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= 250 cm. kertiernyő, = 
95 cm, vasasz tállal ára 66 K. 
Egyéb kerti bátorokról, valamint vas- és réz-
— bátorokról árlapokat díjtalanul küldünk. — 

PAPAI és NÁTHÁN 
Budapest, VI., Audrássy-ut 2. szám. 

BORSZEKIPAR 
Kendi Antal Budapest, IV., Károly-u. 2. 

ANGOL BORBVTOR készítése, festése és renová¬ 
lása iáját mühelyemben. Ebódlúizékek, iroda-fotelok 
valódi bfaraL Ülőbútor állványok kárpitozása. 

-forrás. Szénsavdüs, diitetíkns. 
Odit3 asztali ital. - Elősegíti 
az emésztést és anyagoserét 

Legtelltettebb gyógyforrás. -
Indikálva: idült gyomorhurnt-
nál, székrekedésnél. Brigllt-
féle vesebajnal, lépdaganat-
nal, májbajoknal, sárgaságnál, 
anyagcsere betegségeknél, a 
légutak hurntos bántalmainál. 

Donáti 
• maga nemében a leggazda¬ 
gabb tartalmú gyógyforrás leg-
erélyesebb hatással. Föképen 
indikálva: idillt bélhurutnál, 
obsti pátiénál, epekőnél, elhízási 
bajiamnál, csúznál éa cnkor-j 
betegségnél. 

Legdusabb, 
természetes magnézium-

glaubersósForrásoK. 

S ZOBRÁNCZ 
GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyóben. 

Glanbersós, hidegr, kénes, sós víz. Oyomoi 
betegek mag-var Karlsbadja. 

és máj-

Fiirdöidény: május 15-től szeptember 15-ig. Elöidény: május 
IS-töl június 1-ig. Utóidény : szeptember 1-tol szeptember 15-ig. 
30 °/o árengedniénynyel a lakásoknál. • 

Ei a maga nemeben páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód biztos 
segélyt nytijt gyomor- és bélbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs 
székrekedéseknél enyhén, oldélag hat, májbajoknal, epehomok és epe¬ 
kövekre oldólag hat. Vértódnlásuknál, szédülések, hüdések, gutaütési 
rohamoknál vérelvonólag, felszivólag hat, csíkos és köszvényes bán-
talmaknál e kór okozta erjési termékekre, elrakódásokra az izületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájaso-
dás ellen, cziikorbetegségeknél, vesebajosoknál ügy a czukor-, mint 
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. 

Mint fürdő különféle izzadmáuyokat, daganatokat, izületi és csont-
bántalmakat, csontszút kedvezően oszlatja. Görvélykóros daganatok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, hashártya izzad-
mányok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. 

Vasúti ál lomás: az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár, 
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Xagy-Miliály, honnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l és Vi óra alatt elérhető. 

A viz otthon is sikerrel használható. Ára: egy nagy láda 40 üveg¬ 
gel ál) kor., kis láda 20 üveggel 11 kor. A víz a vasúton szállítási 
kedvezményben részesül. 

Megrendelések és tudakozódások: «Szobráncz gyógyfürdő 
igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő" czimzendok. Posta-
és távirda-allomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa : I)r. Rnssay 

A. -flbHUÍ 

KITÖR A DICSÉRŐ 
szó minden háziasszony 
ajkán, ha a szabadalm. 

: Hamu¬ 
rostáról 
hps-él Soha iijdonsá» nem 
iáit o'yan gvor.-an íöz-
kcd'eltté, nvnt ez át rgy-
szerii és nagyszerű há/.i 
cs köz. amely icngeleg 
időt. míg több fáradságot 
takarít ós Mik veszélytől 
óvja inog Önt. F o l y o ¬ 
s ó r a m e n é s , f n,j ta¬ 
t á s , l ó b á l á s a mu'té. 
Vule a vasalás élvezet. Már 
az első ki -érlel elragadja 

és hálásan tmálib ajánlja. Kérjen iníycn és bérmenlvc illusítrált 
leírást. A Ilaimiro.'tn darálja K 2 . 8 0 . Kapható minden szakba-
vágÖ üzletben Vi>zérkép«Í5eló'k A r a k é s F e h é r Fudapest, 
VIII., József-korul 33. l'ostai szétküldés ulmvét'.cl, v»gy az ősszeg 

előzoles beküldése ellenében. 

Gyorsgőzmosógépek, rnhamángorlók, facsarok 
utolérhetetlenek minőség és teljesítőképesség tekin¬ 
tetében ! Legolcsóbb árak. Katalógus ingyen és 
bérmentve. Képviselők kerestetnek. 

TITANIA-MÜVEK, WELS 9 Ob.-Oest. 
Magyarországi veiérkcpvisrlő: Takács Oszkár, Budapest, 
:: VI., Nagymtző-utcza 49. síim. :: 

költöttek a franczia 
és angol hölgyek szé-
P i t ö s z e r e k r e a d d i g, 
míg nem ismerték 

elsőrendű bőrápoló tüneményes határát, különösen a szeplök és pattanások el¬ 
tüntetésénél. Ma már azonban teljesen tudatában vannak annak, hogy a Diana-krém 
és Diana-szappan lemossa a szeplőt és pattanást az arczról és kezekről. :: :: :: :: :: 

a Diana-krém és 
Diana-szappan 

VEGYJÖSZI VJS LE MENYEK. 
BIZONYÍTVÁN. 

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

Budapest, 1907 márczins 18. 
Dr. TELBISZ JÁNOS, 

kir. keresk. és váltótöroényszéki hites vegyész. 

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

Kelt Budapesten, 1905 márczius 15. 
Nyilvános vegykisérleti állomás 

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

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

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 
használatra) 1 kor. 5O íill. 

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

l kor. 50 iill. 
doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 

ér, rózsa, vagy sárga színben) l kor. 5O Iill. 

Egy nagy darab Diana-szappan 

Egy m 
•<fc 

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.) 

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

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, MÁJUS 15. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

P ; "fi f i t Ege'sz évre _ _ 16 korona. A • Víídg/cron/ka«-val 
{ Félévre „ _ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

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

határozott viteldíj is csatolandó. 

MOHÓRA, MIKSZATHFALVA 
ÉS A SZARVAS. 

(Képmagyarázó szöveg a szerkesztőhöz.) 

Kedves barátom ! 
Te, a mint látom, egy egész Mikszáth-szá-

mot akarsz hozni megint s felfedni olvasóim 
előtt horpácsi «grund»-ómat, mint valami 
Dzierdzon-köpűt, s aztán egy kicsit humorossá 
tenni a gazdálkodásomat. Ez a ti tendencziá-
tok, a feleségemé is. Mintha csak azt zúgná¬ 

tok folyton a fülembe: «Vissza az Íróasz¬ 
talhoz !» 

Hiszen az igaz, nem valami jól megy a 
gazdaság. De hát kinek megy jól? Hiszen 
mindenki nyög és szidja a mostoha időjárást, 
a rósz közigazgatást, a drága napszámot és 
várja az esőt a maga Ízlése szerint. Hát én 
mért ne várhassam? Furcsa. Csak tőlem irigy-
litek? Egyitek kiszámítja, hogy a lovaim tar¬ 
tása annyi és annyi forintba kerül s mint¬ 
hogy e lovak nem visznek négyszernél több¬ 

ször évenkint, ezért az összegért fehérruhás 
lányok által vontatott hintón járhatnék így 
nyaranta. 

Aztán a «grund»-ot magát is rósz hírbe hoz¬ 
zátok. A minap is nálam volt Gajdács Pál 
barátom, a ki a zsíros Alföldön, Tótkomlóson 
pap, mutogatom neki nagy büszkén a birto¬ 
kot, elmondván róla, hogy ezek voltakép a 
földdé vált könyveim, mert egyetlen krajczár 
sincs a Vételárukban, a mi újságírói vagy más 
keresményből származnék. 

M I K S Z Á T H K Á L M Á N ÍRÓASZTALA E L Ő T T . Jelfy Gyula fölvételei. 

Franklin-TAwnlat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. gzám. 
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Röckelt fényképe 
f É 

- Úgy bizony, Pál úr, ezeket a földeket 
mind összekörmöltem, a mi szegényes iro¬ 
dalmi viszonyaink daczára. Mit szólsz hoz¬ 
zájuk? Csinos birtok, ugy-e? 

- Jó szalonna-sütő hely, - felelte ki-
térőleg. 

Bosszantott a fumigativ hang, az alföldi 
embernek ez a dölyfe s bizonyos lehangolt-
sággal vezettem tovább a fekete, porhanyós 
berki földekre. Egy földhasítékban, mely olyan¬ 
nak látszik, mint egy zöldre mázolt teknö, 
hirtelen felkiáltott : 

- Ohó, ez ám az igazi szalonna-sütő hely. 
Aha ! Kezd már olvadni. Boltomba vagy 

már ! No, majd mutatok én különbet is. 
Vittem aztán egyik szép helyről a másikra, 

erdőszélre, széles fasorok között, a kanyargó 
fehér gyalogúton a himes rétekre, a hol egy 
szomorú öreg körisfa alatt friss üde forrás 
bugyogott föl, apró tócsák támadtak a szét¬ 
folyó vizétől, köröskörül karcsú vízililiomok¬ 
kal meghintve. 

- Ez a szép, Palkó! 
Gajdács elgondolkozott. 

- Hm. Csakugyan. Mondasz valamit. A leg-
fölségesebb szalonna-sütő hely, melyet valaha 
láttam. 

Az ajkaimba haraptam. Ezer ördög ! Ezzel 
a Palival nem lehet boldogulni. Ez az egész 
világot csak két részre osztályozza ; a jó sza¬ 
lonna-sütő helyekre és a nem jó szalonna¬ 
sütő helyekre. 

Hanem hát ez is szempont. Az emberek 
végre különfélék és tele vannak egyéni tulaj¬ 
donságokkal és bogarakkal. Kenedi Géza ba¬ 
rátom egy ócska kocsit vett meg évek előtt 
valakitől, mikor még falusi úr volt Üzbégen. 
A kocsit elvitette a falujába, szerzett hozzá 
egy-két bögre festéket s összes ismerőseit össze¬ 
hívta egy napon Üzbégre a kocsifestéshez. 
A vendégek többnyire kimentették magukat 
s ő felette csodálkozott, hogyan akadhat em¬ 
ber, a ki egy ilyen kapitális élvezet alól ké¬ 
pes magát apró okokból kivonni ? Hát mi tör¬ 
tént az emberiséggel, elfásult, végkép meg-
savanyodott, hogy már nem képes mulatni? 
Pedig iszen világosan oda volt irva a meg¬ 
hívókra: «A ki akar, maga is festhet egyes 
részleteken. » 

Ne tettesd magad, tisztelt barátom, látlak 
belülről. Te engem csak kinevetsz, mint gaz¬ 
dát. Szinte kirí a szavaidból, ha velem be¬ 
szélsz, a titkos gondolat: «Hát kellett ez ne¬ 
ked. te bolond. » 

Pedig látod, ez nem igy van, mert én már 
mindjárt az elején bizonyos filozófiai rendszerre 
építettem fel falusi életemet, bár még ak¬ 

kor nem voltam philozophiae doktor. Vagy ta¬ 
lán épen azért. Mert még akkor nem tudtam, 
mi mindenem hiányzik ahhoz, hogy okos em¬ 
bernek tartsatok. Azóta a jubileum sok min¬ 
denféle tisztséget, tudományi fokozatot hozott. 
Ha meggondolom, mi voltam én még egy év 
előtt - - csak mikroszkópon vagyok hajlandó 
a múltamba benézni. Denique, bizonyos filo¬ 
zófiával indultam meg a «grund»-on, mely 
mérsékli az úgynevezett falusi boszúságokat 
s muskátlivá változtatja a csalánt. Érdekes, 
ugy-e? Azt mondanám, találjátok ki a titko¬ 
mat. De nem jönnétek rá soha. 

Hát inkább megmondom őszintén. A «grund»-
nak csak a fele az enyém, a ki a novellákat 
megálmodtam s megírtam, a másik fele a 
múzsámé, a ki nem égi asszony (asszonyban 
csak az kell, a ki a harisnyámat is bestop¬ 
polja), hanem a feleségem. Minélfogva ő fo¬ 
gadja Horpácsra a női cselédséget. Minthogy 
pedig ő épen olyan rajongva szereti a maga 
szülőfaluját, Mohorát, mint én az enyimet, a 
ki majdnem szinte feleségem (mert immár ő 
is a nevemet viseli), mindenikünk a maga 
szülőfalujából fogadja a cselédségét. 

A helyzet most aztán úgy alakul ki, hogy 
az én kocsisom, a ki Mikszáthfalváról való, 
ekképen okoskodik: 

- Én az úr embere vagyok. Engem az úr 
szeret. Én tehát többet megengedhetek ma¬ 
gamnak. Hiszen mégis csak az úr a fő a ház¬ 
nál, vagy mi. 

Ellenben szakasztott így gondolkoznak a 
nőcselédek is. 

— Mi az asszony kedvenczei vagyunk. Mi 
bajunk eshetik, ha egy kicsinyt kilépünk a 
hámból? Az asszony nem enged minket bán¬ 
tani. Végre is ő a hatalmasabb. Az úr csak 
szuszog és azokat a. bolhákat .tizüli a papiro¬ 
sokra (czélzás a kéziratomra), de voltaképen 
nem. törődik semmivel. 

A rivalizálás a két nevezetes falu ide át¬ 
ültetett népe közt csakhamar megkezdődik. 
A kocsis tele van panaszokkal a nőszemély-
zet ellen, kiknek nyelve néha az én szemé¬ 
lyemet nem kíméli, felhánytorgatván a kocsis 
előtt szerény származásomat - - míg az asz-
szonynak már az öregapja is négy lovon járt. 
Ugyancsak ott tart a-hőmérő a másik hónalj 
alatt is. A szolgáló azt újságolja a feleségem¬ 
nek, hogy a kocsis szemükre vetette : «Bizony 
csekély staffirungott ho'zott az asszonyotok, 
kár olyan nagyon henczegni.» 

Ez a kölcsönös torzsalkodás adja meg a 
nyár derűs eseményeit, ebből szövődik nem 
egy mulatságos jelenet, tréfálkozás, évelődés, 
csipkedés. Valóságos harczi rohamok majd az 
egyik, majd a másik falu ellen, a mint a pat-
rónusok valamelyikének sikerül egy-egy alka¬ 
lomra a gyerekekkel szövetkezni. Ilyenkor 
aztán keresi az erős fél a casus bellit. 

— Hova viszi azt a franczia cognacot? 
— A szegény Zsuzsi annyit dolgozik, mint 

a ló, - - mondja a feleségem. 
- Ugyan, hiszen mindig a küszöbön ül és 

a macskákkal játszik. 
— Mert beteg. Minduntalan megbetegszik 

a sok munkában. Most is a gyomra fáj. Azért 
viszek a szegény teremtésnek egy kis cognacot. 

— Hát nem ihatna bundapálinkát? 
- Oh, Istenem, hogy gondol olyat. Nem 

fél az Istentől? Szegény Zsuzsi, hiszen olyan 
filigrán teremtés és olyan keveset eszik, mint 
egy kanári. 

- Csodálatos teremtés, hogy mégis annyit 
dolgozik, mint egy ló. 

így haragítjuk fel egymást kölcsönösen. 
Feleségemben forr a harag a mikszáthfalviak 

ellen, én pedig, a hol csak tehetem, borsot 
török a mohoraiak orra alá. Ha te bántod az 
én zsidómat, én is ütöm a tiedet! Valóságos 
lángokban csap fel a gyűlölet. A cselédek is 
harczban állnak, már nem is köszönnek, csak 
a saját felüknek, hanem azt aztán kiszolgál¬ 
ják úgy, a hogy még ember nem volt kiszol¬ 
gálva. 

És most következnek már a filozófia egyéb 
áldásai. 

A nyerges lovamat például elmulasztja pok-
róczczal betakarni a kocsis az állomásnál, 
megfázítja, s a feleségem gúnyos mosolylyal 
jelenti reggel : 

- A Jani megkehesedett. Egész éjjel el 
nem állt a szája a köhögéstől. Hála Istennek. 
Mindig mondtam, hogy hagyjon fel azokkal 
a szklabonyai kocsisokkal. Fogalmuk sincs a 
lóhoz. No, csak hogy egyszer már megtanulja 
és észre jön. Úgy kell. Nem adom száz fo¬ 
rintért. 

Ezalatt óriás tányércsörömpölés hangzik a 
konyha felől, Zsuzsi leejt vagy tiz tányért, 
mely dirib-darabra törik. 

- Bravó ! - - kiáltok fel. - - Bravisszimó ! 
A feleségem elsápad. Szegényke majd össze¬ 

esik az ijedelemtől. 
- No semmi az, - - vigasztalom, - - annak 

MIKSZÁTH KÁLMÁN SZARVASA. 
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törik, a kinek tányérja van és mohorai szoba¬ 
lánya. 

Pars pro totó. így megy ez véges-végig. 
E methódus mellett pedig nem történhetik 
semmi olyan kisebb házi kellemetlenség, mely 
valamelyikünknek no okozna, habár csak pil¬ 
lanatnyi és megengedem, félszeg motívumból 
eredő megelégedést, sőt mulatságot, melyet 
még a gyerekek állásfoglalása is megfűszerez. 

Ha rósz termés volt, azt mondjuk: «De jó, 
hogy árendába van a birtokunk)). Ha jó ter¬ 
més volt, az is nagy vigasztalásunkra szol¬ 
gál: "Jól iparkodnak a földecskék; jövő¬ 
ben több bért is ígérnek majd értük.» Ha 
valamit elront a szolgáló, van vidámság az 
istállóban és a gyerekek is nagyokat nevet¬ 
nek: «Ne neked Mohorau, ha pedig a lovakat 
éri valami kalamitás, felújul a sötét gyanú, 
melyet a horpácsi kamarilla szít és tart éb¬ 
ren, hogy a kocsisom soha se volt tényleges 
huszár, hanem csak mint privát diener szol¬ 
gálta le a három esztendőt a kapitányné kony¬ 
háján. Én egy kicsit csikorgatom a fogamat, 
hanem a napfény hatalmas sugárkévékben 
ragyog a mohoraiak arczán és mindent össze-
vóve a vidámság soha se költözik el végképen 
a mi házunkból, a mi pedig jó dolog, mert ha 
halálra búsulnók is magunkat, azért csak min¬ 
den úgy volna, a hogy van. 

Persze ez a bolond filozófia csak a család 
számára válik be, a vendégnek, a kit valami 
kritikus helyen esetleg kiborít a bricskából 
Gábor kocsis, bizony kevés vigasztalás, hogy 
ezáltal Mohóra erősödik, a vendég számára, 
minthogy vendég nélkül a falut elképzelni se 
tudom, a lei/előkelnbbnek látszó élvezetről gon¬ 
doskodtam. 

Nevezetesen van egy szép nyúlánk szarva¬ 
som, melyet a szomolyai erdőben fogtak né¬ 
hány év előtt. A szarvast megkaptam aján¬ 
dékba és évek óta tartom az istállóban, hol 
addig bőgött siralmasan az erdő után, míg 
most utána jött az erdő is (a nemzet ezt a 
Szomolyát adta most ide ajándékba). 

E derék állat segít ki engem, hogy halálra 
ne unjam magam. Az ő jelenléte megadja a 
bátorságot, hogy a legelőkelőbb körökben így 
szólhassak : 

- Aztán, ha valami jobbat nem tudtok, 
j ertek ki hozzám szarvasbőgésre, Horpácsra. 

Ez persze roppant növeli a tekintélyemet 

MIKSZÁTH CSALÁDJA KÖRÉBEN. 

A HORPÁCSI BIRTOKON. 

ott, a hol nem ösmernek, mert a hol ösmer-
nek, ott nem hisznek a szarvasban. 

Egy-egy előkelő barátom néha nálam top¬ 
pan. Van aztán öröm a háznál és a szalonna¬ 
sütő helyek mutogatása. Ha pedig a vendég 
számonkéri a szarvast, hát beküldők egy csomó 
parasztgyereket az istállóba : « Piszkáljátok meg, 
hogy bőgjön.» Mikszáth Kálmán. 

A MAGVETŐ. 
ÜDVÖZLET MIKSZÁTH KÁLMÁNNAK. 

Papir-földbe, melyet a sors 
Néked birtokul adott, 
Pazar kézzel hintegettél 
Apró fekete magot. 
Csüggedést legyőzve, 
Évről-évre szórtad, 
Egy sugallat kisért : 
Jó az Isten, jót ad. 

A kalászok im' megértek, 
Itt van a dús aratás ; 
Érted, a hű magvetőért 
Felhangzik az áldomás, 
Nem vegyít ma abba 
Ellenhangot senki, 
A múzsákkal együtt 
A nép ajka zengi. 

MIKSZÁTH KÁLMÁN JUBILEUMÁHOZ. — PIHENŐ HORPÁCSON. 

Ez ünneplés, e zaj, e fény, 
Melyben köztünk elmerülsz. 
Oh ! mondd, boldogít-e nagyon, 
Ha szobád csendjében ülsz? 
Ajándéka becsét 
Tudom azért érzed, 
Mert pecsétet nyom rá 
A nyugodt önérzet. 

Lévay József. 

MIKSZÁTH. 
A költészet nincsen versekbe zárva, 
Sőt a rámhulló és rámszakadó 
Bősz versözönből, költészetre vágyva : 
Én bölcs, mosolygó, jó palóczom, 
Gyönyörűségért, mint virágos tájra, 
írásaidhoz menekül a lelkem. 

És a mit másutt ma alig lelek: 
Találok itt igaz költészetet, 
Viruló tájat, mosolygó eget, 
Hol a patakok partján és vizében 
Pajkos tündérek enyelegnek vélem. 
És dobálnak rám tarka labdarózsát, 
S játszik velem fél-álom, fél-valóság. 
Hajladoznak felém, amerre járok. 
Lengő vadfüvek, iratos virágok. 
Jó ismerősim mind, mert ott virulnak 
Berkein, rétjén a mi kis falunknak. 
Csak itt, s másutt sehol tán a világon, 
Csak a Kárpát alján, s a Tiszaháton t 
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PARK-RÉSZLET. 

A RÉGI KASTÉLY. 

A GYÜMÖLCSÖS. 

M I K S Z Á T H K Á L M Á N J U B I L E U M Á H O Z . — HORPÁCSI KÉPEK. 

fölvételei. 

Embereid, a kik itt élnek-, járnak, 
(Igaz emberek, nem verteién árnyak !) 
Mind atyámfia és mind az én népem, 
Rám mosolyognak ösmerősökképen. 

'Nép ez, mely költőjére érdemes. 
Névre paraszt, de lelkében nemes. 
Boghoz ragadó, egy a természettel, 
De tele édes, meleg költészettel! 
Az úribb renden levők is egy szálig, 
Mind mi vagyunk, mi a megszólalásig. 
Szinmagyar minden egy szava-szólásuk, 
A szivük, lelkűk, a gondolkozásuk. 
A hogy beszélnek és a hogy éreznek : 
Egy külön faj, a kik csak itt teremnek, 
Csak itt, s másutt sehol tán a világon, 
Csak a Kárpát alján, s a Tiszaháton ! 

S ezért leszesz épp' világszerte nagy, 
Mert nemzeted igaz költője vagy. 
Kis kertnek is lehet csodás virága. . . 
És kis nemzetnek költő óriiisa. 
De csak azokból válnak a nagyok, 
Kiknek lelkén népük lelke ragyog. 
S te azzá, a ki vagy, azért lehettél: 
Mert a magyar nép leikéből születtél. 
A magyar ember életbölcsesége 
Tárul könyvedből a világ elébe. 
És a mivel úgy bearanyozod: 
A mi búskedvünk pajkos humorod. 
Mienk a látszó, játszi, könnyű kedved, 
A könnyű hab, mely nagy gályát emelget. 
Tükrözve híven, mosolygón, szelíden, 
Minden erén) ünket, minden hibánkat, 
Sírva vigadó filozófiánkat! 

És míg magyar lesz ezen a világon, 
Gyönyörködő a bölcs mesemondáson, 
A ki a tréfás jókedvet megértvén : 
Gyöngyöket gyűjt a kedély tengermélyén. 
S míg a költészet az lesz: a mi szép, 
Hogy melegítse e világ szivét ; 
Hogy fölemeljen és megsemmisítsen, 
És tisztábbá, jobbá lenni segítsen : 
Mindaddig élnek a te könyveid 
Bölcseséged, nevető könyeid ! 

Sőt majd ha, a kik élnek könyveidben, 
Magyarok, hajh, többé nem lesznek itten : 
írásaid akkor is megmaradnak. 
És majd idegen, messze nemzedékek, 
Ezekből fogják megismerni néped. 
És kél tán késő megbánás szivükben, 
Hogy kár volt veszni hagyni ezt a népet. 
S könyezve míg megsiratnak bennünket, 
A te derült, édes költészeted, 
Mit meg sem ért jól fásult nemzeted : 
Mint örök mécses tartja fönt nevünket! 

Szabolcska Mihály. 
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ESTI KÖSZÖNTŐ. 
(Mikszáth Kálmánnak.) 

Szerencsés jó estét kívánok 
A nagy utolsó mohikánnak, 
A kiben ól még maga az ős nép — 
S folytatja folyton kifogyhatatlan, 
Nyugati sápadt alkonyulatban, 
Tündóri bájos meseszövésót. 

Szerencsés jó estét kívánok 
A nagy utolsó mohikánnak. 
A ki lelkében meg csupa hajnal. 
Szavajárása ln'ívös derűs még, 
Könnye is jóság, nem keserűség, 
S bölcs hite bátran bír meg a bajjal. 

Szerencsés jó estét kívánok 
A nagy utolsó mohikánnak, 
A kinek s/ínes tollkoronája 
Hanyatló esten áh-agyog. 
Szívem repesve tekintek raja, 
Mint biztató istencsodára: 
Van még magyar, vagyunk még magyarok ! 

Kozma Andor. 

MIKSZÁTH KÁLMÁNNAK. 
Sok szép mesét írtál te már ez életben, 
Egyik szép mesénél fi másikai, széliben. 
De a legszebb mesét mégne ina<>il kijltéil: 
Az a legszebb mese. M mi reléd íui-téi:t. 

Tündérmesének is annyira szertelen, 
Hogy különb falusi fonókba' sem ti 
Ilii meghallaná sok régi költőnk pora: 
El nem tudná hinni valóságnak soha! 

Mióta őseink e hazát megvették, 
Szerzett itt birtokot sok szittya nemzetség. 
Karddal, verejtékkel, vagy áruló szóval, 
Minden más egyébbel, de nem irótollal. 

Magyar mesemondók, magyar lantpengetők 
Ma is koldusok ám, mint századok előtt, 
Csak akkor szoktak ők földesurak lenni, 
Mikor elmentek már a földbe pihenni. 

S íme, földesúr lett, még élve, belőled, 
Vau hímes kaszálód, erdőd, szántófölded, 
A mint sorba jőnek : mindenik évszakot 
A magad birtokán vendégül láthatod. 

Eddig a virágot más mezején szedted, 
Madárszó neked a más földjéről zengett, 
De fordult az élet: van saját virágod, 
Saját pitypalattyod, saját csalogányod. 

Ezután az ősz is sokkal szebb lesz neked, 
Mint nekünk a tavasz virágzása lehet r 
Idegen virágok nyiltánál többet ér, . 
Ha magunk fáiról pereg ránk a levél. 

Nyugton nézheted majd ezután, ősz fővel, 
A vándor darvak ha költözködnek ó'szszel, 
Figyelmeztetve, hogy az idő elsiet, 
S költözni kell innen egyszer mindenkinek! 

Te hazulról nem fogsz menni idegenbe, 
A magad földjébe hajthatod fejed le, 
S mit a hála emel álmaid fölébe, 
Oda írhatják majd emléked kövére : 

«Itt nyugszik egy író, ki sokat álmodék, 
S minden fényes álmát teljesíté az ég, 
Sőt mikor munkája egy birtokot hozott: 
Az is beteljesült, a mit — nem álmodott.» 

Jakab Ödön. 

MIKSZÁTH ÜNNEPE. 
Zajos és izgalmakkal teli választás közben, 

mikor az emberek figyelmét ezerféle más do¬ 
log köti le, a mikor érdek, szenvedély, fana¬ 
tizmus ködösíti az agyakat, a mikor a sze¬ 
mélyi és pártérdekek tusája egy időre lehe¬ 
tetlenné teszi a közérdek nyugodt szigetén 
való találkozást, - - Mikszáth ünnepe mégis 
az egész ország ünnepévé válik. Nyugvóponttá, 
melyen a zajos hullámok egy pillanatra meg¬ 
torlódnak s a harczos felek egy pillanatra 
(talán kissé szégyenkezve is) fölismerik egy¬ 
másban a testvért. A kiket engesztelhetetlen 
hnrczba kergetett egymással a politika, azokat, 
hacsak rövid időre is, egyesíti az irodalom. 

Mert a Mikszáth ünnepe tisztára irodalmi 
ünnep, körülbelül az elwő nagy irodalmi ün¬ 
nep Magyarországon, a melybe nem vegyül 
bele semminemű politika. Sokáig megszoktuk, 
hogy nagy Íróinkban első sorban a hazafit 
lássuk, munkásságukban a hazafias érdemet. 
Még Jókaiban is, mikor öt ünnepeltük, az író 
mellett ott volt szemünk előtt a negyvennyol-
czas idők részese, a nemzeti közhangulat éb-
resztgetője és irányitója, - - az ő munkássá¬ 
gát is első sorban nem művészi, hanem poli¬ 
tikai hatása szempontjából becsültük meg. 

Mikszáthot első sorban mint nemzetünk 
műkincsét, mint legfelsőbb rendű gyönyör¬ 
vágyunk táplálóját, tehát mint művészt ünne¬ 
peljük. 0 már olyan korban fejlődött ki, mi¬ 
kor a nemzeti élet szervei eléggé differencziá-
lódtak arra, hogy ne kelljen az egyiket a má¬ 
siknak támogatására hívnunk, hogy ne kell¬ 
jen a hazafigág jelszavával kényszeríteni a 

AZ ÚJ KASTÉLY HOMLOKZATA. 

AZ ÚJ KASTÉLY OLDALRÓL. 

Jelfii 
KILÁTÁS A FALURA AZ ÚJ KASTÉLY ERKÉLYÉRŐL. 

