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8 nap elegendő ahhoz, hogy kezei hófehérek, 
tiszták, simák, -puháit s bársonyszerüek 
legyenek. A, ki a DIANA szappant és 
DIANA krém hatását ismeri, az tudja 
jól, hogy ezeK a legjobb kézfmomitók, 

Előkelőbb urak és hölgyek nem is tudnak mosakodni csak DIANA szappannal. 

EREÜETILEVELEK: 

Tisztelt Gyógyszerész ár! 
Sokat hallottam már az Ön Diani-izippaníról és Mg mindenütt csak dicsérttel hallottam, 

megpróbálkozom én is vele tehát. Tessék küldeni egy darab Diana-szappant, de olyat, hogy min¬ 
den szrplőm és pattanásom elmúljon tőle. Hl jónak bizonyul a Diana-szappan, ngy sokkal töb¬ 
bet hozatok és ajinlani is fogom mindenkinek, ngy mint ahogy nekem a ajánlották. Kérem azon¬ 
nal küldje a Diana-suppant. Kiváló tisztelettel N a g y I i t v á n n é . 

Kedves Gyógyszerész úr! 
Miután egyszerre elláttam magam Diana-crémmel, Diana-szappannal és Diana-púderrel hu¬ 

zamosabb iilöre. ezúttal nem kérek ugyan semmit, de szívesen írok önnek néhány sort azon vég¬ 
telen kellemes változásról, mit az ön bőrápoló szereinek köszönhetek. Tudja kedves Erényi úr. 
engem igazin egész boldoggá lett. m> rt valósággal szégyellem pár héttől ezelőtt társaságba menni, 
olyan vörös volt az arczom és kezam tel* volt s t bőröm pattanással, ma pedig minden elbizako¬ 
dottság nélkül merem mondani, hogy kifogástalan szép t bőröm. Hazafias üdvözletét küldi 

Mrs. Mary Smlth. 

Igen tisztelt Uram l 
Eddig még mindég alaposan becsapódtam t sokat hirdetett holmikkal, de a< Ön Diana-

szappanával végtelenfii meg vagyok elégedve. Alig egy hete. hogy használom s minden csúnya 
pattanásom eltűnt, sőt az orrom sem vörös azóta. Már számtalan szert kipróbáltam, de eredmény¬ 
telenül. Méltán nevezhetik a Diana-szappant a szappanok királyának, mert tényleg csuda hatása 
van. Nem mulaszthatom el, hogy ezeket önnel ne tudassam. N e n s c h a t t e l C l a r i s s e . 

Tisztelt Gyógyszerész ár l 
Nagyon ittasén venném, ha néhány sorral megnyugtatna, hogv szál!it-e ön ide Abbáziába 

Diana-specialitásokat, mert félek nagyon az utánzatoktól s azt hiszem, önnek is előnye, ha a 
vevők megmaradnak azon jó véleménynél, mint az önnél beszerzett Diana-szerek elhasználása 
után bátran terjeszthetnek. Mindeddig remeknek bizonyult nálam és egész családomnál a Diana-
erem és szappan, mióta ezeket a kellemes illatú szereket használjuk, nincs szeplős arcz közöttünk. 
Tárom sorait s vagyok tisztelője D r . S . J . - n é . 

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. 

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

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

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

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

f<REKORD> 
kézitáska 
Legújabb minta. Erős zerge-, angol 
saffián- vág; kecske-bőrből minden 
alinben 18 cm magas, 21 cm szé-
lea, selyem béléssel, belül toilettel 
II l oronácrt kapható a készítőnél 

] CSÁNGÓ bőrdíszműves, Bpest, Hnzenm-kőrút 3 . 
JPénz- , szivar- és bankó-tárczák nagy választékban, l 

Vidékre a pénz előleges beküldése mellett portómentes. U 
=<-"—"—"—"—"—" " "" " "—"• 

Feketére fest - Hófehérre tisztit 
hetenként sok 100 rabit. 

liuhn.lt 
naponta átlag 20.000 eallérl.ké/«löl. 

. -íf tisztittatnuk 

lALTEAIEitiKfc rohafestőgyárában 
= KASSA. Alapítási év: 181O. ===== 

Rozsnyay vasas ctiina bora, 
Igen hatftöos vérszegénység, sáp¬ 
kor, neorasthenia eseteiben. Egy 
' / • literéé üveg ám 3.5O kor. 

A Rozsnyay-féle 
vanaa china bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felttl-
uinlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszertár bán. 

Továbbá a készítőnél: 
Rozanyay Mátyás gyógyszer¬ 
árában Aradon, Pzabadeág-tér 

Köhögés 
rekedueget, hurutot, görcsös kö¬ 
högést gyorsan és biztosan meg¬ 
szüntetnek ai orvosilag kipróbált 

a három fenyővel. 
5300 hiteles bizonyítvány a biztos 
sikerről tannskodik. Csomag 30 éi 
40 fill. gyógytárakban és drogé¬ 
riákban. F r . K a i i e r Bregenz, 
:: Vorarlherg. :: 

Rendeléseknél 
szíveskedjék 
lapunkra íiivat-
::: kozni. : : : 

Franklin-Társalat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

FALÜDI LÁSZLÓ út 48. 

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

Angol bőrbutor 
renoválása saját műhelyemben. 

Ebédlő. 
székek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Székátala 
kltások. 

KÜLÖNLEGESSÉGI GÉPEK 
Cementtetőcserepek Cementiirtömbök 
Cementlapok Cementfalazót ég-Iák 
Cemeutalagcsövek CementsalaktégliSt 

= előállítására. -

Vizvezetékcsövek 
Kerítésoszlopok 

FŐ R MÁK 
Ablakkeretezések 
Határkövek «tb. w 

előállítására.: 

Különlegességi gépgyár 

Dr. GASPARY & Co. 
MARKRANSTADT Leipzig mellett. :: 

Levelezés minden nyelven. 

díjmentesen. 

6, SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, FEBRUÁR 6. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

F I -/•„„/,!«• ( E 8 é s z e v r e — — l e korona. A • Világkrónikáival 
S1 { Félévre „ „ _ 8 korona, negyedévenként 80 HUérrel 

feltételek : [ Negyedévre _ _ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

ÜSTÖKÖSÖK. 
i KÉGI IDŐKBEN tulajdonképeni üstökösbabo-
\ náról szó sem lehet. Hiszen a mikor még 

-i-A-nem ismerték ezeknek az égitesteknek 
kozmikus eredetét s egyáltalában az egész 
világegyetem mibenlétéről téves felfogások ural¬ 
kodtak, az emberi képzelödésnek tág tere nyí¬ 
lott s mindenki kénye-kedve szerint nyilat¬ 
kozhatott róluk. Ma azonban, a mikor az 
üstökösök kiléptek a mesék országából és a 
valóságok világában tudományos vizsgálatok 
tárgyául szolgálnak, joggal csodálkozhatunk a 
tévhitek változatosságán és az indokolatlan ré¬ 
mület gyors elterjedésén. E jelenség lélektani 
okait keresve, másra, mint természettudományi 
iskolázatlanságra nem is gondolhatunk. Csak 
elvétve foglalkozunk a gyakorlati 
tudományok eredményeivel s azo¬ 
kat meg nem értve, belőlük hibás 
következtetéseket vonunk. Bizony¬ 
sága ennek, hogy a mig a Halley-
féle üstökös előre jelzett érkezte 
sokakat nyugtalansággal tölt el, 
addig a január 17-én, ideiglene¬ 
sen — a míg esetleg más régebbi 
üstökössel identifikálható lesz — 
Í910 A-nak nevezett s Johannis-
burgban felfedezett, derült estéink 
első óráiban nálunk is jól látható 
üstököst nemcsak kíváncsisággal, 
hanem érthető lelki gyönyörűség¬ 
gel szemlélik, mert erről nem 
rendelkezvén pozitivus megfigye¬ 
lési adatokkal, a félműveltség 
balga magyarázatai tisztánlátá¬ 
sunkat meg nem zavarhatták. 

A történelem által felsorolt ösz-
szes üstökösök váratlanul feltűnt 
égi jelenségek voltak, mert ha 
hirdették is megjelenésüket, azt 
általában valami rendkívüli ese¬ 
ménynyel hozták kapcsolatba. Va¬ 
lamennyi között a legnevezete¬ 
sebb a Halley-féle, mert Newton 
gravitáoziós törvényei alapján ne¬ 
vének viselője róla mutatta ki 
először kozmikus eredetét. Vissza¬ 
tértét 1758-ra jelezte, de követ¬ 
keztetéseiért sokat kellett szen¬ 
vednie, a mennyiben kortársainak 
zöme számításait kalandos kép¬ 

zelgésnek minősítette. Elte alkonyán azonban 
mégis megértették őt s 1724-ben bekövetkezett 
halála után az üstökös visszajövetelére már 
nagyban készülődtek. Csakugyan meg is .je¬ 
lent 1758 deczember 25-én, s ezzel Halley 
számításai és feltevései beigazolást nyertek. 

A XVIII. század ez örökké emlékezetes fel¬ 
fedezése után több mint száz évig, egyéb segéd¬ 
eszközök hiányában a csillagászok az üstökö¬ 
sök pályaszámításain túl alig jutottak. A Hal¬ 
ley-féle üstököst illetőleg másnemű vizsgála¬ 
tokat különben sem folytathattak, a mennyi¬ 
ben az, hosszan elnyúlt s a mi naprendsze¬ 
rünkön túl terjedő elliptikus pályáját átlag 
csak 7ö év alatt futja be. Legközelebbi vissza¬ 
térte e szerint 1835-ben volt, de az éjszaki 
félgömbön akkor is csak néhány napig lát-

HALLEY (1656-1714), 

A KI EGY ÜSTÖKÖS PÁLYÁJÁT ELŐSZÖR SZÁMÍTOTTA KI 1682-BEN. 

hatták. Mostani megjelenésekor, ez évi ápri¬ 
lis 20-ikán lesz napközeiben s mint a mel¬ 
lékelt ábrából látható, május második felében 
pedig földközelben. Április végén a kora haj¬ 
nali órákban már szabad szemmel is láthat¬ 
juk, de sajnos csak rövid ideig, mert folyton 
közeledve Földünkhöz, a Nap elé kerül, tehát 
csak a nappali órákban fog a horizont ;felett 
tartózkodni. Júniusban azonban a Nap teljes 
megkerülése vitán az alkonyfényben újból fel¬ 
tűnik, azonban ismét csak rövid időre, — úgy 
mint az új Í9ÍO A. üstökös - - hogy azután 
tőlünk nagy gyorsasággal távolodva a világ¬ 
egyetem térségein emberöltőnél hosszabb időre 
eltűnjék. A déli féltekén, a hol ez évszakban 
hosszabbak az éjjelek, jóval huzamosabb ideig 
fog az égen ragyogni, 

A transzvaali Í910 A. üstökös 
pályaelemei ma még ismeretle¬ 
nek. Eddig mindössze annyit tu¬ 
dunk róla, hogy januárius 17-én 
volt napközeiben, azóta pedig 
csökkenő sebességgél a Naptól 
éjszakkeleti irányban távolodik. 
A mellékelt csillag-térkép szerint 
mostanában a Pegasus csillag¬ 
képében tartózkodik. 

Az üstökösök legnagyobb része 
parabolikus pályán mozog, közel 
4á km. másodperczenkénti sebes¬ 
séggel. -Azok az üstökösök, a me¬ 
lyeknek sebessége ennél kisebb, — 
mint például a Halley-féléé is — 
elliptikus pályán mozognak, mert 
a Nap vonzóerejét leküzdeni nem 
bírják s kénytelenek ennélfogva 
ismét visszatérni. Vájjon az 1910A. 
üstökös is visszajön-e, ma még 
nem tudjuk, ezt a mostan folyó 
megfigyelések döntik majd el. 
Egynéhány hét múlva bizonyára 
rendelkezünk e tekintetben is 
adatokkal. 

Alakjukat illetőleg az üstökö-
• sok két részből állanak, u. m. a 

kerek, néha több részre osztott 
magból és a csóvából, a mely 
viszont lehet egyenes vagy ívelt, 

• homogén vagy sávos és K-gyező-
szerűen kiterjedt. A csóva kivétel 
nélkül, — az üstökös-pálya bár¬ 
mely pontjában -— a Naptól el-

szám. 
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Jif.i 

A FOLD ÉS A HALLEY-USTOKOS PÁLYÁI 1910-BEN. 

sara szolgáljon, hogy a cziángáz-
nak, ennek a szabadon aligha elő¬ 
forduló müproduktumnak, legalább 
a rendelkezésére álló műszer nyo¬ 
mát sem mutatta.' 

Meg kell még említenünk, hogy 
a csóva önvilágító képességét 
elektromos hatásokban keresik és 
Arrhenius hipotézise szerint a 
Napból minden irányban kiáramló 
negatív elektromos töltésű apró 
testecskék az üstököst érve, gáz¬ 
nemű anyagát világítóvá teszik; 
a Napnak taszító ereje azután 
ezeket a csóvaképződés irányában 
tovább löki. 

Az eddigi tudományos vÍ7"gála-

fordult, ezért látjuk, mint a mellékelt váz¬ 
lat mutatja az Í910 A. üstököst is magjá¬ 
val a már lenyugodott Nap felé hajolva, 
míg a csóva a zenit felé tart. Eleinte kis 
ködfoltoknak látszanak, a többi apró csillag¬ 
tól alig különböztethetők meg s csak a Nap 
felé közeledve kezd a csóva kialakulni, hogy 
azután napközeiben elérje hoszszának maximu¬ 
mát, utána pedig lassanként ismét eltűnjék. 
A kiknek módjukban volt az Í910 A. üstököst 
az utóbbi napokban figyelemmel kisérni, jól 
láthatták, mint halványodik és rövidül foko¬ 
zatosan. A Jerkes obszervatórium mellékelt 
tizennégyszeres nagyítású négy felvétele sze¬ 
rint múlt évi szeptember második felében a 
Halley üstökös is még igen apró 15—16-od 
rangú, tehát szabad szemmel nem látható csil¬ 
lag. A fénykép-reprodukcziókon egy millimé¬ 
ternek az égen 7'8 ívmásodpercz felel meg az 
égbolton. A csillagok ilyen fotográfiai felvéte¬ 
lei az asztronomusok legnehezebb és legfárad-
ságosabb feladatai közé tartoznak, mivel a 
távcsőre erősített kazettát, épen a lefotogra-
fálandó égitestek gyenge fényereje miatt, 
Órák hosszat is az objektumra beállítva kell 
tartani. Ha a felvétel készen van, akkor külön 
erre a czélra szerkesztett nagyító készülék alatt 
a vizsgálat tárgyául szolgáló csillag helyzetét 
megállapítják, még pedig olyképen, hogy előbb 
a lemezen lévő egyik fényesebb csillag, hely¬ 
zetével hasonlítják össze. A jelen esetben a 
fényképek baloldalának középső részén látható 
fényes csillag (nagysága 8—9-ed rendű) szol¬ 
gált a számítás alapjául. 

A legfontosabb kérdés, a mire laikusaink a 
legkiváncsiabbak, az, vájjon az üstökösök mi¬ 
féle anyagból állanak s mi történik ezzel a 
csóva képződése közben. E tekintetben sem 
tudunk ma még igen sokat, hiszen a mióta 
a fotografálás és a spektrálanalizis tudománya 
a rendelkezésünkre áll, aránylag igen kevés 
üstököst volt módunkban megfigyelhetni. A Hal-
ley-féle üstököst ilyen irányban még meg nem 
vizsgálhatták. Csak gyanítjuk, hogy úgy mint 
a többi, ez is kezdetben majd folytonos, tehát 
szilárd anyag jelenlétére valló színképet ad. 
Hogy azonban tényleg a meteorok kisebb-
nagyobb tömegéből áll-e, az még nyílt kérdés. 
A világegyetem térségeiben uralkodó alacsony 
hőmérséklet folytán minden anyag szilárd hal¬ 
mazállapotú, de a mi hőmérsékleti viszonyaink 
közepette ugyanazok légneműek vagy csepp¬ 
folyósak is lehetnek. 

Ha már most ezt a feltevést alapul elfogad¬ 
juk, akkor az üstökösökben a következő folya¬ 
mat mehet végbe: 

A mint az a Naphoz közeledik, akkor szi¬ 
lárd alkatrészei megolvadnak, majd izzó gőz-
és gázállapotba kerülnek. A tulaj donképeni 
mag körül tehát légburok keletkezik, a mely 
a Nap fokozódó hatása alatt mind jobban és 
jobban elnyúlik; képződik a Naptól elfordult 
önvilágító, tehát már nem szilárd halmazálla¬ 
potú csóva. Dr. Konkoly-Thege Miklós, az orsz. 
meteorológiai intézet neves igazgatója nagy-
tagyosi birtokán levő csillagvizsgálóján az 
1910 A. üstököst egy kis Zöllner-Vogel-féle 
spektroszkóppal megvizsgálta s a mag folyto¬ 
nos színképe mellett ott találta a szénhidro¬ 
gén gázokat jellemző sárga, zöld és kék, az 
ibolya felé hajló vonalakat, a melyek közül 
a zöld volt a legélénkebb. Szerinte a mag 
vöröses árnyalatával a Mars bolygó izzó vörös 
színéhez hasonlított és gyenge polárosságot 
tüntetett fel. Az aggódó lelkek megnyugtatá-

A HALLEY-ÜSTÖKÖS LEGUTÓBBI MEGJELENÉSEKOR, 

1835 OKTÓBER 30-ÁN. 

tok szerint tehát az üstökösök nem is oly 
félelmetes természetű égi jelenségek s ha 
tényleg azok lennének, akkor a tudós kutatók 
szfalanksza aligha őrizhetné meg nyugodtságát 
és hidegvérét, lévén annyi üstökös az égen, 
a mennyi épen tetszik. 

Dr. Massány Ernő. 

ÜTI KÖNYVEMBŐL. 
(1909.) 

Paris tükre. 
Ez a Szajna. — Zavaros, zöldes-sárga, 
Mintáz abszinth a montmartrei kocsmákba', 
Itt a gloire s a gall szellem ragyog, 
A Louvre roppant kincsháza amott. 
A Notre-dame... dús palota-sorok. 
Körülem fenn — a Pont des Arts-on állok — 
Pucczos emberraj... lenn piszkos hullámok 
Sodrán virág, könyv s egy — hulla forog... 

Világ városa, ez hű tükörképed. 
Paris, borzongva kell csudálnom téged. 

Pária tánczol. 
Július 14. 

Ez a város, Paris város 
Ma egy ország tánezos kertje. 
Monsieur, madame — fiatal, vén, 
A bolondját járja benne. 
Szól a duda, a sipláda -
Gallus urak roggyant ina, 
Gallus dámák piczi lába 
Heje-huja! — tipeg-tapog, 
Illeg-büleg, libeg raja! 

A bámuló nagy tömegben 
Nézegetek, álldogállok. 
Mellettem két nlóden német», 
Szöges botok . . . medvelábok. 
A keringő vidám sereg 
Fidonc! — könnyű gall kedélylyel 
Bájuk vihog, rájuk nevet. 
. . . Súlyos germán talpak alatt 
Nyög a párisi kövezet . . . 

(Paris.) Lampérth Géza. 

6. SZÍM. 1910. 57. ÉVFOMAM. VASÁKNAPI ÚJSÁG. 119 

VIHAR. 
Tar aj ló hullámóriások . . . 
Ott messze egy gálya bukdácsol. 
Minden bordája meg-megroppan 
A zajló, dörgő hullámokban 
S foszlányok lógnak árboczáról. 

Harsogj csak tenger . . ! Mit tudod te, 
Mi örvénylik az én lelkemben . . . 
Mélységed, mind kimérve bölcsen, 
Nem ismeretlen vad erőd sem, 
Csak az én lelkem, az — ismeretlen! 

Mit tudom én, hogy merről jöttem? 
Mit tudom én, élek, nem élek? 
Mit tudom én, mi vonzott hozzád? 
Mit tudom én, lelkem mért vonzád? 
Mit tudom én, él-e a lélek? 

Mi is vagyok én? Jó-e? Kossz-e? 
Vagy mindkettő közt botorkálok? 
Magamnak is nagy ismeretlen, 
Ki titkom soha meg nem fejtem: 
A bűn nyűgöz le vagy az átok? 

Mi is vagyok én? Gőgös? Büszke? 
Vagy alázatos, makulátlan? 
. . . Ó semmit sem tudok magamról! 

- Csak azt tudom, tenger, viharzol 
S a bünhődés les rám az árban. 

Harsogj hát tenger . . ! És remegj te, 
Kis ember-roncs . . . te törpe, gyáva! 
Az ember ? . . Itt mily semmivé lett! 
. . . Ez hát a nagy, dicső természet 
Koronázatlan, nagy királya . . ? ! 

. . . S hogy elmerül szemem az árban, 
Bár itt állok még kint a szirten, 
Már úgy érzem, hogy ez a gálya 
Elorzott vészthozó útjára 
S én többé nem is állok itten . . . 

Fekete — véres ez a gálya, 
Mint az örök emberi vétek. 
És véres felhők, gúnyos felhők, 
Ezernyi bűnt és halált rejtők, 
Hajtják, halálszirtek, felétek . . . 

Az árban ón is elenyészek. 
A gálya már messze bukdácsol... 
Minden bordája meg-megroppan 
Az örvénylő vad hullámokban . . . 
Hol áll meg? Hová megy? Hová? Hol? 

