszüntetni.
AZ ELSŐ AUTOMOBIL A MEGTÉRI CZÉLPONTNÁL.

. . . No isz' ott kopog már a lova lába a vereczkei szorosnál!
Egész éjjel ment mendegélt a két lovacska,
másnap is be a délutánba. Öreg uzsonnatájt
tárult elő végre a szép hontmegyei völgy s
benne a Klenócz felől siető szöszke Eima
folyóhoz lapulva, a foszlós kenyeréről híres
Bátyi város, mely jó hajdanában Istvánfalu¬
nak neveztetek. A délutáni verőfényben mind
a két templomán csillogott, villogott az aczélkakas, — mely véren élt és nem ocsun.
(Folytatása következik.)

A «REMÉNY».
Bemutató a Nemzeti Színházban.

MEGÉRKEZÉS A FÖVÁB0SBA.
A H E N R I K H E R C Z E G A U T O M O B I L T U R A - Ú T R Ó L . — B a l o g h Rudolf fölvételei.

Heyermans H. négyfelvonásos halásztrae
jában azokat a lelkiismeretlen tökepénzeseket
kivánja ostorozni, kik potom áron fogadnak
fel szegény halászlegényeket s rozoga hajókon
tengerre küldik őket. A hajók elsülyednek, de
a tőkepénzesek nem bánják ezt, mert a kor¬
hadt járműveket bebiztosították, így nyerész¬
kednek a munkások életén s halálán egyaránt
A szerző különben nemcsak a tőkepénzesek,
hanem a hatóságok ellen is emel vádat. Vá¬

EGY KIS BALESET.

egy lelketlen tőkepénzesre, a ki kiaknázza a
halásznépet, továbbá szükség van különböző
munkásalakokra, a kik a nép nyomorát sze¬
mélyesítsék meg. Az egyiknek a haditengeré¬
szetnél kell szolgálnia, hogy az ott tapasztalt
borzalmak áldozata legyen. A másiknak alak¬
jában azt kell bemutatni, hogy a hatóságok
a munkást mikép kényszerítik karhatalommal
a rozoga hajóra. Nem maradhat el a darabból
a boldogtalan anya képe, a kinek férjét «el¬
ütötte a hajókötél» s kinek fiai a tengerbe
fúlnak. Nem nélkülözhető az otthon maradt
menyasszony megható" alakja, a kinek meg
vőlegénye esik a tőkepénzesnek áldozatul.
Néhány öreg kiszolgált halászt is föl kell lép¬
tetni, hogy azt mutassák meg a nézőknek,
hogy sok évi munka után mily sanyarú ellátás
jut a rokkant halászoknak. Végül nem hiányoz¬
hat a műből a rozzant hajó sem, melyet hogy a gúny teljes legyen - - «Remény»-nek
kell elkeresztelni. Ennek a járműnek a mű
irányzata szerint a dráma -befejező részében
el kell sülyednie. Mindezt a szerző számtani
pontossággal eszelte ki, s a baj csak az, hogy
mindezen észrevehető a szándékosság, észre¬
vehető, hogy mindezt nem a költői ihlet, ha¬
nem a pontos számvetés hozta létre.
De, fájdalom, a legpontosabb számvetés sem
pótolhatja a költői ihletet. S a szerző óvatos¬
aga és gondos körültekintése daczára is siilyos
benső ellentmondásba keveredik Ugyanakkor,
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bán állott, munkájának java messze elhatott
e z e n a körön kívül is.
Apja, a nagynevű Könyves Tóth Mihály
nyomdokába lépett a református papi pályára.
Pebreczenben született 1837-ben, ott is végezte
tanulmányai nagyobb részét s szokás szerint
hosszabb időt töltött külföldön, Hollandiában,
Londonban és Parisban. Első parochiája Kun¬
szentmiklós volt, a hova mint Szász Károly
utódja került, az ő utódja pedig Baksay Sán¬
dor püspök lett 1866-tól fogva, mikor őt Laczházára hívták lelkésznek. Tizenhét évet töltött
itt s mikor 1883-ban Debreczen hívta meg
lelkészének, a laczháziak alig akarták eleresz¬
teni kedves papjukat s még azután is sokáig
visszakívánkoztak utána. A református egyházi
életben mindig tisztelt és előkelő szerepet osz¬
tottak neki, Debreczen társadalma is szeretet¬
tel vette körül. Munkás élet, boldog családi
kör voltak táplálói irodalmi munkásságának.
Vagy 27 kötetre megy irodalmi munkáinak
száma. Vannak köztük egyházi beszédek, me¬
lyek a hagyományos kálvinista egyházi ékes¬
szólás tradiczióinak méltó folytatói; a gyakor¬
lati élethez hozzásimuló theológiai tudás, mag¬
vasság és emelkedettség, irodalmi forma emelik
ki az efféle beszédek nagy tömegéből s e tu¬
lajdonságok magyarázzák meg nagy népszerű¬
ségüket is. Mint gyakorlati életbölcseséget ter¬
jesztő könyvek, nagy hatást tettek Önsegély,
Jellem, Kötelesség, Takarékosság czímű mű¬
vei, melyeket az angol Stniles nyomán dol¬
gozott át a magyar viszonyokhoz alakítva,
úgy, hogy eredeti magyar művek hatását tették.
Ezek a könyvek a hetvenes-nyolczvanas évek¬
ben több kiadásban forogtak közkézen, iskolai
és egyéb ifjúsági könyvtárakban ma is állandó
olvasóközönségük van. Egy egész nemzedék ne¬
velésének voltak eszközei e gyakorlati szelle¬
met, okos erkölcsiséget, harmonikus életfelfo¬
gást sugárzó könyvek.
Szépirodalmi munkái is Könyves Tóth Kál¬
mán egyszerű, művelt, a hagyományok alap¬
ján szilárdan álló egyéniségét tükrözik. Van¬
nak köztük kitűnő ifjúsági olvasmányok, az
alföldi kisvárosi életet rajzoló kedves humoros
elbeszélések, komolyabb történeti képek, vallá¬
sos és profán költemények. Becsületesen, min¬
den nagyzoíó felhő-ostíomlas nélkül, írói te-^
hetséggel készült dolog valamennyi, jelei an¬
nak, hogy ha másféle munkaterek nem von¬
ták volna el a szépirodalomtól, Könyves Tóth

művön s egy fénysugár sem deríti fel az egé¬
szet. Ez a nagy, kietlen sötétség ránehezül
néző lelkére, a mely mindvégig kínos hangú,
latban marad a nyomor és borzalom egyhangú
ós egyszínű jelenségei közepette.
A mű szereplői kiválóan jók voltak. Nagy
meglepetést szerzett Fdy Szeréna, a ki már a
«Bundá»-ban próbálkozott egy realisztikusan
jellemzett pórnö szerepével, de csak most mutattá be teljes jellemző erejét az öreg halásziié
alakjában. Az anyagi és szellemi inség megrendítőn vigasztalan képét nyújtotta s ezzel
legnagyobb sikerét aratta. Hasonlóan kiváló
volt Heyyesi Mari mint menyasszony. Dicsé¬
rőn említjük Váradi Arankát, valamint Gabányit, Somlai/t, Pe/hest és Gált.
Palágyi Lajos.

KÖNYVES TÓTH KÁLMÁN.
Nekünk kedves, régi hívünk és munkatár¬
sunk — a leghívebbek és legrégibbek egyike a református egyháznak oszlopos embere, Deb¬
reczen társadalmi életének egyik kedves, tisz¬
telt alakja, Könyves Tóth Kálmán most ün¬
nepelte 50 éves irói jubileumát. 1859-ben,
még diákkorában, jelent meg első irodalmi
műve, a melyet a különböző tárgyú és termé¬
szetű munkák egész sora követett. S nagyon

A ROCK-KOCSI A BUDAPESTRE ÉRKEZÉS UTÁN A TATTERSALLBAN.

Irányműről lévén szó, csak természetes, hogy
drámai cselekmény s drámai jellem nem fej¬
lődhetik ki kellőképen. Hisz az egész cselek¬
ményt csak bizonyos irányú izgatás czéljából
szövi a szerző s az egyes alakok jelleméből
csak annyit mutat, a mennyi az izgatást lehe¬
tővé teszi. Ezért a gonosz tőkepénzes az ilynemű modern színpadi bábok ismert típusa,
új, jellegzetes vonás nélkül. Mint egykor a
Harlekinek, Palcsinellók s hasonló állandó
színpadi alakok, úgy szerepelnek a legújabb
drámairodalomban a különböző ipari üzemek
kaptaszerű bábui. Heyermans főleg Ibsen s
Hauptmann hasonló alakjait helyezte halász¬
környezetbe. Ibsen «Társadalom támaszai »-ból
vette a lelketlen hajóvállalkozó s a rozoga hajó
motívumát, Hauptmann «Takácsai »-ból pedig a
munkás-tipusok jellemzósi módját.
Kétségtelen a szerző festői ereje, a mi kü¬
lönösen egyes tengerparti életképek bemuta¬
tásában mutatkozik De bármily festői realiz¬
mus nyilatkozik a hollandus képekben, ez
nem kárpótol a drámáért, s négy felvonáson
keresztül fárasztóvá válik. Mégis csak más a
zsánerkép s más a dráma, a mely szüntelen
előretörő akczióban nyilatkozik, úgy, mint
maga az élet. A mellett a szerző zsánerképei
végtelen egyhangúak, kezdettől végig ugyanaz
a sivár, vigasztalan hangulat vonul végig a
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hamar helyet talált Pákh Albert « Vasárnapi
t//sáf/»-jának hasábjain is; Gyulai Pálon kívül
alig él ma egy is, a ki régebb idő óta dolgo¬
zik lapunkba. Nagyon szorgalmas munkatárs
volt, a 60-as, 70-es években alig volt szám,
melybe ne írt volna s azóta is, bár nagyobb
irodalmi vállalkozások, terhes egyházi tisztsége
s más egyéb elfoglaltság voltak vállain, soha
nem szűnt meg a bizalmas, jó munkatársi vi¬
szony köztünk és közte. S hogy most, hetven¬
két éves korában sem pihen tolla, mutatja a
Thökőly-árvák czímű érdekes történeti regénye,
mely. tavaly jelent meg melléklapunk, a \ ilágkrónika hasábjain s több szép, meleg verse,
köztük az, a melyet mai számunkban talál az
olvasó.
Munkás, gyümölcshozó életet élt többféle
téren is, becses szolgálatokat tett a maga ko¬
rának. Típusa a régi szabású kálvinista p»P'
nak: élénk érzék a kulturális dolgok iránt
józan mértéktartás minden dologban, erős
gyakorlatiasság, az egyensúlyozott lélek huhumora, hajlam a moralizálásra, szilárd, egyházias vallásosság, de misztikus hajlamok nél¬
kül, a felekezeti életben gyökerező felfogás¬
mód, a mely azonban könnyen tud szélesebb¬
körű, általános hazafiúi és emberi szemponto¬
kig fölemelkedni - - ezek azok a jellemvoná¬
sok, melyeken egyénisége alapszik. S ezekből
érthető, hogy bár mint református lelkész,
egész élete folytán szűkebb érdekkörök, eg7
község, egy város gyülekezetének szolgálatá¬

VASÁRNAPI ÚJSÁG
Kálmán jelentékeny állást
foglalhatott volna el irodalmi
életünkben, így is azonban
nem volt meddő élete iro¬
dalmi téren sem, munkáinak
megvolt a hálás közönsége,
neki magának is öröme telt
bennük, nevének- tiszteletet
szerzett ezen a téren is. Ol¬
vasóinak nagy serege öröm¬
mel köszönti pályája ötvene¬
dik fordulóján.

ANTAL GÁBOR.
Nemcsak az a keret, a
melyben lefolyt s azok a
nyilatkozatok, melyek ott
nagy és fényes közönség
előtt elhangzottak, hanem
az ünnepelt egyénisége is
fontos közéleti eseménynyé
avatták Antal Gábor dunán¬
túli református pöspök negy¬
ven éves papi jubileumát.
A jubiláns főpap a magyar
kálvinizmus erőteljes, mar¬
káns alakjai közül való, a
ki gondolkodásában, föllépé¬
sében, egész nyilvános sze¬
replésében a magyar élet
egyik első fontosságú réte¬
gét személyesíti meg s a
kinek épen az ad rendkívüli
súlyt, hogy ajkán ezerek
meggyőződése, lelkesedése
vagy elégedetlensége szólal
meg, tettében ezerek akarata
érvényesül. Ö ma a magyar kálvinisták fő¬
vezérei közül való s tekintve a kálvinizmusnak a magyar politikai, társadalmi és kulturá¬
lis élet minden ágával való szoros összeszövöttségét, egyénisége az egyháza határain
túli területeken is fontos közéleti tényező.
Nem a minden áron szereplő emberek közül
való s ezért nem találkozunk vele mindenkor,
minden apró-cseprő alkalommal. De ha szük¬
ségesnek látja,, hogy a nyilvánosság elé lepjen,
akkor jól megmérlegeli az alkalmat és föllé¬
pésének módját "is. Higgadt, de kemény lelkű
ember, óvatos, de elszánt, nem véti el a szót,
nem ragadja temperamen¬
tum s ha élesebben nyilvá¬
nítja is álláspontját, nem
szenvedély ragadja, hanem
gondos mérlegelés.
Ezek a jellemvonások is
emelték a dunántúli refor¬
mátus egyházkerület élére.
A veszprémi Szent - KirálySzabadján született 1843ban. A pápai főiskola ne¬
veltje, innen ment egy évi
segédtanárság után Zwingli
városába, Zürichbe, ősi szo¬
kás szerint tanulmányait ki¬
egészíteni s itt foglalt csak¬
hamar hazatérése után, 1869ben tanári kathedrát. Mint
pápai tanár alapította meg
tekintélyét tudományosságá¬
val, férfiúi jellemével, egyházias szellemével. 1888-ig
tanított Pápán, ekkor a ko¬
márommegyei Ácsra hívták
meg lelkésznek. Ez időben
már a dunántúli egyházkerü¬
let vezóremberei közé tarto¬
zott, akár anyagi, akár szel¬
lemi ügy volt, szava nyomó¬
sán esett latba mindig. Ki¬
vált tanár korában irodalmi
téren is gyakran felszólalt
egyházi lapokban, de inkább
a gyakorlati élet, mint az
íróasztal embere volt. Sor¬
ban egymás után töltötte be
azokat az egyházi tisztsége¬
ket, melyeket a püspökség
felé vezető út állomásainak
szoktak tekinteni s mikor
1896-ban Pap Gábor halálá¬
val megüresedett a püspöki
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szék, az egész református közvélemény jelöltje¬
kép foglalta el. Azóta tekintélye rendkívüli mó¬
don megnőtt, szereplése mindenfelől rokonszen¬
vet keltett személye iránt s hívei ragaszkodása,
tisztelete vette körül. Ennek ékesszóló tanuságtétele volt jubileumi ünnepe, a melyet úgy¬
szólván az egész magyar kálvinizmus megün¬
nepelt s a melyhez hozzájárult a király is, a
ki a Ferencz József-rend nagykeresztjével tün¬
tette ki.

