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forduljon minden ér
deklődd, ki súlyt 
fektet elsőrendű faj
tiszta anyagra. :: 

'GYÜMÖLCSFACSEMETÉK 
Sétányfák díszcserjék, tű leve lűek, keri-
tésnö vény ek,bog-yógyümölcsüek8tb. stb. 

S Z Ő L Ő O L T V Á N Y O K , 
(I. alma árui európai é s amerikai s i m a 
gyökeres vesszők (Oktató d i s iár jegyzek 

kívánatra ingyen.) 

FIS CHER 
faiskolák és szolboltványfelepek 

Divatos kézimunkák 
és hozzávaló kellékek, f ü g g ö n y k o n g r é , 110 széles mir. 1 k o r . , 
remek sodrotiszálu kongré f u t ó v. m i l l i e u x kezdve, anyaggal 4 K . 

B u d a p e s t , I V . , K o r o n a h e r c z e g - u t c z a 11. 
— H a r i s n y a , é s k e z t y ü k ü l ö n l e g e s s é g . — 

6 pár príma flór fekete térd nőiharisnya 5 korona. Árjegyzék bérmentve. 

HÖLGVERHEK 
a M E I S S N E R - f é l e sxnyrna c s o m ó z o t t m u n k a 
igen érdekes, ke lemes és ozélszení kézimunka ; világhíre' és 
ismert, mert csakis elsörenaö anyagot szállítunk g y ö n y ö r ű 
s z ő n y e g e k minden nagyságban), á g y e l ő k készítésére, 
iroa-zialra. pianóra. L é p c s ő - é* a b l a k d i s z e k . H u z a 
t o k szófiára, divánra. fanteuilokra, hinta- es pihenő székekre, 
p.ano és kályhapadokra. H á t - , a b l a k - é s s z e k v á n k o -
sok . Kérjen állapot és m i n t á k a t a kiváut megnevezésével. 

P.LÖÜISBEILICH,MEISSEN26.ki^ 
M E I S S E N I S M Y R N A - S Z Ö N V E G G Y Á R . 
Minden munka I n g y e n könnyű tanulás nyomtatott 
:: m e g k e z d i k . :: :: kezdés szerint. :: 
Szőnyegek minden nagyságban és bútorok smyrna munkával 
behúzva, k é s z e n kaphatók. — Arany éremmel kitüntetve. — 
:: elismerések minden országból. :: 

N i n c s k o p a s z s á g . : : 
N i n c s h a j h u l l á s . : : : : 
N i n c s k o r p a k é p z ő d é s . 

E l l a . h a j - é s s z a k á l l n ö v e s z t ő 
pomádem rövid hasznalata után. Szigorúan 
megbízható Hatása meglepő, öregé* fiatal, 
urak és hölgyek hajuknak, szakálluknak és 
szemöl töküknek ápolására és növesztésere 
csukisElla p o m á d é t használjanak Ár-
talmatlanságaért szavatolás A korai meg
szüléstől megóv; a hajnak gyönyörű fényt 

' 'S teliséget ad Számtalan elismeröiratmin-
1 len vilairrés/bnl K i t ü n t e t v e : P a 
r i s 1 9 0 9 d í s z o k l e v é l l e l , a r a n y 

é r e m m e l é s d i s z k e r e s z t t e l . 
Kapható: M i t z k y K a m i l l a uniünél. M a r b u r g a D . Grethe-
strasse 2 d Budapesten: lörük J-nél Király-utez. és Kartsrhmaroff A. 
drogériájában Rákórzi-ntöo. Szétküldés csaki* utánvéttel, vagy az ösz-
szeg előzetes beküldése ellenében ; árak : > tégelv 2kor. és3kor.30üli., 

3 tégeiy S kor. és 8 kor. 50 üli. 

A leiuialu kisleuuya. 

Mfg eddig a répi borbetegségek, a legküloohözóbb súlyos 
idegbajok (neurasthenia. vitustancz). a sápkor, a nói 
arcztit eléktelenítő pattanások s a mii nemi szervek 
(olyasokkal kombinált liurutos megbetegedéseinek 
kezelésénél csekély értékű idegen vizekre vonunk utalva, 

addig ujabban 

PARÁDI ARSEN 
olyan kincsünk van, mely minden eddigi arsensavas víznél 
(Roncegno Levico) hatásosabb, könnyebben emészthető > 
manapság már. minthogy legelőkelőbb orvosi tekintélyeink fel
karolják s a fogy asztok egész serege dicséri hatásait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek örvend. 
Egy postaláda (7 palaoik) parádi axaen vastartalma gyógyvizet 
Magyarország összes postaállomásaira 6 korona 50 fillérér 

bérmeDteaen szállít a 
Ffiriktir: ÉDESKUTY L. 
Kapható minden gyógytárban és megbízható fsazerkereakedésbea. 

A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból cssementtel vagy mészszel készült 
falazótégla, tetőcserép, járda és padlólap stb. 
ar. (iaspary rendez, szerint előállítva. D r . G a s -
p a r y k é s i v a g y e r ő h a j t a s r a b e r e n d e z e t t 
f Í K w " ^ ÍST*4^ a ^SktUönböaőbb 
a r a k b a n . A 228. „jinm ismertetési brosúra 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. E e l p r i g e r C e a t e n t í n d ü s t r l e T ö r . 
G a s p a r , * C „ . M a r k r a u . t a d t , E e i p a i g 

m e l l e t t (Ner--* *-• 

<REKORD> 
kézitáska 
Legújabb minta. Erős zerge-, angol 
saffián- vagy kecske-bőrből m i n d e n 
s z í n b e n 18 cm magas, 21 cm szé
les, selyem béléssel, belül toilettel 
11 k o r o n á é r t kapható a készítőnél 

i CSÁNGÓ bőrdíszműves, B;est, lazeam-körát 3. 
Pénz-, szivar- és bankó-tárczák Dagy választékban. 
Vidékre a pénz előleges beküldése mellett portómentes. 
l a a t — I I itznr—n ir racjcziczic jaczic j r . 

$£ természetes, kellemes hashajtószer, 
ff mely enyhe és mégis biztos hatásánál fogva 
i% különösen .gyenge természetű embereknél, 
$ aszszonyok s gyermekeknél bevált. Rendkívül 
& kellemes ize, tiszta, mindig egyenletes elö-
% állításánál fogva ajánlatos időnkénti és 
% állandó székrekedés, vagy emésztési zava-
v£. rok, valamint étvágytalanság esetén, J 
% amikor orvosok is ajánlják. Vásárlás- 0 

nál ügyeljen a „Califig" védjegyre. 0 
Kapható minden gyógyszer- ...V;';:' 
tálban. Nagy üveg •>, kor. .áv??" 

•V "V 

SZŐNYEGEK KÖZVETLEN BESZERZÉSE. 
E l s ő r e n d ű d í s z s z ő n y e g e i n k e t vastag plüschenilleből, 
egyenlő oMa'okkal, utolérhetetlen jó minősogtien, a valódi 
smyrna szőnyegekkel megtévesztőén hasonlatos, szavatol
tan szintav-'ok. közvetlpn a v.'vőközönRógnelf ez-íllitink. 

F a l i s z ő n y e g e k 100 cm széles, 20" cm Iwsszu K Ó'3Q. 
gvönyörü perzsa minták, továbbá papagáj, menekülő nagyvad, őz-
család, szarvsa, hattyú, oroszlán, fánán. kutvacsalád stb. íalisző-
nvegeink kizár Mag elsőrendű minőségűek, a nedvességet ál nem eresz
tik, a legjobb óvszer meghűlés elén. — E l s ő r e n d ű s z a l o n 
s z ő n y e g e k a legelegánsabb perzsa, szecessiós és virágmintákkal 
140 cm széles 200 cm hosszú K 7.— ISO cm széles 270 cm hossza K 13.— 
160 « i ü t i v t 10.— 250 t . 300 t , « 14.— 

250 cm széles 350 cm hossia K 24.— 
E l e g á n s egyelőkugyannlvan anyagból drbja K l.d'0. L a m -
b r e q n i n (ablakvédó'kt, k i v á l ó a n erősdntiblésmvrnachenille 
szövés. I2S cm magas. 140 rm szeles bordűrrel és rojltal. vagv 
perzsa mintákkal drbja K 5 . 4 0 T i g r i s H a n o i i t a k a r ó 
drbja K 2.73. Szétküldés utánvéttel. Nem teUzás esetén kicserélés, 
«» vagv az ös-zeg visszaküldése. «» 
R á a d á s : Minden 10 koronái meghaladó küldeményhez egy va
ut lódi amerikai a r a n y t ö l t ő t o l l adatik ingyen hozzá. «>> 

P r o M t i v und Baodelsgespllschaft 
G ö d i n g ( M o r v a o r s z á g ) 37 . sz . 

iUunyay 
Mátyás chininezakorkája 

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

jal jutalmazva. 
Láz ellen! 

Nem keserű! 
Legjobb sier láz, váltó
láz, maiária ellen, külö
nösen gyermekeknek, a 
kik keserű chinint be

venni nem képesek. 

Valódi , 11468 
ha minden e g y e s piros 

csomagolópapíron 
R o z s n y a y M á t y á s 

néva lá í rása olvas
ható. 11266 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszere tára 

<rad. Szabadság-tér. 

ABCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES! 

.OBIUL! 
:: vagy Eizsvaj törv. védve, j • 
Az éretlen rizs TEJNEMÜ 
nedvéből készített csodás és 
: : gyorshatásu arcz-szépitő. :: 
Teljesen kisimítja a ránczo-
k a t ! Egy adag ára 3 K 5() 1. 
hgy drb szappan ára 1 K 51) 1. 

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

Anyát, óvjátok- gyermekeiteket a hátgerlnczelgórbüléstől!! 

Nincs többá elgörbült test! 

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok által aján 
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesésen kön; 
nyü és hygiemkus I Vattázás nélkül elfödi az egész elgör-
búlést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló 
testegyenészeti müintézetemben a legtökéletesebb technikai 
kivitelien és mérsókeit árak mellett készi Inek, továbbá 
egyeDestartok, járókészülékek, műlábak és mükezek, 
cs. és kir. szab. KELETl-lule sérvkötok, haskötők 
Uj! Gammi - görcsérharisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szüksóge< esz
közök. — K é p e s á r j e g y z é k i n g y e n é s b é r m e n t v e 
E f T ' T T ' T T T o r v o s s e b é s z i m i i s z e r e k és 
Jl.XiLl.IjXJ. « J . g n m m i á r I l k _ g y á r a : : : : 
B u d a p e s t , I V . , K o r o n a h e r c z e g - u t c z a 17 . szám. 

nszépséí! 
Minden, a mi ápolásban nem részesül, idővel tönkremegy. Az 
arcz- és kézbőr, a haj és egyáltalában a szépség csak gondos 
ápolás mellett leliet állandó. A ki nem akar időelótt megvénülni, 

szívlelje meg az alábbi közleményekel: 
MIOTTTC-k'PPM a r f z - és kézfinomító, teljesen ártal-
UUIi íUO ftfiMl mallan, a bőrnek linomságol és bársony-
puhaságot ad, frissít, üdit és már rövid használat után elliinlet 
minden bőrtisztáil.nságot, mim szeplót, boratkát (M'lesser), 
ránezokat, májfnltot, pattanást, ajkrepedést, pürse-
nést, bórhámlást, sümört, fogyást, bórkifserenese-
dést, himlúllelyeket síb. é. megakadályozza az arrzb'.r (enve-
sedésft. — N a g y t é g e l y á r a 2 K. , f é l t é g e l y 1 K . 
MTDT11C <37(1DDIIM teljesen ártalmatlan, a legmeglnz-
B U I l l U ö Ö I l A r r / t l l hatóbb bőrápoló szer. mely bársony-
szern puhaságot, üde szint ad a bőrnek. — HVndkiiül tartós, 
takarékos a használatban és igen kellemes illáin, — D a r a b j a 

8 0 fillér, 3 d a r a b 2 k o r o n a 2 0 fillér. 

MIRTOS-KREM-PUDER és legkellemesebb védőszere, 
mely az izzadást is megakadályozza. — Fehér-, rózsa- és sárga-
szinben kapható. — Á r a d o b o z o n k é n t 1'— k o r o n a . 

ÖRKÉRY-féie HAJSZESZ ^ ^ t a ^ T ^ 
pásodást. erősiti, frissíti a fejbőrt és hajgyökerekel, elősegíti 
a haj növését, sűrűsödését. — j i r a 1 k o r o n a 6 0 fillér. 

ÖRKÉNY-íéie ARÁBIAI HAJFESTÖK SE- X 
aranyszőke 3 k o r o n a . 
Az összes rendelések csakis a készítőhöz intézendők 

és pedig igy czimezve : 
A P O S T O L G Y Ó G Y S Z E R T Á R 
B u d a p e s t , V I I I . , J ó z s e f k ö r ú t 6 4 . D e p o t 1 0 6 . 
A legjobb kozmetikai szerekről, kiváló gyógy-észitmé-
nyekről és valódi finom teákról szóló részletes ismer
teiéit ki ánatra min-le' ki ingve» és b^rm^ntve k»i>j» 

Frankl in-Társulat nyomdája. Budapest , IV. , E g y e t e m - u t c z a 4 . szám. 

48 .SZ . 1 9 0 9 . ( 5 6 . ÉVFOLYAM.) MIKSZÍTHKÍLMÁN. BUDAPEST, NOVEMBER 28. 

Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza i. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltélelek : 

Egész évre 
Félévre — — 
Negyedévre _ 

16 korona. A «Vitóal;róníírd»-val 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postaüag meg 
határozott viteldíj is csatolandó. 

AZ ÚJ MŰEGYETEM 

T
ELJESEN KÉSZEN áll már s át is van adva 

rendeltetésének a Ferencz József-híd mel
lett közvetlenül délre, a Lágymányoson 

a József-műegyetem, az egyetlen magyar mű
szaki főiskola új épület-csoportja. Kitűnő he
lyen fekszik, a Duna partján, a honnan hatal
mas arányai érvényesülhetnek, elejével a híd 
előtti téren, hátával a lágymányosi síknak, 

Budapest legújabb s egyik legszebb városré
szének, a Fehérvári-út környékének mintegy 
kapuja képen. A hatalmas épülettömb e helyen 
olyan perspektívát kap, mintha, a Gellérthegy 
délkeleti lejtőjének folytatásaképen bocsátkoz
nék le a Dunára. 

Ez a budapesti műegyetemnek első meg
felelő helyisége, mert az 1882-ben elfoglalt Mú
zeum-körúti épület-csoport már megnyitásakor 
is szűknek bizonyult. Az ország újabbkori fej

lődése, a közlekedési és ipari berendezkedések 
hallatlan gyorsaságú kifejlődése hozta magá
val, hogy a mérnöki képesítést adó műegyetem 
oly gyorsan s oly arányokban nőtt, mint sem
miféle más főiskolája az országnak. Az a kis 
geodéziai intézet, mely 1846-ig a budapesti 
tudomány-egyetemmel volt kapcsolatos s mely 
1850-től fogva mint József-ipariskola a budai 
várban, az egyetemi nyomda épületében volt 
elhelyezve, félszázad alatt egyike lett Európa 

ÉPÜLETÉNEK A DUNÁBA NÉZŐ HOMLOKZATA. - Balogh Bndolf fölvétele, AZ ÚJ MŰEGYETEM KÖZPONTI ÉPÜLETÉNEK A DUNÁRA NÉZŐ HOMLOKZATA. — Balogh Rudolf fölvétele. 
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Dr. TÓTH LAJOS MINISZTERI TANÁCSOS, AZ ÚJ 
MŰEGYETEM ÉPÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE. 

legnagyobb műszaki főiskoláinak. 1867-ben 
lett polytechnicummá; ekkor már 230 hallga¬ 
tója volt, de mi ehhez a bérházban szűkösen 
elhelyezett intézethez képest a mai óriási fő¬ 
iskola a maga 2000 körül járó s évről-évre 
emelkedő hallgatóságával l A Múzeum-körúti 
telep, melyet most a tudomány-egyetem böl¬ 
csészeti kara foglalt el, annak idején 800 
hallgató számára épült, azóta a hallgatóság 
folytonosan növekedett, a tanszékek is egyre 
szaporodtak, — a bajon nem lehetett segíteni 
sem az Esterházy-utczai új pavillonnal, sem 
az új auditóriummal, mely a telep kertjében 
épült, még kevésbbé azzal, hogy négy szom¬ 
szédos bérháznak több emeletsorát bérelték ki 
rajztermekül. Állandó volt a panasz helyszűke 
miatt, az egyes tanszékek és intézetek tudo¬ 
mányos munkássága is meg volt bénítva, az 
oktatás követelményeit sem lehetett kellően 
kielégíteni. A technikusnak pedig még fonto¬ 
sabb a megfelelő helyiség, mint más tanuló¬ 
nak, mert neki a szoros értelemben vett elő¬ 
adási órákon kívül napja többi részét a rajz¬ 
termekben kell töltenie s ha erre nincs ele¬ 
gendő vagy alkalmas helye, képzettsége vallja 
kárát. Ezért nálunk, a hol a technikus kar¬ 
nak még nagyobb fontossága van, mint másutt, 
elsőrendű kultur-kérdés volt az új műegyetem 
kiépítése s a tanári karnak folytonos nyoma¬ 
tékos sürgetése, akármilyen nehézzé tették az 
ország pénzügyi állapotai, meghallgatásra kel¬ 
lett, hogy találjon. 1902-ben szentesítette a 
király az erről szóló új törvényt s azonnal 
hozzáfogtak az építéshez. A költségek tízmil¬ 
lió koronára voltak előirányozva. 

A nagy munkára a megbízást Czi</li'i' Győző 
műegyetemi tanár kapta meg. ő vitte keresz¬ 
tül, hogy az új telep jelenlegi helyére kerül¬ 
jön, a mi minden tekintetben szerencsés do¬ 
lognak mondható, mert bár az ottani talaj¬ 
viszonyok megdrágították az építkezést, mégis 
olcsóbban lehetett építeni, mint a város más 
helyén, a hol drága kisajátításokra lett volna 
szükség s mert ez a terület elég nagy arra, 
hogy a telep kényelmesen elhelyezkedhessek 
rajta. E mellett az e vidéken kifejlődő új 
városrész fölélénküléséhez és gyors kiépülésé¬ 
hez is sokkal járult hozzá ez a nagy építke¬ 
zés, a mely e helyet vagy háromezer ember 
életének központjává tette, nem is szólva ar¬ 
ról, hogy Budapest főbüszkeségét, a Duna 
vonalának szépségét egészíti ki. 

Czigler Győző csak az első épületet, a híd¬ 
hoz legközelebb eső s a térre néző homlok¬ 
zatú kémiai intézetet építhette ki s a telek 
délnyugati részén levő elektrotechnikai és fizi¬ 
kai intézetet tervezte meg. Nagy munkája köz¬ 
ben ragadta el 1905-ben a halál. Utána Hausz¬ 
mann Alajosra, a budai várpalota kiópítőjóre 
bízták az építést, a ki Pecz Samu műegyetemi 
tanárra bizta a könyvtár és a gépészi szakok 
épületeit, a többit pedig maga építette. Idő¬ 
közben az építési költségeket is fölemelték 
két millió koronával s így készült el az idei 

CZIGLER GYŐZŐ MŰEGYETEMI TANÁR, KI AZ ÚJ 
MŰEGYETEM ELSŐ TERVEIT KÉSZÍTETTE. 

tanév elejére az egész nagy építkezés, az or¬ 
szágház építése óta a legnagyobb arányú épí¬ 
tész-munka, a melyet Budapesten végeztek. 

