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LEGJOBB ARCZSZÉPITO 
SZER 

Páratlan és csodás hatása arczszépitő és 
Hnomitó a Földes-Iéle 

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

TJJDONSAGI Papek-féle törv. védett 

pénz-
tárcza erős zergebőrböl. 
Előnyei: egy drb 
bőrből késiitve, 

minden pénznem kfilön van, lapos és nem merev. : : 
ürtk részére 11 em. hossza, TVi cm. széles _ _ 3 korona, 
hölgyek • 1 1 1 t 6Vi • « 3 i 

Vidékre 2 darab megrendelésnél portómentes küldés. 
PAPEK JÓZSEF bőröndös és finom borára készítő 
Budapest , VII I . , Rákócz i -n t 15 B . — Árjegyzék bérm. 

SZŐNYEGEK KÖZVETLEN BESZERZÉSE. 
Elsőrendű diszszőnyegeinket vastag plüschanilleböl, 
egyenlő oldalokkal, utolérhetetlen jó minőségben, a valódi 
smyrna szőnyegekkel megtévesztőén hasonlatos, szavatol-
tan színtartók, közvetlen a vevőközönségnek szállítjuk. 

Faliszőnyegek 100 cm széles, 200 cm hosszú K 5-30. 
pyönyörirpprzsa minták, további papagáj, meneküli nagyvad, őz-
csalácl, szarvas, hattyú, oroszlán, fáczán,,kutyacsalád sth. faliszö-
nyegeink kizár ílag elsőrendű minőségűek, a nedvességet át nem eresz¬ 
lik, i legjobb óvszer meghűlés ellen. — Elsőrendű szalon-
szőnyegek a legelegánsabb perzsa, szecessiós és v iratmintákkal 
110 em sitit! 200 cm honii K ' . ! .— ISO cm síelés 270 cm hoisio K 13.— 
1(0 • t 250 « t . 10.— 200 • < 300 • . . 14.— 
Elegáns ágy é lők ugyanolyan anyagból drbja K 1.60. 
bregnln (ablakvédők), k ivá lóan erős donblésmyrna chenille 
szövés, 123 cm magas, 140 cm széles bordűrrel és rajttal, vagy 
perzsa mintákkal drbja K 5.4O. Tigris flanell takaró 
drbja K 2.75. Szétküldés utánvéttel. Nem tetszés esetén kicserélés, 
o vagy az ősszeg visszaküldése. «» 
Produktív u. Handelsgesellschaft 

Göding (Morvaország) 3 7 . B*. 

Míg eddig a régi bőrbetegségek, > legkülnobözfibb súlyos 
idegbajtk (nenrasthenia, vitnstancz), a sápkór, a női 
amet elékteleiitö pattanások s a női néni szervek 
Itlyásokkal ktabinált hurutos megbetegedéseinek 
kezelésénél csekély értékű idegen vizekre voltunk utalva, 

addig ujabban 12823 

a PARÁDI ARSEN ™*£» 
olyan kincsünk na, mely minden eddigi arsensaws víznél 
(Roncegno Lwieo) hatásosabb, könnyebben emészthető s 
manapság mar, minthogy legelőkelőbb orvosi tekintélyeink fel-
karohak s a fogyasztók egész terege dicséri hatásait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek örvend. 
Egy poaUltdt p pálmáik) paridi aram Taatartalmn gjógTvi»t 
•sgyaroreiág OMM portaillomisaira 6 korona 5ÍT ffiérér' 

betmentnen sziilit a Fnriktir • EDESKIITV l '=*•** klr- "<*•• **tt-rOrinil. E . U K A K U I l_. IHÓ> BUDAPESTBÍ! 
Kapható minden gyógrUrban M megbiiható fbsnkuwktdésbn. 

Nem 
rünk gyorsfőzőt 

ROPS-nál 
kiáltották ki egyhangulag az összes asszonyok. 
a 

:: Tartós szolid kivitelijén, ónozott vasból. :: 
ÁRA BUDAPESTEN 4 korona. 
Kapható minden jobb vasára-üzletben. Ha valahol 
nem kapható, szíveskedjék hozzánk fordulni. Képes 
:: prospektus ingyen és bérmentve. :: 
RÓ P S Fémáru Részvény-Társ. 
Budapest, V., Váczi-ut 74-77. Telefon 166-58. 

A jelenkor legkiválóbb bőrfinoiuitó 
találmánya a 

növényekből készült ^ \ 
kristályszerü ^ < 1 f V * * ^ íeiületttne^ 
m a s s z a , a ^ ^ ^ L \ . ^ oxidálja és nem aár-

gitja, mint a ZBÍTOB Kenő-
^ * csök. Ellenben fehéríti, üdévé és 

bÍTüonysimává változtatja. Kapható min-
dsu drogériáb*a. Pcóbmtégaly 50 f. n. üvegdobo 

•xappan l,pader l K. Főrakt. Bp. Baross-utcza 91. 

"E? ehinineznkorkája 
Többszörösen kitüntetve, 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és terrnészetvizs-
gálók fiaméi vándorgyű¬ 
lésén 40 arany pályadíj¬ 

jal jutalmazva. 
Láz ellen! 

Nem keserű! 
Legjobb szer láz, váltó¬ 
láz, malária ellen, külö¬ 
nösen gyermekeknek, a 
kik keserű chinint be¬ 

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

ha minden egyes piros 
csomagolópapíron 

Rozunyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11266 

gyógyszere tára 
Arad, Szabadság-tér. 

JOMOK ARANY 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból czementtel vagy mészszel készült 
falazótégla, tetőcserép, járda és padlólap stb. 
dr. Gaspary rendsz. szerint előállítva. Dr. Oas-
pary kézi vagy erőhajtásra berendezett 
gépein vagy formain a legkülönbözőbb 
árakban. A 228. száma ismertetési brosara 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. Leipsiger Cementindnstrle. Dr. 
Gaspary & Co. Markranstadt, Leipzig 

m e l l e t t (Németország). 

ABCZ-MASSA6E FÖLÖSLEGES! 
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: : vagy Eizsvaj törv. védve. : : 
Az éretleá rizs TEJJíEMÜ 
nedvéből készített csodás és 
:: gyorshatásu $rcz-szépitő. :•:• 
Teljesen kisimítja' a ránczo-
kat! Egy adag- ára 3 K ÖO 1. 
l.g-y drb szappan ára l K 5O f. 
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Főraktár Magyarország részére: 

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

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

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

Z 0 LTA N B E LA gyógyszertárában, 
Budapest, V/49, Szabadságtér, Sótatér-utoia 

Anyát, óvjátolc gyermekeiteket a hátgerlnczelgörbüléstöl 11 

Nincs többé elgörbült test! 

Ha az én ntól nem ért, a legismertebb orvosok által aján 
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesésen köny 
nyü és hygienikns I Vattázás nélkül elfödi az egész elgőr-
bülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló 
testegyenészeti müintézetemben a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá: 
egyenestarlök, Járókészülékek, mülábak és mükezek, 
cs. és kir. szab. KELETI-féle sérvkötők, haskötők-
Új! Gummi-görcsérharisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬ 
közök. — Képes á r j egyzék ingyen és b é r m e n t v e 
¥ T . E I í É T I T orvos-sebészi műszerek és 
™" • • • • • • A A W • gnnuniarnk-gyara : : : : 
Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcsa 17. szám. 

Akebelíejlődése. 
A művészet, melylyel szép keblet lehet elérni, Pá: 
ris asszonyai és minden ország elegáns hölgyei 
elölt, a kik a P i l n l e s - O r i e n t o W t (kebli 
pilalákat) használják —jól ismert Csak a belső 
kezelés fejt ki előnyös befolyást a kebel fejlődé¬ 
sére és erősítésére és ebben a tekintetben a F i -
l u l e s - O r i e n t a l e s oly hírnévre tettek szert, 
* mely kizárja, hogy ezeket más priparátumok-
kal, mint: púder, liszt stb. hasonló megkiwrle1 

szerrel összehasonlítani lebetne. Kívülről alkal¬ 
mazott szerek, mint: balzsam, pomádé, froltiro-
zás és mindennemű készülékek hatástalanoknak 
bizoiyultak; a szükséges ingert elő nem idézték 

mert a kebel fejlődése egyes-egyedfil a tápsejtek különös belső funktio-
jától függ. A P i ln lea-Orienta les használata által, — ezeknek 
sajátszerü növényanyaguk következtében, a melyei tartalmaznak, — ezen 
fonktió csak annál erősebb fesz, erősebb vér kering a kebel környéken, 
a mely a kebel fejlődését és keménységét előidézi. A fiatal leánynak tehát 
módjában van keble természetes fejlődéséi előmraditani, ai asszonyok¬ 
nak pedig, hogy keblük teltségét megszerezzék, vagy visszaszerezhessék. 
A P i ln les -Orienta les különös hatással vannak a kebel szép for¬ 
májának előidézésére és teljesen eltüntetik a váll- vagy nyak esontelo-
ugrásokat. melyek graeiózus teltséggel beukartatnak. 30 évi tapaszta¬ 
lásra támaszkodva kijelenthetjük, hogy ezen pilulák teljesen artalmaüi-
nok és hogy azokat az egészség legcsekélyebb veszélyeztetése nélkül le¬ 
hel alkalmazni. Könnyű, diszkrét kezelés.'Egy üvegecskehasználatj«u-
sitással 6 kor. 4$ fill. franco ; utánvéttel 6 kor. 75 HIL J . RATIE, 
-' [yszerész, S Passage Vérdeau, Pwis. Utánzatoktél megkímélendő, 

ink határozottan franczia bélyegzővel e Union des fabric»»t«< 
>tt dobozt. Budapesti raktár: Tőrök József gyógyszerész Király-

utcza. l'rágai rakur: Fr. Wittk & Co., Wassergasse 19. ;:; 
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SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁKS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST,SZEPTEMBER19. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-ntoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. fKTfí*8 5^ 

feltételek: ( Negyedévre 

_ _ 16 korona. A tWUjkroníJ[d»-val 
_ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
_ _ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj iá csatolandó. 

A PÓLUS HŐSEI 
— Cook és Peary. — 

E R E Z Z Ü K , hogy a hihetetlen haladás, a cso¬ 
dák korszakát éljük. Repülünk, — igen, 
repülünk! — legyőzzük az úttalan utak 

akadályait, s a mi lázasan, sok vértanusággal 
keresett titok volt ezer éven át, egy bámulatos 
rohammal leleplezi és hatalmába ejti korunk 
gyermeke . észszel, akaraterővel és önfeláldo¬ 
zással. Az éj szaki sark a mienk, s a mit a 
Wellman balsorsáról a múlt hetekben irt czik-
kem megérezett: hogy az éj szaki sark felfede¬ 

zésére elérkezett az idők teljessége, íme, maga 
a valóság. Mert az éjszaki pólusnak nem is 
egy, hanem megdöbbentően rövid időközökben 
két felfedezője is jelentkezik az izgalomba bo¬ 
ruló világ előtt. 

Az egyik Cook, a másik Peary. Mindketten 
amerikaiak. Cook volt az első. A világ ámu¬ 
lattal és kétséggel fogadja. Nem mintha nem 
lett volna előkészülve reá s nem érezte volna, 
hogy a pólus felfedezése és meghódítása már 
csak rövid idő kérdése, - - hiszen az éjszakit 
már megközelítette Peary három évvel ezelőtt 
325 kilométernyire, a délit Shackleton had¬ 

nagy az idén 111 kilométernyire —'- hanem 
egyszerűen azért, mert a hős, kinek a felfede¬ 
zés dicsőségét szánta, nem Cook, hanem Peary 
volt. Hogy Cook legyen a hős, arra nem ké¬ 
szült senki. Cook látszólag vadászkirándu¬ 
lásra indult két évvel ezelőtt éjszaki Grön¬ 
landba és a Grant-földre s megismétlődött az, 
a mit a szentirás beszél: Saul elment atyjá¬ 
nak szamarait keresni s egy királyságot talált. 
Azok, kik avatott szemmel nézték vállalkozá¬ 
sát, már ez év elején sejtették, hogy a vadá¬ 
szat csak ürügy s az igazi czél, melyet maga 
elé tűzött, az éjszaki sark elérése volt. 

PEARY. COOK. 

AZ ÉJSZAKI SARK FÖLFEDEZŐI. 

Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV„ Egyetem-utcza 4. szám. 
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HANS EGEDE, COOK HAJÓJA. 

Peary csak a múlt évben, 1908 július 6-án 
indult el New-Yorkból és mindenki érezte, 
szuggerálta is mindenkinek — hogy most el 
fogja érni a pólust. 

— I ttunk, I shall reach the North Pole 
this time! (Azt hiszem, ezúttal eljutok az éj-
szaki sarkra), — mondotta, s a világ hitt kül¬ 
detésében. 

És Cook mégis megelőzte. A világ első pil¬ 
lanatra megérezte a kinyilatkoztatás nagysá¬ 
gát, aztán kételkedett. Mert a kétség nemcsak 
a belátás, hanem - - különösen az utazókkal 
szemben, - - a meg nem értés jele szokott 
lenni. Van reá példa elég Magyarországon is, 
hol sokáig nem hittek Vámbéry középázsiai 
felfedezéseiben, midőn az angolok már rég 
tisztában voltak vele, hogy igazság minden 
szava. A newyorki Peary Arctic Club, Peary 
pártja, sietett kiaknázni a világ habozását, és 
maga Peary, Indián Harbourban értesülve Cook 
sikerének híréről, fellobbanásában és kétségbe¬ 
esésében hazugságnak nyilvánította Cook állí¬ 
tását Mi volt a jogczíme e lesújtó támadásra ? 
A mennyire a részletek ismerete nélkül sej¬ 
teni lehet: az autoszuggesztió. Peary egy¬ 
szerűen a pólus felfedezésének várományosául 
tekintette már magát: vetélytársban nem hitt, 
versenyre nem számított, a pólus, úgy hitte, 
már az övé. 

S a világ, a mit Cooknak nem hitt el, egy 
szóra elhitte Pearynak. Nehéz megérteni, hogy 
miért A pólus felfedezhető. Előkészített reá 
mindenkit ez év elején a déli sark tájékán 
Shackleton és 1906 április 26-ikán az éjszaki 
szélesség 87. fokán és 6. perczén Peary. És 
meggyőzött róla mindenkit a pólus felfede¬ 
zésének hírével most Peary. Cooknak mégsem 
hittek. Holott régóta idejét múlta az a híres 
mondás, hogy messziről jött ember azt mondja, 
a mit akar. A felfedező utazók nagyon jól 
tudják ezt s emberemlékezet óta egy sem vál¬ 
lalkozik arra a kétes dicsőségre, hogy a hős 
színében tűnjék fel rövid ideig s csalónak tart¬ 
sák az idők végtelenségéig. A felfedezések tör¬ 
ténetében nincs reá eset, hogy az egyszer már 
megtalált úton mihamarább el ne induljon 
másik utazó, igazolni és kiegészíteni az előtte 
járónak tapasztalatait. A tizenharmadik szá¬ 
zadbeli Marco Póló közép- és keletázsiai út¬ 
leírása szinarany igazság. Kolnmbns felfedezte 
Amerikát s igazán fedezte fel. A tizenötödik 
századbeli Barents nem hazudott s nem kép¬ 
zelődött, midőn hírül adta, hogy járt a Spitz-
bergák szigetein. Manapság már kirándnlóhajók 
és szalongőzösök viszik a turistákat e sziget¬ 
csoportra, látni az éjféli nap csodás tüne¬ 
ményét Weyprecht, Payer és Képes egy ha¬ 
talmas jégtábla segítségével és kegyelméből, 
mely Nórája Zemlja szigeténél körülfogta és 
nem bocsátotta el többé hajójukat, a 7V///1//-
hoff-oi, felúsznak az éjszaki szélesség nyolcz-
vanadik fokán túl s ámulatba ejtik és lelke¬ 
sedésre ragadják a világot a Ferencz József-

HOOSKVKLT, PEARY HAJÓJA. 

föld szigetcsoportjának fölfedezésével. Lett 
volna jelentésükben csak egy szemernyi valót¬ 
lanság vagy képzelet, az utánuk következei 
sarkutazók megtépték volna habáraikat. Jártak 
azóta többen a Ferencz József-földön, ki 
szítették térképét s a Tegetthoff-expediczió nyo¬ 
mán haladva, elérték a nagyobb rekordot s 
még messzebbre jutottak amaz ismeretlen sarki 
világ jégsivatagain. Eoss James a déli sark¬ 
vidék tájain eljutott a nagy jégsánczig. Az 
utána következők felfedezik az Erebus tűz¬ 
hányót, aztán, egymás nyomán indulva to¬ 
vább, a Viktória-földet, a Parry-hegységet, és 
túltéve Scott kapitány Discovery-expedicziójá-
nak rekordján: Scott útitársa és tapasztalatai¬ 
nak részese, Shackleton hadnagy, elér a déli 
szélesség 88. fokára és 22. perczére. Egymást 
igazolják, egymás fölfedezéseit egészítik ki ez 
utazók. Peary nagy rekordokat ér el az éjszaki 
sarkvidéken s a sarkkörön belől Útitársa volt 
Cook dr. Saját tapasztalatain erősödve, elfo¬ 
gadja Peary tanácsát, hogy csak könnyű fel¬ 
szereléssel, csekély számú kísérettel indulhat 
a pólusra az, ki el akarja érni a pólust; két 
eszkimót visz magával útjának végső szaka¬ 
szára; a tanács jónak bizonyul, eléri a pó¬ 
lust — és Cook mégis csaló! Mondották sokan, 
de most már senki sem mondja. Mert miért 
ne sikerült volna a komoly, a hallgatag Cook¬ 
nak az, a mi Pearynek sikerült? Körülbelül 
ugyanarról a pontról indulva ki, hasonló fel¬ 
szereléssel, hasonló tervvel, az évnek ugyan¬ 
abban az időszakában, majdnem ugyanazon 
az úton, tehát egymáshoz hasonló földrajzi 
és meteorológiai viszonyok közt törve ugyan-
egy czél felé, miért ne érhetett volna Cook 
az éjszaki sarkra, holott Peary elérhetett? 

A világ igazságot fog szolgáltatni kettejök 
között, s ez az igazság alig lesz más, mint 
az, hogy az éjszaki pólust felfedezte, egymás¬ 
tól függetlenül, két halálmegvető, nagy utazó : 
előbb Cook, aztán Peary! 

Balla Mihály.. 

ERDÉLYI FALU. 
Sose láttam ily szomorú falut, 
Gyepes, a mely felé vezet, az út. 
Égnek mered rozzant, csonka tornya, 
Mintha csak egy órjas fejfa volna. 

Bedőlt házak, besüppedt kerítés — 
Tehén bögés, vidám lónyerítés 
Nem hallik itt feléd úgy mint máshol. 
Beszél minden lassú pusztulásról. 

A kutyák se olyanok mint másutt, 
Nem üdvözöl vidám ugatásuk, 
Egykedvüen, nagy lustán elnyúlnak 
Küszöbén a rácsos kis kapuknak. 

Bús emberek jönnek véled szembe. 
K, halminak. Nem köszönt rád egy se. 
Bandukolnak, támaszkodva botra. 
Szemükben az élet nehéz gondja. 

Fejszecsapás hallik egyre, távol 
Felhó'szántó nagy hegy oldaláról, 
Nincsen nóta szomorúbb, kesergőbb... 
Körülöttük vágjak már az erdőt 

Farkas Imre. 

VAROM AZ ALKONYT. 
Viharverte, bús homlokomra, 
— Azért, hogy én magasra tartom — 
Leszáll egyszer, tudom, az alkony. 

Leszáll némán, halálos csendben, 
Feltárva sok ezer «miértet • — 
— A halálért van ez az élet 

Gyermeki hit hószinü szárnyán 
Repül fel majd lelkem az égbe 
A nagy Isten trónja elébe. 

8 ott fáradtan térdre borulva 
Fölsirok majd : mi végre éltem ? 
Én Istenem, mi volt a vétkem ? 

És hal lik az örök ítélet: 
Véges észszel végtelen titkom 
Mért kutattad, álmodó lélek? ! 

Horváth Ákos. 

A FEKETE VÁROS. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

Megfoghatatlan volt, annyit azonban mégis 
sejtett a rézöntő, hogy nem tiszta munka a 
Gyurgyiké s visszatóriáson törte fejét. Azt 
mondja, ő is tud egy «Kunst*-ot, a megkérte 
Magdalénkát, hozzon be egy tél finom lisztet. 
három kövön őrlöttet, a mit Magdalénka öröm¬ 
mel teljesített. A rézöntő egy kis dombot for¬ 
mált a lisztből, liókus-pókus, néhány varázs¬ 
igét mormogott hozzá, aztán elkérte a Wilnerné 
ametisztköves aranygyűrűjét, melyet nagy elő¬ 
szeretettel fitogtatott a mutatóujján, minthogy 
azonban nem birta hirtelen lehúzni, a jegy* 
gyűrűt adta oda a nevetlen újjáról. 