A SÁROSPATAKI VAR.
Sárospataknak, Zemplén vármegye egykori
székhelyének ősrégi vára, a Rákócziak családi
fészke most Űrnapján nagyszabású beiktatási
és jótékonyczélú kerti ünnepélynek volt a szín¬
helye. A Perényiek, Pálócziak, Lorántffyak, majd
Eákócziak bírta híres várnak teljesen magyarrá
lett mostani gazdája, Windischgraetz Lajos
herczeg és neje Széchenyi Mária grófnő igazi
magyaros vendégszeretettel látták maguknál
Zemplén vármegye előkelőségét és minden
rendű és rangú lakosságát.
A kerti ünnepségen igen sok főúri családon
kívül mintegy hatezren vettek részt. Az ünnep
a történeti nevezetességű negyvenholdas vár¬
kertben folyt le a trachit kősziklákba vésett,
híres egyemeletes kazamaták fölött, a melyek
több ágazatúak és 400 méter hosszúak s szelelő aknáik a zöld pázsitban minden huszadik
lépésnél láthatók. Ezek az egész várkertet be¬
hálózó hatalmas kazamaták voltak a Eákóczi
fejedelmi család udvari pinczéi, a melyekben
nemcsak hajdan, de most is kincseket érő
százéves borokat őriznek.
A sárospataki vár, a mely már a XHL szá¬
zad elején Felsőmagyarország elsőrangú, úgy
nevezett vizivára volt, hatalmas trachit-sziklán épült a Bodrog folyó jobb partján, melyet
hajdan Nagy Patak-nak hívtak, mig az úgyne¬
vezett Kis Patak a vár balparti, most már
rombadőlt sánczaiban folyt.
A sárospataki vár elsőrangú erősség volt,
1526-ban Perényi Péter, az egri vár építője,
erdélyi vajda és koronaőr épített* át, a ki ab¬
ban az időben a legkiválóbb várépítő hírében
állt. A belső várat, a mai középső szárnyat
I. Rákóczi György építette, a mint latin fel¬
irata is bizonyítja. A felirat magyarul így
hangzik: «Isten kegyelméből e palotákat te¬
kintetes és nagyságos Felső Vadászi Eákóczi
György 1617-ben építette.* Ő szervezte a vár
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vagy húsz czentiméter, megint húsz czentimét e r . . . Együtt növekedtek. Mikorra Pál a varrógépig nőtt, a poros aszfalt az ablakon leselkedett be. Megszokták egymást. Pál az utczáaz utcza Pált.
Mikorra be-beesteledett, már úgy belejött a
Pál lába a géphajszolásba, hogy magától
egész önkénytelenül is hajtott. Nem kellett
ráfigyelni. A lábfej magától is csak nyomta
a talpat, le-föl. A kerék forgott, a tű czikkázva öltögette a nagy öltéseket az olcsó üz¬
leti munkába. A vászon, a daróczposztó enge¬
delmesen simult a kopott pulitiron és Pál
megpihentette szemét a szürke aszfalton.
Milyen nyugalmas, csöndes. Terül, nyúlik
messzire, talán vége sincsen. Egyforma, moz¬
dulatlan, hallgatag. Mindegy neki, hogy ki
tapossa. Akár finom sevró, akár fényes lakk
akár nagy, otromba, idomtalan, rongyos, el¬
vásott, kívül-belül lyukas csizma. Mindegy
neki, hogy ruganyos, előkelő, bársonyülésű
gummikerekű, vagy hangosan lármázó, lelket¬
lenül tolakodó, mindent legázoló, pénzes auto¬
mobil, vagy döczögős, teher alatt roskadozó
stráfkocsi. Az utczának mindegy. Szürkén,
hol porosán, hol sárosán csak néz kőszemével Pálra és a hogy jön az este, akkor tompa
árnyékával csöndesen befedi a kis fazsinde¬
lyes házat, a melyikre ránőtt.
Ilyenkor Pál ki-kijött egy pillanatra. Fázó-

25.

KVFOLYAM.

az előlgombos, oldaltczugos; bum-bum! jönne]j össze-vissza topogva, súlyosan lépegetve
a tisztitatlanok. Némelyik egészen közel ér az
ablakhoz, befröcsköli sárral és egész porfel¬
hőt vágva, elhomályosítja. Krsz . . . krsz... jön
a felemás, a spárgával megkötözött; hip-hop,
hip-hop! utána jön suhanva lágyan, formá¬
sán, finoman, diszkréten fénylőn, illatosán a
kis' rózsaszirom könnyű, bájos selyemtopán.
A Pál szive megdobban a kopott pulitiros
varrógép mellett. Kipirosodik vérszegény arcza, félve néz körül. Nem látja senki, nem
látta más, csak a szürke aszfalt, az meg nem
szól senkinek. Őrt áll, mozdulatlan, kemé¬
nyen az ablak előtt és védi, takarja, melen¬
geti Pált. Mikor jön a tél, akkor terjeszkedik,
nyújtózkodik és gőzölgő páráját beleheli Pál¬
hoz és olyankor átnedvesednek a falak. A pi¬
ros forgács kefél ártó megint fakóbb lesz egy
árnyalattal. A tükör lapján ismét képződik egy
nagy barnássárga folt. A zöld futóka ám bu¬
ján zöldül és már egész a padlóra borul a
gőzös, melegházi levegőben. Pál ezt szereti.
Jól érzi magát ilyenkor.
Néha olyan különösen néz maga körül. Ha
reggelenként a tükörbe pillant, furcsa neki,
hogy szája, füle, orra, szeme van. Ni, hisz ő
ember. Pedig mintha nem is lenne az. Hát
mi? Ki tudja. Valami, a mi ott lenn lakik az
utczába ékelten, lenn a föld gyomrában elte¬
metve. Az igazi emberek fönn vannak, fönn

FŐÚRI HÖLGYEK WIND1SCHGRAETZ HERCZEGNŐ

védelmét és Sárospatakon európai hírű ágyú¬
öntőt rendezett be.
Sárospatak fénykora Lorántffy Mihály alatt
kezdődött, kinek leánya, Zsuzsanna L Eákóczi
György erdélyi fejedelem felesége volt. Utódai,
II. Rákóczi György, később I. Rákóczi Ferencz
szintén szivesen tartózkodtak itt. II. Rákóczi
Ferencz a borsi kastélyból három éves korá¬
ban került Sárospatakra, hol 1694-ben, midőn
megnősült, igen nagy és fényes udvart tartott.
A mostani várkastélyban igen sok érdekes
régiség és festmény van leginkább a napóleoni
és 1848-49-iki hadieseményekről. A kastély
egyes termeit a jelenlegi várur édes anyja,
született Desaewffij Valéria grófnő faragta mű¬
vészi szobrok díszítik, melyeket az idegen lá¬
togatók igen megcsodálnak, nemkülönben a
falakat borító gobelineket is, melyeket a kas¬
tély egykori úrnője sajátkezűleg szőtt.
Markó Miklós.

H.
Pálnak úgy tűnik föl, mintha az utcza sú¬
lyos ökle vállán nyugodnék és nyomná lefelé.
Pál törpébb, - - egyre törpébb lesz a nyomás
alatt. Lassanként egészen hozzászürkült az
utczához. A szállongó por befestette a haját,
az arczát, a mellét, be az egész embert. A to¬
pogó, a kopogó lábak fölváltották egymást.
Csak a hópihe, rózsaszirom selyemczipőcske
maradt meg. Más lett az is, már hányadszor
más, egy számmal kisebb, egy számmal na¬
gyobb. Pál nem tudja ezt. Várja nap-nap után
a régi izgalommal, türelmetlenül. Egész közel
húzódik már az ablakhoz. De még sem lát¬
hatja jól. Csak szürkét, sok szürkét lát homá¬
lyos, két szeme.
Ezért haragudott meg Pál az utczára. Mi¬
kor már másodszor, harmadszor, negyedszer
sem látta a kis czipellőcskéket, öklével meg¬
fenyegette az utczát. Ő az oka mindennek.
A kevély, lelketlen utcza már ezt is eltakarja.
A kecses, finom, illatos, karcsú, kis topánt.
Az utcza, az utcza ezt is ellopja már tőle.
A lelketlen utcza, a melyik eltemette Pált ele¬
venen, a mely addig-addig terjeszkedett, míg

Elbeszélés. Irta Harasztllyné Szederkényi Anna.
L
Minden esztendőben egy-egy új réteggel
nőtt az utcza. Elemista gyerek korában úgy
egy lábnyira tapadt a ház falához. Aztán még
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meg, a szövet engedelmesen simul a fényes
tű alá. Pál fölemeli néha pillantását. Az utcza
pöffeszkedő kedve néz vele szembe...
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san, összelapulva, félve surrant végig a házak
tövében. Fürgén, aprózva, könnyen lépegetett,
mintha kímélte volna az utczát, hogy ne na¬
gyon tapossa meg. Nem igen nézett föl. Bán¬
totta szemét a fény. A sok akaratosan, mere¬
ven fölfelé nyúló lámpa kinőtt a földből. Pál
észre sem vette honnan, egyszerre csak vol¬
tak, világítottak, ragyogtak. Gőgös sugaraik
kényesen siklottak végig a sápadt, színtelen,
verteién pinczevirágon, Pálon, a ki hunyo¬
rogva szökött a mellékutczákra. Lihegve lo¬
holt az üzletbe, átadta a munkát és elhozta
az újat.
Menekült haza. Óvatosan, engedelmesen,
vigyázva került ki mindenkit. Idegenek, fur¬
csák voltak neki ezek az alakok, a kik bát¬
ran, kifeszített mellel, hangosan, lármásán
sürgölődtek, forgolódtak körülötte. Nem igen
mert a szemükbe nézni, pedig kíváncsi volt
rájuk. Tekintete csak úgy lopva surrant végig
rajtuk. Hát ilyenek? Ilyenek ők, a kiket csak
a járásukról, czipőjükről ismer Pál.
Napról-napra, hétről-hétre, hónapról-hónapra
nem lát belőlük mást, csak a formás, formát¬
lan, kisebb-nagyobb lábakat, a mint eltopog¬
nak az ablak alatt. Czipőjük árnyéka odaesik
a posztóra és Pál legtöbbjét már megismeri.
Jön a nagy szürke, zsinegtalpu mamusz:
csoszogva, úszva porban, sárban. Kip-kop,
kip-kop! jön a hetyke, magassarké, kis, fekete,
fűzős; egy-két, egy-két! ütemre lépegetve jön

WINDISCHGRAETZ

LAJOS HEECZEG VENDÉGEIVEL A KERTI

a magasban, a nagy ablakos, ragyogó palo¬
tákban. Ott lármáznak, száguldoznak karöltve,
összekapaszkodva, nevetve, káromkodva a na¬
pon. Virágosán, pirosán, csillogó szemekkel
sietitek és egyszerűen elgázolják, félrelökik,
eltapossák Pált, ha közéjük téved.
Pál nem is ember... Pál földönjáró kisér¬
tet, a kinek koporsója előtt gránitszilárdság¬
gal áll őrt az utcza. Hip-hop, hip-hop... jön
vissza a kis rózsaszirom könnyű selyemczipő.
Pál vérszegény arra bíborrá gyúl és lopva körül¬
néz. Nem látja senki. Csak az utcza néz szür¬
kén, tompán, porosán. De az nem árulja el.
Föláll az ablak mellett Pál. Zöldessápadt hom¬
loka majd a felső r ablakfáig ér. Egész testét
átjárja a forróság. Úgy érzi, két ragyogó szem¬
nek meleg napsugara siklott végig a homlokán.
Egy pillanatra erősnek, nagyakaratunak érzi
magát. Egy pillanatra a pinczevirág beteg csi¬
rái megfeszülnek, nyújtózkodnak. A szürkés¬
fehér levelek terjeszkednek, nagyot lélegzenek,
mint társaik, a kiket sok-sok levegő, erős ter¬
mékenyítő napfény nevelt.
Pál az ajtó mellé szökken. Lenyomja a
ülincset Pál akar. Ám egy pillanat alatt bele¬
rúg leikébe a hatalmas, lüktető élet, a ragyo¬
gás, a nagy házak, a lárma, a sok-sok ember,
tülekedés, a tolongás. Az élet szelétől meg'rzad a pinczevirág, odaesik a kopott puliiros varrógép tinellé . . . Lábai nyomják a tal¬
pat le-föl, le-föl... A kerék kattogva indul
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beszélt neki Montié barátjáról, hogy ég a vágy.
tói a lorddal megismerkedhetni. Szereti ám a
lordokat szegény Mary néni és igen szomorú
arczot vágott, mikor Jimmy azzal válaszolt
kérdésére, hogy Montié nagyon visszahúzódó
ember, hölgyekkel szemben nagyon tartóz¬
kodó, tehát talán arra fog törekedni, hogy ne
akadjon utunkba. Mikor a hotelbe visszatér¬
tünk, ugyan megijedtem. Honourable John
levele hiányzott a polcáról, valaki elvitte. Biz¬
tosra vettem már most, hogy a Napiertől
örökre búcsút kell vennem, ha csak el nem
hajtatok vele oly messzire, hogy gazdája elő¬
nyösebbnek találja más automobilt bérelni,
mint a magáé után szaladni, melyet különben
meg se tudna találni, mert ha mi útilaput
kötünk a talpunkra, hogyan sejthesse ő, hogy
hová lettünk? Nem tagadom, hogy ez az ötlet
a mily ravasz, olyan gonosz is volt, nemde?
Brownnak megüzentem, hogy másnap reggel
kilenczkor indulunk. A következő napon már
útban voltunk egy darabig, mikor megmond¬
tam neki, mi történt, és nagy mulatságunkra
kiderült, hová lett a levél : maga Brown volt
az, a ki a polczról elvette és gazdája után kül¬
dötte.
Épen mikor indulóban voltunk, közölte
Jimmy, hogy Lord Lanetöl sürgönyt kapott,
mely szerint Nizzában a Boulevard Gambetta-i
A SÁROSPATAKI VÁRKASTÉLY PERÉNYI-KAPUJA.
garageban fogja találni a Panhard-motort.
Brown ismerte ezt a helyet és a Napier elhe¬
egészen úrrá lett fölötte. Újra megfenyegette sésen szolgáltak ki bennünket és jóval később lyezésére is alkalmasnak találta, ezért egyene¬
a Eestaurant de la Eeserveben ebédhez ültünk. sen odaállítottunk, miután igen kellemes mó¬
csontos öklével az utczát.
Gyűlölködve néztek egymásra ezután. Hara¬ Álmodni sem lehet szebbet e kicsi, a tengerbe don megtettük az utat Cannestól Nizzáig.
gosan viaskodtak. Az utcza sáros, maszatos benyúló földnyelven épített vendéglőnél, mely
Bérkocsin küldtük a hotelbe a podgyászt, a
levet eresztett magából és gúnyosan csorgatta élénken emlékeztetett bennünket ama bizonyos villásreggelit egy felette kedves restaurantban
be a Pál ablakán. Ezzel sem elégedett meg. marseillei restaurantra. Kíváncsi vagyok, meg¬ költöttük el, a délután folyamán pedig vidá¬
Zöld penészgombákat nevelt és kitelepítette voltak-e már ezek a helyek, mikor te jártál itt, man igy szólt Jimmy: «Most a Panhardra
őket a Pál odvának falára. A tükör egészen Apuskám. A vízben láthatni bekerített rekesze¬ ülünk és sebtiben meglátogatjuk Monté-t.» Én
megfeketedett. A zöld buja folyóka megbetege¬ ket, melyekben gyanú és félelem nélkül úsz¬ azonnal megértettem, hogy mit akar mondani,
dett és lankadtan, hervadtán hullajtottá el kálnak a tengeri rákok és halak. Mindenki de Mary néni azt hitte, hogy Jimmy most is —
ágait. A kopott, pulitiros varrógép megrepe¬ kiválaszthatja azt a halat, a melyet kedvel, és mint mindenkor — az ő Montié barátjáról be¬
dezett, rozsdásodott És Pál előtt szürkébb, pár perez múlva a szegény pára, mely csak az szél ; nagyon keserű csalódás volt tehát, midőn
imént oly boldog volt, előttünk van az aszta¬ kiderült, hogy csak Monte-Carlo megtekintésé¬
egyre szürkébb lett a világ.
Feneketlen gyűlölet lobogott már benne. lon, kitűnően elkészítve, a megfelelő mártás¬ ről van szó. Montié barátja, mondta Payne
Várt valamit. 0 maga sem tudta, hogy mit. sal. Jimmyre bíztam, hogy a halat helyettem magyarázatul, roszúl érzi magát, kénytelen
Valami hatalmas dolgot várt, a mikor majd válaszsza meg és mialatt ő Mary nénivel tár¬ ágyban maradni; mi azonban erről ne szól¬
ő, Pál megfizet az utczának. A mikor ő rúgni, gyalta, hogy langouste legyen-e, vagy egyéb, junk Brownnak, mert Lord Lane nem szeretné,
harapni, tépni, törni fogja az utczát, a kevély, én a korlátra támaszkodva, végignéztem a ten¬ ha barátja, Jack Winston megtudná, hogy a
gőgös utczát. Hitte, fanatikusán, rendületlenül geröblön. Bizonyosan még előtted áll a gyö¬ Bivierára jött és ezt nem tudatta vele.
nyörű k é p : a város számtalan felcsillámló
hitte, hogy el fog jönni ez a n a p . . .
A villásreggeli után elhagytuk a csillogó,
És egyszerre... egy e s t e . . . Szokatlan lárma, lámpája és a tenger tükrén túl a sötét, komor, virágos, kék, fehér és aranyos Nizzát és a legharsogó törtetés, csörtetés az utczán. Az utcza furcsa alakú Esterei-hegyek össze-vissza hányt felségesebb tengerparti úton Monte-Carlóba
rengett, megmozdult, nyögött, bomlott . . . sziklatömegei.
mentünk. De ezt a helyet te nagyon jól isme¬
M o s t . . . m o s t . . . Pál tudta egész biztosan
Ebéd alatt kezdtem emlegetni Mary néni¬ red, Apuskám. Én azt hiszem, hogy a világon
tudta, hogy eljött az idő. Tébolyultan kapko¬ nek, hogy jó volna Olaszországba is elmenni, semmi sem lehet annál szebb. Valóban szép
dott, ugrált ide-oda a szobában... Az ablak¬ de azonnal sajnáltam, hogy szólottam erről, Monte-Carlo, de szépségében van valant mes¬
hoz, az ajtóhoz ugrott, kirohant, k i . . . Ah, az mert Jimmy kapva-kapott az alkalmon és ki¬ terkélt, egészségtelen, nem természetes. Nem
utcza!
jelentette, hogy a mint elhatározzuk az olasz¬ találod te is ? Olyan mint egy felséges szép nő,
Az utczából millió és millió ember nőtt ki. országi utat, ő kész Panhardján, mely kétség¬ ki éjjel ragyogó jelenség, de reggel a nap fényé¬
Mind csupa, csupa nagy erős emberek, fényes telenül már várja őt Nizzában, velünk tartani. nél egészen másnak látszik, mert ekkor észre¬
csákányokkal, fejszékkel, kalapácsokkal a ke¬ Mary néni kérdezte, valószinű-e, hogy Lord vehető, hogy festi a haját és szemöldökeit és
zükben. Üvöltöztek és a fényes csákányokkal Lane találkozik velünk, mert Jimmy annyit az arczszine is kendőzés műve. Ha Montecsattogva, bömbölve tépték, törték az utcza
testét. A csákányok szikrákat hánytak, az em¬
berek pirosak voltak, a szemük világított, mint
a nap. A kevély utcza összetörve, összeverve.
Nagy kemény koczkák dirib-darabokban egy¬
másra hányva.
Pál lázasan, hitetlenül nézte az egészet.
Nem értette, hogyan, miért, de látta, hogy
eletének zsarnokát törik, zúzzák, tiporják az
emberek és különös, csudálatos dalt énekelnek
hozzá. Verteién kis teste kinyujtózott Pálnak.
Gyönge karjába erő gyülemlett, fölkapott ő is
egy éles csákányt, és vágott. Nagyot csattant
a csákány a kemény kövön. Ám gyönge kéz¬
ben volt. Visszarugott és mellbe vágta Pált a
nyele...
Kis, szikár teste bénán hullt le és elnyúlt,
magával tehetetlenül, legázoltan a kőtörmelé¬
kek közt. Körülötte pedig harsogott a dal,
csattogott, szikrázott a kő és tomboltak, riogtak az emberek...

