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ARCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES! 
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:: vagy Eizsvaj t orv. vódve. :: 
Az éretlen li/.s TEJNEMÜ 
nedvéből készített csodás és 
:: gyorshatásu arcz-szépitő. :: 
Teljesen kisiiuitja a r&no/o-
kat! Kgry ailajj ára 3 K 5O í. 
l g-y drb szappan ara l K 5O í. 

O 
30 
N 
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Főraktár Magyarország részére: 

Bpest: Tőrök gyógytár Király-n. 
Kolozsvárt: Dr. Bíró gyógy tár a. 

Divatos kézimunkák 
és hozzávaló kellékek, függöny kongré, 110 széles mlr. l kor., 
remek sodrotisziiu kongré futó v. inillieux kezdve, anyaggal 4 K. 

Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 11. 
— Harisnya és keztyü különlegesség. -

3 pár elsőrendű flór a-jonr harisnya 3.60 kor. árjegyzék benn. 

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

Anol bőrbutor 
renoválása saját műhelyemben. 

Ebédlő. 
•zekék, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bérrel. 

ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Síékatala-
kitáaok. 

ÉKSZEREK 
EZUSTNEMÜEK 
•gThiil szerek, órák, ang- ol.f r anol» 
*« Mn»»rt«t di»itárg-y»k gyári 
áron a leg-njabb ang-ol rendszer 
:,£zLbtak részletfizetésre 
Sárga János ékszergyárostól 
Kolozsvárit. - Képes 
nagy árjegyzék ingy. 

Tjjrrxm s ÁG i Papek-féle törv. védett 

pénz-
tárcza 
eró's . 
Élőméi: efry drli 
bőrből készítve. 

: : minden pénznem külön van, lapos és nem merev. : : 
Urak részére 11 cm. hossza, 7Vj cm. széles ____ 3 korona, 
hölgyek • 11 . « &7t t t ____ 3 « 

Vidékre í danb megrendelésnél portómentes küldés. 

PAPEK JÓZSEF bőröndös és finom bőráru készítő 
Budapest, VIII. , Rafcéozi-nt 15 B. — Árjegyzék bérm. 

A jelenkor legkiválóbb bőrfinomitó 
találmánya a 

aövény«kb»l készült 
kristályezerü 
massza, a 

«S 

A bőr 
fdtületé t nem 

oxidálja és nem úr-
gítja, mint a zsíros «en<>-

cajat. Ellenben fehéríti, üdére és 
tMM>iy*ÍTiÍTÍ TilDzVítj*. Kupliato min-

IQ tr»;&ntbii. Póbfcti<}l/ i i f n. nvegdoboz 
»?ki l . p i l i - l í F'if»A5 3.) Barjss-atcaa 91. 

Ki az életét szereti, csak a 

ROPS 
biztonsági gyorsfőzőt használja. 

Tűzveszély kizárva. Ha felborul, elalszik. 
Szesz ki nem folyhat. Szeszfogyasztásban 
igen takarékos. Tartós, szolid kivitelben, 
:: :: ónozott vasból :: :: 
ára Budapesten 4 kor. 
Kapható minden jobb vasáru-üzletben 
Budapesten és vidéken. Ha valahol nem 
kapható, szíveskedjék hozzánk fordulni. 

Képes prospektus ingyen és bérmentve. 

T> S\ T\ O Fémáru Rész-
r t \J 1T O vény-Társaság 
Budapest, V., Váczi-dt 74—77. 

BÚTOR készpénzért és részletre. 
3 szoba t élj és berendezés 360 írt, 
mely áll: l báló, ebédlő és szalonból. 
100 szoba állandóan készen raktáron 
a legegyszerűbb kiviteltől a legfino-

mabbig. Képéé árjegyzék ingyen. Album 50 fill. bélyegekben. 

N A G Y I M R E lakberendezési vállalata, 
Budapest, V&czi-körut 9 . sz. (Szerecsen-u. sarok.) 

Anyát, évjátot gyermekeiteket a hátgerlDCzelgörtmléstŐI 

Nincs többé elgörbült test! 

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok által aján 
lőtt Ortbopád-támftsztó fűzőmet használja. Mesésen köny 
nyü és hygienikus ! Vattázás nélkül elfödi az egész elgör-
bülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló 
testegyenészeti müintézetemban a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá: 
egyenestartók, járókészülékek, müláhak és mükezek, 
cs. és kir. szab. KELETMele sérvkötok, haskötők-
Új! Guinmi- görcsérharisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz sziiksóge-f esz¬ 
közök. — Képes árjegyzék ingyen és bérmentve 
ff VT T T ' T T orvos sobészi műszereké* 
JXXl.Ll.E4 J. J. t i . emumiárnk-gyára : : : : 
Budapest, IV., Koronaherczeg-nto«a 17. szám. 

A kebel fejlődése. 
A művészet, melylvel szop keh ct lehet elérni, l'i-
n- asszonyai é« minden ország elegáns hölgyei 
előtt, a kik a Pilnles-Orlentales-t (keleti 
pilulakai) használjak —jól ismeri. C âk a be l ső 
kezelés fejt ki előnyös befolyást a kehei fejlődé¬ 
sére és erősitesére és ebben a tekintetben a P i -
I n l e s - O r i e n t a l e s oly hírnévre tettek szert. 
a nn'lv kizárja, hogy ezeket más preparátumok¬ 
kal, mini: púder, liszt stb. hasonló megkisérlett 
szerrel összehasonlítani lehetne Kívülről alkal¬ 
mazott szerek, mint: balzsam, pomádé, frottir«-
zás és mindennemű készülékek hatástalanoknak 

^ _ _ _ ^ _ ^ bizonyultak; a sznkséges ingert elő nem idézték 
mert a kebel fejlődése egves-eg>edül a tápsejtek különös belső fnnktio-
jálól fiigg. A P i l n l e s - O r i e n t a l e s használata által, — ezeknek 
sajálszerii növényanyaguk következtében, a melyet tartalmaznak, — e.en 
funktió csak annál erősebb lesz. erősebb vér kering a kebel környékén, 
a mely a kebel fejlődését és keményséfét előidézi. A liatal leánynak lehat 
módjában van keble természetes fejlődését előmozdítani, át asszonyok¬ 
nak pedig, hogv keblük telisénél megszerezzék, fagy visszaszerezhessék. 
A P i l u í e s - O r i e n t a l e * különös hálással vannak a kebel szép for¬ 
májának előidézésére és teljesen eltüntetik a váll- vagy nyak esontelő-
ngrásokat. melyek graciózus telt-éggel beiakartatnak/30 évi tapaszta¬ 
lásra támaszkodva kijelenthetjük, hogy ezen pilulák teljesen ártalmatla¬ 
nok és hogy azokat az egészség legcsekélyebb veszélyeztetése nélkül le¬ 
het alkalmazni. Könnyű, diszkrét kezelés. Egy üvegecske használati uta¬ 
sítással 6 kor. -iö fill. franco ; utánvéttel 6 kor. 75 MII. J . R A T I E , 
gyógyszerész. 5 Fassage Verdeau. Paris. Utánzatoktól megkímélendő, 
kérjünk határozottan franczia bélyegzővel U n i o n des f a b r i c a n t x 
ellátott dobozt. Budapesti raktár: Törők József gyógyszerész Király-
::: ulezi. Prágai raktár: Fr. \Vitek & Co., Wassergasse 19. : 

Páratlan éa csodás hatású arczszépitő ég 
linomitó a Földes-Célé _ _ 

Margit-créme 
főúri körökben használt készítmény. Zsiptalan, 
ártalmatlan, rögtön szénit. Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit-ponder l K 20 f. három színben kap¬ 
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmat-
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a készitő : : : : : 
FÖLDES K E L E M E N gyógyszerész Aradon . 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterein 
Budapest, IV., Károly-körút 26., L emelet 

és teljes fog¬ 
sorok száj¬ 
padlás nélk. 

Aranyfogkoronák, aranyhidat és mindennemű kaimnk 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A g y ö k e r e k el¬ 
távolítása fölösleges. Tartós porcelán- és arany-tö¬ 
m é s e k . F o g h ú z á s teljes érzéstelenítéssel, KI évi jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielógiuetnek, m e g v á r h a t j á k . — Mérsékelt ársk. 

Dr. EDELM ANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. \pnfeld D. fogorvos volt techn. assistftns*. (Litt.) 

.Franklin-Társulat nyomdája Budapest, IV., Egyetem-utcza 4 

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

jal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű! 

Legjobb szer láz, válló-
láz, malária ellen, külö¬ 
nösen gyermekeknek, l 
kik keserű chinint be¬ 

venni nem képesek. 
Valódi, 1 14-68 

ha minden egyes piros 
csomagolópapíron 

Rozanyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

Rozsnyay Mátyás 
gyógygzeretára 

' rád. Szabadság-tér. 

Tennis-raketeh, 
sport-, utazás-
turista-czikkek 

nagy választékban, a megszokott finom kivi 
telben éa szolid árak mellett 

:: :: Legújabb sportárjegyzék meg-jelent. :: : 

BUDAPEST, ír , 
Váczi-ntcza 28. 

szám.) 
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SZEBKR8ZTŐ 

HOITST PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, AUGUSZTUS 2 2 . 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

> _ 16 korona. 
„ „ _ 8 korona. 

feltételek • [ Negyedévre _ _ * korona. 

A t Vííágkroniltdi-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a postaikig meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

A KERTÉSZET ÉS A MAGYAR ÁLLAMYASÚT. 
A UTAZÓ KÖZÖNSÉGNEK a figyelmét bizonyára 

már régebben fölkeltette a budapest-salgó-
tarjáni és kelenföldi vonalak mentén aa 

őrházak virágdísze, a mellettük jobbról-balról 
elhúzódó mintaszerű gyümölcsfasorok, a szép 
fajbaromfi, egyik-másik helyen a tiszta, erőtel¬ 
jes fajtehenek. A magyar államvasutak jobb¬ 
parti üzletvezetősége nagy és fontos kultur-
hivatást teljesít itt, művelődési, népjóléti és 
gazdasági szempontból. 

A keleti pályaudvarról kiindulva, a mint a 
külső kerepesi-úton a vasúti hídhoz érkezünk, 
már találkozunk az első vasútmenti kertecské-
vel, s innen kezdve egész Salgótarjánig min¬ 
den vasúti őrháznál csinos, szinte mértani 
pontossággal határolt virágágyak, rövidre nyirt 
pázsittal beszegve, kis díszkertecskék, előker¬ 
tek rózsákkal, vagy épen szépvirágú díszcser¬ 
jékkel, fenyöfélékkel díszlenek. Az őrházak 
falait fölváltva az egyik helyen futórózsák, a 
a másikon pompás csemegeszőlő, a harmadikon 
alma meg körte redélyfák, a negyediken nagy¬ 
virágú iszalag szingazdag virágai ékesítik. VASÚTI ALKALMAZOTTAK LAKÁSAI RÓZSA- ÉS GYÜMÖLCSFA ELŐKERTTEL. 

A 26. SZÁMÚ ŐRHÁZ RÓZSAFÁKKAL ÉS KIS GYÜMÖLCSÖSSEL. 

A M A G Y A R Á L L A M V A S U T A K K E R T É S Z E T É B Ő L . — Jelfy Gyula felvételei. 

A blokk és távbeszélő jelzöházikók sincsenek 
kivéve, ezeket is, ha egyéb nem, de legalább 
egy csík szép nyári virágszegély övezi. 

A hol a terület megengedi, a zöldségről 
sem feledkeztek meg. A kis zöldséges kertek 
valódi mintakertek, kitűnő példái annak, hogy 
e hasznos növényeket hogyan lehet csínnal, 
gazdaságosan és egyúttal Ízlésesen elhelyezni. 
Hej, de sok falusi kert vehetne róluk példát! 
Még példásabb a gyümölcsfatenyésztés. Az 
alma, körte, szilva, cseresznye, meggy és szőlő 
fajták kitűnő tanulmányul szolgálhatnak a 
gyümölcstermelőknek és kedvelőknek. Nem 
sok fajtát tenyésztenek, de valamely szem¬ 
pontból mindig jeles fajtát, a melyek az el¬ 
terjedésre érdemesek. 

A gyümölcsfák és szőlők az őrházakon rend¬ 
szerint többkarú redélyalakban vagy pedig 
orsóalakban idomítva művelteinek és kitűnő 
jókarban, egészséges, jórészben már termő 
állapotban vannak. Az idomított fákon kívül 
minden őrház mellett magas vagy félmagas 
törzsű fákból kis gyümölcsöst létesítettek, a 
vasút mentén pedig, egyik őrháztól a másikig, 
pompás, két méter magas törzsű kifogástalan 
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koronás fák állanak, a melyek virágzás idején 
valóban elragadó látványt nyújtanak. 

A szükséges növények, bokrok és fák tenyész¬ 
tésére és nevelésére két telep szolgál. A dísz¬ 
növények : pelargoniumok, rózsák, orgonák, 
cannák, szegfüvek, callyopsisek, clematisek, 
lobéliák és más egyéb virágok és díszítő nö¬ 
vények a Máv. kőbányai díszkertészetóből ke¬ 
rülnek ki. Itt tenyésztik az összes szükséges 
növényanyagot, az őrházak kertecskéinek, elő¬ 
kertjeinek és az őrházak ablakaiban elhelye¬ 
zett virágosládák virágait, az egyes ünnepé¬ 
lyes alkalmakhoz szükséges díszítő növények¬ 
kel együtt. 

Ez a kertészet nagy gonddal és szakérte¬ 
lemmel van berendezve és szinte mintaszerű, 
sőt még egyes látványos részletekkel is dicse¬ 
kedhetik. Üvegházai s szaporítói, növény¬ 
ágyai, faiskolái, csemetekertjei, mind vala¬ 
mennyien a legnagyobb figyelemre vallanak. 
Egyes részletei olyanok, hogy szinte kár, hogy 
a nagyközönség nem gyönyörködhetik bennük. 
A külső területen a legnagyobb rendben sora¬ 
koznak egymáshoz az egyes növénytáblák, 
majd egy különlegesség és látványosság számba 
menő sziklacsoport köti le a figyelmet négy¬ 
száznál több alpesi növénynyel, a milyen 
Budapesten több aligha van; majd egy sző¬ 
nyeg-ágy ragadja meg Ízléses összeállításával 
az ember szemét. Nagy, hat méter átmérőjű 
növény-ágy ez s tanulmány czéljaira való. 
Ilyen ágyat fognak kiültetni a pályaudvar elé. 
Ehhez az egyetlen egy növénycsoporthoz közel 
8000 darab apró növény kell. Az üvegházak¬ 
ban példás rend és tisztaság uralkodik. Ezek¬ 

ben tenyésztik azokat a dísznövényeket, a me¬ 
lyeket akkor használnak a különböző pálya¬ 
udvarok díszítésére, ha az uralkodó-család 
valamely tagját vagy más magasrangú utast 
kell fogadni. 

A gyümölcsfák, a szőlők és a rózsafák egy 
része az államvasutak hatvani anyafagyümöl-
csöséből és faiskolájából kerülnek ki. Ez két 
és fél hold kiterjedésű, a rend, a tisztaság, 
a gondos kezelés már az első tekintetre szembe¬ 
ötlő. Van benne egy anyagyümölcsös, egy 
törpefa anyagyümölcsös 400 anyafával, az 
utak mentén idomított alakgyümölcsfákkal. 

A gyümölcsösben kedves látvány a 270 mé¬ 
ter hosszú főút, 145 remek, tizenkét éves két¬ 
karú redélygyümölcsfával. Ebből az anyagyü¬ 
mölcsből szedik a szükséges oltóanyagot a 
faiskolában nevelt fák nemesítésére. Magában 
a faiskolában több ezer gyümölcsfát nevelnek, 
szőlővesszőt termelnek. 

Az anyagyümölcsöstől nem messze van a 
Máv. tisztviselők telepe, az «Erzsébet-park»-
kai. A park Ízléssel és sok tudással, természe¬ 
tes, vagyis angol stílben van berendezve, s 
sokban eltér a sablonszerűén telepített parkok¬ 
tól. Minden egyes növény, cserje vagy fa¬ 
csoport egy külön tanulmány eredménye s 
valamennyinél az izlós és csín mellett a szi-
nek összhangzatos összeállítására voltak figye¬ 
lemmel. A virágos cserjecsoportokban a cser¬ 
jék egy időben virítanak s a virágok szine 
egymással mindig harmonizál. Ugyanezt ta¬ 
pasztaljuk azon cserjecsoportoknál, a melyek¬ 
ben nem a virágra, hanem a levelek színére 
fektették a fősulyt. Az «Erzsébet-park» mind 

szépsége, mind az ültetvények gondos és czél-
tudatos megválasztása által nem csupán minta¬ 
parkja Hatvannak, hanem messze vidéken is 
alig akad párja. 

A vonalon minden egyes őrház szinte egy 
kis mintagazdaság. Az üzletvezetőség kitűnő 
fajállatokról gondoskodott, minélfogva igen 

szép f aj baromfit látunk az őrházak udvarain 
Mindenik őrháznál más-más fajta van, min¬ 
den udvar egy-egy tiszta fajta tenyészet. 
A baromfiak számára megfelelő, igen czél-
szerűen berendezett ólakat készítettek, a me¬ 
lyeket tiszta homokkal látnak el. A hol szük¬ 
séges a disznó- és tehéntartás, szintén meg¬ 
felelően szerkesztett ólakban és istállókban, a 
melyek a modern állathygienia elvei szerint 
Vannak készítve, láthatunk kitűnő fajdisznókat 
és teheneket. Az egész berendezés mintaszerű 
és tapasztalható a rendkívüli tisztaság ezekben 
az ólakban és istállókban. Meglepően tiszták 
a disznóólak, a melyek szerkezetüknél fogva 
szinte teljesen szagtalanok. Ebből is az lát¬ 
szik, hogy mily fényes eredménynyel vannak 
az emberek rendre és tisztaságra nevelve. 

Az államvasutak kétségkívül fontos kulturá¬ 
lis és népjóléti feladatot szolgálnak ezzel a 
nagyszabású kertészeti berendezéssel, mert al¬ 
kalmazottaikat megtanítják s rászoktatják a 
virággal és gyümölcscsel való hasznos és szép 
foglalkozásra, anyagi helyzetüket is javítják s 
ezek a kis vasúti kertek és baromfi-udvarok 
példaadásul és mintául szolgálnak a környék¬ 
beli népnek is. Nem csoda tehát, ha ez a ker¬ 
tészet már magára vonta a külföldi szakkörök 
élénk érdeklődését is. K. A. 

SZENT ISTVÁN ESKÜJE.* 
— Grün Anasztáz. — 

Beh harsányan szól ma reggel a harangszó Fehérvárba' ! 
Aztán újra néma csend lesz, a király megkoronázva. 
Ihol jő a szentegyházból, csupa bíbor, csupa fény, 
A jobbjában puszta kard s az új korona a fején. 

Napsugárzó koronáját angyalsereg kovácsolta 
Gyémántokból, rubintokból — úgy beszél a kegyes monda. 
Azt az éles pallost pedig, hogy megedzé a tűz lángja, 
Dobsinai kemény kovács kalapácsa kalapálta. 

Kapu előtt domb dombollik, szőnyeggel van útja fedve, 
Piros-fehér-zölddel — e hon víg színével — kihímezve. 
Ottan áll az ősz kanczellár, büszkén a magasba tartja 
A selyemvánkost, az ország hitlevele nyugszik rajta. 

Köröskörül Magyarország nemes népe egybegyűl, 
Nagyszakállú nagyurakkal lovagi rend elvegyűl, 
Apáturak, püspökurak, süvegesek, botosok, 
Zászlósurak, a kezükben szélbe szálló lobogók. 

Az ifjú király a dombra ugratja föl a lovát, 
Észak-dél-kelet-nyugatnak pallosával szerte vág; 
Majd megáll, mint faragott kép, oly' nyugalommal teli, 
Ünnepien a kék égre jobbik kezét emeli: 

«Halld, én nemzetem ! köszöntlek I Kanczellárom adja át 
Királyodnak ajándékát, szívem első zálogát l 
Szabad szívből-akaratból szabadságot adok néked 
És ez előtt, mint hű szolga, én először hajtok térdet I 

A nagy égre, melynek áldás menydörgő viharja is, 
Szivemre, melynek szeretet forrongó haragja is, 
Nem kény fog vezetni engem, csak a törvény, mindig az ! 
Nem mind bölcsek a királyok, ám a törvény mind igaz. 

És az égre, meg is állom, hűségesen, igazán, 
Fonákul nem magyarázom, meg se másolom talán ! 
El se veszek, nem is teszek hozzá egyetlen követ, 
Hogy ne omolhasson össze a mesteri épület! 

