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•REKORD'
kézitáska

ABCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES l

Ideális háziszer

Legújabb minta. Erői zerge-, angol
saftián- vagy kecske-bőrből minden
•sínben 18 cm magas, -H óm szé¬
les, selyem beleesel, belül toüettol
11 koronáért kapható a készítőnél

gyomorbántalmak, emésztési
zavarok és ezek következnie
nyei esetében a „CALIFIG"
néven ismeretes

CSÁNGÓ bőrdisimfira, Bpest, Múzeum-kőrút 3.
Pénz-, szivar- és bankó-tárczák nagy választékban.
Vidékre a pénz elöleges beküldése mellett portómentes.

Eizsvaj törv. védve.

Kaliforniai
Ize kellemes, hatása enyhe
és mégis biztos. Tisztítja az
emésztő szerveket, szabá¬
lyozza az emésztést, vissza¬
hódítván ezáltal az étvágyat
s az egészséget. A „Califig"
gyermekeknek és felnőttek¬
nek egyaránt jótékony szol¬
gálatot tesz.

ii

::

Az éretlen rizs TEJNEH1U
nedvéből készitett csodás éa~ '
::
gyorshatásu arcz-szépitő.
Teljesen kisimítja a ránczokat! Egy adag ára 3 K 6O f.
Fey drb szappan ára l K 5O f.

Főraktár

Magyarország

részére :

Bpest: Török gyógytár Király-n.
Kolozsvárt: Dr. Bíró gyógy tára.

Kapható minden gyógyszertárban.
Nagy üveg 3 kor. Kis üveg 2 kor.

46.SZ. 1 9 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.)
Anyát, óvjátok: gyermekeiteket a hátgerlnczelgőrbüléstil!!
Fogorvosi- és fogtechnikai műterem
Budapest, IV., Karolj-körút 2tt., I. emelet

FOGAK

Páratlan és csodás hatású arczszépítő és
- finomító l Földes-féle

Margít-créme

padlás

nébai dr. \eofeld D. fogorvos volt techn. assistense. (Ült.)

HÖLGVERNEK
MPEISSNER-féle nnyrna cnomónott munka
ig*n érdekes, kellemes és czélszerti kézimunka ; világhíres és
ismert, mert csakis elsőrenaS anyagot szállítunk g y ö n y ö r ű
szőnyegek (minden nagyságban), ágyelők készítésére,
íróasztalra, pianóra. L é p c s ő - és ablakdlszek. Huza¬
tok szófiára, divánrs. (aiiteuilokra. hinta- és pihenő székekre,
piano és kilyhapadokra. H á t - , a b l a k - és s z é k v á n k o •ok. Kérjen érlapot és mintáikat a kívánt megnevezésével.

Többszörösen Utfintetve,
1869-ben a magyar or¬
vosok és természetviisgálók fiaméi vándorgyű¬
lésén 40 arany pályadíj¬
jal jutalmazva.

Legjobb szer Üt, vallóláz, malária ellen, külö¬
nösen gyermekeknek, a
kik keserű ehinint be¬
venni nem képesek.
Valódi, 11468
ha mindenegyes piros

11466

gyógyszere tára

Arad, Szabadság-tér.

HOMOK
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a
tetőcserép, járda és padlólap
szerint előállítva. Dr. Ghu•ary iezi vagy eroaaitan* berendezett
formáin a legkülönbözőbb
szánra ismertetési brosúra
nyelven. I*eip*iger Cementindnitrie. Dr.
Co. Markrmn.tudt, Leipzlg
amellett (Németomig).

F,LOUISBEILICH,MEISSEN26.kL£

„ELEKTRO"

Ára csak
K 11,80

aranyóra.

Ha az én ntól nem ért, a legismertebb orvosok által aján
lőtt Orthopad-támasztó fűzőmet használja. Mesésen köny
nyü és hygienikus l Yattázás nélkül elfödi az egész elgörbnlést. Ferdén növésre hajlandó Iskolás gyermekeknek
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze l 30 éve fennálló
testegyenészeti mfiintézetembeu a legtökéletesebb technikai
kiwttiben -és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá:

iá
ilékek, mülábak és mftkerik,
b
és. és Úr. siabKELETI-féle
sérvkötők, haskötők.
Új! Gummi - gör csérharisnyák

varrat nélkül, valamint a betegápolásból szükséges esz¬
közök. — Képei árjegyzék ingyen és bénnenive
T Í " P . T . " P r r T Y orvos sebészi műszerek él
**.£*Ajf4±±.
99. gununjUwnfc.gyAra : : : :
Budapest, IV., Koronaherczeg-atcca 17. »am.

ÜSZÉPSÉÍ!
Minden, a mi ápolásban nem részesül, idővel tönkremegy. A«

Senkinek
sem szüksé¬
ges ma mái
valódi
aranyórát
300 koroná¬
értvásárolni,
mióta az ide
lerajzolt ki¬
váló gyárt¬
mányú
• EJéktronaranyírát
(Glashiilterendsier)készitik. Ezen
óra szerkeze¬
tének három

arcz- és kézbőr, a haj és egyáltalában a szépség csak gondol
ápolás mellett lehet állandó. A ki nem akar időelott megvéDÜIni,
szívlelje meg az alábbi közleményeket:
MIRTITC-KRIÍM a r c z " é s kézfiBOmitÓ, teljesen ártalnUUlOO lUlMl mallan, a bőrnekfinomságotés bársonypuhaságot ad, frissít, üdít és már rövid használat után eltüntet
minden bőrtisztátlanságot, mint gzeplöt, borátkát(Mitesser),
ranczokat, májfoltot, pattanást, ajkrepedést, pörsenest, bórhámlást, sömört, fagyási, bórbicserepeseflest, nimlölielyeket slb. és megakadályozza az arczbör fényesedésct. — N a g y t é g e l y á r a 2 K., f é l t é g e l y l KM I R T I K - ^ F u P P i N ^J"8"" ártalmatlan, a legnugbizJUUUUD 0/íArrAlll ha több bőrápoló szer, mely bársonyszerű puhaságot, üde szint ad a bőrnek. — Rendkívül tartós,
takarékos a használatban és igen kellemes illáin. — Darabja
8O fillér, 3 darab 2 k o r o n a 2O fillér.

kizárólagosan változatlan, aranyhasonlo érvelvénybil és ezenkívül még
egy vastag réteg valódi arannyal,' mely villamos áram segítségével lesz
rávezette, ágy, hogy kiváló tartósságért teljes garantiát vállalok.
Az «Elektro»-aranyórát senki sem tudja egy 200 koronát érő
aranyórától megkülönböztetni. Pontot járásért 3 évig írásban garan¬
tálok. Római vagy arabs számjegyekkel.

mely az izzadást is megakadályozza. — Fehér-, rózsa- és sárgaszínben kapható. — A r a dobozonként !•— korona.
ARKPNV-fáln U H TC 7PC 7 m í r 2—3 n a P m n ' T a me^"
t m M W l leié H A J ö í i f i ö i szünteti a hajbullást és korpásodást. erősiti, frissíti a fejbőrt és hsjgyökereket, elősegíti
a haj növését, sűrűsödését. — A r a l k o r o n a 6O fillér.

ra csak K 11.80. ~*»
Minden Elektro-aranyóra vásárló ajándékul
egy szép elektro-aranyláncot is kap.
Mmden Elektra-aranyóra mellé 5 é v * szóló kezességi jegy Tan csa
tolva. - Egyedfli árusítás utánvétül!

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

HOITSY PÁL.

MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Egyes szám
ára 40 fillér.

1826—1909.

M E I S S E N I SMYRNA-SZŐNYEGGYÁR.
Minden munka I n g y e n
Könnyű tanulái nyomtatott
::
megkezdik.
:: ::
kezdés szerint. • ::
Szőnyegek minden nagyságban és bútorok smyrna munkával
behúzva, készen kaphatók. — Arany éremmel kitüntetve. —
::
Elismerések minden országból
::

Félig ingyen!

FŐMUNKATÁRS

GYULAI PÁL.

Dr. EDELMANTí JÓZSEF és MÁRFAI

eMnineiukorkája

ható.

és teljes

Aranyfogkoronák, aranyhidak is mindennemű kanreuk
fogantok, melyekéi a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬
távolítása fölösleges. T a r t ó l p o r c e l á n - é s arany-töméiek. Foghazás teljes ínestflenitéssel, 10 évi jótállással. Vidékiak l nap alatt kielégittelnek, megvárhalják. — Mérsékelt árak.

Mari körökben használt készítmény. Zsirtalan,
ártalmatlan, rögtön szépít Az egész világon kap¬
ható l és 2 koronái tégelyekben. Margit-szappan
70 f., Margit-pouder I K 20 f. három színben kap¬
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmatlanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal
:::::
a kéaiiUS
:::: :
FÖL.I>E8 K K K KM K N gyógyszerééi A r a d o n .

Láz ellen!
Nem keserű!

Nincs többé elgörbült test!

Szerkesztőségi iroda : IV. Eeáltanoda-utcza 5.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utoza 4.

SZERKESZTŐ

MIRTÜS-KRÉM-PODER

tífjgsSSfSSÜ

ÖRKÉNY-féie ARABJAI HAJFESTŐK SK 1 *%
aranyszöke
;
3 korona.
Az összes rendelések csakis a készítőhöz intézendök
és pedig igy czimezve :

APOSTOL GYÓGYSZERTÁR
Bndapest, VIII., József kornt 64. Depot 106.
A legjobb kozmetikai szerekről, kiváló gyógykészitményekröl és valódi finom teákról szóló részletes ismertetést ki• ánatra mindenki ingyen és bérmentve kapja-

Pranklin-TáarsnUt nyomdija. Budapest, "ív., Egyetem-ntoza 4. szám.

SZINTE a lehetőségét sem akartuk
hinni : Gyulai Pál nincs többé szellemi
életünk vezető embereinek sorában, szép
ősz feje lehanyatlott, pattogó hangja örökre
elhallgatott, éles tolla soha sem fog többé sem
bonczoló kritikát, sem borongó verset papirra
vetni. Annyira beletartozott irodalmunk ké¬
pébe, hogy most ezt a képet alig bírjuk nél¬
küle elképzelni.
Ő volt szemeinkben úgyszólván symboluma
irodalmunk egységének. Élete pályájával, mely
Petőfitől máig terjed, munkája eredményeivel,
melyek Petőfi és Arany eredményeiből vetet¬
tek alapot irodalmunk mai fejlődésére, gondol¬
kodása csodálatra méltó egységével, a mely
ugyanaz volt ötven évvel ezelőtt és ma s ép
ezért aktuális volt mindig. Innen az az érzé¬
sünk, mintha csak most, az ő halálával sza¬
kadtunk volna el korban a régi nagy nemze¬
déktől, mert a míg Gyulai élt, köztünk élő¬
nek éreztük azt a nemzedéket is, a melyből ő
származott. Az árvaság érzése fog el, elsza¬
kadt egy szál, a mely legerősebben, legérezhetőbben fűzött apáink emlékéhez. Mert ha
Gyulai művei megmaradnak is, oda van sze¬
mélyes hatása, a mely érezhető volt úgy¬
szólván mindig és mindenütt irodalmi dol¬
gainkban. Akármi történt, akármiről folyt a
vita, mindig az a kérdés lebegett az ajka¬
kon: mit szól hozzá Gyulai Pál? S ha valaki
nem egyezett is véleményével, az is a legna¬
gyobb fontosságot tulajdonította neki. Ezt a
nimbuszt leviszi magával a sírba, s nincs, a ki
örökölje utána. Ezért érezzük annyira azt a hé¬
zagot, mely halálával irodilmunkban támadt.
Keressük ennek a páratlanul álló tekin¬
télynek okait? Nemcsak tehetsége kivételessé¬
gében rejlenek, hanem helyzetében is, egyé¬
nisége természetében nemkülönben. Való igaz,
legnagyobb kritikai irónk és legkitűnőbb prózaírónk volt. Irodalmunk értékei az ő megálla¬
pításai szerint mentek át az egész nemzet
tudatába. S a mi még ritkább dolog: akármily fontosabb kérdésben akármily állást fog¬
lalt el, a következések mindig neki adtak
igazat Hogy csak a fődolgokat említsük, az
ötvenes évek nagy Petőfi-vitájában az ő állás¬

Előfizetési f E ^ é ™ feltételek : ( Negyedévre .

BUDAPEST, NOVEMBER 14.

A fViíd9)íróniltd»-val
l é korona.
8 korona. negyedévenként 80 fillérrel
több.
. 4 korona.

pontja diadalmaskodott, pedig nehéz helyzete
volt, mert egyfelől ki kellett vívnia Petőfi
vlsőségét az öregekkel szemben, másfelől pe¬
dig lefojtani a Petőfi-utánzók lármás hadát.
Ő vitte fel Petőfit irodalmunk legmagasabb
csúcsára, Arany János mellé, de az ő műve
volt az is, hogy a két egyenrangú költő közül
mégis Aranyra esett a nagyobb hangsúly. Az
utókor neki adott igazat a Jókai-vitában is,
ma már az ő értékelését fogadjuk 'el, kissé
letompítva azt, a mit nála a polemikus czél-

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj U csatolandó.

zat élezett ki. De mindez nem magyarázná
meg teljesen nagy tekintélyét, mert nálunk a
külső tekintély nem mindig szokott egy vona¬
lon lenni az elért eredményekkel. Hozzá kell
még venni azt a helyzetet, melyet elfoglalt.
Arany János és Jókai mellett az ötvenes évek
óta tagadhatatlanul ő volt a legnagyobb te¬
hetség és főkép a legigazibb író, így Arany
halála után mintegy az ő poziczióját is örö¬
költe, mert Jókai óriási arányú produkcziója
mellett nem ért rá tevőleges részt venni az

\RNAPI ÜJ8ÁG.

ÉNEK SOBRIRÓL.
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irodalmi élet irányításában. Ily módon kivételw helyzetbe jutott * esi nem tudta tőb
vitatni senki, mert M újabb idők sem kel¬
tettek vet* egyértékű ellenlábast Fonton volt
M is, hogy lehetett vele ellentéte álláspon¬
ton állni, de lehetetlen volt mák kételk.
H meggyőződése jóbi»s*mfi»égében. Még a
rágalom, nyilvános életünk e kotkeletfl fegy¬
ver* nem bírta noha kik*xd«>ní. ö pedig bareto* temperamentum volt, ertte karak
a
legerősebbek egyike átok között, a kiket is¬
mertünk
n mi óvatosságokból, félénk babosásból. kompromisszumokból öa*s*«övődő életönkben leheteti, n volt ellenállni férfi** egyé¬
nisége hajasának. 8 végül: *ok volt ai el
M'\ tű, elhjnsége is. de Mért nmulig népaaerfi
volt: szidták é* stejrették, egy kio«it a s*5rtőlódő bőim dreg aterepe volt n»>ki kiomtva.
EMU a swreteten astán m-^-rott M ellen•égek ereje, nem tudtak nimbuszából elhomá¬
lyosítani egyetlen fénysugarat sem. öregkorára
pedig, mikor a régi sebek, melyeket éle* toll*
ötött. már behegedtek, kritiknui tisitét már
mind ritkábban érvényesített*, igaián egyhangú
*s«r*tet vette körül, a milyen egyhangúra alig
volt nálonk példa.
Egy dologban atonban alighanem t<vs*on
Hehe m*g Üt kora: mtkor első torban a kri¬
tikust látta benn*. Iga*,
volt, de első
sorban mégis Ütő volt, legjellemzőbb müvei
nem **OKW értelemben vett kritikai művek,
hanem Írói alkotások, melyekben eok a kri
Ukai elem. Mert 6 endeti alkotó sseilen volt,

