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BLÚZOK—RUHÁK 
FALÜDI LÁSZLÓ 

costum ée pongyolák 

WESZELY ISTVÁN 
sport njdonságok üzlete IV., Váczi-utcza 9. szám 
kirakatát tessék megtekinteui. Gyermekek öröme : repülő-
Tersen; emléktárgyak, L a t h a u i , Grade , Demoisel le , 
B l é r i o t repülőgép kis modelek. — Bepülőgép model-

alkatrészek. 

:: CSELÉDKÉRDÉS MEGOLDVA. :: 
C I R I N E szab. parkett, linóleum, bútor, márvány beeresztö 
és fényesitö szer, nélkülözhetetlen minden háztartásban, ol¬ 
csóbb, kiadósabb mint bármely beeresztési mód viaszszal. 
Óriási mnnkamegtakaritás. Nem kell naponként kefélni és 
felmosható, l kgr. (30 négyzetméternek) 3 kor., 5 kgr. vétel¬ 
nél postán bérmentve. Magyarországi vezérképviselet Aczé l 
G y u l a Budapest, VII., Rákóczi-ut 14. - Telefon 49-64. 
Kérjen prospektust. Kérjen prospektust 

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

Páratlan hatása szerencsés összeállításaim] rejlik, a bőr 
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár éra lefolyása alatt 
észlelhető. 

Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisit-
ják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, meri csak 
ilven készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget 

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

Ara l X. Marg-it-szappan 7O fill. Marg-it-ponder 1'2O. 

G y á r t j a Fö ldes K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n . 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogos-üzletben. 

RATIONALIS 

HOMOKERTÉKESITÉS 
liez szállitnnk munkaképes 

:: gépeket és formákat. :: 
tégla-, ürblock-. tetőcse¬ 
rép-, csatorna- és ala^-
*.• csövek gyártására. '.* 
Saját modern szerkezetek különl. gépgy. 

Dr. GASPARY & Co. 
Markranstiiclt (Németország). 
— 228. számú brosúra ingyen. 

Selyembatiszt gazdag 
hímzéssel, egy teljes 

blúzhoz csak 

SOHA VISSZA NEM TÉRŐ ALKALOM! 
Minden hölgy megvásárolja!'!/ A F * A 

K| 3.50 
Mesésen -'szép : |f 

A legszebb síinekberi mint: fehéi , v i l i ' 
goskék, rozs j szín, ecru, divatlüa 
és feketében kapható. Egy millió ily se-
lyembatiszt blúznak készilése követ¬ 
keztében abban a helyréiben vagyunk, 
hogy ezen teljes batiszl blúzokat gazdag 
hímzéssel 3 kor. 5 0 fillérért ánis:ihat-
juk, 6 kor. helyett, amibe rendes kö¬ 
rülmények között kerülnek. 3 darab vá¬ 
sárlásánál csak 9 kor. 8 0 fillér, mely¬ 
hez ingyen egy'csipkejabot is mellékel¬ 

tetik. Kgyedefárusitás utánvét mellett: 

HEINRICH KERTÉSZ, WIEN 
I.,WOLI-ZEI:LE 34 xvn. 

KERESZTÜL TÖRVE 
a kezdet nehézségem 
ma már a szabadalm. 

Hamu¬ 
rosta 

a háziasszonyok ked¬ 
vence l Oly egyszerű 
és nagyszerű, amilyen, 
rengeteg időt és fárad¬ 
ságot takarít meg és 
sok veszélytől óvja 
meg Önt.-

F o l y o s ó r a menés , 
f u j t a t á s , l óbá l á s a 
m ú l t é . Vele a vasalás 
élvezet. Már az első kísér 

let elragadja és hálásan tovább ajánlja. Kérjen ingyen és bérmenttc 
ihus/.trált leírást. A llarmiroso darabja K 2 '80 . Kapható minden 
szakhavágó üzletben. Vezérképriselők A R A K és T Á R S A 
Budapest. VIII., József-körűt 33. — Postai szétküldés uUnvéiiel, 

vayy az összeg elezetes .beküldése ellenében. . , .• > •' 

TAVASZI ÉS NYÁRI 
kellemetlenségek, melyek leginkább mutatkoznak 

viszketés, sömör, ótvai% sebek, kipállás, 
bőrbajok, ekzeuin, aranyér, izzadtság, 

= feldörzsölésiiél =zz 
tökéletesen kezelhetők a valódi 

Eréiiyi-ICHTIOL-SALICIL 
segítségével. 

Ahol ai összes létező szárító, dezinficiáló, tájdaloracsillapitó, tüzességet hűsítő szerek nem használlak, ott az „EBÉNYMCHTiOL-SALICIL" volt és lesz az első segítség. 

Eredeti • Erény i-Ichtiol-Salicil» 3 koronás dobó/okban csak a kizárólagos készítőnél kapható: 

Eréni Béla 
Több mint egy millió köszönőlevél a világ minden részéből. 

