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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. 
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helyettes a XVI. nemzetközi orvosi kongresz-
szust. 

Már a madridi kongresszuson részt vett 
magyarországi kormányképviselők hallhatták, 
akkor ugyan még suttogva emlegetett azt az 
óhajt, hogy a legközelebbi kongresszust a ma¬ 
gyar metropolisban tartsák meg, de hivatalos 
megbízatás hiányában ennek az óhajtásnak a 
maguk részéről tápot nem nyújthattak. De a 
már egyszer felszínre került gondolatot tudo¬ 
másul kellett venniök és hazatérve, nem mu¬ 
lasztották el azt az illetékes körökkel közölni. 
Ekép nálunk is lassan megérlelődött az a 
terv, hogy a legközelebbi nemzetközi or¬ 
vosi kongresszus székhelye hazánk fővárosa 
legyen. 

A magyar kormány nagylelkűsége és a szé¬ 
kesfőváros minden kulturális törekvést előmoz¬ 
dító, általánosan elismert áldozatkészsége le¬ 
hetővé tette, hogy az ezelőtt három évvel a 
lissaboni nemzetközi orvosi kongresszusra utazó 
magyar delegáltak hivatalos megbízatás alapján 
a kongresszust Budapestre hívták meg. A meg¬ 
hívást a versenyző városok mellőzésével nagy 
lelkesedéssel elfogadták és nyomban annak 
elnökéül dr. Mutter Kálmán főrendiházi tagot, 
egyetemi tanárt, a székesfőváros duna-bal-
parti közkórházainak igazgatóját, főtitkárául 
dr. Grósz Emil egyetemi nyilvános rendes 
tanárt egyhangúlag megválasztották. 

Nagy megtiszteltetés hazánknak és mesés 
arányokban előrehaladó fővárosának egyaránt, 
hogy a föld mindkét haemispherájának minden 
szögletéből ide sereglenek össze a modern 
orvostudomány herosai, a legelőkelőbb orvosi 
szakférfiak, hogy tudományos kutatásaik, vala¬ 
mint különböző módon és különböző irányban 
szerzett tapasztalataik eredményeit egymással 
közvetlenül közölve, az ennek nyomán meg¬ 
induló eszmecserék által megvilágítsák, értékét 
meghatározzák, a jót, használhatót elfogadják 
és visszatérve hazájukba, az ekkép kristályo¬ 
sodott orvostudományi tóteleket a többiekkel 
is megismertessék, elfogadtassák, hogy így 
közkincscsé tétetvén, oly módon váljanak 
haszonhajtókká, hogy egyrészt az ember testi 
és szellemi épsége minél több hathatós fegy¬ 
verrel legyen megvédve a körülötte állandóan 
leselkedő külső káros befolyásoktól, másrészt, 
hogy a már megroppant egészség helyreállítá¬ 
sára minél több, sikert biztosító segítő eszköz 
álljon rendelkezésre. 

Erről szólván, lehetetlen emelkedett lélekkel 
meg nem emlékezni arról a kihatásában meg¬ 
becsülhetetlen, világraszóló tényről, hogy a 
kisdedek ezreit kíméletlenül gyilkoló kegyetlen 
betegségnek, a diftériának újabb gyógyító módja, 
a már általánosan ismert szerűm-gyógyítás, az 
ugyancsak Budapesten 1894-ben tartott VIII. 
nemzetközi hygiéniai és demographiai kong¬ 
resszuson elhangzott, sok fárasztó kutatás, 
kísérlet és észlelés alapján tartott magas szín¬ 
vonalú előadás nyomán kezdte meg a régibb 
gyógyító eljárásokat rombadöntő, az egész vi¬ 
lágot meghódító, messze időket bevilágító 
diadalátját. 

Reánk magyarokra nézve van ennek a kon¬ 
gresszusnak még egy másik épenséggel nem 
kicsinylendő jelentősége. Magyarországról, saj¬ 
nos, a mint azt nap-nap után tapasztaljuk, a 
távolabbi külföldön hézagos, alaptalan, téves, 
elég gyakran szándékos rosszakaratú infor-
mácziók alapján a legképtelenebb vélemények 
terjedtek el; úgy hogy gyakran van alkalmunk 
megdöbbenve csodálkozni azon, hogy a külföld 
egyik-másik, még a tudomány és közélet terén 
kimagasló férfia is Magyarországról csak annyit 
tud, amennyit egy évszázad előtt egyes felületes 
írók üres fantáziával megírt dajkameséiből 
merített. 

Megelégedéssel fogjuk tapasztalni, hogy az 
értelmi osztálynak a négy világtájról ide érkező 
előkelő képviselői, illetékes, arra való képzett 
szakférfiak kalauzolása és útmutatása mellett 
saját közvetlen tapasztalásból meg fognak győ¬ 
ződni arról, hogy a Kárpátoktól az Aldunáig, 
a Lajthától az erdélyi havasokig terjedő földön 
egy kultur-nemzet él, mely a művelődés európai 
fokán áll, mely hosszú idő óta nemcsak magába 
szívja a művelt nyugat tudományos kutatásai¬ 
nak eredményét, hanem a tudományos törek¬ 
véseket a maga részéről hathatósan elő is 
mozdítja és fejleszti, mely a tudományt előbbre 
vivő búvárkodásból is kiveszi a maga részét 

Dr. Hochhalt Károly, a nemzetközi orvosi kongresszus 
fogadó bizottságának elnöke. 

Dr. Vermes Lajos, a nemzetközi orvosi kongresszus 
főtitkári helyettese. 

a mely tehát a tudomány respublikájának 
egyik hasznos tagja. 

Saját szemükkel meg fogják láthatni kultu¬ 
rális intézményeinket, egyéb alkotásainkat és 
a mi őket, mint orvosokat leginkább érdekli, 
európai színvonalon álló kórházainkat, klini¬ 
káinkat, orvosi intézeteinket és ezeknek minden 
modern igényt kielégítő berendezéseit. 

És visszatérve hazájukba, élő és hangos 
czáfolatai lesznek az álhireszteléseknek, a sok 
helyen erős gyökeret vert téves véleményeknek 
és közvetlen szemlélet és személyes meggyőző¬ 
dés alapján tekintélyük egész súlyával igazsá¬ 
gosabb felfogásra fogják téríteni a megtévesz-
tetteket. 

Bizton hiszszük, hogy a Budapesten tartandó 
XVI. nemzetközi orvosi kongresszus a kifej¬ 
tettek után Magyarországra nézve mérhetetlen 
erkölcsi haszonnal fog járni. És hogy ez minél 
hamarabb bekövetkezzék, azt minden magyar 
ember őszintén óhajtja. Dr. P. I. 

A FECSKÉK. 
Eövidebb lett a nap, hosszabb lett az éjjel, 
Őszi fuvalom leng erdőn, mezőn széjjel, 
Hirdeti a jöttét közel hervadásnak, 
Szomorú végét a nyári vigadásnak. 

Ósz lehelletét már a fecske is érzi, 
Ügyes-bajos dolgát kezdi elintézni, 
Kezdi megköszönni az idegen szállást, 
Kiesebb vidéken tudja, hogy talál mást. 

Gyűlnek, gyülekeznek még jókor idején 
Nagy tanácsot ülni a templom tetején ; 
Nem igen soká tart csicsergő vitájok, 
Mert egy az akarat, egy az ösztön nálok. 

Gondolják, el van az végezve mind régen, 
A miért megszálltak egykor e vidéken: 
Elhozák a tavaszt, a termő időket, 
A szegény földmíves áldotta meg őket. 

Sárpalotáikat összehordozgatták, 
Páros ajakkal az eresz alá rakták ; 
Pajkos, játszi gyerek itt-ott ha leverte, 
Kölcsönös szerelmök a kárt kiheverte. 

Újra építettek ; üdvöket ott lelték, 
Szerelmök zálogát együtt melengették. 
Kis tollasok tőlük repülni tanulva, 
Együtt indulhatnak most a hosszú útra. 

Derültebb ég alá visznek-e hírt rólunk : 
Hogy ma mivé lettünk ? hogy egykor mi voltunk ? 
Követ hengerítünk a hegy tetejére ; 
Mindég vissza gördül, mielőtt felérne. 

Nyom bennünket maga már a puszta lég is. 
Nem csalódunk-e, ha bízni tudunk mégis? 
Van-e jobb jövőnk a sors könyvébe írva, 
Vagy saját bűneink döntenek a sírba ? 

Oh ! szabad madárkák, szebb hazába értek, 
De tudom, tavaszszal újra visszatértek : 
Ha a tél bilincsét lerázza vidékünk, 
Egy reménysugarat hozzatok ti nekünk. 

Lévay József. 

VADRÓZSÁK. 
L 

Kimentem egy komor könyvvel, 
S borús kedvvel az erdőbe. 

Földi zajból mit se hallván, 
Ott a mohos szikla alján 

Hűs árnyával ram borult egy 
Öreg bükkfa lombernyője. 

Felnyitáun a komor könyvet, 
így kezdődött: rossz a világ.. . 

íázellő lendült a vadonban 
S isten tudja, merről-honnan 

A fekete betűkre cs>ak 
Eálibbent egy fehér v i rág . . . 

Néztem, néztem a harmatos 
Kedves virág-jövevényre. 

Fény áradt szét a vadonban 
S isten tudja, merről-honnan, 

Hzép virágom, a te édes, 
Szelíd képed tűnt elembe . . . 

Betettem a komor könyvet, 
Megbékültem a világgal. 

És napestig elbolyongván 
Bükkök alján, sziklák ormán, 

Hazatértem dalos kedvvel 
S egy bokréta vadvirággal. 

IL 
Nincs gyönyörűbb út a 
Vad hegyi ösvénynél, 
Nincs édesebb munka 
A virágszedésnél: 

Ha — bár nem is látod — 
O vigyázza lépted, 
S ha azt a virágot 
Kedvesednek téped . . . 

Lampérth Géza. 

A FEKETE VÁROS. 
REGÉNY. 

Irta M I K S Z Á T H K Á L M Á N . 

A szekér mellett legfeljebb egyenkint lőhetett 
lépegetni. Keskeny volt az út, Fabriczius tehát 
előre bocsátotta Eozálit, hogy legalább lát¬ 
hassa. Kedves jelenség volt, rithmikus lépteivel, 
nyúlánk, ruganyos alakjának kecses ringásával, 
a nyakába könnyedén vetett piros selyemken 
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dője két oldalt lebegett a keletkező szélben, 
mint egy széthasított pipacsvirág. Különben 
elég vesződsóge volt Egy-egy girbe-gurba fa, 
magasra nőtt vadrózsa gályái, csúszó-mászó 
szederinda behajlottak az útba, felül-alul bele-
fogóztak, a galy a hajfonatát rántotta meg, a 
tövisbokor elterpeszkedő hajtásai a szoknyáes-
kájába kaptak bele s nem akarták tovább eresz¬ 
teni. Mindez csupa ügyetlenségnek tűnt fel. 
S úgy restelte, de úgy restelte, hogy majd ki¬ 
égett a szeme. 

Persze mindezekkel némi alkalmatlanságot 
okozott Fabricziusnak, de a sok galyiba miatt 
legalább hamar összeszoktak. Mintha pajtások 
volnának, s mikor megint beleakadt a hajába 
egy vadrózsa-ág, az ifjú incselkedni kezdett. 

- No ez bizony baj. Vigyázzon az istenért, 
jó, hogy a szemét ki nem szúrta. Most már vagy 
a vadrózsát kell elvágnom, vagy a haját. Melyi¬ 
ket parancsolja? 

Ugyan ne bolondozzék! Elég boszuság 
nekem már az, hogy olyan ügyetlenségeket 
követek el. Oldja ki, kérem, valahogy. 

A rózsagaly azonban egyetlen kinyílt rózsá¬ 
jával annyira beleillett a homlok fölött koszo¬ 
rúba font hajfonatba, hogy Fabriczius nem 
húzta ki onnan (pedig nem utolsó mulatság 
abban a hajban babrálni), hanem szép óvatosan 
elvágta tollkésével följebb egy helyen s most 
már ott maradt üde zöld leveleivel, szúrós tövi¬ 
seivel és halavány piros függönyeivel hajdísz¬ 
nek. Pompásan állt neki. 

Fabriczius majd elnyelte a szemeivel s a mint 
ott lengett lebegett előtte s verdeste az arany¬ 

hajat, egy szomj, egy vágy kezdte foglalkoztatni. 
«Ezt a kis csipkerózsát megszerzem magam¬ 
nak.)) Nem hagyja ott. Dehogy hagyja. Bepréseli 
valamelyik könyvébe, oda, a hol az édesanyja 
levendulái vannak, hanem előbb hadd szívja 
magát tele a haja illatával. 

így ment utána hallgatagon, míg megint elő 
nem adta magát valami. Tip-top, tip-top, kopog¬ 
tak eleinte hangosan a kis topánkák, míg las¬ 
san egyre tompább lett az ázott fűben, a puhuló 
talajon, csip-csop, csip-csop. Míg egyszer csak 
az is megszűnt, Kozáli megállt s ösztönszerüleg 
visszahuzódék Fabricziushoz. 

- Mi az? Mért állott meg a kisasszony? 
Kozáli ráemeli szemeit, a rémület ül azokban. 

- Hát nem látja? - - suttogja, egész testé¬ 
ben remegve, miközben maga elé mutat a kezével. 

Fabriczius elkaczagja magát. 
- Varangyös béka az útban. Semmi az. Majd 

mindjárt elkergetem. 
Vékony nádpálczájával odabök, mire a béka 

czupogó ugrásaival elpusztul onnan. 
Most már Bozáli is nevet ijedtségén, de azért 

úgy néz fel Fabricziusra, mint egy hősre, ki 
megszabadítá a szörnyetegtől, mely bizonyára 
egy békává átvarázsolt boszorkány. . . . Hiszen 
a mesék mind ilyenformán kezdődnek. 

— Ejnye, ejnye, hát ennyire félénk. 
— De mikor olyan furcsán nézett rám, -

mentegette magát a bakfisch, elszontyolodott 
hangon. 

— Hiszen csak azért mondtam, - jegyzé 
meg Fabriczius, kérlelő hangon, - - hogy nem 
lesz jó katona, akarom mondani, katonáné. 

- Hát aztán ? — pattant fel egyszerre vi-
doran, szeszélyesen. — No és maga talán ka¬ 
tona, vagy mi ? 

Nyomban utána elvörösödött, mint egy rák. 
Eszébe jutott, hogy ez olyan bolond mondat 
volt, mintha nem tartaná bajnak, hogy nem 
lesz katonáné, mivelhogy Fabriczius se katona. 

Fabriczius azonban el nem eresztette ezt a 
thémát: 

— Annál inkább feltűnt ez nekem, mert 
olyan bátor arcza van és mielőtt találkoztunk 
volna, hát nem el merte sütni a karabélyt? 
Magam is hallottam a dörrenését. 

- Hát tudja? 
- Quendel bácsi mesélte az imént. 

— Quendelnek hívják a bácsit? — tört ki Éva 
leányából úgyszólván önkénytelenül a kíván¬ 
csiság. 

Fabriczins megütődve pillantott rá, (kár, 
hogy az arczába nem láthat). 

— Hát nem tudja? — kérdezte félreismer-
hetlen álmélkodással. 

Bozáli zavarba jött, nem felelt semmit, sza-
porázni kezdte lépéseit, hogy az ifjú utói ne 
érhesse. Okos leány volt, rendszerint meg¬ 
bírálta viselkedését, szavait, de utólagosan. 

Már késő, késő, - - Fabriczius gyanút ka¬ 
pott. Itt valami titok van. Hogyan jutott ez 
a leányka Quendelhez, vagyis hogyan jutott 
Quendel a leánykához, ki nem tudja a nevét? 
És hová mennek ? Ki bízta rá ? Mit akar vele ? 
Ennek okvetlenül utána kell járni. Különféle 
eshetőségeket gondolt ki, de egyik se látszott 
lehetségesnek. Talán nevelőben volt valahol 
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most Quendel viszi a szüleihez? De hát mikép 
ülhetett a kocsijára, ha nem hídja kicsoda? 
Talán a szülők bizalmas barátja Quendel, de 
hisz akkor nem kérdezte volna tőle a leány, 
hogy valóban Quendelnek hívják-e ? Otrokócsy 
Eozáliának mondotta magát. Otrokócsy! Úgy 
hangzik, mint más magyar nemesi nevek, mind 
a mellett ismeretlen ebben az országrészben. 
Ejh, úgy lehet, a legegyszerűbb, legközönsége¬ 
sebb mindennapi történet. Legjobb lesz magát 
Quendelt kikérdezni. És míg Bozáli előre ment, 
ő szándékosan hátra maradt, hogy Quendelhez 
csatlakozzék. 

— Hol vette Quendel bácsi ezt a kis lányt ? — 
kérdé meglehetősen közömbös hangon. 

Az öreg ravaszul hunyorított a szemével. 
- Csinos kis jószág, úgy-e? Igazi gyöngy. 

Neked is tetszik, mi ? 
Tagadhatatlanul kellemetes, épen azért 

kérdeztem, hogy hol vette kegyelmed? 
Quendel a vállait rángatva, féltréfásan fe¬ 

lelte : 
- A király se ad számot arról, hogy hol 

veszi a várát. 
- Úgy, de kegyelmed mégse király. 
- Isten ments, édes öcsém. Quendel apó¬ 

nak megvan a maga mestersége és meg van 
vele elégedve. Meglehet, hogy a király is 
meg van elégedve az övével, de nem tudom. 

- Jó, jó, hiszen igaz, de azért nem törik 
bele a dereka kegyelmednek, ha megmondja, 
ki a kisasszony és hova viszi? 

Quendel apó ezek után szintén komolyra 
fordította a beszélgetés rúdját. 