Az elhelyezés kérdését úgy oldották meg, 
hogy a teleknek dunaparti oldalára, a Dunára 
néző homlokzattal építették a központi épüle¬ 
tet, melyben az építészi, mérnöki és gépész¬ 
mérnöki szakosztály tantermei és rajztermei, 
a gyűjtemények, szertárak és tanári szobák, 
a geodéziai, mintázási, mathernatikai, termé¬ 
szetrajzi, nemzetgazdasági és jogi szakok, a 
műegyetemi hatóságok helyiségei, az aula és 
a tanácstermek, a szigorlati és múzeumi ter¬ 
mek, valamint az ifjúsági egyesületek és az 
étkező helyiségei s végül a tisztviselők és szol¬ 
gák lakásai vannak elhelyezve. Ez a felsorolás 
is fogalmat adhat az épület méreteiről. Tizen¬ 
négy különféle nagyságú rajzterem van benne, 
rajztermeiben összesen mintegy 2000 rajzoló¬ 
nak van helye. 

A könyvtár, mely mintegy negyedmillió 
könyv befogadására van berendezve s félmil¬ 
lió könyvre is kibővíthető, a központi inté¬ 
zetre merőlegesen, homlokzatával a Budafoki-
útra épült. A kémiai intézet magva az 500 
ülőhelyes tanterem, mely körül a megfelelő 
többi tantermek, laboratóriumok, gyűjtemény¬ 
termek, tanári dolgozószobák és műhelyek cso¬ 
portosulnak. Az elektrotechnikai és fizikai tan¬ 
székek külön kétemeletes épületének udvara 
a Budafoki-útra nyílik; a telek déloldali ré¬ 
szét elfoglaló részben emeletes, részben föld¬ 
szintes épületcsoport a műszaki mechanika, 
mezőgazdasági géptan és mechanikai technoló¬ 
gia épülete. Ehhez csatlakozik a gép-labora¬ 
tórium, a kert egyik szabad kilátást nyújtó 
részén pedig kis obszervatórium emelkedik, 
mint a geodéziai tanszék kiegészítő része. Az 
egyes épületek között kényelmes gyalogjáró 
és kocsiutak engednek szabad közlekedést, a 
telek többi része pedig kellemes kert, mely 
üdülőhelynek is alkalmas. 

Műegyetemről, tehát többek közt építészeket 
is képző intézetről lóvén szó, jó lett volna, ha 
az egész épülettömböt, vagy legalább a fő¬ 
épületet mennél monumentálisabbnak lehetett 
volna építeni, hogy egyúttal a magyar építő 
művészet mai állásját is kifejezze. Ezt a szem¬ 
pontot azonban a költségek aránylag szűkre 
szabott volta nem engedte kellő érvényre jutni; 
a mennyire lehetett, monumentálisán építet¬ 
tek, a főgondot mégis a praktikusságra fordí¬ 
tották s azt a használat már eddig is kimu¬ 
tatta, hogy az épületek és egyes helyiségek 
rendeltetésüknek nagyon jól megfelelnek a tu¬ 
dományos munka s a tanítási czél szempont¬ 
jából egyaránt. 

Az építkezés közül az építőművészeken kívül 
legtöbb érdemet szerzett Tóth Lajos minisz¬ 
teri tanácsos és Gopcsa László osztálytaná¬ 
csos. Az előbbi elnöke, az utóbbi alelnöke 
volt az építő bizottságnak s mindvégig a leg¬ 
nagyobb szeretettel dolgoztak a nagy munka 
előmozdításán. 

GOPCSA LÁSZLÓ MINISZTERI OSZTÁLYTANÁCSOS, AZ ÚJ 
MŰEGYETEM ÉPÍTŐ BIZOTTSÁGÁNAK ALELNÖKE. 

A magyar technikai tudomány olyan ott¬ 
honra talált az új műegyetemben, mely előre¬ 
láthatólag hosszú ideig ki fogja elégíteni a 
budapesti műegyetem szükségleteit. A mi to¬ 
vábbi szüksége technikai oktatásunknak van, 
azt egy második műegyetem létesítése lesz 
hivatva kielégíteni. 

MIT KÉRJÜNK? MIT VÁRJUNK? 
Egy vallás-erkölcsi előadáson. 

Kik ma itt az élet rögös útján járunk, 
Súlyos terhünk alatt mit kérjünk ? mit várjunk ? 
Zörgetjük kapuját a titkos jövőnek, 
Melyre hímet félénk reményeink szőnek. 

Buzogjon mindenütt részvét a szegényért, 
Ki gyötrődve izzad a napi kenyérért, 
Bágyatag szeméből ha törülsz egy könnyet, 
Nehéz sorsa bizony annyival is könnyebb. 

Terített asztala költekező dúsnak 
Juttasson morzsát az éhező koldusnak; 
Meghálálni maga a koldus nem bírja, 
De van, a ki azt majd az égben felírja. 

A munkásnak pedig hű munkája bére, 
Méltatva, nyugtatva jusson a kezére. 
Se bérét, se magát, közprédának vallva, 
Soha el ne nyelje az állam hatalma. 

Sínlik ott a közjó, a teste merő seb, 
Hol zsarnokolja a gyöngét az erősebb, 
Senkire ne zúgjon földi ember vádja 
Azért, hogy az istent így, vagy úgy imádja. 

Lelkiismeretre ne készítsen lánczot, 
Kárhozatja lesz úgy, mi üdvének látszott; 
Saját vesztére tör akkor is, ha nyerne, 
Hiszen magával az Istennel perelne. 

És hát a legfőbbnek, közédes anyánknak 
Mit várjunk, mit kérjünk szenvedő hazánknak'/ 
Talán szabadságot, élte levegőjét, 
Hogy az hatalmassá növelje erőjét? 

Tán: hogy ne kergessen való helyett álmot, 
Intsék küzdelmei, melyeket kiállott, 
Lelkét ősi átok, rút viszály ne tépje, 
így legyen boldoggá egyetértő népe ? 

Oh I ki sorolná el, mit várjunk, mit kérjünk, 
Gonosz napok után, hogy jobbakat érjünk? 
Szivünk ha remények sírjába merülne, 
Nem lenne-e gyászos ébredés belüle ? 

Ki sorsunkat ott fenn az égben intézi, 
Ó a Gondviselő, ő reá kell nézni ; 
Akaratja nélkül egy fűszál se vész el, 
Várjuk áldását, de ne összetett kézzel. 

Lévay József. 
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ÖSZSZEL* 
A jó Isten ha én rám bízná, 
Szeretnék őszszel halni meg. 
Mikor hervadnak a virágok, 
S holt levelek peregnek rajok. 
— A jó Isten ha én rám bízná, 

Szeretnék ó'szszel halni meg. 

Mikor a táj is halni készül, 
Lemondón és panasztalan. 
Erdők, mezők, sugarak, álmák, 
Fakó enyészetszínre válnak... 
—• Mikor a táj is halni készül, 
Lemondón és panasztalan. 

Akkor vegyen halk elmúlással, 
Szelíd ölébe a halál. 
S hittel egy új, szebb kikeletbe, 
Hunyjam majd a szemeimet le. 
— Akkor vegyen halk elmúlással, 
Szelíd ölébe a halál. 

S az őszi hajnal akkor öntse 
Harmatát, hulló könnyeit. 
A rózsák velem haljanak meg, 
S mind a dalok, színek, szerelmek... 
— Az őszi hajnal akkor öntse, 
Harmatát, hulló könnyeit. 

S át minden könyűn, elmúláson, 
Higyjem, hogy lesz még új tavasz. 
Hogy dal, sugár, szín mind megújul 
S jövőre rózsák nyitnak újbul... 
— Át minden könyűn, elmúláson : 
Higyjem, hogy lesz még új tavasz l 

Szabolcska Mihály. 

A FEKETE VAROS. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

XIII. FEJEZET. 
(A holt bíró utolsót mozdul.) 

Vakmerő kaland volt a Görgeyé, megjelenni 
a város kerti-házában, de kénytelen volt s nem 
is most első izben. Az Istenben boldogult os-
gyáai Darvas és Darvasné minden vagyonukat 
közös akaraotal kiskorú Görgey Eozáliának 
hagyták, az abauji Darvasok azonban egy törzs¬ 
ből fakadván a magtalanul kihalt kishontiak-
kal, pörrel támadták meg a végrendeletet. 
Minthogy azonban a port nem nyerték meg, 
észrevevén, hogy Görgey valahol rejtegeti a 
leánykáját, ravasz prókátoruk alkalmasint a 
kellemetlenkedés okáért (ámbár talán hitte is) 
azon az alapon kezdett új port, hogy Görgey 
Rozália voltaképen nem is létezik, vagyis már 
akkor se létezett, mikor Darvasok meghaltak, 
tehát nem is örökölhetett utánuk. Hogy hová 
lett, meghalt-e, vagy mi történt vele, arról az 
abauji Darvasok nem tudnak beszámolni, de 
hogy még a Darvasok halála előtt eltűnt Os-
gyánból és azóta senki sem látta, azt igen is 

Föltéve, de meg nem engedve, hogy a leány 
ól, akkor is sok kifogásolni valót talál a személy¬ 
azonosságra nézve az abauji Darvas-család, 
vagyis a szemtelen prókátoruk. Átkozott nyel¬ 
vének nyála rendszerint odafröcscsen (jól tud 
vele czélozni) a legérzékenyebb részre, a hol 
éget, mint a marólúg. Hát nem felhozta az 
aktáiban, hogy nevezett Görgey Rozália cse¬ 
csemő korában miként tápláltatott a Görgey 
Jánosné leánycsecsemőjével annak emlőin, s 
minthogy az egyik elpusztult, már ott válik 
kétségessé a személyazonosság (Oh, te gézen¬ 
gúz fiskális, melyik ördög súgta ezt neked!), 
mert már ott történhetett miskulánczia, stb. 

* Felolvasták a Kisfaludy-Társaság e heti ülésén. 

Pecz Samu és Hauszmann Alajos műegyetemi tanárok, az új műegyetem építő irodájának tagjaival. 

AZ ÚJ MŰEGYETEM ÉPÍTŐI. 

Minden okos ember előtt csak afféle okve-
tetlenkedő rabulisztika volt ez, de Görgey Pált 
a szive mélyén találta. A bíróság tekintetbe se 
vette ezt a körülményt s csupán annak a ki¬ 
derítésére szorítkozott, hogy nevezett Görgey 
Eozália él-e vagy nem; határoztatott tehát, 
hogy azonosságát bizonyító tanúival a bíróság 
előtt személyesen jelentkezzék. 

Kényes feladat volt megbolygatni ilyen kri¬ 
tikus időben az egész okos elhelyezkedést. 
Olyan jelentékeny vagyont azonban még sem 
lehetett otthagyni Csáky-szalmának. Nem is 
említve, hogy nagyon ráfért Görgeyre, mert 
a Lőcsével való urigorkodás kimerítette zsebeit. 

Mihelyt a bírósági végzésről értesült, Gyurit 
hivatta ki Görgőre. 

- Ismersz-e egy Otrokócsy Rozália nevű 
kisasszonyt ? 

Gyuri elpirult. 
- Mért kérdezi bátyám uram ? 
- Majd kisül. Az a kérdés, ismered-e ? 
- Látásból. 
- Miféle leány az ? — kérdé az alispán, kö¬ 

zömbösnek látszó arczczal. 
- A legszebb leány Lőcsén. 

Az alispán gyanakodva nézett rá, hogy talán 
tud vagy sejt valamit, de olyan becsületes, 
őszinte képe volt, hogy azon a ravaszság rög¬ 
tön megbotlanék. 

- Talán bizony tetszik neked ? (Gyuri még 
jobban elpirult.) Miféle família az az Otro¬ 
kócsy ? 

- Nem tudom, — felelte Gyuri. 
- No hát én tudom. Az a leány unoka¬ 

nővéred. 
- Az én unokanövérem? 
- Az én lányom, Rozáli. 

Gyurinak tátva maradt a szája, mire aztán 
Görgey megmagyarázta, miért kellett őt álné¬ 
ven adni oda Kröszterhez s miért kell a titkot 
továbbra is megőrizni. Ugyancsak beavatta 
Gyurit a poros bonyodalomba, miként vált 
égető szükséggé, hogy Rozáli megjelenjék Kas¬ 
sán a biróság előtt, személyazonossági tanúk¬ 
kal. Feladatává tette ezek után, hogy keresse 
fel Bozálit, adja át neki a levelét és készitse 
elő az utazásra. Az öreg Quendel fog érte el¬ 
jönni s azon ürügy alatt, hogy szüleihez kiséri 
egy-két napra, elviszi őt Kassára. 

- Nagy szívességnek veszem tőled, •— végzé 
az alispán, — ha te is felszeded a sátorfád, de 
persze külön kocsin s igyekszel őket Kassán 
lehetőleg támogatni. 

Gyuri meghajtotta magát. 
- A mint bátyám parancsolja. 

így történt aztán, hogy Quendel apó kikérte 
Otrokócsy Rozáliát az intézetből s az előre 
odarendelt osgyáni tanúkkal (Varga uram és 
neje is köztük volt) igazoltatta a kassai biró¬ 
ság előtt, hogy Görgey Rozália él és elfogadja 
az örökséget. 

Görgey azonban előre látta, hogy míg az 
örökségi por teljesen lezajlik, nem egy tanúk¬ 
kal előttemezett aláírásra és megbeszélésre lesz 
szükség, mi végből a Quendel-féle vendéglő 
hűséges korcsmárosát, Kárász uramat rávette*, 
hogy a görgői vendéglőbe helyettest állítva, a 
lőcsei kerti vendéglőt bérelje ki. Módját ejté 
ezzel a leányával való találkozásoknak, ha úgy 
kívánta a helyzet és ha Quendelt meg lehetett 
kapni, mint az egyedülit, a ki jogosítva volt 
Rozáliát magával vinni az intézetből. 

A leírt találkozás is így történt; Quendel úr 
kisérte a vendéglőbe Rozálit (ő volt a felkötött 
állú kis ember), később Görgey György is meg¬ 
jelent s együtt kisérték haza Quendellel, mi¬ 
után az aláírások megtörténtek és a pörben 
való további teendők megbeszéltettek. 

Ugyanekkor megkérdezte Görgey, megcsip-
kedve a leány állat. 

- Nos, mikor jön már haza a kisasszony? 
- Apám uramtól függ, — szólt, a fejét en¬ 

gedelmesen lehajtva. 
- Hát mindjárt most. Viszlek magammal. 

Rozália elhalványodott. 
- Aha \ Ugy-e megijedtél ? No, szépen va¬ 

gyunk. Kisasszony, magának már van vala¬ 
kije l 

Rozália elpirult, félrenézett és nem felelt. 
- Nem, nem, csak tréfáltam, Rozália, — 

folytatá az alispán elkomolyodva. - - Maradj 
még egy darabig, de reménylem, nem sokáig 
tart, közel van már az idő, mikor hazajöhetsz. 

Mind ennek nem volt semmi különösebb jelen¬ 
tősége, kivált a jelenlevők előtt, még kevésbbé 
annak, hogy sokáig elnézegette némán a leányt 
oldalról, szembe, s aztán ezeket mondta Quen-
delnek: 
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- Ugyan nézd csak öreg, de jól nézd meg 
te is, mennyire hasonlít egymáshoz ez a két 
unokatestvér. 

Quendel apó szemügyre vette a kurucz tisz¬ 
tet, mintha most látná először, aztán a fejét 
rázta: 

— Én áztat nem látok. 
Ki ügyelt volna erre ? Sokszor úgy tűnik fel 

valamely szó vagy megjegyzés, mint üres le¬ 
vegő, pedig talán súlyos kő, melyet egy kínlódó 
lélek, a kit nyom, mindenféleképen próbál el-
hempergetni. 

Szóval így folyt le a vendéglői találkozás és 
így végződött úgyszólván vidáman, Bibókot ki¬ 

véve, mindenkire. Görgey meg volt elégedve, 
mert önmagát győzte le, a bírónak is úgy lát¬ 
szott, hogy olcsón szabadult, a zsoldosok pedig 
bizonyosan megtalálták az aranyakat, mert 
nem mutatkoztak Görgőn többet. 

Viszont az is igaz, hogy Nustkorbra * nézve 
nem gondolhatott volna ki veszedelmesebb 
büntetésnemet, ha a poklokra veti sem. Mert 
ott csak egy katlant gyújtanak alá számára, 
de itt most alágyújtott egy egész várost. 
Mint a futótűz terjedt, eleinte csak lappangva, 

* Lapunk múlt számában tollhibából cserélődött 
fel a lőcsei bíró, Nustkorb András neve, szenátusbeli 
ellenfele, Gosznovitzer Dávidéval. M. K. 

lassan, majd egyre hangosabban és sebesen 
nyargalva a hír (bizonyosan az iródiákok ré¬ 
vén), hogy Lőcse bírája Görgőn vacsorázott 
múlt kedden az alispánnál. Egész virradatig 
együtt dorbézoltak és trafikáltak. Fölzúgott a 
város, mint a megbolygatott méhkas. Hát lehet 
ez? Hát van Isten, hogy ilyesmi történhetik? 
A legjózanabb szászok az ökleiket rázták. Az 
asszonyok a ruháikat akarták letépni (a fekete 
ruháikat). Hát minket itt éveken át gyászoltat 
a vén imposztor s ő maga Görgeyvel devernál 
titokban? Az egész város forrt az elégedetlen¬ 
ségtől. Pasquilusokat ragasztottak ki a Nust¬ 
korb házára, betörték az ablakait, esténkint 
zagyva tömegek gyülekeztek ablakai alatt, 
macskazenét rögtönözni. A csőcselék közt te¬ 
kintélyes polgárok ősz feje is látható s végig¬ 
zúgnak a nagy piaczon a kiáltások : Mondjon 
le Nustkorb ! Menjen Görgőre ! 

A közvélemény nyomása alatt maga a szená¬ 
tus is kénytelen volt beavatkozni s biró uramat, 
ki otthonról már-már kimozdulni sem mert, 
arra kényszeríteni, hogy rendkívüli tanácsülést 
hívjon össze. A tanács maga is tudni akarja, 
mi igaz a szárnyaló híreknél ? Igaz lehetne-e, 
hogy Görgeynél vacsoráit múlt kedden ? 

Nustkorb uram elismerte, hogy ott vacsoráit, 
de vi coactu. 

Bibera uram felugrott mérgesen, mint egy 
hörcsög: 

- Hogy lehet erőszakkal vacsoráim ? Csak 
a libánál láttam, mikor tömik. 

- Úgy értem, hogy nem mint Görgey ba¬ 
rátja vacsoráltam ott, hanem mint foglya. 

Lett erre újabb megrökönyödés. Hát ez már 
megint mi ? Miket hord össze kegyelmed? Hol? 
Mikor ? Hogyan ? Hiszen ez lehetetlen. 

Erre aztán elbeszélte szárazon, miként kere¬ 
sett fel a várost érdeklő fontos ügyben egy 
idegent szálló helyén, a kerti vendéglőben, jól 
átgondolt óvatosságból a késő esti órákban, 
nem akarja most és itt az ügyet részletezni 

ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ A KÖNYVTÁR ÉS A FŐÉPÜLET KÖZÖTT. 
LÉPCSŐHÁZ-RÉSZLET. 
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(Felkiáltások: Tudjuk! Tudjuk!), csak arra szo¬ 
rítkozik, hogy midőn erről a helyről távozott, 
közvetlen a kerti kijáratnál kivel találkozik? 
Hát Görgey alispán áll előtte. (Nyugtalan fész-
kelődés. Bibera felkiált: Mit keresett ott ?) 