- A megboldogult Wilnertől való, - fló-
hajtá. — Ő nem volt túlságosan erős, de linóm 
ember volt, a ki megbecsült engem. 

A rézöntő a lisztdoml) tetejére helyezte el » 

gyűrűt, úgy, hogy a karika fele szabadon ki¬ 
emelkedjék. 

— Na, — monda, — azt csinálja meg vala¬ 
melyikük, hogy aláhajolva, az aranykarikát a 
nyelve hegyen emeli ki a lisztből. 

Gyurgyik niegvetöleg intett a kezével: 
— Nem vagyok én pojácza. 
A kántor ajánlkozott rá. Egy meghiúsult és 

egy ébredező szerelein hajtotta, minden nagy 
tettek rendes rugója. Észrevette ugyanis, hogy 
a komorna és a rézöntő legény értik egymást, 
kezök az egymáséban pihent volt az asztal 
alatt s neki csuk szórakozottan felelgetett. Ez 
a körülmény elementáris erővel hajlította át 
érdeklődését a gömbölyű özvegy felé, kiről azt 
mesélte Kiébe úr az utazás alatt, hogy csinos 
tőkéje van összegyűjtve, mert a gólya, úgy¬ 
mond, a legjövedelmezőbb háziállat; egy pár¬ 
szor kenyér-galacsinnal dobta meg. mire az 
szeretetreméltón fenyegetőzött: «Tudom, ki az 
a kujon», s mikor az imént a nagy összefele-
selés zavara ós izgalmai közt vakmerő elhatá¬ 
rozással megnyomkodta a lábát, Wilnerné fel¬ 
szisszent, majd ránézett és rápiritott: «Akar 
valamit? Szóljon nyíltan.* 

A kántor azóta elhallgatott, elszontyolodva 
simogatta koromfekete szakáilát s lopva vetett 
rá bűnbánó pillantásokat, midőn ime most Ke-
állott egy fényes alkalom, megfelelni neki, hogy 
mit akar; az ég küldte le u rézöntő fejébe az 
ötletet, a kántor ki fogja nyelvével emelni a 
jegygyűrűt (Isten erőt ad neki ahhoz) s aztán 
hirtelen kicseréli a maga gyűrűjével és így 
szól: «Ezt akartain.* Micsoda gyönyörű jele¬ 
net lesz ez! Sirni fog a meghatottságtól min¬ 
den ember. 

Hát jól van, a rézöntő, miután Gyurgyik 
nem akart vállalkozni, odabocsátotta a kántort 
A legnagyobb érdeklődéssel csüggött rajta min¬ 
denki, ő volt a pillanat hőse. A Gyurgyik-
lányok felálltak egy ládára, hogy a körülállók 
fejei fölött odalássanak, még az öregasszo¬ 
nyok is becsoszogtak a konyhából a nagy lát¬ 
ványossághoz. 

Most aztán nekifohászkodott a kántor, bo¬ 
zontos fekete szemöldjei felszaladtak a hom¬ 
lokára, lehajtotta fejét a lisztestál felé. egyre 
lejebb-lejebb, végre mikor már olyan közel ért 
hozzá, hogy a lisztporszemek mozogni kezdtek 
a lehelletétöl, kinyújtotta a nyelvét (hatalmas 
vörös nyelve volt, mint egy komondor kutyáé), 
felkunkorítván a hegyénél, a mint már meg¬ 
érintené vele a gyűrűt, minden sziv lázasan 
dobogott a döntő szempillanatban, midőn a 
selyma rézöntő villámhirtelen rátette nagy te¬ 
nyerét a tarkójára és megnyomta úgy, hogy a 
feje behuppant a lisztbe, az aranykarika pedig 
leesett a nyelvéről s éles csörrenéssel a tál 
alját érinté. A kántor dühösen emelte fel ar-
czát, prüszkölve, köpködve rázta meg magát 
hát uramfia, a fekete szakálla, bajusza, szemöl¬ 
döke, meg a haja csupa liszt volt De támadt 
is olyan nevetés, hogy játszva elnyomta a kí¬ 
vülről behangzó maloinzakatolást Még a szép 
kis Bozáli is olyan szívből, olyan édesdeden 
nevetett, hogy Fabricziusnak úgy látszott, 
mintha vidám napfény ragyogná be a szobát, 
holott csak a sötét, titokzatos erdő nézett be 
mogorván éjjeli pofájával az ablakon. 

- Paraszt tempó! — hörögte a kántor. — 
Ezt megkeserüli. 

Szétnézett és meglátván a mestergerendán a 
malom kalácsot sütő vasát, lerántotta azt on¬ 
nan (bár alig birta) s elkezdett vele hadonázni, 
míg csak Gyurgyik ki nem csavarta a kezéből. 

— Hiszen csak tréfa volt, atyámfia, nem kel¬ 
lett volna neki felülni. Inkább én haragudhat* 

Cook útja a sarkhoz. —.—.—. Cook visszatérő útja............. 

COOK ÉS PEAET ÚTJA. 

Peary útja. 

nám, hogy olyan bolond nagy szakállt hordasz, 
a melyik minden lisztemet fölszedi. 

- De 'iszen jó szakáll az, — jegyezte meg 
a korponai kereskedő. — Olyan koromfekete, 
hogy a fekete városban már azért is megvá¬ 
lasztják ő kelmét. 

- Ugyan ne okoskodjék, Safranyik, — kér¬ 
lelte Wilnerné is, — inkább énekeljen valami 
szépet 

De talán mindez nem használt volna, ha a 
rézöntő azzal nem veszi elejét egy összetűzés¬ 
nek, hogy a «Kunst» után kiszaladt a szobá¬ 
ból. A mi egyébként nevezetes eredményeket 
hozott a köznek, mert künn az őröltetők közt 
egy öreg juhászt fedezett fel, a ki unalom¬ 
űzésre magával hozta a dudáját is. No csak az 
kellett a rézöntőnek: «Hophó, százéves öreg¬ 
apám, épen magát keresem.* Nekiesett meg¬ 
ölelte, összecsókolta kétoldalról, csak úgy dőlt 
belőle a borgőz, de nem okozott az undort a 
juhásznál, ellenkezőleg, csiklandozta, birizgálta 
a fantáziáját 

— Fogja csak a dudát és hozza kend utá¬ 
nam, bizony, jó helyre vezetem. 

A juhász a fejét vakarta. 
- Azt magam is látom, de meg kell vár¬ 

nom a fiamat, a ki talyigával jön értem, itt 
nem hagyhatom a zsákomat csak úgy a Dóczyné 
ládájában.* 

S magyarázatképen a garatnál sürgő molnár¬ 
legények felé kacsintott 

— Ej h, hát beviszem én a zsákot a szobába, 
a hol mindig szeme előtt lesz. 

S ezzel fölkapott egy másfélkilás lisztes¬ 
zsákot a vállára olyan könnyedén, mintha 
pelyva lenne. 

— Hm, derék anya volt, a ki szoptatta, — 

* I >. .. vm' ládája alatt act érti a nép, hogy valami 
hanyagul veszendőbe, minden olővigyázat nélkül csak 
ORV oda van csapva, mint a Csak}- szalmája. 

dünnyögte a juhász s hagyta magát előre tnsz-
koltatni a szobába. 

Ott kitörő örömmel fogadták. Gyurgyik úr 
felkiáltott: «Szeret engem az Isten, dudát kül¬ 
dött.* Nem bánta ezt most senki. Ki az asztal¬ 
lal, ki a székekkel! A rézöntő letámasztotta a 
zsákot a kemenczéhez, aztán maga is hozzá¬ 
látott a bútorzat kihordásához. Egy-két szem¬ 
pillanat alatt kihordták a sok lim-lomot. (Egy¬ 
két öröltető menyecskét kell helyette behozni.) 
A duda megszólalt, a rézöntő legény kiugrott 
a szoba közjpére s eljárta a Podzabucskit, hogy 
Szvatopluk király udvarában se tánczolták 
szebben. De még ebben se fáradt ki s mikor 
bevégezte, nosza derékon csipt«, a kit legköze¬ 
lebb ért Gyurgyik Magdalénkát, csak mégis 
többet ér a csárdás, és rakta szép lassan, daliá¬ 
sán, meg-megütögetve hangos kurjantásokkal 
a csizmaszárát A kántor se rest most, ki akarja 
köszörülni a csorbát s Wilnernét viszi tánczba. 
Az asszony húzódozott egy kicsit, hogy sokat 
evett, hogy ennek következtében két kapocs le¬ 
szakadt a ruhaderekáról, de aztán mégis csak 
kötélnek állt; nem tagadhatja meg, úgymond, 
mert Safranyik őt emlékezteti valakire a gyer¬ 
mekkorából. (Safranyik kíváncsi volt s az est 
további folyamában addig zaklatta, míg aprán-
kint kiváltotta, hogy egy kedves állatra emlé¬ 
kezteti öt Safranyik. Az állatra is kíváncsi volt 
s megint elölről kezdvén a faggatást, kisült, 
hogy báró Fechtignek volt egy fekete lova 
valamikor, arra emlékezteti Safranyik Wil¬ 
nernét.) 

Mire azonban megindult a tánczba, mint egy 
nehéz gálya, már akkor ott mártogatta Rozálit 
is Fabriczius, a frisset fújta azóta a juhász. 
Hol eleresztette, hol elfogta a tánczosnéját, 
már ha lehetett, mert az pillangó módjára ak¬ 
kor siklott ki útjából incselkedőn, mikor épen 
át akarná fonni a karjával Kipegtek-kopogtak 
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a nagy csizmák, mégse volt ügyetlen a forga-
tósban, leesett a kis piros keszkenő a hófehér 
nyakáról, mégse volt fedetlen, mert a kioldott 
hajfonatok sziszegve takargatták. A piros kesz¬ 
kenőt összetiporták a kántor meg a rézöntő, a 
nagy csizmák feltörték a piskótalábacskát, de 
azért nem nyafogott. Talán észre se vette 
volna, ha Gyurgyik uram nem csinál hamarjá¬ 
ban galyibát. Megkívánván ő is a testmozgást, 
beszaladt a Bálint gyerekért a betegágyas szo¬ 
bába s elhozván azt a pólyáiban, széles jó¬ 
kedvében elkezdett vele tánczolni. A két nagy¬ 
anya utána rohant, kérlelgette, hogy hagyja 
bókén a gyereket, ne kergesse ki belőle azt a 
csöpp lelket, de Gyurgyik már meg volt va¬ 
dulva és csak rezegtette a kis magzatját: «Utczu 
hop, utczu hop, így mulat a két Gyurgyik. • 
A két öreg asszony belekapaszkodott, hogy el¬ 
vegyék tőle, az egyik balról fogta, a másik 
jobbról fogta, ő pedig csak irgett-forgott, mint 
az ördögmotolla s a belekapaszkodott boszor¬ 
kányok azonszerint forogtanak vele. Soha még 
ember ilyen parádét nem látott. 

Az általános jókedv szinte bugyborékolt. 
Quendel is megpillantott az ablaknál egy kandi 
parasztmenyecskét (az őröltetők közül), szép 
alabastrom fogai voltak, a mint bevigyorgott 
s gyönyörű fekete szemei. Csipőre tett kézzel 
riszálta magát odakünn, a duda szerint. Hát 
nem kiszaladt érte a vén imposztor és aprózva 
lejtett be vele a párok közé. Látván minta¬ 
képét duhajkodni a korponai kereskedő, mi¬ 
után úgyse volt kivel beszélgetnie, mert az 
órás, mintha otthon volna (a mint hogy otthon 
is van a kománál), felmászott a kemencze tete¬ 
jére és elszundikált ott, a kis Eszterke előtt 
hajlott meg s vitte tánczba. 

Mindenki benne úszott a forgatagban, csak 
a komorna árult petrezselymet, a mi szemmel-
láthatólag bosszantotta s a miben tényleg nem 
ismerhető fel semmi osztó igazság, mert a ko¬ 
morna, leszámítva kevés szeplőit, takaros, for¬ 
más teremtés volt. Ugyancsak minden foglal¬ 
kozás nélkül őgyelgett ott s taszigáltatott ide-
oda a szűk szobában Kiébe úr. 

A korponai kereskedő kedvet akart neki csi¬ 
nálni s egyet perdítvén pehelykönnyű tánczos-
nőjén, kinek ropogós szoknyái harangalakra 
szélesedve, hűs szelet támasztottak, odaszólt: 

— No, mi lesz már, Kiébe úr? Ihajla! Csu-
hajla ! Ide közénk, Kiébe úr ! Tánczosné is van 
még raktáron. 

S a komornára mutatott. 
Az megvetőleg bigyesztette el különben piros 

ajkait, melyeket váltig harapdált, mint tüzes 
paripa a zabiáját. Kiébe úr hasonlóképen meg-
botránkozva utasítá rendre: 

Mit gondol? Az én állásomban? Ilyen 
helyen? Hisz csak az kellene még! 

Ejh, ugyan, mikor Lőcse szenátora is 
tánczoL 

— Az mind lehetséges, - - felelte Kiébe úr, 
a fejét kevélyen fölemelve, - - mert akármit 
csinál is a szenátor, Lőcse város azért ott lesz 
azon a helyen, a hol áll, de mi lenne a Moli-
toriszból, ha alkalmazottjai megfeledkeznének 
arról a komoly, méltóságteljes viseletről, mely-
lyel az intézménynek tartoznak ? 

Ez a hangos párbeszéd semmit se faragott 
le a Kiébe úr önérzetéből és Molitorisz-kul-
tuszából, de alkalmas volt eszébe juttatni a 
rézöntőnek az elhanyagolt komornát; dicsé¬ 
retére legyen mondva, mindjárt elbocsátotta 
Magdalénkát és a komornához sietett. 

— Itt vagyok, ragyogok, — kiáltá eléje 
lejtve. 

— No, én pedig nem vagyok itt, — felelte 
a komorna durczásan s mutatóújjának a kör-

József Nádor főparancsnok 

Beauharnais Eugén franczia fővezér 

Báró Alvinczy József tábornagy. 
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mét foga közé mélyésztvén (olyan apró hófehér 
fogazata volt, mint a rizskása), ujjait félivben 
rántotta el onnan kifelé, a mi azt jelenti az 
alsóbb néprótegek nyelvén, hogy majd ha fagy, 
hó lesz nagy, — vagyis kosarat adott neki. 

- Menjen csak vissza a zöld szilvájához! 
Világos, hogy a leány sértettnek érezte ma¬ 

gát az asztalnál észlelt bizalmasságok után, de 
olyan kívánatosnak tűnt fel haragjában (az ar-
czát elborító pirosság elnyelte a szeplőit), hogy 
a rézöntő legény úgyszólván megtántorodott a 
kosártól, mint a taglóval homlokba vágott 
tulok, keserűségében átnyalábolta a dudás 
liszteszsákját s azzal kezdett topogni, forogni, 
akár egy tánczosnéval; illegette, billegette, hol 
fölemelte, hol aláeresztette, mintha mártogatná, 

hip-hop, hip-hop, miközben egyre puhult a 
finom fehér porfelhőt támasztott köröskörül. 

Bosszantotta ez Fabricziust, de részeg em¬ 
berrel mit kezdjen, inkább kiállott a sorból s 
a kályha körüli patkához vezette Eozálit, ott 
ültek le egymás mellé. 

- Nem fáradt még el ? — kérdező Rozálitól. 
- Én még nem, csak a lábam fáj. 
- Hisz akkor mégis elfáradt. 
- Nem, mert a láb is más, a lélek is más. 

A lábamat csak a csizma törte fel, de a lelkem 
még áhítozna a tánczot. 

Csakugyan látszott rajta, hogy jól mulatott, 
mutatta az a bizonyos hevület az arczon, de 
mégse fáradtság, bágyasztó mámor a szeme¬ 
ken, de mégse álmosság; a tavasz első édes¬ 
ségeinek a megkóstolása. 

— Akarja, hogy még tánczoljunk ? — kérdé 
Fabriczius, miután elmélázva hallgattak. 

— Akarom, hogy tánczoljon, — felelte Eo-
záli. — Én már mondtam, hogy a lábam fáj. 

— Azaz el akar innen távolítani. 
- Örömet akarnék okozni Magdalénkának. 

0 nem tánczol most. 
— Azt hiszi, örülne neki ? 
— Csak úgy gondolom. 
— No, majd megforgatom később, ha azt a 

sok sületlenséget abbahagyják. 
Azt ugyan várhatta volna, inkább csak foly¬ 

tatták. A vándorórás föltápászkodott szundi-
kálásából s hogy ő is lendítsen valamit, rendre 
eloltogatta simléderes sapkájával a tatárokat* 
a szanaszét elhelyezett mécsesekben, egyszeribe 
sötétség borult a szobára s hangzott az Őstréfa: 
«Szabad a csók!» 

Sikongás támadt, meg hahota. Fabriczius 
észrevette a közeli szoknyasuhogásról, hogy 
Eozália odább húzódott, erről meggyőződni el-
indítá lassan a kezét a sötétben arra felé, a hol 
ült, s ime, egyszerre csak két kifeszített kezecs¬ 
két talált, mely mint egy kétágú villa szegző-
dött egy esetleges merénylet ellen. Fabriczius 
elkapta az egyik kezét s hirtelen belekapcsolta 
a magáéba, bármennyire próbálta azt elrán¬ 
tani. 

— Hop, megfogtam, — suttogta. — Bajta-
kaptam, hogy mit gondolt, mit föltételezett 
felőlem. Azt gondolta, hogy meg fogom csó¬ 
kolni. 

— Bocsássa el a kezemet!. . . De hisz el¬ 
töri. 

— Nem láttam még én eltört leányokat. 
Vallja meg előbb, hogy azt gondolta. Hiszen 
azért feszítette ki a karjait ellenembe. 

— Hát megvallom. 
— Ezt megint nem érdemlem meg, — kezdé 

Fabriczius szemrehányón. 
- Már megint megsértettem, ugy-e? 

— A mi azt illeti, hát igen, mert . . . 
•— Ugyan ne legyen gyerek . . . (Különös 

volt, ő a gyerek figyelmezteti a szenátor urat, 
hogy ne legyen gyerek és ez most a szenátor 
úrnak nem derogált, de jól esett.) 

— Mert szemtelennek és tiszteletlennek tar¬ 
tott, — érvelt az ifjú. 

— Bolondság, bolondság, a miket beszél, -
rázta fejét Eozáli és a nagy disputában ott 
felejtette kezét a Fabricziuséban. — Hiszen 
ha mindent úgy firtatnánk, mi miért van, ak¬ 
kor inkább maga sértett meg engem. 

- Szeretném tudni, mivel? 
- Megmondom, de előbb várjuk meg, míg 

újra kigyúlnak a mécsek. 
A tisztelendő úr és Kiébe úr buzgólkodtak 

ebben, sikerült is nekik végre világosságot te¬ 
remteni. 

* Tatár-nők hívják a rendes kanóczbélt pótló min¬ 
denféle rongyot, melyet ilyen czélra sodornak össze. 
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Császári és királyi magyar gyalogosok. 

Eozáli azonban még mindig elfelejtette a 
kezét visszavonni. 

— Hát most már megmondom. Azzal sér¬ 
tett meg, hogy nem volt szándékában engem 
megcsókolni. Mért nem volt szándékában? Bi¬ 
zonyosan azért, hogy nem talált elég csinos¬ 
nak? (Homlokát összeránczolta, hogy mord le¬ 
gyen, vérpiros ajkait elbigyesztette.) Harag¬ 
szom, szenátor úr. Meg vagyok sértve, szená¬ 
tor úr. 

S olyan bűbájos grimace-ra ferdítette el 
arczát, orrocskáját, hogy a szenátor szive repe¬ 
sett az elragadtatástól. 

(Folytatása következik.) 