•Carlót élő asszonynyá lehetne átvarázsolni,
olyan nő állna előttünk, ki tömérdek illatszert
használ, de csak ritkán tartja szükségesnek a
fürdést.
Jártunk-keltünk a boltok között és a leg¬
gyönyörűbb dolgokat láttuk, de nem volt ked¬
vem bármit is vásárolni, mint gyermekkorom¬
ban is sokszor, mikor játékszerkereskedésbe
vittek. A kirakatokban díszlő elegáns kalapok,
ruhák és ékszerek láttára nem arra gondoltam,
hogy a drága holmikból mi fog nekem jól
állani, hanem képzeletben önkénytelenül is
azokat az alakokat ruháztam fel velők, melyek
az utczákon és a Casino kertjeiben haladtak el
mellettünk, azokat a rettentő kányaképű nőket,
kik kendőzés által igyekeztek némileg galam¬
bokhoz hasonlóknak látszani.
Jimmy nagyon jól ismeri Monte-Carlót és
hajlandóságot mutatott tapasztalataival kér¬
kedni. Egy dolog .van mégis, a mihez — mint
kénytelen vagyok elismerni - - kitűnően ért:
hol és hogyan kell jó ebédet rendelni? Elvitt
bennünket egy restaurantba, félrehivta a föpinczért, pár perczig beszélgetett vele, és azzal
a kijelentéssel, hogy az ebéd készen fog állni,
mihelyt parancsoljuk, a játéktermekhez kalau¬
zolt bennünket. A Casinót már annyiszor lat¬
iam képben, hogy nem találtam benne semmi
meglepőt. Leginkább feltűnt a tűrhetetlen rósz
levegő, melynek mintha minden oxigénjét el¬
fogyasztották volna a vendégek számos generácziói; ép úgy feltűnt a baljóslatú tompa
némaság, melyet csak a croupierk szakítottak
meg, midőn a csengő aranyokat beseperték
lapátjaikkal.
Jimmy nem hagyott békét, míg egy-egy
louisd'ornyi betéttel meg nem kezdtük a játé¬
kot. Mary néni el volt ragadtatva, mikor tizen¬
három louisd'ort nyert és az ebédről is lemon¬
dott volna, hogy szakadatlanul folytathassa a
játékot; de csakhamar elment a kedve, mikor
nemcsak a tizenhárom aranyat vesztette el,
"hanem még azonfölül is pénze egy részét.
Egészen elszomorodva ült velünk a restau¬
rant asztalához, de itt minden oly fényes és
vidám volt, hogy jókedve csakhamar vissza¬
tért. Az abroszon rózsák és rendkívül nagy
ibolyák voltak elhintve, az étel pedig a leg¬
kényesebb ízlésnek is megfelelt. Nagy sürgés¬
forgás volt körülöttünk, feltűnő elegáncziával
Öltözött hölgyek és túlhangos urak tolongása,
'és ez a látvány elég mulattató is, de azt hiszem,
hamar megunnám. Monte-Carlóval nem tudom
a béke vagy nyugalom képzetét összekapcsolni,
a kertjeivel sem. Itt csak olyan ember időz¬
hetne hosszabb ideig, a ki hajlandó volna
•örökké illatszereket beszivni, vagy kizárólag
-fűszerekkel táplálkozni.
Épen elvégeztük az ebédet és Jimmy kifizette
a számlát (leheletlen volt észre nem vennem,
hogy iszonyú nagy volt), midőn hátunk mögött
székek tologatása jelezte egy új társaság meg¬
érkezését. Lármás, hangos- beszédű csoport
volt, csupa férfi — a szavuk után Ítélve, — és
az egyik beszélőnek hangja ismerősnek tet-
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szett, mintha valamikor már hallottam volna.
Úgy véltem érteni, hogy valaki egy mulatságos
históriát végez be, melyet még künn kezdett
elmondani, és félbeszakított, mikor a társaság
belépett és helyet foglalt. «Ugy kapott rajta,
mint a hal a légy után, — mondotta az ember,
mialatt én ültem és tűnődtem, hogy hol is hal¬
lottam ezt a hangot. — Magam is úgy éreztem,
hogy kisoé erős dolog volt a yankee ártatlan¬
ságot így becsapni. De minden meg van en¬
gedve, ha szerelemről van szó vagy gépkocsi¬
ról. És ilyen átkozott kocsi, valóságos vaskeres¬
kedés négy kereken. A leány azonban fene
csinos volt.»
A gépkocsi szóra azonnal világosan emlé¬
keztem mindenre. Képzeletben villámgyorsan
átfutottam Európát a montecarlói restaurant¬
tól a cobhami falusi vendéglőig. Körültekintet¬
tem és Mr. Cecil Lanstown szemébe néztem.
Mary néni is nézett, mert a számla ki
volt fizetve és felkeltünk, hogy indulhassunk.
Szemünk találkozott, mikor a mondat még
nem volt befejezve. Az ember félig felemelke¬
dett, de együgyű mosolylyal visszahanyatlott,
én pedig igen gondos tekintettel méregettem
végig a lába hegyétől kezdve fel a nyakkendő
csokráig. Épen mikor szorosan mellette halad¬
tunk el, Mary néni elég hallhatólag meg¬
jegyezte: «Ki látott még ilyen kreatúrát? És
én duke-nak néztem!» Azt hiszem, meghal¬
lotta.
A Casino kertjében a holdat láttam a ten¬
gerből kibukkanni és ezt a dioső tüneményt
nem fogom elfelejteni soha. De épen azért,
mert minden oly tündérszép volt körültem,
szomorúságot éreztem. Olyan együgyű vagyok
én! Igazán azt kell hinnem, hogy egy idő óta
roszúl vagyok. Valami csillapító szert kell
szednem. Éjszakára visszajöttünk Nizzába és
másnap reggel Mentoneba kocsiztunk, a hol

MISS RANDOLPH UTAZÁSA.
REGÉNY.

(Folytatás.)