— Azt én nem tudom, - - pattant fel a 
biró. - - Nekem nem mondta meg. Menjen, 
kérdezze meg, kegyelmednek talán megmondja. 

— Jól van. Halljuk tovább ! Ne zavarjuk 
hát biró uramat. 

Biró uram most már zavartalanul vázolta a 
továbbiakban, miként vetette magát az al¬ 
ispánra, hogy őt elevenen elfogja, dulakodás 
közben hajdúja, Platz Mátyás után kiáltott, de 
míg az előugrott, az alispán belefújt a sípjába, 
a mit lehetetlen volt megakadályozni; a síp 
szavára mindenünnen előrohantak a Görgey 
elrejtett csatlósai, s őt hajdújával együtt le-
teperve, foglyul vitték Görgőre. Hogy ott aztán 
a szeszélyes nagyúr tömlöczbe való zárás he¬ 
lyett fényesen megvacsoráltatta s vacsora után 
négylovas hintón küldte haza, arról ő nem 
tehet. 

- Úri cselekedet volt, meg kell adni, -
dünnyögte maga elé Mauks Donát. 

- Hát erről csakugyan nem tehet biró 
uram, — mondák a szenátorok, behatóan meg¬ 
tárgyalva a kérdést, — de most már ugyancsak 
nézze kegyelmed, miképen emészti meg ezt a 
vacsorát, mert a közönség nagyon föl van bor¬ 
zolva. 

- Majd visszasimogatjuk, — jegyezte meg 
a biró önérzettel, - - megvan hozzá az arka-
num (és a zsebére ütött). 

- Bizony most már valamit tenni kell, még 
pedig citissime, - - vélte az okos MosteL 

Lent a városi pinezében azonban, a hol 
rendszerint minden tanács után megitták az 
ukkon poharát, a fiatal Fabriczius egy csöppet 
se titkolta, hogy a helyzetet sötétnek itéli s 
olyanféle czélzásokat tett, a bor megoldja a 
nyelveket, hogy legokosabb lenne, ha biró 

A FŐKAPU, SENYEI KÁROLY 8ZOBRAIVAL. 

uram a város méltósága érdekében nem a 
sasokat utánozná nagy vijjogással, hanem a 
csigát, «a ki behúzza a maga puhány szarvacs¬ 
káit a házába.D Vagyis a lemondásról példáló¬ 
zott a bátor fiatal ember, a ki az engesztelhet-
lenek vezére volt a tanácsban, s attól félt, 
hogy apránként kihűl a harag a város népében 
Görgey iránt s akkor örökétig magán hagyja 
száradni Lőcse a nagy pofont, melyben ő 
nemcsak a Görgey egy elhamarkodott tényét 
látta, hanem az egész dölyfös nemesség fity-
máló elbánását. 

Ivripélyi uram, a ki már a negyedik kártó 
bort (kupa bort) hajtotta fel, a Fabriczius eszé¬ 
hez tartja magát. 

- Úgy bizony, bátyám uram. Nem okos 
emberek kellenek most a város élére, hanem 
dühös emberek. 

Hanem iszen dühös is volt Nustkorb uram, 
legalább Kripélyire és Fabricziusra. 

- Nem lehet fejjel menni a falnak. Azt 
mondjátok, zúg a tömeg. Végzem a magam 
dolgát a magam lelkiismerete szerint és fittyet 
hányok rá. Mit tesz az, hogy zúg a tömeg ? 

A DÍSZTEREM KAPUJA. 

AZ Ú J MŰEGYETEM.—Balogh Rudolf fölvételei. 

OSZLOPOK A KÖZPONTI ÉPÜLET NAGYUDVARÁBAN. 

Ú J M Ű E G Y E T E M . — Balogh Rudolf fölvételei.. 
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A KÖNYVTÁR. 

S most már ő kigyelme nevetett gúnyosan 
Fabriczius ingerlékeny lett s a fakártót oda¬ 
vágta az asztalhoz. 

- Elég. A kegyelmed csacskasága terhemre 
kezd lenni. 

- Szenátor úr, becsülje meg magát, — figyel-
mezteté őt méltóságteljesen Nustkorb. — Lőcse 
város birájával beszél. 

Fabriczius észhez jött, meghajtotta a fejét 
alázatosan és a mellét ütögette kezével. 

- Mea culpa. Bocsássa meg, nemzetes bíró 
uram, a hevem elragadott . . . 

Nustkorb rátette kezét a fejére s elmélázva 
mondotta: 

- A szerelem az, édes fiam. Eáösmerek. 
Hiszen én is voltam fiatal . . . Hát hagyjuk 
abba. Nem mondtam semmit. Igyunk rá még 
egy kis veres bőit. De előbb harapjunk vala¬ 
mit, hogy az ágyát megvessük. (Odaszólt a 
korcsmárosnak.) Hozzon kend egy kis putina 
ordát! (Putinának a bödönt nevezték, ordának 
a szepesi túró egy nemét.) 

Megkóstolták borkorcsolyának a túrót, meg-
itták a veres bort, beszéltek mindenféléről, de 
a Fabriczius szava úgy elmaradt, mintha va¬ 
laki ollóval vágta volna el. Nem is jött meg 

A fületek az oka, nem a tömeg. Avagy nem 
zúg a kagyló, ha a fületekhez nyomjátok ? De 
ha megnézitek, mi zúg benne, azt találjátok, 
hogy semmi, hogy teljességgel üres. 

Fabriczius a fejét rázta: 
— Az igazsággal szemben minden hasonlat 

sántít, urambátyám. 
- De annyira egy se sántít, — veté ellen 

Nustkorb, — mint az öcsémuram mostani igaz¬ 
sága minden hasonlattal szemben. 

Tudott ám nyelvvel hadakozni Nustkorb is. 
- Hogy-hogy? - kérdó Fabriczius gú¬ 

nyosan. 
- Bizony csak azért, mert ha maga nincs 

kedvesem a világon, akkor én nem álltam 
volna meg Görgeyvel birkózni, sőt a színét se 
láttam volna. 

— Én miattam ? 
— Valaki miatt, a ki magának kedves. 
Fabriczius elgondolkozott. 

- Mit akar ezzel mondani ? — kérdé zavar-
ta.n. — Kiről van szó ? 

- Egy szép leányról, egy világszép leány¬ 
ról, be-he-he. 

RAJZTEREM. 

KÖNYVTÁRI OLVASÓTEREM. 

A Z Ú J M Ű E G Y E T E M . — Balogh Rudolf fölvételei. 

előbb, csak mikor a Nustkorbók szolgálója, 
a ki a nemzetes asszony kemény üzenetét 
hozta, hogy az étel mind kipang, és hogy vagy 
jöjjön haza mindjárt az úr, vagy pedig menjen 
ebédelni Görgőre, különben jaj az olyan város¬ 
nak, a melynek az ügyeit pinczében igazítják. 

Nustkorb dohogott ilyenkor, de rendesen 
fölkelt és elment. Ezért őt senki meg nem 
szólta, mert a szenátus többi tagjai is ilyen¬ 
forma házi nyomások alatt szoktak elszéledni. 

Hanem ez egyszer nagyon felháborította a 
nemzetes asszony abbeli szava, hogy akkor 
menjen Görgőre ebédelni, a mi némi derült¬ 
séget idézett elő, vagy legalább mosolyt a 
sunyi szenátori bajuszok alatt, kedve is lett 
volna mindjárt most egy pofont csattintani a 
Kátchen piros pozsgás ábrázatára, de a «mesz-
szire tekintő D jelző, melylyel a közvélemény 
ékesítette fel ő kigyelmét, mikor még a tenye¬ 
rén hordozta, mérsékletet parancsolt, mind¬ 
össze egy keserű sóhajra szorítkozott hát, azzal 
indult meg hazafelé, csak a pálczája suhogott 
haragosan s, levegőben, miközben ágaskodtak 
benne a gonosz indulatok. Micsoda? Hát az 
asszony is? No megállj. 
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Észre se vette, hogy Fabriczius is ott megy 
mellette, csak mikor megszólította: 

__ Most már egyedül vagyunk urambátyám, 
mondja meg kérem, a mit az előbb említett a 
pinczében. 

— Hm, — tagolá kedvetlenül. — Hogy izé . . . 
hogy megmondjam? Jobb azt meg nem mon¬ 
dani. Azt hiszem jobb, okosabb. És hogy ha 
már mondok valamit, hát azt mondom, ne há¬ 
zasodjék meg uramöcsém. Nem vagyok én 
rósz ember, nem adok én magának rósz ta¬ 
nácsot. 

Fabriczius megragadta a kezét és szorította 
olyan erővel, hogy szinte kiserkedt a vér a 
körme alól. 

— Talán hallott valamit? 
Hm, igen, valamicskét. De ereszsze el a 

kezemet. 
_ Rozáliáról? - - kérdé tompán, remegő 

hangon. 
- Ö róla. 
- Ne öljön hát meg, beszéljen hamar. 
- Ott a kerti vendéglőben az emeleten, a 

hol azzal az emberrel alkudoztam az okmányra, 
A DÍSZTEREM. 

látású szem az, a mely a férfiúi és női arcz 
között más különbséget nem tud megállapí¬ 
tani, mint az előbbinek szakállasságát s az 
utóbbinak csupaszságát. De viszont azok a 
finomabb s ép ezért rejtettebb sajátságok, a 
melyek a női ábrázatnak sajátos nőiességét 
megadják, tényleg annyira árnyalatiak, annyira 
parányi méretkülönbségeken nyugosznak, hogy 
a nőiesség összbenyomásában mintegy elvesz¬ 
nek s egyenként csak a fejlett művészi érzé¬ 
ket s antropológiai tudást egyesítő szemlélő 
számára tűnnek elő. 

Legfeltűnőbb az egész női arczon a homlok 
alacsonysága, a mit nem annyira a helyes 
arány jelenlétében, a szép női arczon veszünk 
észre, hanem abban az esetben, mikor egy túl-
magas homlok valami hideg, túljózan, túlkomoly, 
férfias jelleget ad a női arcznak. Ez az ala¬ 
csony homlok nem egyéb, mint a női koponya 
laposságának a szemből néző számára való 
megnyilatkozása. Tévedés volna azonban azt 
hinni, hogy a nőnek feje aránylag kisebb, 
mint a férfié: ellenkezőleg, teste méreteihez 
viszonyítottan a nőnek nagyobb feje van, mint 
a férfinak, a miként testi súlyához viszonyí¬ 
tottan agyvelőjón ék súlya is valamivel nagyobb. 

A KÖZPONTI ÉPÜLET EGYIK SZÁRNYÉPÜLETE. 

a szomszéd szobában lépteket és beszélgetést 
hallottam s gyanakodva kérdeztem, mi történik 
bent? Azt mondja, hogy ott szerelmi találka van. 
Minthogy a Kárászszal kötött bérleti szerző¬ 
désben az ilyenek mellőzése keményen ki van 
kötve, mindenféle keresztkérdések alá fogtam, 
hogy kik vannak bent? Csak a nőt tudja, úgy¬ 
mond, mert azt látta, mikor a lépcsőkön fel¬ 
ment, s hogy ez Otrokócsy Eozália volt. 

(Folytatása következik.) 

A NŐI ARCZ ESZTÉTIKÁJÁHOZ. 
Alig van természeti jelenség, mely annyi 

embert foglalkoztatna, mint épen a női arcz. 
ennek szépsége és sajátos varázsa, kifejező-
képessége és különös nőiessége, s mégis a 
legkevesebb ember tud számot adni arról, 
hogy mi is az, a mi ennek az arcznak külö¬ 
nös szépségét, megkülönböztető báját adja. 
A nőt a férfitől nagy, szembetűnő nemi kü¬ 
lönbségek választják el; ezek közül azonban 
csak egyetlen székel az arczon: a szájtájék 
Bzőrössége, illetve szőrtelensége. S ez is nem 
egy társadalomban, korszakban, vagy osztály¬ 
ban megszűnik elkülönítő jelképül szerepelni, 
mivel ezekben a borotvált férfiarcz dívott vagy 
divik S különben is nagyon, durva, felszínes 

AZ UDVAR. 

AZ Ú J M Ű E G Y E T E M . — Balogh Rudolf fölvételei. 
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INTÉZIK. 

Csakhogy a női fej inkább szélességben ter¬ 
jed, mint magasságban, a mi ezstétikai szem¬ 
pontból a szemtájék szélességében nyilatkozik 
meg. S ép ez adja a női arcznak egyik legjel¬ 
legzetesebb vonását. Végérvényes mérések meg 
nem állapították ugyan még, hogy a nő szeme 
átlagban nagyobb-e, mint a férfié, de az bizo¬ 
nyos, hogy nagyobbnak látszik az arcz többi 
méretbeli viszonyainak közepette. A nő arcz-
területa a koponyához viszonyítottan kisebb, 
mint a férfié s viszont a szem-üregek ép ak¬ 
korák vagy még nagyobbak: természetes lehet, 
hogy a kis női arczon a szemnek uralkodó 
szerep jut. S tényleg ez a csillogó, moz¬ 
gékony, titokzatos szerep sokkal fontosabb 
a női arczkifejezésre vonatkozólag, mint a 
férfiéra. Ha a női ábrázat mindig némi¬ 
leg a merengés, a szelidség, az égiesség 
és légiesség képzeteit juttatják eszünkbe, 
ebben főrésze van a szem domináló szere¬ 
pének. 

Egy másik tulajdonság, a mely különösen 
hozzájárul a nőiesség megéreztetéséhez, az az 
alsó-arcz, az álltájék viszonylagos kisméretű-
sége, mondhatnám csenevészsége. A kis áll, 
kis száj sajátosan nőies jelenségek s ezzel 
elleniében az erős állkapcsok s a hatalmas 
száj sajátosan férfiasak. Persze mindez csak 
bizonyos kereteken belül áll meg. A túlságo¬ 
san kicsi áll az elfajultság tünete s rúttá 
teszi az arczot; nemkülönben a túlnagy száj. 
Nőiesség és férfiasság itt két ellentétes fejlő¬ 
dési hajlamként szerepelnek, melyeknek túl¬ 
zása a rútba vezet át. Maga a női száj, ennek 
az egész arczvidéknek központja, a szem mel¬ 
lett talán a legnőiesebb arcz-szerv. Nagy sze¬ 
repe a szerelmi életben millió és millió szem¬ 
sugarat fordít feléje; s méltán, mert a női 
száj átlagban szebb, mint a férfié, a mennyi¬ 
ben kidolgozottabb, kimintázottabb s tökéle¬ 
tesebben mutatja az emberi száj szebbik felé¬ 
nek, a felső ajknak sajátos ijj-alakját. Ügy 
látszik az a tény, hogy a nemi kiválasztás 
évszázezres működése folyamán a férfiúi száj 
szakáll-erdőbe volt rejtve s a női szabadon 
virított, lényegtelenné tette amannak esztétikai 
kifejlődését s nagy szerepre emelte, fontossá 
tette amannak szépségét. De nemcsak a külső 
szájon, az ajkak finom vonalai közt bujkál 
a női báj: s kinyíló, beszélő vagy mosolygó 
női száj egy másik sajátos női varázst, a fo¬ 
gazat nőiességét tárja fel. A fogazat épsége, 
fehérsége, szabályossága elsőrangú szépség¬ 
kellék, de nem sajátosan, csak a női nemre 
kötelező; ellenben igenis ezt külön és meg-
különböztetően ékesíti a két középső metsző¬ 
fognak szokatlan s mintegy a két szélsőnek 
rovására történt fejlődése. E két középső fog 
nagysága hozzájárul minden női mosoly vara¬ 
sáéhoz, s mégis a legkevesebb embernek van 

tudomása róla. A nő fogsorának e két nagy 
metszőfog valami rágcsáló-szerűséget ad s így 

a nő arczkifejezését gyakran az egéréhez^vagy 
evetéhez teszi hasonlóvá. A férfi szája és foga¬ 
zata ellenben inkább a ragadozó képzetét éb¬ 
reszti feL 

A nő arcza általában] kisebb és keske¬ 
nyebb, mint a férfié s e mellett akárcsak 
a száj, kidolgozottabb, lehet mondani szob-
rászibb. 

Az eddig mondottak alapján közelebb ju¬ 
tottunk a női arcz jellegéhez. Míg a nőnél 
a felső rész, a szemtájék dominál, a férfinál 
az alsó, az álltájék. Ép ezért az arcz kör¬ 
vonalát nézve a nőé egy felül szélesebb, a 
férfié egy alul szélesebb ovális vonalhoz ha¬ 
sonló. A férfinál a csont-szerkezet jobban érvé¬ 
nyesül, a nőnél az izom-, porcz- és zsiradék¬ 
részek uralkodnak. Teljesen esztétikai és lélek¬ 
tani nyelvre fordítva le ezt, a nő arczának 
sajátos varázsa a lágyságban, finomságban és 
átlelkesítettségben jelentkezik. 

S egy másik fontos jelenség tűnik szembe 
a női arcz szemléletekor: az, hogy kifejezése 
közelebb van a 'gyermek arczkifejezéséhez, 
mint a férfi arczé. A nagy szem, kis orr, mar¬ 
kánsan kidolgozott száj, fejletlen áll nemcsak a 
nő, de a gyermek arczát is jellemzik. Nem 
egyéb ez, mint külső fiziognómiai igazolása 
annak a lélekismerők által szinte egyhangúan 
vallott elvnek, hogy a női lélek közelebb van 
a gyermeki lélekhez, mint a fórfilélek, hogy 
a nő egy közbelső állomás a gyermek és férfi 
közt levő fejlődési útvonalon. 

Sz. Z. 

" 

A MAUZÓLEUM ELÖLRŐL NÉZVE. 
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Teles Ede : A. D. úrasszony mellszobra. 

A KÁSZONHÁZI TANÍTÓ. 
Elbeszélés. — Irta Sebők Zsigmond. 

-f Ma eljönnek a szomszéd tanítók, • 
mondotta a házigazdám, a ki egy alföldi nagy 
tanyai területen öntözgette a tudomány sze¬ 
rény plántáját. 

- Kik jönnek? 
- Az ásotthalmi, a feketeháti meg a ká-

szonházi. 
Már nem tudom, nevenapja volt-e a házi¬ 

gazdámnak vagy egyéb ünnepi alkalmatosság 
adott titulust a vendéglátásra. 

- Messziről jönnek? - - kérdeztem. 
— No, az ásotthalmi nem. Az, ha jól lé¬ 

peget, tíz órakor indulhat, hogy ebédre itt 
legyen. A feketeházi is megérkezik idején, ha 
mindjárt útnak eredt, a mint letette a bögrét, 
melyből a reggeli tarhóját kanalazta. Hanem 
a kászonházi! Annak ugyan meg kell haj¬ 
szolnia az apostolok lovait. Annak már hajnal¬ 
ban kell indünia. 

Az a hely, a hová a vendéget várták, tanyai 

Szenes Fülöp : Női arczkép. 

iskola volt. Egyszerű zsindelyes ház,'1 előtte 
feszület meg harangláb. Vasárnap volt, hát 
mély csend borult az iskolára. No, ilyenkor 
hétköznap sem épen hangos, mert a mezei 
munka idején otthon fogják a gyereket. Most, 
vasárnap, mintha minden aludnék a pusztán. 
A homokos út érintetlen szűz folyó gyanánt 
fehérlett s a buczkai szőlőből elhagyatott an 
sötétlett ide váza a csőszállványnak. Nem 
hallatszott egyéb a nyárfalevelek föl-fölzúduló 
zörgésénél, mikor a kósza szélben egyszerre 
úgy megindultak, mintha világgá akarnának 
repülni. 