- Sok dolog van, fiam, a miről nem szük¬ 
séges beszélni s ez is azok közé tartozik. 
Egyet azonban nem titkolok el előtted, hogy 
a kis lány nem magunkféle embernek való 
falat, magasan nyílik ez, kevély, meredek 
sziklán. Oda te nem érhetsz fel. Azért ne is 
gondolj rá. 

Fabriczius megsuhogtatta kétszer-háromszor 
a nádbotját a levegőben. 

— Die gedanken sind frei — monda csen¬ 
desen, elmélázón. 

Most meg csak biztosabb lett benne, hogy 
titok van a dologban. Talán valami politikai 
természetű. Thököly Imrének van egy mostoha 
lánya, Eákóczy Júlia. Hátha azt lopják ki vala¬ 
honnan. De nem, hisz annak már idősebbnek 
kell lennie. Tűnődve ment előre s hallgatta 
Kiébe urat, a ki időközben szintén leszállóit, 
mert a Páva már sehogy sem akarta folytatni 
tovább a lómesterséget, meg-megálit és föl-
nyerített, a mi világos instánczia volt az is¬ 
tállóba való kéredzkedés tárgyában s a mellett 
a közeli vihart is jelentette. Kiébe úr a han¬ 
gulathoz képest borzalmas epizódot beszélt el 
saját élményeiből, mikor harmincz év előtt 
épen e helyen egyedül mint az ujjam, minden 
fegyver nélkül (csak egy eőri bicska volt nála) 
s ebből a sűrűségből (a felhúzott bozontos 
szemöldjeivel mutatott oda), egy nagy fekete 
medve jött ki villogó szemekkel: 

- Képzelhetni rémületemet, mert a fene¬ 
vad egyenesen felém jött. Szivem hangosan 
dobogott, mert jött, jött, egy perczre megállt, 
gondolom vakarózott és ásított, szemeit reám 

vetette, most már elállt a szivem verése is és 
elkezdtem futni, a maczkó mindenütt utánam. 
Ereztem nagy talpait, a mint egyre közelebb-
közelebb topognak, hallottam izzó lihegését, 
hátra nem mertem nézni, csak mentem-men¬ 
tem, szinte önkívületben, a mikor egyszer csak 
azt látom, hogy szépen elsuhant mellettem... 

- És aztán? — kérdezték hátborzongva az 
utasok. 

- Átment és nem evett meg, — felelte Kiébe 
úr egyszerűen. 

- Hát maga, Kiébe úr, hát maga? — kiál¬ 
tott fel a kántor. 

- Hát én se ettem meg ötét. 
- Ah. Oh. (Minden jel mutatta, hogy nin¬ 

csenek megelégedve a történet végével.) 
- Egyszerűen csak találkoztunk, — fejezte 

be Kiébe úr megelégedetten, — a nélkül, hogy 
kárt okoztunk volna egymásban. 

Fabriczius Eozáliát kereste, épen kapóra ér¬ 
kezett a háta mögé. A hegycsúcsokról kiszi-
várgó erek, a fürge vízesések, melyek most az 
esőtől megnövekedve, mint ezüst giliszták csúsz¬ 
nak le, szines kavicsokat görgetve, odalent az 
úton tócsát képezve, egy helyütt felhasították 
az úttestet s Eozáli átlépni nem tudta, átugrani 
nem merte, megint megállt, hátrafordult bámé¬ 
szan, várakozón nézett Fabricziusra. Semmi se 
lehet vonzóbb a világon, mint ez a megcsókolni 
való, öntudatlan odaadás. Fabricziusnak a szive 
ugrált bele. Oh te kedves kis baba, oh te meg-
ennivaló kis baba, ujjongott a Fabriczius lelke 
belül. Elmosolyodott, pajkos gondolatok látszot¬ 
tak tánczolni szemkarikáin. Hirtelen lehajolt 
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átnyalábolta a sugár derekát s uczuhop áttette 
a víztócsa másik oldalára, miközben érezte 
tenyerén a kis leány szivének lüktetését, a mi 
mint tűzláva nyargalt át erein. 

— Jaj! — sikított Eozáli a. 
- Diák, a körmödre koppintok — fenyegette 

meg Fabricziust Quendel, pipáját a lőcshöz 
ütögetve. 

- Haragszik ? — kérlelte Fabriczius Eozálit. 
- Nem, nem, csak megijedtem — hebegte a 

kicsike fojtott hangon — hogy valami bajom lesz. 
- Milyen baja lehetne? 
- Mert azt mondta a nénikém . . . mindég 

azt mondta — felelte zavartan akadozva, mintha 
már bánná, hogy belekezdett . . . azt mondta, 
hogy nem szabad a fiatalembereknek a lányok¬ 
hoz nyúlni, mert eltörnek . . . ez a néniké szava¬ 
járása. 

- Hm. És ki az a néniké? 
- Az az én nénikém igen okos . . . 
- De ki? Hogy hívják? 
- Nem mondhatom meg — szólt egyszerre 

szomorú hangon, a fejét rázva. 
- Nem mondhatja meg? Különös. Miért? 
- Mert az apámnak megígértem. Meg¬ 

esküdtem. 
- Nem fogja megtartani. 
- Meg fogom tartani — felelte Eozália egy¬ 

szerűen, de mégis olyan csodálatosan súlyosnak 
látszott ez a két szó, mintha két márvány¬ 
szikla vágódnék be a földbe. 

- Hisz akkor magával diskurálni se lehet, 
mert nem felelhet — monda Fabriczius gúnyo¬ 
lódva. 

- Oh csak egyetlen egy pontra vonatkozik 
az én hallgatási Ígéretem. S az is csak addig, 
míg édesapám föl nem old. 

— A beszélgetések gubanczában minden pont¬ 
hoz vezet út, minden ponthoz s nehéz lesz meg¬ 
találni a vonalat, melyen túlmenni egyben-más-
ban nem lehet. 

- Nem gondolnám, hogy ne lehetne. 
- Van például egy közömbös, ártatlan kér¬ 

désem — ravaszkodék a fiatal senator — lássuk 
csak, szabad-e rá felelnie? 

- Kérdése válogatja — monda a lányka 
kedvetlenül. 

- Tud arról az édesapja, hogy most Quen¬ 
del úrral utazik? 

- Az ő parancsából történik. 
- Helyes. De van egy másik ártatlan kérdé¬ 

sem is. Szabad-e tudnom hova megy ? 
- Hogyne volna szabad, de én nem mon¬ 

dom meg. 
- Azt se, hogy hova való, hol lakik ? 

— Azt se. 
Egy-két perczig hallgatagon mentek egymás¬ 

után. A társaság is csendben gyalogolt, ősük .a 
lovak csengője szólt és a gyékény alól a ván¬ 
dor-órás jóízű hortyogása hangzott. 

Az út kiszélesedett egy helyen, Fabriczius 
most már egy vonalban mehetett a lányka 
mellett. 

— Nem értem az egész dolgot — kezde ismét. 
- Okosabb lesz, ha leszakítja inkább ott azt 

a cziklament. 
Hát azt is megtette Fabriczius, de azért el 

nem eresztette többé a kényes thémát. 

Annyit tisztán látok, hogy a hallgatási köte¬ 
lezettsége a családi körülményeire terjed ki 
vagy csak egyetlen esetre, melynek nem sza¬ 
bad kipattannia. Vagy legalább ez idő szerint 
nem szabad. Úgy-e, így van ? 

Eozáli csendesen bólintott a szép fejével. 
- Hát én el tudok képzelni szerencsétlen 

országunkban ilyen eseteket, — folytatáa "gyer¬ 
mek szenátor» (a mint Lőcsén nevezik, még 
mielőtt odaérkeznék) s tisztelni tudok ilyen 
titkolózást... 

Eozália megrázta erre a fejét, s a vadrózsa 
egyik szirma lehullott a rázás alatt. 

— Nem igen látszik, — monda halkan. 
- Azért nem látszik — szólt hevesen, -

mert nem látszik az eljárásban a logika. S én 
mint afféle diák, a logikát keresem mindenben. 

Eozália riadtan nézett rá, felismerve hang¬ 
ján az ingerültséget. Nem bírta felfogni, mitől 
van ez az ingerültség. Mit tudta ő, hogy ez az 
érdeklődésnek az az olső pirinyó megfogant 
magja, melyből a szerelem nő ki! A kis mag 
erjed és csírázik. 

- Nem értem, - - hebegte. 
- Én vagyok az, a ki nem értem, a kis¬ 

asszonyt. A kisasszony azt mondja a jelenték¬ 
telen kérdéseimre, hova megy, hova való, hogy 
nem szabad rajok felelni, világos, ebből azt 
akarja, ne tudjam kicsoda. 

- Nos, és nincs meg ahhoz a jogom? -
szólt és felemelte a fejét, kevélyen, mint egy 
királyi princzessza. (Oh, beh gyönyörű nyaka 
volt.) 

- Mondjuk, hogy megvan ehhez a joga — 
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A JÁTÉK MEGKEZDÉSE. 

az ifjúra emelte s szelíden, szomorúan szólt 
hozzá: 

- Mondja meg, miért akar nekem bánatot 
okozni ? 

- Én? Bánatot? Magának? 
- Ne kérdezzen hát többet, hiszen ha én 

valami olyat találnék mondani, amit nem kell 
boldogtalan lennék örökké. - - Mért akarja' 
hogy olyat mondjak? 

Fabriczius elérzekenyült. E kis gyaloglás alatt 
kibontakozott előtte Éva leánya egész mivoltá¬ 
ban, jellemének minden árnyalatával. A fön-
séges anyag, melyben még benne van minden 
nő, vonalak, melyek visszafejlődnek és vonalak 
melyek mnjd jobban kidomborodnak. A naiv 
gyermek, a ki volt, még félig-meddig jelen van 
s nem érti meg teljesen, mit jelent a néniké 
szavajárása: «hogy a fiatalembereknek nem 
szabad a lányokhoz hozzányúlni, mert eltör¬ 
nek D. De benne van már az önérzetes magyar 
asszony is embrióban, a ki felfogta az adott szó 
szentségét s azt mondja «a mit fogadtam, meg 
fogom tartani». Kigyúl az előkelő dáma a kellő 
helyen s daczosan kérdezi: «Hát megvan-e 
hozzá a jogom?» De jobban hatotta meg Fab-

válaszolta az ifjú, - - de az eljárásában van 
olyan is, a mi rám nézve sértő, a mire pedig 
nem adtam okot. 

- Sértő ? Magára nézve ? A ki itt pártomat 
fogta, kész volt értem gyalogolni. Oh, milyen 
szerencsétlen modorom lehet. 

— Otrokócsy Rozália ! —• monda Fabriczius, 
majdnem lázasan, bizonyos szavaló hangba 
esve. — Mire vegyem azt, hogy eleinte a legjelen¬ 
tékenyebb dolgot, a nevét is megmondta, utóbb 
pedig, miután kissé megismert, hideg hóval 
akarja befújni a személyéhez vezető apró nyo¬ 
mokat ? 

Rozália zavarba jött. Ez az argumentum ta¬ 
lált. Ez ügyes nyíl volt. Fülig pirult, szinte 
sütött az arcza, mint a tüzes vasaló. A hazug¬ 
ság. Oh, hát a hazugság csakugyan mindig 
visszatér mint vádló. De ilyen hamar. Ki hitte 
volna? Már most mit mondjon a szegény fiatal 
embernek! Azt mondja-e: a nevemet hazud¬ 
tam — a többiben pedig igazat akartam mon¬ 
dani, hogy megbecsüljem a . . . De hiszen ak¬ 
kor mindent elárulna. 

Csak egy perczig hallgatott, édes tekintetét JÁTÉK A HARMADIK SZAKASZNÁL. 

• i 

JÁTÉK AZ ÖTÖDIK SZAKASZNÁL. 

A TÁTRALOMNICZI GOLFVERSENYRŐL. - Jelfy Gyula fölvételei. 

ricziust a jellemerő megvillanásánál a gyenge¬ 
ségnek a beismerése: «Ne kérdezzen kérem, 
Ne akarjon boldogtalanná tenni, hogy olyas¬ 
mit vegyen ki belőlem, a mit nem kell monda¬ 
nom ». Megszánta a kicsikét. Hiúságból vagy 
jóságból, mert felfoghatta úgy is, hogy az már 
ezzel meghódolt neki. Győzött. Jóllakott diada¬ 
lával s kibocsátotta a szép halacskát a bemerí¬ 
tett hálóból. Ki tudja, hogy volt, vagy hogy lett 
volna, ha Kiébe apó fel nem kiált, rozoga tüde¬ 
jéből nagyokat fújva. 

- Gott sei Dank. Végre fent vagyunk a hegy 
tetején. Fel lehet ülni, a ki elfáradt! 

(Folytatása következik.) 

GOLF-JÁTÉK TÁTRALOMNICZON. 
Szórványosan már játszották itt-ott az or¬ 

szágban, rendszeresen azonban csak most kezd¬ 
ték űzni a golf-játékot a Tátra-club kezdésére 
Tátralomniczon. A hol angolok laknak, nem¬ 
csak a britt szigeteken és gyarmatokon, hanem 
a kontinensen mindenütt vígan folyik a golfo¬ 
zás, francziák, németek is rákaptak, már, most 
aztán minálunk is kezd meghonosodni. 

A játék maga különben nagyon egyszerű. 
Hepe-hupás talajon jókora körben, ef 
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egyenlő — egynéhány kilométernyi távolságra 
lyukakat ásnak s ezeket kibólelik pléhvel. A já¬ 
ték abban áll, hogy ezekbe a lyukakba hajtott 
végű ütőkkel belegurítják a labdát. Mennél 
kevesebb ütéssel tudja valaki az összes lyukakba 
belegurítani a labdát, annál jobban játszik. 
Az ügyesség tehát abban áll, hogy minden 
induláskor, a míg a labda messze van a lyuk¬ 
tól, nagyokat kell ütni, hogy messzire gurul¬ 
jon, aztán a lyuk közelében biztosan kiszámí¬ 
tott ütés kell, hogy a labda el ne kerülje a 
lyukat. Mikor tehát a labda messze van még 
a lyuktól, lehetőleg erőset kell rá ütni, hogy 
mennél közelebb jusson a lyukhoz, mikor pedig 
már közel ért, óvatosan, biztosan kell czélozni, 
hogy el ne kerülje a lyukat. 

Tátralomniczon az idén már nemzetközi 
golfversenyt is rendeztek, a melyen egy ír 
játékos, R. Everts tűnt ki legjobban, nemsokára 
azonban remélhetőleg a mi sportembereink 
közt is lesznek igazi kitűnő játékosok, a kik 
meg tudják állni helyüket a tapasztaltabb kül¬ 
földiekkel szemben. A golfjáték általános el¬ 
terjedését előmozdítja az is, hogy idősebb 
emberek is játszhatják, mert nem jár annyi 
ugrálással, mint pl. a tennisz, e mellett pedig 
nagyon egészséges, mert a szabadban erős 
testmozgással jár. 

JÁTÉK A PÁLYA UTOLSÓ SZAKASZÁNÁL. 

JÁTÉK AZ ÖTÖDIK SZAKASZNÁL. (HÁTTÉRBEN A HATODIK SZAKASZ JÁTÉKOSAI.) 

A sok panasz és sürgetés daczára azonban 
legújabb időkig nem foglalkoztak érdemlegesen 
ezen híd megépítésével, mert évtizedeken át 
irányelv gyanánt szolgált az, hogy fővárosunk 
nagygyá tétele érdekében minden szálnak 
Budapesten kell összefutnia. 

Ez a felfogás tényleg szinte túlságosan ér¬ 
vényre jutott, mert a főváros gyakran a vidék 
rovására minden téren túlsúlyra emelkedett, 
úgy hogy szükségessé vált, hogy a vasúti for¬ 
galom némileg deczentralizáltassók. 

Széles körben keltett általános érdeklődést, 
midőn 1907 június havában megkezdték a híd 
pilléreinek alapozását. 

A pillérek helyeinél erős szálfákból meg¬ 
felelő állványzatot vertek a Duna medrébe s 
ezen állványzaton szerelték össze a vaslemezzel 
burkolt és vasbetonból való munkakamrát, az 
úgynevezett caissont. 

Ez a pillérek méreteinek megfelelőleg egy 
13 méter hosszú és 6Vz méter szóles, alsó 
részén nyitott, tehát buvárharanghoz hasonló 
kamra, melyet erős vezető csavarokkal és lán-
czokkal lesülyesztenek a vízbe. 

A munkakamra menyezetének közepéből az 
úgynevezett leszálló-akna nyúlik fel a víz 
színe fölé, melynek végét a légzsilip zárja eL 

A légzsilip tulajdonképen egy nagyobb vas¬ 
lemez szekrény, melyben több ember fór el 

A BAJA-BÁTASZÉKI VASÚTI 
DUNAHÍD. 

Hazánk vasúti forgalmára nézve mélyreható 
jelentőséggel bír a most megnyílt baja-báta-
széki vasúti Dunahid, mely nemcsak a Duna-
Tisza közét hozza közvetlen összeköttetésbe a 
Dunántúllal, hanem lehetővé teszi, hogy az 
ország egész keleti része rövidebb úton bonyo¬ 
líthassa le folyton élénkülő személy- és teher¬ 
forgalmát a tenger felé. 

Hosszú idők óta húzódik ezen híd megépí¬ 
tésének ügye, melyet állandóan sürgetett az 
Alföld és a Dunántúl lakossága. Ugyanis kü¬ 
lönösen télen, midőn a Dunán a jégzajlás 
megindult és a gombos-erdődi vasúti komp 
forgalmát be kellett szüntetni, vált kínossá a 
helyzet, a mennyiben a Duna mentén körül¬ 
belül 300 kilométer hosszban nem volt egyetlen 
hely, a hol akár vonattal, akár csak tengelyen 
is át lehetett volna kelni a vízen. 