MIKSZÁTH KÁLMÁN JUBILEUMÁHOZ. — HORPÁCSI KÉPEK. 
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MIKSZÁTH SZÜLŐHÁZA AZ UDVAR FELŐL. 

figyelmet az irodalomra s az irodalmat poli¬ 
tikai feladatok eszközéül felhasználni. Ha ez 
a kettő nem vált is teljesen külön, a mint 
hogy nem is válhatik külön, mert mind a 

dobta őket forraló üstbe, a mely felolvaszsza, 
meg újra összeforraszsza őket, lényük elemeit 
összetételükben, értékükben átalakítsa, — csak 
keresztül viszi őket az élet bizonyos jelenségein, 

kettő egy s ugyanazon organizmusnak egy-egy hogy megmutassa, a mi bennük van. Mikszáth 
szerve, - - mégis mindegyik magamagáért s ember-rajza nem elemző, hanem szemléltető, 
lényegében a maga törvényei szerint él és hat. Ezzel megint a közvetlenség hatását éri el. 
Mindegyikben a nemzeti életnek más-más ér-

addig Mikszáth alapjában véve csak a falun 
élő magyarságra szorítja társadalmi rajzát, 
legfeljebb még a falusi életből kisarjazott 
parlamenti társasággal bővíti ki ezt a képtárát. 
Társadalmunk többi elemei csak a háttérben 
elmosódó körvonalakban tűnnek fel nála. Ez 
is szellemének természetéből folyik: ő csak 
olyat rajzol, a miben benne élt, csak a maga 
régebbi és mai környezete reflektálódik művei¬ 
ben. A mit csak kívülről látott, a mit tehát 
nem ismer gyökeréig, ahhoz nem szeret nyúlni 
s a megfigyelési anyag hiányát képzelettel 
pótolni, a hogy Jókai nem egyszer teszi, el¬ 
lenkezik egész valójával. Ezért társadalmi 
rajza a mit veszít Jókaival szemben egyete¬ 
messég dolgában, azt visszanyeri hűség és 
elevenség dolgában. Mivel pedig ép azok az 
osztályok, melyeket ő rajzol, őrizték meg leg¬ 
jobban a magyarság fajilag meghatározott s a 
történeti fejlődés és a belőle származó hagyo¬ 
mány által alakított jellemvonásait s életmód, 
világfelfogás dolgában legközelebb állanak a 
történeti fejlődés egy előbbi fokának képvise¬ 
lőihez, kiknek életmódja és világfelfogása a 
nemzeti hagyomány színét öltötte fel tuda¬ 
tunkban : ez a szűkebb körre szorítottság erő¬ 
sen fokozza Mikszáth társadalmi rajzában a 
tősgyökeresség benyomását. A ki az arisztok-
ráczia és a városi polgárság kozmopolitikusabl) 
köreit rajzolja, nem vihet bele rajzába annyi 
magyar speczifikumot, mint a ki a röghöz 
kötött néposztályoknál marad, mert arisztok-
rácziánk némely csekély és nem feltűnő voná¬ 
sok beszámításával ugyanolyan életet él, ugyan¬ 
olyan műveltségi állapottal és világszemlélet¬ 
tel, mint bármely más európai arisztokráczia, 
városi polgárságunk pedig nem magyar ere¬ 
detből, csak a legújabb időben kezdett magyarrá 
alakulni s így életében kevés olyan elem van 
még, a mi tősgyökeres magyar elemként hatna. 

Ha Mikszáth csupán bizonyos osztályokat 
A mikor úgy mutatja be az embereket, a hogy 

deke nyer kielégülést s a nemzet önfentartási csakugyan látni szoktuk őket: csakugyan lat-
ösztönének más-más tényezői fejeződnek ki. juk őket, a kép, melyet lelkünk kap róluk, a ™jzol 13 n e m marad csupán ezeknek az osz-

Innen van az az alapvető különbség, a me- csalódásig hasonlít a látási képekhez, ügy is talyoknak az :roja, nem merül el ezeknek az 
lyet Mikszáth és előzői, főleg Jókai munkás- válunk el embereitől s úgy maradnak meg <**tályofcMk az eszme és érdekkörében, nem 
sága között találunk. Jókai regényei egyete- emlékezetünkben, mint a kiket csakugyan lát- Realizálja okét s nem szegődik szolgalatukba! 
mesebbek, az egész ország közéletére támasz-, tünk, csak épen hogy jobban láttuk őket, mórt 

egy kitűnő megfigyelő szemével láttuk. Mikszáth 
az érdekes, jellemző alakok hosszú sorával gaz¬ 
dagította emlékezetünket. 

Ebben a sorban felvonul előttünk a magyar 
társadalom bizonyos osztályainak jóformán 
egész személyzete. Az egyéni sorsukban és 

kodik bennük az egyéni történetek kifejlődése, 
az emberek sorsa az egész ország életével ke¬ 
rül szoros kapcsolatba. Mikszáth megmarad a 
magánélet vagy egy szűkebb kör, egy család, 
egy vármegye életének körében s az egész, az 
országos élet csak úgy tükröződik ebben, mint 
vizcsöppben az égbolt. Jókai szeme előtt lég- természetükben rajzolt emberek együtt, egy 
közvetlenebbül az országos közélet állott s 
csak azután ért hozzá az egyes ember élete, 
Mikszáthnál fordítva áll a dolog. 

Körének ezzel 

Fölöttük marad, a mint hogy fölötte marad 
mindennek, a miről ir. Ezért egyaránt élvezi 
őt mindenki, körülötte csoportosul, szavára 
figyelve, az egész magyar társadalom, különb¬ 
ség nélkül. Az egész nemzetnek Írója ő. 

Vannak államférfiaink, a kiket kitűnőnek, 
talán nagynak is tart az emberek egy része, 
míg a másik szenvedélyesen gyűlöli őket. 
Vannak vezérei kulturális életünknek, kik köré 
a lelkes hivek csapata csoportosul, de ellen¬ 

tömegben csaknem teljes képét adják annak a 
társadalmi osztálynak, melyből valók. Mikszáth r  
ebben is szűkebb körű, mint Jókai: míg ez felek ostromló tábora is áll velük széniben. 

szűkítésével nyeri me» csaknem egyetemes képét adja a magyar tár- Vannak íróink, a kiket az írók és olvasók 
Mikszáth ~a ma~ga írói hatásának legfontosabb sarlómnak a föld népétől a kisvárosi pol- egy részének közvéleménye nagyra tart, a má-
eszközeit: az emberek és dolgok valószerü meg- 8 a r o n á t a z O r 8 z a8 8 o r s á t WZ8*ÍO nagyurakig, sík ellenben meg erdemüket is kétségbe vonja, 
elevenítését s a közvetlenségnek azt a mérté¬ 
két, a mely úgyszólván beleállítja az olvasót 
az olvasott történet kellős közepébe s nem 
veti kettőjük közé a legkisebb távolságot 
sem. Ha ehhez még hozzáveszszük, hogy a 
pontos és eleven megfigyelés is mennyivel 
teljesebben érvényesülhet ebben a szűkített 
körben, akkor megkapjuk azt a három ténye¬ 
zőt, Mikszáth szellemének három alapvonás;! t, 
a melyekből munkájának szűkebb köre magá¬ 
tól adódik. Az iró természete maga határolja 
körül azt a kört, melyben ki akarja magát fe¬ 
jezni. S ki is iVjezi olyan teljességben, a 
melyhez hasonlót csak a legritkább esetben 
látunk a legkitűnőbb Íróknál is. A legtöbb iró 
csak részben tudja önmagát kifejezni, egyéni¬ 
ségének bizonyos elemei homályban marad¬ 
nak, legfeljebb sejtetve vannak, mások nin¬ 
csenek pontosan elhatárolva, átolvadnak a 
külvilágba vagy más emberekbe. Mikszáth 
egyénisége teljesen befejezetten, kereken jelen 
meg műveiben. 

. Ugyanígy rajzolja az embereket is: mind¬ 
egyik kerek, önmagában befejeződő, másokkal 
fsuk kapcsolatba jutó, de beléjük át nem ol¬ 
vadó. Kívülről van meglátva és megmutatva 
mindegyik s kívülről hatolunk beléjük. Mind¬ 
egyik kész már a színre lépése pillanatában ; 
a történet folyamán csak mintegy legombo-
Jyítja róluk az író az egyes jellemvonásokat, 
melyek érzésüket, szenvedélyüket, cselekvésü¬ 
ket meghatározzák; külső sorsuk változhatik, 
belsőleg úgy lépnek ki a történetből, a hogy 
beleléptek. Az író a történet folyamán nem 

MIKSZÁTH SZÜLŐHÁZA. 
Jelfy Gyula fölvételei. 

MIKSZÁTH KÁLMÁN JUBILEUMÁHOZ. — MIKSZÁTHFALVI KÉPEK. 

Pártokra, csoportokra van tagolva az egész 
nemzet, mint talán még soha s e pártok, 
csoportok harcza egymás ellen hevesebb, mint 
tán valaha volt. Szilárd pont, a melyen vala¬ 
mennyien egy értelemben, egy véleményben 
találkoznánk, alig van. Mikszáth e kevés szi¬ 
lárd pontok egyike ; abban, hogy ő egyike a 
mai Magyarország legnagyobb értékeinek, meg¬ 
egyezünk valamennyien. Politikai, kulturális 
és irodalmi ellenfelek egyformán találkoznak 
az ő megbecsülésében. Az ő ünneplése a belső 
válságoktól zaklatott, láztól gyötört, önmagá¬ 
ban darabokra tépett mai magyarság pihenő 
napja. Schőpflin 

VALLOMÁS. 
Eltűnődve Mikszáth Kálmán jubileumán, ér¬ 

zem, hogy két léluk lakik és szólal meg ben¬ 
nem. Az egyik ágaskodik és fúj, verdesi szár¬ 
nyait s hajtja fejembe az irigység rontó gőzeit. 
Ez az írói lélek. Mert hiszen nem természetes 
vágya-e az Írónak, hogy külömb és nagyobb 
legyen irótársainál s el is ismertessék külömb-
nek és nagyobbnak? 

A másik lélek ellenben szelíd, enyhe hul¬ 
lámokat hajt felém s mintegy olajat önt ama 
háborgó tengerre, a másiknak erőszakos mun¬ 
kájára. Ez a hazafiúi lélek. Mert hiszen min¬ 
den hazafiul szívnek öröm és büszkeség, ha 

, ' ' 

MIKSZÁTH EGYKORI LAKÓHÁZA AZ EMLÉKTÁBLÁVAL. 

MIKSZÁTH EGYKORI LAKÓHÁZÁNAK UDVARA. 

már: még életében megért halhatatlansága 
is. Ő az egyetlen magyar ember, a kit ma, 
ebben az országban, mindenütt igazán, szív¬ 
ből és őszintén ünnepelnek. És milyen sze¬ 
retettel történik ez! A hogyan csak azokkal 
történhetik, a kik egész életökben, mindig, 
öntudatlanul is azon dolgoztak, igazi munká¬ 
val, hogy másoknak örömet, élvezetet, gyö¬ 
nyörűséget szerezzenek. Kinek sikerült ez úgy, 
mint neki ? Ki van közöttünk, a ki úgy el¬ 
mondhatná, a hogyan ő: nincsen ellenségem, 
csupán csak barátom van. Nem szabad mi¬ 
nekünk ő benne mást látnunk, mint a nagy 
magyar irót, a ki azért lehetett olyan nagygyá, 
mert olyan nagyon magyar. Magyarabb irónk 
egyetlen egy sem volt ezelőtt sem; és ime, 
ezzel a szinmagyarságával is világhírűvé vált 
már, úgy ismerik Amerikában is, hogy az 
Újvilág legnagyobb fia minden nevezetes em-

(.berünk közül ő rá volt legkiváncsibb, azt 
hiszem, úgy sejtem: az ő megismerésének 
örült előre is legjobban, a mikor hozzánk ke¬ 
rült. Nagy diadalunk ez ! A minthogy nagy dia¬ 
dalunk maga Mikszáth Kálmán. Jól esik fel¬ 
néznünk rá, és fénylenünk a fényétől, mele¬ 
gednünk a sugárzásától. Hát csak sugározzon 
tovább, tündököljön a mi sokszor el-elboruló 
egünkön; hadd legyen itt melegség, világosság. 

Ránk fér. Bársony István. 

fajunk nagyokat termel, érdemeseket arra, hogy 
a nemzet ünnepelje őket. 

Valómnak ez a meghasonlása pedig a követ¬ 
kezőkben oldódik meg. 

Nincsen nagy és fenséges épület csak úgy, 
hogy falában vannak nagy kövek, apró kövek 
sőt homokszemek. A törmelékkő és a homok 
köti össze a monumentális épület anyagát 
szilárd alkotássá. 

A nagy írók, kisebb írók és apró homok¬ 
szem írók sokasága nélkül lehetnek össze¬ 
függéstelen errátikus tömbök, de nem hasznos 
és díszes alkotások sarkkövei és csúcsai. 

Nem lehetnek magokban irodalom. Irodalom 
együtt vagyunk mindnyájan. Együtt tartjuk 
fönn és teszszük szilárddá ezt a fenséges épüle¬ 
tet. Együtt mind. Együtt a kik vagyunk, a 
kik voltak és a kik lesznek. Én' is benne 
vagyok. Mekkora? Azzal nem törődöm. De 
része az egésznek, fényének, dicsőségének, a 
nemzet szellemi kincsestárának. 

liákoxi Jenő. 

MIKSZÁTHHOZ. 
Mikszáth Kálmán nemcsak a mi legnagyobb 

élő belletristánk, hanem a mi még ennél is 
többet érhet ő neki: igazán boldog ember. -
Hisz' körülbelül mindaz valósággá vált körü¬ 
lötte és vele, a miről valaha szépet és elér¬ 
hetetlennek látszót álmodhatott. Mindene van 

Jelfy Gyula 

MIKSZÁTHTALVI UTCZA. 

MIKSZÁTH KÁLMÁN JUBILEUMÁHOZ. —MIKSZÁTHTALVI KÉPEK. 
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TEMPLOM, PAPLAK ÉS ISKOLA. 

MIKSZÁTH. 
Irta Szemére György. 

Mikszáth megcsinálta magának a helyét, de 
mi nem látunk odáig, vagy nem nézünk oda. 
Inkább csak sejtjük, hogy valaki ismét fel¬ 
jutott a magyarok sorából arra a magaslatra, a 
melyről hatalmas müvészszellemek fényszóró 
fáklyát csóválnak az emberek feje fölött, hogy 
megtermékenyítsék - - mint az érlelő nap a 
föld talaját, — völgyben élő testvéreik szellemi 
és lelki világát. 

Alighanem ez a sejtelem biztatta fel a nem¬ 
zetet a Mikszáth megünneplésére. J.)o némi 
hiúság és szeméremérzés is vegyülhetett ebbe 

nak, Dostojewskynek is, de a ma bió elbe¬ 
szélők között ő áll a legmagasabb talapzaton, 
a magyar faj művészi értékét, hitelét a kultur-
népek konczertjében ő fogja képviselni, illetve 
felszöktetni. 

Fogja ! Mert ma még nem ismerik őt igazán 
a világpiaczon. Egy az, hogy műveinek nem 
akadt idáig méltó tolmácsa és terjesztője, más 
az, hogy a szellemi művelődés fénye különben 
is lassan szivárog át az idegen talajba, a fél¬ 
tékenység, sovinizmus és nemzetközi Ízlés rögei 
nem egykönnyen hullanak szét a sugaraitól. 

művelteknek és fegyelmezetteknek akarván fel¬ 
tűnni, restellenénk, ha sovinizmussal vádol¬ 
nának meg bennünket az — igazi sovének. 

Egyszóval nem merünk, nem tudunk hinni 
a magunk értékeiben, azoknak megbecsülésére 
csak az idegen mértéket tartjuk hitelesnek. 
A minthogy nem egy esetben idegen kultúra 
fedezte fel számunkra a mi nagyjainkat. Ho¬ 
lott ez kerülő út: nagy idő- és értékpazarlás¬ 
sal jár. Művelődésünk termékenyítő csatornáit 
magunknak kell megnyitnunk; hinnünk kell 
értékeinkben, otthonról kell propagálnunk azok 
árfolyamát, különben egy pár évtizeddel min¬ 
dig el fogunk maradni a többi nemzet mögött. 

A tudomány és művészet számára új me¬ 
legágyat kell vetnünk! A régi kertészek: Ka¬ 
zinczy, Gyulai kihaltak, az újakból hiányzik 
a bátorság és a hit ahhoz, hogy sikeresen fel¬ 
vehetik a versenyt az iatenziv kultúrájú állam¬ 
mal, az extenzív szellemi gazdálkodás rosszul 
megágyazott közönytől szikes talaján. 

Igaz, hogy a régi kertészeknek rendelkezé¬ 
sükre állottak a hitükön kívül, a melylyel 
megfanatizálták a hihetleneket, a művelődés 
amaz eszközei is, a melyek a parlag földből 
is kicsalják a magot: a lelkesedés, f aj szeretet, 
megvesztegethetlen Ítélőképesség, klasszikus 
szépérzék s a gondolatközlés elegancziája és 
következménye... 

Határozott veszteség nem annyira n köl¬ 
tőre, mint inkább a magyar közönségre nézve, 
hogy Mikszáthnak nem akadt méltó Gyulaija. 
Hiszen ünneplünk, szó sincs róla, s ennek 
folytán azt is elmondhatjuk magunkról, hogy 
megértjük mi azt, a ki nem szorult rá eszté¬ 
tikai tanulmányokra s egyéb ismertető kom¬ 
mentárokra Akadémia nélkül is, csakhogy ez¬ 
zel még nem jelöltük meg a Mikszáth igazi 
helyét. Az ünnep legfeljebb csak annyit bizo¬ 
nyít, illetve hirdet, hogy ő a legnagyobb írónk 
a ma élők között s hogy művészeit megbe¬ 
csüli a magyar. 

Ennyi kevés Mibszáthnak és nekünk, a nem¬ 
zetnek sem elég. El kell ismernünk, hogy ő 

De azért már olvastam Miks/áthról olyan nemcsak a ma, de minden idők legnagyobb 
,~i i...: A: i. .•. i / . . l . . ; ; ,i/: -,:i^ „l l n _ 0 ^ angol kritikát, (elsőrendű világlapban, nagy¬ 

tekintélyű esztétikus tollából)/ a mely a mi 
magyar elbeszélője, a kit idáig senki sem 
tudott Íróink közül megközelíteni. Sem a dus-

u,„o»» OT p^iuwcoiciwo « yogjrituwiot legnagyobb elbeszélőnket szinte egy rangba gazdag s épen ennélfogva kincseit az igazság 
a sejtelembe. Mintha hallanám a magyar leik.- a o r o z z a D i c k e n B . H z e l . rovására könnyelműen pazarló Jókai; sem 

Egy rög tehát széthullott immár, de él ben- Eötvös, a súlyos gondolatok és örvényes mély¬ 
nem a hit, hogy idővel széjjelporlasztja a ségek akrobatája, sem Kemény, az emberi lé-

lek^ eme precziz és szigorú anatómusa. 
És törekednünk kell az ő lángelméjének 
™„„tfr~„; „1,-„™„_X„^__ -•-. TT- l 

ismeret szózatát ; alulról dübörög fel, onnan, 
a hol a hiúság és önzés is fakadnak : «Ej'ha, 
ezt az embert mégis csak ki kell tüntetnünk, 
ha egyébért nem, hogy megmutassuk Európá¬ Mikszáth lángelméje a többi rögöket is. 
nak.^misz'érint" k'uítuT n^zét"Tagunk"' meg Ü ^ , v é l e B ? - é s . Í " a í i b a ' . 7 " ^ í ° v e s e " 

, . , T . . , . . i , . VO.íTVlinL- íi lfi\r -mrilt irol lnmout »vií-i».iin ír owí-»l tudjuk becsülni nagyjainkat !...» tj j — 

vagyunk, a kik nyilt vallomást merünk arról nemzetközi elismerésére is. Ha már magunk-
IsmerjükThe • ~sz°k7nt7ku~s"" önző irigy nép t l ' n n i ' a m i t Mikszáthról tartunk. Nyugatra nak nincs annyi bátorságunk és hitünk, hogy 

vagyunk. De rósz becsüsök is azonfelül. Alig ™™ j ^ I ^ 1 " ! " ^ ^ t . " ^ , - ^ - ! ^ " £&&*&& ™ l d eg e n„n agy°k k a l . n .ek! a d ' van fogalmunk arról, hogy a fajok erő 
vagyonleltárában a tudomány és művészet, 
egyszóval a szellemi művelődés tökéj 
egyedüli tétel, a melyet a világpiaczon respek¬ 
tálnak, illetve a nemzetek életképessége, er¬ 
kölcsi és szellemi értéke, becsülete hiteles 
mérőjének ismernek el. 

Parisban megakad a közlekedés, ha Anatole 
Francé vagy Eostand átmegy a túlsó járdára ; 
ott a kocsis is érzi, hogy az ő nagy iróművé-
szeinek lelke egy-egy fénycsóvája annak a 
lángkoszorúnak, melyet a franczia Gloire szim¬ 
bolikus fejére fon a népképzelet. Németország¬ 
ban felállanak a vendégek, ha Haupímann a 
nyilvános étterembe lép. Eudyard Kiplinget 
kincscsel halmozza el Shakespeare népe. Az 
enthuziaszta olasz az ő D'Annunzióját fél¬ 
istennek teszi meg. 

Nálunk minden nagy érzést és érdeklődést 
a politikai élet szí fel ; az a moloch. a mi el¬ 
takarja, magába olvasztja, elnyeli úgyszólván 
az összes intellektuális értekeket. A nemzett est 
véredényszisztemája legföljebb a hajszáledények 
utján engedi be a főerekbe a kultúra vérképző 
sejtjét, holott annak egészséges szervezetnél a 
központban, a szívben kellene lüktetnie. Pedig 
mi ugyancsak jobban rászorulunk a vérfel¬ 
frissítés utján való megújhodásra, mint azok 
a boldog nemzetek, a kiknek életerejéről és 
nagyságáról egy Shakespeare, Goethe, Dante, 
Moliére tettek örökérvényű, elévülhetetlen tanú¬ 
ságot. 

Mikszáth a D'Annunziók, Anatole Franeeok, 
Kiplingek feje fölött lobogtatja a fáklyát, -
a mi fáklyánkat, a magyar faji géniusz tüzet, — 
valamivel alatta az elbeszélő héroszoknak : 
Dickensnek, Maupassantnak, talán Stendhal-

látszik oly nagynak !) Gyávák vagyunk. Nagyon Fordíttassuk le Mikszáth műveit németre, an-

MIKSZÁTH SZÜLEINEK SÍRJA A TEMETŐBEN. 
Jelfy Gyula fölvételei. 
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gólra, francziára, olaszra. Tudom, vannak már 
ilyen fordítások több, egyéb nyelven is. Csak¬ 
hogy óriási különbség van ám fordítás és for¬ 
dítás között. Böngésztem az angol Szent Pé¬ 
ter esernyőjében, gyönge, szolgai munka. A 
Horn francziája már jobb, de még nem mű¬ 
vészi utánköltés. Holott csak igazi mester¬ 
munkával lehet az eredetit megközelíteni, men¬ 
nél egyénibb, sajátosabb az, annál nehezebben. 
A rósz munka gyakran többet árt, mint hasz¬ 
nál ; esetleg teljesen diszkreditálhatja a költőt. 
Ha a magyar Schillerből ítélném meg a né¬ 
metet, azt mondanám, hogy hiszen nem is 
olyan nagy lángész^ a germánok eme dicső¬ 
sége, ellenben az Ábrányi Cyranója - - az 
majdnem az igazi Cyrano. 

Keresnünk kell Mikszáth számára fordító¬ 
kat ; illetve meg kell találnunk az igaziakat. 
Tessék elhinni, üzletnek is fényes lenne ez a 
mi leletünk, nemcsak nemzeti dicsőségnek. 

A Mikszáthot ünneplő bizottság pótlólag ezt 
a szerény javaslatot is fölvehetne a prog-
rarnmjába. Érzem, hogy kötelességünk volna 
a mi Mikszáthunkkal a Nobel-díjra - - a ma¬ 
gyar Géniusz fölényének nemzetközi elisme¬ 
résére - - pályázni. 

Mert nincs itt annyi fény a lelkekben és a 
fejek fölött, hogy erre az önérzetkeltő buzdí¬ 
tásra rá ne szorulnánk. Táplálnunk kell a faji 
büszkeséget minden áron, mert tudja Isten, 
hogy történt, de igen megcsappant az önbi¬ 
zalmunk. Valahogy leguggoltunk, letérdeltünk 
a ((művelt Nyugat» előtt. És semmi sem ér¬ 
dekel bennünket abból, a mi itthon nőtt, él 
és világít. Már még a primadonna sem, leg¬ 
feljebb az, mit mondtak a miniszterek, a párt¬ 
vezérek a klubban... a folyosón... Attól pe¬ 
dig nem leszünk sem bölcsebbek, sem erő¬ 
sebbek. Az államhatalom kerekeken jár, az 
jobbra vagy balra mindig haladni fog vala¬ 
hogy. Az élő szervezetre, a nemzet szívveré¬ 
sére kell gondot fordítanunk. 

A LEGIRÓBB ÍRÓ. 
Jókait jobban szerettem, de hibáit is hama-

rosabban és tisztábban láttam: Mikszáth 25 
év óta, a hogy első írását olvastam, ugyanaz 
a félelmes, iró nagyúr! Persze ma már szá¬ 
mot tudok adni magamnak arról a különös, 
hideg és mégis alázkodó hódolatról, melylyel 
Mikszáthhoz voltam és vagyok. Ma nem él széles 
e nagy világon iró, a ki annyira, olyannyira iró, 
mint Mikszáth, hadd mondhassam ezt a pa¬ 
radoxont : irodalmi iró. Bizonyos, hogy ön¬ 
maguk kegyetlen ostorozásából s az élet láng¬ 
jának elemésztéséből élő és iró poétáknak imá¬ 
dott irója sohse lesz Mikszáth. De hódolnia 
kell bárkinek előtte, mert az ereje félelmes 

A FALU SZENTJE. 

s mert a legirigylendőbb, legkirályibb életek 
élete az, melynek eseményei a művész-alko¬ 
tások. 

Úgy gondolom néha, ha Goethe magyarnak 
születik, okvetlenül az lesz, a ki Mikszáth, 
mert nem szorozzák meg énjét ködös, germán 
filozófusok. Goethe, a nagyszerű Goethe, sok 
rejtett csatornát tarthatott a világ előtt el¬ 
sírni szegyeit könnyözönök számára. S egyéb¬ 
ként is Goethét valószínűleg csak a rajongó 
kortársak káprázata s kaján tanárok speku-
lácziója tették meg görög Zeüsznek. Hiszen 
Goethe azt vallotta, hogy minden szimbólum, 
a mi történik, s minden csak jel és látszat, 
a mi láiszik. Mikszáth világfölfogása nem ilyen 
zavart és komplikált: Mikszáth az életet óva¬ 
tosan leélnivalónak s magasságos megnyug¬ 
vással leirnivalónak vallotta. 

Mikszáth valószínűleg kinevette azt a két 
szőrszálhasogató művész-dogmát: l., hogy az 
élet álom, 2., hogy az álom az élet. Magyar 
eszével úgy gondolta, hogy az élet adott va¬ 
lami, kötelesség, melyet töltsünk be lehetőleg 
kényelmesen és zavargás nélkül. Ezenfölül 
pedig az élet bárhol, Magyarországon épen 
nem kevésbbé, mint máshol, fölöttébb érdekes 
és mulatságos panoráma. Tehát, míg élünk, 

MIKSZÁTH 
J U B I L E U M Á H O Z . -MIKSZÁTHFALVI KÉPEK. 

KASI JÁNOS URAM, MIKSZÁTH GYERMEKKORI JÁTSZÓTÁRSA. 

M I K S Z Á T H K Á L M Á N J U B I L E U M Á H O Z . — MIKSZÁTHFALVI KÉPEK. 

s míg látunk, tudassuk ezt az életet és látást 
gyötrődő és vigasztalásra szorult sors-társaink¬ 
kal. Minden irása krisztusi cselekedet, föl¬ 
emel, megkaczagtat, feledtet s példát ad al¬ 
kalmas idegrendszeri! lényeknek, hogyan kell 
az életet elviselni tudni, szépen, bölcsen, em¬ 
berien. 

Behunyta a szemét, betömte a fülét sok-sok 
új dolog előtt, de ezt ő nem képtelenségből 
vagy gyávaságból, hanem akarattal tette. És 
ez, épen ez igazolja, milyen nagy ember és 
nagy művész, milyen nagy iró Mikszáth. 
Ö tudta, hogy csak korszakának s e korszak¬ 
szülte egyéniségének lehet igazi és becsületes 
kifejezője. Nem hadonázott, nem keresett olyan 
helyeken, a hol nem volt leinivalója, nem 
akart mindig és mindig megújulni. 0 csak 
Mikszáth akart lenni, ezt a Mikszáthot szé¬ 
pen kibontani az akármilyenség lárvájából: 
művész. 

Volna szavam ahhoz, hogy őt a politika is 
segítette oda, a hol most trónol, de ezt már 
a sorok között előbb megmagyaráztam. De 
tanuljunk Mikszáthtól és mosolyogjunk: már 
az is nagy dolog, hogy magyar iró ilyen or¬ 
szágos figyelmet nyer és hogy fontoskodnak 
körülötte ezer és ezerszámra olyanok is, a kik 
Mikszáth mivoltát még csak nem is sejtik. 

Mikszáth fenomén, a legiróbb iró és egy 
csöppet sem poéta, de csak azok szemében 
nem poéta, a kik a fogalmakat kölcsönveszik. 
Már az a nemesen büszke, magasból való né¬ 
zése a történéseknek, mely minden sorából 
gúnyosan ránk hunyorít, egyike a legfölsége-
sebb poézis-fajtáknak. Palócz, nem palócz, 
kutatták saját külön Gobineauink, de olyan 
magyarja a magyarság egy válságos érájának, 
a milyen akkorról nincs több. (Ez az a ma¬ 
gyar józanság, a Mikszáthé, a mit farizeusok 
meghamisítva, az igaz magyarság lehangoló 
kritériumává próbáltak tenni.) 

Nincs egyféle magyar, nincs egyféle ember, 
de Mikszáth kivételes magyar és kivételes em¬ 
ber és nem ok nélkül ünnepli a másféle ün¬ 
nepekhez szoktatott Magyarország. Egy telje¬ 
sen más szabású ember, egy jóval fiatalabb, 
reménytelen s lenézett kortárs, ime meghajol 
a legiróbb iró előtt. Mikszáth nem a poéták, 
nem az élet keresztrefeszitettjeinek az irója, 
de miért legyen több, mint Mikszáth? Iste¬ 
nemre, ez sok, ez elég, ez gyönyörű, s ezért 
legyünk hozzá háladatosak. Ady Endre. 

AZ IGAZI FÖLDESÚR. 
Irta Móricz Zsigmond. 

A ki megkíván egy kis jó, friss, zamatos, 
izes falusi levegőt, csak üsse fel a Mikszáth 
Kálmán könyvét. Mindegy, akármelyiket, mind¬ 
egy, akárhol, rögtön napsütésbe kerül, zöld 
búza- és rozstáblák nyílnak meg előtte, a me-
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lyekben virít a pipacs, a búzavirág, s százféle 
szebbnél-szebb vadvirág s a mely fölött jó 
levegő árad s köröskörül szép szelíden hul-
lámzanak a nógrádi, sárosi, gömöri dombok, 
apró fiahegyek. 