951

a polemikus jellem magyarázza meg, ha ma —
a vita elhülte után - - néha egyoldalúságokat
látunk nézeteiben, ő mindig valami általam*
érdekért küzdött, legfőképen irodalmunknak
azon a szellemi színvonalon megtartásáért,
melyre nagyjainkkal feljutott s ha olyan jelengégét látott, a mely — ha különben értéke* volt
JB — ezt veszélyeztette, kíméletlenül támadott
ellene. Nálánál szebben, jobban és melegebben
senki sem tudott szólani Jókai műveinek szép¬
ségeiről, de mivel Jókainak a jellemrajz és kompoziczió - - szóval az irodalmi munka intellektuális elemei - dolgában való fogyatko¬
zásai s a gyors és tömeges termelésből folyó
felületesség annál veszedelmesebb példát nyúj¬
tottak, mennél nagyobb volt Jókai tehetség*
és hatása: azért vetette a hangsúlyt hibáira,
hogy ellensúlyozza őket. Szembeszállt ax égess
magyar közvéleménynyel, makacsul küzdött,
de az ellensúlyozás sikerült; a mi Jókaiban
nagy és művészi, az él és hat ma is, hibái¬
nak alig érezzük hatását 3 ugyanígy volt
kisebb kérdésekben i s : mindig inkább iro¬
dalmi publiczisztikát űzött, mint szoros érte¬
lemben vett kritikát s ép ezért, még a miben
nem volt is igaza, abban is értékes volt, a
mit mondott, mert egy magasabb irodalmi
ezól érdekében mondta.
Annyira hangsúlyozták mindig Gyulai Pál
kritikus voltát, hogy nem jutott elég sxó
Gyulai Pálnak, a költőnek. Ez pedig igazság¬
talanság, mert ő költőnek is az elsők egyike
volt, Arany János mellett a kortársak között
a legnagyobb tehetség. Finom, nemes, mű vénlelkű lírikus, a gyöngéd érzések, férfias ellágyulások költője, a kinek költészete nagyobb
hatást tett a közönségre, mint a mekkorát s
kritika kimutat. Kortársai közül Aranyon kí¬
vül senkinek sem ment annyira át a magyar
közönség köztudatába annyi verse, mint ő neki
s ha az irodalom többnyire csak mint kritikust
emlegette, akkor az irodalom igazságtalan volt
iránta. Lírája bizonyos tekintetben színvonal*
emelkedést jelent még Petőfivel szemben is,
mert Petőfi ás egyszerű, naiv lélek érzését fejezi
ki művészi formában, Gyulai lírája kevesebb
a kritika pedig — legalább ha a ssokáso* érte- grnialitáüsal bár, a tanulmányon, magasabb¬
l.mU-n f.>>yuk M.
rendű életmódon differencziálódott müveit em¬
Iáinál nem *s a legfontosabb, hogy elemeit e ber érzésvilágát tükrözi. Egyben pedig: a gyer¬
pl. Vörösmarty költészetét s megállapitotU mekversben úttörő volt; ma sem ér nyomába
értékét, ás irodalomban elfoglalt helyét, ha¬ senki; sajnáljuk is, hogy a fejlődés nem ás
nem hogy képet rajxolt róla, vagyis újru meg¬ ő nyomán haladt tovább s várjuk azt a köl¬
alkotta alakját, a hogy pl. a regényíró meg- tőt, a ki az ő fonalát veszi fel.
rajxolja ax alakokat, a kiket ax életben meg¬
Olyan nehéz Gyulairól múlt időben !-»•
figyelt Ax iró munkája é* egyénisége ép úgy
sxélni!
Annyira hozzátartozott valamennyiünk
a művészi tárgyalás anyaga volt alkotó t
életéhez,
a kik az irodalomban élünk, akár
ben. mint * regényíróéban ax élet. Ügy dolfűzött
hozzá
személyes kapocs, akár nem,
goxott. mint ax igaxi nagy aretképfestők:
hogy
idő
kell,
a míg hiányát megszokjuk s
müveik szemléleténél nem ax a fontos, hogy
ax artskép hasonlít-e vagy sem, hanem ax, meg tudjuk mérni azt az űrt, a mely utána
v műremek, a mely élni fog akkor is, mi¬ maradt. Ha tehetetlen öreg volt is egy idő
óta, ha nyilvánosan nem hallottuk is rég ideje
kor át ábraxolt egyén arcs vonásainak em
is elmosta a feledé*. Gyulai műveinek leg- szavát, mégis megmaradt az a tudat, hogy
fontosabbjai is élni fognak művészi forma- Gyulai él, figyeli fejlődő életűnket, látja mun¬
kánkai Ez a tudat pedig hatással volt akár¬
jaknál, asép»«
>>gy nagy egyéniséget • .yulait - tukru/ó erejüknél fogva akkor is, hányunkra s így Gyulai utolsó órájáig eleven
mikor pl. Vőrösmartyról vagy Katona József¬ ereje volt az irodalomnak. 8 most bozxá kell
ről való néxeteink tejesen megváltoznak, a szokni, hogy ő nincs többé, csak az maradt
mikor tehát a bennük levő kritikai tartalom meg belőle, a mit írásba foglalt, - - a mi élő
nem fog többé ax igasság erejével batni. egyéniségében ható tényező, szellemi érték
A kritikai igaxmondás mindig csak annak a volt, azt őrökre elvesztettük. 8 hogy a halála
kornak sítől, a melyben kimondták, a művészi miatti gyász nem jajdnl fel túlságos hangosan,
ax csak azért van, mert van egy nagy vigassalkotás érvénye nincs korbox kőt
talásnnk:
Gyulai egész életet élt, nagy fel¬
A mit pedig Gyulai a maga kora aktuális
adatait
megoldotta,
szelleme legbecsesebb kin¬
irodalmáról irt. ax sem ítélendő meg pusztán
elvont kritikai szempontból. Ax ő kritikái cseit odaadta munkáiban nemzetének s mint
voltaképen nem is kritikák, hanem polemikus » ki helyesen és jól elvégezte dolgát, megy
iratok, akár kimondott nézetekkel polemizált, az örök pihenőre.
Schőpflin Aladár.
akár a kőxixlé* kimondatlan jelenségeivel S ex

jjapafóiu-i lassan folyik a Lápa ;
Sobri dalol s kengyelbe' már a lába,
De a rigó belerikkant dalába :
Bobri pajtás, sohse jutsz te Zalába.
•Hej Hilfai, hej Pap András, hej Mogor !
Mindenfelől fegyvert rajaik a bokor ;
Soha, soha ennyi pandúrt, katonát,
Még ma rajtunk hollók csapnak lakomát*
Kóröskőrfil egész nádas lánggal ég,
Fegyver csattog, golyó pattog mint t jég,
Bobri Jóska czifra szűrét lehányja,
Melege van, ha golyó hull, nem bánja.
De a golyó egyre fütyül élesen,
Bök jó betyár végigterül véresen ;
Égő nád közt a ki futhat, menekül,
Sobri Jóska maga áll csak egyedül.
Nagy szomorún feltekint az egekre :
•Kedves rózsám, el kell válnunk örökre.
Kern ölellek több szép piros hajnalon ;
Az Úr Isten oltalmazzon, angyalom t
Forogtam én száz halálba', veszélybe',
De nem jutok a vármegye kezébe.*
B fogja fényes rézveretű pisztolyát:
•Isten hozzád szabad élet, szép világ !>
Sobri pihen öreg fűzfa tövébe',
öreg fűzfa ága borul fölébe ;
Szép menyecske szíve szakad miatta,
R minden este fülemüle siratja.
Vargha Gyula

ESTELI ÉNEKEK
A mély és keskeny utczasor fölött
Az ég egy kék szalag.
A távol rengő párás messzeség
Húz rá csak fátylakai
8 a kék szalag ragyogva szélesül
Az égnek hajlatán
t* messze, messze szép csokorba fut
Egy szőke lány haján.
EL
Át út szeretnék lenni, melyen jársz,
A lágy selyem, mely testedhez tapad,
8 a szó, a melyet hogyha megtalálsz,
Halkan csókolja meg az ajkadat
8 ágy száll felém.
A könny szeretnék lenni, mely szemed
Szögietjén mint egy nagy gyémánt ragyog,
8 a mely után, mikor már lepereg
Csupán egy fáradt kézmozdulatot
Küldesz felém.
Majthényi György.

A FEKETE VÁROS.
BBOÉIfT.
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Bibók arcza ragyogott az őrömtől.
- Ax a jó, meg a dió, — monda tréfásan,
* Kiébe apó kezét szorongatva.
Mondani sem kell, türelmetlenül várta ax
••tét. Oly hosszúk voltak M órák, mint még
•obasem. Hogy ás időt eltsrissnyázz*, nyakába
vette a határt, órákig ögyelgett az erdőben,
terveket kovácsolva, c*ak mikor besőtótedett,
tért haza. A korcsma most is tele volt lőcsei
kirándulókkal, a háziak el voltak foglalva, még
* kis pesxtonka is söröket bordóit Különben
« egymzer Bibóknak se kellett vacsora, annyira
felizgatta a gondolat, hogy holnap már báromásás aranya lenz. Felment a szobájába, lebeve-

redett a lóczára, mely két bőrpárnával ellátva
egészíté ki az akkori vendégszobák legszüksé¬
gesebb bútorzatát, pipára gyújtott és s füstmacskák gomolygása mellett ábrándozott, ámbátor a sötétben való pipázás nem élvezet
szakértők szerint, a kik ilyen meggondolat¬
lan véleménynyel Iá'
intetik el a do¬
hányzást
Hogy meddig ábrándozott Így ac öreg kalan¬
dor, maga se tudta. Egyster csak arra neszeit
fel, hogy • szomszéd szoba ajtajában kulcs csikordul s valaki belép. Azontúl ott ín marad,
súlyos léptekkel méri a szobát f«-l és le, melyek
bizonyos tompaságban át hallatszanak. Bíbókot
egy kis nyugtalanság fogt* eL Ki lehet ott én
miért van ott? Lábujjhegyen kellett jönnie a
lépcsőkőn, hogy csak * kulcs zörejét vette
észre ás ajtózárban. B ha lábujjhegyen jött, W
arra mutat, hogy óvatosságra van MŰkség*.
Gyanús az eset egy kicsit Hátba biró uram
forral valami ármányt? MegtŐlti a szomszéd
szobát hajdúval, darabonttal s mikor az ok¬
mány átvétele következnék, ások egy adott
jelre berontanak, leteperík, elveszik erőszak¬
kal Még esak nem is kereshetne orvoslást
•ehoL
Az ember, ha sok ideje van, sok minden¬
félét gondol kivált ha egy kin fantáziával
gyúrja a tŐrténendőkeL Az idd már későn
lehetett, a vendégek l**s*nkini ssétsséledtek.
Bibók lepillantott ás ablakon, épen az utolsó
sszlsl vonult el, esak Sáráss nnun fiit még

künn egy félreeső asztalkánál és át esti b«
Mt. a *pro libertate* kongókat számlálgattA
tizével a hányta be egy arra a csélra kihozott
puttonyba.
Künn csöndes éj volt, a nyári fehér éjszakák
egyike, melyek olyan rövid ideig tartanak,
li<iKy ti- ín « r<l<-iii« M-k K«.k frk. 1,. f, KI, kr«'. l'.ibók
l,Hllnii-/"H. Csak a békák brekegtek s közeli
kcnderiztátokban. Pedig most már jöhetne a
biró. Hovs-tovább mind idegesebb lett. Az
ajtóhoz ment, hogy egy ptcxinyt nyitva hagyja.
A nyilason át meghallja a biró lépteit s jókor
kinyitja majd előtte ax ajtót, hogy a különben
meredek garádíoson lásson és nosza nyisson
be, ne ahhoz a másvalakihez a szomszéd szo¬
bában, ba turpisság híján van a dolog, - a
mint hogy legalább egyelőre úgy kell venni.
Ac ajtót kinyitotta egy csöppet, de mert M
ablak is nyitva volt, a támadó léghuzam be¬
csapta a zsalutáblát és eloltott* * faggyú¬
gyertyát, mely az asztalon nyújtogatta piros
nyelvét
Épen meg akart fordulni nagy bosszúsan,
K * gyertya újbóli meggyújtása a körül¬
ményesebb feladatok közé tartozott, mikor egy¬
szerre nőiruba suhogás hallatszott a lépcsők
alján (talán a kis pesztonka jön fel), majd egy
balk rozsda* hang törte meg s csendet:
- Csak lassan kisasszonykám; fogózzák a
karfákba és vigyázzon, hova rakja a taipacskáját!
(Hm, mégsem * kis pesztonka.)

46. szín. 1909. 56.

VASÁBNAPlJJJgÁgL

- -ó--*"

Ferencz József király és Eugénia franczia császárné teveháton Ismailiánál. (A háttérben a fehér
lovon Lesseps Ferdinánd).

Bibóknak olyan látása volt, hogy a bagoly
is megirigyelhette volna (egy félesztendeig ült
sötét börtönben S/mirnában, azzal szerezte), a
mintegy ujjnyi nyilashoz tapasztotta az arczát,
úgy, hogy az egyik szemével leláthasson.
De most mégse hitt a saját szemeinek. Hátha
csak álmot lát. A tegnapi nyúlánk szépség
tipegett fel a garádicsokon. Az, a kit Otrokócsy Rozáliának mondott az a bizonyos fe¬
csegő lőcsei öreg úr. Ő az, semmi kétség, meg¬
ismerné millió közül. Oh, o h ! Tehát Így va¬
gyunk, kisasszonyka! Itt légyottoznnk a kerti
vendéglőben. Ilyen fiatalon. Ilyen mennyei
arczczal. Oh, asszonyok, asszonyok. 13eh derék
gyerek vagy Bibók Zsiga, hogy sohase hittél
nekik és megcsaltad őket, ha lehetett. Csak
lépegess, lépegess (jaj, milyen apró lába vnn\
vár már rád a Béládon. (Az ördög vigye el, szeretnék a bőrében lenni.) Úgy száguldoz már
a szobában, mint egy éhes oroszlán; pukkad¬
jon meg a nevenapján.
Még egy pillantás lefelé s látható lett, hogy
egy fogfájós öreg mesteremberféle kinézésű,
apró, zömök alak kiséri föl a leányt. Hogy a
fogorvosok ne törjék a fejüket a Bibók látó¬
képességén, megjegyezzük, hogy ez a fogfájás
lehetett fülfájás is, mert mindössze a kendővel
felkötött fej vezet erre a föltevésre. *Utálatos
kerítő! — dünnyögte Bibók, — hogy volt lelke
ide vezetni ezt a leányt.* Még Bibókban is föl¬
forrt a vér erre a czudarságra, s azzal a keserű
sóhajjal, hogy milyen romlott a világ, óvato¬
san, nesztelenül hátrahúzódott s a gyertya
meggyújtásához látott, - - most már sokká!
nyugodtabban. Mert mégis csak jobb, hogy a
világ romlott meg. mintsem az ő kis üzletét
érte volna hasonló végzet.
Az előre elkészített apró szalmacsóvákba du¬
gott tüzes taplót ringatni kellett, sok veaződség volt azzal. Mire a gyertyagyújtással elké¬
szült, már akkorra megint lépteket hallott a
lépcsőkön. Az ajtóhoz szaladt, kissé jobban ki¬
tárta azt, hogy a gyertyafény kalauzolja az
érkezőt.
Magas, drabális, kövér alak jött fel, ropog¬
tak, recsegtek alatta a rozoga deszkalépcsők.
EB les* a biró, — gondolta Bibók, és kilépett
az ajtó elé.
Szuszogott, mikor fölért. Megemelinté a ka¬
lapját könnyedén.
- Stranszky urat keresem.

- Én vagyok, — felelte Bibók. - Tessék
besétálni.
A jött belépett az ajtón és levetette bent a
szürke, bokáig érő, ujjatlan köpenyeget.
- A lőcsei biró vagyok.
— Személyesen, vagy az ő képiben?
- Személyesen.
- Isten hozta nálam kegyelmedet. Foglal¬
jon helyet kegyelmed.
- Eleget ültem ma, — szólt és fesztelenül
nyújtózott egyet. — Azonfelül röviden szeret¬
nék végezni. A hóra canonica elmúlt. Aludni
is kell egy keveset.
- No már csak mégis megtisztel, leül ke¬
gyelmi .1, - nógatta Bibók,
legalább hogy
az álmomat el ne vigye.
- Pedig azért jöttem, — felelte a biró, hogy álmot vigyek el. Nem ugyan a magáét,
de a magamét, ha igaz, hogy megszerezhető.
- Reménylem, a mennyiben azt érti kegyel¬
med, a mit én gondolok.
Sok unszolásra leült Gosznovitzer aram a
lóczára. A pisztoly tokot, mely előrecsúszott a
hasára, hátratolta kissé, mialatt a füleit he¬

gyezte, figyelmessé lévén a hangokra és lépé¬
sekre, melyek a szomszéd szobából átverődtek
a falon.
— Miféle helyiség van odaát ?
— Tudtommal szintén egy ilyen kiadó szoba,
mint ez, — felelte Bibók.
— Most úgy nézem, valaki van odaát.
— Egy kis szerelmi találka, — mosolygott
Bibók.
A biró összevonta szemöldjeit.
- De hiszen az nincs megengedve Kárásznak.
- Nem is Kárász a szereplő a találkánál
— Hát kicsoda?
- Csak a fejérszemélyt láttam, mikor föl¬
ment.
- Ez mégis botrány ! — pattogott a biró. Tűrhetetlen.
- Juventus ventus, — csülapítá Bibók, egy¬
szersmind jelezni akarván, hogy deákul tud. •—
Szemet kell hunyni az ilyesmire.
- De iszen tudnám csak a nevét.
- Mit ad biró uram, ha megmondom? —
tréfálkozott Bibók.
- Nagyon lekötelezne, barátom uram.
-r- Ha megigéri, hogy nem bünteti meg, mert
gyönyörű, sajnálnám.
- Puff neki! Hiszen mi egyébért kérdezném,
mint hogy keményen megbüntessem?
Bibók vállat vont.
- Akkor hát megtartom a titkomat.
Most aztán áttértek az ügyre, a mely nemzetes biró uramat ide hozta. Mindenekelőtt
az okmányt kívánta látni. Miután figyelmesen
átnézte, csalódottan monda, hogy nem sokat
ér, hanem minthogy mégis lehetne vele pró¬
bálkozni, megajánl érte kétszázötven aranyat,
de ezt is csak azért, mert nem kívánja, hogy
Bibók ide hiába fáradt légyen.
- Inkább megeszem, - - jelenté ki Bibók
kereken.
- Adj Isten, — kedves egészségére, gúnyolódék a biró.
- No, no, hiszen arra nem kerül sor taktikázott Bibók is. — Sőt ha nemzetes biró
uram visszakapál ötven aranynyal, hát én is
visszakapálok ötvennel. Nem adom máskép
most már, csak háromszázötven aranyért.
Ez a felelet zavarba hozta Gosznovitzert
Nem látszott neki természetesnek a Kiébe érte¬
sítései után, hogy pénzzavarban van. Ezzel az
emberrel történt valami.
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— Nagy eső eshetett itt az éjjel, jegyzémeg
gúnyosan. - hogy úgy megnőtt a portékája.
. Itt vagyok a közelben, miért nem ajánl¬
hatnám fel az okmány megvételét esetleg
Görgey Pálnak.
Ez az újonnan megnyitott perspektíva gon¬
dolkozóba ejtette Gosznovitzert, szemlátomást
enyhülni kezdett.
No üsse kő, nem bánom, ha már egyszer
úgy mondta Kiébe, legyen hát háromszáz arany.
Térjünk vissza oda, a hol már voltunk.
Egy kissé hamar engedett; Bibók nem az
az ember volt, a ki a megtört dióhéjban bent
hagyja a diógerezdet.
- Igen sajnálom, nemzetes biró uram, de
én babonás ember vagyok és még világéletem¬
ben nem mentem vissza oda, a hol már egy¬
szer voltam.
Milyen igazat mondott a kujon. Ezt csak-

télyük, vagyis összebarátkoztak. A biró kétszer
is fölvette a köpenyegét s az ajtó felé indult s
ilyenkor tiz-tiz aranynyal toldta meg az aján¬
latát, végre aztán Bibók is elgondolta, hogy ez
már úgyis a kis pesztonka pénze volna, hát
így szólt:
Adjon még öt aranyat és punktum.
Top, — monda a biró és a Bibók mar¬
kába csapott. - - Tehát háromszázhuszonöt.
Majd átvette az okmányt, gondosan betette
a hörtárczájába. «No, csakhogy már idekerül¬
tél », — dünnyögte nagy lélekzetet véve s talán
nem is épen a papirosra gondolt.
- Kegyelmed pedig várjon egy kicflit. le¬
szaladok a pénzért.
Bibók megütközve tokintett rá.
- Hát hol van ?
kérdé lehűtve.
- Odalent hagytam a hajdúnál, n ki a kerti
kijáratnál vár.