AZ INSZURREKCZIÓ SZÁZADIK ÉVFORDULÓJA. 
Győrben emlékünnepre készülnek; megemlé¬ 

keznek az 1809-iki nemesi inszurrekczióról és 
a száz év előtt vívott ütközetről. Az utolsó ne¬ 
mesi felkelés Napóleon világot verő serege 
ellen nem állta meg a sarat; nem volt tüzér¬ 
ségük, gyenge volt a gyalogságuk és egyálta¬ 
lában gyakorlatlanok, roszúl fegyverkezettek, 
készületlenek voltak; bizony nem csoda, ha 
Eugen alkirálynak huzamosan ellenállani nem 
tudtak. Az asperni diadalmas ütközet után 
János főherczegnek és a magyar nemességnek 
lett volna feladata Napóleon seregének nagy¬ 
részét dél és kelet felé elvonni és így Károly 

Magyar főúr és főúri hölgy. 

főherczeggel szemben gyengébbé tenni. Még 
ijesztőnek is kellett, hogy t. i. Napóleont az 
egész fölkelő Magyarország tartalékban lévő 
félelmes erejével fenyegesse. A győri ütközet¬ 
tel ez a tartalék egyszerre tönkrement, Napó¬ 
leon diadalörömmel, bár többszörösen na¬ 
gyítva, jelentette futárával lapjainak, hogy 
Eugen alkirály «70 ezernyi kitűnő magyar 
sereget)) vert tönkre, míg az osztrák udvar 
és hadvezérlet igaztalanul szidta a magyar 
«Lumpenadelt», keserűséggel érezvén, hogy 
Napóleon a döntő csatára most már minden 
erejét összegyűjtheti, mint a hogy Wagram-
nál meg is törtónt. 

Az 1809-iki háború a magyar nemesi köz¬ 
vélemény előtt nem volt népszerűtlen; a ne¬ 
messég, a melylyel elhitették, hogy Napóleon, 
ha győz, minden kiváltságot eltöröl, szívesen 
vett részt a hatóságok által most az egyszer 
megengedett lelkesülésben. Pesten előadták az 
udvar jelenlétében Verseghynek hazafias can-
tateját «A magyarok hivségé»-i (zenéje Pacha 
Gáspártól) és már előző esztendőben maga 
Károly főherczeg Pesten adta ki röpiratát az 
újra szervezendő magyar inszurrekczióról. Csak¬ 
hogy az ő tragikomikuma is az volt, hogy 
terveit a gyámoltalan abszolutizmus (Absolu-
tismus géműdért durch Schlamperei) majd 
csak sehogy se valósította meg. 1809 tél utó¬ 
ján és tavaszán folyt Pesten a szervezés és a 
toborzás. Bihari is muzsikál az ujongóknak ; 
Scholl Miklós az Eszterházy regiment karmes¬ 
tere, ekkor szerkeszti meg - - meglehet, hogy 
ép a Bihari játéka után - - a mai formájú 

Császári és királyi magyar lovasok. 

Bákóczi-indulót, a melyet pár év múlva Decret 
lovaggal együtt Bécsben ki is ad; ámbár ak¬ 
kor nem a mai igen gyors, hanem csak ver¬ 
bunkos tempóban játszották. Csermák Antal 
is akkor írja meg több részből álló lelkesítő 
zenéjét a magyar nemesi felkeléshez. 

Pálóczi Horváth Ádám énekes könyvében 
valóságos nótás impresszióit adja a hozzá 
hírül érkezett háborús eseményeknek. Mikor 
az asperni diadalmas ütközetről hírt vészen, 
ujjongva gúnyolja Napóleont és írja meg évek¬ 
kel később el is terjedt nótáját 

Mars ! siess hazámba vissza vert seregem, 
Ez a magyar klíma nekem nem, nem egem 

Nincsen annyi fegyveresem, mint betegem, 
Java, java táborom elvesztegetem, 
Egy néhány jó vezéremet eltemetem. 

Eddig nevem hangja vala: hódoltató, 
Karom, kardom a szárazon mindenható. 
Magam valék országokat osztogató, 
Hadimester, Alpeseken útmutató 
S ím, ma mi fordulat esett jobb sorsomon? 

• Szégyen erős, gyó'zhetetlen táboromon ? 

Mit se tehet a magyarnak sem az erő, 
Se biztatás, még engemet nem ismer ő; 
Ha nagy haddal fenyegetem, fegyvert ragad, 
Ha jó barátot mutatok, be nem fogad l 

A győri ütközet előtt még Győr városában 
kéziratban gyönyörködtek a népszerű versek¬ 
ben ; az ütközet után már csak keserűn jaj-
dul fel s nem csak egy ízben. 

Magyar nemes inszurgens lovas. Magyar nemes inszurgens gyalogság. 

KOSZTÜMÖK AZ INSZURREKCZIÓ I D E J É B Ő L . 

Inszurgens, kit az ország állított. 
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UTCZASAROK, Ó-ANGOL STÍLBEN ÉPÍTTE. 

Lám eleget emberkedtünk 
De ha Isten nincs mellettünk 
Hogy Győr alatt elszéledtünk 
A sok ellen mit tehettünk. 

Az udvar és hadsereg részéről özönnel ér¬ 
kező szemrehányás őt is csak úgy felhábo¬ 
rítja, mint Kisfaludy Sándort. Horváth Ádám 
így szólt: 

Eddig nevem jó vitéz, 
Jó lovas nemzet volt. 

Most pedig az ellenség 
Fel se vesz és kinevet, 
Drága zsoldos seregünk 
Minket okoz, fenyeget. 
Új vagyok én, régibb ő, 
Gyakoroltabb lehetett; 
De mi haszna, ha vakot 
Világtalan vezetett. 
No ! de hát sem orvoslás, 
Sem oltalom nincsen-e ? 
Te állj bosszút érettünk, 
Te magyarok istene! 
Tudod : hogy ez őseink 
Véres áru birtoka, 
És hogy ez most megcsorbult, 
Nem a magyar az oka. 

A franczia festők a győri ütközetet nagy csata¬ 
képben, a többi csete-patékat kisebb-nagyobb 
rézmetszetekben is megörökítették. Nekünk a 
vezéremberekről szintén vagy festményeink 
vagy rézmetszeteink vannak (a lithographia 
még akkor gyermekkorát élte); viselet képeink 
közül nevezetesek a Bikkessy őrnagy által 
készített színezett rézmetszetek, a melyekből 
bemutatjuk az inszurgens gyalogságot, inszur-
gens lovasságot, tiszteket, magyar nemesek cso¬ 
portképét. 

Dr. Fabó Bertalan. 

TEGYÜNK MI IS ÚGY! 
Chester, szeptember hó. 

Azt is mondhatnám czím gyanánt hogy: 
• Klasszikus falak között*. Két oknál fogva 
klasszikusak. Először azért, mert hiszen nyu¬ 
gati Anglia egyik büszkesége, Chester városa 
(«Eare old Chester* mint a régi népénekek 
nevezik) nem egyéb, mint a diadalmas római 
légiók «castrum»-a, úgy hogy az ilyen nevek: 
"Július Caesar tornya*, «Augusztus bástyája* 
stb. csak úgy röpködnek itt a levegőben, még 
ha az utczán valami ökölnyi gyerekhez fordul 
is az ember egy kis útbaigazításért. Másod¬ 
szor azonban klasszikusak a chesteri falak a 
szépségüknél, eredetiségüknél fogva; noha a 
legérdekesebb városrészek nem az úgynevezett 
klasszikus korból erednek, hanem a közép¬ 
korból, de épen ez oknál fogva még érdeke¬ 
sebbek, mert nemzetiek. 

Ezekben már nincs ott sehol a római boltív, 
a melynek büszke nyugalmu hajlása mintha 
a római birodalom mindent átölelő hatalmá¬ 

ról beszélne. A Chester főszépségót tevő épít¬ 
ményekben a diadalmasan nemzeti, angol¬ 
szász stílus, a miben egyetlen egy elem, egyet¬ 
len egy atom sincs a rómaiból, szinte hirdeti, 
szinte harsogja a világnak: (Mindenhatóságról 
beszéltek a római boltívek? Ide nézzetek; 
szétromboltuk, pozdorjává törtük minden bolt¬ 
hajtását, mert idegen járom jelvénye volt; ide¬ 
gen igáé nemzeti életünkön, műveltségünkön, 
ízlésünkön. Lehetett fejlettebb, mint a mienk, 
de nem a mi lelkűnkből sarjadt ki, nem is 
válhatott hát lelkünk igazi részévé. A római 
boltívek elomlottak, de a mi angolszász nem¬ 
zeti építkezésünk él; mert ezen a földön csak 
annak van létjoga, annak van jövője és győze¬ 
delmes fejlődési ereje, a mi a nemzeti élet 
alapjaiból sarjadt ki.* 

Mi az oka, hogy Chester falai ennyire tud¬ 
nak hozzánk szólani? 

Mert ezek a falak igazán erősségei, fenn¬ 
tartói ennek a városnak. Hogy miért? Leg¬ 
jobban megmagyarázza ezt, ha elnézzük ezt a 
várost nyáron, az angol közönség szünidőző 
ideje alatt. A chesteri szállók, kiadó lakások 
mind le vannak foglalva; az utczákon hosszú 
sorban várnak néha az automobilok, míg a 
sarki rendőr újra inteni fog, hogy a kocsi-

forgalom megindulhat, Akárcsak Londonban 
lennénk. Mindennek láttára akaratlanul is az 
a kérdés támadt fel a nézőben: mi hát az 
ereje ennek a városnak, a mivel így ide tudja 
vonzani a látogatókat? Ömlik a pénz a vá¬ 
rosba, akár az aranyfolyam. Pedig lám, tör¬ 
ténni bizony csakugyan kevés történik az álmos, 
régi városban. Színháza, hangversenye nincs; 
lóversenyei igaz, híresek, de hát ez csak egy¬ 
két napon át van az évben s azon az egy-két 
napon kívül a híres chesteri versenypálya, a 
Eoodee, a hogy egy ősrégi szóval nevezik, 
olyan elhagyatott, hogy a mint a várfalakon 
sétálva letekintünk rá, azt is hihetnénk, hogy 
ez nem a modern «flyer»-ek diadalainak szín¬ 
helye, hanem még talán a római nagyurak 
quadrigáinak régi versenypályája és hogy a 
fű azóta verte föl, mióta azoknak a menny¬ 
dörgő robogása elhalt. 

A mi Chesternek évenként a látogatók szinte 
szünetlenűl özönlő nyári hadát biztosítja, az 
egyetlen egy olyan körülmény, a mit tőlük 
eltanulni, utánozni, meghonosítani más város¬ 
ban, más országban, például nálunk, Magyar¬ 
országon is végtelenül könnyű lenne - - ha 
olyan roppant nehéz nem volna. Ez képtelen¬ 
ségnek hangzik, de úgy van. 

Mert lám, hogy Chester városának gazdag 
jövedelme van a lakóházaiból, tisztán mint 
látnivalókból, annak fele jó szerencse, fele 
érdem a mai lakók javára írva. A jó szerencse 
belőle az, hogy a XV. és XVI. századból 
kitűnő jó karban maradt meg sok tisztán 
ó-angol stílű ház, majdnem minden utczában. 

Stilusuk oly jellemzetes, hogy láttukra egy¬ 
szerre mintha visszalépnénk a szörnyeteg III. 
Eichard, a nemes VII. Henrik, az alacsony, 
lelketlen VIII. Henrik és a csodás, hatalmas, 
egyben-másban minden más asszonyi leieknél 
rejtelmesebb lelkű Erzsébet korába. Néhány 
ilyen ó-angol ház, a maga előrenyúló emeletes 
részével, mely szinte egy egész szobával áll 
kijebb néha a földszintnél; - vályogból és 
kavicsból vert falaival, melyeknek csodás ellen¬ 
állású, kőkemény anyaga tölgyfagerendák közé 
van döngölve, - - ólomkarikás vagy ólomfog-
lalatu apró koczkás ablakaival, tölgyfa burko¬ 
latú szobáival olyan ékesszólóan beszél a 
múltról, hogy szinte azt várjuk, hogy homályos 
kapuboltjaikból ne modern emberek lépjenek 
ki, hanem Erzsébet királyné kortársai: Verulami 
Bacon, fekete bársony zekéjére boruló drága 
Honiton csipkegallérjával; — Spencer Edmund, 
a gracziózus poéta, a «Fairy Queen» költője 
kék köpenyben, kék tollas fövegben, mindig 
csak kékben, hogy még ezzel is a királyné 
kedvencz színét tükrözze vissza, mint a patak 
a sugárzó mennyországét, a melyről tudja ugyan, 

hogy leirhatatlanúl messze van, de a melynek 
a színével mégis tele van az egész lénye. 

Magát Erzsébet királynét is szinte várjuk 
kisuhogni valamelyik ilyen ódon tölgyfakapu 
alul; kisuhogni talán épen annak a hetvenöt 
kék selyembrokát ruhának egyikében, a mely 
utána maradt, mivelhogy a vöröshajú királyné 
a kék színben látta arcza, hajóké legkedvezőbb 
keretét. 

És végre őt is szinte várjuk, hogy talán 
kitekint egyik ilyen ólomczirádás erkélyablak¬ 
ból; ni, a ki szintén ilyen ablakok homályos 
kezdetleges kis üvegtábláin át nézte a világot, 
de a ki azon keresztül is igazabban, győzel¬ 
mesebb, óriásibb erejű igazsággal látta a világot 
és az embert, az ember szívének minden rejtett 
mélyét, minden rejtett magasságát, mint bárki 
azelőtt vagy azóta: Shakespeare. 

És ha elgondoljuk, hogy ezek az emlékeket 
ébresztő, multat visszavarázsló házak, a me¬ 
lyek igazán nemzeti kincsnek tekinthetők, 

nem csoda, ha szinte a kövek is megszólaltak, 
mint a Béda legendájában és azt hirdették, 
hogy ilyen harmónia nélkül nem lehet várost 
építeni. 

Az a néhány régi ház, a maga finomult 
ízlésével úgy tett, mint a hogy egy egész fa-
ragatlan, közönséges tömeggel szemben azok 
tudnak tenni, a kiben az előkelőség igazi: 
magukhoz finomították őket. Chester városa 
kimondta, hogy a belváros ennyi meg ennyi 
mértföldnyi területén semmiféle más stylusban 
nem szabad építeni, csak olyanban, hogy az 
a XV. és XVI. századbeli angol építő stílus 
összhangját ne rontsa. 

Hogy ez mit jelentett a városra nézve, azt 
szinte ki sem lehet számítani. Az építkezés 
holmi csupán kalmár lelkű vállalkozók kezéből 
tanult építőmesterek kezébe ment át, a kik 
valóságos műtörténeti kutatókká váltak. Kapu¬ 
boltok, erkélyek, saroktornyocskák, mind tör¬ 
téneti tanulmány alapján kerültek a házakra. 

sokszor a homlokgerendába vésve. Ezen a há¬ 
zon az volt felvésve, hogy: «God's Providence 
is my Inheritance» (Isten gondviselése az 
én örökségem) és bármily sajátságos is, de 
úgy esett, hogy ez a ház meg volt kímélve 
minden bajtól, akkor is, mikor a körülötte 
levő házakban a pestis pusztított, meg akkor 
is, mikor a chesteri nagy tűzvész rombolt le 
sok más házat. 

Az az ezer meg ezer látogató, a ki itt jár, 
mind elgondolkozva nézi ezeket az «írásos» 
homlokgerendákat, de nekem, egymagámnak, 
távol Magyarországból az egyetlennek, a ki 
itt jár, ezek a rovással, hornyolással, csipkés 
faragással gyönyörűen kidiszített házhomlok-
zatok egy távoli világ nem kevésbbé szép 
díszítő művészetét juttatják eszembe: a fara-
gásos székely meg magyar kapukat, kerekes 
kutakat, oszlopos tornáczokat. Micsoda klasz-
szikus «Chester»-eket lehetne azok öntudatos, 
rendszeres alkalmazásával alkotni egy-egy olyan 

A KIRÁLY ÉS A NÉMET CSÁSZÁR A MORVAORSZÁGI HADGYAKORLATOKON. — Lechner fölvétele. 

AZ «ISTKNI GONDVISELÉS* HAZA. RÉGI HÁZ A XVI. SZÁZADBÓL. 

CHESTERI KÉPEK. 

sehol sem maradtak meg tökéletesebben, mint 
Óbesterben, szinte aggodalommal kérdezzük, 
milyen környezettel veszi hát azután körül a 
város ezeknek a stilszerű voltát, hogy le ne 
rontsa? Mert ha csak elképzelünk is holmi 
józanul, prózaian egyszerű és modern sima 
falu. sima ablakú házat, a milyent pl. Ang¬ 
liában a XIX. század első felében építettek 
abban az u. n. «early Victorian» időben, a 
mikor a művészi ízlés mintha teljesen kihalt 
volna a világból, — hát igazán úgy érezzük, 
mintha előbb valami romantikus költeményt 
kezdtünk volna olvasni és valaki az értéktőzsde 
napi jelentésének az olvasásával vágna bele. 

Igaz, hogy a 60 — 70 évvel ezelőtti közön¬ 
séges házak építésére nézve a kietlenségben, 
s szépség teljes hiányában talán az angol házé 
volt az elsőség; nem csoda tehát, ha aztán, 
mikor egy ilyen csúnya házat, a melynek még 
a teteje is csak egy lapos palaréteg és a me¬ 
lyet akár felfordíthatnának, vagy oldalára 
dönthetnének, mindegy volna; — h a mondom 
e g j ilyent oda mert állítani valaki egy olyan 
klasszikus szépségű XV. századbeli ház mellé, 

A művészi stílus méltó anyagot is követelt. 
A Chester környékén található gyönyörű vö¬ 
röshomokkő, a kissé távolabbról jövő gránit 
meg pala keresetté vált egyszerre; — a tölgy¬ 
erdők gyönyörű anyagát művészkezek kezdték 
faragni a homlokzatok díszéül; üvegfestés, 
heraldikai faragás mind föllendült. 

Hogy mennyire hívek maradtuk a régi stí¬ 
lushoz, azt semmi sem mutatja jobban, mint 
az, hogy a legmodernebb boltok, áruházak 
sem a földszinten vannak, egyenest az utczán; 
hanem fönn az első emeleten a «row» nevű 
híres boltsorokban; egész hosszú utczákon 
végig lehet haladni úgy, hogy fönn megyünk 
az emeleten, a hol a boltok mintegy a ház 
hátsó szobájába vonultak, míg az első szoba 
nyitott erkélyül van meghagyva. Képzelhetni, 
hogy a boltok sem vesztettek vele, mert a ki 
látogató csak jön, az a «row»-ban igyekszik 
valamit venni. 

A legszebb házak egyike ma is az u. n. 
(Iml'íí Providence Hun*? (Az isteni gondvise¬ 
lés háza). A név története az, hogy régi angol 
szokás szerint valami szentirási idézet van 

magyar fürdőhelyből, városból, a hol a hely¬ 
ség jövedelme jórészt az idegenforgalmon for¬ 
dul meg. 

Azért mondtam valamivel előbb, hogy ennek 
a nagy gondolatnak, a régi nemzeti stílus 
kötelező alkalmazásának az utánzása nagyon 
könnyű volna, ha olyan roppant nehéz nem 
volna, mert hiszen gyönyörű nemzeti motívu¬ 
maink, azok vannak; építőművészeink alkotá¬ 
sainak bátor, eredeti, stílusos voltát a külföld 
is számtalanszor megbámulta; ez mind nagy 
és erős garanczia arra, hogy teljes sikerrel 
tudnánk olyan magyar városokat építeni, a 
melyek nem állnának mögötte a német Nürn¬ 
bergnek, az angol Chesternek; de persze kel¬ 
lene hozzá a város vezetői részéről vaskövet¬ 
kezetesség, öntudatos, szilárd akarni tudás, a 
lakosság részéről pedig az engedelmeskedni 
tudásnak az az előkelősége, a mely nem gyön-
geségetj hanem erőt jelent, mert tanúságot 
tesz arról, a miről pl. Nürnberg vagy Óbester 
klasszikus falai beszélnek, hogy az ily módon 
épített városok polgárait hajlékuk fölépítése 
közben nemcsak a magánszükséglet parányi 
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A NÉMET CSÁSZÁR MEGÉRKEZÉSE IGLAUBA. 
Lechner fölvétele. 

nem lakott már a faluban és kerülve-kerülte 
az emberjárta utakat. 

Künn az Iratos-hegyen, a földbe vágott 
pinczéjéhez ragasztva volt egy kis vályogfalú, 
nádfödelű hajléka, abban lakott télen-nyáron. 
Óit éldegélt rideg remeteember-életet öreg Födi 
János. 

A faluba csak nagyritkán járt be, leginkább 
mikor adót kellett fizetnie, mert hajh, ma 
már a remetebarlangot is kataszterbe veszi a 
fináncz . . . No, meg mikor bevásárolni valója 
akadt az öreg Náthán zsidó boltjában, a kit 
különben «Roszkorgyütt» melléknévvel tisztelt 
meg a falu szája s a kivel, talán épen ez 
okon, különösképen jó barátságot tartott az 
iharoshegyi remete. Ilyenkor a boltból rende¬ 
sen a faluvégi temetőbe ment, a hol sokáig 
el szokott álldogálni levett kalappal és 
meggörbedve - - egy márványkővel megjelölt 
sír előtt. A felesége meg a kis fia aludott ottan 
a csendesen susogó akáczfák alatt . . . 