Irta C. N. és A. >l. "Williamson.
Délután Mary néni és Jimmy társaságában
elragadó sétautat tettem a tengerparton. Teáztunk Eumpelmayer nevű czukrásznál, hol me¬
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azonnal elhatároztam, hogy inkább itt töltök
hosszabb időt, mint a Riviéra bármely más
helyén. Mentone a legédesebb, legdrágább, legfestőibb város; megvan ott a máshol hiányzó
természetes falusi csend, de egyúttal a városi
vidám élet is. Odamenet a felső utczán halad¬
tunk végig, melynek pompája a legnagyobb
mértékben meglepő. Kértem Brownt, hogy las¬
san menjen a kocsi, hadd élvezzük a látványt,
mint mikor élvezettel azörpölgeti az ember nz
italt, melyet nem akar egyszerre felhajtani.
Ámbár a Napier szilaj rohanással juthatott
volna fel a Nizzából kivezető meredek úton az
Obszervatóriumhoz és innen tovább a sajátsá¬
gos fekvésű La Turbie-be, meghagytam, hogy
óránként csak hat-hét mértföldet tegyen meg
a kocsi és gyakran megállítottuk festői ponto¬
kon, hol a tenger és az ég zafirkékjében gyö¬
nyörködhettünk. Ezen az úton haladva Nizzá¬
ból Mentoneba, egészen oldalt hagytuk MonteCarlót, csak La Turbie felől tekintettünk le ház¬
tetőire, a csillogó Casinóra és a monakói ko¬
mor sziklavárra.
És oh, csak most jut eszembe, hogy Jimmy
nélkül tettük meg ezt az utat, sőt még most
sem csatlakozott hozzánk, csak fenyegetődzik
(szabad ezt a kemény szót használnom?), hogy
majd később teszi, ha már bent leszünk Olasz¬
országban. Visszamaradt Nizzában, hogy Lord
Lanet gondozza. Mary néni úgy vélekedik,
hogy ez nagy jószívűségre mutat, de én kissé
kétkedő vagyok. (Montié, ha nem tévedek,
marquis lehet.)
Gap-Martinban álltunk meg, Mentonétól nem
messze. Ezt a helyet természetesen nem isme¬
red, mert újabb keletkezésű. Gyönyörűség volt
itt időzni, magas domb tetején, édes illatú
fenyvek között. Jól esett ismét egyedül len¬
nem Mary nénivel és barátságosabbnak mutat¬
koztam, mint Pau és Jimmy csatlakozása óta.
Szerettem volna itt jó sokáig időzni (és igen
kellemes dolog lenne farsangkor visszajönni,
noha nem hiszem, hogy megtehessük), de izga¬
lomba ejtett az a gondolat, hogy Olaszország
közel van, és nem volt többé nyugtom. Olasz¬
ország ! Olaszország! Ügy cseng e név fülembe,
mint «a tündérhon kürtharsogása*.
Most benne is vagyunk, t. i. Olaszországot
értem, nem a tündérhont, bár e kettő között
egyszerű eszemmel titokszerűség és színgazdag¬
ság tekintetében nem nagy különbséget látok.
És nagyon jó, hogy a lélekemelő Karácsony
ünnep esik első olaszországi napunkra. Egyet¬
len fülsértő hang vegyült az olaszországi nyi¬
tányba mindjárt a határszélnél. Azt hiszem,
megírtam neked annak idején, hogy Dieppeben, hol Angliából jövet - - vagy száz évvel
ezelőtt? — partraszállottam, a vámházban bi¬
zonyos összeget le kellett tennem, hogy jogom
legyen kocsimat Francziaországba vinni. Ezt a
pénzt visszakaptam volna Mentoneban, midőn
az ország határát átléptem, de csak abban az
esetben, ha a néhai, őszintén siratott Sárkány
még megvolna. Minthogy pedig az a * néhai»
füst és lángok között elenyészett, vele együtt
a pénz is odalett. Brown azonban (vagyis inkább
az ő gazdája) hasonló letétet fizetett ki a Napierért; midőn tehát Mentone szélén a franczia
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franczia vagyok; ezek az olaszok mind disz¬
nók. A chef de douane Mortalában lakik, ez
az első falu az országút mentében.* Mielőtt
kürülnézhettem és kös/önetet mondhattam
volna, a barátságos franczia eltűnt az éji ho¬
mályban. Odahívtam Brownt és közöltem vele
a hallottakat. Kérdezte, nem bánjuk-e, ha ma¬
gunkra maradunk, míg ő elmegy a főnökért.
Hozzátette, hogy teljes biztonságban leszünk
a két douanier őrizete alatt. Midőn helyeseltük
távozását, elindult a meredek utón és az őrök
egyike, szó nélkül, nyomban utána ballagott.
Majdnem félóráig ültünk és várakoztunk Olasz¬
ország küszöbén; csak lámpánk fénye esett
arra a földre, hova nekünk tiltva volt belépni.
Egyszerre hallottam Brown hangját és léptek
zaját. Valamikép rábírta a chef de douane-i,
hogy vele jöjjön. Kitárták a hivatal ajtaját,
meggyujtották a "gázt, a szükséges papírokat
kiállították, a megkívánt pénzt Brown kifizette,
egyszersmind felajánlotta kocsinkat az ember¬
séges hivatalfőnöknek, kit a hegyen fel, egé¬
szen a házáig vittünk.
(Folytatása következik.)
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vámhoz értünk, Brown engedelmemmel leszállt,
hogy Mr. Winston igazoló iratait felmutatva, a
pénzt visszakaphassa és azután Angliába küldhesse.
Ennyiben rendjén volt minden; de a meny¬
nyiben már beesteledett, mikor Cap-Martint
elhagytuk (hisz az egész napot Mentone szem¬
lélésével töltöttük), minthogy továbbá a vám¬
nál is feltartottak bennünket, már sötét volt, —
e mellett még borús, szeles idő is, — mikor
folytattuk utunkat Olaszország felé. Egy douanier Brown mellé ült (én Mary nénivel a tonneaw-ban foglaltam helyet) és elvezetett ben¬
nünket az utolsó franczia vámőrséghez, a hol
elbúcsúzott tőlünk. Néhány méterrel odább máiolasz földön voltunk. Talán emlékszel, hogy a
határt egy mély hegyszakadék jelzi, mely a
tenger partjáig kiugró magas hegyeket ketté hasítja. A nagyszerű hasadékot áthidalja a
Pont St. Louis, és a kőhíd kellő közepén húzó¬
dik végig a határvonal.
Úgy tetszett, hogy az olasz oldalon katonai
őrházat látok; de oly sötét volt, hogy talán
tévedtem, az első vámhivatalig pedig még jó¬
kora út vezetett a meredek hegyen felfelé.
Brown megállította a kocsit, midőn két el¬
hanyagolt külsejű ember, kékesszürke kabát¬
ban, vállra vetett puskával elébünk jött. A mi
legpáratlanabb chauffeur-ünh mindig igen ud¬
varias, midőn külföldi tisztviselőkkel van dolga.
Azt mondja, hogy ilykép sok akadályt elsimít.
Most is, látván, hogy a két ember utunkat
állni készül, udvariasan adott kifejezést annak
az óhajtásnak, hogy bocsássanak át bennün¬
ket, kész letenni azt az összeget, a melyet
kivannak tőle. Habár eddigelé alig ragadt rám
valamicske az olasz nyelvből, megérthettem
mindazt, a mi most következett. A két ember
nem akarta engedni, hogy folytassuk utunkat.
Brown érveléssel kívánt rájuk hatni; elővett
egy útlevelet, melyet lámpafénynél vizsgáltak
az emberek. Úgy látszott, hogy a kívánt hatás
nem maradt el, de még mindig nem bocsátot¬
tak át bennünket; azt mondták az emberek,
hogy a hivatal éjjel zárva van, a főnök nincs
ott és senki sem állíthatja ki a szükséges ira¬
tokat.
«De ez szörnyűség! - - kiáltott Brown. —
Ilyen az olasz vendégszeretet ? Azt akarják ma¬
guk, hogy a hölgyek holnap reggelig az ország¬
úton vesztegeljenek?"
A két vámőr vállát vonogatta:
«Elég jó hotel van Mentoneban, — szólt az
egyik. — Tessék oda viészlímenni.»
• Nem, — szólt Brown, — nem akarok vissza¬
menni. Hol lakik a hivatalfőnök?*
A két dQuanier nem akarta megmondani.
Világos volt, hogy. féltek a szidástól, ha egy
követelő angolt rászabadítanak az ebéd után
siestázó főnökre. Ezalatt tíz-tizenkét érdeklődő
ember verődött össze; mintha a földből nőttek
volna ki, a homályban alig látszó alakok.
Valaki francziául ezt súgta a fülembe: «Én
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A SZÉKELYMUZSNAI ÖNKÉNTES
CSAPAT.
Hogy a szerb háború veszedelme múlt, a
hírre kapott székely önkéntes csapat is hü¬
velybe lökte egynéhány kardját s szegre akasz¬
totta puskáját. Immár jól van ez így! Az
ország egy meg nem történt háborút, a gyö¬
nyörű kis székely falu népe egy kedves álmot,
a magyar néplélektan pedig egy értékes adatot
nyert.
A közönség csak annyit hallott róluk, hogy
önkéntes szolgálatukat fölajánlották a székely¬
udvarhelyi hadkiegészítő parancsnokságnak, ha
magyar vezényszóval hadakozhatnak. Sőt nagy
részük saját lovával, vagy ((teherszállító saját
fuvarávab volt kész a nagy ügy sikeréhez já¬
rulni; ki huszár, ki szekerész, ki gyalog, a
hogy lehet, vagy kell, a hogyan a sok száz
esztendős ősi székely hagyomány hagyogatja
a maradéknak. Csak egy embernek jutott eszébe
a- neve után írni: «na .-ő fölsége fölszerelést
ad.» Tehát nemcsak harczi készségüket, de
egyéb hasznavehető javukat is készek voltak
a haza oltárára tenni. A kinek se hadi tudo¬
mánya, se fuvara nincs, hát tiszta szívvel föl¬
ajánlja klarinétját vagy czimbalmát, mint«Dodó
Sándor önkéntes kalánétás», «Árus Károly ön¬
kéntes czimbalmosi). Kakasi Ferencz ajánlko¬
zik markotányosnak.
Az önkéntesek hektográffal sokasüott' név¬
sora két részre oszlik. Elől vannak a be nem
hívott tartalékosok s régi, öreg, kiképzett kato¬
nák, föl hatvan évesekig, utánuk az önkénte¬
sek, le tizenhat évesekig. Az első csoportbnn

van a czigánybanda többi tagja is. A névsor
élén Kinda Sándor bíró, a kapitány, a W
nagyobb székely ember nemcsak Muzsnában
de nagy darab helyen. Székely eszű okos embér, nem is szegény, nem is tudatlan, hát
nt'ki volt ideje és módja nagyot gondolni ég
megfelelőn cselekedni. Egy nap, két nap, egy¬
néhány nap, muzsika, bor, táncz, s Kinda
Sándor verbuvált akkora csapatot, hogy lelkes
műve után is, csapata száma után is, meg¬
illette a kapitányság. (Katonai tudománya
czukszfireri, de hiszen 48-ban még ez sem
volt az, a kiből holnapután százados lett.)
Becsületszó, aláírás, kézjepy, néviró s minden
volt, a hogy kell, csak veres sapka nem volt
elég, hogy a beugrónak mindjárt a fejébe
nyomják. A csapat száma meghaladta a,
nyolczvanat.
Telt, múlt az idő s a muzsnaiak dolgát
olvasta az egész világ, Amerikában vezérczikket irtak rólak, pesti, bécsi, párisi képes ujságok fényképüket kérték, Bosnyákországban tisz¬
tek a front előtt olvasták fel a katonáknak
lelkesítőül a muzsnai történeteket, azalatt pe¬
dig a muzsnaiak is olvasták volna, ha tud¬
ták volna, a nagy rakás magyar mellett a sok
ki tudja mi nyelven irt levelet is, a mi csak
úgy dőlt az ország minden részéből. Az ország
minden részéből egyre-másra kérte a csapatba
való fölvételét a sok mindenféle rendű éa
nyelvű önkéntesjelölt. Csak Budapestről három¬
száznál több önkéntes Ígérkezett. —-Ne te!
gondolhatta volna a verbuváló kapitány, annyi
az ember, akár ezredes is lehetnék, ha akar¬
nék. Hanem az már megdöbbentő volt (ne¬
künk pedig szinte hihetetlen, de láttuk a
leveleket!), hogy egyszerre csak az osztrák ig
bőven kezdett jelentkezni a székely kapitány¬
nál. — Mi lesz ezekkel? Osztrákkal a sort
elcsúfítani nem lehet (gondolta, de mondta is
a kapitány).
Gondjától az idő megszabadította. A háború
réme elröppent, s ajánlkozásukra egy sor vá¬
lasz sem jött onnan, a honnan köszönetnek
is illett volna jönnie.
Dr. Viski Károly.

A HÉTRŐL.
Szoczializmus és — szénbáróság. A budapesti
nyelv fogalom-jelző készsége harmadéve télen egy
új szóval, illetve meghatározással gyarapodott.
A szénbáró fogalom-jelzésével. Azon a kemény télen
történt ugyanis, hogy a széninség igen csábító al¬
kalmat adott a szénkereskedőknek a lelkűk és gon¬
dolkodásuk színvallására. Éltek is vele felejthetet¬
len nagy készséggel. A fekete gyémántok kalmár
rai — tisztelet a kivételeknek — olyan ádáz mohó¬
sággal estek neki a köznyomorúság könyörtelen ki¬
aknázásának, hogy végre is hatósági intézkedések-
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tel kellett megzabolázni az - - élelmességüket.
A szénbáró azóta fogalmat jelent, de az igazság ér¬
dekében meg kell vallani, hogy a fogalom személyi
köre azóta már sokkal tágabbnak, a hadserege sok¬
kal népesebbnek bizonyult, mint a szénkereskedők
érdemes testülete. Kiderült, hogy Budapesten te¬
mérdek szénbáró van olyan is, a ki kevésbbé fekete
portékával kereskedik. Ha az élelmesség a város
lakóiban minden téren olyan intenzív, olyan nagy¬
méretű és olyan energikus lenne, mint a milyen a
nehéz viszonyoknak egymás rovására történő ki¬
használásában, akkor keresni kellene itt az olyan
embert, a ki legalább is nem — virilista. Ezt a ridegséget, ezt a kiméletlen, sőt kegyetlen közömbös¬
séget a szocziális érzék hiányának nevezik másutt,
ennek nevezzük - - a legenyhébb kifejezést ke¬
resve — idáig mi is: de most alaposan zavarba
hoztak bennünket azok, a kik magukat minden
szocziális tétel egyedül illetékes magyarázóinak
ítélik. Történt pedig ez a főváros épító'programmjával kapcsolatosan, illetve ennek alkalmából. Ez a
programra még meg se járt minden fórumot és az
építő munkások szocziálista szervezete már meg¬
jelent a polgármesternél «külömbeniek» terhe alatt
bizonyos föltételektől és kikötésektől tévén függővé
a tervezett építkezés zavartalanságát. Teszi ezt akk'or, mikor mindenki tudja, hogy a főváros nem az
elhízott kapitalisták, nem az elnyomó töke, nem is
az ezerholdas bőrkabátosok számára kivan építeni,
hanem a szegény és legszegényebb embereknek, a
kiknek a «jogáért és kenyeréért» vasárnaponként
tüzesen szónokolnak ugyancsak az elvtársak, a kik
most a polgármester előtt szónokoltak. Hol itt
egyéb erkölcsök mellett a következetesség erkölcse?
Hol itt a testvéri érzés ? Hol a nyomorúságtól való
megváltás szent törekvése ? És hol marad a szoczi¬
ális érzék e példátlan megnyilatkozása mögött a
nem szervezett és nem öntudatos szénbárók meg
házbéruzsorások csúfosan lefőzött hada? Hihető,
hogy ezek most nagyon szégyellik a lefőzésüket, de
ezért az eredményért — tisztesség nem esik mond¬
ván — talán fölösleges fáradság volt — föltalálni a
világmegváltó szoczializmust!
.„... A romániai oi-vosok összegyülekezvén a buka¬
resti egyetemen, kimondották a határozatot, hogy a
Budapesten tartandó nemzetközi orvos-kongreszszuson részt nem vesznek, ide képviselőket nem
küldenek, ellenben kiadnak és a kongresszus tag¬
jainak elküldenek egy röpiratot, leírásával azoknak
a rettenetes üldöztetéseknek és sanyargatásoknak,
a melyeket a románoknak Magyarországon el kell
szenvedniök. Az orvostudomány mesterei és mű¬
velői tudvalevőleg nem politizálni jönnek Buda¬
pestre, hanem idejönnek a világ minden részéről
összesereglő kartársakkal előadások formájában kö¬
zölni azokat az új megismeréseket, a melyekkel e
gyönyörű hivatás nagyjai az orvosi tudományt, en¬
nek erejét és hatalmát az utóbbi esztendőkben meggyarapították. Ez a kongresszus érdemi tartalma:
a megjelenés vagy a távolmaradás tehát egyedül és
kizárólag a tudomány iránt való érdeklődés vagy a
vele szemben való közömbösség kérdése. A melyik
orvos itt más szempontból, például a politika szem¬
pontjából itél, ezzel csak azt bizonyítja be, hogy ez
a más szempont, például a politika szempontja,
neki előbbvaló, fontosabb a hivatásánál. Hogy in¬
kább politikus, mint orvos. Ebből a látószögből
nézve és bírálva is a bukaresti határozatot, csak
egy esetet tudnánk, a mely komoly alapjául lenne
tekinthető. Ha ugyanis azt tudnák bizonyítani a
román doktorok, hogy a magyar orvosok politikai
gyülölségből megtagadják a segélynyújtást a román
nemzetiségű betegtől. Gyűlölködő vádlóink és rá¬
galmazóink fantáziáját nem lehet lekicsinyelni,
ilyen alávaló és rettenetes rágalomra azonban még
ez a dühös fantázia se merészkedett. Ekkorát a leg¬
jobban fizetett nemzetiségi rágalom -gyárosok se
mernek vagy tudnak hazudni. Ennek a konstatálása
után a romániai orvosok elhatározása nem a mi
dolgunk, nem is a kongresszusé, hanem egyedül és
kizárólag az övéké. Nem jelent mást, mint azt,
hogy az egész kongresszust a maguk érdeklődésén
kívül álló dolognak tekintik. Lehet azért: mert úgy
érzik : nem tanulhatnak ott olyat, a mit ők úgy is
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ne tudnának ; lehet azért: mert úgy érzik: nincs
semmi olyan mondanivalójuk, a mi az orvosi tudo¬
mányt és az orvosi világot érdekelhetné. Az első
esetben dicséretes a hatalmas önérzetük, a máso¬
dikban dicséretes a bölcs belátásból fakadt szerény¬
ségük. A vádaskodó röpirattal való operálásuk nem
dicséretes ugyan, de ezt is meg tudjuk érteni. Hi¬
szen mégis csak szükségük van valamire, a mivel
észre tudják talán vétetni, hosry — nincsenek itt l
*
A kifütyült koporsó. Az emberiség nagy elméi,
kiváló alakjai között nem egy volt olyan, a ki már
a koporsóban feküdt, mikor az első siker, a meg¬
értés eshetőségének aranyos sugarai végre ráragyog¬
tak a nevére. Sok egyéb között imo Mr. Cauchard,
a párisi világhírű Louvre árúház megalapítója és
tulajdonosa ebben is különbözött ezektől a nagy
emberektől. Az ő élete csupa siker, csupa eredmény
volt: az első bukás a halála után érte, a koporsó¬
jában, a melyet Paris kegyetlen és kegyeletlen
népe — füttyszóval küldött utolsó útjára. Ez a pél¬
dátlan temetési jelenet egyaránt jellemző arra is,
a kinek szólt, a tömegre is, a mely rendezte. A Caucliard végrendeletének a lelke nem igen lephet meg
senkit, a ki fejlettebb kritikával tudja megítélni
az embereket. Az ilyen nagy pénzhódítók általában
nem a finomabb érzések podgyászával indulnak
neki az utjuknak, hogy mérhetetlen gazdagságot
harácsoljanak össze maguknak, hatalmas ládákat
töltvén meg kincscsel, aranynyal. Ezek nem igen
visznek mást magukkal, mint a szerzésnek határ¬
talan vágyát és könyörtelen energiáját. Ebben a
lelki podgyászukban természetesen az útjuk végén
se lehet más vagy több, mint a mi az induláskor
volt benne. Ezért mutatkozott a végrendeletében
a kétszáz milliós vagyon ura lelkileg olyan koldus
szegénynek. A mi hála a végső intézkedéseiben
megszólalt, az is — a hiúságának, a legközönsége¬
sebb, legalsóbbrendű emberi hiúságnak a hálája
volt. Csak harmonikus dolog, hogy a végrendelet
hatása is az indulatoknak hasonló rangú minőségét
szólaltatta meg a párisi tömegben. Olyanokat, a
melyek másutt is megteremhettek volna, de talán
csak :iz ügy Paris az a hely, a hol — némán nem
maradtak. Budapesten például egyenesen elképzel¬
hetetlen dolog az, hogy kifütyüljenek egy halottat,
ha még olyan csúnyán csinálta is meg a végrende¬
letét. De Paris népe úgy belejött már a detronizálásba, hogy kész a koporsót is ledönteni a kegyelet
piedesztáljáról. Nem kenyerünk az általánosítás, de
ha Couehard urat és azokat, a kik a koporsója ellen
tüntettek, egy korszellem, egy közfelfogás produk¬
tumai gyanánt tekintjük, bizony semmi kedvünk
sincs röste'.kedni rajta, hogy mi még lényegesen
mögötte vagyunk annak a kulturális állapotnak, a
mely ilyen jelenségeket terem. Sőt arra se vágyakozunk, hogy — utolérjük.
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kor egyaránt. Váczy János a nélkül, hogy lélektani
hypothézisekbe merülne, a tények közlésével nagyon
jól rávilágít erre az érdekes jellemképre. Kazinczy
munkájának irodalomtörténeti jelentőségét, eredmé¬
nyeit, életének sokféle viszontagságait, a börtönben
töltött keserves éveit, későbbi anyagi bajait, családi
perpatvarait, irodalmi izgatásait és vitáit nagyon
reális felfogású képben foglalja össze. A kis könyv
a nagy közönségnek igen megbízható vezetője Ka¬
zinczy pályáján, a bővebben érdeklődőben pedig a
legjobb reményeket kelti a megjelenendő nagy monographia iránt.
A vándormadár. Lövik Károly eddigi regényei¬
ben, a Leányvári boszorkány-bon és az Arany polgár-b&n Mikszáth Kálmán tehetséges tanítványaként
szerzett népszerűséget, — új regényében most egy¬
szerre Herczeg Ferencz alakjainak és ábrázoló mód¬
jának néhány vonásával találkozunk. Egy nagyon
finom lelkű, művelt, nemes és gyöngéd, de bénult
akaratú embert tesz regénye központjába, a kit az
eszthetizmus megrontott, határozott akaratnyilvání¬
tásra képtelenné tett, a ki keresi az igazi szerelmet,
a fel nem található női ideált s-ebben a tétova ideodahányódásban elpusztul. A hangulat lelkének köz¬
ponti eleme, tehát lehetetlen a valóságokon alapuló
életben elhelyezkednie. A regényen valami fáradtság
érzik, a mely egyik-másik lapját kissé fonnyadttá
teszi, de részleteiben nem tagadja meg magát az in¬
telligens író, a ki embereket, helyzeteket, tájakat jó
szemmel figyel meg s szabatos rajzzal vet papirra.
Tekla alakja például, a hűséges, szerelmes, alázatos
leányé, a ki mindenét feláldozza szerelmesének, de
elidegeníti őt azzal — amiről nem tehet — hogy
szellemileg nem tud túlfinomodott, szeszélyes, a czivilizáczió minden szűrőjén átszűrt lényéhez felemel¬
kedni, nem egészen új és eredeti ugyan, de okos
szemmel van meglátva ésfinomkörvonalakkal meg¬
rajzolva.
Dr. Eaposi Márta. A gépírókisasszony után most
a doktorkisasszony következik : az ügyes Írók már
aprópénzre váltják azokat a nagy témákat, melyeket
a mai élet fölvet, mielőtt az igazi Írók hozzájuk tud¬
nának vagy mernének nyúlni. Szomaházy István,
miután az irógépes kisasszony megható történetén
alaposan kitapasztalta, mi kell a publikum olcsó, dó
népes tömegeinek, vagyis mik azok a könnyű, de
született írónak elviselhetetlen önmegtagadást kí¬
vánó fogások, a melyekkel nagy fáradság és a képes¬
ségek fölösleges pazarlása nélkül lehet nagy olvasó¬
közönséget szerezni, most az orvoskisasszony prob¬
lémáját oldja meg azzal a szeretetreméltó könnyed¬
séggel, a mely munkájának különösen újabb időben
egyik legjellemzőbb vonása. Dr. Kaposi Márta a róla
elnevezett regényben jól van beállítva: anyja egy
szép, csábító, ostoba és szeszélyes operett-prima¬
donna, apja (persze nem törvényes apja) az a
bizonyos gavallér, nagylelkű és képtelenül gőgös
főúr, a kit az efféle olcsó regények révén az «lső be¬
mutatkozásnál mint régi ismerőst üdvözlünk. Maga
Márta meglepő harmóniában egyesíti magában a
csodálatos orvosi tudást és szorgalmat s a férfiúi
jellemet a libalegelőre való szentimentalizmussal.
Nagyon jól tudja, hogy az izgékonyabb olvasókra
roppantul hat az ilyen kemény jellemnek könnyű
ellágyulása a szerelem tüzében, íiztán a hősies le¬
mondó póz — ebben az esetben Márta egy elhunyt
barátnőjének özvegyen maradt urába szerelmes, ív¬
hat e férfiú öccséhez megy nőül, minden szerelém¬
nek elvi alapon való kizárásával — nem csoda, ha
szívesen feláldozza természettudományi világnéze¬
tét, csak hogy az írójának meglegyen az a sikere, a
melyet megérdemel. Néha megzavarja ezt a listást
az, hogy Szomaházyban olykor önkénytelenfil fel¬
lázad egy pillanatra az igazi író s egy-egy helyes
megfigyelésre, elmés ötletre csábítja, pedig az a
publikum, a melynek dolgozik, az effélét nflm igen
szereti. Mi azonban az ilyen pillanatoknak örülünk,
mert azt látjuk belőle, hogy az író maga sem kí¬
vánja komolyan, hogy a mit csinál, egyébnek tekint¬
sük, mint tömegfogyasztásra szánt iparczlkknek. És
elvégre, mikor a nők sorban elfoglalják előlünk, fér¬
fiak elől a hagyományos életpályákat, nincs abban
kivetni való, hogy aztán egy férfi visszaadja a köl¬
csönt és a Mariittok eddig majdnem kizárólagosan
női birodalmába tör be.