* E költemény 1831-ben Ütött napvilágot. Szent István alakjában 
Auersperg Antal Sándor), ki egász életében szilárd és bátor harczosa 

Úgy áldjon meg Isten ! hogyha igaztalant tennék rajta, 
Legyen népem története, mint a testvérgyilkos pajzsa, 
Melyről, bár pompás a czímer, a vércsöpp szörnyűt regél, 
Se könnyártól, se vízártól nem lesz az többet fehér l 

Esküszöm, hogy megőrizem hírét-nevét szép hazámnak, 
Tisztán, mint vértjét a harczos, gonddal, mint a szentegyházat. 
Népem boldogsága úgy lesz, mint a mező aratáskor, 
Hire, mint az ég temploma, mely ragyog csillagsugártól. 

Esküszöm, hogy fülem s szívem tárva lesz az okos szónak, 
A ki gyönge, a ki apró, az is mind szabadon szólhat! 
Keresik a legszebb rózsát a királynak a kertjében, 
Pedig az elhagyott pusztán nyíl néha a legszebb épen. 

Esküszöm, hogy jószágtokra gonddal és észszel vigyázok. 
Rá a paraszt verejtéke, az özvegy könnye szivárog l 
Ki töltené kelyhét annak aranyszínű borral tele, 
Ki legszebbik drágagyöngyét dobta a serlegbe bele ? 

Esküszöm, hogy mindenkoron népem atyja leszek én, 
Ne higyjétek, hogy a szívem ily' sok gyermeknek szegény ! 
Atyaszív a szeretetben csak nagyobb s forróbb leszen 
És átölel és oltalmaz ímez atyai kezem !» 

Eég eloszlott a levegő, mely az eskütől megrezdült 
És azon a zöld mezőn már századok mentek keresztül. 
És a hűbérurak hada, amaz órjás sziklabástya, 
Por és hamu régesrégen s elhordta a szelek szárnya. 

Ám István köpenyjét, kardját, koronáját Budavárba', 
Azt a drága kincset őrzi kivont kardú testőr-gárda 
És ha királyt koronáznak, újfent ezekkel teszik. 
Óh, hogy a Szent István lelkét már meg nem őrizhetik! 

Nézi a nép azt a köpenyt — bár a szíve benn' dobogna! 
Nézi kézbe' fényes kardját — óh bár az ő karja volna! 
Nézi ékes koronáját — bár a lelkét is látná meg ! 
Hallja István esküjét is — bár mindenki úgy állná meg ! 

Németből fordította: Vérteisy Jenő. 

a magyar alkotmány symbolumát látja az osztrák főúr (családi nevén tudvalevőleg gróf 
volt a szabadelvű eszméknek. 
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A FEKETE VÁROS. 
REGÉNY. fFolytetáu.) 

Irta M I K S Z Á T H K Á L M Á N . 

A kántor és a tudós asszony csodálkozva 
szemlélték Kiébe apó meghunyászkodását, a ki 
pedig szerette a zsarnokot játszani a Moli-
toriszon. 

— Talán bizony a garaboncziás diák ez a 
Fabriczius úrfi, • - jegyzé meg Wilnerné gú¬ 
nyosan, — hogy úgy beadta a derekát előtte. 

Kiébe apó még most se ocsúdott fel teljesen 
az ámulattól. 

— Hiszen ha csak a garaboncziás volna, az 
csak a szelet, felhőt irányítja, de ez egy egész 
városnak parancsol, mert nem kisebb ember ő, 
mint Lőcse szenátora. 

- Ki mondja azt a bolondot? — kaczagott 
fel az asszonyság. 

- Nem kisebb ember mondja ezt a bolon¬ 
dot, mint ő szent fölsége a római császár, 
Leopoldus. 

Wilnerné asszony arczát halálsápadtság fogta 
el s tekintete nyugtalanul kereste a kántorét, 
kinek szemei azt látszottak mondani: Aligha 
nem kőbe ütődtünk mi ketten. A jelenet egyéb¬ 
iránt általános érdeklődést és meglepetést szült, 
Eozália arczán valami diadal-féle sugárzott, a 
rézöntőlegénynek nyitva maradt a szája, úgy 
elgondolkozott az emberi intézmények csodála¬ 
tos voltán, hogy nyápicz testbe egy pár sor 
írással akkora erőt öntenek, mely egyszerre 
mindenkit lezúz, Kiébe apó pedig megelégedet¬ 
ten dörzsölgette, morzsolgatta kettős tokáját, 
mintha valamely szövet volna, melynek minő¬ 
ségót kívánja meghatározni. 

- Hm, hm, — monda aztán, — mégis csak 
különös, hogy harmadnapja utazik velünk nem-
zetes szenátor uram, a nélkül, hogy a kilétét 
megmondta volna s talán sok olyantól meg¬ 
kímélhette volna magát, a mi nem jól esett, 
ha tudjuk vala, hogy kit tisztelünk. 

Fabriczius szerényen mosolygott. 
- Nem volt rá szükség, Kiébe apó. A kocsin 

csak annyit fizetek, mint a többiek, hát bizo¬ 
nyára nincs több jogom és nem akarok több 
kényelmet. Mi köze az én szenátorságomhoz a 
Molitórisznak ? Hanem mikor azt láttam, hogy 
a szekér, illetve, hogy egy magát jó sok okkal 
lőcseinek nevezhető társaság és vállalat ember-

RÉSZLET A KŐBÁNYAI DÍSZKERTÉSZETBŐL. 

telenül akar eljárni segélyre szoruló utasokkal, 
nem haboztam a városom jó hírnevéért mind¬ 
járt megsuhogtatni a szenátori pálczát, bár még 
csak nagyon friss vágatú. Mindenekelőtt meg 
kell várnunk, míg a kisasszony hozzátartozója 
előkerül, ezt követeli a tisztesség. 

- A hogy a nemzetes szenátor úr paran¬ 
csolja. 

— Különben ott is jön már. Nézze csak, kis¬ 
asszony, nem ő az? 

- De ő, - - bizonyította Eozália. - - Úgy 
látszik, minden eredmény nélkül. 

Kiébe úr leugrott a kocsiról s ernyőt csinált 
szeme fölé a tenyeréből. 

- Macska legyek, — kiáltott fel élénken, -
ha ez nem Quendel Gáspár, vagy legalább az 
ördög az ő porhüvelyében. 

Quendel is megismerte Klebét, jó messziről: 
- Holla, hopp ! — kezdte kiabálni. — Kiébe 

öreg ficzkó! No, csakhogy egyszer már valami 
hasznát vehetem kendnek is, Altes Haus. 

Lihegve jött a dombról, kivörösödve, nagyo¬ 
kat hadonászva husángjával. A korponai keres¬ 
kedő restelkedve kérdó: 

MADÁR-ETETŐ A HATVANI EEZSÉBET-PARKBAN. 

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK KERTÉSZETÉBŐL. — Jelfy Gyula fölvételei. 

- Csak talán nem a híres bélai Quendel? 
- De bizony. 

Erre aztán elkezdett a kereskedő kaczagni, 
rengett a hasa, s megtelt a szeme nedvekkel a 
roppant nevetéstől. 

- És én még «kollektá»-t akartam neki csi¬ 
nálni. A világ egyik leggazdagabb emberének ! 
Hiszen ha ezt Korponán megtudják, még a 
szopós gyerekek is kinevetnek. Hahaha. Kol-
lektát akartam. Valahogy el ne mondják neki, 
mert a legsűrűbb erdőbe bujdosom el szégyen-
létemben. 

Quendel apó odaért s barátságosan megrázta 
a Kiébe kezét. 

- Hát kiraboltak barátom, Kiébe. Hitvány 
tót betyárok elvitték a két lovacskámat. Kép¬ 
zelje a helyzetemet. S ez a kis lányka, a tekin¬ 
tetes hugocska a nyakamon. A felhő pedig a 
nyakunkon, az éj a sarkunkban. A kétségbe¬ 
esés környékezett. Már csak egy reménységem 
volt. A szamarakban. Mert ha ló nincsen, a 
szamár is jó. Képzelheti örömömet, mikor most 
felösmertem. Nini, hiszen ez az én régi jó ba¬ 
rátom, Kiébe . . . 

- Köszönöm szépen, - - szólt Kiébe apó 
neheztelőn, — hát én vagyok most ugy-e az a 
szamár, a ki jó, ha ló nincsen? 

- Dehogy. Becsületemre mondom, nem. Na 
moj dusu. No, no. Juhász szamarait értettem, 
de annak meg a feleségét szöktette meg az 
egyik betyár. Vagyis ő szökött a zsivány után. 
Hogy micsoda szerencséje van némely ember¬ 
nek ! S még haragszik a szamár. Mert úgy volt 
az, mindent összezavarok nagy örömemben, 
hogy láthatom, juhászt kerestem, hogy a sza¬ 
marait megveszem, arra gondoltam, hogy ha 
ló nincs, szamár is elhúzza szekeremet, de a 
juhásznak nincs szamara, azért olyan nagy az 
örömem, hogy magát találom i t t . . . Ha valaha 
látott hálás embert. . . 

— Nem engem illet a hála, - - tiltakozott 
Kiébe úr, elég hűvösen, a Rozáliával beszélgető 
Fabricziusra mutatva. — Oda adresszálja ke¬ 
gyelmed. 

- Ah! Nini! Hisz az te vagy, kis Fabri¬ 
czius. Krisztigot, brúder. No az derék. Hát te 
is hazajösz? Persze vége a tanulásnak. Vivant 
vacationes ! Az ördögbe is, milyen nagy kamasz 
lettél. (Majd megint Kiébe apóhoz fordult) Hát 
hogy lesz az most már? 

Kiébe Fabricziustól várta a rendelkezési 
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— Mindenekelőtt &í & kérdés, - - monda 
Fabriczius, hogy nem volna-e hajlandó 
Quendel bácsi itt hagyni a kocsiját, míg a leg¬ 
közelebbi faluból beküldünk érte lovakat? 

— Inkább a csontjaimat, — tiltakozott Quen¬ 
del úr. — Hogy gondolsz olyat? 

- Akkor hát kössük hozzá a kis szekérkét 
a nagyhoz. 

- Úgy van, az lesz a legokosabb. Úgy leg¬ 
alább elég hely is lesz az utasoknak. 

- De mi lesz a lovakkal, a kiknek a terhe 
megszaporodik, kivált ha azt veszszük, hogy az 
út folyvást fölfelé visz? 

— Valami kevés zab az én szekeremen is 
akad, - - jegyezte meg Quendel vidáman, -
azzal megsegítem az igyekezetüket s ha nem 
bírnának meg mindnyájunkat, hát arra való a 
gyaloglás. 

— De ha mind gyaloglunk is, — ellenveté 
Kiébe apó aggodalmasan, — hegynek föl a két 
szekér is bőven elég a lovaknak, sőt talán sok. 
A lovak már tizennégy évesek s ennek a mo-
gyorópt-jnek különösen gyöngék a lábai. 

Kiében kívül Fabriczius is, de különösen a 
korponai kereskedő, ki mindenképen be akarta 
magát hizelegni a bélai Krözusnál, figyelmez¬ 
tette Quendelt, magyarra fordítva a szót, hogy 
a közhangulat ellene van, hogy nem igen fog. 
nak akarni gyalogolni s legalább is igen csín¬ 
ján kell bánnia az utasokkal, hogy az úton baj 
ne legyen, esetleg nyílt lázadás, mert hisz ők 
úgy fizették be a taksát, hogy csak egy gyalo¬ 
gol egyszerre. 

Quendel azonban fumigative petyegette ujjait 
s felelte azonkép magyarul: 

- Paperlapap. Az van onnan, mert nem ér¬ 
titek kormányzást csőcselék fölött. Ha valami 
neki nem tetszik, kell valami olyant kitalálni, 
a mi még jobban tetszik nem neki. S akkor az 
előbbivel mindjárt kibéküli. Nem tetszik neki 
okának példáért, hogy most négyen is fogják 
gyalogolni, nohát, el kell határozni, hogy a. 
meredekebb helyeken kirendeljük kocsitolókat, 
ez még jobban nem fogja nekik tetszeni és ha 
most már csak azt mondjuk, hogy gyalogolja¬ 
nak, fognak neki örülni és gyalogolnak, 
punktum. 

Minthogy ebben sok bölcsesség van, egy szót 

VÍZSZINTES REDÉLY GYÜMÖLCSFA A HATVANI FAISKOLÁBAN. 

GYÜMÖLCSFÁK A VASÚTVONAL MENTÉN. 

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK KERTÉSZETÉBŐL.—Jelfy Gyula fölvételei. 

se szóltak ellene, hanem eligazodtak valahogy; 
a kis szekeret odakötötték a nagyhoz s Quen¬ 
del úr felültette Bozálit a hátulsó ülésbe, 6 
maga elől foglalt helyet a megszokott ládáján 
és még az ostort is kézbe fogta, mintha a lova¬ 
kat hajtaná. A korponai kereskedő felajánlotta 
a maga helyét a gyékény alatt Quendel úrnak, 
mert kár volna, ha olyan nevezetes férfiú az 
idő viszontagságai elől nem kimélné magát, 
Kiébe úr a kis kisasszonyt invitálta be fedél 
alá az eső ellen, de egyikük se kívánta igénybe 
venni az udvarias szívességet, a Molitorisz tehát 
megindult lassan, csikorogva, mint egy gálya, 
mely még egy tutajt vonszol; a lovak hosszan 
elnyúlt teste, kidudorodó inaik mutatták, hogy 
ez a kis testmozgás nem lehet valami nagy 
mulatságukra. Az ég közbe dördült nyugaton s 
nagy ropogással szaladt végig egy-két országot, 
mint valami meghempergetett hordó a padlá¬ 
son, az égiek egy csomóba rakott haragja. Az 
eső azonban még most is csak szemzett. A Mo¬ 
litorisz utasai lassankint bevonultak kinyom¬ 
kodott helyeikre, pusztán Fabriczius lépegetett 
gyalog, Quendel kocsijának a lőcsét fogva. 
Minthogy egy jó nagy darabon először egye¬ 
nest, majd lejtnek tartott az út, eleinte minden 
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néták az égen abban a pillanatban, mikor te a 
világra kerültél (magam is láttam az ég bolto¬ 
zatját kifestve nála), de a sok tudománya mel¬ 
lett ne adj Isten, hogy meg tudta volna külön¬ 
böztetni a borsót a zabtól. Ad vocem, zab! 
Nem hallottátok útközben, hogy valahol sok 
zab volna eladó? 

Fabriczius tagadólag intett a fejével, Quen¬ 
del pedig folytatta a fecsegósét tovább. 

- Nem is kérdeztelek még a tanulmányaid 
felől: hol jártál, hol tanultál ? Hogy Padová-
ban voltál az egyetemen ? Azelőtt pedig Heidel-
bergben és egyéb német városokban. Hogy mi¬ 
lyen mesterségre van kedved? Hogy a köz¬ 
ügyekkel akarsz itthon foglalkozni? Szép, szép, 
de látod, ez a ti bolondságotok, magyaroké és 
lutheránusoké. Elflangéroztok ördögbe, pokolba, 
a hova nem kell, a nagy urak elmennek még 
Angolországba is s megjönnek azzal a tapasz¬ 
talattal, hogy ott az asszonyok laposmellűek... 

- Ugyan, ugyan, Quendel bácsi... 
Quendel úr a szájára ütött. 
- Jaj, no. Elfelejtettem, hogy ki ül a há¬ 

tam mögött. Hanem azért igaz, a mi igaz. Ér 
az nektek valamit, a mit ott láttatok és meg-

simán ment, sőt mivel* [Fabricziusnak fiatal, 
könnyű járása volt, mint a szarvasé, még be¬ 
szélgetni is ráért Quendel apóval, a ki ember¬ 
ségesen kiexaminálta, hol járt, milyen egye¬ 
temeken és mit tanult. 

— Ösmertem az apádat, fráter. Derék em¬ 
ber volt. Kár, hogy megholt. De legalább jó kar¬ 
ban hagyta az anyádat. Sohase láttam hozzá 
fogható elmét. Könyv nélkül tudta az egész 
kalendáriumot és minden nemesi családnak a 
predikátumát. Az égitestek neveit, a Marsot, a 
Jupitert, meg a Bundást Eleinte csak azon 
csodálkoztam, hogy honnan tudhatta meg a 
csillagok neveit. Vagy, megállj csak, hogy is 
hittak a félszemű péknek a másik kutyáját át-
ellenetekben? Kastornak? Hát persze. Nohát 
úgy hittak a csillagot is. Kastornak és nem 
Bundásnak. Mindig eltévesztettem a két dögöt 
diákkoromban. Mert az öreged tanított engem. 
Tudott az a világon mindent, olyat is, a mit 
csak az Istennek szükséges tudni, hogy mikor 
van napfogyatkozás, holdtölte, miből lesz a 
zivatar, jégeső, szóval olyant, a mit az Isten 
maga csinál; lerajzolta, miképen álltak a pla- MÉHES ÉS ZÖLDSÉGESKERT A BUDAPEST—SALGÓTARJÁNI VONALON. 

mi 

HATKARÚ VÍZSZINTES BEDÉLY-ALMAFA ÉS A GYÜMÖLCSFAISKOLA EGY RÉSZE A HATVANI FAISKOLÁBAN. 

A MAGYAR ÁLLAMVASUTAK KERTÉSZETÉBŐL. — Jelfy Gyula fölvételei. 

tanultatok ? Mi hasznát veszed, hogy egy csomó 
külföldi embert és intézményt látsz ? Semmi 
közöd hozzájuk . . . Áhítattal járod be Luther 
Márton tanításainak színhelyét, ott vagy, a hol 
tintatartóját hozzá vágta az ördöghöz. Az ördög 
azóta úgyis elszaladt, hát kinek mi haszna, 
hogy ott vagy? A helyett inkább Bécsbe men¬ 
nétek, magyar diákok, kik a közügyeket akar¬ 
játok intézni, a hol azok a kalamárisok van¬ 
nak, melyekből az ördögöt kieresztik Magyar¬ 
országra. Ne Berlinbe, Bolognába menjetek, 
fráter, az csak ostoba divat. Nem adok neki 
ötven esztendőt, hogy az ifjúság Bécsbe fog 
özönleni, a hol az országotok sorsát intézik. 
Ott föl a dolgotok a császári bögrékben és 
egyéb hivatalbeli katlanokban. Ott figyeljétek 
meg, melyik kéz mit kavar és melyikre kell rá-
koppintani. 

— Bizony mond valamit, bátyám uram. 
- Úgy tűnik fel nekem ez a ti külföldi el-

kalandozástok, mintha valaki előtt a saját ron¬ 
gyos kabátjának a befódása állana feladatul, s 
e végből azt menne el tanulmányozni, hogy a 
szomszédasszony dunyhacziháit miképen va¬ 
salják. 

— Igen, igen, - jegyzó meg Fabriczius 
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kák. Tropka maga is leszállt s hasonlóra kezdte 
biztatni az egész frequencziát: 

- Leszállni! Leszállni! A Páva nem bírja 
a terhet. Gyi, Páva! Gyi Czinczér! Legyenek 
tekintettel kérem a szegény lovak iránt is. 

Többen le is szállottak azon nyomban, a ke¬ 
reskedő, a szeplős szobalány, a rézöntőlegény. 
Az iitóbbiban föllángolt a bátorság és hátra 
szólt: 

- Bizony Quendel úr is leszállhatna, hiszen 
ő érte gyalogolunk mi többiek. 

- Mit beszól ? — kérdezte Quendel a füleit 
hegyezve. 

- Hogy kegyelmed is leszállhatna. 
- És ki beszél ? — pattant fel hetykén. 
- Érám Mihály nevű derék rézöntőlegény. 

Ejnye, a szemtelen ! Magyarázd meg 
neki, — veté oda fejedelmi hangon, megnyom¬ 
kodva a pipáját, - - hogy Quendel nemes em¬ 
ber és még a királyt is csak lóháton köteles 
szolgálni. Eozália! Kicsikém ! No, ugyan mire 
való az? 

Eozália átvetette magát a kocsi létráján, für¬ 
gén, mint egy evet, hogy csak akkor lehetett 
már észrevenni, mikor lent volt s szoknyácskái 

szórakozotttan, - - de az általános műveltség 
megköveteli a szélesebb látkört. 

- Mindent úgyse lehet tudni, — szúrta 
közbe Quendel. 

- A hogy veszszük, — érvelt Fabriczius. -
Mindent persze nem lehet tudni, de nem is 
szükséges; ha tudjuk, mi az már, a mit a többi 
emberek se tudnak, vagy nem tudhatnak, ak¬ 
kor körülbelül megvan az általános művelt¬ 
ségünk. 

