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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. 
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S örömujjongva hirdeted 
Dicsét az Alkotónak! 

3. Eacon. 
Szántóvasad nem túrt — hiába! 
A szók homoksivatagába, 
Erőd kevélyen lékozolva 
Nem czélozál a csillagokra. 

Nem arra tört lángszellemed, 
Hogy istenekké tedd nemed, 
De hogy nyomorú, kór, szegény, 
Boldog legyen e sártekón! 

4. Kant. 
«A kötelesség, 
Bárhogyan essék 
Teljesíttessék!» 

Halandó pályád 
E nagy szabályát 
Híven megállád! 

KOSSUTH LAJOSNÉ SARKOPHAGJA. 

dalmában laknak, de nincs ez ország földjén 
élőbb, jártabb, forgalmasabb hely, mint az ő 
portájuk. 

A fölavatás ünnepén ott ünnepelt az egész 
nemzet, az egész ország, a nem hivatalos és 
a hivatalos, ott küldöttjei a szép idegen or¬ 
szág viruló városának, mely büszke rá, hogy 
otthonának választotta ki a hontalan és öt l 
hódoltak Kossuth Lajos emlékének, szellemé¬ 
nek a magyar király bizalmának viselői, tör¬ 
vény és alkotmány szerint első tanácsosai és 
az ő sorukban a halhatatlan halott eszméi¬ 
nek örököse, elveinek hirdetője, törekvéseinek 
vezére a Kossuth Lajos fia, Kossuth Ferencz. 

A kit egykoron elüldöztek, számkivetetté 
tettek, a kit magasztalni egykoron veszedelem 
volt, de megtagadni jövedelmező bölcseség: 
immáron emlékének és szellemének áldozni, 
hódolni eljöhetett mindenki, mert Kossuth La¬ 
jos úrrá lett minden erőszakon, félreértésen 
és meg nem értésen. A halott diadalmasko¬ 
dott nemcsak a halálon, hanem az élőkön i s : 
erősebb, hatalmasabb, beszédesebb, vonzóbb, 
sugárzóbb, hódítóbb, mint volt valaha. 

Elfoglalta márvány rezidencziáját, hogy ott 
lakjék örökkön-örökké a fényes boltivek alatt, 
a honnan soha se távozik el az élet. Mert 
mindig fölkeresik, mindig jönnek hozzá zarán¬ 
dokoló magyarok hódolván neki imádsággal és 
virággal, tanácsot kérve szelleme ihletésétől 
és fizetvén neki azzal a szent fogadalommal, 
hogy lelkét a lelkűkbe veszik és önön lelkűk¬ 
nél is jobban szeretik, a mit ő magánál ezer-
szerte jobban szeretett: a hazát 

A HÉT BÖLCS. 
1. Spinoza. 

Szegénység, üldözés, veszély 
Viharzott el feletted 
S örök életre érkezel 
Mert a mát megvetetted. 

S mert istened fel nem leled 
Trónolva az egekben: 
Sugárzó fényt vetett feléd 
Az egész véghetetlen! 

2. Leibniz. 
Minél jobban megismered, 
Annál jobban imádtad, 
Szilárd törvényit, rendszerét 
Az óriás világnak. 

Eléd meredt egy szörnyű lét, 
Hol az erők nem ónak 

S tűzoszlopképen 
Erősen, épen 
Vezetsz az éjben ! 

5. Schopenhauer. 
Mert az öröm édeskevés, 
De csőstül hull a szenvedés, 
Mert pillaszárnyú a gyönyör, 
De ólomlábú a csömör, 
Mert csak csipet eget találtál — 
Inkább egész pokolra szálltált 

6. Nietzsche. 
«Pusztuljon el milljárdnyi nép, 
Míg e trágyábul majd kilép 

KOSSUTH LAJOS SARKOPHAGJA ELÖLRŐL NÉZVE. 
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Megannyi fejedelmi tő, 
Az egekig emelkedő l» 

Ezt harsogád! S mert erezed, 
Hogy vágyad örök dőreség, 
Titáni lelked lerogyott, 
Megtörte büszke undorod t 

7. Emerson. 
Törpének láttad az egész világot, 
Mert napszemed csodás nagyot sóvárgott. 

De kérubszived szánalomra gerjedt, 
És megszeretted a nyomorú embert. 

S lm a szeretet új varázst adott: 
Mindben meglelted a csodás nagyot! 

Lenkei Henrik. 

HA SZERETED A HERVADÁST. 
Ha szereted a hervadást, 
A bús mosolyú sugarat, -
Tarlóvirágot szedegetve 
Ha nem terül gyász a szivedre, 
Hogy őszre hajlik már a nap ; 
Ha kedveled a méla bút, 
Mely megpirultán sápadoz 
A hulló lombon, levelén: 
Magammal viszlek, — jer velem! 

Oh jer velem! Bolyongjuk együtt 
Álmaink hervadt erdejét: 
Dúlt .lombján hátha van madárdal, 
Mely halk, szomorú boldogsággal 
Nekünk kettőnknek zengne még. . . 
Szivünkben fölgyúl majd a vágy, 
Ajkunkon fölgyúl még a csók, 
A régi, szomjas szerelem, -
Most még nem késő: — jer velem l 

Sajó Sándor. 

A FEKETE VÁROS. 
REGÉNT. (Folytatás.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

A gyermekszenátor elsápadt. 
- Gyalázatos rágalom, - - hörögte indula¬ 

tosan. 
— Magam is azt hittem és — tette hozzá 

vontatottan, - - hiszem most is, ámbátor . . . 
— No csak ki vele, fenékig akarom a poha¬ 

rat, hogy aztán az arczához vághassam valaki¬ 
nek. (Szemei vérbe borultak s a két keze resz¬ 
ketett, mintha láthatatlan szitát rázna velők.) 

— Kimenet magam is láttam elsuhanni a 
nőalakot, természetesen nem ismertem fel, sej¬ 
telmem sincs, ki volt, azonban . . . 

- Még mindig van valami ? — szisszent fel. 
— Egy rózsát találtam utána, mely nyilván 

a hajából esett ki. Egy georgina-rózsát! 
- Mikor volt ez ? — kérdó sötéten Fabri-

czius. 
- Kedden későn este volt, s minthogy a 

dolog érdekelt, épen uramöcsém miatt, vártam 
egy darabig a kert kijárata mellett, hogy a 
szemébe nézzek a találka hősének, ha esetleg 
még nem ment volna el a nővel együtt, s ek¬ 
kor vártam ki Görgey alispánt, ki úgy látszik, 
szintén ott tartózkodott valahol az épületben. 
Én azt hiszem, hogy azzal az akasztófáravaló 
Kárászszal trafikál. Mindjárt, annak idején 
mondtam, ne adjuk ki neki a kerti vendéglőt, 
mert odahúz a megyeiekhez. No de körülbelül 
itthon is vagyok. Hát nézze, mivé tették a 
házamat ? 

Bizony be volt annak mind a három utczára 
nyiló ablaka verve s a fala is mindenféle utá-
latos följegyzésekkel és figurákkal bemocs¬ 
kolva. A legszenvedhetlenebb figura azonban 
mégis egy eleven fej volt, kihajolva az abla-
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kon, a Nustkorbné asszonyom fehérfőkötős 
öreg feje. Haragosan összevont szemöldökkel 
kémlelte az utczát. Eövidlátó lévén, nem vette 
még észre az urát, az ura azonban észrevette 
és sietett lerázni kísérőjét, nehogy esetleg éles 
megjegyzéseknek legyen tanúja, kezét nyúj¬ 
totta tehát neki. 

- No itt most már elválunk, uramöcsém. 
- Nem addig, míg meg nem mondja, hol 

találom azt az embert, — lihegte Fabriczius, 
s a mint a kezét beletette a Nustkorbéba, olyan 
forró volt, mint egy vasaló. 

- Melyiket? 
— Azt a bélai embert, a ki Eozáliát látta 

odamenni. 
— Nehéz lesz megtalálni. 
—• Megkeresem én, ha a föld alatt volna 

is, — monda ziháló hangon, eltökélten. 
- Hiszen épen ott is van, Görgőn, a kas¬ 

tély alatti tömlöczök valamelyikében. 
- Hát én oda is eljutok, — monda, s öklé¬ 

vel nagyot ütött a Nustkorb-ház lábára (egyik 
oszlopát értjük a lábas háznak), úgy, hogy 
nagy darabon lehámlott róla a vakolat. 

Ezzel megfordult és nagy furiával rohant el 
a koponyások (teknővájók) sátrai mellett, mint 
a fergeteg. Nustkorb tűnődve n,ézett utána: 
«Félek, túlságos mélyen vágtam bele a sarkan¬ 
tyút*, — dünnyögte, majd utána kiáltott: 

— Ne csináljon elhamarkodott dolgot. Hi¬ 
szen könnyebb az ümögtől megtudni, hogy mi 
lakik a szívben, mint a kabáttól. 

Fabriczius úgy tett, mintha nem hallaná. 

Jövők-menők kalapemelve üdvözölték, ő nem 
is fogadta. Magamagával beszélgetett és heve¬ 
sen kalimpált a kezeivel. A járókelők össze¬ 
súgtak : 

— Ez ma ballábbal kelt fel. Alkalmasint 
történt valami a szenátusban. 

A mai szenátusban ugyan nem sok történt, 
de azért elég dolgot adott az a kevés is a mű¬ 
ködésbe gurult fantáziáknak. A görgői csodá¬ 
latos vacsorának az a napvilágra került rész¬ 
lete, hogy Nustkorb foglya volt Görgeynek és 
nem vendége, új oldalról világította meg az 
esetet. Megindult városszerte a találgatás, mit 
kereshetett az alispán a városi kertben? Azért 
jött-e oda fegyveresektől kisérve, hogy elfogja 
Nustkorb uramat? De ha azért jött volna, hogy 
elfogja, miért eresztette volna akkor el? Átlát¬ 
hatatlan rejtély volt ez. S ha azért jött volna 
is oda Görgey, hogy elfogja Nustkorbot, még 
mindig megmarad a másik megbolondulni való 
rejtély, hogy miért ment a városi kertbe éjnek 
évadján Nustkorb, holott rendesen a tyúkokkal 
szokott lefeküdni ? Csak nem azért ment oda, 
hogy elfogassa magát? Mindössze a beavatot¬ 
tak, három vagy négy szenátor előtt állt tisz¬ 
tán a Nustkorb titokzatos útjának oka, de ezek 
is valami kémet gyanítottak, a ki a Nustkorb 
odameneteíét jóeleve megvitte Görgeynek, a ki 
aztán haddal jött. Ki lehet a «spion», hej, ki 
lehet ? Hátha maga az az illető ember, — gon¬ 
dolták a beavatottak, — a kitől az okmányt 
vette Nustkorb uram? Micsoda kolosszális ra¬ 
vaszság, ha így volt. Az okmányt eladta Nust-
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korbnak, Nustkorbot pedig eladta Görgeynek, 
a ki ezzel egyszersmind az okmányt is vissza¬ 
kapja. De nem, ez se lehet. Hiszen Nustkorbot 
is hazaeresztette Görgey és az okmányt se 
vette el tőle. Lehetetlen ezt emberi agyvelővel 
kitalálni. 

Hanem az eljárás, a mit Görgey követett, 
kellemesen érintette a polgárság széles rétegeit. 
Úr, meg kell adni. Elfogja, tejbe-vajba füröszti, 
aztán négylovas hintón küldi haza. Egyszóval, 
megtisztelte a várost. Hiszen nem is olyan 
rósz ember. Csak a túlzók, a Fabriczius-pártiak 
érveltek még most is ellene, hogy ez is csak 
a város lebecsülése, mintha mondaná: «Kezem¬ 
ben volt a birátok, azt tehettem volna vele, a 
mit akarok, de én visszaadom nektek, egyétek 
meg, vagy csináljatok, a mit akartok, mert 
úgy se félek se tőle, se tőletek.» 

Mindegy, beszélhettek akármit a polgárság • 
nak, bizonyos rokonszenvek kezdtek kisarjad-
zani Görgey iránt a rajok erőszakolt hivata¬ 
los gyűlölet alól, úgy, hogy Grodkovszky vár¬ 
nagy uram ezekben a napokban lovas hajdú 
által küldött egyik hivatalos jelentésében azt 
irta Post Scriptum gyanánt az alispánnak : 

«Biró uram ő kigyelmének megtraktáltatása 
és haza való expediálása Görgőről itten nagy 
gaudiumot okozott és jó vért szült, a melynél-
fogva, ámbátor nem vagyok se levelibéka, se 
táltos, se próféta (az utolsó Habakuk vala), 
mégis úgy látom a tekintetes alispán úr iránti 
harag elpárolgását, mint a forralt vizét az üst¬ 
ben. Nem adok neki sok időt és minden vesze¬ 
delem nélkül, bizony még «vivátok» mellett is 
bevonulhat a megye székházába, honnan nem 
a félelem száműzte vala, hanem a bölcsesség. 
De immár a bölcsességnek is podegrás lészen 
a lába. Dátum üt supra.» 

A mi a Grodkovsky pennájából előbugygyant, 
az mind megfordult a Nustkorb éles elméjében 
is. A gyertya körmére égett. Érezte, hogy vala¬ 
mit tennie kell. 

Azzal az ürügygyei, hogy a város tokaji sző¬ 
lőit megy megmetszetni vagy homolyíttatni, már 
nem is tudom, egyenest Sárospatakra tartott, 
a hol a fejedelem udvara volt. 

Nem ment üres kézzel; magával vitte a Bi-
bóktól vett okmányt s azonfelül azt a fél 
aranysarkantyút, a mit a város fölött elnyúló 
erdős bordácsok közt egy szerencsés disznó ki¬ 
túrt tavaly a földből. A kondás átadta a vil-
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licusnak, az pedig behozta a városházára, s 
mint Szvatopluk király sarkantyúja szerepelt 
a közhitben. 

A sarkantyúra szükség volt, mert most mint 
diplomata akart szerepelni Nustkorb uram. 
Magához a fejedelemhez nem tudott és nem 
is akart hozzáférni. Az nem szerette az ilyen¬ 
fajta ügyeket. 

— Nem kell az árulókat mesterségesen csi¬ 
nálni, — monda nem egy izben mélabúsan a 
gyanúsító és vádoló deputáczióknak, — mikor 
maguktól is bőven teremnek. 

A fejedelmet csak közvetve lehetett bele¬ 
vinni valamibe. Nustkorb tehát befolyásos 
patrónus szerzésére gondolt s ilyennek már 
otthon Ottlyk György udvarmestert szemelte 
ki. Ennek vitte a sarkantyút és a Lőcse város 
sanyarú helyzetét festő alázatos suplikácziót 
Görgey Pál viczeispány ellen, nemcsak azért, 
mert Ottlyk szenvedélyes ritkasággyűjtő híré¬ 
ben állt, hanem mert ő volt az egyetlen nost-
rás a fejedelem udvarában. Jánoky Zsigmond 
alkanczellár is az volt, de az most nyavolyás-
kodott. 

Finom modorú, sima úr volt hopmester 
uram, olyan mosolylyal, mely mindenkit el¬ 

ragadott. «Egy szép asszony lelke lakozott e 
bajuszos, fürge testben.» Kedvesen fogadta 
Nustkorbot, átvette a sarkantyút és az írást, 
melyben ékesen volt megírva, miként sodorta 
Lőcse városát nehéz helyzetbe a viczispány, 
birájának meggyilkolásával. Azóta se békéje 
nincs, só háborúja és nem hogy a tanács igaz¬ 
gatná a fölingerelt várost, ellenkezőleg, a mor¬ 
mogó közvélemény szorítja a tanácsot a bosszú 
politikája felé, úgy, hogy semmi jelesebb csele¬ 
kedetre nincsen a tanácsnak ereje. Se bosszút 
állni nem tud, se felejteni. Olyan, mint a da¬ 
gadt láb, míg benne van a tüske. Oda terjed 
tehát a város alázatos könyörgése a méltósá-
gos vezérlő fejedelemhez, a magyar Izrael fő¬ 
vezéréhez (sic), hogy e tüskét fönséges bölcses¬ 
ségével kivenni s ezzel hű jobbágyaihoz le¬ 
hajolni kegyeskedjék. A nevezett viczeispány 
egyébként se lévén kóser ember (sic), mire 
való nézvést, mint a méltóságos vezérlő feje¬ 
delem segítő népe, mély alázattal csatolják az el¬ 
fogatási parancsot, melyet e szent hadjárat kez¬ 
detén bocsátott ki, egyik martalóczával nem átal¬ 
ván saját édes testvérét elfogatni, mikor az haddal 
és municzióval a lengyel határra sietett vala. 
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testvéri szeretetből rendelé, mintsem ellensé¬ 
ges indulatból, akár Atyja-fia, akár pediglen 
Személyünk ellen, mert sem a municziós sze¬ 
kereket, sem felekezetinkhez tartozó Esze Ta¬ 
más hívünket feltartani, vagy arretáltatni nem 
kívánta, miben erányunkban táplált becsületes 
szándékának és hivségének kiváltképén való 
testimoniumát adta. Lovai, hajdúival egyetem¬ 
ben táborban marasztatván, neki ajándékképen 
és hajlandóságunk okáért pataki istállónkból a 
takarosabb paripákból, ékes szerszámmal egy 
hátasió küldessék, a kivel Segennyey uram 
bizatik meg. Lőcse város pedig értesítendő, 
hogy békéijen meg a maga kenyerén és ne 
keressen ellenséget, mikor úgy is van. 

F. P. Rákóczi,» 
A fejedelem sebtiben a saját kezével vetette 

az istanczia hátára e sorokat, de a kanczellária 
úgy látszik lusta volt illő módon lemásoltatni 
s kellő formába öltöztetni a fejedelmi akara¬ 
tot. Aszalay uram egyszerűen odaírta hát a ne¬ 
vét, hogy dFranciscus Aszalay» és a Dátum 

Kossuth Lajos koporsójának kiemelése az ideiglenes sírboltból. 