Hullámhegyek most felcsapódnak. 
És már sehol sincs az a gálya. 
Sehol sincs élet . . . Sehol sincs ember. 
Engem rabolt el most a tenger . . . 
És zúg a vihar orgonája. 

Mint óriási könnyes zápor 
A sós ár hull, hull permetezve. 
Asszonyszemek — mind láthatatlan -
Végnélküli nagy áradatban 
Siratják itt az embert egyre . . . 
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A KONT-ESET. 
Fantasztikus regény a ~XTfT századból. 

Irta Szemére Oyörgry. 
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Lelógnak véres felhőrongyok . . . . 
Fehér, habos a tenger árja. 
. . . Ó te örök emberi átok! 
Láthatlan asszonyóriások 
Itt mosnak most téged tisztára . . . 

Balla Ignácz. 
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IV. 
Azt talán mindenki tudja (tudhatná legalább), 

hogy vérbeli újságíró nagy események hajna¬ 
lán (külnösen ha eme hajnal összevág a csilla¬ 
gászati hajnallal) nem képes elaludni az izga¬ 
lomtól, nem is próbálja meg. Inkább elmegy a 
kabaréba és addig lumpol, míg egy garasa ma¬ 
rad. Ez jó metódus, mert a zsurnalisztának 
szüksége van az eszére, már pedig semmi 
sincs a világon, a mi jobban gyógyítaná a 
mámort, mint az abszolút pénztelenség. 

A mi riportereink sem voltak roszabbak má¬ 
soknál s a nagy párbajt megelőző éjszakát 
összesen hét mulatóhelyen dőzsöltók át. Utol¬ 
sónak a New-York-kávéház maradt, mert ott 
hitelez a főpinczór. 

Hajnali öt órakor hatalmas eszméje támadt 
Hunyady Mátyásnak, a « Hírverő* riporterének. 

— Gyerekek, előzzük meg Kontót, kereked¬ 
jünk fel és keressük meg a meteort! 

Az eszme (tekintve, hogy újságírói zónaész¬ 
ről van szó) későn jött, de nem igen jöhetett 
előbb. Pihent agygyal nem lehetett a meteor¬ 
ban hinni, ahhoz naivság kell, a mi bizonyos 
fokú szeszek nélkül egy szkeptikus pennász 
fejében el nem képzelhető. De azzal igen. 

- Mondasz valamit, — kapott az eszmén Bor 
Lőrincz, az « Aranykakas » riportere. — A me¬ 
teor egy lelet, a melyből egyharmadrész a meg¬ 
találónak dukál ki. 

- Már pedig a meteornak óriási értéke 
van, — tódította a kollegája . . . 

— Hátha még szellemek nyargaltak rajta ! . . . 
— Eengeteg pretium affectionis várható . . . 
— Milliók . . . 

- Az angol múzeum . . . 
így a harmadik, negyedik, ötödik úr. A ti¬ 

zedik, huszadik, ötvenedik nem szólt semmit, 
csak fogta a kalapját és esernyőjét s megnyug¬ 
tatván Szöpit, a főpinczért, hogy ma nem fizet, 
kilépett a friss levegőre. 

Mikor együtt voltak valamennyien, megszó¬ 
lalt Hajnal Dóri, a főujság riportere : 

- Gyerekek, kocsin megyünk? 
Kitörő kaczagás követte a nevetséges kér¬ 

dést. 
- Ki jár manapság kocsin ! 

Útnak indultak a suszter paripáján a Eákos 
mezeje felé. Hetvenhetén valának, elszánt, ke¬ 
mény legények valamennyien. Másfél órai gya-
logolás után megérkeztek a történeti nevezetes-
ségű mezőre és széjjelszóledtek, mint a skatu¬ 
lyából kieresztett bogarak. Keresték a meteort. 

Ha valami nagyobbfajta kőre bukkantak, 
megdobbant a szivük, leguggoltak hozzá és 
elkezdték ismergetni. De senki sem értett a 
meteorhoz a nagyhatalom virgoncz képviselői 
közül. Ám azért nem estek kétségbe, kiki a 
puszta érzésére bízta magát, hiszen mi egyéb 
a zsurnalisztika, mint az érzések és kitalálások 
tudománya?. . . 

Immáron egy órahosszat barangoltak volt 
az újságírók a Rákos mezején, de a meteor 
csak nem akart mutatkozni. Már-már felhagy¬ 
tak a czéltalan kereséssel (azok, a kiknek fele-
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sógük volt, inkább harmatgombát szedtek a 
zsebkendőjükbe, a nötelenek meg mezei bokré¬ 
tát kötöttek a rét vadvirágaiból, voltak, a kiket 
igen kifárasztott a heczcz, ezek helyet foglal¬ 
tak egy-egy vakandoktúráson, vagy lefeküdtek 
a boglyák alá, azt se bánták, ha szájukba süt 
a nap), midőn hét óra felé egy különös jelen¬ 
ség vonta magára a szemfüles csapat figyelmét. 
Valahogy népesedni kezdett a mező. Kaputos 
urak mászkáltak szerteszéjjel, többnyire czilin-
derben és pápaszemmel az orrukon. Némelyi¬ 
küknek bőrtáska volt a nyakába akasztva, má¬ 
sok könyvet szorongattak a hónuk alatt, ko¬ 
moly, tudákos képet vágott valamennyi. És 
folyton szaporodtak, mint a gomba, a fejük 
lógott, mintha az orruk vére folyna. Nem lehe¬ 
tett kitalálni, mi lelhette őket. 

- Bogarásznak, — jegyezte meg az egyik. 
- Botanizálnak, — vélte Dóri. 

— Se nem botanizálnak, se nem bogarász¬ 
nak, - - mondta egy harmadik ujságiró. -
A párbajczirkuszra jöttek. 

Ez alighanem igaz lehetett. Csak az volt a 
furcsa, hogy igen össze-vissza mászkáltak a 
jövevények, minden látható czél és rendszer 
nélkül. És ha összetalálkoztak, szidalmazni 
kezdték egymást. 

- Miféle csudanép ez? — kiáltott fel egy 
kis vörös gyerek. - - Én bizony megszólítok 
vagy egyet. 

- Fölösleges, — jegyezte meg Bor Lőrincz 
fölényesen, - - én már kitaláltam, hogy ki¬ 
csodák. 

— Halljuk! 
- Tudósok . . . Ők is a meteort keresik. 

Biz igaz a . . . Hisz az esti lapokba kiszer¬ 
kesztették volt a meteort is. Kár volt annyira 
sietniök . . . Most ezek a szürke tudósok sze¬ 
dik majd le a tejfelt a meteorról. Annyival is 
inkább, hogy minden valószínűség szerint is¬ 
merősök vele. 

A kaján irigység friss energiát csepegtetett 
az újságírók szivébe. Még a legfáradtabbja is 
talpraszökött és hajrá, megkezdődött a verseny¬ 
futás tudós és ujságiró között. 

Az se használt. Bor Lőrincz, a ki kabaret-
szinész volt üres óráiban, megcsinálta a meteor¬ 
kupiét, de magát a meteort senkise fedezte fel. 
Már a Kanut számozatlanja is feltűnt a kéklő 
távolban, azaz egy porgolyó közepén és — 
semmi. 

A riporterek megelégelték a keresést, kicsú¬ 
folták a tudósokat, aztán összeverődtek, hogy 
a bekövetkezendő harcz terére vonuljanak. 

Azt azonban még ki kellett előbb találniok, 
mert hiányos volt a rendezés, senki se tudta, 
hol lesz a csata . . . 

No de kisült hamarosan az is. A Kanut 
fogatja épen feléjük kanyarodott és alig két-
háromszáz lépésnyire tőlük megállott. 

Először Gekszi gróf szállott ki belőle, a Gáb¬ 
ris helyettese, aztán maga Kanut, a viadal fő¬ 
rendezője. Nagyon ki voltak fontos szerepük¬ 
kel, szemlét tartottak a terep felett, leléptek 
vagy egy félholdnyi területet, botokat szúrtak 
a földbe, köhögtek és czigarettáztak. És nem 
hallgattak senkire. 

Az ujságcsinálók ez egyszer nem is igen 
bolygatták őket, hiszen majd kisül a végén, 
megérte-e a rév a vámot... 

Annyi bizonyos, hogy a nekikészülés és a 
a felvonulás igen érdekes, mondhatni izgalmas 
eseményeket igért. A Kanut fogata után négy 
kamáslis lovász négy telivér paripát ugratott 
a helyszínére, majd megérkezett Klimanőczi 
is, egyik segédje társaságában; A másik egy 
harmadik fogaton a két orvost vezette elő. De 
még ezzel sem fogyott el a fogatok száma. Egy 
fiakkeren lóhalál esetére két állatorvos ült (ez 
a körülmény rendkívül élénkítette a kilátáso¬ 
kat), a másikon meg az ükunoka egy pappal. 
Klimanóczy ugyanis ragaszkodott az utolsó 
kenethez, azt pedig otthon, épkézláb ember 
létére nem kaphatta meg. 

Már csak Kont hiányzott a szereplők közül. 
A főszereplő. Még az újságírók se tudták ki¬ 
találni, hogy miért késik. Hova lehet és miért 
tartogatja magát az utolsó pillanatra? Póz ez, 
vagy megunta földi életét és visszakérezkedett 
az égbe? Az mégsem lehet, különben a segé¬ 
dek nem serénykednének annyira. Puffra ! 

A nézőközönség folyton nőtt, mint a lavina. 
A lovak prüszköltek. De prüszköltek immáron 
az emberek is, attól tartottak, hogy be lesznek 
csapva. Némelyek már széledni is kezdtek, midőn 
végrevalahára hangot adott a föld: egy csapat 
vágtató ló dübörgése ütődött a dobhártyákhoz 
Mindenki arra kapta a fejét, a merről a han¬ 
gok jöttek. A kurtábbak a magasabbak tetejibe 
másztak, hogy jobban lássanak. Ezek rugdos¬ 
tak és káromkodtak. Majd megeredt a találga¬ 
tás : Hányan lehetnek ? . . . Heten ! Tizen ! Hú¬ 
szan ! . . . És hol a vitéz ? Nem látszik a vitéz ! 

Ez dühbe hozta a tömeget. 
- Nem látszik a vitéz! — dörögte ezer to¬ 

rok követelőn. 
Egy hat éves siheder, a ki az apja nyakában 

foglalt helyet, végre kivette a száguldó lovas¬ 
csapatban magát a várva-várt, mohón követelt 
hőst is. 

- Ahol van a, ieds'apám, a közepin vágtat 
és kék bunda van rajta. 

Frenetikus üdvriadalba tört ki a tömeg. 
- Éljen a szellem! Éljen a vértanú! Éljen 

Kont vitéz. 
Hát megérdemelte Kont az ünneplést, annyi 

bizonyos. Mert ugyancsak kivágta a magyar 
tempót. Sem szemnek, sem léleknek nem ma¬ 
radt adósa azzal a nimbuszszal, a mi dicső 
hirét környékezte. Tizennyolcz markos szén¬ 
fekete paripáját úgy ülte meg, mint egy hódító 
hadjáratból hazatérő keleti fejedelem. Arany¬ 
hímzésű bársony zsabrák verdeste a büszke 
állat vékonyát, hattyúcsótár rezgett a fején. 
A kantárja aranynyal kivert zöld szattyán, 
patkója vert ezüst. Maga a vitéz nyusztprémes 
smaragdzöld díszruhát öltött s kevély sasfejébe 
nyusztprémes kalpagot nyomott. Mogyorónagy¬ 
ságú gyémánt csillogott a forgóban, de még 
ennél is jobban szikrázott a szeme. Szép volt, 
erős, hatalmas, félelmetes, mint Mars Isten 
maga. . . Dicső látvány. . . Megreszketett bele 
a magyarok faji hiúságukban megihletett szive. 

Az újságírók összekancsalítottak. 
- Ezt jól csinálta ! Pompás legény! — sug-

dostak-bugdostak s kalapot emeltek a nagyúr 
és kísérete előtt. 

A kíséret tizenkét aranysárga díszruhába búj¬ 
tatott csatlós volt. Úgy akarta Kont. Gábor 
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gróf nem is igen bánta, hiszen az ő családi 
hiúságának hizelgett a rendkívüli parádé. 

A pálya ki volt mérve, a harczi paripák meg-
nyergelve . . . Kont leszállott galléros spanyol 
lováról és a párbajra készen tartott fürge teli¬ 
vérre pattant. 

Szegény Klimanóczy is nekikészült Isten ne¬ 
vében, bár ő nem pattant, csak kúszott a 
lovára, háromszor is kicsúszott a lába a ken¬ 
gyelből, míg végre a hegyibe került. És haj, 
de keservesen festett rajta a tutykos bricseszé-
ben! De a bricsesz csak hagyján, hanem úgy 
reszketett az árva, mint a rezgőnyárfa levele, 
vagy a hajnak' harmat a liliom kelyhén. 

- Bátorság! - - buzdította egyik segédje.— 
Talán nem csap egészen agyon. 

Azzal megkezdődött a párbaj. Kanut, a ve¬ 
zető segéd, átnyújtotta Klimanóczynak a kard¬ 
ját (Kontnak ott lógott a fringiája a czomb-
ján) és ráparancsolt, hogy veszteg maradjon 
az adandó jelig. Kontót pedig, a ki váltig tán-
czoltatta lovát, megkérte, foglalja el helyét a 
pályavonalon. 

A vértanú hajtott a szóra, a kijelölt vonalra 
ugratott. 

Az ellenfelek húsz lépésnyi távolságra vol¬ 
tak egymástól. 

- Vigyázz ! — vezényelt Kanut. 
Kont kirántotta kardját hüvelyéből és nyu¬ 

godtan várta a további jelt. Klimanóczy suty-
tyomban keresztet vetett magára a kardjával. 

- Eajta! — hangzott el a döntő szó. 
A lélekzet elállott a keblekben (a legtöbb 

lélekzet a Klimanóczy keblében állott el), az 
arczok kipirultak, megfényesedtek a szemek. 
Hogyne! Egy középkori élet-halál torna a 
XXII. század elején. Magának a német csá¬ 
szárnak sem lehet ilyen dicső látványban része, 
hiába uralkodik ötven millió emberen. 

A Kont lova kiszökött helyéből s büszke ura 
térdének igájában, mint a szöcske a Klima-
nóczy-pár elé torpant. Azonban a Klimanóczy-
pár (a ló alul s lovasa a tetejében) valahogy 
nem mozdult egyet sem, hiába buzdította a 
dicsszomjas tömeg. Ők flegmatikusak voltak. 
Vagy még valószínűbb, hogy se láttak, se hal¬ 
lottak, csak akkor kezdtek eszmélni, mikor 
rájuk kurjantottak a segédeik. 

- Vigyázz ! Ugrass félre ! Vágj! 
Hát engedelmeskedett jó Klimanóczy, fólre-

ugratott és vágott, még mielőtt Kont (nyilván 
cziczázni látszott vele) elhatározta volna, hogy 
előre küldje a másvilágra. Vágott Klimanóczy 
többször is, de nem jó helyre vágott egyszer 
sem. Kétszer a levegőt ütötte agyon, a harma¬ 
dik csapással meg a saját partnerét találta fül-
tövön, a Báró lovát. Azt pedig egy ló se sze¬ 
reti. Báró se vette tréfára a dolgot, kirúgott 
kínjában, aztán, uczczu vesd el magad, korlá¬ 
ton, tömegen, tüskön-bokron át vitte az irhá¬ 
ját, ha meg nem hótt azóta, talán még most 
is szalad. 

A nézőközönség részéről csak kevesen vet¬ 
ték észre azt a kardcsapást, melyet a mene¬ 
külő paripa kapott, a legtöbben szegény Klima-
nóczyt vádolták meg gyáva megfutamodással. 

- Pfuj! Szégyelje magát! — ordította a tö¬ 
meg ambicziózusabb és vérmesebb része, a többi 
úgy kaczagott, hogy majd belefult. 

Szerencsére nem hallotta Klimanóczy az er¬ 
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zések zajlását. Őt már a korlátnál letessékelte 
hátáról a paripája, olyan gorombán pedig, 
hogy egyet se moczczant többet. 

Az orvosok és a pap melléje ugrottak és el¬ 
kezdték élesztgetni. Nagysokára sikerült is a 
műveletük, a midőn is kisült, hogy kutyabaja 
őkigyelmének, midössze az ijedség tett némi 
kárt az idegeiben. 

A tömeg zúgott, a viadal folytatását köve¬ 
telte, de a segédek befejezettnek jelentették ki 
a párbajt. 

Kont hüvelyébe dugta kardját és így szólt 
Klimanóczyhoz: 

- Én most téged az égbe küldhetnélek, de 
nem teszem, mert nem vagy rá méltó. 

Hiszen egyebet sem akart jó Klimanóczy. 
Mt csinálna ő a demokrata égben, kaszinó és 
exczellenczek nélkül ? . . . 

A párbaj szerencsés, de az általános várako¬ 
zást nem minden irányban kielégítő befejezése 
után Kont vitéz úgy tett, mint a miniszterek, 
ha ígéretet kell beváltaniuk. Hátat fordított az 
újságíróknak és lovat cserélt, hogy visszanyar¬ 
galjon a városba. 

A pennászok azonban legott észrevették a 
turpisságot (nekik ugyan nem imponált Kont, 
még ha csakugyan a harmadik égből jött is), 
áttörték a küzdőteret körülvevő korlátokat és 
a legváltozatosabb életveszedelmek között bele¬ 
kapaszkodtak a vitéz lova kantárjába, majd 
hogy fel nem lökték a spanyol óriást. 

- Hohó, méltóságos uram, hohó! Az Ígé¬ 
rete! A meteor! Nem azért virrasztottunk, hogy 
az eszünkön túljárjanak. 

Kont elnevette magát, mint a kocsizó utas, 
a kit krajczárért visongó purdék üldöznek, 
aztán kezére ütvén a lova kantárját czibáló 
újságírónak, csendet intett: 

— Hát komolyan látni akarjátok a csillagot, 
ficzkók? Ott van a karám sarkában (s arrafelé 
mutatott a kardjával), abban a gödörben, ha 
iparkodtok, estére kivájhatjátok a körmötökkel 
is. — Mondván, visszadugta kardját hüvelyébe, 
megsarkantyúzta lovát és azt se mondta, bá — 
elvágtatott. Nyomában a csatlósai. . . 

Gabi gróf és a pap kivételével a párbaj egyéb 
szereplői mindnyájan meg voltak róla győ¬ 
ződve, hogy a vértanú bolonddá tartja a tudó¬ 
sítókat a meteorjával Ez volt különben most 
már a tudósok meggyőződése is. Röstell-
kedtek is a naivságuk miatt, a melylyel egy 
hírlapi kacsa által félrevezettetve, bebogarász¬ 
ták az egész Rákos-mezőt. 

Az exaltált Gabi gróf volt az egyedüli élő, a 
ki, ha nem hitt is benne föltétlenül, de nem 
tartotta lehetetlennek, hogy meteort talál a gö¬ 
dörben. 

Ügyet se vetve a magukat becsapottaknak 
hitt újságírók méltatlankodó zúgolódására, in¬ 
tett a papnak és a Kont által megjelölt gödör 
felé irányította lépteit. Egy körülbelül két láb 
átmérőjű, laza földdel betemetett, de meglehe¬ 
tősen éles vágású gödör volt. Gábor gróf bele¬ 
szúrta a botját. A laza föld engedett, a bot 
nem talált ellentállásra. A gróf ekkor kirán-
czigált a földből egy öles karót, a mi határ-
czövekül szolgált a párbajhoz és azt kezdte a 
gödörbe belenyomogatni. Süppedt a karó, mint 

PARAGUAYI KÉPEK. 

kés a vajba, egy méternyi mélységben azonban 
egyszerre megállt. Gábor gróf ráakasztotta ma¬ 
gát, de nem ment az beljebb a terhe súlyá¬ 
tól sem. 

A tudósok és újságírók végtére figyelmessé 
lettek a mesterkedésére; körülözönlötték a gró¬ 
fot, majd egy másfél métermázsás tudós fel is 
ajánlotta neki a kiváltságos súlyát, hogy a ka¬ 
rót mélyebbre dugja. 

Megpróbálta, de siker nélkül. Feszegette a 
lyukat, mártogaüa a karót, - - semmi. Azaz 
dehogy semmi. A karó, valahányszor belevágta 
a porhanyó földbe, egy nagyot koppant. Biztos 
volt, hogy a hegye kemény tárgyat ért. Kip-
kopp-kopp ! . . . 

- Ez kő, — jelentette ki a kövér tudós és 
szinte ijedten a saját felfedezésétől, körülnézett 
a gyülekezeten. 

Csupa tátott szájat látott és tágranyitott 
szemet. 

— Ha kő, — vélte egy göndör ujságfiú, — 
ki kell ásni. 

- Bolond! — Hurrogták le a kollegái, — 
ne blamáld magad! . . . 

- A blamázs már megvan, - - védekezett 
az, — egy szamársággal több vagy kevesebb, 
nem zsenirozhat minket. 

A tudósok még bizakodóbbak voltak. 
- Az ördög nem alszik, meg kell próbálni 

a dolgot. 
Megpróbálták. Ujságiró és tudós lehasalt a 

gyöpre és hozzáfogott a munkához. Markaik¬ 
kal vájták a gödröt, míglen elfogyott a laza 
föld és az ellentálló tárgyra rá bukkantak. 

Hát biz az csakugyan valami kőféle volt, bár 
vasnak is lehetett volna nézni. Először egy 
ujságiró tapogatta meg, de dr. Szerémy, a tu¬ 
dósok nesztora a kezére ütött érte. 