•— Mit beszélsz, hékás ? 
— Azt állítom, hogy sok különös és titok¬ 

zatos van a föld felett, a föld alatt és az ég 
alatt. S mindezt egyetlen képzeletbeli területnek 
kell venni. Az egyes részeket már a Tudás be¬ 
járta, másokat csak a Sejtelem érintett a kö¬ 
nyökével, a harmadik rész még szűz föld, 
melyre emberi elme rá nem lépett. Nos hát, 
ezeket a határmesgyéket kell ismerni, nem töb¬ 
bet. Ebből áll az egész mesterség. 

Quendel apó nem birt erre felelni, de nem 
ig kellett, mert immáron egyébről volt szó; 
most egy meredek partnak igyekeztek a lovacs-
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összezizzentek, mint egy lecsapódó madárnak 
a szárnyai. 

- Hadd menjek én gyalog a bácsi helyett. 
Hiszen ez nagy mulatság. 

- Ügy ám, de mindjárt vizesek lesznek a 
topánkái, - - ellenveté Fabriczius, - - mert a 
füvet már átnedvesítették az esőcsöppek. 

(Az út ugyanis nem a csinált utak közül való 
volt, porczfűvel, labodával, páfránynyal benőtt 
keréknyomok jelezték.) 

(Folytatása következik.) 

EGY ÉRDEKES SZÉCHENYI RELIQUIA. 
Idősb Szász Károly, Erdély leghíresebb szó¬ 

noka egy fenmaradt levéltöredékben meleg 
közvetlenséggel őriz meg néhány értékes apró 
adatot Széchenyi István grófról. 

Szász 1843 márczius havában külföldi útra 
indulva megszállt Pesten, hogy másodszor 
találkozzék Széchenyivel, kivel hét óv előtt 
már volt alkalma találkozni. Széchenyi szerette 
volna Szász Károlyt Pesthez fűzni, munkatárs¬ 
nak megnyerni. Az első találkozás részleteiről 
nem tudunk semmit. A második találkozás 
mutatja, hogy a kit Széchenyi becsült, nem 
csak el nem feledte, hanem bizalmával is 
megajándékozta. 

Szász 1843 márczius 17-én kelt levelében 
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élénken irja le Széchenyivel folytatott beszél¬ 
getésének végét. 
' A levélnek azt a részét, melyet most hatvan 
év múlva egy régi leveles láda sötétjéből ás¬ 
tunk napvilágra, közzé teszszük. Még nagyobb 
világot vet ez Széchenyi erős önérzetére, politi¬ 
kájába vetett rendíthetetlen bizodalmára. A 
levéltöredék igy hangzik: 

Pest, 3 17 1843. 
Kedves barátom! 

«Gróf Széchenyi ki ujságczikkeiben égető fajdal -
miról jajong, nagyon frisen és jó humorban van. 
Gondoltam meg nem ösmer oly rövid együtt léteit 
követő hét év után, de épen lépvén ki szobájából 
mi előtt bejelenthettek volna, azonnal rám ösmert 
g őszinte szívességgel tárta élőmbe karjait— Ekkor 
mintegy fél óráig valék nála, ő reggelizett s rakéta¬ 
ként pattogó elmósségeivel tractált még jobban en-
semet — s azokban az elhíresztelt municipalitások-
ban tanuljuk e föl önállásunk palládiumát — ily for¬ 
mán beszélt vége felé — melyek most éppen a mu-
nicipalis élet lég ünnepeltebb capacitásait készül¬ 
nek kidobni az ablakon (valóban Deák, Bezerédy- s 
társaik meg választásaik követekül kétséges sőt 
több mint kétséges, mert a házi adó, az az, az adó 
egy része felvállalásának pártolói); és még is ily 
miserabilis állás mellett - - mind csak uszítás, 
mind csak biztatás hogy a kormányt ijeszszük 
mc(r _ nem mer az . . . stb, lári fari — de föléb- PÁLYAUDVAR ELÉ VALÓ NAGY SZŐNYEGÁGY. 

TELEFONHÁZ KIS DÍSZKERTTEL ÉS A FALAKBA FÖLFÜTÓ IDOMÍTOTT GYÜMÖLCSFÁKKAL. 

rednek azt hiszem e csalódásukból nem sokára ke¬ 
serűen ugyan de még nem későre - - követőim 
száma növekedni fog, s a végin mint a telivér ha 
bár gebébb alakú is megveri a gangos viczkándozó 
honit, épp úgy nem tudok kételkedni a felől, hogy 
én állok meg a síkon — stb. Az üdvözlő feliratról, 
melyet akadémiai beszédjeért * némely tót notabi-
litások intéztek hozzá, — azt monda — nem igen 
éles ítéletre mutat, hogy lég consequensebb ellen-
ségöknek bókolnak, a ki másokat nem azért kor¬ 
bácsol mert harczolnak, hanem hogy nem okosan 
s tehát igen kevés sikerrel harczolnak ellenük. -
Egyéb iránt sajtó útján fog felelni reá. Mutatta 
czikkejét mely akkor tolla alatt volt, a gyanúsítások 
szükségességéről. 

Mondta sok dolga van, nem győzi. Szeretné ha 
Pesten laknám stb.» 

Széchenyi 1843 tavaszán politikai és köz¬ 
gazdasági tevékenységének virágkorában veit 
már. Mikor a Szász Károlylyal való találkozás 
megtörtént, Wesselényi már elszakadt tőle, 
támadása ellene a Pesti Hírlapban nyilvánossá 
lett. Ez a lelkének fájó szakadás csak annál 
erősebb politikai és irodalmi munkásságra 
serkentette. «Sok a dolga, nem győzi» 
monda. E mellett ráért mégis figyelemmel 
kisérni eddigi alkotásait fejlődésükben, ezek 

* 1842-ben november 24-én az akadémia fákkor 
Magyar Tudós Társaság) gyűlésén tartott alelnöki 
megnyitó beszédjében a csak szájjal heves magyarság 
ellen szól. Erről a beszédjéről van itt szó. 

közt közvetetlenül tartotta szemmel az Akadé¬ 
miát, melynek alelnöke volt, az épülőfélben 
lévő Lánczhidat s a hajógyárat. 

Politikai sikereiben, mint ez a levél is 
bizonyítja, feltétlenül bízott: «nem tudok kétel¬ 
kedni a felől, hogy én állok meg a síkon» s 
tréfás fordulattal nevezi magát «gebébb alakú 
telivérnek», Kossuthot és Wesselényit gangos 
és viczkándozó honiaknak, kiket a «telivér gebe 
a végin lever.» 

A közélet harczosa a küzdelemben ad is, kap 
is sebeket. Lám, akadémiai megnyitó beszéde 
bölcs mérsékletével azokat is megtéveszti, a 
kik ellen küzdelemre hív fel: a nemzetiségi 
előkelőket. Ezek bókolnak neki s ő bizalma¬ 
sának négyszem közt, majd hírlapi czikkben 
nyilvánosan mondja el, hogy épen ezért «kor¬ 
bácsolj a véreit D, mert «nem okosan s kevés 
sikerrel harczolnak» a nemzetiségi törekvések¬ 
kel szemben. E harcz alatt, megnyitó beszé¬ 
déből vehető ki, hogy a magyar nyelvhaszná¬ 
lat fokozását, a magyar nemzeti önérzet erősí¬ 
tését és a magyar gazdasági élet fejlesztését 
érti. Széchenyinek ezek a törekvései a túlzó 
tótokat méltán bánthatták, de a kik «nem 
igen éles itéletüek», mert mégis bókolnak neki. 

Ez a bókolás gyanúsításokra ad ellenfeleinek 
alkalmat. Hírlapi czikkei ez év márczius havá-
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bán egymást érik és polemikus jellegűek. E 
hónapban jelent meg az a czikke, melyet Szász 
kéziratban asztalán látott, melynek ez a czím 
volt szánva: A gyanúsítások szükségességéről, 
a mely azonban Cryamisitás czím alatt jelent 
meg a Pesti Hirlap-b&n e összegyűjtött mun¬ 
káiban is. 

Közli: Székely Ödön. 

A FOLYÓ PARTJÁRÓL ÉS A HÍDRÓL. 
Történetek. — Irta Szűts Dezső.; 

I. Halak. 
Csepűhajú fiú azt hallotta a többi fiúktól, 

hogy halat fogtak a folyóból. Megnézte a gom¬ 
bostűt, a nádat, a czérnát, a miből a többiek 
a peczőt készítették s azt mondta: 

- Óh, ezt én is megtudom csinálni. Hát 
ez nem nagy valami. 

Összegörbített rögvest egy fényes gombostűt, 
de ügyetlen volt, hát nehezen ment, hogy ho¬ 
rog legyen a gombostűből. Egy téglára tette 
a tűt, egy lapos kővel jókorát ütött rá. Az 
ütés a kezét érte, fájt is, de nem mert sírni. 
Nem merte megkérdeni a többitől, hogy ké¬ 
szül a horog, mert neki sose mondtak sem¬ 
mit, vagy hazudtak a fiúk. Mégis nagynehe-
zen meggörbítette a gombostűt, fehér czérnát 
kötött rá s a czérnát rákötötte a nádhoz, a 
mit a pajta tetejéről most húzott ki. A töb¬ 
biektől azt látta, hogy gilisztát tesznek a ho¬ 
rogra, mert az jobb. Némelyek ló férget is 
fogtak a domboldalakban, de a csepűhajú fiú 
irtózott a soklábú sárgafekete bogaraktól, a 
melyek mihelyt napvilágra kerültek, felütötték 
ormótlan fejeiket és gyors iramodással men¬ 
tek neki mindennek. Ilyenkor rettenes kíno¬ 
kat állott ki, mert a lóféreg neki szaladt s 
rámászott meztelen lábára. Ettől az érintéstől 
reszketett, megfogadta, hogy bevetővel nem 
halászik, mert ahhoz sok lóféreg kell. Meg¬ 
marad a peczőnél, e mert a gilisztát is utálta, 
legyeket fogott. A legyek is beleragadtak a 
kezébe tapadós lábaikkal, de mégse voltak 
olyan nyálkásak, mint a kékesvörös giliszták, 
a melyek még a horgon is mozogtak. 

Mikor már nyüzsgött a sok fekete légy a 
gyufaskatulyában, a kis fiú kiment a folyó 
partjára, hosszú nádszálon a ragyogó nagy 
horoggal. Leült a gátra, ott, a hol fodrot ve¬ 
tett a viz s a meder kavicsai tisztán csillog¬ 
tak fel a vízbőL Bevetette a horgot a vízbe. 
A nagy horog egyet-kettőt fordalt s leeresz¬ 
kedett, fent a színen a czirokseprűből metszett 
pálha mutatta, merre jár a halcsábító legyes 
horog. 

Most jöttek halak gyors úszással s körül¬ 
udvarolták a legyet kecses simogatásokkal, 
érintették és forogtak-sürögtek, majd szétreb¬ 
bentek. A horgon már nem volt légy. Lecsíp¬ 
ték. A frácska rakta a legyeket, a halak ro¬ 
hantak s vigyázva lekapták a jó étket. A pálha 
fent mozgott, ugrált, mintha rángatnák lent 
a horgot, de mikor a fiúcska kirántotta a pe-
czőt a vízből, késő volt A halak csipegették 
a legyeket, de nem akadt rá a horogra egy se. 

A tiszta vízben mindent láttak: veszedelmet, 
legyet és vigyáztak. Délig egy sovány kis ha-
lacskát fogott a fiúcska, amolyan kövi halat. 
Hazavitte, de otthon kinevették. Ilyenből leg¬ 
alább egy tuczat kell, hogy halpecsenyóről le¬ 
hessen szó. Szomorúan hallgatta ezt a kis 
fiú s mit tehetett egyebet, mint odaadta az 
öreg kandúrnak az egyetlen halacskát. Az do-
rombolva fogyasztotta el a pecsenyét, de keve-
selte. 

Valahogy megtudta a fiúcska, hogy zava¬ 
rosban kell halászni, akkor a hal nem látja 
a horgot, meg a fehér czérnát, csak a fekete 
legyet. Odauszik s bekapja. A pálha eltűnik a 
víz alá, most rántani kell egyet a peczőn, a 
hal kifordul a vízből, a levegőből leesik a gátra, 
s ugrál. Jól meg kell fogni s ráfűzni a galyra 
s bele a vízbe. Sokat lehet így fogni. Egyszer 
nagy áradás volt a hegyek között, s a kis fiú 
hallotta, hogy a folyó sárga. Árad, már a gát 
tetejét bontogatja a víz. Kiszaladt a partra s 
a rohanó habokba belevetette a horgot. A viz 
gyorsan sodorta magával a pálhát s kivetette 
a partra a horgot. Egy hal se akadt egész 
nap s a kis fiú azt hitte, hogy a halakat is 
elvitte az árvíz. De a mikor az ár elapadt s 
a többiek egész füzér halat vittek haza, a kis 
fiú szomorúan nézett a macskára. Az szemre¬ 
hányó tekintettel méregette végig kis gazdá¬ 
ját s hamar otthagyta. Elment egerészni. 

A kis fiú kiment a folyó partra s végig¬ 
járta a füzeseket, a sebes folyású eséseket, s 
mindenütt bevetette peczőjét. Félt a nagy vi¬ 
zektől, a melyek feneketlen zöldes-kék mély¬ 
ségeikkel hivogatóan, parancsolóan mozogtak 
előtte. Ezeket kerülte, sekélyes vízfolyás men¬ 
tén kutatta a halakat. Nem talált egyet se. 
Csak a tarka rétek közelében, a hol a folyó 
ezer gyermekszáj nevetésével vet utolsó buk-
fenczet a síkságra, látott egy csomó döglött 
halat. A parton feküdtek s rothadtak. Hallotta 
később, hogy valaki maszlagot szórt a vizekbe 
fönt, a hidak táján s a sok hal mérgezetten 
fordult föl. Neki nem volt maszlagja s undo¬ 
rodott a mérgezett halaktól. Egyet se vitt haza. 
A macska egy perczre hozzádörgölőzött, aztán 
csalódottan mászott fel a padlásra egerek után. 

.Végre meghallotta, hogy a hidak alatt éhes 
nagy halak tanyáznak a kövek alatt. Egyik¬ 
másik olyan vastag, mint egy ember karja. 
Ha felugranak a levegőbe, megijednek az úsz¬ 
káló fiúk. Odament s leült egy kőre. Belevetette 
kis peczőjét a vízbe s várt. A pálha nyugod¬ 
tan állott a csendes vízben. Egyszerre eltűnt 
a víz alatt. Valami villámgyorsan lerántotta. 
No most, — gondolta a csepűhajú fiú s meg¬ 
rántotta a nádat. Végre, egy nagy hal! A nád 
azonban kettétört s a fele a víz alatt eltűnt. 
A fiúcska utána ugrott s megragadta kis ke¬ 
zével a czérnát. Húzta, húzta, de valami lent 
kirántotta a horgot, a czérnát, nádat a kezé¬ 
ből s elvitte valahova, a sikos barna kövek alá. 

A kis fiú sose tanult meg halászni. Nem 

volt peczője, sem bevetője, mert nem volt 1-4 
pénze, se jóbarátja. A hálót nem birta volna, 
nem volt, a ki neki szőjje. Ott lakott a vizek 
partján s úgy vette a halat, mint más gazdag 

, ember drágán, kilóját egy-két-három koronáért 

II. Lovak. 
. Fáradt embereket vitt a kocsi a poros or¬ 
szágúton. A kocsis vigan csattantott az ostor¬ 
ral s a lovak lassan koczogtak a hepehupás 
göröngyös úton; á folyó partján lefelé. Elér¬ 
keztek egy nagy hídhoz, a mely keresztülve¬ 
zetett a lakatlan síkságon. Itt elakadt a ne¬ 
héz kocsi, a lovak megállottak. Eeszketett a 
lábuk s az izzadtság szakadt róluk. Az utasok 
aggodalmasan néztek ki a kocsi belsejéből 
de a kocsis megnyugtatta őket: 

— Nincs baj, mindjárt segítünk a dolgon. 
Ezzel egyet füttyentett sípjával s nemsokára 

messziről egy ficzánkoló, nyerítő lovat vezetett 
egy kis fiú. A ló különös állat volt: a szeme 
tört fényű, hóka homlokáról a szőr lefoszlott, 
az egész állat vedlett bőre foltos, fogait nye¬ 
ri tés közben se lehetett látni s mégis nagyo¬ 
kat rúgott hátulsó lábaival. Alig tudták a 
kocsi elé fogni, de befogták. A kocsis ekkor 
ráhúzott ostorával s a lovacska ficzánkolva 
húzta a kocsit. Megindultak a hidra. Az uta¬ 
sok rettegtek, hogy ez a hamis, tüzes ló fel¬ 
borítja a kocsit, s ki akartak szállani. A ko¬ 
csis nevetett s hátrafordulva elmondotta, hogy ; 

«Ne tessék félni a bajtól, nincs ennek a 
lónak rossz szándéka. Ez olyan ugrálós ló 
volt, mikor csikó volt. Felborította a kocsit, 
levetette a gazdáját, összetört, összevagdalt 
mindent, a mi a lábaügyébe került. Bizony, 
hasznavehetetlen dög volt. A gazdája ekkor 
elvitte egy teherszállítóhoz s odadta neki -
iskolába. Szépen befogták a nehéz társzeke¬ 
rekbe mindennap, aztán jól rávertek, hogy 
húzza a terhet. Eleinte ott is rugkapálózott, 
de lassan kiveszett az ereje s nem bírta a ne¬ 
héz terít húzni. De a természete megmaradt. 
Mikor a teherhordást nem bírta, beadták ide, 
mihozzánk. Már elhullajtotta a csikófogait, a 
szeme csipás, hamar elfárad, csak egyre lehet 
használni. Mikor a többi ló nem bírja húzni 
a kocsit, akkor kihozzák az istállóból ezt a 
lovat, a Szürkét. Ez nyerit, ugrál, ficzánkol, 
mert ez a régi természete, nekilódul, s meg¬ 
indítja a kocsit. A lovak kedvet kapnak tőle, 
s tovább már ők viszik a terhet, a Szürke, 
tessék nézni, csak lóg mellettük, vigan ugrál, 
s azt hiszi, hogy ő húzza a kocsit a hídon 
át. Pedig csak arra való, hogy átsegítse a 
megrekedt fogatokat a hídon. Még van egy 
ilyen ló, ott jön szembe a másik kocsival. 
Ez a Daven. Két öreg ló. Sose voltak ezek 
jók rendes lovaknak, hol használhatatlanok 
voltak, hol keservesen húzták az igát, míg 
megrokkantak. Most, uram, csak arra hasz¬ 
náljuk őket, hogy a többieket nógassák. Aztán 
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visszamennek az istállóba, a mig ismét kátyúba 
nem reked egy szekér. Gyí, Szürke, tánczolj 
egy kicsit, hogy jó kedve legyen a többinek. 

Alászállt a hűvös este, a kocsi tovagördült 
a hidon, a fodros, langyos vizek fölött. S a 
két hajdani rakonczátlan, öreg ló nyerítve, 
tánczolva üdvözölte egymást az éjszakában. 

A MAGYAR «TATTERSALL.» 
A Keleti pályaudvar érkezési oldalával szem¬ 

ben, a Kerepesi-út 8. szám alatt van egy 
harminczkilenczezer négyszögölnyi óriási terü¬ 
let, melynek a neve: Tattersall. Ezen a ha¬ 
talmas területen működik huszonkét-huszon-
három esztendő óta a amagyar Tattersall», 
melynek ezelőtti telepe, míg a Keleti pálya¬ 
udvar fel nem épült, azon a területen volt, hol 
ma a Keleti pályaudvar messzire kifutó és 
elágazó vágányai húzódnak. Az egyesület maga 
nem idősebb harmincz esztendőnél. Báró 
Üchtritz Zsigmond elnöklete és Lutzenbacher 
Pál alelnöklete alatt 1879-ben részvénytár¬ 
sasági alapon keletkezett s ma is ők állanak 
a magyar Tattersall élén. Tizennyolcz esztendő 
óta Gaal Béla ügyvezető titkár vezeti az egye¬ 
sület dolgait s a Tattersallra vonatkozó sze¬ 
mélyes ügyeket ezzel ki is merítettük. Pedig 
az idegen hangzású és az újságokban hol 
nómgtesen (Tattersalle), hol angolosan irott 
név után legalább is valami évszázados intéz¬ 
ményre gondol mindenki s gondoltunk mi is, 
a míg utána nem jártunk e kulturhistóriai 
vonatkozású kuriózum eredetének, melyet mos¬ 
tanában az tett aktuálissá, hogy harmincz évi 
fennállása után, a fővárossal való szerződés 
lejárása következtében az egyesület megszűnik 
és az intézmény átmegy a főváros kezelésébe. 