Ottlyk uram szórakozottan hallgatta a kér¬ 
vénybe foglaltak hosszadalmas magyarázatát, 
de annál figyelmesebben nézegette a sarkan¬ 
tyút, egy igazi műértő odaadásával és kifejezte 
abbeli kétségét, hogy az a Szvatoplukó lett 
volna, mert Szvatopluk okvetetlenül bocskorban 
járt. Elrendelte egyszersmind, hogy ott további 
ásatásokat folytassanak, mert bármilyen régi 
is a lelet s bármely népektől származik is, az 
emberiség mindig két lábbal rendelkezett s 
következéskép még egy sarkantyúnak kell ott 
lenni. Ha találnának valamit, értesítsék a feje¬ 
delmet. A mi pedig Lőcse kívánságát illeti, 
pártoló szavakkal fogja azt ő felsége grácziájába 
ajánlani. Ezzel kegyesen elbocsátotta a lőcsei 
bírót. 

Haza jőve, mindenfelé eldicsekedett, hogy 
immár a város szőlejét rendbe hozta s nagy 
reménységek közt várja a szüretet. 

Hát meg is érkezett a fejedelem pecsétje 
alatt pár hét múlva az eredmény. Eemegő ke¬ 
zekkel vágta fel Nustkorb uram az ismeretes 
pecsétet. A bíró kérvénye hullt ki belőle mel¬ 
lékletestül, a következő fejedelmi hátirattal: 

«Görgey viczeispány uram inkriminált causá-
ját elreferáltatván és meghánytorgatván, talál¬ 
juk, hogy az elfogatási ő kegyelme jobbinkább 

Kossuth Lajos hamvainak átvitele a mauzóleumba. 
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Sárospatak, anno 1707 Julii 18., azzal borí¬ 
tékba tette és elküldte a lőcsei bírónak. 

Ugyanaz a lovász hozta a levelet, a melyik 
a díszlovat vitte Görgőre. Istenem, Istenem, de 
gyönyörű állat volt, nem volt abban egy ma-
kula hiba se. Fekete, mint a bársony, finom, 
vékony lábú, mint egy kastélyos kisasszony, 
tüzes lehelletű, mint egy sárkány. 

Nustkorb uramat olyan fölindulás és szé¬ 
dülés fogta el ezek olvastára, hogy szivszélhü-
déstől kellett tartani; szerencsére otthon a la¬ 
kásán érte a levél s Katchent hamarosan a 
szomszédos fürdőházba lehetett szalasztani a 
borbélyért, a ki hamar eret vágott rajta, mi¬ 
alatt a nemzetes asszony vizbe mártott és jól 
kifacsart kendőket rakott a halántékaira. 

Ágyba fektették, lassan-lassan magához jött 
s átkozta magát a pataki útjáért, a hol maga 
járta ki Görgeynek az ajándék-lovat. Szent 
Isten! Micsoda hahota lesz ebből Lőcsén, ha 
megtudják! 

De ne tudják meg. Vagyis legalább azt ne 
tudják meg, hogy a fejedelem fekete paripája 
a lőcseieknek szóló felelet. Ö ugyan meg nem 
mondja, inkább vágatja magát négyfelé. Ha 
kitudódik is, ne most legyen az, hanem vala¬ 
mikor később, ha már nem árt. Mert hiszen a 
Nemezis nem alszik s okvetlenül utói kell hogy 
érje Görgeyt, csak idő kérdése az egész. Annál 
inkább utoléri, mert itt kisiklott a karmai kö¬ 
zül. A Szvatopluk-féle sarkantyúnak nem volt 
sikere. Pedig hát disznó túrta ki, azt lehetett 
volna hinni, szerencsét hoz. Ámbátor a hogy 
veszszük, — hiszen szerencsét hozott, de Gör¬ 
geynek. Egyébiránt lehet az megölő betűje is, 
mert ha liliomtiszta kurucznak jött ki a kurucz 
levekbe bemártva, szeretném tudni (t. i. Nust¬ 
korb szeretné tudni), miképen jön ki majd szín 
labancznak, ha labancz levekbe mártja be. 
Pedig bemártja, ha addig él is, ha mindjárt 
saját tallérjaihoz kell is nyúlni. A mód meg¬ 
van rá, mert a fejedelmi kanczellária (hiszen 
szépen vezetik azt is) tévedésből vagy pongyola¬ 
ságból visszaküldte az elfogatási okmányt, azzal 
most Bécsben lehet szerencsét próbálni. 

Nustkorb uramnak a felesége a hires Stu-
dent-családból származott. A Studenteket volta-
képen Protmowoknak hívták, de ezt a nevüket 
már alig ismerték a városban. A család vala¬ 
mikor virágzó, hatalmas volt, a város ügyei-

• i 

Pillantás a közönségre a mauzóleum lépcsőjéről. 

ben döntő szerepű s még ma is az volna, ha 
nem tanul. De a tudományokra adta magát, s 
a tudomány elpusztította a családot. Az egyik 
Protmow, a XVI. század végén élt Protmow 
Jakab, krözusi vagyont szerezvén mint marha-
kupecz, egy olyan fundácziót csinált, a mely¬ 
nek jövedékéből minden lőcsei Protmowoktól 
származó fiú, a míg iskoláit folytatja és végzi, 
kétezer arany forint évi járadékban részesül¬ 
jön. Minthogy pedig az eddig kereskedelemmel 
és iparral foglalkozó Protmowok már a szüleik¬ 
től örökölték a nyereségekhez és a pénzhez 
való hajlamokat, elkezdték a tanulást már hat 
éves korukban és folytatták tömérdek városok¬ 
ban, országokban s azok egyetemein, úgy¬ 
szólván az emberi kor legvégső határáig, több¬ 
nyire mint studentek halván meg szétszórva, 
ősz fővel, magtalanul, Páduában, Bolognában, 
Göttingában, Lipcsében, Halleben és az ördög 
tudná még hol. 

Ma már csak három Protmow élt, ebből az 
egyik addig tanult, míg megbolondult, s most 
fut valahol, a másik zavartalanul járja az egye¬ 
temeket (bja, kétezer forint sok pénz), a har-

A közönség gyülekezése. 
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madik, István, ellenben itthon, Lőcsén lakott 
és afféle benevolus tisztviselő volt a város¬ 
házán, azzal a bevallott pretextussal, hogy a 
közigazgatást tanulmányozza a városnál (vagyis 
még mindég húzta a kétezer arany forintot.) 
Különben igen művelt, sokat tudó, ravasz em¬ 
ber hírében állt és minthogy sógora volt Nust-
korbnak (Student Borbála lévén a felesége) és 
hosszú időket töltött, valamikor negyven éves 
korában, a mindenféle bécsi iskolákban, úgy, 
hogy meglehetősen ismerte ott a dörgóst, őt 
bizta meg Nustkorb, hogy menjen Bécsbe és 
ott az összeköttetései révén (sok iskolatársa 
előkelő állást foglal el a Burgban) juttassa e 
szerény iráskát ő szent felsége elé kellő már¬ 
tásban, vagyis kidomborítva, hogy bár Esze 
Tamással lőport és fegyvereket szállított a len¬ 
gyel határra Eákóczinak, Görgey János, a sze¬ 
pesi viczeispány mégsem látta szükségesnek le¬ 
foglalni a szállítmányt és Eszét elfogni, vagy 
ezekről jelentést küldeni az uralkodóhoz. De 
meg is kapta már ezért a jutalmat Eákóczitól, 
egy szép fekete lovat, aranyos veretű szer¬ 
számmal. 

Student Istvánnak tetszett a feladat, váltig 
emlegette, hogy a diplomácziára van az esze 
berendezve, s kellően felszerelve tallérokkal, 
néhány nap múlva megindult a Molitoriszszal 
a kis Kiébe úr különös gondozása mellett 
Bécsbe, a hol is beszállván «A két lúdhoz» 
czímzett traktérba a Eingen, elkezdte pókszerű 
munkáját. Már két hét múlva irja, hogy meg¬ 
ismerkedett a király belső komornyikjával, a 
ki öltözteti ő felségét. Szeptember közepén ar¬ 
ról küld értesítést, hogy a Görgey-féle elfoga¬ 
tási okmány és az eset hű leírása immár a 
császár dolgozó-asztalán hever. De minthogy a 
dolgozó-asztal magától nem dolgozik, a csá¬ 
szár meg csak ritkán, legyen a sógor türe¬ 
lemmel. 

Várt a sógor, várt, várt, kapván különböző 
csillapító üzeneteket a türelmetlenség ellen, 
melyeket csak úgy szóval küldözött Student 
Pista Bécsben időző lőcsei emberektől, hogy 
ők ne értsék, de Nustkorb tájékozva legyen. 
Új húrt tettem a hegedűre. Érik már a vetés. 
Fenik már a kaszát. Meg lehet már oldani a 
szoknyát, törik a kapcsa. (Vagyis értse úgy a 
sógor, hogy a fekete szoknyák lekerülnek mi¬ 
hamar az asszonyokról.) 

Értette Nustkorb és ő is hasonlókat üzenge¬ 
tett Bécsbe menő kereskedőktől. Még mindig 
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vartyognak a bókák. (Vagyis hogy még zúg a 
közvélemény.) Ugrik a ló, csillog a kantár. 
(Vagyis Görgey el van bizakodva.) A szomszéd¬ 
ban is czinczognak az egerek. (Vagyis a me¬ 
gyénél is elégedetlen hangok hallatszanak Gör¬ 
gey ellen.) 

Tényleg bizonyos elemek elkezdték piszkálni 
Görgeyt is, hogy tessék már a megyegyűlést 
Lőcsére hívni össze. Vagy — vagy. Béküljön 
meg az ellenségeivel, vagy hagyja el a barátait 
is. Semmi se tarthat örökké. Nem azért épí¬ 
tették a megyeházat őseink, hogy a patkáryek 
birodalma legyen. 

Közel volt a dolog a megütközéshez. Ott is, 
itt is elégedetlenség forrt. A vak is láthatta, 
hogy valaminek történni kell. Fülledt volt a 
levegő és az a bizonyos titokzatos félelemger¬ 
jesztő csend állott be, mely a természetben is 
a viharok előtt jár. Láthatatlan erők látszottak 
szorítani az embereket, hogy döntésre vigyék 
már ezt a kérdést. 

Miért épen ezt? Mikor sokkal nagyobb bajok 
vannak. Mikor ágyús szekerek dübörögnek vé¬ 
gig az országon, hadi sátrak fehérlenek a me-
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A KÖZÖNSÉG. 

KÉPVISELŐK ŐBSÉGE KOSSUTH KOPOBSÓJÁNÁL. 

Nustkorb uram lehorgasztotta a fejét. 
— Akkor hát én mehetek, - - monda, és 

ezentúl csodálatos apathiába esett. 
Otthon ült az asztalra könyökölve s fejét 

tenyereire hajtva szótlanul órákig és órákig 
némán, csendesen, ha valaki megszólította, 
nem felelt, nem volt szomorú se, csak nem 
felelt. Elhagyta rendes szokásait, a bumótos 
pikszist kitette a zsebéből, a boroskancsóhoz 
hozzá nem nyúlt, néha azonban magában iá 
hangosan motyogta: «Akkor hát én mehetek.* 

Hogy hova akar menni, hogy hova? Tör¬ 
delte kezeit a nemzetes biróné asszony, sőt a 
sógor is meg volt szeppenve, abban a hit¬ 
ben, hogy Nustkorb nem jóra gondol. Min¬ 
dennemű szerszámot, fegyvert, a melylyel 
kárt tehetne magában, gondosan eldugdostak 
előle. Mert bizony maga a Belzebub ördög 
bújt ő bele. Ki kell azt onnan űzni, a mint 
hogy meg is próbálta biróné asszonyom, a «ma-
tyerina duska» (anyai leikecske) nevű fű* para¬ 
ján megfüstölte s hogy az innenső világon való 

* Kakukfű. 

zokon és vérrel pirosra festett patakokban ját¬ 
szanak a pisztrángok. És mégis a Görgey-kér-
dés dominál ezen a kis holyen. Hogy lehet ez ? 
Isten tudja. Talán az a rettenetes szörnyeteg 
avatkozott közbe, a kit még eddig soha és 
sehol se mertek zsarnoki hatalmában korlá¬ 
tozni, a Divat. Eákényszerítettók a fekete tói-
letteket, a szörnyeteg megrázza magát és fel 
fogja fordítani Lőcse városát és Szepesmegyét 
mindenestől. 

Mikor már minden forró volt, október elején 
váratlanul haza toppant a Student Bécsből, 
meglehetősen savanyú ábrázattal. 

- Széna vagy szalma? — kérdé Nustkorb. 
- Szabna. 

Nustkorb megüvegesedett szemekkel bámult 
sógorára. 

- Hát mi történt? 
- A császár úgy fogta fel a dolgot, hogy 

Görgey a saját testvérét is el akarta fogatni 
merő császárhűségből és hogy az üyen embert 
ki kell tüntetni. 

- Csak nem mondod ezt komolyan ? 
- Magam is meg voltam lepetve, de tény. 

Trautmansdorf gróf udvari szekretárius által a 
konziliáriusi diplomát küldi neki. Ma vagy hol¬ 
nap érkezik meg a szekretárius. 

KOSSUTH FERENCZ ÉS LAJOS TIVADAR TÁVOZÁSA AZ ÜNNEPÉLY UTÁN. 

A K O S S U T H - M A U Z Ó L E U M F E L A V A T Á S A . 
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KOSSUTH LAJOS KOPORSÓJA A MAUZÓLEUM ELŐTT. 

A K O S S U T H - M A U Z Ó L E U M F E L A V A T Á S A . — Balogh Rudolf fölvételei. 

maradáshoz fogyatékos kedvét élesztgesse, em¬ 
berszivekből* főzött számára theát. 

Úgy látszik, csakugyan visszatért az élet¬ 
kedve a theától és az «anyai leikecske» füstjé¬ 
től, mert bíró uram valósággal útra kezdett 
szedkelőzni, de nem olyanra, a minőtől féltek 
a hozzátartozói, mely a Szent Mihály lován 
történik, hanem a melyikhez tarisznya kell, a 
tarisznyába pogácsa, füstölt szalonna és fog¬ 
hagymás borjúczomb. Bíró uram ugyanis az¬ 
zal az eltökéléssel állott elő, hogy közeled¬ 
vén Mindszentek napja, elmegy Késmárkra a 
Kramler biró epitaphiumáért, a melyet még 
csak most készített el a lusta szobrász, pedig 
már öt esztendeje, mióta megrendelték. Azt 
mondta, valamit mégis tenni kell, a mivel a 
v,ilág száját bedugja. Ezt ugyan hazahozhatta 
volna a villicus is, de a biró maga akart el-' 
menni. 

•— No, úgy-e használt a thea, — ujjongott 
biróné asszonyom. 

És igaz is, hogy használt, mert az elkesere¬ 
dett úr nyilván azért is szánta rá magát leg¬ 
alább részben erre az útra, hogy megszabadul¬ 
jon a koszttól és füstöléstől. 

De ebben sem volt szerencséje. 
A templom falába illesztendő epitapheum 

* Báró Károlyi Sándorné irt akkoriban levelet 
táborozó férjének, hogy küldjön neki egy zsák ember' 
szivet, mert jut tesz, ha porrá törve, borban beado¬ 
gatja a gyerekeknek. A történetin'), a ki megtalálta 
a levelet, elszörnyülködött az akkori vad erkölcsökön 
és együgyü babonaságon s csak az Isten őrzött, hogy 
rósz hírbe nem keverte a külföld előtt is barbár 
őseinket, kik még a XVIII. század elején is ember-
sziveken élödtek. Nem gondolta a jámbor, hogy az 
egy szivalakú bojttal virágzó növény volt, melyet ma 
orbolyának is neveznek s mely Nagy-Károly vidékén 
valószínűleg nem tenyészett, ellenben a hol Károlyi 
feküdt a hadaival, bőven volt szedhető. M. K. 

sikerült ugyan, Tomis József nagy mester, 
olyan élethűen teremtette oda a Kramler Mi¬ 
hály alakját, bírói palástjával, szokott fövegé-
vel, egy kissé összehuppadt vállával, hogy mi¬ 
kor a város kocsisa, Kuptor József, a kit még 
a megboldogult szegődtetett, meglátta a vörös 
márványban kifaragva, önkénytelenül lekapta 
a kalapját és dicsértesséket hebegett (mivel¬ 
hogy keresztény-katholikus volt). Azután is, 
mikor a szekérre négyen fölemelték, nagy tisz¬ 
telettel bánt a ponyvákba takargatott kővel az 
egész úton, melléje készítvén Nustkorb biró 
uramnak illendő ülőhelyet, nagy kevélységgel 
jegyzé meg, hogy ezer forintért nem adja ezt 
a megtiszteltetést, miszerint két lőcsei bírót 
vihet a lovain egyszerre, mert ilyen se történt 
a világ eleje óta közönséges kocsissal. 

Yitte is vagy két napig a két birót, mert ne¬ 
héz volt a kő s nagy esőzések lévén, irdatlan 
és ragadós sarakban gázoltak a kerekek. Bizony 
csak lépésben mehettek. Aztán a napok már 
rövidek ilyenkor, este pedig nem lehetett járni 
a gyalázatos utakon. Már-már közel voltak 
Lőcséhez, midőn Dravetz mellett, egy puska-
lövésnyire a község porgolátjaitól, a rudas 
ló egy szakadéknál valahogy félre lépett és 
hátsó testével a mélységbe csúszott. Kuptor 
leugrott a lovát kihúzni, de már késő volt, az 
alácsúszó ló magával rántotta a szekeret, a 
korlátfa recsegve tört össze, Nustkorb uram 
egy szisszenéssel a különben jelentéktelen sza¬ 
kadékba esett, tompa robajjal megindult utána 
a súlyos kőkolosszus és rázúdulva, agyon-
nyomta, hogy még csak egy jajkiáltásig se 
hagyta élni. A kocsis segélykiáltásaira össze¬ 
sereglett dravetziek már csak az összelapííott 
véres holttestét húzhatták ki. Lónak, szekér¬ 
nek, kocsisnak, kőnek nem lett semmi baja. 