Kazinczy Ferencz. Váczy János egy egész mun¬
kás élet folyamán készülődik arra a nagy munkára,
a melyet nyilván élete czéljául tűzött ki: Kazinczy
életének és munkájának tüzetes irodalomtörténeti
feldolgozására. Közben írt egyebet is, de mindez úgy¬
szólván mellékterménye volt Kazinczyra vonatkozó
kutatásainak. Nagy, türelmes munkával, példás gon¬
dossággal rendezte sajtó alá Kazinczy óriási levele¬
zését s ezzel a legnagyobb arányú és legtanulságo¬
sabb irodalomtörténeti anyaggyűjtemények egyikét
adta nekünk. Több részlettanulmányban feldolgozta
Kazinczy életének egy-egy részletét, megítélésének
Remény. Ifcyermans Hermán híres halászdrá¬
egy szempontját s most végre két formában is meg¬
írta a nagy irodalmi reformátor életrajzát. Az egyik, mája, mely nálunk — miután az irodalmi világban
a nagy,, tüzetes monográfia, akadémiai pályadíjat már eddig is sokat emlegették — most egyszerre
nyert s most kiadásra vár, a másik, a nagy közönség aktuálissá vált a Nemzeti Színházban való előadása
számára való kisebb életrajz most jelent meg a Kis- révén, megjelent a Magyar Könyvtár-b&n, Hevesi
faludy-társáság Költők és írók czímű gyűjteményé¬ Sándor irodalmi színvonalú, gondos fordításában. A
ben. Ez a kis életrajzi tanulmány nagyon jóravaló, nagyhatású, irodalmi szempontból is kitűnő dráma
pozitív munka; — épen Kazinczy élete az, a melyhez könyvalakban is bizonyára nagy közönségre fog
a tényeknek és adatoknak az az aprólékosságokig találni; a modern drámairodalomnak egyik legkitű¬
menő'ismerete kell, a melylyel Váczy János dolgozik, nőbb terméke s hatása nem múlik el a színpadi elő¬
mert az ő jelentősége nem annyira a nagyvonalú adás pillanatával, hanem továbbra is ingerii az
nekilendülésekben van, mint inkább a szívós, ki¬ embert, hogy foglalkozzék vele.
tartó, apró eredmények sokaságát nagy dologgá hal¬
A csiperkegomba termesztése. Ismeretes dolog,
mozó, türelmes munkában. S kell ez a részlet-isme- hogy a csiperkegomba (sampion) termesztése Franret azért is, mert e nélkül rejtelem maradna előttünk cziaországban milliókat és milliókat jövedelmez s
Kazinczy sokszerfien összetett, éles ellenmondásokat általában nagyon hasznothajtó termesztési ág, mert
magában egyesítő jelleme, a melyet egyáltalán nem nem kíván sem nagy befektetést, sem nagy munka¬
értettek, sokszorosan félreértettek kortársak és utó¬ erőt s mindég kész piacza van. Nálunk még kéve-
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földhitelintézet magyar osztályának főnöke
ját, Schöpflin Aladár, lapunk főmunkatársa
nagybátyját gyászolja az elhunytban. — Eöttevénvi
NAGY FBBKNCZ ügyvéd, volt 48 ás honvédtiszt 82
éves korában Zsidovinban.— Nádasdi BAAN BÉLA
földbirtokos, volt 48-as hadnagy 79 éves korában
Losonczon. — FBENREISZ ISTVÁN budapesti királyi
Ítélőtáblái tanácselnök 69 éves korában Budapes¬
ten. — DÉKÁNT MIHÁLS nyűg. közigazgatási itélőbiró
61 éves korában Budapesten. — EICHTEE ANTAL
nyűg. törvényszéki biró 77 éves korában Budapes¬
ten. — SZEKEBÁK ALADÁK gyógyszerész 42 éves korá¬
ban Homonnán. — SCHOLTZ BÁLINT gyógyszerész
Pozsony vármegye törvényhatóságának és Nagyszombat város képviselőtestületének tagja 65 éves
korában Nagyszombatban. - - Felsőőii POKGBÁCZ
GÉZA volt debreczeni könyvkereskedő 72 éves korá¬
ban Balatonalmádiban. - Nagyabonyi CSIBA KÁBOLI
magánzó 91 éves korában Pozsonyban. — MOKKY
SÁMUEL 76 éves korában Budapesten. • Barsi
LEIDENFROST LÁSZLÓ, volt országgyűlési képviselő 50
éves korában Budapesten és a barsmegyei Léván he¬
lyezték örök nyugalomra. - - Galocbi TÖMŐSVÁBY
LAJOS volt színigazgató, színművész és utóbb államvasúti tisztviselő, 69 éves korában Debreczenben. —
RÉPÁSZKY MIHÁLY építész 76 éves korában Kas¬
sán. — SZÉKELY GYULA 49 éves korában Buda¬
pesten.

DUNAPARTI RÉSZLET.

sen foglalkoznak Tele s ép azért nagyon jó szolgála¬
tokat tehet Epcrjessy Istvánnak a «Falusi Könyv¬
tári) czímű vállalatban megjelent kis munkája, a
mely a csiperkegomba termesztéséről szól s a ter¬
mesztés szabályaiból a legszükségesebb tudnivalókat
adja meg. Szerző, ki elméletileg és gyakorlatilag
egyformán jól ismeri a tárgyat, a tudnivalókat
olyan világosan és pontosan írja meg, hogy akárki
megtanulhat belőle annyit, a mennyivel a termesz¬
téséhez hozzákezdhet.
Új könyvek.
Kazinczy Ferencz. Irta Váczy János. Budapest
Franklin-Társulat; ára 2'50 korona.
Vándormadár. Irta Lövik Károly. Budapest, Singer és Wolfner ; ára 3 korona.
Dr. Kaposi Márta. Begény, irta Szomaházy Ist¬
ván. Budapest. Singer és Wolfner.
Eljegyzés! LakodalmiOamast Eolienne -

Selyem

Remény. Halászdráma 4 felvonásban, irta Ifeyermans Hermán. Fordította Hevesi Sándor. Buda¬
pest, Lampel-Wodianer részv. társ. (Magyar Könyv¬
tár 560—561 sz.); ára 60 fillér.
A csiperkegomba (sampion) és a szarvasgomba
termesztése. Írta Eperjessy István. (Falusi Könyvtár
46 sz.). Budapest, Franklin-Társulat; ára l korona.

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban: SCHÓPFLIN
ÁGOSTON kir. tanácsos, nyűg. posta- és távirdaigazgató Budapesten 68 éves korában. Negyven évig
szolgálta a posta-intézményt s mint nagyváradi
posta- és távirdaigazgató nagy érdemeket szerzett
fejlesztése körül. Jnn. 16-án temették el nagy részvét
Kő-ben. Schöpflin György. » bécsi osztrák általános

és íHennebergvselyem 1 K
35 f.-töl félj. bérmentve
és vámmentesen. Minta
postafordultával. Megren¬
delések bármily nyelven
o o intézendok: o ••

an Seidenfakikt. Henneberg ín Zürich.

Gyermekeknek
és felnőtteknek.

Özv. felsőbüki NAGY MIKLÓSNÉ szül. verbói Szluha
Alojzia földbirtokosnő Kispöse községben. — KUTHY
DEZSŐNÉ, Kuthy Dezső nemzeti múzeumi őr felesége
szül. Kállay Katalin 75 éves korában Budapes¬
ten. — OKÁLYI ADOLFNÉ Koritsánszky Paula 71 éves
korában Liptószentiván községben. - - EBCSÉNYI
ISTVÁNNÉ szül. Frommann Vilma 42 éves korában
Budapesten. — Idősb HORVÁTH GYULÁNÉ, született
Gönczy Borbála 68 é\es korában Budapesten.—
Özv. KARDOS IMBÉNÉ saül. Uray Szeréna Mezó'csáton. — MIHOLA JÁNOSNÉ szül. Poloni Irén 28 éves
korában Komáromban. — Vámteleld MILASSIN LÍDIA
84 éves korában Szabadkán. — GULBEN REZSŐKÉ
szül. Kapus Ernesztin, 27 éves korában Budapes¬
ten. - - HARTMANN JÚLIA 71 éves korában Nagykikindán. - - Özv. STBAUSZ ANTALNÉ szül. Kánitz
Katalin 74 éves korában Budapesten. — POSSEL
GUSZTÁVNÉ szül. Gelb Vilma 30 éves korában Nagy¬
maroson. — Sepsiszentgyörgyi és timafalvi SZENTGIÖBGYI MÓZESNÉ szül. ebédi Máté Lidia 64 éves
korában Székelykereszturon. — Özv. FBINDT AN¬
TALNÉ szül. Csörghe Katalin 61 éves korában Bodolán. — Minaji BOHNEMISPZA LÁSZLÓKÉ szül. zabari
Szontagh Irén 61 éves korában Rimaszombatban.