Kedves vidék s van valami sajátságos naiv, 
lágy tónusa, u mely színekben, vonalakban, 
s magában az életben, a mely itt virul, egy¬ 
formán uralkodik. A mokány magyar egyre 
fogy, a jámbor tót egyre sűrűbben búvik elő, 
s azt mondja, hogy «ja szóm magyar». Ennek 
viszonzásául aztán a magyar beszédben fura 
félhangok, lágy totós sejpítés csúszik be s a 
két faj erősen megzavarja egymás fajsulyát 
s egy egészen új típust teremt, a mely csak 
ezen a vidéken él: a tótmagyart. 

A Mikszáth Írásaiból kedvesen és tömérdek 
bájjal nevetnek elő ezek a szeretnivaló tót 
atyafiak s ezek a kedves tót urak, a kik ma 
is olyan szívesen járatják mezítláb a nyel¬ 
vüket. 

Az alföldi ember, mikor erre a vidékre ke¬ 
rül s ezekkel az emberekkel megismerkedik, 
meglepetve kiált fel: 

- Hiszen ezek a Mikszáth regényeiből lép¬ 
tek ki! — s attól kezdve ugyanazzal a vidám, 
rokonszenves, meleg figyelemmel nézi őket, a 
mivel Mikszáthtól tanulta, a hogy Mikszáth 
nézi. 

És rájön, hogy a Mikszáth szemlélete, ha 
teljesen egyéni is, de csodálatosan hozzá is 
illik ehhez a világhoz. 

Nincsenek itt nagy szenvedélyek; nagy la¬ 
posságok és nagy hegyek, de azért itt is 
tönkre tudnak menni az emberek és itt is 
tele van az élet szépségekkel és furcsaságok¬ 
kal. Van mit látni egy írónak. 

Nagyszerű az, hogy meglátta Mikszáth ezt 
a világot. Felülről nézi, ezért ömlik el humor 
minden megjegyzésén, a mit rá vet. De oly 
mélyen ismeri, mintha a lelke leggazdagabb 
kiömlése volna. És szereti, nem feledi s néha 
szinte ő maga lesz áldozattá s a választott 
világának a népe nyomja rá bélyegét a gon¬ 
dolataira. De csak olyankor, mikor az átvett 
világnézet kedves, derült, úgy hogy teljes össz-
hiinghii kerülhet az övével . . . 

Mikszáth az igazi földesura ennek a vidék¬ 
nek. S milyen gazdag ember, nincs ngyan 
sok ezer holdja, mert a tájék nem feltűnően 
változatos nála. de mennyi jobbágya van! 
Szeri-száma nincs a népeinek. S milyen sze¬ 
retettel nézi. hogy megfigyeli őket, hogy ismeri 
az apró-cseprő dolgukat is, és mennyi tömén¬ 
telen furcsát tud róluk. S míg az Íróasztal 
mellett ül, a bűvös toll úgy felemeli, átvará¬ 
zsolja* hogy egy perez alatt ott sétál a me¬ 
zőn, a falun, a kis városaiban, bekukucskál 
féls/emmel az ablakokon s belelát a szivekbe. 
S csöndesen, igen csöndesen meghunyorodik 
a szeme, elmosolyodik egy kicsit: és bennünk 

nagyobb gyűrűket verve hullámzik tovább ez 
az ő kedvderülése s úgy örülünk, mint a 
gyerekei, hogy vele lehetünk, hogy elvitt ma¬ 
gával sétálni. 

S mikor eszébe jut, hogy nem azt muto¬ 
gatja meg nekünk, a mit a magunk szemével 
is láthatnánk, ha volna szemünk, hanem me¬ 
sél, nagyszerű esetekről, a folyosó pletykáiról, 
valami hires bogaras grófról, vagy a lublói 
kisértetről, vagy a fekete kastélyról, vagy a 
Noszty-fiúról, meg Tóth Mariról, - - óh, mert 
ha jó kedve van, sokat tud ám mesélni, hiszen 
sokat látott, sokat hallott, sok embertől sokat 
megtudott e világról, — - hát olyankor a szán¬ 
kat is nyitva felejtjük, úgy figyelünk rá. De 
azért akkor is ott süt a napocska a fejünk 
felett és jól esik a szellőcske, a mi az arczun-
kat hűsíti. 

Ez a két nagy gazdagság önti el a Mikszáth 
alakját és meséit. Két nap süt nála, az egyik 
az égről, a másik az ö leikéből. Az egyik 
megaranyozza a sovány, kiélt földben, nem 
épen okszerűen termelt vetéseket, a másik az 
emberek lelkében rútul barnuló hiányokat és 
hibákat futtatja be arany színnel, humorral. 
Ilyenformán mikor az élet szomorúságain sétál 
kő resztül velük, úgy tetszik, mintha fenékig 

arany volna az egész világ. S mikor azt 
meséli, hogy milyen gyalázatos czudar faj az 
emberi fajzat, úgy káprázik a szemünk, mintha 
csupa angyalokról szólana az ének. S épen 
ez egyik legfőbb varázsereje a Mikszáth tol-
lának, annak a csodatevő tollnak, hogy mióta 
használja, mindig mindenkinek feltárta, kímé¬ 
letlenül felbontotta a legtitkosabb belsejét s 
mégis nincs ember, a ki megharagudhatott 
volna érte. Mert az, a mi közönségesen feltran-
csirozva utálatos és gyűlöletes lett volna, az 
ő élettel, világgal, emberekkel, sorssal meg¬ 
elégedett diskurálása alatt csupa szeretetre 
termett dolognak látszik. 

S ime az igazi földesúr a magyar föld egyik 
legszegényebb vidékén, legkisebb lelki arányú 
néprétegével, kiélt földön, rósz erkölcsökkel 
teli világban, olyan gazdálkodást folytat, hogy 
a világirodalom nagyhírű birtokosai közé kerül. 

Ez bizony nem a nógrádi halmok dicsősége, 
nem is a Kopereczkyeké, meg a bontóvármegyei 
fele tót fele magyar, felemás népé, hanem 
csupán magáé a gazdáé, a Mikszáth Kálmáné, 
a ki a magyar életnek ezt a valóságos darab¬ 
ját mindörökre életté bűvölte, s a fényes és 
dicsőséges, élettermő napsugáré, melyet ez a 
kedves jó gazda állandóvá tudott tenni a maga 
hatalmas dominiuma felett. 

MIKSZÁTH KÁLMÁN UTÓN. 
Vagy tíz év előtt, úgy november vége felé leve¬ 

let kaptam nővéremtől, Mikszáth Kálmánnétól. 
A nagy sietséggel megirt kusza sorokból a 
legnagyobb rémület és kétségbeesés rítt k i : 
sógorom Fogarasra ment beszámolót tartani, -
így télviz idején abban a hideg világban 
nyolcz-tiz napi tartózkodás, ha nem is biztos 
halált, de minden esetre nagy betegséget je¬ 
lent - - írja a nővérem — és hát még Laezi-
kát (az ifjú Kálmánt) is magával vitte. 

Eögtön válaszoltam, hogy egy kissé meg¬ 
nyugtassam, ilyen formán : «Mit beszélsz, öre¬ 
gem, télviz időről? Ez a legszebb ősz, a mi¬ 
lyenre emlékezem. Jól tette, hogy elment, azt 
meg még jobban tette, hogy a fiát is magával 
vitte, legalább egy kis friss levegőhöz jut¬ 
nak D, stb. 

Mire azonban nővérem megkapta a levele¬ 
met, vége lett a szép ősznek, hideg szél fújt 
hóval meg esővel vegyest, úgy szakadt, mintha 
dézsából öntötték volna. 

- Szegény asszony! — gondoltam — most 
fog már csak igazán szenvedni, hiszen otthon 
a szellőtől is óvja férjét és a gyermekeit. 

Tudtam, hogy nem sokat érek el vele, de 
mégis megpróbáltam vigasztalni, illetve meg¬ 
nyugtatni. 

Mikor pedig láttam, hogy semmi sem hasz-
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nál, összepakoltam és hozzájuk utaztam Buda¬ 
pestre. 

Nővéremet igen rósz karban találtam, olyan 
ideges volt, hogy szinte remegett és minden 
biztatásomra csak azt mondta: 

- Miért nem Írnak hát? Azt találd ki, 
miért ? 

- Hiszen ha én azt tudnám ! — gondol¬ 
tam, de a világért sem mutattam, hogy ma¬ 
gam is aggódni kezdek. Megkérdeztük a kis 
Berczikét is: 

- Mit gondolsz, öreg, miért nem ir apa 
vagy Laczika ? 

- Mert nem akaródzik, felelte a fiú 
komolyan és igen nyugodtan. 

Erre egy kicsit elnevettük magunkat, de 
azután újból előfogott az aggódás. 

Az elutazás után a tizedik napon a szoba¬ 
leány jelenti, hogy két hordár hozza a nagy 
koffert, de már itt is vannak az előszobában. 

Mi nagy örömmel oda szaladunk, a nővé¬ 
rem kérdi : 

- Az úr kocsijáról hozzák a koffert, vagy 
valami más alkalmatosságon ? 

A hordárok nagyot néztek. 
- Micsoda úr ? micsoda kocsi ? 

Nekik több más málhával kiadták a koffert 
a raktárból, elhozták, most kérik a fizetést, 
itt van az összeg felírva a fuvarlevélre. 

Nővérem nézi, forgatja a fuvarlevelet, 
21 korona és néhány fillér. Ez bizonynyal té¬ 
vedés. Kálmán ha már feladta a podgyászt, 
hát ki is fizette a járandóságot, meg azután 
sok is Í21 korona, szinte lehetetlen. 

A hordárok azonban zúgolódni kezdtek, hogy 
így-úgy, ők nem tudják, de nekik ezt az ősz-
szeget be kell szedni, ha nem jogos, tessék 
megfolyamodni, a máv majd visszafizeti. 

Nővérem kicsit kelletlenül kifizette a 21 
koronát, azután azt mondta: 

Nem fér a fejembe, miért adta fel Kál¬ 
mán a koffert, mikor a szalonkocsiban magá¬ 
val hozhatta volna ? Most már különben 
mindegy, csak legalább a kulcs itt lenne, hogy 
kipakkolhatnám! 

Addig nézegette a koffert, addig, míg eszébe 
jutott, hogy a múlt évben, mikor a kulcsa 
elveszett volt, egy másikat csináltattak. Idő¬ 
közben aztán megkerült a régi kulcs, most 
hát ezt előhozták, nővérem kinyitotta és rög¬ 
tön hangos, jóizű kaczajra fakadt: 

- Nézd csak, nézd, - - mondta — Kálmán 
milyen rendszerető nyárspolgár lett egyszerre ! 
Mosatott Fogarason. 

Oda nézek, hát a koffer tetején szépen sora¬ 
koznak a kivasalt ingek, alattuk a frakkok, 
fekete szalon öltözetek, az új sötétszürke ru¬ 
hák, czipők, mind igen rendesen elhelyezve. 

- Bizonyosan a főispán huszárja pakkolta 
be ilyen rendesen - - mondogatta tt nővérem, 

A SAVANYÚKÚT. (A «Hoya lett Gál Magdá»-ban szerepel) 

míg a ruhákat szedegette, egyszer azután egy 
nagyot kiáltott: 

- Eettenetes ! Itt van a szivarláda, a melybe 
Kálmán a legnagyobb gonddal válogatta össze 
a szép sárga havannákat a nagytiszteletesné 
asszony részére (a ki t. i. szivarozott), nohát 
elfelejtette oda adni . . . meg a könyvek is itt 
vannak. .. meg. . . meg. . . 0 édes Istenem, 
ez a koffer soha se volt Fogarason ! 

- Már hogyne lett volna? Nézd meg csak, 
a tetején van a fogarasi vasúti czédula. 

- Ott van, vagy nincs, az mindegy, ez a 
koffer nem volt velük, azt már tisztán látom. 
Mi lehet az, édes Istenem! Mi lehet az? 

Addig törte a fejét, míg elhitette magával, 
hogy a koffer azért nem volt felbontva, mert 
valamelyikük halálos beteg. 

- Tudtam . . . tudtam... rebegte a kezeit 
tördelve. 

Én ismét elővettem az összes tudományo¬ 
mat, hogy valahogy megnyugtassam, mind 
nem használt semmit. Végre ismét Berczike 
találta fején a szöget. 

- Anyuczikám! Ne búsulj, hiszen tudha¬ 
tod, ha apa lenne beteg, téged már százszor 
oda hívtak volna, ha pedig Laczkó lenne be-

A VÍZI MALOM. («A bágyi osodá»--ban szerepel.) 

M I K S Z Á T H K Á L M Á N J U B I L E U M Á H O Z . — MIKSZÁTHFALVI KÉPEK. 

te.u', akkor még nenét is oda hívták volna! 
Punktum ! 

Ennek az állításnak az i«a/sá^át be is látta 
a nővérem, de még sem volt egészen nyu¬ 
godt, míg csak egy pár óra múltán nem jött 
egy távirat sógoromtól Kolozsvárról, ilyen rö¬ 
vid tartalommal: 

Túrós csuszát kérek vacsorára. Kálmán. 
ív/ azt jelenti: hogy egészségesek, 

mondta a nővérein és nagyon boldogan kiadta 
a konyhában a rendeletet a túrós csusza iránt 
és mire az készen lett, körülbelül meg is jöt¬ 
tek. Mi<_; a szobali'ány belmrdta a bundákat, 
a táskát. M pokróczokat, ő a lajtosán szemügyre 
Vette a híveit és il<ry látszott, ifjell íné" volt 
elégedve. 

De jó színben is voltak, a friss, vidéki le¬ 
vegő pirosra festette az arozukat, csak kissé 
leverteknek látszottak és titkon egyetértő szo¬ 
morú pillantásokat váltottak. 

A túrós csusza mellett azután a sógorom 
egy kissé felélénkült, áradozva dicsérte a nővérem 
kosztját, hogy így-úgy, - - tíz napig tartott a 
vendégség, de ilyen jóízűen sehol sem evett. 

- Jó, jó - - felelte a nővérem nevetve -
de hát miért nem írt az egész idő alatt még 
csak egyetlen egy sort sem? 

- Hát, hát . . . de nyomban köhögni kez¬ 
dett — akartam . . . én írni . . . de . . . de . . . 
a többi már egészen elfúlt a nagy köhögésben. 

— Tudom no, tudom. Igaza volt Bereziké-
nek, hogy nem akaródzott, most már külön¬ 
ben úgy is mindegy, nem szólok esy rósz 
szót sem, hanem a kofferért megadja a "21 ko¬ 
ronámat, a mit a vasútiaknak fi/ettem. 

- A kofferért? - - kérdé és újra nagyon 
köhögni kezdett, — és hát . . . no és . . . hogy 
mi az? - - addig köhögött, addig, míg valami 
remény megkapta a szivét s hirtelen azt kér¬ 
dezte : 

- Ilonkám! Hogy kinek fizetett maga ~21 
koronát? 

- A vasúti hordároknak, a kik a koffert 
ide hozták. 

- Ide hozták ? . . . Hát megkerült volna ? 
- Micsoda? — kérdé viszont a nővérem. -

Talán csak nem volt elveszve? 
- El bizony, de még mennyire elveszve ! 

Mi a koffert nem is láttuk. Mikor itt Buda¬ 
pesten készültünk felszállni a vonatra, több 
ismerőssel összejöttem, egy hordárnak fizet¬ 
tem, de hogy mit hordott be a kocsiba, azt 
nem igen tudom, csak Fogarason vettem észre. 
hogy nincs meg a koffer. 

- Szent úr Isten! Hát hogy voltak a ban¬ 
ketteken, ebédeken és vacsorákon frakk 
szalonruha nélkül? 

— Hát csak így, ebben a régi ruhában -
felelte véghetetlen lelki nyugalommal. — Fehér¬ 
neműt hozattam az üzletekből, azt megtalálja 
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NÉMET. 

a táskában... Csak azt sajnálom, hogy azt a 
kis ajándékokat nem oszthattam k i . . . De már 
ez megvolt, ezen nem segíthetek... Jó éj¬ 
szakát, megyek aludni. 

Mi ezután szemügyre vettük a koffert, vagyis 
a vasúti czédulákat rajta, ebből megállapítot¬ 
tuk, hogy Fogarasra akkor érkezett meg, mikor 
ők onnan már eljöttek, ekkor valószínűleg a 
főispánok utánuk küldték Brassóba, persze 
oda is későn érkezett, de hogy már ott ki 
indította Pestre, az örök homály maradt és 
miután ők Kolozsvárt is időztek másfél nap. 

Most már ez a kérdés tisztában lévén, a 
nővérem elővette fiát. 

— Laczikám, kedves fiam! Mondd meg 
őszintén, bántotta apát a koffer-história? 

- Nem tudom, mamám. Azt hiszem, azért 
nem irt, és nekem sem engedett Írni, mert 
félt, hogy elárulom a titkot. 

- Hát az bántotta-e, hogy nem öltözköd¬ 
hettetek illendően? 

- Azt még kevésbbé tudom. Reggel, mikor 
öltözködni kellett volna, sóhajtott egypárszor, 
de azután mikor lábára vette az öreg kitapo¬ 
sott czipöit, azt hiszem, nem cserélt volna egy 
császárral sem. Szemlátomást boldog volt, hogy 
az új czipői száz mértföldre voltak tőle az 
elveszettnek hitt kofferben. 

Mauks Cornélia. 

HOLLAND. SVÉD. 

A HÉTRŐL. 
Ez a rovat a hét eseményeinek kommentálása. 

Széljegyzeteket írunk benne az aktuális események 
margójára. Mikszáth Kálmánt bizonyára nem lehet 
aktualitássá lefokozni és egy pohár vizet önt a ten¬ 
gerbe, a ki a halhatatlanságnak — egy héttel áldoz. 
De hivatkozhatunk mi is az Attilio Turrí mondá¬ 
sára, a ki toscanai polgár volt és mikor az egyesült 
Itália boldog megalapítása után özönlött a hódo-
lat minden elképzelhető adója Viktor Emánucl 
királyhoz, szintén megjelent az udvarnál és eléje 
kívánt járulni. Tíz ezüst lirát vitt hódolati adomá¬ 
nyul ő felségének, az tíj Olaszország első királyá¬ 
nak. Az udvarnál mosolyogva .magyarázták meg 
neki, hogy a király igazán nem szorult rá az ő 
tiz lírájára. Van annak milliószor annyija is. 
A mire Attilio Turri így felelt: 

Elhiszem, hogy neki sokkal több van. De 
nekem nincs. És én nem az övéből adom, a mit 
adok, hanem a magaméból! 

* 

A két Mikszáth. A Mikszáth Kálmán ünneplése 
valójában ott kezdődött, mikor az ő első novellája 
kiszállt képzelete kertjéből és pompás szárnyával 
megsuhintotta az emberek szivét. Végződni pedig 

CSEH. 

akkor fog, mikor majd az utolsó olvasója leteszi a 
kezéből a könyvet. Ez az ünnep tehát már egy jó 
csomó esztendővel ezelőtt kezdődött és úgy lehet, 
sohase ér véget. Ez a mostani ünnep tehát, ha még 
oly nagyszerű is, nem az egész, legfelebb csak 
egy szép mozzanata ennek a végtelenségnek. Sok 
minden megkapó van ebben a mozzanatban, de 
bizonyára a legmegragadóbbak közül való a két 
Mikszáth találkozása az ünnep diadalkapuja alatt. 
Az egyiké, a kit a jó Isten tartson meg sokáig 
erőben, egészségben, de a ki egykoron mégis el 
fog távozni. És a másiké, a ki el nem fog távozni 
sóba. Az egyike, a kinek volt gyermekkora, ifjú¬ 
sága, reggele, deíe, küzdelme, baja, emberi sora. 
És a másiké, a kinek inult és jövő egyforma jelen¬ 
valóság, a ki kincsekkel feléretten fejedelmi ruhá¬ 
ban jár keresztül az időkön és szakadatlanul 
osztogatja az emberek millióinak a kincset, a 
derűt, a virágot, a ragyogást. Az élő Mikszáthé és 
az örökké elő Mikszáthé. Minden nagy embernek 
megvan ez a kettőssége, de nem mind oly sze¬ 
rencsés, hogy az egyik élete találkozzék a másik¬ 
kal. A halhatatlanság ráér, az embernek pedig 
ki van szabva a porcziója az időből. Mikszáth, hála 
Istennek, a szerencsésebbek közül való. Negyven 
esztendő után. ime szerencsésen találkozott — a 

* 

másikkal. A fejedelemmel, a ki immár köntösén 
hordja mindazt a gyémántot és drágaságot, a mit 
ő a lelkében hordott. Nekünk olybá tűnik ez a 
mostani ünnep, hogy ez a büszke, gazdag, örök 
hódolatban élő fejedelém mire kinyitja palotája 
kapuját, karonfogja azt, a kitől mindezt örökbe 
kapja, bevezeti és a trónjára maga mellé ülteti. 

* 
Mikszáth professzor. Mikszáth Kálmánnak dok¬ 

tori diplomája van a tanári szakon, még pedig 
nagyszerű diplomája, mert a kit disz-doktorrá avat¬ 
nak, annak se vizsgákat nem kell leraknia a dip¬ 
lomájáért, se pedig — a mi ennél manapság ren¬ 
desen még nehezebb dolog — nem kell ebből meg¬ 
élnie. (De nagy bajban lenne például Apponyi 
Albert gróf, ha az orvosi tudományából, vagy Jó¬ 
zsef főherczeg, ha a mérnöki praxisából kellene 
megélnie!) Szóval Mikszáthot nem minden jog 
nélkül lehetne tanár úr /-nak szólítani, de most 
nem ebben a vonatkozásban szólunk a professzor-
ságáról. Nem is abban az értelemben, hogy min¬ 
den író a hivatása lelke szerint tanító mester: az 
életnek magyarázója, mindnyájunkban élő és közön¬ 
séges halandó szemének mégis hozzáférhetetlen 
titkok fölfedője, tudósok előtt is rejtett nagy igaz¬ 
ságok megfejtője és megálmodója, minden szépnek 
és nemesnek oktatója és népszerűsítője. Mi azt a 
páholyt nézzük és nevezzük ez alkalommal a Mik¬ 
száth tanári katedrájának, a melybe most őt nem¬ 
zete hódolata ültette. Kellemesen érzi-e magát 
benne, vagy sem, öröme telik-e benne vagy fá-
rasztja, ezt a kérdést mindenki a maga tempera¬ 
mentuma szerint fogja eldönteni. Kényelmesnek 
bizonyára nem kényelmes ez az ünnepeltetési álla¬ 
pot, mert munkát ad, pihenést zavar, időt rabol: 
de nagyszerű és kivételes örömei is vannak, mind 
között bizonyára a legnagyobb: a találkozás a 
közönséggel, azokkal, a kiknek az író folyton mesél, 
kalauzolja őket álmainak kertjében, mutogatja ne¬ 
kik és szagoltatja velük a virágait, de az arczukat, 
csillogó szemüket és meghatott tekintetüket nem 
láthatta soha. Ennek az ünnepi találkozásnak az 
öröme bizonyára sok kényelmetlenségért kárpótolja 
Mikszáthot, de ha semmi kárpótlást se kapna, 
akkor is békességgel el kellene viselnie az ünnepel-
tetéssel járó minden «strapát» a - • hasznáért. 
Azért a haszonért, a melyről nem szabad lemon¬ 
dania, mert ez a haszon — nemcsak az övé. Ez 
a haszon az író tiszteletéé, a mely a régi kultúrájú 
országokban már szinte organikus és a rendes napi 
sétaútját is egy örök ünneplés virágaival hinti meg 
a nemzet írójának. Minálunk ez a kultusz még 
gyönge, fejletlen, habozó, nincsenek kialakult, kö¬ 
telező formái, mert még nincsenek hagyományai. 
Egy ilyen nagy, országos ünneplés, mint most a 
Mikszáthé, valóságos iskolája az irodalom és az 
író tiszteletének, a hivatása öntudatában és ön¬ 
érzetében való gazdagodása a toll minden munká¬ 
sának. Ha fáradságos is tehát az ünnepeltetés, 
Mikszáthnak nem szabad panaszkodnia, mert nem 
haszontalanul és — nem magáért fárad. A katedrán 
ül és egy nagy nemzeti érték megbecsülésére ta¬ 
nítja az embereket. 

•x 
A lusta Mikszáth. Azokban a tanulmányokban, 

méltatásokban, ismertetésekben, a melyeknek Mik¬ 
száth Kálmán a témájuk és a melyek már ki¬ 
tesznek egy jókora bibliotékát (mert úgy van az, 
hogy arról irnak legtöbb ismertetést, a kit már 
ezek nélkül is a világon mindenütt ismernek) 
mondom, ezekben a munkákban soha se marad 
emlegetés, sőt hangsúlyozás nélkül az írónak egy 
állítólagos jellemző tulajdonsága. Az nevezetesen, 
hogy — lusta. Nem szereti mozgatni se a lábát, 
se a kezét. Ez a lustaság már beleedződött a köz¬ 
tudatba, mint a Mikszáth portréjának egy karak¬ 
terisztikus szine vagy vonala. Ő maga soha se 
tiltakozott ellene. Talán, mert nem törődött vele. 
Talán, mert lassanként ő maga is elhitte. Talán, 
mert csöndesen elmulatott rajta, mosolygó néma¬ 
sággal nézvén, mint nő egyszerre egy tévedés és 

MIKSZÁTH KÁLMÁN KÉZIRATÁNAK HASONMÁSA. 

(Lapunk mai száma kezdő czikkének eleje.) 

ugyanennek a tévedésnek a czáfolata. Mert a ho¬ 
gyan terjedt a Mikszáth nagiy kényelmességének 
hire ÉS hitele, azonképen szaporodtak egyre a 
lusta iró munkái. Jött egyik alkotása a másik 
után, kis könyv, nagy könyv vegyesen: egy egész 
tekintélyes könyvtár, vastag és magas tömör osz¬ 
lopa egy minden időkre szóló munkálkodásnak, 
messze kiemelkedve a szürke és omlandó munka-
tömegből, a mit szorgalmas emberek milliói verej¬ 
tékeztek össze. És a halhatatlanságnak ezt a ha¬ 
talmas oszlopát a lusta Mikszáth építette a leg¬ 
kényesebb és legszaporátlanabb anyagból: apró 
betűkből, szavakból, a melyeket külön-külön mű¬ 
vészi gonddal és lelkiismeretességgel kellett csiszol-
gatnia, a míg olyan mondatokká illesztette őket 
össze, hogy a tartalmához illő fénye, zománcza 
legyen valamennyinek. Ugyan ki végzett ekkora 
munkát a szorgalmasak és legszorgalmasabbak kö¬ 
zül ? A magyar iró általában sokkal többet dolgo¬ 
zik, mint a nagy nyugati nemzetek írói, a kik¬ 
nek — egyebet nem említve — egy csomó időre 
van szükségük már csak azért is, hogy a rengeteg 
pénzt, a mit keresnek, valamiképen elkelthessék. 
Mikszáth Kálmánt minden erős irodalom leg¬ 
termékenyebb nagyjai közé sorolná és ha mináluuk 
lusta hire tudott támadni, ez megint csak az ő 
dicsősége. Mert ez az olvasók mohóságát jelenti. 
Azt, hogy adhat nekik sokat, de soha se — ele¬ 
get. Bősz irót soha se noszogatnak, szutyongat-
nak ilyen szemrehányással. De Mikszáthot érde¬ 
mes, ha nem is érdemli a szemrehányást. Sőt kí¬ 
vánatos lenne, hogy ő maga is elhigyje és minden 
energiával azon legyen, hogy — megjavuljon. 

* 
A halhatatlanság születése. Mindnyájan, a kik¬ 

nek gyönyörűség és kedves lelki vigalom hallgatni 
a fű növését és lesni a mások álmait, sok egyéb 
mellett rendkívüli érdekesség szemléléseért is külön 
köszönettel tartozunk Mikszáth Kálmánnak. Az aloe, 
mint a természetrajzból tudjuk, csak száz eszten¬ 
dőben virágzik egyszer. Hogy a halhatatlanság 

virágja hány esztendőben vagy évtizedben fakad 
ki egyszer az emberiség fáján ezen a csudálatos 
törzsön, a melyen megterem a botanikának vala¬ 
mennyi «egyede» — ennek a törvényét még semmi¬ 
féle tudomány meg nem állapította. Egy-egy halha¬ 
tatlanságnak a látható megszületése minden esetre 
ritka ünnepi érdekessége az életnek, íme: mi most 
elgyönyörködhetünk benne. Mert a szemünk előtt 
folyik le az a sajátságos, a dolgokat lélekkel néző¬ 
nek nagyszerűen érdekes munka, mint választ ki 
a megszűnésre született életek közül a soha meg 
nem szűnő élet egyet, hogy végtelen útjára magá¬ 
val vigye az ölében. Látjuk, hogy gyűjti össze a ki¬ 
választott élet minden részletét, hogyan bányászsza 
ki a múlt törmelékei közül is minden morzsáját 
és mozzanatát, hogy a mit a karjába vagy a szár¬ 
nyára vesz, teljes legyen. Kutatók és búvárok egész 
seregét küldi a múlt szóles folyamára, a mely 
milliók sorsát, örömeit, szenvedéseit viszi néma 
hömpölygéssel a feledés tengerébe, hogy mindazt, 
a mi ez egy életé volt, a mi hozzá tartozott, a 
mi reá vonatkozik, elfogják, kiemeljék, visszahoz¬ 
zák, összehordják, így: a bölcsőt, melyben még 
álom nélkül aludt, a házat, a melyben a bölcső 
ringott, gyermek-fotográfiáját, az ifjú derűs hom¬ 
lokának képét, minden tárgyat, a mit megérintett, 
minden emléket, a mit eddig csak a magáénak 
őrzött és azokat is, a melyeket már 6 maga is 
elfelejtett. Mindazt: a mi a természet és az emberi 
élet rendes törvényei szerint múlandó, megérint 
egy varázsvessző és kiemeli és ez érintéssel örökké 
fiatalon élővé avatja. Visszahozta az elmúlt és 
megállítja a múló perczeket. Az érett férfiú mel¬ 
lett is ott hagyja saját magát, mint futkározó 
gyermeket és a számára élő valósággá teszi azt, 
a mi mindnyájunkban csak egy velünk született 
és kiirtlmtatlan tévedés, az érzést, hogy minden 
múlandó, csak mi nem vagyunk azok, nekünk nem 
múlt el se gyermekségünk, se ifjúságunk és nem 
múlik el soha az életünk. 

Szöllösi Zsigmond. 

ANGOL. FRANCZIA. KOMÁN. NÉMET. 