Én a mióta csak ösmertem, mindig valami 
rokonszenvet éreztem János bácsi iránt 8 
magamban már akkor is így - - János bácsi¬ 
nak — neveztem, mikor hozzá szólani még nem 
adatott alkalmam. Talán onnan fakadt ez a 
különös gyermeki érzésem, hogy János bácsi¬ 
nak olyan szép hosszú, fehér szakálla volt, 
mint a bibliai történetekben a pátriárkáknak, a 
kik felette nagy tiszteletben állottak előttem. 
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eszméi vezették, nemcsak az a gondolat, hogy 
magáknak építsenek megfelelő, kényelmes he¬ 
lyet, hanem hogy házuk minden ablaka, sarok¬ 
köve adjon hozzá valamit a város szépségéhez. 

Ha így cselekszünk, akkor nem a mának 
vagy holnapnak építünk, hanem a történe¬ 
lemnek. Gineverné Győry Ilona. 

A KIS FÖDI JANCSI AJÁNDÉKA. 
Elbeszélés. — Irta Lampérth Géza. 

Az öreg Födi Jánost igen bogaras embernek 
tudták a faluban. 

Csúfnéwel is megkülönböztették egyéb ren¬ 
des emberektől. Zsugori Jánosnak nevezték 
mindközönségesen. A fiatalabb sarjadék-falú 
már jóformán nem is tudta a becsületes nevét. 

A csúfnévért általában haragudni szokott az 
ember. Különösen a régi vágású falusi magyar, 
a ki sokat tart a neve becsületére. Emberölés 
is esett e miatt már mifelénk. 

Öreg Födi János csudálatoskép nem hara¬ 
gudott, még csak szemet sem hunyorintott ez 
okon senki fiára. Igaz, hogy szemtül-szembe 
nem is igen csúfolhattak meg őt a rosznyel-
vűek. Mivelhogy öreg Födi János jó ideig Seebald fölvétele. 

GROSS-MESEBITSCH, A HADGYAKORLATOK KÖZPONTJA. 

A KIRÁLY FRIGYES FŐHERCZEGGEL ÉS A KISÉRLETTEL. 

A MORVAORSZÁGI HADGYAKORLATOKRÓL. 

Seebald fölvétele. 

Mikor a temetőbe ment, mindig a házunk 
előtt vitte el az útja és ilyenkor mindig sze¬ 
rettem volna kiszaladni elébe és megsimogatni 
a szép lengő fehér szakállát. Nem lehet az 
rossz ember — gondoltam gyerekeszemmel -
a kinek ilyen szép fehér szakálla van és a ki 
ilyen fölemelt fővel, nyílt tekintettel megy az 
utczán. És a ki még azért sem haragszik, ha 
csúfolják. Mikor már nagyobbacska diák vol¬ 
tam, egyszer nyári vakáczió idején az Iharos¬ 
hegyen jártomban betértem János bácsihoz. 

Úgy szemre már akkor ő is ismert engem. 
Igen barátságosan fogadott, bevezetett a kis 
hajlékába, gondosan letörülte a fal mellett levő 
fapadot és leültetett. 

- Ha meg nem veti öcsémuram, — mondta — 
megkínálom egy pohár borral. 

- Nem vetem meg János bácsi, — feleltem 
én, — megköszönöm. 

Fogta a kis virágos cserépkorsóját s lement 
a pinczébe, mert friss borral akart kedveskedni. 

Míg odajárt, körülnéztem a csöpp szobájában. 
Igazán csöpp kis szoba volt, inkább kamara. 
De rendes , és tiszta. Egy szalmafonatos lésza-
ágy, kecskelábú asztal, pár szalmaszék és a 
fal mellett végighúzódó fapad volt az egész 
bútorzata. A fal szép fehérre volt meszelve, 
rajta a két - - inkább kémlelő lyukhoz ha¬ 
sonlatos - - ablak közén néhány újságból ki¬ 
vágott kép, közte Kossuth Lajos és Petőfi. 

Lám, lám - - gondoltam magamban jóleső 

érzéssel — csakugyan nem csalódtam János 
bácsiban. Jó ember ez és még hozzá értelmes 
ember is. Nem is olyan zsugori, hiszen milyen 
szívesen látja a jóformán ismeretlen vendégét 
és friss borral kínálja. Mért bántják hát az 
emberek és mért bélyegezték zsugorinak? 

János bácsi ezalatt visszatért, két tiszta 
üvegpoharat tett az asztalra, töltött a korsóból 
és kocczintottunk. 

Isten éltesse, kedves öcsém uram! 
köszöntötte rám a poharát. 

— Isten éltesse, János bácsi. 
Szinte kisugárzott a szeméből, milyen jól 

esett neki ez a rég nem hallott bizalmas meg¬ 
szólítás. Levette nehéz, zsirosszélű kalapját, 
végig simította bozontos ősz haját és ekkor 
láttam, hogy a homlokát mély, hosszú redők 
szántották keresztül-kasul. 

— Ugy-e, ezeket a ránczokat nézi — mondta 
János bácsi. - - Ezekre van fölirva az én éle¬ 
tem története. 

Megkértem, hogy mondjon el valamit az 
élete történetéből. 

Az öreg rám nézett, láthatóan megszeppent 
az imént elejtett szavaitól. Két tenyérre fogta 
poharát, mintha attól kérne tanácsot: mondja 
vagy ne mondja? Lassan kihörpögette a bo¬ 
rát s aztán egyszerre megeredt a szava csen¬ 
des, komoly móltósággal, mint mikor a feszü¬ 
lésig tele, soká vajúdó nyári felhőből nehéz, 
kövér cseppek kezdenek hullani. . . A KIRÁLY ÉS A NÉMET CSÁSZÁR A HADGYAKORLATRA LOVAGOLNAK. 

Seebald fölvétele. 

m 

A KIRÁLY ÉS A NÉMET CSÁSZÁR KÍSÉRETÜKKEL. 
Seebald fölvétele. 

rek volt. Első gyerek. Bolondja volt a betű¬ 
nek, a könyvnek. 

Épen akkor jött meg az iskolából, mikor 
a végrehajtó elment. Három könyvet hozott 
és nagy örömmel mutatta. 

- Új könyvek — mondta - - eztán már 
ezekből tanulok! Azt üzeni a tanító úr, küldje 
meg az árát édesapám. Hatvan kraiczár az ára. 

Eettenetes keserűség öntött el. Hatvan kraj-
czár! Egy garas sincs a házamban . . . A te¬ 
henemet most kótyavetyélte el a törvény. Hol¬ 
nap már kenyérre sem telik. Hol vegyek én 
most hatvan krajczárt? 

Sötét lett előttem a világ... Talán az eszem 
se volt a helyén. 

Visszalöktem a könyveket: 
- Vidd vissza tüstént és mondd meg a 

tanító uradnak, hogy nem kell, nem veszem 
meg, nem tudom.. . 

Sohasem feledem el, a míg élek, hogyan 
nézett rám az a szegény kis gyerek! 

Kórt, könyörgött, rimánkodott, hogy ne te¬ 
gyem azt, ne küldj em vissza, mert ő nagyon 
szégyelné magát a tanító úr előtt, meg aztán 
a könyveket is nagyon szeretné. 

- Eredj, ha mondom! — ripakodtam rá 
keményen és kilódítottam az ajtón szegényt, 
hogy bukfenczezve esett a hóba. Mondom, 
nem volt már helyén az eszem... Az anyjuk 

- Én sem voltam mindig ilyen remete¬ 
ember és ezek a barázdák sem voltak mindig 
itt a homlokomon. Volt dolgos kezű jó fele¬ 
ségem, szép kis fiam is volt. Ott benn laktunk 
a faluban, az volt a hajlékom, a kiben most 
a Náthán boltos lakik. Valami földem is volt 
és ez a kis szőlőm itt az Iratosban. A föld 
sovány volt, mint a többi paraszti birtok, mert 
a zsírosát az uraságnak osztotta az inzsellér. 
Inkább csak a szőlő után. éltünk. Szegénye¬ 
sen, de tisztességgel. Míg ránk nem szakadt 
az a nagy istencsapása, a filokszéra. Egyszer 
csak elkezdett sárgulni az én szőlőm szép 
haragoszöld levele, fonnyadt, hervadt egyik 
tőke a másik után. Mindenféle urak jöttek, 
vizsgálták a ványadt leveleket, a tőkealját, a 
gyökereket, a földet, hümmögtek valamit, csó¬ 
válták a fejüket, aztán elmentek. A másik 
esztendőben már ki se hajtott a szőlő, levelet 
se hozott, nemhogy fürtöt. Ki kellett vágni 
mind egy szálig és el kellett égetni a tőkéket. 
Mintha csak a szivemet dobáltam volna velük 
darabonkint a tüzbe . . . A tetejébe abban az 
esztendőben a kis gabonatermésemet is elverte 
a jég. Nem tudtam kifizetni az adót, pedig 
azelőtt mindig rendes ember voltam. Megint 
jöttek az urak, fölirtak mindent és falu csúf¬ 
jára megütötte a kisbiró a dobot az én becsü¬ 
letes házam udvarán. 

A Jancsi fiam akkor már iskolába járt. 
A harmadik osztályba. Okos, szorgalmas gye-

A KIRÁLY A KÜLFÖLDI KATONAI ATTASÉK KÖZT. 

A MORVAORSZÁGI HADGYAKORLATOKRÓL. 

Lechner fölvétele. 
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AZ ÚJ TÁBORI HAUBITZOK MŰKÖDÉSBEN. 

utána ment nemsokára. Csak engem fogott itt 
az Isten, hogy megbüntessen már itt e föl¬ 
dön is . . . 

Itt megcsuklott az öreg szava. Elhallgatott 
és a poharához nyúlt. Szájához emelte, de 
mikor letette, több volt a pohárban, mint mi¬ 
kor felemelte. Belócsordultak a könnyei. . . 
Tovább beszélt és szinte látszott rajta, hogy 
minden kiejtett szóval könnyít a lelke szörnyű 
terhén. 

— És büntetett és vert az Úristen. Vert 
engem mind a két kezével. Elbújhattam volna 
előle én is a föld alá. De nem bújtam el. 
Megérdemlőm - - mondtam — verj csak, bün¬ 
tess csak Uramisten ! . . . 

A doktor, a patika, a temetés elvitte a kis 
földemet. Az emberek görbe szemmel néztek 
rám, csúfnévvel illettek, megbélyegeztek, mint 
valami bólpoklost. Csúfoljatok csak - - mond¬ 
tam - - köpjetek a szemembe, azt is megér-
demlem... 

Eladtam a házamat. Az árából követ vettem, 
szép fehér márványkövet a sírjukra. A mi pár 
garasom még megmaradt, avval kijöttem ide 
az Iharosba. Dolgoztam éjjel-nappal. Föltúrtam 
ezt a kopár, sziklás földet, újra beplántáltam 
szőlővel. Ma már szépen terem, egy kis jö¬ 
vedelmem is van belőle. De nekem nem kell 

sem volt otthon, hogy eszemre térített volna. 
Elkergette azt is a dobszó, a szégyen a másik 
faluvégre. Engem meg végképen elvakított a 
harag, a kétségbeesés. 

Hideg, zimankós, téli délután volt. Hamar 
beestellett. A gyerekek futva széledtek haza 
az iskolából A mi Jancsink nam jött. Már 
estvéli imádságra harangoztak, még sem jött. 

— Jézusom! — mondja aggoskodva az any¬ 
juk, a ki azonközben hazakerült - - hun az 
a gyerek ? Ebben az ítéletidőben . . . hogy nem 
j ö n . . . 

Borotvaéles szél sivitott odakünn és hordta, 
csapkodta kegyetlenül a havat . . . 

— Majd csak megkerül — mondok - - bi¬ 
zonyosan ott fogta a mester. 

— No én megnézem - - mondta az asz-
szony — és fölszaladt az iskolába. 

Mikorra visszatért, már otthon volt a Jancsi. 
Megjött szegény, de nem a maga lábán. 

Favágó emberek hozták haza összegémberedve, 
mint egy darab csontot.. . Az erdőn akadtak 
rá, az utféli árokban. Nem mert a tanító szeme 
elé kerülni, haza se mert jönni. El akart buj¬ 
dosni szégyenletóben. Ott az útfélen leverte 
lábáról a kegyetlen hideg. A könyveket össze¬ 
fagyott két kezében szorongatta. Még akkor 
is, mikor haza hozták. . . Ágyba került és 
onnan hamarosan a temetőbe. Az anyja is 

HORDOZHATÓ TÁBORI VILLAMOS REFLEKTOR. 

TÁBORI TELEFON. 

A MORVAORSZÁGI HADGYAKORLATOKRÓL. —Seebald fölvételei. 

a pénz. Semmi sem kell. Fizetem az adóssá¬ 
gomat. Itt se mondhassa senki, hogy megrö¬ 
vidítette az öreg Födi János, a zsugori Já¬ 
nos ! . . . És kijárok a sírjukhoz. Annak a sír¬ 
nak tartozom én a legnagyobb, örökös adós¬ 
sággal ! Mondom nekik mindig, kérlelem őket: 
ne haragudjanak rám, majd megfizetem azt a 
nagy adósságot is, majd jóvá teszem, a mit 
ellenük vétettem. Addig nem fekszem oda mel¬ 
léjük, a míg jóvá nem teszem... 

És míg így beszélt öreg Födi János, a hom¬ 
lokán szinte kisimultak azok a sötét, mély 
redők. Ezüstös hajára, lengő fehér szakállára 
arányló fényt vetett az apró, töredezett abla¬ 
kon át beszűrődő napsugár . . . 

Alkonyodott. Elbúcsúztam öreg Födi Jánostól. 

Végképen elbúcsúztam. 
Mire megint haza kerültem, már ott pihent 

ő is a faluvégen, az akáczfás temetőben. 
A tanító megmutatta a testamentumát. 
A szőlejét s a megtakarított pénzét egy 

krajczárig az iskolára hagyta, azzal a rendel¬ 
kezéssel, hogy a szegény gyerekeknek vegye¬ 
nek abból könyveket. A kinek téli zimankós 
időben meleg ruhája nincsen, azt is vegyenek 
és mondják meg neki, hogy ez a kis Födi 
Jancsi ajándéka. 

KIÉ A LEVEGŐ? 
A népeket soha nem érzett idegesség lepi 

meg, hasonló ahhoz a szenzáczióhoz, melyet 
Wells regényében éreznek az emberek, midőn 
a Mars lakói, titokzatos erejűkkel, megjelen¬ 
nek a földön. Blériot hatalmas röpte, de már 
jóval előbb az angol újságok részletes je¬ 
lentései arról a rejtelmes léghajóról, mely 
éjszakánként való megjelenésével és fényt szóró 
reflektorával heteken át izgatta Anglia keleti 
partvidékének lakosságát; a belga katonai kö¬ 
rök nyugtalansága az ország fölött mind sűrűb¬ 
ben átszálló s itt-ott leereszkedő német kato¬ 
nai léghajók miatt, melyek fontos terepfölvé¬ 
teleket tesznek Belgium stratégiai szempontból 
fontos részeiről; a francziák ingerültsége a 
német határ közelében, de franczia földön 
alá-aláhulló német hadi ballonok s a franczia 
levegőben meg-megjelenő kormányozható lég¬ 
hajók miatt; egy német léghajónak a minap 
Oroszországban megesett kalandja: mind sűrűb¬ 
ben mutatkozó jelei ennek az idegességnek. Az 
angol miniszterelnök és Churchill angol keres¬ 
kedelemügyi miniszter legutóbb mondott beszé¬ 
deikben korholták és balga agyrémnek nyilvání¬ 
tották az újságok híreszteléseit. A belga katonai 
sajtó már nem megy ennyire a minduntalan 
megújuló esetek nyugodt megítélésében s azt 

JELENTÉS. 
Seebald fölvétele. 

TÁBORI KONYHÁK. 

eius est usque ad coehun», - - a mi megfelel 
annak az álláspontnak, hogy az uralkodó, 
vagy valamely földterület birlalója ép oly fel¬ 
tétlen jogot tarthat az országa vagy területe 
fölött elterülő levegőre, föl egészen az 
égig - - mint a földjére. 

De visszatérhetnek-e ? Van-e joguk és lesz-e 
reá erejök, feltartóztatni a haladást? Meg¬ 
akaszthatják-e útjában az előre törő új világ¬ 
rendet ? Valamikor a tulajdon jogát követelték 
maguknak egynémely államok a tengerek vég¬ 
telenségére nézve s még a tizenhetedik szá¬ 
zadban is magának követelte Portugál és Spa¬ 
nyolország a nyugat- és keletindiai tengere¬ 
ket, Velencze az Adriai-tengert. Nem kell ily 
messzire menni vissza a múltba; az orosz¬ 
japán háború után hiú kísérlet történt az 
érdekelt hatalmak részéről, hogy saját tenge¬ 
rüknek— maré clausum-nak -- nyilvánítsák 
a Németország, Oroszország, Dánia és Svéd¬ 
ország partjait mosó Keleti-tengert. Grotius 
Hugó az ily törekvések leküzdésére írta meg 
1609-ben a tenger szabad voltáról szóló híres 
munkáját s tizenhat évvel utóbb e kérdésre 
vonatkozó főművét: de jure belli ac pads, a 
béke és a háború jogáról. Mégis száz évnek 
kellett még azontúl is lefolynia, hogy a nem¬ 

mondja, hogy ezentúl helyén való lesz, cse¬ 
kélyebb jóindulattal nézni a német léghajók¬ 
nak a belga levegőégben való kalandozását, 
a franczia kormányról meg hivatalosan jelen¬ 
tették már a múlt év végén, hogy keresi a 
védekezés eszközeit a levegőbeli hivatlan láto¬ 
gatók ellen. 

Valóban, mihamarább eljön az idő, hogy 
temetnünk kell ismét egy közhelyet, mely oly 
régi, mint az emberiség. A fejedelmi sas nem 
ura többé a levegő birodalmának. Az ég alja 
megnépesül rémesen nagy mozgó alakokkal -
kormányozható léghajókkal és repülőgépek¬ 
kel - - s láttukra ijedten menekül sziklafész¬ 
kébe a szegény fejedelem. Csak a pterodakti-
luszok és az ichtiozauruszok történelmet meg¬ 
előző idejében szálltak ily sárkányok a levegő¬ 
ben, elhomályosítva egy-egy pillanatra a nap 
fényét is testök és kiterjesztett szárnyuk te-
mérdekségével. 

S nem marad szabad sokáig a levegő sem. 
Nincs harmincz éve még (a berlini kongresz-
szus összehívása előtt történt), hogy a nem¬ 
zetközi jogi egyesület, a nézetek hosszú csa¬ 
tája után, kimondotta ezt a tételt: *L'air est 
libre» - a levegő szabad, s az államoknak 
béke és háború idején szoros kötelességük, 
megóvni és biztosítani ezt a szabadságot Az¬ 
óta nagyot fordult a világ. A kormányozható 
léghajó és a repülőgép problémája közel jutott 
megoldásához, s az államok készülnek vissza¬ 
térni a régi axiómához: «CMÍUS est solum, 

Seebald fölvétele. 
PIHENŐ. 

A MORVAORSZÁGI HADGYAKORLATOKRÓL. 
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zetközi jog kötelezően elfogadta azt az elvet, 
hogy a nyilt tenger kizárólagos tulajdonjoga a 
világ egyetlenegy államát sem illeti meg. Az 
államok és országuk csak a saját belső terü¬ 
letükön levő zárt vizeken, folyóvizeken és 
torkolatokon, tengeröblökön és kikötőkön gya¬ 
korolhatnak felségjogokat. A nyilt tenger nem 
az övék, hanem csak tengerpartjuk vize ágyú-
lövésnyi szélességben, újabb keletű nemzetközi 
szerződések szerint három tengeri mérföldet 
tevő messzeségben, melyet az apály legszélső 
vonalától számítanak. 

Mint régente a tenger végtelenségének, most 
a lég tengerének, a levegő végtelenségének 
tulajdonjoga- izgatja az elméket s napi jelen¬ 
tőségűvé vált a kérdés: Kié a levegő? Már 
tíz évvel ezelőtt, 1899-ben foglalkozott vele 
az első hágai békekonferenczia azzal a fel¬ 
vetett és elfogadott indítványnyal kapcsolat¬ 
ban, hogy robbanó anyagokat az ellenség 
tömegeire, váraira és hadihajóira a levegőből 
alászórni nem szabad. Jóval utóbb mondotta 
még az olasz király: — Minek adjak ki negy¬ 
ven millió frankot egy pánczélos czirkálóért, 
ha egy léghajó már a kikötőből való távozása 
előtt tönkre teheti? - Manapság, a mind 
tökéletesebbé váló kormányozható léghajó és 
repülőgép korában, nem kevésbbé fontos a 
kérdés, mint lehet megakadályozni, hogy az 
az állam, mely a levegőbeli hatalom ily esz¬ 
közeivel rendelkezik, kénye-kedve szerint figyel¬ 
hesse meg ellenségének hadmozdulatait? 