- Nézzen csak oda! — suttogta.
Már elkésett ugyan, de még látta egy nő
alakját eltűnni az épület balszögleténól. ElleKbenl, szinte szétesett, mint egy ködből szőtt
alakzat. De mégis igazi nő volt; a ruhasnhogúfil hallani lehetett H az apró cserjék, melye¬
kot szoknyája horzeolt, összezizzentek utána.
Árnyéka odarajzolódott a tyúkól falára, fedi lére, majd lecsúszva a pázsitra, ott húzódott
s7.'itfipeszkedve óriásnyira.
Kz a/?
kércif élénken GoBznovitzer.
Hát u kalafiiklor1.'
Ott. ment,
monda Bibók, - közvetlen
;i fiil mellett, nem lehetett jól liitni. Különben
még most is kivehetők a távolodó lépések.
Pszt!
Megálltuk nx emeleti tornáczon, lm ugyan
toninc/nak lehetett nevezni. Inki'tbli Állvány
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Ferenc, József király és Eugénia császárné yachtja
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csatornából a Vörös-tengerre érkezik.

A SZUEZI CSATORNAJUBILEUMÁHOZ.(MEGNYITOTTÁK1869 NOVEMBEE 17-ÉN.) -Egykorú metszetek után.

Ugyan nem cselekedte meg soha, de nem is
lett volna tanácsos.
- Vagy is úgy érti, hogy nem adja három¬
százért?
Úgy.
Gosznovitzert nagyon bántotta ez a kis fel¬
sülés a megtakarítási szándékkal s híres rábeszélőtehetségét, meleg hangját vette elő.
- Uram, Stranszky úr vagy Bibók úr, ked¬
ves barátom uram, testvérecském! (Fölkelt s
bizalmasan tette rá a kezét a vállára.) Gon¬
dolja meg kérem a dolgot. Háromszáz arany
nagy summa. Zsigmond király harminczhét
ezer arany garasért adta zálogba a XVI. szepességi várost. Számítsa ki, hány utcza esnék
ebből kegyelmedre háromszáz aranyért...
Nagy huzavona indult meg, valóságos pár¬
baj a két alkudozó közt, mindenik a másik
gyengéjét igyekezett megtapintani. Az ilyen
taktikázás közben sebek is estek. Elnevezték
egymást smucziánnak, nadálynak, éhenkórász¬
nak, miközben lekopott egymás előtt a tekin-

A HAJÓK ELŐSZÖR VONULNAK AT A CSATORNÁN.

- Oho, az nem járja. C'sak vissza az irásunl!
- De hisz itt hagyom a köpönyegemet.
- Mit érek én a kegyelmed köpönyegével?
Annyira becsüli Lőcse város biráját?
- Mit tudom én, hogy Lőcse birája-e? Azt
mindenki mondhatja. De ha az is, annyira be¬
csülöm, mint Lőcse birája engem, ki nem merte
felhozni a pénzt, mert azt hitte, rabló bar¬
langjába lép be.
— Van egy kis igaza, — ismerte be a biró,
s kigombolkozni kezdett, hogy az írást vissza¬
adja.
só, hát csak hagyja kegyelmed, én úr
vagyok és a huszadik nagyapám se volt burger. Sőt, hogy megkíméljem a lépcsőzéstől, le¬
megyek kegyelmeddel a pénzért.
Gosznovitzer a fejével bólintott, hogy jó
lesz, mire Bibók kinyitotta az ajtót és elől
bocsátotta vendégét. Az óvatosan a lába elé
nézegetett künn, hogy hova lép az ismeretlen
deszkázaton és egyébre nem vetett ügyet, mikör Bibók oldalbadöfte.

volt az, minden karfa nélkül s épen csak az
ajtó felett nyúlt ki, úgy itt, mint a másik
szobnajtónál. E két állványhoz volt megtá¬
masztva a külön levezető garádics.
Hal Igát óztak egy piczinyt. Távolodóban el¬
mosódva csakugyan több fajta lépést véltek
megkülönböztetni, könnyebbet, nehezebbeket,
de az már oly messze volt, hogy talán csak
sejtelem, - - hisz az ilyenhez is sok minden
járul hozzá; egy átszaladó macska, ugrándozó varangyon béka, falhoz vágódó denevér.
Néha meg-megpendült valami a léptek irányá¬
ban, mintha sarkantyú volna, vagy kard csörrenne az úti kavicsokhoz, esetleg a lábszárak¬
hoz ütődve, (Gubó legyek, — gondolta Bibók, —
ha ez nem a tegnapi katonatiszt)
- A madarak kirepültek, — monda azután
hangosan, — gyerünk nemzetes biró uram.
- Igazán tudja a nőt ?
- Persze s mondhatom, sokat adnának érte
a város vén asszonyai, ha ők is tudnák.
A biró jól érezte magát, hogy a kellemetlen
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bizonyította, hogy a két tenger fölszine majd¬
nem egyenlő magasságban áll, tehát a csator¬
nát Szueznél meg lehet építeni. És nyolcz év
elmultával, 1854-ben, e lehetőségnek geniális
megvalósítója akadt. Megjelent tervével a nagy
Lesseps s roppant munkát mozgósító tervével,
agitáló és szervező talentumával megszerezte
előbb az építő-engedélyt Mohamed Szaid egyip¬
tomi alkirálytól, aztán megalakította a Szuezicsatorna-Társaságot, melynek alaptőkéjére ma¬
gában Francziaországban kétszázmillió frank
gyűlt össze bámulatot keltő gyorsasággal. És
1859 április 25-ikén megtörtént az első kapa¬
vágás a csatornaépítés munkájához. Angol¬
ország sokáig akadályozta még ezután is a
terv kivitelét, a munka abban is maradt 1866
márczius 19-éig, a mikor egy fermán végképen
megengedte a munka folytatását.
És a szuezi csatorna negyedfél évvel ezután,
1869 november 15-ikén elkészült, két nap
múlva, november 17-ikén át is adhatták a
világforgalomnak. A csatorna roppant válto¬
zásokat varázsolt elő a sivatagon. Hol előbb
puszta, fövenyes földrész terült el, városok
keletkeztek s Port-Szaid öblében, a hol a csa¬
torna a Földközi-tengerbe torkollott, a legna¬
gyobb hajók is biztos menedéket találhattak.
És eljött a nagy nap: a szuezi csatorna
megnyitásának ünnepe.
Gróf Apponyi Albert nejével távozóban a Petőfi házból.
Ferencz József király, Budapestről kelve út¬
jára, a Konstantinápolyban, Abdul Aziz szul¬
ügyön túlesett. Az az okmány ott a belső zseb¬ nyolczadik században is, de a tenger homokja tánnál tett viszontlátogatás fényes napjai s a
szentföldi emlékezetes zarándok-út megható
ben ugyan csak melegítette, annyira megol¬ lassankint betemette s 767-ben, mint teljesen eseménye után, november 15-ikén érkezett a
czéltalan,
elposványosodó
vizmedenczét,
vég¬
vadt, hogy tréfáló kedve szottyant.
Greif yachton fényes udvarával, külügyminisz¬
képen betemették.
— Nézze csak kedves jó uram, nekem is
tere
és Andrássy Gyula gróf magyar minisz¬
A világ ez időtől fogva nem foglalkozott
van otthon egy vénasszonyom, a kinek a mos¬ sokat a Földközi-tenger és a Vörös-tenger terelnök kiséretében Port-Szaid kikötőjébe. Me¬
tani éji barangolásomról nem leszek képes meg¬ vizeit összekötő csatorna gondolatával. Nagy sébe illő fénynyel fogadták. Ott találkozott
nyugtató számot adni. Hadd vigyek neki leg¬ Napóleonnak kellett megjelennie Egyiptomban, össze az ünnep másik nagy vendégével:
Eugénia franczia császárnéval is. Ők ketten
alább egy kis czukorkát, intelligitur : valami hogy a régi terv új életre keljen. Az ő agyá¬ élnek még e nagy nap emlékezetes szereplői
ban villant meg, hosszú századok elmultával
parázs pletykát.
ismét a gondolat, mely ez időtől fogva nem közül. Iszmail pasa, Lesseps, Beust, Andrássy,
- Jó, de szavát adja, hogy a biró nem vesz is aludt el többé. Bonaparte tábornok meg- mind a föld alatt pihennek. Elköltözött Abd-elróla tudomást
bizta tudósait, hogy keressék meg Nekhó ki¬ Kader, a sivatag egykor rettegett törzsfőnöke
- No, nem bánom hát. Nem veszem bün¬ rály régi csatornájának nyomait, melyeket egy is, a ki szintén megjelent, hogy tipztelgő láto¬
ezredév óta végképen eltemetett a sivatag sárga gatást tegyen királyunk előtt. Hófehér burtető cselekménynek.
homokja. Napóleon rendelte el azt is, hogy e nuszban, fehér föveggel és sárga szandálban
Bibók a Gosznovitzer füléhez hajolt.
szakemberek készítsenek mérnöki felvételeket járult a hatalmas király elé a puszták bátor
— Egy nevelőbeli leány volt, egy kisasszony. az Isthmusról s dolgozzák ki az építendő fia, kinek hősiességéről regék és dalok száll¬
— Hallatlan! — csóválta fejét a biró.
csatorna tervét. Sajnos, e mérnökök felvétele tak a Kelet gyermekei közt. Minden kiséret
hibás volt ők azt hitték s azt is jelentették nélkül jött és nyugodt méltóságával magára
— Otrokócsy Bozália nevű.
Napóleonnak,
hogy a Vörös-tenger vizének vonta mindenkinek szemét. Mélabús, halovány
(Folytatása következik.)
szine sokkal magasabban fekszik a Földközi¬ arczát, hatvankét éve ellenére, még fekete sza¬
tenger vizszinénél, s ennek következtében a káll vette körül.
Királyunk és Eugénia császárné, az ünnep
A SZUEZI CSATORNA JUBILEUMA. csatornát Szueznél megcsinálni nem lehet
De a gondolat, melyet egyszer már felvetet¬ keleti pompájához illően, teveháton vonultak
November 17-ikén fordul negyvenedszer az tek, nem hagyott nyugtot az elméknek. Mind¬ fényes kíséretükkel a csatorna megnyitásához.
a történelmi jelentőségő nap, midőn világra¬ amellett csak 1846-ban keletkezett egy újabb Aztán hajóra szálltak és Ferencz József király
szóló ünnepélyességgel megnyitották Lesseps társaság, mely Napóleon mérnökeinél ponto¬ méltó tisztelettel fogadta a Greif yachton Les¬
művét, a szuezi csatornát. Iszmail pasának, sabb és tökéletesebb felvételeket végzett az seps Ferdinándot, a nagy mű megalkotóját,
Egyiptom alkirályának adatott meg a szerencse, Isthmuson (köztük volt a nagy Stephenson utóbb kitüntetve a Lipót-rend nagykeresztjé¬
hogy az ő kormányzása alatt készüljön el a Róbert is, a gőzkocsi feltalálójának fia) s be¬ vel is. A hajók ünnepies menetben vonultak
nagy mű, évezredek törekvéseinek megkoro¬
názása, s hogy ő át adhassa a világnak oly
ünnepi fény közepette, mely méltó hozzá, a
Fáraók hatalomban nagyon meggyöngült, de
pompakedveld utódához.
A megnyitás ünnepét különösen emlékeze¬
tessé tette az, hogy a minden nemzetbeli kísé¬
ret élén tanuja és részese volt Ferencz József
király, akkor már Magyarország megkoroná¬
zott királya és Eugénia f ránézi a császárné.
A mi királyunkat Iszmail pasának meghívásán
kívül főképen az bírta rá, hogy jelenlétével
fényt adjon az ünnepnek, hogy át volt hatva
az új csatornának Magyarország és Ausztria
kereskedelmére való fontosságától; de rábírta
egy érzelmi momentum is: régi vágya volt,
hogy elzarándokolhasson a Szentföldre s ez a
vágy most, az egyiptomi utazással kapcsolat¬
ban, könnyen beteljesedhetett.
A szuezi csatorna fontosságát bizony Iszmail
pasa és a nagy Lesseps előtt már az évek ezrei
előtt átérezték. És a szuezi csatorna voltaképen
nemcsak eszméjében, hanem a maga valóságá¬
ban is megvolt harmadfélezer évvel ezelőtt,
II. Nekhó, a nagy fáraó terve szerint és aka¬
ratából Megnyílt hatszáz évvel Krisztus szü¬
letése előtt s megvolt még Krisztus születése¬
kor is, mert az actiumi csata idején Kleopátra
királyné néhány hajója még átjutott rajta a
A Sass-leányok kiknek házánál Petőfi gyakran vendégeskedett. (özv. Halasy Károlyné szül. Sass
Vörös-tengerbe. Helyreállitása foglalkoztatta az
Zsófia (86 éves) és özv. Török Józsefné szül. Sass Erzsi (84 éves.)
elméket még az időszámításunk szerint való
A PETŐFI-HÁZ
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A GYERMEKMENHELY A TENGER FELŐL.

A GYERMEKMENHELY KERTJE.

lén ódonfalu kastélyt találunk, mely templom¬
szerű építménynyel egybeforrott.
A helység Czirkvenicza. Ez «Templomfalvá»-t jelent. Bégebben a község feljebb volt,
a hegyoldalán. Csak későbben, a nagy tűzvész
után költözött a lakosság közvetlenül a tenger¬
partra, a hol azon időben a kastély lakói
szerzetesek voltak.
A kastély 1395—1415 táján épült. Valószí¬
nűleg olaszok építették. Azonban annyi vál¬
tozás történt az épületen a későbbi idők
folyamán, hogy egységes stylusról nem szól¬
hatunk.
A kastélyt a magyarbarát Frangepán Márton
nagyhírű horvát herczeg építette. Későbben a
Pálosok kezére került. Ezek, a mikor József
császár a szerzeteket megszüntette, elhagy¬
ták a kolostort Utóbb a magyar főherczegi
család birtokába jutott 1897-ben boldog em¬
lékű József fő herczeg, a színmagyar, fenséges
nejével Klotild főherczegasszonynyal a vadá¬
szaton szerencsétlenül járt László főherczeg
emlékére, szegény, beteg gyermekek számára
üdülőhelyül ajánlotta fel.
így lett a régi düledező várból a humanitás
hajléka.
Az épület kellő javítás után, boltíves ter¬
meivel a régi lovagvárak emlékét kelti a szem¬
lélőben. Páratlan tisztasága és czélszerű beren¬
dezése azonban a legmodernebb egészségi
követelményeknek is megfelel.
Találunk szellős, nagy hálótermeket. Egy¬
szerű, de gyakorlati szempontból jól felszerelt
játékszobákat. A nagy ebédlő mesés tisztasága,
A «LÁSZLÓ» GYERMEKMENHELY. melyet az intézet konyhájában is meglelünk,
meggyőz bennünket arról, hogy az intézet ve¬
A Karszt végtelen sivár kőhalmaza között, zetősége egész személyzetével tudja, hogy a
azon a részen, a hol a Dubracsina patak ke¬ tisztaság egészség.
vés'vizével a tengerbe szakad, az öblözet szó¬
Azonban a belső helyiségekre csak akkor

át a nagy csatornán. Utasaik a varázsütésre
felépült városok közt még messzire elterülő
mocsarakat és sárga homokrótegeket láttak min¬
denfelé. Néha-néha a flamingók ezrei rebben¬
tek fel a nagy kiöntésekből, rózsaszínű felhő
gyanánt rajzolódva bele a tiszta levegőbe.
Szuezből, a megnyitó út végpontjáról, a
király útrakelt Kairó felé, meglátogatta a Ní¬
lus zsilipjeit s a piramisokat, néma tanúit a
letűnt évezredeknek. Meg is mászta a legna¬
gyobbak egyikét; Cheopsz piramisát. Brugsch
bey, a hires egyiptológus kisérte útján s a
gúla fokainak megmászásában az arabok ki¬
választott csoportja volt segítségére. Mikor
megmászta a gúla magasságának első harmad¬
részét, azt ajánlották a királynak, hogy érje
be a fáradsággal és forduljon vissza. De ő
tréfásan felelte: «Ugyan mit szólna hozzá
Európa?* — s kitűnő és gyakorlott hegymászó
létére, 17 perez alatt fölért a gúla tetejére.
November 15-ikén fordult vissza keleti útjá¬
ról Ferencz József király s Alexandriában el¬
búcsúzva az egyiptomi alkirálytól, másnap
hajóra szállt s deczember 3-ikán kikötött
Triesztben. Ott fogadta Erzsébet királyné, ki¬
től épen egy hónappal azelőtt szakadt el, s ki
Gödöllőről jövet, Bómába készült.
Negyven év múlt el azóta s a szuezi csa¬
torna negyven év óta szolgálja a világforgal¬
mat azzal a jelentőséggel, melynek nagyságát
Ferencz József király már elkészültének ide¬
jén felismerte és méltányolta.