A « SZENT PÉTER ESERNYŐJÉ »-NEK KÜLFÖLDI KIADÁSAI. 
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tika vezetését. A dolog gunkban s előszeretettel barátkozott főuraink-
meglepő volt, mert Vik- kai, együtt vadaszgato t, mulatott velők. Jo-

• ' barátja volt feledhetetlen Eudolf trónörökö¬ 
sünknek is, ki, ha a végzet nem ragadja el 
tőlünk oly korán, trónörökösnek most ép oly 
előrehaladott korban volna, mint volt abban 
az időben a walesi herczeg. 

Mi sem természetesebb, mint az, hogy 
VII. Edvárd király, midőn a trónra lépett, 
szemközt találta magát nemcsak a külföld, 
hanem saját alattvalóinak is nagyon sok elő-
itéletével. A konzervatív angol arisztokraták 

jék vele a külügyi hiva- különösen megütközve nézték, hogy az új király 
tál legfontosabb okmá- minő reformokat hoz be az udvarnál, mely-
nyait. A walesi herczeget nek élete Viktória hosszú uralkodása alatt 
szinte reákényszerítették rideg, szinte megcsontosodott formákat öltött. 
a politikai tétlenségre s Edvárd király, trónörököskori szokásához híven, 
a királynő csak a külső továbbra is magához és országába édesgette a 
reprezentálás terhét rót- gazdag amerikaiakat és szívesen mozdította 
ta fiára. Ez volt az oka, elő az angol-amerikai házasságokat, melyek 

angol család 

tória királynő életének 
alkonyatáig szinte félté¬ 
keny gonddal távoltar¬ 
totta az államügyek ve¬ 
zetésétől fiát és leendő 
örökösét. Ő maga sem 
bizott benne és csak 
a halálát közvetetlenül 
megelőző 1900-ik évben 
rendelte el, hogy közöl-

Vámbéry Árminnak ajándékozott fénykép után. 
VII. EDVÁRD MAGYAR HUSZÁREZREDÉNEK EGYENRUHÁJÁBAN. 

VII. EDVÁRD KIRÁLY. 
1841 — 1910. 

A windsori királyi mauzóleumban megnyit¬ 
nak egy új sírt. A királynő után, ki legtovább 
uralkodott az angol királyok között, bevonul 
az örök pihenésnek e tiszteletreméltó ősi pa¬ 
lotájába utóda és fia. VII. Edvárd király be¬ 
hunyta okos és életvidám szemét», — kiált fel 
egyik siratója. Előrehaladott korban, már az 
aggkor határán költözött el, de uralkodása 
egyike volt a legrövidebbeknek : alig tartott 
tovább kilencz esztendőnél. Anyja épen hét¬ 
szer oly hosszú ideig uralkodott, mint ő, -
hatvannárom esztendeig. 

Midőn elfoglalta a trónt, közel állt a hat¬ 
vanhoz. Kenyerének javát már megette s min¬ 
denki tudta róla, hogy élt az idővel s nagyo¬ 
kat húzott az életörömök serlegéből, nem tö¬ 
rődve korának és leendő alattvalóinak véle¬ 
ményével. Ennek következtében, midőn Vik¬ 
tória királynő meghalt, nemcsak a külföldön. 
hanem magában Angliában is meglehetősen 
általános volt a hit, hogy a vígkedvű, mula¬ 
tós walesi herczeg nem fogja túlkomolyan 
venni az uralkodás gondjait s a kormányzás¬ 
nak jóval több gondját fogja átengedni mi¬ 
nisztereinek, mint a mennyit megtart magá¬ 
nak. A midőn tehát a Londonban akkreditált 
nagykövetek már VII. Edvárd uralkodásának 
első idején oly értelmű jelentéseket küldöttek 
megbízóiknak, hogy az új király nagyon so¬ 
kat törődik a politikával és telve va'n becs-
vágygyal, a külügyminisztériumokban moso¬ 
lyogtak és egyszerűen nem hittek nekik. Utóbb 
aztán meggyőződtek róla, hogy a diplomaták¬ 
nak igazuk volt, s látták, hogy az új király, 
szabad kezet engedve minisztereinek a bel¬ 
politikában, annál erősebb kézzel s bámulatra¬ 
méltó ügyességgel ragadta magához a külpoli-

hogy az életvidám her¬ 
czeg kelleténél bősége¬ 
sebben vette ki részét a 
társasélet öröméből és 
szórakozásaiból s utazá¬ 
sai, mulatozása közben 
megismerkedett az em¬ 
beriség oly osztályaival 
is, melyekkel uralkodó 
családok sarjai a legrit¬ 
kább esetekben szoktak 
megismerkedni s bepil¬ 
lanthatott oly életviszo¬ 
nyok közé, miket egyéb¬ 
ként csak udvaronczai-
nak eszményített vagy 
torz leírásaiból ismer¬ 
hetett volna meg. Szó¬ 
val : megtudta, hogy mi¬ 
lyen az élet és milyenek 
az emberek a maguk 
valóságában. 

Bejárta az egész vilá¬ 
got s a brit világbiro¬ 
dalmat, melynek a föld 
egész kerekségén, Euró¬ 
pában, Ázsiában, Afri¬ 
kában, Amerikában és 
Ausztráliában vannak 

gyarmatai s a maga 
egészében és kiterjedt¬ 
ségében óriásibb a ró¬ 
mainál, melynek nagy¬ 
ságáról az ámulat hang¬ 

ján szól a történelem. Megismerkedett az ide¬ 
gen nemzetek sajátságaival is, s nem lehet 
közömbös reánk nézve, hogy a magyar nemzet 

nem egy ősnemes angol család czimerót 
aranyozták meg a dollárherczegnők millióival. 
A barátainak megválogatásában is szakított az 
angol udvar nem egy tradicziójával. Nem egy 
előkelő sportember, bankár és külföldi diplo¬ 
mata - - köztük mostani londoni nagyköve¬ 
tünk: Mensdorf-Pouilly gróf — tartozott szűkebb 
társaságához, azonkívül régebben Hirsch báró, 
majd lord Sassoon, lord Eothschild, és isme¬ 
retes volt bizalmas viszonya Ehodes Cecíliái, 
kit roppant afrikai vállalataiért s nagyszabású 
afrikai politikájáért Afrika Napóleonjaként szok¬ 
tak emlegetni. Az osztályérdekeire féltékeny 
konzervatív angol arisztokráczia, mondom, kez¬ 
detben rósz szemmel nézte királyának újítá¬ 
sait és összeköttetéseit, de az angol nép csak¬ 
hamar igaz örömét lelte uralkodójában, ki 
emberül teljesítve uralkodói kötelességeit, nem 
vetette meg az élet örömeit sem. 

Sajátszerű, hogy Edvárd király, az ő tiszta 
német vérével, mily kivételesen nagy mérték¬ 
ben egyesítette magában az angol faj minden 
erejét, de hibáját is. Nincs az az angol nem¬ 
zeti sport, melyet a legnagyobb előszeretettel 
ne űzött volna s még élénken emlékezetben 
él az a lelkes ünneplés, melylyel körülvette 
az angol nép, midőn Persimmon nevű ver¬ 
senylovával az epsomi Derby győztese lett s-
ősi szokás szerint maga vezette végig kantár^ 
száron lovát a versenytéren át a mázsálóig. 
Hizelgett az angol nép hiúságának a walesi 
herczeg s a későbbi VII. Edvárd király vezető 
szerepe a világ férfidivatjának megállapításá¬ 
ban is. 

Az elhunyt angol király nagy mestere volt 
az életörömök élvezeteinek, de rövid uralko¬ 
dása alatt, közmeglepetésre, elsőrendű meste-

egyéni vonásait megértette és megbecsülte, reként mutatkozott be a nagypolitika vezeté-
mint. IfAVpaon a1/ i^űrron ni*allrr*r1A naoló/lrtlr , . / , , . , ! . ; ~ TT n,_J1jC~j: l_ i i i t '!__ mint kevesen az idegen uralkodó családok 
herczegei közt. Szívesen időzött körünkben, 
trónörökös korában négyszer is járt orszá-

sének is. Uralkodásának legnagyobb emléke, 
hogy Anglia kilépve «fényes elszigeteltségéből,* 
szövetségeivel és barátságaival döntő szerep-
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hez jutott az európai politikában. A király 
német-ellenes politikát folytatott, a mi. annál 
inkább meglepte a világot, mert ősei kétszáz 
év óta németek s atyja német, Kóburgi 
czeg volt. Ellenben egyezményei;!, ón-
tette az évszázados ellentéteket Anglia 
Eranc/iaország közt, szövetséges vis'/.onyba 
lépett Japánnal, ezzel előkészítője lett a/, orosz-
japán háborúnak, s rendkívüli diplomácziai 
tehetségére vall, hogy e háború után meg¬ 
egyezhetett Oroszországgal Perzsia fe,]osztású-
és az Indiát védő fensik biztosítása erdekében. 
Nagy sikerei voltuk ezek VII. Ivluird kül¬ 
politikájának, melyen csak a boszniai kér¬ 
désben tanúsított magatartása ütött némi csor¬ 
bát. E tévedését magának is be kellett lát¬ 
nia s hogy hozzánk való baráti viszonya külső 
személyes megnyilatkozásokban is helyre nem 
állt, azt csak váratlanul bekövetkezett hnlábi 
akadályozta meg. Nem remélt elmúlása őszinte 
gvászt keltett az egész világon. 

A KONT-ESET. 
- Fantasztikus regény a XXI. századból. — 

Irta Szemere Györgry. (Foiytatís.i 

XIII. 
Kincses mester megdöngette a Kont-várkas-

tély érczkapuját, de persze nem ugyanazzal a 
szándékkal, melylyel annak idején Botond a 
bizanczit. 0 nem akart rést ütni a kapun, csak 
bekérezkedett rajta az e czélra kiakasztott 
buzogánynyal. 

Ez az ó-kori berendezés is bizonyítja, hogy 
abból a titokzatosságból, a melylyel körülvette 
magát, egy év múltán sem engedett a vitéz. 
Minden a régiben maradt a várkastélyban. 
Csak a legkülönfélébb retortákon át lehetett 
halandónak a nagyúr szine elé jutni. Az őrt-
álló csatlós addig nem nyitott kaput, míg nem 
értesítette a székely várnagyot a vendég jöve¬ 
teléről, ez Lombosnak tartozott jelentest tenni, 
a ki viszont a vitézt kérdezte meg: fogadja-e 
a jelentkezőt. 

Kincses mester, bármily nagy volt is a feje, 
Kontnak ezt az egy szokását sehogysem tudta 
megérteni . . . Mi szüksége van egy kivételes 
szellemi kincsekkel megáldott s épen lelki 
nagysága, személyes hódító kvalitásai révén 
népszerűségre kapott igazi nagy embernek 
azokra a szánalmas czeremóniás mókákra, a 
melyekkel oligarchák és fejedelmek 'bolondít-
ják a közönséges halandót! Avagy szapora 
oka van arra, hogy meg ne lephesse senki 
intim munkája közben? Valami nagy, titkos 
terven dolgozik, a melynek nem szabad idő 
előtt kipattannia? 

Ha nem is kapott Kincses uram erre-nézve 
teljes felvilágosítást, a véletlen szívességéből 
némi tájékoztató kombinácziókra alkalmas oly 
jelenségeket észlelhetett meg eme látogatása 
alkalmával, a melyekből az ő agyafúrt eszével 
könynyen kivonhatta a gyököt. 

Mindenekelőtt egy vörös, hatalmas termetű 
férfi tűnt fel neki a várudvaron, a mint a 
bástya szögéből messzelátóval a kilátásban 
gyönyörködött. Egy szempillantás elég volt 
annak a konstatáíására, hogy nem magyar 
ember az illető. Angol vagy amerikai. Kiesés 
meglepődött, de nem ment tovább: kombiná-
cziókat egyelőre, nem fűzött az angol szemé¬ 
lyéhez. Befordult a kastélyba a székely veze¬ 
tése alatt, mintha mitse látott volna s aztán 
szuszogva fölskándált a lépcsőn. Az emeleti 
lépcsőházban megállította a székely. 

- Engedelmet instállok, nagyságos uram, 
méltóztassék itt várakozni, míg szót váltok 
nagy urammal . . .-

A székely egy ajtóhoz lépett óvatosan, mintha 
lopni menne, hallgatózott egy pillanatig, csak 
aztán nyitott be. 

Ám úgy látszik, roszúl hallgatódzott ő ki-
gyelme, vagy nem az igazi ajtón, elég az hozzá, 
hogy Kincses mester ugyancsak a füle segít¬ 
ségével, oly felfedezést tett, a mit aligha tarto¬ 
gattak a számára, különben nem lett volna ér¬ 
telme a székely rengeteg óvatosságának . . . 
Mindössze annyiból állott e felfedezése, hogy 
Kont vitéz úgy beszélte az angol nyelvet, mint 
a karikacsapás, ép úgy gurgulázott rajta, mint 
a született amerikai. 

Kincses uram a lépcsőházból úgyszólván min¬ 
den egyes szavát kivette, a mint erősen .nspu-
tált a láthatatlan angollal, csak a/t <:ijn:iltu, 
hogy a felét sem értette meg. Különben a; 
igen tudta kisütni, merről csapódik n hang a fülé¬ 
hez ; viszhangos volt a kastély: jülietrti alulról 
is, felülről is, oldalról i s . . . Tehát még egy angol 
a várban ! - - állapította meg a mester, de ez¬ 
úttal sem bocsátkozott kombinacziókba, arra 
ráér a végén, - vélte, hátha tapadtál még 
egyebet is. 

Egyelőre nem tapasztalt egyebei A székely 
ajtót nyitott előtte és hehncsáiotta a vitév, dol¬ 
gozószobájába. Akkor már persze egyedül ta¬ 
lálta Kontót. Eszeágába se jött. liog\ megin¬ 
terpellálja őt az angoljai irányában, annál 
sokkal fontosabb volt neki a maga dolga. 

- Szerencsés jónapot khánok. -üd\ö/.olte 
kalvinistásan a nagyurat. 

Az is olyanformán fogadta a kös/öntesét. 
- Aggy' Isten, Kincses uram, mi jót ho¬ 

zott? . . . 
Szivart adott vendége szájába s tréfásan meg-

lapogtatta a -s ál lát. 
Fiskális iiram nem felelt addig, valameddig 

a szivarja füstje- meg nem közelitette egy dunai 
csavargőzösét. 

- Jót hozok csakugyan, —jelentette ki az¬ 
tán, s olyat mulatott saját kijelentésén, hogy 

csak úgy rengett a haja. - - Iszonyú jól megy 
;< dolog, - tette hozzá, folyvást kaczagva, 
már Juliban nem is mehet. 

Kont is földerült, de miután ismerte a körül-
ménves úr termes/etet, nem türelmetlenkedett ; 
inkább megkérdezte tőle, mm akar-e valamit 
enni vagy inni. 

Kincses uram bort kért és Selters vi/.et. l>e 
addig 86 lopta tíz időt. Nem fért bele a nagy 
boldogság, kicsordult a száján, még mielőtt 
saját s/okásos s/avaival szólván, meggyan-
tá/la Miliiti torka húrjait. 

S/.ngges/.tiéi, nagvuram, minden az ég 
alatt, ke/ilte. domború mellét csapkodta, 
mindig az győz e/.en a földön, a kiben több 
a S/.lli'geráló erő. 

A/ régi dolog, Kincses uram, jegyezte 
meg Kont, olyan régi, mint a/, embe-
riség mai;a. A nagy reformátorok, a/, egy 
Hnddhát ki\eve, nem tudásukkal hatoltak, söl 
Kris/.tus egyenesen megvétellé az emberi tudo¬ 
mányt, hanem az égi lánggal, a mely s/.emük-
ben lobogott, midőn a maguk lelkét s/ejjel-
osztották a tömegek kö/ött. Mo/es nag\ lör\ény-
hozó és adminisztrátor volt, Mohamed pompás 
pszikbiater és dicső poéta, de hol tíz ő tudo¬ 
mányuk az Arisztotelészé, l'látóé mellet t?! . . . 

Kincses önkénytelenül Kont szemébe fúrta 
tekintetét. Igen, ott lobogott az isteni láng. az 

VIII. EDVÁBD KIRÁLYI DÍSZBEN. 
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apostoli erő az ő szemében is. Dó azért nem 
adott egészen igazat a vitéznek. 

- Eugedelmet instállok, - - mondta, — az 
én szememben aligha van abból a kérdéses 
lángból csak egy szikrányi is, de azért, ha 
akarom, bele tudom gyűrni az emberek leikébe 
akár a legnagyobb képtelenséget is. Már pedig 
az is szuggeráló erőre vall. 

— Az is, - - hagyta helyben Kont moso¬ 
lyogva, — de némi különbség van a két erő 
között. 

- Persze, — ismerte be fiskális uram, - - a 
kigyelmetek szuggeszcziója a Szentlélek-ado-
mánya, az enyémféle meg inkább Lucziferhez 
áll közelebb. 

Meghozták a bort.^ Kincses leöntött belőle 
egy jó pohárra valót, aztán így folytatta: 

- Lóvá tettem az egész kaszinót. 
- Hogy-hogy? — kérdezte Kont. 

— Úgy, hogy elsőbben összezavartam az 
urak fejét, hogy lizikai szédülés vett rajtuk 
erőt, aztán meg rögtön rá helyrevágtam, a mit 
elrontottam: rájuk eresztettem a hideg zu¬ 
hanyt . . . Tetszik- érteni ? 

- Nem egészen. 
- Beadtam nekik, hogy nincs jog, se igaz¬ 

ság; az lesz a jog és az az igazság, a mit //./ 
vallunk annak. 

— És elhitték? - - kérdezte Kont komoly 
érdeklődéssel. 

— A két ellentétes művelet, a melyen gyors 
" egymásutánban keresztülbuktattam agyrend-

•t^'t, — czikornyázta ki Kincses, — any-
nyirá 'kihozta őket az egyensúlyból, hogy vég¬ 
kép fölmondta a fejük a szolgálatot. Már nem 

akarják bevárni a per megindítását sem, al¬ 
kudni akarnak velünk . . . 

Kont vitéz arcza kigyúlt az örömtől. 
- Uram, — mondta, — most, hogy egymás 

között vagyunk, beválthatjuk, hogy a mi szá¬ 
mitásunk, minden reményünk egyedül az em¬ 
beri gyengeségen alapult, de hogy ily gyorsan 
közeledjünk a ezélhoz, az csakugyan a maga 
talentumára vall . . . Különben - kérdezte, 
szinte megijedve a saját örömétől, — honnan 
tudja kegyelmed, hogy alkudni akarnak? 

- Nem tudom, de megmondom. Tegnapelőtt 
a kaszinóban voltam. Akkor zavartam össze a 
fejeket. Tegnap meg a kaszinó jött hozzám, 
illetve annak képviseletében Gyimóthy és Ka¬ 
mit; ők jelen-tették ki az összes felek nevé¬ 
ben, hogy nem bánják hát, a haza nevében 
hajlandók némi méltányos egyezségre, csak ne 
csináljunk forradalmat s végkép koldusokká ne 
tegyük őket. 

Kont bólintott. 
- S mit felelt nekik? 
- Azt, hogy majd meglátjuk . . . Nagyuram 

nélkül nem akartam pozitív választ adni. 
- Helyesen tette, bár azt megkérdezhette 

volna tőlük, hogy ki lesz a megbízottjuk. 
- Annál én többet tettem, — mondta Kin¬ 

cses mester, — kijelentettem Kanutéknak, hogy 
szóba nem állunk velük, a mig szervezve 
nincsenek. 8 ha kivonná magát érdekeltségük¬ 
ből csak egy alperes is, nem tárgyalunk velük. 

— S ők? . . . 
- Ma reggel kapom ezt az irást. — S egy 

teleirt ivet nyújtott át Kincses Kontnak. -
Rajta van valamennyi alperes neve . . . 

Kont belenézett. 

— Ez egy meghatalmazás, — konstatálta. 
- Igen. Gyimóthy és Kanut lesz a meghatal¬ 

mazottjuk s kötelezőleg kinyilatkoztatják az 
írásban, hogy nevezett urak teljhatalmúlag tár¬ 
gyalhatnak a nevükben, velünk való minden 
megállapodásukat mindnyájukra nézve előre 
kötelezőnek ismerik el . . . 

- Ez hát — örvendezett a vitéz, - - igen 
egyszerűsíti a komplikált ügyet... Most már — 
tette hozzá, — az a fő, hogy okosan használ¬ 
juk fel a kivívott eredményt; ne legyünk se 
túl merevek, se túlságosan engedékenyek . . . 
Mennyit tesz ki az egész tömeg leltári értéke? 

- A becslés még nincs megejtve minden 
vonalon, de már most is hozzá lehet szólni.. . 
A hagyatéki leltárba az országos, megyei és 
káptalani levéltárakban eszközölt kutatások 
alapján, részben közjegyzőileg hitelesített ok¬ 
mányok erejénél fogva 600,000 hold oly földet 
sikerült bevennünk, a miről be tudjuk bizo¬ 
nyítani, hogy Kont kezén volt s hogy azokra, 
a kiknek a kezén van ma, örökösödés útján 
jutott . . . Ennek az értéke, hold/át minimá¬ 
lis középértékben 1500 koronájával számítva, 
(1900-ban valamivel több volt a földnek az ér¬ 
téke. — író.) körülbelül 1000 millió koronát 
tesz ki. Mint méltóztatik látni, ennél csak egy 
nagyobb vagyon van Magyarországon egy ké¬ 
zen : az Esterházy herczegé. 

Kont mosolygott. 
- Szép összeg, — jegyezte meg, — csuda-

lom, hogy el nem konfiskáltatta Zsigmond 
király. 

Kincses megcsóválta fejét, de mert nem tudta 
biztosan, tréfál-e a vitéz, vagy az ő nagy fejé¬ 
vel is el akarja hitetni, hogy a lenyakazott hős 
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inkarnácziója, — nem tett megjegyzést a sza¬ 
vaira . . . Legyen minden az ő akarata szerint. 
0 tudja, mit csinál. 

- Oly nagy összeg, — vélte Kont, — hogy 
annak a fele is elég nekem. 

- Hát a terheket le is kell számítani, -
világosította fel Kincses, - - körülbelül kétszáz 
milliót. 

- Négyszáz millió is elég nekem, — jelen¬ 
tette ki Kont, — egyezzen ki az urakkal ötven 
százalékban, de úgy, hogy a föld az enyém, ők 
pénzben fogják kikapni a részüket. Hiszen -
magyarázta, —épen az lesz az, én nemzeti po¬ 
litikám sarkpontja, hogy azok kezére játsszam 
át a haza földjét, a kik legjobban meg tudják 
becsülni s a kik ki nem engedik azt a karmaik 
k ö z ü l . . . A nagybirtok — tette hozzá, — kü¬ 
lönben is elfajulás, nemzeti veszedelem . . . 

- Értem, — mondta Kincses s helyeslőleg 
bólintott hozzá, — a földet szét tetszik osztani 
a parasztok között. 

-- Úgy van, de meg fogják fizetni a tisztes¬ 
séges árát, mert annak is megvan a maga 
helye. 

Kincses nem kérdezte, hogy hol. Őt talán 
még a hazája sorsánál is jobban érdekelte 
maga a per. Ismét rájött a nevetési inger, mi¬ 
dőn kilátásban lévő fiskálisi sikerére gondolt. 

- Nagy uram, - - jelentette ki kaczagva s 
csettintett a nyelvével, mint az iriyenezek egy 
finom falat után, — ez lesz az első per a vilá¬ 
gon, a mit a mindenkori tulajdonjogi törvények 
ellenére visz egyességre a fiskálisi ész s a nép¬ 
szerűség . . . Mert ennek a két tényezőnek fog¬ 
juk köszönhetni a 400 milliónkat, a joghoz 
annak nem lesz semmi köze. 

Kont elmélázott. 
- Bizony, kedves ügyvéd uram, elég szo¬ 

morú, hogy ennyire enerválódott a magyar: 
egy kis ijedtség, egy kis presszió s elveszti az 
Ítélőképességét, a törvényekbe, az igazságba 
vetett hitét. Valóban fájlálom, — folytatta, -
hogy ezzel a gyengeséggel kellett visszaélnünk, 
hogy czélt érjünk, csak az vigasztal, hogy eb¬ 
ben az esetben a czél csakugyan szentesíteni 
fogja az eszközöket . . . Me.i/ fu/jom n /n'n/;el<'l, 
menteni, mey fo;/0)n eió'á/li'ni, </(i:<l<ti/í!a»i... 
Isten a linniiti, hogy nem sci/ítlu't<il /•////// im-
intíi-on, csak a csmlatei'i^. 

- Vagy annak a látszata, - - bátorkodott 
Kincses megjegyezni. 

- A hite, — javította ki Kont, — s a csuda 
elhitetése már magában véve is csudatevés. 

Kincses meghajtotta fejét. 
- A szuggesztió csudája, - - mondta, aztán 

hirtelen elköszönt : 
- Megyek a kaszinóba, még ma beszélek a 

fejükkel . . . 
(Folytatása következik.) 

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

Ismerteti (Vége.) 

R Á K O S I V I K T O R . 

Hét teljes napig tartott a rettentő harcz és 
május 28-ikán vasárnap délután egy órakor 
adta meg magát az utolsó barrikád 60 ember¬ 
rel. Általában minden barrikádot nagyon kevés 
ember védelmezett. Némelyik mögött öt-hat 
ember egész nap képes volt föltartóztatni a 
versaillesi csapatokat. Egy szemtanú megírja, 
hogy az ő utczájokban egy szál ember, a kinek 
hét töltött puska állt renrfelkezésére, egy tor¬ 
lasz mögött egész délután helyt állott a csapa¬ 
tokkal szemben, s csak azért hagyta ott pozi-
czióját, mert lőszere elfogyott. A legtöbb tor¬ 
lasz védői csak akkor tágítottak, mikor a ka¬ 
tonaság megkerülte őket, vagy ágyúból lőtt 
rájuk. Az ütközet legvéresebb része, különböző 
források szerint, a Pere Lachaise temetőben 
folyt le. Ezen a védelemre igen alkalmas he¬ 
lyen állítólag rettentő vérengzés volt. A kato¬ 
naságnak minden talpalattnyi helyet vad küz¬ 
delemmel kellett elfoglalni. Végre a kommün 
utolsó csapatát, mely, mint a waterlói gárda, 
nem adta meg magát, nekiszorították a temető 
magas falának s ott ágyúval és golyószóróval 
az egész embertömeget halomra lőtték. Ezt a 

gyászos emlékű falat azóta úgy nevezik: 
• h:* i't'dfirx, a szövetkezettek fala. 

Maximé Du Camp ezt a nagy vérengzést 
legendának minősíti, s azt állítja, hogy a Pere 
Lachaiee temetőben igen csekély csatározás 
volt, mely egyik félnek sem okozott nagyobb 
veszteségeket. A közhit azonban épen ellen¬ 
kezőleg tartja, s a fal tövében lefolyt jelenet 
számos képben megörökítve közkézen forog. 

E végzetes napok alatt Paris utczáin undo¬ 
rító jeleneteket látni. Az elfogott kommunistá¬ 
kat, férfiakat, asszonyokat, gyerekeket a kato-
ni'ik egymáshoz kötözve kisérték Versailles felé. 
Mikor a lakosság egy ilyen transzportot meg¬ 
pillantott, megrohanta és át akarta törni a 
katonai kordont. Mint mindenütt, itt is az 
asszonyok voltak legféktelenebbek. A katonák 
közé furakodtak, napernyővel ütötték a foglyo¬ 
kat és sikoltoztak: Öljétek ///<•</ u yyilkosokaií 
Dobjátok tíizbe a, gyalogútokat t Mikor az 
ilyen szerencsétlenek egyike-másika a fáradt¬ 
ságtól kimerülve összerogyott s a katonák u 
kisérő kocsikban akarták elhelyezni, az utczai 
tömeg rögtön üvöltözni kezdett: Nem, nem, 
lőjjétek agyon őket! 

így ment ez végig egész Parison, megújult 
a szomszéd falvakban és tartott egész a Satory-
táborig, a hol a foglyokat elhelyezték. 

A kommün írói veszteségüket az utczai harcz 
és kivégzések által 40,000-re teszik. Ez azon¬ 
ban óriási túlzás. Olyan irók, a kik elfogulat¬ 
lansággal, okmányszerűleg vizsgálták meg a 
dolgot, 11 —12,000-re teszik azok számát, a 
kik a harcz alatt és a harcz után elestek, főbe-
lövettek, vagy sebeikben meghaltak. Du Camp 
még ezt is túlzásnak találja s csak 6500 áldo¬ 
zatot konstatál a kommün részéről. A kommün 
irói ép úgy túlozták az elfogottak és bebörtö-
nözöttek számát. Ebben az esetben a hivatalos 
iratok alapján már könnyebb az igazságot 
megállapítani. E szerint 1871 április :í-ikától 
I87á január l-ig 38,578 egyént fogtak el a 
kommünlázadásban való részvétel miatt. Ezek 
közül 967 meghalt, 1302-őt átadtak a polgári 
bíróságnak, s a katonai bíróság itéletet*mon-
dott Íi6,:><)!» ember fölött. Közülök fülmentettek 
J11.Vöt. elítéltek l (>,l ti l -ét és szabadon Ixn 
tottak »:í,727-ei 

A katonák vesztesége az egész egyhetes harcz 
alatt nem volt több, mint 858 halott és 6474 
sebesült. Ebből is kitűnik, hogy mily óvatos¬ 
sággal vezettek őket. 

A kommünlázadásban, mint katonák, igen 
nagy szerepet játszottak a gyerekek, a i/aminek. 
Április közepe táján a szövetkezett zászló¬ 
aljak külső képe különös változást szenvedett. 
A 25—40 éves férfiak jóformán teljesén eltűn¬ 
tek, ellenben megmaradtak a 40—55 évesek és 
roppant túlsúlyra vergődtek a 18—25 évesek, 
sőt még fiatalabbak, úgy, hogy egyes zászló¬ 
aljak úgy festettek, mintha csupa iskolás¬ 
gyerekből állottak volna. Nem törődve a vesze-

Magyar palergonia-gyűjtemény. 
A KERTÉSZETI EGYESÜLET NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSA A VÁROSLIGETI 1PARCSAKNOKBAN. — Balogh Rodolf főlvételei. 
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delemmel, melyet e tapasztalatlan gyerkőczök 
még nem ismertek, e íiuk démoni bátorsággal, 
irgalmat és elnézést nem ismerve harczoltak. 
A hétnapos harcz alatt ('<">l gyereket fogtak el, 
kik közül a legöregebb 16 éves volt. Kor sze¬ 
rint ezek így oszlottak meg: 237 volt tizenhat 
éves, -l-lf> tizennégy éves, 47 tizenhárom éves, 
-21 tizenkét éves, 11 tizenegy és négy tiz éves. 
Nyolczvanhetet kivéve, a többit szabadon bo¬ 
csátották ; ezek közül harminczhatot javító¬ 
intézetbe küldtek, s csak kilenczet ítéltek bör¬ 
tönre. Tiz-tizenhárornezerre lehet tenni a gye¬ 
rekek számát, a kik a kommün zászlói alatt 
szolgáltak s legjobb csapatait alkották. 