És a tengerjog mintájára fejlődésnek indul 
a jogi tudománynak egy új, korszerű hajtása: 
a lég tengerének joga. Ez az új tudomány a 
tengerjog nyomdokain keresi fejlődésének út¬ 
ját, s elméleteket forral, melyek lehetővé ten¬ 
nék a rendtartást a levegő végtelenségében. 
A régi tételnek, a levegő feltétlen szabad vol¬ 
tának jelentékeny hivei vannak. A franczia 
Fauchille önkényes korlátot szab e szabad¬ 
ságnak, s a levegő tulajdonjogának szabadsá¬ 
gául egészen önkényesen az Eiffel-torony ma¬ 
gasságát akarja kimondatni. Holland e magas¬ 
ságot hajlandó megtoldani még harmincz mé¬ 
terrel, hogy a háromszáz méter magas torony¬ 
tetején még egy harmincz méter magas árbo-
czot lehessen elhelyezni a radiotelegráf szá¬ 
mára. 

Mas nyomon haladnak azok, kik a tengerre 
formálható jog mintája szerint akarják ren¬ 
dezni az államoknak a levegőre való tulaj¬ 
donjogát s három rétegre osztják a száraz¬ 
földre boruló levegőtömegeket. Az államok 
belső területén levő zárt vizek joga illetné 
meg a legalsó levegőréteget, mely az állam 
és a lakók haszonélvezetének közvetetlen kö¬ 
rébe esik, tehát azt, mely körül-belül meg¬ 
felel az épületek magasságának. A parti vizek 
joga annak a levegőrétegnek jutna, mely a 
szárazföldről vagy a belső zárt- és a parti¬ 

vizekről hatalmi eszközökkel birtokban tart¬ 
ható. És végül szabad volna e réteg fölött a 
levegő végtelensége. 

De van még egy jogczim minden esetre, 
mely ezt a legfelsőbb szférát is biztosíthatja 
majdan az országoknak s ez a jog - - az 
erő joga. A régi mondás, hogy a kié a föld, 
azé a levegője is föl egészen az ég magassá¬ 
gáig — újra megtelik erővel és élettel, midőn 
hatalmas léghajó-flották szelik majd a levegőt 
s megvívják harczukat nemcsak a haza föld¬ 
jének, hanem levegőjének szabadságáért is. 

A BOLDOG MATKASAG. 
A Nemzeti Színház bemutatója. 

Auernheimer Eaoul, osztrák iró, háromfelvo-
násos vígjátéka, az új évad első bemutatója 
sem jellemének komikus indulataival, sem ka-
czagtató újszerű helyzeteivel nem kivan hatást 
kelteni. A szatíra ostorát sem akarja suhog-
tatni, egyáltalán óvakodik bármily nagyobb 
izgalom keltésétől. Csak bécsi kedélyességre 
törekszik, olyan nyugodt polgári jóhangulatra, 
a milyen «Blümchen» kávésasztal mellett, né¬ 

met asszonyok körében támadhat, midőn apró-
cseprő házidolgokról trécselnek. Auernheimer 
tudja, mi kell a rendezett viszonyok közt él¬ 
degélő német polgári családoknak s tudja, 
hogy «nur gemütüchn jelszóval mily kelendő¬ 
séget biztosit művének mindenütt, a hol né¬ 
met anyák és atyák, valamint eladó leányok 
vannak. Okos vállalkozó lévén, azt is tudja, 
hogy a szabad szellemű «bohémek» tetszésé¬ 
ről sem szabad megfeledkeznie s a konven-
czionális házi erények leírásába a konvencziók 
elleni apró csipkedéseket is kell kevernie, így 
egyaránt elégíti ki úgy a derék filisztereket, 
mint azok ellenlábasait. 

A polgári elemet e vígjátékban egy jómódú 
bécsi család képviseli, a melynek a szülőkön, 
a nagybácsikon és néniken kívül két eladó 
leánya van. A bohém-világ szabadabb szel¬ 
lemének feltüntetésére még két fiatal ember 
szerepel: egy jó állásban levő zeneszerző és 
egy szintén rendezett viszonyok közt élő iró. 
Természetes, hogy a két bohém szerelmes a 
két polgárleányba s ép oly természetes, hogy 
a vígjáték végén a két pár boldog házasságot 
köt. Nincs is a szerelmes fiatalok közt szót 
érdemlő akadály. Hiszen a módos polgári csa¬ 
lád kissé bohémes hajlamú; a bohémek meg 
kissé polgárias erkölcsűek. Anyagi nehézségek 
nem merülnek fel, hiszen úgy a zeneszerző, 
mint az iró jóllétet tud biztosítani nejének. 
Akár mindjárt a vígjáték elején kelhetnének 
egybe ! 

De némi bajt okoz a mátkaság állapota. 
Az egyik vőlegény kellemetlenül érzi a vő-
legényi időszak sok kicsinyes czeremóniáját. 
Látogatásokat kell tennie, gratulácziókat fo¬ 
gadnia, szülők, rokonok háborgatják szerelmi 
édelgéseiben. Lakáskeresés, bútorválasztás, élet¬ 
biztosítás stb., élvezhetetlenné teszi a vőlegényi 
állapotot. A házasélet prózájába még csak 
beletörődnék a művesz-lélek, de a vőlegény-
ség prózája kedvét szegi. Ezt érzi a másik 
szerelmes bohém is, az iró, a ki czeremóniák 
nélkül, «szabad házasságot» szeretne kötni a 
szive választottjával. 

A mátkaság kényelmetlenségeitől való irtó¬ 
zás lenne tehát a szerelmesek közti akadály, 
a mű tulaj dónképeni motívuma. De hát mind¬ 
járt látjuk, hogy ez az akadály könnyen le¬ 
győzhető s a kik már egyszer beleharaptak a 
horogba s nősülni hajlandók, e kis kellemet¬ 
lenség miatt nem fognak meghátrálni. A víg-
játék-irónak tehát szüksége van egy más mo¬ 
tívumra is s csakhamar ez is adódik. A zene¬ 
szerzőnek volt egy grizettje, a kivel «Kleines 
Verháltniss»-t folytatott, ezt megtudja most 
menyasszonya s visszaadja neki a gyűrűt. De 
magától értetődik, hogy a derék polgárlány 
ezt csakhamar megbánja s a szerelmesek is¬ 
mét kibékülnek. A grizettbe bele lehet nyu-

AZ ÖNKÉNTES AUTOMOBIL-TESTÜLET TAGJAI. 

A MORVAORSZÁGI H A D G Y A K O R L A T O K R Ó L . — Seevald fölvételei. 
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godni, a mátkaság kellemetlenségeibe azonban 
nem. Már csak ilyen a német vígjáték polgári 
erkölcse. 

S mivel a mátkaság formaságai tűrhetetle¬ 
nek, a mű végén paktum jön létre. A mátka¬ 
pár' minden formaság nélkül kel egybe s a 
családi alkalmatlankodások elől Berlinbe szö¬ 
kik. Ugyanígy jár el a másik pár is. A bohém¬ 
szellem is győzött, nem kell a mátkaság sok 
kényelmetlenségét tűrnie. A polgári erkölcs is 
győzött, mert a két bohém aláveti magát a 
házasságkötés formaságának. 

Marad a lélekemelő tanulság, hogy a szülők, 
nénik és bácsik ne alkalmatlankodjanak sokat 
a szerelmeseknek; a szerelmesek pedig ne saj¬ 
nálják a fáradtságot, a mit az anyakönyv¬ 
vezetőhöz való séta okoz. S még egy másik 
tanulság is marad : a leány ne vegye rósz 
néven a vőlegény grizettjét, - - hisz az ilyesmi 
bevett polgári szokás, - - már a vőlegény az 
más, az rósz néven veheti a mátkaság apró 
kellemetlenségeit. 

A művet jókedvvel játszották a szinház tag¬ 
jai. Csillag Teréz mint mama, igazán meg¬ 
nyerő, vonzó egyéniség volt s a mátkaságot 
elviselhetővé tette Dezsőnek. Mellette Helvey 
Laura, Váradi Aranka és Odry arattak sikert. 
Nádai Pál fordítása teljes elismerést érdemel. 

Palágyi Lajos. 

TENGERENTÚLI MENYASSZONY. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Dániel Lesuenr. — Fordította M. Hrabovszky Júlia. 

Az indolens Marie-Thereset a kertben talál¬ 
tam, zöld lombok ivezete alatt, mely a tó leg-
remekebb perspektívájának szolgál keretül, egy 
hintaszékben ült és hintázta magát, mialatt fia 
a legyeket hajtotta el mellőle. Képzeld el ma¬ 
gadnak ezt a huszonnégy éves nagy fiút, a 
mint figyelve, vigyázva, mint a macska, mikor 
a legyet lesi, azzal foglalkozik, hogy meg¬ 
védje az anyját minden légycsipéstől. De mit 
akarsz ? . . . Bálványozza az anyját. Nincs fo¬ 
galmad, mennyi gyöngédséget fogyasztanak el 
a Margueritesben. De ez nem gátolta meg, 
hogy engem barbárnak ne tekintsenek, mikor 
anyám arczképét jöttem koldulni. De hagy¬ 
juk ezt ! 

Oh, nem sokat czifráztam a dolgot Négy 
szóval előadtam a kóréőemet. Fanteuilné el¬ 
képedve nézett reám. (Talán kissé heves vol¬ 
tam.) De főleg Max arczát kellett volna lát¬ 
nod. Elsápadt, a szája eltorzult, a nézése ke¬ 
mény lett, — oh, minő furcsák, aprók azok a 
szemek és csak akkor lesznek óriásiak, mikor 
a tekintetük felcsillan, de ez a tekintet hideg, 

INDULÁS A HADGYAKORLATRA. 

mint az aczél, megfélemlítő és kifürkészhetet¬ 
len. Annyira kifürkészhetetlen, hogy e pilla¬ 
natban lehetetlen volt megértenem, mit akar 
mondani. Haragudott Max reám, mivel az any¬ 
jának bosszúságot okozok? Haragudott én mi¬ 
attam, a miért a lomtárban találtam meg 
anyám képét és nem akarják odaadni ne¬ 
kem? A véleményével azonban nem sokat tö¬ 
rődtem. 

Itt azonban mellékesen megjegyzem, hogy 
mostoha fivéremről keveset fogok beszélni 
neked. Minden okom van hinni, hogy Max a 
francziák azon nagyszámú kategóriájához tar¬ 
tozik, a kiknek minden gondolatuk : az élvezet. 
Atyámat és mostoha anyámat az érzelgősek 
csoportjához sorozom. «Fiokat» egyelőre a má¬ 
sik csoporthoz, a víg mnlatozókhoz kell soroz¬ 
nom. Azért mondom a «fiokat», mert nem tu¬ 
dom, kettőjük közül melyikük dédelgeti jobban 
ezt a kherubot, a ki erős és izmos, mint 
Michel-Angelo fiatal Dávidja. Nem akarok 
malicziózusabb lenni, mint kellene. 

De mit szólna Eegináld bácsi az ilyen erős 
fiúról, a kinek nincs egyéb foglalkozása, mint 
az enghieni tavon csónakázni és a legyeket 
hajtani el az anyja körül? 

- Megengedi keresztmama (mert így hívom 

A TESTÜLET TAGJAI SZOLGALATI EGYENRUHÁBAN. 

A M A G Y A R K I R Á L Y I Ö N K É N T E S G É P K O C S I Z Ó T E S T Ü L E T R Ő L . — Jelfy Gyula fölvételei.. 

őt), — kérdeztem Fanteuilnétől, — hogy anyám 
képét a szobámba levitessem? 

- A szobádba? . . . De hallgass ide éde¬ 
sem . . . Oda teteted majd, az otthonodban. 

- így nyolcz nap alatt otthon leszek . . . 
Magammal viszem a képet New-Yorkba. 

- Kis bolond! - - kiáltott fel a mostoha 
anyám, azzal az édes nézéssel és hanggal, me¬ 
lyet mindig megőriz, akár szomorú, akár duz¬ 
zog vagy türelmetlen és a mi lefegyverez, mint 
a bájos gyermeki furfang. — Először is New-
Yorkban nem a te házadban, de Baxton nagy¬ 
bátyádnál vagy. 

— Bocsánatot kérek, de a nagybátyámnál 
megvan a teljesen független otthonom, melyet 
mindenki respektál. 

— Oh, igen, az angol-szász függetlenség! 
— Ha úgy akarja. De biztosítom, kereszt¬ 

mama, ha itt nem kaphatom meg az anyám 
képét, szivesebben azonnal visszatérek Ame¬ 
rikába. 

Hm! . . . magunk között be kell látnom, 
hogy nem épen a legbékülékenyebb hangon 
beszéltem. Épen abban a hangulatban voltam, 
melyet te az én «dark fits»-emnek szoktál ne¬ 
vezni, mikor Maggied néha még a te elnézése¬ 
det is próbára teszi. Fanteuilné közel állt a 
síráshoz. Max közbelépett 

- Hogyan! — kiáltott feL — Ön megtenné 
ezt, kis húgom?. . . Halott anyja iránti szere¬ 
tetből ilyen kegyetlen bánatot tudna okozni 
élő ap jának? . . . Ez a maga amerikai logi¬ 
kája? 

Úgy tetszett előttem, hogy az eszme, melyet 
előttem kifejezett, találékony szívből jön. De 
az utolsó mondat, a gúny, a mit abból kiérezni 
véltem, mindent elrontott. Élénken vágtam 
vissza: 

- Szegény anyámnak kívülem nincsen sen¬ 
kije, a ki őt igazán szeresse és megemlékezzék 
róla. Apámat ellenben mások is szeretik. 

Max reám nézett . . . Különös ! . . . Tekinteté¬ 
ben bizonyos mágnesi akaraterő van, pedig ez 
a fiú egész élete folytán sohasem látszott tudni, 
mit akar. Ellentmondásokat fedezek fel benne, 
melyeket nem értek. Talán mert nem sokat 
törődöm megértésükkel. Szóval meglehetősen 
harcziasan álltunk szemben egymással, mi¬ 
dőn mostoha anyám magatartása változást idé¬ 
zett elő. Maria-Therese könnyekben tört ki. 

Ez kellett még!. . . Mindketten vigasztalni 
kezdtük őt és hogy lecsendesítsük, kénytelenek 
voltunk Maxxal kezet fogni és kibékülni, mert 
ő, Eithó, nem tudta elviselni azt a gondolatot, 
hogy mi ketten haragban legyünk egymással. 
A kibékülés meg volt könnyítve számunkra a 
félig malicziózus, félig meghatottságból álló 
egyetértés által, mely ama közös erőlködésünk¬ 
ből származott, mostohámat gyerekes bánatá¬ 
ban megvigasztalni. És nem tudtuk megállni, 
hogy a feje fölött össze ne nézzünk és egy-

l 
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másra ne mosolyogjunk, mikor mostohaanyám 
elmondta a sajátszerű feltételeket, a melyek 
mellett megengedi, hogy anyám arczkópót a 
szobámba helyezzem. 

- Beleegyezem, - - mormolta zsebkendője 
alatt, a mivel a szemeit törülgette, - - ha apád 
megígéri neked, hogy sohasem megy a szo¬ 
bádba. Nem akarom, hogy Jacques örömest 
nézze azt a képet. . . 

A zokogás elfojtotta a szavát Olyan őszinte 
bánat szólt ki belőle, hogy sajnálni kellett őt, 
komikus feltételei és az egész nevetséges jele¬ 
net daczára is. Láttam jól, hogy Max is nehe¬ 
zen fojtja vissza a nevetését. Pedig ő nem tűri, 
hogy anyja ellen a legkisebbet is szóljon valaki. 

- Ez rendben van, keresztmama, — jelen¬ 
tettem ki. — Nekem egyéb óhajom nincs, mint 
hogy ez az arczkép az enyém, egyedül az enyém 
legyen. Papa meg fogja Ígérni nekem, hogy 
nem lépi át szobám küszöbét. 

- Megesketed rá ?! mondta mostoha 
anyám. 

Olyan mulatságos hanglejtéssel mondta ezt, 
olyan naiv megdöbbenéssel, amelyet még jobban 
kiemelt szép fekete szemeinek aggályos könyör-
gése, hogy vígságunk utat tört magának. Nem¬ 
sokára Fanteuilné is velünk nevetett, mert a 
hangulatok olyan gyorsan változnak nála, mint 
a gyermeknél, de daczára a kor és a hajpor 
által fehér hajának, ez nem meglepő nála, 
annyi harmonikus báj van ebben a felületes 
lélekben. 

És maga Max volt az, a ki érte ment a fest¬ 
ményért, levitte a szobámba, beverte a falba 
a szeget és felakasztotta a képet. Még azt sem 
akarta, hogy segítsenek neki. Mert nincs férfi¬ 
cselédünk a házban és ő attól tartott, női 
cseléd megsérthetné magát a nehéz képpel. 
Szívesen megvártam volna a kárpitost. De Max 
nagyon kedvesen mondta nekem : 

- Nem . . . maga bizonyára nagyon óhajtja 
a képet már mielőbb függni látni . . . Aztán jó 
volt az anyámhoz . . . most rajtam a sor az ön 
anyjának szolgálatot tenni. 

Ez szép gondolat volt ugy-e ? És meglepő 
ennél a Maxnál, a ki inkább nyers természet. 
De hát ő olyan erős, hogy ezt a súlyos képet 
az óriási rámával minden nehézség nélkül vitte 
le az emeletről és egy pillanat alatt a legjobb 
világításban akasztotta fel a szobámban. 

Anyám kedves képe előtt, a miben annyira 
feltalállak téged, irom neked e sorokat, néni 
darling. 

A levelem hosszúra nyúlt. . . Pedig még 
annyi mondanivalóm lenne neked! . . . 

De majd jövő levelemben. 
Sokszor csókol Eegináld bácsival együtt 

''Mag. 
(Folytatása következik.) 

SZOBORLELEPLEZÉS SZOMBATHELYEN. 
A vidéki városok közül a modern fejlődésű 

Szombathely törődik legtöbbet azzal, hogy köz¬ 
tereit művészi objektumok díszítsék. Máris van 
egy csomó szobra, melyhez most egy újabb 
készült: Szily Jánosnak, a város első püspö¬ 
kének az érczszobra, melyet nagy ünnepélyes¬ 
séggel vasárnap, e hó 5-ikén lepleztek le. 

A pompás szobor, melynek képét is be¬ 
mutatjuk, Tóth Istvánnak, a magyar skulptura 
egyik erősségének az alkotása. Ülő helyzetben 
ábrázolja a néhai főpásztort. Mindkét könyö¬ 
kével a karosszék karjára támaszkodva, jobb 
kezében nyitott könyvet tart s finom metszésű, 
kedves arczczal mereng maga elé, hol hármas 
alkotását: a székesegyházat, a papnöveldét, 
s a püspöki palotát látszik szemlélni. Reve-
rendája puha redőzetben hull alá s az egész 
szobron lágy finomság ömlik el. Nemcsak 
Szombathelynek legkiválóbb szobra, de egyben 
Tóth Istvánnak is egyik legnagyszerűbb alko¬ 
tása. Mozgalmas, természetes és nobilis, — 
büszkeségére lehet a törekvő Szombathelynek. 