kerül a sor, ha a rossz idő miatt ide kell
menekülni az apró gyermekseregnek.
Mivel az intézet közvetlenül a tenger part¬
ján van, külön fürdő áll a gyógyulást ke¬
reső apró emberek rendelkezésére. A tenger
partján jó, puha homokos játéktér van, a hol
fürdés után sütkérezni szoktak, egyébként
pedig reggeltől estig játszanak a gyermekek.
A kastély mögött terül el a kert. Itt talál¬
juk a nyári ebédlőt. Szellős, tágas, oszlopos
pavillon. Egyik fele a kőfalra támaszkodik,
melyet meseszerűen szépen befutott a zöldrepkóny, rozmaring és a futó rózsa. A ten¬
gernyi piros, feslő bimbó között egy-egy hú¬
soslevelű haragoszöld kaktusz, vagy pálma
terpeszkedik. Ilyen keretben a jóképű, min¬
dig jó étvágyú gyermeksereget együtt látni:
elragadó kép.
A kert tágas utjai szélén virág, melyet a
gyermekek ápolnak, így fejlesztvén esztétikai
érzéküket és így óhajtják megkedveltetni a
virágot Az a zabolátlan fiú, a ki nézi, figyeli
a virágfakadást, öntözgeti, apolgatja, az a fiú
már nem fog többé virágot tépni.
A kert gyepes térségei pedig tágas játék¬
terek, a lomb és fenyőfák apró árnyas berkei
kellemes pihenő helyei a fáradt játékosoknak.
A gyermekek, fiúk, leányok 5—15 év közöt¬
tiek. Van közöttük vérszegény, sápkóros, ide¬
ges, gyönge gyermek elég. Inficziáló, vagy nyi¬
tott sebbel biró gyermek nem vehető fel. Leg¬
többje a fővárosból való. A rövid idő alatt
barnára lesűlt apróságok közül ugyan a laikus
szemlélő meg nem állapíthatná, hogy nem
egészséges gyermekekkel van dolgunk; de az
állandó orvosi felügyelet kimutatása meggyőz
bennünket az ellenkezőről
A rendes életmód maga egy neme a gyó¬
gyításnak. A gyermekek korán kelnek. Az ét-
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mint szeretettel. Az önök ifj'ai külföldi egye¬
temeken tanulnak s gyakran tapasztalhatták
más nemzetek szeretetét. Az hozott engem ide
a mi önöket Debreczenbe összegyűjtötte, hogy
a választófalat leromboljuk s testvéri szeretet¬
ben egyesüljünk. Kívánom, hogy a magyar
kálvinista lelkészi kar és egyház legyen erős
abban a nagy küzdelemben, a mely előtt áll.,.
A franczia nyelven mondott választ dr. Kovács
I. István budapesti hitoktató tolmácsolta.
Debreczenből október 2-án Kolozsvárra uta¬
zott, de onnan még 3-án este visszatért Buda¬
pestre s itt öt napot töltött, egyaránt tanul¬
mányozva a főváros és a ref. egyház intéz' menyeit.
Budapestről Doumergue október 9-ikén reg¬
gel B. Pap István theol. akad. igazgató kisé. rétében Sárospatakra utazott. Itt a vasúti
állomásnál a Genfben járt főiskolai tanárok
fogadták s kisérték fel a kollégium tanácster¬
mébe, hol a tanári kar élén Novak Lajos köz¬
igazgató üdvözölte lendületes beszéddel, a me¬
lyet e sorok irója tolmácsolt franczia nyelven.
Vendégünk meleg szavakkal mondott köszö¬
netet a szíves fogadtatásért s üdvözletért;
azért jött, hogy a magyar ref. egyház életével
megismerkedjék s a franczia és a magyar kál¬
vinizmus közt a testvéri összeköttetés szálait
újra összefűzze. Majd a terembe gyűlt nagy¬
számú theológiai ifjakhoz fordulva, őket is
szívből üdvözölte s leikökre kötötte, hogy
DOUMEROUE EMIL FRANCZIA TUDÓS A SÁROSPATAKI FŐISKOLA UDVARÁN, A FŐISKOLA TANÁRAIVAL.
pályájukon a hit és szabadság bajnokai legye¬
nek. A főiskolai küldöttségi szálláson elköltött
kezes rendes időben, .nem túlsók, de a fej¬ zust. Már akkor említette, hogy az európai ebéd után a főiskola épületeit, tárait és gyűj¬
lődő szervezetű gyermek testéhez mérten ki¬ nagy ref. egyházak közül csak a magyar ref. teményeit tekintette meg. A könyvtárban külö¬
elégítő és elégséges. A szabad levegőn való egyház ismeretlen még előtte. A mit ott, a nösen a reformáczió egyes alapvető művei s
állandó tartózkodás, de különösen a napfürdő, föntemlített előadáson egyházunk múltjáról és e mellett a főiskolánk nagyhírű alapítóira és
a homokban való sütkérezés és végre a tengeri jelenjéről hallott s még inkább a magyarok jóltevőire: a Perényiekre és Eákócziakra —
fürdő igen alapos Anyagcsere okozói. Nagy több kiváló képviselőivel való érintkezés, a ezek közt kivált I. Rákóczi Györgyre és Lorántfi
!
figyelmet fordít a vezetőség a játékra. Ismer¬ tőlük nyert impressziók s szíves meghívások Zsuzsannára — vonatkozó adatok, emlékek
vén annak erkölcsi, nevelő hatását, kétszere¬ megérleltók benne az elhatározást, hogy még érdekelték; a két utóbbi felől, mint a magyar
sen használja ki tehát a nevelőszemélyzet úgy az ősz folyamán személyesen jöjjön el hoz¬ kálvinizmus és főiskolánk történetében egya¬
a testre, mint a leiekre nézve. Ha az idő zánk s itt színről-színre ismerkedjék meg egy ránt kimagasló alakok felől nem győzött ele¬
rósz, akkor a játékteremben társas játék folyik, Lázi és iskolai életünkkel. Mert őt is, a gen¬ get kérdezősködni — é s jegyezni, mert a mit
előkerül a koczka, dominó, a vár, harang és fieket is, s általában az ott összegyűlt, a vi¬ látott és hallott, a felől gondos és részletes
kalapács stb.f
lágnak mondhatni összes prot. egyházait kép¬ följegyzéseket tett. Szándéka, mint monda,
j
Kora. tavasztól késő .őszig év.ente 350^400 viselő küldöttekét is, kellemes újdonság gya hogy az öt theológiai akadémiát .egy-egy levél¬
gyermek élvezi a gyógyhely áldásos hatását. nánt lepte meg, midőn előadásaink sorpzatán ben ismertesse a Journal de Génévé hasáb¬
A tavasz lágy szellőjével, napsugaras melegé¬ hallották, hogy a magyar ref. egyház - - a z jain ; a magyar kálvinizmus történetéről kol¬
vel hozza az első lakókat és csak az apró oktatás minden fokozatán, a legalsóbbtól a légiumot tart hallgatóinak s tavaszszal könyv¬
mennyi virágzó tanintézetet alakban is közrebocsátja egyházunk ismerte¬
emberek rabsága, az iskolaév kezdete szólítja legfelsőbbig
vissza otthonába a részben, vagy teljesen meg¬ tart fenn saját erejéből, csupán - az utolsó tését.
években, illetőleg a középiskoláknál az utolsó
gyógyult gyermeket.
Képünk, dr. Finkey Ferencz jogakadémiai
A gyermekotthon maga Klotild főherczeg- évtizedekben nyerve e czélrá állami segítséget. tanár fölvétele, a sárospataki főiskola udvarán
E
tényt
mind
a
svájczi,
mind
a
franczia
re¬
asszony vezetése alatt áll, a mennyiben évenábrázolja Doumergue Emilt.
kint megnézi, megvizsgálja s személyesen formátusok/ kiknél az oktatásügy régóta tel¬
jesen
az
állam
kezében
vari,
magyar
ref.
egy¬
Befejezésül jegyezzük meg Doumergueről,
intézkedik mindenben. Meghitt bizalmasa az
házunk
ereje
fényes
tanúbizonyságának,
jövője
hogy
65 éves, s folyékonyán és tiszta kiejtés¬
intézet igazgatónője, Fray Aegidia fönöknő, a
sel beszól németül, a mi valószínűleg kevés
ki nemcsak mint ügyes vezetője ily nagy te¬ erős biztosítékának tekintették.
lepnek elismerésre méltó munkásságot fejt ki,
Iskoláink közül is első sorban theológiai francziáról mondható el.
Dr. Rácz Lajos.
hanem anyai bánásmódjával, nyájas és jóin¬ akadémiáink érdekelték a kitűnő tudóst, hisz'
dulatú modorával a gyermekek szeretetét és a ezek a leghívebb képviselői a magyar ref.
szülők becsülését méltán kiérdemelte.
egyház életének, gondolkozásának s többnek
És a jótékonyság e hajlókában évente egy közülök sorsa a legszorosabb összefüggésben
főherczegasszony fordul meg, a szegények jói- állott a múltban ref. egyházunk életével, fej¬
Elbeszélés. — Irta Szemere György.
tevője, de egy anya is, a ki szerelmetes szép lődésével. Ezért látogatását úgy intézte, hogy
fia emlékének fájdalmas sziwel áldoz. Áldás mind az öt ref. theológiai akadémiát meg¬
Az öreg nap bolondos kedvében kánikulába
munkájára!
Tas
József. tekintse, mindenik történetével s jelen állapo¬
illő
eresztett fényes üstökéből a
tával megismerkedjék. Szeptember 24-én érke¬ földre,sugarakat
pedig megjöttek már a rekruták is, a
zett Pápára s ott két napot töltött; onnan mi annyit jelent, hogy az őszi évadba hágott
Debreczenbe
ment, a hol épen akkor tartotla az idő.
DOUMEROUE EMIL LÁTOGATÁSA
(szeptember 29.) kongresszusát az országos
Vasárnap. A gréczi lovassági kaszárnya abla¬
MAGYARORSZÁGON.
ref. lelkészegyesület, mintegy ezer lelkész rész¬
kai
tárva-nyitva. A második svadrony első
Szeptember utolsó s október első heteiben vételével. Dr. Baltazár Dezső egyesületi elnök szakaszának legénysége nagyban készül a számeleg
szavakkal
üdvözölte
az
illusztris
ven¬
kedves vendége volt a magyar református egy¬
zadrapportra.a fírer úr Fenék felügyelete alatt.
háznak : Doumergue Emil, a montaubani (Dél- déget, a ki következőleg válaszolt: "Végtelen A fiúk izzadva fenték, lakkozták a szíjjat;
nagy
örömömre
szolgál,
hogy
ezt
a
hatalmas
Francziaország) theológiai fakultás igazgató¬
súrolták a gombot; köpdösték, kefélték a csiz¬
tanára, Kálvin János világhírű életrajzírója, * papi tábort a franczia lelkészek nevében üdvö¬ mát, mert szörnyen komoly intézmény ám a
zölhetem.
Soha
életemben
még
ennyi
lelkészt
a franczia Akadémia koszorúsa, Genf dísz¬
report, csudákat követel a szegény katonától.
polgára látogatta meg hazánkat, hogy itt ref. együtt nem láttam. Az Isten áldása kisórje
Jaj annak, a kinek vadonat új csizmája
egyházunk múltját és jelenjét, szervezetét és munkájukat. S mivel most alkalmam van szóvagyon,
a mi tudvalevőleg daczol a subiczkkal
lani
önökhöz,
beszámolok
azokról
az
impreszszellemi életét tanulmányozza. Látogatására
ha
széjjeldörgölnék
se engedné magát úgy
s
sziókról,
a,
melyeket
magyarországi
utamon
a július 2—10. napján Genfben tartott Kál¬
kifényesíteni,
mint
az
ócska.
Fütyül a kapitány
nyertem.
Őszintén
mondhatom,
hogy
a
ma¬
vin-jubileumi ünnepélyek, — a melyeken a
a
természetére,
ha
nem
ragyog
úgy a reporton,
gyar
kálvinizmus,
egyetemessége
mellett,
a
magyar reformátusok egy tekintélyes, mintegy
150 tagból álló küldöttséggel vettek részt, ott nemzeti eszmét juttatja érvényre. Az önök mint a többi, úgy bedugja a gazdáját az ajczelbe
július 4-ikén a Szent Péter-székesegyházban egyháza ismeretes a házaliságáról, és ez nem (magánzárka), mint a szivarját a szopókájába.
Vagy kapja csak el a huszár a fejét, ha
külön magyar istentiszteletet, másnap pedig az új a kálvinisták előtt. A világtörténelem mu¬
Auditoire termében ref. egyházunkat ismertető tat fel számos példát. Ott vannak például a teszem egy darázs akarja az orrát megtisz¬
előadásokat tartottak — adták meg az impul- hollandok, vagy fölemlítem- a•- hugenottákat. telni, - - a reporton nincs vis major, nincs
Azonban a hazafiság nem jelenti a külföldi irgalom, - - a huszárnak tűrnie kellett volna,
nemzetek gyűlöletét; Kálvin épen az ellen¬ hogy a darázs öklömnyi czipót fakaszszon az
*Jean Calvin. Les hommes ét les ehoses de són
kezőjét tanította, - - és önök nem lehetnek orrából, mert egy kapitánynak nem lehet akkora
temps. I—III. kötet; a negyedik kötet most van
sajtó alatt.
más érzülettel a külföldi reformátusok iránt, türelme, hogy elnézze a hapták örök törvényei¬
nek legcsekélyebb áthágását.

Pedig különben jóravaló jukundus ember
olt a második század kapitánya, nevén nevezve
Krometka Vaaul báró. Bár ha a maga szemé¬
lvére nézve olyan cseh, hogy annál csehebb
már csak az ükapja lehetett, szerette a legény¬
éét a kemény, konok fejű kunsági fiúkat,
olgálaton kívül eltréfált velük, virzsiniát, sőt
ánzt is adogált nekik . . . És volt egy különös
mániája i s : minden legénytől szigorúan meg¬
követelte, hogy szeretőt tartson. Nem tréfából,
esész komolyan, igaz atyai gondoskodásból,
azt tartván, hogy egy húsz-huszonkétóves legény
biztosan roszra vetemedik, ha babája nincs.
Nohát a huszárok nem igen kifogásolták
kapitányuknak ezt a bogarát. Az egy Kopó
Dani tett kivételt a században. Ez nem szere¬
tett a vászoncseléddel vesződni, valósággal
megvetette a szoknyát. Hiába rendelte a
kapitány minden vasárnap reportra, s büntette
agyba-főbe, mikor a jelentéséből kisült, hogy
még mindig nem került párja: Dani egy álló
esztendeig konokul ragaszkodott az erkölcsei¬
hez, a mi valóságos dühbe hozta a jó Kromatkát.

VASÁENAPI ÚJSÁG.
csizmásán felugrott az ágyáról, - - a melyen
épen a másik lábára rángatta volna a csiz¬
mát, - - és odarugtatott az őrmester úr elé.
— Befél, őrmester úr!
Dárdás a szeme közé nézett, mintha tekin¬
tetével át akarta volna fúrni a Dani fejét, de
bíz az egy csöppet sem ijedt meg tőle ; kevély
arczárói szinte le lehetett olvasni a gondolatát:
(— Gyünnél csak egyszer Madarasra, majd
megmutatnám neked, ki kettőnk közül a külömb
legény.) De jelen állapotában persze kifejezést
nem adhatott a gondolatának, csak állt magá¬
nak peczkesen, mintha rudat nyelt volna.
Őrmester úr Dárdás eldobta a czigarettát és
vallatni kezdte Danit.
- Hát mi lesz?
• Semmi, melde gehorzámsz, — felelte
Dani.
— Mit jelentesz a kapitány úrnak?
- Azt, hogy mög lett.
Dárdás helyeslőleg bólintott a fejével.
- Ezt már szeretem . . . Oszt kifele? —
kérdezte némi szünet után.
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és czukrot, mert úgy dukál, hogy néha a
huszár is költsön a szeretőjére . . .
HL
Dani örömmel tapasztalta, hogy teljesen
alaptalan volt a páros élettől való ódózkodása.
Nagyon bevált szerelmetes német babája, a Kati.
Egész elkényeztette őt, úgy tömte, mint a libát.
Csak egyetlen árnyoldala volt a Dani boldog¬
ságának. Az, hogy igen sokat kellett egy ruha¬
szekrényben tartózkodnia, mert a «Naccsága»
valahogy megorrontotta a létezését s valahány¬
szor meglátogatta Katit, minduntalan beszima¬
tolt a cselédszobába.
Persze azért nem fedezte fel, mert jóllehet
irtóztató melege volt a szűk kóterben a sok
szoknya között, katonásan tűrte Dani a fog¬
ságát, nehogy kompromittálja a Katiját. Lovagiasságának persze nem maradt el a jutalma
sohasem. Annyi finom pecsenyét és bort világ¬
életében sem élvezett Dani, mint a mennyit
Kati vasárnapi zsúrján elébe tálalt az uraság
nyugalomra térése után.

KÖZHUSZÁR KOPÓ ÉS A KAPITÁNYA.

F O G A D J U N K ! - - PatakyLászlórajza..

Az első éve leteltével azonban mégis meg¬
unta végre Dani a sok strófot,beadta a derekát...
Ez a történet ép e körül fog forogni.
II.
Őrmester úr Dárdás belépett a czimer-be.
A legénység kivágta neki a haptákot annak
rendje-módja szerint.
A félelmetes úrnak czigaretta volt az agyarán,
a mi nála jó kedvet jelentett. Nem is károm¬
kodott egyet se, csak a czugszfírert vette elő.
- Zugsführer Fenék!
Ez először jelentést akart tenni, de Dárdás
leintette.
- Euht! — (Pihenj!) - - mondta neki s
egy előkelő kézmozdulattal intett a legénység¬
nek is, hogy elég a haptákból. — Csak azt
akarom tudni, — folytatta lefújva szivarkájáról
a hamut,
• hogy nem lesz-e a reporton
semmi hiba.
Semmi — nyugtatta meg czugszfírer
Fenék.
—• Hát a Kopó Danyi? . . .
• • • Egy gömböczfejü, nagyfülü közhuszár,
meghallván a nevét, a hogy épen volt, fél-

eléKöbin -— (Köchin = szakácsné)
gítette ki Dani a kíváncsiságát.
- Honnan tudod, hogy az? Hisz egy szót
se bírsz vele beszélni.
— Nem, de azért mögértettük egymást.
- H á t . . . hogy ösmérkedtél meg véle ?
- Csak úgy, a hogy m á s . . . Nekimentem az
utczán, a hun megláttam és a szöme közé
néztem. Mondok, vagy megáll, vagy tovább
mén . . . Hát nem ment tovább. Mögvárt, míg a
honja alá csúsztattam a kezemet... Azténd kisé¬
táltunk a Hilmertajkhoz — (Hilmerteich-tó,) —
és sört ittunk. Mondok, ha ő fizeti a sört,
akkor mán mög is ragadt. . . Hát ő fizette a
sört. Estére mög mán ojjan pecsenyét sütött
nekem, hogy a püspök se ehetik külömbet. . .
Abbul tudtam mög hogy köhin - - fejezte be
Dani a regényét - hogy a pecsenye felét
bevitte az uraságának . . .
Őrmester úr Dárdás megelégedése jeléül egy
baraczkot nyomott a Dani fejebúbjára, a repor¬
ton meg a kapitány veregette meg a megtért
fiú vállát. Sőt még egy forintot is adott neki
azzal, hogy vegyen rajta a babájának virágot