Hát az asszonyok! 
Ebben a forradalomban az asszonyok erős 

szerepet játszottak, igen sok helyen döntőleg 
avatkoztak be. F ár ad hatatlan ok és könyörtele¬ 
nek voltak többek között a kommün hadsere¬ 
gébe való besorozás elől elrejtőzők kikutatásá-
ban. Szolgáltak mint markotányosnék és beteg¬ 
ápolók. A forradalmi klubbokká átalakított 
templomokban szónokoltak és lazítottak, sőt 
fegyveresen is szolgálták a kommünt, s fan¬ 
tasztikus egyenruhákba bújva masíroztak a 
zászlóaljak sorai közt. A harcz utolsó napjai¬ 
ban még a férfiaknál is kitartóbbak voltak a 
torlaszok mögött. Sokat fogtak el a harcz hevé¬ 
ben, lőportól feketén, a puska rúgásától feltört 
vállal. Egyes városrészekben külön csapatokba 
szervezkedtek és maguk által választott asszony¬ 
tisztek vezetése alatt harczoltak. Voltak barri-
kádok, a melyeket kizárólag nők védelmeztek 
és pedig elszánt hősiességgel. Soha meg nem 
adták magukat. Azt is tudjuk, hogy Pária föl¬ 
gyújtásában igen tevékeny részt vettek; ötezerre 
teszik azoknak az asszonyoknak a számát, a 
kik petroleumos kannákkal ellátva, mint a 
fúriák, gyujtogatva csatangoltak az utczákon. 
Ezerötvenegy elfogott asszonyt kisértek Ver-
saillesbe, kik közül a haditörvényszék 850-et 
szakadon bocsátott és hármat halálra itélt. 
A bommünt szolgált asszonyok közül leghíre¬ 
sebb alak volt Michel Lujza, a' ki mint beteg¬ 
ápoló kísérte a nemzetőrséget, mindég ott volt 
a legveszedelmesebb hegeken, s mikor harczra 

került a sor, maga .is puskát ragadott és a leg-
bátrabban belevegyült a küzdelembe. 

Véget ért az irtóztató küzdelem. Az ágyú-
dörgés, puskaropogás megszűnt. A füstölgő ro¬ 
mok között a rémülettől sápadt arczczal jár¬ 
kált a lakossá-;. A/ utczák tele voltak katona¬ 
ságul, mely őrt állott, foglyokat kísért, vagy 
holttesteket szedett össze. Az utolsó momen¬ 
tuma a küzdelemnek az volt, hogy május 2 
este Paris falaira a következő proklamaczio 
ragasztották ki: 

Paris lakói! 
Francziaország hadserege megmentett 

benneteket. Paris fölszabadult. Katonáink 
délután négy órakor elfoglalták a fólkelők 
utolsó poziczióit. 

A harcz véget ért, a rend és közbiztos-
ság helyre vnn állítva, kezdődik a munka. 

Muc Mahon marsall 
,,/,,(-/. /(/»( /i<-ir;<'.'/. 

E szomorú könyvnek nagy és kiáltó tanul-
sácrai vannak minden nemzet fia számára. 

íme, a féktelen osztálggyúlŐlet hirdetése 
hová juttatta a czivilizált, nemzetiségileg, val¬ 
lásilag teljesen egységes Francziaországot! 

Mert ez volt az alapja, a lelke, az éltető 
eleme a kommünlázadásnak. A rendkívüli vi¬ 
szonyok csak elősegítették a kitörését. 

Mennyivel jobban résen kell lenni a feleke¬ 
zeti és osztályellenes izgatásokkal szemben 
olyan országokban, hol különböző vallások és 
nemzetiségek vannak, s a hol ekkép az egymás 
iránti féltékenység könnyebben fölébresztheto 
s a viszály magvai könnyebben elhinthetők. 

IKODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A «Budapesti Szemle» májusi számának nagy 

r.'^/ét ünnepi megemlékezések teszik : Bcrzcviczy 
Albert akadémiai elnöki beszéde Széchenyiről, 
Angyal Dávid magvas Széchenyi-tanulmánya, Levay 
.lózsef verse: A czenki sírbolt, Vargha Gyula 
ünnepi Széchenyi-ódája és Négyesy László kis 
tanulmánya MikszáUtról, sok helyes és találó meg 
jegyzt'ssel. Érdekes és sok új ténynyel és szem¬ 
ponttal gazdagítja ismeretünket Concha fayozo 
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tanulmánya a gentryröl, melynek itt kapjuk be¬ 
fejező közleményét. Elbeszélést Bérezik Árpád irt, 
a Szemle rovatban Farkas Zoltán ad nekrológot 
Biörnsonról, Bercsényi Móricz Görögország válsá¬ 
gáról trtekezik. Dengi János Kemény és Balzac 
párhuzamának befejezése s az Erlctilö rovat könyv¬ 
ismertetései adják a füzet többi tartalmi! t. A Buda¬ 
pesti Szemle Ilrrzcviczy Albert és Beöthy Zsolt 
közreműködésével Voinovicb-Géza, szerkesztésében, 
a Franklin-Társulat kiadásában jelenik meg, elő¬ 
fizetési ára félévre 12 korona, egyes szám ára két 
korona. 

A «JóPajtás»,&>!>őA: Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja pünkösdi számában verseket 
közöl: 'Lém?/ Józseftől, Benedek Elektől, lóth 
Andortól, elbeszélést Zsoldos Lászlótól, Dörmögő 
Dömötör választási kalandjait Sebők Zsigmondtól, 
kedves czikket czinkéék pünkösdjéről Csejkó Gyu¬ 
lától, kis mesét Elek nagyapótól, szép képet Gurcty 
Ákostól, érdekes történetet Schöfiflin Aladártól, 
tarka történetet, sport-czikket Bihari Ferencztől, 
képeket a rajzpályázat nyerteseitől, tréfát, székely¬ 
földi utazást Benedek Elektől, regény-folytatást 
fíákosi Viktortól, rejtvényeket, szerkesztői üzene¬ 
teket. A Jó Pajtás a Franklin-Társulat kiadásában 
minden héten jelen meg ; előfizetési ára negyed¬ 
évre 2 korona 50 fillér, egy-egy szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó¬ 
hivatal. (Budapest, IV., Egyetem-utcza 4) 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Tápolylucskai 

és kükemezei idősb BÁNÓ JÓZSEF 1848-as nemzetőr-
parancsnok és alispán, a képviselőház volt alelnöke, 
a Nemzeti Casinó igazgató választmányának tagja, 
az eperjesi kollégium és a sáros zemp'ényi ág. h. 
év. egyházmegye volt felügyelője stb. 87 éves korá¬ 
ban Osztópatakon. — CSEH MIHÁLY volt negyven-
nyolczas honvéd, szőlőbirtokos életének nyolczvan-
kettedik évében Velencze községben. — PONGRÁCZ 
GÁSPÁR 1848-as honvédtizedes nyolczvanhat éves 
korában Kecskeméten. — Idősb KÖRNYEY EDE dr., 
királyi tanácsos, ügyvéd, a Magyar Jogász-Egyesület 
örökös tiszteletbeli tagja és volt alelnöke, az ügyvédi 
és gyakorlati bírói, valamint a jog- és államtudo¬ 
mányi államvizsgák volt vizsgáló-bizottsági tagja, 
Némethon tiszteletbeli ügyvéde, a Magyar Turista-
Egyesiilet alelnöke1 nyolczvanegy éves korában Bú-

VegpSVAICZI SELYMET! 
Kérjen mintákat tavaszi és nyári újdonságainkról ruhára 
és blúzra: Dlagonale, Crépon, Burali, Moire, Crépe 
de Chlue, Fonlards, Monsseline 120 cm. széles méte 
renként 1.20 koronától kezdve, feketében, fehérben, egy¬ 
színűben és színesben, továbbá hímzett blúzok és ruhák 
batisztból, gyapjúból, vászonból és selyemből. Csakis 
garantált szolid selyemszöveteket árusítunk közvetle 
magánosoknak bérmenlve és elvámolva a lakásba. • 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 23 (Sraicz.) 
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító. 

Mi a A legkipróbáltabb s a bel- és 
külföld legelső tekintélyei^vala¬ 
mint sok ezer orvos által ajánlott 
taplálószer egészséges és bélbajos 
gyermekeknek és felnőtteknek. 
Nagy táplálóértéke van, előmoz¬ 
dítja a csont és az izom fejlődé¬ 
sét, szabályozza az emésztést és 
használata olcsó. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

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

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatású! 

Ttl)ei«n tiszti! 
ásrtinyritkt 
póczi .sWrií 

tindapest, V. K, 

használják az egész feldkerckst^ci 
tgycHen m«gt;zhc:e<j bevált mocyar 

gyárrmány. 
Kapliató mindenfltt 6O f, l K1O f és 2 K 2O í-ért 

ARCZÁPOLAS. 
A modern orvosi Kozmetika a szépség megőrzé¬ 

sére és fokozására előírja: 
t. Csak olyan szappannal szabad mosdani, mely 

az arczbőrt nem szárítja, nem ránczositja. 
2. Csak olyan ártatlan kenőcsöt szabad az arczra 

kenni, mely nem tartalmaz vegyi szereket, hanem be¬ 
ivódik a bőrbe s azt táplálván, gátat vet a fonnyadás-
nak s elsimítja a ránczokat. 

3. Masszírozni kell az arozot. 
A 18 év óta fennálló 

Kozmetikai Gyógyintézetben 
melyet <lr. Jutassy József bőrgyógyász, egészségtan¬ 
tanár vezet, arczápolásra olcsón lehet előfizetni s né¬ 
hány hét alatt meglepő eredményt lehet elérni. 

A kik az intézetet nem látogathatják, megveszik 

= Bőrápoló Készlet = 
név alatt Jutassy dr. reozeptjei szerint összeállított 
bőrápoló szereinket (szappan, kenőcs, masszírozó kész¬ 
let) és otthon önmaguk végzik a sikeres arczápolást. 

A Bőr Ápoló készlet ára — bő használati utasí¬ 
tással — 5 korona. 

A Bőrápoló készlet azonban nemcsak a szép, 
tiszta, normális arcz és kéz bőrére való, hanem a ké¬ 
nyes, érdes, durva, érzékeny, feszülő, száraz, petyhüdt, 
lánczos, hámlós, libabőrös, sömörös bőr ápolására, fino¬ 
mítására is szolgál. 

A Bőrápoló készlet kiegészítője a ílr. Jutassy-
l'éle Kozmetikus are/,|>or, mely ártalmatlanságára 
felülmúlhatatlan ; a bőrt nem szárítja és mitesszert 
nem okoz. Arezporunk nerucsnk szépíti és finomítja 
az arczbőrt, hanem védelmezi a lesülés és kiszáradás 
ellen s ezáltal a parlagi arczoknak is vátosius kinézést 
kölcsönöz. 

Kozmetikus arczpor kapható hófehér, ró¬ 
zsás (paturel) és sárgás (krém) színben. Nagy 5 K., 
kis 3 korona. 

Bőrápoló készlet és Kozmetikus arczpor 
kapható minden nagyobb gyógyszertárban és drogériá¬ 
ban. Durekt megrendelhető utánvéttel ezen czimen: 

Kozmetikai Gyógyintézet 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 4.1. em. 

FIGYELMEZTETJÜK! 
an .é közönséget,hogy 
a legújabb és legizlésesebb 
fiú- és gyermekruhák ki¬ 
zárólag Fehér és Bosán 
czégnél kaphatók. Mielőtt 
e téren bevásárlásait esz¬ 
közölné, saját érdekében 
kérjük meggyőződni az 
áruk jó minőségéről és az 

árak olcsóságáról. 

Fehér és Bosán 
angol nri szabók, első¬ 
rangú férfi-, fiú- és gyer-
mekruha áruháza Buda¬ 
pest, Műzeum körút 7 
Vidéki megrendeléseket 

pontosan teljesítünk. 
A meg nem felelő árukat 
készséggel becseréljük. 

Telefon - szám: 86—13. 

FELÜLMÚLHATATLAN, 
mert asszonyok, leányok tiszta, fiatal, 
üde arczot kapnak > n . i 
pár nap alatt, ha a 

LILIOM-ARmEff«T 
használják. Nem szabadna oly háznak lennie, 
« hol este, reggel nem 
a csodás hatású -

LIL1ÖM-SZAPPAMAL 
mosftkodnának. Kis tégely l korona. Nagy tégely 
2 korona. Szappan 8O fillér. Liliom-pnder (3 szín¬ 
ben) 1 korona 2O fillér. — Egyedüli készítő: 

Dr. REISMAN ÖDÖN 
gyógyszertára, Mármarossziget, Erzsébet-főtér 11. 
Postai rendelések még aznap elintéstetnek. 
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dapesten. - - Nagyfalusi FEKETE KÁIÍOLY dr. ügyvéd, 
királyi alügyész, harminczegy éves korában Kolozs¬ 
váron. — ASZTALOS ABA nyűg. kúriai biró, a Lipót¬ 
rend lovagja hetvenegy éves korában ó-gyallai bir¬ 
tokán. — BOKOR FERENCZ nyűg. reáliskolai tanár és 
káptalani levéltáros nyolczvanhét éves korában Pé¬ 
csett. — FISCHEB SÁNDOR dr., a téti kerület volt sza¬ 
badéi viipárti képviselője ötvennégy éves korában 
Győrött. — Királylehotai LEHOTZKY JÓZSEF kántor-
tanító, a borsodmegyei szendrői járási tanítói kör 
elnöke, megyebizottsági tag ötvenéves korában Paid-
nabányán. — KOSA DÁVID, nyűg. polgári iskolai ta-
nitó 87 éves korában Sepsiszentgyörgyön. — TKSZ-
TVÉNSZKY FERENCZ ág. év. esperes lelkész, teológiai 
akadémiai tanár hetvenötéves korában Pozsony¬ 
ban. — FA ISTVÁN ref. lelkész ötvenhárom éves ko¬ 
rában Pancsován. SCHEIBBL BÉLA vendéglős 
negyvenötéves korában Budapesten. - - BÉKEFFY 
JENŐ Mosonmegye nyűg. főjegyzője hatvanöt éves 
korában Nezsiderben. — KRAUSZ ZSIGMOND Zsámbé-
kon százhárom éves korában. •- EMERIOZY ANDOR 
festőművész harminczkét éves korában Budapes¬ 
ten. — MANN GYÖRGY, a budapesti első számú honvéd¬ 
gyalogezred volt főhadnagya harminczhárom éves 
korában Budapesten. — VAISZ SÁNDOR dr., budapesti 
ügyvéd, a kiváló kriminalista hatvankét éves korá¬ 
ban Budapesten. — KÖLGYESSY KÁBOLY nyűg. ura¬ 
dalmi számvevő hetvennyolcz éves korában Ujdom-
bováron. — NOVAK SÁNDOR, a divényi uradalom nyűg. 
pénztárosa és levéltárosa Budapesten. >-- Karatnai 
KÖNCZEY BÉLA hatvankilencz éves korában Illyefal-
ván. — HANVAI TIBOR, Hanvai I. Ede és neje szül. 
Euffinyi Aranka tizenegy éves fia Dobsinán. — FÖL-
DEBSY LAJOS végzett gimnáziumi tanuló huszonegy 
éves korában Budapesten. 

Barátosi BIBÓ GYÖRGYNÉ szül. Zseni Eóza életének 
negyvenhatodik évében Kiskunhalason. Előkelő, 
nagy rokonság gyászolja, köztük legifj. Szász Károly 
kulturminiszteri tanácsos és Erdélyi Pál, a kolozs¬ 
vári egyetemi könyvtár igazgatója. Nagy részvót 
mellett helyezték örök nyugalomra a kiskunhalasi 
református temetőben levő családi sírboltba. — Dr. 
VÉKÁS LAJOSNÉ szül. Gergelyffy Mariska huszonöt 
éves korában Désen. — Özv. GROSS JÓZSEFNÉ 83 
éves korában Voloskán. - - Özv. tornyosnémethi 
TORNYOS PÁLNÉ szül. Szüts Júlia hetvenkét éves ko¬ 
rában Váczon. - - Özv. CSUPPAY MÁKTONNÉ szül. 
Kindermann Erzsébet tanítónő hatvanhét éves ko¬ 
rában Szentesen. - Özv. SZTAROVETZKY ANTALNÉ 
szül. Palider Mária hetvenegy éves korában Kispes¬ 
ten. — Edvi és tarnóczi ILLYÉS BÉLÁNÉ szül. lins-

feldi Pánn Terézia ötvenhárom éves korában Győ-
- LITSCHAÜEB TERÉZ a beszterczebányai állami 

felsőbb leányiskolával kapcsolatos internátus igaz¬ 
gatónője ötvenéves korában Beszterczebányán. -
OZMITS GÉZÁNÉ szül. Dömötör Alexándrin harmincz¬ 
két éves korában Nagyszombaton. 

EGYVELEG. 
* A czipö'szögelés eredete. A czipők varrasH 

liélyett azok szögelésct épen száz évvel ezelőtt, 
tehát 1810-ben fedezte fel az amerikai JSann-lt. 
A szögeket vasból és rézből készítették s7.<'»;frj 
nélkül. Csak 1839-ben kezdték a faszegok alkal¬ 
mazásai Ez utóbbi valószínűleg a drezdai Krautz-
nak érdeme. 1844-ben pedig Parisban Lefévre és 
Bőst már gépezetet is ajánlott ily szögek készí¬ 
tésérc. ((J. L.) 

* Léghajó-állomás. Az olasz katonai hatóság a 
Bosco Mautico lövőtéren, Verona mellett lóghajó-
állomást épít, mely nyárra már készen is lesz. 

(G. L.) 
Sírköveket művészies és modern kivitelben tart 

raktáron az újonnan alapított sírkő-üzlet Boros és 
Kohn, Budapest, VIL, Dob-utcza 1. Nagy választék, 
olcsó árak. 

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

Szerkesztői üzenetek. 
Nászajándék. Másképen vert az én szivem stb. 

Mondva csinált versek, sem a tartalmukon nem érzik 
az átélt dolgok frissesége, sem a formájukon a költői 
lélek. 

Tavaszszal. Ez a vers elkésett vagy ötven évvel; a 
hatvanas években alighanem tetszésre talált volna, 
ma avatagnak érezzük. 

Bálban. Genovéva. Nyár. TJtravaló. Most se mond¬ 
hatunk se többet, se jobbat; itt-ott csillan valami a 
sok színtelen szó közt, de sokkal bizonytalanabbul, 
semhogy komoly Ítéletet lehetne mondani róla. 

Vasárnap délutánok. A java annak, a mit mon¬ 
dani akart, kimaradt a versből, valahogy dereng 
mögötte, de oly messze, hogy ki sem lehet venni. 

Györgyikéhez. Ügy látszik, valami eredetit akart 
mondani, de csak a szándéknál maradt, fáradságosán 
kieszelt üresség lett belőle. 

A tavi rózsa. Áprilia. stb. Tétova, határozatlan szí¬ 
nek, bizonytalan, c/.i'-llia nem találó kifejezés. 

SAKKJÁTÉK. 
2692. számú feladvány Onitiu Valértől, Szeged, 

SÖTÉT. 

• b e d e í g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A IG-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Legnagyobb szegénység az, mely nem birja 
nélkülözni a fölöslegest. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pá l . 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Beáltanoda-u. 5. 

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

Az ideális erősítő szer 
nők részére! 

Aki ma valamely szerre szorul az étvágy, a táplá¬ 
lás, az erőállapot stb. javítása czéljából, tanácstalanul 
áll azon temérdek készitménynyel szemben, melye¬ 
ket e czélra ajánlanak. 

Igaz, a milyen sok erősítő szer van forgalom¬ 
ban, épp oly kevés dicsekedhetik a mérvadó orvosi 
körök részéről való elismeréssel és állandó sike¬ 
rekkel. 

Hogy tehát ne szenvedjünk egészségünkben és 
anyagilag kárt, csak egy ily orvosilag ajánlott ké¬ 
szítményt szabadna használni. Ezek között a leg¬ 
nagyobb tekintélynek mindenek szerint az 1893 óta 
bevált, minden kulturáltamban bevezetett Somatose 
örvend a legnagyobb tekintélynek. 

Hogy mily különös figyelemben részesült a szak¬ 
értői orvosi körökben, azt a több mint 260 tudomá¬ 
nyos dolgozat mutatja, mely róla eddig a szaksajtó¬ 
ban megjelent. Hasonló figyelemben egy erősítő szer 
sem részesült. 

Ezért első sorban a Somatose érdemel bizalmat 
mint á l t a l á n o s erősítő szer ideggyengeségnél, 
emósztési zavaroknál, erőtlenségnél stb. De a mi nők 
részére ideális tápszerré teszi, az néhány jellegző 
előnye, melyek által az egyszeri eró'sitőszerek ha¬ 
tását jelentékenyen felülmúlja. 

A Somatose mindenekelőtt a gyermekágyasok 
gyors erősítése mellett a tápláló anyák ebbéli ké¬ 
pességót rendkívül fokozza. Azután azon nőknél, kik 

, ^alános gyengeség?61. l''f«.iíyiis-
stb. küzdenek, javítja a közérzet, hízást és 

izomgyarapodást hoz létre. Emellett a Somatose 
izomfejlesztő hatása a testidomok gömbölyödéséhez 
cs szópüléséhez e g é s z s é g e s módon hozzájárul. 

A Somatose mindezen sikereit orvosi részről 
számos dolgozat bizonyítja. 

Ezért előnyösebb a kétséges, egészségellenes 
szépséglabdacsok stb. helyett oly szert, mint a So¬ 
matose, használni, melyet az orvosok előszeretettel 
rendelnek. 

Meg kell gondolni, hogy a túlságos karcsúság 
és erőtlenség elhárítása, épp ügy a testi idomok 
helyes megjavítása, ha egyáltalán, ügy legczélsze-
ríibben á r t a l m a t l a n szerekkel lehetséges. Pl. 
czélszerüen űzött sporttal, friss levegőn való moz¬ 
gással, fürdőkkel, higiénikus ruházattal, de első¬ 
sorban a t á p l á l á s s z a b á l y o z á s á v a l . 

A Somatose 15 éven át állandó sikerekkel bi¬ 
zonyította be, hogy e czélra kitűnően alkalmas. Ét¬ 
vágygerjesztő, erősítő sajátságai főleg az emésztő¬ 
nedvek fokozott elválasztásában, ezáltal a megköny-
nyitett emésztésben, a vér megjavításában stb. nyil¬ 
vánulnak. 

Ha — mint az sok orvosi értekezésben meg-
állapittatott — Somatosenek a rendes napi három 
evőkanálnyi (= 10 gr. poralaku Somatose) adag¬ 
ban való bevétele által 8—10 kg.-os testsulygyara-
podásokat lehetett elérni, ügy ez a legjobban illusz¬ 
trálja a Somatose-hatás mikéntjét. 

Mint fent röviden említettük, tápláló anyák cs 

gyermefcágyaáok is kitűnő .siknvkrt értek el a So-
matoseval. Egyrészt a gyengült t u-s t gyors rhegerő-

•södése — másrészt azonban - rs itt egyedül ;ill n 
Somatose az összes erősítő szerek közt —- a szop¬ 
tatás megkönnyebbítése és javulása jelentkezett. 

Tapasztalt nőorvosok ezt a hatást számtalan ki-
sérlettel megállapították és a szaksajtóban ismertették. 
Ezért a Somatose használatát nemcsak a szoptnt;is 
idején, hanem lehetőleg néhány hétig a szülés előtt 
is rendelik. Ezáltal sokszor oly anyák is képesek 
maguk szoptatni, kik azt előző alkalomkor nem 
tehették. 

Épp ügy gyakran újból elősegítette a Somatose 
a bő tejválasztást, ha ez betegségek, kedélyizgalmak 
vagy más zavarok után már rövid szoptatás után 
megszűnt. E z é r t c s e c s e m ő k s o k k a l job¬ 
b a n g y a r a p o d n a k s ú l y b a n , ha a szop¬ 
t a t ó a n y á k egy i d e i g Som a t o s e t vesznek. 

A Somatose tehát oly esetekben ajánlatos, me¬ 
lyekben a szoptató képesség nem kielégítő, vagy ;i 
tej elmaradását megelőző zavarok felléptével meg¬ 
csökken a tej választás. A h e l y e t t , hogy i l y 
e s e t e k b e n a g y e r m e k e t e m e s t e r s é g e s 
t á p l á l á s v e s z é l y e i n e k k i t e g y ü k , e l ő b b 
a S o m á t ős e v a l k e l l e n e a s i k e r r e l biz¬ 
t a t ó k í s é r l e t e t m e g t e n n i . 

Tessék a Somatosét a gyógyszertárakban vagy 
a drogériákban kérni. Különösen alkalmas az nj 
folyékony alak, mely kétféleségben: «édesen» 
(málna-izzel) és «fanyar izzóii (lovoszöldség-izzel) 
kapható ; eredeti üvegekben á 3'75 korona. 

ip»n le vő vnimennyi ónra 
gíftgén, pulii tlrt Űriül ti Hull. iiipitill MIIM i r « t l r l 

Évi fojrjmuUj wk millió dftnb! NftponU eli«m«r3 Intők! 
. * Ultmdlj t. 10 uur - •• 

Tessék pontoua Ogyelnl • ntvre é« vedöjegyrt: Sieckenpferd 

Feketére fest * Hófehérre tisztit 
Cetenként sok 100 ruhát . naponta átlag *0.lH)ii Zallért. k*<»löt. 

UALTENBERflER rnkafestőgyárábaD 
===== KASSA. — Alapítási év: 181O. = = = 

Mielőtt divatos női 
kézitáskái és iartó> ulibüiömlői vásárolna, ügy 
kérem lebinbc mi'g a saját készitniényü bőrönd 
és bőrdisiműáruinut, méhek nagy választél-
ban kaphatók a megnagyobbított helyiségemben 

Csángónál, Muzeum-körút 5, 
:: A czím fontos ! ! :: 

KÍNA BORA VASSAL 
HyffUnikus kiállítás 19O6. Leg-magasabb fcitüuv 
Erősitőszer gyengélkedők, vérszegények és 
lábnadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-
líiii.r. erősítő és vérjavitó szer. 
Kitűnő !*• liimO-ni'l lőlib orvosi vélemény 

1. Sorravallo, «. ét kir. idwi miiiu; Trieste-Barcola. 
\ásaroliialó a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 

K 2.60, literes üvegekben K 4.80. 

Hirdetések felvétetnek Blockner I. hirdető-
irodájaban,IV. Semmelweis-u. 4. 
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SÉTA A NEMZETKÖZI KERTÉSZETI KIÁLLÍTÁSON. 
Örvendetes eseményről számolunk be, 

amikor jelentjük, hogy a nemzetközi ker¬ 
tészeti kiállitás bíráló bizottsága Fischer 
és Társai nagyenyedi czégnek különösen 
megtisztelő kitüntetést juttatott legszebben 
nevelt gyümölcs- és sétányfákért és pedig 
első dijat: négy arany és két nagy ezüst 
érmet. 

Becsületes és eredményes munkálkodást 
honorált a kiállitás számos külföldi és 
magyar előkelőségből összeállított biráló 
bizottsága, amikor Fischer és Társai czé-
get érdemesítette erre a nagy kitüntetésre. 
Fischer és Társai czég tíz évvel ezelőtt 

melt kedveltségnek örvendenek. Mint fi¬ 
gyelemre méltó körülményt ki kell emel¬ 
nünk, hogy a szöllőoltáshoz szükséges 
alanyvessző anyagot a czég egymaga ál-
litja elő 20 katasztrális hold területű 
amerikai anyatelepen és minthogy ez a 
faiskolától kellő távolságra van, a philloxera 
behurczolásnak veszélye a facsemeték vi¬ 
dékre való szállításánál teljesen ki van zárva. 

Vármegyei hatóságok és községi elöl¬ 
járóságok előszeretettel fordulnak Fischer' 
és Társai czéghez, mely úttesteknek fák¬ 
kal való beültetésénél és gondozásánál 
felette megbízható. Sétányok és házi ker-

kozott és pedig olymódon, hogy a telepit¬ 
vényeket három éven át szakszerűen meg¬ 
munkálva, a negyedik évben termőképes 
állapotban adta tulajdonosának. 

Az ujjátelepités ezen módja különösen 
az uradalmak számára bir nagy fontos¬ 
sággal, mivel ezek rendszerint nem ren¬ 
delkeznek iskolázott szakemberekkel és meg-
bizható munkásokkal s igy a legtöbb eset¬ 
ben a sikertelenül eszközölt szőlő ujjá-
ültetés ezen körülményre vezethető vissza. 

Megemlitésre érdemes, hogy Fischer és 
Társai czég a legutolsó három éven belül 
50 holdnál nagyobb területű szőlőt tele¬ 

szerény viszonyok között kezdte meg mű¬ 
ködését Nagyenyeden. Feltétlenül tiszte¬ 
letreméltó elvek mellett folytatta műkö¬ 
dését, ezernyi leküzdhetetlennek látszó aka¬ 
dályt kellett elhárítania, hogy becsülettel 
állja meg helyét és odáig jusson, hogy 
aránylag rövid fennállás után 200 katasz¬ 
trális hold feldolgozott teleppel birjon. 

Fischer és Társai czég nagy kapaczi-
tása mellett talán mi sem szól jobban, 
mint a legújabb, itt következő termelési 
statisztikája: 200,000 darab gyümölcsfa, 
-20,000 darab sétányfa, 60,000 darab dísz¬ 
cserje, 500,000 darab gyümölcsalany, 
1.000;000 keritésnövény, 100,000 darab 
bogyógyümölcs-cserje, 1.000,000 darab 
szöllőoltvány, 2.000,000 amerikai sima-
vessző, 200,000 darab európai és ameri¬ 
kai gyökeres" vessző. 

A czégnek Romániában is van fiókja 
és ott ugyancsak 200 katasztrális hold 
földön olyan elsőrangú szöllőoltványok 
nemesítésé vei, gyümölcsfák, sétányfák, dísz¬ 
fák és cseriek szakszerű nevelésével fog¬ 
lalkozik, melyek külföldön is megérde-

tek berendezését, diszgyümölcsösök és na¬ 
gyobb területű ültetvények tervezését és 
beállítását pedig olyan szakavatottsággal 
végzi, hogy ebben a tekintetben is párat¬ 
lanul áll. Számtalan elismerő levelet volt 
alkalmunk látni, melyek napnál fényeseb¬ 
ben igazolják, hogy a Fischer és Társai 
czég nemcsak hazánkban, de külföldre 
szállított árukkal is nagy sikert aratott, 
nevezetesen az idei előnyös időjárás kö¬ 
vetkeztében igen erőteljes fejlődóst mutató 
szölőoltványokkal és összes faiskolai ter¬ 
mékekkel. 

Fényképészünk egy szerencsés felvétellel 
megörökítette a Fischer és Társai czég 
kiállítását így olvasóink meggyőződhetnek 
róla, hogy ezen nagy áldozatkészséggel 
rendezett kiállitás a nemzetközi kertészeti 
kiállitás legszebb része volt és joggal tart¬ 
hatott igényt a legelső díjakra. 