Most már a holttestet takargatta be Kuptor 

ponyvákba s halálra rémült arczczal, úgyszól¬ 
ván lóhalálban vágtatott be Lőcsére, hol épen 
vasárnap estefelé lévén s szép enyhe idő, nagy 
fekete tömegek hullámzottak az utczákon. A fe¬ 
hér lepedő véres volt a kocsin, a kocsis ruhája 
is csupa vér volt. 

- Mi az, mi történt? 
- Meghalt a biró. Az előbbeni biró megölte 

a mostam birót. 
Mint a tűz futott végig a városon a rémhir 

és annak részletei, elérve az egyik kaputól a 
másikhoz, a legkisebb zugig mindenüvé és 
mint a hógomoly, növekedve észrevételek¬ 
ben is. 

— Az előbbeni biró megölte a mostani birót, 
mivelhogy a mostani biró ölte meg az előbbeni 
birót. 

. . . A jó Isten hárítsa el Lőcse városáról a 
megpróbáltatásokat. 

(Folytatása következik.) 

A PALÁNKAI HAJÓS GYERMEK¬ 
OTTHON. 

Az ismeretlenség homályából lépett elő a 
magyar hajós társadalmat képviselő Országos 
Hajós Szövetség, a midőn legsajátabb szocziá-
lis problémái egyikének megoldásán fáradozva, 
megvalósította az első magyar hajós gyermek¬ 
otthont; habár csak szerény keretek között, 
anyagi erejéhez képest, mégis 22 gyermek nyer 
lakást, ellátást és oktatást ezen új intézetben. 

A hajós gyermekek ezrei szüleiket utazásaik¬ 
ban kisérve, rendszeres iskoláztatásban nem 
részesülnek. Csak a téli veszteglés ideje alatt, 
akkor sem tanítók, hanem Lajos alkalmazot¬ 
tak tanítják őket az irás és olvasásra. Ezen 
rövid időre terjedő tanítás semmiképen nem 
pótolja az iskolát s a hajósfiúk eddig nagyobbára 
minden tudás nélkül nevelkedtek fel. 

Október hó 17-én volt az első hajós gyer¬ 
mekotthon felavatása a bácsmegyei Palánkán 

a kereskedelmi, közoktatási és földmivelésügyi 
kormány képviselőinek jelenlétében. Huszon¬ 
két hajósgyermek talált otthont abban a ház-
ban,~~a melyet Palánka község nemeslelkü kép¬ 
viselőtestülete a gyermekotthon czéljaira bocsá¬ 
tott az Országos Hajós Szövetség használatára 
s ez a huszonkét hajósgyermek magyar hajós¬ 
nak nevelődik ezen otthonában. 

Az Országos Hajós Szövetség az ország 
kulturális haladásának nagy szolgálatot tett s 
fog tenni a jövőben, ha a Duna vizén szüle¬ 
tett s egész életüket ctt töltő gyermekeknek 
a tanulás és serdülés idejére otthont ad és 
őket hivatásos, művelt hajósokká képezteti. 

Dr. H. L 

LEÁNYOK VIVÓISKOLÁJA. 
Eddig csak elvétve fordult elő nálunk, hogy 

egy-egy nő megtanult vívni, s ezt a szép és 
nemes testgyakorlatot úgy tekintette mindenki, 
mint a férfiak kizárólagos terrénumát. Most 

esztendeje, hogy letűnt a színpadról és negyed¬ 
százada, hogy meghalt. Csak negyedszázadon 
át taposta a színpadot, azalatt azonban bál-
vány volt, meghódította Európát és Amerikát. 
Ideje-korán, szépsége és művészete teljes virág¬ 
zásában tudott visszavonulni. A midőn vissza¬ 
vonult a csöndes, szürke polgári életbe, még 
a világ első, legimnepeltebb tánczosnöje volt, 
a kiről himnuszokat zengettek. És lemondván 
a diadalokról, az ünneplésről, nem a reich-
stadti herczeg, Napóleon és Mária Lujza ko¬ 
rán elhunyt fia emlékét ápolta szivében, a kit 
alig ismert, a kihez nem kötötte semmiféle 
kapocs, hanem az aggastyán Gentz emlékét, 
a kivel ragyogó pályája hajnalán pár eszten¬ 
deig a legbensőbb, a legmeghittebb viszony¬ 
ban élt. 

A Berlintől elhódított Gentz Frigyes, Met¬ 
ternich jobb keze, a múlt század első felének 
legnagyobb osztrák zsurnalisztája szellemben, 
erkölcsben, Ízlésben a XVHI. századhoz tar¬ 
tozik, a melynek derekán Boroszlóban szüle¬ 
tett. Harmincz éven át szolgálta az osztrák 

a kit egészen elnyel a politika s a hivatal. 
Szerette az irodalmat, a művészetet, a jó tár¬ 
saságot és kivált az asszonyt. Egészen fiata¬ 
lon pár évig volt házas; azután haláláig le¬ 
gény-ember, a legény-emberek kikapós fajtá¬ 
jából, a ki gondtalanul száll virágról-virágra. 
Leveleiben egész sereg viszonyáról olvasunk. 
Színésznők, mágnásasszonyok, grizettek válta¬ 
kozva ejtik tőrbe szívét, igázzák le érzékeit. 
A mikor Napóleon feleségül vette Mária Luj¬ 
zát s rövid ideig Európa nyugodtan lélekzett, 
Salm herczegnővel két hetet töltött Töplicz-
ben s az a két hét maga a paradicsom volt. 
Pokoli módon fásult és mégis szenvedélyes; 
nincsenek illúziói és mégis álmodozik. Abban 
az esztendőben, a mikor Napóleont a hármas, 
utóbb szent szövetség letiporta és Elba szige¬ 
tére internálta, szinte agonizált a testi és 
lelki kimerültségtől. Akkor írta Ráhelnek, a 
berlini zsidó bankár leánynak: (Mindent tu¬ 
dok, a mit ember tudhat, a világhistóriát úgy 
ismerem, mint senki más, mert korunk fősze-
mélyeivel olyan meghitt, olyan benső viszony-

érdekes kísérletet tett Budapesten báró Proff 
Kocsárdné a maga vívóiskolájában arra, hogy 
kis lányokat is bevonjon a vívás gyakorlásába. 
Az egészen kis lánykák együtt vívnak a velük 
egykorú fiukkal, a nagyobbacskák külön. Ked¬ 
ves látvány a kis lány-kacsókban látni a vívó¬ 
tőrt, ügyesen forgatják s nagy szorgalommal 
gyakorolják magukat. Mindenesetre javára vá¬ 
lik testi fejlődésüknek, mozdulataik ügyessé¬ 
gének, ha a vívást okkal-móddal gyakorolják. 

GENTZ ÉS ELSLEE FANNI. 
A napokban Parisban egy könyv jelent meg, 

Ehrhard Ágoston irta, a mely a múlt század 
első felébe, a szent szövetség korába vezet 
vissza. A könyv biográfia, Elsler Fanni, a 
híres tánczosnő életrajza, A ma élő ivadék 
sorából még az aggastyánok közül is igen 
kevesen ismerhették ezt a világszerte ismert, 
csodás teremtést, Gautier Theofil szerint a 
testbe szökkent ritmust, a szemmel látható 
és kézzel tapinthaLó muzsikát; mert hatvan 

Ú T K Ö Z B E N . — Juszkó Béla rajza. 

császárt, harmincz évig lakott Bécsben s az¬ 
alatt nevezetesség volt. Nevezetességét egyaránt 
köszönhette zsenialitásának, óriás munkabírá¬ 
sának, valamint szibarita és czinikus életmód¬ 
jának. Udvari tanácsos, telivér bürokrata, a 
kinek a hivatalos hierarkia sérthetetlen szent¬ 
ség és még sem szürke beamter, mint a töb¬ 
biek, a kik a Ballplatzon Metternichhel, Met¬ 
ternich kommandójára csinálták a nagy poli¬ 
tikát. Mind a mellett, hogy komolyan vette 
és használta azt a i.arva sapientiá-i, a mely 
köztudomás szerint kormányozza a világot, 
Gentz originális szellem. Tudása széleskörű 
és mély; judicziuma erős és logikus. Nem a 
meggyőződések embere, merőben híjával volt 
a lelkiismeretnek. Sokban hasonlított Katona 
Bánk fra'n-jának Biberachjához. Ő is vallotta 
és hirdette, hogy a hol a haszon, ott a haza. 
A XVIH. század kalandor hajlamai, gyáva ma-
gaszeretése, gyönyörhajhászata másban aligha 
foglak kezet hasonló nagy és értékes talen¬ 
tummal. Brosürái, hírlapi czikkei, diplomata 
jegyzékei nagy politikust és nagy gondolkozót 
reveiáinak. Azt£n nem volt merő szakember, 

bán voltam, a minőben rajtam kívül senki. 
Sajnos, hogy egész tudásom velem száll a sírba, 
mert hogy írásba foglaljam, arra nincs időm, 
nincs kedvem és nem vagyok elég ifjú már». Az¬ 
tán pár hónap múltán Badenbe utazott Fuchs 
grófnéval, a csöj.pentett angyal-lal, egy időre 
hátat fordított a politikának, a melyet huszon¬ 
négy év óta szolgált, hadd csinálja a dolgát 
úgy, a hogy épen tudja. Erre az epizódra a 
bécsi kongresszus következett, a mikor Gentz 
fontos személyiség volt Diplomata kalmárko-
dásával mesés jövedelmet csinált, Lukullushoz 
méltó lakomákat adott világfias, kaczér laká¬ 
sán, a melyben szembekápráztató volt min¬ 
den, csupán a lépcső volt gyalázatos a kong¬ 
resszus élvsóvár, gyönyörű asszonyaínak. A 
kongresszus eloszlásakor a komoly, méltósá-
gos Humboldt Vilmos ráhagyta örökségül a 
formás kis Szüzont, a kivel egy órácskát el¬ 
tölteni . . . Ezt a mondatot bevégzetlenül kell 
hagynunk, mert Gentz nem irta meg, hogy 
Szüzettel miként töltött el naponta egy órács¬ 
kát s mert kitalálni nem épen ördögaég. 

Az elmondottakból kiderül, hogy Gentz nagy 
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temperamentum nem gyúl szenvedélyre és nem 
gyújt szenvedélyt. A tí-entz viszonyai gondo¬ 
san stilizált szerelmi históriák többnyire Wer-
ther modorában. Szinte mindenikben több része 
van a gyönyörvágynak, a beteges érzékeny¬ 
ségnek, a mit manapság szentimentálizmus-
nak hívunk, az üresen légies ábrándozásnak, 
mint a szenvedélynek s a- szívnek. E kis ro¬ 
mánokat az egyhangúságtól még az sem menti 
meg mindig, hogy a bálványok igen változa¬ 
tosak, fölölelik az egész társadalmi hierarkiát, 
a magas arisztokrácziától le a névtelen kis 
grizettekig. Csak a nevek változnak s az a 
külsőség, a mi a névvel j á r : a história min¬ 
dig ugyanaz marad. A tónus is mindig ugyanaz, 
a melyben a kedves ábrándot, s nyomában a 
keserű csalódást megírja Ráhelnek, a kiről 
egyébként erős a gyanúnk, hogy a Gentz ha¬ 
láláig tartó barátsága nem volt mindig plato-
nikus. És — a mi szinte hihetetlenül hang¬ 
zik, Gentz, bár úgy látszott, hogy nem szüle¬ 
tett szenvedélyre, nem értette és nem is kereste 
soha a szenvedélyt, még sem szállhatott úgy 
a sírba, hogy vele meg ne ismerkedjék. Tör¬ 
tént pedig ez a furcsaság abban a korban, 
a midőn a szenvedély már fehér holló éle¬ 
tünkben, a mikor, hogy Othelló frázisát idéz¬ 
zük: «az erekben a vér már halkan csörge¬ 
dez.)) Túljárt már a hatvan esztendőn; a ró¬ 
mai észjárás szerint jól benn volt már az 
aggság felében, egy tuczatnál is többször, a 
túlterheltség lethargiájában lemondott már a 

A NÖVENDÉKEK AZ INTÉZETBE VALÓ FÖLVÉTEL ELŐTT. 

mértékben volt rabja a XVIIL század leg¬ 
általánosabb két nyavalyájának: a világfájda¬ 
lomnak s az ábrándozásnak. Eáadásul, bár 
tagadhatatlanul filozófus szellem, módtalanul 
félt a haláltól. Az elmúlás gondolatával nem 
tudott megbarátkozni soha, hiába próbálkozott 
meg vele számtalanszor. Minden élvezetét, 
bármi fajta élvezet volt az, megrontotta, izétől 
megfosztotta a halál. S talán ez a módtalan 
félsz volt az inger arra, hogy hajszolja a 
gyönyört, hogy fenékig ürítse az élvezetek 
kelyhét, a hol és a mikor csak kínálkozott. 
Természetesen, hogy az következett be, a mi 
ilyenkor rendszerint be szokott következni, 
hogy a rövid és erőszakolt mámort sivár pety-
hüdtség váltotta föl Dyen lelki állapotokban 
irta Ráhelhez kétségbeesett leveleit vadul pesz-
szimisztikus hangon és tartalommal. Szó sincs 
róla, hogy fájdalma olyan feneketlen, a minőt 
fitogtat, hogy olyan közömbös, a minőnek 
teszi magát. A valóság csupán annyi, hogy 
ilyen alkalmakkor a halál, fantáziájának örö¬ 
kös kimerája, még a szokottnál is fogvaczog-
tatóbb formában látogatott el hozzá. Azt sem 
szabad felednünk, hogy a XVIIL századbeli 
ember, épen mert játszta a fásultat, az érzé¬ 
ketlent, mindig túloz egy kicsit szándéktala-
nul is. A szakadatlan, pihenést nem tartó 
gyönyörhabzsolás csömörrel járt s az ideig-
óráig tartó jóllakottság szeretett úgy visel¬ 
kedni, mintha böjt, mintha akaratos maga¬ 
sanyargatás volna. 

Szinte önként értetődik, hogy az e fajta 

A NÖVENDÉKEK AZ INTÉZETBEN. 

AZ OTTHON ÉPÜLETE. 

AZ ORSZÁGOS HAJÓS SZÖVETSÉG PALÁNKAI GYERMEKOTTHONA. 

világ hiú örömeiről; vallotta már bölcs Sala¬ 
monnal, hogy hiúság minden a nap alatt s a 
lélek gyötrelme, a midőn először jelent meg 
neki az a tündér, a ki az emberben meg 
szokta nyitni az üdvösség, vagy a kárhozat 
Kiapadhatatlan közös forrását. Egy szép napon 
csak, a mikor az ember rendszerint reumát 
kúrál és unokákat ringat a térdén, szembe¬ 
került a szenvedélylyel. 

Elsler Fanni, a nagy Haydn keresztleánya, 
apja szegény kotta-másoló volt, tizennyolcz 
éves és már körülrajongott, imádott tánczosnő, 
a midőn megismerkedik a hatvannégy éves 
Gentzczel. A lenge ballet-szoknyákban akkor 
sem volt kevesebb az inger, mint manapság; 
sőt inkább, mert a ballet akkor még nem volt 
demokrata-mulatság, .nagyobb hatalmasság le¬ 
hetett a mainál. A bécsi olasz tánczosnők csi¬ 
nos partikat csináltak s olykor fölkeltették 
sírjából a lovag- és trubadúr-szerelmet is. 
A bécsi kongresszus alatt gróf Pálffy Ferencz 
a schönbrunni színház előtt ölébe kapta Bigot-
tini Emiliát s egy sereg gavallér kíséretében 
hazavitte a Máriahilfen lévő lakására. A tá¬ 
volság csinos s a hódolás is ér annyit, mintha 
ma kifogják a díva kocsijából a lovakat, hogy 
a lovak kötelességét a lovagok vegyék át. 
A Gentz és Elsler Fanni viszonya persze hí¬ 
jával van az ilyes exczentriczitásoknak és mégis 
ritka egy história. A megcsontosodott beamter, ÁLLJ ! 

VÍVÓ LEÁNYKÁK. TORNA-GYAKORLAT. 

a ki egész életét büróban, hivatalos akták a pénz tüzelte, a telhetetlen élvsóvár, a kiben gekkel, fáradtan, a sír szólén váratlanul benn 
t5 T _ l i "V l _ _i , - , , - . „ i,-, i i Á4-nA f*rrni n ír i + .1 l ó 14-O w i O r r o t O d 1 £*n TTQ/1Ű l T7 Tr*T*í*/"\ Tn7Q.l*Q.r\QTl között töltötte, a merőben rideg kalmár-szel¬ 

lem, a kinek fantáziáját ée vérét addig csak 
a sok csak a többre gerjesztett étvágyat, a ki 
fiatalon játszta az öreget; most roncsolt ide-

RAJTA! 

GYERMEKEK VÍVÓ ÉS TORNAISKOLÁJA. — Jelfy Gyula fölvételei. 

találta magát a szenvedély forró nyarában. 
A mi még különösebb, az, hogy Fanni, a ki 
lábai előtt láthatta volna egész Bécset, ezt a 
megkésett szenvedélyt a fakadó tavasz, az 
ébredező szív mohóságával viszonozta. Tudat¬ 
lan, tanulatlan kis teremtés volt̂  olyan tudat¬ 
lan, a minők csak a ballet-csillagok s a ház¬ 
mester-kisasszonyok lehetnek és a fáradt, be¬ 
teges Gentz magára öltötte a türelmes iskola¬ 
mester köntösét s kedvéért a fárasztó hivatal 
után fáradhatatlanul magiszterkedett. A fiatal 
leány pedig új, ismeretlen világba vezette az 
agg filisztert, a ki húsz évvel azelőtt azzal 
dicsekedett, hogy mindent tud, a mit ember 
tudhat, kezébe adta Heine csodás könyvét, a 
Buch dér Lieder-i, holott már sok év óta 
elfordult a poézistől, költeményeket már egy¬ 
általán nem olvasott, vagy ha igen, csak "Ver-
giliust, Horátiust és Lukánust merő meg-
uzokásból. 