Azok a vidékek, melyek egyébként alig 
számbajövő rövid idő alatt érintkezhettek hajó¬ 
járatok útján egymással s a hol épen az út 
rövidsége és a közlekedés olcsósága igen élénkké 
és közvetlenné tette a kereskedelmi érintkezést, 
a Duna jegének megjelenésével csak hosszú és 
költséges vasúti út árán tarthatták fenn a 
forgalmat, a mennyiben csak Budapesten vagy 
Újvidéken át; lehetett közlekedniöL 

A JÁTÉK BEFEJEZÉSE. 

A T Á T B A L O M N I C Z I G O L F V E R S E N Y B Ő L . — Jelfy Gyula fölvételei. 
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és kettős ajtókkal van ellátva, úgy hogy be 
lehessen menni a nélkül, hogy a munkakam¬ 
rában és leszálló-aknában levő sűrített levegő 
kiszabadulhasson. 

A munkakamra, a leszálló-akna és a lég¬ 
zsilip ugyanis állandóan összeköttetésben áll 
egy légsűrítővel, melynek segélyével olyan 
légnyomást állítanak azokban elő, hogy a 
munkakamrából a vizet kiszorítsa és a víz¬ 
oszlop nyomását ellensúlyozza. 

Mialatt a munkakamrát a vízbe sűlyesztik, 
azalatt arra a víz színe fölött állandóan építik 
a pillért, illetve annak alapozását, úgy hogy 
tulajdonképen a kész pilléralap sülyed a víz alri. 

Midőn a munkakamra már a meder feneket 
éri, akkor leszállnak abba az úgynevezett 
caisson-munkások, a kik a földet a kamra 
fenekéről kiemelik és végnélküli csészés emelő 
(Paternoszter) segélyével a leszálló-aknán ke¬ 
resztül eltávolítják. 

A munkakamrára épített pilléralap nagy 
súlylyal nyomja azt a földbe s mert a talajt 
állandóan lazítják s az útban levő földet el¬ 
távolítják, a munkakamra mindig mélyebbre 
és mélyebbre sülyed, míg a szükséges hord-
képes talajt el nem érik. 

Midőn kellőleg biztosítva vannak a felől, 
hogy süppedés már be nem állhat, akkor a 
munkakamrát és a pilléralapon kérésziül fel¬ 
szálló-aknát is kitöltik betonnal, úgy hogy az 
egy szilárd egészet képez s erre ráfalazzák a 
vízből kiemelkedő pillért. 

A baja-bátaszéki Dunahíd egyik pillérjénél 
a víz 13 méter mély volt és a munkakamrát 
a meder feneke alá még körülbelül 15 méter 
mélyre sülyesztették míg a hordképes talajt 
elérték. 

Ilyen mélységben, hol a levegőt már majd¬ 
nem három atmoszféra nyomással kell a munka¬ 
kamrába beszorítani, hogy a vizet onnan távol¬ 
tartsa, a munkások szervezete nagyon igénybe 
van véve és rövid időközökben fel kell őket 
váltani. 

Nagyon vigyáznak, hogy a munkások ezen 
nagy légnyomás alatt álló térből hirtelen ne 
jöhessenek ki a szabad levegőre, hanem foko¬ 
zatosan történjék az átmenet, a mit úgy érnek 
el, hogy midőn az aknában levő létrán fel¬ 
mennek a légzsilipbe, az akna nyilasát elzár¬ 
ják s a légzsilipből lassan kieresztik a sűrített 
levegőt, míg végre egyenlő lesz a nyomás a 
külső levegőével 

Ha ez az átmeneti idő nem elegendő hosszú 
arra, hogy az emberi test részeibe mintegy 
belesajtolt levegő atomok eltávolodhassanak, 
akkor a munkások kint a szabad levegőn 
nagy fájdalmakat éreznek, a melyen masszíro¬ 
zás által igyekeznek segíteni. 

Ezen caisson munkára csakis orvos által 
megvizsgált, erős szervezetű embereket alkal¬ 
maznak, mert volt rá eset, hogy szívbajos 
embert holtan hoztak ki a munkakamrából. 

Érdekes megemlíteni, hogy erős szervezetű, 
de iszákos emberek sokkal kevésbbé bírják ki 
a légnyomásváltozást, sőt időleges alkoholfo¬ 
gyasztás után is már sokkal kevésbbé ellent¬ 
álló a szervezet. 

Ezért hétfői napokon alig a fele a caisson-
munkásoknak mer lemenni a munkakamrába. 

Míg a hidpillérek alapozása és falazása 
folyt, azalatt már útnak indították a m. kir. 
államvasutak gépgyárából a híd vasszerkeze¬ 
tének részeit. 

A híd vasanyagát a diósgyőri és zólyom-
brezói m. kir. vas- és aczélgyár szállította, 
melyet a m. kir. államvasutak gépgyára híd¬ 
építési osztályában dolgoztak fel és állítottak 
össze. 

Az egyes alkatrészeket itt pontosan, rajz 
szerint kidolgozzák, a kisebb részeket mind¬ 
járt véglegesen összeszegecselik, a nagyobbakat 
azonban csak csavarral fűzik össze, midőn egy-
egy hidnyílás vasszerkezetét összeállítják. Ez¬ 
után pontosan megjelölik, megszámozzák az 
összetartozó részeket és ismét szótszedve szál¬ 
lítják el azokat. 

A végleges szerelésnél a fűzöcsavarokat izzó 
állapotban bevert szegecsekkel cserélik ki. 

Midőn a szerelés elkészül, következik a ter¬ 
helési próba. A hídnyílások közepe alatt levő 
állványokon helyezték el a megfigyelő műsze¬ 
reket és ugyanilyeneket alkalmaztak a pillére¬ 
ken is. Ekkor három mozdonyból és teljesen 

KOSSUTH FEEENCZ ÉS TÁRSASÁGA WIESBADENBEN. 

megrakott teherkocsikból álló vonatot toltak 
az egyik nyílásra és pontosan megállapították, 
hogy a lehajlás nagysága nem nagyobb-e, mint 
a mennyi számítás alapján megállapíttatott, 
vagyis a múló behajlás a 100 méter nyílású 
szerkezeteknél nem több e 29 milliméternél, 
továbbá, hogy a pilléreknél nem mutatkozik-e 
süppedés. Ezt a próbát természetesen minden 
nyílásnál megejtették. 

Ezen úgynevezett nyugvó terhelés után kö¬ 
vetkezik a gyorspróba, mely abból áll, hogy 
az említett vonat a megengedett legnagyobb 
sebességgel halad át a hídon. Ekkor ismét 
megvizsgálják a hídnak behajlását, mely ilyen¬ 
kor rendszerint nagyobb mint a nyugvó ter¬ 
helésnél. 

A hid £50 .méter hosszú ,«s hét nyílású, 
melyek közül négy nyílást 100 méter fesz¬ 
távolságú parabolikus ívezetű rácstartó hidal 
át, míg a többi három egyenes. 

Említésre méltó, hogy a hídpillórek gránit¬ 
köveit Ferencz Ferdinánd trónörökös konopisti 
bányája szállította; a trachit és mészkő a 
dunabogdányi és csillaghegyi bányákból ke¬ 
rült ki. 

Az alapokhoz 10,000 köbméter betont hasz¬ 
náltak fel, melyet beocsini portland-czementből 
és a Dunából kiemelt kavicsból és homokból 
készítettek. 

A híd a technika mai előrehaladottságának 
megfelelőleg a legmodernebbül van szerkesztve 
s mint vasúti híd eddig a legnagyobb tám-
közű Magyarországon. 

Szieberth Imre. 

AEROPLÁNON AZ ATLANTI TENGEREM ÁT. 
- Ujabb lehetőségek. — 

Blériot átrepült a La Manche felett. Az em¬ 
beriség tehát föltétlenül megtagadta volna ön-
nönmagát, ha az eddigeló kivívhatatlannak tet¬ 
sző diadal után most már valamelyes nagyobb 
lehetőség megoldásán nem jártatná a gondo¬ 
latait. Legyűrtük a csatornát, - - most már ki 
a tengerre! Ez a tétel ugyan az aéroplánon 
egyelőre lényeges módosulásokon fog keresztül¬ 
menni. 

Komoly és arra hivatott agyakban ez idő¬ 
tájt ott motoszkál többek közt az a nagyon 
is érdekes és aktuális kérdés : vájjon a hatalmas 
Atlanti Oczeán aéroplánnal egyáltalán keresz¬ 
tül lesz-e repülhető s ha igen: körűlbelől 
mikorra fog bekövetkezni e nagy vállalkozás 
lehetősége? Nem kisebb aéronauták és aviati-
kusok gondolnak erre mostanság, mint például 
Delagrange, a mostanság többször emlegetett 
Henry de la Vaulx gróf, aztán Baden-Powell, 
az ezermester Sir Hiram Maxim, Windham, 
Bolls, F. H. BuÜer stb. 

A most említett szaktekintélyek között épen 
seggel nincs nézeteltérés abban a tekintetben' 
hogy lesz idő, mikor az Atlanti oczeánt iá 
hatalmába igazzá majd az aeroplán. Abban 
meg szintazonkópen egyetértenek valamennyien 
hogy e jelentékeny probléma megoldása idő¬ 
pontját csak egy körülmény fogja hátráltatni. 
Ez pedig nem más, mint hogy az aéroplánok 
mig csak megfelelő fejlettségi fokot el nem 
érnek: nem lesznek képesek elegendő fűtő¬ 
anyagot vinni magukkal arra a nagy útra. 
Erre nézve ugyan Hiram Maxim mindjárt 
szolgál analógiával. Hát nem úgy volt-e 
mondja, annak idején épen a gőzhajó 
gyermekkorában, mikor arról kezdtek ábrán¬ 
dozni : lesz-e idő, mikor a gőzhajót az Atlanti 
tengerre lehet bocsátani? Az akkori legkiválóbb 
angol mathematikusok gúnyolódtak ezen a hiú 
kópzelődésen s kimondták a véleményt, hogy 
a transatlanti gőzhajózásra még csak gondolni 
sem lehet. A főérvük pedig nem volt más, 
mint a mi most az aéroplánnal szembem: «a 
hajók soha sem fognak tudni elegendő kőszenet 
vinni magukkal. D No, az élet aztán ráczáfolt 
a mathematikusokra. 

Nem is olyan sok esztendőnek kell lefolynia 
az idők végtelenségében — és az Atlanti tenger 
átrepülése lesz a világ nyolczadik csodája. Ez 
Wyndham kapitány vélekedése. Egyik komolyan 
számbavehető nehézség lesz az első időkben 
az emberiségnek a fenyegető hullámsírtól való 
félelme, az tagadhatatlan. Erre ismét csak 
olyanféle analógiával felelhetnénk, mint Hiram 
Maxim a gőzhajó fűtésére: az emberek eleinte 
bizonyára sok aggodalommal tették lábukat 
egy-egy oczeánjáró hajóra, annyira ijesztgette 
őket a hullámsír. Egyes kalandszomjas, vagy 
hírnévre vágyó lélek halálmegvetéssel párosult 
merészsége itt is csak megtöri a jeget. Wind¬ 
ham egyébkép a víz feletti repülést sokkalta 
előbbre helyezi a szárazföld felett való repülés¬ 
nél, mert a víz feletti légáramlatok a föld 
felettieknél hasonlithatlanúl szabályszerűbbek 
s igy kiszámíthatóbbak. 

Az Atlanti tenger átrepüléséről meglehetősen 
kedvező a véleménye Delagrange-nak. 0 sze¬ 
rinte ez a ma még képtelenségszámba menő 
dolog sokkalta hamarabb be fog következni, 
mintsem a legtöbb ember képzeli. Nem ördögi 
mesterség segíteni azon sem, hogy az aéroplá¬ 
nok ennél a transatlanticus repülésnél moto¬ 
raik részére kellő mennyiségű petróleumot, 
benzint vagy egyéb ilyenféle anyagokat vihes¬ 
senek magukkal. Csak lenni kell majd az 
oezeánon bizonyos meghatározott távolságok¬ 
ban olyan hajóállomás-féléknek, a hol az 
aéroplánok útközben könnyen pótolhassák a 
már felhasznált anyagot. 

Bizonyára nálunk is ismeretes a rettent-
hetlen bátorságú Cody ezredesnek az az ész¬ 
revétele, hogy az Atlanti-tenger feletti repülés 
problémája valószínűleg a - - tengerészek se¬ 
gítségével lesz legsikeresebben megoldható. 
Következtetése épen nincsen alap nélkül, azt 
mondván, hogy a gyakorlott tengerészek is¬ 
merik legalaposabban, szinte csalhatatlanul a 
szelek járását, az Oczeán feletti légáramlatok 
természetét. Már pedig ezek a légi utazásnál 
a legtöbbször számottevőbb tényezők, mint a 
vizén járó hajókra nézve. Cody szerint még a 
rendszeres transatlanti repülés idejében sem 
fogják nélkülözhetni az ügyes, nagy jártasságú 
tengerészeket. 

Nem lényegtelen fontosságú ennél a maj¬ 
dan világraszóló repülésnél az a kérdés sem: 
mi történjék akkor, ha majd ott a végtelen 
víztükör felett a motor nagy hirtelenséggel 
felmondja a szolgálatot s nem lenne hátra 
más, mint a levegő helyett a — vízbe repülni ?! 
A probléma eléggé kényes, de elvégre is, fel¬ 
merülhet majd lépten-nyomon. Az angol Per-
cival Spencer azt jegyzi meg erre, hogy tes¬ 
sék az aéroplánt felszerelni jelentékeny számú 
motorokkal, mert hát az mégis csak erősen 
valószínűtlen dolog, hogy valamennyi motor egy 
időben kezdje meg a sztrájkot. Ha az egyik 
motor munkaképtelenné válik: legott műkö¬ 
désbe kell hozni a másikat. A fő, hogy ^m 

szabad zavarba jönni. A hidegvér és lélekje-
lenlét semmi esetre sem lesz nélkülözhető 
ennél a hetvenöt órás utazásnál. Ennyire be¬ 
csüli ugyanis Spencer az Atianti tenger atre-
pülésének időtartamát 

A megvalósulás időpontjának kérdésében ta-
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Ián valamennyi közt legvérmesebbek a remé¬ 
nyei Frank Hedges Butler-nek, a kiváló angol 
szakférfiúnak. Mert ámbátor Ő nem habozik 
kijelenteni, hogy az északi pólus alighanem 
hamarabb lesz elérhető aéroplánnal, mintsem 
Ű0oy az Atlanti Oczeán átrepülése bekövetkez¬ 
hetnék, — mindazonáltal a most harmincza-
dik életévüket betöltő fiatal emberek, - - h a 
Isten élteti őket, - • okvetlenül meg fogják 
érni azt az időt, mikor az első aeroplán dia¬ 
dalmasan fog átkelni az Oczeán felett. . . 

Zsoldos Benő. 

SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPLÉSEK. 
A szent Jobbnak ünnepi proczesszióban való 

körülhordozása 1772 óta vált állandóvá. Ettől 
fogva évről-évre népesebbé lett a Szent István¬ 
napi ünnep s néhány napra teljesen magyar 
külsőt nyert az akkor még egészen német Buda¬ 
vára. Díszes nemzeti ruháját öltötte erre a 
napra mindenki. A szines hullámzó tömegbe 
keveredett Pest és Buda nemes ifjúsága is, 
és mint a korabeli feljegyzés írja: «tanította 
és eligazította Budavára históriai értékű kövei 
között szántóvető népünket okosan és épü¬ 
letesem) ! Aztán felkeresték Buda nevezetes 
szórakozóhelyeit, különösen azokat, melye¬ 
ken ott lógott az írott nagybetűs hirdetés: 
t Ma István-nap szent innepén muzsika tar-
tátik* l Ilyen volt a népmulatságairól nevezetes 
íToTOCÍí/i-kert, hol nagyobb muzsikai kar jelen¬ 
létében tíz pengő karajczár bemeneti díjért 
kivirradtig mulattak a régiek. 

És az egész fehérvári völgyben vagy Lógó¬ 
don (Krisztinaváros) csupa vigasság és jókedv 
ütött tanyát. Felzengtek Hubovszky népszerű 
búhárító kesergői. «Szent István ünnepe, ezen 
minden jólelkű magyart buzgó hevülésre ger¬ 
jesztő ünneplés, mindenkor szívrehatóan tar-

A HÍD SZERELÉSE. 

tatott meg - - írja az 1833-iki Honművész és 
Regélő. — Abudai várba Pestről a városi plébánia 
egyházától már korán reggel indultak a min¬ 
dennemű czéhek, maguk zászlójaikkal s más 
számos buzgólkodók serege ájtatos menettel -
szinte úgy Buda városa is minden plébániáinak 
hívei a várban tartandó ájtatosságra. A hives, 

borús idő sohasem akadályozhatták oly tömér¬ 
dek sokaságnak összejövetelét, melyről szinte 
azt lehete mondani, hogy már több ember 
a várba be se férhetne» . . . Népes és rendkívül 
fényes volt az 1836-ik évi ünnep. «Az udvari 
palota udvarán ő fensége cs. és kir. főherczeg 
István — az mélyen tisztelt nádorunk legidősebb 

A HÍDSZEKKEZET ÉPÍTÉSE AZ ÁLLAMVA8UTAK BUDAPESTI GÉPGYÁRÁBAN. 
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fiának üdvözlésére három katona ezrednek 
hangászkara egyszerre játszá a legújabb és a 
népünknek is kedves hangműveket. A fenség a 
térre nyíló ablakokból hallgatta végig a szépen 
játszó hangászokat.» Az ünnepi körmenet is 
rendkívül fényes keretben zajlott le. 