A külföld és belföld
legkiválóbb szaktekin¬
télyei mint legjobb táp¬
lálékot ajánlják a K u (eke-t hányszékelésnél, bélhurutnál és
hasmpnéenél. :: :: ::

vásároljon Svájczi selymet!
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EGYVELEG.
*Mily magasra repül a léghajó? Az európai
meteorológiai intézetek 1900-tól fogva úgyszólván
havonta bocsátanak a magasba egy-egy különféle
mérőeszközökkel felszerelt úgynevezett registráló
léggömböt, hogy itt is, ott is ellessenek egyet-mást
az óriás légtenger titokzatos jelenségeiből. E lég¬
hajók legtöbbje 10— 15 kilométernyire emelkedik,
egyik-másik 20— 25-re, sőt ennél is magasabbra. Az
1907-ben feleresztett ily regisztráló léggömbök kö¬
zül az egyik 26'5 kilométernyire szállt fel. 1908 no¬
vemberében pedig a Brüsszel közelében levő Uccle
observatórmm egyik léghajója 29'04 kilométernyi
magasságával elérte a rekordot. (£7. L.)

a versekből nőm derül ki a legcsekélyebb tehetség,
sőt a vers természetének legelemibb ismerete sem.
Tavaszi szél. Efféle dolgokat csak nagyon kivételes
esetekben közlünk s most nincs semmi ok, hogy ezt
a kivételt megtegyük.
A mi szemeink. Álom. Szállnak a nóták. Formában
erős Heino-reminiszczencziák, hangban valami nem
kellemes erőltetettség, tartalomban sekélyesség.

SAKKJÁTÉK.
A 2646. számú feladvány Shinkmann E. W.-től.
SŐTZT.

A iíl-ik számban megjelent képtalány megfej¬
tése : Non kell az aranyedényt pad alatt lievertetni.
Felelős szerkesztő: H o i t s y P á l .
SzerkK»zt6»égi iroda : Budapest, IV., Reáltanoda-u. r.
Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

világpatent.
(D. R. P. 210, 225.)
Magyar 43775. Osztrák
37053. Angol. 18770. Franczia 389702.

_ és a légző¬
szervek
_
idült
(krónikus) h u r u t j a i ellen orvosilag ajánlott kiválóan
hasznos gyógyitómód. A készülék használatra készen
zsebben hordható, ára 6 K. Kapható gyógytárakban és
szaküzletekben, a hol nem volna, megküldi a P u l m o geu-vállalat, B u d a p e s t , VII., Dohány-utcza 7. sz.
Prospektus díjtalan.

sfhmű

Diana sósborszesz mint háziszer kapható az
egész országban. Köztudomású, hogy bedörzsölésekre
a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hűsítő. Az összes
fodrászüzletekben fejdörzsölésre és borotválkozás után
arczfecskendezésre az urak használják. A fájdalmakat
azonnal csillapítja. Masszírozásra általánosan minden
házban csakis Diana sósborszeszt használnak. Egy
üveg 44 fillér.

Világos indul és az ötödik lépésre mattot ad

1. Bc2-c6 . . . Kd7xc6(a,c,e)
2. Fg6—e8 f *. sz.
3. Bf8—f6 f matt.
b.

3. Fg3—d6 f matt.

HdlIjuK

a.
.___Kd7 -e7
2. Fg3— h4 f Ke7xf8 (b)
3. Bc6— 08 \ matt.
1.
Bb3xd3
2. Fg6— f5 f Kd7xc6 (d)
3. Bf8— f6 f matt.
1.
Ba7xa6
2. Bc6— c7 t Kd7— e6
3. Fg6xf5 t matt.

A 2621. számú feladvány megfejtése Bobrow P.-től.

Shakspere. Csupa szavalás, semmi benne a nagy
költő szelleméből.
A Duna partján lefelé. Félmunka; van gondolata,
de nem elég mély, van formája, de nem elég mű¬
vészi, — kisebb igényeket kielégít, de a mienket nem.
Egy régi arczképemről. Megszólalsz. Ezekből a

MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK. IGAZGATÓSÁG.
1Ü7IÍ87. siám. C III.
(Osztrák magyar keleti személyforgalom.)
A iiupvar királyi államvasutak igazgatóságitól veit értesülés szerint
a fenti közvetlen személyforgalomban 1906. évi október Ii6 1- él6l me¬
nyes díjszabáshoz folyó évi július hó 1-ével az 1. *z. pótlék lép éleibe,
mely több rendbeli új menelárikat és podgyisiviteldijakat tartalmazA díjszabási pótlék nevezett vasutigazgiióság díjszabás- elárusító
hivatalában (VI., Csongery-utcza 33. sz.) ötven fillérén kapható.
Budapest. 1909. évi jnnius hó 5-én.
A kereskedelmi főosztály : az igazgaló helyeit :
Mfhely kir. tanácsos, főfelügyelő.

L 2620. sz. feladvány megfejtése Sclmster Zsigmondtól.

A Szent I s t v á n tornyánál is magasabb az él¬ 2.
. . Ke7—d7
vezet, mit az az étel nyújt, a mely a Kálmán-féle 3. Fg6-e8 t matt.
szab. Biborpaprikával van főzve. Árjegyzéket ingyen
d.
küld Kálmán József paprikanagykereskedő Szeged,
Dngonics-tér 16.
2.
- Kd7-e7

Szerkesztői üzemiek.

KÉPTALÁNY.

1. Vd5—g5 föxg5(a,b,o,d)
2. H » - d 5 f matt.
1.
Ko3—b*
2. Felxd2 t matt.

b.
1. . . . .
__. Fdixel
2. Hf4-d5 f matt.
d.
1.
._ Bc8xc5
2. Vg5xc5 t matt.

MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK. IGAZGATÓSAD
165887. szám. F Ű .
Menetreudmódositás a szepsi-meozenzéfi és kassátornai vonalon.
Folyó évi június hó i.'i-löl kezilve a szepsi-meczenzéli vonalon a jé
lenleg Meczenzéfről délután l óra 'M pkor induló és Szepsibe délután
"l óra Í 5 pkor érkező 8313. sz. vegyesvonal Meczenzéfről már délelőtt
9 óra 4t> pkor fog indulni és Szepsibe délelőtt 10 óra 27 pkor érkezni,
hol csatlakozást talál a Szepsiből délelőtt 10 óra 37 pkor Kassa felé
induló vonathoz.
Az ellenirányban pedig a jelenleg Szepsiből délelőtt 9 óra 31 pkor
induló 8511 sz. vegyesvonal jelzett időponttól kezdve 38 perezczel
korábban, azaz 8 óra 43 pkor fog indulni és Szepsiben csatlakozni
fog a Kassa felől délelőtt 8 óra 35 pkor érkező vonathoz.
Ezzel kapcsolatban a Kassa-tornai vonalon a jelenleg Kassáról reg¬
gel 7 óra 42 pkor induló 8411. sz. vonal ugyancsak június 25-től
kezdve Kassáról 31 perrzczel korábban, azaz reggel 7 óra 11 pkor
fog indulni és Tornára délelőtt 9 óra 9 pkor érkezni.
A részletes menetrendre nézve a kifüggesztett hirdetmények nyujUnak bővebb felvilágosítási.
Budapest, 1909. évi június hó 8.
A forgalmi főosztály igazgatója :
Kotányi.

szeplös hölgyeKet

Kérjen mintákat tavaszi é s nyári újdonságainkról rnhák és blnzok számára: Ottóm an, Liberty, Cotolé.
Crepe de Chlne, Louisine, Taffetas, Motisseline 120
cm. széles méte-enként K 1.20 kezdve, fekete, fehér szín¬
ben egyszínű és több színben, továbbá hímzett blnzok
és ruhák batistból, szövetből, vászon-és selyemből. Csakis
garantált szolid selyemkelmét árusítunk közvetlen mag-ánfeleknek b e m e n t v e és elvámolva a házhoz.

kik arczukról egész egyszerűen lemossák az összes szeplőt és pattanást a DIANA szappan és DIANAkrém segítségével.

A Bér- és Lithion-taruhnu

SCHtVEIZER & Co., LUZERN U.23. (Svájcz.)

KÖSZÖNŐ LEVELEK:

Salvatorforrás

Selyemszövet khitel. — Királyi udvari szállító.

kitüDÓ sikerrel h&szn&lutik
vesebajoknál, * húgyhólyag bán
(almainál e.sköszvénynél.nczukorbetegségnél.az emésztési és léleg¬
zés! szervek hurutjainál

Húgyhajté hatásút

ÍÖTOÖTINTEIt"

IDEGBETEGEI
E*iraS^g^,
flLUlMÚ

ra.UGrtl.ET

PENZIÓ sa'Ki
10 koronától.

Villanyos ^yójrymml,
missage.'diftétikiis ko¬
rák sth. ModTQ liidegTi^yógyint., oxygéoes,
szénsavas, napfőrdők.
==
tégsátrak.
=
Elözetei telefonértesítés ese¬
tén bármely Tonuhoz Pomázr» intézett hlntA meny Pros¬
pektust kívánatra kfilil HZ

Ma fáj a feje

ama

Igen tisztelt Gyógyszerész úr!

Vájjon tényleg nem felejtettetek-e el semmit?

^%;?^

Ha majd ismét a mi csöndes hegyi fészkünkben fogunk ülni, akkor megint
különféle dolog fog eszetekbe jutni, a mi kellene és még ;em kapható.—
Igazságod van, a Fay-féle valódi sodeni ásvány-pastillák hiányoznik
még! — No de most gyorsan — mert a Fay-féle valódi sodeni nélkül
többé nem megyek nyaralni, mióta két év előtt a lávoli fészekben oly
gonosz meghűlésen kellett keresztülmennem. Ha megvannak a Fay-fél«
valódi sodeni ásvány-pastillák, legalább tudom, hogy nem kell míghiifotől felnem. — A Fay-féle valódi sodfni dobozonként l K 25 f be kérni
és kapható minden gyógyszertárban, drogueriában és ásványvizkereskídésben. Azonban lessék figyelni, hogy ne adjanak utánzatot. Vraérképviselöség Aus7tria-Mag\arors7ág részérc: VV. T h . Glintzert,
W i e n , I V / 1 , Grosse Neugasse 27.

CHINA-BOR VASSAL
kiállítás 19O6. Legmagasabb kit unt.
Erösitőszer gyengélkedők, vérszegények és
lábbadozók szániára. Étvágygerjesztő, ideg1:2666
erősítő és vérjavitó szer.
Kitűnő íz.
jtHMl-nél löbb orvosi vélemény.
J. S E R R A V A L L . O , T r i e s t e B a r c o l a .
Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres övegekben
a K 2.60, egész literei üvegekben á K 4.80.

ne tétovázzék, hanem
használjon azonnal

mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és lejiajasi elmulasztja.
eim
Készíti B o r e t A a«s T a m á s gyógyszerész K i s p e s t e n

*

=

legenyhébb szappan

=

:: a bó'r részére. : :

korona 20 fillér
Orvosok által ajánlva.

Tekintetes ERÉNYI uram !
3
Ha lehet, küldjön utánvéttel 4 darab Diana-szappant, mert már elfogyott a másik
' darab és én annyira megszoktam már a Diana szappant, hogy nem is tudnék más
zappannnl mosakodni. Dicséretérc válhat ez a szappan, mert mióta ezzel mosakszom,
nincs egyetlen szcplöm sem és hófehér lett az arczom. Amikor a Diana-krémet kezd¬
tem használni, először nagyon megijedtem, mert egészen lebomlott a bőröm, de utána
annál szebb lett az arczom. Mindenkinek örömmel ajánlom a Diana-szereket. Azonnali
szállítást kér
Kelemenné.

Tisztelt ERÉNYI úr!

jön többe 2 koronánál. Megint csak azt mondom, hogy a legjobb szcplő elleni szeraz
Ön Diana-crémje és Diana-szappanja, mert az én szeplös arczomat valami bámula¬
tos mcdoii megszépítették az Ön szerei.
Teljes tisztelettel Lndwlg- Sarolt*.

DIANA-PÚDER
pedig arról nevezetes, hogy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen láthatatlan;
amennyiben pedig teljesen ártalmatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láthatósága a kékesszinü arczbőrnek, amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak.
Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli
használatra)
l kor. 5O fill.
Egy üvegtéeely Diana-crém (csak éjjeli használatra)
\ kor. 5O fill.

Egy nagy darab Diana-szappan

l kor. 50 HU.

Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt
(fehér, rózsa, vagy sárga színben) l kor. 5O fill.

Kapható egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni, az rendelje meg a központbői:

Bcrctyás-pastillát

Ara l
*

SteckenpferdLiliomtejszappan

a fe a- egy nőnél, hogy az arczböre sima és fehér legyen. Egész életemben hálásán
fogok Önre gondolni. Üdvözli
HanB Orete Sangerln.

Tisztelt ERÉNYI úr l
Szívesen terjesztem az ön Diana-szappanát és Diana-crémjét, mert végtelen örömem
van, mióta ezen szereket használom. Ahányszor a tükörbe nézek, mindég áldom ont,
hogy ilyen csodálatosan eltűntek n szeplőim és pattanásaim. Kérek ismét ti darab Di¬
ana-szappant és 3 Diana-eremet nappali használatra. Tisztelettel Schleslng-er Gertrnd.

«<•

—
Kapható minden gyógyszertarban.
Három doboznál ingyen postai —'"-•"-

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5.
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.)
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VASÁRNAPI ÚJSÁG.

Megrendelhető : É D E S K U T Y L.-nél Budapesten és
a forrás kezelöségénél Munkácson.

erős zergebSrliöl.
Előnyei: egy drb
bőrből készítve,
: :
minden pénznem kfilön van. lapos és nem merev.
Urak részére 11 cm. hosszu, 7Vj cm. széles _
3 korona,
hölgyek • 11 • t
OVi • >
_3 •
Vidékre 2 darab megrendelésnél portómentes küldés.

_

stw

Őr tuow.o

a cagoriai
vasútvonal
mentén
rünoöiDCMr:

^ fl

* BENZOETEJ-CREMET
el M egyedüli ideális kéz m arccfinomitó, csodála¬
* mert
tosan eltüntet, sjeplöt éf minden bőrtiszt&t= lansagrot.
=
*
Ára utasítással 1 korona, 6 doboz rendelésénél bérmentve
* küldi
ai egyedüli készítő : K á r p á t i J á n o s gyógyszer¬

*
*
*

tára A r a d I . Kpesten kapható l'örök J.-nél Király-u. Iá. *
Török S. operagyogyl. Andrássy-ót. űr. Eggergyógyszer¬
tári Váezi-körot, Nernda Nándor drogériája Kossuth Lajos- *
:: : : tileza. — Utasítást díjtalanul küld > készítő. : : : : *

* * * * * * * * * * * * * * * * *

• ÁJ. l.-OKT.I.-i

ALSÚ-TÁTRAFÜRED

(f csx éven át nyitva !

„író angyal"
gramofon
gépek és lemezek.

SCHMID NOVÉREK-nél

: FLUID :
Kígyó-védjegy.
Taristafluid.

gyorsgó'zmosóyép
fnlnlmnl minden mosásé-

,

Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. JJJ'jJX,

kurrenraiához tartozzék (olya¬
nokat is, melyek nagy lármára!
és piaczi lreklámmal
hirdelIflIUt
tetnek) ;° ' n r r e l a i ' m a | ' n «
***'"* időben, mint azelőtt ;
b-imóli * f'hérnemiit eddig
«™*U el nem ért módoa ;

Válasitékküldemények. kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- és
lemezjagyzék Ingyen és bérmentve.

ZÖBRÁNCZ

megtakarít iridort

GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében.