. . . Ám nem sokáig tartott a Dani pecse¬
nyéje. Egy átkozott vasárnap bezárult előtte
az ég . . . Kati helyett egy új vén szakácsnét
talált abban a konyhában, a mely három
hónapon át az ő földi paradicsoma volt.
Tehát elkergették szegény Katit. S Dani újra
szerető nélkül maradt. . . Már most mit mond¬
jon az őrmesterének, a kapitányának? Össze
fogják sz dni, ki fogják nevetni, meg fogják
büntetni.
De azonkívül is - igen árvának érezte
magát Dani így egyedül. Nagyon megszokta
volt Katit és a főztjét. . . Mitévő legyen ? . . .
Először is a falhoz vágta bánatában azt a
fél virzsiniát, a mi az agyarán lógott, aztán
kiment a Hilmertajkhoz: hátha ott találja
Kalit, a hol az első pohár sört és az első
csókot kapta tőle.
Nem volt ott. . . Dani egy új virzsiniát vett
magának, de azt sem szíttá végig. Nem Ízlett
neki. Legjobb szeretett volna káromkodni, vagy
belekötni valakibe. Éjfélig volt érvényes az
erlóbniszsajnja, de nem tudta, mit csináljon
az idejével: hét órakor hazabaktatott a kaszár-
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nyába. Reggel — (nyilván megálmodta, mitévő
legyen) - - jelentkezett az őrmesternél.
— Őrmester úr, melde gehorzámsz, elvészlett a Kati.
Dárdás dühbe jött
- Hogy az ördög akárhová tegyen, az egész
századdal nincs annyi baj, mint egymagáddal!
- mondta ki végül a
Eeport, a vakapád!
szentencziát.
Hiszen azt akarta a boldogtalan Dani épen.
Mert hátha útbaigazítja a kapitánya! Az ilyen
úrnak olyan nagy a tudása és hatalma, hogy
talán még az is a módjában áll, hogy meg¬
kerestesse a rendőrséggel az ő elveszett szere¬
tőjét . . .
IV.
. . . A report glédába á l l o t t . . . A kapitány
úrnak épen morcz kedve volt. A major úr
leszidta az egész század előtt. Egy kapitány
ilyen esetben úgy szokta magát megvigasztalni,
hogy átruházza a kapott leczkét alantas tiszt¬
jeire, a kik viszont az altiszteken, ezek meg a
legénységen töltik ki e fölötti mérgükéi
Valamennyi altiszt reportra volt czitálva.
Az őrmester kivételével büntetést is kapott
mind a hány.
Dani belátta, hogy várhatott volna a reporttal vagy egy napig, de azért keményen bele-

nézett a kapitány úr szemébe, mikor raja
került a sor.
- Kapitány úrnak jelentem alásan, elvészlett a Kati.
- Brum, buh ! - - mordult rá a rósz kedvű
úr Danira •— miféle Kati?
— Hát a babám . . .
— Azt akarod, hogy én keressem meg neked
te eker!?
- Mögkeresném én magam is, - - fogadta
Dani, - - csak tunnám hun van.
- Hogy vesztetted el?
- Köhin vót egy uraságnál és kicsapták.
— Miféle uraságnál?
— Azt nem tudom.
- Hol lakott az az uraság?
- Lángé gasse ezen . . . (Zehn — 10)
- Zehn!?
Olyan képet vágott a kapitány, mint a ki
beleütötte az orrát valamibe, de a sötétségi öl
még nem tudja biztosan, hogy mibe.
- Lángé gasse Zehn, mondod és Katinak
hittak a Köchinedet?
- Igenis igen . . .
Most már tisztába jölt a kapitány azzal,
hogy mibe ütötte bele az orrát. Eárivallt
Danira.
- Hát azt tudod-e, mórt kergették el a
babádat ?
- Nem tudom, instálom.
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rőbb emberi találmány, a repülőgép; de a
• közönségünket nem érdekelte az embe¬
riség közös, nagy problémája. Aztán eljött
Blóriot, s egyszerre ismertté lett nálunk a sok¬
féle szakkifejezés, a biplán, a monoplán, a
csavar, a montőr, a pilóta; a hírneves madáremberek kezdtek legalább is oly népszerűkké
válni, mint a lóversenyistállók nyer-ei. Egyre
fokozódó érdeklődéssel követjük is az úttörők
lépteit, mi is tapsolunk a sikernek, de pozitív
munkálkodással alig vettük ki részünket az
aviatikából. A legszebben puffogó frázis-raké¬
tánál is ragyogóbban megvilágítja azonban a
helyzetet az a kijelentés, a melyet egy tekin¬
télyes képviselő tett már hetekkel ezelőtt, kint,
az üllői-úti gyakorlótéren. A mi derék főkapi¬
tányunk, dr. Boda Dezső megkérdezte tőle :
Hit szól ehhez az ördöngős Blóriot-hoz?
Ugy-e, grandiózus?
Meg kell adni, jól megüli a géplovat.
És a főváros közönsége, ugy-e, impo¬
zánsul tud érdeklődni a kultúra ilyen nagy
eseménye iránt?
- Szégyen! . . .
A főkapitány meghökkenve tekintett a hon¬
atyára, mikor ezt hallotta, mire az öreg úr
szomorúan folytatta:
Szégyen, hogy ilyen óriási tömeg doku¬
mentálja a magyar élhetetlenséget, A jegyekért
százezreket fizettek ki, a miből Blóriot elviszi
a maga jól megérdemelt ezreit, de hát azért,
a mi summát itt kiadtak, husz-harmincz világ¬
hírű madárembert is hozathattak volna. S a mi

A GÉP A LEZUHANÁS UTÁN.

INDULÁS ELŐTT.

Hát majd megmondom én neked. . .
Azért, mert minden vasárnap megetted a
pecsenyémet, tű Hundsfutter, te tisziio . . .
. . . Dani majd leesett a lábáról. Az ördög
tudta, de nem ő, hogy épen a kapitányánál
szolgál az ő Katija. No lesz most neki azért
a kis húsért, a mit a feljebbvalója elől
eleyett!...
Ám csudák-csudája, nem hogy büntetést
kapott volna érte, de még a szeretője új
lakását is közölte vele a kapitány.
- Ha tudni akarod, hol szolgál most —
mondta neki — hát megmondom: a major
úrnál szolgál, Eimmler gasse 3.
Mondván, egyet czikkantott a szemével és
szétkergette a reportot. Egyszeribe egész jó
kedvre derült . . . Gondolta magában, ha más¬
kép nem boszulhatja meg magát a szidalmazóján, legalább föléteti egy huszárjával az ő
vasárnapi vacsoráit is.

MAGYAR AVIATIKUSOK.

A GÉP A LEVEGŐBE EMELKEDIK.
Dr. KUTASSY ÁGOSTON R E P Ü L Ő - K I S É R L E T E I B U D A P E S T E N .

Megint szép, bánatosan szép dalt lehetne
kipengetni az ősmagyar élhetetlenségről. A kül¬
földön egymást érik a legújabb tudománynak,
az aviatikának szédületes vívmányai, míg ben¬
nünket messzire elkerült az általános, hatal¬
mas láz, a melyben a kulturvilág szinte re¬
meg, vergődik és fölmagasztosul. Megszüle¬
tett, készen áll a légcső dásabb és legvakme-

KUTASSY A NYEREGBEN.
K U T A S S Y Á G O S T O N R E P Ü L Ő - K I S É R L E T E I B U D A P E S T E N .-FarkasSándorfölvételei.

fontosabb: támogathattuk volna a szánalma¬
san küzködő magyar aviatikusokat, sőt akár
tíz repülőgépet is lehetett von vásárolni, csi¬
náltatni.
Mert bizony nincs számbavehető magyar lég¬
masina s kézzelfogható eredményt máig se
értünk el. A magyar aviatikusok nagy energiá¬
val, de eredménytelenül, igazán szárnyszeget¬
ten küzdöttek a kishitűsóggel, gúnynyal, roszindulaltal és pénzetlensóggel. S ez tán nem is
csoda ebben a közönyországban, a hol a nagyot¬
akarás embereinek egyformán sivár, kilátás¬
talan jelen és jövő jut osztályrészül. Ott volt
például az aradi Némethíj Emil, a kit külföl¬
dön az aviatika úttörői közt tisztelnek s elke¬
seredve hagyta abba a munkáját. Ott van
Zsélyi Aladár, a ki talán legjobban ismeri a
gépek szerkezetót. Ott a legutóbb emlegetett
Svachulay Sándor, a ki ügyes terveit kellő
támogatás híján csak hiányosan tudta meg¬
valósítani s egy sikertelen repülőpróba után —
a melynek kudarcza eddig titokban maradt -—
visszavonult a józsefvárosi lakatosműhelybe.
Nagyon hosszú névsorral lehetne még kiruk¬
kolni, a melynek végére illeszkedik dr. Kutassy
Ágoston neve. Ez az első földink, a ki Magyar¬
ország területén a levegőben járt.
Kutassy csak másfél esztendő óta foglal¬
kozik az aviatikával. A belügyminisztérium
fogalmazója volt, majd a bécsi külügyminisz¬
tériumba került s az év elején hagyta el a
hivatalt, hogy Francziaországban megismerje az
excentrikus új tudományt. Sokféle csinját-binját alaposan kitanulta, kitűnő légi soffőrré lett
s az a meggyőződés érlelődött meg benne,
hogy a Farman-tipusu gépek a legjobbak. Van
ugyan egy önálló konstrukcziójú találmánya,
de czólszerübbnek látta, hogy egyelőre a már
bevált Farman-biplánnal dolgoznék. Vagyont
költött e kísérleteire, rekordot is teremtett
Mourmelonban, szerzett magának külön triplánt, de arra már nem került sor, hogy a
saját újításait kipróbálja egy magyar repülő¬
gépen. Elfogyott a pénze. Á mikor Budapest
a franczia madárembernek tapsolt, Kutassy
elhagyottan és betegen feküdt egy párisi ho¬
telben, a hová chalonsi balesete után vitték.
Nagy áldozattal szerezte meg a Virinuszmotorral fölszerelt Farman-gépet s végre haza¬
jutott. Pár nap múlva, a mikor a masinát
hivatalosan is átvette már s az árát kifizette,
egy lovastiszt otvetetlenkedése miatt tudvalevő¬
leg lezuhant és összetört a repülőgép.
Laikusok közt hallani külömben a becsmérlő
megjegyzést, hogy ez az egész Kutassy-ügy
nem valami jelentős, mert hát a doktor nem
föltaláló s legalább egyelőre idegen, vásárolt
géppel manipulál. Naiv ez a vélemény. Arány¬
lag kevesen tudják, hogy a világszerte emle-
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ingyen bocsátja rendelkezésre és kipróbált, ig en
erős aczélpalaczkokban 200 légköri nyomás
alatt sűrítve szállítja. E palaczkokból szabá¬
lyozható biztonsági csapon át töltik meg a
gummi gömböket a szükséges mennyiségű
gázzal, majd lemérik a ballon felhajtó erejét
Egy köbméter levegő 1'3 kg. súlyú. Ugyan¬
ilyen térfogatú hidrogéné csak O'l kg. vagyis
a hidrogén 12-szer könnyebb az előbbinél
következésképen egy köbméter térfogatú ballon
l'2 kg.-ot tud felemelni és a magasba vinni
Ez tehát a ballon felhajtó ereje, a mit min¬
den, akár kicsiny, akár nagy léggömbről van
szó, ismernünk kell. Az adott esetben külön
e czélra szolgáló kis mérleg segélyével hatá¬
rozzák meg. Ezt ismerve, tudjuk azt is, hogy
másodperczenként hány méterrel fog szabadon
eresztve felemelkedni, vagyis ismerjük a ver¬
tikális sebességét és meg tudjuk határozni, hogy
bármely tetszőleges pillanatban milyen magas¬
ságban tartózkodik. Ha már most alkalmas
módon meghatározhatjuk vonulási irányát és
sebességét is, akkor mivel a ballon a levegő
áramlásaival együtt halad, kiszámíthatjuk a
különböző magasságokban uralkodó szőlek
irányát és sebességét. Egyik képünk a ballont
az elbocsátás pillanatában ábrázolja, egy másik
pedig, a mint külön e czélra készült 40-szeres
nagyítású kis távcsővel az u. n. ballon-üldö¬
A LÉGGÖMB MEGTÖLTÉSE.
zővel, röptében követik és megfigyelik.
KIS TÁVCSŐVEL FIGYELIK A LÉGGÖMB VONULÁSÁT.
O
A kérdés most az, mi a czélja ezeknek a
kutatásoknak
?
getett Paulhan, Latham, Sommer, Dufour stb. végzett megfigyelésekre támaszkodnék, e térben
Napjainkban már majdnem mindenki tudja,
is olyan pilóta, mint Kutassy. Sőt maga Far- lejátszódó jelenségeket tulajdonképeni hazá¬
man nemrég lépett be társul a konstruáló jukban, a légtenger oczeánjában veszi vizsgálat hogy az időjárás változékonyságát a levegő
"Voisin-testvérekhez, a kikkel együtt aztán alá. E czélból sárkányok és ballonok segélyé¬ örvónylései okozzák. Ezek az örvénylések
rekordos masináit csinálta. Kutassy egyelőre vel a hőmérsékletet, nedvességet és légnyomást azonban 10—14 kilométer magasságig is nyúl¬
mérő műszereket bocsát különböző módon a nak s ott fenn menten a felszíni téralakulatok
a szó szorosabb értelmében nem föltaláló saját eszméit még nem valósíthatta meg a magasba s az önműködően feljegyzett adatok¬ (kiálló hegytömegek stb.) fásuló hatásától a
gépen • hanem a légmasina kezelésének, ból, az időjárás mikénti kialakulásáról merőben maguk tiszta eredetiségében jelentkeznek. Nyil¬
vezetésének terén működik. De az itt elért új képet szerez. Hazánk, daczára agrár állam vánvaló tehát, hogy a magasba ható ballonok
siker bizonyos tekintetekben azonos a föltaláló voltának, e rendkívül gyakorlati fontosságú segélyével épen e reánk, gazda, azaz az idő¬
sikerével és dicsőségével. Annyira bizonytalan, kutatásokban nem vett részt és tétlenül, össze¬ járás viszontagságaitól függő emberekre nézve
tágkörű és felderítetlen még a repülőgépen tett kezekkel szemlélte a nyugatnak e téren oly fontos örvénylések mikéntiségét ösmerjük
való abszolút uralkodás lehetősége. Kitapasz¬ kifejtett eredményes munkásságát. A «Magyar meg, sőt nem egy esetben a tapasztalt szél¬
talni a gép előnyeit és hátrányait nem lehet Földrajzi Társasági)-é az érdem, hogy az or¬ fordulásokból a beköszöntő időfordulásra lehe¬
a műhelyben, csak odafönl. A légi soffőröknek szágos meteorológiai intézet által néhány év tett következtetni.
sorsa ma még vajmi gyakran egy a mártirok előtt megkezdett, de kellő fedezet hiányában
Ezek a légörvénylések a földünket környező
sorsával. Az életükkel kell megfizetni az úttö¬ abban maradt tudományos léghajózást, a jövő¬ általános légczirkuláczióval állanak szoros
rők merészségét és lelkesedését. Hamarosan ben megkezdődő és tíz évre terjedő alföldi összefüggésben. Ez utóbbiról pedig vajmi ke¬
nem is lehetne eldönteni, hogy kikre van most kutatásainak munka-programmjába felvette és veset tudunk. A pilotozás második feladata e
már inkább szükség: föltalálókra-e, vagy pedig bevezető kísérleteit ez év szeptember havában szerint annak lefolyására fényt deríteni és ezzel
tökéletesítőkre s a még mindig csekély szám¬ megkezdette.
együtt az örvénylések eredendő okait kifür¬
mal található vezetőkre, a kik készek az életük
Kísérleteire a vallás és közoktatásügyi mi¬ készni, a mint azt teszik az amerikaiak és
koczkáztatására is, hogy a repülőgép ne csak nisztérium bocsátott egyelőre kisebb összeget francziák az Atlanti Oczeánon.
elméletben, de gyakorlatban is egészen beváltsa rendelkezésére, a melyből azonban ma még Harmadik gyakorlati feladata e pilotozásnak
mindazokat a vérmes reményeket, a melyeket csak műszer nélküli, úgynevezett pilot-ballon az aviatikának és léghájózásnak segédkezni, a
a kulturemberiség hozzája fűz.
megfigyelésekre telik. Ezek a budai Gellért¬ midőn megállapítva a felsőbb légrétegekben
hegyen a lehetőség szerint nap-nap után foly¬ uralkodó szelek irányát és sebességét, a lég
nak és máris szép és gyakorlatilag értékesít¬ utasait előre figyelmezteti a kedvező avagy
kedvezőtlen szélviszonyokra, nehogy esetleg
eredményekkel kecsegtetnek.
LÉGGÖMBÖK A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN. hetőGummiból
készült fél vagy egy méter át¬ nagy vízfelületek, mint például tengerek, avagy
Több évtizedek óta a meteorológia, az idő¬ mérőjű léggömböket hidrogénnal, a. levegőnél zord és járhatatlan hegytömegek _ közé sodor¬
járás tudománya teljesen új csapásokon halad; eme jóval könnyebb gázzal töltenek meg. tassanak.
ugyanis a helyett, hogy csupán a földszínón A hidrogént a cs. és kir. hadügyminisztérium
Dr. Massány Ernő.

MÉRIK A LÉGGÖMB FELHAJTÓ ERÉJÉT.
A LÉGGÖMBÖT ELBOCSÁTJÁK.

LÉGGÖMBÖK A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN. -TrautschJ.fölvételei.
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TENGERENTÚLI MENYASSZONY,
REGÉNY.

(Folytatás.)

Dániel Lesueur. — Fordította M. Hrabovszky Júlia.