- El onnan, szentségtelen laikus, majd én 
fogom meghatározni a leletet! 

És bebújt a gödörbe. 
A kíváncsi gyülekezet izgatottan, kipirult 

szemmel leste a nagy férfiú szavát. Nem sokáig 
váratott magára. A tudós megkopogtatta a kö¬ 
vet egy kis kalapácscsal, letört belőle egy bor-
sónyi darabot, nagyítóüveg alá tette, kukucs¬ 
kált, szuszogott, izzadt, majd gőgösen, mint 
Pythagoras, midőn a tételét kitalálta, kimászott 
a gödörből és az ég felé irányította tekin¬ 
tetét. 

— Meteor! — nyögte ki aztán és kimerül¬ 
tén a földre rogyott. 

Senki se törődött vele . . . Az ámulat elállí¬ 
totta még az emberek lélekzetét is. Egy pilla¬ 
natra csönd lett, vészes csönd, mint a nagy 
viharok előtt, aztán megcsuklottak a torkok s 
felszabadultak a tüdők a csuda spontán nyo¬ 
mása alól. 

- Meteor! Meteor! — zsongott a bámulat 
moraja száz ajkon. - - Meteor, - - suttogta a 
szellő, búgták a bokrok, a fák, az erdő. — Me¬ 
teor ! Meteor! Meteor! — nyögte, üvöltötte a 
föld szelleme az irdatlan mélységek alól. 

A Kont vitéz bizarr feltűnése és a meteor 
megtalálása közötti rövid időben a közvélemény 
jóformán komolyan sem vette a Kont-esetet. 

ASONCION KÜLSŐ RÉSZE. 

Foglalkozott vele, de csak úgy, mini a hogy 
egy szenzáczióval, zseniális stiklivel szokás 
foglalkozni. A nagy rendkívüliségek megragad¬ 
ják az emberi fantáziát, a melynek ilyenkor, 
a szellemi lustaság perczeiben, a hangulatok 
megszületés! mámora közepette, szívesen tesz 
konczessziókat a józan ész. De ez csak rövid 
ideig tartó jelenség volt. Mélyebb benyomást 
az eset mindössze azokra tett, a kik az esemé¬ 
nyek lejátszódása alkalmával véletlenül a szín¬ 
padon voltak s a Kont mindenesetre hatalmas, 
rendkívülien érdekes egyéniségének közvetlen 
szuggesztív hatása alá kerültek. Bár egy pár 
gyenge idegzetű, szertelenségekre hajló fan¬ 
taszta kivételével ezek is kiheverték a má¬ 
morukul hamarosan, úgyszólván egy éjszakán 
át. A kaszinó igen röstellte, s a nyilvánosság¬ 
gal szemben egyszerűen letagadta azt a nagy¬ 
szabású dáridót, a mibe a vitéz úgyszólván 
belekergette, midőn tagjai között megjelent. 

Föltétlen hivői a Kont reinkarnálási eseté¬ 
nek csupán a spiritiszta-társaságok tagjai kö¬ 
zött akadtak. A XXI. században erősen bur-
jánzott ez a szekta, úgyszólván annak jegyében 
indult útjának a század, a mi viszont az előtte 
lezajlott század forrongó társadalmi evolucziói 
közepette és következtében meggyöngült, illetve 
túlfinomodott érzések halluczinácziójának volt 
az okozata. 

Ezek a spiritiszták feltétlenül hitték (s téte¬ 
lük bizonyítására teljesen beigazolt esetekre 
tudtak hivatkozni), hogy a Teremtés csúcsán, 
Istenen kívül a szellemeknek egy egész hie¬ 
rarchikus szervezete áll és uralkodik az emberi 
nem felett, s hogy eme szellemek emberré való 
visszalényegülése, reinkarnácziója nem tarto¬ 
zik a lehetetlenségek közé. 

(Folytatása következik.) 

DÉLAMERIKAI SZOKÁSOK. 
Mikor még a barnaképű paraguayiak között 

egészen zöld - - szerintük szólva gringo — 
voltam, fővárosukban lakást kerestem. Nagy 
feladat ez ott, a hol nincs lakásközvetítő, de 
még csak tábla se jelzi a kiadó lakást. Megy 
mindenki a jó szimatja után. A belső utczák-
ban, a hol az ablaksor az utczára néz, ko¬ 
pogtató lóg a kapukon. Olyanforma ökölbe 
szorult kéz, mint a mi felvidéki városaink 
ósdi házain. 

Nagy udvariasan megdöngettem vele a kapu¬ 
kat - - hiába. Aztán láttam, hogy hiszen csak 
kilincsre vannak betéve. Itt ugyan könnyű 
beljebb kerülni. De csak beljebb. Aztán nincs 
tovább. Többnyire valami előcsarnok félébe 
érünk s jobbról-balról bezárt ajtók merednek 
ránk. A kopogtatásnak pedig nincs viszhangja. 
Ha nagynehezen előkerült is valaki, rende¬ 
sen kurta és zord felelettel utasított el; csak¬ 
hogy épen rám nem olvasta: «ostoba gringo*. 
Egy helyen benszülött asszonynyal értem az 
utczaajtóhoz. Bent aztán összeverte egyszer-
kétszer a tenyerét, s hamarosan elénk top¬ 
pant valamelyik házbeli. Itt nem ismerik a 
kopogtatást; taps kell a bejutáshoz. Azért 
tanácslom nektek vándorok, ha Dél-Amerika-
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bán hamari ajtónyitásra vártok, tapsoljatok 
tenyérszakadtáig. 

A villasoron, vagy kívül a városon, a kert¬ 
tel bekerített házaknál, csakugyan legegysze¬ 
rűbb módja a bekérezkedésnek. Megvan benne 
nagy adagja az otthontiszteletnek. A más által 
lakott hely legyen más által szentnek tartott. 
Bizony sok Paraguayban a kaputlan porta. 
Beljebb a ház; előtte sűrű bozót, narancs¬ 
liget, banánasürűség; de ott, a 1K>1 kapunali 
volna a helye: megáll az idegen. És ha tap¬ 
sára felhangzik belülről az «adelante» (előre), 
csak akkor merészkedik beljebb. 

Megfelelőbb udvariassági forma ez a műve¬ 
lődésben kezdő embernek. Nem kell hozzá 
czivilizáczió alkotta alap: az ajtó. A házban 
lakó gyakorlott föle pedig hamarosan felismeri 
tapsáról a bekérezkedőt. Kíváncsian fogadja 
az idegen első tapskisérleteit: örömmel megy 
elébe a kedves ismerős tapsoknak; és van 
ideje eltűnni, ha a taps kellemetlen látogatót 
jelent. Szegény paraguayi hitelezők, milyen 
furfangos tapsszólamokkal kell élniök, hogy 
bebocsáttassanak ! 

Befurakodik itt a taps az előkelők báljába 
is. Az idegenek klubjának egyik erkélyén 
szinte belefáradtam már nézésébe, hogy járják 
a benszülött úri szépek a «tangót». Szem¬ 
lesütve, merész mozdulatokkal. Finomabb ki¬ 
adása ez a déli szépeknek teremtett táncz 
annak, a melyet nálunk «machich» néven va¬ 

dítottak el. Kimentem az étkezőbe. Nemsokára 
hatalmas, ritmikus tapsroham hívott vissza a 
tánczolókhoz. A «Santa-Fét» járták, csalogató 
tánczukat. A hol a nőt tapsolva kerülgeti tán-
czosa, de el nem éri; az elaprózott tapsolás 
pedig mint tompított castagnette-csörgés kiséri 
a muzsikát. 

Igazi diadalát a taps itt is a színházban 
üli. Egy lélegzetre meg kell állanunk az 
asuncióni színház előtt. Első stácziója ez Dél-
Amerika kultúrájának. Csodálatosképen nem 
a tengerpartokon, itt, szivében e világrésznek 
épült első hajléka a színművészeinek. Meg¬ 
állójául vándor truppoknak. 

Külön czikket érdemel ez a téma, sokféle 
érdekességével. 

Első ottlétemkor olasz vándortársulat adott 
valami drámát. Ismeretlent, még ismeretlenebb 
szerzőtől. 

Akkor még alig tudtam spanyolul. Annyit 
megértettem, hogy az egész a sokszor hang¬ 
súlyozott «mi hijo, mi madre» (mi iho, mi 
madre, fiam, anyám) körül bonyolódik. Inkább 
a publikum érdekelt. Nem a kultúrától sza¬ 
bott smokingos, hajbetétes, frizurás közönség, 
ezeknél már elmosottabb a faji ellentét. 
A barnaképű legények és asszonynépek von¬ 
zottak, a mint egyformán gyönyörű, tágra¬ 
nyitott szemmel lesték a rémdráma igéit. És 
ott, a hol az önfeláldozó anya önkeblét tárja 
a papirostőr elé, kitört a taps. De milyen 
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A PANKOTAI CZIGÁNY-ISKOLA. — Jelfy Gyula főlvételei. 

taps volt ez! Mintha faverő, faldöngető orkán 
zúgása szorula taktusokba, és «áj-né, cvá-jé» 
diktálásra rázná az ablakot. A zenében jártas 
kétnegyed taktusba szedheti: első fele nyolcza-
dokra oszlik. Ehhez a tapsritmushoz alkal¬ 
mazkodik az úri közönség is. 

Elgondolkoztam ezen a jelenségen. Ez volna 
az a tüzes, korlátot nem ismerő nép? A mi¬ 
lyennek nálunk keresztelik. Tudná-e a mi kö¬ 
zönségünk olyan szabott mederben önteni ki 
érzelmeit? Legnagyobb elragadtatásában haj¬ 
szálnyi pontossággal egyszerre verni össze 
tenyerét? Mikor soká késik egy újabb jele¬ 
net, száz meg száz láb döngeti a padlót. Egy¬ 
szerre, mintegy parancsszóra, az előbbi taps¬ 
ütemben. A hangjelzés szive szerint való az 
elmaradott népeknek. A czivilizálatlan ember, 
ha önérzetes, rendesen szűkszavú. A beszéd¬ 
del fösvénykedve, szívesen él hangjelekkel. 

Nem egyszer mulattam rajtok. 
A délamerikaiak jellemző járművén, a mula-

tranvián (öszvér tramvay) esett meg. Az 
egyik kocsiban tetszetős nőcske ült két ben¬ 
szülött úri ifjoncz között. 

Egyik sem ismerte, de nézésükkel kereszt¬ 
tűzbe vették, közben egymásra is juttatva né¬ 
hány vetélkedő, dühös pillantást. 

Az egyiknek halaszthatlan lehetett a dolga 
mert savanyú ábrázattal bár, de lelibbent egyik 
utczasarkon. Nyomban rá éles füttyszót kül¬ 
dött a kocsi után. Emelkedőt jártunk, lassan 

döczögtek a mulák. Én a kezdő fülelő is ki¬ 
vettem, mit hangsúlyoz : feo, bictro (feo bicso — 
csúnya bogár.) A másik gavallér is elértette 
a neki szóló sértést. «Disculpárme — bocsá¬ 
nat » és átszökkenve a hölgy térdein, pár hosszú 
lépéssel utolérte a világtársat. Késvillanást 
láttunk; neki eredtek a mulák, valószínűleg 
stílszerűen folytatódott a lovagias ügy. . . 

Kékfényű nyári estén igyekeztünk haza felé, 
mikor egymást rapszodikusan követő füttyök 
állítottak meg. Ezek sem amolyan értelemnél¬ 
küliek voltak. Élesen követtem, hogyan röp¬ 
köd két valaki között füttybe burkolt, nem 
épen hizelgés. A hangok fenyegetően közeled¬ 
tek egymáshoz : jobbnak láttuk más útra 
térni . . . 

Volt nekünk Paraguayban egy indián le¬ 
származott inasunk. Kutya hűségű legényke, 
a ki szép rendesen lerótta a neki szánt mun¬ 
kát. Megesett azért, hogy egyszeriben lecsapta 
a megkezdettet és rohant a kapuhoz. Később 
jöttem rá, hogy az ilyen futásokat az utczá-
ról beszóló fütty előzte meg. Hol így, hol 
úgy, a szerint, ki volt a hivő, de mindig tisz¬ 
tán kiformálódott a mi fiunk neve: Antonio. 
Distingvált Antonio is. Felismerte a hivoga-
tót és néha rántott egyet a vállán, a hogy 
visszafütyülte: várhatsz. 

A délamerikai jól ismeri a levegőhasító, 
falakon átható fütty értékét. A mihez nem 

LEÁNYOK. 

met. Ha el is ül az emberokozta nappali zaj, 
életet hoz beléje a gyerekhangú sirö béka¬ 
kórus. Titokzatos éjjeli röpködök kelnek útra 
a nagy fák között. Egész zsizsera hada a lep¬ 
kéknek, rovaroknak tülekedik a kitett lámpa 
körül; s arrébb a sötét fűben kigyúlnak gyö¬ 
nyörű intenzív fehér fénynyel a világító boga¬ 
rak. Jobb itt, mint a nyomasztó, zárt falak 
között. De még hogyha zártak volnának! Az 
alacsonyan kezdődő szokatlan nagy ablakok 
sűrűn vasrácsosak ugyan, de az ajtók gyenge 
rúgásra is felpattannak. Paraguayban kevés a 
bérház, a gazda ritkán javít rajta, a lakó 
meg soha. Az ajtók ócska zárja, avult tolója 
tessék-lássék védelem, a ki pedig itt megtele¬ 
pült, nem ismeri a félelmet." 

Végre bemerészkedtem, !<• is feküdtem, ta¬ 
lán már aludtam is. Egyszerre felriadok. Va¬ 
lami beleütközött az ágyam foK-tti szúnyog¬ 
hálóba: majd hogy le nem rántotta. Gyertyát 
gyújtok, rémalakot látok körülöttem kerin¬ 
geni. Felismertem, vampyr volt. Felkapom a 
vampyrok ellen kikészített hosszú bambusz-
rudat és eszeveszetten kiverem. Most már 
nem jött reám álom. Az ablakhoz ülve néz¬ 
tem ki az éjszakába. Mellettem őrzőnek a 
bambusznád és revolver. Egyre magasabbra 
tartott a hold vándorútján; a fák árnyait 
mint sötét, tépett szőnyegeket terítette abla¬ 
kom elé. Az éjjel és egyedüllét finomítja a 

kell drót, csak levegő. A buenosayresi házi¬ 
asszonyok kulcscsomóján mindég ott a síp. 
Váratlan veszélyben teljes erejéből fújja meg, 
s lélekszakadva rohan segítségére az első 
rendőr. A spanyol-amerikai rendőröknek fütty 
az ellenőre. Egyforma négyzetekbe szögeinek 
a városok utczái. Minden második saroknál 
rendőr áll: éjjel-nappal, olyan beosztással, 
mint sakktáblán a figurák. Mikor lecsap az 
este (mert itt nem készülődik), a központban 
álló sípjából kiindul az első fütty. Elesén tril-
lázva adja le és csak akkor nyugszik meg, ha 
négy másik társától kap reá viszhangot. Ez 
a művelet tíz perczenként ismétlődik: a bo-
lichok (kiskorcsma, bolicse) egymástól messze 
esnek: kevés a mulasztó rendőr. 

A veszély sokféleségének jelzésére meg egész 
füttyszótárt tanul ki. így irás közben jut 
eszembe még egy fütty és véle egy keserve¬ 
sen átvirrasztott éjszaka. Teljesen egyedül ma¬ 
radtam egyszer paraguayi lakásunkban. Kívül 
laktunk a városon, túl a villák során. A hol 
hatalmas telkeken húzódnak meg a házak, 
körülölelve bokrokkal, pálmákkal, narancsfák¬ 
kal. A mi lakásunk körül is óriás fás, elha¬ 
nyagolt nagy kert, azon túl a rancsókban, 
egy-két csinosabb vülában szomszédoknak: 
idegen, paraguayi benszülöttek. A nappali dél¬ 
után még csak eltelt valahogy, de mikor orvul 
leszállott az este! Félőnek bátorságosabb a 
szabadban. Ennek a tropikus természetnek szo¬ 
katlan esti megnyilvánulása leköti a figyel-

KÉZIMUNKA-LECZKE. 

A PANKOTAI CZIGÁNY-ISKOLA.Jelfy Gyula főlvételei. 
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hallást, van mit hallani: az alvó természet¬ 
nek is van lármája. És ebből a megsejtett 
zajból egyszerre csak lódobogás jut hozzám. 

Most megáll. Aztán két éles füttyentés, majd 
csend. De csak egy időre. Most már lépéseket 
is hallok. Várom a bekövetkezendőt. A kapu 
felől nevemen szólítgatnak: «Szenyóra, sze-
nyóra Vavarszi.» Conan Doyle minden rém¬ 
históriája eleven lesz. Hirtelen átgondolom: 
ha én nem megyek, jönnek ők. Istennek aján¬ 
lottam kis életemet, revolvert rejtettem ken¬ 
dőm alá és megindultam a hívás irányába. 
A kaputól beárnyékolva, három alak várt rám. 
Az egyik előre lépett . . . még azt konstatál¬ 
hattam, hogy igen elegáns hófehér ruhájában, 
panamakalapban . . . Aztán behunytam a sze¬ 
mem és vártam: no most. S egyszerre a leg¬ 
udvariasabb hang kezdi rá: Z. komisszárió 
vagyok (kerületi rendőrfőnök). Ékes spanyol 
szóczifrákkal mondja el, hogy férjem eluta¬ 
zása előtt találkozott vele, s aggódva hagyott 
egyedül ezen a nekünk idegen vidéken. Hiva¬ 
talos ügyei miatt csak most jutott hozzá, hogy 
ide szólítsa két emberét, a kik majd felváltva 
őrzik reggelig házunk tájékát. 

Aztán lóra kapott. Egyedül maradtam két 
barnaképű vigyorgó legénynyel. 

Hálálkodva, de ugyancsak igyekeztem bel¬ 
jebb kerülni. Most már nem a vampyroktól 
féltem. Eeggelig lestem a rendőrök minden 
mozdulatát; gyűjtöttem, számlálgattam virra-
datig a tizperczenként becsületesen felhangzó 
füttyöket. B. Babarczyné Jósa Jolán. 

A PANKOTAI CZIGÁNYISKOLA. 
A pankotai (Aradmegye) czigányiskola az 

első kísérlet nálunk arra, hogy az oly válto¬ 
zékony élethez szokott czigányok gyermekeit 
egy helyhez szoktassa és ismertesse velük az 
ábécét, az egyszeregyet s a többi ismereteket. 
És, - - ez a csodálatos a dologban, — ez az 
intézmény kitűnően bevált. E vándornép meg¬ 
telepítése és használhatóvá tételére annyi kísér¬ 
let meddőnek bizonyult s hajótörést szenve¬ 
dett az átöröklött tulajdonságok makacsságán 
és ime, elég képeinkre nézni, hogy meglássuk, 
mily mohón szívják magukba a kis rajkók a 
tanító ajkáról áradó tudományt és mily gyö¬ 
nyörűséggel iparkodnak a leányok utánozni 
a kézimunkatanítónő által készített hímzése¬ 
ket és egyéb szép holmikat. 

A gyerekek reggelit és ebédet is az iskolá¬ 
ban kapnak s ha megkérdi őket az ember, 
miért szeretik az iskolát (mert hogy szeretik, 
az kétségtelen, hiszen tanítójuk szerint mu¬ 
lasztás csak nagy ritkán, betegség esetében 
történik) azt a feleletet adják, «mert jó ebé¬ 
det adnak* vagy azt, hogy: «mert jó meleg 
csizmát kapok karácsonyra." 

Euházatuk bizony fogyatékos. Egy-egy csa-
kabátja van s ha valaki ki 

akar menni a házból s a kabát nem lóg a 
fogason, meg kell várnia, míg visszatér az il¬ 
lető. Czipője, csizmája is csak egy van sokak¬ 
nak s a kiknek sikerült egy kis ruha és láb¬ 
beli félét összekoldulnia, gyorsan visszaszalad 
a másik pár czipővel, úgy, hogy egy pár czipő 
2—3 családot is elszállít az iskolába. A leá¬ 
nyok ruhája még nyomorúságosabb: egyiken 
selyem blúz van ugyan, de térdig ér, a má¬ 
sikon rongyos ing és felette fűző, a harmadi¬ 
kon fiúkabát. 

Az iskola kulturaterjesztő feladata kiterjed 
a felnőttekre is, mert a tanító számukra fel¬ 
olvasásokat tart, tanítja őket zenére (ebben 
különben fogékonyabb tanítványokra nem igen 
találhat) meg írni-olvasni. Szép példája ez 
az iskola a tanügyi kormány buzgóságának, 
mely a pankotai czigányiskolával oly talajra 
lépett, a hol még minden hátra van, de szép 
példája egyszersmind egy félig vad faj fogé¬ 
konyságának is. 

FÁBIÁN, AZ IFJÚSÁG VEZÉRE. 
Elbeszélés. — Irta Lengyel Géza. 