Fischer és Társai czéghez régebben igen 
sokan azzal a kérelemmel fordultak, hogy 
nagyobb szőlőültetvények keresztülvitelére 
vállalkozzon. Erre a nagy nehézségekkel 
egybekötött munkára a czég végre vállal-

pitett újjá, többek között a nagyenyedi 
Bethlen- Collégium miriszlói határban fekvő 
szőlőjét, továbbá gróf Zichy István székely-
földvári szőlőjét stb. stb. 

Miután egy új telepitvény sikere és tar¬ 
tóssága első sorban a helyes alany meg¬ 
választásától függ, a czég mielőtt új sző¬ 
lőt állít be, megállapítja minő alany felel 
meg a legjobban a talajnak. Nagyon sok, 
a gazdaközönséget érdeklő dolgot kellene 
elmondanunk, hogy Fischer és Társai czég¬ 
nek szakszerű eljárását, lelkiismeretességét 
és feltétlenül ajánlásra méltó voltát apo¬ 
sztrofáljuk. Csak arra szorítkozunk tehát, 
hogy mindenkinek nyugodt lelkiismerettel 
ajánlhatjuk mint olyan czéget, mely meg¬ 
bízóit teljes mértékben tudja kielégíteni. 

Igaz gyönyörűséggel lapozgattuk aFischer 
és Társai czég 1909/1910. évben kiadott 
színes és szövegképekkel díszített név- és 
árjegyzékét, melyet ingyen küldenek meg 
és konstatáltuk, hogy ez a kiváló gonddal 
és szakavatottsággal össszeállitott művecske 
érdeklődőknek határozottan hasznos út¬ 
mutatója. 

PÁRAD 
qVÓgyfÜrdŐ megnyíHK : 
• május I5-én 

Károlyi Mihftly gróf tulajdona, Hevesmegyében, vaBtimsós fürdőkkel és 
hidegvizgyógyintézettel, égvényes kénes savanyúviz, természetes arzén és 
vastartalmú vizek. Kiváló jó hatása ideg-. Tér-, gyomor- és méhbajok-
nál, gyengeségnél ismeretes. Tiszta, enyhe hegyi levegő ; sport; kirán¬ 
dulások. Modern kényelemmel berendezett szállodákban 173 szoba áll a ren¬ 
dégek befogadására. Kitűnő élelmezés mérsékelt árak mellett. Évad május 
15-től szeptember végéig; a főévad június hó 21-től augusztus 20-ig tart. 
Fürdőkabinok és folyosók gőzfűtéssel vannak ellátva 
Prospektussal és bárminemű felvilágosítással készségesen szolgál a 

flirdőigazgatóság. 
Az elő- és ntóévadban a lakások 50%-kai olcsóbbak az állandó vendégeknek. 

A POZSONYI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 

NYILVÁNOS, HÁROM ÉVFOLYAMÚ 

NŐI 
FELSŐ KERESKEDELMI 
ISKOLÁJA POZSONYBAN 
:::: MÁSODIK TANÉV:::: 

BEÍRÁSOK: 19,0 JÚLIUS 1-5 ÉS SZEPT. 1-3. 
TANÍTÁS KEZDETE : 1910 SZEPTEMBER 5. 

Tájékoztató értesítőt kívánatra ingyen küld az Igazgatóság 
Pozsony, Bél Mátyás-utcza 13, 

Ú J 

Tátra-Virágvölgy 
a Tátra lábánál, széltől és portól védett k l i m a t i k u s g y ó g y -
é i n y a r a l ó h e l y , vizgyógyinlézeltel és állandó (óvárosi 
(iirdóorvossal. P o p r á d város közvetlen közelében. Innen a 
Dubsinai Jégbarlang legrövidebb utón érhető el. Omnibusz köz¬ 
lekedés minden vonathoz. J a v a l v a : Itasedow-, neurasthenia-, 
vérszegénység-, sápkór-, idegesség-, gyomor-, bélbajok stb. 
= ^ = = = ^ = betegségeknél. = ^ = = = 
1 ^ - Állami hivatalnokok az elő- és utóidényben szoba- -—_ 

' «• árakból 50 százalék engcdménjt élveznek. « i ^ * 
É t k e z é s : naponta a | enzióban : reggel 2, délben í és este"-' fo¬ 
gás i kor. Kiv. prospektust küld: Tátra-Virágvölgy gondnoks. 

OLBRICH -félentazásiczikkek 
« F elsőrendnek ! Tsg 

Bpest, Terez-körút 6 
Telefon 80-4Í. Arjegyz. ingy. 

» 
l 

INGYEN 
esetleg 
egy millió korona, 
ki nálunk részletfizetésre 

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

Magyar Camera-Ipar 
Bpest, m , Baray-n. 9. - Arjegyi. ingy. 

"l 

SÍRKŐ 
raktár 

BOROS és K O H N 
Bpeat,VI, Váozi-kőrít 7. 
(Károly-körat s.rok.) Sír¬ 
kövek nagy válaiztékban 
egyszerű és modern kivi¬ 
telben a legolcflöbb arakon 

kaphatók. 

Szép. telt testidomokat, gyönyörű 
keblet nyerhet i törvényileg védett, 
«BÜSTERIA» eröporunk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben 1903. 
Hizás 6-8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati utasí¬ 
tással 275 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
nisehe Institnt Dr. Franz 
Steiner & Co., Berlin 57., 
Königgratzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertára Budapest, VI.. 

""* " r-utcza 12. szám. 

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

Sárkány J 
bntoriparosnál, Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 26. M 

műhely és raktár. 

• ZEA • 
havikötő, a legkényelmesebb 

liygienikus kötő, orvosilag 
ajánfva, 12 drb l K. Vidék¬ 
re szállítva l K 20 t'., az 
összeg előzetes beküldése mel¬ 
leit. Bélyegben is. Kapható • 

DETSINTI FRIGYES 
drogéria 

Budapest,VJarokkói-n.2 
Üdülő nyári 

leányinternátus 
Alsótátrafnreden 
6_10 éves üdülők, sápkóro-
aok, vérszegények részére. :: 
HOR1N JÓZSEF 
polgári isk. igazgató Poprád 

Aranyat ad-
ni nem, azonban 

aranyeret 
(Hemoroid) biztosan 

gyógyít. 

Székely István 
NAGYSZEBEN. 
Orvosság és utasítás 4 K. 

i A MODERN 
KOZMETIKA 
i LEGÚJABB 
VÍVMÁNYAI! 

Anglia és Amerika előkelő hölgyvilágának legkedveltebb ég leg¬ 
elterjedtebb szépitőszereiből Budapesten főraktár létesült. A leg¬ 
híresebb kozmetikusok legújabb kísérletezéseinek eredményei 
ezek a csodás ét szenzáosiós hatásn ártalmatlan vegyi 
készítmények, melyek a legkényesebb igényeket is kielégítik 

Egy kísérlet bárkit meggyőzhet! 
Ideál Skin Water Ideál Emulsion Ideál Skin Cream 
A világ legjobb angol 
szeplővize. Ára 5 K. 

Páratlan angol anv-
védő a na11 és szél ka¬ 
ros hatása ellen. Ara 
:: 4 korona. :: 

A világ legjobb ango 
arrzkrémje. Ára 4 K. 

Prospektus minden dobozban. — Csak akkor valódi, ba minden doboz vörös pecsét¬ 
jén Br i t i sh Mannfaotnre Origiual felirág áll. Kapható a legtöbb gyógyszertárban és 

drogériában. Főraktár Magyarország részére: = —. : 

Stern Zsigmond drogériája, Budapest, Váczi-körút 42, 

SZENT LÁSZLÓ (Püspök) Héwiz-gyógyfürdö 
Nagyvárad mellett, Kernáts János fürdőbérlő kezelése alatt. 

Kényelmes közlekedés. Vasúton Nagyváradtól Vi, kocsin */4 órai távolban. Május—angusztas 
hónapokban naponta 12, vasárnap- és ünnepnapokon 16 vonat közlekedik Nagyváraddal. A va¬ 
súti állomás a fürdőtelepen van. 

Ai raropal hlitt 41° 0. meleg termész»t«s hévvii Jmlvt van: ai izületek i s iimo'í osiiios 
bántalmalnál, idült • különösen savas lsületi loboknál, csonttörések • • különösen 
visszamaradt vastagodásoknál; köszvénynél és annak különböző alak Iáinál; idegbajok¬ 
nál, melyek rhenmations alapon keletkeztek (ischiasnál); különböző bőrbajoknál, végre 
női bajoknál; belsőleg: heveny is Idült gyomorbántalmaknál, májbajok i s vesekövek 
eseteiben. lllindó ftlrdoorvoa: dr. Hagy Ignáoz. 

A különböző igények szerint berendezett nagyszámú szobák napi ára l kor. 40 f. és 6 kor. 
között váltakozik. Gyógyterem (Cursalon) hírlapokkal, zongora, könyvtár és teke asztallal. Ter-
raszok szép kilátással. Éttermek, cznkrászda, sétahelyek a fürdőtelepen és a mellette elterülő 
őserdőben. Az erdőben jó tekepálya és Lawn-Tennis. üt tükörfürdő és három kádfürdőn kívül 
morfürdők is vannak rendszeresítve. Újonnan épült uszoda uszástanitással és homok kúrával. 
Fürdők 40 fillértől l kor. 20 fillérig. Elsőrendű, kitűnő, állandó zenekar. — Telefon¬ 
összeköttetés Nagyváraddal. Villanyvilágítás. A legszebb kirándulás és szórakozási hely. 
Konyha és vendéglő a bérlő saját vezetése mellett Prospektust kívánatra küld a 

fttrd6ke.elo.ee. 

LAURINÉsKLEMENTR.-T. 
AUTOMOBILOK MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 

Budapest, IV., Semmelweis-utcza 9. 
Motorkerékpárok, voiturettek, luxuskocsik, omni¬ 
buszok, teherkocsik. Elsó'rendü gyártmányok. 

Párisi világkiállítás 19OO: Grand Priz. 

Kwizda Bestitntion - FInidja. 
Mosóvíz lovak számára, egy Üveg ára K 2'80. — Udvari él 
verseny-istállókban több mini 40 éve használatban ; nagy fá¬ 
radalmak után újra erősít, át inak merevségét megszűnteti él 

l lovat trainingben kiváló x-épessegfivé teszi. 

Kwizda Bestitntion-Fluidja 
szójegy, czimke és csomagolás védve. Csak 
íz itt látható védjígygyel valódi. Kapható 
minden gyógyszertárban és drogériában. — 
Képes árjegyzékek ingyen és benn. 

r *- T n r n t TnVapf gyógyszertára Budapesten, 
raktár: J-OrOK dOZSGI gírál v-iit™ 12, Andrássy-ut25. 

a r t . uatAOVOBB ÉS LESJOBB HMMEVO OHAűzun. 
ftatoft 

tB<t7 

ORAK.EKSZEREK 10-évi jótállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

árieovzék birnictv*. Javítalak B M I M U «uk 
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RÓZSATEJ 
kitűnő teint-ápolószer 
Halálos üdeséget kölcsönöz 
balzsamszappan hozzá 

T A N N I N G E N E hajtestí-8zer5K 
Hetekig raegmnmd és nem engedi festékéi. 

Sotétszőke, barnára és feketére. 

ANTON J. CZRNY, Wien, levélczim 
XVIII. Cári Lu dwlg-str. 6. Lerak át I. Maxmllianstr .9. 

Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

tanyay Pepsin bora. 
Kellemes izö, kiváló jó hatású szer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor¬ 

gyengeség ellen. 
Étkezés közben véve, megóv a gyo¬ 
morterheléstől. Egy ttveg ára 

3 kor. 2O filL 

Kapható: 

minden gyógyszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

A M A R G I T - C R E M E a főrangú hölgyek ktdvcnoz 
szépítő szere, az egész világon el van terjedve. 

Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr 
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alall 
észlelhető. 

Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csuk 
ilven készítményért vállal a készítő mindennemű fe'elősségn. 

A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan, vegy-
iszta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést kelteti 

Ara l K. Margit-szappan 70 flll. Margit-ponder 1'2O. 

G y á r t j a Fö ldes Ke lemen laboratóriuma A r a d o n . 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-üzletben. 

Dr, Gaspary-féle gépek 
és gyártási rendszere mindenütt kipróbált és 
mint elsőrendűnek ismeretesek. — Homok, ko-
bányahnlladékok. salak stb. ilyen anyag-okból, 
falazótéglák. tetőcserepek, padlólapok, csator¬ 
nacsövek, válynk és egyéb termékek előállítá¬ 
sához szükséges gépek és formák külömbözo 
árban. ;: :i Kérjük gyárunk megtekintését. 
:: 338. száma általános Jegyzék Ingyen. :: 

Dr. GÁSPÁRT & Go. 
:: MARKRANSTADT, Leipzig mellett. :: 

II 
II Valódi brünni szövetek 
az 191O. évi tavaszi és nyári idényre. 

:: Egy szelvény :: 
3-10 méter hosszú 
elegendő teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág ós mellény) 

:: ára csak :: 

l szelvény 7 K 
l szelvény 10 K 
l szelvény 12 K 
l szelvény 15 K 
l szelvény 17 K 
l szelvény 18 K 
l szelvény 20 K 

Egy szelvényt fekete szalonkabáthoz 2O.— K-ért, éppngy fel-
öltöszötetekel, luristalodent, selyemkamgarnt syári árakon küld 
a mindenült ismert meglii/.liató és szolid posztógyári rnklár 

Siegel-Imhof, Brünn 126 
Minták ingyen és bérmentve. 

Nagy előnyére szolgál mindenkinek, ha szövetszii -sig-
Irlél direote a gyártás helyén Siegel-Imhof czég-
nél rendeli. Uriási forgalma miatl állandóan a l egnagyobb 

vá la sz t ék a legújabb szövetekből. 
. • S Z A B O T T , L E G O L C S Ó B B A R A K ! , . 
Bármily megrendelés teljesítése szigorúan mintahü és ligyelmes. 

HÖLGYEK JÓLTEWJE 
legjobb szerkezetű 
::: haskötő!! ::: 

Ilygienikus és kozmetikai sikerei fe¬ 
lülmúlhatatlanok. Támaszt uyujt és 
egyszersmind kellemes nyomással ösz-
szeszoriija a hasfalakat, miáltal az erős 
fűzéstől eredő és minden egyéb altesli 
bajokat orvosolja. Áldásos a viselése 
gyomor- és bélbajosoknál, hasműtétek 
után, viselős állapotban és szülés 
után, vándorvesében szenvedőknek ; 
kiválóképen ajánlható nagy, vagy lógó-
hasuaknak (kiknek csinos karcsúbb 
alakot formál). — Mértékvételre 
hölgykiszolgálat! — Ú J D O N ¬ 
SÁG !! Gummiharisnyák varrás nél¬ 
kül (egyenletes kellemes nyoma*). 
Görcsrr, dagadt láb, izületi csuz, meg¬ 
vastagodott izületek és egyéb lábbajok 
ellen. Képes kimeritö árjegyzéket in¬ 

gyen és bérmentve küld: 

orvosi műszer és testegyenesitö gé¬ 
pek gyára Budapest, IV., Korona-

herczeg-utcza 17. szám. Telefon 13-76. Alapítva 1878. KELETI J. 

Erényi Ichtiol-Salicilt használni? 
1. Ahol a viszketegségi bőrbáj ellen nem lehet találni más megbízható szert. 
2. Ahol a sömörös viszketegségtöl nem tudnak megszabadulni. 
3. Ahol a sebek vagy kisebesedések sok bajt és kellemetlenséget okoznak. 
4. Ahol az aranyeres fájdalmak napirenden vannak. 
5. Ahol végbél-bántalmak óriási fájdalmakat okoznak. 
6. Ahol az excema gvakran mutatkozik. 

C7»> 

7. Ahol a feldörzsölés és kisebesedés égetési fájdalmakat okoz. 
8. Ahol a test bármely része vagv a lábak izzadnak. 

*̂  \~/u 

9. Ahol a viszkető fájdalmak jelentkeznek. 
10. Ahol az ótvar nem volt eddig kezelhető teljesen. 
Az «-r«Ml«>li «ERÉNYI-ICHTIOL-SAU(,IL„ :í koronás dobozokban csak a kizárólagos készítőnél kapható: 

ERÉNYI BÉLA Diana-gyógyszertára BUDAPEST, KÁROLY-KÖRÚT 5, SZ, 
(Postai megrendelések utánvétel mellett aznap szállíttatnak., Több mint egy millió köszönőlevél érkezett be a világ minden részéből. 

BLÚZOK É.-RUHÁK 
FALUDI LÁSZLÓ 

oostum és pongyolák 

KITÖR A DICSÉRŐ 
szó minden háziasszony 
ajkán, ha a szabadalm. 

s Hamu¬ 
rostáról 
besiél. Soha újdonság nem 
vált o'yan gyorsan Köz¬ 
kedveltté, mint ez az egy¬ 
szerű és nagyszerű házi 
eszköz, amely rengeteg 
időt, még több fáradságot 
takarít és sok \eszelytol 
óvja meg önt. Folyo¬ 
s ó r a menés , fuj ta¬ 
tás , lóbál.ás l múlté. 
Vele a vasalás élvezet. Már 
az első'kísérlet 'clrag«dja 

és ^hálásan tovább ajánlja. Kérjen ingyen és bérmentve illusztrált 
Icir'ásL A Hamuroita darabja K 2.8O. Kapható minden szakba¬ 
vágó üzletben. Vezérkénriselők A r a k és F e h é r Budapest, 
VIII., József-körül 33. Postai szétküldés utánvéttel, v«gy az összeg 

előzetes beküldése ellenében. 

Lawn -Tennís 
raketek 
és labdák 

elsőrangn 
angol gyártmányok'. 

Angol sportczikkek 
Football, Golf, Póló, Croquet. 
Sport-czipók, sweaterek, sap¬ 
kák, stb. Testedző tornaszerek. 
Árjegyzéket bérmentve küld: 

WESZELY ISTVÁN 
angol sport-, gummi- és acéláru-üzlet 

Budapest, IV., Yáczktcza 9, 

MOLZER 
Budapest 
Kossuth L.-u. 9 

cs. és kir. üdv, és kamarai 
:: szállító divatháza. :: Bndapest 

Kossuth L.-u. 9 

a SOUTERRAIN-ban: 
Kosztüm jórninősógü angol kelméből, divatos szabású, a kabát sálgal¬ 

lérja moirée selyemből ___ — — — — — — — 3 3 . — K 
Kosztüm elsőrendű minőségű angol kelméből, alj mideres, kabátja 

modern szabású ._. ._. . „ ' _.^ ___ __. ._. . . . . . . — . . . 4O.— 
Kosztüm la lüszterből , . , . „ — — ... — — — 5O.— 
VászoukosztUm divatos szabású, elsőrendű vászonból — — — 2 8 . — 
Kimonó angol kelméből "... — — — — — — 18.— 
Porköpeny jó minőségű lüszterből — . . . — — — — — — 2 5 . — 
Vászonruha léghimzéssel, divatos fazon... . . . — . . . 2O.— 
Kerti ruha minden szinben . . . — ..'. — — — — 15.— 
Pongyola jól mosható delénbői— — - — — H — 
Alj lüszterből, divatosan berakott . . . — —- -^- — - — — — 2O.— 
Alj vászonból- — — — — — — — — »•— 
Alsó mosható vászonból „ . — — — - — — — 5-— 
Alsó lüszterből . . . . . . . . . — - — - -- 7.5O 
Blúz batisztból . . . . . . . . . — — — - - — «•— 
Blúz madeirából . . . . . . „ . - - — — — 7-5O 
Blúz zefirből... . . . . . . . . . . . . — ._ - — — *•— 
Blúz svájczi madeirából — — — — — — 12.— 

Az előző idényről: 

kosztümök, aljak, pongyolák, blúzok és zsuponok 
mélyen leszállított árakon. 

FLŐPATAK 
gyógyfürdő 

kiválóan jó eredménynyel használható a gyomor, vese, 
hólyag és a méh hu r ú t ős b á n t a l m a i n á l , má j 
és l épba j okná l , kösz vény és csúzuál, a l t e s t i 
pangásokná l , v a l a m i n t b á r m e l y az idegesség 
a l ap j án fejlődő be tegségekné l . A nagyhírű előpa-
t a k i gyógyvizek orvosi javaslat szerinti ivása, összekötve 
a megfeleli és itt feltalálható kisegítő gyógyeszközőkkel (meleg 
és hidegfiirdők, vizgyógyintézeti kezelés, másságé, svédtorna, 
diátikus étrend) r e n d k í v ü l kedveső e r e d m é n y t mn-
t a t fel . Fürdő-idény: máj ns 15-től szeptember 15-ig. 
Vasúti állomás : Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó 
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos. 
Az elő- és ulóidényben(május l.'i-től június IS-ig és aug. áO-tól 
szepl. 15-ig) a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakások 
50%-al és ellátás is sokkal olcsóbb. Á s é l ő p a t a k ! á s v á n y , 
vis, mely a szénsavdus, égvényes vasas vizek között első he¬ 
lyei foglal el, mint gyógyeszköz, háznál it használható és 
üdí tő , ke l lemes i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nagy 
kedveltségnek örvend. Itthon és a külföldön évenkinl egy millió 
palaczknál több kerül forgalomba. Szétküldést hely Élőpatak, de 

kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben. 

Prospektust kívánatra ingyen küld az igazgatóság. 

N 
I C Ó D A f ütő, tűz-és füst-

"* elhárító gépész. 
L C V J O S Bndape.t, IV., 

Váczi-ntcza 80. 
Ajánlja nagy raktárát márvány kandallókban. Specia¬ 
lista: Kandallókban betétek és fütöazerkrzetekkel, szoba és 
szalonok részére, egy órai (ütés után 16—18 fok meleget biz¬ 
tosit. — Bég i kandallók foVtőszerkezetekkel T aló 
berendezésre elvillaltatnak. Legjobb szerkezetű légfűté¬ 
sek egyes lakásokra és egész épületek bemelegítésére. — 
Konyhaberendezések minden szükséglettel. Füstel-
h á r i t á s jó tá l lás mel le t t . Tessék költaégvetést kérni. 

LOHR MÁRIA 
* * * * Ezelőtt. KBBHFtrsz. * * * * 

veg7é«zeti ti«»tito é« f 
intéiete. Gyir. Vni . , BarOM-ntozo 85. 
Fióküzletek: IV., EskU-út 6, VI, Andrássj-út 16, 
VIII, József-kBnit 2, IX, Calvln-tér 9, V, Harmln-

oiad-utc»a 3, VI, Térés-korút 39 

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

Budapesten, L,Mészáros-utcza 58, sz, 
Telefonszám 41—4S. Sürgönyezim: Cartonage. 

Oőierdre berendelve. 

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

Ae izzadságból származó feldörzsöléseket, tüzességi fájdalmakat,-kipállást, viszketést, BÖmört stb. a legbiztosabban megszün¬ 
tet a Csitáry féle .SAMNIL,. , mely az egészségre teljesen ártalmatlan, nem szárítja, repeszti fel a bőrt, hanem 
1 m f f l • • l JL A. 

ab-, kéz- és honal]-izzadást 

Kíméli a rabit, czipöt és a harisnyát. Ára kimerítő 
használati utasítással 1.10 frt. Főraktár T ö r ö k 
J . B n d a p e s t , Király-ntcza 12. utánvéttel vagy 
. . . - i _ . „i;;,„..,s beküldőiékor franco kBIdi: t» 

gyógysze r t á r a B e r h i d a , 
(\eszprem-megye). —^—— 

Ha fáj a feje = 
mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást 
Készíti Borotvás Tamás gyógyszerész Kisposteii. 

elmulasztja. 

Bcrctvás pasüllát 
Ara l korona ÍÍO fillér. Kapható minden gyógyszertárban. 

* * * * Orvosok által ajánlva. — Három doboznál ingyen postai i ^ . 
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EZUSTNEMUEK 
EGYVUZI SZEREK, ÓRÁK, ANGOL- FRANCIA ÉS MNAEZŰST OlSZ 
TARS/AKGyf RÍ ÁRON. A LEGÚJABB ANGCX.HENOSZER SZERIN 

RÉSZLETFIZETÉSRE 

SÁRGAJÁNOS 
ÉKSZERSrAROSTÓI. K O L O Z S V Á R 

Kípe. „agy ÚUEGVZEK INGYEN és bérmentvg. 
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•forrás. Szénsavdas, diatetikus 
üditö asztali ital. - Elősegíti 
az emésztést és anyagoserét. 
Leatelltettabb gyógyforrás. -
Indikálva: idült gyomorhurut-
nál, székrekedésnél. BriRht-
féle vesebajnal. lépdaganat-
nal, májbajoknál, sárgaságnál, 
anyagcsere betegségeknél, a 
légutak hurutos bánlalmainál. 
• maga nemében a leggazda¬ 
gabb tartalmú gyógyforrás leg-
erélyesebb hatással. Föképen 
Indikálva: idült bélhurutnáL 
obstipatlónál, epekőnél, elhízási 
bajiamnál, csúznál és cukor-
betegségnéL 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
= GUSZTÁVÉ 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2, 

-ZONÖORÁK 

Telefon 169. 

IB AŰH-iongorát játnanak és ajánlanak : 

Backhaus, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Saner, Stelaniay slb. 

BALZSAMA ? 
Csakis az a p i c i a v é d j e g y ű az igazi. A légzőszervek min-
den megbetegedése, köhögés, vérköpés, rekedtség. hörghurut. 

• " • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ~ lüdöbij. gyomorgörcs és mis gyo¬ 
morbajok, minden belső gyulladás 
ellen, további étvágytalanság, rossz 
emésztés, székrekedés slb. ellen biz¬ 
tosan hat. Külsőleg, szájbetegségek, 
fogfájás, égett sebek, kiütés, nyilalás 
és különösen influenza ellen stb. 
használ. 1 kicsiny vagy ti duplanvrg, 
vagy egy nagy családi üti üveg 5 K. 
T H I E R R Y A . gyógysze¬ 
r é sz egyedül valódi C E N T I F O -
L I A - K E N O C S E meglepő, 
csalhatatlan és utolérhetetlen gyó-
gyitóhatásu még a régi, sőt rákos 
sebeknél, sérüléseknél, daganatok¬ 
nál, gyiiladásoknál, kiütéseknél; el¬ 
távolít minden idegen anyagól, ge-
nyedést. sokszor fölöslegessé teszi a 
fájdalmas operácxiót 2 tégely 3'60 K 
>'/,„,: Schutienirel- Apotheke 
des A, Thierry ín Pregrada bri 
Holiitsch. Förakt. Tírok ) . Budapest. 

ZOBRÁNCZ 
GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében. 

Glanbersós, hideg1, kénes, más víz. Gyomor- és mij-
beteg-ek maffyu Karlsbadj*. S 

Fiirdöidény: május 15-től szeptember 15-ig. Előidény: május 
15-től június l-ig. Utóidény : szeptember 1-től szeptember 15-ie 
30 °/o árengedménynyel a lakásoknál. 

Ex a maga nemeben páratlan gyógyvíz, mint ivógyogymód biztos 
± v t nynjt gyomor- és bélbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs 

•ekedéseknél enyhén, oldólag hat.májbaioknál, epehomok és epe¬ 
kövekre oldólag hat. Vértódnlásoknál. szédülését, hiidések. gutaiiiési 
rohamoknál vérelvonólag, felszivólag hat, csúzos és kőszvényes bán-
Ulmaknál e kór okolta erjési termékekre, elrakódásokra ax izületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésért hat Kövérség, sxivelhájaso-
dáa ellen, cznkorbetegségeknél. vesebajosoknál ügy a czukor-, mint 
a fehérjeknilást gyorsan és kedvezően befolyásolja. 

Mint fürdő különféle izudmányokat, daganatokat, izületi és csont-
bántalmakat, csontszat kedvezően oszlatja. Görvélykéros daganatok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmánvok, hashártva izzad-
mányok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat 

Vasnti állomás: ai Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár 
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-Mihály, honnln ké^ 
nyelmes berkoesikon l és Vi óra alatt elérhető. 

, A J Í l o t t h ! ? '? j * e r r e l ""mi'nató. Ára: egy nagy láda 40 üveg¬ 
gel 2P kor., kis láda iü üveggel 11 kor. A víz a vasúton szállítási 
kedvezményben részesül. 

Megrendelések és tudakozódások : «Szobráncz gyógyfürdő 
igazgatóságának Szobrioez gyógyfürdő" cximzendok. Posta-

•lM Í T i r i • m i s "''y1"11- A K™* ÍK»zgat6-orvosa : Dr. Rnssay 
Gábor Lajos. A flirdő • 

MŰASZTALOSOK SZÖVETKEZETE 
DISZMŰ ÁRUK 
CSILLÁROK :: 
SZŐNYEGEK:: 
KÉPEK :: » :: 
TERRACOTTA 
MŰKŐVÁZÁK:: 
SZÖKŐKUTAK 
RAKTÁRON :: 

W 

TELEFON 
: 118-80: 

BUDAPEST, IV., VIGADÓ-TÉR 1. SZÁM 
=(DDNAPARTI conso) = = 

LAKÁSBERENDEZÉSI VÁLLALATÁNAK 

MINTATERMEIT 
A BÚTORT VÁSÁRLÓ KÖZÖNSÉG SZÍ¬ 
VES FIGYELMÉBE AJÁNLJA. ÁLLAN¬ 
DÓAN 30-NÁL TÖBB ÉS MINDEN IGÉ¬ 
NYEKNEK MEGFELELŐ BERENDEZÉS 

= ÁLL RENDELKEZÉSRE. = 

KIVITELRE 
SAJÁT V. ADOTT TERVEK SZERINT. A 
BERENDEZÉSEKHEZ TARTOZÓ ÖSSZES 
MUNKÁLATOKAT ELVÁLLALJA S A LEG¬ 
ELŐNYÖSEBB ÁR MELLETT TELJESÍTI. 

SORGMGYSZALLODA 
HÉVÍZ, Keszthely mellett, Zala-m. 
75 száraz, nagyobb és kisebb, minden kényelemmel 
berendezett szobával. 5 perez alatt a világhírű 
kénes 87 39 C° iszapfürdő, mely csuz, köszvény 
és anyagcsere bántalmaknál javaltatik, gya¬ 
log is elérhető, ahova kocsiközlekedés egész 
napon át fentartatik. Kitűnő jó konyha, 
valódi hamisítatlan balatonmelléki bo¬ 
rok, olcsó, előzékeny kiszolgálás. La¬ 
kások penzióval és anélkül is kap¬ 
hatók. Bővebb felvilágosítással 
és tájékoztató prospektussal 
szívesen szolgálatulajdonos 

Antal, Budapest-
Kőbánya. ::: ::: 

Leqdusabb, 
természetes magnézium-

glaubersósForrások. 