A Tattersall név azért meg fog maradni ez¬ 
után is s mindaz, a mi a magyar Tattersall 
megalakulását szükségessé tette a teleppel 
együtt, csak nem a mostani területen. A fő¬ 
város fogja majd ezeket a kérdéseket rendbe-
hozni, nekünk az a dolgunk, hogy a Tat¬ 
tersall fogalma közé sűrűsödő misztikumot 
és zavarosságot, a kulturhistoriába tévedt ri¬ 
porter óvatosságával szétkergessük. A Tatter¬ 
sall nem német szó, vagy nem egy Tatter nevű 
ember termét jelenti, a hogy a lapok helyes¬ 
írása után következtetni szokták. De nem olyan 
hazai intézmény sem, mely a fővárosban vagy 
Magyarországon élt ember után vette volna 
elnevezését. Ez a név a nyelvek világforgal¬ 
mában mindenütt jelenlevő vendégszó, mely¬ 
nek azonban ma már mindenütt fogalmi je¬ 
lentése van. Ismerik Londonban, Parisban, 
Berlinben, Bécsben, Budapesten, de Szerbiában, 
a Balkánon és Törökországban is. A Tattersall 
az az intézmény, mely a lókereskedéssel, ló¬ 
tenyésztéssel és egyéb mellékvonatkozásokkal 
összefüggő vállalkozásoknak a góczpontja. Leg-
fellebb azt kell kiemelni, hogy a mit az an¬ 
gol Tattersall alatt ért, az lényegesen más, 
mint a mi nálunk ezen fogalom tartalmában 
benne van. 

Az angol Tattersall, miután a név is, az 
intézmény is angol talajban gyökerezik, azon¬ 
kívül, hogy a luxuslovakra vonatkozó gon¬ 
dolatkör grammatikai kifejezője, jelenti egy¬ 
úttal az előkelőséget, a rangot, a kiváló 
születést, az egy társaságba tartozók gyülő-
helyét, a főúri és előkelő sportolók bizonyos 
fajtáját, holott a magyar Tattersallnak ez a 
jelentéstani gazdagsága és átidomultsága nin¬ 
csen, a mit az is bizonyít, hogy még a fővárosi 
ember sincs tisztában vele, hogy a Tattersall 
alatt mit kelljen értenie. A név világszerte 

való elterjedése és népszerűsége egy Tattersall 
Richárd nevű angol lovász érdeme, a ki a 
tizennyolczadik század közepén Londonban a 
Hyde-parkban 1766 táján lovak kiállítására és 
eladására egy nagy területet rendezett be. 
Tattersall, mint egészen elszegényedett zsoké 
ment Yorkshire-ből teljesen vagyontalanul és 
pénztelenül Londonba. Azelőtt Kingston her-
czeg szolgálatában volt, de nem tudott bol¬ 
dogulni. Nem telt bele azonban pár esztendő 
és lóvásárai olyan híresek lettek, hogy Anglia 
legelőkelőbb főurainak a Tattersall lótelepe 
volt a legdivatosabb találkozóhelye. Tattersall 
rohamosan gazdagodott s mikor 1795-ben 
meghalt, már mint többszörös milliomos hagyta 
hátra fiainak vállalatát, melyet az angol arisz-
tokráczia oly népszerűvé tett, hogy nemsokára 
Anglián kivül is kezdtek Tattersall név alatt 
hasonló vállalatokat létesíteni. A múlt század 
hatvanas éveiben, 1865 körül, Tattersall egyik 
unokája Londonból áttette Knights-Bridge 
Greenbe a lókiállítási területet s azóta az an¬ 
gol Tattersall mai napig ottan működik. Lon¬ 
don után Paris állította fel 1855-ben az első 
Tattersall-vállalatot, majd Berlin, Bécs, Szent-
Pétervár s más európai városok, míg végre 
nálunk is belátták, hogy a lókivitel szervezé¬ 
sére és a fővárosi lóvásárok rendezésére szük¬ 
séges ilyen intézményt létesíteni azért is, 
mert a magyar lókivitelnek addig az volt az 
egyik főakadálya, hogy a kereskedők számára 
nem volt olyan központi hely, mely a kivitel 
és a vásárok zavarait szabályozta volna. 

A régi pesti lóvásárokat 1879 előtt a rákosi 
réteken tartották. Festői jelenetek produkálá¬ 
sában nem volt szűkös ilyenkor a pesti ló-
vásártér, de annyira primitivül volt szervezve 
az egész intézmény, hogy a lótenyésztés ér¬ 
dekeit nemcsak szolgálni nem tudta, hanem a 
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voltak a jégsporí fejlesztésére rendezett ver¬ 
senyei, melyek az utolsó évig megmaradtak 
de jöttek más idők és nagyobb szenzácziók' 
melyek a jeget leolvasztották a Tattersall híres¬ 
ségéből. Többek között ilyen volt az a lovas 
Caroussel, melyet pár év előtt rendeztek az 
arisztokraták az udvar főherezegei közremű¬ 
ködésével. A Caroussel után jött nemrégiben 
a Barnum-féle csodaczirkusz, mely sátrait itt 
vetette meg, azután egy indiánus rettegtetö 
csapat, a Villand czirkusz és egyéb társai. 
A Tattersall területén rendezték az első auto¬ 
mobil-kiállítást Budapesten, de ha már érde¬ 
mek felhánytorgatásáról van szó, akkor azt 
is evidencziában kell tartani, hogy a Henrik-
herczeg minapi automobil-versenyének összes 
kocsijai és gépei ide húzódtak meg és pár 
hét előtt az országos magyar gazdasági egye¬ 
sület is a Tattersall területén rendezte tenyész¬ 
állat vásárait. Külön eseményei voltak a Tatter-
sallnak azok a versenyek, melyeken a monarkia 
legjobb lovasai vettek részt évente az itt ren¬ 
dezett kéjlovaglási és ugrató mérkőzésben. Egy 
évtizedig az egyesület által alapított ügető-
versenyek is itt folytak, de mivel a törvény 
értelmében totalizatőri nem tar!hatott fenn, 
felhagyott vele. A Tattersall mellett a nyolcz-
vanas évek végén megalakult «Magyar Tatter-

legnagyobb akadályokat állította patriarkális 
sajátságaival a kivitel lebonyolítása elé: 
1879-ben aztán, hogy a főváros nomád jellegű 
lóvásárait rendezze és a kivitel számára állandó 
góczot teremtsen, a lótenyésztő gazdaközönség 
részvénytársasági alapon megalkotta az első 
magyar Tattersall-t. A jobb minőségű lovakat 
azóta állandóan itt összpontosították és itt tar¬ 
tották a székesfővárosi heti és országos ló¬ 
vásárokat. De ezenkívül a lótenyésztés körébe 
tartozó mindenféle vállalkozásnak a Tattersall 
lett az intézője. Évente tavaszszal kétszer és 
őszszel a külföld számára luxuslóvásárok, angol 
telivérek árverése, az állami ménesbirtokok 
számfeletti lóanyagának eladása itt ment végbe, 
helyiségeit pedig nagyobb szabású külföldi ló-
exportok lebonyolítására, katonai pótlovak egy 
részének elhelyezésére, az őszi falkavadász 
társaság és a magyar lovaspoló lóanyagának 
ellátására, továbbá hátas- és fogatlovak tartá¬ 
sára adta. 

A magyar Tattersall historikumában eme 
gazdasági és sportszerű momentumokon kívül 
vannak olyan sportok is, melyeknek a felidé¬ 
zése akkor aktuális, mikor valamely intézmény 
jubilál vagy megszűnőben van. A Tattersall 
hannincz esztendős históriájában, a mi nagyobb-
szerű szenzáczió volt, az egyúttal a főváros 
közönsége számára is nagy látványos és illu-
minácziós eseményt jelentett. Eégebben hiresek LE POULIGNESE. —A PARTFÖVENY (PLAGE) A FÜRDÉS IDEJÉN. 

BIARRITZ.—A NAGY PARTFÖVENY LÁTKÉPE. 

FRANCZIA TENGERI FÜRDŐKBŐL. 

sall Egyesületi) czimen az urlovasok egylete, 
mely két óv múlva átalakult «Urlovasok Szö¬ 
vetkezetévé* s két esztendő előtt a «Budapesti 
ügető egyesület* nevet vette fel. Ennek a ver¬ 
senytere az Erzsébet királyné-út 8-ik száma 
alatt van, de a Kerepesi-útón levő Tattersallal, 
melynek hatalmas területén különben a szo-
cziáldemokratapárt is szokta agitácziós gyűlé¬ 
seit tartani, kevés összefüggésben van. Most, 
hogy hannincz évi fennállása után az első 
magyar Tattersall megszűnik, ezeket az epizó¬ 
dokat és életrajzi adatokat konstatálni kellett 
róla. Nevezetesség volt a főváros életében s 
ha nagy lármát nem csapnak is kimúlásával, 
a krónikairótól, a ki ennek a hatalmas várossá 
nőtt kőrengetegnek néma köveiből fejti ki az 
idők múlásának emlékeit és tanulságait, első 
osztályú temetés jár neki, mert ez is egy 
határkő volt, mely a fejlődés haladó útját 
jelezte. Zuboly. 

A KEZDETLEGES BESZÉLŐ-GÉPTŐL A 
TÖKÉLETES FONOGRÁFIG. 

Az úgynevezett «beszéd-gépek» tanúságaira 
már a középkorban találunk. Ezek voltak a 
beszélő-gépek kezdetleges alakjai, melyeknél 
az emberi hangot közlekedő csövek közvetítet¬ 
ték távolfekvő helyekre. Az ó-kor papjai ér¬ 
tették a módját annak, hogy jövendőmondásai¬ 
kat «szócsöveik» utján adják az orákulum szá¬ 
jába. Jós feleleteket adott Orpheus beszélő feje 
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Lesbos szigetén ; ez kétértelmű kijelentések¬ 
ben megjövendölte Nagy Cyrus halálát a scyt-
hák elleni hadjáratban. Utóbb Gerbert püspök, 
a későbbi II. Sylvester pápa is készíttetett sárga 
rézből egy beszélő fejet. Utána Albertus Mag-
nus, a skolasztika atyja és híres polihisztor 
beszélő-automatája vergődött hírnévre, mint a 
melyben kora a mágiának és titkos bűvészei¬ 
nek csodáját látta. Marlowe Fausztjában fel 
is használta a Magnus-féle beszélő figurát, 
Azt mondja a legenda, hogy mikor elkészült 
nagy művével, éjnek idején beállította tanít¬ 
ványa, Aquinói Tamás kamrájába, ki ágyában 
csöndesen aludt, de az automata hangjára föl¬ 
rettenve, annyira megijedt, hogy egy dorongot 
ragadott s darabokra zúzta az ördöngős művet. 

Jóval később szerkesztette Merbiz természet¬ 
tudós a maga beszélő fejét Katalin svéd ki¬ 
rályné mulattatására. A gép állítólag héberül, 
görögül, latinul és francziául felelt a hozzá 
intézett kérdésekre. Valószínű azonban, hogy 
valami ügyes fortólylyal maga a tudós beszélt 
a gép helyett, melynek gépezete csak a beszélő 
fej mozgatására szolgált. Ugyanez mondható 
Koger Bacon hasonló művéről. A XVIII. szá¬ 
zadban Versaillesben egy hordón ülő Bacchus 
figura volt közszemlére kitéve, mely kissé bor-
izű hangon «jó napot* kívánt a körülötte 
egybegyűlteknek, s utána tisztán és érthetően 
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FÜRDŐSÁTRAK BOULOGNE SUR MERBEN. 

ARCACHON.—A PARTFÖVENY DAGÁLYKOR. 

tak felírva azok a mondások, számszerint négy. 
melyeket a fejek mondani tudtak. E négy 
mondat röviddel a nagy forradalom előtt még 
a királyt és monarkiát dicsőitette. 1783 július 
navában mutatta be gépét a párisi tudomá¬ 
nyos akadémián, később azonban • úgy¬ 
mondják — a miatti bosszúságában, hogy a 
remélt jutalmat nem kapta meg, darabokra 
törte. 1786-ban meg is halt a nélkül, hogy 
gépének szerkezetét ránk hagyta volna. Ügy 
látszik, hogy Mical az egyik érczfejben egy 
csomó billentyűt alkalmazott, a melyeket hen¬ 
gerre rögzített fogak mozgattak; a másik fe-
iet a zongoráéhoz hasonló, a lehetőségig mi¬ 
nimumra redukált billentyűzettel szerelte föl. 

A kiváló mechanikus találmánya azonban 
korántsem volt oly tökéletes, mint a milyennek 
maga tartotta; legalább Vicq d'Azyr, franczia 
anatómus a párisi akadémia előtt úgy nyilat¬ 
kozott, hogy a hártyák rezgéséből az «emberi 
beszédnek igen tökéletlen* utánzata kelet¬ 
kezett. 

Kempelen gépe után a német születésű 
Posch készített beszélő gépet, a melyet 1828-
ban egy Lieder nevű órásnál Berlinben pén¬ 
zért mutogatott is. A gépet első sorban a 
brezgaui eredetű, de Bécsben megtelepedett 
Faber József mechanikus tökéletesítette. Du-
bois Reymond meg akarta venni a gépet, de 
Fáberék 20,000 forintot kértek érte. Eleinte a 

felsorolta a hét napjait névszerint. A mű tu¬ 
lajdonosa betekintést engedett mindenkinek 
Bacchus belsejébe, hol látszólag csak hengerek, 
kerekek, stb., voltak. Végre valamelyik «bac-
chista» rájött a turpisságra, s fölfedezte az 
elbujtatott törpét, a ki tubus segélyével artiku¬ 
lálta a szavakat. Beckmann tanár automatá¬ 
járól, Göttingában, 1766-ban rántották le a 
leplet; kiderült, hogy a muzulmánja által tar¬ 
tott szónoklatok egy a szomszéd szobában el¬ 
rejtőzött személy beszédét visszhangozták. Az 
automaták mestersége azonban tovább fejlődött. 
Még Jean Paul írásaiban is olvashatjuk, a né¬ 
met romantika idejéből, hogy milyen mély 
benyomást tettek az élőket a csalódásig utánzó 
figurák. 

Az ámítások elhatalmasodása folytán a gyanú¬ 
sítás elharapódzott, valahányszor csak beszélő¬ 
gépet hirdettek; így járt Kempelen Farkas, mi¬ 
dőn 1783-ban a sakkozó-masinával egyidejűleg 
beszélő-gépét is mutogatta külföldön. Thick-
nesse «The speaking Figure and the Automaton 
Chess Player exposed and detected» czímű röp¬ 
iratában gyanúsította meg. A gépezet tudomá¬ 
nyos értékét azonban hasztalan igyekezett elvi¬ 
tatni. Kempelennel egyidőben. Parisban, Abbé 
Mical, híres franczia mechanikus két kolosszá¬ 
lis érczfejet készített, melyek - - állítása sze¬ 
rint - - egész mondatokat ejtettek ki. A fel¬ 
találó templomszerű épületben helyezte el 
őket. A fejek trónmennyezet alatt talapzaton 
álltak és az oszlopok közötti dús drapériára vol-
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EGY KARRIKATURA KELETKEZÉSE. 
Ha magyar ember német földön utazik, 

szörnyen megütődik azon, hogy a magyar em¬ 
bernek állandó karrikaturája a Mikosch; egy 
ostoba alak, de a mellett élezés és a mi'külö-
nősen jellemző, az erotikumban pajkos. Bécs¬ 
től Hamburgig, Königsbergtől Konstanzig min-
denütt bőségesen szolgálnak idegennek, hazai¬ 
nak u. n. Mi/cosc/i-viczczekkel. Minden vastagabb 
élczet a németség ennek az alaknak a nya¬ 
kába varr. A szó maga a Miská-nak (németül 
Mischkó) inversióval elrontott alakja.. És ás 
adoma-gyűjtemény álnévvel együtt a harmin-
czas évek óta terjedt el. Magyarországon 
ugyanis már a XVIH-ik század végén renge¬ 
teg sok csípős és vastag anekdotát gyártottak 
és kolportáltak, a melyeket a férfiak egymásnak 
latinul adtak tovább, «ne feminae intelligent» 
a mint ezt Szirmay Antaltól tudjuk. A né-

társadalomnak ez az anekdota - kincse mesi 

BIARRITZ. FÜRDŐSÁTRAK A NAGY FÜRDŐPARTON. 

gép szerkezetét a legnagyobb titokban tartot¬ 
ták, utóbb azonban Poggendorff berlini fizi¬ 
kusnak már némi adatok álltak rendelkezésére 
a gépről. A gépen, melyet 1842. végén muta¬ 
tott be Faber Berlinben, felpiperézett báb ült 
olyan poseban, mintha beszélne. Később — 
állítólag — Éjszak-Amerikába vándorolt, de 
már 1847 október hónapban Leipzigben, a 
Péter-kapu előtti király-téren működött egy fa¬ 
bódéban. A hirdetés szerint «több nyelvet be¬ 
szélt, suttogott, nevetett és énekelt*, 1868-ban 
a budai színkörben és a Természettudományi 
Társulat egyik ülésén is produkálta magát. 
1853-ban a berlini hírlapok híradása szerint, 
egy Eislebenben elhunyt Warmholz nevű 
mechanikus is hagyott hátra egy ilyfajta be¬ 
szélő-gépet. Dubois-Reymond levélbeli tudako¬ 
zódására 1854. jan. 9-ikén az özvegy nevében 
Losse kereskedőtől kapott felvilágosítást. Állí¬ 
tólag a Kempelen és Faber-félétől független 
szerkezetű volt a gép. 

Darwin azt tartotta, hogy a «beszélő gépeket 
idővel oly hangos és csengő hangúvá fogják 
tenni, hogy segítségükkel, akár hadsereget le¬ 
het kommandírozni* és Sir Brewster fizikus 
nyilatkozata pedig így hangzott: «Nem kétel¬ 
kedünk abban, hogy mielőtt századunk letű¬ 
nik, egy beszélő és éneklő gép fog a tudo¬ 
mány vivmányai közé tartozni.* 

Ámde a beszélő-gépek tökéletesítése terén 
több mint egy század óta nem történt semmi 
s ma már aligha akad valaki, ki azoknak régi 
példányait a hangfiziológia és mechanika szem¬ 
pontjából tanulmányozva, a korábbiaknál tö¬ 
kéletesebb beszélő-géppel örvendeztetné meg 
a világot Mert Edison világhírű találmányai, 
köztük épen a fonográf, melyet ujabban a 
^legtökéletesebb beszélő-gépnek* kereszteltek 
el, nem beszélő-gépek, a menyiben nem esz¬ 
közök kezünkben arra, hogy gondolatainkat 
az adott pillanatban emberi hang alakjában 
közölhessük másokkal, hanem mindig csak 
egy bizonyos beszédet, vagy éneket hallatnak, 
melyet a henger előzőleg magába vett. Pedig 
a beszélő-gépeknek idestova ezeréves történe¬ 
tük van s fejlődésük tetőpontját már a tizen-
nyolczadik század végén elérték a nélkül, 
hogy újabban csak egy lépés történt volna 
tökéletesítésük felé. A tudósok nem gondolnak 
rá s a gondolatközlésnek sok más módja 
csaknem feledteti is egy olyan gépezet szük¬ 
ségességét, melyen emberi hangon szavakban 
kifejezhessük gondolatainkat, abban a pillanat¬ 
ban, a melyben azok agyunkban megszülemlet-
tek. Ezzel a beszélőgépek története ma már 
csak művelődés-történeti értékkel és érdekes¬ 
séggel bír. Nem is valószínű, hogy ez a kér¬ 
dés gyakorlati szempontból valaha is újra 
életre támadjon. A technika fejlődése egészen 
más irányt vett, mint azt még csak Darvin s 

kortársai gondolták: az ujabb találmányok s 
ezeknek is napról-napra haladó tökéletesítése 
mellett a beszélő-gép eszméjének nincs jövője. 

Jelenleg a legújabb találmány: az éneklő, 
zenélő és beszélő mozgófónyképek. Már régóta 
foglalkoztatta a szakembereket a mozgófény¬ 
kép és a grammofon, azzal a czéllal, hogy a 
gépies élőkép és élőszó egy produkczióba ol-
vasztassék. Sok kísérlet után végre most Lifka 
Sándornak, a szegedi Uránia-színház vezetőjé¬ 
nek sikerült a két különálló produkczió össz¬ 
hangba hozásának problémáját — az általa föl¬ 
talált szabályozó készülék segélyével — meg¬ 
oldani. Az első siker arra buzdította, hogy 
tökéletesítse az új találmányt, amely nemcsak 
a tudománynak fog szolgálatokat tenni, de 
pompásan kínálkozik a szórakoztatás, a mu-
lattatás legújabb eszközéül. 