Az üvegszekrénybe zárt szent Jobb mellett 
lépdeltek a gránátosok, a tisztviselők, lelkészek 
és szövétnekesek. Díszbe öltözött katonák álltak 
sorfalat utakon és a bástyák mentén, nem¬ 
különben a vár történelmi nevezetességű kapui¬ 
nál. Legtöbben voltak a halász és zsidó város¬ 
ból (Víziváros) felvezető nagy utakon és a vízi 
vagy bizánczi nevű kapunál. A szent Jobb a 
bástyafalakon elhelyezett ágyuk hatalmas dör-
gése közben a Zsigmond-i&pó\n&bti vitetett, 
mely ma már az első magyar király nevét 
viseli. A vár ültetvényes oldalán már a kora 
délutáni órákban kezdetét vette a sokfajta nép¬ 
mulatság, hol három hangászkar működött 
az ünnepi jókedv ápolására. A várhegy oldalán 
hevenyészett csapszékek, ide-oda hordozható 
laczikonyhák gondoskodtak az eltikkadt és éhes 
sokadalomról. A nép kedvét a sokfajta mutat¬ 
ványos bódé is emelte. Volt majom- és kutya¬ 
színház, Paprika Jancsi, póznamászás, ingyen 

Olyan volt ez a nap, mintha búcsuj árasban 
lett volna az egész világ, az ősi dicsőség, ősi 
fészkébe, a viharverte öreg Budavára felé, 
nemzeti ruhában, nemzeti ünnepre! . . . Az ősi 
Ligetszugtól (Zugliget), hol egykoron Mátyás 
király nyári palotája állott, Lógódon át (Krisz¬ 
tinaváros) egészen a sasadi- pusztái g (Gellért¬ 
hegyalja) terjedő hely hajdan emlékezetes szín¬ 
helye volt a Szent István-napi népünnepeknek. 
És a míg odakint szabad ég alatt zajosan 
mulatott a nép fia, addig a színházakban 
(különösen a Várszinház-b&n) históriai pilla¬ 
natokat varázsoltak vissza művészeink a messze 
múltból, egy-egy jó történeti darab keretében. 
Igen népszerű és alkalmatos darab volt erre 
a czélra Szigligeti Vid-je, mely a keresztény 
és a pogány magyarok küzdelmét festi hatásos 
családi dráma meséjében. — A templomokban 
a népszerű Haydn C miséjében gyönyörködött 
az ájtatoskodó hívők serege. 

A régi etnográfiai érdekességű népünnepek 
letűntek, utolsó foszlányuk talán a millen¬ 
niumi esztendő nökörsütő ünnepe* volt. Némi 
fölfrissülést adott a Szent István-napi lóver¬ 
seny meghonosítása, a melynek sok időn át 
alig volt közönsége. Utolsó nagyszabású ünnep 

gitszigeti ünnep, mely erőteljes kiegészíti 
volt az első magyar király emlékének szent H 
ünnep hangulatának s bizonyára kellé 
emléket hagyott mindazokban, a kik nemz 
felbuzdulással s nagy áldozattal ünnene 
jöttek Budavárába. Csudáky Bertalan 

TENGERENTÚLI MENYASSZONY, 
E B O I £ H Y- (Folytat**.) 

Irta Dániel Lesueur. — Fordította M. Hrabovszky Julia 

II. 

Az egész napon át és másnap is, apa és 
leánya kölcsönösen igyekeztek egymás leikébe 
hatolni, egymást megismerni, vagyis inkább az 
apa igyekezett egyre megértetni magát a leányá¬ 
val, vagyis olyan véleményt adni neki magáról 
mint ő óhajtotta volna. 

^ Marguerite hallgatta őt, mosolygott, a fejét 
rázta és nem sokat beszélt. És az a tény, hogy 
a leány lelkileg apja fölött állt, olyan világo¬ 
san kitűnt beszélgetéseik közben, hogy Mar-
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muzsika és végigzúgott a jókedv egész Budán 
le, — csaknem az Ördög-árokig. És késő estig 
zengett a hetvenes évek divatos nótája: 

Szederinda, galagonya, vad kökény, 
Édes anyám legszebb lánya vagyok én ! . . . 

Fél és alá kószált Fáraó barna unokája, 
rozoga hegedűvel, vagy hátán az ütött-kopott 
ú. n. *Kivert czimbalommal*. Lótott-futott 
a budai mozgókereskedő. Ivópoharat, makra 
pipát lutrizott az ó-budai zsidó, czukros man¬ 
dulát, jóféle szárított gyümölcsöt és kétszer¬ 
sültét árult az olasz, a kinek tipikus délvidéki 
alakjából a híres budai korcsmák éjjeli l>ii-
bicses tábora fejlődött. Utolsó legtipikusabb 
alakja a néhány évvel ezelőtt elhalt és a 
budaiak által erősen beczézett *Wie gewön-
lich» bácsi volt 

A városiak a laczikonyhákat ostromolták, a 
pozsgásképű, módos falusiak pedig, mint egy 
régi tudósítás írja, földre terített kendőkön 
falatozták a hazulról hozott batyu tartalmát, 
a pirosra sült libát, kacsát, a magasba kelt 
porhanyó kalácsot, a ropogós borkorcsolyának 
nevezett pogácsát, melyhez aztán a vendég¬ 
szerető budaiak egy kis jófajta tpogány sas¬ 
hegyit* mellékelének az öblös magyar kula¬ 
csokba, a gégék nedvesen tartására I . . . 

volt, mely Szent István napjára tömérdek 
idegent vonzott a fővárosba, az 1879-ben Mar¬ 
gitszigeten tartott úgynevezett Arrogante ün¬ 
nepség. Az Arrogante franczia pánczélos ágyú¬ 
naszád katasztrófája alkalmából rendezték, a 
franczia barátság izmosítására. Az impozáns 
ünnepen mintegy 30 ezerén vettek részt, s 
Munkácsy Mihály és Káldy Gyula voltak a 
főszereplői. A jótékonysági ünnepen a kato¬ 
nai zenekarok monstre - hangversenye óriási 
hatást keltett a franczia vendégekben a Ber¬ 
lioz átiratában előadott .ftí/fco'czi-indulóval és 
a Massenet-Szabady P/eraa-indulójával, nem¬ 
különben a több, mint száz tagból álló czi-
gányzenekar a Marsettlaise-val s a lampionok-
kal kivilágított romoknál a Nemzeti Színház 
kürtösei által előadott régi magyar szerzemé¬ 
nyekkel, melyek erősen fokozták e históriai 
nevezetességű hely romantikáját. Ezóta se tet¬ 
tünk a tradiczió érdekében semmit Három 
teljes évtized pergett le azóta, hogy a nagy¬ 
méretű Arrogante ünnep programmja lezajlott 
s ennyi idő multán, leszámítva néhány nagyobb 
ú. n. Országos hangász versenyt, egyetlen 
intenzivebb lépés sem történt a Szent István¬ 
napi ünnep emelése érdekében. Találékony s 
kulturális értékű volt a Dunántúli Közműve¬ 
lődési Egyesület által rendezett ez idei mar-

guerite ezáltal önmaga is mintegy feszélyezve 
érezte magát. 

- De papa . . . Miért mondja mindezt ne¬ 
kem? Ön úgy cselekedett, mint azt jónak 
látta. Nem volt joga ehhez ? 

— De édes gyermekem, nem akarnám, hogy 
azt gondoljad . . . 

És Fanteuil ismét elölről kezdte, hosszasan 
magyarázott, nem tudva elhinni, hogy leányá¬ 
nak ama nyugodt kijelentése, hogy apjának 
jogában volt kedve szerint cselekedni, nem rejt 
valami titkos gáncsot. Gyenge, könnyen fel¬ 
izguló természete, a mely az érzéseketi lletőleg 
csapongó fantáziával volt megáldva, őrülten 
vágyott leányának szeretetére és bámulatára, 
bár mindeddig nagyon könnyen nélkülözte 
mindkettőt és éveken át mitsem tett, hogy azo¬ 
kat megérdemelje. 

- Ha nem lennél képes jól megérteni, nem 
szeretnél, — mondta Fanteuil, nem találva ki 
azt az elementáris lélektani igazságot, hogy (v 
leánya szeretetét talán épen az mérsékelte, 
hogy nagyon is tiszta szemmel látta az apját. 
De az apa azt nevezte «megértés »-nek, hogy 
leánya olyan világításban lássa őt, mint ő saját 
maga állította be magát az előnyére. 

Hogyan, ne szeretném az apámat ? — til¬ 
takozott Marguerite, szokott nyugodt modorá¬ 

ban. -*-. De édes papa, ez lehetetlen dolog. Csak 
nem néz valami szörnyetegnek ? 

Fanteuil kénytelen volt beérni ezzel a vá-
laszszal, bár az nagyon távol állt attól a kis 
regénytől, melyet élénk, könnyen hevülö kép¬ 
zelete előre kiszínezett magának találkozásukra 
vonatkozólag. És minél tovább voltak együtt, 
annyival jobban megfélemlítve érezte magát 
leányával szemben. De azért kérte, tegezné őt. 

A leány kedves, könnyed modorában, a mi¬ 
vel saját megingathatlan meggyőződését lep¬ 
lezte,, felelte : 

Ez nehezen fog menni, papa, miután na¬ 
gyon hozzászoktam az angol nyelvhez. Ebben 
a nyelvben, mint jól tudja, mindenki magázza 

Igen . . . de lásd (habozott kissé) Max 
tegez engem . . . És nem lenne aztán érthe¬ 
tetlen . . . 

Marguerite felvont szemöldökkel, kissé meg¬ 
lepett, megvető, leírhatatlan arczkifejezéssel vá¬ 
gott közbe : 

Max ? • • • Minő Max ? Ah ! . . . a mostoha 
fia, Cleriot Max! 

zett leveleiben nagyon is gyakran emlegette a 
mostoha fia által elkövetett ostobaságokat olyan 
pillanatokban, midőn ezen ostobaságok komoly 
kellemetlenségekkel fenyegették. És ezt annyi¬ 
val inkább tette, mivel ezen kellemetlenségek 
olyan pénzbeli kérdésekkel függtek össze, a 
melyekhez leányának is volt némi köze. 

Mindezen dolgok aztán többé-kevósbbó jól 
elsimultak az Oczeánon innen. De vájjon el 
lettek-e feledve az Oczeánon túl? 

E pénzbeli kérdéseket, a melyek Fanteuil 
Jacques-ot belsőleg emésztették és megmérgez-
tók számára a leányával való viszontlátás örö¬ 
mét, az apa mindjárt az első napon szóba igye¬ 
kezett hozni a leányával, mialatt egészen egye¬ 
dül voltak együtt Auber-utczai lakásukon. Mar¬ 
guerite könyörgött, hagyják ezt a tárgyat 
későbbre. 

— De gyermekem, maguk a körülmények 
követelik e tárgy szóba hozását! Gondold meg, 
hogy holnap, mikor falun fogunk fogadni téged, 
az a te házadban fog történni. Mi Enghien-
•ben a Marguerites-nek nevezett szép birtokon 
lakunk, amelyet a te szegény anyád óhaja foly-

— De te is lakni fogsz ebben a házban! 
- Oh, néhány hétig, olykor-olykor, futó-

lagosan. . . 
— Nem szándékod egészen itt maradni, Fran-

cziaországban menni férjhez? 
De Marguerite élénken közbevágott, kitérve 

az egyenes válasz elől. 
- Az első aláírás, a mit annál a híres köz¬ 

jegyzőnél tenni fogok, Fanteuil Jacques urat a 
Marguerites tulajdonosává teszi. 

Az apa tiltakozni akart. De Marguerite el¬ 
hallgattatta és ez alkalommal nem parancsoló 
hidegséggel, de igazi gyermeki szívből fakadó, 
pajkos, gyöngéd csókkaL Az apa szemei meg¬ 
teltek könnyekkel. 

Másnap, miután gyönyörű idő volt, Fanteuil-
nek az a gondolata támadt, hogy Enghienbe 
érkezve, Margueritenek talán örömet okozna 
csónakon menni végig a tavon és a birtok jobb 
benyomást tenne reá, ha azt festői oldaláról, a 
tó felől pillantaná meg először. A Marguerites 
tényleg a nagy tó legvégiben feküdt és csóna¬ 
kon kellemesebb volt odajutni, mint a kerülő 
kocsiúton. Fanteuil táviratozott tehát fiának, 
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- Igen, tehát érted . . . Ő olyan fiatal volt, 
mikor az anyját nőül vettem; igazi apja let¬ 
tem annak a szegény gyermeknek. 

És mivel a fiatal leány azonnal fagyosan el¬ 
hallgatott, Fanteuil kisső elpirulva folytatta: 

- Eemélem, nem mondtak neked nagyon 
sok roszat róla odaát Amerikában ? . . . Talán 
kissé könnyelmű a fiú . . . De máskülönben 
olyan őszinte, becsületes természet!. . . Majd 
meglátod. 

Marguerite mosolygott. 
- Csak magával legyen kedves, én mindég 

tökéletesnek fogom őt találni, papa. Végre is, 
a mi czélom nekem van vele . . . 

- De remélem, a barátoddá teszed . . . a 
fivérednek fogadod, ha ez lehetséges. 

- Mi végre, papa? A mi utaink annyira el¬ 
ágaznak !. . . 

EZ alkalommal az apa volt az, a ki nem 
felelt 

Jól tudta különben, hogy ha Marguerite rósz 
véleményt alkotott magának Maxról és ezt 
megerősítve látta . amerikai családjának be¬ 
szédei által, ez a saját hibájából történt. Kép¬ 
telen lévén magába zárni a nyugtalanító kel¬ 
lemetlenségeket, tengerentúli rokonaihoz inté-

tán szereztünk meg és kettőtök, az ő és a te 
neved után neveztem el Marguerites-nek. Meny¬ 
nyire szeretett anyád ott lakni a tó partján!... 
Nagyon sok nehézségünkbe került, míg ezt a 
birtokot megszerezhettük, belefektetve anyád 
hozományának egy részét A közjegyző . . . 

- Oh, papa . . . kérem, ne beszéljünk a köz¬ 
jegyzőről . . . vagy legalább is ne még . . . Vagy 
tudod mit ? . . . Ha nem beszélsz róla, tegezni 
foglak, — jelentette ki Marguerite a bizalmas¬ 
ság, kedveskedés első megnyilatkozásával, a mi 
elragadtatta az apát 

Boldogan ölelte meg a leányát, de nem tá¬ 
gított : 

— De lásd, kis leányom, a te házad . . . 
— Az én házam a maga háza is. Nem tudja 

ezt, kedves papám? 
— És a tegezés ? — kiáltott fel Fanteuil. 
— Igaz. Te nem is tudod, minő boldognak 

érzem magamat, hogy végre nagykorú vagyok 
és kis rendet csinálhatok ügyeinkben. Te a 
Marguerites-ben lakói, én New-Yorkban. Nem 
lenne hát esztelenség megtartanom egy házat, 
a melylyel nem tudnék mit csinálni, míg te nem 
lennél tulajdonosa egy birtoknak, a melyet sze¬ 
gény mama otthonodnak szánt 

jönne csónakjával a Kaszinóba eléjük, ők is 
egyenesen odamennek a vasútról. 

És ott, a Kaszinó kertjében virító rózsák kö¬ 
zött, a viz és a nap csillogása mellett ismerte 
meg Marguerite Maxot. 

- És most - - szólt Fanteuil, miután be¬ 
mutatta őket egymásnak, — tudjátok meg, hogy 
akkor leszek a legboldogabb, ha testvéreknek 
tekintitek egymást. 

Öt perczczel ezen kijelentés után, miután 
Max kezét nyújtotta Margueritenek, hogy a 
csónakba segítse őt, nagyon szertartásosan 
•kisasszony»-nak nevezte. Az apa korainak 
tartotta, hogy megjegyzést tegyen erre. Ha majd 
folyton együtt lesznek, magától elsimul min¬ 
den. Aztán nem is tudta volna meginteni a 
mostoha fiát olyan formalitásért, a melyet leá¬ 
nyának hideg magatartása provokált. 

Marguerite leült a csónak közepébe a pár¬ 
nákkal telerakott ülésre az apja mellé. Max 
kezébe vette az evezőket és evezni kezdett Az 
első pillanatok alatt mindnyájan hallgattak. 

A tó vize csillogott a napfényben. Marguerite 
a vakító fény elé tartotta napernyőjét és a part 
felé nézett Virággal teli, magas fáktól árnyalt 
kertek követték egymást folytonosan, melyek 
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mind terraszban végződtek a part felé, vagy 
rózsasövény zárta el azokat a víztől, csupán 
kis kikötő-hídnak adva helyet, a mi előtt csó¬ 
nakok horgonyoztak. Dús lombok hajoltak min¬ 
denütt csendes utak felé, a hol rusztikus székek 
álltak, vagy színes rojtokkal díszített függő¬ 
ágyak lógtak. Kaczér kis villák tűntek elő a 
zöld lombok mögött. 

- Oh, be szép !. . . igazán nagyon szép . . . 
— Ugy-e ? — szólt Fanteuil. — És most már 

érted, miért szerette annyira anyád . . . 
De a mondat befejezetlen maradt. Maxnak 

egy heves mozdulala folytán az egyenletes 
evezőcsapások megszakadtak. Marguerite ön-
kénytelen pillantást vetett Maxra. A fiatal em¬ 
ber elpirult és elfordította a fejét. 

Fanteuil zavarba jött, mintha abban a nagyon 
természetes szóban valami sértő lett volna 
mostoha fiára nézve. A fiatal ember megütő-
dése pedig csak onnan származott, hogy nem 
várta e dolgot és félt, hogy ehhez hasonló czól-
zás fájhatna az anyjának, ha véletlenül ő előtte 
csúszna ki a szájukon. Kiérezte, mennyire 
visszavarázsolta mostoha apja elé a multat az 
a negyvennyolcz óra, a mit együtt töltött első 
szerelméből származó gyermekével. «Csak aztán 
a mamának ne okozzon ez fájdalmat*, — gon¬ 
dolta Max. 