IKSZADFÜRDŰ 
— — — (SZATMÁR-MEGYE) ,. 
megnyitás május hó 15-én. 

Meleg ásványvizfürdők, szénsavas fürdők, hi¬ 
deg gyógyvizintézet, inhalátió, 160 kényelme¬ 
sen berendezett szoba, vízvezeték, acetilén vi-
lágitás. Vasúti állomás, posta és távirda hely¬ 
ben. Prospektust és mindennemű felvilágosí¬ 
tást kívánatra készséggel küld 

a fttrdőigazgatóság. 

= 250 cm, kertiernyő, = 
95 cm, vasasztall ál ára 66 K. 
Egyéb kerti bátorokról, valamint vas- és réz-
— bútorokról árlapokat díjtalanul küldünk. — 

PAPAI és NÁTHÁN 
Budapest, VI., Andrássy-ut 2. szám. 

BORSZÉKIPAR 
Kendi Antal , IV., Károly-u. 2. 

ANGOL BORBUTOR készítése, íestése és renová¬ 
lása saját műhelyemben. Ebédlőszékek, iroda-fotelok 
valódi bőrrel. ülőbútor állványok kárpitozása. 

Székátalakitások! 

Szí.-Liikiu-sfürdő gyógyfürdő, Buda. 
Téli és nyári gyógy¬ 
hely. Természetes for¬ 
ró-meleg kénes-forrá-
sok,iszapfürdők,Í8zap-
borogat ások, másságé, 

vizgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvíz-
uszodák. Olcsó és gondos penzió. Csuz, köszvény, ideg¬ 
bőrbajok. Lakás, ellátás felől kimerítő prospektust küld 
ingyen a Szt.-Lnkácsfürdd Igazgatósága, Buda. 

Hölgyek figyelmébe 
Mielőtt :divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

=: tekintse meg — 

PAPEK JÓZSEF 
bőröndös és finom bőr¬ 
áru készítő kirakatait 

Budapest, VIII, Bákóczi-nt 15. 

M A R G I T OTÓGT 
FORRÁS 

Berejfmegye. 
cyomor, belek, húgyhólyag 8 különösen a leg*6-
nervek hnrntoi bántalmainál igen jó hatású még 
•. .'. akkor iá, ha vertelek ecete forog fenn. .-. .'. 
Megrendelhető: ÉDESKUTT L.-nél Budapesten és 

a forrás kezelfiségénél Munkácson. 

Lehetőleg összpontosítsa 
• • szükségleteinek beszerzését egy czégnél, mert ez úton védi érdekeit legjobban. • • 

Előnyei: 
1. Nem kell ismeretlen czégekhez fordulnia. 
2. Nem lesznek szétágazó kötelezettségei. 
3. Állandó összeköttetésnél pontos és reális kiszolgálást biztosit magának. 
4. Állandó összeköttetése mindig vigyázni fog önt vevőjének megtartani. 

Saját érdeke, hogy csak ismert, előkelő czéget tiszteljen meg bizalmával, 

l 

utóda 6S liiíSil részvénytársaságnál 
Budapest, IV., Károly-körút 10. 

Kaphatók kényelmes havi lefizetésre, állandó összeköttetésnél folyószámlára is: 
•termékei. I. A. niaĝ yni* és német irodalom ö 

S. Képek. 
3. Bőröndök és l>öi-ön<Uli-iiK. 
4. Férfi feliérnemftek. 
5. Látcsövek. 
0. Fényképkésziilékek és felszerelések. 
7. Vadászfegyverek, pisztolyok, flótoertek. 
8. Chinaezüstáruk. 
0. >I in<l«'ii ne mii csillár- és petroleiim-lámpn. 
1O. Réztmtorok. 
II. Szőnyegek. 
13. 3Iiii«l«'iiii<'iiiii hangszer. 

l'nlolihili 13 osztályunk összes czikkei első¬ 
rangú minőségűek és minden osztály czikkei-
ről külön kimeritö árjegyzékkel rendelkezünk 
és a kívánt árjegyzékeket ingyen és l>érment̂ *e 

küldjük. 

: Vevőkörünk megtartása pontos ki¬ 
szolgálás és méltányos árak révén. 

Mimién felvilágosítással szívesen szolgálunk. 

BARABÁS ÁBEL. 

A JÖVŐ ÉVTIZED REGÉNYE 
Ára 4 korona. 

Fantasztikus regény, mely a mai politikai 
viszonyok pontos ismerete alapján alkot ké¬ 
pet a jövő fejleményeiről, a bekövetkezendő 
balkáni háborúról, a mely Magyarország dia¬ 
dalával végződik. Szórakoztató volta mellett 

nagy tanulságot rejt magában. 

A KISFALUDY-TÁRSASÁG 
LEGÚJABB KIADVÁNYAI: 

Jl fordítás művészete. 
Irta RADÓ ANTAL. 

Ara fűzve 2 \ 40 f., vászonkötésben j \ S ° / • 

Művészeti dolgozatok-
Irta KELETI GUSZTÁV. 

Ara fűzve 8 1^., vászonkötésben 9 7f 60 f. 

Jones Tamás, 
a talált gyerek-

- Regény három kötetben. • 

Irta FJELD1NG HENRIK. 
Angolból fordította 

SZÜRY DÉNES. 
Ara a bárom kötetnek fűzve íj Tf., 

vászonkötésben 21 T{ 60 f. 

Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára, 
= Szerkeszti: LÓCZY LAJOS. = 

HÉDIN SVEN 

TRANSZHI MALÁJA 
Felfedezések és kalandok Tibetben. 

A kézirat nyomán svéd eredetiből átdolgozta 

KONDOR ALFRÉD. 

2 térképpel, 22 szöveg képpel, 4 színes mümellék-
lettcl, l színes panorámával és 44 képmdlékleltel. 

Ara 15 korona. 
Hédin Sven napjaink legeredményesebb ós legnagyobb hír-
nevű utazója s az ő utazásai közül is legérdekesebb az, 
melyet ebben a könyvében ir le. Föltárta vele Tibetet, a 
fold legelzártabb területét, az eddig ismeretlen helyek egész 
seregét fedezte fel. izgalmas és veszedelmes kalandok során 
inent keresztül. Mindezt egy regény élénkségével mondja 
3! könyvében, mely az eredeti kéziratból készült, kiválóan 

gondos átdolgozásban körül a magyar olvasó kezébe. 

A RÉGI MAGYARORSZÁG 
1711 1825. 

Irta GRÜNWALD BÉLA. 
Ara 10 K. Harmadik kiadás. Ara 10 K. 
A XVIII. századi Magyarország közéletének, a rendi Allam¬ 
unk és társadalomnak nagyszabású kritikai képe. Több 
mint húsz éve jelent meg először, de ma aktuálisabb, mint 
valaha volt; gondolatmenete, kritikája, felfogása folytonos 
hatással van a mai közéleti vitákra: publicisztikánk egy 
egész iskolája belőle indul ki. Élénk, szemléletes előadásá¬ 
val, éles dialektikájával a legérdekesebb olvasmányok egyike 

Kiadja a Franklin-Társulat. 

l A IMI D1T l 
L.MIVI "C .L . 

— — — — Kaphatók a kiadónál: ^ ~ ~ ~ ~ 
könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál 
és minden könyvkereskedésben. = z 

irodalmi becsü ujdonságl 
LENKEI HENRIK 

AZ ÉN HŐSEIM. 
Eredeti felfogású, mély és szárnyaló költemények 
gyűjteménye. Az emberi művelődés nagy szellemei¬ 
nek lelkét elevenítik meg, hatalmas filozófiai gondo¬ 
latokkal, színes, költői köntösben. A maga nemében 
páratlan költő koncepció; lelki gyarapodással olvassa 

minden művelt ember. 
KIADJA A FRANKLIN-TÁBSULAT. 

Ara 4 korona. 

MŰVÉSZETI KÖNYVTÁR 
Szerkeszti K. LIPPICH ELEK. 

Legújabb kötetei: 

Szinyei Merse Pál. 
IRTA 

MALONYAY DEZSŐ. 
Nagy maj/yar mesterünk életének és művészeté¬ 
nek kimeritö jellemzése, műveinek reprodukciói¬ 
val. Maga Szinyei irta mejj benne önéletrajzát, 
művészi' hitvallását pedig facsimilében közli a 

kötet. 
Ára diszkötésben 8 korona. 

Dürer. 
IRTA 

FELVINCZI TAKÁCS ZOLTÁN. 
A német művészet legnagyobb mesterének mun¬ 
kásságát nagy tárgyismeretté], élénk előadásban, 
művei teljes sorozatának bemutatásával ismerteti. 
Dürer művészete oly biztos, szemléletes kör¬ 
vonalakkal jelenik meg e könyvben, mint valami 

tükörben. 
Ara diszkölésben 8 korona. 

Budapest, VI., Andrássy-út 21. 
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Háló-, étkező- és buffet-kocsik közlekedése a magyar királyi államvasutak vonalain 
1910 május hó 1-től kezdve, 

I. H á ] i ó k ö c s i k 

"5 Vonal 
I n d u l É r k e z i k A hálókocsi pótjegyek árai 

"5 Vonal honnan órakor számú 
vonatta hová órakor vonalrész I. oszt. II. oszt "5 Vonal honnan órakor számú 
vonatta hová órakor vonalrész 

korona 

1 Budapest keleti p. u. — Wien 
Itruck-Királyhidán át 

Budapest keleti p. n. éjjel 1100 12 Wienbe regg. i 651 , Wien vagy viszont 9.60 7.20 1 Budapest keleti p. u. — Wien 
Itruck-Királyhidán át WiepMl i 1020 11 Budapest keleti p. u. < 625 

Wien vagy viszont 9.60 7.20 

F 

Budapest nyugoti p. u.— Wien 
Marcbeggen át 

Budapest nyűgöt p. u. < 930 118 Wienbe i 555 Vien vagy viszont 9.60 7.20 

F 

Budapest nyugoti p. u.— Wien 
Marcbeggen át Wienből « 1105 117 Bndapest nyugoti p. u. « 740 

Vien vagy viszont 9.60 7.20 

F 

Budapest nyngoti p. i 
Bndapest nyugoti p. n. este 935 502 Segesvárra d.e. H 12 Budapest keleti p. u.— Segesvár vagy viszont 

« « « — Kolozsvár « « 
Kolozsvár— Segesvár vagy viszont nappal 

14.40 
9.60 
4.80 

10.80 
7.20 
3.60 

F 

Budapest nyngoti p. i 
Segesvárról d.u. 515 501 Budapest nyugoti p. n. regg. 730 

Budapest keleti p. u.— Segesvár vagy viszont 
« « « — Kolozsvár « « 

Kolozsvár— Segesvár vagy viszont nappal 

14.40 
9.60 
4.80 

10.80 
7.20 
3.60 

F 

Budapest keleti p. u.— Bukaresti) 
Arad, Piski, Predealon át 
(csak június 1-től) 

Bndapest keleti p. n. « 200 602 
Predealra 
Bukarestbe 

< 633 
(Le. 1135 

Budapest keleti p. u.— Bukarest vagy viszont 
« « « —Predeal « « 

17.40 
14.40 
14.40 
14.80 

— .— 

F 

Budapest keleti p. u.— Bukaresti) 
Arad, Piski, Predealon át 
(csak június 1-től) Bukarestről 

Predealról 
l 

este 
500 
842 601 Budapest keleti p. u. d. u. 1 15 

t « « —Brassó 
« « « — Arad 0 « nappal 

17.40 
14.40 
14.40 
14.80 

10.80 
3.60 

F 
Budapest keleti p. u. « 930 608 Piskire d. e. 10 52 Budapest keleti p. u.— Piski vagy viszont 

Arad— Bukarest vagy viszont 
« — Predeal « « 
< — Brassó « « 

9.60 
13.60 
9.60 
9.60 

7.20 
F 

Piskiről d.n. 412 607 Budapest keleti p. regg. g 10 

Budapest keleti p. u.— Piski vagy viszont 
Arad— Bukarest vagy viszont 

« — Predeal « « 
< — Brassó « « 

9.60 
13.60 
9.60 
9.60 7.20 

6 Budapest nyugoti p. u. — Bukarest 
Temesvár — Verciorován át 

Budapest nyugoti p. u. « 240 704 
Verciorovára 
Bukarestbe 

éjjel 1 32 
d. e. 11 50 

Budapest nyngoti p. n. — Bukarest vagy viszont 
« « « —Orsóvá « « 
« « « — Temesvár </. « 
« « « —Temesvár « « nappal 

16.60 
9.60 
9.60 
4.80 

7Í20 
7.20 
3.60 

6 Budapest nyugoti p. u. — Bukarest 
Temesvár — Verciorován át Bukarestről 

Verciorováról 
i 

éjjel 
555 
303 703 Budapest nyugoti p. u. d. u. 1 25 

Budapest nyngoti p. n. — Bukarest vagy viszont 
« « « —Orsóvá « « 
« « « — Temesvár </. « 
« « « —Temesvár « « nappal 

16.60 
9.60 
9.60 
4.80 

7Í20 
7.20 
3.60 

7 Budapest nyugoti p. u. — Házias2) 
Bndapest nyngoti p. u. < 
Szegedről t 

1015 
210 

706 
710 Báziásra d. e. 9 25 Temesvár — Orsóvá vagy 

« —Bukarest « 
viszont 

l 
4.80 

12.80 
3.60 7 Budapest nyugoti p. u. — Házias2) 

Bndapest nyngoti p. u. < 
Szegedről t 

1015 
210 1802 

Báziásra d. e. 9 25 Temesvár — Orsóvá vagy 
« —Bukarest « 

viszont 
l 

4.80 
12.80 

3.60 7 Budapest nyugoti p. u. — Házias2) 
Báziásról d.u. 428 1803 

163709 Budapest nyugoli p. u. regg. 720 

Temesvár — Orsóvá vagy 
« —Bukarest « 

viszont 
l 

4.80 
12.80 

8 Budapest nyngoti p. n. flravii'za 3) 
Bndapest uyngot i p. n. este 1015 

706 
710 

5802 Oravicza d.e. 1020 
Budapest — Versecz vagy viszont 

1 
9.60 
9.60 

7.20 
7.20 

8 Budapest nyngoti p. n. 
Oravicza d.n. 326 

5801 
1803 
709 

Budapest nyugoti p. n. regg. 720 
a. —Oravicza « 

viszont 
1 

9.60 
9.60 

7.20 
7.20 

9 Budapest keleti p. n.— Fiume Budapest keleti p. u. esle 900 1006 Fiúméba d.e. 955 ?iume vagy viszont 
!ágráb « « 

izont 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

9 
Ujdombovár— Zágrábon át Fiúméból f 600 1003 Budapesl keleti p. u. regg. 800 « « « — Í 

?iume vagy viszont 
!ágráb « « 

izont 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

10 Budapest keleti p. u. 
Ujdombovár— Zágráb 

Fiume Budapest keleti p. n. d.u. 410 1004 Fiúméba , 455 

Zágráb— Fiume vagy vi 

?iume vagy viszont 
!ágráb « « 

izont 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

10 Budapest keleti p. u. 
Ujdombovár— Zágráb ön át (vegyes) Fiúméból éjjel 1040 1005 Budapest kelni p. u. d.u. 1215 

Zágráb— Fiume vagy vi 

?iume vagy viszont 
!ágráb « « 

izont 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 11 Budapest keleti p. n. — 
l'jdombováron át (s* 

Zágráb Budapest keleti p. n. « 950 1010 Zágrábba d.e. 955 Zágráb— Fiume vagy vi 

?iume vagy viszont 
!ágráb « « 

izont 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 11 Budapest keleti p. n. — 
l'jdombováron át (s* át) Zágrábból este 742 1007 Bndapesl teleli p. u. t 910 

Zágráb— Fiume vagy vi 

?iume vagy viszont 
!ágráb « « 

izont 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

12 Iiiilapesi teleli p. u . - 1 
Kassán át (vegyes) 

'oprád-Felka*) 
Budapest 
Kassáról keleti p. u. f 1000 

345 
1506 

4 Poprád-Felkára regg. 625 Budapest keleti p. u.— Poprád-Felka vagy viszont 
« « « —Kassa « « 

9.60 
9.60 

7.20 
7.20 

12 Iiiilapesi teleli p. u . - 1 
Kassán át (vegyes) 'oprád-Felkáról 

Kassáról 
este 
éjjel 

1040 
110 

3 
1505 Bndapesl keleti p. u. « 700 

Budapest keleti p. u.— Poprád-Felka vagy viszont 
« « « —Kassa « « 

9.60 
9.60 

7.20 
7.20 

13 Budapest keleti p. u,— Tátra-UomnirzS) 
Kassán át (vegyes) 

Budapest 
Kassáról 

keleti p. u. « 
"gg-

1000 
345 

1506 
4 Tátrt-Lomniezra « 725 

Budapest keleti p. u.— Tátra-Lomnicz vagy viszont 960 7.20 13 Budapest keleti p. u,— Tátra-UomnirzS) 
Kassán át (vegyes) Tátra- Lomniczról 

Kassáról 
este 
éjjel 

845 
110 

813 
1505 Budapest keleti p. n. « 700 

Budapest keleti p. u.— Tátra-Lomnicz vagy viszont 960 7.20 

14 Budapest nyugoti p. u.— Berlin 
Budapest nyűgöt p. u. esle 650 1406 Berlinbe d.e. 1117 Budapest nyugoti p. n. — Berlin vagy viszont 

« « « — Breslau « « 
i i «. — Oderberg vagy viszont 

márka 
13.00 
11.20 

korona 
9.50 

márka 
10.20 
9.— 

korona 
7.— 

14 Budapest nyugoti p. u.— Berlin 
Berlinből d.o. 436 1403 Bndapest nyugoti p. u. « 940 

Budapest nyugoti p. n. — Berlin vagy viszont 
« « « — Breslau « « 
i i «. — Oderberg vagy viszont 

márka 
13.00 
11.20 

korona 
9.50 

márka 
10.20 
9.— 

korona 
7.— 

15 iudapest keleti p. n. — K onstantinápoly Budapest keleti p. u. < 320 901 Konstanlinápolyba reg" 747 Budapest keleti p n 1 3elgrád vagy viszont 
instantinápoly vagy viszont 

frank 
6.00 

29.00 

frank 
4.50 

21.25 
15 onstantinápoly 

Konstantinápolyból este 753 903 Budapest keleti p. u. d u. « « « K 
3elgrád vagy viszont 
instantinápoly vagy viszont 

frank 
6.00 

29.00 

frank 
4.50 

21.25 

II. É t k e Z Ő • • k o c s i k 
1 Vonal I n d u 1 Erkezi k 

S 
Vonni I n d u 1 Érkezik 1 Vonal 

honnan őrikor síjrnu 
voLatla hová órakor S 

Vonni 
honnan órakor számú hová órakor 

1 Budapest k.p.n.— Wien 205 4 640 
15 

16 

Budapest ny. p. o 
Zsoln* 

Budapest ny.p.u.-ról regg. 705 1404 Zsolnára d. u. 133 
1 

Bruck-Királyhidánát Wienből d. e. 850 1 Budapest k. p. u.-ra d. u. 130 15 

16 

Budapest ny. p. o 
Zsoln* 

Budapest ny.p.u.-ról regg. 705 1404 Zsolnára d. u. 133 

2 Bndapest k.p.u. — Wien 
Bruck-Királyhidán át 

Budapeak. p. u.-ról d. e. 920 2 N\ ienbe d. .1. 208 
705 

15 

16 

Budapest ny. p. o 
Zsoln* 

Zsolnáról d. u. 320 1405 Budapest ny.p.u.-ra este 945 2 Bndapest k.p.u. — Wien 
Bruck-Királyhidán át W ienből d. u. 150 3 Budapest k. p. u.-ra esle 

208 
705 

15 

16 

Budapest ny. p. o 
Zsoln* 

Zsolnáról d. u. 320 1405 Budapest ny.p.u.-ra este 945 

3 Budapest ny.p.u.— Wien 
Mareheggen át 

Budapest ny.p.u.-ról d. u. 515 108 \V ienbe esle 935 

15 

16 Budapest ny.p.n.-
Brassó 

Arad- Budapest ny.p.u.-ról regg. 700 604/512 Brassóba estt 1004 3 Budapest ny.p.u.— Wien 
Mareheggen át Wienből d. e. 905 103 Budapest ny.p.u. -rá d. u. 140 

15 

16 Budapest ny.p.n.-
Brassó 

Arad- Budapest ny.p.u.-ról regg. 700 604/512 Brassóba estt 1004 

4 Budapest ny.p.u. — Wien 
Mareheggen át 

Bndapest k. p. n.-ról regg. 
Wienből d. n. 

755 
450 

104 
107 

\\ienbe d. u. 1215 

15 

16 Budapest ny.p.n.-
Brassó 

Brassóról regg. 600 603,511 Budapest ny.p.u.-ra esle 9 55 

5 
Bndapest ny.p.u. — Wien 

Mareheggen át 
Budapest ny.p.u.-ról d. n. 
Wienből d. u. 
Budapest ny.p.n.-róld. u. 

230 
255 
200 

106 
105 
504 

Wienbe este [655 
Budapest ny.p.u.-ra este Í 7 10 17 Budapest ny. p. u. — 

Pozsony 
Budapest ny.p.u.-ról este 650 1406/112 

III /Hír ' 

Pozsonyba esle 10 14 

tí 

7 

Kolozsvár 

Kolozsvár — Bras ó 
Kolozsvárról r*gg-
Kolozsvárról regg. 
Brassóról d u 

520 
646 
220 

503 
502 
501 

Budapest ny.p.u.- rá d. u. 
Brassón d. u. 

111 OU 

150 
144 III. Buifet -k 0 f 5 S Í k 

8 

9 

10 

11 

Budapest ny. p. u. — 
Karánsel és 

Budapest ny.p.u.-ról d. u. 240 704 Karánsebesre éjjel 1050 
1027 1 Budapest k.p.n.-

Zágráb 
Budapest k.p.u.-ról d. D. 410 1004 Zágrábba éjjel 1134 8 

9 

10 

11 

Budapest ny. p. u. — 
Karánsel és Karánsebesről regg. 526 703 Budapest tiy.p.u.-ra d. u. 125 

1 Budapest k.p.n.-
Zágráb Zábrábból éjjel 451 1005 Budapest k.p.u.-ra d. u. 1215 

8 

9 

10 

11 

Budapest k.p.u. l'i.-ki 

Bndapest k. p. u.— 
Zimony 

Budapest k. p. n. — 

Budapestk. p. u.-ról d. u. 
Piskiről . regg. 
Budapest k. p. n.-ról d. u. 
Zimonyról regg. 
Budapest k. p. u.-ról regg. 

200 
455 
320 
619 
710 

602 
601 
904 
903 
906 

IVkire éjjel 
Budapest k. p. u.-ra d. u. 
Zimonyr* éjjel 
Budapest k. p. n.-ra d. u. 
Zimnnyra d. u. 

1001 
1 15 

1018 
105 
1 53 

2 

3 

Bndapest k.p.u. — 
Fiume 

Budapest ny. p. u.— 
\ inkovcze 

Budapestk. p. u.-ról este 
Fiúméból esle 
Budapest k. p. u.-ról <J. u. 
Ninkovczéröl reggel 

900 
600 
255 
453 

1006 
1003 
1902 
1901 

Fiúméba reggel 
Budapest k. p. u.-ra regg 
Vinkovczére esle 
Budapest k. p. u.-n d. u. 

955 
800 

1056 
140 

12 

13 

14 

Zimony 

Budapeslk.p.u.— Fiume 
Budapest k.p.u.— K assa-

Oderberg 

Zimonyról d. u. 
Budapestk. p. u.-ról regg. 
Fiúméból regg. 
Budapestk. p. u.-ról d. u.' 
Oderbergről regg 

252 
700 
755 
410 
952 

905 
1002 
1001 
1004 
1503 

Budapest k. p. u.-ra éjjel 
Fiúméba este 
Bndapest k. p. u.-ri este 
Zágrábba éjjel 
Budapest k. p. u.-ra éjjel 

1000 
752 
935 

1050 
1215 

4 

5 

Zágráb — Vinkovrze 
Budapest k.p.u.— Kassa 

jun.lb-tólszept.l5-ig 
Poprád-Felkáig 

(1. U.- tételt) 

Zágrábból d. u. 
VmkoTczéról d.. e. 
Budapesti, p. u.-ról d. u. 
Kassáról d. e. 1 

Budapestk. p. u.-ról d. u. 

222 
916 

120 

912 

"TaT 

M04/IS03 
1H4/58M 

1504 

1501 

Vinkovczfra este 
Zágrábba d. n. 

Kassára este 

Budapest k. p. u.-ra d. n. 

715 
213 

656 

240 

12 

13 

14 Sátoriliauihelv Budapest k. p. n.-ról regg. 720 402 Sátoraljaújhelyre d. u 1237 6 
Budapest k. p. u. 

Poprád-Felka 
jun. 15-től szép 

Zágrábból d. u. 
VmkoTczéról d.. e. 
Budapesti, p. u.-ról d. u. 
Kassáról d. e. 1 

Budapestk. p. u.-ról d. u. 

222 
916 

120 

912 

"TaT 1501 Poprád-Felkára este 9 30 
O J 403 ] ituua ]asi K. p. u.-ra esle 955 

6 
Budapest k. p. u. 

Poprád-Felka 
jun. 15-től szép ̂ 15-ig Poprád-Felkáról regg. 633 1505 Budapest k. p. u.-ra d. u. 2 40 

«'«* 

A bofiet-kociikban leró 
,, i„etv, 

megfelelő pótjegy váltása mellett 

biró utasok vehetik igénybe, 

érvényes 

Brassón túlra csak I. oszt. menetjegynél vehető igénybe. 
Julios hó. MCI kezdve augusztus hó 31-ig Oravieiáig és onnan közieked k (I. 8-ik tételt). 

Csak „üin, hó 1-től kezdve bezárnia*; augusztus bó 3l-i r . 
Csak bezárólag június hó 30-ig és Bftj.ten.ber bó 15-tól 
Július hó t-lől bezárólag szeptembír hó 14-ig. 

CALDERONI 
MŰ- ÉS TANSZERVALLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

Budapest, IV., Váci-utca 50. sz. 

Brownie-
Kodakok. 

Négyzetes alakú kamarák, 
bőrszerű anyaggal bevonva, 
nikkelezett fémrészekkel. 
Objektivük 3 fényszoritó-
val Mr, pillanatzáruk idő-

1. ábra. felvételekre is alkalmas. 
A 2. sz. Brownie-Kodak 

(képnagyság 6 X 9 %,) _ K 1 3 . — 
Filmtekercs 6 felvételre _„ ._. .... « 1.— 
Tok vitorlavászonból .... _ « 2.— 

A 2A. sz. Brownie-Kodak 
(képnagyság GV^Xl l % , ) _ _ _ — _ « 17.5O 
Filmtekercs 12 felvételre « 2 6 0 

, 6 « .... « 1.30 
Tok vitorlavászonból _ .„ .... .... _ ... « 3.— 

A 3. sz. Brownie-Kodak 
(képnagyság 8X10 V» % ) « 30.— 
Filmtekercs 12 felvételre « 3.70 

, 6 « « 1.85 
Tok vitorlavászonból .... . _ « 4.— 
Laboratóriumi felszerelések .._ .._ K 5.— « 9.— 

2. ábra. 

Folding-Brownie-Kodakok. 
Összecsukható 

olcsó készülé¬ 
kek, melyek a 

Brownie és 
Polding Pocket-
Kodak-készülé-

kek előnyeit. 
egyesitik. [̂  

Objektivüklris-
diafragmával 
bír. Automa¬ 

tikus pillanat¬ 
zárral vannak ellátva és 3 távolságra beállíthatók. 
A 2. sz. Folding-Brownie készülék 

(képnagyság 6X9 %>) K 2 6 . -
Filmtekercs 6 felvételre _ 1.— 
Tok vitorlavászonból .„ .... 3.— 

A 2A. sz. Folding-Brownie készülék 
(képnagyság BVsXll % ) .... 42.— 
Filmtekercs 12 felvételre _. 2.6O 

« 6 « 1-30 
Tok vitorlavászonból 4.— 

A 3. sz. Folding-Brownie készülék 
(képnagyság 8x10V* %,)._ - 48.— 
Ugyanaz Eektilinear objektívvel — 59.— 
Filmtekercs 12 felvételre 3.7O 

6 « 1-85 
Táska vitorlavászonból — 4.— 

A 3A. sz. Folding-Brownie készülék 
(képnagyság 8X14%,) - 60.— 
Ugyanaz Eapid-Bektilinear objektívvel _ 7U.— 
Filmtekercs 10 felvételre 3.7O 

6 « 2.25 
Táska vitorlavászonból „ - .- ;'• 
Laboratóriumi felszerelések K 5.—, 9.—, 12. 

Bulls-Eye-Kodakok. 
Négyzetes alakú fából 
készült kamarák, bőrrel 
bevonva. Achromatikus 
objektívvel és emeltyűs 
pillanatzárral vannak fel¬ 
szerelve. Keresővel bir-
nak és állványra alkal¬ 

mazhatók. 5. ábra. 
A 2. sz. Bulls-Eye-Kodak 

(képnagyság 9X9 %,) 
Filmtekercs 12 felvételre -

. 6 « 
Táska bőrből ... 

A a sz. Bulls-Eye-Kodak 
(képnagység 8X10'/« %>) 
Filmtekercs 12 felvételre 

. 6 « 
Táska bőrből 

Laboratóriumi felszerelés -
Ajánlatos e készülékhez a Tank 

előhívó-készülék 9 %• 

K 4 1 . -
3.O5 
1.55 
9.— 

5O.— 
3.70 
1.85 
o 
9 — 

28.50 

3. ábra. 

Kodak-készletek. 
K/ok a készletek elegáns fadobozokban 
vannak elhelyezve és ajándéknak igen 

alkalmasak. 
A készletek tartalmaznak: 

l fényképező készüléket, 
l előhívó készül <">ket és 

laboratóriumi felszerelést. 
A 2. sz. Brownie kés/.let K 'Ml. 
A 2 A. « • - « 5«.-
A 2. * l (.Iliim.) lirownic 

készlet • 4O.— 
A 3. « Folding lirownie 

készlet « 86.— 
Más készletek árai a fényképező kamara^ 
és az előhívó-készülék árai szerint 

módosulnak. 

Folding-Pocket-Kodakok, 
Távolságbeállitással. 

Alakra hasonlítanak a többi 
Folding-Pocket-Kodak késsülé¬ 
kekhez, csakhogy jobb optikával 
és joiib minőség íipillanat-
zárral vannak ellátva. 
Egyes minták a Bausch 
Lomb-féle Vioo másod¬ 
percig szabályozható pil¬ 
lanatzárral van¬ 
nak ellátva. 
E készülékek 
különös köz¬ 
kedveltségnek 
örvendenek. 

6. ábra. 

Az 1A. sz. Special Folding-Pocket-Kodak 
(képnagyság 6V?X11 %)... _ 
Filmtekercs 12 felvételre : _ 

« 6 t 
Táska bőrből ... ... 