Bpest, Károly-körút 5. 
(Postai megrendelések utánvét mellett aznap szállíttatnak.) 

J*. 

26. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, JÚNIUS 26. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

. l Egész évre _ _ 16 korona A * VMgkronikát-v»l 
Előfizetési l F é l é v r e _ _ _ a korona, negyedévenként 80 BUérrel 
feltételek : \ Negyedévre _ _ * korona. több. 

Külföldi előfizetésekbe* a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

AUGUSZTA FŐHERCZEGNŐ ELSŐ FÖLSZÁLLÁSA WARCHALOVSKY R E P Ü L Ő G É P É N . - Gömör Béla amatör fölvételei. 
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A NAGY REPÜLŐ-MEETING UTÁN. 

M' 
"IKOR EZELŐTT vagy nyolcz hónappal ifj. 

Tolnay Lajos megjelenvén Parisban 
mint a Magyar Automobil-Club avia¬ 

tikái bizottságának előadója a Fédéralion Aéro-
nautique Internationale ülésén kitárta a Ma¬ 
gyar Aero - Club és egy általa rendezendő 
11 napos nemzetközi reptílő-meeting terveit, 
a világ ez idő szerint egyetlen igazán feudális 
hatalmú sportszövetsége bizottsági tagjainak 
csak egy véleménye volt: Ali right! 

Parisban t. i. ismerték ifj. Tolnay Lajost. 
Nem mint országos képviselőt, hanem mint az 
aeronautika kiváló képességű és sokszorosan 
kipróbált harczosát. Azt is tudták, hogy az 
aviatika megszületésétől kezdve minden ese¬ 
ményt látott, megbírált, következtetett, tanult. 

Tolnay aztán hazajött és megkezdődött a 
lelket emésztő, kötélidegeknek való munka. 
Hogy ez minő és mekkora volt, alig van kívül 
álló ember, a ki fel tudná fogni. A régi Aero-
Club, sőt az Automobil-Club aviatikái bizott¬ 
ságát feloszlatni; egy új Magyar Aero-Clubot 
létesíteni, sőt az ehhez szükséges és megfelelő 
tagokat toborozni; nagy pénzeket összehozni, 
sőt ennek fölébe még több pénzre garancziákat 
vállaltatni; minden aviatikái ügyet és ese¬ 
ményt tovább is regisztrálni, aztán egy belát¬ 
ható időkig egyedül álló hatalmas meetinget 
rendezni; aviatikát, sőt közvéleményt nevelni; 
sőt, a mi a legfőbb, ezer érdeket és ellenérdeket 
kiegyenlíteni, letörni, irányítani, íme ezek csak 
úgy hamarjában egy bokrétába kötve a leg-
bokrosabbakból, melyek közül szándékosan 
vannak kihagyva a fogas személyi kérdések. 

És ez mind rendben ment, az intéző és 
rendező gárda buzgalma és hozzáértése révén. 
És mégis a leginkább hozzáértők és a leg-
higgadtabban itélők, a nagy meeting szervezői 
és vezetői legnagyobb csodálatára be kellett 
következnie a félmilliós veszteségnek. 

Okait keresve, nem is tapogatódzunk. A han¬ 
gos külföldi reklámtól óvakodni kellett. Buda¬ 
pest már egyszer, az orvoskongresszus alkal¬ 
mával az egész világ előtt csődöt mondott 
idegen-befogadó képességével. Azt még soká 
nem fogják elfeledni. Majd ha tudjuk, hogy 
félvilágnyi utat egy alkalomért megtevő utast 
nem bútorozott szobákban kell elhelyezni; 
majd ha tudunk nyújtani kiszolgálást és ké¬ 
nyelmet, majd ha lesznek megfelelő szállo¬ 
dáink : akkor várhatunk és számithatunk nagy¬ 
mértékű idegenforgalomra. 

A helyárakat talán felényivel lejebb szállít¬ 
hatták volna. De ennél sokkal több bajt oko¬ 
zott a ^kedvezményes jegy, híres Budapest 
ezen sajátságos átka, mely demoralizált egy 
egész fővárost, és a vidékről felrándult 200,000 
embert, összesen tehát 1.000,000 embert. 

Ott láttuk a katonatiszteket, főtisztviselőket, 
a józan középosztályt, a vidéki polgármeste¬ 
reket és kupaktanácsot a tíz koronás helye¬ 
ken, és így tovább le az egy koronás helyekig, 
a ^O koronás helyeken, meg a páholyokban 
dicséretes kitartással megjelenő főurainkat a 
megszokott, minden mondáin eseménynél ott 
levő egy ugyanazon kedves pesti társaságot. 
Künn pedig, a palánkokon kívül, napról-napra 
a legjobb távcsövekkel is beláthatatlan napi 
átlag 50—60,000 embernyi tömeget, mely jobb 
napokon elérte a 80 ezret és a legutolsó napon 
sem maradt a 30—40,000 alatt, akkor, a mi¬ 
kor belül össze-vissza alig lézengett vagy 5000 
ember. Kívül is igen jó társaság volt, mert 
tudunk köztük napról-napra egy és ugyan¬ 
azon helyen összejövő nagy társaságokat, me¬ 
lyek ügyvédekből, orvosokból, mérnökökből, 
tanárokból állottak. Az igaz, hogy ezek ctnem 
forogtak veszélyben* (tekintve, hogy a repülők¬ 
nek rendőri és sport-büntetések terhe alatt 
nem volt szabad a pályából kirepülniök és 
az egyetlen szerencsétlenség tényleg a fizető 
publikumot érte), de épúgy láttak mindent. 