Glaub«r»ós, hideg-, kénes, sós víz. Gyomor- és majbeteg-ek magyar JEarlsbadja.
=
Fnrdöidény: májas 13^-töl szeptember 15-ig. Elöidény: május
15-tól június t-ig. Utóidény : szeptember 1-től szeptember
s
15-ie
30 °/o árengedménynyel i lakásoknál.
El a magi nemeben páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód biztos
segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, májbajoknál, epehomok és epe¬
kövekre oldólag hat Vértódulisoknál, szWQlések, hiidések, gutaütési
rohamoknál vérelvonélag, felszivélag hat, csúíos és köszvényes bántilmaknál e kór okozta erjési termékekre, elrakódásokra az ízületek¬
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájasodás ellen, czukorbelegségeknél. vesebajosoknál ügy a czukor-, mint
* íehérjekivilást gyorsan és kedvezően befolyásolja.
Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi és csontbánulmakat, csontszút kedvezően oszlalia. Görvélykóros daganatok
fekelyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, "hashártva izzadmányok felszivédáíát elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült bőr¬
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat
Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek Unrvár
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-Mihály honnan ké^
nyelmes bérkocsikon l és V» óra alatt elérhető.
A vii otthon is sikerrel használható. Ára: egy nagy lida 40 üveg¬
gel áü kor., kis láda áO üveggel 11 kor. A víz a vasúton szillitási
kedvezményben részesül..
Megrendelések és tudakozódások : "Szobráncz fyógyfürdö
igazgatóságának Szobránez gyógyfürdő" czimzendöl. Postaés távirda-állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa •
eábor Lajos.
A fürdő

A „Titania"

főúri czipész

R é g b e v á l t aromatikns
bedörzsöléi az inak és iz¬
mok erőaitésére és edzésére.
Turisták, kerékpározók, va¬
dászok és lovasok által siker¬
rel használva elő- és ntóerőaitésre nagyobb tarák után.
Egé«i üv»g- i n t X 8.—
Fél üveg ára K 1.2O.
Kwlzda-téle FLUID
Vilódian kapható » (rj'óg)-szerti¬
rakban. — Főraktár :
Török Jóssef gyógyszerész¬
nél, Budapest, Király-ulcza 12,
Andrássy-nt Í6.
G

OLCSÓ de jó.
Sokezeráll üzemben és ugyan:: ennnyi az elismerölevél. ::
9f
Próbára is. ~ M
T i t a n i a - mángorló.
17-féle
nagyság¬
ban 2—3
keményfahengerral,
mindenár¬
fokozatban
3S K-tól
feljebb. Öl
—— évi jótállás
Titania-forrófacsaró.
elsőrendű paragummi henger¬
rel. Prospektusok, plakátok és
refereneziák ingyen. Képvise¬
lők kerestetnek.
TITANIA. MŰVE K
W e l s , Felsö-Aasztria 30. sz.
Gyártanak különlegességek
gyanánt : mosógépeket, takarmáiiy-füllcsztőket. Tetőgépe¬
ket, szénagereblyéket, szegecsfecskendőket, különzőket, stb.
Készletüzetésck szívesen en¬
gedtetnek

Football,
Croquet.
sweaterek,
Testedző

diinincznkorkája

gyógyfürdő

Láz ellen!
Nem keserű!

VII.,Erx8ébet-körnt26.sx.

Valódi, 11468
ha minden egyes piros
csomagolópapíron
Rozsnyay Mátyás
névaláírása olvas¬
ható. 11266

Rozsnyay Mátyás
gyógyszeretára

kiválóan jé eredménynyel használható t gyomor, veié,
hólyag és a méh hnrntos b á n t a l m a i n á l , m á j ég l é p b a j o k n á l , köszvény és osúznál, altesti
pangásoknál, valamint bármely ás Idegesség
alapján fejlődő betegségeknél. A nagyhírű elopataki gyógyvizek orvosi javaslat szerinti ivasa, összekötve
a megfelelő és itt feltalálható kisegítő gyógyeszközökkel (meleg
és hidegfiirdők, vizgyógyintézeti kezelés, másságé, svédtorna,
diatikus étrend) r e n d k í v ü l kedveső eredményt un¬
tat fel. Fürdő-idény: május 15-től szeptember 15-i
Vasúti állomás : Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állan
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos.
Az elő- és utóidényben (május 15-t41 június 15-ig és aug. 20-wj
izept. 15-ig) a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakások
50%-aléseUátás is sokkal olcsóbb. Á s élőpatak! ásvanyvis, mely a tténsavdus, égvényes vasas vizek között első h<
lyel foglal el, mint gyógyeszkóz, háznál is használható és
üdítő, kellemes ital tisztán vagy borral vegyítve, nagy
kedveltsépek örvend. Itthon és a külföldön évenkint egy B'1"*
palaczknal több kerfil forgalomba. Szétküldés! hely Élőpatak, de
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben.

Prospektust kívánatra ingyen kőid az igazgatóság.

Ezelőtti KROHFUSZ.

*** *

a Phosphatine Faliéres.

Budapest, IY,,Yáczi-ütcza 9,
Ízléses és szolid kivitelben,
teljes lakberendezések kész¬
pénz vagy részletre kapható
SÁRKÁNT I.
bntoriparosnal, Budapest,

Legjobb szer láz, váltó¬
láz, malária ellen, külö¬
nösen gyermekeknek, a
kik keserű chinint be¬
venni nem képesek.

* ** *

Gyermekek elismert legkiválóbb tápszere

B Ú T O R ft^ELEHllll

Arad, Szabadság-tér.

FLÖPATAK

Golf, Póló,
Sport-czipők,
sapkák, stb.
tornaszerek.

angol sport-, gummi- és aczélárn-üzl.

Többszörösen kitüntetve,
1869-ben a magyar or¬
vosok és természetvizsgálók fiumei vándorgyű¬
lésén 40 arany pályadíj¬
jal jutalmazva.

LOHR MÁRIA

Dús raktár lovagló-, hajtóvadász-, utazási és sport:::
czikkekben.
:::

WESZELT ISTVÁN

Készít ú r i és női CZIPŐ különlegességeket,
:: sport- és dísz-csizmákat. : :

Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcza 17. Ham-

Bpest, VI., Teréz-körút 6.

Árjegyzéket bérmentve küld:

s

Budapest, IV., Váczi-utcza, Városháztéri ideiglenes áruház

varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬
közök. — K é p e i árjegyzék ingyen éa b e m e n t r e
T
orvos-sebé»zi műszereké*

Á R P Á I D "FORRÁS

Alapítva IS75. Árjegyzék ingy.

BEDÖ JÓZSEF

egyenestartók, járókésiülékek, mülábak és mfikejek,
cs. és Úr. szab. KELETI-féle sérvkötők, haskötők.
Új ! Gummi - görcséi-harisnyák

GYÓGY-

ANGOL SPORTCZIKKEK

Legjobb! Divatos szabás!
Elegáns, ízléses kivitel !

Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok által aján
lőtt Orthopad-támasztó fűzőmet használja. Mesésen köny
nyü és hygienikus ! Vattázás nélkül elfödi az egész elgörbülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze l 30 éve fennálló
testegyenészeti müíntézetemben a legtökéletesebb technikai
kivitelben és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá:

UOWA«^~«.

angol gyártmányok.

Budapest, VIII., Rákóczi-nt 15. B. Árjepyiék bérmentve.

Nincs többé elgörbült test!

néliai ilr. Neufeld D. fogorvos volt techn. assisli-nsi«. (Lift.)

elsőrangu

PAPEK JÓZSEF bőröndös ésfinombőráru készítő ^

Anyát, óvjátok gyermekeiteket a hátgerinczelgőrbüléstől!!

Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI

uyei-fges é s toörönclös

(0 cm hősnő, 39 cm széles, 21 cm magas 7 K
(5 « < 40 f f 22 i < S • Vidékre megrendelések után
70 « < 42 « f . 24 « f 9 «:: vettél eszközöltetnek. ::

S

Aranyfogkoronák, a r a n y hidak és mindennemű kaucsuk
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬
távolítása fölöslege*. T a r t ó i p o r c e l á n - é» arany-tö¬
mések. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬
kiek l nap alatt kielégittetnek, m e g v á r h a t j á k . — Ménékelt árak.

raketek
és labdák OLBRICH L.

COUPÉ BŐRÖND

kitűnő
fél*

ÁLLOMÁS

FOGAK

és teljes fog¬
sorok száj¬
padlás nélk.

természetes alkalikns sósgyógyviz. Gyomor- és beih u r u t n á l , a légzőszervek h u r u t o t b á n t a l m a i nál, gyomorégésnél es mint nyálkaoldó «l»örangu gyógyvíz. A leliergi, gleiohenbergi és luhatBotiimtzi vizeknél hatásosabb. Főraktár W a h l k a m p f
és Görög özéénél, Budapest, V., Zoltán-n. 11.
ii » ó
Kútkezelöség Nagyvárad.
i> t i t i

fizmentes bima vitorlav&szonnal be¬
vonva, 4 fényezett keményfa védőlóczczel. niokel sarok védőkkel, nickel zár¬
ral és erős tehenbör fogóval hölgyek éa
nrak részére

Koloirr&rtt. . Képes
nagy árjegyzék ingy.

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert ::

TELEFON-

Törvényileg védett

részletfizetésre

KWIZDA

«5

5 8 ° hévforrás, m kéniaznp

16 cm liosszn, 36 cm szélei, K cm magas, 2 kalapnak 6 K
51 « t 40 « « 36 < • 3 • 8 «
56 « « 46 « < 35 t • 4 • 9 «

Sárga János ékszergyárostól

l ftvw ára l korona 50 fillér.

•»«4r «av >»née»c» 1894-o.m

vízmentes barna vitorlaváazonnal bevonva, 4 (é-,
nyezett kemónyfa védő léczozel, nickel aarokvé-.
dövel, nickel zárral ée erős tehenbör fogóval.1

és gyomorbajok és mint utógyógymód más, kül. hévvizfúrdök után.
24O legnagyobb kényelemmel és villamos vilá¬
gítással berendezett szoba és kitűnő vendéglő.
A vendégek tetszésük szerint étlap szerint étkezhetnek vagy teljes penzió¬
ban. Nemzeti zenekar, kávéház, gyógyterem bel- cs külföldi lapokkal,
gazdagon felszerelt könyvtár, croqnet, lawn-tennisés knglizó-pályák sth.
Hegyi kalauzok, hátaslovak, bérkocsik mindig kaphatók. Tömeges ki¬
rándulóknak rendkívüli árengedmény.
M. kir. posta-, lávirda- és táv- Tulajdonos a Késmárki Bank
beszélő-hivatal Alsó-Tátrafüred.
Részvény-Társulat.
V a s ú t i á l l o m á s : Poprád-Felka, onnan vilamos vasút vezet a für¬
dőbe. — Tudakozódást vagy lakásmegrendelést az alulirt fiirdó'igazgatóSághoz kérőnk czimezni:
H O R T I V A L É R fürdőigazgató, A l s ó - T á t r a f ü r e d Szi'pesrn.

••érint be•••retíietők

V/«SUTl., OOST«-.TÁVIRO«-

N ÓI KALAP-BŐRÖND

és s á p i; ó r i izom. es izii|eti csuz bél.

EZÜSTNEMÜEK

Bécsi

Törvényileg védett

940
méternyire a tenger
szinefekszik.
f. letti maga-ssághan.
a Magas Tátra
izepén
Nyitv
gyönyör
gyönyörű fenyvesei közepén
fekszik. 15-ig.
N y i t v a j n n i n s 1-től
szeptember
rn/idDliC7«*n7nt • Lápfürdője, kapcsolatban a havasi leveUJfUgJfOaín.UiUn.. gővel, páratlan liatásn a legtöbb női bajnál.
Mint k l i m a t i k u s gyógyhely versenyezhet már ÍMK) méter
magassásánál fogva bármely más elsó'r.ingii hasonló teleppel. —
Vizgyógyintézete, Uiló'ii a nők és külön a férliak részére, a
vízkezelés összes procedúráira, pontosan szabályozható zuhanyok¬
kal, villamos fényfürdö, gözszekrény stb. kifogástalanul van beren¬
dezve. — A szénsavas fürdők — dr. \\agner-fele — ké¬
szülékkel lesznek előállítva. — Fenyőfürdők készítésére csakis
a törpefenyő friss hajtásai lesznek felhasználva. — A belégzési
gyógymód (inhalatio) használatára két fülke van berendezve,
melyeknek levegőjét porlasztóit sóoldattal és fen\ ó'kivonattal telitík.
Maszázs és villanyozás fiirdőorvosilag alkalmazva. :: .:
Füidőorvos D r . P A P P S A M U , megyei tb. főorvos.
Különösen mindennemű idült női bántalmak, vér-

ÉKSZEREK

a

utolérhetetlen hatása izom- és izületi reuma,! izületi bántalmik és gyulladások vagy csonttörések okozta bénulások,
csuz, nenralgia, mint ischias'stb. női bajok, bó'r- és titkos betegségek, krónikus' vescbánlasmak, hólysghiirat, golyva,
rhachitis, fémdyscrasia, mint ólom,* higany slb. mérgezések ellen. Ivókúra : torok-, garat-, mell-, tüdő-, gyomor- és
bél bajok, arán veres bántalmaknál stb. Villamos gyógymód, másságé, gyógyintézetek és szállodák minden kényelem¬
mel. Újonnan épült fürdőszálloda gyönyörű lakosztályokkal, pompás fekvéssel ésV legmodernebb berendezésekkel, ki¬
tűnő fürdőkkel az épületben, lift, villamvilágitás, elegáns olvasótermek, étterem", kávéház stb. Napfiirdők. hidegvizgyógykúrák zuhanyokkal és Kneipp-módszerrel. Eló'leges megrendelésre külön kocsik kaphatók a (ürdökezelőségtől.
rosta,"'távirda. telefon. Fürdőorvos dr. J. Malkovic. Prospektust ingyen és bérmenlve küld a Ftirdőkezelőség.

GYÓ GYF Ü R r> Ö.

szegénység

'ün*.»v«
nagy Arany £r.mm«l

MemietUOzi r ü r a é l í i i l l l t í s o n 18OS-ban.
a BuasposT. 6ri-ed<«e» Kiállításon 1896-b«o «tb.

Budapest, VIII., Rákóczi-nt 15/B. — Árjegyzék bérm.

ef/

Fogorvosi- és fogtechnikai műterein
Budapest, IV., Károly-kOrút 20., I. emelet

sioKievéiiel

PAPEE JÓZSEF bőröndös és finom bőráru készítő
haazBtfjoe e«de*i Karpáti-féle

535

VASAKNAPJ Ú J S Á G .

Régi híres kénfürdő

pénztárcza

Beregiuegye.
gyomor, belek, húgyhólyag 8 különösen a légző• t e r v e k h n r n t o s bántalm«inál igen j ó hatású mex
.'. .'. akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .'. .•.

KV FOLYAM.

Papek-féle törv. védett

TJJJO03VSAG!

M A R G I T SSSI.

5(J.

szJlM.

műhely és raktár.