Végül felemlítjük, hogy magyar találmány¬ 
nak nevezhető még az úgynevezett beszélő-baba, 
mert Kempelen volt az, ki beszélő-gépével, 
mint első lépett a nyilvánosság elé és az ő 
gépének szerkezetét vitték át a beszélő-babák 
belsejébe. Heltai H. István. 

részben a külföldi garnizonokban szolgáló ma¬ 
gyar katonaság révén és ezenkívül egy 1831-ben 
megjelent kis kötet révén is a német kül¬ 
földön úgy elterjedt, hogy az alakot és a hozzá 
fűződő anekdotákat ki sem lehet irtani. 

A tulajdonomban levő kis kötet valóságos 
könyvészeti ritkaság ; czíme « Ungarische Pap¬ 
rika von Bolon Mischkó» és valószínűleg egy 
Magyarországon hosszú ideig élt német ember 
gyűjtése lehet. Történeti becse tagadhatatlan, 
mert a pajkosságok szokásos túlzásait leszá¬ 
mítva, igen sok az akkori társadalomra és 
felfogására jellemző adalékot nyújt. 

Itt van belőle néhány jellemző adoma: 
- Külföldiek evődnek, a magyar nemes 

emberrel, hogy hazájában nincs Aufklárung. 
- Honnét az ördögből jöjjön be hozzánk 

a felvilágosodás, mikor az egyik oldalról Tö¬ 
rökország határol, a másikról meg Ausztria. 

Vagy egy másik: 
- Aranyeső ! - - kiált fel a nemes úr nagy 

szárazság után az országos esőre. 
- Akkor is nekünk kell felszednünk az urak 

számára, — mondja búsan a szegény jobbágy. 
Ez meg a jogász nemzetet jellemzi: Vájjon 

mért rakja a kakuk a tojásait más madarak 
fészkébe ? — Bizonyosan szolgalmi joga van rá. 

Majmot mutogattak a piaczon; német gaz¬ 
dája hangosan hirdette, hogy Németország¬ 
ból való. Felkiált az egyik paraszt: «Mire nem 
vállalkozik a német pénzért* 

Nagyon sok a gyűjteményben az olyan 
anekdota, a melynek tárgya német szójáték 
vagy német kifejezéseknek félreértése. Ezeket 
még Gaal és Szigligeti is szívesen alkalmaz¬ 
ták népszínműveikben, bohózataikban és a 
közönség jóízűen mulatott rajtuk. 

Dr. Fabó Bertalan. 

SAINT PAIR. 

FRANCZIA TENGERI FÜRDŐKBŐL. 
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TENGERENTÚLI MENYASSZONY. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Ttta Dániel Lesueur. — Fordította M. Hrabovszky Jolia. 

És hogy mennyire kiszorította e fiú a leányt 
az apa szivéből, eléggé mutatja az, hogy az apa, 
mialatt a mólón, a most már közeledő hajón 
megismerni igyekezett gyermekének körvona¬ 
lait ezen várakozásában, leánya hazaérkezésé¬ 
ben Marguerite maga kevesebb szerepet ját¬ 
szott, mint a másik, a mostoha fiú, a ki most 
már férfi volt és a kinek érdekében az anyai 
ambiczió mozgolódni kezdett. 

«Férjem leánya gazdag, — mondta magában 
Fanteuilné. —És még gazdagabb lesz, ha majd 
örökölni fog gazdag nagybátyjától és nagynénjó-
től. Fiam három évvel idősebb, mint ő. Korban 
pompásan illenek egymáshoz. Ha őket össze¬ 
hozom, egybekelésük biztos, mert húsz éves 
korban a szerelem dudva, mely minden talajon 
és magától megterem. Kivéve, ha elkéstem és 
Marguerite már eljegyezte magát valakivel 
Amerikában ! . . .» 

Ámbár volt annak nemesebb oka is, mint 
csupán anyagi érdek, a miért Fanteuil Jacques 
és a felesége — amaz inkább ennek a szug-
gesztiója folytán - - óhajtották, hogy Mar¬ 
guerite és Max közeledjenek egymáshoz és ha 
lehetséges, megszeressék egymást De ezen más¬ 
különben olyan természetes óhaj öntudatlan 
vagy tudatos okozóiról a házaspár sohasem 
beszélt egymás között még legbizalmasabb per-
czeiben sem. 

Marguerite hazatérését elhatározták. A fia¬ 
tal leány részéről nem ment az minden nehéz¬ 
ség nélkül. Leveleiben kifejezte ugyan az óha¬ 
ját, — bár nem valami türelmetlenül, — hogy 
szeretné viszontlátni az apját és talán még hőb¬ 
ben óhajtotta volna megismerni Parist, a hol 
született és a melyre alig hogy visszaemlékezni 
tudott. De a nénje nem kisérhette el, mert be¬ 
teges lévén, nem volt képes utazni; Marguerita 
pedig nem akart megválni a nagynónjótől. Ám¬ 
bár világosan ki volt mondva, hogy Marguerite 
csak néhány hónapi látogatásra megy a konti¬ 
nensre. De Fanteuil Jacques sürgető leveleire 

SPANYOL HADI LÉGHAJÓ MELILLÁNÁL. 

aztán egyéb ellenvetések és ellenkezések is kö¬ 
vetkeztek. Mert Jacques nemcsak atyai szivé¬ 
nek vágyaira apellált, mikor a leányát magá¬ 
hoz hivta, de azt is adta okul, hogy leánya 
elérve nagykorúságát, át akarja adni neki gyámi 
számadásait, siet az örökösnőt a vagyonához 
juttatni. 

«Ha azt akarja, édes papám, hogy átkeljek 
az Oczeánon, mondja, hogy vágyik megölelni 
engem, de ne beszéljenek nekem pénzkérdések¬ 
ről »__—- felelt Marguerite. 

«Ő nem hisz a szeretetemben . . . Pedig csak 
az ő boldogságára gondoltam, nem a magaméra, 
mikor megváltam tőle és azóta is ott hagytam 
élni őt, a hol neki tetszett, a hol boldog volt», — 
mondta magában Fanteuil, mialatt az Aquitaine 

méltóságteljesen beérkezett a két móló közötti 
szűk medenczébe. 

És Jaques ismételgette magában a szavakat, a 
melyeket a leánya előtt szándékozott elmondani. 
Lehetséges-e, hogy a leánya ne higyj én azok¬ 
ban, mikor folyton ismételgetve, ő maga is hitt 
bennük ? 

A leánya iránt hirtelen felébredt gyöngéd¬ 
sége nem akarta elfogadni, hogy gyermeke ne 
erezzen ő irányában hasonlóan. Ha ez nincs 
így, szenved, mintha a legnagyobb igazságta¬ 
lanság érte volna. De azért tele volt aggálylyal 
és feszélyező érzésekkel, mert bizonyos dolgok¬ 
nak kínzó tudata ott lappangott a képzelete 
által felcsigázott meleg érzések alatt. 

Az Aquitaine ezalatt elért a medencze vó-

SPANYOL KATONÁK ROHAMA EGY ÁGYŰ ELLEN. 

A MELILLA MELLETTI HARCZOK. 



814 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 34. SZÍM. 1909. 56. éVTOLTAM. 

gére és partot ért. Fanteuil most gépileg követte 
a tömeget; úgy aggálya, mint öröme hirtelen 
elzsibbadt. Az előbb, mialatt a nagy hajó végig¬ 
siklott a móló mentén, úgy tetszett előtte, fel¬ 
ismerte a leányát. Egy szép kis szőke teremtést 
látott előrehajolni, a ki láthatólag keresett sze¬ 
meivel valakit a várakozók között. Bizonyára 
ez volt Marguerite. Utolsó fényképe, a homá¬ 
lyos visszaemlékezés és az anyjával való hason¬ 
lat után ítélve, ez csak ő lehetet t . . . és minő 
türelmetlenül látszott várni a viszontlátást! 

Fanteuil intett neki, sőt még a nevét is kiál¬ 
totta. De a fiatal leány hirtelen örömteljesen 
emelte fel a karjait, a zsebkendőjével intege¬ 
tett, de nem Jacques felé nézett. És Fanteuil 
megfordulva egy öreg hölgyet és egy fiatal¬ 
embert látott, a ki csókokat vetett a szép utas¬ 
nőnek. 

Nem Marguerite volt. Előérzete megcsalta. 
Fanteuil hirtelen heves, bizarr fájdalmat érzett. 

Megállva a deszka mellett, a mely a hajót a 
parttal most összekötötte, Jacques kissé elszo¬ 
rult szívvel, mintegy álomban látta az utazók 
tömegét kiszállni a hajóból. A sok idegen arczú 
embernek a sietőse elszédítette. Megszégyenítve, 
majdnem megalázva érezte magát, úgy vélte, 
mindenki leolvassa arczárói a félelmet, hogy 
nem lesz képes megismerni a saját gyer¬ 
mekét. 

A szemei pislogtak és zavarosak lettek az 
előtoluló könnyektől. 

- Fanteuil úr, úgy hiszem ? — kérdezte egy 
nyugodt hang. 

- Igen, asszonyom . . . kisassz . . . Te vagy 
az, Marguerite ? — dadogta a szegény ember 
egészen megzavarodva. 

— Persze hogy én, — felelte a fiatal leány.— 
Hogy van, papa? 

Úgy beszélt, mintha csak előttevaló nap vál¬ 
tak volna el egymástól. 

Ez az egyszerű modor még jobban kihozta 
Fanteuilt a sodrából. Egészen megzavarodva 
nézte leányának finom, könnyedén mosolygó, 
de teljesen nyugodt arczát, melyet félig elfedett 
előtte a kalap karimájának árnyéka és az úti¬ 
fátyol kusza szövése. A leány piros, finom aj¬ 
kainak, melyek közül ragyogó fogsor csillogott 
elő, édes tekintetű mogyorószinű szemeinek 
láttára majdnem felzokogott. Aztán észrevette, 
hogy gyermekének megindító arcza egy magas¬ 

ban van a tekintetével. 
- Minő nagy vagy! — mormolta az apa. 

Taszigálni kezdték őket. 
— Menjünk az útból, — mondta Marguerite 

erélyes hangon. 
A leány előre ment és Jacques csodálta karcsú 

alakját, szép formáit a hosszú útiköpenyben. 
A szive büszkeségtől dagadozott: «A leányom... 
ez az én leányom», —mondta magában. Máris 
szerette és elhitette magával, hogy Marguerite 
mindég olyan drága volt előtte, mint ebben a 
perczben. 

Marguerite azonban a rakparton várakozó 
vonat felé indult. 

- Nem várunk ? — kérdezte az apa. 
— Kire? 
- De . . . a barátaidra... a szobaleányodra... 

Kivel jöttél ? 
— Egészen egyedül. 
Fanteuil felkiáltott: 

- Ez lehetetlen! 
Marguerite nevetni kezdett 

- Igen, — mondta, - - tudom. Franczia-
országban a tizennyolcz éves asszony egyedül 
jár, de a harmincz éves leányt kisérik. Nem 
találja kedves papa, hogy ez nevetséges szokás? 

Fanteuil nem mert szólni, remegett, hogy 
felboszantja a leányát, vagy a nemtetszését 
vonja magára; mintha nem is az apja, de va¬ 
lami félónk udvarlója lett volna. Ez a gyermek 
egy olyan idegen világból jött, olyan más lélek¬ 
kel, mint a milyet ő adott neki. Sőt valami ki¬ 
áradt belőle, a mi több, mint idegenszerű, 
majdnem ellenséges volt. 

Jaques megkérdezte a leányától, jobb sze¬ 
retne-e azonnal Parisba menni, vagy inkább 
kipihenné magát a Frascari szállóban, a hol az 
előző éjjelt is töltötte. 

- Obi —kiáltott fel a leány, a hidegség 
bizonyos árnyalatával, — még mindig elég ko¬ 
rán érkezem meg Parisba. 

Fanteuil megértette, hogy ezáltal azt akarja 
mondani, miszerint nem siet megismerkedni a 
mostohaanyjával 

A czár (sétabottal) és a walesi herczeg. Ugy hasonlí¬ 
tanak egymáshoz, mintha testvérek lennének. 

- Mindenesetre úgy rendeztem el a dol¬ 
got, — felelte, — hogy néhány napig csupán 
az enyém légy. A feleségem falun van a fiával. 
Mi majd csak akkor megyünk utánuk, mikor 
neked tetszeni fog. 

- Oh, akkor menjünk azonnal Parisba, -
kiáltott fel Marguerite élénken, felragyogó 
szemmel. 

Sietett megérkezni abba a híres városba, a 
melyről a tengerentúl így beszéltek előtte : «Ha 
a jó amerikaiak meghalnak, a lelkűk nem az 
égbe, de Parisba száll.» És ez a paradicsom az 
ő szülővárosa volt. Ott fel fogja találni az anyja 
emlékét. Minden hivta őt oda. Nagyon nagy 
előítélettel kellett lennie Fanteuilné és Max 
iránt, hogy az ilyen legyőzhetetlen természetes 
vágyat eltompítson. Az apa szive aggályosán 
elszorult. 

Egy pillanattal későbben, miután a podgyász 
feladásával elkészültek, Fanteuil és leánya fel¬ 
szálltak a vonatra; szerencsés véletlen folytán 
egyedül maradtak a kocsiszakaszban. 

Ez volt az első perez, hogy zavartalanul 
együtt lehettek, a nagy zajtól, a megérkezés 
tolongásától még kissé kábultan, egymással 
foglalkozhattak. 

- Még meg sem csókoltál, kis leányom, -
szólt az apa. 

A leányka leoldta a fátyolat és odatartotta 
üdén fehér, vékony orczáit, a melyeket a leg¬ 
csekélyebb felindulás sem színesített. Elég kö¬ 
zönyösen fogadta apja csókját. 

- Szeretjük kissé öreg papánkat? - - kér¬ 
dezte Fanteuil, egészen megindulva. 

- Hogyne, papa, - - felelte a leány mo¬ 
solygó arczczal és mosolygott mogyorószinű, 
édes szeme is. 

Ez a mosoly olyan bájos volt, hogy az apa 
nem akart benne bizonyos leereszkedést meg¬ 
látni. 

— Vedd le a kalapodat is, hogy jobban lás¬ 
salak, — kérte őt. 

Marguerite engedelmeskedett és egy kézmoz¬ 
dulattal megigazította a haját, melynek épen 
olyan rózsaszínbe játszó barna színe volt, mint 
a szemének is, hasonló az érett mogyoró fé¬ 
nyes, ragyogó színéhez. Ez a sűrű, finomszálú 
haj kecsesen volt összecsavarva és a leány feje 
körül tűzve, nagy mennyisége által kigömbö¬ 
lyítve a kissé hosszúkás arczot. 

A leány nem volt szépség, de végtelenül bá¬ 
jos és minél jobban nézte az ember e fiatal 
arczot, annál jobban fokozódott annak bája. 
Finom, előkelő volt minden részlete és 
csupa kifejezés, az affektálásnak legkisebb 
nyoma nélkül. Sima, fehér arczbőrének tónusa 
meleg, egészséges volt, üde, mint a fehér rózsa 
levele. 

- Ejha! - - kiáltott fel Fanteuil vigan és 
megcsipkedte Marguerite állat, - - elragadóan 
szép leányom van, azt mondhatom ! 

- Ugyan papa! — felelte a leány nevetve, — 
bízza másokra, hogy a franczia hízelgés túl¬ 
zásait megismerjem. 

- De te is franczia vagy! — kiáltott fel 

Fanteuil. — És remélem, nem hozod magaddal 
az idegenek irántunk való hátrányos előíté¬ 
leteit?! 

Marguerite elkomolyodott, de nem felelt. 
(Folytatása következik.) 

MEGHALT EGY SAKKMESTER 
Svidersky Rudolf. 

Gyásza van a sakkozó világnak: a fiatal sakk-
mester-gárda egyik legkiválóbb, legtörekvőbb tagja 
meghalt. A nevét mindenfelé ismerték, az utóbbi 
esztendőkben sűrűn szerepelt a nemzetközi mester¬ 
versenyeken és olyan eredményeket ért el, a melye 
két tudomásul, elismerő' tudomásul kellett vennie 
mindenkinek, a ki ezeknek a versenyeknek az ered¬ 
ménye iránt érdeklődött. 

Svidersky Eudolfnak hívták/ Fiatalon, hirtelen és 
váratlanul, megdöbbentően váratlanul érte a ke¬ 
gyetlen halál. Alig volt még harmincz esztendős és 
alig néhány esztendővel ezelőtt került forgalomba, 
az emlegetettség középpontjába a neve. Egészen 
fiatal korában már a sakkozás fanatikus rajongói¬ 
nak a táborába szegődött, páratlan szeretettel, lelkes 
fanatizmussal űzte ezt a hihetetlenül sok agy-mun¬ 
kát emésztő művészetet. A talentuma hamarosan 
kiemelte az átlagos nívón állók sorából és a szor¬ 
galma, a tudása, a gyakorlottsága odajuttatták, 
hogy az 1900. évben tartott müncheni versenyen, a 
melyen csupa kiváló amatőr-sakkozó vett részt, — 
olyanok, a kik még nem emelkedhettek a sakkmes¬ 
terek sorába, - - ő mutatkozott a legkiválóbbnak: 
elnyerte az első díjat és ezzel megnyerte magának 
a mesteri oklevelet. A német sakkszövetség, a mely 
ezt az amalőr-versenyt rendezte, mesteri oklevelet 
állított ki a számára és ezzel elismerte azt a jogát, 
hogy mesterversenyekben is részt vehet. 

A fiatal sakkmester csakhamar élt is ezzel a jo¬ 
gával : egyre-másra jelentkezett a nagy nemzetközi 
mesterversenyeken, összemérte az erejét azokkal, a 
kik már évek hosszú sora óta elismert, diadalokat ara¬ 
tott sakkmesterek voltak és ez a mérkőzés a mellett 
bizonykodott, hogy Sviderski nem közönséges ta¬ 
lentum. Mindig azoknak a sorában volt, a kiket a 
verseny rendezősége díjakkal tüntetett ki imponáló 
eredményeik révén. Talentumának a legszebb bi¬ 
zonyságát az 1904 évi kóburgi mesterversenyen 
adta, a mikor olyan elsőrangú mesterekkel, mint 
Schlechter és Bardeleben, egyenlő eredményt ért el 
és velük osztotta meg az első díjat. 

Eövid pályafutása alatt nem produkálhatott több 
ilyen eredményt, a mit annak lehet betudni, hogy 
nagyon sűrűn szerepelt és energiáját, szívósságát ez 
a sűrű szereplés túlságosan igénybe vette, a mester¬ 
versenyekkel járó rengeteg munkát nem bírta kellő 
módon. Azok azonban, a kik közelebbről figyelték 
egyes eredményeit, egyes játszmáit, meggyőződhet¬ 
tek arról, hogy Sviderski, ez a fiatal sakkmester 
valóban nem közönséges talentum, a ki egy-két 
esztendő során gyorsan a legelsők közé emelkedhe¬ 
tett volna. Nagy tehetsége, példátlan szorgalma, 
páratlan elméleti tudása erre predesztinálták. És 
most hirtelen vége szakadt a karriernek. Szomorú 
emlékezés költözik a helyébe, a sakkozó világ szo¬ 
morú emlékezése. 

A HÉTRŐL. 
A szepességiek most tartott kongresszusa megálla¬ 

pította azt a szomorú tényt, hogy a hazafias érzésé¬ 
ről ismert szepesi németségnek a lélekszáma napról¬ 
napra kevesbedik. 1869-ben még hatvanegyezer 
német anyanyelvű polgár lakott a Szepességen, 
1900-ban pedig a számuk nem érte el a negyvenkét 
ezerét. Igaz ugyan, hogy ezalatt igen sokan költöz¬ 
tek le a magyarlakta vidékre s ott beleolvadtak a 
magyar társadalomba. A Szepességnek megvan az 
az eléggé nem méltányolható érdeme, hogy fiai közül 
igen sok a tudományos pályára lép. A tanári pályán 
aránylag igen nagy számban vannak szepesiek, úgy¬ 
szintén sok közülök az orvos, meg a mérnök. Ujabb 
időben a bankhivatalokban is nagy számmal vannak 
képviselve. Ezek elvesznek a Szepességre nézve, de 
nem vesznek el az országra, s növelik a magyarság 
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erejét. De » megfogyatkozásnak ez csak egy részét 
teszi. A baj azért megvan, s nemcsak abban áll, hogy 
a németajkú szepesiek száma fogy, hanem abban is, 
hogy a kevésbbé művelt és a kevésbbé hazafias tót¬ 
ságnak a száma ezzel kapcsolatban egyre növekedik. 
Ügy olvassuk, hogy a Magúra völgyein leereszkedő 
tótság elözönli a német lakta helyeket, s elfoglalja 
a régi birtokosok földjeit. Sajnálatra méltó jelenség, 
de nem példa nélkül való. Hasonló valami egész 
Németországban századok óta észlelhető. A hegyi 
nép szaporább, mint a síkokon lakó, a falusi szapo¬ 
rább mint a városi. A német városokban, hol év¬ 
századok óta vezetnek a lakosságról lajstromokat, 
régen észrevették már, hogy egy-egy nagyvárosnak 
bizonyos idő multán minden patriczius családja ki¬ 
hal, s a hegyes vidékről leözönlő falusi családok fog¬ 
lalják el a helyöket. Persze idők folyamán elváro-
siasodnak, később pedig elpusztulnak ezek az új 
családok is, hogy aztán még ujabbak foglalják el he¬ 
lyöket. Csakhogy Németországban az, a ki a pusztuló 
német helyébe lép: maga is német. (Noha más al¬ 
katú a koponyája.) De a mi Szepességünkön a né¬ 
met helyét tót foglalja el. A baj tehát amott igen 
csekély, nálunk igen nagy. Ám ebből nem az követ¬ 
kezik, hogy a nagyobb baj nagyobb panaszokat vált¬ 
son ki a hazafias keblekből. A mi természetszerűleg 
megy, annak bajos lenne útjába mesterséges akadá¬ 
lyokat állítani. Nem arra kell törekedni, hogy a tót¬ 
ság alá ne özönöljön a Maguráról, hanem arra, 
hogy ez a tótság ép oly hazafiassá váljék lelkében 
és egész felfogásában, mint a minő az a német 
elem, a melynek helyét elfoglalja. 