Abból a kis városból, a hol régen, gyerek¬ 
koromban rövid ideig laktam, két nevezetes 
és népszerű férfiúra emlékezem. Fábián volt 

az egyik, az ifjúság vezére, az összes, már 
hosszú nadrágot viselő legénykék mintaképe, 
ideálja. Hórihorgas, himlőhalyes fiatal ember 
volt ez, kiálló ádámcsutkával, bozontos nyak¬ 
kendővel. Márczius 15-kón a Talpra magyart 
szavalta, október hatodikán szintén. Olykor 
fekete magyar ruhában járt, oldalán kard, ka¬ 
lapjánál árvalányhaj. A második elemitől kezdve 
bezárólag a hatodik gimnáziumig mindenki 
kiszaladt a kapuba, mikor ő végigment az ut-
czán. Az érettségi felé közeledő, bajuszuk nyo¬ 
mait rángató ifjakra már nem volt olyan nagy 
hatása. Az ő ideáljuk Mikolai László volt. 
Lehetett akkor 30 éves ember, tömött, fekete 
bajuszú, simára borotvált állú, villogó szemű. 
Azt mondották a nagyobb fiúk - - leplezetlen 
irigységgel, - • hogy senki sem visel olyan 
finom ruhákat, mint Mikolai, senki után annyi 
lány nem néz az ablakokból. Mi, akkor, egy¬ 
szerűen utálatosaknak tartottuk a 'lányokat és 
híven kitartottunk Fábián mellett. A két em¬ 
ber egyébként mindig együtt járt. Mikolai 
elnöke volt különféle dalárdáknak, asztaltársa¬ 
ságoknak, ha igaz, a mit suttogtak, még titkos 
czélú, veszedelmes összeesküvéseknek is. A tíz 
esztendővel fiatalabb, mozgékony, gyorsléptű 
Fábián pedig önzetlen szolgálatokat teljesített 
a hazafias czólok érdekében. , Mikor Fábián 
kardosán, mentésen szavalt, ugyanakkor Mikolai 
hosszú beszédeket mondott. Olyan volt a 
hangja, mint annak a vastág, tüskés állú szí¬ 
nésznek, a ki nyáron a nagyvendéglő udvarán 
énekelt. Bariton-hang volt. Sokat beszélt, ne¬ 
hezen érthető dolgokat. A nép, az ifjúság 
dühösen tapsolt neki. Mi épen annyira untuk, 
mint a milyen kimondhatatlanul lelkesedtünk 
Fábián szivekbe markoló verssorain. Mert ver¬ 
seket is írt Fábián és gyakran a saját ódáit 
szavalta el. És a suhancz-had akkor is imádta, 
mikor a nagyok, a csaknem húsz esztendősek 
már nevettek, ha találkoztak vele és azt kér¬ 
dezték tőle: 

- Hová szaladsz, Fábián? 
Czélzás volt ez, arra az emlékezetes ese¬ 

ményre, a mely véres igazságtalansággal sza¬ 
kította félbe Fábián pályafutását a népszerűség 
és a politika terén. 

Akkoriban lázban égett az egész város. Már 
nem tudom, hogy mi történt, de valami szivet, 
lelket felkorbácsoló zsarnoki cselekedetről le¬ 
hetett szó. A fiúk még a negyedik elemiben 
is arról beszéltek, hogy nagy dolgok követ¬ 
kezhetnek és hogy a forradalomban akárhány 
hős gyermek harczolt. Fábián felkötötte a 
kardját, Mikolai fájdalmas arczczal, méltóság^ 
teljesen járkált. Népszerűsége tetőpontján állott. 
Hallottuk, hogy a polgári körben minden este 
beszédet mond. Vakmerő, bátor beszédet. Már 
figyelmeztették is felsőbb helyről, hogy hagyja 

AZ EBÉD. 
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abba a lazítást. Mert baj lehet, baj lesz. így 
adták tovább az emberek a hírt szájról-szájra — 
a helyi újság intézményét nem ismerték még 
abban az eldugott városban — s mi már úgy 
vettük át az öreg iskolaszolgától, hogy jó lesz, 
ha főbe nem lövik Mikolait. 

Egy délután titokzatos arcczal járta be az 
utczákat Fábián. Velünk még nem állott szóba, 
de a negyedik gimnazistáknak már elmondotta, 
hogy estefelé nagy tüntetés lesz Mikolai mel¬ 
lett. Minden magyar embernek ott kell lenni. 
Ennek a felszólításnak ellentállni nem lehetett. 
Ki venné a lelkére, hogy ne tartsák magyar¬ 
nak? Bizony elmentünk volna mi is, ha ide¬ 
jében ránk nem csukják az ajtót, így csak 
késői elbeszélések, mondhatni legendák alapján 
tudom rekonstruálni a történelmi nevezetességű 
nap eseményeit. Annyi bizonyos, hogy a tün¬ 
tetés nagyszerű volt. Voltak jogászok, gimna¬ 
zisták, legényegylet! tagok, volt zászló, kokárda 
és fáklya is lett volna, ha pénz lett volna rá. 
Mikolai lakása előtt egy széles, erőslábú asz¬ 
talt állítottak fel. Ennek a tetején állt Fábián. 
Mikolai viszont az asztal mellett egy széken 

- Vigyázz, Fábián, itt a katonaság! 
Az ifjúság vezérének szava egyszeriben el¬ 

akadt. 
— Meneküljünk! — súgta vissza. 
— Én nem merek, - - felelte Mikolai. -

Mit szól a tömeg? 
Fábián azonban nem volt többé kíváncsi a 

tömeg véleményére. 
— Itt a katonaság! - - kiáltotta el.;magát 

és egy nagyszerű ugrással lenn termett az 
asztalról. A következő szempillantásban nyoma 
veszett. A tömeg nagyrésze követte példáját. 
Hihetetlenül rövid idő alatt kiürült a széles 
utcza. Csak a legelszántabb mészároslegények 
maradtak ott és Mikolai állott a szókon fcln'ivn. 
reszketve. Közvetlen közelről hallatszott a dob-
pergés. Még egy halálosan hosszú másodpercz, 
azután a dobpergésbe belevágott a nagydob, 
majd a czintányér és a sarkon befordult a 
tüntetés helyére a tűzoltó zenekar. A parancs¬ 
nok odaállott Mikolai elé és miközben a réz¬ 
fúvók feltartóztathatatlanul működtek, üdvözlő 
beszédbe kezdett. 

Mikolai az égre emelte szemét és ha gye-

nem kizárólag a szívhez; csupán érzéseket 
táplál, nem pedig eszméket. Zenét hallgatni és 
egyúttal elmélkedni olyan lehetetlen, mint az 
írás szavaival élve: egyszerre két urnák szol¬ 
gálni. Csak a zene elhangzása után jöhet újra 
működésbe az agynak gondolkozó része. A míg 
a zene szól, addig ez a rész elzsibbad, nem 
tudva ellentállni a zene hatalmának. 

Valószínűleg ez a tény erősítette meg Scho¬ 
penhauert abban a gondolatában, hogy az em¬ 
bernél az értelem csak másodrendű lényeges 
tulajdonság, az érzés ellenben elsőrendű, sőt 
maga az emberi lényeg. Ugyancsak a zene 
szolgáltatja a pesszimizmus legelfogadhatóbb 
bizonyítékát, mert a bánatot, fájdalmat kifejező 
zene férkőzik legközelebb szivünkhöz és egye¬ 
dül a szomorú zenében lehet magasztosát és 
fenségeset alkotni. Innen magyarázható, hogy 
csupán a megrendítő, úgynevezett drámai zene 
nem válik unalmassá, akárhányaszor halljuk 
is. Ezért van az, hogy a vig operák és 
operettek egymásután kerülnek le a szín¬ 
házak műsoráról és hogy hiábavaló minden 
erőlködés azokat újra előadni. 

helyezkedettjei. Fábián az egész napi agitá-
cziótól berekedt hangon beszélt. Az ifjúság és 
az egész hazafias nép nevében üdvözölte Miko¬ 
lait és biztatta, hogy vezesse tovább a küz¬ 
delmet. Minden mondatát egetverő éljenzés 
követte s mert Fábián megvárta, mig az él¬ 
jenzés lecsillapodik, a szónoklat kissé hosszúra 
nyúlt, 

A bevezetést készítette elő épen az ifjúság 
vezére, mikor gyanús zaj hallatszott messziről. 
Még nem lehetett tudni, hogy mi. Rövid, 
egyenletes időközökben megismétlődő dübörgés. 
A szónok és az ünnepelt egyaránt a zajra 
figyeltek. A dübörgés közeledett. Kisérte egy 
élesebb zörej, mely veszedelmesen hasonlított 
a dobpergéshez. A szónok épen ennél a gyö¬ 
nyörűen megkomponált passzusnál tartott: 

— És vezess minket, szeretett vezérünk, 
vezess, egyenesen, előre, mert mi meg fogunk 
védeni, ha kell, a szoldateszka szuronyai el¬ 
len i s . . . 

Ebben a pillanatban tisztán lehetett hallani, 
hogy éles, határozott dobpergés közeledik. Fá¬ 
bián ott fenn, a lelkesedés tüzében észre sem 
vette. Annál jobban hallotta azonban Mikolai 
és halálsápadtan, remegő ajakkal súgta meg 
bajtársának: 

J O U R O N . — Márton Ferencz rajza. 

rekkora óta sohase, most bizonyosan imádko¬ 
zott. Az ünneplő tömeg kezdett visszaszállin¬ 
gózni és a tüntetés mámoros lelkesedésbe fúlt. 
Mikolait nem lőtték agyon, be se csukták. 
A népszerűsége ellenben megnövekedett, a 
bátorságáról legendákat szőttek. Csupán azért, 
mert elfutni se mert, mikor reszketve várta a 
katonaságnak vélt tűzoltó zenekart. Fábián 
viszont Cettől a naptól kezdve letűnt a köz¬ 
szereplés szinteréről. Az utczán gúnyos meg¬ 
jegyzéseket kellett elszenvednie. A következő 
hazafias ünnepen már más szavalta a Talpra 
magyart. Mikolai a nyilvánosság előtt nem 
állt többé szóba vele. Csak mi, akkori gyerekek 
őriztük meg az ifjúság vezérének emlékét. 
Éreztük talán a véres igazságtalanságot, mely 
oktalanul taszította le a fényes polczról, a 
hol a sokkal gyávább Mikolai nyugodtan és 
emelt fővel megmaradhatott. 

A ZENE FILOZÓFIÁJÁBÓL. 
A zene lényegének kutatásába elmerülve, kü¬ 

lönös tények késztetik gondolkozásra az embert, 
így mindenek előtt meg kell állapodni annál, 
hogy a zene sohasem szól az értelemhez, ha-

A zeneművekről el lehet mondani, hogy 
életképességük attól függ, milyen meghatóan 
és milyen művésziesen tolmácsolják a fájdal¬ 
mat. Hogy ebben az állításban az igazság jut 
kifejezésre, bizonyítják a leggyakrabban elő¬ 
adott dalművek: Faust, Tannháuser, Fidelio, 
Lohengrin, Mignon, Pillangó kisasszony, sőt 
talán legjobban maga a jó öreg Troubadour, 
melynek egyébként nem valami mélységes ze¬ 
néje poétikus, megindító bánatot leheli Ha 
azt mondjuk valamely zenére, hogy fönséges, 
sőt isteni, akkor az a zene csak egész valón¬ 
kat megremegtető, fájdalmas zene lehet. 

Az ilyen zene aztán tartós életű, akármilyen 
is a formája. A Beethoven, Schubert, Schu¬ 
mann, Bach, Grieg és Chopin-féle alkotások 
azért nem mennek ki a divatból, mert tartal¬ 
mukat a legkomolyabb, legmélyebb érzések 
végtelen változatai képezik. A táncz-zene és 
kupló-zene majd minden darabjából hiányzik 
a szív. Mulatni, szórakozni lehet mellettük, 
de beléjük elmerülni soha. 

Az igazi zene némává teszi az embert, a 
ki szinte áhítatba merül, mikor a nemes 
dallamokat, a szív vergődését tolmácsoló har¬ 
móniákat hallja. Ebben rejlik a gyönyörű 
magyar nóták varázsa is, ezért nevezzük a 
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Másik jellemző tulajdonsága a zenének, hogy 
az individualizmus teljesen hiányzik belőle. A 
zene számtalan érzés számtalan változatát 
képes kifejezni, de egy bizonyos ember érzéseit 
nem fejezi ki soha. i'lorestan keserve a Fidelio-
ban ugyanaz, a mi Manrico keserve a Trouba-
dourban; Júlia nem panaszkodik másról, mint 
Izolde. Csupán a zeneköltő egyénisége szerint 
változik az érzés kifejezésének módja, de a 
kifejezett érzés és a felkeltett érzés ugyanaz 
marad. Tannháuser helyett más hős is szerepel¬ 
hetne hasonló körülmények közt; más zene¬ 
költő másik, nem kevésbbé szép zenét Írhatott 
volna Tannháuserhez, de az általános hatás 
nem változott volna. Minden zeneköltő máskép 
zenésíti meg ugyanazt az érzést, vagy indu¬ 
latot. A zene számtalanabb változatot tud 
produkálni, mint a költészet. A szerelmi epe-
kedés száz közül legalább kilenczvenöt zene¬ 
műnek a tárgya. A sok ezer közt kettő sincs 
hasonló, mégis ugyanazt a hangulatot támasztja 
valamennyi. Seress Imre. 

A VÍZÖZÖN PARISBAN. 
Paris, január 28. 

A csendes és lusta Szajna eddig megelége¬ 
dett azzal, hogy kikövetelte magának a vigasz-
talhatlan szerelmeseket és kétségbeesett élet¬ 
untakat, most pedig alattomosan, éjszaka ide-
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nótákat édes-búsaknak, ezért mondjuk, hogy 
sírva vigadunk mellettük. Naivul fejezi ki ezt 
az igazságot a nép is, a mely azért huzatja 
a czigánynyal, hogy «a szíve repedjen meg». 
A szomorú nótákat el lehet hallgatni estétől 
reggelig, a mint a magyar meg is teszi, ellen¬ 
ben a víg nótákat hamar leintjük. 

A dalzene klasszikus műveiről meg lehet 
állapítani, hogy kilencz tizedrészben bánatosak. 
Annak jele ez, hogy a zeneköltőt csak a 
szomorú költemények inspirálják. Egyetlen 
olyan tréfás, humoros, víg zenemű nincsen, a 
mely klasszikus, tehát maradandó volna. A 
híres Offenbach-operettek zenéjének annyiszor 
emlegetett humora csupán képzelődés, mert a 
szöveg nélkül ezt a humort nem lehet felfe¬ 
dezni. A zenének pedig meg kell állani magá¬ 
ban is, minden szöveg nélkül. Ezt a felfogást 
minden opera igazolja. Teljesen közömbös, 
hogy a szöveget megértjük-e vagy nem: az 
érzés, a melyet a zene kelt, úgyis betölt ben¬ 
nünket és a zenének más czélja nincs. E miatt 
nem akad fenn senki azon, ha vendégszereplő 
primadonnák és tenoristák olaszul énekelnek 
vissza, mikor a többi szereplő magyarul énekel 
hozzájuk. A zene a szív világnyelve, a mely 
egyformán érint mindenkit, bármilyen nemzeti¬ 
séghez tartozzék. A zenét nem kell lefordítani, 
bárki megérti az eredetiben is. 

AZ ORLEANSI VASÚT VONALA VÍZ ALATT. 

AZ ALMA-HÍD, MELYNEK LESZAKADÁSÁTÓL TARTOTTAK. 

A PÁRISI ÁRVÍZ. 

jen áthágta medrét és duhajul garázdálkodva 
nyúl újabb áldozatok után. 

Ma sem tudja senki megmagyarázni, mi 
okozhatta e hirtelen meglepetést. Száz év óta 
nem áradt így ki a Szajna. Azt sejtik, hogy 
földalatti szakadékok támadtak, a melyek át¬ 
ölelték a Paris alatti apró patakokat — mint¬ 
egy húsz ily patakról tudnak, ~ és földalatti 
földrengések révén megdagasztották a Szajna 
és Marne folyók ágyát. Ehhez járult la hó¬ 
napok óta tartó esőzés is 

A legszebb városnegyedek egyike, az Orleans-
pályaudvar környéke most olyan, mint egy szo¬ 
morú Velencze. Tragikus hangulat az azelőtt 
pompás paloták között: a sárga, piszkos ára¬ 
dat két méternyi magasságban folyik a Saint-
Germain-boulevard felé, ellepte a kapuk felső 
ívét és zúgva, sisteregve emelkedik mind fel¬ 
jebb. A víz nyomása alatt csörömpölés és mind 
újabb vizzuhanás jelzi, hogy az áradat betört 
a lakásokba az ablakokon át. Az elsőemeleti 
ablakok most ajtókká és kapukká lettek, az 
egész ház lakói rajtuk keresztül menekülnek. 
Az elsőemeleti ablakokhoz létrákat támasztot¬ 
tak és kötelekkel lekötötték. Némelyek, külö¬ 
nösen öregebb nők és férfiak, kik régóta lak¬ 
nak megszokott fészkükben, nem akarják 
elhagyni a házat. A Vöröskereszt emberei 
csónakokon mennek az ablakok alá és fel¬ 
kiáltanak : 

- Kinek kell kenyér? 

A csónakról néhány perez alatt eltűnik egy 
halom kenyér. Ingyen osztogatják. A csónakos 
emberek a város szolgálatában vannak és nem 
szabad borravalót elfogadniok. De a szabályok 
azért vannak, hogy be ne tartsák. Sohasem 
kerestek ezek az emberek annyi pénzt, mint 
a napokban. A megdöbbent menekülők hálá¬ 
sak. Egy fehérhajú öreg úr, kit leányával 
együtt vitt csónakon egy matróz a Solferino-
hidig, két louisd'ort adott, a leány pedig le¬ 
húzta egy drágaköves gyűrűjét és elfőjtottan 
mondta: 

- Heureusement . . . Hála Istennek . . . 
Az elöntött utczák lakói az első napon lehe¬ 

tetlennek tartották, hogy az áradás az utcza 
szintjénél magasabbra nőjjön. De a vízvezetéki 
csatornák is megteltek és a rendkívüli nyo¬ 
más folytán megrepedezve, nemcsak a pinczé-
ket özönlöttek el vízzel, hanem fölrobbantot¬ 
ták sok helyütt a járdákat, sőt a kocsiutakat 
is, melyek óriási hosszúságú faburkolatai gyak¬ 
ran előbb bizarr módon együvé ragadtak, majd 
szétestek ezer és ezer darabra, akadályozva 
sok helyütt a csónakok közlekedését. 

A Notre-Dame körül, továbbá az Institut 
táján vannak a legrégibb építkezésű házak; 
sok ily háznak csak a pinczéjót öntötte el a 
csatornák vize s máris repedések támadtak az 
•egész épületen. Villany- vagy gázlámpákról A RÜE DE POITIERS VÍZ ALATT. 
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;szó sincs, fáklyákkal világítanak. A mentők 
•és rendőrök hangosan kiáltoznak: 

- Kiköltözni! 
Sokan vonakodnak, sőt fenyegetik a rend¬ 

őröket revolverrel. Nem erőszakoskodnak ve¬ 
lük. Aüg egy óra múlva megpattannak a gáz¬ 
csövek és nehéz, fojtó gázszag terjed szét a 
laguna-utcza fölött. Most már a lakók kiál¬ 
tanak : 

- Au secours ! Segitség ! 
Alig akarják elhinni a veszély nagyságát. 

A lakásokat bezárják, csak az első emeleti 
szobák maradnak nyitva a lakóknak. Ellen¬ 
őrzés, az első napon különösen, alig volt; de 
mikor ezt néhány gyanús külsejű egyén ki 
akarta aknázni, hogy lophasson, és egy csónak¬ 
ból a létrán be akart lépni az ablakon, a 
rendőr rákiáltott: 

Mit keres ott? 
- Segíteni akarok a benlakóknak... 
- Ugyan, ugyan ! El onnét! 

És — szárazra tették. Állítólag több ily tol¬ 
vajt meglincseltek. Azért történt fosztogatás 
nem egy helyen. 

A Szajnán pedig ezalatt mindenfelől külön¬ 
böző bútordarabok úszkálnak, egész kocsik, 
nagymennyiségű gerenda és deszkadarabok, 
hordók, stb. Egy-egy ily hordót roppant erő¬ 
vel vág egy hídpillérhez a hatalmas áradat; 
a tartalma egy pillanat alatt kifolyik, s úgy 
látszik, fehér bor, vagy eczet. Mindkettőből 

L'y mennyiséget sodort el nz ár; Levallois-
ban felrobbantott egy eczetgyárat és tönkre¬ 
tette a Bercy-bortelepet, a hol ép előttevaló 
nap rakták le az udvarra a tömegszámra ér¬ 
kező borokát. Itt van a párisi borközpont. 

A Madeleine-től a Eepublique-térig alig van 
számbavehető baj — az utcza-felületen. Annál 
veszedelmesebbek az aláásott helyek. Paris 
földalatti része nem egyéb, mint a földalatti 
Métropolitain-vasút és a különböző csatornák 
végtelen aknái és nem lehet tudni, hogy ha 
a viz eltakarodik is, miféle szerencsétlenségek 
fognak bekövetkezni. Egy amerikai biztosító¬ 
társaságnak most épített palotája máris fenye¬ 
getve van a bizonytalan veszélytől. Alatta 
vonul el a «Metró» - - mint a párisiak neve¬ 
zik - - s itt a mélységben földbeszakadások 
történtek; a járda is megrepedezett, úgy, hogy 
korlátot vontak az épület körül, mint sok 
más helyen is. Most tűnik ki, hogy a «Metró»-t 
meglehetősen felületesen építették; a falak 
nem mindenütt vannak czementezve s így a 
csatornák vizének duzzadó ereje könnyen át¬ 
szivároghatott. A «Métro» legtöbb helyütt meg¬ 
telt vízzel s most hetekig, talán hónapokig 
nem fog közlekedni. 