Nem sokkal dél előtt kiállt a házigazdám 
a liczeum-sövény elé és beárnyékozván kezével 
a szemét, szótkémlelt a laposságon: 

— Jönnek már, — mondotta. 
Csakugyan érkeztek. Három felől. Az egyik 

keletről, a másik nyugatról, a harmadik vala¬ 
honnan délről. Hanem én meg nem látom 
őket, ha a gazdám nem figyelmeztet rájuk. 

- Látja, ott, a hármas jegenyénél azt a 
vékony árnyékot? Olyan, mintha lebegne a 

Istók János : Fülöp Áron mellszobra 

levegőben, vagy mintha apró fehér felhőcs-
kéken járna. Az az ásotthalmi kolléga. Az a 
fehérség alatta a kamáslija. Arra délről a 
feketeháti ballag. Ott, az a mozgó kis szürke 
gomba! Csupa fej, azaz paraplé, mert az pa-
rapléval sétál. No, ezek már közel járnak. 
Hanem ott nyugaton, szinte az éghajlatnál, 
csak egy kis fekete pont látszik. Az is ember. 
Azaz, hogy nem épen ember, (tette hozzá 
kesernyés tréfával) csak tanyai tanító. Az a 
szegény kászonházi. Hát annak van még egy 
kis sétája idáig. 

Az ásotthalmi tanító lassankint megnőtt, 
az árnyék testté sűrűsödött és látni lehetett, 
hogy mint gázolja a homokot. Hosszú lépés¬ 
sel, jókedvűen. A kalapja is félre volt csapva. 
A mint egy-egy tanya mellett elhaladt, úgy 
tetszett, hogy valami láthatatlan ellenséggel 
hadakozik. Hosszú botot körben forgatott 
maga körül. Olykor le is guggolt, aztán hir¬ 
telen fölemelkedett, mintha ugrásra készülne. 
Nyilván ijesztgetett valamit. 

— Hehe - - nevetett a házigazdám - - baj-

Poll Hugó: Parasztgyerek. 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT TÉLI KIÁLLÍTÁSÁBÓL 

Littkei Antal: Vén flótás. 
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Bosznay István : Fatornyú templom. 

bán az atyafi. A tanyai kutyák pályáznak a 
kamáslijára. 

A mint közelebb ért, hallani lehetett a ku¬ 
tyák csaholását. Egyik tanya ebtársadalma a 
másiknak adta át az embert. Három-négy el-
nyuladozó árnyék kísérte a tanya széléig, a 
hol már hivatalos komolysággal^ várta a szom¬ 
széd tanya csaholó népsége, így közeledett 
folytonos zenebona közt, akár valami poten-
iát. Csak épen hogy kutyaugatás kisérte mo-
zsárdörgés helyett. 

- Ép-e még az ikrád? — kiáltotta elébe 
a házigazdám. 

- Csaknem ép, - - felelte vissza vígan az 
érkező. - - Csiba te! (Az utóbbi fölszólít ás a 
mi komondorunknak szólt, mely szintén élén¬ 
ken érdeklődött a botrányt okozó lábszárvédő 
iráni) 

Kicsi arczú, fekete bajszu, sovány fiatal 
•ember volt. Az Ádám-csutkájára - - a mint 
mondani szokták — kulacsot lehetett volna 
akasztani. Hanem gavallérosan öltözködött. 
A kis, kaczkiás kabátja alig ért a háta kö¬ 
zepén túl és a koczkás nyakkendője óriási 
csokorba volt kötve. A czipőjéről elegáns 
mozdulattal leverte a homokot, — hogy a 
következő perczben még vastagabban ellepje. 

— Van-e kártya? - - kérdezte. 
— Van. 

- Hát savanyuvíz? 
— Az is akad. 

- Hát a tekintetes asszony hol van? 
- Kicsoda te? - - csodálkozott a házigaz¬ 

dám, a ki legényember volt. Öreg legény. 
- A tekintetes asszony. Csak megházasod-

tál, a mióta nem láttalak? 
— Volt eszemben. Ki temetkezne el ide 

hozzám a homokba? 
Az ásotthalmi tanító kárvallottan nézett a 

fehér kamáslijára. Azt bizony ezután is csak 
a tanyai ebek fogják méltányolni. 

— Mit csináljak én ebben a sivatagban, ha 
egyitek sem házasodik meg? dohogott. 
Aztán kissé megvigasztalódott hangon tette 
hozzá: Hát elengedem az asszonyt, hanem 
lássuk az ebédet! 

— Mindjárt itt lesz a többi is. Amott jön 
már Gábor a Feketehátról, meg Eadnyai Ká-
flzonházáróL 

Hát jöttek. Egyszer csak megszólalt egy 
hang a sövény mellett: 

- Dicsértessék! 
Ott állott a szürke parapló alatt a fekete¬ 

háti tanító. Kis, köpczös ember. Ragyaveri, 
horozdás arcz. Elhanyagolt öltözet Homlokán 
mint valami koszorú csillog az izzadság gyön¬ 
gye. Liheg. 

Van-e savanyuvíz? —kérdezte levegőért 
kapkodva. 

Van. 
— Hát kártya? 
— Akad az is. 

- Azért Aztán visszahoztam a könyvet is. 
A lányom küldi. Már elolvasta. 

Rongyos tábláju könyvet vett ki a zsebéből 

és átadta a házigazdámnak. Degré Alajosnak 
valamikor az ötvenes években megjelent regé¬ 
nye volt 

A ház előtt, az árnyékban, kis asztal volt 
meg szék. A köpczös alak letelepedett a székre 
és ott zihált egy darabig. Szemét végigjár-
tatta rajtunk és valami fény csillant meg 
benne. 

— Csakhogy megint emberek közt vagyok! -
morogta. — Három hónapja nem láttam in¬ 
telligens embert a lányomon kívül. A lányom 
pedig. . . 

Legyintett a kezével. 
— Hát persze, hogy elkeseredik szegény. 

Persze, hogy a nyakamon vénül. Ki is kop¬ 
tatná a czipőjét a szegény tanyai tanító háza 
körül? János öcsém se mutogatja a kamás-
liját nálunk. 

János öcsém hirtelen lesütötte a szemét 
és szemérmesen igyekezett eltüntetni a kaczér 
lábszárvédőit 

— Oh, kedves bátyám, ón oly gyakorlatlan 
vagyok hölgytársaságban, — rebegte — aztán 
sók a dolgom . . . tudja, a kötelességtudó pe¬ 
dagógus . . . 

A feketeháti nagyot nevetett. 
- Jól van, jól van, öcsém. Igazad van. 

Bár én se sétáltattam volna a kamáslimat a 
lányos házak körül anno valamikor. 

Épen az ebédhez ültünk, mikor szinte 
észrevétlenül belépett a kászonházi tanító. 
Szelíd arczú, alázatos ember. Poros volt és 

bizonyosan fáradt (mert hiszen hajnal óta 
talpon volt), de nem nagyon látszott rajta. 
Inkább elevennek, fölindultnak és szinte bol¬ 
dognak tetszett. 

- Hálás vagyok, tisztelt kolléga — mondta 
házigazdámnak - - hogy szíves volt meghívni 
e nagyrabecsült vendégkoszoruba. Ez életem¬ 
nek a legszebb emléke leend. 

Látnivaló volt, hogy a kászonházi tanító 
czikornyásan szeretett beszélni. Egészen az 
ötvenes-hatvanas évek stílusában. Hogy jobban 
szemügyre vettem, láttam, hogy minden olyan 
ósdi, szinte penészesen avult volt benne: az 
arcza, a viselkedése, a hangja. Pedig nem 
volt épen öreg ember. Úgy az ötvenen túl 
járhatott néhány évvel. De, úgy látszik, ott, 
az ő pusztai iskolájában, abban a nagy egye-
düliségben megrekedt az ifjúkori olvasmányai¬ 
nál és azokhoz idomult a lelke és a külseje is. 

Mindenkor örömmel látjuk, Radnyai 
bácsi, — mondotta a házigazdám. - - Üljön 
csak ide mellém. Ide ni! Ide, ide! 

A kászonházi tanító ugyanis mindenáron 
az asztal végére akart telepedni és csak kar¬ 
hatalommal lehetett a korát megillető helyre 
hurczolni. Egyre mentegetőzött: 

- De kérem, tisztelt kolléga, nagyon is 
tudatában vagyok én csekély szerénységemnek. 
Oh, oh, hiszen én a népnevelői karnak a 
legérdemetlenebb tagja vagyok . . . a legelma-
radtabb tagja . . . míg önök . . . önök . . . 

Mikor végre, leültették, feszesen és szinte 
mozdulatlanul ült helyén. Csak épen, hogy 
a kezét nyújtotta ki, mikor a tálból vett, a 
mire különben legalább is kétszer kellett neki¬ 
bátorítani. Akkor is a legkisebb és legkevésbbé 
kívánatos falathoz nyúlt. Nagyon keveset evett. 
Hanem a szeme mégis oly megelégedett, szinte 
jóllakottan boldog volt, mintha nem is a ma-
darászi tanyai iskola, hanem valami herczegi 
palota asztalánál lakmároznék. 

- Mikor volt a városban, Radnyai bácsi ? — 
kérdezte a házigazdám. 

Öt éve nem voltam, könyörgöm, öt 
éve, - - felelt. 

— Az ugyan nagy idő. Nem kívánkozott oda? 
- Oh, dehogy nem. Mindig vágyódtam a 

kultúra empóriumaiba, de én ott már oly ide¬ 
genül érzem magamat. . . azok a magas kő-
paloták elszorítják az ilyen egyszerű keblet... 
Közel harmincz éve oktatom a zsenge nem¬ 
zedéket a pusztán, elszoktam a nagyvárosi 
forgatagtól. És a gyerek miatt sem mehetnék. 

— Hát nem tért vissza az asszony magához ? 
Nem, könyörgöm. Nem. . . Hívtam 

gyakran, de nem j ö t t . . . És nem is vádolom 
miatta. 

A kászonházi tanító mellét áruló sóhaj 
emelgette. De ezt a fölindulást egy szerény 
mosolylyal igyekezett elpalástolni. 

- Hogy is érezte volna magát jól oda-
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künn, elzárva a társadalom éltető világától, -
szólt.' — Hiszen, könyörgöm, müyen boldog 
voltam ma én is, mikor végre, két év óta 
jnost először, ismét tanult emberek közé 
siettem! Az egész úton azt ismételtem ma¬ 
gamban : Érteni Viczát, értem Viczát, igaza 
volt Viczának! 

Két esztendeje nem látott kaputos em¬ 
bert Radnyai bácsi? 

Bizony, két esztendőnél régebb ideje. 
Nem Vicza a hibás, hanem én, mert nem is 
ifjú fővel, hajótörött életemhez lánczoltam őt 

A gyerek állapota nem javul? - kér¬ 
dezte házigazdám. 

. Nem, könyörgöm. Szegényke most is 
csak úgy fekszik az ágyban, mint mindig 
ama régmúlt, szívrendítő nap óta, midőn le¬ 
zuhant a fáról. 

De már tud beszélni? 
Tud, tud, de csak én érteni meg a sza¬ 

vát. Ez okból sem hagyhatom magára. Ma 
is csak azért távoztam el kórágya mellől, 
mert ő maga is unszolt raja . . . és mert ölt-
hatatlan vágy vonzott e fenkölt szellemű körbe. 

A fenkölt szellemű körben ugyan alig hal¬ 
latszott egyéb e kurta mondatoknál: «Told 
közelebb a savanyúvizes üvegetx, «No, még 
ebből a rétesből". «Ej, nincs az a szénás 
szekér, a mire még egy villával föl nem fér», 
de a kászonházi tanító úgy hallgatta, mintha 
-valami ritka zene lenne. Úgy láttam, hogy 
nem is a szavakra figyel, hanem a hangra, 
arra a hajlékonyabb, kifejezőbb, lágyabb 
hangra, melytől tanyai népe közt annyira 
elszokott Mely visszavarázsolta a preparandia 
padjai közé. Mely úgy repesett körülötte, 
mintha a fiatalságát hozná vissza szárnyain. 
És mintha valami olvadozna a szívében. 
Valami elrejtőzött, rég nem érintett érzés. 
A barátságnak oly sokáig tárgyatlan érzése. 

Az ebéd végével a társaság kártyához ült. 
A kászonházi tanító azonban nem. Csak nézte 
a kártyázókat magafeledten, elmerülten. Aztán 
egyszerre megrázkódott. Kivette az óráját és 
hirtelen fölkelt. 

— Már megyek, - - mondotta. 
- Ugyan már, Radnyai bácsi! - - szólt a 

házigazdám. - - Hiszen alig egy órája, hogy 
érkezett. 

- Nem, nem. Már mindjárt két órája. 
Éjfélig sem vergődöm haza, ha nem indulok. 
A gyerek is nyugtalankodnék. Bocsánatot 
kérek, hogy megbontom e kedves társas kört. 

Oly szerényen távozott, mint jött. Néhány¬ 
szor még emlegette «a keblében lángoló 

Kacziány Ödön : Bujdosó hold. 

háláti), aztán nekiindult a napfényben szik¬ 
rázó homoki útnak. 

Benn a szobában tovább folyt a játék. 
Olykor emlegették: 

- No, most már valahol a Neszürjhegynél 
vagy Levelesnél ballaghat Radnyai bácsi! 

Uzsonna táján elbúcsúzott a feketeháti ta¬ 
nító is, míg az ásotthalmi estig koczczint-
gatott velünk. Most már ketten találgatták, 
hogy merre járhat a kászonházi vagy a fekete-
háti kolléga, a ki nem sajnálta a hosszú utat, 
hogy kaputok közt töltsön néhány rövid órát. 

Azután útra kelt az ásotthalmi is. És a 
pusztára ráborult azt est homálya, melyet 
csak könnyű ezüstpermeteg gyanánt derített 
föl a hold világa. Valahol tűz világolt, mely¬ 
nek pirosló udvarán biborszínű kóbor hajócska 
gyanánt úszott át valami gém vagy gólya. 

A RÁKÓCZI-SÍREMLÉK 
Másodszor maradt immár eredménytelen a 

Rákóczi Ferencz síremlékére hirdetett pályázat, 
de a pályázatnak ebből az ismételt meddő¬ 
ségéből igazságtalanság volna arra következ-

Olgyai Viktor:Erdei fenyők. 
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tetni, mintha művészeink talán kedv és ihlet 
nélkül dolgoztak volna. Nem szabad ugyanis 
elfelednünk, hogy szobrászainknak szigorúan 
a pályázati feltótelek keretei között kellett mo-
zogniok, a feltótelek pedig igazán súlyosak vol¬ 
tak. Ez a szigorúság azonban ezúttal nagyon is 
indokolt. Első sorban Magyarország egyik legna¬ 
gyobb történeti alakjának emlékművéről, má¬ 
sodszor hazánk legszebb műemlékéről: a kassai 
székesegyházról van szó. A fejedelem hamvai 
ugyanis tudvalevőleg a kassai templomban 
nyugszanak, a vallás- és közoktatásügyi mi¬ 
nisztérium tehát - - alapos helyszíni szemle 
után — úgy határozott, hogy az emlékmű 
helye a templom éjszaki kapuja felett lévő fal¬ 
terület legyen. Kikötötte azonkívül, hogy a sír¬ 
emlék a Rákóczi-kor stílusához mérten barokk 
legyen s az emlékmű elhelyezése után is fen-
tartható legyen a közlekedés az éjszaki ka¬ 
pun át. 

E feltételek súlyos feladat elé állították mű¬ 
vészeinket. A korai franczia góthikájú templom 
stílusához minden külön feltétel nélkül is ne¬ 
héz a barokkot hozzá hangolni, de egy fal¬ 
területet e mellett még úgy megoldani, hogy 
a művészi kiképzés arra nyomást ne gyako¬ 
roljon s a kapun át folyó közlekedés a sír¬ 
emlék hangulatát ne zavarja - - plasztikailag 
is, építészetileg is egyaránt bonyodalmas. An¬ 
nál szebb fényt vet a magyar szobrászat magas 
színvonalára, hogy a pályabiróság — ha a 
kivitelre a terveket alkalmasaknak nem ítélte 
is • négy pályaművet is díjjal tüntetett 
ki, erkölcsileg, anyagilag egyaránt megjutal¬ 
mazni kívánván a művészeket. 

A városligeti Iparcsarnokban kiállított pálya¬ 
művek megtekintése után bátran aláírhatjuk 
mi is a pályabiróság Ítéletét. A Holló Barna¬ 
bás és Györgyi Géza tervének láthatólag az 
emlékmű nemes komolysága szerezte meg az 
első dijat. Holló, a ki állandóan emelkedő 
művészi pályájának legszebb sikereit pompás 
domborműveivel — az Akadémia és a Feren-
cziek-temploma falaiba illesztett dombormű-
vekkel aratta — ezúttal is hű maradt a maga 
kedvencz genrejéhez s relief-megoldást adott 
A lepellel letakart pompás ménen nyugodtan 
és fenségesen hat Rákóczi fejedelmi alakja, 
míg a síremléken elhelyezett egyéb szobrá¬ 
szati díszítő elemek minden változatosságuk 
mellett sem zavarják az emlékmű egységes 
hangulatát. Füredi Richárd, Kőrösfői Kriesch 
Aladár és Lechner Jenő pályaterve erős sti¬ 
lizálással kerüli meg a feladatot; emlékművök 
azonban nem csak plasztikailag, de festőileg 
is gazdag s bizonyos ősmagyar hangulatot 
áraszt Magyaros rythmikájával tűnik ki a 
Tóth István terve is, míg a Róna-Bobnla-féle, 
a negyedik díj nyertese, izig-vérig barokk 
voltával nyerte meg a bírálók tetszését. 

Versenyen kívül, pusztán a művészi gon¬ 
dolat szépségének bemutatására, mintegy új 
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megoldási mód hangsúlyozására, 
a mit a kivitelnél az illetékes kö¬ 
rök figyelmébe ajánlanak, készült 
Stróbl Alajos pályaterve, mely Bo-
bula János építészeti megoldása 
alapján, két külön, de architekto-
nikusan mégis egybekapcsolt részre 
osztja a síremléket. A művészek 
teljesen mellőzték a pályázati fel¬ 
tételeket s az éj szaki falat csak 
dekorálták, míg a tulajdonképeni 
síremléket a sírbolt felett lévő úgy¬ 
nevezett Szent István-kápolnába 
helyezték. Díszítésül egy mennye¬ 
zet szolgál, alatta a libertások Pat-
rona Hungariae-ja, egy gótstilű 
alapépítményen, melyet, mint va¬ 
lami bástyát, Eákóczi kurucz tábor¬ 
nokainak szobra díszít A sírt őrző 
oroszlán vezeti át a nézőt a kápol¬ 
nába, a fejedelem síremlékéhez, 
mely pompás szarkofág, tetején a 
térdeplő Rákóczival. A koporsót 
egy marczona kurucz őrzi, míg a 
háttérben Zrínyi Ilona imádkozik, 
törökösen stilizált, Rodostóra em¬ 
lékeztető talapzaton. A kápolna 
falait csiszolt fekete márványnyal 
borítanák be a tervező művészek, 
a mi még emelné a templomi, 
misztikus hangulatot. Stróbl mes¬ 
ter, a ki nagyszabású tervének nép¬ 
szerűsítésére még röpiratot is irt. 
a pályadijakban nem kívánt osz¬ 
tozkodni, annyit azonban való-
szinűleg elért, hogy az emlékmű 
végleges kivitelénél ezzel az új 
megoldási móddal okvetlenül szá-
molniok kell a megbízásról ren¬ 
delkező fórumoknak. Tervét, an 
nak eszmei gazdagságán kívül, 
különösen rokonszenvessé teszi a 
mester amaz ajánlata, hogy az így 
bemutatott tervet, mely a jelen 
formájában az övé és Bobuláé, 
egyesült erővel az egész magyar 
szobrászművész gárdával valósít-
tassák meg. így hihetőleg méltó emléket kap 
Rákóczi. 