Marguerite, mialatt Maxot figyelte, nem ta¬ 
lálta ki e gondolatát, önző, helytelen érzések¬ 
kel gyanúsította öt. De bár kész volt benne 
ellenszenves lényt fedezni fel, még sem tudta 
kibogozni, mi az, a mi mindenesetre kell, hogy 
ne tessék neki rajta. És ha a szeme, mely csak 
most látta meg első ízben igazán jól a fiatal 
embert, még rajt pihent és titokban újra rá¬ 
tévedt, azért történt, mert Marguerite nagyon 
csodálkozott, hogy külsőleg ilyennek találta 
Maxot. 

Az evezősnek könnyed mozdulataiból, a szé¬ 
les vállakból, az izmos karokból a fehér flanel 
kabát alatt, nem mindennapi erő áradt. 

Marguerite látott ugyan ilyen athletikus vo¬ 
nalakat fiatal angoloknál, de nem képzelte, 
hogy ilyesmi egy párisinál is előfordulhat, 
mert lelke mélyében ő a párisiakat mind vézna 
piperkőczöknek tartotta. Annyival is inkább, 
mivel a nálánál alig magasabb Max első pilla¬ 
natra nem hazudtolta meg ezen előítéletét. De 
az erélyes és nyugodt modor, a mivel Max az 
evezőket kezelte, arra vallott, hogy más test¬ 
gyakorlatokhoz is van szokva, mint sétabotjával 
kezében a Drouot-utczától a Madeleineig sétálni. 

Aztán az elbizakodottság, banális elegánczia, 
a divatbáb fogalmától semmi sem állt távolabb, 
mint Max arcza. Nagyon különös tipus volt ez 
a fiú, rövid, bronzszinű arczával, finom, száraz 
vonásaival, gyermekhez illő finom, lágy szájá¬ 
val, kis bajuszával. De főleg a szemei lepték 
meg Margueritet, a keskeny, mandulavágású 
szemek, a melyeket nagyon fekete, sűrű pil¬ 
lák sajátszerűen árnyékoltak. Marguerite azon¬ 
nal a reprodukcziókról ismert Giotto-féle ar-
czokra gondolt. Nem volt szükséges festeni 
tudni, mint ő, elég, ha valaki csak kissé ismerte 
a művészet történetét, hogy már csupán az 
ilyen éles, aláhúzott szemekről felismerje a 
régi flörenczi mester művét. Max szemei, ha 
mosolygott, annyira összehúzódtak, hogy majd¬ 
nem lehúnyódtak, de nagynak tetszettek, mikor 
a szürke szemgolyók kissé kemény fénynyel, 
néha majdnem vadul szikráztak, miként azo¬ 
kat mostoha testvérének e pillanatban is látni 
volt alkalma. 

T1SSANDIER WBIGHT-FÉLE RENDSZERŰ BIPLÁN 
(KÉT SIKÚ) GÉPE. 

Max hirtelen Margueritre pillantott, mert 
megfigyelve érezte magát. Pillantása élénk és 
szikrázó volt, mint a vivő kardok összecsapása. 
Fanteuil kisasszony összerezzent és elfordította 
a tekintetét. 

Fanteuil most kérdezősködni kezdett, mi tör¬ 
tént a távolléte alatt a Marv/umíes-villában. 

- Semmi különös, — felelte a fiatal ember. 
— Nem volt tennis-versenyelek a szigeten? 
- De igen, mamának azonban kis migrénje 

volt és nem akartam őt egyedül hagyni. 
- Kár. Bizonyára nyertél volna. 

Max felnevetett, pajkosán, ártatlanul, a sze¬ 
mei összehúzódtak és kis szájából előtűntek 
gyöngysorhoz hasonló fogai. Aztán kissé érdes, 
de kedves hangon felelte : 

— Nagy dolog, egy tennis-versenyben győzni! 
Olyan szinbe állítsz, mintha furcsa dolgokba 
helyezném az ambicziómat. 

Margueritera nézett, de nem merte kiejteni 
a nevét. 

Az apa ugyanolyan tréfás hangon felelte: 
- Az ambicziódat? De hiszen egy szikrányi 

ambicziód sincsen! Adja Isten, hogy ez a 
leányka magával hozott légyen keveset a szá¬ 
modra odaátról! 

- Az ambiczió nem asszonyi podgyász, 
felelte Max kis.se nyersen. 

- Oh, bocsánat, — szólt Marguerite. — Min¬ 
den emberi lénynek előre kell néznie egy ezé] 
felé, vagy felfelé egy eszményre. Az ambiczió, 
biztosítom, épen olyan szükséges a nőnek, mint 
a férfinak. . 

- Nem osztom a véleményét, — felelte 
Max. — Szerintem a nőnek csak egy szerepe 
van: engedelmeskedni. 

Fanteuil kisasszony annyira fulladozott a 
felháborodástól, hogy nem felelt azonnal 

(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
A kenyérgyár. Nagy városokban nem olyan egy¬ 

szerű a kenyér kérdés, mint falun. A gazdálkodó 
falusi ember nincsen kitéve annak, hogy mestersé¬ 
gesen drágítják meg legfontosabb mindennapi ele¬ 
delét, a kenyeret, mert hisz azt otthon, a háznál 
sütik. Esetleg a saját földön termelt búzának a 
lisztjéből. A nagy városnak drága lakásviszonyai 
nem engedik meg azt a fényűzést, hogy otthon 
sütó'kemencze is legyen. Minél polgáriasodottabb és 
minél nagyobb egy város, annál nagyobb szerepet 
játszik benne a pék. (A régi Eómában már a köz¬ 
társaság utolsó éveiben sem volt magánház, a hol 
otthon sütötték volna a kenyeret, pedig ott ez volt 
a népnek és szolgaszemélyzetnek úgyszólván egye¬ 
düli tápláléka). S minél fontosabb tényező a pék, 
annál könnyebben élhet vissza azzal a helyzettel, 
hogy az ő készítményét nem nélkülözheti senki, azt 
meg kell venni, akár polgári haszon mellett áru¬ 
sítja, akár túlzott árakon. Apáink igen egyszerűen 
védekeztek az esetleges visszaélések ellen, mikor 
limitálták a kenyér árát s megállapították, hogy egy 
font kenyeret mennyiért szabad árusítani. Az e 
fajta védekezés ma nem lehetséges többé, mett se 
czélhoz nem vezet, se a mostani közfelfogással meg 
nem fér. Úgy segítenek tehát magukon egyes nagy 
városok, hogy hatósági kenyérgyárakat állítanak 

A B1PLÁNOK FŐBB TÍPUSAI. 

1. Wright. Teljes hoszsza 8-50 m., motora 30 lóerő, snlya a bennülővel együtt 425 kgr., emelő felülete 48 m4, 
négyszögméterenkint fölemelt súly mintegy 9 kgr. 2. Cortis. Motora 25 lóerő, súlya a bennülövel együtt 250 kgr.> 
emelő felülete 24 m1, négyszögméterenkint fölemelt snly mintegy 10 kgr. 3. Voisin. Teljes hoszsza ll'BO m., 
motora 30—54 lóerő, súlya a bennülővel együtt 575—725 kgr., emelő felülete 45 m2, négyszögméterenkint fölemelt 
súly 13—16 kgr. 4. Bréguet. Teljes hoszsza 8 m., motora 55 lóerő, snlya a bennülövel együtt 775 kgr., emelő 

felülete 51 m2, négyszögméterenkint fölemelt súly mintegy 15 kgr. 
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A MONOPLÁNOK FŐBB TÍPUSAI. 

1. Antoinette. Teljes hoszsza 11-70 m., motora 50 lóerő, súlya a bennülővel együtt 500 kgr., emelő felülete 
30 m», négyszögméterenkint fölemelt snly mintegy 16 kgr. 2. Bíeriot. Teljes hoszsza 7-80 m motora 25 lóerő, 
súlya a bennülövel együtt 300 kgr., emelő felülete 14 m', négyszögméterenkint fölemelt snly mintegy 21 kgr. 
3. Eanault-Peltörie. Teljes hoszszía 8-60 m., motora 35 lóerő, súlya a bennülővel együtt 460 kgr emelő felülete 

20 m-, négyszögméterenkint fölemelt súly mintegy 23 kgr. 

A REIMSI VERSENYEN SZEREPLŐ FŐBB REPÜLŐGÉP-TÍPUSOK. 

fel, s tisztes áron maguk a városok árulják a kenye¬ 
ret Az a pék, a ki maga is tisztes haszonra dolgo¬ 
zik csupán, meg tud e miatt élni, azt pedig, a ki 
zsarolni akar, odahagyja a vevó'közönség. Ezt f, 
berendezést megtette Budapest főváros közönsége 
is. Nagy örömére azoknak, a kik a kenyeret eszik, 
s bánatára azoknak, a kik sütik. De minthogy az 
evők jóval nagyobb számmal vannak, mint a sütők, 
meg lehet állapítani, hogy az intézmény — egyelőre 
legalább — azok közé fog tartozni, a melyek nép¬ 
szerűségnek örvendenek. S aligha lesz a pékek ama 
mozgalmának foganatja, hogy a város legalább 
fehér kenyeret ne süssön, ha már süti is a feketét. 
Mert hiszen nem úgy áll a dolog, hogy a gazdag 
osztály a fehér kenyeret eszi, a szegény osztály 
pedig a feketét. A törzsökös magyar nép búzake¬ 
nyérrel él, ép úgy mint az angol, s mint a hogy élt 
a régi római. Az alföldi magyar meg se eszi a rozs¬ 
kenyeret. S megtartja ízlését akkor is, mikor a fő¬ 
városba kerül. Ha tehát a fehér kenyérnek az ára 
drága, nemcsak a vagyonosabb osztály szenved 
általa, de a legszegényebb is. Azonfelül pedig miért 
legyen szabad zsarolni a jobbmódut is ? 

* 

A fekete liszta. A szabóiparosok, a kik a napok¬ 
ban Aradon tartották a kongresszusukat — mert 
hát kongresszust tartani divatos dolog - - egy A SZENT JOBB VISSZAVITELE A ZSIGMOND-KÁPOLNÁBA. 

sokkal kevesebbet dolgoznának és sokkal keveseb¬ 
bet keresnének, ha csak annak készítenének új 
ruhát, a ki azonnal készpénzben fizet. De azért a 
szabók eme mozgalmának megvan a maga egész¬ 
séges magva is. Csak egy körülményre mutatunk 
reá. Az a szabó, a ki hónapokig vár a pénze után, 
maga is hitelre szorul s a gyárnak csak hónapok 
múlva fizet. A gazdag külföldi gyáros hosszú hitelt 
képes adni az iparosnak, a tőkeszegény hazai gyár 
csak rövidet. Ez a legfőbb oka, a miért legtöbb szabó 
nem szívesen csinál hazai posztóból ruhát. Bizo¬ 
nyos fokig az egész gyáripar fellendülése is össze¬ 
függésben van tehát ezzel az egyszerű kérdéssel. 
Mint a hogy az egyszerű kérdések többnyire a leg-

KOHL MEDÁRD PÜSPÖK ÉS A KORMÁNY TAGJAI. 

Anarkista kongresszus. Néhány esztendővel ez¬ 
előtt történt, hogy Földünk, égi mozgása közben 
egy üstökösnek a csóváján ment keresztül. S a míg 
sokan attól remegnek, hogy egy vándorló üstökös 
ízzé, porrá törheti Földünket, ha egyszer valahol 
vele összetalálkozik, az alatt a fenti alkalommal 
nem történt más, mint az, hogy sok hulló csillag 
volt észlelhető annak a napnak az éjszakáján. Az 
emberek azonban ép oly csöndesen aludtak, mint 
máskor, magát az eseményt voltakép nem is vette 
észre senki, s csak a későbbi számítások bizonyítot-

olyan veszedelem létezésére mutattak reá, a mely¬ 
ről mi, jámbor közönség, tudomással sem bírtunk 
eddig, de amely állandóan ott lebegett úgyszólván 
valamennyiünk feje felett. Kitűnt ugyanis, hogy 
mialatt a közönség igen jámbor, békességre hajló 
osztálynak tartja a szabó iparosokat, azalatt ők 
állandó rendőri felügyelet alatt tartják a közönsé¬ 
get, s úgynevezett fekete lisztát vezetnek azokról, a 
kik rósz fizetők. Mivel pedig a mi magyar fajunk 
egyáltalában nem tartozik a jó fizetők osztályába, s 
mivel specziálisan a szabóját még nehezebben fizeti 
az ember, mint a más hitelezőt, úgy áll voltakép a 
dolog, hogy igen kevés olyan ember lesz Árpád fiai 
között, a ki rajta ne legyen ezen a lisztán, vagy 
legalább meg ne érdemelje, hogy rajta legyen. De 
hát ép ebben a körülményben van némi megnyug¬ 
tató is. Ha ennyien vagyunk, a kik a szabó indexére 
kerülhetünk, a sokaságunkban bírunk legalább ga-
rancziát arra nézve, hogy valami túlságos veszede¬ 
lem nem fenyeget. Mert hát úgy áll a dolog, hogy a 
teremtés koronájának nem ép akkor van ruhára 
szüksége, a mikor pénze van, s nem épen akkor van 
pénze, a mikor új ruhát kell csináltatnia, s így 
bizonyos időleges hitelre gyakran rá szorul. És a 
míg az életnek ezt az összefüggését a ruhaszükség¬ 
let meg a pénzmeglevés között nem lehet szabá¬ 
lyozni, addig valószinű, hogy a fekete lisztát hiába 
vezetik. S az is bizonyos, hogy a szabóiparosok 

KORONAŐRÖK. 

A S Z E N T I S T V Á N - N A P I K Ö R M E N E T B U D A V Á R Á B A N . — Balogh Rudolf fölvételei.. 
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A MEZŐKÖVESDI DALÁRDA A FÖLVONULÁSBAN. 

Ulászló király. Mint a lapok írják, L Ulászló ki-
rály hamvait sikerült megtalálni Várna közelében, 
a hol tudvalevőleg ez a királyunk életét vesztette a 
török elleni csatában. Erősen kétkedünk benne, 
hogy ez a hír igaz legyen. Úgy leszünk vele, mint á 
minap, mikor Torontálban akarták felfedezni ugyan¬ 
csak egy királyunk sírját. Nem valószínű, hogy a 
török győző olyan emléket állított volna a legyőzőit 
ellenségnek — a ki pláne esküjét szegve kezdte 
meg a háborút, — hogy azt évszázadok múlva is 
meg lehessen találni és külömböztetni. A királyok 
kivált a régi korban — nem igen siettek vele, hogy 
legyőzött kollégáiknak méltó sírkövet, vagy emlék¬ 
oszlopot állítsanak. Legföljebb olyanformán, mint 
a hogy az asszyr királyok lettek, a kik a saját em¬ 
léktábláikon dicsekedtek el vele, hogy hány ellen¬ 
séges királynak nyúzatták le a bőrét, s szegeztették 
fel a váruk kapujára. Azonban ha Ulászló királyunk 
sírját csakugyan sikerült feltalálni, akkor teljesen 
megengedhetetlen dolog, hogy Lengyelországba vi¬ 
gyék a maradványait. Ezekhez a maradványokhoz 
csakis Magyarországnak van joga. Mert igaz ugyan, 
hogy I. Ulászló királyunk Lengyelországból szár¬ 
mazott, de magyar király volt, s a magyar hadsereg 
élén szenvedett hősi halált. Ő kétségtelenül a miénk 
s legföljebb akkor lehetne a lengyeleké, ha mi ön¬ 
ként mondanánk le róla. Ez pedig lehetetlenség. 

ták, hogy miről volt szó. Ilyenforma veszedelem fe¬ 
nyegette Budapest lakosságát a múlt hét egyik nap¬ 
ján is. A forradalmi anarkisták tartották kongresz-
sznsukat a főváros falai között. Szerencsére most 
is úgy történt, hogy a dologról előzetesen nem tud¬ 
tunk semmit, s a jó lelkiismerettel bíró polgárok 
csendes álomnak adták magokat. Ama mondás sze¬ 
rint, hogy a bátor a veszély elmultával ijed meg, 
meg kellene remegnünk most utólagosan is a hír 
olvasására, de miután olvasóink között bizonynyal 
vannak gyöngébb lelkfíek is, sietünk megjegyezni, 
hogy a veszedelem nem volt oly felette imminens. 
Azok az anarkisták, a kik a kongresszust tartották, 
se pokolgéppel, se bombával nem dobálóztak — leg-
följebj) néhány bombasztikus nagymondással. A for¬ 
radalmat hirdették ugyan, de nem azt, a mely vei¬ 
ben gázol, hanem azt, «a mely felemeli az embert a 
kulturális megértés és az emberi öntudat szintjéig.» 
S hirdették a háborút is, de egyelőre csak a szocziál-
demokraták ellen, a kiknek szakszervezetei he¬ 
lyett meg akarják alkotni a «testvéri községeket.8 
Ha ezek az emberek nem lennének oly módnélkül 
naivak, mint a minők, azt kellene róluk monda¬ 
nunk, hogy egészen okos emberek. 

A KÖZÖNSÉG A NAGY DALCSARNOKBAN. 

Annyival inkább az, mert sokat vetkeztünk eddig 
is a kegyelet ellen, melylyel volt királyaink marad¬ 
ványainak tartozunk. Alig van királyunk, a kinek 
hamvait megőriztük volna. Ott, a honnan III. Béla 
maradványai előkerültek, a székesfehérvári püspöki 
lak melletti szemétgödörben és annak közelében 
kétségtelenül több királyunk hamvai pihennek, 
mert a temetkezési helyük, az egykori templom ott 
állott. Semmit sem teszünk, hogy felkeressük ezeket 
a hamvakat. S ha már a véletlen hozza napfényre 
egy volt királyunk maradványait, jogunk sincs 
azokról lemondaoi. 

KÁLDY GYULA SÍKEMLÉKÉNEK FELAVATÁSA A KECSKEMÉTI REF. TEMETŐBEN. 