Az igazi Parist azonban mindig meg lehet 
ismerni, ha nagyobb emberi indulatok viha-
rozzák át; alig néhány nap alatt több mint 

A SZAJNA KŐPARTJAI VÍZ ALATT. 

A PÁRISI ÁRVÍZ. 
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tiz millió gyűlt össze az árvízkárosultaknak 
s ez csak szaporodni fog. Még a czár is adott 
huszonötezer frankot. Lendvai Károly. 

A PÁRISI GYUJTOGATÓK. 
(Az 1871-iki kommün lázadás.) 

Ismerteti (Folytatás.) 

RÁKOSI VIKTOR. 

V. FEJEZET. 
A Vendőme-oszlop ledöntése. 

A forradalmak a rombolást is a pozitív 
programmpontok közé sorolják. Egy jól sike¬ 
rült, hatásos rombolás felér egy közepes alko¬ 
tással. Forradalmi elv fabula rasát csinálni 
az új alkotások számára. S a forradalmaknak 
mindig ez a könnyebb része, a nehézségek ak¬ 
kor állnak be, ha a régi helyébe újnak terem¬ 
tésére kerül a sor. * fc 

A kommün két nevezetesebb rombolást vitt 
véghez : földdel egyenlővé tette Thiers párisi 
házát és ledöntötte a Vendöme-oszlopot. *, 

Paris szivében, előkelő úri fertályban, a Ven-
dőme-téren áll ez az oszlop, tetején I. Napó¬ 
leonnak római imperátor ruhába öltöztetett 
alakja. Az 1805-iki és 1806-iki háborúk alkal¬ 
mával zsákmányolt ellenséges ágyúkból öntöt¬ 
ték, hogy hirdesse a francziák, helyesebben a 
korzikai hódító katonai dicsőségét és lángeszét. 
Elpusztításának ötlete nem a kommün alatt 
támadt. Még javában ostromolták a poroszok 
Parist, mikor a nemzeti védelem kormányát 
már egy egész csomó kérvény sürgette, hogy 
az emléket távolítsa el. Az ötletért és az eltá¬ 
volításért Courbet-t, a hírneves festőt tették 
felelőssé, pedig az előkészítésben csak annyi¬ 
ban vett részt, hogy az ostrom alatt a követ¬ 
kező kérvényt intézte a maga részéről a köz¬ 
társaság kormányához: 

•Tekintettel arra, hogy a Vendőme-oszlop 
egy olyan emlék, a melynek semmi művészi 
értéke nincs, tekintettel arra, hogy czélja a 
háború és hódítás eszméjének megörökítése, 
mely lelkesíthette a császári dinasztiát, de el¬ 
lenkezik egy köztársasági nemzet érzelmei¬ 
vel, stb. . . . azon óhajomnak adok kifejezést, 
hogy a nemzeti védelem kormánya engedje 
meg az oszlop elhordását, a domborműveket 
előbb átvitetvén a Rokkantak palotájába.* 

A kormánynak akkor egyéb gondjai valának 
s az eszme feledésbe ment, de a kommün alatt 
újra felmerült s a községtanács április 12-iki 
ülésén a következő határozatot hozta: 

• Paris város községtanácsa, tekintettel arra, 
hogy a Vendőme-téri császári oszlop a barbár¬ 
ság emlékműve, a nyers erő és hamis dicsőség 
szimbóluma, a militarizmus megtestesítője, a 
nemzetközi jog tagadása, a legyőzőiteknek ál¬ 
landó arczulverése a győztesek részéről, foly¬ 
tonos merénylet a franczia köztársaság három 
nagy elve közül az egyik, a testvériség ellen, 

ezennel kimondja: Egyetlen czikk. AVendome-
téri oszlop leromboltatik.» 

És itt álljunk meg egy pillanatra. 
1848-ban Hugó Viktor megunta, hogy a szá¬ 

zad legnagyobb költője legyen és elhatározta, 
hogy leszáll a politikusok közé. Parisban fel¬ 
lépett képviselőnek és programmbeszédében a 
következőket irta : 

«Két köztársaság lehetséges: az'egyik letépi 
a háromszinű zászlót és helyébe tűzi a vörös 
lobogót, garast veret a Vendőme-oszlopból, le¬ 
dönti Napóleon szobrát és Marat szobrát állítja 
helyébe . . . Tönkreteszi a gazdagokat, a nél¬ 
kül, hogy meggazdagítaná a szegényeket; tönkre¬ 
teszi a hitelt, mely mindnyájunknak a vagyona 
és a munkát, mely valamennyiünknek minden¬ 
napi kenyere . . . Sanda gyanú alapján meg-
tölti a börtönöket és vérfürdővel üressé teszi 
őket . . . Francziaországot megteszi a sötétség 
hazájává; megfojtja a szabadságot, tönkresilá-
nyítja a művészeteket, lefejezi a gondolatot, 
megtagadja Istent. . . Egyszóval hidegen meg-
cselekszi azt, a mit az 1793-iki férfiak lázban 
égve megcselekedtek. S miután apáink látták 
az óriások aprólékosságát, ez meg fogja nekünk 
mutatni a törpék szertelenségeit...» 

Maximé Ducamp így kiált fel: Vájjon mikor 
Hugó Viktor ezt huszonhárom évvel korábban 
megírta, nem a kommün víziója jelent-e meg 
hirtelen előtte, a melytől visszarettent? 

Úgy határozták, hogy az emléket május 5-én, 
Napóleon halálának évfordulóján döntik le. 
Ezen a napon a Rokkantak palotájának lakói, 
a napóleoni háborúkból megmaradt öreg kato¬ 
nák el szoktak vonulni az oszlop előtt, melyet 
virággal borítottak el. Ezt a kegyeletes aktust 
ezúttal is zavartalanul elvégezhették, mert a 
ledöntéssel megbízott mérnök nem tudott mun¬ 
kájával az időpontra elkészülni. Mikor már ki¬ 
találták a ledöntésnek azt a módját, hogy 
az oszlopot és a szobrot több helyen be-
fürészelik, az egészet aczélkötelekkel meg¬ 
húzzák és egyensúlyából kizökkentik, mikor 
már mindezekkel a munkákkal elkészültek, 
akkor a környék lakói állottak elő félelmükkel. 
Azt jajgatták, hogy a zuhanás oly irtóztató 
erejű lesz, hogy a csatorna beszakad, az abla¬ 
kok összetörnek, kémények lehullanak, sőt ta¬ 
lán még a házak is megrepednek. A lakosság 
megnyugtatására tehát gondoskodni kellett ar¬ 
ról, hogy az oszlop puhára essék. E czélból 
rengeteg sok rozsét halmoztak össze, melyet 
homokalapra helyeztek. A lakosságot még ez 
se nyugtatta meg és sokan elköltözködtek a 
szomszédságból; valósággal földrengéstől féltek. 

A ledöntés ünnepét május 16-ikájának dél¬ 
utáni két órájára tűzték ki. Néhány zászlóalj 
zenekarral köröskörül elfoglalta a teret. A kom¬ 
mün vezérei közül megjelentek Pyat Félix 
huszáruniformisban, két revolverrel az oldalán, 
Bergeret, Ferró, a rendőrség rettegett főnöke, 
Glais-Bizoin és mások. A bulvárokon és a 
szomszéd utczákban óriási tömeg gyűlt össze. 
Rochefort Henri ezen a napon mutatta magát 
utoljára nyilvánosan Parisban. A nagy pamflet-
tista ekkor már bizonytalannak érezte a talajt 
lábai alatt, mert tudta, hogy a kommün vezérei 
gyanús alaknak, arisztokratának tekintik. A dol¬ 
gok különben is kezdtek Parisban olyan fordu¬ 
latot venni, mely neki nem tetszett, mert Roche¬ 
fort valójában csak a szavakban volt erőszakos, 
tettekben nem. Másnap Rochefort levágta ba¬ 
juszát és elillant Parisból. Thiers rendőrsége 
azonban elcsípte s a versaillesi haditörvény¬ 
szék Cayennebe való deportálásra Ítélte ; tegyük 
hozzá, hogy az Ítélet túlságosan szigorú, tehát 
igazságtalan volt, mert Rochefort, a mennyire 
segített a császárság gesztenyéjét kikaparni a 
tűzből, ép oly keveset evett belőle. 

Maximé Ducamp felveti azt az érdekes kér¬ 
dést, hogy volt-e Rochefőrtnak egyáltalán ko¬ 
moly politikai meggyőződése ? Ő a maga részé¬ 
ről azt hiszi, hogy nem. Ö a hírhedt újságírót 
egy pénzvágyó epikureusnak tekinti, a ki pénzt 
akart szerezni, hogy vágyait és passzióit kielé¬ 
gítse és a ki lelkiismeretesen játszotta a köz¬ 
vádló, helyesebben közinzultáló szerepét, hogy 
jobban megtölthesse a zsebeit. Chamfort igen 
helyesen mondja: Minden törvény hasztalan 
a rágalom ellen, mert jó áron kél el. Ha 
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Parisban maradt volna, bizonyos, hogy a kom¬ 
munisták, vagy a versaillesi csapatok agyon¬ 
lőtték volna. 

Szemtanuk állítása szerint a tömeg nem lel¬ 
kesedett az emlékoszlop ledöntéséért, sőt mo¬ 
rogtak és békétlenkedtek, hogy a Vendöme-tér 
elveszíti díszét s a franczia gloire népszerű 
emléke ledől. 

Közben az egyik drótkötél elszakadt s újjal 
kellett helyettesíteni, a mi újabb három órai 
késedelmet okozott. A tömegben gúnyos kiáltá¬ 
sok keletkeztek és sokan reménykedtek, hogy 
a kommün nem lesz képes az oszlopot ledön¬ 
teni. Végre f elhat óra tájban minden rendbe 
jött. Trombitajeladásra hozzáfogtak a döntés¬ 
hez. Halotti csend támadt a téren. Minden 
szem a szoborra tapadt, melybe csikorogva 
kapaszkodtak bele az aczél kötelek, mely las-
sankint hajolni kezdett, azután három darabra 
tört és előre elkészített ágyára zuhant, nagy 
porfelhőt verve fel. A zuhanás zaja nem volt 
több tompa robajnál s a föld is csak egy kissé 
rezzent meg, semmi baj nem történt. A néző 
tömeg semmit nem szólt a dologhoz, nem kiál¬ 
tott, nem integetett, hanem csöndesen szét¬ 
oszolt, A téren, azonban, hol a kommün vezérei 
és katonái foglaltak helyet, nagy öröm uralko¬ 
dott. A zenekar a Marseillaise-t játszotta, a 
nemzetőrök tapsoltak és keppijüket lengették, 
egy fiatal ember a talapzatra mászott és vörös 
zászlót tűzött ki, azután egy deputácziót küld¬ 
tek a városházára, hogy ott bejelentse a ledön¬ 
tés sikerültét. Másnap a kommün hivatalos 
lapja a következő czikkel ünnepelte az esetet: 

«A kommün határozata, mely a Vendőme-
oszlop ledöntését elrendelte, tegnap végrehaj¬ 
tatott, nagy tömeg tapsai között, mely komo¬ 
lyan és elgondolkodva nézte a nagyravágyás 
szörnyetegének hamis dicsőségét hirdető gyűlö¬ 
letes emlék bukását. Az első Bonaparte a nép 
gyermekei közül milliókat áldozott fel uralmi 
vágyának, megfojtotta a köztársaságot, miután 
megesküdött, hogy meg fogja védelmezni, íme 
az ő tizenöt évi működése: Brumaire 18-ikán 
kezdte esküszegéssel, föntartotta magát mészár¬ 
lásokkal s megkoronázta működését két invá¬ 
zióval; utána csak romok, erkölcsi sülyedés, 
egy megcsonkított Francziaország s a második 
császárság Öröksége maradt, mely deczember 
2-ikával kezdte s a szedáni gyalázattal végezte. 
A párisi kommünnek kötelessége volt a zsar¬ 
nokság jelképét ledönteni: ezt a kötelességét 
teljesítette. Ezzel bebizonyította, hogy a jogot 
az erő fölé helyezi s az igazságot többre be¬ 
csüli a gyilkosságnál, még akkor is, ha ez dia¬ 
dalmas. » 

Mikor nyugalmasabb idők következtek, a 
köztársaság visszaállította Napóleon szobrát 
régi helyére, a franczia nép annyira érezte, 
hogy ez erkölcsi kötelessége a nemzet katonai 
dicsőségével szemben. A visszaállítás költségei 
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354,000 frankra rúgtak s ez összeg erejéig az 
állam Courbet ellen port indított. Courbet-t 
különben mint kommüntagot, a haditörvény¬ 
szék is felelősségre vonta, a hol meglehetősen 
gyáván viselte magát. A kommün politikájával 
minden közösséget, érte minden felelősséget 
megtagadott és kijelentette, hogy a Vendöme-
oszlopot azért döntötte le, mert nagyon sér¬ 
tette művészi érzékét, mert nem egyéb, mint 
Traján oszlopának értéktelen utánzata. Nem 
is ítélték többre, mint hat hónapi börtönre. 
A 354,000 frankot pedig sohse hajtották be 
rajta. (Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
A feleség dicsérete. A statisztikának az a meg¬ 

állapítása, hogy a nős emberek átlag tovább élnek 
a nőtlenül maradt uraknál, nem új dolog. Álta¬ 
lánosan ismert az az elmésség is, a melyet egy 
malioziózus ember — még pedig nem agglegény, 
hanem férj — erre a megállapításra mondott, ki¬ 
jelentvén, hogy ez a statisztikai adat — optikai 
csalódás, mert a nős emberek élete nem hosszabb 
a nőtlenekénél, csak --hosszabbnak tűnik nekik. 
Egy másik maliczia pedig abban adja a magyará¬ 
zatot, hogy a házasság évei, mint a katonaságnál 
a háborús évek, kétszeresen számítódnak. Bertil-
ion-nak, a világhírű franczia tudósnak most meg¬ 
jelent új munkája friss kutatások eredményével 
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összetöri a maliczia nyilait és nagyon megerősíti 
az asszony, a feleség dicsőségét, A Bertillon ku¬ 
tatásai és fejtegetései szinte minden kétségen fölül 
emelik azt az igazságot, hogy a hosszú élet me-
diczinája vagy inkább elixiruma: a jó feleség. 
A nős és a nőtlenül maradt férfiak elért életko¬ 
rának átlaga között akkora az aránytalanság és 
a külömbség, hogy ezt mar pusztán a véletlenség 
lapjára irni nem lehet Új és mindenekfölött ér¬ 
dekes a Bertillon kutatásaiban, hogy a házasólet 
ez áldott hatásának minden érdemét a nőnek 
ítéli oda. A házasság ugyanis csak a férfi életét 
konzerválja és nyújtja meg : a férjhez ment nők 
átlag nem élnek tovább, mint hajadonsorban ma¬ 
radt társaik. A mi azt mutatja, hogy a nő a maga 
figyelmességével, gyöngédségével, a gondosság és 
az ápolás veleszületett művészetével többet tud 
produkálni a férje javáért, mint a legjobb férj 
is a feleségéért. A mi természetes is ; mert hiszen 
az asszony kijárta az önfeláldozásnak, a másért 
való élésnek és a más kedvéért a magáról való 
teljes megfeledkezésnek legnagyszerűbb és minden 
csodatételre hatalmassá tevő iskoláját. Ez az is¬ 
kola : az anyaság. A boldog házasságban élő fér¬ 
fiak nagy életkora mellett a feleség érdemének 
egy más bizonyságát is tudja Bertillon. Az özve¬ 
gyen maradt férfiak kora elhalálozásának meglepő 
és megdöbbentő statisztikáját. Ezek addig se élnek, 
mint az agglegények. A mi nyilván mutatja, hogy 
a házasság az élet olyan kedvező elemeit és föl¬ 
tételeit adta meg nekik, a melyeknek elmúlása 
ellentálló képességüket megrokkantja és élet-ener¬ 
giájukat meggyöngíti. Ez a megállapítás kétség¬ 
telen dicsősége a nőnek, de a crökönyös agglegé¬ 
nyeknek is szolgál egy argumentummal. Hivat¬ 
kozhatnak rá, hogy nem opportunus dolog meg¬ 
szokni egy jót, a mit — el is veszíthet az ember. 
És ezzel a filozófiával még - puritánoknak is 
hirdethetik magukat, a mivel nem igen szokták 
magasztalni őket. 

A VENDÖME-TÉR 1871 MÁJUS 16-ÁN, AZ OSZLOP LEDÖNTÉSE UTÁN. - Egykori fénykép, 

«A párisi gyujtogatók» czimű költeményhez. 

Hála Istennek, és valóban csak a j6 
Isten kegyelméből kiderült, hogy a kik már haj¬ 
landók voltak meghúzni a halálharangot az el¬ 
pusztuló Paris fölött, elsiették a dolgukat. Paris 
nem halt meg, nem is haldoklott, csak veszede¬ 
lemben volt és a maga ijedelmével megijesztette 
az egész világot. Kritikus pillanatokat állt ki : az 
életnek azokat a pillanatait, a melyeknek rette¬ 
netes izgalmában a lelkekről leolvad vagy lemo¬ 
sódik minden fölvettség, minden alakosság, min¬ 
den póz és valóságos elemei : erényei és bűnei 
az önkénytelenség őszinteségével tárulnak a világ 
elé. Lehet és reméljük is, hogy a veszedelem 
minden kára és rombolása nyomtalanul fog le-
múlni e hatalmas, régi, gyönyörű városról, a mely 
az emberiség története, a kulturális fejlődés annyi 
korszakos és döntő mozgalmának volt forrása, 



130 VASÁENAPI ÚJSÁG. 6. SZÍM. 1910. 57. ÉVFOLYAM., 
6. BZlM. 1910. 57. ÍVFOLTAM. VASÁENAPI ÚJSÁG. 131 

KÖZÉP-AMERIKA TÉRKÉPE A PANAMA-CSATORNA KÉT 

VÉGPONTJÁVAL (COLON ÉS PANAMA). 

mint talán egyetlen egy más hely sem a világon. 
De megmarad, nem mint Paris lelkének, hanem 
csak mint a mai Paris lelkének dokumentuma, 
az a magatartás, a melyet a veszedelem pillana¬ 
taiban tanúsított. E dokumentum vizsgálatában 
mi természetesen csak az újságok tudósításaira 
vagyunk utalva és az anyag hiányossága talán 
megvigasztalhat bennünket abban a szomorúság¬ 
ban, a melyet a belőlük kisötétlő tanulságok a 
lelkűnkben keltenek. Mert az a lelki kép, a me¬ 
lyet Paris e nehéz napokban mutatott, illetve, a 
mi a képből a hírekben hozzánk ellátszott, meg¬ 
lehetősen sivár és elidegenítő. A tudósítások azt 
mondják, hogy a vész kezdő perczeiben a belső 
boulevardok népe egy nagyszerű látványosságnak 
nézte és élvezte az áradatot, mikor pedig a da¬ 
gadó elem már a közrend gátjait is kezdte- át¬ 
törni : martai ócz-csapatok jelentek meg a vizén, 
nem segíteni, hanem fosztogatni. A mentés hős¬ 
tetteiről nem tudnak a hírek, az apacheok garáz¬ 
dálkodásairól annál többet. Ezek a hirek egy 
olyan szellemet mutatnak, a mely eszünkbe jut¬ 
tatja és meg is érteti velünk a hires párisi bazár¬ 
égés még a borzalmasságuknál is szégyenletesebb 
jeleneteit, a mikor a menekülő gavallérok asszo¬ 
nyok százait taposták agyon. De megírta egy 
franczia iró, hogy Parisnak nincs ádázabb ellen¬ 
sége — a látszatnál A bűnei hangosak és rikítók, 
az erényei csöndesek, szemérmesek és elvonulok. 
Az erkölcstelenségétől nem látja a világ az er¬ 
kölcsét és a léhák nyüzsgő hadától a dolgos em¬ 
berek millióit. Pedig nem a bűn és a léhaság 
tette nagygyá és teszi mind nagyobbá e csodála¬ 
tos várost, hanem a bfinei és léhasága ellenére 
is a lakossága tömegének komolysága és munkás 
erkölcse. Ez a tömeg bizonyára a veszedelem 
óráiban is megtette a kötelességét és el fog bánni 
idővel városának azokkal a veszedelmeivel is, a 
melyeknek nem a Szajna medre a szülőágya. 