A többi pályaművek közül költői gondolatá¬ 
val kitűnik még Istók János terve. A fejede¬ 
lem koporsójának fedelét leemeli két Íródeákja: 
Mikes Kelemen és Thaly Kálmán. A fejedelem¬ 
ben megtestesített szabadság-eszme feltámad 
halottaiból; a kurucz vezérek meghatottan, el-
ámulva nézik a csodás látományt. A magas 
építményből kivágott oltárszerü mezőben az Úr 
kitárt karokkal várja egyik leghívebb fiának 
szellemét. Kár, hogy a gondolatában egészen 
jelképes emlékművet túlságosan természethűen 
és nem kissé stilizálva dolgozta ki a művész, 
de munkája így is jelentékeny emelkedést mu¬ 
tat a tavalyi és többi pályatervhez viszonyítva. 

A fejedelem síremléke azonban minden ne¬ 
mes művészi becsvágy ellenére is, méltó emlék¬ 
jel nélkül marad még jó ideig. Ha ugyan a 
Stróbl terve kivitelre nem kerül, vagy egy új 
pályázat nem lesz szerencsésebb az eddigieknél. 

TENGERENTÚLI MENYASSZONY, 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Dániel Lesueur. — Fordította M. Hrabovszky Júlia. 

VEI. 
— Marguerite, beszélni óhajtanék veled, -

szólt Fanteuil Jacques. 
- Parancsolj, papa! 

A fiatal leány finom, üde arcza könnyedén 
elpirult. Apja kezében levél volt és Marguerite 
amerikai bélyeget pillantott meg rajta. 

Apa és leánya lementek a kertbe. Szótlanul 
értek a tó partján tovavezető ösvényre és lassú 
léptekkel haladtak majd a tág pázsit mellett, 
majd a fák alatt, de mindig a misztikusan hul¬ 
lámzó, vonzó viz mellett, melynek- ezüstösen 
vibráló tükre e napon az ősznek szürke visz-
fényétől némileg oxydált szint öltött. 

Az őszi tájék bágyadt szépsége megkapta az 
apát és leányát, mert komoly szavakat készül¬ 
tek váltani egymással. 

— Nénéd egészen váratlan dolgokat ír ne-

Róna József: József és Potifár felesége. 
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kém, — kezdte Fanteuil, — olyasmit, a minek 
örülni tudnék, ha más kifejezésekkel tudatná 
azt velem. 

— Minő kifejezésekről beszélsz, atyám ? 
- Nem azt kérded előbb, minő dolgokról ? 
- Nem . . . mert gyanítom, hogy Maxról irt 

neked. 
A fiatal leány még jobban elpirult, de a te¬ 

kintete azért nyilt maradt és az arczán nem 
volt semmi nyugtalanság. 

- Miért nem volt bizalmad hozzám ? — kér¬ 
dezte Fanteuil, jobban megzavarodva, mint a 
leánya. 

- Mert még nem voltam elhatározva, papa. 
Néném még nem volt felhatalmazva tudatni 
önnel valamit. 

- Ezt megírta nekem és ő csak rendkívüli 
nyugtalanságában értesített engem. Baxtonné 
azt állítja, te valami képzelt kötelességet vertél 
a fejedbe. És tudva, hogy mi itt mindnyájan 
óhajtanok házasságodat Maxxal, azzal gyanú¬ 
sít minket, hogy befolyásolunk. Te erkölcsileg 
kötelezve ereznéd magadat beleegyezni ebbe a 
házasságba, mert Max állítólag megmentette az 
életedet. Veszélyben forogtál tehát és eltitkol¬ 
tad előttem? 

- Miért nyugtalanítottalak volna bennete¬ 
ket utólagosan? Biczikli-baleset volt, a mely¬ 
nek majdnem rósz vége lett. Nem túlozok leg-
kevésbbé sem, de halálos veszedelemben forog¬ 
tam. Max ez alkalommal bámulatos hidegvér¬ 
ről és bátorságról tett tanúságot. De szüksége 
volt nem mindennapi erejére is. 

- Tehát komoly a dolog? . . . Te beleegye¬ 
zel, ho(;y nőül mégy hozzá? 

— Legalább így gondoltam és előkészítet¬ 
tem arra a nénémet. 

— De ő annyira nincs rá elkészülve, hogy 
dühös levelet irt nekem. Pedig ismerhetné a 
természetedet! Tudhatja, hogy nem egyköny-
nyen lehet reád erőszakolni valamit. 

Maggie nevetni kezdett. 

Csend állt be. Fanteuil türel¬ 
metlenül várta az ellentmondást, 

1 de az elmaradt. • ' . . , . 
- Istenem ! — folytatta az apa 

habozva,—jobb szeretem azonnal 
bevallani neked; Annyira' boldog 
lennék, ha ez a házasság megtör¬ 
ténne, Rithém is olyan hőn óhajtja 
azt, hogy nehéz helyzetben va¬ 
gyok, Baxton nénéd kérését telje¬ 
sítsem, vagyis ellenszegüljek e há¬ 
zasságnak. Nem tudom elhinni,: 

hogy valaha boldogtalan tudnál 
lenni Maxxal. Olyan jó fiúnak lá¬ 
tom őt, hogy nem tudom őt mint 
rósz férjet elképzelni. Nem bril-
liáns, az igaz . . . 

- Mert nincs alkalma képes¬ 
ségeit érvényesíteni! 

A közbeszólás , olyan élénken 
történt, hogy Fanteuilt egészen 
megdöbbentette. 

— Ah! -— folytatta, mikor is¬ 
mét szólni tudott, - - tehát belá¬ 
tod, hogy előítéleteid tévesek vol¬ 
tak. Jól tudtam én, hogy előbb-
utóbb be fogod ismerni . . . 

De Marguerite nem engedte be¬ 
fejezni ezt az ügyetlen monda¬ 
tot. Meglehetős röviden, nem sok 
tisztelettel vágott apja szavába: 

- Kérlek kedves papa, csak 
semmi lélektani elemezés! Te ki-
vánod, hogy Max felesége legyek 
és én kész vagyok nőül menni 
hozzá. Ez elég, nemde? Főleg 
pedig Baxton bácsi és néninek, 
ígérd meg nekem, hogy reám bí¬ 
zod, hogy kimagyarázzam maga¬ 
mat velük levélileg és óvakodol 
attól, hogy leleplezd nekik az ér¬ 
zéseimet. 

- De ha azt állítják, hogy 
kényszer alatt cselekszel ? 

— Nem fogják azt állítani. 
—• Végre is nem mondtad ne¬ 

kik, hogy szereted Maxot, mert ők áldozatnak 
tekintenek tégedet! 

- Nem! — kiáltott fel Marguerite, — nem 
mondtam nekik, hogy szeretem Maxot és ne¬ 
ked sem mondom azt e pillanatban. De mit 
tesz az mindnyájatoknak, miután beleegyezem, 
hogy nőül megyek hozzá. 

Az apa megállt, a leánya szemébe nézett és 
megfogta a kezeit. 

- Mi bajod kicsikém ? - - kérdezte. — Mi 
a titkos gondolatod? Miért szólsz így hozzám? 
Lássuk csak — mondd meg öreg papádnak, mi 
van a szivedben . . . 

Marguerite elfordította fejét és nem felelt. 
- Nagy fájdalmat okozol nekem, — mor-

molá Fanteuil. — Azt fogom hinni, a mit a 
nénéd is, hogy valami lelkiismereti skrupulus-
ból áldozod fel magadat. 

Miután Marguerite még mindég hallgatott, 
Fanteuil egy padhoz vezette őt és leültette 
maga mellé. A park legmagányosabb részén 
volt, távol a háztól, melyet sűrű facsoport fe¬ 
dett el a szem elől, valóságos kis erdő, fenyők, 
nyírfák és virginiai jegenyékből. Két méter¬ 
nyire tőlük az út közvetlen a fényes viz mel¬ 
lett vezetett el, melyen könnyű felhők visz-
fénye váltakozott. 

- Édes kicsikém, — suttogta az apa, — ér¬ 
zem, hogy bánatod van. 

Marguerite apja vállára hajtotta a fejét és 
könnyekben tört ki. Első ízben történt, hogy 
Fanteuil sirni látta őt. Egészen megsemmisülve 
érezte magát. 

- Mondd, édesem, — kérdezte, — talán sze¬ 
retsz valakit Amerikában ? 

A leány a fejét rázta. 
- Minek mennél nőül Maxhoz, ha ezáltal 

szerencsétlennek érzed magadat ? 
Ez a kérdés magához térítette a fiatal leányt 

Megtörülte a szemeit, az arcza ismét felöltötte 
nyugodt, határozott kifejezését, mert Margue¬ 
rite meg akarta mutatni, hogy nem lesz sze¬ 
rencsétlen és szándéka van férjhez menni 
Maxhoz. 
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való bánatáról. Nagyon szomorúnak érezte 
volna magát úgy Baxtonné szemrehányásai, 
mint leányának szándékos hallgatása és méla¬ 
búja miatt, ha nem tudta volna, hogy gyer¬ 
mekeiknek egybekelése minő örömet fog okozni 
a feleségének. 

— Mikor beszélhetek a mostohaanyáddal?... 

- Akár mindjárt, papa, ha úgy akarod, -
felelte Marguerite nagyon nyugodtan és felállt. 

Megindultak a ház felé, a hol biztosak vol¬ 
tak, hogy nem találják ott Maxot, mert a fiatal 
ember már reggel Parisba ment. Néhány nap óta 
gyakran ment oda. Nem a hivatalba, mert még 
nem foglalta el* állását j a IMandret-testvérek 

bankházában. Minél jobban közeledett az idő, 
hogy belépjen a bankba, annyival legyőzhetet-
lenebb ellenszenvet mutatott az e fajta foglal¬ 
kozás iránt. 

— Félek, Max azon töri a fejét, hogy elhagy¬ 
jon minket. Ismét levelezésben áll Darlon Ró¬ 
berttel, — mondta a szegény Marié Therése, a 

- A nénéd azt gyanítja, - - folytatta az 
apa, — hogy te romantikus módon fogod fel mmma 

telességedet és feláldozod magadat valami Fanteuil belátta, hogy nem fog egyéb fel¬ 
hamis halaerzetból. Kétségbe van esve e miatt, világosítást nyerni e L a l sziv kópSít vagy 

STROBL ALAJOS ÉS BOBULA JÁNOS PÁLYATERVE. (Pályázton kívül) 
TÓTH ISTVÁN PÁLYATERVE. 
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ki fóliámért* a levélbori tékokat a levélhordó 
keiéiben. 

Margoeritc i» bizonyára ettől tartott. ea ha-
táróit* őt arra. hogy előbb a nénjének li 
aitán apjával beetétjen • végre halaaatás 
kfil megnyitea stivét jövendőbeli vőlegényének 
anyja előtt 

Mattnak bevet, kiesé vad magaviaclete at 
Qtőbbl időben meg beveeebh. vadabb lat. főleg 
kit bogával isemben. a ki eleintáa elég vitana-
tartóan. buzikén bánt «t azonban hiába 
lett volna már kedvet, eöt hiába aláab 
volaa i* me« vele nemben. Mas már lohaiem 
•tóit hoiiá kedveekedően. mm néaett reá olyan 
ádeeen. a mit bál eoaia] ia esek ritkán tett, dt 
aisal annál nagyobb benyomást tett a leányra. 
Ha valaki, mint Margóértt.. felfedett*, m 
lagjdibetetian Itali ái arkőkai erő rejtőaik e 
-•lataaerű ttá látaaŐMgoaan mivel a*m törődő 
külseje alatt, tehetetlen, hogy M lett Ügyen 
befolyásolva a gyöngédség által, mely koron
ként megvilágította att a* elegáns, férfién, 
broniaiinő aratót a tótét pilláktól árnyalt 
vüágoa szemeket 

De vájjon mag fogja e pillantani Margneríte 
valaba még ea i raon att a «». retette^ee, el
ragadtatott kifejezést mely megnyerte a ati-
vét? Mai mindennap komorabb téti tovább 
maradt bálon kivül. Kern hioaikliaett többe a 
bogával ée nem ia vitte őt többé csónakázni. 
Margoerita tokkal büszkébb volt semhogy meg
kockáztatta volna kedvében járni mostoha-
fivérének, vagy magvarátatot kérni tőle meg-
váltoaott magaviselet* miatt inkább eltörte 
nyomott kedélyhengolatát Ét ő. ki aselött 
?**"•**• a fiú jeÜmnat nmet a legzordabb, 
ltgttokonyosebh elhatárolásokra tartotta őt 

f*"B!r Wtt ***** MM • ^ i * 1 7 knari b»°-
•arguerit* nem játszott szerepet 

64 nyugodt kötönyének 
eltávolította í 

minthogy aaoknak legfőbb vágyok volt gyer
mekeik egyeeüléee; ö padig vagyonának éten-
gedáaével kröhatja hálatartoiátát 

Apa éa leánya a kertből viatiatérve a hátba. 
Marié Theréset fáiőean agy karotaiékban ölve, 
aa slaő kandallótői mellett találták. 

— Nem fagytatok mag? — kiáltotta. — 
Olyan tokáig maradtatok odakönn! 

— Rithé. - nőit Pantruil. öleld meg a 
leányonkat kétatereeeo a mienk laaa ő éten-

nert beleegyezik, hogy Aönk feieeégévé tesa. 
I j Marié Therése agy pillanatra elnémolt a 
indolártól. IV mikor Margnaritet kedveakedőan 
letérdelni látta maga előtt, mikor hallotta, hogy 
a leány » mamának* saólitja • ker*s»tmatna» he-

l*i köaé fogta a fiatal leán sok
jaival halmozta el ezt attán görcsös tokogáa-
ban tört ki. 

Vittsaadod Őt nekem. mondta ax 
anya. Megmarad nekünk. Jól érért, m 
hogy a nélkül elvesztettük volna ő t . . . Oh. 
adta kit Maggiem! . . . Leányom!. . . Km 

koratkeefk.) 

A HÉTRÓL. 

ogyabát, 
taö* Ét 
vétene. 

a régi magatlaton. Mert 
ő.a 
átért beWmabet szüleinek 

tíi kerületében a mtnapában megtar
tott községi választáson Öeaaaava tiataayoleaeaar 

Maratott A magyar főváros lakosságának 
" leaemáiiter ember, tehát a város

atyák válaaitáea a lakoeaágnak mindössze két 
talékát tudta mozgósítani. Ea aa aráayaaám a i 
kicsinységével bizonyára példátlan Európa 
nagyváros*, között. Pártában. Rómában. Becsben a 
községi válatatát a polgárainak legsaáieaebb réta
gait bottá mozgásba, iszonyatos korteakedés folyik 
éa valósággal izgalomban ég a lakosság. Minálunk 
ea nincsen így te Budapesten *e mát városaink 
baa. A részvétel aránya vagy a kótómbosaég talán 
nem mindenfitt egyforma de olyaa nevetataa dxffe-

a mely a részvétel et igen mérsékeli voltát 
apmvitlitátaá korlátozná, nincsen Ha 

valami ttemélyet természetű mottanat _ 
élénkíti, a költégi válattiát minálunk meglehető
sen eeöndee ét sima aktát ttokott lenni mindenütt 
Pedig t varotok parlamentjeiben sok olyan érdek-
ről határolnak, a mely jelentékenyen érinti t pol 
gárokat ét nevetettetn Badapeeten a városházi 
munka anyagába újabban a magyar metropolis fej 
lődésébeo sainU korttakot fontoatágá kérdéetk éa 
reformok kerültek, tehát olyanok, a melyek elkel 
masak lennének a polgárok érdeklődésének mag 
élénkítésére. Ét ima, ea aa érdeklődét rnégte jelent 
ketett Magyarázhatjuk ett a*zal. hogy e hirttle* 
fejlódéeö városban a város dolgai iránt való érdek 
lődéaben nevelkedett őslakosság aaáma aa ottan 
aéghet képest eaekély: de mert ennek aa érdeklő 
dérnek mérsékelt volta, mint már említettük, nem 
csak budapesti különlegesség — mát magyarázatot 
>s kell keresnfink. Et pedig aa. hogy a lokális, kit-
ixtlitika iránt a magyar ember fogékonysága sokkal 
kisebb, mint aa oratágoa politikából való áriéit éa 
érdeklődése. Már pedig minálunk a várótok pária 
mentjeiben nem aa országos politika elvei tagolják 
éa tómórítik a pártokat mint például Franctiaor 
stégben. Olaatoreiágbao vagy Ausztriában. At or-
stágos politika iránt való érték minálunk általán* 
sabb éa fejlettebb, a lokális politika iránt való ér
deklődét visaont tompább éa kisebb mérető, 
etekben at országokban. 