A 2. sz. Folding-Pocket-Kodak 
(képnagyság 9x9 %,) .„. _ 
Filmtekercs 12 felvételre _. 

« 6 « -
Táska bőrből ... 

A 3. sz. Folding-Pocket-Kodak 
gyság 8X10V« %») 

K 8 2 . -
2.60 
1.3O 
*j 

78.— 
3.05 
1.55 

_ .100.— ^ÍVC^JlJCTgJ D0.g WX--\»^ / * ffíl f - -

UgyanazBapi d Aplanat obj. ésB.és L. zárral«12O.— 
Goerz Dagor 

< « « « « Koilos « 
« Zeiss Tessar objectiv és Compound 

zárral — — _~ — — — ~ — — — — 
Hátfal, beállitó-üveggel, lemezek 

használatára — — ._ 
Kettős lemeztartó 8X10 Ví % _ 
Filmtekercs 12 felvételre 

« 6 • 
Csomagfilm-kaszetta adaptálással _ .... _ 
Premolapfilm 8X10'/« .... 
Táska bőrből__ _ ,._ _ ... 

A 3A. sz. Folding-Pocket-Kodak 
(képnagyság 8X14 %,) 
Ügy anazRapidAplanatobj.esB.es L. zárral 

c Goerz Dagor « « « « « 
, « « • < Koílos « 
« ZeissTessar objectiv- ésCompound 

zárral ._ 
Hátfal, beállitó-üveggel, lemezek 

használatára . 
Kettős lemeztartó 8X14 % _ 
Filmtekercs 10 felvételre _ 

6 
Csomagfilmkaszetta adaptálással . 
Csomagfilm 8X14 %, 
Táska bőrből _ 

A 4. sz. Folding-Pocket-Kodak 
(képnagyság 10X12'/« %»J - ; - ~ - T 
Ugyanaz Bapid Aplanat objectiv és B.és ti. 

pillanatzárral _ 
Ugyanaz Goerz Dagor objectiv és B. és It. 

pillanatzárral — 
Ugyanaz Goerz Dagor objectiv- és Koilos-

zárr&l ~ ~~ " 
Ugyanaz ZeissTessar objectiv-és Compound 

zárral _ 
Hátfal, beállitó-üveggel, lemezek 

9.— 

2 5 0 . -
.260.— 

.260.— 

. 12.— 

. 5.— 

. 3.7O 

. 1.85 

. 15.— 

. 3.70 

. 7.— 

.120.— 
• 140.— 
.290.— 
. 305.— 

„ . 310 . -

1 2 . -
6.— 
3.70 
2.25 

18.— 
460 
9 . -

Kettős lemeztartó 10X12 '/* %. 
Filmtekercs 12 felvételre 

6 
Táska bőrből 
Laboratóriumi felszerelés _ K 
Ajánlatos e készülékhez Tank 

előhívó készülék « 

115 . -

140.— 

290.— 

305.— 

31O.— 

6.— 
4.60 
230 
9.— 

12.— 

28.50 • 3 5 . -

Folding-
Pocket-
Kodakok. 

Tavolság-beálli-
tás nélkül. 

Összecsukható ka¬ 
marákfinom bőrrel 
bevonva és csino¬ 

san kiállítva. 
Achromatikus ob-
jektivük Iris-dia-
fragmával van el¬ 
látva. Automatikus 
pillanatzáruk idő¬ 
felvételekre alkal-

5. ábra. 

K 
Az 1. sz. Folding-Pocket-Koditk 

(képnagyság ÍJX9 %,) 
Filmtekercs Iá felvételre 

t 6 . .... 
Táska bőrből ... „ ... 

Az 1A. sz. Folding-Pocket-Kodak 
(képnagyság 6V«X11 %,) K 
Filmtekercs 12 felvételre _ 

« 6 « 
Táska bőrből .... _ 
Laboratóriumi felszerelés 
Szerkezet a készülékek állványra való 

alkalmazására _ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ 
Ajánlatos a Tank előhívó-készülék, 

9 %. 

5 2 . -
2.15 
1.10 
6.— 

62.— 
2.60 
1.30 
7.— 
9.— 

3.75 

28.50 

Premoelte-
készülékek. 
Fából késiül! összeesuk-
haló kamarák finom bőr¬ 
rel bevonva. Fényerős ob-
jektirük Irk-diafragmával 
van ellátva; pillinatzáruk 
időfelvételekre is alkalma¬ 
sak. A készülékek 2 távol¬ 

ságra beállíthatok. 
Az 1. sz. 

Premoette 
(képnagyság 

6X9%.) K 26.50 
Premo-lapfilm 

6X9 %, K 2.25 
Táska bőrből. 6.— 
AzlA.sz.PremoeUeképnagys.6ViXll %, K 34.— 

Premolapfilm 6 V»X 11 %, _ ... • 2.6O 
Táska bőrből _ ... . « 7.— 

7. ábra. 

Az l A. sz. 

9. ábra. 
szülék redönyiára Viooo másodpercig szabályozható. 

A készülék ára Zeiss Tessar objektívvel 
F :4-5, IIS'V K 320.— 
Filmtekercs 12 felvételre K 2.6O 

. 6 . K 1.3O 
Táska bőrből- _ K 1O'— 

E készülék ha-
snnlit az l A. sz. 
Fold ing-Poekel-
Kodak késziilék-

hoz, csakhogy 
terjedelmesebb és 

nehezebb, de 
azért mégis köny. 

nyebb és kezel¬ 
hetőbb mint ha¬ 
sonló reJőnyzá-
ros készülé¬ 
kek. A ke-
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CALDERONI MŰ- ÉS TANSZERVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Budapest, IV., Váci-utca 50. sz. 

Az 1. és 1A. sz. 
Premo-Junior 

kamarák. 
Csak l'reino-filmek 

számára. 
Kicsi és könnyű 
kamarák, oly mű¬ 
kedvelők számára, 
kik szivesebben 

dolgoznak Premo-
filmekkel, mint te¬ 
kercsfilmekkel. 

Ezen kamara 2 
nagyságban kap-

*• ábra- ható és pedig: 
1. sz. P remo-Jun io r kamara. 

A készülék méretei 8X14X12 %,, súlya 3S5 grm., 
képnagysága 6X9 %,. 

1A. sz. Premo-Junior-kaniara . 
A készülék méretei 9X14X14 %,, súlya 380 grm., 
képnagysága 6V*X11 %,. 
Az 1. sz. Premo-Junior kamara _ _ __ K 13.— 
l Premofilm 6X9 %, (12 felvétel) 2.25 
Az IÁ. sz. Premo-Junior kamara 19.— 
1 Premofilm 6V<X11 %, _ 2.6O 
l Tok vitorlavászonból.. K 3 . - , &5O 
l Laboratóriumi felszerelés 1. sz.-hoz _ 5.— 
l . • 1A. t 9.— 

Goerz-Anschiitz «Jingo» összecsukható kamara. 

10. ábra. 

Ezen általánosan ismert kamara igen célszerű módosítá¬ 
sokon ment át, miáltal az elsőrangú készülékek sorában 
foglal helyet. Pillanatzára a felhúzás alkalmával nem nyílik, 

ami különösen filmek használatánál igen előnyös. 
Képiiagyság 9X12 cm. 

A készülék ára 3 kettős lemeztartóval és 
Goerz-Dagor-objektivvel F : 6'8, III 0 K 311.— 

« Celor . F : 4-8, Ib/0 _ 317.— 
• Syntor « F : 6-8, Id,() 263.— 

Kettős lemeztartó 9X12 %, „ . . 14.5O 
Váltókaszetta 12 lemezre 48.— 
Csomagfilmkaszetta 9X12 % 24.— 
Bőrtáska a készülék és lemeztartók szá¬ 

mára , , _ _ _ _ . _ _ _ ._ _. 18.— 
Autoehrom kaszetta 36.— 
Kamaratoldalék 36.— 
Ehhez kettős lemeztartó 14.50 

Képnagyság 13x18 cin. 
A készülék ára 3 lemeztartóval és 

Goerz-Dagor-objektiwel F:6'8, 111,2 _ K 411.50 
. Celor « F:4-8, Ib/2 _ 411.5O 
« Syntor t F : 68, Id/2 _ 3:t9.5O 

Kettős lemeztartó 13X18 %, 19.5O 
Váltókaszetta 12 lemezre 57.5O 
Csomagfilmkaszetta 3O.— 
Bőrtáska a készülék és lemeztartók szá¬ 

mára 24.— 
Autoehrom kaszetta 13X18 43.5O 
Kamaratoldalék_ _ _ 54.— 
Ehhez lemeztartó :. 19.5O 
Ezen «Ango» készülék 4X5 inches, 10X15 és 9X18%, 

lemeznagyságokban is készfii. 

Goerz-Manofok-Tenax. 
Képnagyság 9X12 %,. 

Aluminium-keméoyfémből 
készült lapos kamara kettős 
kihúzással. A készülék és 
kaszetták bőirel vannak be¬ 
vonva és bőrkihuzattal bir. 
U-alakú előrésze eltolható 

Compound vagy 
Koilos zárral van 

felszerelve. 
A készülék ára 3 egyes lemeztartóval bőrtokban és 
Goerz-Dagor objektívvel F : 6'8, 120%, K222-— 

• Syntor • F : 68, 120 %, i 174.— 
« Celor « " F: 4-8, 120%, •228. - -

Csomagfilmkaszetta bőrrel bevonva 9X12 %, • 12.— 
Egyes lemeztartó fémből • 2.5O 
Tok bőrből, a készülék, lemeztartók és cso-

magfilmkaszetta számára • |-_». 

11. ábra. 

Goerz-Tenax összecsukható mellényzsebkamara. 
Képnagyság 41 »X6 %,. 
Fémből készült kamara 
2X7X9 %, méretben. 
Rövid gyútávolú objek-
tive különös éles képe¬ 
ket ad, melyek nagyí¬ 
tásra nagyon is érdeme¬ 
sek. Pillanatzára Vioomp. 
szabályozható és időfel¬ 
vételekre alkalmas. 
A lemeztartók új ezüstből 
vannak készítve. A ka¬ 

mara és a 6 kaszetta külön-külön bőrtokban vannak. 
A készülék ára 6 egyes lemeztartóval és Goerz-Dagor 

objektívvel F : 6'8, 75%, ... K240.— 
Goerz-Syntor objektívvel F : 6-8, 75%, .. « 18O.— 
Egyes lemeztartó újezüstből - ... « 3.75 
Hat egyes lemeztartó bőrtokban . . « 25.25 
Sárgaszinszürő foglalatban - _ — • 7.20 

Iá. ábra. 

13. ábra. S J S 
Tenax nagyitókészíilék, mely 13X18%, kama¬ 

rából, l lemeztartóból, kondensorból és lámpából 
áll K11O.— 

Minden további lemeztartó 13X18%, _ • 15.— 

«lca» Minimum-Palmos. 
Képnagyság 6X9 vagy 6V«X9%, 

Összecsukható készülék könnyű-fémből, beállitási 
szerkezettel az objektíven, redőnyzárral idő- és 
pillanatfelvételekre, amelynek hasadóka a felhúzás 

alkalmával zárva marad. 
A készülék ára: 

Zeiss Tessar F:6-3,112 %, gyútávú objektív-,3lemez-
tartó- és táskára! K 321.60 

Zeiss Tessar F:4-5,112 %, gyútávú objektív-, 3 lemez¬ 
tartó- és táskával K 333.60 

Zeiss Tessar F:6-3 112 %, gyútávú objektív-, l cso-
magfilmkaszetta- és táskával _. K 306.— 

Zeiss Tessar F:45 112 %, gyútávú objektív-, l cso-
magfilmkaszetta- és táskával K 318.— 

Kettős lemeztartó 6X9 vagy 6'/sX9 %, drbja K 12 — 
Csomagfilmkaszetta drbja_. 2O.ÍO 
Adapter a bádogkaszetták számára 24.— 
Egyes lemeztartó bádogból drbja 1.20 
Sikfilmtartó lemeztartókba drbja 1.10 
Távcső-toldat, 45 %, negatív-lencsével— _ 78.— 

14. ábra. 

«Ica» Minimuni-Palnios. 
Képnagyság 9X12 «„. 

Kézi készülék könnyű fém¬ 
ből, összecsukható előrész-
szel, beállitási szerkezet az 
objectiven, redőnyzár idő-

és pillanatfelvételekre. 

A készUlék ára: 
Zeiss-Tessar F: 6-3, 150 %, gyútávú objectiv-, 3 kettős 

lemeztartó- és táskával K 34O.8O 
Zeiss-Tessar F : 4-5,150 %, gyútávú objectiv-, 3 kettős 

lemeztartó- és táskával . K 379.30 
Zeiss-Tessar F:6-3, 150%, gyútávú objectiv-, l Csomag¬ 

filmkaszetta- és táskával K 318 — 
Zeiss-Tessar F : 4-5, 150 x gyútávú objectiv l csoma"-

fihnkaszetta- és táskával „ K 356 50 
Kettős lemeztartó 9X12 %, drbja __ 1560 
Csomagfilmkaszetta drbja „ ~ 24Í— 
Adapter bádogkaszetták számára '>V 
Egyes lemeztartók bádogból 9X12 %,, drbja ~1 45 
Sikfilmtartó, a lemeztartókba drbja l 2O 
Ducar-szürő autochrom-felvételekhez Tessar F : 6-3 

számára __ _ jj -|g _]_ 
Ducar-szűrő autochrom-felvételekhez "Tessar F : 4-5 

számára . jj 24 ' 
Távcsötoldat 60 %, negatív lencsével . 9OÍ 
Távcső objectiv F: 10, 45 %, gyútávval ... « 24O.— 

«Páris» műkedvelő készülék. 
Amerikai diófából és kettős kihúzással. Az objektív fel-
s letolható, a beállítás fogasrnd-szerkezettel történik. 

Nagyság _ ! ) x , 2 j 3 X 1 8 1 8 X 2 4 2 4 X 3 ( ) 

Ara 3 kettős kaszettávaÍK36.— 4'>— 6O— 9O — 
Külön kettős lemeztartó« 4.— 5.59 &.— i s ' _ 

«lca» Minimum-Stereo-Palmos. 
Képnagyság 
9X18 %,. 

,1095 
16. ábra. 

Stereo- és panoráma felvételekhez. 
A készülék ára: 

Két Zeiss Tessar F : 6-3, 136 %, gyútávú objektív, 3 
lemeztartó és táskával stereo-felvételekre K 538-80 

Zeiss Tessar F:6-3, 180%, gyútávú objektívvel, 
9X18%! panoráma-felvételekhez, 3 lemeztartó¬ 
val és táskával K 356.50 

Zeiss Tessar F : 6-3, 180'%, gyútávú objektív, deszká¬ 
val, panoráiiia-felvételekre, külön „ ... K2O0.50 
Kettős lemeztartó 9X18 % drbja ...._. « 19.20 
Tekercsfilmkaszetta 9 X 18 % « 66.— 
Sikfilmtartó, a lemeztartókba, drbja_ « 1*45 

«lca» Stereo-Palmos. 
Képnagyság 9X12%, 
Kézi kamara könnyű 
fémből, alapdeszká¬ 
val és redőnyzárral 
stereoskop- és pano¬ 

rámafelvételekre. 
A készülék ára : 

Két Zeiss Tessar 
F : 6-3 150%, gyú¬ 
távú -objektív- 3 
lemeztartó- és tás¬ 
kával K 458.4O 

Zeiss Tessar F:6-3 
150 gyutávu 
objektív, deszká¬ 
val 9X12 %, pa¬ 
noráma-felvételek¬ 

hez, külön K132.— 
Kettős lemeztartó 

9X12 %,, 
darabja K 15.6O 

Csomagfilmkaszetta 
9X12 %,, 
darabja K 24.— 

Sikfilmtartó, a lemeztartókba, darabja 
Távcsőtoldat 60 %, negativlencsével 

18. ábra. 
. 1.20 
102.-

„Ica" Egyetemes 
Palmos-készíilék, 
Képnagyság 9X12 %, 
Négyzetalaku kamara 
könnyű fémből, bőrát-
huzattal 35 %, kihúzás¬ 
sal, rövid és nagy gyú¬ 
távú objektívek hasz¬ 

nálatára. 

A készülék ára: 
1eiss-kettősProtarF:6-3, . „ m 

gyútávú objektív, Compound 
zárral, 3 kettős lemezjartó-
val és táskával K 433.20 

Zeiss Tessar F : 6-3, 150%, 
gyútávú objektív Compound¬ 
zárral 3 kettős lemeztartó¬ 
val és táskával K 391.20 

Protar objektív F : 18, 86 %, 
gyútávval, nagyszögü fel¬ 
vételekhez és adapter, 
külön K 97.20 

Redőnyzár, a kamarához il¬ 
leszthető K 72.— 

Távcsőtoldat 60 %, negativ-
lencsével _ K 102. 

Lemeztartók, Csomagfilm¬ 
kaszetta mint a 9X12 %, 

Minimum-Palmosnál. 

19. ábra. 

1108 

20. ábra. 

„ALPHA" kézi kamara, Watson-féle minta. 
%, lemeznagyság. 

Ez a készülék szerkezetére nézve ugyanolyan, mint a 
világhírű Watson-cég kézi kamarája. A kamara finom 
mahagomfából van készítve és keresővel ellátva. 
A készülék újabban Rodenstock-féle Rapid- Aplanattal 
van ellátva, mely Junior-zárral és Iris-diafragmával 

bír. A pillanatzár időfelvételekre is alkalmas. 
A készülék ára 3 kettős lemeztartóval K 65 — 
Csomagfilmkaszetta 9x42 %, __ • 12.— 

CALDERONI MŰ- ÉS TANSZERVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Budapest, IV., Váci-utca 50. sz. 

„ICA" egyetemes Palmos-készülék, 
Képnagytíág 13X18 

21. ábra. 

22. ábra. 

Négyzetes alakú 
kamara könnyű 
fémből, három¬ 

szoros kihúzással, 
nagy és rövid gyú¬ 
távú objektívek 

használatára, eset¬ 
leg stereoberende-
zésre alkalmas. 

A készülék 'ára: 
Zeiss 'kettős" Protar JV 35/300, 186 gyútávú 

objektívvel, Compoundzárral, 3 kettős le¬ 
meztartóval, táskával K 768.40 

Zeiss Tessar F : 6'3, 210 gyútávú objektív¬ 
vel, Compoundzárral, 3 lemeztartóval, 
táskával _ _ « 770.40 

Zeiss Protar objektív F : 18, 112 %,, külön « 76.80 
Két Zeiss Tessar F : 6-3, 136 %, gyutávu 

objektív stereo, Compoundzár és stereo-
berendezés .... _ .... « 343.20 

Kettős lemeztartó 13X18 %, darabja « 20.40 
Csomagfilmkaszetta 13X18 %, '.... ,„ .... « 30.— 
Távcsőtoldat 60 %, negatív "lencsével _ « 1O2.— 

Bébe összecsukható zsebkamara, 
Képnagyság 
4V*X6 %,. 

Fémből készült 
csinos kiállítású 
kamara, mely 

zsebben könnyen 
elfér. Csakis első¬ 
rangú objektív¬ 
vel lesz felsze¬ 
relve, mely Iris-
diafragmával van 
ellátva. Pillanat¬ 
zára Vioo másod¬ 
percig szabályoz¬ 
ható. A készülék 

egyes távolságokra beállítható. — A kamara bőrtokban 
és a 6 egyes lemeztartó nemeztokban van elhelyezve. 
A készülék ára fenti felszereléssel és Suter 

Anastigmattal F : 5 K 2<>O. -

23. ábra. 

Zeiss-Tessar objektívvel F 4-5 _ 
Hat lemeztartó 4 lfíX& %, 
Váltókaszetta 12 lemez számára. 
Csomagfilmkaszetta . . _ _ 
Sárga szinszürő, foglalatban 

252.— 
13.80 
65.— 
18.-
5.-

LGaumont&Cie„Block-Notes". 

24. ábra. 
Teljesen fémből készült, szabályozható! pillanatzárral, 
időfelvételekre is alkalmas. A készülék egy tokban 
és a hozzátartozó 6 db. lemeztartó is külön egy 

tokban van elhelyezve. 
Képnagyság 4 l/íX& %,. 
A készülék ára Rektylinear objektívvel K }».">.— 
•« « « Zeiss-Tessarral F : 6'3 _ « 21O.— 
< « « Goerz-Dagorral F : 6-8 . « 22O.— 
6 db. lemeztartó táskával * 15.— 
A Block-Notes-hoz külön nagyitókéazülékek jönnek 

forgalomba még pedig 13X18 %, és 18X24 %, 
nagyságban. 

L Gaumont & Cie „Stereo-BIock-Notes". 
Képnagyság 6X13 %,. 

25. ábra. 
Ez a készülék teljesen hasonlít a kis Block-Notes-
hoz, csakhogy 2 objektívvel bir stereoskop-felvéte-

lekre összeegyeztetve. 
A készülék ára 2 Tessar objectivvel F : 6-3 és 12 

lemeztartóval 2 tokban ... . K 45O.— 
Egyes lemeztartó 6X13 %, « 3.25 
Stereoskop másolókeret 6X13 7» — « 7.— 

„Stereospido". 
Képnagyság 6X13%,. 

26. ábra. 
Teljesen fémből készült legfinomabb stereoskop készü¬ 
lék, mely panoráma felvételekre is alkalmas. Ingával 

ellátott keresővel és szintezővel bir. 
A készülék ára bőrtokban: Goerz-Dagor objektívek¬ 

kel F.-6-8 K 55O.— 
Zeiss-Tessar objektívekkel F : 6'3 « 550.— 
Váltókaszetta 12 lemez számára « 10O.— 
Adapter bádogból készült lemeztartók számára 

K 1 0 . -
Lemeztartók bádogból 6x13%! « 3.25 
Csomagfilmkaszetta Block-filmek számára « 20.— 

„Polyscop". 
Képnagyság 6X13 %,. 

56. ábra. 
Egyike a legkisebb és legkönnyebb stereoskop készü¬ 
lékének. Igen csinos kiállítású és mechanikai kivitel 
tekintetében első helyet foglal el. A készülék váltó-
kaszettával van ellátva, melybe 12 lemez fér. Pillanat-
zára Vs-től egészen Viso másodpercig szabályozható, 
sőt időfelvételekre is alkalmas. A készülék a legfény-
erősebb objektívekkel lesz felszerelve, mi csakis Zeiss-

Tessar objectivvel felszerelve tartjuk készletben. 
A készülék ára váltókaszettával, pneumatikus kicsato-

lással és 2 Tessar objectivvel F : 4-5 _ ._ K 645.— 

„Perkeo kézikamara". 
!)X12 %, lemezek és 8X10-5 %, csomagfibn részére. 

Méretei: 4X11-3X14-5 %, ; súlya 550 gramm. 
Ez a készülék fából van készítve és keratollal be¬ 
vonva. Fémrészei nikkeJezettek. Alaplapja alumí¬ 
niumból van, melyen a beállitási foksor van el¬ 
helyezve. Objektivdeszkája minden irányban mozgat¬ 
ható. Bausch & Lomb automatikus Sektor-pillanat-
zára szabályozható és pneumatikusan kicsatolható. 
Keresővel, fényellenző ernyővel ellátott beállitó-üveg-

gel és 2 anyacsavarral bir. 
A készülék ára 3 lemeztartóval és Periskopikus 

aplanat-objektivvel F : l l K 45.— 
Kxtrarapid-aplanat objektívvel F : 8 . « 6O.— 
3 lemeztartó bádogból 9X12 %, tokban • 5.."O 
Lemeztartó 9X12 « drbként _ . 1.6O 
Csomagfilmkaszetta 8X10-5 _. • 6.5O 

Rietzschel Heli-Clack. 
Képnagyság 9X12 %. . 

-JS. ábra. 
Teljesen fémből készült kamara, 3-szoros kihúzással. 
Az objektivdeszka függőlegesen és vízszintesen eltol-
hutó. Szabályozható pillanatzára időfelvételekre is 
alkalmas. — Kizárólagosan Rietzschel objektívekkel 

kapható. 
A készülék ára 3 egyes lemeztartóval tokban, 

csomagfilmkaszettával és Rietzschel kettős-
anastigmattal F : 6 8, 135 »;m _ . K 186.— 

Rietzschel Linear anastigm. F : 6'3, 135 %, 273.— 
, « . F : 55, 135%, 291.— 
« • F : 4-8, 12') %, 297.— 

Távcső-ohjekliv, tokban _ 84.— 
Három lemeztartó 9X12 %, tokban 5.5O 
Táska bőrből a készülék és 3 lemeztartó 

számára _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « 11 .— 
Ez a készülék az ujabban használatos 10X15 ']',„ 

nagyságban is kapható. 

YI. sz, Heag-készülék kettős pillanatzárral. 

27. ábra. 
Ez a kamara mint kézi és állványos készülék hasz¬ 
nálható. Kettős kihúzással bir, a beállítás fogasrud 
segélyével történik. A Bopp pillanatzár 1/ioo, a 

redőnyzára '2500 másodperczig szabályozható. 
Lemeznagyság 9X12 cm. 
A készülék ára 3 egyes lemeztartóval és Ernemann 

Detektiv-Aplanattal_ _ _ _ K143.— 
Goerz-Dagor objektívvel F : 6-8, 135 %, « 269.— 
Zeiss-Tessar « F:6'3, 136"%, • 257.— 
Egyes lemeztartók fémből db-ként t 1.95 
Csomagfilmkaszetta _ « 1O.5O 
Tekercsfilmkaszetta . _ « 35.— 

Képnagyság 13X18 cm. 
A készülék ára 3 egyes lemeztartóval és Ernemann 

Detektív-Aplanattal F :8 _ K 234.— 
Goerz-Dagor objektívvel F:6-8, 180 %, , 4O6. 
Zeiss-Tessar « F : 6-3, 210 %, . 1 3 8 . -
Egyes lemeztartók fémből db-ként « 3.25 
Csomagfilmkaszetta « 19.5O 

Stereax-készülék, 
Képnagyság 0X13%,. 

Összecsukható készü¬ 
lék, ennélfogva igen 
kis terjedelmű. Mére¬ 
tei 49X105X170 %,. 
Ezen készülék kívül¬ 
ről szabályozható és 
beállítható redőny-
zárral van ellátva 
úgy, hogy ebben a 
tekintetben úgyszól¬ 
ván egyedül áll. A ké¬ 
szülék 6 egyszerű le¬ 
meztartóval lesz szál¬ 
lítva és az utóbbi idő¬ 
ben nagy keresletnek 

örvend. 
A készülék ára 3 egyes lemeztartóval és 2 Rapid 

Aplanat objektívvel "F : 7-5, 90 %, ... K 265 . -
2 Goerz Dagor objektívvel F : 6-8, 75 %, • 430.— 
•2 • Celor • F:4-8, 90%, .442 . 
2 Snter Anastigmst « F : 6'8, 100 %, « 382.— 
2 Zeiss Tessar « F : 6-3, 75 <%, _ t 382.— 
2 • « . F : 4-5, 112 %, „ «43O.— 
6 db. egyes lemeztartó tokban... 
l • Váltókaszetta 12 db. lemez számára « 96.— 

57. ábra. 

J 
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Színházi látcsövek alumínium¬ 
ból, bőrrel bevonva vagy gyöngy¬ 
ház-külsővel, kitűnő achromatikus 

lencsékkel. 

Tclcskopok sárgarézből, erős fa¬ 
állványon. Turistatávcsövek. 

Lambreeht-féle idő¬ 
jelző (Wettertelegraph). 
Tht'rmohyyroskopok. 

Polymeterek. 

Szemüvegek és orrcsiptetők a legújabb 
alakokban, legfinomabb üvegekkel vagy valódi 

hegyi jegeczekkel. 

Lorgiiettek teknősbékacsont- vagy gyöngyház¬ 
nyéllel. 

Zeiss- és Busch-féle prizmás táv¬ 
csövek eredeti gyári árakon. 

Szoba-, ablak- és fürdő-
bőmérők. Max. min. hő¬ 
mérők. Lázhőmérők. 

Aneroid légsúlymé¬ 
rők. Hygrometerelí. 
Esőmérők. Mindenféle 
meteorológiai műszerek. 

Sziliházi látcsövek 
fogantyúval alumíniumból 
vagy aranyozott fémből. 

Tábori és verseny-látcsövek 
feketére lakkozott fémből vagy alumi-
niumból. Vadász-látcsövek igen 

fényerösek, nagy láttérrel. 

Stercoskopok és stereoskop-
képek. Graphoskopok. 

Legjobb minőségű iskolai rajz¬ 
eszközök, valamint Richter-, 
Riefler- és Klintz-léle prá-
ciziós rajzeszközök és valódi 

svájci rajzeszközök. 

^jegyzék ingyen és bérmentve. 
Franklin-TárauJat nyomdája, Badapest, IV., Egyetem-utcza 4. szá: 

EISA 
21. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 

SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, MÁJUS 22. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

Iflnfí'rflffi í Egész évre _ 16 korona. A « ViídgltroníJcd«-val 
{ Félévre _ _ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

leltetelek : { Negyedévre _ __ 4 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

A BÉCSI VADÁSZATI KIÁLLÍTÁS. 

A5ÉCSI vadászati kiállítás gyönyörű alkal¬ 
mat adott arra, hogy Magyarország be¬ 
mutathassa a külföld előtt gazdagságát 

vadban és a természet szépségeiben. Mi ma¬ 
gyarok régen tudtuk magunkat ősi vadász 
nemzetnek; hírből tudott a külföld is róla, 
hogy mily dús a Duna-Tisza köze vadban, de 

impozáns és megragadó bizonyság tételére most 
nyilott először alkalom. A bécsi vadászati ki¬ 
állítás nemzetközi; részt vett benne a legtöbb 
kultur-állam. Ily módon az összehasonlításra 
tág tér van. Bejárva a kiállítást, mely a Prá¬ 
terben van, nyugodtan mondhatjuk, hogy az 
összehasonlítástól nem kell félnünk. A kiállí¬ 
tás magyar osztálya kezdettől fogva meg¬ 
ragadta a szakértők és a nagy közönség figyel¬ 
mét, és bár csak pár napja, hogy a kiállítást 

a közönség láthatja, máris a legtöbb néző a 
magyar vadászkastély kapuin özönlik keresztül. 

Ez a kastély, a melybe a magyar osztály 
rendezősége az egész kiállítási anyagot egybe-
gyűjtötte, kerek tornyával és tömör formáival 
uralkodik a kiállítás fő-utján. A vörös torony¬ 
sisak messziről int. Ha pedig közelebb kerü¬ 
lünk, a nyugodt és kissé zárkózott architek¬ 
túra komolysága már eleve utal arra, hogy itt 
egy darab történelem és a kultúra egyik ősi 

A MAGYAR PAVILLON A BÉCSI NEMZETKÖZI VADÁSZATI KIÁLLÍTÁSON. — Weiner J. fölvétele. 