* 

Az üstökös. Nemcsak becses igazságok vannak, 
hanem becses tévedések is. Mindenféle mesterség¬ 
ben és tudományban. Ha egy orvos például gyógyít¬ 
hatatlannak minősít egy betegséget és a pacziens 
két hónap múlva mégis olyan egészséges lesz, mint 
a makk, akkor a doktor urnák ez a tévedése bizo¬ 
nyára ezerszerte becsesebb, mint ha nem tévedett 
volna. Minden csúfolódás nélkül megállapíthatjuk, 
hogy a csillagászoknak is sok dicséretes tévedé¬ 
sükért tartozik hálával az emberiség. Sőt elmond¬ 
hatjuk : egyenesen ezeknek a tévedéseknek köszön¬ 
hetjük, hogy még megvan a világ. — Mert azt 
tudjuk, hogy az asztronomusok már jó egynéhány¬ 
szor megjövendölték ennek a mi Földünknek vég¬ 
leges elpusztulását, terminusokra, a melyek már 
rég elmúltak. Ha tehát nem tévedtek volna, akkor 
most nem lennénk abban az aránylag még ked¬ 
vező helyzetben, hogy szorongó sziwel várjuk 
május végét, a mikor a Halley üstökös «legyezője» 
végiglegyezi ezt a mi szaladó bolygónkat. Hála 
Istennek, Föld anyót igen jó futónak mondja a 
tudomány és ha ez a virtusa váratlanul cserben 

nem hagyja, nem kell félnünk a karamboltól. 
A végitéletnapi összecsapások jóslatai dolgában 
ugyanis, fájdalom, a régi jóslatok sorsával már 
alig vigasztalódhatnánk vagy nyugtathatnék meg 
magunkat. A csillagászati jóslások ugyanis már 
megszűntek jóslatok lenni ennek a szónak régi, 
misztikus értelmében, hanem számítások eredmé¬ 
nyei, már pedig a matematika nagyon pozitív tu¬ 
domány és a tévedést akkor se tűri, ha ez a tévedés 
kívánatos lenne. Annál nagyobb okunk van tehát 
örülni, hogy ezúttal nem jövendöli a világ végét, 
csak — a szelét ennek a veszedelemnek, így is 
roppant érdekes az a hatás, a melyet a Föld 
pályájának ez izgalmas pillanata a lelkekben kelt 
és a mely elől senki se tud elzárkózni. Ebben az 
izgalomban egyet mindenesetre megállapíthatunk. 
Azt nevezetesen, hogy a Föld teljes elpusztulásának 
tragédiája túlságosan és fölfoghatatlanul nagy téma 
az emberi fantázia számára. Ép úgy nem tudjuk 
elképzelni, mint a saját halálunk véglegességét. 
Múlandó voltunk természetében van a magyarázata 
annak, hogy mindent csak mulandónak tudunk 
elképzelni: még az elmúlást is. Azt hiszsziik, hogy 
a végnek is vége szakad egykor, a mely vég ter¬ 

mészetesen új — kezdetet jelent. Egy másik ér-
dekes tünet az, hogy — mint a külföldi lapok 
hirdetéseiből megállapítható — az irodalom leg¬ 
kapósabb termékei most a csillagászati könyvek 
lettek. Főként Németországban rengeteg sokat vá¬ 
sárolnak, így azután a Halley üstökös a csillagászat 
tudományának népszerűsítésére és terjesztésére töb¬ 
bet tesz, mint Flammarion és tudós társai együtt¬ 
véve. Pedig a Halloy üstökös maga bizonyára nem 
is tud csillagászatot. Sőt azt se tudja, hogy őt 
Halley üstökösnek hívják. 

# 
A rennesi törzsorvos. A rennesi törzsorvos meg¬ 

vizsgált egy közlegényt és a kórházba küldte, mert 
megállapította, hogy beteg. Az ezredes a/onban 
kijelentette, hogy a legény nem beteg, hanem 
csak szimuláns. És mert az ezredes nagyobb úr, 
mint az orvos, a katona nem a kórházba ment, 
hanem a gyakorlótérre és ott addig ugrált, masí¬ 
rozott gőzölgő fejjel, mig egyszer csak el vágódott, 
a szivéhez kapott és nem mozdult többet A «sti¬ 
mulánsa meghalt. Az ezredes káromkodott egyet 
és így szólt : 

- Ez a gaz bundás becsapott. Én azt hittem, 

CSENDES-TENGER t 

hogy szimuláns és ime csakugyan beteg volt a 
haszontalan! 

A törzsorvos pedig odaállt az ezredes elé és 
sápadt arczczal, de égő hangon így szólt: 

- Ezredes úr, ön gyilkos. Én önnel többé ke¬ 
zet nem fogok. 

Erre az ezredes, a ki egy csöppet se érezte 
magát gyilkosnak, hatalmasan arczul ütötte a 
törzsorvost. A törzsorvos pedig nem azt tette,, a 
mit katona-erkölcs szerint mindenki várt volna 
tőle. Se nem vett magának elégtételt, se nem 
követelt. Nem küldött segédeket az ezredeshez, 
nem is kért engedelmet fölöttes hatóságától arra, 
hogy ezt megtehesse, hanem - följelentette az 
ezredest, még pedig nem azért, mert őt inzultálta, 
hanem azért, mert a betegét gyógyítani nem en¬ 
gedte. Nem tudjuk : kapjuk-e majd a hirét annak, 
mi lesz ennek a rennes-i afíernek lefolyása és 
eredménye ? Pedig annyi bizonyos, hogy ez az 
ügy, a benne megmozdult etikai erők nagy er¬ 
kölcsi értékéért jobban megérdemelné az egész 
művelt emberiség figyelmét és érdeklődését, mint 
egy egész csomó világra szóló szenzáczió. Ezeknek 
a szenzácziókuak a rendes motívumai: szerelem, 
féltékenység, a haszonnak vagy a boszúnak vágya. 
A rennes-i dráma erkölcsi forrása egy olyan mo-
tivum, a melynek jóval kisebb az irodalma. Az 
orvos meggyőződése, ennek a meghatározásnak 
nem tudományos, hanem humánus értelmében. 
Ez a rennes-i orvos az ő betege érdekét ime úgy 
fogta föl, mint valami szentséget és megbántott 
erkölcsi érzésének végleges keserűségével rontott 
neki egy egész világrendnek, mikor ezt a szent¬ 
séget megsértették. Hogy katonaorvos, a kinek a 
munkájáért egy köszönő szó se jár ki a betegétől 
és hogy meggyőződésének az a föllázadása csak 
büntetést és bukást hozhat neki, ez csak annál 
teljesebbé teszi a sorsa tragikus szépségét. A ka¬ 
tonai karrierjének, vagyis a hadseregben való kar¬ 
rierjének bizonyára vége. Egy tiszt, a kit arczul-
ütöttek és nem ölt ezért az inzultus árt, bizonyo¬ 
san nem hordhatja tovább az uniformist. De en¬ 
nek a bukásnak olyan fénye van, a mely minden 
uniformis minden díszénél csillogóbb. Ez a pofon¬ 
ütött rennesi doktor egy hú's és az esetéből az a 
tanulság, hogy pofon is van, a mely a szégyen 
tüzével nem azt az arczot égeti, a melyet meg¬ 
ütöttek, hanem a kezet, a mely megütötte. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Csendes válságok. Ez a czim csak az első 

novella czime ugyan Kaffka Margit könyvében, de 
egyképen ráillik a kötet mind a tizennégy novel¬ 
lájára. Kaffka Margit nem külső történeteket ír 
meg, nem arra veti a súlyt, a mi az emberrel, 
hanem arra, a mi az emberben történik. Azokat 
az embereket látja meg és rajzolja, a kikben sok¬ 
szoros, erős visszhangot ver fel az élet minden 
jelensége, finom érzékenységeket takar a szó, me-
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lyet kimondanak, sokáig, hevesen rezonál a szó, 
melyet hallanak. Vannak napok, mikor valaki csupa 
érzékenység, csupa kitakart sebhely — ezt mondja 
egyik novellájában. Ő pedig azokon a napokon 
szereti meglepni az embereit, a mikor csupa ki¬ 
takart sebhely a lelkűk, a mikor minden érzékeny¬ 
ségük napfényre kerül. A mi történik velük, az is 
érdekes, mert ennek az Írónőnek nemcsak mon¬ 
dani valója van, hanem elmondani valója is, de 
a végén rájövünk, hogy nem ez volt a fődolog, 
hanem az, a mi a történet mögött remegett: a 
szemek fájdalmas elborulásai, a halk, elfojtott 
sóhajtások, lázban égő ajkak és befelé sírt könnyek, 
a melyek a külső, történt dolgoknak mélységet 
adnak. A módja ez : megrajzol egy színhelyet, egy 
asszonyi lakást, egy magányos házat, egy klastromi 
iskolát, egy tájképet, de úgy, hogy ezzel a rajzzal 
már fölkelti az olvasóban azt az érzékeny, hatá¬ 
sokra fogékony hangulatot, a mely a következők 
befogadására szükséges. Ehhez nagyon jól ért, 
biztos kézzel pendíti meg a lelkünk húrjait, hogy 
aztán azt játsszon rajtuk, a mit akar. Aztán egye¬ 
nesen belevezet alakjainak leikébe, nem magukban 
rajzolja az embereket, hanem egymáshoz való 
viszonyukban, azt a hatást keresi, a melyet az 
egyik ember szava, cselekvése a másikban kelt. 
Ideges rezgések szaladnak láthatatlan lelki veze¬ 
tékeken az egyikből a másikba, hirtelen nagy 
feszültség áll be a lelkekben, hogy aztán vagy erős 
explózióban süljön ki, vagy pedig hirtelen ellan¬ 
kadjon a szerint, a mint olyan újabb hatás jön, 
a mely még feljebb fokozza, vagy elvágja a feszült¬ 
séget. A színjáték mögött, melyet az előadás saját¬ 
ságos, egyéni és néha meglepően gazdag hajlékony¬ 
sága tesz még "színesebbé, gyakran megjelenik egy 
kíváncsi asszonyi fej, befelé néző, de azért a kül¬ 
sőségeket is jól meglátó szemekkel, mozgékony 
orrczimpákkal, - - az iró maga az, a ki néha 
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rajtakapatja magát, hogy a mi alakjai, történetei, 
szavai mögött olyan sajátságosán remeg, az az ő 
saját érzése. Majd minden novella leplezett, erősen 
visszafojtott és mégis mindig előtörő líra: az iró 
a maga lelkén hajtotta előbb keresztül azokat az • 
érzéseket, a melyeket aztán alakjain demonstrál. 
Egy-egy pillanatra nagyon is közel áll alakjaihoz, 
eltakarja őket, — annyira jól akarja megmutatni 
őket, hogy magyarázó hangjától nem halljuk őket 
magukat. Az Íróban megvan az asszonyi türelmet¬ 
lenség és megvan az asszonyi egyenetlenség is; 
nincs meg az a biztos nyugalma, hogy az érettség 
kellő pillanatában adja elénk, a mit közölni akar 
velünk: vagy túlérleli, vagy még nem kész állapo¬ 
tában adja. Van arra is eset, hogy egy témába 
belefárad : erősen, biztosan fogja meg, de aztán 
meglazul a keze, — máskor meg bágyadtán kezdi 
s csak aztán melegszik bele. A stílus azonban 
annyira biztos eszköze, hogy ezeket az egyenet¬ 
lenségeket csak a nagyon pontosan látó szem veszi 
észre s még az sem tudja mindig egész biztosan, 
nem benne van-e a hiba, talán az egyik dologra 
fogékonyabban tud figyelni, mint a másikra s az 
egyikre jobban van ráhangolva, mint a másikra. 
Mert e novellákban a mi a leglényegesebb eleme 
a hatásnak, az annyira finom és differenoziált, 
hogy csak a fejlett fogékonyság birja felfogni. 
A ki csak a sorokban olvas és nem közöttük és 
mögöttük is, az csak a történetet látja, az érdekes 
alakok silhouettejeit. így is sok szép, művészi 
dolgot adatik alkalma látnia, mert a novellák 
mindenkinek adnak • valamit, annyit, a mennyit 
épen fel tud fogni. Művészi atelier-mnnkák, de mint 
minden, a miben igazi művészet van, nemcsak a 
műértő számára készültek, hanem mindenki szá¬ 
mára, a ki egyáltalán tud olvasni. S ebben a te¬ 
kintetben Kaffka Margit magasan felette áll a többi 
írónőknek, a kik vagy csak a tömegnek dolgoznak, 
vagy ha többre törekszenek, azon nyersen vetik 
elénk az anyagot, melyből erősebb kéz művészi 
alkotást tudna gyúrni. Ő minden egyenetlenségével 
is ma már mint kész művésznő áll előttünk, a ki 
uralkodik a formán, a mely nem nyűg neki, ha¬ 
nem a kifejezés biztos eszköze. 

Az én hőseim. Lenkei Henrik verses könyve 
tárgyaiban, felfogásában egészen új, eredeti. Apró 
mozaikokból, nem egységes, szervesen fejlesztett 
terv szerint az emberi művelődés epopeáját adja, 
azoknak a hősöknek a képében, a kik ezt a mű¬ 
velődést egy-egy lépéssel előbbre vitték. Olvasóink 
találkoztak már lapunkban e versek egyikével¬ 
másikával s így fogalmuk lehet az egyes mozaik¬ 
darabok minémüségéről, a módszerről, vagy jobban 
mondva gondolkodásmódról, a melylyel a költő 
az egyes darabokat kidolgozza s az egyes versekből 
következtethetnek arra az egységes háttérre is, a 
melyre ezek a kis képek rajzolva vannak. Az esz¬ 
mék, a kultúra nagy szellemei iránti áhitatos tisz¬ 
telet sugallta e verseket, az a tisztelet, a mely az 
eszmével teljesen azonosítja az embert, kiből ki¬ 
pattant, a történeti eseményt, melynek előidézője 
volt; az embert csak mint az eszme viselőjét látja. 
Ez bizonyos absztrakcziót jelent, az apró, de az 
életből szervesen kinőtt vonások mellőzését, a ver¬ 
seknek filozófiai jellemet ad s a költő saját egyé¬ 
niségét a háttér egyik elemévé teszi. Lenkei Henrik 
a filozófus szemével nézi s foglalja versbe az 
emberi történet fordulóit, a maga személyével,, 
közvetlenül nincs jelen verseiben, de ha akár az' 
egyes darabokból, akár az egész konczepczióbó] 
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viszszafelé következtetünk, mégis csak megtaláljuk 
őt magát: abból a képből, a melyet a művelődés 
nagy folyamatáról alkotott magának, elénk áll az 
ő eszmélkedő egyénisége is. Egy szemlélődő haj¬ 
lamú ember, a ki teljes leikével az eszmék kris¬ 
tályos légkörében él, a ki igyekezett nemcsak 
magába szedni, hanem önmagába szervesen bele 
is olvasztani mindazt az eredményt, a mit az 
emberi szellem évezredes erőlködése elért s a ki¬ 
nek érzése is az eszmélkedés közegén szűrődik 
át. Lírája az áhitatos elmerülés a szellemi nagyság 
csodálatában, szeretetteljes megismerése minden¬ 
nek, a mi az eszmék birodalmában nagyszerű és 
fölemelő, mély és erős szolidaritás-érzés az embe¬ 
riség örök előretörésével. Hogy ez a líra, mint 
líra, néha nagyon is messzire rejtőzik a versek 
mögé s ilyenkor a gondolkodó túlsúlyra jut a vers¬ 
ben a költővel szemben, az az alkotásnak ebben 
a módjában nemcsak érthető, hanem jóformán el¬ 
kerülhetetlen is. Több melegséget szeretnénk mégis 
néha látni egyik-másik versben, a költő megindult-
ságának közvetlenebb nyilvánulását. A versek nagy 
részében megtaláljuk ezt is ; a ki művelt ember 
elolvassa a könyvet, elégülten fog megválni tőle, — 
mint a ki okos, művelt, jó társaságból jön, a hol 
szellemi vagyona gyarapodott, a hol eszméket 
tanult s eszmékre inspirálódott. 

Kudrun. A középkori német irodalomnak a 
Niebelung-ének mellett legnagyobb szabású és köl¬ 
tői becsben is legjelentékenyebb termékét, a Kud-
run-éneket magyar fordításban adta ki Kőrös 
Endre, a ki már Ekkehard Walter-énekének for¬ 
dításával is ismeretessé tette nevét. A Kudrun 
harminczkét részből álló, összesen 1705 versszakra 
terjedő hatalmas epopea, konczepcziója és kom-
pozicziója — bármennyire kétségbe vonta is egy 
szerzőtől származó voltát a régebbi német kri¬ 
tika •— némi könnyen érthető ingadozások mel¬ 
lett egységes, keletkezését a mai kutatók a XHL 
század elejére teszik. Mint ismeretes, Hagen és 
utódai mondáit dolgozza fel, legterjedelmesebben 
Hagen unokájának, Kudrunnak történetét, elra-
boltatását, atyja megöletését, kínos rabságát, öcs-
cse által való megszabadulását. Benne van a né¬ 
met középkor egész félelmetes, zord, kegyetlen 
szépsége, az a levegő, a melyet a Niebelung-ének-
ből jól ismerünk. Körös Endre nagy szeretettel, a 
középfelnémet nyelv s a korviszonyokra való vo¬ 
natkozások teljes ismeretével fordította le a nagy 
eposzt, tőle telhetőleg igyekezett közel hozni a 
magyar olvasó képzeletéhez; bevezetésül rövid, 
tömör tájékoztató tanulmányt bocsát elébe a Knd-

njdonságok dús válasz¬ 
tékban méterenként 

1.15 koronától feljebb 
bér- és vánmientve 
a megrendelőhöz szál¬ 

lítva. Gazdag mintagyüjteményt postafordultával küld 

HENNEBERG selyemgyáros Zür ich . 
Báli-selyem 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

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

zés! szervek hurutjainál. 
Hügyhajtó hatásúi 

Vai*»t»! Kinnytn »meiithet6! 
T«i|«tn tiiiU! 

Kapható ánántmtlctrttktdiitkttn ragu a 
Szmye-Llpóczi Salrator/orrát- Vállalatnál 

Budapeit, l'. Rudolf-rakpart S. 

:: Ejnye be jó!:: 
Mi a különbség a sólyommadár 
és a Menthol-fogazappan között ? 
A sólyomra idárnak van párja, de 
a Straka-f éle Menthol-fogszappan-
nak jóság és olcsóság tekinteté¬ 
ben nincs párja. Kapható gyógy-
tárakban, drogneriákban, vala¬ 
mint a késritőnél, Sztraka gyógy¬ 
szerésznél, Mohói, l koronáért. 

runra vonatkozó legfőbb kérdésekről s mai állá¬ 
sukról. Szemre hálátlan munkájának megvan a 
maga becses eredménye; irodalmunk teljessége 
kivánja meg, hogy meglegyen benne a világiro¬ 
dalom minden nagy alkotása lehetőleg jó fordítás¬ 
ban s ehhez járult hozzá egy nem jelentéktelen 
munkával a Kudrun fordítója. 

A Hargita alatt. Kiss Menyhért e czim alatt 
adta ki 19 novelláját egy kötetben. Többnyire fa¬ 
lusi dolgok, az erdélyi faluk és apró városok népe 
mozog bennük, csöndes falusi kúriák a színhe¬ 
lyeik. Ha egy-egy története a nagyvárosban játszik, 
az sem a zajos, forgalmas helyeken, a hol a nagy¬ 
szabású élet zajlik, hanem a csöndes külvárosi 
zeg- zugos ütczák földszintes házaiban húzódik meg, 
a hova csak mint távoli zúgás hallik el az igazi 
nagyváros élete. A novellák nem izgató tartal¬ 
múak, nem is vésődnek bele ellenállhatatlan erő¬ 
vel emlékezetünkbe, egy kis hangulat, egy kis ér-
zelmesség, a maga korlátai között szerényen meg¬ 
maradó józan világszemlélet adja meg tartalmukat 
s meséik is egyszerűek, nem nagyon bő forrásnak, 
néha a kelleténél vékonyabb erüek is. Az egész 
könyvre ráillik a csinos jelző: megvan bennük az 
is, a mi ebben a szóban jelent éktelenségre, az is, 
a mi tetszetősségre utal. 

Idegen szavak szótára. A nyelvünkben hasz¬ 
nálatos idegen szavaknak Kadó-féle gyűjteménye 
most jelent meg harmadik kiadásban, már két 
évvel a második kiadás után. Ez a gyors egymás¬ 
után egyfelől bizonyítéka a munka jelességének, 
másfelől pedig azzal a nagy előnynyel is jár, hogy 
e könyv mindig lépést tarthat az idegen szavaink 
használata terén beálló változásokkal. Hiszen alig 
múlik el hónap, hogy a tudomány s főleg a tech¬ 
nika haladása ne hozna forgalomba egész csomó 
új idegen szót, melyek magyarázatát hiába keresi 
a közönség az eddigi szótárakban. Az újféle spor¬ 
tok, legutóbb kivált a téli sportok is gazdagították 
az új idegen szavak tömegét, melyeket Badó szó¬ 
tára gondosan följegyez, nemcsak megmagyarázva 
jelentéseket, hanem megtanítva helyes kiejtésökre 
is. Az előttünk lévő kiadásnak a bővítéseken kívül 
van még egy nagy előnye : külön függelékben adja 
a leginkább használatos idegen személy- és hely¬ 
nevek lajstromát is, ezeknek kiejtésmódja iránt is 
tájékoztatva az olvasót. E tekintetben még az illető 
nyelvek ismerői is igen gyakran hibáznak 
hiszen pl. az angol nevek kiejtése sokszor merőben 
szeszélyes — annál inkább szorultak rá e jegy¬ 
zékre azok, kik idegen nyelveket nem tanultak. 
Kétségtelen, hogy ez a fölötte hasznos függelék 

még alkalmasabbá fogja tenni a kitűzött czélra 
ezt a becses munkát, főleg az újságolvasó közön¬ 
ség fog sok haszonnal forgatni. 

A «J6 Pajtás i , Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja február 6-iki számában 
szép gyermekverseket közöl Lampérth Gézától és 
Benedek Elektől, elbeszélést Szemere Györgytől, 
vidám maczkó-történetet Dörmögö Dömötör, a hír¬ 
neves maczkó automobil-utazásáról Sebők Zsig¬ 
mondtól, mesét Dániclné Lengyel Laurától, regényt 
Benedek Elektől és Rákosi Viktortól; czikket Mik-
szátlt. Kálmán gyermekkoráról, szép képeket, rejt¬ 
vényeket, szerkesztői izeneteket. A t Jó Pajtása-t 
a Franklin-Társulat adja k i ; előfizetési ára negyed¬ 
évre 2 kor. 50 fillér. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal (Budapest IV. Egye-
tem-utcza 4). 