Kutatty. At ember lépten-nyomon 
tel a kérdettél: miért csinálnak at tytágok olyaa 
»agy dolgot a Kutass; Ágoston repnló-kisérieteiból? 
Mért számolnak be hasábos csikkekkel minden ké-
stfilődéaéról éa sajnos, rendesen kndarczctal vagy 
balesettel végződő próbálkozásáról ? Hiszen at a 

tTiatikns nem főltaJáló. még csak nem is 
sítóje annak az aeroplánnak. a melyei ké 

tata vásárolta Farman gyárában, tebát ha a fó» 
szállása síkéról is és még egyszer élrezhetják azt a 
látványt a melyben Blériot fólazáUáeakor egyatst 
már gyönyörkódtnnk. ez nem fogja jelenteni a ma
gyar elm«nek és a magyar találékonyságnak asav 

„jjéle új dicaotégét Canpa olyaa állítáa, a minek 
m igazságát még kétségbe \ouni se lehet Kutaesy 
Ágoston valóban se nem produkál óját <* nem mn-
fgX ájat A IroJterhittória aligha fog megemlékezni 
gj ó mŐkódéséról De azért az njaágoknák, a me-
. . ^ ralgáris kifejezéssel élve — reHámot 
â lMtfi neki, teljesen igazak van. Esek egy erkölcsi 
fc kulturális kötelességet teljesítenek a harangotá-
rokksl Mert a repülőgépes magyar aviaükusnak 
jMiia van agy. ha nem is tudományos, de k 
riU» értékű nagy érdeme. Ea aa érdem: az ,-rdek-
Itjéa. Az a megértés, lelkesedés és odaadáa, a mely 
tündén kulturális haladásnak ha nem is anyaga, 
ás éltető levegője és a mely nélkül minden kitalá-
14a, minden új, minden fölfedezés ai emberiségre 
lázra értéktelen éa boldogtalan alkotójának h 
•zaJóttje lenne. A leggyönyörűbb dal is meghalna, 
ka csupa süket ember venné körül azt a ki énekli. 
Aa érdeklődés erényének nagy adománya tette | 
Üul kiváló rangú kultur-nemzetté a németet hol-
ott ez a nemzet alkotó éa kitaláló elmékben nem 
tólságosan gasdag. De van értéke, fogékonytága 
minden eszme, gondolat éa alkotás iránt a mely 
haladást jelent. Kevés veiért ád a fejlődésnek, de 
wk lelkes közkatonát és ea a virtusa szerez neki 
atőt hatalmat és tekintélyt at emberi művelődés 
világiban Kutaasy ia, a ki at életét át vagyonát 
agy nagy gondolat egy korttakot alkotó törekvés 

adja ilyen katonája a kultúrának. 
á legnemesebb forrásból fakadt érdeklődése elviati 
egén aa önfeláldozásig. Az ilyen érdeklődést az 
ilyen lelkesedést mag kell becsalni és demonstrálni 
kall, hogy ez is érdem. Honorálni kell, hogy n> 
tobbsn kedvet kapjanak reája 

« 
A btkrdx,. At idei Nobel-díjak odaitelesének ak

téiból agy nagyon érdeket passzus kertit nyilvá
nosságra. A biráló bizottságnak elég dolga volt 
mindenik díjnál, míg meg tudott állapodni: melyik 
hót tadóat feltalálót találja rá a legérdemesebb-
aek, da legjobban akkor akadt mag. a mikor at 
agynevezett Mke-dij méltó gazdáját kereste. A többi 
díjnál ugyanis csak aa okozott fejtörést: melyiknek 
adják a tok érdemes közöl, ennél a díjnál azonban 
aa a meglepő át első balláara meg ia döbbentő do
log derült ki s stockholmi akadémiában, hogy — 
aincs kiben válogatniuk. Aa emberiség örök béké
jéért folyó küzdelem vezéreinek száma már kime
rült átokkal, a kiket idáig megjutalmaztak, a mi 
nyilván jelenti, hogy at új kultúrálta mozgalmak 
aagy alakjai kötött agy olyaa sincs, a ki est a tö
rekvést Utta volna élete éa működése ideáljává At 
ajak között nincs olyan nagy ember, a ki at őrök 
baka hirdetésének azeutelné minden szavát Ka a 
tapasztalat, mint már említettük, elaó pillanatra 
asegdóbbeatónek láttáik, de valójában ninot miért 
megdöbbennünk. Sőt talán előre ia lehetett volna 
látni, hogy ennek a díjnak élőbb utóbb okvetetlenül 
at laaa a torsa, t nélkül azonban, hogy eiárvolása 
at örök béke vágyának és törekvésének slánalását 
ia jelentené. Erről szó sínes. Et a jelenség nem bi
zonyít egyebet vagy többet ceek azt hogy annak a 
törekvésnek, vágynak a legprimitívebb és 
naitabb formája, eszköze volt az. a mely gyűlések 
ket íölohasá*okkal. szervezkedéssel, brosúrákkal, 
a háború borzalmainak eceeéalésével agitált at ér 
áekében. A háborúnak nincsen pártja, a melyet a 

pártjával majonzáisi lehetne éa a békének 
aa a vssaadcluie, hogy Tannak emberek, a kik 

verekedni, haretolní akarnak Sőt •> lebet mon
dani, a béke vágya akkor a legerősebb az emberek 
•nvében, mikor csatába keli menniük. Tehát asm 
a harca itgalma és ratteneteseége vonttá at embe 
"ket éa a legnaivabb egiiáezió az, a mely ennek a 
*« tó erőnek a kísértése eilea vértezi föl őket 
A béke érdekében való igazi tgíttetiő csak köt** 
lett munka lehet megszül.tetéte vagy WgaJább ía 
"Kgraóekentése azoknak aa okoknak, a melyek s 
•épeket háborúba kémynerUik. A népek verekedő 
áevfoe e'Jen való agttáczíó ma már annyira főlósle 
fc^lic«eseAteiTOészetes,hsiiemsa«le<nektóW»é 
tpostotai. 

wpl A khinai kormány egy nagyszerfi ásoo-
•atot tesz le a modern baladát oltárára. A ooptot 

Elrendelte, hogy at ótaast ál
lami bivaaelntkok. katonák, 
tanulók é* iskolás gyermekek 
rövidre nyiratsák a hajukat 
A ezopf tehát, a melynek a 
neve fogalmat jelent aa agám 
világon, a konok maradiaág éa 
a furcsaság fogalmát eltűnik a 
mennyei birodalom területéről, 
csak az operottekben marad 
meg és ott. • hol láthatóan 
sohase viseltek. 1V» itt való 
atinflleg meglesz akkor ia. a 
mikor Klunal.an már a leg 
utolsó ozopfot ia caak régi ké-
peken fogják mosolyogva bá
mulni a rövidre nyírt fajd áj 
kinézerek. Mart a világ min 
den ezopfjt kötött azzal labe 
tett legkönnyebben elbánni, a 
melyet a kii mai kormány, ab
ban a hiaaemben. hogy ezzel a 
modern baladásnak értékes ál
dozatot hozott mott hala m 
ítélt Mi. őszintén megvallva, 
nem vagyunk egy véleményen 
a khinai kormánynyal. A világ 
oataat etopfjai közül a haladás 
legártalmatlanabb ellen séfének 
mi att a oaopfbt tartjuk, a me
lyet a jó kinézerek láthatóan 
vizeltek. At a ctopf, a melyet a 
fejen kívül hordanak, nem ve-
atedelmee, mart a leghoaatabb 
ctopf te akadályozza a faját 
abban, hogy benne a legmo
dernebb, legfolvilágoaoáotlabb 
gondolatok ia megteremjenek 
éa semmiképen at tudjak a 
modern fölvilágoeodottaág kép 
vitalatét tistteini abban a kor 
mányban, a mely 
lampotgárok - hajvinlatét Híatsa. aok másról 
nem is szólva, aa igazán kulturális gondolkodás 
boa hozzátartozik a nemzeti sajátosságok ttatta-
lete és védelme la, a mennyiben esek nem gá
tolják a művelődésben való haladást Már padig 
az. hogy milyen frizurát hord at ember, igazán 
nem lehat befolyással a gondolkodására. Ha ágy 
lenne, akkor agy tornát borbély agy ntp alatt töb
bet tehetne aa emberi mflv elesésért és felvilágoso
dásért, mint ttát tudós és ezer iskola agy évtized 
alatt Ekkora szerepet át haláét pedig bizonyára 
maguk at érdemes fodrászműt essek aa tulajdoníts 
nak maguknak a kultúra munkájában. Sióval: a 
régi etopf ellen való harcaoa eltökéltségében épen 

rendelettol aaabalyoaaa aa al téba.. Valamennyi egy tőből hajtott mégis a raj. 
tolt képen kantatai mindig meglátjuk rajtolójet 

- a k i a a á l e l . l 
m«u é. BrfsáttaYáafia] rc,V7ÍU f.sj.ma Wf úgy m*ii 
látja a magyarság agy pusztuló álaménak fájdalmat 
tragikomikumát (Bajmányi de Esdem), mmt az al
földi tanyai tanítók rattaatő aivár magányoseágát 

toaoohází taaftó) vagy aa asszonyTi férő Örök 
hawtántk kaadatét hét gyerek mlélkaaéitlmr (A két 

I vad I 
tgy 

naralt), vagi « aatgánj fattam Staáűoaaari 
ttliaiágit (Paztajka) a ép ágy tárt 

Ifrk 

; aa agy etopfnak kagyelmethetett volna mag 
s khinai kormány legMtrabban. A randsleto tanát 

annyira mtgémMni való, mint inkább csak 
nett sem annyira kuitur akctíó, 

ajaa r< H u tus. 

SEBŐK ZSIGMOND ÚJ KÖNYVE 
Sebők Zsigmond nem tartozik a nagyon termé 

kény Írók kosé, a kik minden érben egykét növel 
táe könyvet vagy regényt vsának a káaöaatg aU. At 
Ő csöndet epéaűaége, inkább mély, mint széles tor 

t nálunk 

beállítsni a városi fák negyedik emeleti! 
i«41 figyelt életét mióta balatoni vihart. A nagy 

témát ép úgy össze tudja fogni egy novellában, n 
«y nagynak, fontosnak tadja feltüntetni a kis 

emberi dolgokat Egy-egy egyszerű, jelenJékteknnek 
lakájai tirtanattbai akasán Eöabaa laatankéat] miaÉ 
éstrevétlenül bontakozik ki az emberi élet valami 
nagy elemének távlata. Meglátják benne att a kap
csolatot amely minden emberi dolog kötött van: 
ha elindulur.k a kit dolgon, mögötte ott találjak a 
nagyot ha nyomon kitárjak a nagy dolgot, ott van 
a végén a kiest Egy epácte elbeszéli agy betege 
báláiét — éa atébttnk áH a sorok mögül a nagy, 
arák tiTiMslnmaak inesnlflhtatnlŐ ős nem borsai-
maa, félelmes, da nem visszariasztó béna. Egy 
gáaygyerek modellt ül egy festőnek, át abban mag-
láthatlak pontos, biztos, uiéiéstl vonalakkal raeg-
rajzolt sillioaette-képben a czigáoy faj égést jellé 
mát eredendő alapvonásait lobban megártják, 
mint akármennyi megysrásatból. mert aa ivó env 
betilcg tárgyalja ét agéaaan közel hozza hozzánk 

keresgél, asm var-
rtlágfelfcgáaa, 

Tonaotta, mert talán aaakt sincs mai íróink között, 
a ki annyira tudna a gyermek szivéhez ét képtele 
tébez ttófni. mint A Nagy és aaép tthstai voltok 
ezen a téren, aa ó Msvezkó könyvei — melyeket 
most Dörmögő Dömötör ezámmel folytét - a leg-
aatostaariab asagyar gyermakkönyvek a legújabban 
laditott gjerzaesüapjárai. s Jé /av'Us-ml éj, kítonó 

tanáét alapitotto a msgyar erermekirodalom-
Taktn ananagy kedvvel fizott elfoglaltsága 
naffffV mag, hogy ertjének trijeseégév el far-

daljoa eredeti hrvaláaahiir a mnafin úásásot-
Annál nagyobb érdiMflimrl aorgttjok áj növel 

lés könyvét mely 0e*eséveyi ét Emáem é$ egpé* 
,n laurfíilll '- alatt aaest hagyta el a sajtót Ti 

sause, tázgyra, Buasgra válto-

Egész író, teljesen kása; nei 
gödík önmagáién, megvan a 
iiiegitmiak a «"«g» iátrfltfl 
klttaően tod használni. Kern lázad, ha aa élét ke 
sara dotgait látja a megnyugodott, mindent meg
értő ember bamorával nézi őket Mikszáth Kál
mánon kivaJ ő aa egyetlen irodalmunkbsn, s ki a 
mai irodalom legritkább nedűjéből, a srívből elő
törő, kseerőa^geken átszűrt humorból ivott Humo
rizálni, alakokat helyzeteket hamoroaan beállítani 
ásások ie tódnak, de a dolgokat melyek a nélkül 
kesergek ét kaményak volnának, hámorral meg 

kfiionéeen a atrgadraiéki nép 
, tör-

édesíteni ét fölengesttelní csak ólt ketten tudják: 
Mikszáth ét Sebők Az utóbbi at etőnbibet jértiako-
lába; egyéniságének hasonló vonásai vonzották 
hozzá t a mester arra t teaírvá&yára lebet legbüsz
kébb, mart ő tudta a tőle tanultakat legjobban ma
gába olvasztani, egyénisége teljes érintetlenrégánek 
asetjőrzésévsl. 0 rá ea a hatás etek termékeny vett 
At eezköaökön, melyeitat haarail, fányeaftett egyet-
asáat a aegítaégével, — egyebekben teljesen önma
gát adja 

RÓNA JÓZSEF ÉS BOBULA JÁNOS PÁLYATERVE ISTÓK JÁNOS PÁLYATREVE. 

A RÁKÓCZI–SÍREMLÉK PÁLYATERVEI. 

A LIONARDO DA VINCINEK TULAJDONÍTOTT VIASZ FLÓRA-SZOBOR, 
MELYET A BERLINI MÚZEUM VÁSÁROLT MEG. 
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Új könyve egyúttal a legérettebb, legkészebb, leg¬ 
nagyobb sikerű munkája. Olvasni lelki gazdagodás. 
Egyik elbeszélését mutalványul közöljük mai szá¬ 
munkban. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A szerb felkelés története. (1807— 1810). Abban 

a kétkötetes munkában, melyet e czim alatt az 
Akadémia adott ki, Kállay Béni irodalmi hagyaté¬ 
kának java kerül az olvasóközönség elé. A fényes 
pályájú magyar államférfiú irodalmi hagyatékának 
rendezését és sajtó alá készítését a család Thallóczy 
Lajosra bizta, a ki feladata főrészének e két kötet 
gondos és tudós apparátussal készült kiadásával 
felelt meg. A nagyszabású munka tulajdonképen 
folytatása Kállay a szerbek történetéről szóló nagy 
művének. Mindenképen magas színvonalú tanul¬ 
mány, nemcsak szerzőjének államférfiúi egyénisé¬ 
génél fogva, hanem a benne rejlő nagy tudomá¬ 
nyos anyag gazdagságánál, tudományos kritikai 
feldolgozásánál és előadásánál fogva is. Nemcsak a 
szaktudomány veszi nagy hasznát, hanem azok is, 
a kik a keleti kérdésnek hazánkat oly közelről ér¬ 
deklő fejlődéséről híven, a történelmi igazságnak 
megfelelően akarnak tájékozódni. Kállay évtizede¬ 
ken át gyűjtötte e munkája anyagát, a szerbek tör¬ 
ténetét tárgyaló könyvének elkészülte óta, már 1889 
elején belefogott Írásába, megcsinálta az egésznek 
tervezetéi Három fejezetet ki is dolgozott teljesen, 
még kettőt legnagyobb részében, a többiről csak 
jegyzetek és tervezetek maradtak. Thallóczy úgy 
adta ki a munkát, a hogy fenmaradt, csak a héza¬ 
gokat egészítette ki a hiányosan maradt fejezeteket 
kiegészítő zárószavakkal, az el nem készült VI—X. 
fejezet rövid tartalmát pedig a szerző kivonatos fel¬ 
jegyzései alapján mellékelte. Uyképen a munka öt 
fejezetből áll. Az első fejezetben a szerző az orosz 
védnökség megalapítását tárgyalja Szerbiában, mely 
fejezet magában véve is éles világot vet Oroszország 
balkáni politikájára. A második fejezetben a bécsi 
udvar keleti politikája van jellemezve a szerb fel¬ 
kelés első éveiben, a bécsi állami levéltár teljes fel¬ 
használásával. A harmadik fejezet az 1808—1810. 
évi harczokat adja. A negyedik fejezet plasztikus 
képben mutatja be Szerbiában az egyes pártfőnökök 
közt kiütött belviszályokat, mig az ötödik fejezet a 
szerb felkelésnek a magyar délvidékre és Szlavó¬ 
niára való hatását mutatja be egy eleddig a magyar 
történetben alig tárgyalt lázadás leirásával. Eend-
kivül értékes mellékletek és nagybecsű jegyzetek 
kisérik az előadás folyamát. Kállay egyéniségére, 

egyúttal összefüggésben a régi állapotokkal, felette 
jellemző egy itt legelőször közzétett útirajza, melyet 
főkonzul korában 1868-ban irt a bolgár és szerb 
határon tett utazásáról. Felette becsesek úti jegy¬ 
zetei első bosnyák utazásáról, mely idő alatt először 
fogant meg benne az annexió terve. A munkához 
függelék gyanánt járul a felette tartott emlékbeszéd 
és az 1804—1813-ig szerepelt nevezetes egyéniségek 
életrajzi adatai. A munka használatát megkönnyítik 
a széljegyzetek és a kimerítő tárgymutató. Az első 
kötet előszavában a kiadó 38 lapon jellemzi Kállayt 
mint történetírót, számot ad forrásairól és egyúttal 
a szerb felkelés irodalmáról 1878 óta. Arra a conc-
lusióra jut, hogy Kállay Béniben szerencsésen egye¬ 
sült a bölcselő történetvizsgálatra való hajlam és a 
tetterő. Öntudatosan mérlegelte a kellékeket, ebből 
fejlődött az a tehetsége, mely egyaránt képesítette 
őt úgy a múlt, objektív méltatására, mint az aktív 
szereplésre. Államférfiú volt, a ki tudta a históriát 
és történetíró, a ki «csinálta a históriát». A munka 
első kötetét Kállay Béninek egy emlékérméről vett 
arczképe díszíti. Érdekes körülmény, hogy Kállay-
nak ez az arczképe, melyet a művész csak lopva 
tudott megrajzolni, minthogy Kállay nem állt a 
művész elé soha, szintén félben maradt, mert Scharf, 
ki azt tervezte, közvetlenül Kállay előtt halt meg. 
E munka egyike irodalmunk legmagvasabb tör¬ 
ténelmi munkáinak, melynek maradandó becse 
van. Elismerés illeti érte Thallóczy Lajost, hogy 
ilyen szeretetteljes gonddal hozta a magyar olvasó¬ 
közönség elé. 

Komjáthy Jenőről, az \ 895-ben meghalt költő¬ 
ről terjedelmesebb életrajzi tanulmányt adott ki 
Sikabonyi Antal. Komjáthyt életében alig ismerték, 
halálakor egy Írói csoport igyekezett őt a közön¬ 
séggel megismertetni, nem sok sikerrel. Kétség¬ 
kívül méltánytalanság esett vele, tagadhatatlan 
tehetsége kivált a nyolczvanas évek költői között. 
Egyik legjelesebb tagja volt annak a költői irány¬ 
nak, mely Vajda Jánoshoz csatlakozva — bizonyos 
ellentétben az Arany-iskolával — Eeviczky Gyulá¬ 
ban érte el legnagyobb sikerét. Ezt a méltatlan¬ 
ságot egyes felszólalásokban azóta is többen igye¬ 
keztek jóvátenni a nélkül, hogy igazi visszhangra 
találtak volna. Sikabonyi Antal most nagyobb ap¬ 
parátussal kísérli ezt meg. Fiatalos, lelkesedéstől 
elragadott, néha a sulykot is elvető, de tagadhatat¬ 
lanul érdekes könyvet irt. Komjáthyt olyan magas 
talapzatra helyezi, a milyenen a legnagyobb költők 
szoktak állani, - - hogy ebben mennyit túloz, 
mennyit nem. azt e pillanatban nem dönthetjük el, 
magának a költőnek műveit kellene elemzés alá 
vennünk, a mire sajnos, uincs módunk, sem 

terünk. A Komjáthy-kérdés mindenesetre irodal¬ 
munknak azok közé a kérdései közé tartozik, mely. 
nek előbb-utóbb komolyan a végére kell, hogy 
járjon valaki, akár elégtételt szolgáltat vele a mél¬ 
tatlanul mellőzött költőnek, akár leszállít kellő ér¬ 
tékére egy irodalmi babonát. Sikabonyi Antal 
könyve sok jó anyagot hoz össze e kérdés eldönté¬ 
sére, sokféle szempontból nézi költőjét s e tekintet¬ 
ben derék, jóravaló munka, rokonszenves lelkesedés 
eredménye. De hogy a kérdést kétséget kizáró mó¬ 
don tudná eldönteni, azt nem lehet róla elmondani. 

Színdarabok. A «Fó'városi Színházak Műsorai 
czimű vállalatban most jelent meg a Bundán sza¬ 
mara. Flers és Caillavet három felvonásos vígjá¬ 
téka, mely a Vígszínház idei műsorának egyik 
erőssége. Mint olvasmány is mulattató és élvezetes 
a mi a darab pompás helyzetei, finom humorú cse¬ 
lekménye és elmés dialógusa mellett első sorban a 
fordítónak, Molnár Ferencznek érdeme, a ki a 
maga drámaírói tehetségével támogatja a franczia 
irót a siker elérésében. Ugyané vállalatban jelent 
meg A nagy czél, Ifj. Ruttkay György egy felvo¬ 
násos kis drámája, mely figyelmet keltett, mikor a 
múlt évben a Magyar Színházban előadták. Ugyané 
vállalat során második kiadásban jelent most meg 
Géczy István három felvonásos népszínműve, «Az 
ördög mátkája». A Fővárosi Színházak Műsora 
most már csaknem harmadfélszáz színdarabot fog¬ 
lal magában s folyton bővül új meg új darabokkal, 
a melyek színpadjainkon megfordulnak. 