- A K E C S K E M É T I D A L Ü N N E P R Ő L . - Jelfy Gyula felvételei. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Tengeren, tengeren túl. Pásztor Árpád nem¬ 

régiben megjárta Amerikát, útközben, útja czélján 
figyelmesen körülnézett s megfigyelései eredmé¬ 
nyeiből most egy kötetet ad az olvasó kezébe. 
A könyv tizennyolcz kisebb-nagyobb képből áll, van 
köztük egyszerű riport, mely csak abban különbözik 
más effajtáktól, hogy gondosabban van megcsi¬ 
nálva és elmésebben, több vervevel megírva, akad 
olyan, a mely egy-egy élménynek novellává neme¬ 
sítése, van nem egy olyan is, a melyben a riporter-
munka az iró munkájával elegyedik. A tárgy, a 

i melv állandóan ott van minden részlet mögött s 
*mint sötét háttér meghatározza színeit, a kivándor¬ 

lás ; a szereplők kivándorló vagy már kivándorlott 
magyarok. A hang többnyire komor és fájdalmas, 
sokszor felháborodott, az'író erősen él a kritika jo¬ 
gával, a kivándorlásra kényszerültek sorsának lát-
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tára az otthonmaradotlak ellen. Elmondja a kiván¬ 
dorlók fogadtatását az Ellis Island szigeten, a hol 
megvizsgálják őket, elmondja egy Amerikába került 
magyar gavallérnak szomorú pusztulását, látogatá¬ 
sát kivándorolt munkások között egy munkás-tele¬ 
pen, ismételten is rámutat azokra a veszedelmekre, 
melyek a fedélközön utazó tisztességes nőket fenye¬ 
getik, leír egy new-yorki könyv-aukcziót, egy lóver¬ 
senyt, képet rajzol azokról az óriási arányokról, 
melyekkel Amerikában a sajtó dolgozik. Effélékből 
áll a könyv nyers anyaga ; a feldolgozás is néha 
nyers, az újságíró tollával készült, néha egy-egy 
czikk nagyon is hatásra van számítva (pl. A tanító 
vagy A fcdélközön), szentimentális színezéssel 
akarja az olvasót megfogni, néha kelleténél keve¬ 
sebbnek érezzük a mit fog, mert nagyon is sokat 
markolt. Egy pár darab a kötetben erős, kész dolog 
(pl. a Mari], az egész pedig nagyon érdekes, a ki¬ 
vándorlás irodalmát jellemzően kiegészítő könyv, a 
mely rávilágít olyan jelenségekre is, a melyekot a 
kérdéssel foglalkozó publiczisták és tudósok nem 
vettek észre vagy nem is akartak észrevenni. 

Az erkölcsnevelés problémája. Ember Sándor 
e czím alatt nagyobb morál-pedagógiai tanulmányt 
adott ki, a melyben megoldásra igyekszik juttatni 
azt a kérdést, mik az eszközei és föltételei annak, 
hogy az iskola a tanítás mellett az erkölcsi nevelés 
feladatának is meg tudjon felelni. Kétségkívül ez a 
legfontosabb problémája az iskolának s ebben a 
tekintetben érezzük leginkább a mai iskolai rend¬ 
szer hiányosságait. Tagadhatatlanul az oktatásnak 
már magában is megvan bizonyos erkölcsi nevelő 
hatása, egyrészt, mert minden komoly munka már 
magában is hathatós erkölcsi nevelő-eszköz, másrészt 
a tudás fokának emelkedésével egyúttal az erkölcsi A KECSKEMÉTI POLGÁRI DALÁRDA ZÁSZLÓJÁNAK FELAVATÁSA. 

' . 

AZ ELSŐ KECSKEMÉTI DALÁRDA; 1864-BEN KÉSZÜLT FÉNYKÉP UTÁN. 

jelent három-négy novellás könyve és néhány 
drámai kísérlete. Ujabb novellái is dicséretreméltó 
irói igyekezet szülöttei, különösen gondos és 
választékos stíljükön látszik meg az a megbecsülés, 
melylyel az írói toll iránt viseltetik. A novellák 
között vannak kritikai szemmel nézett és rajzolt 
társadalmi képek, érzelmes szerelmi történetek, 
valamennyit az a lírailag ömlő előadásmód jel¬ 
lemzi, a mely úgylátszik a szerző természetéből 
folyik. A kötet legjobb elbeszélései azok, a melyek¬ 
ben ez a líraiság harmonikusan illeszkedik össze a 
történet anyagával, a miből azután a hatás: a han¬ 
gulat származik. 

Hangulatok, képek. Különös, sőt furcsa kis 
könyvecske, melyet e czím alatt dr. Csongor Ger¬ 
gely adott ki. Szerzője úgylátszik maga is érzi. 
hogy excentrikus dolgokat művel s védekezik is e 
szemrehányás ellen rövid előszavában. A könyv 
tartalmát nem is lehet egy pár szóval összefoglalni, 
össze-vissza vannak benne okoskodó czikkek, novel-
lisztikusan megrajzolt élmények, elmélkedések, fej¬ 
tegetéssé szélesedő ötletek, - - nem egy czikkben 
mindezekből van valami. Látszik, hogy a szerző 
nem állított maga elé semmiféle formai vagy tar¬ 
talmi korlátokat, az írásnak történetileg kialakult 
formái mintha egyáltalán nem is volnának meg — 
úgy dolgozik, mintha az irodalom ő vele kezdődnék. 
Ez nem volna baj, sőt a hatásnak rendkívüli esz¬ 
köze volna, ha igazi született író volna a köny¬ 
vecske szerzője, de így sem lehet tőle megtagadni 

fogalmak tisztázódása is vele szokott járni. Ez 
azonban nem elég, csak egy töredéke annak, a mit 
a közönség az iskolától erkölcsi szempontból méltán 
elvárhat. Gondoskodni kell olyan eszközökről, a 
melyekkel az iskola fejlesztőleg hathasson a rá¬ 
bízott gyermek egész erkölcsi lényére. Ezeket az 
eszközöket keresi Ember Sándor könyve. E'őbb el¬ 
méletileg alapozza meg a kérdést, kifejtve az ok¬ 
tatás és nevelés viszonyát s kritikáját adva a mai 
iskolai nevelésnek; aztán gyakorlati szemmel sorra 
veszi azokat az erkölcsi hibákat, a melyek a gyer¬ 
mekeknél gyakoriak s azokat a követelményeket, a 
melyeket támasztani kell s mindegyikről elmondja 
véleményét, mint lehet ellenük sikeresen küldeni. 
Kissé talán nagyon is kiterjeszti az erkölcs fogal¬ 
mát, mikor körébe von olyan dolgokat is, melyek 
ettől függetlenül, a jólneveltség vagy az illedelem 
körébe tartoznak, mint pl. az utczán való viselke¬ 
dés s az utcza rendjének, tisztaságának megóvása, 
sőt olyan dolgokat is, mint az egészség ápolása 
vagy a tisztálkodás, — de annyiban igaza van, 
hogy ezek nem az oktatás, hanem a nevelés körébe 
tartoznak s az iskola sokat tehet rájuk vonatkozó¬ 
lag. A könyv érdemleges taglalása a szakkritika 
hatáskörébe tartozik; mi csak számot adunk róla 
s azt szeretnők, hogyha alkalmat adna a fölvetett 
kérdés tudományos és gyakorlati tisztázására. 

Föld. E czím alatt egy kis kötetben tizenhárom 
novellát és novellisztikus rajzot s egy egyfelvonásos 
drámai képet adott ki Gallovicli Jenő, kinek egyéb 
irányú kultur-munkássága, kivált a Délvikéki Ma¬ 
gyar Közművelődési Egyesület főtitkári állásában 
kifejtett tevékenysége tette nevét szélesebb körben 
ismertté. Ez az elbeszélés-kötet nem első szépiro¬ 
dalmi munkája a szerzőnek, már régebben is meg-

A ZÁSZLÓANYA, KADA ELEKNÉ, TÁVOZÁSA A TEMPLOMBÓL. 

A K E C S K E M É T I D A L Ü N N E P R Ő L . — Jelfy Gyula fölvételei. 
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annak megállapítását, hogy a sok mindenféle közt, 
a mit elmond, van okos, jó ötlet is s a maga kü-
lönczködő, szeszélyes módján néha egészen elmés 
dolgokat is mond. 

Új könyvek: 
Tengeren, tengeren túl. Irta Pásztor Árpád. 

Budapest, Grill Károly. 
Az erkölcsnevelés problémája. Irta Ember Sán¬ 

dor. Budapest, Lampel-Wodianer részvénytársaság. 
Ára 3 korona. 

A fényképezés kézikönyve. Irta Kiss Zoltán. IV. 
javított és bővített kiadás ; ára 2 korona. 

Föld. Elbeszélések, irta Gallovich Jenó'. Buda¬ 
pest. Athenaeum. 

Hangulatok, képek. Irta dr. Csongor Gergely. 
Csáktornya ; ára 3 korona. jjfjfffí 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbfnapokban: BACSKOH ISTVÁN, 

â  magyar kegyestanitórend selmeczbányai társ¬ 
házának tagja, házi másodfó'nök, érdemesült ház-
főnök, nyűg. gimnáziumi igazgató-tanár 65 éves 
korában Selmeczbányán. - - LINDENMAYEB KÁROLY 
nagyváradi kanonok és plébános 73 éves korában 
Tenkén. — BOBSICZKY OTTÓ soproni postaigazgató 
64 éves korában Sopronban. — HALDBN JÓZSEF dr., 
a sopronvármegyei árvaszék helyettes elnöke 54 
éves korában Eajeczfürdőn. — KBAUSZ ANTAL belügy¬ 
miniszteri segédhivatali igazgató 75 éves korában 
Budapesten. — IMBICH JÁNOS állami elemi iskolai 
igazgató 43 éves korában Újpesten. — Idősb TA¬ 
KÁCS MIHÁLY m. kir. vasgyári fó'ellenó'r 57 éves 
korában Zólyombrézón. — HATTVANY LÁSZLÓ buda¬ 

pesti kir. Ítélőtáblái biró 43 éves korában Debre-
czenben. — STEINSCHNEIDEB JAKAB magánzó 76 éves 
korában Budapesten. — KELP ALBERT honvédalez¬ 
redes Kassán. - - WOHLBATH EICHÁBD pénzügymi-
niszteri számtanácsos 53 éves korában Budapes¬ 
ten. — KÁDAS ISTVÁN 75 éves korában Alsódobsza 
községben. — CSÖNDES JÓZSEF ügyvéd 70 éves korá¬ 
ban Tapolczán. — Ifj. gulácsi GÜLÁCSY GSULA 26 
éves korában Dányád községben. 

Idősb KÉTLY KÁBOLYNÉ szül. Szigligeti Anna, id. 
Kétly Károly dr. egyetemi professzor felesége, 68 
éves korában Budapesten. - - Ozv. SZIQETHY KA-
ROLYNÉ szül. Komáromy Paulina 73 éves korában 
Zalaégerszegen. — Idősb POJIÁK JÓZSEFRE született 
Zachariás Anna 61 éves korában Szilá^ycsehen. — 
KRANCZ FLÓRA 61 éves korában Szombathelyen. — 
SZABÓ ILONKA. Szabó Ádám és neje, szül. Hadvin 
Mariska 18 éves leánya Budapesten. - Özvegy 
PÁTZILL NÉP. JÁNOSNÉ szül. krasznai Érásznál Szi¬ 
dónia 78 érés korában Siklóson. - - Özv. ABEDEK 
WASS JÚLIA 84 éves korában Törökkanizsán. — 
PAPP JÁNOSNÉ szül. Madzsar Izabella állami elemi 
iskolai tanitónő 26 éves korában Szatmáron. — 
Özv. KAPISINSZKY ISTVÁNNE szül. kisazari Azary Anna 
78 éves korában Lasztomér községben. 

EGYVELEG. 
* A tűzvész sehol annyi pusztítást nem okoz, 

mint Amerikában. Egy komoly statisztika szerint 
1908-ban havonkint 95 millió koronára tehető a 
tűzkár. A tűzoltóság fentartása és felszerelése éven-
kint másfél milli rdba kerül. S ugyané statisztika 
szerint a tűz fölemészt hetenkint három színházat, 
három hangversenytermet, 12 templomot, 10 isko¬ 
lát, két kórházat, két elmebetegek házát, hat bér¬ 
házat, 26 szállodát, három nagy árúházat, két bör¬ 
tönt, 140 munkásházat és 1,600 különálló házat. 

BEL í (ÍZES 
Világpateut. 

(D. R. P. 210,225.) 
M agyar 43773 Oszlrál 

lnfttlJtHTO". Knnczia 8897(11 
és a légző-

szer vek 
_ _ idillt 

(krónikus) l i u ru t j a i ellen orvosilag ajánlott kiválóan 
hasznos gyógyitómód. A készülék használatra készen 
zsebben hordható, ára fi K. Kapható gyógytárakban és 
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A LÉG-
JOBB. SVAICZI SELYEM 

Kérjen mintnkat újdonságainkról feketében, fehórben és 
színesben : Eolienne.Cachemir .•, Shantun?, Duchesse, 
Crépe de Chine, Cótelá, Messaliiie, Monsseline 1211 
cm. széles, méterenként K 1.2U és feljebb. Bársony és 
plüs ruháknak és blúzoknak stb., úgyszintén hímzett 
blúzok és ruhák bntisztban, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk közvetlen a magánvevöknek bérmentve és már 

elvámolva. 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 23 (Svaicz.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító. 

Reggeli előtt 

A Bor- és Lithion-tartalmú 

gaóggforcás 
Salvator 

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

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatású! 

Uasmentes! Könnvjen emészthető ! 
Teljesen tiszta! 

Budapest főraktár Édeskuty L. urnái 

Szépen bútorozott 2 ablakos udvari szóim, egy 
vagy két úr (tanuló) részére teljes ellátással kiadó. 
Czím a kiadóhivatalban. «• i» » 

egy pohár Bohitschi Tempel-
IbrrAs-nak étvágygerjesztő, 
húpyhsjtó és anyagcsere elő-
mozditó hatása van. A Sty-

riaforrás-nak ugyanilyen hálásai vannak, csakhí gy 
erősebb mértékben. Nagybani lerakat Magyarországon: 
Hofhnann Józsefnél, Budapest, T., Báthoryutcza 8. sz. 

Az est valóban csodaszép volt, 
azonban ma i>mét bűnhődnöm kell. Nem tudok már a szabadban ma¬ 
radni anélkül, hogy éjjel ne köhögjek ; nem alszom és több napra oda 
vagyok. — De kedves Nagysága, miért nem használja a Fay-féle valódi 
sódéni ásvány-pastillákat? Nagyon ajánlanám Önnek, a mikor künn iil, 
néhányat szopogatni, aztán e>le elalvás előtt ii még egyet-kettőt be-
Tenni és meglátja, nem fogja önt köhögés kínozni és pompás alvása lesz. 
A Fay-féle valódi sodrai kapható dobozonként l K 25 f-ért minden gyógy¬ 
szertárban, drogueriában és ásványvizkereskedésben. Vezérképviselöség 
Ausztria-Magyarország részére : W. Th. Guntzert, Wien ÍV/1, 

Grosse Neugasse 27. 

Q/erravaffo, 
CHINA-BOR VASSAL 

kiállítás 19O6. legroasrasabb kitűnt. 
Erősitoszer gyengélkedők, vérszegények: és 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg" 
12HW) erő i i tő és vérjavi tó szer. 
Kitűnő íz. ÖUOO-nél több orvosi vplpmény. 
1. Serravalló, a. is kir. nduri szállító Trieste-Barcola. 

Vásárolható a gyógyszertírakban félliteres üvegekben 
á K 2.60, egész literei üvegekben á K 4.80 

/V 

l : Ha fáj a feje 
mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja — 
Kéanfa Beretrvftg Tam<Ui gyógyszerész Kispestem 

ne tétovázzék, hanem 
használjon azonnal 

Ara l korona 20 fillér. — 
* * Orvosok által ajánlva. — Ha 

Beretvás pastillát,] 
Kapható minden gyógyszertárban. . 

doboznál ingyen postai szá t á a ^ g / 

szaküzletekben, a hol nem volna, megküldi a Pulmo-
geii-vállalat, Budapest , VII., Dohány-utcza 7. sz. 

Prospektus díjtalan. 
Diana sósborszesz mint háziszer kapható az 

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

Számtalan elismerő levél bizonyítéka annak, 
hogy a Kálmán-féle szab. Biborpaprika a legjobb. 
Árjegyzéket ingyen küld Kálmán József paprika¬ 
nagykereskedő Szeged, Dugonics-tér 10. 

£. Technikum Mittweida egy állami ellenőrzés 
alatt álló magasabb műszaki intézet, a hol gépész-
és villamos mérnökök, technikusok és művezetők 
kiképzést nyernek ; az intézetnek évente 3000 növen¬ 
déke van. ügy az elektrotechnika, mint gépgyártás¬ 
ban való oktatás az utóbbi években tetemesen ki-
bfivittetett és az intézet dús gyűjteménye és elektro¬ 
technikai és gépgyártó laboratóriumai által hathatós 
támogatást nyer. A téli szemeszter 1909 okt. 18-án 
kezdődik és -a beiratások a 27-én kezdődő ingyenes 
előkurznsra szeptember elején veszek kezdetüket. Ki¬ 
merítő programm értesítéssel ingyen küldetik meg a 
Technicum Mittweida (Szászország) titkársága részé¬ 
ről. Az intézet 3000 négyzetméter területen fekvő 
tan-gyárműhelyekben kezdők gyakorlati kiképzést 
nyernek. Az intézet már eddigelé is számtalan ki¬ 
tüntetésben részesült. 