Új könyvek: 
Csendes válságok. Elbeszélések, irta Kaffka Mar¬ 

git. Budapest, a «Nyugat» kiadása; ára 4 kor. 
Az én hőseim. Irta Lenkei Henrik. Budapest, 

Franklin-Társulat; ára négy korona. 
Kudrun. Hősköltemény. Középfelnémetből for¬ 

dította Kőrös Endre. Kiadja a Kisfaludy-társaság. 
Budapest, Franklin -Társulat; ára négy korona 
80 fillér. 

A Hargita alatt. Irta Kiss Menyhért. Budapest, 
Singer és Wolfner. 

Idegen szavak szótára. Egyúttal a nálunk hasz¬ 
nálatos idegennyelvű szólásmódok és szállóigék 
magyarázata. Szerkesztette Eadó Antal. Harmadik 
javított kiadás. Budapest, Lampel (Wodianer) ki-
adása; ára négy korona.  

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: DBSSEWPFY LA¬ 

JOS 48-as huszárhadnagy, a vitézségi érdemrend tu¬ 
lajdonosa, az eperjesi év. kollégium igazgató-vá¬ 
lasztmányának tagja Eperjesen 84 éves korában. — 
ZECHMEISTEB KÁROLY, Győr város nyűg. polgármes¬ 
tere, királyi tanácsos 58 éves korában Budapes¬ 
ten. — BORBÉLY KÁLMÁN KŐÉNÉL, a pannonhalmi 
Szent Benedek-rend tagja, aranymisés áldozópap, 
főapáti helynök Pannonhalmán. — Dr. NIEDBRMANN 
GYULA nyűg. miniszteri tanácsos, a Hl. oszt vas¬ 
korona-rend lovagja, egyetemi magántanár, a lipót¬ 
mezei orsz. elmegyógyító intézet volt igazgatója 71 
éves korában Budapesten. — Nemesnisticzi BEGYÁT 
LÉNÁKD ez. kanonok, sári h. esperes-plébános, 

SÓSBOlísWsÍAPPAÚ 
LEGFINOMABB PIPERESZAPPAN 

BŐRÁPOLÁSRA LEGJOBB 
? ELSŐRENDŰ SZÉPITÖSZER « 
Kapható mindenütt. Darabja 7O fillér. 

KÍNA BORA VASSAL 
Hyg-lenlkns kiállíttat 19O6. Legmagasabb kitűnt. 
ErősitösEer gyengélkedők, vérszegények él 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-
12666 erősítő és vérjavitó szer. 
Kitűnő d. 6(HH)-nél több orvosi vélemény. 
I. Serravallo, «. d kir. idnri náiiiió Trieste-Barcola. 

Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
K 2.60, literes üvegekben K 4.80. 

R O Z S AT E J 
kitűnt teint-ápolószer 2 K 
Natalos üdeaéget kölcsönöz a bőrnek. 
balzsamszappan hozzá 60 1. 

OSAN 
n a j « e r 5 K TANNINGENE 

Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 
_ Sölétszöke, barnára és feketére. 

ANTON J. CERNY, Wien, ievéiczim 
XVHI. Cári Ludwlg-str. 6. Lerakat I. MaxmiHanstr.9. 

Raktár : gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

LÉG-
JOBB. SVAIGZI SELYEM" 

Kérjen mintákat újdonságainkról Tekéiében, fehérben és 
sziiinslx'ii .Eollenne.Cacheiiiira.Shaatnngr.Duchesse, 
Crépe de Chine, Cótelé, Messaline, Mousseline 120 
cm. széles, méterenként K 1.20 és feljebb. Bársony és 
plüs ruháknak és blúzoknak stb., úgyszintén hímzett 
blúzok és ruhák batisztban, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk közvetlen a niagánvnvőknek bérmentve és már 

elvámolva. 

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

INGYEN 
esetleg 
egy millió korona, 
ki nálunk részletfizetésre 

gramofont 
és hanglemezt vásárol, mert 
minden vevőinknek ingyen 
ég/ sorsjegyet adunk. 

Magyar Camera-Ipar 
Bpest, VŐ., Garay-n. 9. — Arjegyj. ingy. 

J 
Beretvás pastillátTj 
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aranymisés áldozópap, életének 77-dik évében Sári 
községben. — GBUZUNG FEBENCZ kiérdemült ma¬ 
gyarszéki esperes plébános, aranymisés áldozópap 
82 éves korában Pécsett. — DOHAI ALBERT táblai 
tanácselnök 61 éves korában Marosvásárhelyen. — 
DUNKL NÉP. JÁNOS kir. tanácsos, zongoraművész, a 
filharmóniai társaság tiszteletbeli tagja Budapesten 
78 éves korában. — VAS JÓZSEF budapesti müépítő 
Baguzában. — Dubniczai DUBNICZK? LÁSZLÓ gróf, 
Apponyi Géza összes uradalmainak számtartója, az 
arany érdemkereszt tulajdonosa 67 éves korában 
Högyész községben. — Alsóeörsi FABKAS JÓZSEF 
nyűg. herczegprimási jószágfelügyelő 94 éves korá¬ 
ban Komáromban. - - KUBTZ JÁNOS földbirtokos 
életének 73-dik évében Kunszentmártonban. -
WINDISCH JÓZSEF földbirtokos, Pestmegye törvény¬ 
hatósági bizottságának tagja 43 éves korában Bu¬ 
dapesten. — PETELEI JÁNOS kereskedő, városi tör¬ 
vényhatósági bizottsági tag életének 53-dik eszten¬ 
dejében Marosvásárhelyen. — Felső-eőri VEÉGH 
ELEK fővárosi kereskedő Budapesten. — DIÓBY GÉZA 
vaskereskedő, Komárom város bizottságának tagja 
Komáromban. — Eevizsnyei REVICZKY SÁNDOB éle¬ 
tének 75-dik évében Budapesten. — VÉOH REZSŐ 
tanító életének 54-dik évében Katymár községben.— 
HOBÁK EBNŐ pozsonymegyei főtanító 33 éves korá¬ 
ban. — Dr. PAVLETITS MIHÁLY, a budapesti állami 
tanítóképző-intézet nyűg. tanára 67 éves korában 
Kőszegen. — KEBTÉSZ GÁBOB magánzó 62 éves ko¬ 
rában Budapesten. — SCHBAML SEBŐ magánzó 80 
éves korában Budapesten. — BLEUEB ZSIGMOND máv. 
főellenó'r, nyugati pályaudvari raktárfőnök Buda¬ 
pesten. — Id. HOBVÁTH GYULA 60 éves korában Bu¬ 
dapesten. — BUBGER LAJOS székesfővárosi tisztvi¬ 
selő életének 36-dik évében Budapesten. — GEB-
HABDT BÉLA vármegyei tisztviselő 57 éves korában 
Székesfehérváron. — SZTOLLÁB LÁSZLÓ adóhivatali 
pénztáros 46 éves korában Törökbecsén. 

Ozv. GÁSPÁB ANTALNÉ, szül. Istvánfi Katalin, éle¬ 
tének 90-dik évében Marosvásárhelyen. — Özv. 
VIZNEB JÓZSEFNÉ, szül. Hpffmann Sarolta 70 éves 
korában Szabadkán. — Özv. MISCHINOEB JÁNOSNÉ, 
szül. Novak Anna 72 éves korában Szászrégenben. — 
Özv. FOK IGNÁCZNÉ, szül. Müller Karolina 82 éves 
korában Nagykárolyban. — Özv. DWELLY REZSÓNE, 
szül. Szuppansics Erzsébet 64 éves korában Zsám-
békon. — Özv. sárospataki PATAKY VIKTORNÉ, szül. 
ballai Krémer Katinka életének 53-dik esztendejé¬ 
ben Désen. — Özv. BÜZA JÓZSEFNÉ, szül Margarétha 
Róza 67 éves korában Tolcsván. — ABELSBEBG ALA-
JOSNÉ, szül. Mach Anna, életének 66-dik évében 
Budapesten. — Özv. kisudvarnoki MABCZELL GÉ-

ZÁNÉ, szül. Németh Etelka, az Operaház nyugdíja¬ 
zott tagja Baján. - - ÁLLAGA GÉZÁKÉ, szül. Pap 
Etelka, az ismert nevű vidéki színésznő, 38 éves 
korában. — KBAFFT ANTÓNIA, állami polgári leány¬ 
iskolái kézimunka tanítónő Budapesten. 

EGYVELEG. 
*Az orosz minisztérium ezpedicziót k ni,int t 

az Északi-Jegestengerhez, ln>; 
állapíthassa, vájjon az Bssaki-Jegestengen 
közvetlen összeköttetésbe K'-plift-c Európa K,Ut-
Azsiával. (G. L.) 

KII használok ez az írás olvasható Thierry A. 
gyógyszerész balzsamának apácza-védűjegyében, ne¬ 
hogy összetévesszék értéktelen utánzatokkal. • A szen¬ 
vedő emberiség egészségét szolgálom • — dicseked¬ 
hetik a balzsam feltalálója, mert megbetegedéseknél 
családi kincs a Thierry-féle balzsam ÓB centifólia-
kenőcs, a melyeknek gyógyító hatását minden orvosi 
tekintély elismerte és a melyek valóban pótolják a 
házi gyógyszertárt. Ezernyi köszönőirat bizony itj» 
Thierry A. (SchutzeDgel-Apotheke Pregrada bei l!o-
hitsch) gyógyszerésznek világhírű sikerét. 

Ha lúdtalpa van, ha fáj a lába, kérjen prospek¬ 
tust a Laufer-léle ludtalpfüzőkről. - - Ingyen küldi 
Székely és Társa, Budapest, Muzeum-körut 9. 

Ha buli a haja, használja a hires 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. 

Szerkesztői üzenetek. 
De profundis. Elégia. Ahasvéros. Ömlengő, fiatalos 

romantika a két vers is, a próza is ; majd ha kissé 
kiforrott és a maga nyelvén tud szólani, akkor válik 
el, tud-e valamit. 

A milánói temetőben. A tartalmához képest túl¬ 
ságosan hosszú, vagyis el van nyújtva; különben is 
több a routine benne, mint az igazi költészet. 

Ne mosolyogjátok. Kedves, szomorkodó vers, de 
közlését nem Ígérhetjük, mert rendkívül el vagyunk 
versekkel halmozva. 

A barát. Egy eljegyzés. Darabos, nehézkesen ta-
molygó, minduntalan botló sorok, melyek görnye-
dezve hurczolnak valamit, a mi csak nagy elnézéssel 
nevezhető tartalomnak. 

Két anya. Rokkant vitéz éneke. Az elsőben a szembe¬ 
állítás nyers, brutális, művészietlen, a másik kö¬ 
zépszerűen dolgoz fel egy agyontaposott tárgyat 

Zsoltár. MeBe-agBzony, félek. Aggszüzek. Jelenté¬ 
keny haladást látunk verwilicn, li-hc-l, ín így cxukngyan 
IT í,),; clúlili-nt.'.lil, i'i-kf/ni. KK.V k <>an még 

i.rll. Ha iicln'/ is a tiin-lnii, s/.iiksrj' vuu rá . 
Tenger szerelme. Szavak, H/.avak, — egyebet alig 

találunk versébtp. 
Lányok. Nagyon könnyű dolog, az efféle croquis 

nem a mi p-im'tuik. 
Végitélet Ez, kérem, houibaRzt; páthosz akarna 

lenni, de ahhoz egy kissé súlyosabb tartalom kellene. 

SAKKJÁTÉK. 
2678. siámú feladvány Dr. Gold Bámneltől, New-York. 

fOTÉlT. 

! • 
. . 

M 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A 2-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Hunyadi. 

Felelős szerkesztő: Holtsy PA1. 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Reáltanoda-u. 5. 

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

hozasson tőlem azonnal 

8 napi próbára 
aki CSÚI, kÖSZVény, ÍSChiaS bántalmai ellen már 
mindent próbált eredménytelenül. Kapható havi 
részlettörlesztésre. Ismertető kövyv ingyen és 
bérmentve. - • FÖBSTHER ALADAB, Budapest, 
XM VII17. Alsóerdősor 30. szám. i « 

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

Betegeskedés és halandóság 
sokkal nagyobb az üvegből táplált, mint a szoptatott 
gyermekeknél, ba nem teszik a tejbe a külföld és a bel¬ 
föld számtalan orvosától legmelegebben ajánlott «Ku-
feke.-tápszert. A •Kufeke» alkotórészeinek nagy táp¬ 
lálóereje van, a mely erőséé fejleszti a gyermeket, köny-
nyen emészthető és megakadályozza vagy megszünteti 
az emésztési zavarokat, hasmenést, hányszékelést és 

bélhurutot. 

V i l á g o t uraló két elválaszthatatlan ("Halom n ői «zépiég ts a 

Leichner-féle arcz-púder ft_ W l W • • • • ^f • 
a Ipcjobb is legártalmatlanabb irczpuder, az arcunk üde, róisjsiinü 
és friss, liataloi szint «d, nem vehető észre azon, * ki használja. 

Hasonlóan hircs jelzések: 
L e i c h n e r llrrmrlinpn-
(liTJe M. ités 1.?iO. A«pa-
sia-puderje M ••- M i n ¬ 
dig ciak Leiohner-
féle púdert kérjünk 
Kapható z»rt dobozokban 
minden iliatszernzlelben 
•s a gyárban : L e i c h -
aer L. Berlin SW. 

Schíitzenstraur 31. 

AB előkelő hölgyek ouk a 

PÁR 
ClrU 

CREM.E 
ELLÁT :: 

:: 

Megvizsgálta Bool tanár és rendelte a közvetlenül 

Pétről -Balzsamot mely 3 üteg elhasználása otin tégleg megsziintette a hajhullást, 
korpaképzödésl ; a hajat barwnysimává éa hullámossá tette. Száraz 
és zsíros hajnak. E g y n a g y ü v e g a r a 3 K. — Kaphat* : 
PETROVICS DROGÉRIA Budapest, IV. kér. 
0000 Bécsi-ntcza 2. szám. 

POUDZR :: 
mSZAPPANT 

használ ják . Főraktár B A T E R A N T A L gyogytára Buda¬ 
pest, Andrássy-út 84. »z. — Kapható azonfelül Kartschmaroff. 
— LUJ Nernda, Molnár és Moaer és Husi utóda drogneriákban. — 

I f 

Valódi nemes harezi kanári madarak. 
Kitűnő és szorgalmasan éneklő hímek darabja 
10 l i 15, 18, 20 és 25 korona, tenyésznöstenyek 
darabja 3 és 4 korona. É16 megérkezésért szava¬ 
tolok ' A legmesszebbmenő garancziak. A szállít**, 
miután a csomagolás a legczélszerübben eszközöl¬ 
tetik, a legnagyobb hidegben is történhetik. < 

D 

c , 

D 
D 

CSÁNGÓ bördiumüves, Bpest, Mnzeum-körút 3 . [ 
0 

kézitáska 
Legújabb minta. Erős zerge-, angol 
saffián- vagy keeske-bőrböl minden 
•sínben ÍH cm magas, 21 cm szé¬ 
les, selyem béléesel, belül toilettel 
II koronáért kapható a készítőnél 

j Pénz-, szivar- és bankó-tarczák Dagy választékban 
Vidékre a pénz elöleges beküldése mellett portómentes 

. legmodernebb téli .porttelep. Ideálii új bobpálya. Külön 
pálya. EUörangu ellátá.. A Palota-azállóban minden modern 
fűtés Till vilaeitá.. Lift. Elő- és ntóidényben kedveim -
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Thlerry A. " D A T 7 , S A M A Tor.énye«en 
gyogjszwésj D JA-iá £* & J3LJ,im :- Tédve. :: 
Csakis az apácia védjegyű az igazi. A légzőszervek min¬ 
den megbetegedése, köhögés, vérköpés, rekedtség. hörghurut. 
11 'üdó'baj. gyomorgöirs és más gyo¬ 

morbajok, minden belső gyulladás 
ellen, továbbá étvágytalanság, rossz 
emésztés, székrekedés stb. ellen biz¬ 
tosan hat. Knlsőleg, szájbetegségek, 
fogfájás, égett sebek, kiütés, nyilalás 
és kiilönö.-en influenza ellen stb. 
hasznai, ikicsinv vagytiduplaiiv.fr, 
vagy egy nigy rsaládi üti iivrg 5 K. 
THIÉRHY A. gyógysze¬ 
rész egvedül valjili CENTIFO-
LIA-KENÖCSE meglepő, 
csalhatatlan és atólérheietlen gyó-
iiyitóhatása még a régi, sőt rákos 
sebeknél, sérüléseknél, daganatuk¬ 
nál, gyuladásoknál, kiütéseknél; el¬ 
távolít minden idegen anyagot, ge-
nyedést, sokszor fölöslege-síi teszi 

fájdalmas operárziól. 2 tégely 
3.6O k o r o n a . Czim : Scliiitx-
engel-Apotlieke (les A. Thierry 

in Pregrada bei Rohitseh. 

[IC H 

Alléin echterBalsam 
aus dér Schulienjtl-ípnllitlí 

iá 
A. Thierry in Pregrada 

bei Bahltsch-Síuerbrunn. 

Feketére fest * Hófehérre tisztit 
hetenként sok 100 mhát. nipont* átlag 20.000 raliért. kellőt. 

liuhnJc 

ULTIIKiEKfiíE ruhafestőgyárában 
= = KASSA. - Alapítási év: I81O. = 

ÜSoha többé az életben!! 
Női vászoning! 
Csak 1.95 korona. ~*0 
Igen gazdag hímzéssel gyönyörű 
facon, vállon gombol ó. különféle 
kerek, rézsűt, vagy négyszögü 
kivágásokkal. Garantált vá¬ 
szon! Egy nagy gyári raktár 
feloszlása miatt potom áron el¬ 
adók. Legalább 3 db véte¬ 
lénél darabja csak 1.95 K 
Egyedárusitás postantánvéttel: 
HEINRICH KERTÉSZ 
Wien, I., Wollzeile 34-49. 

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

és teljes fog¬ 
sorok száj¬ 
padlás nélk. 

Aranyfogkoronák, aranyhidak és mindennemű kaucsuk 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távolítása fölöslegen. Tartó* porce lán- é l arany-tö-
méiek. Foghniás teljes érzéstelenítéssel, II) évi jótállijsal. Vidé¬ 
kiek 1 nap alalt kielcgitteinek, megvárhatják. — Mérsékelt árak. 

Dr. EDZLMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai rtr. Nt>nfeld D. fogorvos volt techn. assistense. (Lift.) 

FOGAK 

TÖRLEY 
PEZSGŐ. 

FELÜLIttüLHATATLM, 
mert asszonyok, leányok tiszta, fiatal, 
üde arczot kapnak r n á r r n n r n Q Í 
pár nap alatt, ha a Q d i m a r O S ] 

LILIOM-ARCZREiCSÖT 
használják. Nem szabadna oly háznak lennie, 
a hol este, reggel nem r n á r T n í i T ' n Q Í a csodás hatású - ill<lJHiaiObl 

IIL10M-SZAPPAM1L 
mosakodnának. Kis tégely 
2 korona. Szappan 80 fillér. Liliom-púder (3 szín¬ 

l korona Nagy tégely 
púder (3 szín¬ 

ben) 1 korona 20 fillér. — Egyedüli készítő : 

Dr. REISMAN ÖDÖN 
gyógyszertára, Mármarossziget, Erzsébet-főtér H . 
Postai rendelések még aznap elint ez tétnek. 

Rekord-hanglemezek 
még nem létezett árban, k i tűnő jó, 25 óm., 
2 oldalú, csuk 2-50 K dtral ja. 10 darab 
egyszeri vételnél 24~— korona. Fonográf-
hengerek l 20 K. Gramofonok és fonog¬ 
ráfok .syári áraiból 30 °/o engedmény. Árjegy¬ 
zék ingyen és bérmentve, csak utánvél mellett. 
.la vitáíök olcsón eszközöltetnek. SCHMUT-
ZER T E S T V É R E K gramofon és hang¬ 
lemez n?gyraktár, Budapest, VIII. kér. 
:: József-körűt 26/g. szám. :: 

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

Sárkány J 
bmoriparosnál, Budapest, 
VII., Erxsébet-körnt 26. sx 

műhely és raktár. 

IOHR MÁRIA 
* * * * Ezelőtt KEONFÜSZ. * * * t 

Csipke- vcgyé«»etl tisitltá és fe«té««etl 

Fiókflzletek: IV., K«kfl-»t <>, VI, AndrAssy-ül 16, 
MII, Jóitef-kflrát 2, IX, Calvln-Mr 9, V, Harmln-
- cxad-utcia 8, VI, Teréi-koriit 89. -

a a o , LEgNAQYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ÓRAÜZLETC 

yj OR/1CEKSZEREK 10-évi jótállással 

^RÉSZLETFIZETÉSRE 

LEGÚJABB!! 

Steyr-Pieper 
:: Automatikus :: 
ismétlő zsebpisztoly 

1909-es 
minta. .'. 