Marié Therése nevetett, mialatt ezt mondta,
evetett az ő édes, galambturbókoláshoz haonló elhajoló nevetésével. Szerencsére Magtie nem volt jelen és nem hallotta, mikor «jó
asszonyénak'nevezte Szent Annát, a kinek
megható nagyanyai mosolya elárulja a kis Jé¬
zus sorsát megsejtő mélabús előérzetet. Nem
volt-e már elég, hogy Fanteuil a szent nő ke¬
serű mosolyát tüsszentési kedvre magyarázta?
De ezek a művészeti istentagadások talán kevésbbé bántották volna a fiatal leányt, mint
bizonyos feltevések az ő saját érzelmeit ille- Ismétlem neked, ő szereti Maxot, - állí¬
totta Kithé, anyai önérzetének biztosságával.—
És most, hogy már jobban ismeri a fiúnkat,
szemrehányást tesz magának, a miért a jó fiút
számítással v;ídolta; őt, a ki sohasem kéil
pénzt tőlünk a maga számára, legfeljebb, hogy
másokat segíthessen ki a bajból. És lásd, az
elismeréstől a szeretetig nem nagy lépés egy
egyenes leieknél, mikor valaki úgy, mint a
leányod, olyan tisztán tudja, mit akar . . .
- Ördögi akarata van, az már igaz, de ret-

SPANYOL KATONÁK PARTRASZÁLLÁSA.

zált világban, és ő meghalna _unalmában, ha
irodában kellene dolgoznia. Én pedig meg¬
halok bánatomban, ha ő elmegy. Oh, Jaques!
Úgy félek, hogy e napokban találkozott jó ba¬
rátjával, a kit annyira szeret, Darlon Róbert¬
tel, a ki nem tudom miféle expediczióhoz sze¬
gődött és szeretné, ha Max is vele menne
Közép-Afrikába.
Ez a kilátás — a gyenge anyai szív folyto¬
nos rettegése - - pillanatnyira árnyat vetett"
Marié Therése boldog reményeire és a szegény
asszony könnyekben tört ki.
De a férje megvigasztalta; most ő volt az,
a ki hitt a reményekben, a melyeknek az előbb
még nem merte magát átengedni.
- Aztán, ha ez a házasság nem jönne is
létre, — vélte Fanteuil, — ha Marguerite ma¬
rad, ez már elég ok arra, hogy Max ne utaz¬
zék el Afrikába. Láttad, minő örömteljes moz¬
dulatot tett, mikor ma este meghallotta, hogy
Marguerite velünk tölti a telet? . . . . Darlon
Bobért rövid idő múlva elhagyja Francziaországot. Ez oldalról tehát mitől sem kell tar¬
tanunk . . . Ha pedig Marguerite visszatér Ame¬
rikába, — ha ugyan visszatér — miért ne tenne
egy utat a te fiad is New-íorkba? . . . Ez el¬
terelné őt egyébtől . . . És mindenesetre örö¬
met okozna Maxnak, még ha kis húga örököA MELILLAI ÖBÖL.

tenetesen zárkózott. Hogy tudja meg az em¬
ber, mi megy végbe benne ? — jegyezte meg
az apa.
- Erre csak egy nő képes, - - felelte Kithé,
bízva szivének ösztönszerű sugalmaiban. —
Bizonyos jelek eleget mondanak nekünk. És
biztosítlak, hogy Marguerite ma már nem mon¬
daná ki azt a kegyetlen szót, mely annyira fel¬
háborította nemeslelkű Maxunkat . . .
- Miért ismételted azt Max előtt? . . . Lásd,
ezzel nagyot hibáztál!
- Igazad van. De jól tudod, hogy én sem¬
mit sem tudok elhallgatni sem előtted, sem
előtte. Azt hittem, már semmi remény többé
és Maxot egy nagyobb bánattól akartam meg¬
kímélni : a viszonzatlan szerelemtől. Mert, lát
tam, hogy érdeklődik Margueritért és a leányka
hideg magatartása még csak jobban szítja ér¬
deklődését. De Marguerite velünk marad. En¬
nek több jelentősége van, mint gondolnád.
- Adja a jó Isten, Rithém!
- Oh, igen . . . Meglesz, mert a jó Isten
tudja, hogy ha a fiamat házasítani, sőt nem
tagadom, gazdagon házasítani óhajtom, ebben
csak jutalmat kérek számára a nekem hozott
áldozatért és ebben látom az egyedüli eshető8
éget, hogy áldozatát továbbra is meghozza...
Mert Max mindég arról álmodozik, hogy távoli,
veszélyes országokba megy, felfedező utakra.
°h, én jól tudom, hogy lelke mélyében még
mindég foglalkozik ezzel a rettenetes gondolat¬
tal! Azt állítja, számára nincs hely a czivili-

AZ A SPANYOL ERŐD, A MELYBŐL ELŐSZÖR LŐTTEK A MAROKKÓIAKBA.
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ger Vilmos, hal-, vad- és baromfikereskedése, Bnda
tása, a melylyel mélyfilozófiaigondolatait a művész hogy szárazzá válnék és hatvanhat jól sikerült ké¬ pest, Deák Ferencz-tér, földalatti villamos pavillon
pével
bőséges
anyagot
ad
a
szemléletből
való
meg¬
forma-gazdagságával adja elő, a másik pedig Plató
D i a n a s ó s b o r s z e s z mint házi szer kapbató »2'
művei között a legtöbb problémát veti fel s így a ismerésre.
egész országban. Köztudomású, hogy bedörzsölésekre
legtöbb gondolatot ébreszti. A két dialógust fordí¬
Magyar írók élete és munkái. Szinnyei József a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hűsítő. Az összes
totta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta dr. Der- nagy lexikális művéből most jelent meg a 117. fodrászüzletekben fejdörzsölésre és borotválkozás után
csényi Móricz. A fordításban a szöveget pontosan füzet, a Xm. kötet 8. füzete, mely a Sztankovics- arczfecskendezésre az urak használják. A fájdalmakat
értő és híven tolmácsoló filológus egyesül a gondo¬ Táncsics nevek közé eső 279 iró életrajzát s mun¬ azonnal csillapítja. Masszírozásra általánosan minden
latok mélyébe hatoló filozófussal, Piátó gondolko¬ kái bibliographiai összeállítását foglalja magában. házban csakis L>iana sósborszeszt használnak E»v
dásának egyetlen árnyalata vagy szine sem vész el Az eddigi 117 füzetben immár 25,795 iró életrajza oveg 44 fillér.
N a g y s á g o s a s s z o n y o m ! Ne vasaltasson szaba¬
a magyar tolmácsolásban, nyugodtan olvashatja a van felsorolva.
dalmazott és ezerszeresen bevált hamurostám nélkül
szakember, a ki az eredetivel való összehasonlítás¬
Új könyvek:
a melylyel munkát és időt takarít meg és sok veszély!
ból megállapíthatja hűségét és pontosságát s a laikus
Lallu Radha és egyéb műfordítások. Kégi és nek elejéi veszi. Bővebbet a hirdetési részben talál¬
érdeklődő, a ki biztos lehet benne, hogy csak¬
ható hirdetésemben.
ugyan Platót kapja gondolatainak teljességében és modern angol költőkből fordította Zsoldos Benő.
stíljének csorbítatlan gazdagságában. A jegyzetek Budapest, Franklin-Társulat; ára l kor. 50 fillér.
Platón válogatott művei. Hl. kötet, Symposion,
és magyarázatok nemcsak az idevágó irodalom ala¬
pos ismeretével, hanem a magyarázó eredeti felfo¬ Phaidros. Görögből fordította, bevezetéssel és jegy¬
HALÁLOZÁSOK.
gásának érvényesülésével is készültek ; rámutatnak zetekkel ellátta dr. Bercsényi Móricz. (Filozófiai
arra a belső kapcsolatra, mely Plató dialógusaiban írók tára XXII.) Budapest, Franklin-Társulat; ára
Elhunytak a közelebbi napokban : TOPLEB KÁROLY
a stílus és az ember között van, a bensőbb jelek három korona.
negyveunyolczas honvédszázados, nyűg. kúriai biró
földerítésével mutatják ki a gondolat és stílus pár¬
Ahn-Palóczy: Gyakorlati olasz nyelvtan. 4-dik a Lipót-rend lovngja 83 esztendős korában Buda¬
huzamosságát.
kiadás. Budapest. Lampel-Wodianer részvénytárs.; pesten. — Szigeti SZÖLLÖSY MIKLÓS, a mátamarosi
honvédegyetület legidősebb tagja, 95 éves korában
Ahn-Palóczy olasz nyelvtana most már 4-dik ára 2'20 korona.
kiadásban jelent meg, a mi mindennél jobban bizo¬
A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismer¬ Máramaiosszigeten. - Nagybarcsai BABCBAY BÉLA
nyítja a könyv nyelvtanulás czéljaira alkalmas vol¬ tetése. Irta Zsámboki Gyula. Budapest, Franklin- földbirtokos l-l esztendős korában Budapesten. —
tát. A nálunk forgalomban levő olasz nyelvtanok Társulat.
LÁNG FBIGYES dr. zombai körorvos, tb. vármegyei
közt ez a legalkalmasabb, mert nemcsak jó mód¬
Magyar irók élete és munkái. A M. T. Akadémia főorvos Zombán életének 76-dik esztendejében. —
szert követ a kiejtés, a nyelvtan, a szókincs elsajá¬ megbizásából irta Szinnyei József. Budapest, Hor- GBIGÁSSY MIHÁLY tokaji görög katolikus esperes-patítására, hanem gondosan megválogatva épen nyánszky Viktor. Egy-egy füzet ára egy korona.
rókus 63 éves korában Tokajon — LENGYEL JÁNOS
annyit ad, a mennyire a kezdőnek s főleg a magá¬
újfehértói görög-katoliins lelkész szentszéki ülnök
ban tanulónak szüksége van. 3 a derék kis könyv
életének 75-ik évében. — MATEJKA VILMOS tb. kano¬
haszna annál nagyobb, mert a természet és kultúra
nok, esperes-plébános Ecserben életének 66-ik esz¬
EGYVELEG.
szépségei ma mind több és több magyart vonzanak
tendejében. — Id. dobói DOBAY IMBE földbirtokos
Olaszországba s a ki a nyelv legalább részleges is¬
* A nyers vas elektromos úton való előállí¬ Tarczadobón 81 éves korában. — WOTZASIK GYTJLA
merete nélkül utazik, az fele annyi hasznát és élve¬
tása.
Három svéd mérnök: Grünwall, Lindblad és ékszerész 67 éves korában Budapesten. — AUSPITZ
zetét sem látja fáradozásának.
Slálhane technikailag és praktice megoldották a ADOLF iskolaigazgató, a koronás arany érdemkereszt
A görög művészet kiválóbb alkotásainak is¬ nyers vas elektromos úton való előállításának prob¬ tulajdonosa, a legrégibb nagyváradi tanító 74 éves
mertetése. A laikus érdeklődő, a ki a műtörténet lémáját. Az előállítás költsége tonnánként 60 koro¬ korában Nagyváradon. — GÖRÖG GYULA nyűg. reál¬
valamely ágáról alapvető tájékozást keres, eddig náról 50 re szállott Több helyen már tényleg ezen iskolai tanár Kassán. — HODOSSY GÉZA kereskedő,
nehezen talált czéljára alkalmas könyvet, mert a módszerrel történik a nyers vas ellőállitása. (G. L.) takarékpénztári pénztáros, a szombathelyi evang.
nagyobb monographiák túlságosan bővek és szak¬
gyülekezet tanácstagja, Steinhofban életének 45-ik
Titaiiiu-iniivek házi és mezőgazdasági gépgyár¬ esztendejében. - - NÉMEDY GYULA takarékpénztári
szerűek neki s olyan alapismereteket tételeznek
nál
Pernau-Wels,
egy
nemrég
lefoljt
közgyűlés
hatá¬
fel, a melyekkel nem rendelkezik. Ezeket az alap¬
rozata értelmében ujabb jelentékeny tőkeemelés tör¬ igazgató Kunszentmártonban életének 66 ik eszten¬
ismereteket adja meg Zsámboki Gyula «A görög ténik,
dejében. -— LISZKAY JEKŐ, nyűg. igazságügyminisz¬
továbá dr. Wiesenberger Károly welsi ügyvéd
művészet kiválóbb alkotásainak ismertetésen czímŰ urat helyettes igazgatóvá nevezik ki, ki a czéget teri tanácsos 63 éves korában Komáromban. —
könyve, melynek használhatóságát legjobban iga¬ Friedlander Rudolf és Schlenker Miksa urakkal együt¬ KBASSY FÉLIX, tatai czimzetes apát, egri kanonok
zolja az, hogy rövid idő alatt most második kiadás¬ tesen fogja jegyi zni. Ezen évben még egy néhány 67 éves korában Egerben. — REMÉNYI BEBNÁT Bu¬
ban jelen meg. Ezt a kelendőségét meg is érdemli, fontos épület-nagyobbitás is történik és a gyári be¬ dapesten életének 54-ik esztendejében. — Dr. KÖNIO
mert olvasmányok alakjában nagyon jól, vonzóan rendezést is tökéletesbitik, hogy ezáltal a teljesítő HENBIK, a Ferencz József kereskedelmi kórház pénz¬
és közérthetően ismertet meg a görög művészet képesség fokozódjék.
tárának rendelő orvosa, az ág. év. német egyház
nevezetesebb és jellemző alkotásaival, megadja
Dunai é s tengeri halakat, valamint más külön¬
presbitere, Budapesten életének 63-ik esztendejé¬
mindegyikről a szükséges tudnivalókat a nélkül, legességi balfajokat ajánl Lénárt Á. utóda Weinber- ben. — EÓZ?AY SÁNDOR kereskedő 49 éves korában
Báli

Selyem

Musseline Voile
Marquisette-

és «Henneberg».se!yem 1 K
35 f.-löl félj. b e m e n t v e
és vámmentesen. Minta
postafordultával. Megren¬
delések bármily nyelven
<• 11 intézendok: » •>

l

an Seidenfabrikt. Henneberg ÍU Zürk'll.
.

A Bor- és Lithion-tartalmú

Első

húrom

Paradisia

gyógyforrás

Salvator
kitűnő sikerrel használtatik
vesebajoknál, • húgyhólyag bán¬
talmainál ésköszvénynél.aczukorbetegségnél.az emésztési és léleg¬
zés! szervek hurutjainál.

Húgyhajtő hatású !
Uasmenfes l
Könnyen emészthető !
Teljesen tiszta l

Budapest főraktár Édeskaty L. árnál.

régi készítmény

__

Marmora
Egy kísérletinél

Az előkelő hölgy¬
világ a r c k r é m é
* korona. :: : :
Az arczon látha¬
tatlan r l z s v i r a g
púder, fehér vagy
testszin (natúréi le)
— _ 6 korona,
mandulaliszt,
kedvelt mosdópor szappan he¬
lyett, 3 K 50 f.
•

Hirdetések

felvétetnek Blockner I. hirdető¬
irodájában, Bpest,IV.,SUt6-fi. 6.

Kérjen mintákat újdonságainkról, feketében, fehérben és
színesben E llenne, Cacbemire, Shantung-, Duchessí,
Crepe de Chine, Cótelé, Messaline, Monsseline
14) cm. széles, méterenként K 1.21) és feljebb. Bársony
és pina ruháknak és blúzoknak stb. úgyszintén hímzett
blúzok és ruhák batisztban, szövetben, vászonban és se¬
lyemben. Csakis szavaloltan szolid selyemszöveteket áru¬
sítunk, közvetlen a magánvevőknek bérmentve és el¬
vámolva.

SCHWEIZER & Co„ LUZERN U 24 (Svájcz.)
Selyemszövet kivilel. — Királyi üdv. szállító.

M, & Mme, Czartoryski
tozmetltalIntézet, cs. és k'n.föhtrczegi ndv. szállító
IV., \ 7 áczi-ulcza \\ 27 szárri

BUDHPEST

KÍNA BORA VASSAL

lkn« kiállítás 19O6 Legmagasabb kitűnt.
Erősitősier gyengélkedők, vérszegények • •
libb.do.ók «Mam4r». Étvág 7 gerje.,t«, idegerősítő és vérjavitó sier.
K i t f i n* !»•
öWMX-nél több orvosi TÍlemóny.

I. SerrmlI*. «.fc&. iinri miiitó Trieste-Barcola.

SteckenpferdLiliomtejszappan
=
•

legenyhébb szappan

és fejfájást elmnlMztja. —
Kispesten.

evári tisztviselő Budapesten. — BUDAÍ JENŐ magyar

Hervadt rózsa a nyárból. Egy pár nyakatekert kife¬
jezés, egy pár másoktol eltanult szólam még nem vers.
Oszszel. Ború. Lágy, nőies ábrándozás, van egy
kis muzsikája, egy kis hangulata, de csak a lélek
felületén marad. Nekünk mégis csak nagyon könnyű
mind a kettő.
Viszontlátás. Ha nem volna benne egy-két gyönge
rím, észre sem vennők, hogy vers, annyira prózaian
van irva.
Vanyarcz. K. P. így, csak a cziméről, nem ismerünk
rá, melyik regény lehet. Talán valami nagyobb könyv¬
kereskedés útján kellene megtudakolni.
Emlékezés Ofélia asszonyról. Alkony a parkban.
A fejlődés csakugyan meglátszik, de még nem érte
el azt a fokot, a melyről a nyilvánosság elé lehetne
vinni.
Versek. (Ha egyszer. Az én mintám, stb.) Izetlen
Petőfieskedés, — nyugodt lehet, ilyen versek révén
sohse fogják az iskolákban magyarázni verseit.
Szerenád De'métárnak. Tiloláskor. A bohócz. Most
se mondhatunk többet, mint máskor: intelligens,
fiatal ember ambicziózus dolgai, de nem poétái dolgok.

királyi pénzügyi számvizsgáló Nagyváradon 41 éves
torában. — Felsőpulyai BÜK GYULA cs. és kir. utászhadnagy 21 éves korában Szegeden. — BOSSÁNYI
ELEMÉB fővárosi rendó'rfelügyelő a Sahwartzer-félo
szanatóriumban. — SZIKSZAY ZOLTÁN, máramarosszigeti ref. lelkész, a máramaros-ugocsai ref. egy¬
ház megye esperese 47 éves korában Nagysza¬
lontán.
Özv. LOMBAY JÁNOSNÉ, szül. Hajnal Katalin 76 éves
korában és özvegységének 50. évében Endró'dön. Az
elhunyt özvegye volt néhai Lombay János pesti
Ügyvédnek, a ki az 1848/49-iki szabadságharezban
mint kormány-futár vett részt és a ki a temesvári
csata után, Kossuth Lajosnak Aradról Orsován át
történt menekülésénél és a szent koronának elrejté¬
sénél és megőrzésénél közreműködött. — Cziráki
és dénesfalvi CZIBÁKY ANTALNÉ grófné, született
Keglevich Kóza élete hatvanadik évében Budapes¬
ten. — Özv. BATJMGABTNEB NÁNDOBNÍ, szül. Breuer
Cziezilia, jószívűségéről ismert úrinő 86 éves korá¬
SAKKJÁTÉK.
ban Budapesten. — GUTTBNSTEINI HOYOS SÁNDOBNB
grófné, Stüchsenstein bárónéja, szül. nemes Zangerl Helén Sátoraljauthelyen életének 65-ik eszten¬ 2667. sz. feladvány Schuster Zsigmondtól, Budapesten
dejében. — Piret de Bihain HUBEBTA bárónő tizenSÖTÉT.
nyolcz éves korában Budapesten. •— Özv. MUBAKÖZI
LÁSZLÓNÉ, szül. felsőmérai Horváth Johanna Buda¬
pesten 78 éves korában. — Dr. VÉCSEY JÍNOSNÉ szül.
geleji Gelley Mária Miskolczon, életének 43-ik esz¬
tendejében. — Özv. nemes CSILLÉBY BENŐNÉ szül.
Sántha Konstanczia 82 éves korában Kecskemé¬
ten. — Özv. NEUSCHLOSZ MIKSÁNÉ, szül. Hirschler
Berta, jótékonyságáról ismert úrnő Budapesten. —
Özv. BÉKEFFY FEBENCZNÉ, szül. Hencz Alojzia 74 esz¬
tendős korában Várpalotán. — Özv. WEICHINGEB
ANTALNÉ, szül. Gruber Julianna Keszthelyen 85 éves
korában. — Dr. MEZEI PÁLNÉ, szül. Igó Mariska 27
esztendős korában Kecskeméten. — Dús SÁNDOBNÉ,
szül. olgyai Olgyay Teréz Nagykikindán. — Özv.
b c d e f g
pelsőczi HÁMOS LAJOSNÉ, szül. trebesztói és révai
VILÁGOS.
Eévay Kóza 85 éves korában Eozsnyón. — Dr. KE¬
MÉNY ZOLTÁNNÉ szül. Kalenda Mariska 43 éves korá¬
Világos indul és a második lépésre mattot ad.
ban, Szolnokon.