+Soványság. +

Szép telt alakot, gyönyörű keb¬
let g—s hét alatt érhetni el a
törv. védett «Bnsteria» nevű
arany éremmel (Paris 1900,
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬
tüntetett orientális erőporunk
használata által. 30 fontnyi hí¬
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬
tétlen reális, nem szédelgés.
Sok elismerölevél. Dobtz hasz¬
nálati utasítással 2 marka.
Postautalványon v. utánvétlel
(portó külön) Hyg-ienische«
Instltnt D. Franz Steiner
ft Co Berlin 57. Königgrátzerslrasse66. Budapesten kapható:
Török Józsefnél, Király-u. 12

5 0 , 0 0 0 pár oslpö!
4 pár czipő csak K 7.5O
Több nagyobb gyár flzelésképlelensége következtében megbizallam
nagyobb mennyiség árunak tladására mélyen elolállitási áron alul.
Eladok tehát 1 pár úri, 2 pár női
fűzős czipöt jól elkészítve, elegán¬
san kiállítva összesen 7 K 50 fill.ért. — Nagyság iienü méterekben
adandó meg. — Küldés utánvéttel.
S. Ú R B A C H czipő-kivitel
K r a k a n 8 8 . Kicserélés meg¬
engedve, vagy a pénzt visszaadom.

Fiúküzletek: IV., EikO-út 6, VI, Andrá»»y-ul 1«,
VIII, Józael-kOrút 2, IX, Calvln-tér », V, Harmlnczad-ulcxa 3, VI, Teréi-knrúl »».

egy nagyitolt képet, ha bármilyen
fényképét 81)fillérlevélbélyeg mel¬
léklésével hozzánL beküldi, csak
azért, hogy intézetünket ismerősei
között

Érdeklődőknek

.Ismertetöflizett

díjtalanul

LAUFER szabadalmazott és orvosilag lónak elismert

b4rm*ly olpőb* alkalmazható KliájólAf kaptató :

Székely és Tsa
Budapest, IY„ Muzeum-kömt 9.

ajánlja.

lágy raktár a bokaftizőknöx alkalmas
cipőkben.

Festészeti miiiníézet

Budapest,
VI., Nagymező-n. 66 24.
Telefon 118—77.

Szl.-Lükácsfiirdő gyógyfürdő, Buda.

Budapesti Takarékpénztári és Országos Zálogkölcsön R.-T.
Irodai i VI., Andrássy-ut 6 sz. a. (saját házában).
Bcflutett rinvénvtőke: ÍO millió korona. Elfogná betéteket, leszámítol váltókat é* előlegei
nymt értékpapírokra.
!<•,Wr. szab. ont,-Bor>Játék fő«lánudtó h»ly«: V t , Andrassy-nt 6- Kézlzálog•slstaii IV, Károlu-körut 18 IV- Ferenctiek tere 4. (Irányi-utrza tarok)., VII., Ktraly11S«
utcta ffl VIIL, Jóuef-körut l., VIII., Wöi-ut

)

H.lAKABf

Y. U Tfl ZB5l
CIKKEK
Í6YflRTfl5fl.|

KNUTH KAROLY

Téli és nyári gyógy¬
hely.'Természetes forró¬
meleg kénes források.
Iszapfürdők, iszapboro¬
gatások, másságé, vizgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyviznszodák. Olcsó és gondos penzió. Csuz, köszvény, ideg¬
bőrbajok, lakás, ellátás felől kimerítő prospektust küld
ingyen a
Szt.-Lnkácsfördó igaigatósága, Buda.

-fürdő. Felsó-Ansztria,

mérnök és gyároi

*^«r

Központi víz- ée gőzfűtések, légezeaz- és vízvezetékek, eaatornásisok, szellőztetések, szivattyúk, vizerfniüvi emelőgépek stb.

lenek, kíltiégTetfeek, jőtedelml előlránjzatok gyorsan kéalttetnet

Egy nagy doboz ára 3 kor. 8 O fillér.
Főraktár: Z O L T Á N B É L A gyógyszertára
Budapest, V., Szabadság-tér (N. Korona-u. sarok)

tS* ludtalpuakés
ingyen kap fájósláhuak ,*,*»

£}NAiriANN]

Cs. és kir. fensége József főherczeg üdv. szállítója.
Gyár és iroda:
Budapest, VII. kér., Garay-utcza IO.

gTÓgy»iertárbau.

Mindenki

Csipke-, vegjésieti tinztitó

intéiete. Gyár : VIII., Barow-ntoza 86.

Kapható minden

ire«.eFON 6i-oi

Elsőrangú jodbromfürdő.
Európa legrégibb és leggyógyhatásosabb jódforrása. — Idény:
május 1-től szeptember 30-ig. Felvilágosítást es prospektust küld
:::
a rürdóiga*sr»tós«g-.
Dr. Oerstel szanatórinma télen la) nyitva van.

lílLJj

VASÁENAPI ÚJSÁG.

1 9 0 9 L 5 6 . KVFOLYAH

Kitüntetve: Paris, Béo«,
- Budapest, Stéged. -

B E R K E T Z ISTVÁN UTÓDA Alapittatott 1864.
* * * kelmefestő és vegy tiszti tó gyára * * *
Budapest, IX. kér., Kinizsy-utcza 14. szám.

Czégtulajdonos: Kovács Endre.

Telefon 63—36.
Vidéki megbízások ponto¬
san teljesittetnek.

=
Gyüjtötelepek: aa=
Amdra.sy.it &Q. „ ,
lapót-kbrút 16. „ S
Isabella-ntoia 66. i
Rákóc«i-út 78. MAo
Ullői-út 3O. (iám.
Váozi-ntora 51.

Yillnnyerőre berendezett

szőnyeg por l ó, megóvó
= és javitó intézete. =
Telep M , Rap-u. 10. Iroda: VIII., Gyöogytyuk-u, l
Elvállal lelkiismeretes és pontos kiszolgálás mellett
szőnyejjtisztitást, megóvást és javítást.
Szőnyeg-megóvásra száraz é s ^
szellős helyiséggel rendelkezem.

ICHENBERG

GYÓGYHELY
Stájerország,

Klimatikus gyógyhely.
Nyári üdülőhely.
Javalva van a légzőszervek idült hurutjai, izzadmányok, elkérgesedés, tuberkulózis (csakis kezdő,
vagy idült, elhatárolt stádiumban), tüdötágulat,
asthma, érelmeszesedés, szivbillentyübaj, skrofulosis, hólyaghurut, köszvény és csuzbántalmak,
nőibajok, idegbántaltnak esetén és lábbadozásnál.
Tökéletes jgyogyeljárás minden indikáczió esetén.
Világhírű gyógyforrások. Idény: május 15-töl
szeptember 30-ig. — Prospektusokat küld és min¬
den felvilágositassal szolgál a Fürdöigaz/ratóság.

LEGJOBB ,
ARCZSZEPITO
SZER

Ha őszül a haja,

Ülőbútor áll¬
ványok kár¬
pitozása.

ne használjon mást, mint a

STELLA"-HAJVIZET,
W
mert ez nem liajfestő, de oly vegyi összetételű ezer,

Síékátalakitások.

mely a haj eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K.

niHIIIUIHIIUininillllllllllllllDIIIUIIIIIUIIIIW^

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában,

egyi tisztítás, ruha^ ^ s festés, g őz mosás

Budapest, V/49, Szabadságiéi-, Sétatér-ntoi*

czimü ismertető füzetet bárkinek bérmentve
küld H altén berger Béla. Kassa. A. A. A. A. A. *

Betegtoló-kocsik
Ara csak
K 11,80

aranyóra.
Senkinek
sem szüksé¬
ges ma már
valódi
aranyórát
200 korona
ért vasa rolni,
mióta az ide
erajzolt ki¬
váló gyártmányn
«Elektronaranyórát
Glashütle•endszer)ké~
szitik. Ezen
óra szerkeze¬
tének három
fedele van és
^ww^w- kizárólagosan változatlan, aranyhasomo érdStvényból és ezenkívül még
egy vastag réteg valódi arannyal, mely villamos áram segítségével lesz
rávezetve agy, hogy kiváló tartósságért teljes garantiát vállalok.
Az <,Elektro,)-aranyórál senki sem tudja egy 200 koronái érő
aranyórától megkúlöobözietni. Ponto, járásért 5 évig .rásban garan¬
tálok. Római vagy arabs számjegyekkel.
Minden Elektro-aranyóra visárló ajándékul
egy szép elektro-aranyláncnt is kap

l

Minden Elektro-aranyóra mellé 5 évre szóló kezességi
jegy vaa csatolva.
Egyedüli árusítás utánvéttel :

Heinrich Kertész, Wien, L,
Wollzeile 3 4 U.

rokkantak és lábbadozók
számára.
Utczán és
szobában leendő haszná¬
latra. Jótállás mellett a
legjobb kivitelben, eredeti
:: gyári árban szállít "
i / n i n m i j orvossebészi miilUiLfi 11 J . és kötszergyáros

5 KORONA

utczai vászonczipő

Bpest, IV., Koronaherceg-ó. 17.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

szürke és barna színben
I
l Api A
l ÜCílO

saját készitményü
czipő áruházában

Budapest, IV., Kecskeméti-u. 13.

OMOK

Előfizetésiig™ _
_
( Negyedévre

16 korona.
8 korona,
4 korona.

A iVilágkroniká>-\a\
negyedévenként 80 fillérrel
több.

BUDAPEST, JÚNIUS 27.

a czukorsüveg hegyét. Alig valami áll ki be¬
lőle. Micsoda erő lehetett, mely leszakította?
Bizony csak emberkéz, meg emberész alkotta
gépek. - Ezelőtt vagy húsz évvel nagyobb
volt Santos hirhedtsége hírességénél, az ott
örökösen dühöngött sárgaláz miatt. Az oda
igyekvő hajósokat előre elsiratták hozzátar¬
tozóik. A kikötőt körülölelő lapos, mocsaras
süppedek ontotta a miazmákat és hullott az
ember. Néha mind a hajó népe. Akár csak nem
is olyan régen Kio-de-Janeiro kikötőjében, hol
valamelyik hajón egész magyar czigánybanda
pusztult így el.
Talán egy maradt belőle vészhirmondónak.
Santosban van is róluk szóló emlékjel. A ki¬
kötő bejáratánál kiálló hajóroncs. Beszél az
utasokat elpusztító sárgalázról. A fertőzött ha¬
jót aztán mindenestül lesülyesztették.
Ki tudja még hány kipusztult hajónak, el¬
pusztult hajósnak temetője ez a kikötő.
Ma máskép van. Lehordott hegyek földjé¬
vel, kövével töltötték ki a mocsaras partot.
BAMBUSZNÁD CSOPORT.
Milliók árán. Azok a csonka kúpok a sárga
előttünk Santos kikötője. Jóformán az utolsó halál legyőzését hirdetik. Ma már Santosban
SANTOS.
perczig bujt előlünk az oczeántól szeszélye- nincs sárgaláz-járvány, legfeljebb szórványo¬
(Bnuillából.)
sén kivájt öbölben. Első, a mi meglep, a ten- san akad még.
gerből
kimeredő magános hegysorok. Olyan,
Az így épített parton hosszú rakodópart
GYERMEKKOROM óta szerettem a helyeket, hol
mint
mikor
ügyes
kéz
szeli
le
egy
csapással
épült.
Egymás hátán rajta a számozott raktávíz meg föld ölelkeznek össze. Szerettem
jsodás összesimulását a haboknak a part¬
tal Gyerekészszel akartam volna tudni, mért
megy csak eddig a víz, mért nem tovább?
Legszebb harmóniáját fövényes partnak a
tengerrel itt Santosnál láttam. Csodaszerűen
olvadnak össze; a nagy egyetértést csak az
apály rontja meg. Hogy aztán mint duzzogó
szerelmesek újra összeölelkezzenek.
Beljebb a parttól különös házikók, nyaraló¬
félék lehetnek. Közöttük házmagas bokorfajta.
Tavaszi reggelen rikítók a színek. Kávészinű
homokra loccsan a tenger zöld vize. Sárgára,
fehérre, kékre festett házak körül sorakoznak
a haragoszöld bokrok.
Átlátszó, szinte ragyog a levegő.
Messziről szelíden hegyes partvidék közele¬
dik hajónkhoz. Már a villasor is domboldalra
kapaszkodik fel
Odébb már sziklák merednek. Csak egy-egy
folt látszik ki belőlük a sűrű növényzettől.
Szabad szemmel kivehető, hogy hasítja meg
KÁVÉ–RAKODAS.
az egyforma zöldet hatalmas vízesés.
Hegyektől körített, széles tenger-országúton
SANTOSI KÉPEK.
baladunk. Még egy hatalmas kanyarodás és

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

„ELEKTRO"

MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Telefonértesítésre (telefonsz. 53—55) azonnal házhoz küldők.

renoválása saját műhelyemben.

Félig ingyen!

HOITST PÁL.

Szerkesztőségi iroda : IV. Re&ltanoda-utcza 5.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-ntcza 4.

Kendi Antal Bpest, IV. Károly-n. 2.

V

FŐMUNKATÁRS

Úgyszintén elvállal ablak-, lakaatisztitast, szobabeeresztést,
valamint lakasok pormentesitését és biztos féregmentesitését

BŐRSZÉKIPAR
Angol bőrbutor ££2

26. SZ.1909.(56. ÉVFOLYAM.)

SZERKESZTŐ

ARANY

A legjobb és legolcsóbb építőanyag a
homokból czementtel vagy mészszel készült
falazi'itégla, tetöcserép, járda és padlólap stb.
'ír. Gáspár} reodsz. szerint előállítva. D r . G a s pary kézi vagy erőhajtásra berendezett
gépein vagy formáin a legkülönbözőbb
árakban. A -líS. számú ismertetési brosúra
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar
nyelven. Leipziger Cementiiidnstrie. Ő r .
Gaspary & Co. Markranstadt, Leipzig
mellett i Németország).:

"

A kebel fejlődéseA művészet, melylyel szép keblet lehet elerm. P
ris asszonyai és minden ország elegáns holgj*
előtt, » kik a Pilnles-Orlentale*-!( k f1J
pilulákat) használják—jól ismert. Csak a beJJ
kezelés fejt ki előnyös befolyást a kebel fejlődé¬
sére és erfisitésére és ebben a tekintetben a r>
l o l e s - O r l e n t a l e s oly hírnévre tettek sí
a mely kizárja, hogy ezeket más práparátumo
kai, mint: púder, liszt stb. hasonló megku
szerrel összehasonlitani lehetne. Kívülről i
mázott szerek, miat: balzsam, pomádé, m>1'"
zás és mindennemű készülékek hatástalanok
_ bizonyultak; a szükséges ingert elő nem K"
mert a kebel fejlődése egyes-egyedül a tápsejtek különös belső fő
jától függ. A P U n l e s - O r i e n t a l e s használata által, — « « "
-sajátszeru növényanyaguk következtében, a melyet tartalmaznak, —•*»"
funktió csak annál erősebb lesz, erősebb Tér kering a kebel kornve
a mely a kebelfejlődésétés keménységét előidézi. Afiatalleánynak l
módjában van keble természetes fejlődését előmozdítani, az asa»i
nak pedig, hogy keblük teltségét megszerezzék, ragy Tisszasierezbi
A P i l n l e s - O r i e n t a l e s különös hatással vannak a kebel a
májának előidézésére és teljesen eltüntetik a váll- vagy nyak és
ugrásokat, melyek graciózus teltséggel beukartatnak. '30 évi U
lásra támaszkodva kijelenthetjük, hogy ezen pilulák teljesen ártali

Passage veroeau, rans. Lianzaiunui mce--- -.^
kérjnnk határozottan franczia.bélyegiővel U n i o n des f»brio»»
ellátott dobozt. Budapesti raktár: Török József gyógyszerész
:::
utcza. Prágii raktár: fr. Witek & Co., Wassergasse 1»- '^

(Franklin-Társulat nyomdája Budapest, IV., Egyetem ulcz* 4." szám.)'

J

Egyes szám
ára 40 fillér.

feltételek-

_

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