Új könyvek: 
Bajcsányi de Eadem és egyéb elbeszélések. Irta 

Sebők Zsigmond. BudapesJ, Franklin-Társulat; ára 
négy korona. 

A szerb felkelés történele. 1807—1810. Iita 
Kállay Béni. Hátrahagyott kézirataiból kiadta 
Thallóczy Lajos. Két kötet. A Magyar Tud. Akadé¬ 
mia kiadása ; ára fűzve 10 korona, kötve 12 korona. 

Komjáthy Jenő. Irodalmi tanulmány. Irta Sik¬ 
abonyi Antal. Budapest, a «Budapesti Hírlap» ki¬ 
adása ; ára négy korona. 

Buridán szamara. Vígjáték három felvonásban, 
írták Flers és Caillavet, fordította Molnár Ferencz. 
(Fővárosi Színházak Műsora 237—238. sz.); Buda¬ 
pest, Lampel-Wodianer részvénytársaság; ára 60 
fillér. 

A nagy czél. Dráma egy felvonásban, irta ifjú 
Ruttkay György. Budapest, Lampel-Wodianer rész¬ 
vénytársaság ; ára 30 fillér. 

Az ördög mátkája. Népszínmű három felvonás¬ 
ban. Irta Géczy István. Második kiadás. Budapest, 
Lampel-Wodianer részvénytársaság; ára 60 fillér. 

Messaline-
Radium -
Luisine -
Taffet • Selyem 
an Seidenfabrikt. Henneberg io Zürich. 

és «Heimeberg»-selyem l K 
35 f.-töl félj. bérmentve 
és vámmentesen. Minta 
postafordultával. Megren¬ 
delések bármily nyelven 
fi <• intézendök: u t> 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál és kösz vénynél, a czukor-
betegségnél.az emésztési és léleg-

zési szervek hurutjainál. 
Hügyhajtó hatásul 

TaiMUtu! Könnytn emésithetfi < 
TtlJCMD t l H U ! 

Kaftiati ánánvtitktruTcediieJcben vagy a 
Stmyt-Upóczi Salratorforrát- Vállalatnál 

Budával, V. Rudolf-rakpart 8. 

KÍNA BORA VASSAL 
> 1906. jb«ffiBkffM»l>1> kitűnt. 

vérsmegeuyek é« 

•r ir i t í n T*rjavitó »ier. 
HttSno (x. ÖOOO-Dél több orvosi Telemén?. 
I. germánt, «. h tir. ifari miiiti Trieste-Barcola. 

Visirolhui111 ryogjrs«rttr«kb»ii félliteres ntegekben 
K»-60,UUi»iiwr4be«K4.80. 

hozasson tőlem azonnal 

8 napi próbára 
aki CSÚZ, kömény, ÍSChiaS tóntalruai ellen már 
mindent próbált eredménytelenül. Kapható havi 
részlettörlesztésre. Ismertető kövvv ingyen és 
bérmeLtre. * FÖHSTNEB ALADÁR, Budapest, 
xxx VII17. Alsóerdősor 30. szám. xxx 

SVAICZI SELYEM 
Kérjen mintákat újdonságainkról, feketében, fehérben és 
színesben E lieuiie, Cachemlre, Shantung-, Dnchesse, 
Crepe de Chine, Cótelé, Messaline, Monssellne 
120 cm. s/éles, méterenként K 1.20 és feljebb. Bársony 
és plus ruháknak és blúzoknak stb. úgyszintén hímzett 
blúzok és ruhák batisztban, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk, közvetlen a magánvevöknek bérmentve és el¬ 

vámolva. 

SCH1YEIZER & Co., LUZERN U 24 (Svájcz.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító. 

Dunáig tengeri holokot, valamint Hnmar, 
Languszta, 

Scampi stb. szállít 

Weioberger 
Budapest, V., Deák Ferencz-tér, Halcsarnok. 
Telefon 91—85. Telefon 91—85. 

Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan = 

:: a bőr részére. :: 

ne tétovázzék, hanem 
===== használjon azonnal 

J í̂makacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. — Ara l korona 20 fillér. 
jtitspetsten. * * * * * * 

Bcrctvás pastillát 
/ /*/»*•/!** f t O/k -ftJJ ,í ... . - Kapható minden gyógyszertárban. 

Orvosok által ajánlva. — Három doboznál ingyen postai szállítás. 
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HALÁLOZÁSOK 
Elhunytak a közelebbi napokban : SZIKOBBZKY KÁ¬ 

BÓL? bányavállalkozó, volt npgyvennyolczas honvéd¬ 
tiszthelyettes Mucsony községben. — Dr. UHBYK 
NÁNDOB orvos, középiskolai egészségtan-tanár, a bu¬ 
dapesti entomológusok társaságának elnöke, több 
tudományos társaság tagja, az országos elmegyó¬ 
gyító-intézet helyettes főorvosa életének 62-dik esz¬ 
tendejében Budapesten. - - Dr. NÉCPEY LÁSZLÓ, a 
Szépművészeti Múzeum asszisztense Lesina szige¬ 
tén. — GÜLL VILMOS magyar kir. I. osztályú geoló-
gns és a Magyarhoni Földtani Társulat másodtit¬ 
kára 33 éves korában Budapesten. — Dr. KOZICZKY 
IVÁN, Békéscsaba község árvaszéki elnöke életének 
30 dik évében Békéscsabán. — Eevisnyei EBVICZKY 
JÓZSEF életének 76 dik esztendejében Debreczen-
ben. •— HAJGATÓ SÁNDOR, nyűg. polgári iskolai tanár 
65 éves korában Nagykanizsán. — Dr. HONTHÓ IST¬ 
VÁN nyűg. ezredorvos Kecskeméten. — Liptószent-
iványi SZENT-!VÁNY SÁNDOR 58 éves korában Lő¬ 
csén. — BBNB SÁNDOB, a szamosujvári székeskápta¬ 
lan nagyprépostja, 63 éves korában Szamosujvá-
ron. — WOTTITZ KÁBOLY törvényhatósági bizottsági 
•tag, takarékpénztári elnökigazgató Győrött. — OP-
PENHEIM SÁMUEL 73 éves korában Budapesten. — 
Eörményesi és karánsebesi FIÁTH POMPEJXJSZ nagy¬ 
birtokos 35 éves korában Mihályi községben. — 
BBBOBB JAKAB földbirtokos a tiencsénmegyei Vosá-
czon 67 éves korában. — FÜZESSÉRY GÉZA volt or¬ 
szággyűlési képviselő 75 éves korában Budapes¬ 
ten. - • OTT KÁROLY kereskedő 42 éves korában 
Makón. — BEHTHA GYÖRGY okleveles tanító, Nesz¬ 
mély község jegyzője 63 éves korában Buda¬ 
pesten. 

Ozv. TORS KÁLMÁNNÉ. szül. Szigligeti Aranka, éle¬ 
tének 60-dik évében Budapesten. Az elhunyt Szig¬ 
ligeti Ede leánya és néhai Tors Kálmán, a jeles 
író, publiczista, országgyűlési képviselő, lapunk 
egykori kiváló főmunkatársának özvegye volt. -
MILASSINNÉ NAGY MARI nyűg. színésznő, a ki az Or¬ 
szágos Szinészegyesületnek több mint három évti¬ 
zeden át volt tagja, 51 éves korában Budapesten. — 
Özv. FIBTIGER LIPÓTNÉ, szül. Pichler Mária 80 éves 
korában Budapesten. -— LÁDAY GSŐZŐNÉ, szül. ik-
landi György Ilona 60 esztendős korában Mezó'bán-
don. — BAK JOÁKIMNE, Bak Joakim nyűg. tanár fe¬ 
lesége, szül. Fuchs Sarolta. 65 éves korában Buda¬ 
pesten. - - LÜSKE FERENCZNE, szül Kiss E'zsébet, 
Lüske Ferencz nyűg. kultuszminiszteri számtanácsos 
neje, Budapesten. — Borosjenői PBNYIGEY MANCZUR 

IMBÉNB, szül. szentmiklósi és óvári Pongrácz Ilona 
54 éves korában Debreczenben. - - Ö/v. PLESSEL 
LAJOSNE, szül. Kan dér Erzsébet Zsuzsanna 63 éves 
koiában Mezőkövesden. — POBTELLEB TÓDOBNÉ, 
szül. Nothnagel Katicza életének 26-dik évében Bu¬ 
dapesten. — SAS JÁNOSNÉ, szül. Pfeiffer Júlia 50 éves 
korában Bákospalotán. 

Finita la comedia. Sajnáljuk, de ez sem nekünk 
való. Lehet, hogy vannak, a kik élvezni tudják és 
szépnek találják, mi ránk nincs semmi hatása. 

Románcz. Kopott, ócska történet, kopott, ócska 
módon feldolgozva. 

EGYVELEG. 
* Szivnagyság az allatoknál. Érdekes megfi¬ 

gyelésről számol be Külbs orvos. Azt észlelte 
ugyanis, hogy az újonnan megfogott tengeri nyúl¬ 
nak szive sokkal súlyosabb, mint a szelíd, istállók¬ 
ban élő tengeri nyúlé. Ha vad tengeri nyulat hat 
hónapig istállóban táplálnak, szivének súlya meg 
fog egyezni a szelídével. Hasonló súlyú volt a hi¬ 
deg tél után elfogott vad tengeri nyulak szive is. 
Ugyanily különbséget észlelt Külbs két egyenlő nagy 
kutyánál is, melyek egyike munkába volt fogva, má¬ 
sika meg kényelmesen éldegélt. (G. L.) 

A legszebb leány sem ragad el annyira minden¬ 
kit, mint a Verilas-tea, a mely minden várakozást fö¬ 
lülmúl. Zamatos, ízletes s minthogy félannyi kell belőle, 
mint más tea nemből, olcsó is. Kapható minden jobb 
üzletben és közvetlen a Veritas Angol Termény Telep¬ 
nél, Budapest, V., Árpád-utcza 4. Telefon 178—78. 

H a l ú d t a l p a van, ha fáj a lába, kérjen prospek¬ 
tust a Laufer-féle ludtalpfüzőkről. - - Ingyen küldi 
Székely és Társa, Budapest, Muzeum-körut 9. 

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

Nagyságos a s szonyom! Ne vasaltasson szaba¬ 
dalmazott és ezerszeresen bevált hamnrostám nélkül, 
a melylyel munkát és időt takarít meg és sok veszély¬ 
nek elejét veszi. Bővebbet a hirdetési részben talál¬ 
ható hirdetésemben. 

Szerkesztői üzenetek. 
A férfi. Tündöklő, fényes csillagok. Mi minden 

verset őszintén szoktunk megbírálni; ezek a versek 
azonban nem állják ki, nemcsak a szigorú bírálatot, 
hanem a legenyhébbet sem. 

Szegény harangozó. Hogy a harangozónak, mig 
másvalaki temetétére harangoz, odahaza halva fek¬ 
szik a felesége, ez bizony szomorú dolog, de vers 
csak akkor lenne belőle, ha költő irta volna meg. 

SAKKJÁTÉK. 
2669. sz. feladvány Sohuster Zsigmondtól, Budapesten, 

9ÓT«I 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ml. 

KÉPTALÁNY. 

A 44-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : A szerelem a kebelben — méz és méreg egy 
kehelyben. 

Feleifis szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Reáltanoda-u 5. 

Kiadóhivatal • Budapest, IV., Eeyetem-utcza * 

Piros arcz. Piros orr. Piros kéz 
sohasem volt divatban és minden nő és férfi igyekszik ezektől a csúnya börbántal-
maktól a szeplő és pattanással együtt megszabadulni a legrövidebb idő alatt. :: :: 

8 n a p teljesen elegendő, hogy vörös arcza, vörös orra, vörös keze hófehér, tiszta 
és finom legyen. Csakis a hires bőrápoló szerekhez: 

Diana krém-, Diana szappan¬ 
hoz kell fordulni, akkor nem lesz többé piros orra, piros keze, piros arczbőre. 

Több mint egy millió köszönő levél igazolja a fenti körülményt. 

DIANA-PÚDER 
pedig arról nevezetes, hogy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen láthatatlan; 
amennyiben pedig teljesen ártalmatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láthatósága a kekes-
szinü arczbőrnek. amely 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 fill. 
használatra) l kor. 5O fill. 

Egy üvestéeely Diana-crém (csak éjjeli használatra) Egy nagy doboz Diana-púder szarvasborrel együtt 
l kor. 50 fill. (fehér, rózsa, vagy sárga színben) l kor. 5O lill. 

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

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly körút 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.) 
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MARGIT 
ffomar, belek, húgyhólyag 8 különösen a légxö-
nervek hurutom bantalmainal Igen jó hatású méi; 
/ . .'. akkor is, ha vérzések enete forog fenn. .'. .•. 
Megrendelhető: É D E S K U T Y L.-uél Budapesten és 

• forrja keselőségénél Munkácson. 

TÖRLEY 
PEZSGŐ. 

Bocsánatkérés. 
Alulírottak ezennel bocsánatot kérünk a teafogyasztó 

közönségtől, hogy eddig nem árusítottuk a Veri tas teát 
ez országban, miáltil kétségtelenül megfosztottuk a leg¬ 
jobb teának élvezésétől. Kárpótolni óhajtván a magyar 
közönséget ezen veszteségért, Arpád-ntoza 4. a la t t 
magyarországi telepet alapítottunk és most alkalma les/, 
mindenkinek a világ legizletesei.b teáját, a Ver i tas teát 
megismerni és megszeretni. A Ver i tas teából csak fél¬ 
annyi kell, mint más teafajból, mert ereje és zamatja 
összehasonlíthatatlanul nagyobb. A világhirri Ver i tas 
tea kapható minden jobb szakba vágó üzletben és köz¬ 
vetlenül a Veri tas Angol Termény Teleptől: Budapest. 
V., Arpád-utcza 4. Félkilónként 10 K, de megér százat! 
Bérmentve küldünk bárhová: 50 grammot l'£0 K-ért, 
Vs kilót 2-50 K-ért, V* kilót 5 K-ért. Kiváló tisztelettel 

„Veritas" ^Vn̂ ol Termény Telep 
Budapest, V., Árpád-ntcza 4. Telefon 178—78. (Központ: 
24 New-Bridge St. London E. C.) 

HAMUROSTA 
nélkülözhetetlen háziczikk. A vasalást élvezetessé teszi 

tiszta! 

sryors ! 

mert J 3 & ^ ^ Ezerszeresen be¬ 
vált. A vasalót 
nem kell lóbál-
ni és f új tat ni. 
A hamu magá¬ 
tól esik át és a 
szén magától 
iled fel újra 
benne. Nagy 
idömegtakari-

K 2 * 8 0 tást jelent! :: 
Képes leirást kérésére ingyen küld: 

MÜLLER HANS Budapest, Aranjkéz-utcza 8. sz. 
- Kaptató minden jobb háztartási üzletben. — 

Divatos női 

kézitáskák 
a legnagyobb iá- J Í 8 8 & 8 B 1 kizárólag jobb ml-
lasztékban kapható 
T3«-k» /̂-fclí- í*\-ft^á\S bőröndös és finom 
Jr^cipCK « I O Z S P I borára készítőnél 
Budapest , VIII., BAköczi-ftt Ifi. 
«» Árjegyzék ingyen és bérmentve. e§ 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
= GUSZTÁV E 
ZONGORATERMEI 
Bpesf, csakis Gizella-lér 2. 

I R A f I H - Z O N G O R Á K 

llmVmejycdüHképnBeletf 
:: Telefon 169. :: 

•^^ 
IBAóH-zoiigorát játszanak és ajánlanak: 

Backhaus, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Steíaniay stb. 

OLCSÓ CSEH ÁGYTOLLU 
5 kiló : új fosztott 9.60 K, jobb 12 K, fehér pehelypuha fosztott 18 K, 

24 K, héfehér pehelypuha fosztott 30 K, 36 K. Szál-
litas portómentes, utánvéttel. A kicserélés és vissza¬ 

vétel portomegtérités ellenében megengedtetik. 
BENEDIET SACHSEL, Lobes 60. 

Fost Pilsen. Böhmen. 

SEBÜK zsiünonn * - ^ BCHEDEKELCK. 

KÉPES GYCRMEKLflP 
Első száma 1909 október hó elején jelent meg. Hirdetések felvétetnek Blockner l. hirdető 

irodájában. Budapest, Sütó'-u. 6 

Szép * Tartalmas * Mulattató * Tanulsáflos. 

JÓ PAJTÁS 
munkatársai: 

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

JÓ PAJTÁS 
munkatársai: 

.Ábrányi Emil, 
Endró'di Sándor, 
Kozma Andor, 
Lampérth Géza, 
Lévay József, 
Lipcsey JÍdám, 
Radó Antal 

s más jeles költők Írnak 
szebbnél-szebb verseket. 

s más jeles írók írnak el¬ 
beszéléseket, meséket, re¬ 

gényeket, czikkeket. 

JO PAJTÁS 
képeit 

jeles művészek rajzolják. 
minden vasárnap. 

laői izetés i ár: egész évre 10 kor., félévre 5 kor., 
negyedévre 2 kor. 5O fillér. Egyes szám ára 20 fillér. 

A JÓ PAJTÁS KIADÓHIVATALA ItóiUadóhiTOtalr 
FRANKUN-TÁRSUUT U M P E L «• KÖNYVKERESKEDÉSE 

(*OOI»»E« F. tS FIAD R.-T. 

Budop««t, ÍV. Esnet,-m-utcia 4. Budape«, VI. Ándrány-út H 

_JHil»tTánywliii.ol hlví>niilr» n-lmlonklart Ingyen kaid a hladflhlT 

OLCSÓ 
CIPŐK 

Kaphatók 

Elegáns férfi viksz ozipő 
korona 8.— 

Elegáns férfi boz ozipő 
korona 10. 

Női erős víz kor. 6.5O 
Erdélyi darócz csizmák 

korona 12— 

FOHN ÁBRAHÁMNÁL 
Budapest, VII., Király-utcza 9. sz. 
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FALÜDI LÁSZLÓ Bpest, VI., Andrássy-út 48. 
Divatlap ingyen!! 
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DIDONSAG !! 
PAPEK-féle 

törv. védett 

pénztárcza 
-••'? *n 

erős lergebőrből. Előnyei: egy drb bőrből készitre, minden pénz¬ 
nem knlőn van. lapos és nem merev. — Urak részére 11 cm. hosz-
sió, 7Vt cm. széles 3 korona, hölgyek részére H cm. hosszú, 6Vt cm. 
síelés 3 K. Vidékre 2 darab megrendelésnél porlómentes kaidés. 
PAPEK JÓZSEF bőröndös és finom bőráru készítő 
Budapest, VIII., Rákóozi -út l5 /B. —Árjegyzék bérm. 

Feketére fest * Hófehérre tisztit 
hetenként sok 100 ruhát. naponU átlag 20.000 sallert, ké/alőt. 

tisztittatnalt 

IlLTEMRGER ruhafestőgyárábao 
= = KASSA. Alapítási év: 181O. = = = 

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

jal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű! 

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

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

ha minden egyes piros 
csomagolópapíron 

Kozsnyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11266 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszeretára 

Arad, Szabadság-tér. 