A Gentz életében mintha megfordított volna 
a természet szokott rendje. Akkor volt fiatal. 
a midőn már csak napok választották el a 
sírtól. Szívét addig soha sem érzett melegség, 
hála és rajongás töltötte el, hogy egy fiatal 
és üde teremtés, ráadásul színpadi királynő, 
őt választotta, a ki sem szép, sem fiatal, a 
mikor fejedelmekben válogathatott volna. «Fánni 
leírhatatlan vonzalma az egyetlen derűs pil¬ 
lanat életemben*, irta Ráhelnek csak néhány 
hónappal halála előtt. Egész napját a hiva¬ 
talban, diplomata vesződségekkel töltötte, csak 
esti nyolcz órától tizenegyig élhetett a Fanni 
körében. Szivében ekkor hódolt meg először 
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ényképe. 

DAMJANICS JÁNOSNÉ. 

igazán és őszintén az asszony előtt. Önző 
élete alkonyán erezte először, bármennyit ad, 
mégis milyen koldusmódon fizethet azért, a 
mit ő kap cserébe. Valóban a Gentz és Fanni 
viszonyában volt valami érthetetlen misztika oá, 
a mit Gentz nem magyarázott meg azzal, 
hogy ^ szerelmének varázsával nyerte meg Fan¬ 
nit. És viszonyukban nem is az a legszokat¬ 
lanabb, hogy Gentz megnyerte a Fanni szí¬ 
vét, de hogy meg is tudta tartani még halála 
után is. Idilljük négy éven át tartott, aztán 
Gentz hirtelen, rövid betegeskedós után meg¬ 
halt. Utolsó napjait az keserítette el leginkább, 
hogy a néhai dús esztendőkben, a mikor a 
diplomata mesterség busásan fizetett, nem volt 
takarékos, hogy Fannit nem vezethette oltár¬ 
hoz és nem vehette el a színpadról. A kis 
tánczosnő nem feledett olyan gyorsan, még 
akkor sem, a midőn művészetéért két világ¬ 
rész rajongott, mint a diplomáczia, a hol a 
Gentz helyébe más lépett és az a más telje¬ 
sen pótolta. Metternich harmadik felesége föl¬ 
jegyezte naplójába, hogy Fanni esztendők 
múltán, miután diadallal járta meg Amerikát, 
könnyes szemekkel beszélt Gentzről és szívét 

. a szerelem elől elcsukta örökre. Az tény, hogy 
nem ment férjhez soha, holott nénje, a ki 
nem volt sem olyan gyönyörű teremtés, sem 
akkora művész, fejedelmi sarjnak, Albrecht 
porosz herczegnek adta a kezét morganatikus 
házasságban. Az is tény, hogy Gentz változa¬ 
tos és egyáltalán nem hétköznapi életében ez 
a kis epizód a legértékesebb s talán a leg¬ 
tanulságosabb is. Június. 

DAMJANICS JÁNOSNÉ. 
1819—1909. 

A bánatos özvegy, a ki 60 éven át hűséggel 
ápolta vértanú férjének emlékezetét, megtért 
oda, a hol a szerető férj vár reá. Damjanics 
Jánosné, épen 90 éves korában halt meg; fia¬ 
tal leánysága koszorúját levetve, két évig volt 
asszony s férje halála után hat évtizedig -
mondhatni egy emberéleten át alig tett egyebet, 
csak gyászolta férjét s emlékeinek élt. 

Csernovics Jánosnak, Aradmegye főbirájának 
leánya, Emília, 1847 augusztus 30-án ment 
férjhez Damjanics János akkori osztrák had¬ 
seregbeli századoshoz. Egy évre rá a szabad-
ságharcz választotta el férjétől, két évre rá az 
aradi bitófa — ezúttal örökre. Alig hogy asz-
azony volt s már özvegy lett. Gyászoló szivé¬ 
nek, a mint magához tért, a jótékonyságban 
keresett vigasztalást. 1861 óta mint a Magyar 
Gazdasszonyok Egyesületének elnöke lelkes 
szorgalommal dolgozott az árva leányokért s 
hogy ez az egyesület oly szép virágzásnak 
indult, ez első sorban az ő érdeme. Tisztelet 
és kegyelet vette körül mindenfelől s most 
halála általános részvétet keltett. 

A VILLAMOS. 
Elbeszélés. — Irta Lengyel Géza. 

Valahol a délvidéken, messze, ráczok és né¬ 
metek között, van egy eldugott, kis magyar 
falu. A falunak van papja, jegyzője, tanítója: 
ezek az urak. Számottevő ember továbbá Göncs 
Ádám csendőrörsvezető. Ő is az urakhoz tar¬ 
tozott. Három ember felett parancsnokolt, a 
garázda legények közt rendet tartott és barát¬ 
ságosan köszöntek neki a békés falusiak, a 
kikkel kevés dolga akadt. Itt addig hívogatták 
Göncs Ádámot mindenféle torokra, borkósto¬ 
lókra, míg nagyon meg nem szerette a falut, 
különösen Gábor János portáját. Volt ezen a 
portán derék, szemrevaló eladó leány is. Őrs¬ 
vezető úr addig-addig járt hozzájuk, megké¬ 
rette a leányt. Odaígérték. Katona-embernek 
azonban nem olyan egyszerű dolog a házasság. 
Abba beleszólnak különféle felsőbb hatalmak. 
Ha nincs minden rendben, simán, mint a víz, 
maga a miniszter is megforgatja, helyes lesz-e, 
czélszerű lesz-e a közbiztonságra nézve, ha 
Göncs Ádám feleségül veszi Gábor Mariskát. 
Olyan nehezen tudták az ügyet eligazítani, 
hogy Göncs Ádám szabadságot kért, maga 
ment Budapestre, rendbe hozni a bonyolult 
dolgot. Tizenhat órát utazott egyfolytában, míg 
ideért. Megborotválkozott, leverte az út porát, 
kipödörto a bajuszát és teljes, nehéz díszbe 
öltözve, egész délelőtt járt hivatalról hivatalra. 
Végre azt mondották: rendben van, meglehet 
az esküvő, a mikor akarják; mire hazaér, 
otthon lesz az írás is. 

Nagy öröm volt ez. Délután összetalálko¬ 
zott egy földijével, annak áldomást fizetett. 
Nem ittak sokat, inkább beszélgettek az ott¬ 
honiakról, csendesen, hosszasan. Az órák azon¬ 
ban múltak és nem mondhatni, a bor is nem 
fogyott. Sötét este volt, mire elbúcsúztak _nagy 
parolázással. A földi gyalog indult haza, Ádám 
pedig villamosra ült. Megnézte az óráját, idő 
volt még bőven. Sokan voltak a villamoson. 
Ádám a szivarjával a hátsó perronra került, 
ott is egészen odaszorították a rácsosajtóhoz, 
a melyikre rá van írva, hogy: támaszkodni 
veszélyes. Ment, rohant a villamos, csengetett, 
megállt talán százszor is. Végre mégis elkiál¬ 
totta magát a kalauz: 

- Keleti pályaudvar! 
Tolongtak lefelé az emberek. Göncs Ádám 

nem nagyon nézte, merre van nyitva. Ki¬ 
akasztotta a kis rácsos vasajtó kapcsát. Ekkor 
hátulról megfogta a kalauz az ajtót. Ádám 
rántott rajta egyet. A másik most már bele¬ 
kapaszkodott, rákiáltott: 

• Erre ugyan nem száll le. Nem szabad. 
Elöntötte a méreg a csendőrt. Hogyne sza¬ 

badna leszállni, mikor itt van helyben. Meg¬ 
feszítette magát, nagyot lódított az ajtón és 
lent volt. Megfordult, szembe nézett a köve¬ 
zetről a kalauzzal. Jól megtermett, szálas ma¬ 

gyar volt az is, nem mondott hát neki semmi 
csúnyát. Csak épen ennyit: 

— Hej, ha jókedvembe talált volna! De 
belé vágtam volna ezt a kardot! 

- Nem egészen úgy van az! kiáltott 
vissza a másik. - - Ezen az oldalon az atya¬ 
istennek se szabad leszállni. Tudhatná csendőr 
létire. 

Erről a tilalomról soha, semmiféle oktatás 
közben nem hallott Göncs Ádám semmit. El¬ 
futotta a méreg, hogy őt leczkéztetni meri 
egy rongyos villamos. Káromkodott aztán va¬ 
lami czifrát. Olyat, a mi fel se tűnik otthon 
a falun. A kalauz mellett azonban két se¬ 
lyembe öltözött, nagykalapos, városi asszony¬ 
személy állt. Ezek visítva fogták a fülüket. 
A kalauz csöngetni akart, hogy menjen tovább 
a kocsi. Vékony, vörös bajuszú, sunyi képű 
ember furakodott ekkor oda. Furcsa kappan 
hangon, nagy méltatlankodással kiáltott le: 

- Már a csendőr se tudja, mi a rend? 
Göncs Ádám még czifrábbat káromkodott. 

A kalauz kipirosodott, látszott rajta, hogy meg 
tudna felelni, jó magyarosan, de nem mert. 
Ö már tudta, hogy nem szabad a kényes, 
városi nép között, a mi a tanyán szabad. 
A két dáma elszaladt a kocsi ajtajához. Be¬ 
lülről már jöttek ki az emberek a nagy lár¬ 
mára. A sunyi, vörös ember a kalauzhoz 
fordult: 

- Hogy tűrheti már ezt! Ilyen ocsmány 
beszéd, uriasszonyok előtt! Menjen rendőrért 

Egy perczig még gondolkodott a villamos 
ember. Most egyre többen kiabálták. 

- Rendőrt! Hívjon rendőrt! 
Göncs Ádám ott állt még, komoran, bőszen, 

el-elkáromkodta magát. A kalauz leugrott. Egy 
perez múlva ott volt a rendőr. A kalauz meg¬ 
mondta a számát, megmondta, mi a vétke a 
csendőrnek. Azután visszament, tovább robo¬ 
gott vele a kocsi. Komolyan, móltósággal je-
gyezgetett a rendőr. Nagy csapat ember állt 
körülöttük. Göncs Ádám már nem ellenkezett, 
tudta, hogy itt ez a dolga a nemzetiszín kar¬ 
szalagos embernek, akár neki otthon. Bedik¬ 
tálta a nevét, az állomását, írást is mutatott 
róla. Elmehetett. A nagy haragja elszállt, 
oszlóban volt a bor gőze is. Búsan ült fel a 
vonalra. Tudta, hogy nem ölt embert, nem 
követett el főben járó bűnt, de azt is tudta 
már, hogy nem jól cselekedett. Ha el nem is 
csapják érte, valami baj bizonyosan éri. A baj, 
büntetés pedig nem jó, mikor az ember há¬ 
zasodni készül. A villamost nem bánta, a 
rendőrt se, csak azt a kis vörös embert sze¬ 
rette volna kezébe kaparítani, a ki még ott a 
rendőr előtt is éktelen lármával bizonyította, 
milyen förtelmesen, gonoszán viselkedett a 
csendőr. 

Azután hazaért. Nem tudott felvidulni, 
nyomta a lelkét a pesti kaland. Két hét múlva 
már írást kapott róla. Jelentést kértek. Azután 
személyesen jött ki a főhadnagy úr. Kihall¬ 

gatták, beidézték. Az esküvőt el kellett halasz-
^mi. A faluban suttogtak róla, hogy bajba 
került az örsvezető úr. Voltak haragosai -
a kik emlékeztek a kezére - - ezek felfújták 
a dolgot, vitték a hireket Gábor Jánoshoz, a 
menyasszonya apjához. Az lett a vége, hogy 
megüzenték neki: ne járjon többé hozzájuk. 
Épen egyszerre jött az üzenet az írással. Ez 
az irás áthelyezte Göncs Ádámot, messzi, az 
erdélyi határszélre, irgalmatlan nagy hegyek, 
bocskoros oláhok közé. Olyasmit is mondott 
az írás: örüljön Göncs Ádám, hogy ilyen 
enyhe büntetéssel szabadult; csakis azért, mert 
példás, megbízható, feddhetetlen csendőrnek 
bizonyult eddig. 

Örült is. Olyan nagyon örült, hogy sokáig 
nézte, forgatta a fegyvert, a tiszta, finom, pon¬ 
tos, megbízható társat, kinek annyiszor kö¬ 
szönhette, hogy megszabadult, nehéz, vesze¬ 
delmes utakról. Most is sötétben járt, görön¬ 
gyös úton, elborult a szeme és nem talált 
egyéb reménységet, mint a gyorsan, biztosan 
ölő golyót. Sokáig tartott, míg meg tudott 
szabadulni a fekete gondolattól. 

— Erre akármikor ráérek — sóhajtott egyet 
és végezte a dolgát, összepakolta a czókmókot. 

A régi kedve elmaradt, szótlan volt, rósz 
álmok lepték meg, de nem járt már olyan 
sötéten. Fiatal volt. A hosszú úton, mikor 
az ívj állomása felé ment, már felejteni is 
kezdte a falut, a jólétet, melybe belecsöppent 
volna. A lányt is. Máshol is vannak lányok. 
Az oláh fáta se megvetendő. A hogy meg¬ 
érkezett, az első napokban nem győzte bá¬ 
mulni a nagy hegyeket, a kopár sziklákat, a 
sötét fenyő-erdőt, az idegen népet. Új és furcsa 
volt minden. Később, mikor elmúlt a kíván¬ 
csiság, többet gondolt vissza az elhagyott 
helyre. Az meleg volt és kedves, barátságos, 
boldog jövendővel biztató. Itt minden sivár, 
nyomasztó. A nagy szegénység még a fákra 
is ránehezedik. A szolgálat nehéz volt, nagy 
utakat kellett bejárni, sok mindenféle embert 
szemmel tartani. A határ felé összeterelődnek 
a jegyes emberek, a menekülők. Hosszú lajst¬ 
rom jött róluk, az üldözött vadakról, szinte 
minden nap. Jött egyszer, hónapok múlva egy 
fénykép. Az ember, a kit ábrázolt, elsikkasz¬ 
tott néhány ezrest. Olyan ismerős volt ez a 
sovány, semmi jóval nem biztató arcz. Vala¬ 
hol látta, az bizonyoja. De hogy hol, nem 
tudta eltalálni, hiába erőltette a fejét. Pró¬ 
bálta, gondolkodott, azután megfeledkezett róla. 
Sok minden egyéb nyomta a szívét. Megírták 
neki, hogy az egykori menyasszonya, Gábor 
Mariska férjhez ment. Felszaggatta ez a hir 
a régi sebeket. Ki tudja, kire vár a menyecske, 
szép zsindelyes ház, a jó kövér föld, az egyet¬ 
len lány minden jószága. Övé lett volna vala¬ 
mikor, ha közbe nem jön az az átkozott vil¬ 
lamos, az az istenverte Pest. Fájt ilyenkor 
a sivár, szeretetlen élet, a szűkös világ. Jó, a 
míg fiatal az ember, de mire az évek elszáll¬ 

nak, mégis úgy volna szebb, ha jó mód vára¬ 
kozna reá. Nagy bánatában olykor az italhoz 
folyamodott. Apró csetepatéi voltak. Bünte¬ 
téssel fenyegették. Keserű volt állandóan a 
szája íze. 

A kis vasúti állomáson járt ebben az idő¬ 
ben egy nyári estén. Még világos volt, mikor 
megjött a vonat. Másodmagával lépkedett az 
épület előtt, vállukon a szúrónyos fegyver. 
Unottan, szinte haragosan nézte a szállin¬ 
gózó utasokat. Fáradt volt. Aludni szeretett 
volna már. A másik csendőr észrevett valakit, 
odaszólt Ádámnak: 

— Nézd csak meg te is. Ismerős ez az áb-
rázat. 

Eá se nézett Göncs Ádám, úgy felelte: 
- Hagyjad! Csak nekünk ^esz vele bajunk. 

A csendőr nem hallgatott Ádámra. Megállí¬ 
totta az embert. Előszedte az Írásait, köztük 
a fényképet is, a mit nemrég kaptak. Meg¬ 
nézte jól. Épen az volt. A sikkasztó. 

Most már Göncs is ránézett és majd, hogy 
el nem kiáltotta magát, hangosan. Á mit 
hiába keresett volna a képen, ráismert rögtön 
a megszeppent, összeroppant ember vörös ba¬ 
juszáról. Tudta már rögtön, hol találkozott 
vele. Mintha tegnap történt volna, olyan ele¬ 
venen élt a fejében - - hányszor gondolt rá 
dühös keserűséggel — a hogyan ott áll a vil¬ 
lamos előtt, zavaros fejjel, káromkodva és 
rikácsoló hangok kiáltották felé : 

—• Rendőrt! Rendőrt! 
Ez a sunyi vörös, ez volt a leghangosabb. 

Ez adta ki a jelszót. Ez ajánlkozott a rend¬ 
őrnél is, hogy tanúskodik ellene. Eddig soha 
se látta. Nem bántotta, egy szalmaszálat nem 
tett az útjába. Valami eredendő roszaság forr¬ 
hatott ebben. Ennek köszönheti minden bána¬ 
tát, romlását. A kiáltást, mely már a torkán 
volt, elfojtotta. Az indulat azonban kitört be¬ 
lőle vadul. Egy pillanat alatt gondolta végig 
az egész elmúlt eseményt. Irtózatos düh szál¬ 
lottá meg, lekapta a fegyvert, két kézre fogta 
és nehéz tusával rásújtott a reszkető, szeren¬ 
csétlen emberre, hogy élettelenül esett össze. 

Dr. NÉCSEY LÁSZLÓ. 
1878—1909. 

A magyar kultúrának igen kiváló munkása 
hunyt el a hetekben. Dr. Nécsey László (szül. 
1878 deczember 19-én Verebólyen, Bars me¬ 
gyében), a Szépművészeti Múzeum fiatal tiszt¬ 
viselője halt meg november 11-én a dalmá-
cziai Lesina szigeten, hová tüdőbajának gyó¬ 
gyítása végett utazott. Szerény, feltűnést ke¬ 
rülő ember volt. Csak kevesen ismerték, de 
ezek a kevesek igen nagy reménynyel voltak 
iránta, s most, midőn váratlanul elköltözött kö¬ 
zülünk, mély fájdalommal mérik a nagy vesz¬ 
teséget, mely korai halálával serdülőben levő 
műtörténeti irodalmunkat érte. Pedig még alig 

A MOST FELAVATOTT RÁKÓCZI-KOLLÉGIUM BUDÁN. 