A csecsemő elválasztása nehezebb nyáron, 
mint más évszakban, mert a tehéntej gyakran okoz 
zavart a gyomorban és a bélben. Ezért jobb, ha a 
tejet eleinte iKufekei-ből készült hig levessel ve¬ 
gyítve adjuk a gyermeknek, mert a tKufeke i köny-
nyebben emészthetővé teszi a tejet és fokozza táp¬ 
láló értékét. A «Kuí'eke»-vel való táplálás rendes 
emésztést biztosit és legjobban megvédi a gyermeket 
az úgynevezett nyári betegségektől. 

Szerkesztői üzenetek. 
Szomorú rímek. Van benne valami hangulat, a mi 

rokonszenvessé teszi, de arra, hogy mi közöljük, 
mégis jelentéktelen. Valami erősebbet, jelentékenyeb¬ 
bet, eredetibbet várnánk. 

Erdőn. Nietzsche. Zavaros, tompahangú, merev 
mind a kettő, — egy sokat olvasott ember olvasmá¬ 
nyainak visszhangjai inkább, mint művészi alkotá¬ 
sok. Az meg épen különös, hogy valaki Szűz Máriát 
a deli szent jelzővel illesse. 

Vándorének. Két ház. Antiqua. Határozottan remé¬ 
nyeket keltő versek; még küzködik magával, keres, — 
de alighanem előbb-utóbb találni is fog. 

A réten. Két kicsi fürj. Lihegés. Lassabban a test¬ 
tel: nagyon is belehajszolja magát egy-egy érzésbe; 
ideggel dolgozik, nem művészi érzéssel. Dokumen¬ 
tumnak ezek a versek eléggé érdekesek, de művészi 
alkotásoknak naivak. 

Keresem a halált. Inkább a tragikai pózt mutatja, 
mint a tragikai érzést. 

Lefokozott román katonák. Kisebb lap talán közöl¬ 
hetné, de mi nekünk szigorúbb mértékkel kell mér¬ 
nünk. 

Utban. Nem termett időközben valami jobb ? Ez 
nem igen kedvünkre való. 

Őszi álmodás. Majd az őszre, ha lehet, sorra kerül. 
Egy vadász czimborarál stb. Afféle (magánhasz¬ 

nálatra* való versek, szórakozásul annak, a ki írja, 
jók, de ezer meg ezer emberrel elolvastatni a lap¬ 
ban, — arra nem. 

Nem közölhetők: Valahol a Maros partján. — Bol¬ 
dog vagyok. — Képzelet. 

SAKKJÁTÉK. 
A 2656. számú feladvány öawrilon Antaltól, 

(Az «0p de Hoogte« versenyén a II. díjat nyerte.) ' 
SÖTÉT. 

A 2636. számú feladvány megfejtése Dániel A. W.-től. 
(b7-en egy világos huazár áll.) 

1. Rc3 dí . . f4-fát(a, b, 1. . . _ Ha3 bl f 
c, d, e, f) 2. Bclxbl f matt. 

. 2. Fo5-c3 t matt. 

1 . — . . . — 'Ha3-c*t ' '- Bg4-g i t 
2. d3xc4 t matt.. 1. Fc5 f2 t matt. , 

d. e. 
1. . . . _ Fd8 a5 f l Fd8-b6 
a. Fc5—b4 f matt. •_'. l Iái -c!i t matt. 

1. -- . /Fh l il5 
í. Hü2-c3 f matt. 

Heljeneu fejtették m e g : Merényi Lajos. — UeiBt 
József és Stark Vilmos. — A • lludaptiti Sakk-kört — 
A illudapeiti III. kér. Sakk-kór* — Ladányi Antal. — 
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. (Budapeit). — Németh Péter 
(Ciongor). — Kintzig Bobért (Fokért.) — Müller Nándor 
(Szombathely). — Hoffbaner Antal (Lipótvár). — Szabó 
János (Bakony-SifiMduU). — A 'Győri Sakk-kört. — 
Székely Jenő. - Móazey József (Oyar). — A tZbonii 
Tártaikon. — A •Kaloetai Katolikta-kört • Veöreöt 
Miklós (Zirci). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodzárujlak). — 
A iPuna/óídtxiri Egyenlöiégi kön (Dunaföldvár} — Barcsa 
Mihály (liilinnidvari). — Csolnoki litván (Ilajdithadhdza). 
A tLeibicii Gaidatdgi Kaitinó.i (Ltibict). — Luetyik Janói 
és Szivak János (Alberti-Iria).—tCiaigerí Katnnit (Cienger). 
Király Mihály (Zenta). — Kunz Rezső (Temetrikát). 

KÉPTALÁNY. 

Y////////, V///7//M 
a b « d e í g 

•viiAoos. 
Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

A 2635. számú feladvány megfejtése Kintzig Eóberttől. 
Világos. Sötét. Világos. 

1. Hd5-c7 „ . Fe2—Í3(a,b) 1. . „ 
2. Vc4-e4 _ Ff3xe4 " " J 

3. Hd2-ct f matt. 
b. 

1. _ — . . . Ke5-dt> 
2. Hc7—e8 t K t. sz. 
3. Vc4—e4 j matt. 

a. Sötét. 
— Feíxo* 

2. Hd2xc4 ._. Ke5-e4 
3. f2-f3 f matt. 

A31-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Eb sem rágódik csonton, ha húst talál. 

Felelős szerkesztő: Hoitwy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Reáltanoda-u. t. 

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

-FÉLE GYERMEKLISZT Tiszta alpesi 
tejet tartalmaz 

licbn é. dreiériibui. S B Ov.kodjunk 

Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan 
:: a bőr részére. :: 

, ., 

FOGAK 
Fogorvosi- és fogtechnikai műterein 
Budapest, IV., K&roly-körűt 26., I. emelet 

és teljes fog¬ 
sorok száj-

_ ^ padlás nélk. 
Aranyfogkoronák, aranyhidat és mindennemű kinceuk 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távol í tása fölöslegei . Tartó l porcelán* é« arany-tö¬ 
megek. Foghúzás teljes érzésteleniléssel, 10 évi jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielégittetnek, megvárhatják. — Mérsékelt árak. 
Dr. FDF.T.MANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. Neufeld D. fogorvos rolt techn. assistense. (Lilt.) 

A kebel fejlődése. 
A művészet, melylytl szép keblet lehel elérni, Pa¬ 
ris asszonyai és minden ország elegáns höígy«i 
előtt, a kik a P i l n l e i - O r l e n t a l e i - t (keleti 
pilolákat) használják—jól ismert Csak a b e l s ő 
kezelés fejt ki előnyős befolyást a kebel fejlődé¬ 
sére és erősítésére és ebben a tekintetben a P i -
I n l e s - O r i e n t a l e s oly liirnévre tettek szert, 
a mely kizárja, hoey ezeket más pripariiumok-
lal, mint: púder, liszt stb. hasonló megkiiérlett 
szerrel összehasonlítani lehetne. Kívülről alkal¬ 
mazott szerek, mint: balzsam, pomádé. frotiiro-
zás és mindennemű készülékek hatástalanoknak 

« • • & » • « . m, bizonyultak ; a szükséges ingert elő nem idézték 
mert a kebel fejlődése egyes-egyedül a tápsejtek különös belső funktió-
jától fiigg. A P i l n l e s - O r i e n t a l e s használata állal, — ezeknek 
aajálszerü növényanyaguk következtében, a melyet tartalmaznak, — e/en 
funktió csak annál erősebb lesz. erősebb tér kering a kebel környékén, 
a mely a kebel fejlődéséi és keménységéi előidézi. A fiatal leánynak tehal 
módjában Tan keble természetes fejlődését előmozdítani, át asszonyok¬ 
nak pedig, hogv kehlük lel lsét él megszerezzék, »agy visszaszerezhessék. 
A P i l n í e s - O r i e n t a l e s különös hatással vannak a kebel szép for¬ 
májának előidézésére és teljesen eltüntetik a váll- vagy nyak csontelö-
ugrásokat. melyek graciózus telt>éggel betakarlatnak. 30 évi tapaszta¬ 
lásra limasxkodva iijelentheljfik. hogy ezen pilulák teljesen ártalmatla¬ 
nok és hogy azokat ax egészség legcsekélyebb veszélyeztetése nélkül le¬ 
hel alkalmazni. Könnyű, diszkrét kezelés. Ejty üvegecike használati uta¬ 
sítással 6 kor. 45 fiit. franco ; ulánvéttet 6 kor. 75 1111. J . R A T I E , 

psxerész, 5 Passage Verdeau. Piris. Utánzatoktól megkímélendő, 
ank határozottan franczia bélyegzővel U n i o n d e * f a b r i c a n U • 

"l dobozt. Budapesti raktár: Török Jóisef gyógyszerész Király¬ 
aién. Prágai raktár: Fr. \\iiek & Co., Wassergasse 19. :':: 

Divatos kézimunkák 
és hozzávaló kellékek, függöny kongré, 110 széles mtr. l kor., 
remek sodroltszilu kongré fotó v. milllenx kezdve, anyaggal 4 K. 

Budapest, IV., Koronaberczeg-ntoza 11. 
- Harisnya és keztyü különlegesség. -

3 pár olsőrcndn flór a-jonr Harisnya 3.60 kor. Árjegyzék berni. 

Tennis-raketek. 
sport-.ulazási-

és 

turista-czikkek 
nagy választékban, a megszokott finom kivi¬ 
telben és szolid árak mellett — — — — — — 
:: :: Legnjabb sportárjeginék megjelent. :: ss 

HuzellaM, 
BUDAPEST, IV., 
Yáczi-ntcza 28. 
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szeplös hölgyeKet 
kik arczukról egész egyszerűen lemossák az összes szeplőt e's pattanást a DIANA szappan és DIANAkrém segítségével, 

MalljuK 
ama 

KÖSZÖNŐ JL. E VÉLEK: 

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

hogy a Diana crémje minden szeplőmet Hnuilnsztolln. Különben nem volt semmi 
szépséghiba rajtáin, de az a sok szeplő egészen ellorzilótla a/ arczpmnt s a/t liiszom 
a fő a.- egy nőnél, hogy az arczböre simn és fehér legyen. Egész élelemben hálásan 
fogok Önre gondolni. Üdvözli Hans Grete Saugerin. 

Tekintetes ERÉNYI uram ! 
Ha lehel, 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 s/eplöm sem és hófehér lelt az aiczom. Amikor a Diana-krémet kezd¬ 
tem használni, először nagyon megijedtem, mert egészen Ichámlott a bőröm, de utána 
annál szebb lett az arczoni. Mindenkinek örömmel ajánlom a Diana-szereket. Azonnali 
szállítást kér Kelemenné. 

Tisztelt EHENYI úr! 
Szívesen terjesztem az ön Diana-szappanul és Dinna-crcnije't, mert végtelen örömöm 

van, mióta ezen szereket használom. Ahányszor a tükörbe nézek, mindég áldom ént 
hogy ilyen csodálatosan eltűntek a szeplöim és pattanásaim. Kérek ismét 6 darab ])il 
ana-szappanl és 3 Diana-crcmet nappali használatra. Tisztelettel Schleslng-er Oertrud. 

Tisztelt ERÉNYI úr! 
Az itteni gyógyszertárban nem kaptam Diana-púdert, Ön pedig azt Írja, hogy ta¬ 

nácsos gyengén bepuderezni az arczol, küldjön tehát 2 doboz fehér pudcrt szarvasbőrrel és 
miután úgyis egy a portó, tessék hozzácsomagolni 3 darab Diana-szappant is. Ha van 
valami jó mitessei^irtója, ügy küldjön nzt is, de csakis Erényi-féle legyen és ne kerül¬ 
jön többe 2 koronánál. Megint csak azt mondom, hogy a legjobb szeplő elleni szeraz 
Ön Diuna-crémje és Diana-szappanja, mert az én szeplös arczomat valami bámula¬ 
tos módon megszépítették az Ön szerei. 

Trljps tisztelettel Lndwlg- 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 nagy darab Diana-szappan l kor. 5O fül. Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 
használatra) l kor . 5O fiII. 

Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 
l kor. 5O fül. (fehér, rózsa, vagy sárga színben) l k o r . 5O fül. 

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

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly körút 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.) 

LOHR MÁRIA 
* * * * Ezelőtti KaOHFTJSZ. * * * * 

Csipke-, vegyészeti tisztitá és festészeti 
intézete. Gyár: VHI., Baross-utcia 85. 
Fióküzletek: IV., Rskü-út 6, VI, Anrtrássj-rtl 16, 
VIII, Júzsel-könít 2, IX, Calvln-tér 9, V, Harmin-

czad-utcza 3, VI, Teréz-körút 39 

ARGITUGET 
intu.m.tuMjMiT»<tvow<Ton ssetip. 

i Ttnüü (wissn OBímínr VOWITIÍ&LEIIÍ oes 
3EQBETEQEKNEK=OOŰLÖKNEK 

= ELMEBETEGEK Krz^RVA = 
l EGÉSZ ÉVEN AT NYITV«f 
l rtLLflnoÖ SZ«XORV05I FELÜSmET 
| Bgr- E150-RENDŰ PENZIÓ 

10 koronától. 

Yillany«s gyógymód, 
másságé, dietetiküs kú¬ 
rák stb. Modern hideg-
rágyógyint, ftiygéaes, 
szénsavas, napfürdők. 

Elületei telefonérteiitél Me-
ténbármelj Tonmthos Pomáz-
ra intézeti hinti megy. Pros¬ 
pektust kivinatrm kftld ai 

Igugatiság. 

= A i előkelő hölgyek csak a 

PARK CRÉMZ :: :: 
ILLAT :: :: :: 
POTJDER :: 
SZAPPANT 

h a s z n á l j á k . Főraktár B A Y E R A N T A L gyógylára Buda¬ 
pest, Andrássv-út 84. az. — Kapható azonfelül Kartschmaroff, 
— Lux, Nernda, Molnár és Moser és Utasi utóda drogneriákban. — 

.OMOK ARANY 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból czementtel vagy mészszel készült 
íalaZ'jtcgla, tetőcserép, járda és padlólap Btb. 
dr. (jaspary rendsz. szerint előállítva. Őr. Oas-
pary kézi vagy ér-óhajtásra berendezett 
gépein vagy formaim a legkülönbözőbb 
árakban. A 228. száma ismertetési brosúra 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. Leipxiger Cementindustrie. Őr. 
Gupary & Co. Markranstadt, Leipzig 

mellett (Németország). 

KWIZDA 
fél* 

: FLUID: 
Kígyó-védjegy. 

T'irista-
fiúid. 

Reg bevált aromatikns 
bedörzsölő* az inak ég iz¬ 
mok erősítésére és ejtésére. 
Turisták, kerékpározók, va¬ 
dászok ég lovasok által siker¬ 
rel használva elő- és ntó-
erősitésre nagyobb tarák ntán. 

Sgét* ftveff áia K 2 . -
Fel üv«tr ára K l 90. 

Kwlzda-féle FI>LTID 
Valódian kapható a gyógyszertá¬ 

rakban. — Főraktár: 
T ö r ö k J ó z s e f gvógj sí eresz -
Dél, Budapest, Király-ulcza 12, 

Andrássy-úl 26. G 

A „Titania" 
gyorsgőzmosógép 

l-i jH—,,! minden mosógé- < 
fe l f i lmal pe l , bármely koV 
kurrencziához tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lármára! 
és piaczi reklámmal hirdet-
tetnek); 
_ _ _ hófehérre harmad annyi 
"HŐS idő-be,,, mint azelőtt; 

megtakarít L3 V . 
OLCSÓ de jó. 
Sok ezeráll üzemben és ugyan-
:: ennnyi az elismerőlevél. :: 
• W Próbára is. ~Vf 
T l t a n l a . m á n g o r l ó . 

17-féle 
nagyság¬ 

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

feljebb. Öt 
évi jótállás 

T l t a n l a - f o r r é f a c s a r ó . 
elsőrendű paragummi henger¬ 
rel. Prospektusok, plakátok és 
nferenniák ingyen. Magyar¬ 
országi vezérügynök: Takács 
Oszkár Budapest, VI. kér., 

Nagymező-utcza 49. sz. 
T I T A N I A - M Ű V E K 
W e l s , Felső-Ausztria 20. sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt: mosógépekel, takar-
raány-fnllesztöket, vetőgépe¬ 
ket, szénagereblyéket, szegecs-
fecskendőket, különzőket, stb. 
Részletfizetések szívesen en¬ 

gedtetnek 

M A G Y A R 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-
feotai'tási keményfák szállítását 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 456 « 
t « 7 • « 9 • 5 « 

Keritési oszlop tölgyfából, gömbölyű 2220 drb 
• f f faragott 1360 • 

Tölgyfa palló _ _ _ _ _ _ _ 282 m3 

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

üzletvezetőségünk I. általános osztályánál (Teréz-kd-
rút 62. sz. I. emelet ajtó 5) adandók át, a bánatpénz 
ugyanott a gyüjtőpénztámál 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, üzlet vezetőségünk ál¬ 
talános osztályában (Teréz-körut 62. sz. I. emelet ajtó <•) 
pedig megszerezhetők. 

Budapest, 1909. évi augusztus hóban. 
Az üzleívezetőség. 

(Utánnyomás nem dijaztalik.) 

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

Angol borbutor 
renoválása Bajit mühelyemben. 

Ebédlő' 
székek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

ülőbútor áll¬ 
ványok Wr-

pitozasa. 

Ssékatala-
kltások. 

35. SZAM._1909- 56. ÉVFOLYAM VASÁRNAPI ÚJSÁG. 739 

costurn és pongyolák 
ffllfffinl f A 6 7 1 h Bpest, VI., Andrássy-út 48. 
FALU1H LAO/lllU Divatlap ingyen!! 

Papek-féle törv. védett 

pénz-
tárcza erős zergebórből. 
Előnjei: ejtydrb 
bőrből készítve, 

minden péninem kBlön van, lapos cs nem merev. 
ünk résiére 11 cm. hosszú, 7V« cm. széles ---- 3 korona, 
hölgyek « 11 « « ' «Vi t « ---- 3 t 

Vidékre 2 darab megrendelésnél portómentes küldés. 