A franczia festőművészek szervezkedni akarnak 
abból a czélból, hogy ők magok élvezhessék műveik¬ 
nek anyagi sikereit. Eddig t. i. rendszerint nem igy 
történt. Részben a műárusok és egyes spekulánsok 
rakták zsebre a legnagyobb műalkotásokért elért 
aranyakat, részben egyes szerencsés gyűjtők, a kik 
olcsó pénzen vásároltak Ízlésüknek megfelelő képe¬ 
ket, s néhány esztendő lefolyása alatt sokszoros 
pénzen adtak túl rajtok. Azok a világhírű festők, a 
kik a múlt században éltek, s kiknek képeit ma száz¬ 
ezrekkel fizetik, alig valamit kaptak munkájok után. 
Corot p. o., a kinek egy-egy képéért ma félmillió 
koronát, sőt annál többet is megadnak a muzeumok 
és a meczenások, életében 2—3 ezer koronát sem 
kapott a legszebb alkotásai fejében. Millet hires 
«Angelus»-áért 800,000 frankot fizettek kevéssel ha¬ 
lála után, de ő maga alig kapott képeiért valamit, s 
nagy szegénységben hagyta hátra családját. Az a 
festő, a ki életében alig tudta ecsetjével megkeresni 
a mindennapi kenyeret, s a ki nem egy esetben nél¬ 
külözések között tengette életét, sok milliót szerzett 
azok számára, a kik képei birtokába jutottak. Hát 
ez bizony visszás állapot. Meg lehet érteni, ha azon 
törik fejőket a franczia festők, miként lehetne rajta 
segíteni. És ha elérik czéljukat, nemcsak az erkölcsi 
igazságszolgáltatásnak lesz elég téve, hanem hasz¬ 
nára lesz a dolog nyivánvalólag magának a művé¬ 
szet fejlődésének is, De ép az a kérdés, hogy elérik-e, 
és egyáltalában elérhetik-e czéljukat. A művészeknek 
ágy látszik közös fátuma, hogy a saját koruk nem 
tudja csengő pénzben méltányolni a tehetségöket. 
Kevés művészt ismer a műtörténet, a ki vagyont, 
gazdagságot szerzett volna műveivel. S a ki el tudta 
érni, ügy érte el, hogy egyes fejedelmek szolgálatába 
bocsátotta képességeit. A világ, mint már Smith 
Ádám m e a egyezte, csak egyetlen művészetet szo-

o t t érdeme szerint, sőt szerinte érdemen felül ho-
norálni: a színésznők és énekesnők művészetét. 

"attástanitás. Nincsen természetesebb dolog a 
ágon, mint az, hogy a gyermeket anyanyelvén 

részesítsük a vallási oktatásban. Nem csak azért, 
mert a vallás tanításai elvont fogalmakat ölelnek fel, 
8 melyeket idegen nyelven alig érthet meg a serdülő 
1 JUság, hanem azért is, mert a vallás oktatásának 

* Jgy lehet meg a kívánt erkölcsi sikere. Egyes 
*gyar vidékeken a görög-keleti vallású tanítók 

18 oláb- nyelven próbálták tanítani a vallást 
yan nyelven, a melyet a tanulók egyáltalában nem 

ttek. S tették ezt akkor, mikor ezt nemcsak a jó-
* é s z Wtja, hanem tiltja a tételes törvény is. S tet-
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ték ezt nyilvánvalólag azzal a czélzattal, hogy a szü¬ 
letett magyar gyermekeket a vallás orvé alatt és 
annak segítségével eloláhositsák. Vagyis a vallást 
akarták felhasználni arra, hogy nemzetiségi politi¬ 
kájuk czélzatait előmozdítsák. Megengedhetetlen 
dolog már az is, hogy valaki a politikát állítsa val¬ 
lási czélok szolgálatába. De egyenesen gyűlöletes és 
gyűlöletet keltő, hogy megfordítsák az eljárást, s az 
ember legszentebb érzését, a vallást kamatoztassák 
a politika érdekében. S a mi nemzetiségi izgatásaink 
elvadult voltát semmi sem mutatja jobban, mint az, 
hogy ily vállalkozásra vetemedhetnek. S egészen ha¬ 
sonló a tót izgatok esete is, a kik a Szegeden tar¬ 
tandó katholikus nagygyűlést akarták felhasználni 
arra, hogy nemzetiségi politikájuknak ott csinálhas¬ 
sanak propagandát. Valóban csak a magyar türel-
messég teszi lehetővé ilyesminek még csak meg¬ 
kísérlését is, — meg a magyar indolenczia. De azt, 
hogy ezek után még ők, az izgatok merjenek erő¬ 
szakról panaszkodni, mikor visszaéléseiket meg¬ 
akadályozza az államhatalom: ezt már nem magya¬ 
rázza meg más, csak az arczátlanság. 

•K 

Önkéntes gépkocsizó testület. A magyar automo¬ 
bil-klub, mely eddig csak mulatságból, kényelem és 
spot-szeretetbó'l űzte a gépkocsikázást, most egy oly 
testületet létesített, melynek fontos szerepe lesz egy 
esetleges háború esetén. A testületnek ugyanis az a 
czélja, hogy a hadvezetőségnek a parancs elvitelé¬ 
ben, valamint a jelentések meghozatalában segítsé¬ 
gére legyen. Mindenesetre szép és nehéz feladatot 
vállal magára ez az új testület. Egy-egy csatának, 
sőt egy egész háborúnak a sorsa sokszor attól függ, 
hogy a hadvezér elég gyorsan eljuttassa a maga 
parancsait az egyes csapattestekhez, s elég gyorsan 
értesüljön azoknak végbevitt mozdulatairól. E czél¬ 
ból eddig lovas nyargonczok, külön e czélból beosz¬ 
tott segédtisztek állottak a hadvezetők és alvezérek 
rendelkezésére. De a gépkocsi gyorsabb is, kitartóbb 
is, mint a ló. Sokkal jobban fogja tehát elvégezni a 
maga feladatát, mint a hogy az eddig történt. 8 
ebből a szempontból csak dicsérni lehet, a hadsereg 
érdekéből, de az ország védelmi tekintetéből is 
azoknak buzgólkodását, a kik ezt a testületet meg¬ 
alakították. Érdemük annál nagyobb, hogy nem 
hivatásos katonák, s feladatukat komoly esetben 
ezer veszély között kell teljesíteniök, mert hisz a 
harcztéren az ellenség golyója nem nézi azt, hogy 
czivil-e valaki. S ha mégis szólunk az esetről, annak 
egyetlen egy oka van. Meg akarjak jegyezni, hogy 
íme a gépkocsi is, mint annyi sok más találmány 
előbb talál praktikus alkalmazást ott, a hol ölni kell 
az embert, mint ott, a hol az emberi nyomort kell 

enyhíteni. 
* 

Westlake ezredes vállalkozott reá, hogy egyetlen 
szál deszkán, és egy a deszkához erősített vitorla 
segítségével át fog kelni a La-Manche csatornán. 
Kétségtelen, hogy e vállalkozásban sok a bravúr. 
Minél egyszerűbb eszközökkel vállalkozik valaki 
minél nagyobb feladatok elvégzésére, s minél na¬ 
gyobb, a veszély mely vállalkozását fenyegeti: annál 

imponálóbb a hatás, melyet felidéz. És ebben az eset¬ 
ben az imponálásnak megvan minden eleme. Mert 
a Franczia és Angol országok közötti tenger eléggé 
zivataros, s még nagyobbacska hajó számára is 
veszedelmes lehet, az egy szál deszka pedig magá¬ 
ban véve se első rendű vizi jármű, vitorlával ellátva 
pedig épen koc/kázatos. De a tisztelt angol ezredes¬ 
nek ez a kétségtelenül merész vállalkozása még se 
képes bennünk valami nagy tiszteletet gerjeszteni. 
Mennyivel szebb, mennyivel magosztosabb lenne, 
ha ekkora szubjektív bátorság abban nyilatkoznék 
meg, hogy valami oly koczkázatot tűzzön maga elé, 
a mely az emberiség ügyét előre viszi! 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Kék hegyek. Még a nyolczvanas években kezdő¬ 

dött s a kilenczvenes évek elején elérte teljességét 
egy sajátságos folyamat, — érdemes volna egyszer 
kritikai mikroszkóppal a végire járni — a magyar 
lírának Heine csainem kizárólagos hatása alá ke¬ 
rülése. A régi hatások, a magyar hagyományok, 
Petőfi, Arany hatása tovább is alakító elemei ma¬ 
radtak az utódok lírai alkotásának, de beléjük ele¬ 
gyedett a nagy német költő hatása s ez adta meg a 
színét s a formáit. A Heine romantikus hangulat¬ 
költészete, elméssége, az érzésekkel könnyedén 
játszó pajkossága hangzott tovább a mi költőinknél 
s ez alól az általános járvány alól még a legerede¬ 
tibbek és legegyéniebbek sem tudták teljesen ki¬ 
vonni magukat. Csak az utolsó tíz esztendő fiatal 
lírája, mely most van forrongásának tetőpontja^ 
tudta megtörni ezt a varázst, de még nem teljesen, 
mert Heine hangjai minduntalan felrezzennek ma 
is egy-egy költőben. Érdekes példa erre Kun József, 
egy csöndben, zaj nélkül, de nem eredmények nél¬ 
kül dolgozó poéta Kék hegyek czimű kötete, a mely 
sok tekintetben önállóan bár, de mégis ezt a heinei 
szellemet érezteti. A Heine saját ellágyulásait 
visszájára fordító öngúnyolódásából nincs benne 
semmi, egyebekben minden lényeges tulajdonsága 
közös a német költővel. Ez nem reminiscentia, ha¬ 
nem dispoziczió dolga: ugyanazok a húrok érzéke¬ 
nyek ő benne is, a melyek Heine lelkében zengtek 
egykor s ugyanazokra a hangokra vannak han¬ 
golva. Érdekes ezt megfigyelni egyes vonásain, pl. a 
hogy a külvilág jelenségeit beleolvasztja önmagába 
s a saját lírájával kapcsolatba hozza. De sokkal 
lágyabb, harmonikusabb, az életbe jobban bele¬ 
nyugvó természet: a Heine versei mögött sokszor 
szinte félelmesen meglapuló keserűségeknek, hara¬ 
goknak, gyilkos szenvedélyeknek nyoma sincs 
benne. Ebben teljesen önmaga: hullámosán fodro¬ 
zódó lélek, a melynek mélységeibe nem hasítanak 
be viharok. A leikéből énekel, de a lelke felületei¬ 
ből, azok a mélységek, a melyekben útvesztők van¬ 
nak és veszedelmes szörnyek laknak, zárva marad¬ 
nak. Ábrándozó, eszmélkedő költészet ez: egy nyári 
délutánon, egy szép fényhatáson ellágyul s ellágyur 
lása könnyen reflexióvá hűl le. Néha nagyon szépen 
tudja reflexióit összeolvasztani érzésével s ezzel 
líraivá tenni, - - emlékezzünk csak Mozdonyon 
czímű versére, melyet annak idején mi közöltünk s 
a melyhez hasonló teljes hatású vers több is van a 
kis gyűjteményben. Ez a költő, úgylátszik, tudja, 
mit csinál: a maga képességeinek korlátain belül 
marad, de aztán ezen a körülhatárolt területen ki 
is tudja fejteni magát s teljes értékében tudja ki¬ 
alakítani azt, a mi benne van. 

A mélységből. Peterdi Andor a szegénységet 
énekli verseiben, nem a könnyüvérű szegénység köl¬ 
tészetét, mint egykor a romantikusok, hanem a 
szegénység szürkeségét, nyomasztó terhét, fizikai és 
lelki gyötrelmeit. Az élet, a melynek háttere elé 
verseit állítja, a nagyvárosi szegény ember nyo¬ 
morgó élete, melyet kétszeresen nyomasztóvá tesz 
a fölötte tenyésző fény és pompa, bőség és gondta¬ 
lanság. Van ennek a költészetnek szoczialista íze, 
de a költő szerencséjére többnyire el tudja kerülni 
az effélének nagy veszedelmét: a programmszerűsé-
get. El tudja hitetni, hogy azért énekel ilyen életet, 
mert csakugyan ezt látja és éli, nem pedig eleve 
eltökéltségből. Nem is forradalmár természet, in¬ 
kább puha, lemondó, önmagában elmerülő. Szerei¬ 
méi is nem lobogó szenvedély szülöttei, inkább áb¬ 
rándok, melyekben lényegesebb aa ábránd maga, 
mint az, a ki felé fordul. Eszel a dispoziczióval húsz 
év előtt alighanem a pesszimizmusba merült volna 
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bele s csak az életfelfogás és az életföltételek válto¬ 
zásai teszik, hogy ma más húrokat penget. Azért 
Eeviczky pesszimizmusának megvan rá a maga 
hatása, másfelől pedig Morris Eosenfeld szentimen¬ 
tális szoczializmusa adott neki indításokat. Versei¬ 
ben sok vonás van, a mi feléje vonz, a miben tagad¬ 
hatatlan hivatottság jeleit kell látnunk s ha még¬ 
sem érezzük teljes hatásukat, annak okát bizonyos 
szervi fogyatkozásaikban kell találnunk. Jóformán 
egyáltalán nincsenek formái, a belülről szépen, erő¬ 
teljesen gondolt versek tompán, sőt néha rekedten, 
ércztelenül hangzanak ki, az érzést nem lopja bele 
lelkűnkbe a ritmus zengése. Sem a belső, sem. a 
külső ritmus, sem a nyelv színjátéka nem elég erős 
arra, hogy művészi hatást tegyen s ezért a versek 
kerérfci?'étellel Tívértebnek, félig megcsmáttaknak , 

tűnnek fel. S épen a legerőteljesebbnek gondolt s 
legjellemzőbbnek konczipiált versek leginkább, — 
apró témái közt több akad, a mely frissen, muzsi-
kálisan cseng. A versekhez Stolczer Jenő rajzolt 
illusztrácziókat. 

Igló könyve. Telléry Gyula, az Iglón megjelenő 
«Szepesi Lapok» szerkesztője, lapja fennállásának 
negyedszázados fordulójára hatalmas terjedelmű 
könyvet adott ki, a melyben elsősorban a lapja tör¬ 
ténetére vonatkozó adatokat közli, azután Igló város 
múltját és főleg jelenét tárgyalja igen részletesen, 
mindenféle szempontból. Nagyon sok Iglóra s iglói 
személyekre vonatkozó kép adja a vastag könyv tar¬ 
talmának nagyobb részét. 

A patronage-kongresszus iratai. Az idei szep¬ 
tember 10-éa.es il-éu í'oeják megtartani a második 

országos patronage-kongresszust, a mely a börtö¬ 
nök rabjainak vallási és erkölcsi gondozásával, fej. 
szabadulásuk utáni segélyezésével foglalkozik. Most 
adták ki két füzetben a kongresszus iratait, mely a 
kongresszus programmjára tűzött kérdésekre beter¬ 
jesztett szakvéleményeket s az egyes patronage-
egyesületek jelentéseit közli. 

Új könyvek: 
Kék hegyek. Versek, írta Kun József. Budapest 

Singer és Wolfner. 
A mélységből. Irta Peterdi Andor. Budapest. 
Igló könyve, kiadta Telléry Gyula. Igló, a Szepesi 

Lapok nyomdavállalat; ára 5 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: WINKLEB JÓZSEF 

dr. ismert író és hírlapíró, 49 éves korában Buda¬ 
pesten. Ifjú korában papnak készült és Eómában is 
tanult. Ott egyházi, történeti és filozófiai tanulmá¬ 
nyokkal foglalkozott és később sokoldalúságáért 
szivesen látott dolgozótársa volt nemcsak a napi¬ 
lapoknak, hanem a tudmányos folyóiratoknak is. 
A szépirodalomban olasz regényfordításaival tűnt 
ki; legutóbb a «Budapesti Szemlén-ben jelent meg 
tőle Fogazzaro «A szent» czímű regényének magyar 
fordítása. Dolgozatai Vetési József néven láttak 
napvilágot. Az elhunytat aug. 10-én délután öt óra¬ 
kor temették el a farkasréti temető halottas-házá¬ 
ból, nagy részvét mellett. — Pusztarádóczi GYAB-
MATY PÁL nyűg. vármegyei aljegyző 76 éves korá¬ 
ban Kaposváron. — BOLLINGEB dr. titkos tanácsos, 
az orvosi fakultás rendes tanára, a münkheni egye¬ 
tem ezidei rektora Münkhenben. — LEHMANN EEZEŐ 
a Gross Charles E. Lewis utódai czég beltagja 
49 éves korában Budapesten. — Illobai EUPP JÁNOS 
dr., a pápai rend lovagja, ügyvéd, 43 éves korában 
Budapesten. — EÖTHY ISTVÁN aranymis és áldozó-
pap, t. kanonok, szentszéki ülnök, kiérdemesült pap-
nevelő-intézeti aligazgató, 78 éves korában Szom¬ 
bathelyen. — BKOD SÁMUEL 82 éves korában Nagy¬ 
kanizsán. — BLOCH MÓZES hírneves héber tudós, a 
ki harmincz esztendeig volt a budapesti zsidó pap¬ 
nevelőintézet rektora és tanara, Budapesten. Az 
elhunytat nagy részvét mellett temették el a kere-
pesi üti temetőben. A temetésre eljött száznál több 
rabbi, az elhunytnak volt tanítványai és megjelent 
több külföldi pajmevelő-intézet küldöttsége is. -
GABAI JÁNOS M. Á. V. pályafelvigyázó 60 éves kora-,. 

35. SZÍM. 1909. 56. ÉVFOLYAM. TASÁENAPI ÚJSÁG. 

í SVAIGZI SELYEM vámmentesen 
a házhoz! 

Kérjen mintákat újdonságainkról, fékeiében, fehérben és 
színesben Eolienne, Cachemire, Shantnng, Dnchesse, 
Crépe de Cblne, Cótelé, Messaline, Mousseline 
120 cm. széles, méterenként K 1.2U és feljebb. Bársony 
és pina ruháknak és blúzoknak stb. úgyszintén hímzett 
blnzok és ruhák batisztban, szíveiben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk, közvetlen a magánvevöknek bérmentve és el¬ 

vámolva. 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 24 (Srájcz.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 

gijógujorrás 
Salvator 

kitűnő sikerrel használtatik 
vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál és köszvénynél, a czukor-
betegségnél.az emésztési és léleg-

zési szervek hurutjainál. 
Húgyhajtő hatású ! 

Vasmentes! Könnyen emészth;;5 ! 
Teljesen tiszta ! 

Bniapest förakUr Édeskuty L árnál. 

Szépen bútorozott 2 ablakos udvari szoba eey 
TORT két úr (tanuló) rémére teljen ellatassal kiadó. 
Czím a kiadóhivatalban. 

Csakis Kufeke 
védheti meg a gyermekeket hathatósan a hányszéke-

léstol, a bélhuruttól és a hasmenéstől. 

CHINA-BOR VASSAL 
KjrffUnlkuB kiállítás 1906. L«?ma?»»abb kitűnt. 
ErősitŐHer gyengélkedők, vérszegények és 
labhadoiók számára. Étvágygerjesztő, ideg-
l-2öt>6 erÖsitő és v é r j a v i t ó szer. 
Kitűnő tx. 6WKI-HÓI több on-isi vélemény. 
I. Serravalló, «. d kir. idnri náiiitó Trieste-Barcola. 