Dr. NÉCSEY LÁSZLÓ 

fogta kezébe a tollat. Kisebb-nagyobb czik-
keket irt művészeti eseményeinkről és egy 
hosszabb értekezést a quattrocento sokat vita¬ 
tott alakjáról, Anlonio (Vittore) Pisanóról. 
Legtöbbet a «Revue de Hongrie»-nak dolgozott, 
melynek egyik főmunkatársa volt. Akár ma¬ 
gyarul, akar franczia nyelven irt, mindig fino¬ 
man, választékosán tudta előadni az ő kitűnő 
meglátásait és találó elemzéseit. Nagyon vi¬ 
gyázott rá, hogy soha többet és mást ne mond¬ 
jon, mint a mennyit és a mit épen gondolt 
vagy érzett Mert a fecsegést, a frázisokat 
szive mélyéből megvetette. Ez jellemezte őt 
az életben is. - - Kiváló szakképzettségét és 
nagy európai műveltségét a budapesti, mün¬ 
cheni és párisi egyetemeken sajátította el, de 
a- művészetek iránti nagy rajongását már a 
szülői házból magával hozta. Édesatyjának, 
Nécsey Józsefnek egész kis múzeuma van 
odahaza, Verebélyen, az általa fölkutatott mű¬ 
tárgyakból és régiségekből, testvérbátyja pedig, 
az 1902-ben 32 éves korában tragikus körül¬ 
mények között elhalt Nécsey István, ország¬ 
szerte, sőt a külföldön is ismert festő és ter¬ 
mészetrajzi illusztrátor volt — Nécsey László 
korai halála a Szépművészeti Múzeumot egyik 
legbuzgóbb és leghasznavehetőbb munkaerejé¬ 
től fosztotta meg, ki finom Ízlésével és nagy 
tudásával igen üdvös szerepet töltött volna be 
a múzeum gyűjteményeinek kiegészítésénél. 
Temetése november 20-án ment végbe szülő¬ 
városában, Verebélyen, nagy és előkelő gyászoló 
közönség részvételével. A Szépművészeti Mú¬ 
zeum igazgatója, dr. Kammerer Ernő min. 
tanácsos, kinek a boldogult asszisztense volt, 
személyesen jelent meg, hogy a ravatalon el¬ 
helyezze az intézet hatalmas babérkoszorúját 

TENGERENTÚLI MENYASSZONY, 
REGÉNY. (Folytatés.) 

Irta Dániel Lesueur. — Fordította M. Hrabovszky Júlia. 

Marguerite mosolygott. a könnyek és kedves¬ 
kedések özöne alatt, örömmel átengedte ma¬ 
gát azoknak és végtelen megkönnyebbülést ér¬ 
zett, valami jóleső érzést, Ezt a fegyelmezetlen 
örömet nem találta többé nevetségesnek, csak 
kissé gyermekesnek a megnyilatkozásában . . . 
De vannak pillanatok, mikor jólesik félreten¬ 
nünk minden önérzetes büszkeséget. A fiatal 
leány is ilyen pillanatok hatása alatt volt. 
Nem filozofált többé a franczia túlzás és az 
angol-szász hidegvér fölött. Érezte, hogy apja 
egyik karjával őt, a másikkal a feleségét öleli 
át. És azt gondolta magában, szép, ha valaki¬ 
nek jelleme van, de kitűnő dolog másokat bol¬ 
dogíthatni. 

Még ellágyulása is lelkifurdalásokat okozott 
Margueritenek. Ha odaát New-Yorkban a nénje 
gyötri magát, ha apja egy aggályt rejteget, azért 
van, mert ő nem mondta ki a helyes szót, nem 
volt egészen őszinte az övéivel. De mikor ön¬ 
magával is csak e pillanatban kezdett teljesen 
az lenni. 

- Maxom meg fog bolondulni örömében J — 
mormolá Marié Therése. 

- Egészen bizonyos-e benne? — kérdezte 
Marguerite halkan. 

És e szónak remegő hangsúlyozása elárulta, 

GYERMEKEK VÍVÓ ÉS TORNA ISKOLAJA. - GYAKORLAT BOTOKKAL. 
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minő utat tett meg a szive, hogy leszálljon a 
gőgös érzéketlenség magaslatáról egészen a sze¬ 
relem félénk alázatosságáig. 

De azért sem a két lény, a ki őt hallotta, 
ő maga még kevésbbé volt képes e szavak valódi 
horderejét felfogni. Maggienek még egy meg¬ 
próbáltatásra volt szüksége, hogy beismerje, 
minő édes, parancsoló hatalom előtt hajolt 
meg végre. 

A Marguerites lakói kimondhatatlan türel¬ 
metlenséggel várták vissza e napon Maxot. De 
elmúlt a délután, elmúlt az ebéd órája is és 
Max csak nem érkezett meg. 

Este végre távirat érkezett, melyben a fiatal 
ember kéri, ne nyugtalankodjanak miatta, de 
meghívást fogadott el és Auber-utczai lakásuk¬ 
ban fog aludni. Sőt azon se csodálkozzanak, 
ha másnap csak nagyon későn fog haza¬ 
érkezni. 

- Oh! — sóhajtott Marié Therése, — ideje 
volt, hogy ez az édes kis tündér közbelépjen. 
Max egészen meg van változva néhány hét óta. 
Ismét rájött kalandvágyának a bolondsága. Tu¬ 
dom, hogy előkészíteni akar minket távozására 
a rettenetes expediczióval a vadakhoz. 

— Nem kell attól félnünk többé, — mondta 
Fantenil a leányára mosolyogva. 

- Pedig tudja a rósz gyerek, hogy belehal¬ 
nék abba, — folytatta a gyenge anya, a ki el¬ 
sápadt az ilyen fájdalomnak már a gondolatára 
is. — Mégis nagy szenvedélyének kell lenni a 
veszélyes vállalkozások iránt! . . . Mert ő kü¬ 
lönben nem tudja elviselni, ha szenvedni lát 
engem. 

— Vájjon csakugyan a veszélyes vállalkozá¬ 
sok iránti szenvedély lenne ez ? — szuggerálta 
Maggie apja. 

A leányka elfordította a fejét. Nem gon¬ 
dolta, — ha Max szökik előle, nem azért teszi, 
mert szereti őt. De ő, Maggie, annyira hang¬ 
súlyozta a köztük levő félreértést, hogy Max 
most már talán gyűlöli őt. Szerencsére kezében 
van a talizmán, mely minden korlátot ledönt: 
itt van a vagyona. Max mindenesetre áhíto¬ 
zott azután és valószínűleg ez okozta egyedül 
a csalódását és azt a sajátszerű neheztelést, 
melyet kimutatott. 

Feleségének és leányának gondtelt hallgatását 
látva, Fanteuü elhatározta magát. 

- Holnap Parisba megyek, — mondta. -
Meglepem a fiút az ágyában és megőrjítem őt 
a boldogságával. Szerintem annak a fiúnak a 
szive beteg és miután kezemben tartom a gyó¬ 
gyulását, minek halasztanám azt egy órával 
is? Hazahozom őt és valamennyien kissé ha¬ 
marább leszünk boldogok. 

Jacques két tekintettel találkozott, melyek 
mindegyike azt mondta, hogy épen ezt akarták 
volna kérni tőle, de nem merték. 

Fanteuil másnap az első vonatok egyikével 
elutazott. 

A reggel hosszúnak tetszett a két visszama¬ 
radt nő előtt. Marié Therése és Marguerite nem 
vallották be egymásnak, minő kínos előérzet 
szállta meg őket, hogy Max szokatlan távolléte 
véletlenül összeesett a szerencsés elhatározás 
idejével. Ez csak sajnálatraméltó véletlen volt, 
de az egyik nő anyai jóslása, a másiknak nyug¬ 
talan érzékenysége az ilyen véletlennek fatális 
szint kölcsönzött. 

A villásreggeli órája is elérkezett, a nélkül, 
hogy apa vagy fia mutatkoztak volna. Hogyan 
volt lehetséges ez ? Hogyan történhetett, hogy 
Max az első hivó szóra nem szaladt a meny¬ 
asszonyához? 

- Jacques bizonyára nem találta őt többé 
az Auber-utczában, — koczkáztatta meg Marié 
Therése. - - Talán már elment volt hazulról, 
vagy még nem jött haza. A fiatal emberekbe 
néha belebújik az ördög, abba a fiúba főleg! 

Kithé igyekezett az erősebb lenni, mert látta, 
mint izgul Marguerite finom arcza óráról-órára 
mindjobban. Ez alkalommal a veleszületett jó" 
ság túltett az önérzeten és nevelésen, hogy 
támogassa a megtámadott idegeket. Marié The¬ 
rése gyermekes, befolyásolható lelke képes volt 
önmagán uralkodni, nehogy a híres angol-szász 
eroslelkűség, melyre mostoha leánya most hiába 
törekedett, túlságosan ellankadjon. 

A két nő felkelt az asztaltól, a nélkül, hogy 
igazan evett volna valamit. Mikor ismét néíw-
szemkozt együtt voltak a kis szalonban, mind¬ 
ketten egyszerre pillantottak az ingaórára. Egy 

óra elmúlt. A'két'nő egymáshoz simult, mintha 
ellentállni akarnának a megsejtett, ismeretlen 
szerencsétlenségnek. 

— Mond, Maggie, - - kérdezte Marié The¬ 
rése halkan, — mi van Max és közötted? Jól 
tudom, hogy itt tartózkodásod elején épen nem 
voltál felbátorító iránta. De azért nem vettem 
észre, mintha Maxnak ez fájdalmat okozott 
volna. És ime, épen most, mikor a szived meg¬ 
nyílik előtte, ő megsértett, kétségbeesett lény¬ 
ként bújik előled. Nem volt neki sejtelme arról, 
a mit tegnap elmondtál nekünk? 

— Nem. 
— Hogyan? Ti nem együtt állapítottátok 

meg e házassági tervet? 
Maggie a fejét rázta. 

- Sohasem mondtatok egymásnak, hogy 
szeretitek egymást? 

— Soha. 
- Miért ? . . . Gyakran voltatok egyedül. Tel¬ 

jes szabadságot élveztetek! Tudtátok, hogy nem 
ellenkeztek vágyainkkal . . . 

- De nem mondhattuk meg egymásnak, a 
mire nem gondoltunk. 

— Mit mondasz? Nem gondoltatok arra, 
hogy szeressétek egymást? 

— Nem. 
- Lehetetlen ! . . . Én meg vagyok róla győ¬ 

ződve, hogy Max . . . 
- Nem . . . Nem! — kiáltott fel Marguerite, 

a ki, miközben mostoha anyjának szavaiba vá¬ 
gott, élénken elhúzódott mellőle. — Ne fejezze 
be. Hogyan lehetett meggyőződve Max érzései¬ 
ről, mikor előkészítette őt erre a házasságra, 
még mielőtt a fia látott volna engem ? . . . 
Ah! — folytatta Maggie keserűen, — minden 
baj innen ered. Alig érkeztem ide, kitaláltam, 
hogy e dolog én nélkülem, személyemen kívül 
volt elhatározva. Szerelem ? . . . mit kezdtünk 
volna mi azzal, miután minden olyan jól ment 
a nélkül is! . . . Ez a gondolat háborított fel, 
ez tett vakká, igazságtalanná, majdnem ellen¬ 
ségessé. Csökönyösen, szándékosan Max ellen 
voltam. Annyira rósz véleményem volt a jel¬ 
leméről, a szivéről! Sőt még most is, daczára, 
hogy a felesége leszek, egy kételyem megma¬ 
radt, kínoz. És jelenlegi viselete megerősíti e 
kételyemet. 

- Mi az ? — kérdezte Marié Therése, any-
nyira reszketve, hogy kénytelen volt megtá¬ 
maszkodni a kandallónak. 

— Ah! Minek mondanám meg magának!... 
Hiszen az anyja... Imádja őt. Boldoggá akarta 
őt t e n n i . . . És miután e pillanatban én is 
épen annyira óhajtom az ő boldogságát, ne 
adjon kérem alkalmat arra, hogy kegyetlen 
legyek. 

Marguerite leült és a kezeibe rejtette az 
arczát. 

Most a mostoha anya volt az, a ki úgy tett, 
mint Marguerite előző napon vele szemben és 
a mit a leány annyira édesnek talált. Fanteuilné 
letérdelt a leány elé a szőnyegre és kedveskedé¬ 
seivel igyekezett makacsul elrejtett arczárói el¬ 
vonni a kezeit. 

- Nézz reám, Maggie. Azt hiszem, értelek. 
Igazad van, — mormolá olyan alázatosan, mely 
még meghatóbbá tette panaszos, turbékoló hang¬ 
ját. — Igen, te már eléggé megbüntettél követ¬ 
kezetlenségemért, a miért érdekhajhászónak 
tartottad szegény fiamat és engem is. Nem 
ne protestálj . . . Nem védem magamat . . 
Olyan anya vagyok, a ki bűnt lenne képes 
elkövetni, hogy gyermekét boldognak lássa.. . 
így tehát meglehet, hogy ostobaságokat, ügyet¬ 
lenségeket, sőt még annál is roszabbat követ¬ 
tem el . . . Te büszke voltál. Nehezteltél reám. 
De ő . . . Oh, te nem ismered őt, ha számításra 
képesnek tartod. 0 őrülten független és gya¬ 
nakvó . . . Gazdag párti ? . . . De hiszen már 
nem egyet visszautasított, arról biztosítlak! 
Nem tudod-e, hogy ő a nélkülözésekkel, izgató 
véletlenekkel teli életet, a veszély és diadal 
sanszait elébe helyezi a nyugodt, fényűző lét¬ 
nek? Hogy őt magam mellett visszatartsam, 
inkább számítottam a te szeretetedre, elhajoló 
lényedre, semmint a . . . 

- Ő azonban - - kiáltott fel Marguerite, — 
mindjobban távolodott tőlem. Még udvarolni 
sem tartotta érdemesnek nekem! Ha tehát 
visszajön, nem azért fogja tenni, mert szeret 

— És ha nem jön vissza ? — kérdezte Fan¬ 
teuilné. 

Marié Therése annyira igazi asszony 
elbájoló lényének indolencziájában, boldog sze' 
relémmel teli életének gyönyörei közepeit, olyan 
finom és biztos ösztönre tett szert, hogy azon¬ 
nal kitalálta annak a sziv titkos mélyéből fa¬ 
kadt, önkénytelen felkiáltásnak: «Még udva¬ 
rolni sem tartotta érdemesnek nekem!» az ér¬ 
telmét. É felfedezés fölötti elragadtatása lera¬ 
gyogott az anya arczáról. 

- Ha nem jönne vissza, — ismételte Mar* 
guerite csüggedten.. — Ha nem jönne vissza . 

(Vége következik.) 

A HÉTRŐL. 
Haller Lujza grófnő. Meghalt HallerLujza grófnő 

a ki soha egy gyermeknek se volt az anyja és mégis 
egész sereg árva siratja, a ki élete végén maga is 
abból a kegydíjból élt, a mit a nemzettől kapott, de 
így is oly gazdagnak érezte magát, hogy folyton 
adakozott, a ki mindenét elosztogatta, mindenéből 
kifogyott még életében és mégis temérdek öröksé¬ 
get hagyott maga után a szivek szeretetében, fáj¬ 
dalmában és áldó emlékezésében. Különös élet volt 
az övé. A szive valóságos Krőzusa volt az érzések¬ 
nek és e teméntelen érzésből neki magának nem 
jutott soha, a mint nem jutott magának a vagyo¬ 
nából sem, a mikor még volt neki, de jutott min¬ 
den szűkölködó'nek akkor is, a mikor már neki 
magának se volt. Ez az élet abban telt, hogy má¬ 
sokkal szenvedett, másokkal lelkesedett, a mások 
könnyeit törölte, a mások nyomorúságának hideg 
szobáit fűtötte, virágtalan sírokra virágot ültetett, 
mindenkire gondolt, a kiről más megfeledkezett, 
úgy pihent, hogy a mások álmát virrasztotta és úgy 
lakott jól, hogy éhező idegenek szájába adta a 
maga ételét. Mikor már semmi egyebe nem volt, 
mint tiszta, szent lelke : ezt odaadta Istennek, hi¬ 
szen az embereknek már mitse adhatott. Regény¬ 
alak volt, olyan, a milyet az irók ma már nem 
mernek írni, mert az olvasók nem tudnák elhinni. 
De szerencsére az élet souverainebb, semhogy tö¬ 
rődnék vele: hisznek-é neki vagy sem és terem 
még olyan lelkeket is, mint a milyen Haller Lujzá¬ 
val fényessé tett egy darab világot. Legyen az em¬ 
léke olyan szent, a milyen az élete volt l 
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Az alvó gyermek. Az az alvó gyermek, a kit a 
szolga, mikor reggel takarítani ment, ott talált a 
verseny-utczai postahivatalban, erős téma egy erős 
poétának. Mert az a gyermek, mint maga megval¬ 
lotta, nem aludni lopózott be a postára, hanem -
lopni. Harapófogót meg feszító'vasat vitt magával, a 
mivel feltörje a szekrényeket, hogy kiszedje belőlük 
a pénzt. Micsoda megdöbbentő, kegyetlen és fájdal¬ 
mas ellentét! Az alvó gyermek képe úgy él a lel¬ 
kűnkben és gondolatunkban, mint az ártatlanságé 
és ha ilyet látunk: a szivünk eltelik megindúltság-
gal meg — egy kis irigységgel. Arra gondolunk: 
mily édesdeden alhatik ez az emberke, a ki még 
nem is tudja, micsoda iszonyatosságai, kísértései és 
örvényei vannak az életnek : milyen nyugodt lehet 
a lelke és milyen tiszták az álmai I És ime kiderül, 
hogy gyermeki arczot viselni és nyugodtan aludni 
a bűn is tud. Egy alvó gyermek is lehet bűnös -\ agy 
bűnös szándékú! Szörnyű tapasztalat és a bűn nem 
ölthetett magára hatásosabb jelmezt, mikor az volt 
a gonosz szándéka, hogy bennünket megcsúfoljon, 
megriaszszon és elkeserítsen. De vájjon csakugyan 
úgy áll-e a dolog ? Nem menekülhet-e a lelkünk e 
borzasztó kiábrándulás és megcsúfolás feketesége 
elől egy más, ha nem is örvendetes, de mégis szelí¬ 
debb és vigasztalóbb fölfogásba? Nem mondhat-
juk-é, hogy az igazi bűn nem alszik el, mikor ott 
van kínálkozó és epedett prédája küszöbén? 
A bűnnek nincs erőseb álma, mint — a zsákmány. 
Mennél közelebb jut hozzá, annál éberebb lesz, ha 
az éjszaka fekete szárnya terül is a világra. Az igazi 
bűn ilyenkor nem álmosodik el, hanem fokozottan 
működik minden érzéke és megfeszül minden 
idege. A tolvaj, a ki elalszik kínálkozó zsákmánya 
előtt, a kin nagyobb hatalma van az éjszaka álmot 
szóró lehelleteinek, mint a préda vágyának, az nem 
az igazi bűnös, az legföljebb — gyerek. Tudatlan, 
csinyre hajlandó, erkölcsi érzésében fejletlen, is 
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lázátlan vagy gonosz iskolába sodródott és minden-
'esetre — szegény, nyomorgó. A pénzes szekrényért 
ment bűntudatlanul bűnös kalandra, de, mikor 
bent volt — a meleg kályhához húzódott. Mert 
gémberedett, vézna teste ezt a meleget jobban 
szomjazta, mint a mennyire a zsákmány vágya a 
gondolatát fűtötte. A lopás helyett beérte azzal, 
jjogy _ meleg helyen aludt. És talán nem is érezte 
magát vesztesnek ; mert ha mindig meleg helyen 
alhatnék, aligha jutna eszébe — rablónak lenni. 