Budapest, VIII . , Rakóogi-ut 15/B. — Árjegyzék bérm. 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

„író angyal" 
gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NÖVÉREK-nél 

BÚTOR 
ízléses és szolid kivitelben, 
terjes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

SÁRKÁNY I. 
bntoriparosnal, Budapest, 
VII.,Ensébet-körnt26.si, 

műhely és raktár. 

Budapest, IV., Kigyó-tér 1 
Válusztékküldemények, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- és 

lemezjeffyzék ingyer. és bérmentve. 

Szép telt alakot, gyönyörű keb¬ 
let 6—8 hét alatt érhetni el a 
törv. védett <Bnstert»» nevű 
arany éremmel (Paris 1900, 
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬ 
tüntetett orientális erőporunk 
használata által. 30 fontnyi hí¬ 
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬ 
tétlen reális, nem szédelgés. 
Sok elismerőlevél. Dob->z hasz¬ 

nálati utasítással 2 márka. 
Postautalványon v. utánvéttel 
(portó külön) Hyglenisches 
Inst i tnt D. Franx Steiner 
ft Co Berlin 57. Königgratzer-
strasse 66. Budapesten kapható 
Török Józsefnél, Király-u. 12: 

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

Budapesten, L,Mészáros-ufcza 58.sz, 
Telefonszám 41-48. Siirgönyczím: Cartonagc. 

Gőzerőre berendelve. 

A magyar kir. dohányjövedék szállítója. 
:: :: Napi gyártás 150,000 doboz. :: :: 

Vas- Réz- Kertibuíor 

Állandó dús választék modern resbntorokban, vasbntorokban, sodrony-ágy¬ 
betétekben, rnganymatracEokban, kerti vasbntorokban, gyermekkocsik 
bán stb. stb. • * • • • Képes árjegyzéket ingyen és bérmentve knldnnk. 

PÁPAI és NÁTHÁN JgJi 

KNUTH KAROLY 
mérnök 

Os. és kir. fensége József f tiherczeg üdv. szállítója. 
Gyár és Iroda: 

Budapest, VII. kér., Garay-utcza IO. 
Központi vi»- és gőzfűtések, légszesa- én TiaveMtékek, esatorná-

zisok, szellőztetések, azivattynk, vizeromövi emelőgépek itb. 

terek, kóltaégTetéuk, jót edelml előirányzatok gjorstn késilttedmt 

A jelenkor legkiválóbb bőrfinoiuitó 
találmánya a 

nivényekböl késiült 
kristályszerii 
massza, a ín nem «ir-

gitja, mint » z»iro« fen'i-
eaSk. Ellenben fehéríti, üdévé én 

binonjuimiví valtoztatl*. Kipbmtó min-
•ír >iiri kh»ri P(jbktt(4ly '»> f- n üvegdobo 

•uppin t, padét l K. F5»kt. Bp. B»rjM-utcu 91. 

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

irománytáskával és lecsatoló szíjakkal. 
.lossza 18 55 60 65 70 cm. 
ÁralC 39 .— 44.— 48.— 5 3 . — 6 O . -

523. sz. P u h a k é z i t á s k a , barna tehénkor bői 
kulcsosai zárható zár, két tolózár, feneke ránczos, 

,* ripszbélés és belül egy oldalzseb. 
Hoasza 36 39 lí 43 48 cm. 

! Ár K 1 9 . - 20.— 21— 2 2 . - 2 4 . -

526. sz. B a r n a vagy fekete t ebénbőr -
ből , knlcsesal zárható, sárgaréz-zár és áthajtók-

kal, finom bélés éa beiül egy oldalzseb. 
Hossza 40 43 50 55 tíü 65 70 cm. 
íralT~27.-31.^35737.50 42.- 4IJ.- W7 
Ango l t á ska (ugyanolyan mint az 5Í6. sz.), 
barna lut. nyástös vitorlavászonból, nikkel zár- és 

áthajtok. 
Hos>za 40 45 50 .'»cm. 
íraK 1 6 . - 1 8 — 2 O — 2 2 — 

552. sz. H á r o m o s z t á l y n b ő r ö n d , finom 
disznóbőrből, linóm zár, lecsituló szíjakkal, belül 
külön rekesz felső ruhának, feherni'münek és rzipók-

nek, crniseval bóléké. 70 cm. két zárral. 
M o s n i a 6 0 6 5 71) cm. 

517. sz. U t l k o s á r , finom vessiöbó'l. két erős 
zár, födele vitorlavászonnal borítva, belül vízhatlan 
kátránvozotl vászonnal kibelelre és lecsatolt övvel. 
Hossza 80 90 100 cm. 

Herkulese-koffer,valódi orosz foumir-lcinei-
ből készült állvány, prős \iturlavaszonnal bevonva, 
oiajfestékkel feavc, a léczek mellett barna sávok¬ 
kal, finom biztonsági zárak, erős béléses börfogó. 
6O°/o • n l y m e g t a k a r i t á s . U r a k r é s z é r e 

egy betéttel. 
Hossza 80 90 100 110 cm. 
Ar»K 54.— 6 l í ^ ~ 7 O ~ 78.— 
Hölgyek részére 2 betéttel él egy kalap-

rekesz. Magasabb alak. 
Hossia 90 100 110 cm. 

547. A n g o l ruhabőrönd, finom disznó 
b ő r b ő l , két fekszir-iar, belül egy betét, erős bélés. 
Hossza 60 ö!S 70 cm. 
Ára K 4 7 — 5O.— 5 2 — 
546. sz. (Ugyanolyan forma, mint az 547. szám.) 
A n g o l r n b a b ő r ö n d , barna vitorlavászonnal 
borítva, valódi disznóbőrrel beszegvt, finom zár, 

két zárvédő, belül egy betét, linóm bélés. 
Hossza 60 65 7 0 ™ . 
Ara~KT~ 24.50 2 5 3 9 2S5O 

U t l láda, hölgyek és n r a k részére, 
világos vizhaüan viturlavászoanal bevonva, egy betét 
Hossza 80 90 100 cm. 
Ara K 22 . - 24.-

Utl láda, hölgyek én urak részére, 
rilágos vagy barna vízhatlan vitorlavászonnal l>r-

vonva, erős bőrfogók és egy betét 
Hossza 80 90 100 110 cm 
ííTS 24.— 26— 3O^ 3 3 . -
<íérsm eien áriapot (öasxehasonlitás néljából ís) 
megőrizni és engem becses megreudelésükkil meg¬ 

tisztelni. 

HELL.ER M. Utódabőröndös-mester 
B u d a p e s t , V H . , K á r o l y - k ö m t 3 . Sürgönjczim: «BOBOND* Budapest 
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ABCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES! 

vagy Rizs vaj törv. védve. 

N 
CC 
e 

Az éretlen rizs TEJNEMU 
nedvéből készített csodás és 
: : gyorshatásu aroz-szépitő. :: 
Teljesen kisimítja a raoczo-
kat! Egy adag ára 3 K 5O í. 
E'g-y drb szappan ára l K *>(> f. 

N 
O 
r 

Főraktár Magyarország részére: 
Bpest: Török gyógytár Király-u. 
Kolozsvárt: Dr. Bíró gyógy tára. 

OLBRICH L, és böi-öndüs 
Bpest, VI., Teréz-körút 6. 
Dús raktár lovagló-, hajtó-
vadász-, utazási és sport-
::: czikkekben. ::: 
Alapítva 1875. Árjegyzék ingy. 

ÉKSZEREK 
EZÜSTNEMÜEK 
ugytííxí szerek, órák. ang-ol,francla 
én klnaezüat d i J tz t i r f y ak fryárf 
áron a l e sr n j a b b angrol rendsaer 

részletfizetésre 
Sárga János ékszergyárostól 
Kolozsvárit. - Képes 
nagy árjegyzék ingy. 

Félig ingyen! 
,ELEKTRO" 

aranyóra. 

Ára csak 
K 11,80 

Senkinek 
sem szüksé¬ 
ges ma niir 

valódi 
iranyórit 

200 koroná¬ 
ért vásárolni, 
mióta az ide 
lerajzolt ki-
tálé gyárt¬ 

mánya 
(Elektro»-
aranyórát 

(Glashiitte-
rendazer)ké-
szitik. Ezen 
óra szerkeze¬ 
tének három 

kizárólagosan változatlan, aranyhasonló ércötvénybő! és ezenkívül még 
egy vastag réteg valódi arannyal, mely villamos áram segítségével lesz 
rávezetve, ügy, hogy kiváló tartósságért teljes garantiát vállalok. 

Az «Elektro»-a"ranyórát senki sem tudja egy 200 koronái érő 
aranyórától megkülönböztetni. Pontot járásért S évig írásban garan¬ 
tálok. Római vagy arabs számjegyekkel. 

W Ára csak K 11.8O. ~W 
Minden Elektro-aranyőra vásárló ajándékul 

egy szép elektro-aranyláncot is kap. 
Minden Elettro-aranjóra mellé 5 évre szóló kezességi jegy Tan csa¬ 

tolva. — Egyedüli árusítás utánvéttel. 

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

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

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 vasára-üzletben 
Budapesten és vidéken. Ha valahol nem 
kapható, szíveskedjék hozzánk fordulni. 
Képes prospektus ingyen és bérmentve. 

T^ ̂ \ ̂ > O Fémáru Rész-
1 \ \J IT O vény-Társaság 
Budapest, V., Váczi-út 74—77. 

Rozsnyay vasas china bora, 
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬ 
kor, neuraetkenia eseteiben. Egy 
V« literes üveg ára 3.5O kor. 

A Rozsnyay-féle 
vasas china bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül¬ 
múlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszertárban. 

Továbbá a készítőnél: 
Kozsiiyay Mátyás gyógyszer¬ 
árában Aradon , Szabadság-tér. 

Anyát, óvjátok gyermekeiteket a hátgerlpczelgörbűléstől!! 

Nincs többé elgörbült test! 

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok által aján 
lőtt Orthopad-tamasztó fűzőmet használja. Mesésen köny 
nyfi és hygienikus I Vattázás nélkül elfödi az egész elgör-
bülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló 
testegyenészeti mnintézetemben a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá: 
egyenestarlók, járékésxfilékek, mfllábak és mükezek, 
ci. és kir. szab. KELETI-féle sérvkötök, haskötik. 
Új! Gummi-görcsérharisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬ 
közök. — Képei árjegyzék ingyen és bérmentve 

T 
" • 

orvos sebészi műszerek és 
gnmmiárnk -gyára • • • • gnmmrn -gyára : : : : 

Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcca 17. szám. 

FÖIOES 
LEGJOBB ARCZSZÉP1TŐ 

SZER 

Páratlan és csodás hatású arczszépltő és 
finomító a Földes-féle -

Margit-créme 
főúri körökben használt készítmény. Zsirtalan, 
ártalmatlan, rögtön szépít Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit-pouder 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 készítő ::::: 
FÖLDES K KLEHI ÉN gyógyszerész Aradon. 

BÚTOR 
készpénzért és részletre. 
3 szoba teljes berendezel 360 frt, 
mely áll: l háló, ebédlő és szalonból 
100 szoba állandóan készen raktáron 
a legegyszerűbb kiviteltől a legfino-

mabbig. Képes árjegyzék ingyen. Albnm 50 fill. bélyegekben. 

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

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

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

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V/49, Szabadságtól-, Sétatér-nto«« 

sarkán. 

Fürdői és üti olvasmányok. 
MAGYAR KÖNYVTÁR 

Szerkeszti RADÓ ANTAL. 
Újabb magyar elbeszélők: 

30 f. 
30 f. 
30 f. 

Ady E n d r e : Sápadt emberek és történetek (497. sz.) _ 
A m b r u s Z o l t á n : Hajótöröltek. 8 elbeszélés (36. sz.)_ 
— Arnyékílakok. 7 elbeszélés. (204. sz.) _ _ _ _ - — 
— Berzsenvi báró és családja. Tollraizok a mai Budapestről. 

I_U. (284-28S. sz.) 
— Kevélyek és lealázottak. (328. sz.) _. _ _ ~ 
— Ámor és a halálfej. Elbeszélések. (5ÍO. sz.)__ _ _ 
B á r s o n y I s t v á n : Vadásztörténetek. (28. sz.)— _ 
- Szól a puska. Vadásztörténetek. (217. sz.) — — — 
Benedek Klek : Apró történetek. (228. sí.) _ — 
B í r ó L a j o s : Elbeszélések. (549. sz.) _ _ _ _ 
Bródy S á n d o r : Emberfélék. (197. gz.) _ _ _ 
— Az tntoroolil. Elbeszélések. (469. sz.) _. _ _ — 
Fal tay L u c i e n : Egy tengerésztiszt naplójából. (542. 
Hel ta l J e n ő : Gertié és egyéb elbeszélések. (248. sz.) 
— A Vénusz-bűnügy és egyéb elbeszélések. (423. az.) . 
H e r c z e g F e r e n c z : Elbeszélések. (198. sí.) _ — 
Heves i Józse f : Nászuton. (407. sz.) 
I g n o t u s : Változatok a fi húron. (292. sz.) 

30 í. 
301 
301 
391 
30 í. 
30 í. 
30 f. 
30 í. 

t ) 3UÍ. 
' 301. 
" 30 t 

301 
30t 

_ 30 f. 

30 f. 
3 0 1 
30 t 
3 0 1 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 t 

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

Kabos 
F. Kai. . . . . „ „ 
Kazár E m i l : Elbeszélések. (200. sz., _ . 
Kemechey J e n ő : Bodrogközi történetek. (281. sz.) _ 
Kenedi Géza: Három elbeszélés. (174. sz.) __ — — 
— Kriminális történetek. (556. sz.)_ _ _ _ — — . 
Kóbor T a m á s : Elbeszélések. (129. sz.) _ __ — — 
Kozma Andor: Víg elbeszélések. (47. sz.) _ _ — 
Krúdy Gyula: Nyír! csend. Elbeszélések. (347. «z.)._ ~ 
— Hét szilva(a. Elbeszélések. (501. sz.)_ __ _ — — 
Lengyel L a u r a : Tavaszi mese. Elbeszélések. (355. s*-!—. 
Lőrinczy György : Bolyky Abris válópőre és egyéb elbeszé¬ 

lések. (539. sz.) _ „ _ _ _ _ _ _ - - - . -
Minden tüzet külön is kapható a kiadónál: 

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

Budapest, VI. kér., Andrássy-út 21. szám 
és minden könyvkereskedésben és vasnti állom^__ 

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

HOITSY PÁL. 
FŐMDNKATÁKS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, SZEPTEMBER 5. 

Szerkesztőségi iroda: IV. Realtanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-nteza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. *"/««'*' í&Srfü 

feltételek: ( Negyedévre 

_ _ 16 korona. A iVilágkroniká*-\a\ 
_ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
_ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postaflag meg¬ 
határozott viteldíj lg csatolandó. 

A MADÁCH-KASTÉLY LATKÉPE. 

a másik még mindig, halála után negyvenöt 
év multával is jeltelen sírban porladozik s nem 
jelzi semmi, hogy hol született és hol hunyta 
le örökre szemeit. A Madách emlékoszlopát 
még mindig csak halhatatlan műve alkotja, 
mely ugyan egyre magasabbá válik s az egész 
világ szeme gyönyörrel szemléli növekedését. 
De ezzel egyenes arányban súlyosbodik a vád¬ 
nak terhe is, mely látható emlékjelének ily 
hosszú idejű elmaradásával méltán illeti 
nemzetét. Petőfi és Madách csak a dicsőségben 
egyenlők, de nem egyúttal az elismerésben is. 

Épen most járt le félszázada annak, hogy 
Az ember tragédiája első sorait papírra ve¬ 
tette irója, melyet aztán alig egy év leforgása 
alatt be is fejezett. Egy negyedszázad óta — 
majdnem ugyanannyi ideig tartó agyonhallga¬ 
tás után — van állandó műsoron színpadjain¬ 
kon s járja be diadallal útját a művelt nem¬ 
zetek irodalmában. A szellemóriásoknak kijáró 
erkölcsi elismerés mértéke betelőben van ő rá 
nézve is s nemzete élvezi az ebből rájaeső 
dús osztalékot, de még ma se igen töri magát, 
hogy ennél többet nagy fiáért megtegyen. Mint 

MADÁCH SÍRJA. 
U R U N K SZÜLETÉSE után az ezernyolczszáz-

huszonharmadik esztendőnek ugyanazon 
egy hónapja két lángszellemmel aján¬ 

dékozta meg nemzetünket. Mint páros csillag 
az égen, ma is együtt ragyog nevük irodal¬ 
munk egén s nem bántjuk meg vele dicső 
nagyjaink emlékét, mikor megállapítjuk, hogy 
a világirodalomban ma is ők ketten képvise¬ 
lik a magyar lélek teremtőerejét és pedig egyre 
növekedő fényességgel és dicsőséggel. A világ 
nagy nemzeteinek eszmei birodalmában Petőfi 
és Madách képviselik ma a magyart. Egyikök 
a nemzeti néplélek nemes gyöngyeit hozta fel¬ 
színre az eladdig ismeretlen mélységekből s a 
szív érzelmeinek vált bűvöshangu dalnokává; 
másikuk az értelem mélységei és magasságai 
felett biztos lépésekkel járva, a millió talányú 
titkos élet zárait pattantotta fel s mindeneket, 
még az istenség mélységeit is átfogó szellemé¬ 
vel századokkal előre megvonta emberi nemünk 
fejlődésének határmesgyéit B magyar fajunk 
értelmi fejlettségének vált ezredekbe bevilágító 
lángoszlopává. 

Az egyik nevét már érczbevéste a történe¬ 
lem ; szobrokban örökíté meg hálás nemzete; 

MADÁCH IMRE SÍRJA. 

ALSÓ-SZTREGOVAI K É P E K . — Szalay Károly amatőr fölvételei. 