Szerkesztői üzenetek.
Az én őszi dalom, utolsó kísérlet. Üres ábrándo¬
zás, nincs művészi magva, tehát nem is érdekel
senkit

MalljuK
ama

A 2649. számú feladvány megfejtése Blake F.-tó'l.
Vtlágot.
l Vd8—f6

Sötét.
Világos, a. Sötét.
Fa4—o6(a,b, 1. . . . . __. Fa4—b5
c, d) 2. Bd5xb5 t stb.
2. Hd4-e6 f stb.

1.
Fa*-d7
2. Bd5xd7 t Btb.
d.
\. ...
Ke4xd5
1. Ffl-dá t stb.

\.
2.
1.
2.

1,
. . . Fal-e8
2. Hd4xb3 f «tb.

A 2650. sz. feladvány megfejtése Gamage P.-tol.
Világot, a. Sötét.
Világos.
Sutét.
l
Fgl-f2
d6—d7
Kd4—c5
2. Ve6—e3 fi stb.
Ve6—06 f! stb.
c.
6.
1.
. . . . . f6-15
_
„ Fgl—e3
a. Ve6—e5 f stb.
Ve6xb6 \ Btb.
d.

1.
Hc8-d6
2. Fb8xd6 f stb.

l
t BZ.
2. Ve6—el! t stb.

Helyesen fejtettek m e g : Merényi Lajos. — Oeiat
József éa Btark Vilmos. — A tBudapeiti Sakk-kört —
A tBudapetti III. kér. Sakk-kör* — Ludinyi Antal. —
Wyscbogrod Pál. — Beér Mór. (Budapeit). — Németh Péter
(Ciongor). — Ktatzig Bobért (Fokért.) — Müller Nándor
(Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó
János (Bakony-Szenüatttó). — A tGyöri Sakk-kört. —
Székely Jenő. - Méazey József (Győr). — A tZborót
Tanaikon. — A • Kalocsai Katolikut-köri — Veöreös
Miklós (Zircz). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodzántjlak). A •Dunafóldvári Egyenlölégi kört (Dunaföldvdr > — Barcsa
Mihály t Biharudvari). — Csolnoki István (Hajduhadhdza).
A iLeibicíi Gazdatdgi Katzinó.t (Leibicz). — Lnstyik János
és Szivftk János (Alberti-Irta).—tCiengeriKtuzinót (Cienger).
Király Mihály (Zenta). — Knnz Bezsö (Temetrékái).

KÉPTALÁNY.

A 42-ik számban megjelent képtalány megfej¬
tése : A nyelvnek nincsen csontja, mégis sok em¬
bernek betörte a fejét. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _
Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál.
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Beáltanoda-n 5.
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utoza 4.

szeplös hölgyeKet

kik arczukról egész egyszerűen lemossák az összes szeplőt és pattal ást a DIANA szappan és DIANAkrém segítségével.
KÖSZÖNŐ LEVELEK:
Igen tisztelt Gyógyszerész úr
Ne vesse meg az én elismerő levelem, de nem tudom másként meghálálni azt,
hogy a Diana cremje minden szeplómet elmulasztotta. Különben nem volt sen
szépséghiba rajtam, de az a sok szeplö egészen eltorzította az arczomat s azt Imze,
a fő w egy nőnél, hogy az arczböre sima és fehér legyen. Egész eletemben
no
fogok Önre gondolni. Üdvözli
* a n s G r e t e Bweerlu.

Tiszteli ERÉNYI ú r !
Szívesen lerjeszlem az ön Diana-szappanál és Diana-crémjét, mert végtelen örömöm
van mióla ezen szereket használom. Ahányszor a tükörbe nézek .mindég oldom én ,
hogy nyen csodálatosan ellűnlek a szeplőim és pallanása m Kerek ismét 6 darabDiana-szappanl és 3 üiana-crémet nappali használatra. Tisztelellel Bchleslnger Qertrnd.
Tiszlelt ERÉNYI úr!

los módon megszépilellék az Ön szerei.

Teljes tisztelettel Indwiy Sarolta.

DIANA-PÚDER
pedia arról nevezetes hoqy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen lathatatlan;
amennyiben pldk teliesen ártalmatlan kerekből van összeállítva ki van zárva a lathatosaga a kekesS I szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert hasznainak.
Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli

Egy nagy darab Diana-szappan

l kor. 5O fül.

=

: a bőr részére. : :

V*»irolh«t6 > gyógysierUrtkban félliteres ttvegekben
K 160, liurw Hegekben K 4.80.

ne tétovázzék, hanem
=
használjon azonnal

Budapesten. — HOMEOGDI LacniENfeTEiN GÍDLA Mistolczon 29 éves korában. — Id. BBNKEET GSÖBGY
Budapesten 63 éves korában. — GRYLLUSZ VaMos

Tekintetes ERÉNYI uram!
Ha lehet, küldjön utánvéttel 4 darab Diana-szappant, mert már elfogyott a másik
3 darab és én annyira megszoktam már a Diana szappant, hopy nem is tudnék más
szappannal mosakodni. Dicséretére válhat ez a szappan, mert mióta ezzel mosakszom,
nincs egyetlen szeplöm sem és hófehér lett az arczom. Amikor a Diana-krémet
lem haíználni, eláször nagyon megijedtem, mert egeszén lehamlott a borom, de l
annál szebb lett az arczom. Mindenkinek örömmel aianlom a Diana-szereket. A?
Kelemenne.
szállítást kér

Kapható

Lázas betegségeknél,
minők: influenza, pnenmónia, stb. a fKiifekei egész¬
séges táplálószer, hatásos tényezője a lázellenes diétá¬
nak, mivel könnyen emészthető, erőt adó táplilék és
asványtartalmáyal az étvágyat is előmozdítja.

SVAICZI SELYEM avámmentesen
házhoz!

965

VASÁENAPI ÚJSÁG.

Bcrctvás pastillátt]
^^^ "*wMt &\j jH'V"f^
—~ K&pn&tó miiidfiD ffvóflrvfl2ortRr"öflö*
**ivm &J»DI vít. ^™» üftrono doboznál IDEVÖD uoBtfti szálli^^^' J^^f

Kaptatö e,e,z Eurtpában . syíayiárrtban, drojírláktan és parlUmerláKtan. ÁM nem tudja • * > Hel,tó 9 a«. be«.r e :nl azre„del|e» e , .központból:

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5.
megrendel** is tordnlóposUv.] otánrtltól «szközö]Iellk.)

g.

\frSAENAPI ÚJSÁGA
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BLÚZOK=RUHJÍK

GYÓGYMARGIT FOKKÁS
Bereg-megye.

costnm és pongyolák —

FALÜDI LÁSZLÓ B p & ^ p ^ , 4 8 -

gyomor, belek, húgyhólyag e különösen a l é g i ö nervek hnratos bántalmainál igen jó hatású még
.'. .'. akkor is, lia vérzések esete forog fenn. .'. .'.
Megrendelhető: ÉDESKUTY L.-nél Budapesten és
a forrás kezelőségénél Munkácson.

TÖRLEX
PEZSGŐ.

Í909. 56. ÍV,OLTA„.
46.

Nagyságos asszonyom l

He uojflltdjjon

hamurosta nélkül l Sok időfecsérléstől, tisztit
lanságtól, veszélytől kíméli és óvja meg szabadal
mázott és ezerszeresen bevált hamurostám! EH
dig a szénvasalót lóbálással és fujtatással élegz
teni kellett, ami időrabló, veszélyes, fáradságos é
tisztátlan kezelés volt. Mindez a hamurosta has
nálatával megszűnik, mert ez az egyszerű é
nagyszerű házieszköz oly kitűnő szolgálatot telje¬
sít, hogy már az első használatnál elragadtatással
beszél róla és tovább ajánlja. Kezelése kömiyif
egyszerű és tiszta. Ha a vasalóban már sok hamu
van, akkor tartalmát a hamurostába üríti, amelyet
a tűzhely nyilasa fölé helyez. Egyszerű rázással
a hamu azonnal átesik a rostán és a benne
maradt már kialvófélben levő szén a léglmzam
által egy perez alatt felélesztve, a vasalást azon¬
nal újból lehetővé teszi. Ez 100%^osiddmeg.
takarítást jelent I Ára tehát (darabja 2.80 kor"
kapható minden jobb szakbavágó üzletben) hama¬
rosan megtérül. Képes leírást ingyen és bérmentre
küld Müller János Budapest, IV., Aranykéz-u. 8.

Dunnié5íen$erihü!nRüí,

ÚJDONSÁG!!
PAPEK-féle
törv. védett

Budapest, IV., Koronaherczeg-ntoza 11.
— Harisnya és keztyü különlegesség. —
6 pár príma flór fekete térd nőiharisnya 5 korona. Árjegyzék bérmenUe.

Feketére fest * Hófehérre tisztit
hetenként sok 100 ruhát.
napont* Átlag 20.000 sallert, kellőt.
l £ uhu K vegyileg? tlsztitta.tn.ak

EALTBUERGER rnbafestoárában
JÓ PAJTÁS

JÓ PAJTÁS

munkatársai:

munkatársai:

Benedek Elek,
Mikszáth Kálmán,
Molnár Ferencz,
Móricz Zsigmond,
Rákosi Viktor,
Sebők Zsigmond,
Schöpflin Aladár,
Sebestyén Károly,
Szöllősi Zsigmond

Mrányi Emil,
Endrödi Sándor,
Közmű Andor,
Lampérth Géza,
Lévay József,
Lipcsey Ádám,
Radó Antal
s más jeles költők írnak
szebbnél-szebb verseket.
A

s más jeles írók Írnak el¬ JÓ PAJTÁS
beszéléseket, meséket, re¬
képeit
gényeket, czikkeket.
jeles művészek rajzolják.

Megjelen minden vasárnap.
E l ő f i z e t é s i á r : egész évre 1O kor., félévre 5 kor.,
negyedévre 2 kor. 5Ofillér.Egyes szám ára 2O fillér.
A JÓ P A J T Á S KIADÓHIVATALA

FRANKLIN-TÁRSULAT
„, .

. . ....

Budapc,,, l V.

Fiók kiadóhivatal:

LAMPEl R. KÖNYVKERESKEDÉSE
MOOIMIER f. ÉS r u i ) B.-T.
4. Budap t «, VI. Andrátsy-út Sí

n küld a kladóhlt

= KASSA.

-

9 5 krajczárért árusítjuk el.

pénztárcza

erős /ergebörből. Előnyei: egy drb bőrből készítve, minden pénz¬
nem külön van. lapos és nem merev. — Urak részére H cm. hoszS7.ú, T'/i cm. széles3 korona, hölgyek részére H cm. liosszu, 6V» cm.
szeles 3 K. Vidékre 2 darál) megrendelésnél porlómentes küldés.

PAPEK JÓZSEF bőröndös és finom bőráru készíti
Budapest, VIII., Rakóczi-út 15/B. — Árjegyzék bérm.

Alapitasi év: 181O. =

kirakatainkban látható.

Mintákat vidékre

Irodái VI., Andrássy-át 5. (saját házában).

DÁVID KÁROLY ÉS FIA

Sétány fák. díszcserjék, tűlevelűek, kerltésuövényék, tiogyogyümöIcsüek stb. stb.

doboz-, papíráru- és szab. fémkapocs-gyára

SZŐLŐOLTVÁNYOK,

Budapesten, I.,Mészáros-iitcza 58, sz,

«Ella> h a j - és szakállnövesztő
pomádém rövid használata után. Szigorúan
megbízható Hatása meglepő, öreg és fiatal,
urak és hölgyek hajuknak, szakálluknak és
szemöldöküknek ápolására és növesztésére
l csakis Ella pomádét használjanak Ár. talniatlauságáért szavatolás. A korai meg] őszöléstö! megér; a hajnak gyönyörű fényt
|és teltséget ad. Számtalan elismeró'irat min' den Tilágrészbó'l. Kitüntetve : P á 1909 diazoklevéllel, arany¬
A ieltaláló kisleánya. r i séremmel
és diszkereszttel.
Kapható: Mitzky K a m i l l a úrnőnél, Marbnrg a/D. Grethe«rasse2/d. Budapesten : Török J.-nél Király-utcza és Kartschmaroff A.
drogériájában Rákóczi-ut 50. Szétküldés csakis utánvéttel, vagy az ösz»»g előzetes beküldése ellenében ; árak: t tégely 2 kor. cs 3 kor. 50 fill.,
3 tégely 5 kor. és 8 kor. 50 'fill.

OLCSÓ
CIPŐK

Elegáns férfi vihsz ozipő
korona 8.—
Elegáns férfi box czipő
korona 1O.—
Női erős v í z kor. 6.5O
Erdélyi darooz csizmák
korona 12.—

Budapest, VII., Király-utcza 9. sz.

LOHR MÁRIA

A 16-os Broimiiig

csakis IV. kér., Bécsi-utcza 4. szám.

fordulion minden ér¬
deklődő, ki súlyt
fektet elsőrendű faj^
tiszta anyagra. ::
GYÜMÖLCSFACSEMETÉK

FOHN ÁBRAHÁMNÁL
ssy-u .
z z o g - / . .
Károly-körut 18., IV., Ferencziek-tere .
(Iránji-utcza
sarok),
>
^ Ü S ^ K VII.,
V ^Király-utcza
g T a o'-g

Tisztelettel

Szénásy, Hoffmann és Társa

::

bérmentve küldünk.

Kapnátok

Rendeléseknél szíves¬
kedjék lapuikra hivat:: ::
kozni.
:: ::

A „Titania"

Telefonszám 41— 48. Sürgönyczim: Cartonage.

gyorsgőzmosógép
felfilmal
ÍJSSSÍt

Oőierői-e berendelve.

kurrencziához tartozzék (olya- /
nokat is, melyek nagy l ármáVal
és piaczi reklámmal hi'rdettetnek) ;
hófehérre harmad annyi
időben, mint azelőtt ;
' fehérneműt eddig
el nem ért módon ;
OLCSÓ de jó.
Sok ezerül üzemben és Qgyan:: ennnyi az elismerőlevél. ::
HF
Próbára is. ~9KJI
Titania - mángorló.
17-féle
nagyság¬
ban 2—3
keményfahengerrel,
minden árfokozatban
35 K-tól
feljebb. Öt
—
évi jótállás
Titania-forrófacsaró.
elsőrendű paragummi hengerrcl. Prospektusok, plakátok és
referenciiík ingyen. Magyar¬
országi vezérügynök: Takács
Oszkár Budapest, VI. kér.,
Nagymező-utcza 49. sz.
TITANIA- MÜVE K
W e l s , Felső-Ausztria 20. sz.
Gyártanak különlegességek
gyanánt : mosógépeket, takarmány-föUesztöket, vetőgépe¬
ket, szénagerehlyéket, szegecs¬
fecskendőket, különzöket, stb.
' { Részlettizetéjek szívesen en-

Csipke-, vegyészeti tisstito é» festésiét!
intézete. Gyáj^: VIII.,^Barog8-nto«a 8 5 .
Fióküzletek: IV., Eskil-út C, M , AndrAlsy-út 16.
Vili., József-karút 2, 1X^ Calvin-lér O, V_ Harmln
czad-utcxa 3, VIM Teréx-kArút 39.

Vadászfegyverek
legjobb gyártmányok u. m.:
Nowotny I. Prásra, Holland
& Holland, Purdey Scot stb.

GANZ ÉS TÁRSA *SfOÍSlSSef.

Sport és utazási cikkek

tereik (Griffln rendszere). Hengerszék.k mjlmok •»*»»:'»« S 2 2 -^SSSui

m elér-

Ganz-léle Villamossági R.-T. Budapesten, II. kerület, Lttvöház-utcza.

st,If.Jáeii-nieza28.

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

megtakarít ]s5 \ f í

* * * * B»el«tti KKOHFtJSZ. * * * *

rendkívül nagy választékban,
a megszokott szolid árak mellett,
:: legjobban beszerezhetők : :

::

Ezen selymek elárusitása már megkezdődött és egyrésze árral ellátva

Nincs kopaszság. ::
Nincs hajhullás. : : ::
Nincs korpaképződés.

Divatos kézimunkák

Szép * Tartalmas * Mulattató * Tanulságos. |

::

Faiskolák és sznlüoll'ványfelEpEk

Nagy-szállodájában é s T h e r m a l - s z á l l o - ' ) Burtape.st, V., I>eák Fercncz-tér, Halcsarnok.
(Injában lakAs teljes ellátással naponkint II)
Telefon 91-85.
Telefon 91-85.
koronától feljebb. Minden szobától fűtött folyo¬
sók vezetnek az iszapfürdőkhöz. Természetes
forró-meleg kénes források, iszapborogatások.
Prospektust küld a
Szt.-Lukdcifürdő Részvénytán. Budapeit, Euddn.
és hozzávaló kellékek, függöny kongré, 110 széles mtr. l kor.,
remek sodrotiszálu kongré futó T. millienx kezdve, anyaggal 4 K .