* 
Az ál-tettes. A vezérkari századosok ellen meg-

kisérlett mérgezési merénylet szereplői között is 
megjelent ime, még mielőtt az igazi tettest elfogták 
a szenzácziós és világraszóló bűnesetek egy már 
tipikussá váló alakja: a befurakodó. Ez a^ alak 
időről-időre más köntöst vesz magára. Régebben 
tanúnak jelentkezett valami szenzáeziós vallomás¬ 
sal, a melyről azonban rövidesen kiderült, hogy: 
jnese. A mennyire érdekes, annyira hazug. Ez is 
veszedelmes szereplés volt, mert a tettesét a ható¬ 
ság félrevezetéséért vonták kérdőre. De ez a jelmez, 
ez a másik úgy látszik divatját multa. A nagy bűn¬ 
esetek legújabb befurakodója még ennél is vesze¬ 
delmesebb, tehát izgalmasabb szerepet választ ma¬ 
gának. Egyenesen a lettesnek adja ki magát. Meg¬ 
jelenik és olyan vallomást tesz, a mely a hóhérnak 
kinálja oda a nyakát. Ez a szereplő, az ál-tettes 
megjelent a minapában is a Steinheil-ügy birái 
•előtt, magára vállalván, hogy ő gyilkolta meg a pá¬ 
risi festőt és ennek anyósát. Most ineg a bécsi rend¬ 
őrségnél jelentkezett egy ember, előadván, hogy a 
cziankális pirulák gyártója és elküldője ő volt. Pa¬ 
risban is, Bécsben is hamar kiderült, hogy a ki 
gyilkosnak jelentkezett nem volt, nem is lehetett a 
gyilkos, a kit kerestek. Mi tehát az, a mi bűntele-
nül az akasztófa árnyékába vonzza ezeket az embe¬ 
reket? Hamis nyomra akarják csábítani a kutató 
igazságszolgáltatást? Fedezni és megmenteni akar¬ 
ják az igazi bűnöst? Erre is van eset, de ez az eset 
a legritkább. A vizsgálat legtöbbször azt deríti ki, 
hogy ezeknek az embereknek teljességgel semmi 
közük se volt se az esethez, se ennek szereplőihez. 
A jelentkezésük nem történt se a nyomozás mun¬ 
kája ellen, se az igazi bűnösért vagy bűnösökért. 
Ezek az emberek tehát egyszerűen az ambiczió, min-
•denesetre a legbetegebb ambiczió és a hir-vágy, 
mindenesetre a legperverzusabb hírvágy tébolyo-
•dottjai. Hisztérikus lelkek, azzal a féktelen vágy-
gyal, hogy: híresek, emlegetettek legyenek. Hogy 
olyan helyre kerüljenek, a hol mindenki izgatottan 
és feszülten figyelje őket. És azért képesek elrabolni 
a gyilkos — bűnét is és más kiemelkedő helyre nem 
juthatván, — az akasztófával, a vesztőhelylyel is 
beérik. Mert ez is — látható hely. 

¥ 

A Messenger-boy és társai. Egy vállalkozó enge-
-delmet kapott a hatóságtól arra, hogy gyors-kézbe¬ 
sítő intézményt rendezzen be, a féle hordár-telepet, 
a mely uniformisos, kerékpáros gyermekekkel dol¬ 
gozik. Ezek a bicziklis gyermekek telefon-hí vasra 
azonnal megjelennek és viszik a levelet vagy kisebb 
paksamétát oda, a hová küldik őket. Ennek az in¬ 
tézménynek az őshazája London, a hol nem álla¬ 
nak hordárok az utczasarkokon, mert felnőtt em¬ 
ber nem igen vállalkozik erre a mesterségre. Hogy 
szükség van-e rá Budapesten, a hol temérdek hor¬ 
dár lézeng: ez a kérdés legfölebb a vállalkozónak 
fontos, nekünk nem. Nekünk egy más kérdésünk 
van. Az tudniillik, hogy: mért nevezi a budapesti 
vállalkozó a maga kifutó gyerekeit vagy postás fiúit 
messenyer-boy-n&k.? Hogy Londonban így nevezik 
őket, ez ép oly természetes, mint a milyen furcsa, 
nevetséges és logikátlan, hogy Budapesten így ne¬ 
vezzék. Mert Londonban tudvalevőén angolul be¬ 
szélnek, de Budapest nem angol város, hanem ma¬ 
gyar. De egyáltalában szembeötlő újabban miná 
lünk az idegen firma kapóssága és hódító divatja. 
Az idegen forma ezúttal nem német, hanem angol. 
A város előkelőbb negyedeiben látunk mindenfelé 
és mindenféle új üzleteket, a melyeknek drága és 
igazán Ízléssel készült czégtábláin csupa angol szó 
ragyog. Mintha csupa angol emberéi lennének és 
csupa angol vevőre számítanának ezek a boltok: 
írógép-raktárak, kalap- és czipőüzletek, órásboltok 

Mader Richárd vezérkari százados, a bécsi czian-
káli-mérgezés áldozata. 

és divatárúkereskedések, holott a gazdáik becsüle¬ 
tes budapesti benszülöttek és van közöttük, a ki 
annak a néhány angol szónak a helyes kiejtését se 
tudja, a mely az üzleto homlokán ragyog. Attól te¬ 
hát igazán nem félünk, hogy ez a divat elangolosít-
hatná a magyar Budapestet és ha mégis megszólal 
a boszúságunk ezen az új szokáson, ennek más az 
oka. De van oka. És ez az, hogy ae angol nyelvű 
firma az angolságával kiválóságot, rangot akar jelen¬ 
teni. A bolt nagyobb előkelőségét, aportéka nagyobb 
finomságát, az üzlet erkölcsének nagyobb szolidsá¬ 
gát, mint ott, a hol csak magyar a czég. Igaz, hogy 
az angol árú és az angol kereskedő szolidsága világ¬ 
hírű és elismert. De ezt a hirt, elismerést és hitelt 
nem az angolsága szerezte, hanem a szolidsága. 
Minden nyelven lehet jó portékát kínálni és becsü¬ 
letesen kereskedni. Az üzlet renomméját és tekin¬ 
télyét nem az angol firma adja, hanem az, hogy jó 
árút árulnak benne méltányos áron. Éhez pedig 
nem kell angolul tudni és a magyar nyelvet kikö¬ 
zösíteni. A magyar nyelvet nem engedhetjük az 
üzleti világban sem olybá lefokoztatni, hogy a hasz¬ 
nálata másodrendűséget, kisebb értékűséget és ki¬ 
sebb megbízhatóságot dokumentáljon. Ez a divat, 
hasonló erkölcs szárnyán másutt is jelentkezett 
már, nevezetesen Firenzében. De a világ e legsze¬ 
lídebb lelkű városának polgárságában is olyan föl-

Hofrichter Antal főhadnagy, a kit a bécsi czian-
káli-mérgezéssel vádolnak. 

háborodást támasztott, hogy a Via Calzazoli és Via 
Tornabuoni előkelő, úgynevezett angol üzleteinek 
tulajdonosai plakátokon voltak kénytelenek véde¬ 
kezni azzal, hogy csak a sok angol vevőjük kedvéért 
használják az angol firmát De vájjon a mi angol 
firmás boltosaink hol veszik majd hasonló védeke¬ 
zéshez •— az angol vevőt? 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Rovás és rovásírás. Emlékezetes az az 1902-ben 

lezajlott nagy vita a rovás-irás ügyében, melynek 
kiinduló pontja Fadrusz János, a szobrász volt, a 
mikor a zilahi Tuhutum-emlékre rovásírással vé¬ 
sett rá egy ősinek tartott verset. Az Akadémia ak¬ 
kor bizottságot küldött ki a kérdés alapos felkuta¬ 
tására, a Nemzeti Múzeum megbízásából pedig kü¬ 
lönösen Sebestyén Gyula vetette rá magát nagy 
hévvel a rovás, rovás-irás s a vele kapcsolatos kér¬ 
désekre. Az ő kutatásainak eredménye az a terje¬ 
delmes könyv, mely most Rovás és rovás-irás czí-
men a Magyar Néprajzi Társaság kiadásában látott 
napvilágot. Sebestyén nagyon széles alapon tár¬ 
gyalja a kérdést, a rovás hiteles néprajzi emlékei és 
a régi székely Írásról szóló, ugyancsak hiteles törté¬ 
neti följegyzések vezették arra, hogy a rovott írás¬ 
jegyek és a máig is rovott tulajdonjegyek és szám¬ 
jegyek közös technikán alapuló körét a jelenben és 
múltban tanulmány tárgyává tegye s eredményeit 
vonatkozásaik révén ne csak az ural-altáji rokon¬ 
népekre, hanem a velük művelődési kölcsönviszony-
ban állott indogermán népekre is kiterjeszsze. Kuta¬ 
tása tehát felölel a rovásírással együtt mindent, a 
mi nálunk rováson szerepelt, tehát a betűrovással 
rokon számrovás és tulajdonjegy történetét és nép¬ 
rajzát is. így állapítja meg a magyar számrovás ke¬ 
leti eredetét s azt, hogy a fél Európát sarczoló ma¬ 
gyarság ismertette meg a németekkel, az összes 
szláv népekkel, továbbá a balkáni oláh és új-görög 
néppel is az elszámolások nyilvántartására fölöttébb 
alkalmas számrovást és a rovás törzsökös magyar 
nevét. 

Brocky Károly festőművész élete és művei. 
Lapunk olvasói emlékezhetnek még azokra a köz¬ 
leményeinkre, melyekben újabb és régebbi időben 
Brocky Károlynak, a külföldön, Angliában élt és 
működött magyar festőművésznek életéről és mun¬ 
kásságáról emlékeztünk meg, legutóbb Nyári Sán¬ 
dor újabb, eredményes kutatásai alapján. Brocky 
1807-ben született Temesvárott és 1855-ben halt 
meg Londonban. Az angol közönség nagyon sze¬ 
rette, kivált mint arczképfestőt, de egyéb festmé¬ 
nyeivel is, különösen akt-képeivel kitűnő dolgokat 
alkotott. A londoni művészi és társadalmi életben 
jelentékeny szerepet játszott; művei ma is ismer¬ 
tek és kedveltek az angol műgyűjtők és műértők 
előtt; idehaza is van belőlük néhány, a Szépművé¬ 
szeti Múzeum és magánosok birtokában. Nem volt 
a műtörténetnek korszakot jelölő nagysága, de a 
maga korában a kiváló művészek egyike volt, kül¬ 
földre a hazai viszonyok mostohasága kényszerí¬ 
tette. Megérdemli tehát azt a szép és kegyeletes 
megemlékezést, a mely most jelent meg róla Nyári 
Sándor tollából egy terjedelmes, kimerítő életrajzi 
monographia alakjában. Nyári Sándor összeszedte 
az összes rendelkezésre álló adatokat idehaza, mint 
ismételt angolországi utazásaiban, felhasználja egész 
terjedelmükben Rónay Jáczint följegyzéseit (Rónay 
angolországi tartózkodása alatt jutott Brockyval 
érintkezésbe), a mi művét csak felkutathatta, mind 
áttanulmányozta s így teljes anyaggal dolgozik. 
Megrajzolja a művész ifjúkorát, tanulmányait a 
béosi képzőművészeti akadémián, majd Parisban, 
azt a hatást, a melyet a régi mesterek s az egykorú 
franczia festők tettek rá, első londoni utazását, bécsi 
tartózkodását, megtelepedését Londonban, Viktória 
királyné udvari festőjekép való szereplését, élete 
végső szakán a magyar emigránsokkal való érint¬ 
kezését, halálát. Felkutatta a művei keletkezésére 
és sorsára vonatkozó adatokat, a könyv illusztrá-
czióiban bemutatja a főbb műveket színes vagy fe¬ 
kete másolatban. Kiállításra nagyon szép, tartalomra 
becses könyv, létrejövetele első sorban a temesvári 
Arany János-társaságnak köszönhető, a mely Írásá¬ 
val a szerzőt megbízta s a könyvet nagy költséggel 
kiadta. 

A történelmi materializmus. Gorter Hermáim 
ily czimű munkáját magyar fordításban adta ki 
Pogány József. Egyike ez azoknak a szinte belátha¬ 
tatlan mennyiségű német könyveknek, melyek a 
szoczializmussal foglalkoznak, de megvan az a jó 
tulajdonsága, hogy tárgyilagosan, tendenczia nélkül 
fejti ki a történelmi materialista világnézetet, e 
mellett világosan, közérthetően van írva s így tájé-
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koztatónak, 
n álható. 

érdeklődő olvasók számára, jól hasz-

Péterfy Jenőről sok gonddal összeállított, meleg 
szeretettel írt kis könyvet adott ki Rédey Tivadar. 
Nem akarja újra felfedezni Péterfyt, saját bevallása 
szerint nem akar egyebet, mint azokat a megállapí¬ 
tásokat, melyeket mások avatottabb tollal végeztek, 
magával Péterfyvel illusztrálni. Más szóval maguk¬ 
ból az író munkáiból igyekszik rekonstruálni gon¬ 
dolkodása módját, munkája természetét, belső 
egyéniségét. E czélból feldolgozta Péterfynek nem¬ 
csak összegyűjtött munkái két kötetét s egyéb 
nagyobb műveit, hanem apró hírlapi czikkeit, színi 
bírálatait is. Nagy és teljes anyaggal dolgozik tehát 
s meg kell adni, hogy megbízható, jó tájékoztatót 
ad annak kezébe, a ki Péterfy munkáit olvasva, 
összefüggésükben akarja őket látni. 

Foulard -
Nyers Bast-
Chiné 
Skót 

Shakespeare. Ealeigh Walternek, az oxfordi 
egyetemen az angol irodalomtörténet tanárának 
Shakespeareró'l szóló könyvét adta ki az Akadémia. 
Ez a könyv 1907-ben jelent meg először s azóta 
nagy tekintélyre emelkedett, mint körülbelül a leg¬ 
jobb rövid összefoglaló Shakespeare-könyv, a mely 
a tudományos kutatás anyagának teljes készségével, 
szép formában tárgyalja Shakespearet és munkáit. 
A magyar fordítás dr. Cseke Marianne műve. A vé¬ 
géhez függelék van csatolva, melyben Bayer József 
állította össze Shakespeare drámáinak időrendjét 
hazánkban. 

Új könyvek: 
Rovás és rovás-irás. A Magyar Nemzeti Múzeum 

megbízásából végzett tanulmányok alapján irta 
Sebestyén Gyula. Budapest, a Magyar Néprajzi Mú¬ 
zeum tulajdona ; ára 15 korona. 

Brocky Károly festőművész élete és müvei. 
(1807—1855). Irta Nyári Sándor. A temesvári 
Arany János-társaság kiadása. Budapest, Pallaa-
részvénytársaság. 

A történelmi materializmus. Irta Gorter Her-
mann. Fordította Pogány József. Budapest. Hala¬ 
dás könyvkiadóvállalat; ára két korona. 