A „Titania" 
gyorsgőzmosógép 

fnlnlmnl minden mosóié-

lelnlmnl -kurrenczíához tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy UrmáTal 
és piaczi reklámmal hirdet-
tetnek) ; 
m na ^fehérre harmad innyi UH"1 időben, mint azelőtt ; 
bímXlí • fehérneműt eddig 
UHwll el nem ért módon ; 

megtakarít L5 V * 
OLCSÓ de jó. 
Sok ezer á II üzemben és ugyan-
:: ennnyi az elismerőlevél. :: 
ÜT Próbára is. ~ M 
Titania - mángorló. 

17-féle 
nagyság-' 

bán 2—3 
ke meny fa-
hengerrel. 
minden ár-
fokozatban 
35 K-tól 

feljebb, öt 
évi jótállás 

Titania-xbrrófaosaró. 
elsőrendű paragnmmi henger¬ 
rel Prospektusok, plakátok és 
referencziák ingyen. Magyar¬ 
országi vezérügynök: Takács 
Oszkár Budapest, VL kér., 

Nagymezö-utcza 49. sz. 
TITANIA- MÜVEK 
W e l s , Felső-Ausztria 20. sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt : mosógépeket, takar-
mány-füllesztöket, vetőgépe-
ket, szénagereblyéket, szegecs-
fecskendőket, különzöket, stb. 
Részletfizetések szívesen en¬ 

gedtetnek 

BÚTOR 
Ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

SÁRKÁNY I. 
butoriparosnál, Budapest, 
VIl.,Er»ábet-kórnt26.8i, 

műhely és raktár. 

SÁRKÁNY 
asztalos és kárpitos butoriparos 

V 

Budapest, VII., Erzsébet-körűt 26. sz. a. 

helyiségeinek átalakítása 
következtében a raktáron levő összes aszta los- és kár¬ 
pitos bátorok a míg a készlet tart, ügy készpénz, mint 
részletfizetés mellett, minden elfogadható áron kiáriisit-
tatnak. Készpénzfizetőknek további 10" o kedvez¬ 
mény. Fizre vásárolt áruk kívánatra 191O feb 
rnár 15-ig rezerváltatnak. Batorvevőknek ezen ked¬ 
vezd vásárlási alkalom legjobban ajánlható, xxixzxzxxz 

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

Budapesten, L.Mészáros-utcza 58, sz. 
Telefonszám 41— 48. Siirgönyczim: Cartonage. 

Oőieríre berendelve. 

A magyar kir. dohányjövedék szállítója. 

:: :: Napi gyártás 150,000 doboz : : :. 

* * * * Ezelőtt KR9NFÜSZ. * * * 

intézete. Gyár: VIII., Baro«»-nto»a 85. 
Fióküzletek: IV., EakO-út 6, VI, Andrftiiy-út 16. 
VIII., Jóinc-f-kflnit 2, IX, Calvln-tér O, V, llarmln 

czad-ulcxa 3, VI.. Teréi-kOnit 3 9 

Budapesti Maréhpénztár ÉS 
Országos Zálogkölcsön R.-T. 

i li ;ui> i-uiLV,ii ^;n UKI, » ii.. nii»iv~uti^«i «* . , 

Irodai VI., Andrássy-út 5. (saját hazában), vm., jó^ef-kömt 2., vm.. unai-ut s. sz. 

Belizetett részvénytőke: 10 millió korona. 
Elfogad betéteket, leszámítol váltókat és elő¬ 
leget nyújt érlékpnpirokra. M. kir. s/.nb. 
oszt.-sorsjáték föelárusitó helye : VI. kér., 
Andrássy-ut 5. Kézizálog-üzletci: IV. kér, 
Károly-körut 18., IV., Ferencziek-tere 4. sz. 
(Irányi-utcza sarok), VII., Kir.-ily-utcza 57., 

Ullői-

AllUíW IV US 
s e r é t e s automata ismétlő fe lver megjelent és belőtt példányok 
legjobban nálam szerezhetők be. 

gyári áron 

Vadászfegyverek 
legjobb gyártmányok u. m.: 
N'owotiiy I. Prága, Holland 
& Holland, Purdey Scot frtb. 

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

III/ELLA M. czégoél Budapest, IV., Váezi-utcza 28. 

SZÉHÁSV, HOFFMANN ÉS TÁRSA 
selyemáruházában Budapest, Bécsi-utcza 4. 

a nagyszabású karácsonyi occasio 
megkezdődött . A raktáron levő összes selymek, bársonyok, kabát-peluchek, echarpeok stb. mélyen leszállított árban kerülnek eladásra. 

Radames bélés selyem ... — — — most 45 kr 
Messaline brillanté _ -
AT urai e de sóié ... — — ._ 
Nehéz japáni tussor „ 
Csikós blouse-selyem . _ I. . . . 
Taffota glacé-rayé . . . 
Fekete rulia-taffota — — _ . — — 

85 
95 
95 
95 
95 
95 

Suhogó cameleon-glace . . . . . . 
Koczkás raha- és blouse-selyem 
Salcme s<raple«se ruhastlyem 
KaVátbélés-duchesse 
Legfinomabb blonse-selsmek . . . 
Valódi angol ruhabársony . . . . . . 
Duplaszéles Bengalin de sóié... 

most 1 .10 
« 1.25 
« 1.35 
•• 1.35 
« 1.60 
•• 1.60 
< 3.40 

I3O cm. széles valódi angol kabát-sealskin, most 8 forint. 

2 m. hosszú sima színházi ecbarpe l flrt, 2 m. hosszú színházi echarpe arany s ezüst mintával 1.5O, 1.9O, 2.9O frt. 

SZÉNÁSY, HOFFMANN és TÁRSA, csakis: IV., Bécsi-utcza 4. szám. 
MintílKat vidékre toévmentve. >IintÉtU:it vidékre bermentv'e. 
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ROZSATEJ 
kitűnő teint-ápolószer 2 K 
Halálos iidesépet kölcsönöz a bőrnek. 
halzsamsz.'ippan h o a á 6 0 f. 

haj fest 
obb 
szer 5 K TANIMINGENE 

Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 
Sotélswíkére, 'barnára és feketére 

ANTON J. CERNY, Wien, 
JLVJXl. Cári Lúd wlg-str. 6. Lerakat I. Maxmllianstr. 0, 

Raktár : gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

Valódi nemes barczi kanári madarak. 
ét szorgalmasan éneklő hímek darabja 8, 

' 10, 1.'. 15, 18, 30 és 25 korona, tenyésznőstények 
darabja 3 és 4 korona. Élő megérkezésért szava¬ 
tolok ! A legmesszebbmenő garancziák. A szállítás, 
miután a csomagolás a legcz^lszerübben eszközöl¬ 
tetik, a legnagyobb hidegben is történhetik. Ár¬ 

jegyzék kanárikról, papagályokról, tengerentúli madarakról 
és kezelési, valamint tenyésztési utasítás 20 fillér bélyeg el¬ 

lenében küldetik. 
NEUMA-Yít 

Rozsnyay vasas china bora, 
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬ 
kor, neurastkenia eseteiben. Egy 
Vi literes ttveg ára 3.5O kor. 

A Rozsnyay-féle 
vasas china bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A kttlföldi készítményeket felttl-
mnlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszertárban. 

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

:: Riz-irólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

angyal11 

gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NOVÉREK-nél 
Budapest, IV, Kigyó-tér 1. sz. „ £';£&., 
Vál»szUkküld»mények. kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- i i 

lemezj»?yiék Ingryen és birmcntv*. 

ABCZ-1ASSAGE FÖLÖSLEGES! 

lOftlZOLi 
:: vagy Rizs vaj törv. védve. :: 
Az éretlen rizs TEJNE.MÜ 
nedvéből kés/.itett csodás és 
: : gyorshatásu aroz-szépitő. : : 
Teljesen kisimítja a ránezo-
kat! Egy adag ára 3 K ÖO i. 
l'-gy drb szappan ára l K 5O t. 

Főraktár Magyarország 'részére : 

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

<REKORD> 
kézitáska 
Legújabb minta. Erői zerge-, angol 
saffián- vagy kecske-bőrből minden 
•cinben 18 óm magas, 21 cm azé¬ 
les, selyem' béléssel, belül toilettel 
11 koronáért kapható a készítőnél 
CSÁNGÓ bőrdíszműves, Bpest, Buzenm-körút 3 . 
Pénz-, szivar- és bankó-tárezák nagy választékban. 
Vidékre a pénz előleges beküldése mel'ett portómentes. 

fb'LDEs" M A G I ; C R É M E 
LEGJOBB ARCZSIÉPITÖ SZER 

FflJEBEK, 
továbbá 

fnjmacskák 
nyulakat különböző exo-
tikns állatok, mada¬ 
rak, diszszárayasokat, 
faj liaronifikat óriási fll-
lesbaglyokat, élő méhe-

ket stb. szállít a 

DIANA TELEP 
vezetősége 

Posta: T a r , vasút: Pásztó 
(Hevesmegye). 

Kimerítő árjegyzéket ki-
:: vánatra díjtalanul. : : 

UadűHok szives 
figyel¬ 
mébe! 

Ajánlunk prima vadász vizs¬ 
lákat, angol és orosz aga¬ 
rakat, kopókat, agyszintén 
mindenfajta házi ég exotikus 
állatot. — Kívánatra kimerítő 
árjegyzékünket díjmentesen 
ii küldjük. •• 

DIANA TELEP 
vezetősége 

Posta: Tar, vasút: Pásztó 
(Hevesmegye). 

Telt kebel elérésére, 
Síép keblet szerez¬ 
ni, ma már nem ké¬ 
pei titkot a liölsry-
viláe előli, l mióta 
t iPUules Ori-

enlalesi(ke-
leti labdacsok) 
csodálatos ha¬ 
lasa ismeretes. 
Ezek a pilulák 

vuótian 
azon tulaj¬ 
donsággal 

hirnak, 
hogy a 

keblei ii(«)leMtik. megszilárdítják 
és újjáalakítják, ép ügy t nyak és 
vállcsonlok öregeit megs/üntetik 
az által, hogy a kebelnek kecses 
kéltséget kölcsönöznek a nélkül, 
hogy a derekat kibővítenék. A 
kelet i pi lulák főleg keleti nő-
rénykívonalokból késznlnek i az 
ártalmas arzéntől teljesen mente¬ 
sek. Hatását nem szabad hasonló 
czélu más külső vagy belső hasz¬ 
nálatra szolgáló szerrel összeté¬ 
veszteni. Egy több mint 20 évi 
eredmény a P l lu l e s O r i e n t a -
l e s hírnevét megerősítette annyi¬ 
ra, dogy Agy a fiatal Iránynak, 
mint az asszonynak az egyedüli 
eszköze arra, hogy telt s szilára 
kebelre tegyen szert. Könnyű és 
diskrét ketelés, tartós eredmény 
már 2 havi használat alán. Egy 
üvegvrak* használati utasítással 
6.43 kor., utánvéttel 6.75 kor. Fő¬ 
raktár Bndapealen Török József 
VI., Király-ulraa 12. Prágában 
Fr. \Vitiek * Co.Wassergasse 19 

Ha lúdtalpa van i 
Iái a tölia j 

KÉRJE a szakorvosok által ajánlt szabad. Lan'er-
± _ ludtalpfttíó prospektusát. - Egyedüli készítő 

SZÉKELY ÉS TÁRSA 
ortopad cipő-készitő 
Budapest, Muzeum-körut 9. 

Képes ár'egyzék 
nündsnnemü ci-
pókról ingyen. 

Téli fürdőkura. 

fl Budni Nagy-szállodájában és Thermal-szállo-
dájában lakás teljes ellátással naponkint 10 
koronától feljebb. Minden szobától fűtött folyo¬ 
sók vezetnek az iszapfürdőkhöz. Természetes 
forró-meleg kénes források, iszapborogatások. 

Prospektust küld a 
Szt.-Lukácsfürdő Réizvénytárs. Budafest, Budán. 

SZŐ LŐ OLTVÁNY, 
szőlővesszőró'l és borról nagy í n r p T r a n *s bérmentve küldöm meg 
képe* árjegyzékemet l d & J C U a ki ozlmét tudatja. 
Ezen könyvet még az is kérje, a ki rendelni n e m a k a r , 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 
szőló'kép van benne. Szőlőoltványokliél és más egyéb európai és 
amerikai sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű D e l a w a r é -
l ó l állandóan több millió készlet eladó, olcsó ár mellett. Töbheier 
é l i ' m e r ő l e v é l , közte több herczegi és grófi aradalomtól. Czim : 
SZŰCS SÁNDOR FIA szőlóVlepe Bihardiósieg. 

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

és teljes fog¬ 
sorok száj¬ 
padlás nélk. 

Aranyfogkoronák, aranyhidak és mindennemű kaimul 
'óhazátok, melyekel a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távolítása fölösleges. Tartói porcelán- és araiiy-tö-
mések. Fogházai teljes érzéstelenítéssel, II) évi jólállAjsal. Vidé¬ 
kiek l nap alatt klelégittetnek, megvárhatják. — Mérsékelt árak. 

Dr. F.DF.T.MANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai <lr. Neafeld D. fogorvos volt techn. assistcnsc. (Lift.) 

DSZÍPSÉÍ! 
Minden, a mi ápolásban nem részesül, idővel tönkremegy. A* 
arcz- és kézbőr, a haj és egyáltalában a szénsíg csak gonJo« 
ápolás mellett lehet állandó. A ki nrm akar idnelőt! megvénülni, 

szívlelje meg az alábbi közleményeket : 
UTOTTTC-VOPlUr arcz- és kézflnomitó, teljesen ártal-
liUIUUO I \ n M l mallan. a bőrnek linomságot és bársony-
pnbaságot ad, frissít, üdil és már rövid használat után eltüntet 
szépült, biiratkát (Mitesser), ránrznkat, májfoltot, patta¬ 
nást, pörsenést, börhámlást. fagyást. liimliilielyfkei 
stb. — Nagy tégely ára 2 K., fél tégely l K. 

UTDTTTC C7IDTXIM 
fflm l Uí>"ö/lAí í Ali 

leliesen ártalmatlan, a lesmeghiz-
hatóbb bőrápoló szer. mely bársony-

szem puhaságot. Síié szint ad a bőrnek. — ItendkivBl tartós, 
takarékos a használatban és igen kellemes illáin. — D a r a b j a 

8O fillér, 3 darab 2 korona 20 fillér. 
a lél~ és " " o ő r legbiztosabb 
és Ic^kellemesehb védnszere, 

mely az izzadást is meeakailálvozza. — Fehér-, rózsa- és sárga-
színben kapható. — Ara dobozonként !• — korona. 

!~VDI?M-k) IXttMl r 

ÖRKÉKY-féie HAJSZESZ 
pásodást. erősiti, frissili a fejhnrt és h»jsyqker«l>et. elősegíti 
a baj növését, sűrűsödését. — Á r a l korona 6 0 fillér. 

ÖRKÉNY-töe ARABJAI HAJFESTŐK - S í i ^ 
aranysaiké 3 korona. 
Az összes rendelések csakis a készítőhöz intézendök 
APOSTOL GYÓGYSZERTÁR 
Budapest, VIII., József körút 64. Depot 106. 
A legjobb kozmetikai szerekről, kiváló gyógykészitmé-
nyekröl és valódi finom teákról szóló részletes ismer¬ 
tetést ki ánatra mindenki ingyen és b^rnpiAve I 

Franklin-Társnlat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám. 

4 9. SZ. 19 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, DECZEMBER 5. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Beái tan oda-utcza 5. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Flfír été ' ( Egész évre .._ ... 16 korona. A •Vüágkránikáf-vaA 
Félévre _. _ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

jelletelek : ( Negyedévre _ ._ 4 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

SÍRAVATÁS. 
H A T A L M A S , magas, fejedelmi pompájú már¬ 

ványpalota, a mely úgy emelkedik ki 
a halottak városának csöndes hajlékai 

közül, mint egy székesegyház: ez immáron 
Kossuth Lajos sírja. Oly nagyszerű, oly ural¬ 
kodó, hogy már messziről hirdeti, mindenki¬ 
nek megmondja: itt lakik a nemzet halottjai¬ 
nak királya, a ki azért király, mert a halha¬ 
tatlanság koronáját viseli. Koporsóban feküd¬ 
vén is élőbb minden élőnél, mert a kik élnek, 
halandók, ő pedig örökóletű. Az élet nem őrli, 
a halál nem fogja, csak az idő múlik el mel¬ 
lőle, de ő el nem múlik az időben. Ha föld¬ 
sírja elomlik, állítanak neki másikat, szebbet, 
kőből, ha a kő majd egykoron elporladna, épí¬ 
tenek meg másikat, még szebbet vasból vagy 
aranyból, mert nincs anyag és nincs ékesség, 
a mely a koporsónak és a nemzetnek, mely 
őrzi, drága lenne, a mit a magyar szív a leg¬ 
kedvesebb halottjától és legdicsőségesebb hal¬ 
hatatlanjától sajnálna. 

Hogy hazajött a koporsója és gyászba öltö¬ 
zött, síró szemű magyarok százezrei köszön¬ 
tötték, először letettük a földbe. Csak ideig¬ 
lenesen. Nem ő miatta. Koporsója ott is ma¬ 
gyar földben volt, tehát neki kedvesebb helyen, 
mintha Sirász legszebb rózsáival ágyazták volna 
körül. Magánk miatt emeltük ki onnan. Mert 
az érzésünk nem akart megbókülni vele, hogy 
az ő sírja egyszerűen csak sír legyen a többi 
sírok között és a szemünk nem tudta meg¬ 
szokni, hogy Kossuth Lajos koporsóját keresve 
lefelé tekintsen és ne a magasságba emelked¬ 
jék föl hozzá. 

Nemzete tehát mauzóleumot épített neki, 
templomot, a melynek az ő koporsója legyen 
a főoltárja. Kikerestük a legjobb művészeket, 
a kik e templom formáját kigondolják, meg-
terveljék és vettük a legszebb anyagot, a mely¬ 
ből megépítsék Az volt meg hozzá a leghama¬ 
rabb, a legkönnyebben és a legbőségesebben: 
a mi rendesen a leglassabban, legnehezebben 
és legvékonyabban terem. A pénz. Soha oly 
gazdagnak nem látszott ez a nemzet, mint a 
mikor Kossuth Lajosnak, nevének, emlékének, 
halhatatlan dicsőségének kellett áldoznia. Egy 
folyam indult meg aranyból, ezüstből. Köny-
nyen adott a dús és boldogan a szegény is. 
A kinek máskor nem volt kenyérre való fil-
érje, most volt márványra és bronzra garasa. 

A czél gazdaggá, fényűzővé tette az Ínségest, 
adakozóvá a koldust. És ezt .a. kincshordó 
folyamot nem megindítani volt nehéz, hanem 
megállítani. Még ma is áradna, hömpölyögne, 
ha gátat nem emel neki az: elég. 

Most már áll a ragyogó templom, áll és 
fölszenteltetett. Benne Kossuth Lajos kopor¬ 

sója és azoknak koporsói, a kik övéi közül 
már megtértek hozzá az örökkévalóságba. Há¬ 
zuk a temetőben van, de azért nem sír, lakói 
koporsóban vonultak belé, de bevonulásuk azért 
nem volt temetés. Hideg télben költöztek, de 
útjukat több virág szegte, mint a mennyit a 
leggazdagabb tavasz teremhet. A halottak biro-

KOSSUTH LAJOS SARKOPHAGJA A MAUZÓLEUMBAN.—Balogh Rudolf fölvétele. 