Ara 

6.35 
vagy 

7.65 

Cal. 6-35 '"/„, vagy 7-65 

K 
(havi részlet 

4 kor.) 
6 koronás 

havi részle¬ 
tekben tör¬ 
lesztve ára 

K 72, - Saját gyártmánya vadász¬ 
fegyverekről árjegyzék in¬ 
gyen és bérmentve. :: :: 

Ezen pisztoly rendkívül szolid konstrukciója és a hozzá felhasznált anyag elsőrendű volta 
folytán túltesz a i eddig létezett összes ismétlő-pisztolyokon. A pisztoly a steyri 
fegyvergyárban a legnagyobb pontostággal készül és ezenkívül minden példány saját 
fegyvergyáramban a legpontosabban belövetik. Az összes ismétlőpisztolyok kö¬ 
zött a legkisebb terjedelemmel bír és a 6.35 mm. caliberü pisztoly súlya 33O gr., 
hossza pedig 115 mm. Különös előnye pedig abban rejlik, hogy a csöve lehajlik és 
igy a töltények eltávolítása teljesen veszélytelenül történhetik. A véletlen elsülés a 
géniá l is biztosító-elzáró miatt teljesen t i van zárva. A tölténytár berendezése 
folytán tetszés szerint egy lövés is leadhntó anélkül, hogy a csőbe egy második löveg 
bejusson, de kívánatra 7 lövés egymásután is leadható . A tisztítás minden csavar-
huzó mellőzésével történhetik. Ezen pisztoly a legnagyobb elterjedtségnek örvend. 

Megrendelési iv 
TIT f\ TÉT" f\ T TVT "V JT J* W W V A J» » U . 
Ezennel megrendelek egy példány Steyr-Pieper ismétlőpisztolyt 

Levágandó és hozzánk beküldendő. 

fegyvergyáros bndapesli telepénél BUDAPEST, 
VI. kerület, Nagymező - ntoza 21. szám. 

- v.66*t öbnagyságban 
(a nem kívánt törlendő) korona értékben, fizetendő koronás havi rész¬ 
letekben, a szállítástól kezdve Bndapester, No-wotny J. czégnél. A szállítási költségek a 
megrendelőt térbelik, az első )észlet utánvét. Két havi rétzlet elmultieztása a teljes vé¬ 
telárhátralékot egyszerre esedékessé tts?i. A teljes kifizetésig a szállított tárgyra a czég 
tulajdonjoga fennáll. Teljesítési hely Budapest. Per esetén bármely budapesti kir. járás¬ 
bíróság illetékes. 
Lakhely: : Posta: 
Név és foglalkozás: 
Kelet: 

VAN ÖNNEK SÉRVE? 
LETT ÖN AMPUTÁLVA? 
Érte Önt azon szerencsétlenség, hogy ferdén nőtt? ;::: 

A 30 év óta fennálló KELETI J. czég Budapest k 
« IV., Koronaherczeg-utcza 17. szám alatt :! l 
levő orthopediai műintézet a legjobb sérvköteleket, műlábat, műkezet, őr-
thopediai műfüzó't, haskötőt és gör.C8érharisnyákat stb. gyártja, garantált f " " ""í l u snyanat stb. gyártja, garantált 
legjobb minőségben. :: Képes árjegyzék inyyen és bérmentve.1 l 
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Ha luűlalpa van f 
Iái a lána / 

KÉRJE a szakorvosok által ajánlt szabad. Lanfer-
lndtalpttiío prospektusát - Egyedüli késíitó 

SZÉKELY ÉS TÁRSA 
ortopad cipő-kcszitö 

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

BLUZOKeüRUHÁK 
FALUDI LÁSZLÓ 

costum és pongyolák 

Nincs kopaszság. :: 
Nincs hajhullás. : : :: 
Nincs korpaképződés. 
Ellái haj- és szakállnövesztő 

pomádém rövid használata után. Szigorúan 
megbízható Hatása meglepő, öreges fiatal, 
urak és hölgvek hajaknak, szakálluknak és 
szemöldöküknek ápolására és növesztésére 

, csat is Ella pumádét használjanak, .̂ r-
talmatlanságáért szavatolás. A korai meg-

J őszilléstől megóv; a hajnak gyönyörű fényt 
|éslellségetad. Számtalan elismerőirat min¬ 
iden világrészből. Kitüntetve: Pa¬ 

ris 1909 díszoklevéllel, arany¬ 
éremmel és díszkereszttel. 

Kapható : Mitzky Kamil la úrnőnél, Marburg a/D. Goetbe-
strasse 2/d. Budapesten : Török J.-nél Király-utcza és KartschmarolfA. 
drogériájában Rákóczi-út 50. Szétnüldés csakis utánvéttel, v«gy az ősz-
szeg előzetes beküldése ellenében ; árak: l tégely 2 kor. és 3 kor. 50 f., 

3 tégely S kor. és 8 kor. 50 lill. 

BÁLBA 
menés előtt ba a Sallnil-t 
használja, nem izzad át 
hónaljnál ruhája, így csip¬ 
ke-selyemblúza új marad 
— ^ a nyárra is. A ^ ^ 

SALINIL 
megszünteti s kéz-, láb- és 
hónaljizzadást és az ezzel j&ró 
kellemetlen szagot. — Ara 
1-10 kor., próba 80 fillér. 
Főraktár : Török J . Bpest, 
Király-utcza 12. Poétái szét¬ 

küldés utánvét mellett 

I'SIÍÁRY gyógyszertárából, 
Berhida (Veszprém-megye). 

Köhögés 
rekrülsegel, hurutot, görcsös kö¬ 
högést gyorsan és biztosan meg¬ 
szűnteinek az orvosilag kipróbált 
IT 4TOPD.FÉLE KELL- u 
S£l££f£lKABAMBI.I.AK :: 

a bárom fenyővel. 
5500 hiteles bizonyítvány a biztos 
sikerről tanuskodik. Csomag 20 és 
40 lill. gyógytárakban és drogé¬ 
riákban. Fr . K a i s o r Bregenz, 
:: Vorarlberg. :: 

| 

A feltaláló kisleánya. 

SOHA 
czélszerübb újdonságot 
nem láttam! kiált fel 
minden háziasszony ki a 

HaiMOStát 
kipróbálta l — Tiszta, 
gyors, kényelmes, tűz¬ 
biztos és óriási időmeg¬ 
takarítást jelent. A fuj-
tatás, lóbálás felesleges; 

amit eddig két napig 
vasalt, ezentúl egy nap 
:: alatt elkészül. :: 

Hálás lesz, ha megkísérli. 
Kérjen képes leírást 
ingyen és bérmentve 
Miiller H -tói, Bnda-
pest, Aranykéz-n. 8 

üzletben. Ára K 2.80. 
Postai szétküldés utánvéttel, v. 
a péni előzetes beküldése ell. 

Mos t jelent meg harmadikkiadásban 

*J Itadó Antal 

Idegen szavak szótára. 
"Egyúttal a nálunk, használatai idegennyelvü 
:: szólásmódok és szállóigék magyarázata. :: 

Harmadik javított kiadás. Lampel 7{. kiadása. 

Ara 4 korona. 

C « r n / - / f r / l " politika, tudomány, 
ZVlUrU művészet, ipar, ke-

reskedelem és sport idegen szavainak gazdag 
gyűjteménye ; nélkülözhetetlen segédkönyve 
minden újságolvasónak ', megtanít az idegen 
szók jelenlésére és kiejtésmódjára i* ; felöleli 
a leggyakrabban előforduló idegen hely- és 
személynevek k'^jtésmódját is. 

apa 
í T) kfnyvkeretkej^e, (Wodianer F. éi Tiai) r.-l -
t J\. „íti BuJap«f, rí., ^ndrá„y-út },. izám (, 

Olcsó 
cseh 
Woll! 

5 kiló: ói .osztott 12 K, fehér 
pehelypuha fosztott 18 kor., 
i i K, hófehér pehelypuha 
fosztott 30 K, 36 K. Szállítás 

portómentesen, utánvéttel. 
A kicserélés és visszavétel 

portomegtérités ellenében 
megengedtetik. 12484 

üenedikt Sachsel, 
Lobes Nr. 60. 

Pilsen mellett, Bohmén. 

+Soványság. + 
Szép, telt Ustidomokat, gyönyörű 
keblet nyerhet a törvényileg védett, 
«BÜST)ERIA» eröporunk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben 1903-
Hízás li-H hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati utasi-
tassal 275 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
nisehe Institnt Dr. Kranz 
Steiner & Co.. Berlin 57., 
Kiiniggriitzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertára Budapest, VI.. 

ifirály-ntcza 12. szám. 

Rendeléseknél 
szíveskedjék 
lapunkra hivat-
::: kozni. : : : 

llasználit előtt. 

DALLOFF TEA 
Dr. Dalloff párisi orvostól, kövérség ellen. 
Törv. rédví. Felmillió csornai; forgalom csak l'iriiban. 
A Dalion Tea a legbiztosabb és legártal-
«» matlanabb sser a kövérség ellen. <• 
A hölgyek termetét karosává és elegánssá 
változtatja Az nrakat megszabadítja 
11 a terhes kövérségtol. «» 
ti. kövérsrg nemcsak kellemetlen, hanem idő 
előtt öregít is. Hogy mindig fiatalok és karcsúk 
lehessünk, iuyunk naponta 1—2 csésze DAL¬ 
L O F F TEÁT. Ez egy tiszta növénygyógymód 
s vértisztitólag hat. Ara csomagonként 6 kor. 
Óvakodjunk ulanzatoVlól. Kapható minden gyógytirban. ~~ 
Fílerakal Magyar- T n r n l r TíÍ7tlfif B"<l»P«sl. v '.. "i-inalu őrsiig rssrire 10FOK J OZS6I j g ^ u. 4 1 _ _ _ _ _ _ 

Uláll. 

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

Budapesten, L.Mészáiwtcza 58, sz. 
Telefonszám 41— 48. Silr^nyciim: Cartonage. 

Gőieróre b«r«ndesve. ^ — — 

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

Párisi világkiállítás 1900: Grand Pril. 

Kwizda Restitation -Fluid ja. 
Mosóvíz lovak siámára. egy üveg ára K 2'80. — Udvari é§ 
verseny-istállókban több mint 411 éve használatban ; nagy fá¬ 
radalmak után újra erősít, az inak merevségét megszünteti és 

a lovat trainingben kiváló képességűvé teszi. 
Kwizda Bestitution-Fluidja 

szójegy, czimke és csomagolás védve. Csak 
íz itt látható védjegygyei valódi. Kapható 
minden gyógyszertárban is drogériábin. — 
Képes árjegyzékek ingyen és bérm. 

**• T n r n l r T/wflftf gyógyszertára Budapesten, 
raktár: i O f O K JOZS6I Rjrárv-ulrza Iá. Andrássy-iit45. 

MEGHÍVÓ. 
A „Salgií-Tarjáiii köszéobánya rés/icuvtársulal" 

folyó évi február hó 24-<lik napján délelőtt 11 órakor tartja Budapesten 
V., Arany János-utcza 25. szám alatt levő központi irodahelyiségeiben 

XLII. rendes évi közgyűlését, 
melyre az igazgatóság a t. ez. részvényeseket ezennel tisztelettel meghívja. 

Napirend: 
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelenlése az 1909-iki üzleti évről. 
2. Az 190!)-ik év zárszámadásainak előterjesztése, határozat ezek felett s az 

1909-ik évi osztalék megállapítása. 
3. Felmentvény megadása az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére. 
Budapest, 1910 január hó 2fi-án. Az igazgatóság. 
Vf Felkérjük azokat a t. ez. részvényeseket, a kik e közgyűlésen résztvenni akar¬ 

nak, hogy részvényeiket a szelvényekkel együtt bezárólag folyó évi febrnár 15-éig vagy 
a társulat fent jelzett helyen levü központi pénztáránál , vagy pedig Wienben a k. k. 
priv. alig. ósterr. Boden-Credl t -Anstal tnál (I. Teinfaltstrasse 6.) tegyék le. Huszonöt 
részvény egy szavazatra jogosít. 

Értesítjük egyúttal a t. ez. részvényeseket, hogy alapszabályaink értelmében 
az évi mérleg, az igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentéssel együtt f. évi február hó 16-ától 
kezdve a társulat központi irodájában rendelkezésükre áll. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

minden 

. i r t n , serétes automata ismétlő fegyver megjelent és belőtt példányok gyári áron 
A ID-OS DrOWHIDg legjobban nálam szerezhetők be.  

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

Sport és utazási cikkek 
rendkívül nagy választékban, 
a megszokott szolid arak mellett, 

legjobban beszsrezhetők 

HUZELLi Lofeiéi Budapest,IV.. Vtoi-utaa28. 
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Fátyolt borít arczára minden szeplős és pattanásos 
nő, mert restelli, hogy arc^a tele van 

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

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

Tisztelt Gyógyszerész úr l 
Sokat hallottam már az Ön Diana-sztppanáról és eddig mindenütt csak dicséretei hallottam, 

megpróbálkozom én is veit tehát Tessék küldeni egy darab Diana-szappant, de olyat, hogy min¬ 
den szeplöm és pattanásom elmúljon tőle. Hajónak bizonyul a Diana-szappan, ngy sokkal töb¬ 
bel hozatok és ajánlani is fogom mindenkinek, ügy mint ahogy nekem iá ajánlották. Kérem azon¬ 
nal küldje a Diana-szappant. Kiváló tisztelettel N a g y I r t v a n n é . 

Kedves Gyógyszerész úr l 
Miután egyszerre elláttam magam Diana-eremmel. Diana-szappannal és Diana-puderrel hu¬ 

zamosabb időre, ezúttal nem kérek ugyan semmit, de szívesen írok Önnek néhány sort azon vég¬ 
telen kellemes változásról, mit az ön bőrápoló szereinek köszönhetek. Tudja kedves Erényi úr, 
engem igazán egé«z boldoggá tett, mm valósággal szégyellem pár héttel ezelőtt társaságba menni, 
olyan vörös volt az arczom és kezem tele volt s a bőröm pattanással, ma pedig minden elbizako¬ 
dottság nélkül merem mondani, hogy kifogástalan szép a bőröm. Hazafias üdvözletet küldi 

Mrs. Mary Smith 

Igen tisztelt Uram l 
Eddig még mindég alaposan becsapódtam a sokat hirdetett holmikkal, de ti Ön Diana-

szappanával végtelenfii meg vagyok elégedve. Alig egy hete, hogy használom s minden csúnya 
pattanásom eltűnt, sót az orrom sem vörös azóta. Mar számtalan szert kipróbáltam, de eredmény¬ 
telenül. Méltán nevezhetik a Diana-szappant a szappanok királyának, mert tényleg csoda hatása 
van. Nem mulaazlhatom el, hogy ezeket önnel ne tudassam. N e u s c h a t t e l C l a r i s s e . 

Tisztelt Gyógyszerész ár l 
Nagyon szívesen venném, ha néliany sorral megnyugtatna, hogy szállít-* ön ide Abbáziába 

Diana-specialitásokat, mert félek nagyon az utánzatoktol s azt hiszem, önnek is előnye, ha a 
vevők megmaradnak azon jó véleménynél, mint az Önnél beszerzett Diana-szerek elhasználása 
után bátran terjeszthetnek. Mindeddig remeknek bizonyult nálam és egész családomnál a Diana-
crém és szappan, mióta ezeket a kellemes illatú szereket használjuk, nincs szeplős arcz közöttünk. 
Tárom sorait s vagyok tisztelője D r . S. J . - n é . 

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-
szmü arczbőrnek. amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak 

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

Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) 
l kor. 50 fill. 

Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O fill. 

Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 
(fehér, rózsa, vagy sárga színben) í kor. 5O fill. 

Kapható egész Európában a gyógytárakban, 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,) 

Divatos ilói 

kézitáskák 
kizárólag jobb mi-
/. nőségben .-. 

a legnagyobb vá¬ 
lasztékban kapható 

Papek József _ _ _ 
Budapest, VIII., KAliöezi-tit lő. 
•» Árjegyzék ingyen ás bérmentve. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
=GUSZTÁVÉ 
Z O N G O R A T E R M E I 
Bpest, csakis Gizella-lér 2. 

l eíjedüli lép vi 

Telefon 169. 

IBAÚH-.ongorát játszanak és ajánlanak: 

Backhacs, Dohnányi. Pu*M Alice Ripper, Satier, Sfefaniay sfb. 

^•^^•^^•^V^M 

Kőznzó berendezések. Kotorok. Henger¬ 
művek. Válogató-berendezések. Beton¬ 
keverők. Homok-mosógépek. Csiszoló¬ 
gépek és csőformák. Hydranlíkns prések. 
: Különlegességi gépgyér.: 

Dr. GÁSPÁRT & Co. 
:: MARKRANSTADT, L*ápllg m e U c t t . :: 

Levelezés minden nyelven. 

dtjm«nt«»en. 

S ZÖLŐ O LTVÁNY, 
jzőlővessiőről és borról nagy \nfr{rpn é« Wmwiitve kfildöm meg 
képei árjegyzékemet ^ g j o l l a y o z i m e t tudatja. 
kzen könyvet még az is kérje, a ki rendelni n e m a k a r , m«rt 
ebtól megtanulhatja a izőlőtelepitést í e mellett sok 
szolokep van benőé. Szőlőoltványokból és más ígyéb európai éi 
amerikai sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű J D e l a w a r é -
b é l állandóan több imllio készlet oladó, olcsó ár mellett. Több ezer 

" o T « V Í « = t ö £ h l ' " " z e « í és S1"6" ""dalomtól. Czim : 
S Á N D O R F I A >/ lóVlepe B i h a r d i ó s z e g . 

Téli fürdökura. 

fl Búdul JzUuliiíKf űrdö 
Nagy-szállodájában és Thermal-siállo-
aajaban 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.-Lukáctfürdö Rénménytárt. Budafest, Budán. 

LEGJOBB ARCZSZÉP1TÖ SZER 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :i 

„író angyal" 
gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NOVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-téM. sz. JJ 
tr41«tákkfild.mény6k, kedvező lemezedre ÍSlvéteL 

•• binnmtve. 

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

jal jutalmazva 
Láz ellent 

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

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

na minden egyes piros 
csomagolópapíron 

Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11266 

gyógyszere tára 
Arad, Szabadság-tér. 

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

7. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. 
'• ' i : 

BUDAPEST, FEBRUÁR 13. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Vlnfnetéti ( Egész évrj — _ 16 korona. A «VfíágJrróníJt(i»-vnl 
{ Félévre „ . _ 8 korona. negyedévenként 80 Hllérrel 

feltételek : [ Negyedévre _ _ 4 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

temes történetében is. Azoknak egyike ez «/ egyszerű székely em¬ 
ber, a kik lépcsőül állítottuk oda életüket az nnlx-risóg haladása 
számára, a melyen fölér a kultúra magaslataira. Új mezejét nyi¬ 
totta meg az ismereteknek, olyan mezőt, a melyen az ő kora óta 
sem jutott el nálánál sokkal messzebbre a tudomány. Alakjának 
nemzeti jelentőségét nem érti meg a külföldi, a ki nem tudja, mily 
verejtékes erőfeszítésébe kerül a magyar szellemnek az emberiség 
eszmei kincseihez csak annyival is hozzájárulni, a mennyivel hozzá¬ 
járult, de pozitív eredményei előtt meg kell hajolnia, mert azok 
önmagukért is szólnak. A tibeti nyelv bizonyára keveseket érdekel 
a szaktudósokon kívül, de azt mindenki beláthatja, hogy a föld¬ 
kerekség legnehezebben megközelíthető mehet a tudományos ku¬ 
tatás számára, feltárni. ezt tette Körösi Csorna hi/onyara a 
tudomány hőséhez mellé/ feladat, legalálili is egyenértékű azoknak 
a munkájával, a kik az egyiptomi hieroglifákat vagy az asszír okira¬ 
tokat megfejtették. A ki ez után Tibettel és nyelvével foglalkozni 

KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR SÍREMLÉKE A DARDZSILINGI TEMETŐBEN. 

KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR EMLÉKE INDIÁBAN. 

M' 'INÁLUNK, honfitársainál állandó kegyeletes érdeklődés tárgya 
Körösi Csorna Sándor emléke, íróink és tudósaink majd egy 
század óta buzgón gyűjtötték az életére és munkásságára vonat¬ 

kozó adatokat, méltatták a szaktudomány módszereivel munkás-ága 
eredményeit, elterjesztették széles körökben hírnevét, például állítot¬ 
ták nemes egyéniségét. Báró Eötvös József emlékbeszéde, Duka Tiva¬ 
dar életrajzi könyve a legjelentékenyebb tanujelei ennek a folyton 
élő kegyeletnek; amaz nagy szempontokból foglalja össze a nagy 
magyar tudós egyéniségét, a tudomány igaz apostolának szimbólumát 
mutatva meg benne, emez a rá vonatkozó ismereteket adja meg, azt 
az alapot, a melyre kegyeletes érzésünket alapíthatjuk. Ezen a nyo¬ 
mon Körösi Csorna nemzeti büszkeségeink egyike lett, a kiben -
mint minden nagy emberünkben — összhangban van az a két eszme, 
a melyből kultúránknak mindenkor táplálkoznia kell: a nemzetiség 
és az egyetemes emberi haladás eszméje. Körösi Csornát a nemzeti 
érzés vitte Tibet hómezőire s az egész emberiség számára hozott 
kutatása jelentékeny eredményeket. Ma, a mikor a közélet két főáram-
latában épen e két eszme összhangját látjuk megbontva, a miko 
hol az egyiket, hol a másikat hangsúlyozzák a másiknak rovására, 
az ő emléke kétszeresen példaadó kell hogy legyen. 

Körösi Csorna munkája azonban túlemelkedik a speczinkus magyar 
jelentőségen és tisztes helyet foglal el magának a tudomány egye- A BENGAL-ÁZSIAI TÁRSASÁG CALCUTTÁI HÁZA, HOL KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR DOLGOZOTT. 