A HÉTRŐL. 
A konstanzai ebéd. Arról a konstanzai ebédről 

szólunk, a melyet tisztelt ellenségeink, a romániai 
doktorok a budapesti kongresszusról Keletre kirán¬ 
dult idegen orvosoknak főztek, de — maguk ettek 
meg, mert az idegen orvosok nem mentek el a la-

Harriman, a most meghalt amerikai vasútkirály. 

komára. A fölsülésen bizonyára semmi okunk sincs 
sajnálkozni, de nem is csinálunk belőle nagyobb 
dolgot, mint a mennyit jelent Volt azonban ennek 
az epizódnak egy fiók-epizódja, a mely már igenis 
megérdemli és alkalmas rá, hogy leszögezzük. A ke¬ 
leti kirándulás résztvevői között magyar orvosok is 
voltak. Ezeket a magyar orvosokat a román kollé¬ 
gák — kihagyták a meghívottak közül. Őket nem 
invitálták meg a. nemzetközinek szánt lakomára. 
Retorzió ez nem lehetett, mert a román orvosok¬ 
nak nincs mit megtorolniuk a magyar orvosokon. 
A budapesti kongresszusra meghívták a román or¬ 
vosokat: ők voltak azok, a kik a meghívást vissza¬ 
utasították, meg is szerezvén még ezt az udvariat¬ 
lanságot egy sereg hamis váddal, hazugsággal és 
rágalommal. Ilyen előzmény után a román orvo¬ 
soknak bizonyára volt okuk nem remélni, hogy a 
magyarok híva is leüljenek az asztalukhoz. A ma¬ 
gyar orvosokkal szemben tehát akár előzékenység 
vagy ügy elem-számba is mehetett az, hogy — nem 
invitálták meg őket: ők maguk is eleve kizártnak 
tartván azt, hogy ezek hajlandók legyenek velük 
egy tálból dúlcsászát enni. De az idegen orvosokkal 
szemben annál kapitálisabb ostobaság és durvaság 
volt a meghívásuk. Mert micsoda véleménynyel le-
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hétnek az oláh doktorok ezeknek az uraknak az er¬ 
kölcséről és ízléséről, ha föl tudták róluk tenni, 
hogy elmennek poharazni olyan emberekkel, a kik 
nyilván meg akarták sérteni azokat a kollégáikat, 
a kik huszonnégy órával előbb még a házigazdáik 
voltak és elborították őket egy nagyszerű vendég¬ 
látás minden szívességével és meleg szépségével l 
Ez a föltevés már igazán menthetetlen sértés volt 
és legfölebb egy meggyőződést érlelhetett meg az 
idegen orvosokban. Azt, hogy a román orvosok egy 
veszedelmes tévedést tettek jóvá, mikor nem fo¬ 
gadták el a meghívást, a mely a művelt nemzetek 
tudományos képviselőinek gyűlésébe invitálta őket. 

Szegény emberek. Olyan világot élünk, a mely¬ 
ben ha egy fejedelmi levente polgári leányt szemelt 
ki hitveséül, erről már nem románczokat írnak, ha¬ 
nem legfölebb — ujságczikket. Demokratizálódott 
az emberiség lefelé is — fölfelé is: ma már nem¬ 
csak a királyoknak vannak koronáik, hanem a ko¬ 
ronáknak is királyaik. Ha a koronákat dollároknak 
hívjuk is, ez nem baj. Annál kiadósabbak. Az a hír, 
hogy az abruzzói herczeg mégse veheti el Elkins 
Katalint, nagyobb mozgást támasztott az érdeklődő 
világban, mint annak a hire, hogy az olasz király 
unokaöcscse jegyet váltott az amerikai polgár leá¬ 
nyával. Mikor tehát egy kisebb és szegényebb di¬ 
nasztia herczegének, a görög király legifjabb fiának 
az eljegyzését olvassuk egy Elkins Katalinnál gaz¬ 
dagabb amerikai kisasszonynyal, a háromszáz mil¬ 
liós Drexler Margittal: a dologban nem érzünk 
többé se románczot, se legendát. A mi a hírnél meg¬ 
állítja a gondolatunkat, az egy pár soros megjegy¬ 
zés Krisztoforosz herczeg szép és fiatal menyasz-
szonyáról. Elmondják az amerikai lapok, hogy ez 
az aranybölcsőben ringatott szép és szerencsés fia¬ 
tal hölgy már hatvanegy kérőjének adott kosarat 
azzal a kijelentéssel, hogy ő csak királyi vérből való 
leventének lesz a felesége. Ha ez az első hallásra 
büszkének tetsző szó csakugyan igaz, akkor Drexler 
Margit igazán — szerény lélek. Sőt valósággal pu¬ 
ritán. Mert a kegyes sors annyi temérdek adomá¬ 
nyának birtokában sokkal szélesebbre és virágo¬ 
sabbra is szabhatta volna a boldogsága útját. Mond¬ 
hatta volna ezt is: — Férjhez megyek egy koldus¬ 
hoz is, ha azt diktálja a szivem, hogy vele leszek 
boldog! — így szólván, bőkezűbben bánt volna ma¬ 
gával az amerikai dollárfejedelem leánya. De te¬ 
mérdek kincse közepett szegénységre Ítélte a szivét. 
Nála több szerénységet — ha tud a szaváról — csak 
a vőlegénye mutatott, mikor legkülönb értékének 
engedte becsülni azt a véletlenséget, hogy ő való¬ 
ban koronás ágyban született. De hát herczegek és 
milliomos kisasszonyok megengedhetik maguknak 
azt a luxust, hogy — túlságosan is szerények le¬ 
gyenek l 

•x 

A gyújtó. Mikor Bülow herczeg még kanczellárja 
volt a német birodalomnak, egy hatalmas parla¬ 
menti beszédet mondott a germánok egy heves ősi 
erényének sajnálatos pusztulásáról. Ez az állítólag 
elpusztult, megsiratott és a kanczellári szózattal 
energikusan visszakövetelt német virtus: a takaré¬ 
kosság volt. Bülow herczeg beszéde és a német 
sajtó viharosan helyeslő kórusa nyomán a világ 
teljes joggal hihette, hogy a takarékosság hasznos 
erénye csakugyan kiveszett a német lelkekből és a 
pazarló könnyelműség foglalta el a helyét. Igaz, 
hogy a látszat nem igen támogatta ezt a fölfedezést 
vagy megállapítást. A német pinczérek ma se gyűj¬ 
tenek vagyont a borravalóból, Németországban ma 
se adnak el több selyeminget, mint Jaeger-inget és 
Berlin ma se szerepel a fényűzés, meg a hódító 
divat fővárosai között. De a látszatra már rég rá¬ 
ütötték a bélyeget, hogy csal és el kellett fogadni, 
hogy a németek takarékossága ma már csak ilyen 
hamis erkölcsű látszat. A francziák már elégült 
kárörömmel konstatálták, hogy a belőlük kisar-
czolt milliárdok ölték meg a németek egy igen hasz¬ 
nos virtusát és a nemezis művét látták benne. Most 
azonban történik valami, a mi fölveti a kérdést : 
nem siették e el agyász- vagy az öröm könnyeit 
azok, a kik elbúsult vagy kárörvendő lélekkel a 
német takarékosságot elparentálták. Az adóreform 
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ugyanis, a mely Bülow herczegnek a kanczellársá-
gába került, behozta a gyufamonopóliumot Német¬ 
országban, a mivel együtt jár, hogy a mint az új 
törvény életbe lép, a gyújtó jelentékenyen megdrá 
gul. Erre az történt, hogy a német közönség horri¬ 
bilis mennyiségben látta el magát gyufakészlettel, 
a míg még olcsó. Berlini lapok statisztikája szerint 
átlag minden német család száz márka árú gyújtót 
szerzett be idáig és egy hónap alatt kétszáznál több 
olyan gyújtó-készülékre kértek szabadalmat, amely 
a gyufát helyettesítheti. Az új kanczellárt ez a je¬ 
lenség aligha gyújtja boldog örömre, de Bülow her¬ 
czeg megvigasztalódhatik. A német álllamkincstár 
bevétele nem fog a gyufa-monopólium révén -
legalább egyelőre — úgy meggyarapodni, a hogyan 
remélték, de viszont kiderült, hogy a német takaré¬ 
kosság ősi erénye se fogyott meg annyira, a hogyan 
megsiratták. 

* 

Az elsőség. Volt alkalmunk már a múltkoriban 
megírni, hogy a mi korunk feltalálójának vagy föl¬ 
fedezőjének nem csupán szerencsére, de a szeren¬ 
csének valóságos halmozódására van szüksége, hogy 
elvegye érdeme teljes jutalmát. Nem csupán azért 
kell küzdenie, hogy kitalálja vagy megtalálja azt, a 
mit keres, de szükséges, hogy meg is előzze azt a 
másikat vagy azokat a másokat, a kiknek kutató 
elméje az övével versenyben tör a közös czél felé. 
Az úgynevezett holt-verseny dicsó'ségtompító vesze¬ 
delme is fenyegeti. Mert a fölfedezés vagy kitalálás 
ma már nem az egyéni sors kereteibe zárt eshe¬ 
tőség, szerencse vagy véletlenség, hanem egy az 
egész közérdeklődés vagy közérdekeltség szélessé¬ 
gében haladó proczessus eredménye. Valósággal 
megbízatás valamely szükséges vagy hasznos mű¬ 
veletre olyan emberek számára, a kiket hajlam, 
tehetség, tudás és mérés a kijelölt vagy választott 
föladat sikeres teljesítésére a legalkalmasabbnak 
mutat. Ez azonban épen úgy nem csökkenti a ku¬ 
tató munka inicziáló értékét, a mint nem vesz el a 
munka erkölcséből, eszményi becséből az, hogy nem 
csupán a tudománynak hoz hasznot, hanem meg¬ 
gazdagítja magát a kitalálót vagy fölfedezőt és azt 
az érdekeltséget is, a mely a vállalkozásában, a kí¬ 
sérlete sikerében való bizalmát akárhányszor egész 
nagy vagyonok koczkáztatásával dokumentálja. Ma, 
a mikor egy szerencsés, de külömben egész jelen¬ 
téktelen ötletecske is milliomossá tehet valakit: a 
kutató emberi elmének, tudásnak vagy mérésnek 
várható nagy vívmányai, a korszakalkotó találmá¬ 
nyok és fölfedezések kilátása a vállalkozásnak is 
nagyszerű anyaga. A léghajósok meg a kutatók 
vakmerőségében részes a pénz is, a mely a temér¬ 
dek költség rendelkezésre adásában szintén hatal¬ 
masat mer és koczkáztat, természetesen a busásan 
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kamatozó siker jogos reményében. E nélkül a ver¬ 
seny nem lehetne olyan népes, a törekvés olyan 
lázas, az elsőség olyan sürgős, a milyen. Ezek olyan 
értékei az emberi haladásnak, a melyek megvigasz¬ 
talhatnak azért, hogy talán e nélkül az elsőség bi¬ 
zonyítása körül folyó harcz se válhatnék olyan ka¬ 
rakterűvé, a milyennek most a doktor Cook és 
Peary parancsnok polémiája nem gyönyörködteti a 
világot. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Mézeshetek az esküvő előtt. Egy új író, Radó 

Imre, a ki eddig még nem szerepelt könyvvel a 
kritika előtt, mutatkozik be ily czímű novellás kö¬ 
tetével. Tizenegy novella van benne s elolvasása 
után úgy találjuk, hogy ha nem ismertünk is meg be¬ 
lőle elsőrendű tehetséget, mégsem töltöttük teljesen 
hiában időnket. Nem dolgozik valami nagyon ere¬ 
deti eszközökkel, nem is ér el valami nagyon 
magas irodalmi szinvonalat, de hoz magával vala¬ 
mit, a mi az olvasónak kedvére való : jól megkom¬ 
ponált és tetszetősen előadott meséket, egy kis 
szentimentalizmust, néhány jó megfigyelést. A ki 
elolvassa, nem vesztegeti el az idejét, még szóra¬ 
kozást is talál, sőt egyik-másik novellában irodalmi 
élvezetet is. Ismerünk nagy zajjal, irodalmi jelsza¬ 
vakkal csinált, népszerű novellás-könyveket, a me-

ELSŐ NAP AZ ISKOLÁBA. (Fiúk.) 

lyek semmivel sem irodalmiabbak s nem is maga¬ 
sabb színvonalúak ennél a becsületes szándékkal 
írt kis könyvnél, — nincs semmi okunk rá, hogy 
szigorúbb mértékkel mérjük, mint amazokat. 

Helyi önkormányzat a magyarországi római 
katholikus egyházban. Kumlik Emil, Pozsony 
város könyvtárosa e czím alatt nagyobb egyház¬ 
politikai tanulmányt írt a pozsonyi római katho¬ 
likus hitközség autonómiájáról. A dolgokkal isme¬ 
rősök előtt nem titok, hogy a pozsonyi katholi-
kusok autonómiája nálunk egymagában álló do¬ 
log; ehhez hasonló katholikus helyi autonómia 
nincs több. Kumlik Emil tanulságos egyházpoli¬ 
tikai tanulmányában behatóan foglalkozik az intéz¬ 
mény keletkezésével, kezdve az 1302 óta fennálló 
kegyúri jogon, melyet Pozsony varosa az ottani 
társaskáptalannal kötött szerződés alapján már 600 
évnél hosszabb idő óta gyakorol. Bészletesen ismer¬ 
teti a laikus polgárságra támaszkodó pozsonyi ön¬ 
kormányzat jogi alapját, önállóvá fejlődését és jelen 
szervezetét. A üdeg kánonjogi álláspont kellő 
figyelembevételével és a szabadelvűbb újabbkori 
felfogás érintésével apróra tárgyalja az autonómiá¬ 
nak nevezett partikuláris alakulatok elméletét, 
különös tekintettel az önálló nemzeti alapon fejlő¬ 
dött magyar katholikus egyház kebelében fennálló 
önkormányzati intézményekre. Kiválóan aktuálissá 
az a körülmény teszi Kumlik Emil legújabb mun¬ 
káját, hogy a pozsonyi helyi önkormányzat ügyét 
szerves összefüggésben mutatja be az országos 
autonómia kérdésével, melyet helyiérdekű tárgyá¬ 
nak széleskörű háttere gyanánt helyez kellő világí¬ 
tásba. Végül a mellett érvel, hogy a pozsonyi auto¬ 
nómiát, mint a maga nemében világszerte párját 
ritkító és egyedülálló, eredeti jogszerzésen alapuló 
intézményt bizonyos belügyekre nézve az erdély¬ 
részi egyház önkormányzatához hasonló külön¬ 
állásban kellene részesíteni, mert az esetre, ha 
egyszerűen beolvasztják az országos autonómiába, 
biztos visszafejlődés lesz a sorsa. A gazdag levéltári 
és irodalmi forrástanulmányok alapján készült 
munka Pozsonyban rendelhető meg. 

A kolera gyógyításáról írt orvosok számára 
nagyon tanulságos felolvasást dr. Oláh Gyula a 
nemzetközi orvosi kongresszusra s ott történt fel¬ 
olvasása után most kiadta magyar és német nyel¬ 
ven. Világosan és pontosan körvonalazza a maga 
sajátos álláspontját ebben a fontos therapiai és 
hygienai kérdésben; orvosok bizonyára ép oly 
figyelemmel fogják olvasni, a mily figyelemmel 
hallgatták a kongresszuson. 

Doktor Szélpál Margit. Balázs Béla tragédiája, 
melyet a tavasszal játszottak a Nemzeti Színház¬ 
ban, könyvalakban is megjelent. A darab előadá¬ 
sakor az volt ellene a legnyomósabb megjegyzés, 
hogy inkább papirosra van csinálva, mint szín¬ 
padra, a szerző nem bírta megirott drámáját úgy a 
színpadra vetíteni, hogy ott elfeledjük Írásos ere¬ 
detét. Ez a kifogás, a mely veszedelmére volt az 
előadott drámának, elhallgat a könyv előtt, a mely¬ 
ből olvassuk a darabot. Ezért a könyvből teljes 
érdeklődéssel figyelhetjük egy erős forrongásban 
levő, komoly tehetség önmagával való vívódását. 

Egy pár szál virág. Ily czimű verskötetére 
hirdet előfizetést Varságh János fiatal költő, a 
kinek egy-két versével lapunkban is találkozhatott 
az olvasó. A könyv ára 2 korona, az előfizetési 
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VASÁRNAP DÉLUTÁN. 

pénzek október elejéig a szerző czímére, (Budapest 
Osztrák-Magyar Bank) küldendők. 

Új könyvek: 
Mézeshetek az esküvő előtt. Elbeszélések, irta 

Radó Imre. Budapest, Légrády testvérek; ára fűzve 
3 korona. 

Helyi önkormányzat a magyarországi római 
k&tholikus egyházban. Egyházpolitikai tanulmány, 
irta Kwnlik Emil. Pozsony, a szerző sajátja. Ara 
2 korona. 

A kolera gyógyítása. Irta és a Budapesten tartott 
XVI nemzetközi orvosi kongresszuson felolvasta 
dr. Oláh Gyula. Budapest. 

Doktor Szélpál Margit. Tragédia, irta Balázs 
Béla. Budapest, a • Nyugat» kiadása. 

A "VASÁRNAPI UJSÁG» 
56-ik évfolyama. 

A "Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint 130 íven, s több 
mint ezer képpel, legjelesebb hazai íróink 
és művészeink közreműködésével jelen meg. 

A « Vasárnapi Újság» színes képmel¬ 
lékleteket is ad, több színben művészileg ki¬ 
vitt képeket. s 

Előfizetési föltételeink: 
A «Vasárnapi Újsága negyedévre 4 korona, fél-

évre 8 korona. 
A «Vasárnapi Ujság» a «Világkrónika»-val 

negyedévre 4 korona 80 fillér, félévre 9 korona 
60 fillér. 

Az előfizetések a «Vasárnapi Ujság» kiadó¬ 
hivatalába, Budapesten, Egyetem utcza 4. szám 
küldendők. 

HALÁLOZÁSOK. 
Ellhunytak a közelebbi napokban : KOLLÁR KÁBOLY 

Esztergom város nyűg. tanácsosa, 53 éves korában 
Esztergomban. — FENDT REZSŐ, magyar államvasuti 
hivatalnok Budapesten. — Eozsnyóbányai ÚJHÁZI 
DÉNES nyűg. királyi közalapítványi erdőtanácsos, 
Temes vármegye törvényhatósági bizottsági tagja, 
a bánsági ágostai evangélikus egyházmegye gyám¬ 
intézetének világi elnöke, életének hetvenkettedik 
évében Kassán. — NOVAK PÁL kisprépost, a pozsonyi 
társas-káptalan olvasó-kanonokja, pápái protonotá-
rius, nyolczvan éves korában Pozsonyban. — HOB-
VÁTH LAJOS ág. evangélikus lelkész, budapesti valJás-
tanár harminczhét éves korában Budapesten. -
GSERVENI ISTVÁN nyűg. királyi járásbiró hatvannégy 
éves korában Egerben. — KOBÁNYI IMBE gyógysze¬ 
rész, Szabolcs vármegye törvényhatósági bizottsá¬ 
gának és Nyíregyháza város képviselőtestületének 
tagja életének hetvenkilenczedik évében Nyíregy¬ 
házán. — Gyergyó-szárhegyi VERESS ALBERT m. kir. 
posta- és távíró s. ellenőr 37 éves korában Budapes¬ 
ten. — ZSIVNT JÓZSEF, az Opera zenekarának tagja s 
a Nemzeti Zenede tanára Budapesten. — GBESZLBB 
GÍULÍ evangélikus lelkész ötvenkilencz éves korá¬ 
ban Verseezen. — STÁJEB GYULA dr. törvényszéki 
biró, életének ötvenedik esztendejében. — LAPP FBI-
OTES Ágost, a Vasárngyár Részvénytársaság (Sop¬ 
ron—Grácz) elnöke és a Gráczi Vaggon- és Gép¬ 
gyár Részvénytársaság igazgatósági tagja, életének 
hatvankettedik évében. — GHELINOEB JÓZSEF ügyvéd 
hatvanöt éves korában Kalocsán. — KONCZ LAJOS 
adóhivatali segéd ötvenhat éves korában Bereg¬ 
szászon. — JABLONSZEY JÁNOS építő-lakatos-mester 
hetvenegy éves korában Budapesten. •— BABOBS 
ADOLF kereskedő 64 éves korában Aradon. 

ScHöNBORN-BucHHEiMNÉ grófné, Schönborn-Buch-
heim Frigyes Károly gróf főrendiházi tag felesége, 
33 éves korában, Olaszország Vittória városéban. — 

Messaline-
Radium -
Luisine -
Taffet - Selyem 

és «Henneberg»-selyem l K 
35 f.-töl félj. bérmentve 
és vámmentesen Minta 
postafordultával. Megren¬ 
delések bármily nyelven 
» » intézendök: » o 

an Seidenfabrikt, Heillieberg ÍU Zürich. 

A Bor- és Lithion-tartalmu 

Salvator-
forrás 

kitűnő sikerrel használtatík 
vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál cs kösz vénynél, ;i czukor-
betegségnél, tz emésztési és léleg-

zési szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatásúi 

lUiBUtti! Konnyin emészthető ! 
Teljesen t inta! 

Budapesten, flfraktár Édnknty L. árnál 

Az est valóban csodaszép volt, 
azonban ma ismét bűnhődnöm kell. Nem tudok mar 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 
•odeni aivany-paatiUakal ? Nagyon ajánlanám Önnek, l mikor künn iil, 
néhányat szopogatni, aztán e»le elalva* előtt is még egyet-kettőt be¬ 
tenni és meglátja, nem fogja önt köhögés kinozni és pompás alvása lesz. 
A Fay-féle wlódi «odeni kapható dobozonként l K 25 f-ért minden gyógy-
tMrtarban, drogueriában és. ásványrizkereskedésben. Vezérképyiselöíég 
Ausztria-Magyarország részire : % . Th. Gniltzert, Wien ÍV/1, 

• Grotse Neugasse 27. 