Első száma 1909 október lió elején jelent meg.

Egy selyemgyárnak szebbnél-szebb mintákból álló teljes készletét si¬
került potom áron megvennünk, melynek összes minőségeit kivétel nélkül

r
= Vilmos =

fl Budai 5zt.íuMcsfürdíi

KÉPES GVERNEKLflP

A tisztelt hölgyközönséghez!

(I. sima áru) európai és amerikai sima
gyökeres vesszők. (Oktató diszárjegyzék
kívánatra ingyen.)

valamint Hnm ár,
Languszta,
Scampi slb. sziíllit

Téli f ürdőfcura.
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VASÁENAPI ÚJSÁG.

szín. 1909. 56. ÉVFOLYAM.

H.kteomo. Tiláffitó i s .rSátTlteU ber«id.»ések egyené,
lTUunpák reklánZzélokra. Elektromos ömemek * d « * "
termdeiéiek átalakítása. Bl.ktrojnos ű«emn síiya
népek, ventilátorok, mezei vasutak, nántá-. cseplo- ^
Elektromos kl«- és naffynratek. Báaymvmsntak. sakkal súvfsen itolgalunk.

•A8YABHOM ELSŐ, LEBMAOYOBB ÉS LE610B8 HÍRNEVŰ ÓBAÜZLETL

ORAHEKSZtKtK lü-evijoraiiassai

RÉSZLETFIZETÉSRE
««vtélt bérm««tve. Javltiaak

ŐSZ VOLTAM
és a Grolich-féle hajtej kétnapos használata után hajam
gyönyörű barna szint mutat, mely el nem múlik. Szap¬
pannal való mosdás után a festés csak annál erősebb
lesz. (Kivonat a naponta érkező elismerő levelek egyikéből.)
Grblich-féle ólommentes hajtejben végre egy oly
praparatumhoz jutottunk, mely mindazokkal az előnyök¬
kel bir, melyeket egy jó hajüatalitó szertől megkívánunk.
A Grolich féle hajtej megfiatalítja az ősz hajat, míg a
vörös vagy a világos hajat megsötétiti. Már egy kis üveg,
a melynek 2 K az ára, hosszabb használatra elegendő és
mindenkinek módjában lehet meggyőződni, hogy a szer
mily gyönyörűen szép ifjn szint ad a hajnak. A festés va¬
lódi és ellentáll a szappannal való mosásnak, sőt ezáltal
csak annál erősebben jut érvényre.
A Grolich-íéle hajtej ártalmatlanságát a cs. k. élelmiszervizsgáló intézet
Bécsben okmánynyal igazolta. — Szétküldi Joli. Grolich angyal-drogériája
Briinn-ben. Egy üveg K 2.— és 4.— (portó külön).
Főraktár Budapesten: Török József, Király-u., Egger nádor-gyógytára
Váczi-körut 17, Molnár és Moser drogéria Koronaherczeg-n. 11, Detsinyi Ká¬
roly drogéria V., Fürdő-utcza 10, Lux Mihály drogéria IV., Mnzenm-körnt 7.
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VASÁBNAPI ÚJSÁG.

g < REKORD*
! kézitáska

ROZSATEJ
kitűnő teint-ápolúszer
Halálos üdeséget kölcsönöz
lialzsamszitppiin hnzzá

OSAN !£

Legújabb minta. Erős zerge-, angol
saffián- vagy kecske bőrből minden
színben 18 cm magas, 21 cm szé¬
les, selyem béléssel, belül toilettel
11 "koronáért kapható a készítőnél

TANNINGENE
Hetekig megmaradás nem engedi festékét.
Soléls/Ökére, barnára és feketére
JLV111. Cári Lndwig-str. 6. Lerakat I. Maxmilianstr. 9.
Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb.

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

Angol bőrbutor £25;
renoválása aaj t műhelyemben.
Ebédlőszékek,
iroda-fote¬
lok valódi
bőrrel.

ülőbútor áll¬
ványok kár¬
pitozása.
Székátalakitasok.

Pénz-, szivar- és hmkó-tárezák nagy választékban.
Vidékre a pénz előleges beküldése mellett portómentes.

BÚTOR

N A G Y I M R E lakberendezési vállalata,
Ezredéves országos

Ezredéves országos

kiállítás díszoklevél

kiállítás díszoklevél

MAGYAR FÉM- ÉS LÁMPAÁRU:: GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG::
——

Budapest-Kőbánya. — —

Petróleum - lámpák

valamint

ROZSNYAY MÁTYÁS
gyógyszertárában
ARAD, Szabadság-tér.

Raktárak:
Budapesten: II., Szilágy Dezső¬
tér 3., V., Gizella-tér 1., VL, Teréz-körút és Király-utcza sarkán,
YHL, Üllői-út 2, Kálvin-tér sar¬
kán, X., Jászberényi-út. Pozsony:
Lőrinczkapu-u. Kolozsvár: Má¬
tyás király-tér 3. sz. Debreczen:
Simonfi'y-utcza.
:: ::

ízléses éa szolid kivitelben,
teljes lakberendezések kész¬
pénz vagy részletre kapható
SÁRKÁNY I.
bntoriparosnál, Budapest,
VII., Erzsébet-korul 26. ss.
műhely és raktár.

ARANY

A legjobb és legolcsóbb építőanyag a
homokból czementtel vagy mészszel készült
falazótégla, tetőcserép, járda és padlólap stb.
dr. Gaspary reniUz. szerint előállítva. Őr. Oaspary Kézi vagy eröhaj tasra berendezett
gépeim vagy formáin a legkülönbözőbb
árakban. A £28. számú ismertetési brosúra
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar
nyelven. I«eip«iger Cementíndustrie. Dr.
Gaspary & Co. Markranstadt, Leipzig
mellett (Németország).

részére:

Bpest: Török gyógy tár Király-u.
Kolozsvárt: Dr. Bíró gyógy tára.

ni, ma már nem ké¬
pez titkot a hölgyvilág előtt, a mióta
a iPilules Orientales.(ke¬
leti labdacsok)
csodálatos ha| tása ismeretes,
Ezek a pilnlák
valóban
azon tulaj¬
donsággal
liirnak,

:

n y u l a k a t különböző exot i k u s állatok, mada¬
rak, diszszárny ásókat,
fajbaromíikatóriási fü¬
lesbaglyokat, élő iiiéheket stb. szállít a

DIANA TELEP

hogy a

keblet kifejlesztik, megszilárdítják
és újjáalakítják, ép ügy a nyak és
^állcsontok öregeit megszüntetik
az által, hogy a kebelnek kecses
telt.séget kölcsönöznek a nélkül,
hogv a derekat kibővítenék. A
k e l e t i p i l n l á k főleg keleti nörénykivonatokból készülnek s az
ártalmas arzéntől teljesen mente¬
sek. Hatását nem szabad hasonló
czéln más külső vagy belső hasz¬
nálatra szolgáló szerrel összetéreszténi. Egy több mint 30 évi
eredmény a F l l u l e s O r i e i i t a l e s hírnevét megerősítette annyi¬
ra. Hogy agy 9 Hátai leánynak,
mint az asszonynak az egyedüli
eszköze arra, hogy telt s szilára
kebelre tegyen szert Könnyű és
diskrét keielés, tartós eredmény
már 2 hari használat után. Egy
üvefrei'ske használati utasítással
6.43 kor., utánvéttel 6.73 kor. Fő¬
raktár Budapesten Törők József
VL, Kiraly-utcza 12. Prágában
Fr.Wittek & Co.Wassergasse 19

vezetősége
Posta: T a r , vasút: Pásztó
(Hevesmegye).
Kimerítő árjegyzéket kiFranklin-Társulat
nyomdája. ::Budapest, IV„ Egyetem^toza
:: vánatra díjtalanul.

SZERKESZTŐ

47.SZ. 1909. (56. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. Beáltanoda-utcza 5.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

S Z Ő LŐ O LT VAN Y,
stoló'vesszó'ró'l és borról nagy íri(TTTpn ^ s bérmentve küldöm meg
k é p e s á r j e g y z é k e m e t 1 U & J C I * a ki o z i m é t tudatja.
Ezen könyvet még az is kérje, a ki rendelni n e m akar, mert
ebből m e g t a n u l h a t j a a s z ő l ő t e l e p í t é s t s e mellett sok
szőlőkép van benne. Szó'löollványokljól és más egyéb európai és
amerikai sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű D e l a w a r é b ó l állandóan több millió készlet eladó, olcsó ár mellett Több ezer
e l i s m e r ő l e y é l , közte több herczegi és grófi uradalomtól. Czim :
S Z Ű C S S Á N D O R F I A szőlőtelepe B i h a r d i ó s z e g .

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert «

gépek és lemezek.

S C H M I D IMOVÉREK-nél
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. JJ*fij

Választekküldamények, kedvező lemezesére fölvétel. Ár- él
lemezjesryzék Ingyen és bérmentve.

Telt kebelSzépelérésére,
keblet szerez¬

__.

FflJEBEK,
,OMOK

ti.

a legjobb biztonsági petróleum

BÚTOR

minden gyógyszertárban

Öl

Magyarország

11
„író
angyal
Fém- és díszmőíárgyak.
gramofon
:: Valódi király-olaj ::

néhai dr. Neofeld D. fogorvos volt techn. assistense. (Lilt.)

Kapható:

-"(J

Légszesz- és villamos
:::
csillárok, :::

Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁ'R.T'AT

Étkezés közben véve, megóv a gyo¬
mor tér béléstől. Egy üveg ara
3 kor. 2O üli

Főraktár

Budapest, Váczi-kőrut 9. sz. (Szereosen-u. sarok.)

Aranyfogkoronák, aranyhidat és mindennemB kaucsuk
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬
távolítása fölöslege*. Tartó* porcelán- én arany-tö¬
mések. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬
kiek l nap alatt kielégiltetnek, megvárhatják. — Mérsékelt árak.

Kellemes iztt, kiváló jó hatású ezer

Teljesen kisimítja a ránczokat ! Kgy adag: ára 3 K 5O f.
í Ky drb szappan ára l K 59 f.

mely áll: l háló, ebédlő és szalonból.
100 sióba állandóan készen raktáron
a legegyszerűbb kiviteltől a legönomabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 üli. bélyegekben,

sorok száj¬
padlás nélk.

étvágytalanság, rendet¬
len emésztés és gyomor¬
gyengeség ellen.

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

készpénzért és részletre.

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

tanyay Pepsin bora.

vagy Bizsvaj törv. v é d v e .

3 szoba telje* berendezés 360 frt,

legegyszerűbbtől a legpazarabbig.

12293

ZOL

CSÁNGÓ bőrdíszműves, Bpest, Muzeum-körút 3.

ANTON J. CERNY, Wien,

FOGAK

ABCZ-fflASSAGE FÖLÖSLEGES!

Minden, a mi ápolásban oem részesül, idővel tönkremegy. Az
arcz- és kézbőr, a haj és egyáltalában a szépség csak gondos
ápolás mellett lehet állandó. A ki nem akar idöelotl megvénülni,
szívlelje meg az alábbi közleményeket:
M I R T I l ^ - ^ R P M Afez~ é s kézflnomitó, teljesen ártílm i I U U O IVnCiffl ma tl»n, a bőrnek linomságot és bársonypuhaságot ad, frissít, üdít és már rövid használat után eltüntet
minden bőrtiszláilmságot, mint szeplöt, boratkát (Mitesser),

ranezokat, májfoltot, pattanást, ajkrepedést, piirsenest, horliánilást, siimiirt, fagyási, hiirkicsere])Pse(lest, llimloliHyekct síh. é< megakadályozza az arozbör lényesedesct. — N a g y t é g e l y á r a 2 K., f é l t é g e l y l K.
MIRTn<v-<!7flI>I»lW teljesen ártalmatlan, a legmegbizmin l U ű ö / l A f f AW hatóbb bőrápoló szer, mely bársony¬
aiéra puhaságot, üde szint ad a bőrnek. — Itendkiiül tartós,
takarékos a használatban és igen kellemes illáin. — D a r a b j a
8O fillér, 3 d a r a b 2 k o r o n a 2O fillér.
MIRTnQ-in>PM-DTirVí'D a l éz- és arczbőr legbi/tnsabb
B 1 1 U U 0 MtCilH f U i / ü K és legkellemesebb védöszere,
mely az izzadást is megakadályozza. — Fehér-, rózsa- és sárgaszinben kapható. — A r a d o b o z o n k é n t l- - k o r o n a .

ÖRKÉNY-* HAJSZESZ S U K J S U S H ?
pásodást. erősiti, frissíti a fejbőrt és hajsyökeroket, elősegíti
a haj DÖtfeét, sűrűsödését. — ^xra l k o r o n a 6O fillér.

ÖRKÉNY-féie ARÁBIAI HAJFESTÖK SSK1 b"^

aranyszóke
3 korona.
Az összes rendelések csakis a készítőhöz intézendők
és pedig igy czimezve :

APOSTOL GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VIII.. József körnt 64. Depot 106.

A legjobb kozmetikai szerekről, kiváló gyógy készítmé¬
nyekről és valódi finom teákról szóló részletes ismertotést khánatra mindenki ingyen és bérmentve kapja.

szara.

HOITSY PÁL.
Egyes szám
Előfizetési f
ára 40 fillér. ! feltételek : \ N é v r e '.

A KÉPVISELŐHÁZ ÚJ ELNÖKSÉGE.
hogy a demokráczia elve,
melyet annyiszor hangoztatunk, eddigelé
úgyszólván soha sem jutott szóhoz a
képviselőház elnöki szókének betöltésénél, a
mely közjogi állás pedig a legkimagaslóbb
mindazok között, melyek választás útján (te¬
hát demokratikus alapon) töl¬
tetnek be. 1848 óta a képviselő¬
ház úgyszólván kivétel nélkül
abból a társadalmi rétegből vá¬
lasztotta elnökeit, a mely a
közélet legkiválóbb tisztségeit
addig is kizárólag betöltötte.
S ha volt is kivétel, a Szilágyi
Dezsőé, az maga is egy kivéte¬
les férfiúra vonatkozott. A többi
elnökök, kezdve Pázmándy Dénesen, s folytatva Ghyczyn,
Szentiványin, Somssichon stb.
keresztül egész gróf Apponyiig,
Perczel Dezsőig és Justh Gyu¬
láig, valamennyien a nagy va¬
gyonú, történelmi családokhoz
tartoztak, s egyéni kiválósá¬
gaiknak súlyt adott a nagyobb
birtok és a családi összekötte¬
tés is. Ellenben azok előtt a
férfiak előtt, a kiket az angol
«selfe mádé man»-eknek nevez,
s a kik még a zárkózott angol
társadalomban is a legnagjo^b
tiszteletnek tárgyai, a magyajv.
képviselőház elnöki széke eddigeló majdnem elérhetetlen
volt, noha azt semmiféle tör¬
vény vagy tiltó rendelkezés
nem akadályozta.
CSODÁLATOS DOLOG,

Gál Sándor megválasztásával
a demokratikus elv érvényesült.
Az ő jelöltségét nem támogatta
se előkelő származás, se nagy
rokonság. Még nagy vagyon se
emelte egyéni értékét. Sőt neki
a vagyona nagy részéről kellett
lemondania, mikor e választást
elfogadta. Bezárta ügyvédi iro¬
dáját, mely nagy forgalmával
jövedelmét szolgáltatta, s me¬
lyet egy élet becsületes mun¬
kájával és fáradozásával tett

FŐMUNKATÁB8

ÍZÁTH KÁLMÁN.

BUDAPEST, NOVEMBER 21.

16 korona.
A ' Világkróniká'-\a\
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel
4 korona.
több.

virágzóvá. 0 tehát az első elnök abban a
tekintetben is, hogy egész vagyoni exisztencziáját érintő áldozatot hoz az állás elfogla¬
lásakor. Meg kell azonban állapítani, hogy
ebben sem hiúság, sem ambiczió nem vezette —
csakis a kötelességtudás. A megtiszteltetést
nem kereste, előzetesen nem is tudta, hogy
személyét kombináczióba vették, s a legna-

gyobb határozottsággal védekezett megválasz¬
tása ellen. Azok, a kik a jelölést csinálták, a
megmondhatói, hogy mily nehezen ment a
kapaczitáczió. S jellemző a felfogására az a
tény, hogy csak akkor egyezett bele a meg¬
választásába, a mikor szeme elé tárták, hogy
most nehezebb lesz az elnök dolga, mint
máskor, több lesz útjában az akadály, s ép
azért férfiasabb feladat a vál¬
lalkozása.
S meg kell állapítanunk azt
is, hogy ő az első elnök, a
ki a felajánlott tisztet eleinte
visszautasította, s hogy most
először történt, hogy többen is
voltak ilyenek azok között, a
kiknek az felajánltatott
Gál Sándor egyénisége ma¬
gában foglalja mindazokat a
kvalitásokat, melyek garancziáját képezik annak, hogy ezt a
nagy állást méltóan fogja be¬
tölteni. Erős judicziumu férfiú,
a ki bonyolult, sőt válságos
viszonyok között is megtalálja
nemcsak a kellő szót, de a
kellő utat is. Nagy jogtudása
s törvónyismerete még nagyobb
törvénytisztelettel van páro¬
sulva. Igazságszeretete olyan
nagy, hogy nem engedi pártoskodóvá lennie. Modora nyájas,
s bár önérzetes, de alapjában
mégis szerény, s nyílt termé¬
szete hamar megnyeri a szí¬
veket. Hogy eddig kevesebbet
szerepelt a közéletben, különö¬
sen pedig a politikai nagy tu¬
sakodásokban, s hogy mikor
szerepelt is, ritkábban hangoz¬
tatták a nevét, annak csak egy
oka van: az ő nagy szerény-

Erdélyi fényképe.
GÁL SÁNDOR, A KÉPVISELŐHÁZ ÚJ ELNÖKE.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

A mostani elnökválasztás al¬
kalmával az alelnöki székbe
régi emberek kerültek : Návay
Lajos és Eakovszky István.
Mindkettőnek parlamenti mű¬
ködése ismeretes. Úgy látszik,
mindkettő megszerezte magá¬
nak a többség szimpathiáit,
mert újra megválasztották őket.