Visárolhat6 a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
i K 1.60, egész liKni üvegekben á K 4.80. 

ö-

Steckenpfard-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan = 
:: a bőr részére. :: 

Ifjú tonrátom, l é g y s z í v e s és adj nfkem efí 
doboz Fay-léié valódi sodeui ásvam-paslillátköl'sön. — biMen ina* 
hogy te mindig szoktál n> hány dobozt magaddal vinni, ba útra lw 
Én teljesen meghűltem, de megfeledkfz'em. magamat Fav-féle »w 
sodenival ellátni és csak holnap szerezhetem be azokat. A kisoukof 
valóságos csodákat mitelnek nálam, minden meghűléssel '"" ' , ' j?8 ' ' ' , ' -
bánnak és a gyomromnak is kitűnően jól esnek. Fay-fcJe valé( '190( 

ás»any-pastil!ák kaphatók dobozonként 1 K "25 f-ért minden gyógy" 
tárban, drogériában és ásványvizkereskedésben, utánzatok n<"> 
határozottan visszantniitandók ! Vczérlépviselíség Ausilria-Ma?var«^ 

részére : W. Th. Guntzer t , Wien ÍV/1, Grosse Seugasse V, 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

wSTELLAtt-HAJVIZET, 
mert ez nem hajfestő, de oly vegyi összetételű szer, 
mely a haj eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K-

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Bndapeat, V/49, Siabadtágtór. Sét»tér-ntoi» 

MtrkAn. 

f Ma fáj a feje ne tétovázzék, hanem 
~ használjon azonnal Beretvás pastillát 

l TfOrona 20 fillér. — Kapható minden evóeyszertarban. 
* * * ' * 

Kapható minden gyógyszertaroan. . 
Orvosok ti ajánlva. — Három doboznál ingyen postai ezálli ás fp 
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bán Munkácson. — NEUHOPEB JÁNOS 79 éves korá¬ 
ban Budapesten. — ZICHY ANTAL gróf, Zichy István 
gróf zichiujfalusi nagybirtokos fia Budapesten. 

Eendesi BÁRÁNY IMBÉNB, szül. komáromi Őzike 
Emma 25 éves korában Héderváron. — Tótdiósi 
Diósai PÁLNÉ, szül. lipovnoki Lipovniczky Júlia 
73 éves korában Szentmihályúr községben. — Vő-
OEL BBBTA nyűg. székesfővárosi tanítónő 52 éves 
korában Budapesten. — SZIGETI EDÉNÉ szül. Mol¬ 
nár Juliska 36 éves korában Győrött. — PISZÁBBVITS 
MILÁNNÉ szül. Vucskics Amália 53 éves korában 
Nagyváradon. — EGKESBY GALAMBOS ÁKOSNÉ szül. 
Pethő Hóna 57 éves korában Halason. 

EGYVELEG. 
* Léghajócsarnok Luzernben. (Schweizban) 

Luzernben négy léghajó befogadására 700,000 
márkán léghajócsarnokot építenek. Egy léghajó ál¬ 
landóan Luzernben fog állomásozni, hogy az utazó 
közönséget Eigi, Brunnen és Engelberg-be, továbbá 
a Zug tóhoz szállíthassa. (G. L.) 

Első Leánykibázasitó Egylet mint szövetk. 
Gyermek- és életbiztosító intézet Budapest, VI. kér., 
Teréz-körut 40—42. Alapittatott 1863. — Folyó év 
július havában 1.847,800-— K értékű biztosítási aján¬ 
lat nyujtatott be és 1.618,800-— K értékű új biztosí¬ 
tási kötvény állíttatott ki. — Biztosítási összegek 
fejében 138,153 K 18 f. fizettetett ki. — 1909 január 
1-től július 31-ig bezárólag 12.676,800-— K értékű 
biztosítási ajánlat nyujtatott be és 11.136,300'— K 
értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. — Bizto¬ 
sított összegek fejében a folyó évben 787.489 K 04 f. 
és az intézet fennállása óta 14.650,44* K 63 f. fizet¬ 
tetett ki. — Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás 
minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek 
és legelőnyösebb feltételek mellett. 

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

Szerkesztői üzenetek. 
Feledés. Temetőben. Ilyen vers terem Magyaror¬ 

szágban évenként vagy egy fél millió: nem volna 
semmivel sem indokolva, hogy épen ezt közöljük a 
sok közül. 

GaraDoncziás. Ha nem volna a fiókunk annyira 
tele közlésre váró versekkel, talán megígérhetnék 
közlését, de a hogy most állunk, nem akarjuk olyan 
ígérettel biztatni, a melyet nem válthatnánk be. 

Szeretlek. Ezt a romantikus szavaló hangot mi 
mesterkéltnek és dagályosnak látjuk; nekünk többet 
mond egy jól eltalált halk szó, vagy egy szépen 
kihangzó rím, mint az ilyen lármás rhetorika. 

Leányomnak. Arra a czélra, a melyre készült, meg¬ 
felel, de a mi nagy nyilvánosságunk világítását nem 
bírná ki. 

SAKKJÁTÉK. 
A 2655. sz. feladvány Spóner Andortól, Nagyloumioz. 

A 2534. sí. feladvány megfejtése Bohuster Zsigmondtó1, 

\. Vb7-c7 ... Fa7xb6 (a,b, 
o, d, e) 

2. Vc7—c3 . . . Ka5xb5 
3. Fd5—c4 f matt. 

A. 

í. „ .. Któ-b* 
3. Vc7-c3 f matt. 

d. 
1. . . . Fe8-c6 
2. Vo7xa7 . . . Ka5-b+ 
3. b5xc6 t matt. 

l . Fe8xb5 
2. Bb6-a6 — Ka5xab (b) 
3. Fd5—b7 f matt. 

1. . Fa7-b8 
2. Bb6>.b8 . . . KaB—M 
3. Vc7—o* f matt. 

1. . . '.. Hb8-o5 
2. Bb6—a6 . . . K. t. sz. 
3. Ve7-a5 t matt. 

Helyesen fejtették m e g : Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A tBudapati Sakk-kön. — 
A • Budapeiti III. kér. Sakk-kőn. — Ladányi Antal. — 
Wygchogroci Pál. — Beér Mór.— Oottléb István (Budapnt). 
Németh Péter (Ciongor). — Kintzig Róbert (Fákért.) — 
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬ 
vár). — Szabó János (Rakonti-Sttntlátzló) — A «üy<5ri 
Sakk-kör. > — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). — 
A tZborói Táncukért. — lA Kaloctai Katholikui Kört — 
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hubay Bertalan (Hodtái-
ujlak.) — A t Duna földvári EgyenlSitgi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály f Biharudvari). — Caolnoki István (Hajdú-
hadháta). — A •Ltibicri Qaidatági Kattinót (Leibict). — 
Lnstyik János és Szivik Janói (Albrrti-Iria). — tCtengeri 
Cattinót (Címger). 

KÉPTALÁNY. 
SÖTÉT. 

BELGGZÉS 
Világpatent. 

(D. R. P. 210,225.) 
Magyar 43775. Osztrák 

37pS3.;AngolJ187"0. Franczia 389702. 

és a légző-
szervek 

(krónikus) hurutjai 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 Pulmo-
geii-vállalat, Budapest, VII., Dohány-utcza 7. sz. 

Prospektus díjtalan. 

b e A • l g h 
TILÍOOH. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2533. számú feladvány megfejtése Kintzig fióberttől. 
Világos. Sötét. Világot. a Sötét. 

\. BW— b6 . . . Ke5xd5 (a) 1. _ . . . Ke5—f* 
2. Bb6—b5 f matt. 2. Hb2-d3 t matt. 

A 30-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Kinek nem szűre, ne vegye magára. 

Felelős szerkesztő: Hoitey Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Reáltanoda-ó. &. 

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

szeplős hölgyeKet HalljuK 
ama 
kik arczukról egész egyszerűen lemossák az összes szeplőt és pattanást a DIANA szappan és DIANAkrém segítségével, 

KÖSZÖNŐ LEVELEK: 

Igen tisztelt Gyógyszerész úr 
Ne vesse meg az én elismerő levelem, de nem tudom másként meghálálni azt, 

hogy a Diana crémje minden szeplömet elmulasztotta. Különben nem volt semmi 
szépséghiba rajtam, de az a sok szeplö egészen eltorzította az arczomat s azt hiszem 
a fő a.' egy nőnél, hpgy az arczböre sima és fehér legyen. Egész életemben hálásan 
fogok Önre gondolni. Üdvözli Hans Grete Saugerin. 

Tekintetes ERÉNYI uram ! 
Ha lehet, küldjön utánvéttel 4 darab Diana-szappant, mert már elfogyott a másik 

3 darab és én annyira megszoktam már a Diana szappant, hogy nem is tudnék más 
szappannal mosakodni. Dicséretére válhat ez a szappan, mert mióta ezzel mosakszom, 
nincs egyetlen szeplöm 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! 
Szivesen terjesztem az ön Diana-sznppanát és Diana-crémjét, mert végtelen örömöm 

van, mióta ezen szereket használom. Ahányszor a tükörbe nézek, mindég áldom ént, 
hogy ilyen csodálatosan eltűntek n szeplöim és pattanásaim. Kérek ismét 6 darab Di¬ 
ana-szappant és 3 Diana-crc met nappali használatra. Tisztelettel ScUeilnffer Qertrnd. 

Tisztelt ERÉNYI úr l 
Az itteni gyógyszertárban nem kantám Diana-púdert, Ön pedig azt írja, hogy ta¬ 

nácsos gyengén bepuderezni az arczol, küldjön tehát 'i doboz fehér púdert szarvasbörrel és 
miután úgyis egy a portó, tessék hozzácsomagolni 3 darab Diana-szappant is. Ha van 
valami jó mitesser-irtója, ügy küldjön azt is, de csakis Erényi-féle legyen és ne kerül¬ 
jön többe 2 koronánál. Megint csak azt mondom, hogy a legjobb szeplö ellem szer az 
Ön Diana-crémje és Diana-szappanja, mert az én szeplfis arczomat valami bámula¬ 
tos módon megszépítették az Ön szerei. 

Teljes tisztelettel X,ndwi? Sarolta. 

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 kékes-
szinü arczbőrnek, amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak. 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 
használatra) l kor. 5O íill. 

Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) 
l kor. 5O fül. 

Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O fül. 
Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 

(fehér, rózsa, vagy sárga színben) l kor. 5O IÍ1L 

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

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly körút 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordnlópostával utánvéttel eszközölteük.) 
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MARGIT 
Bcreffniegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag a különösen a légző¬ 
szervek hnrntos bántalmainál igen jó hatású még 
.'. .'. akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .'. .'. 

Megrendelhető: ÉDESKUT Y L.-nél Budapesten és 
• forrás kezelöségénél Munkácson. 

Sok aggodalmat okoz 

Í$ 

az emberiségnek, — agy férfiaknak mint nőknek — ha 
fczt veszik észre, hogy hajzatuk őszülni kezd. n 

A legtöbben belenyugosznak abba, hogy idő előtt ősz ,t 
haj, vagy szakáll árnyékozza be fiatilos arcznkat. Igaz R 
ugyan, hogy az öszség kíméletlen módon öregiti a külsőt, S 
de a festett haj nemcsak öregít, de torzítja is az arczot. )j 
Igen nagy szolgálatot tett tehát az emberiségnek Mr. 
Wooder londoni (Kegenstreet 75) vegyész, aki éveken át 
való kísérletei után egy olyan szert tudott előállítani és 
íViotor ia Regenerá tora névén forgalomba hozni, 
mely a haj, szakáll vagy bajasz tovább őszülését teljesen 
megakadályozza. • > 

A • Vic tor ia Regene rá to r t nem festék, azért aki 
teljesen, avagy erősen ősz, az nem használhatja. Aki az 
első ősz hajszálakat észreveszi, az tépje ki azokat, utána 
használja a "Victor ia R e g e n e r á t o r t ' , akkor soha 
sem nő többé ősz haja. •• 

Akinek még gyéren van ősz haja és azt óhajtja, hegy 
az oszség tovább ne terjedjen, a • Vic to r i a Regene¬ 
r á t o r t használata által ezt bizton-eléri. A "Victoria 
Regenerá to r t minden hajnak, még a világos szőkének 
is megtartja az eredeti színét, megóvja a bámulástól és 
fakulástól és a legöregebb korig bármilyen hajat meg 
ment az őszüléstől. Aki nem érné el a használat által a 
hirdetett sikert, a főraktár köteles ez esetben a pénzt 
visszaszolgáltatni. Használata igen egyszerűen éa pedig 
aképen történik, hogy hetenkint egyszer a szerrel enyhén 
bedörzsöljük a hajtöveket; Orvosilag fölülvizsgálva ár¬ 
talmatlannak találtatott. 11 , 

VARGA SÁNDOR Bpest, 
mellett eszközöl a magyar-

áországi főraktáros VII., Baross-fér 22, sz. 

Fürdői és üti olvasmányok, 
MAGYAR KÖNYVTÁR 

Szerkeszti RADÓ ANTAL. 
Újabb magyar elbeszélők : 

Ady E n d r e : Sápadt emberek és történetek (497. sz.) _ 
A m b r u s Z o l t á n : Hajótöröttek. 8 elbeszélés (56. sz.) 
— Arnyéktlakok. 7 elbeszélés. (204. sz.) _ _ _ _ _ 
— Berzsenyi báró és családja. Tnllrajzok a mai Budapestről. 

I - I I . (284—285. sí) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
— Kevélyek és lealáiottak. (328. sz.) _ _ _ _ _ 
— Ámor és l halálfej. Elbeszélések. (öiO. sz.) _ „ 
B á r s o n y I s t v á n : Vadásztörténetek. (28. sz.)_ _ _ 
— Szól a pus-ka. Vadásztörténetek. (217. sz.) _ _ _ _ 
Benedek Klek : Apró tőrténetek. (228. sz.) _ _ _ 
B í r ó L a j o s : Elbeszélések. (549. sí.) _ _ _ _ _ 
Bródy S á n d o r : Emberfejek. (197. sz.) _ _ _ . _ 
— Az aulomol.il. Elbeszélések. (469. sz.) _ _ _ _ _ 
Kaltay L u c i e n : Egy tengerésztiszt naplójából. (5Í2. sz.) 
He l t a l J e n ő : Gertié és egyéb elbeszélések. (248. sz.) _ 
— A Vénusz-bűnügy és egyéb elbeszélések. (423. sz.) _ 
H e r c z e g F e r e n c z : Elbeszélések. (198. sz.) _ _ _ 
Heves i József : Nászuton. (407. sz.) _ _ _ _ 
I g n o t u s : Változatok a G húron. (292. sz.) _ _ _ _ 

K a b o s K d e : A csengeri kalapok és egyéb törtenetek. (67. sz.) 30 
F . Kaffka M a r g i t : Levelek s zárdából. — Nyár. (437. sz.) 30 
K a z á r E m i l : Elbeszélések. (2(Hi. sz.) _ _ _ _ _ 30 
Kemechey J e n ő : Bodrogközi történetek. (281. sz.) _ 30 
Kenedl C é z a : Három elbeszélés. (174. sí.) _ _ _ 30 
— Kriminális történetek. (556. sz.)_ _ . . _ _ _ 30 
K ó b o r T a m á s : Elbeszélések. (129. sz.) _ _ _ _ 30 
K o z m a A n d o r : Víg elbeszélések. (47. sz.) _ _ _ 30 
Krúdy G y u l a : Nyíri csend. Elbeszélések. 347. iz.)_ _ 30 
— Hét szilvafa. Elbeszélések. (501. sz.)_ _ _ _ _ 30 
Lengyel L a u r a : Tavaszi mese. Elbeszélések. (355. sz.)... 30 
Lőrtnczy György: Bolyky Abris válópSre és egyéb elbeszé¬ 

lések. (539. sz.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 f. 
Minden füzet külön is kapható a kiadónál: 

LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság 

Budapett, VI. kér, Andrássy-út 21. szám 
« minden könyvkereskedésben és vnsnti állomáson 

Divatos kézimunkák 
és hozzávaló kellékek, függöny kongró , 110 széles mtr. l kor . , 
remek sodrotlszálu kongré f u tó v. mi lUeux kezdve, anyaggal 4 ív.. 

Budapest, IV., Koronaherczeg-nteza 11. 
- Harisnya és keztyti különlegesség. -

3 pár elsőrendű flór a-jonr harisnya 3.60 kor. Árjegyzék bérm. 

.Titania" 
gyorsgó':mosöyép 

f_l£1__1 minden mosógé-

le ln lmul peli bármelv k s n . 
knrrencziához tartozzék (olya¬ 
nokat is, mel}ék nagy lármával 
és piaczi reklámmal birdet-
tctnek); 
m ÁR hófehérre harmad innjri 
m o s időben, mint azelőtt; 
t-i—íii a fehérneműt eddig 
«Uffleil el nem ért módon ; 

megtakarít l8 V £ 
OLCSÓ de jó. 
Sok ezer áll üzemben és ngyan-
:: ennnyi az elisinerőlevél. :: 
VT Próbára is. ~9t 
T i t a n l a - m á n g o r l ó . 

17-féje 
nagyság¬ 

ban 2—3 
keményfa-
hengerrel, 
minden ár-
fokozatban 
35 K-tóI 

feljebb, öt 
évi jótállás 

T l t an la - fo r ró faosa ró . 
elsőrendű paragummi henger¬ 
rel. Prospektusok, plakátok és 
referencziák ingyen. Képvise¬ 

lők kerestetnek. 
T I T A N I A - M Ü V E K 
W e l s , Felső-Ausztria 20. sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt: mosógépeket, takar 
mány-fnllesztöket. velögépe-
kel, szénagc reblyékel, szegecs-
fecskendőket, kUlönzőket, stb. 
Részletfizetések szívesen en¬ 

gedtetnek 

Jakab Ödön könyvei, 
Költői müvei : 

ydr. Költemények. Diszkö-
tésben *•— 

Hangok az ifjúságból. Költe¬ 
mények. üíszkötésben 5.60 

Szilágyi és Hajmáii. Költői 
beszély 4 énekben. Neogrády 
Antal művészi rajzaival. 
Diszkötésben 3.60 

Argirus. Tündérmese 4 ének¬ 
ben. Nyolcz fénynyomatu 
képpel és számos szöveg¬ 
képpel. Diszkötésben 10.— 

Pdtztortüzek. Versgyűjtemény. 
Pompás diszkötésben 4. — 

Háza. Költemények. Neogrády 
Antal képeivel. Díszes bőr¬ 
kötésben 4.— 

Prózai munkái: 
Élet. 14 elbeszélés egy kötet¬ 

ben 2.— 
A két imposztor. Elbeszélés 

gyermekeknek. Neogrády 
Antal rajzaival. Színes disz¬ 
kötésben *. — 

Falu. Elbeszélések Kimnach 
László rajzaival. Színes disz¬ 
kötésben 5.60 

Komédiák. Elbeszélések gyűj¬ 
teménye. Tnll Ödön művészi 
rajzaival. Pompás diszkö¬ 
tésben 5.60 

Pihenő. Elbeszélések. 
Neogrády Antal rajzaival. 
Színes diszkötésben 5.60 

A jövevények. Dráma 3 felvo¬ 
násban. Kötve 2.— 

Megrendelhetők : 
LAMPRL R. könyvkereske¬ 
dése (Wodianer F. és Piai) 
r.-t.-nál, Budapest, VI. kér., 
Andrássy-ut 21 . sz. és minden 

könyvkereskedésben. 

MAGYAR K I R Á L Y I ÁLLAMVASUTAK 
Budapest balparti üzletvezetőség. 28625/909. sz. I. 

Pályázati hirdetmény. 
A vonalainkon az 1910. évben, esetleg a következő 

1911. és 1912. évben is szükséglendő különféle pálya-
fentartási keményfák szállításai biztosítani óhajtván, 
azok szállítására nyilvános pályázatot hirdetünk. 

A megközelítő szükséglet a következő: 
Tölgyfa deszka_ _ _ _ _ _ _ 66 m3 

Faragott tölgyfa 4 méter hosszig— _ 346 « 
« 4 m. hossztól 7 m.-ig 45C • 

f i 7 c f 9 t 5 t 
Keritési oszlop tölgyfából, gömbölyű 2220 drb 

• f • faragott 1360 • 
Tölgyfa palló _ _ _ _ _ _ _ 282 m3 

Tölgyszálfa 8 m. hosszig _ _ _ _ 23 t 
Az ajánlatok f. évi szeptember hó 15-én déli 12 óráig 

üzlet vezetŐBÓgünk I. általános osztályánál (Teréz-kö¬ 
rút 62. sz. I. emelet ajtó 5) adandók át, a bánatpénz 
ugyanott a gyttjtőpénztárnál f. évi szeptember hó 14-én 
déli 12 óráig teendő le. A részletes pályázati feltételek, 
nemkülönben a megközelítőleg szükséges mennyiségről 
szerkesztett méretjegyzék és ajánlati űrlap valamennyi 
üzletvezetőségnél megtekinthető, üzletvezetőségünk ál¬ 
talános osztályában (Teréz-körut 62. sz. T. emelet ajtó 4) 
pedig megszerezhetők. 