Hirdetések 

bírom titko! 
Paradisia 

régi készítmény 

Az előkelő hölgy¬ 
világ a rck rémé 
4 korona. :: :: 

Az arczon látha¬ 
tatlan r izsvirág 
púder, fehér vagy 
testezin (naturelle) 
— _ 6 korona, 

mandulaliszt, 
kedvelt mosdó-
por szappan he¬ 
lyett, 3 K 50 f. 

Kapható 

Marmora 
Egy kisérlel megfőzheti. 
M, & Mme, Czartoryski 
kozmetikai Intézet, cs. és kii.főherczegi üdv. szállítói 
IV., Váczi-utcza 12. szám 

BUD71PEST 
Íj 

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

KÍNA-BORA VASSAL 
Hy l̂enJkns kiállttal 19O6. X.effma?asafcb kitűnt. 
Erősitőszer gyengélkedők, vérszegények és 
lább adózók számára. Étvágygerjesztő, ideg-
1Í6W5 erősítő és vér javító szer. 
Kitűnő \i. 6000-nél több orvosi vélemény. 
I. Serravallo, e*, íi kir. idnri nállitó Trieste-Bareola. 

V isárolbali a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
K 2.60, literes Öregekben K 4.80. 

a házhoz! 

. 

SVAIGZI SELYEM 
Kérjen mintákat újdonságainkról, feketében, fehérben és 
színesben Eolienne, Cachemire, Shantungr, Duchesse, 
Crépe de Chine, Gőtéié, Messaline, Moussellne 
120 cm. széles, méterenként K 1.2(1 és feljebb. Bársony 
és plüs ruháknak és blúzoknak stb. úgyszintén hímzett 
blnxok és ruhák batisztban, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk, közvetlen a magánvevőknek bérmentve és el¬ 

vámolva. 

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

Szegénység és tudatlanság 
a legfőbb okai a nagy gyermekhalandóságnak. Ezért 
nem lehet elég sokszor kiemelni, hogy a tKufeke i -
tápszer valósággal áldásos találmány apró utódainkra 
nézve. A «Kuteke> a használatban olcsó, rendkívül 
tápláló, pompásan fejleszti a gyermeket és útját állja 

minden veszedelmes gyomor- és bélbajnak. 

Steckenpfsrd-
Liliomtejszappan 

§ legenyhébb szappan = 

: : a bőr részére. : 

J l 

Ha fáj a feje 
mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és rejiaiasi eimn 

riti B e r e t v a « T a m á s gyógyszerész K i s p e s t e n . 

ne tétovázzék, hanem 
= használjon azonnal 

migraint és_ fejfájást elmulasztja. Ara l korona 20 fillér. 
Bcrctvás pastillátT 

* * * * * Orvosok által ajánlva. 
. Kapható minden gyógyszertárban. 
— Három doboznál ingyen postai szállítás, 
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Őzv. FEKETE JÓZBEFNÉ szül. Franki Rozália nyolcz-
vanöt éves korában Győrött. — BALÁZST GYÖROYNE 
szül. Tombor Mária ötvanhat éves korában Nagy¬ 
kanizsán. — Erzsébetvárosi LUKÁCS BELLA nyűg. 
állami polgári iskolai igazgatónő Budapesten. — 
KATONA SÁNDOBNÉ dr.-né szül. Magos Emília har-
mincz éves korában Budapesten. — Özv. na«ysom-
kuti PAP ZSIGMONDNÉ, szül. mérei Kiss-Drágány Bo-
zália életének kilenczvenkettedik évében Újpes¬ 
ten. — Kápolnokmonostori PAP SÁNDOBNÉ, szül. 
Boitner Katalin ötvenkét éves korában Nagybá¬ 
nyán. — HONFFY MÁEIA nyűg. magyar királyi posta¬ 
mesternő ötvenhétéves korában Budapesten. 

EGYVELEG. 
•c Tuberkulózis Észak-Afrikában. — Dr. Eeiss-

ner Nubiában új sírokat fedezett fel, melyekből ki¬ 
derült, hogy Észak-Afrikában már 3000 esztendővel 
ezelőtt volt tuberkulózis. (G. L.) 

P é n z t á r c z á k b a n , öv- és kézitáskákban, bőrön¬ 
dökben és minden egyéb bőrdiszműiruczikkekben ál¬ 
landóan nagy raktár található Papek József bőröndös-
és flnom-bőrárukészitőnél, Budapest, VII., Eákóczi-
ut 15/B. A czégnek saját találmányu törv. védett 
pénztárczái rövid idő alatt nagy népszerűségre tet¬ 
tek szert. 

BELM 
Világpatent. 

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

37053. Angol 18770. Franczia 389702. 
ésalégző-

- J , - , 
(krónikus) n u m t j a i ellen orvosilag ajánlott kiválóan 
hasznos gyógyitómód. A készülék használatra készen 
zsebben hordható, ára 6 K. Kapható gyógytárakban és 
szaküzletekben, a hol nem volna, megküldi a P u l m o -
geii-vállalat, Budapes t , VII., Dohány-nteza 7. sz. 

Prospektus díjtalan. 
D i a n a sósborszesz mint háziszer kapható az 

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

A i R o p s i biztonsági gyorsfőzőn a tűzveszély tel¬ 
jesen ki van zárva; a szesz belőle ki nem folyhat 
s amellett keveset fogyaszt. Kivitele tartós és szolid, 

ónozott vasból van készítve. Ára 4 korona. Soha új 
dolog oly gyorsan nem vált népszerűvé, mint a tBops» 
főző. Tették pedig azzá, nemcsak olcsó ára, hanem 
valóban kiváló előnyei. Mindenütt kapható. Lásd 
hirdetést. 

B lé r io t B u d a p e s t e n . Mint értesülünk, Blériot, 
ki a La Manche-csatornát repülőgépén átrepülte, csak¬ 
ugyan Budapestre jön. Müller Károly budapesti im¬ 
presszáriónak sikerült a nagy hírnévre vergődött avi-
atikust arra bírni, hogy október tizenhatodikán Buda¬ 
pesten a Vigadóban, a csatorna felett való repülésé¬ 
ről előadást tartson. Október tizenhetedikén, vasárnap 
délután 2 V« és 5 óra között les* Blériot felszállása a 
Vérmezőn, a nol a közönség kényelmére tribünöket 
állítanak föl. Előreláthatólag a felszállás idejére nagy 
idegenforgalom lesz Budapesten. Blériot október tizen¬ 
ötödikén érkezik Budapestre, tizennegyedikén és tizen¬ 
ötödikén a Vigadóban állítja ki repülőgépét A Vér¬ 
mezőn felállítandó tribünök ülőhelyeire már most 
lehet előjegyezni a József főherczeg szanatórium 
Akáczfa-utcza 30. szám alatt levő irodájában, a Líra 
hangversenyirodában Andrássy üt 15. szám alatt és 
Eózsavölgyi udvari zeneműkereskedőnél Kristóf tér 3. 

SAKKJÁTÉK. 
2659. számú feladvány Pradignat Emiltől. 

(Az tOop de Hoogten versenyén a ü l . díjat nyerte.) 
SÖTÉT. 

Szerkesztői üzenetek. 
Jázmin-illatok. .Szent remegésekn, — «fakó arczon 

piros tüzrózsák», • Szent semmi >, — «rábámultam a 
temetőre*, «ezer szűz vágyam az elmúlásba belehin¬ 
tem* — huszonegysoros versben ennyi reminisz-
centia, — valamennyi egy és ugyanazon költő nevét 
juttatja eszünkbe, a kit mennél többre tartunk, annál 
károsabbnak tudjuk azt a készséget, melylyel mások 
alávetik magukat hatásának. 

Szép virágok. Ne higyjétek. Minek a rózsa. Egy 
dal. Ezekben a versekben nem találunk tehetséget; 
verejtékes, mondva csinált dolgok, érzik rajtuk a toll-
rágás. 

Mese-táj, ősz. Könnyeken által nézlek. A dal szü¬ 
letése. Németes lágyságú, érzelmes dolgok, részben 
el is vannak nyújtva, akad bennük jó is, de egyik 
sem a mi kedvünkre való. 

Járom az erdőt. Mondd, hogy van az. Csak akkor. 
Szabad hegyekbe vágyom, stb. Forrongó versek, de 
nem tudni még pontosan, a mi forr bennük, a poézis 
itala-e avagy a sokféle költői olvasmányok vegyüléke. 

Hervadó ligetben. Kissé ósdi hang, ócska téma, — 
az a kis routine, a mi van benne, nem menti meg. 

Forró nyári délután. Egy idegen kapu előtt. Nem 
tehetünk róla, a legjobb akarattal sem láthatunk 
benne mást, mint erőlködést, hogy valami finomat, 
érdekeset hozzon ki. De épen mert annyira megér¬ 
zik az erőlködés, nincs benne semmi köszönet. 

Árnyak. Nem áll a mi szinvonalunkon, középszerű 
és semmit mondó. 

KÉPTALÁNY. 

• b e d a f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

A 2639. számú feladvány megfejtése Kintzig .Róberttől. 
Világos. Sötét. Világos. a. Sötét. 

1. Hg4—h2 . . . g3xh2 (a, b) 1. . . . . Kgl—ö 
2. Vh4—el f matt. 2. Vh4—d4 t matt. 
1. . . ..'Kgl—hl 
2. Hh2-f3 f :natt. 

A 34-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Legkedvesebb, a mit a magunk emberségéből 
bírunk. 

Felelős szerkesztő: Holtey Pál. 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Beáltanoda-n. 5. 

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

arczára minden szeplős és pattanásos 
nő, mert restelli, hogy arcza tele van 

csúnya szeplővel és pattanással, holott Európában több mint egy millió nő állítja, hogy a 

Diana-Krém és a Diana-szappan 
lemossa a szeplőt és pattanást az arczról. 

VEGYE SZÍ VÉLEMÉNYEK. 
BIZONYÍTVÁNY. BIZONYÍTVÁNY. 

Ezennel bizonyítom, hogy az Erényi Béla budapesti gyógyszerész úr ál¬ 
tal forgalomba hozott Diana-crémet és Diana-szappant megvizsgáltam és 
megállapítottam, hogy ezek a bőrre semminemű ártalmas alkatrészeket nem 
tartalmaznak. Vegyi összetételükről ítélve, ügy az arcz- mint kézbőrre fino¬ 
mító és tisztítószerül legjobban ajánlhatom. 

Budapest, 1907 márczius 18. 
Dr. TELBISZ JÁNOS, 

kir. keresk. és váltótörvényszéki hites vegyész. 

Alólirott ezennel bizonyítom, hogy az Erényi Béla gyógyszerész úr, buda¬ 
pesti lakostól bemutatott Diana-szappant, Diana-arczkrémet megvizsgálva, 
azokban fémmérgeket, maró hatású vagy külső használatkor ártalmas egyéb 
anyagokat nem találtam, miért is nevezett szépítő-, bőr- és hajápolószerek 
ártalmatlanok és így használatuk ellen kifogás nem emelhető. 

Kelt Budapesten, 1905 márczius 15. 
Nyilvános veggkisérleti állomás 

Dr. NEUMANN ZSIGMOND m. p. 
kir. keresk. és váltótörvényszéki hites vegyész. 

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 szín olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak. 

Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 50 fül. Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 
használatra) l kor. 5O lill. 

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

Kapható egész Európában a gyógytárakban, 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.) 
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u joorf s ÁG : Papek-fóle törv. védett 

pénz-
tárcza 
erős zergebörből. 
Előnyei: ejjtydrb 
bőrből készítve, 

: : minden pénznem kBlön Tan. lapos és nem merev. 
link részére 11 cm. hosszú. 7"» cm. széles 3 korona, 
hölgyek • I I . « ÖVi • « 3 • 

Vidékre 2 darali megrendelésnél portómentes küldés. 

PAPEE JÓZSEF bőröndös és finom bőrára készítő 
Budapest, VIII . , Rákóomi-nt IS B . — Árjegyzék bérm. 

Nincs kopaszság. : : 
Nincs hajhullás. : : : : 
Nincs korpaképződés. 
Ella' haj- és szakállnövesztő 

pumádéin rövid hasznalata útin. Szigorúan 
megbízható Hatása meglepő. Öreges fiatal, 
urak és hnlnyek hajuknak, szakálluknak és 
szemöHökük'nek ápolására és növesztésére 

l c-itkis E l l a p o m á d é t használjanak Ár-
[ talmat'ansájcáért szavatolás. A korai meg-
J ösziiléslől nipgóv ; a hajnak gyönyörű fényt 
fi és teltséget ad Számtalan elismerőirat ni in-
'den világrészből. K i t ü n t e t v e : P 4 -

«*• »O9 ^ ^ ^ ' i Z S * ' 
éremmel és uiszkereszttei. 

Kapható : M i t z k y K a m i l l a úrnőnél. M a r b n r g a / D . Grethe-
strasse 2 d Budapesten : Törők J -nél Király-utczi és Karlschmaroff A. 
drogériájában Rákóczi-m »l. Szétkfildés csaki« utánvéttel, vagy az ősz-
szeg előzetes beküldése ellenében ; árak : l tégelv 2 kor. és 3 kor. oO fill. , 

3 tégeiv 5 kor. és 8 kor. 50 fill. 

A feltaláló kisleánya. 

fl Budai JzUutóüHlrtí 
Nagyszallodájában és Thermal-szállo-
dájában lakás teljes ellátással napon¬ 
ként 10 K-tól feljebb. Minden szoba 
kilátással a Dunára. Kénes ÍSZap-
:::: fürdők és iszapborogatások. 

__̂ ü̂_ _ ^ ~ ^~^r-~*rv-n—^rx——-~e~^r*t—M-fc-w-

ÉKSZEREK 
EZÜSTNEMÜEK 
tgj'bJaí amerek, órák. angol,f r azurtm 
és kinaernst d í s z t Arg-yai gyári 
áron a l e g u j alib angol rendszer 
" e r e ^ . ^ részletfizetésre 
Sárga láaos ékszergyárostól 
Kolozsvártt. - Képes 
nagy árjegyzék ingy. 

ARGITLIGET 
ufzntLLEIt _lU»«Pe5Trt«»«iori Umf. -„n t t im kvnu*o«A«itnr «Mr«Oii.EMoes 

ÍOEQBETEQEKNEKHÜOÜLÖKNEK 
= ELMEBETE6EK KIZÁRVA = 

EGÉSZ ÉVEN « m.LflriOOl 
IT NYITVA! 

FELÜSYELET 

1U koruuátol. 

fillanyosgyógyTHód, 
másságé, dietetikus kú¬ 
rák stb. Modern liideg-
viigyógyint, oiygénes, 
szénsavas, napfardők. 
= Légsátrak. = 
Előzetes telefonértesítés ««• 
tén bármely vonathoz Pomáz-
ra intézeti hlntó meg;. Pros¬ 
pektust kívánatra kftld ai 

Igazgatóság. 

Az előkelő hölgyek csak l 
CREMZ :: :: 
ILLAT :: :: :: 
POUDER :: 
SZAPPANT 

h a u a á l j á k . Főraktár B A Y E R A N T A L gyógytán Buda¬ 
pest, Andrássv-át 84. íz. — Kaptutó axoofelül Karischmaroff. 
— Lux, Nerndi. Molnir is Moscr és Uusi ulód« drogueriákban. — 

.OMOK ARANY 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból ozementtel vagy mészszel készült 
falazótégla, tetócserép, járda és padlólap stb. 
dr. öaspary rendsz. szerint elöáUitva. Dr. Chu-
pary k i r i vagy erőhaj tásra berendezett 
Képein vág j formaim & legkulönböiobb 
árakban . A 4i8. száma ismertetési broeara 
ingyen. Levelezés ég nyomtatványok magyar 
nyelven. Leipi iger Cementindnstrie. D r 
Gaspary & Co. Markrans tadt , L e i p i i e 

melle t t (Németorazág) 

[ Dltf ÁTTÉREM 
:: FÜREDI BÉLÁNÉ :: 

l Budapest, Teréz-körút 39, II. 12. 
Elvállalom a legelegánsabb franczia éa angol toalettek 

elkészítését a legfinomabb szövetekből. 

Páratlan éa csodás hatású arezszépitő és 
lluomitó a Földes-féle 

Margit-créme 
főúri körökben használt készítmény. Zsirtalan. 
ártalmatlan, rögtön szépít. Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronáé tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit-pouder l K 20 f. három színben kap¬ 
ható. Tessék a záróyédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmat-
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a készitó ::::: 
FÖLDES KELEM EX gyógyszerész Aradon. 

:: Kizárólag: eredeti, legjobbaknak elismert :: 

„író angyal" 
gramofon 
gépek é s lemezek. ^ ^ ^ t 

SCHMID NÖVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-téM. sz. „ 

6s húgysavoldó 
bor- és dús lithion-tartalmu 

ásványvíz 
Kiváló vegyi összetétele következtében 
sikerrel alkalmazható vese-, hűgykő-
és hólyagbajok eseteiben, valamint 
cukorbetegségeknél, csűzos bántal-
maknál; továbbá a légző- és emésztő 
szervek hurutos bajainak gyógyítására 
Igazgatóság: Budapest,IV.FerenczJózsef-rakpart 22. 

Kútkezelőség: EPERJES. 

Főraktár: WAHLKAMPFós GÖRÖG 
ásványvíz nagykereskedő cégnél 

BUDAPEST, V. ZOLTAN-UTOA 11. TELEFON 42-65 

TV l ' l "l 

fildlKÖl 
Divatos női 

kézitáskák 
alegnagyobb választékban kaphatók 
H>c»i"v£fc.l,7- T/irmiíif b«röndös és flnom 
J T c l | J d V *9 \Jfi9\5t. bőráru készítőnél 
Budapest, VIII., Rákóczi-út 15. sz. 

Választékküldemények, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- és 
lemezjeffyzék ingyen és bérmentve. 

IHDISCH-GRAETZ 
herczeg 

tokaj-hegyaljai borpinczészete Sárospatakon. 

:: Eredeti töltésű palaczkozott :: 

TOKAJI BOROK 
A herczegi jószágkormány¬ 
zóság saját kezelésében. :: 

Szétküldés a sárospataki várpinczékből, bármely posta-
vágy vasúti állomásra bérmentve. A megrendelt borok 
vételára, ha előre be nem küldetett, utánvételeztetik. 

Megrendelések czimzendők: Herozeg Windiseh-
Graetz Lajos központi irodája Budapest, 
V., Bálvány-n. 12. Telefon intemrban 91-57. 

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

Angol bőrbutoi* 
renoválása aaj*t műhelyemben. 

Ebédlő. 
székek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

Ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Székátala-
kitasok. 

OLBRICH L. 
, nyergéé a* é s l>őröiitlö» 

Bpest, VI., Teréz-körút 6. 
Dós raktár lovagló-, hajtó-
vadász-, utazási és sport-
::: czikkekben. ::: 
Alapítva 1875. Árjegyzék ingy. 

A jelenkor legkiválóbb bőrfinomitó 
találmánya a 

növényekből készült 
kristályszerü 
massza, a 

(e.ületét nem 
oxidálja én nem lár-

gitja, mint a zsírói lenö¬ 
csök. Ellenben fehéríti, üdére és 

bimonysimjvi Ttltoztatja. Kapható min-

mappán l,púder t K. Fórakt. Bp. Baross-utcza 91-

Vadászfegyverek 
legjobb gyártmányok u. m.: 
Kowotny I. Prága, Holland 
& Holland, Purdey Scot stb. 

Sport és utazási cikkek 
rendkívül nagy választékban, 
a megszokott szolid árak mellett, 
: legjobban beszerezhetők :: 

BUZELLA M. czégüéi Budapest, IV., Váczi-ntcza 28. 
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Mezei Jenő 
Budapest, IV., Kecskeméti-utcza 13. 
ajánlja legújabb divatn saját készit-
ményü (nem gyári) sevro gombos 
.. és til/.ős :: 
úri és női czipöit. 

12 korona, 
Rekord- hanglemezek 
még nem létezett irban k i tűnő jó, 25 óm., 
2 oldaln, csak 3-20 K darálja. Iá darab 
egyszeri vétrlnel rsak 3 korona. Fonográf¬ 
hengerek l 20 K. (•ramofitniik és lonog-
ráfok gyári áraiból 3(1 %> engedmény. Árjegy¬ 
zék i''gye" és bérmentve. c*ak utánvét mellett. 
Javilásókolcsón eszkö/.ölldnek. SCHMUT-
ZER TESTVÉREK gramufon és bani;-
lemez nagyraklár. Budapes t ,VI I I . kér. 
:: József-körűt 26/g. szám. :: 

.KÜLÖNLEGESSÉG!! 