Péterfy Jenő. Irta Rédey Tivadar. Budapest 
Shakespeare. Irta Ralcigh Walter. Angolból for¬ 

dította dr. Cseke Marianne. Atmezte dr. Reichard 
Piroska. A függeléket összeállította Bayer József. 
Budapest, M. T. Akadémia kiadása. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Hosszumezó'i 

dr. BUZINKAT GÍÜLA, nyűg. kir. közegészségügyi fel¬ 
ügyelő, Győr vármegye volt tiszti főorvosa, tarta¬ 
lékos m. kir. honvédezredoryos életének 72-dik évé¬ 
ben Pettenden. — BBEUEB ÁUMIN, Temes vármegye 
tiszti főorvosa, az országos közegésségi tanács 
tagja, 61 éves korában Temesvárott. — BBBECZ JÁ¬ 
NOS földbirtokos, Éisekujvár város nyűg. gazdasági 
tanácsosa, 77 éves korában Érsekújváron. — TÖB-
KÖLY JÁNOS, a rozsnyói ágostai evangélikus főgimná¬ 
zium vallástanára, 57 éves korában Rozsnyón. — 
Borszörcsöki EQBESSY. LÁSZLÓ, nyűg. posta- és táviró-
felügyelő életének 43-dik esztendejében Budapes¬ 
ten. — BEDÉ GÍULA, a budapesti tudományegyetem 
gazdasági hivatalának ellenőre 57 éves korában Bu¬ 
dapesten. — Id. KBBNEB GYÖBGY. állampénztári se¬ 
gédpénztáros életének 55 dik esztendejében Buda¬ 
pesten. — EADIQ ALAJOS magánmémök, a Mátrai, 
Feik és Társa-czég régi munkatársa, életének 61-dik 
évében Budapesten. — SIMKOVITS GYULA adóhivatali 
tiszt Budapesten. — FAZEKAS L* JQS déli vasúti nyűg. 
pályamester, 42 éves korában Budapesten. — BLA-
HOS MANÓ, Károlyi Imre gróf uradalmi főerdésze, 53 
éves korában. — BBIKOVITS JÁNOS, a tPester LloycU 
főszedőja 51 éves korában Budapesten. — LIPPMANH 
DÉNES, volt honvéd hadapródnövendék, életének 
íO-dik évében Pest-Széntlőricezen. — MABIEL GYULA 
VI. gimnáziumi tanuló 18 éves korában Budapes¬ 
ten. — JOVESKÓ LÁSZLÓ tengerész-kadét 20 éves ko¬ 
rában Alexandriában. — KÁDÁR SZILVESZTER, pápai 
kamarás, Mindszent község plébánosa. Csongrád 
vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, 40 
éves korában Mindszent községben. - - POKOBNY 
GUSZTÁV, a 16. gyalogezred századosa, 35 éves korá¬ 
ban Budapesten. 

Selyem 
an Seidenfabrikt liCflüeberg ÍU Zürich. 

és cHermeberg»-selyem l K 
35 f.-töl félj. bórmentve 
és vámmentesen Minta 
postafordultával. Megren¬ 
delések bármily nyelven 
fi <> Intézendök: o o 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

S ál v át or 
kitűnő sikerrel használtatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál és köszvénynél, aczukor-
betegségnél.az emésztési és léleg-

zési szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatásúi 

Vasmenteil Kiülvén mentheti! 
Teljesen Hízta! 

Kapható ásrányvizkertíkedésekbm vagy a 
Szinya-Lipóczi Sálra torforrás- Vállalatnál 

Budapat, V. Rudolf-rakpart 8. 

& legnagyobb iá -
lasztékban kapható 

Divatos női 

kézitáskák 
kizárólag jobb mi-
.-. nőségben /. 

\f\Ttzfit böriindös és unom *JOZSei 
Budapest, TTII., -

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

bőráru készítőnél 
., R&ltöezi-lit If5. 

Feketére fest * Hófehérre tisztit 
hetenként sok 100 ruhát. naponta átlag 20.000 sallert, kéwló't. 

11 ulisiU veg^yllegf tissxtittatiisili 

HAlTEHBERCIfil rohafestoárában 
= KASSA. Alapítási év: 181O. ===== 

KÍNA BORA VASSAL 
kiállítás 19O6 Leg-mag-asabb kitűnt. 

Erösitöszer gyengélkedők, vérszegények és 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-
1ÍWÍ6 erős í tő és v é r j a v i t ó szer. 
Kiiiinö (7. 0(HlO-nél több orvosi vélemény. 
I. Serravallo, a. és kir. idnri militó Trieste-Barcola. 

Násárolható a fryógysiertírakbaa félliteres üvegekben 
K 2.öO, literes üvegekben K 4.80. 

SVAIGZI SELYEM A LEG¬ 
JOBB. 

Kérjen mintákat újdonságainkról feketében, fehérben és 
színesben :Eolienne.Cachemlra, Shantung-,Dnchesse, 
Crépe de Chlne, Cötelé, Messaline, Monsseline 120 
cm. széles, méterenként K 1.20 és feljebb. Bársony és 
plfis ruháknak és blúzoknak stb., úgyszintén hímzett 
blnzok és tahik batisztban, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk közvetlen a magánvevöknek bérmenive és mar 

elvámolva. 

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

Ás előkelő hölgyek osak a 

CRÉME :: « 
ILLAT :: :: :: 
POUDER :: 
SZAPPANT 

használják. Főraktár B A T E R A N T A L gyógytara Bada-
pest, Andrássy-ut 84. sz. — Kapható azonfelül Karlschmaro 
— Lux, Nernda, Molnár és Moser és ütasi utóda drogueriákban. — 

Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

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

J L 
* Ha fáj a feje ne tétovázzék, hanem 

= = használjon azonnal 
•r:^ 

a leRmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. 
Tamftta gyógyszerész XUc«pesten. * * 

Bcrctvás pás Ml Iá t 
Ara l korona 20 fillér. — Kapható minden gyógyszertárban. 

_* * » Utal ajánlva. — Három doboznál ingyen postai azállitáfl.y^ 
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Özv. dr. SZVOBODA GUSZTÁVNÉ, szül Baccarcich 
Krisztina életének 90-ik esztendejében Győrött. — 
Özv. lébenyi CHAPÓ JÓZSEFNÉ, szül. Dienes Amália 
életének 76-dik esztendejében Pápán. — ZUPKÓ KA-
BOLINA 75 éves korában Mezőkövesden. — Özv. ZB-
HBBI LABZLÓKÉ, szül. zabari Szontágh Gizella életé¬ 
nek 44-dik évében Rimaszombatban. - - HIBSCH 
IBTVANNÉ, szül. Kraft Anna életének 59-dik évében 
Budapesten. — BAPCSANÍI KÁLMÁNNÉ Kecskemé¬ 
ten. — SEPSIBÉTSI ANTOS ISTVÁNNÁ, szül. Laffert Ma¬ 
tild bárónő Budapesten. - - DAPSAI DAPST ILONKA 
életének 18-dik évében Budapesten. — Özv. FEKTOB 
FERENCZNÉ, előbb özv. Nagy Edéné, szül. Besich Te¬ 
rézia Julianna 76 éves korában Czegléden. — Özv. 
Zágoni BODOLA JÁNOSNB, szül. Gáthy Terézia 76 éves 
korában Marosvásárhelyen. — SZBKFŰ GYÖBGYNB, 
szül. Kekerovits Etelka 77 éves korában Zentán. -
TAKÁTB KATÓKA, Takáts Ödön és neje, szül. Pintér 
Margit nyolczhónapos kis leánya Budapesten. -
HBBCZEGH ELLA, dr. IJerczegh Ferencz és felesége, 
szül. mahalfalvi Eudy Mária öt éves kis leánya Bu¬ 
dapesten. 

EGYVELEG. 
* Világító gömbgránátok. Toulonban érdekes 

kísérleteket végeznek világító gömbgránátokkal. 
E gránátok, mikor a magas légkörben szétrobban¬ 
nak, körülbelül nyolcz kilométer távolságban lévő 
hajót is láthatóvá tesznek. A haditengerészetnél 
nagyjelentőségű e rendkívüli találmány. (G. L.) 

Ha hull a haja, használja a híres amerikai 
Brool tanár-féle Petrol-balzsamot. Egyedüli biztos szer 
hajhullás és korpaképződés ellen. Az összes amerikai 
klinikákon állandóan rendelik. Nagy üveg ára 3 kor. 
Silány utánzatoktól óvakodjunk. Kapható Petrovics-
drogeriában, IV., Bécsi-utcza "2. szám. 

Pénztárczákhan, öv- és kézitáskákban, bőrön¬ 
dökben és minden egyéb bőrdiszműáruczikkekben ál¬ 
landóan nagy raktár található Papek József bőröndös-
és finom-bőrárukészitőnél, Budapest, VII., Rákóczi-
ut 15/B. A czégnek saját találmányu törv. védett 
pénztárczái rövid idő alatt nagy népszerűségre tet¬ 
tek szert. 

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

Szerkesztői üzenetek. 
Istenek alkonya, őszi versek. Andante. Ez a pár-

fümös, lágy, olvatag romantika nem a mi ízlésünk 
szerint való, mondvacsináltnak és affektáltnak érezzük. 

Az állvány. Dicséret. Az egyik hideg és színtelen, 
a másikban valamivel több van, de mégsem annyi, 
hogy közölhetnők. 

Fehér függönyök. A pozsonyi Dnnaparton. Csőkok. 
Elérnélek. A «Fehér függönyök* czíműt közölni fogjuk, 
de egy kis türelmet kérünk, mert nagyon sok vers 
várja nálunk sorát. 

Könnyek. (Egy asszony könyvéből - - Temetés). 
Zavaros konvenczionalizmus, prózai nyelven. 

Az Élet szobra. Vihar. Volt egy álmom. Valahol 
van egy lány. Középszerű dolgok, nagy szavaik mö¬ 
gött sok a laposság. 

Alkony. Az őszi napfény. Már. Mikor szememre jő 
az álom. Úgylátszik érez valamit s azt néha — de 
csak néha — bele is tudja vinni verseibe, legtöbb-
nyire azonban fölvett stílusban dolgozik. A stílus 
pedig művészi dolog, ha az ember magamagából fej¬ 
leszti ki, átka a művészetnek, ha másoktól tanulja. 

Egy levél, őszszel. Önképzőköri színvonal; túlzott 
ambiczió ilyennel a nyilvánosság elé kérezkedni. 

A XX. század. Rutinos, ügyes vers, de kicsit kong : 
nagyobbak a szavai a tartalmánál. 

Aforizmák. Halvány másolatok Wilde Oszkár után. 
Mi efféléket különben sem szoktunk közölni. 

SAKKJÁTÉK. 
A 2670. számú feladvány Marble M.-től. 

(A «Stratégiai versenyén az I. dijat nyerte.) 

SÖTÉT. 

A 2651. számú feladvány megfejtése Eobinson P.-töl. 
Világon. Sutét. Világos. a Sötét. 

1. Hd3-e5 _. d6«e5t(a,b,c) 1. ._ . . KdlxeB 
2. Fd5—e6 f matt. 2. Vhl—h8 f matt. 

l HbSxdi 
2. Vhlxal f matt. . . . . 

2. He5—06 f matt. 

A 2652. számú feladvány megfejtése Oharlich A.-tól. 
a. 

1. Fb.7— cl . Bolxo2 (a) l e6-e5 
2. Vh6-hl f matt. 2. Fc2—b3 \ matt. 

Helyeién fejtettek meg: Merényi Lajos. — Óéiul 
József és Stark Vilmos. — A tHudapeiti Sakk-kört — 
A •Budapettí III. kér. Sakk-kórt -• Ladányi Antal. — 
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. (Budapett). — Németh Péter 
(Ctongor). — Kintiig Róbert (Fákért.) — Müller Nándor 
(Stombathtly). — Hoffbauer Antal (Lipótvdr). — Szabó 
János (Bakony-Stentldiiló). — A tOyiri Sakk-kört. — 
Székely Jenő. - Mészey József (Qyör). — A íZborói 
Tanaikor t. — A •Kalactai Katolikui-kön — Veöreös 
Miklós (Zircz). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodidtujlak). — 
A \Dunafithlvárí Kgi/enlötégi kön (Dututfoldván — Barcsa 
Mihály (Biharudvari). — Csolnoki litván (Hajduhadháía). 
A tLcibicti Gatdaidgi Kaszinú.t (Leibiet). — Lnstyik János 
és Savak János (Alberti-Ina).—tCtengm Ktunnót (Ctenger). 
Király Mihály (Zenta). — Kunz Rezső (Temetrékát). 

í&Uill 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot 

A 45-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Fényesebb a láncznál a kard. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Reáltanoda-n 5. 

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

Verifas teával a pokol is menyország! 
A müveit nyugat kedvencz itala! 

Zamatos, í z l e t e s ! —Must, hogy 
Magyarországon is kapható, rendel¬ 
jen próbaküldeményt 8 meg fog győ¬ 
ződni, bog; a VerltaS tea a világ; 
legjobb teá ja és mert fele annyi 
kell oelöle, mint más teafajból, tehát 
a legolcsóbb Is i Fél kiló 1O E, 
de megér százat! Bóimentve küldünk 
bárhová a péni előzetes megküldésé¬ 
nél: 60 gr. K I'IO, Víkgr. K 2'5O, 
Ví kgr. K S.— (Utánv. portó külön.) 

VERIT.A.S 
Termény tel ép 

Budapest, Árpad-ntoza 4. sz. 
Telefon 178-78. — Kapható 

minden jobb üzletbenI 
(Központ: 

24 New Bridg-e St. 
LONDON E. C.) 

MOST ÉS 
MINDIG, 

Megvizsgálta Bool tanár és rendelt* a közvetlenül 

Petrol-Balzsamot mely 3 üveg elhasználása útin végleg megszüntette a hajhullást, 
korpaképződést ; a hajat bársonysimává és hullámossá tette. Száraz 
és zsíros hajnak. Egy nagy üveg ára 3 K. — Kapható : 
PETROVICS DROGÉR 
0000 

IÁ Budapest, IV. kér. 
Beosi-ntosa 2. szám. 0000 

Hirdetések felvétetnek Blockner I. hirdető-
irodájában, Budapest, SUtő-u. 6. 

egyszeri" és állandó használatnál 
egyaránt a legkitűnőbb 
hashajtószer a Califig, 
mert föltétlenül hatásos s emellett oly 
enyhe, hogy még a leggyengébb ter¬ 
mészetű ember, asszonyok és gyer¬ 
mekek is bizvást használhatják. 

Ideális bél és gyomortisztitó a 
„Califig" s ezért egy háztartásból 
sem szabad hiányoznia. 
Kapható minden íyóijyszeitárban. Nagy üveg 3 Vor. Kil 

üveg 2 kor. Figyeljünk vásártásnál a védjegyre. 
.-:;"•,-.•;:• •• -. -..-.;.-.:.•-.-.-- ; -.. 

Í1U!!IÍIG 
HÖLGVERHER 

a M E I S S N E R - f é l e szayrna csomózott munka 
igán érdekes, kellemes és czélszerü kézimunka ; világhíres éa 
ismert, mert csakis eltörendő anyagot szállítunk gyönyörű 
szőnyegek (minden nagyságban), ágyelők készítésére, 
íróasztalra, pianóra. Lépcső- és ablakdissek. Hasa¬ 
tok szófiára, divánra, fauteuilokra. hinta- é» pihenő székekre, 
piano és kályhapadokra. H á t - , ablak- én i sékránko-
sok. Kérjen árlapot és mintákat a kiránt megnevezésével. 

P.LÖUISBEILICH,iMEISSEN26.kis;áJt 
M E I S S E N I SMYRNA-SZÖNYEOGYÁR. 
Minden munka i n g y e n Könnyű tanuláf nyomtatott 
:: megkezdik. :: :: kezdés szerint. :: 
Szőnyegek minden nagyságban éa bútorok smyrna munkával 
behúzva, késsen kaphatok. — Arany éremmel kitüntetve — 
:: Elismerések minden országból :: 

hozasson tőlem azonnal 

8 napi próbára 
aki CSÚI, kÖSíVény, ÍSChias bántalmai ellen mar 
mindent próbált eredménytelenül. Kapható havi 
részlettörlesztésre. Ismertető kövyv ingyen és 
bérmeotve. - FÖBSTIER ALADÁR, Budapest, 
xzx VII17. Alsóerdősor 30. szám. xxx 

Valódi nemes liarezi kanári madarak. 
Kitűnő és szorgalmasan éneklő hímek darabja 8, 
10, Iá, 15, 18, 20 és 25 korona, tenyésznőstények 
darabja 3 és 4 korona. Élő megérkezésért szava-
ólok .' A legmesszebbmenő garancziák. A szállítás, 

mintán a csomagolás a legczélszerúbben eszközöl¬ 
tetik, a legnagyobb hidegben is történhetik. Ár¬ 

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

lenében küldetik. 
!VElJ>IA.YIt PAJL. Zalaeg-erszeg-en. 
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MARGIT GYÓGY¬ 
FORRÁS 

Beregrmegye. 
gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a légző-
n e r v e k huru to t bántalmainál igen jó hatású még 
.'. .'. akkor is, ha versesek esete forog fenn. . '. 

Megrendelhető: ÉDESKUTY L.-nél Budapesten és 
a forral kezelőségénél Munkácson. 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

„író angyal" 
gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NOVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. 

TÖRLEY, 
PEZSGŐ 

Válaszú kknldemények, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- él 
lemezjegyzék Ingyen és bérmentve. 

íztelen 
ehinínbőL 

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 ehinint be¬ 

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

na minden egyes piros 
csomagolópapíron 

R o z s n y a y M á t y á s 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11266 

gyógyszeretára 
Arad, Szabadság-tér. 

Baíntüníér, 
Fél méternél magasabb. 
járó és éneklő óriás baba; 
mozgatja fejéi,jár, csókol 
dob és két vig dalt énekel. 

Gyönyörű csipke-
ruháhan csak 15 kor. 
Igin finom batiszt ru-
liáhan, csipke kalap¬ 
pal csak 20 kor. Vidékre 
utánvéttel. Baba-központi 

szétküldés! ház 
Fekete V. Gyula 
Bécs 5. Schönbrunner-

strass,e 32/B. 

KARACSONYlfsUJEVIAJANDEKOK 
LOW SÁNDOR 

ÉKSZERÉSZ LS ÓRÁSNÁL 
BUDAPEST. • JÓZSEFKÖRUT81 

ÁRJEGYZÉK. INGYEN 
OLCSÓ CSEH ÁGYTOLLü 

S kiló : nj fosztott 9.60 K, jobb 12 K, fehér pehelypuha fosztott 18 K 
24 K, hófehér pehelypuh* fosztott SOK, 38K. Szák 

Íliláé portómentes, utánvéttel. A kicserélés és vissza-
vétel portomegtérités ellenében megengedtetik. 

B E N E D I K T S A C H S E L , L o b e s 60. l 
\] Fost Pilsen, Böhmen. 

ÚJDONSÁG!! 
PAPEK-féle 
[törv. védett 

pénztárcza 
erős zerftebSrből."Előnyei: egy drb bőrből készítve, minden pénz¬ 
nem külön van. lapos és nem merev. — Urak részére \\ cm. bosz-
szú, TVicm. széles 3 korona, hölgyek részére 11 cm. hosszn, 6',/ícm. 
széles 3 K. Vidékre 2 darab megrendelésnél porlómentes kfildés. 