Budapest, 1909. évi augusztus hóban. 
Az üzle'vezetőség. 

(Utánnyomás nem dijaztalik.) 

Medve vagy majom! A legeredetibb 
új játékszer! Bukfenczet hány! 
Fejtetőre áll! Rendkívül tráfás! 

Legújabb játéksze-
rönk, majom vagy 
medre (20 cm. nagy) 
a legszebb szőrmé¬ 
ből, a leggyönyörűbb 
játékszer, melyet el 
lehet képze'ni. A kar 
balra való tolása által 
egy az állatka belse¬ 
jében levő óramű hu-
zalik fel, amely, az 
állatkát földre ültetve 
sz a legkomikusabb 
mozdulatokat teszi, 
olyannyira, hogy a 
gyermekek hangos 

kacagásban törnek ki és t felnfitteket is nagyon mulattatja. Majom vagy medve tetsios sierint csak K 3.5O. 2 darab csak K 6.5O. 
Eladás utánvéttel ás nj dón s ági áruházból 

HEINRICH KERTÉSZ, Wien, L, Wollzeile 34-U. 
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princesse RUHÁK 
costum és pongyolák 

B P e s t ' V I - Andrassy-út 48. 
Divatlap ingyen!! 

^^^^ 
jelenkor legkiválóbb bőrfinomitó 

találmánya a 
„„vényekből készült ^ t ^ p . Ab5r 
kristályszeríi x * ^ ^ k l ^ p k fe.61etel nem 
massza, a ^ C X V ' oxidalja is nem sfa-

— ^ ^. J gitja, mint a zsíros Ken> 
\ . * csök. Ellenben fehéríti, üdéié és 

bársonysimává változtatja. Kapható min-
dm drJgiriibin PíibUSjily >) f. n üvegdoboz 

Mappán l, padét l K. Fórakt. B Í . Baross-utcza 91. 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Károly-körút 26., I. emelet 

sorok 
padlás néli FOGAK 

Aranyfogkoronák, a r a n y h i d a t és mindennemű kaur.nk 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távol í tása fölösleges. Ta r tó s po rce lán - és arany-tö 
mesék. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 1U évi jótállással. Vidé¬ 
kiek t nap alatt kielégittetnek, megvárha t j ák . — Mérsékelt 5nk. 
Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAÍ 
néhai dr. NVut'eld D. fogorvos volt techn. assistense. (Lilt.) 

Hirdetések felvétetnek Blockner I. hirdető-
irodájában, Bpest, IV.. Sütő-u. 6. 

f] Budai Szt/Luliöcsfürdő 
Nagyszallodájában és Thermal-szállo-
iájában lakás teljes ellátással napon¬ 
ként 10 K-tól feljebb. Minden szoba 
kilátással a Danára. Kénes ÍSZap-
:::: fürdők és iszapborogatások. :::: 

Hattyú gyógytár 
Budapest, Aréna-úf 124. 

m MÁRIA 
Csipke-, veg7é»«eti tisstltáeg 

Fióküzletek: IV., Eskü-út 6, VI., An.irA.sy-úl 16, 
VIII., József-körűt 2, IX., C.alvin-tér 9, V, Harmln-

Bzelottl HRONPUSZ. * * * * - c«<l-ut«a 8, VI, Teré«-kBrúl 89. 

DÁVID KÁROLY ÉS FIA 
doboz-, papíráru- és szab. fémkapoes-gyára 

Budapesten, ...Mészáros-otcza 58.sz, 
Telefonszám 41-48. Siirgönyczím: Cartonage. 
— Gőzerőre berendezve. 
A magyar kir. dohányjövedók szállítója. 
:: :: Napi gyártás 150,000 doboz. :: :: 

Vas- Réz- Kertibulor l 

Állandó dús választék modern rézbntorokban, vasbutorokbau, sodrony-ágy¬ 
betétekben, ruganymatraozokljan, kerti vasbntorokban, gyermekkocsik¬ 
ban stb. stb. .-. .-. .-. .-. .-. Képes árjegyzéket ingyen és bérmentve knldank. 

PAPAI és NÁTHÁN 

kitűnő 
bajvíz 

l ftl án l ki 60 ftllér. 

Szenvedő hölgyek és urak 
ne mulasszák el legújabb árjegyzékem ingyen 
és bénnentes küldetése iránt hozzám fordulni. 
E felettébb hasznos, mintegy 3000 természetbű 
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 peiig ki¬ 
tűnően beválik az altest támasztékánl szülés 

előtti és utáni időszakokban. 
V a r r á s né lkü l i gununihar isnya görcsér, 
eres csomók, viszértágulásnál, valamint dagadt 
és egyébként szenvedő lábakra a legradikálisabb 
hatálya szer. Mérték szerinti elkészítését leg-

jutányoeabban eszközli: 
¥ A ! A Ü I orvosi mőszer és testegytnesitó gépek 
sYClViil 9> evára Bpest, IV. , Koronaher-
czeg ntoza 17. AlapittatóU 1878. Teltfon 13 

531. sz. K e t t é n y i l ó ú t i t á s k a , barna tehén 
bőrből, linóm., kulcsosai zárható zár, két tolózár, 
átkötő szíjakkal, ripsz bélés, belül elválasztó rekesz. 

iroiiiánstáskával és lecsatoló szíjakkal. 
.lossza 4» 83 60 65 70 cm. 
irTK 3 9 . - 44.— 48.— 53.— 60.— 

523. az. P u h a k é z i t á s k a , barna tehenbír bol 
kulcsrsal zárható zár, két tolózár, fenek* ránczos, 

ripszbéléi és belül egy oldalzaeb. 
30 39 2í 45 48 cm. 

~ 19.- 20.- 81— 88—21.-

526. sz. B a r n a vagy f eke t e t ehénbőr¬ 
bő l , kulcsc»al zárható, sárgaréz-zár és álhajtók-

kal, lmom bélés és belül egy oldalzseb. 
Hossza 40 48 50 55 ' 150 65 70 cm. 
IraK 27,-31.—85-37.5048.- 46.- 52.-
A n g o l t á s k a (ugyanolyan niint az 526. sz.], 
barna lut. nyáslös vilorlavászoiiliól, nikkel zár- és 

feo 40 
áthajtok. 

45 55 em. 
A,«K 16.- 18.- 20. - 22 . -

517. sz. Ü t i kosá r , finom vesszőből, két erős 
zár, födele vilorlaviszonnal boriira, belől Tizhatlan 
káiránvozoit vászonnal kibélelve és lecsatolt Svvel. 
Hossza 80 90 100 cm. 
íralT 

HÓI kflUl»-BjllÖm> 

5 
S KW, 5 0 f. 

551 sz. H á r o m o s z t á l r n bőrönd, finom 
disznéfaörMl, linóm zár, lecsatoló szilákkal, belül 
külön rekesz felső ruhának, fehérneműnek és czipők-

nek, croiseval bélelve, 70 rm. két zárral. 
Hossza 60 65 70 cm. 

Herknlesz-koffer , valódi orosi fournir-lemei-
bői kísiüll állvány, «rős vilorlavászonaal bevonva, 
uiajfeslékkel fi'-lv. a léczek mellett barna sávok¬ 
kal, linóm biztonsáfri tárak. erSs béléses btrfofró. 
&0% s n l y m e g t a k a r i t á s . U r a k részére 

egy b e t é t t e l . 
Hossza 80 90 1IÍO 110 cm. 
AnK 54.— 6 2 ^ ^ I O ~ 78.— 
Hölgyek részére % betéttel és egy kalap¬ 

rekesz. Magasabb alak. 
Hossza 90 '100 110 cm. 

'88.-íraTT 1 O . - 76. 

5i*. A n g o l rnhabóróncl, finom disznó¬ 
bőrből, két fekszir-zár, belül egy betét, erős bélés. 
Hossza 60 65_ 70 cm. 
GaTT~ 47— 50. - 62— 
546. sz. (Ugyanolyan forma, mint az 547. szám.) 
A n g o l r n h a b ő r ö n d , barna vitorlavászonnal 
borítva, valédi disznóbőrrel beszegve, finom zár, 

két zárvédő, belül egy belét, lmom bélés. 
Hossza 60 65 70 cm. 

26.50 

Üti láda, hölgyek és arak részére, 
világos vízhatlan vitorlavászoonal bevonva, egv betét 
Hossza 80 90 UÍQ cm.. 

Üti láda, hölgyek és urak részére, 
világos vagy barna vízhatlan vitorlavászonnal be¬ 

vonva, erős bőrfogók és egy betét. 
Hossza 80 90 100 110 cm 
ÍÍTK 24 . - 26.- 30 . - 3 3 . -
Vérem szén áriapot (összehasonlítás rzéljából is) 
megőrizni és engem beesés megrendelésükkel meg-

. tisztelni. 

HELLER M. Utóda bőröndös-mester 
B u d a p e s t , V I I . . K á r o l y - k ö r u t 3 . Súrgönjczim: .BOROND* Budapest 

Táarékpénztári és Országos Záloplcsön I-T, 
Irodái i Vt, Aadrusr-at 5 m*, a. issjit hásábanX 

BtHietat rénvinutöke: 10 millió korona. Elfogná betéteket, Itnámitol váltókat i* előleg* 
nmit értékpapírokra. 

K. klr. •»»>>. OBrt.-mormJa.ttt foőlánadtó h.ljr.i VL, Aadrimmj-nt S-
&il«t«i: IV, Károly-körut ÍS., IV, Ferenaiek tér* t. (Irmaii-vtf*a *arok) 

vtna 57., VOL. Jóaef-körut í , VW., 
Fű, 
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« vagy Rizsvaj t ö r v . v é d v e . :: 

A z é r e t l e n r i z s T E J N E . H Ü 
n e d v é b ő l k é s z í t e t t csodás és 
:: gyorshatásu arcz-szépitő. :: 

T e l j e s e n k i s i m í t j a a r á n c z o -
k a t ! Kgry a d a g á r a 3 K 5 0 t. 
K g y d r b s z a p p a n á r a 1 K 6 0 f. 

e 
30 

N 

részére ; Főraktár Magyarország 

Bpest: Török gyógytár Király-u. 
Kolozsvárt: Dr. Bíró gyógytára. 

készpénzért és részletre. 
3 i ioba teljes berendelés 3 6 0 Art, 
mely áll: 1 háló, ebédifi és szalonból. 
100 szoba állandóan készen raktáron 
a legegyszerűbb kiviteltől a legfino-

mabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 fill. bélyegekben. 
N A G Y I M R E lakberendezési vállalata, 
B u d a p e s t , V á c z i - k o r a t 9 . 8Z. (Szerecsen-u. sarok.) 

BÚTOR 

Félig ingyen! 
• *im*^^B***m^m* 

'» ELEKTRO" 

Ára csak 
K 11.80 

aranyóra 
Senkinek 

sem szüksé
ges ma már 

valódi 
aranyórái 

200 tormá
ért vásárolni, 
mióta az ide 
lerajzolt ki
váló gyárt

mánya 
tElektro.-
aranyórál 

(Glashülle-
rendszer)ké-
siitik. Ezen 
éra szerkeze
tének három 
fedele van és 
kizárólagosan változatlan, aranyhasonló ércotvényból és ezenkívül még 
egy vastag réteg valódi arannyal, mely villamos áram segítségével lesz 
rávezetve, úgy, hogy kiváló tartósságért teljes garantiát vállalok. 

Az .Eleklro .-aranyórát senki sem tudja egy 200 koronát éré 
aranyérátél megkülönböztetni. Pontos járásért 5 ívig írásban garan
tálok. Római vagy arabs számjegyekkel. 

csak K 11.80. 
Minden Elektru-aranyóra vásárló ajándékai 

egy szép elektro-aranyláncot is kap. 
Minden Elektru-aranyóra mellé 5 évre szóié kezességi jegy van csa

tolva. — Egyedüli árusítás utánvéttel. 

Heinrich Kertész, Wien, I., 
Wollzeile 34—U. 

S E R A I L - A R C Z K E N Ö C S , 
- la^aB^^^aaSka^g] 
3 

I .SERftlL-^RCZKENÖCSL 
XHC7-SZEPITÖSZER Sl 

ax szosos tisztítja, teneríti es barsonypanave tessu. 1 
t e»rely surm 1 kei-. 4 0 ML, kis tégely i n 7 0 aUL 
•««l-e«au»psui , Epe-ssmppaui kitűnő toflett szappa
nok a kenőcs hasznalatához. Seradl - or«me nappali 
használatra, Serai l -ponder kiváló finom arezpor há
rom színben, fehér rózsásain es créme. Egy doboz ára 1 kor 
KésBti R O Z « I T A T M A T Y A 8 gyógyírt*™. 

Ar»nU», Ssebadsáar-ter. [ f f i l 

Ki az életét szereti, csak a 

ROPS 
biztonsági gyorsfőzőt használja. 

Tűzveszély kizárva. Ha felborul, elalszik. 
Szesz ki nem folyhat. Szeszfogyasztásban 
igen takarékos. Tartós, szolid kivitelben, 
:: :: ónozott vasból :: :: 

á r a Budapesten 4 k o r . 
Kapható minden jobb vasáru-üzletben 
Budapesten és vidéken. Ha valahol nem 
kapható, szíveskedjék hozzánk fordulni. 
Képes prospektus ingyen és bérmentve. 

O i f \ r > O Fémáru Rész-
í \ \ J tr O vény-Társaság 
Budapest, V., Váczi-út 74—77. 

U J D O M 8 Á G ! Papek-fé le törv. védett 

pénz-
tárcza 
erőt zergebörliül. 
Előnyei: egy drb 
bőrből készítve, 

minden pénznem külön van, lapos és nem merev. : : 
Urak részére 11 cm. hossza, 7Vi cm. széles 3 korona, 
hölgyek • I I a « ÖVi t c 3 i 

Vidékre 2 darab megrendelésnél portómentes küldés. 

PAPEK JÓZSEF bőröndös és finom bőrára készítő 
Budapest , VII I . , Rákóci i -nt 15 B . — Árjegyzék bérm. 

OLBRICH L. 
K z l J a r v ö - r t ó , n y e r g e s é s b ó r t t n d ö c i 

Bpest, VI., Teréz-körút 6. 
Dús raktár lovagló-, hajtó-
vadász-, utazási és sport-
::: ozikkekben. ::: 

Alapítva 1875. Árjegyzék ingy. 

Telt kebel elérésére. 
Szép keblet szerez
ni, ma már nem ké
pez titkot a hölgy
világ előtt, a mióta 
a . P i l u l e s O r l -

e n t a l e s t f k e -
leti labdacsok) 
csodálatos ha

llása ismeretes. 
Ezek a piiulák 

valóban 
azon talaj
donsággal 

bírnak, 
hogy a 

keblet kifejlesztik, megszilárdítják 
és uijáalakitják, ép ugy a nyak és 
vállcsontok üregeit megszüntetik 
az által, hogy a kebelnek kecses 
teltséget kölcsönöznek a nélkül, 
hogy a derekat kibővítenék. A 
k e l e t i p i i u l á k főleg keleti nö
vénykivonatokból készülnek s az 
ártalmas arzéntől teljesen mente
sek. Hatását nem szabad hasonló 
czéló. más külső vagy belső hasz
nálatra szolgáló szerrel összeté
veszteni. Egy több mini 20 évi 
eredmény a P i l u l e s O r i e n t a -
l e s hírnevét megerősítette annyi
ra, hogy úgy a tiaial leánynak, 
mint az asszonynak az egyedüli 
eszköze arra, hogy telt s szilárd 
kebelre tegyen szert. Könnyű és 
diskrét kezelés, tartós eredmény 
már 2 havi használat után. Egy 
•vagteske használati utasítással 
6.45 kor., utánvéttel 6.75 kor. Fő
raktár Budapesten Török József 
VL, Király-utcza 12. Prágában 
Fr. W"ittak & Co.Wassergasse 19 

+Soványság. + 
Szép telt alakot, gyönyörű keb
let 6—8 hét alatt érhetni el a 
törv. védeti .Büsterl*. nevű 
arany éremmel (Paris 1900, 
Hsmburg 1901, Berlin 1903) ki
tüntetett orientális erőporunk 
használata által. 30 fontnyi hí
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel-
téUen reális, nem szédelgés. 
Sok elisinerolevél. Dob-̂ z hasz

nálati utasítással 2 marka. 
Postautalványon v. utánvéttel 
(portó külön) Hygienlscb.es  
Instant D. rraas Stelner 
* Co Berlin 57. Königgratzer-
strasse66. Budapesten kapható 
Török Józsefnél, Király-u. 12: 

BIJTÖR 
ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész
pénz vagy részlntre kapható 

S Á R K Á N Y I. 
butoriparosnái, Budapest, 
VII., Erisébet-kórnt 26. M. 

műhely és raktár. 

ssSHHafa^LH 

LEGJOBB ARCZSZÉPTTÖ 

Páratlan é s csodás hatású arezszépitő és 
finomító a Földes-féle 

Margit-créme 
főúri körökben használt készítmény. Zsirtalai 
ártalmatlan, rögtön szépít. Az egész világon kap
ható 1 és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan 
70 t , Margit- pouder 1 K 20 f. három színben kap
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek alkalmat
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a készítő : : : : : 
F Ö L D ES K E L E M E N gyógyszerész A r a d o n . 

:: K i z á r ó l a g e r e d e t i , l e g j o b b a k n a k e l i smert 

„Iró angyal" 
gramofon 
gépek és l e m e z e k . 

S C H M I D NÖVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. s z . J ^ , 
Választékküldemények, kedvező lemezcsere fölvétet Ár- is 

lemez]egyzék ingyen és bérmentve. 

Wrlfl viliykiá'lUáa tBrand JYtasi 1SOO. 

Kwizda-féle Rest itntions - fluid 
mosóvíz l o v a k számára 

Szóvédjegy, ezimke és csomagolás védve. 

Egy üveg ára 2 K 80 f. 
40 év óta az udvari- és verseny
istállókban van használatban n a . 
gyobb strapáknál elő- és ntoerő-
sitőnl, inak merevségénél, 
stb. az idomitásnál kiváló 
munkára képesiti a lovakat 

K w i s d a - f é l e 
Res t i tu t ions - fluid 

esak a mellékelt 
védjegygyei va
lódi. Képes ár-

Jegyzéket ingyen 
és bérmentve 

Főraktár: Törők Jozsel gyógy
szerész, Bndapest, Király-u. 12 

és Andrássy-nt 26. 

Tennis-raketek. 
sport-, utazásig 

és 

turista-czikkek 
nagy választékban, a megszokott finom kivi
telben és szolid árak mellett 
:: K Legújabb sportárjegyzék megjelent, c = 

HuzellaM. 
BUDAPEST, IV., 
Váczi-ntcza 28. 

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

35. SZ. 1909. (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
KÖM U N K ATARS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, AUGUSZTUS 29. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Reáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetésiig™ 
feltételek: [ Negyedé' ívre 

18 korona. A • Vildgkronlkát-\a\ 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
« korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a poetaüag meg
határozott viteldíj is esatolandó. 

A XW. NEMZETKÖZI ORVOSI KONGRESSZUS. 

M' "IKOR EZEK a sorok kikerülnek a zakatoló 
gép kerekei közül, egy lélekemelő ese
ménynek leszünk tanúi, mely által 

újabb beigazolást nyer az a sokszoros, szinte 

szállóigévé vált tapasztalat, hogy nincs többé 
távolság. A tengeri és szárazföldi mérföldek 
ezrei nem választják el többá egymástól a 
nemzeteket és egyeseket, a mikor egy lelke
sítő momentum által felébresztett ösztön arra 
birja a hivatott férfiakat, hogy egymáshoz kö

zeledjenek, együvé sorakozzanak, hogy egy 
magasabb ideálnak hódolva, együttesen áldoz
zanak annak oltárán. 

Augusztus 29-ikén nyitja meg Budapes
ten a király Ő Felségének, mint fővédnök
nek képviseletében József főherczeg védnök-

Dr. Mtiller Kálmán, 
a kongresszus elnöke. 

Bókay Árpádné, 
a hölgybizottság elnöke. 

Báró Korányi Frigyes dr., 
a kongresszus tiszteletbeli elnöke. 

Dr. Elischer Gyula, 
a kongresszus pénztárnoka. 

A X V I . N E M Z E T K Ö Z I O R V O S I K O N G R E S S Z U S E L N Ö K S É G E . 

Dr. Böke Gyula, 
a pénzügyi bizottság elnöke. 