<PoudreEmail>Wiinmer 
Legjobb, legtisztább toillette ponder, ki¬ 
tűnően tapad és ártalmatlan. Ára K 2.40. 

Arczkrém K 2.40. pvóbatégely K !•—. Arcztej 2.40. 
Szappan 1.ÍO. Nélkü özhetlen arczápoló szerek, 
páratlan a használatban. — Hajhullás ellen éa a 
uajgyokér táplálására Petrolin-kenöcs á K 3.—, 
nagy tégely K B.—. Lemostmtatlan, koromfeketére 
festi haját a «Néger hajfestó's ára 5 korona. 

Föraktir: 

Török lózsef gyógytár Budapest, Király-u. 12. 

S E R A l L-A RCZKENOCS, 

U tu-nzot tisztitja, fehéríti és barsonypnhává teszi. Egy 
tégely a ra l kor. 40 flll., kis tégely Ara 7O fill. 
Seraíl-srappan, Epe-szappan kitűnő toilett szappa¬ 
nok a kenőcs használatához. Se ra i l -o réme nappali 
használatra. Sera i l -ponder kiváló finom arczpor há¬ 
rom színben, fehér rózsaszín és oréme. Egy doboz arai kor. 
Készíti R O Z S N T A T M A T T A S gyógyszertára, 

Aradon. Scabadnag-tér. 12994 

Tankönyveket és 
Segédkönyveket 

vegyen 
Magyarország legrégibb és legnagyobb 

taükönyvkereskedésében 
LAMPEL R. könyvkereskedése 

(Wodianer F. és Fiai) részvénytársaságnál. 

Budapest, VI., Andrássy-ut 21. sz. 
Itt kapható az elemi-, polgári-, közép-, felsőbb leány-, 
kereskedelmi- és magániskolákban s a szakiskolákban 
használatban levő minden tankönyv és segéd-

könyv a legújabb kiadásban, 
rostái megrendelések a beérkezés napján azonnal elin-

téztetnek. 
*- kiadásunkban megjelent összes tankönyvek jegy¬ 

zékét kívánatra készséggel megküldjük. 

LAMPEL R könyvkereskedése 
(Wodiauer F. és Fiai) r.-t. 

Budapest. VI. kér. Andrássy-ut 21. szám. 

^ és májtól*,* e/ 
« * * használon eredeti Káráti-féle 

mert ez az egyedüli ideális kéz él arcefinomitA, csodála¬ 
tosan eltüntet, szeplőt éa minden bőrtlsztát-

használjon eredeti Kárpáti-féle 

* BENZOETEJ-CREMET 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Ara utasítással 1 korona, ti doboz rendelésénél bérmentve 
küldi az egyedüli készíti : K á r p á t i J á n o s gyógyszer¬ 
tára A r a d I . Itpesten kaphntó Török .1. -nél Királv-u. 12. 
Töiők S. operagyógyt. Andrássy-út. Úr. Egger gyógyszer¬ 
tára Váczi-könít, Neruda Nándor drogériája Kossuth Lajos-
: : : : utcza. — Utasítást díjtalanul küld a készítő. : : : : 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

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

pénz-, szivar- és levéltárcza-
különlegességet állandóan 
«» raktáron tart •» 

CSÁNGÓ bőrdiszmüáru-készitő 
:: Budapest, Mnzeum-körnt 3. szám. :: 

>ltg eddig a régi hiirlietcgSPgpk. a legküloobözőbb súlyos 
idegbajok (neurasthenia, vitustancz), a sápkór, a női 
arrzot pléktelenitó pattanásuk s a mii nemi szervek 
(olyasokkal kombinált Imrutns megbetegedéseinek 
kezelésénél csekély erifkii idesrn vizekre voltunk utalva, 

addig ujabbau 12823 

3 PARADI ARSEN 
olyan kincsünk van, mely minden eddigi arsensavas víznél 
(Roncegno l^vico) hatásosabb, kiinnyeblien emészthető s 
manapság már. minthogy legelőkelőbb orvosi tekintélyeink fel¬ 
karolják s a fogyasztók egész serege dicséri hatásait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek örvend. 
Egy postaláda (7 pulaczkl parádi arsen vastartalmú gyógyvizet 
Magyarország összes postaállomásaira ő korona 50 fiUérér 

bérmentesen szállít a 
rXroktlr . ifrttr = V IITW l ct. é« klr. üdv. »zil-

Foraktar: E D E S K U T Y L . utó. BUDAPESTEN. 
Kapható minden gyógytárbaa és megbízható ffiszerkereskedéíben. 

B L Ú Z O K ^ RUHÁK 
FALUDI LÁSZLÓ 

• costum és pongyolák 

BÚTOR 
ízlésen és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kéfiz-
pénz vagy részi eh-e kapható 

SÁRKÁNY I. 
butoriparoBnál, Budapest, 
VII., Erssébet-körnt 26.81 

műhely <5s raktár. 

A „Titania" 
gyorsgffzmosógép 

I6101D1D1 pet. bármely kon-
kurreneziához tartozzék (olya¬ 
nokat is. melyek nagy Úrra aval 
és pnczi reklámmal hirdet-
tetnek); 

.._ hófehérre harmad annyi 
" • " • időben, mint azelőtt; 
IrímAlí ' fehérneműt eddig 
l u n l e " el nem ért módon ; 

megtakarít L5 V T 
OLCSÓ de jó. 
Sok ezer áll üzemben éa ugvan-
:: ennnyi az elismerőlevél. :: 
ttT Próbára is. ' * • 
Ti tania - mángorló. 

17-féle 
nagyság¬ 

ban Í—'A 
krményfa-
hengerrel, 

minden ár-
fokozatban 
as K-tói 

feljebb. Öt 
— >'\> jótállás 

Tlt»nl»-lorrófaesauró. 
elsőrendű paragummi henger¬ 
rel. Proinéklüsok, plakátok és 
referencziák ingyen. Magyar-

t országi vezériigynök: Takács 
J Oszkár Budapest, VI. kér., 

Nagymezo-utcza 49. sz. 
T I T A N I A - M Ü V E K 
W e l s , Felső-Ausztria A>. sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt: mosógépeket, takar-
mány-föllesitökel. vetőgépe-
kel, síénagereblyéket, szegecs-
fecskendőket, különzőket. stb. 
RészletlizoU'wlt ramsen en-

LOHR MÁRIA 
é» festészeti 

Fiókttzletík: IV., RükO-út O, VI, Andrütsy-út 16, 
VIII, Józsel-kArút 2, IX, Ciilvln-lér 9, V, Hurmln-

* * * » Ezelőt t i KRONFÜSZ. * * * * czad-utcza a, VI, Terél-kflrút 39. 

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

Budapesten, I.,Mészáros-utcza 58, sz, 
Telefonszám 41— 48. Sürgönvezím : Cartona^e. 

Gőzerőre berendelve. ———^~ 

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

Budapesti Takarékpénztári és Országos Zálogkölcsön R.-T, 
Irodi.li VI., An<lr&Mr-iit B »l. a. (saját baiában). 

Bimttat rénvrnvtőkt: m mtUi'ó korona. ElttiQ-id betitekgt l*námital váltakat ét előlegei 
nyújt értékpapírokra. 

M. Mr. s»ab. o»»t.-«or»jr,t«k fó»i3.rualto h«ly»: VL, Andrany-nt 5- Késizalov-
1«l«t«l, IV, Káralv-kiirur 18.. IV, Perenctiek tere 1. tIrnnui-vfrta tarokl., VII Kiráhi-

vtna .17., viri. Jnttet-körur t.. VIJI ntni-^t 

Szenvedő hölgyek és urak 
ne mulasszák el legnjSb árjegyzékem ingyen 
és bérmentea küldetése iránt hozzám fordulni 
E felettébb hasznos, mintegy 8000 íermészethű 
ábrát tartalmazó könyrben mindennemű kötszer 
pontos leírása feltalálható. Minden altesti be¬ 
tegség ellen szolgáló homkötő, mely köldök és 
has-sérv, vándorvese és hájasodás ellen előnyö¬ 
sen alkalmazható. Hölgyek számára pedig ki¬ 
tűnően beválik az altest támaszték'ául azülés 

előtti és utáni időszakokban 
V a r r á s nélkül i c n m m i l i a r i u y a görcsér, 
eres csomók, viszértágulásnál, valamint dagadt 
és egyébként szenvedő lábakra a legradikálisabb 
hatálya szer. Mérték szerinti elkészítéséi leg-

jatányosabban eszközli: 
í l omtó' raösier éa leslecyeBesitó tépek 

« . 0ártBpe . t , IV. .Ko r oB»k«r . 
oiog ntc»» 17. Alipimiiiu IH'R Ttlefon 13—7ft 
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RÓZSATEJ 
kitűnő teint-ápolószer 2 K 
Halálos üdeséget kölcsönöz a bőrnek. 
balzsamszappan honi 60 f. 

SAN itiinö fngápoló száj-
vizK1.7ti,fogpor88f. 

TANNINGENE legjobb 
haifesto szer 5 K 

Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 
Sotétszökére, barnára és feketére 

ANTON J . CERNY, Wien, levélezim 
JLVIU. Corl Lúd wlg-str. 6. Lerakat I. Maxmlllanstr. 9, 

Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

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

és teljes fog¬ 
sorok száj¬ 
padlás nélk. 

Aranyfogkoronák, a r a n y h i d a t és mindennemű katirnik 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távol í tása 'fölöslegei. Tar tó* porcelán- é l arany-tö¬ 
mések. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alán kielégiuelnek, megvárhat ják . — Mérsékelt árak. 
Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. Xenteld D. fogorvos volt techn. assistense. ( ü l t ) 

FOGAK 

Legmodernebb faliszönyíi, 

Egészen új , törvényileg védeti czikket hozunk forgalomba és azl 
közvetlen a vevó'közönségnek szállítjuk. Ezen faliszőnyeg rendkívül 
elegáns, gobelin-szerű és igen mutatós, a legfinomabb plüsch-
böl van snrnn szőve, sima. kemény háttal, gyönyörű girlanddal, 
harmonikus színezéssel, 85 cm széles, 175 cm hosszú, kivételes 
á r K 7'—. H ajtóvadászaluk és őrangyalokat ábrázoló mintákkal. 
Elsőrendűnek elismert smyrna faliszönyegiuiket 100 cm szé¬ 
les. 200 cm hosszú, perzsa és alak-mintákkal, mint papagájok, me¬ 
nekülő nagyvad, özcsalád, hattyú, oroszlán, kutyák stb. tovább is 
5'3OK. szállítunk. Elsőrendű minőségű szalonszőnyegeink árai: 

140 én széles 200 cm koisu E 7 .— 180 cm síelés 200 m hossiu K I L ¬ 
IN « « 250 « « • 10.— 200 • « 300 « « * H . — 
Ágyelök darabonként 1-60 K. Lombregnin (ablakvédők), 
igen erős doublé smyrna chanilla szövés 125 cm magas, 140 cm 
s/éles bordűrrel és rojllal, vagy perzsa mintákkal, drbonkéntö-40K. 
Tigr is flaiieU t a k a r ó k darabonként K 2-75. — Szétküldés 

utánvéttel. Nem tetszés esetén kicserélés, vagy a pénz vissza. 

Produktív und Handelsgesellscliaft 
Göding (Morvaország) 37. sz. 

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

en ta les i lke -
leti labdacsok) 
csodálatos ha¬ 

ll Hsa ismeretes. 
'Ezek a pilnlák 

valóban 
azon tulaj¬ 
donsággal 

bírnak, 
_ ^ __ hogy » 

keblet kifejlesztik; megszilárdítják 
és újjáalakítják,' ép agy l nyak és 
vállrsontok öregeit megszüntetik 
az áltaí. hogy a kebelnek kecses 
teltséfet kölcsönöznek a nélkül, 
hogy a derekat kibővítenék. A 
ke le t i pUu lák főleg keleti nö-
vénykivonatokbó! készülnek l az 
ártalmas méntől teljéién mente¬ 
sek. Hatását nem szabad hasonló 
czéló más külső vagy belső hasz¬ 
nálatra szolgáié szerrel összeté¬ 
veszteni. Egy több mint 20 évi 
eredmény a P i l u l e s O r l e n t a -
l e s hírnevét megerösitette annyi¬ 
ra, hogy igy a fiatal leánynak, 
mint u asszonynak az egyedüli 
eszköze arra, -hogy telt i szilárd 
kebelre tegyen szert Könnyi és 
diskrét kezelés, tartós eredmény 
már 3 havi használat alán. Egy 
uvegecike használati utasítással 
6.43 kor., utánvéttel 6.75 kor. Fő¬ 
raktár Budapesten Tárók József 
VL. Király-atcu 12. Prágában 
Fr. Wittak & Co.Wassergasse 19 

+Soványság. + 
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬ 
let 6—8 hét alatt érhetni el a 
törv. védett «Bü»teri»> 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. Dobiz hasz¬ 

nálati utasítással 2 márka. 
Postautalványon v. utánvéttel 
(portó külön) Hyffi«nlich«» 
Irurtltnt D. Frani St»ln«r 
fc Oo Berlin 57. Königgratzer-
strasse 66. Budapesten kapható 
Török Józsefnél, Kiraly-u. 12: 

Fajkutyák. 
Ajánlunk kitűnő vizsla, kopó. vad-
disznó és borzebeket, nyeisen és 
idomítva, továbbá óriás szent-
bernáthegyi, újfundlandi dog-
gok. orosz agarak, skócziaijuhász¬ 
kutyák, magyar komondorok, 
uszkárok, törpe ebecskék és kitűnő 
patkányirtókat . angora macs¬ 
kákat , óriási füles baglyokat, élő -
és kitömött vadak, disigalambok, 
midarik, fajbaromfi, óriási Ind, 
kacsa, pulyka és tyukfajok.méllPk 
és fölszerelések, állattenyésztési 
eszközök, állatlápszer készítmé¬ 
nyek, állatokat idomitásra, gon¬ 
dozásra, nevelésre és gyógykeze¬ 
lésre elfogadunk, cseréket éa véte¬ 
leket kötünk. Árjegyzéket benn. 
küld: Diana-lelep, Tar, Hevesm. 

Nem isme¬ 
rünk jobb gyorsfőz ő t 

ROPSnál 
kiáltották ki egyhangúlag az összes asszonyok. 
a 

:: Tartós szolid kivitelben, ónozott vasból. :: 
ÁRA BUDAPESTEN 4 korona. 
Kapható minden jobb vasáru-üzletben. Ha valahol 
nem kapható, szíveskedjék hozzánk fordulni. Képes 
:: prospektus ingyen és bérmentve. :: 
ROP S Fémáru Részvény-Társ. 
Budapest, V., VAczl-ut 74-77. Telefon 166-58. 

készpénzért és részletre. 
3 szoba telj és berendezés 36O frt, 
mely áll: l háló, ebédlő 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, 
Budapest, Váczi-körot 9. sz. (Szereesen-u. sarok.) 

BÚTOR 

ABCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES! 

ORIZOL vagy Eizsvaj törv. védve 

K 
O 

Az éretlen rizs TEJNEMfl 
nedvéből készített csodás és 
: : gyorshatásu arcz-szépitő. : : 

Teljesen kisimítja a ránczo-
kat! Egy adag ára » K 5O f. 
í'.gy drb szappan ára l K 5O í. 

N 
O 
r 

Főraktár Magyarország részére : 

Bpest: Törők gyógytár Király-u. 
Kolozsvárt: Dr. Bíró gyógy tár a. 

Divatos kézimunkák 
és hozzávaló kellékek, függöny kongré, 110 széles m ír. l kor., 
remek sodrottszálu kongré futó v. mil l ieux kezdve, anyaggal 4 K. 

Bndapest, IV., Koronaherczeg-nteza 11. 
- Harisnya és keztyü különlegesség. -

3 pár elsőrendű flór a-jour nar isnya 3.60 kor. Árjegyzék benn. 

Ölesé cseh ágy toll! 
3 kiló : új fosztott 12 korona, fehér pe-
lielypuha fosztott 18 K, 24 K, hófehér pehely-
pulia fosztott 30 K, 36 K. Szállítás pprtomen-
les, utánvéttel. A kicserélés és visszavétel portó 

megtérítés elleneben megengedtetik. 
E E N E D I K T S A C H S É L L o b e s 6O. Pilsen mell Böhmen 

A Vigadó nagytermében l A Vigadó nagytermében 
1909 október 14-én, csütörtökön és 15-én, | j 9 0 9 flkt).ber M 1 6 , á e s ( e ft, g ó r a k o r 

pénteken délelőtt 10 órától este 10 óráig ; 

BLÉRIOTÍBLÉRIOT 
REPÜLŐGÉPÉNEK j : : FELOLVASÁSA :: 
• • K I Á L L Í T Á S A . • • i a La Manche csatorna átrepüléséről. 

• 
Typus: Canal La Manche). 

i Belépt! díj l korona. : j Helyárak: 2 K-tól 2O K-ig. 
• 

Vasárnap, október hó 17-én 
délután fél 3 és 5 óra közt 

sBLÉRIOTE 
felszállása • Vérmezőn 

Helyárak: Páholy négy személyre 
100 kor. Számozott tribünülések: I. 
hely 30 kor., II. hely 20 kor., III. hely 
10 kor. Számozatlan tribünülés 5 kor. 
Ülőhelyek (padokon) I. sor 3,ko¬ 
rona, II. és III. sor 2 korona. Álló¬ 
hely l korona. :: 

Jegyek előjegyezhetek: a József 
főherczeg Szanatórium-Egyesületnél, 
VII., Akáczfa-utcza 30. Telefon 79-01., 
a aLyía» hangversenyirodánál, VI., 
Andrássy-ut 15. Telefon. Rózsavölgyi 
és Társa üdv. zenemükereskedőnel, 
IV., Kristóf-tér 3. Telefon. : : 

39. SZ. 1 9 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

HOIT8Y PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN, l BUDAPEST, SZEPTEMBER 26. 
Szerkesztőségi iroda. 
Kiadóhivatal: 

IV. 
IV. 

Beáltanoda-uteza 5. 
Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
feltételek: \ 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

16 korona. 
8 korona, 
4 koronn. 

A « V'ífrfglTÓm'íídí-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postaikig 

határozott viteldíj is csatolandó. 
meg-

OPERAHÁZUNK HUSZONÖT ÉVES JUBILEUMA. 

SZEPTEMBER 27-IKÉN, hétfőn, leSZ huSZOnÖt 
esztendeje, hogy a magyar dalszínházat 
vagy dalműszinházat, hivatalos nevén: 

a Magyar Királyi Operaházat, díszelőadással 
felavatták. Csakhogy ezt a háromórai fényt 
és gyönyörűséget legalább tizenkét évi komoly 
és fáradságos munkának kellett megelőznie! 
Azok a férfiak, a kik a király s az ország 
bizalmából döntöttek a felett, hogy hol és 
melyik terv szerint épüljön az operaház, s a 
munkálatokat vezették - - megérdemlik, hogy 

nevüket ma is hálásan emlegessük : a bizott¬ 
ság elnöke báró Podmaniczky Frigyes volt, 
intendáns és a fővárosi közmunkatanács alel¬ 
nöke ; Országh Sándor volt az előadó, ismert, 
sokat szereplő férfiú, miniszteri tanácsos; a 
belügyminisztériumot Eibáry József miniszteri 
tanácsos képviselte; az udvarmesteri hivatalt 
Szupp Ferencz várkapitány; a székesfővárost 
Gerlóczy Károly alpolgármester; a Magyar 
Mérnök- és Építész-Egyletet Weber Antal hír¬ 
neves műépítész; a közmunkatanácsot Szumrák 
Pál középítési felügyelő; a Nemzeti Színházat, 
mint a hol 1837 óta a magyar operaelőadá¬ 
sok folytak, a drámai igazgató : Szigligeti Ede, 

halála után pedig Erkel Sándor operai igaz. 
gató. 

Ismeretes, hogy az akkor is nagy, de nem 
épen szép Budapest legnagyobb és legkevésbbé 
rokonszenves kerületét, a Terézvárost, a keres¬ 
kedelem és ipar proletariátusának lakóhelyét, 
a nagy gróf Andrássy Gyula miniszterelnök 
kezdeményezésére merész császármetszéssel az 
egyenes iránya után Sugár-utnak nevezett 
széles palotasorral osztották ketté 1873 óta. 
Ebbe szögellett a Hermina királyi herczeg-
nőről elnevezett jókora tér, dísztelen zsibáru-
piacz, (egyik háza német színházul szolgált); 
a nevezett bizottság ezt a teret vásárolta meg 

Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szánj. 
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A MAGYAR K I R Á L Y I OPERAHÁZ.—Balogh Rudolf fényképe. 