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

A K I - Í K RntWnillíP s e r é t e s automata ismétlő fegyver megjelent és belőtt példányok gyári áron 
IV vő DlUtlUlllg legjobban nálam szerezhetők be. 

Vadászfegyverek 
legjobb gyártmányok u. m.: 
Nowotny I. Prága, Holland 
& Holland, Pnrdey Scot stfo. 

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

HDZELLi M.czépéi BndapesUV.Jáczi-ntcza28, Legújabb árjegyzék 
ingyen és bérmentve. 

MalljuK 
ama szeplős hölgyeKet 
kik arczukról egész egy szerűen lemossák az összes szeplőt és pattan ást a DIANA szappan és DIANAkrém segítségével, 

— KÖSZÖNŐ 
Igen tisztelt Gyógyszerész úr 

Ne vesse meg az én elismerő levelem, de nem tudom másként meghálálni azt, 
hogy a Diana crémje minden szeplőmet elmulasztotta. Különben nem volt semmi 
szépséghiba rajtam, de az a sok szeplö egészen eltorzította az arczomat s azt hiszem 
a fő aj? egy nőnél, hogy az arczböre sima és fehér legyen. Egész életemben hálásan 
fogok Önre gondolni. Üdvözli Hans Grete Sáugerln. 

a lehet, küldjön utánvéttel 4 darab Diana-szappant, mert már elfogyott a másik 
ab és én annyira megszoktam már a Diana szappant, hogy nem is tudnék más 
annál mosakodni. Dicséretére válhat ez a szappan, mert mióta ezzel mosakszom, 
egyetlen szeplőm sem és hófehér lett az arczom. Amikor a Diana-krémet kezd¬ 

tem használni, először nagyon megijedtem, mert egészen lehámlott a bőröm, de utána 
annál szebb lett az arczom. Mindenkinek örömmel ajánlom a Diana-szereket. Azonnali 
einllitAot 1..Í.-szállitást kér Kelemenné. 

Tisztelt ERÉNYI úr l 
Szívesen terjesztem az ön Diana-szappanét és Diana-crémjét, mert végtelen örömöm 

van, mióta ezen szereket használom. Ahányszor a tükörbe nézek, mindég áldom ént, 
hogy ilyen csodálatosan eltűntek a szeplőim és pattanásaim. Kérek ismét 6 darab Di-
ana-szappant és 3 Diana-crrmet nappali használatra. Tisztelettel Bchleslnger Gertrnd. 

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

nácsos gyengén bepuderezni az arczot, küldjön tehát 2 doboz fehér púdert szarvasbőrrel és 
miután úgyis egy a portó, tessék hozzácsomagolni 3 darab Diana-szappant is. Ha van 
valami jó mitesser-irtója, ügy küldjön azt is, de csakis Erényi-féle legyen és ne kerül¬ 
jön többe 2 koronánál. Megint csak azt mondom, hogy a legjobb szeplö elleni szeraz 
Ön Diana-crémje és Diana-s/appanja, mert az én szeplős arczomat valami bámula¬ 
tos módon megszépítették az Ön szerei. 

Teljes tisztelettel IiUdwig- Sarolta. 

DIANA-PÚDER 
pedig arról nevezetes, hogy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen láthatatlan; 
amennyiben pedig teljesen ártalmatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láthatósága a kékes-
szinü arczbőrnek. amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak. 

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

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

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

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.) 
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HÜTTL TIVADAR 
Alapittatott 1854. évben. 

Bel- és külföldi porczellán, 
angol fayance és üvegáruk. 
Legnagyobb választék ét¬ 
kező-, kávés-, teás-, jour-
(sandwich) és mosdó kész¬ 
letekben. :: Monocjram-
mos és czimeres kész¬ 
letek. Használati és dísz¬ 
tárgyak. : : : : : : : : : : 

Cs, és kir. üdv, szállító 

porcellőniyfiros BUDAPEST? 
" V., DOROTTYA-UTCZA 14. SZ. 

Most megjelent képes árjegyzék 
kívánatra ingyen és bérmentve. 

. fa 
• ^ • • s * 8 * 

Dús raktár a meisseni 
szász királyi, franczia li-
mogesi és a koppen¬ 
hágai dán kir. porczellán-
gyárak készítményeiből. :: 

Alumiiiite franczia tűz¬ 
álló porczellán főzőedé¬ 
nyek. Teljes kelengyék. 
Saját porczellángyár 
Budapesten. :: :: :: 

LOHR MÁRIA 
* * * * Ezelőtt KHeurOSZ. * * * * 

Csipke-, vegyészeti tisztit ó és f estéaseti 
intézete,.gyár: VHJUBaroM-nto«a85. 
Fióküzletek: IV., Eskü-út 6, VI., Andrási >--At 16. 
MII., József-karút 2, IX., Calvin-lér 9, V„ Harmln-

ciad-utcxa 8, VI., Teréi-kOrut 89 

•A8YARHOH ELSŐ. LEBMA6YOBB ÉS LE6JOBB HÍRNEVŰ ORAUZLETC. 

ORÁK.ÉKSZEREK 10-éviiótállással 

RÉSZLETFIZETÉSRE 
KBOM árleovzék béftnentve. Javítások pontosin •»k5z8ltotn«lL 

GALDERONI és TÁRSA 
látszer raktár :: Váczl- f>| ]f\ \ P|T í i T 
u. 1.. Oizella-tér «arok. *> ULfA.f'HiO * , 

Női színházi látcsörek fogantyúval. Színházi lát-
esöv«k aluminiumbóL Prizmás látcsövek, Zeiss, 

Busch, Goerz 
is az összes 
többi gyárt¬ 
mányok ere¬ 

deti áron. 
Aneroid lég-
súlymérok. 

Hőmérők. — 
Szemüvegek _ és orrtsiptetök arany, donble 
ezüst-teknőséa nikkelfoglalattal. Lorgnettek 
arany, ezüst, donble, gyöngyház és teknős fogla¬ 
lattal. Fényképészeti készülékek és kellékek 
raktára. Kodak eredeti gyári áron, stb. Viezi-o. 50 

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

Budapesten, I.,Mészáros-utcza 58, sz, 
Telefonszám 41—48. Sftrgönyczím: Cartonage. 

Gólerőre berendelve. 

A magyar kir. dohányjövedók szállítója. 

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

KIMUTH KÁROLY 
:: MÉRNÖK ÉS GYÁROS :: 
Cs. és kir. fensége József főher-
:: czeg- ndvari szállítója. :: 

= Gyár és iroda: ===== 

Budapest, VH, Garay-n. 10. 

Központi TÍZ- és gőzfűtések, légszesz- és 
vízvezetékek, csatornázások, szellőztetések, 
szivattyúk, vizerűművi emelőgépek stb. stb. 

Tervek, költségvetések, jövedelmi előirány-
:: zatok gyorsan készíttetnek. :: 

GANZ ÉS TÁRSA 
MOTOBOK bensln-, g*i-, silTÓg-ii- és kohóg-is-özemr*. Kömtl heng-trlóg-ipek. 
Qőiekék. Göimótoro« »i»melysiilllto vasntl kocsik kis- é* nagyvastitak számára. 
Mindenf el« rá inti kocsik ssméljr- és teherszállításra. Voíuíi felszerelések. Kéregüntétü 
keretfk (Griffln rendszere). Ksnff*rssék«k malmok ssiunán kéregöntetü hengerekkel. A/m-
ientéle malomaépek. Bg-éss malmok b«r«nd«és« és f*lssar*lése. Turbinák 01 elér¬ 
hető legnagyobb hatásfok biaotitásával. Tranzmissziok. Qyiri b«rendeséa«k. T»rl»-

gyári tm kóapritó-gépek. Árjegyzékekkel él költségvetésekkel szívesen szoli/álimle. 

Ganz-féle Villamossági R.-T. Budapesten, I I . kerület, Lövőház-utcza. 
Elektromos világító és •rőátvlteli bersndesések egyen- és váltakozó áramra. Kolibri 
ivlampak relclámczélokra Elektromos üzemek berendezése uradalmakban. Meglévő 
berendezések átalakítása. Elektromos özemü sslyattynk, tejgazdasági bereniezések, emelő¬ 
gépek, ventilátorok, mezei vasutak, szántó-, esépló-, aprító- és takarmány ozó-berendezéiek, 
Elektromos kis- és nagyvasTitak. Banjravasntak. —Árjegyzékekkel él költségszámítá¬ 

sokkal szívesen szolgálunk. 11808 
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<REKORD> 
kézitáska 

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

] CSÁNGÓ bőrdíszműves, Bpest, lazemn-körút 3 . 
D Pénz-, szivar- és bankó-tárczák nagy választékban. 

Vidékre a pénz előleges beküldése mellett portómentes . 

WESZELY ISTVÁN 
• • Budapest, IV., Váczi-utcza 9. 

Les .Alexander', .Mars', .Hercules' stb. korcsolják. 
Bohonczy „Columbus"-korcsolya főraktára. 
Jég-Hockey, Rodel, Flexible-Flyer, Bobsleigh, 
Tobbogan, Skeleton. — Hó- és jégsporl-sapkák, 
keztyük, Sweaterek, hóczipők stb. legfinomabb minő¬ 
ségben. :: :: :: Árjegyzék bérmentve küldetik. 

BORSZEKIPAR 
Kendi Antal Bpest, IV. Károly-n. 2. 

Angol bőrbutor 
renoválása saj t mühelyemben. 

Ebédlő. 
••ékek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Síékátal*-
kitá.ok. 

S Z Ő LŐ O LT VAN Y, 
izölövesszőröl és borról nagy í r tmrnn " bérmenUe küldöm meg 
képes árjegyzékemet i^&J oU , kJ ősimét tudatja. 
Ezen könyvet még az iá kérje, a ki rendelni nem akar, mert 
ebbói megtanulhatja a szőlőtelepítést 5 e mellett sok 
siölökép van benne. Szőlőoltványokhói ti más egyéb európai ét 
amerikai sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű Delawaré-
ból állandóan több millin készlet eladó, olcsó ár mellett Több ezer 
•lismerőlevél, közte több herczegi és grófi uradalomtól. Czim : 
SZŰCS SÁNDOR F I A szőlőtelepe Bihardiószeg. 

Míg eddig a régi bőrbetegségek, a legkulnobözóbb snlyos 
idegbajok (nenrasthenia, vitustancz), a sápkór, a női 
amot eléktelenitó pattanások 8 a női nemi szervek 
telyásokkal kombinált hurutos megbetegedéseinek 
Ketelesénél csekély értékű idegen Tizekre Toltunk nUha, 

addig ujabban 

. P ARADI ARSEH j£S2J 
ohran kincsünk Ttn, mely minden eddigi arsensaias Tiinél 

gno L«,co) hatisosabb, könnyebben emészthető « 
ID»P,»*K ">»'- minthogy legelőkelőbb orrosi tekintélyeink fel-

s a togy asztok égisz serege dicséri hatásait, hazánkban 
^ i ^ ' . S " 1 1 '"'rólagos keresletnek örvend. 

ü 1 * 0 0 ' *&& • " " ™rtart*lmn gyóervlnt s m Mrtaillemiwini 6 koron. 5 ^ fffifaéT bermente«en siillit » 
Ffinttár: ÉDESKUTY L. 
Kapható minden gyógjrtártsB éa in«gkl»h»tó f 

BLÚZOK = RUHÁK 
coetum és pongyolák 

Bpest, VI, Andrássy-út 48. 
DivatUp Inc7.nl! 

LEGJOBB ARaSIÉPITŐ SZER 

Anyát, óvjátok gyermekeiteket a hitgerlnczelgörbüléstől!! 

Nincs többé elgörbült test! 

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok által aján 
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesésen köny 
nyü és hygienikns! Vattázás nélkül elfödi az egész elgör-
bülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló 
testegyenéazeti müintézetemben a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá: 
egyenestartók, árókésxülékek, mülábak és mükezek, 
ei. és kir. m b . KELETl-féle sérvkötök, haskötők. 
Új! Gummi - görcsér harisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬ 
közök. — Kepei árjegyzék ingyen és bérmentve 
"ITT, T "PT'T .T orvos-sebészi műszerek és 
XXJJJ^XJXJ. f j . gnnuniArok.gyára : : s : 
Budapest, IV., Koronaherczeg-ntosa 17. szám. 

ABCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES! 

:: vagy Rizs vaj törv. védve. :: 
Az éretlen rizs TEJIÍE.Y1Ü 
nedvéből készített csodás és 
:: gyorshatásn arcz-szépitő. :: 
Teljesen kisimítja a ránczo-
kat! Egy adag ára 3 K 5O f. 
Kgy clrb szappan ára l K 5O f. 

Főraktár Magyarország részére: 
Bpest: Török gyógytár Királyu. 
Kolozsvári: Dr. Biró gyógytára. 

Ha lúdtalpa van 
fa/a/áúa 

S E R I É * szakorvosok által ajánlt szabad. Lanfer-
•i ludtalpfüzó prospektusát — Egyedüli készíti 

SZÉKELY ÉS TÁRSA 
ortopSd cipő-készítő 

Budapest, Muzeum-körut 9. 
Képes árjegyzék 
mindennemű ci¬ 
pókról ingyen. 

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

FOGAK 
Aranyfogkoronák, a ranyhida t és mindennemű kaucsuk 
fogazatok, melyekel a szájból kivenni nem keli. A gyökerek el¬ 
távolítása fölösleges. Tartós porcelán- és arany-tö¬ 
mések. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótálláisal. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielégittetnek, meg vár haljak. — Mérsékelt ársk. 
Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. Neufeld D. fogorvos rolt techn. assistense. (Lift.) 

sorok száj¬ 
padlás nélk. 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

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

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

Dunai fctenseri hmntort, valamint Humor, 
Languszta, 

Scampi stb. siállit 

Weioberger 
Budapest , V., Deák Ferencz-tér, Halcsarnok. 
Telefon 81—85. Telefon 91-86. 

BÚTOR 
ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénzvagy részletre kapható 

SÁRKÁNY I. 
butoriparosnál, Budapest, 
VII.,Er»ébet-körnt26.Bi. 

műhely és raktár. 

Allatkedvelöknek 
Diana-telepünk 

megtekintését, hol minden¬ 
fajta fajebek, fajmacskák 
és faj nyulak, különböző 
exotikns állatok, madarak, 
dissssárnjasok, fajba¬ 
romfiak, fajgalambok 
stb. kaphatók. Kívánatra ki¬ 
merítő árjegyzékünket díj¬ 

mentesen küldjük. 

DIANA TELEP 
vezetőségre 

Posta: Tar , vasút: Pásztó 
(Hevesmegye). 

Kimerítő árjegyzéket ki-
:: vánatra díjtalanul. :: 

Pranklin-TársuUt nyomdája. Budapest, IV, Kgyetem-utoza 4. szám. 

A „Titania" 
gyorsgó'zmosógép 

f a l n l m n l m i n d e n niOSÓgé-
l e l n l m n l pel> bármely kon-
knrrencziáboz tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lármáTal 
és piaczi reklámmal hirdet-
tetnek) ; 
_ - _ hófehérre harmad annyi 
" M " időben, mint azelőtt; 
b l _ X l l » fehérneműt eddig 
K í m é l i e | nen l «rt módon; 

megtakarít L5 

OLCSÓ de jó. 
Sok eieráll üiemben és ugyan-
:: ennnyi az elismerölevél. •' 
•XT Próbára is. " « « 
T i t a n i a - m á n g o r l ó . 

17-féle 
nagyság¬ 

ban 2—3 
ktményft-
hengerrel, 

minden ár-
fokozatban 
3SK-UI 

feljebb, öt 
éri jótállás 

Tit*ni»-forréftM>sar«. 
elsőrendű paragummi heBger-
reL Prospektusok, plakátoké* 
referencziák ingyen. Ma««r-

Oszkár Budapest, VL kér, 
Nagymező-utczt 49. * 

W e l s , Felsó-Ansztria*. * 
Gyártanak különlegességet 
gyanánt : mosógépeket, takar-
mány-fUesttíket, vetogepe-
ket,si*nagereblyéket,siegee«-
fecskendőiét, kulónzőket, stb. 
Részletfizetés*! 

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

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, DECZEMBER 12. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Keáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

i7J,?/v„í • • f Egész évre ... _ 16 korona. A iVtlágkróntká>-veí 
Ziojize sí 1 F é l é v r e _ _ _ _ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
feltételek : ( Negyedévre „ „ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postaüag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

A BETLÉRI VADÁSZAT. 
O D A F Ö N T , a betlériíasiély tájékán, a gömöri 

hegyek fenyves és bükkös lejtőin hangos, 
nagy élet folyt a minapában. Izgalmas, 

véres, fegyverdörgéses és muzsikás férfias mu¬ 
latság. Medvék halála és aczélos kedvű nagy¬ 
urak vidulása. 

Nem az első ilyen mulatság azon gyönyörű, 
festői tájon. A betléri kastély ura, gróf And-
rássy Géza nagy vadász és igazi nagyúr. Mű¬ 
vésze minden férfias sportnak és művésze egy 
ősi magyar virtusnak: a vendéglátásnak. A bet¬ 
léri kastélynak már sokszor voltak fejedelmi 
vendégei és valamennyi úgy érezte magát ott, 
hogy megint visszakivánkozott. Henrik porosz 

herczeg, a német császár testvéröcscse, a ki 
szintén a viszontlátásra / köszönt el a vadá¬ 
szat végén a házigazdájától, azokban a szo¬ 
bákban lakott, a melyekben néhány év előtt 
a néhai Ottó főherczeg töltött kellemes, szép 
napokat. A József főherczeg lakóosztálya pedig 
annak idején Szerbia vidám lelkű királyának, 
Milánnak volt fényes vendégszállása. 

A B E T L É R I V A D Á S Z A T B Ó L . — HENRIK POROSZ KIRÁLYI HERCZEG, Balogh Rudolf fölvétele. 