Szóval a magyar glóbus még nem tart ott, 
hogy egy ily hatalmas arányú nemzetközi 
jellegű versenyt a kellőkép megérthessen, főleg 
'méltányolhasson. Jól látó szemek már az első 
napokon észrevették, hogy a publikum nem 
a versenyt nézte, hanem a szerencsétlenséget 
várta. Az igazság ez. Tehát sokat kell még 

utaznunk, sokat kell még a külföldnek elfizet¬ 
nünk, míg hazai kincseinket ugyanazzal a 
mértékkel tudjuk mérni, mint az idegeneket. 
De azért minden esztendőben kellene rendezni 
egy-egy hasonló nagyszabású eseményt. A pub¬ 
likumunk nevelésére. 

Mérhetetlen az az erkölcsi haszon, a mely 
nemzetközi repülő-versenyeink révén áradt szét. 
Bízvást elmondhatni, hogy művelt osztályunk¬ 
nak sem volt addig kielégítő fogalma a repülő¬ 
gépek rendszereiről, a repülés problémájának 
jelenlegi helyzetéről, a kormányozhatóság foká¬ 
ról, stb. Ma pedig hazánkban egy millióra 
tehető azok száma, a kik a látottak alapján e 
kérdésekről legalább csevegni tudnak. Meg¬ 
szaporodnak feltalálóink, aviateurjeink tanul¬ 
tak, íme a verseny 11. napján négyen már 
repülést is tudtak produkálni. Hova fejlőd¬ 
hetett, mit láthatott és tanulhatott volna 
szegény Zsélyi, a ki a versenyek előtt is repült 
és az összes eddig kitűzött magyar díjakat 
megnyerte. Feledhetetlen ŝ fép és megható 
marad ezért mindig, hogy a nálunk volt avia-
tikusok, a vakmerő emberek közt ismeretlen 
megilletődés egy pillanatában a hatos számú 
hangárban levő Zsélyi I. halomnyi romjaiból 
vett légcsavar egy darabkájára írva valameny-
nyien aláírásukkal küldték üdvözletüket a nagy 
betegen fekvőnek: au seul aviateur hongrois. 

Elismerést érdemelnek azonban a nálunk 
úttörő többi magyar aviatikusok is. Talán 
senki sem számol azzal, hogy a versenyeket 
szemlélő magyar publikum ma már mérhe¬ 
tetlen távolban van a repülés kérdésének attól 
az állapotától, melyben a mi pilótáink lát¬ 
ványosság szempontjából ma még vannak s 
a melylyel annak idején a francziák az egész 
nemzet tapsát, nagy díjakat és elismeréseket 
arattak. Akkoriban emberi szem többet még 
nem látott és nem volt alkalma gyönyörködni 
a pompás látványban, mint most, mikor előt¬ 
tünk, fenn a magasban, a különböző typusú gé¬ 
peken féltuczatnál is több ember lebeg a fel¬ 
hőkben. Sajnos, elismerés helyett a pénz sem 
siet támogatásukra s a gúny és mosoly jut ki 
nekik. Ez az ő martiriumuk, a melyet igaz 
örömünkre felemelt fővel és rövidesen majd 
a levegőből, könnyen viselnek el. 

A magyar gazdasági életre és gyáripari vál¬ 
lalkozásra is kedvező befolyással volt a mee¬ 
ting, hisz a mire számolni sem mertünk, 
pusztán annak híre nyomán, hogy künn, min¬ 
denfelé, milliós vállalatokat alapítottak egy-
egy sikeres repülésre, nálunk is megmozdult a 
vállalkozás. Zsélyi még nagy beteg s mozogni 
sem tud, de már rendeltek nála gépeket; a 
Tarczal-féle gépek nem repültek, de a szaba¬ 
dalom kihasználására már részvénytársaság 
alakult. Pischoff és Warchalovsky a világ előtt 
nálunk mutatkoztak be, és Blériot ma már 
túlhaladott gépe helyett Montigny Rheimsban 
Pischoff-féle monoplánnal indul. A budapesti 
meeting termetté meg az Autoplan r.-t.-ot, 
mely a Warchalovsky gépek gyártására az 
osztrák Werner- és Pfleiderer-gyárral, de főleg 
magyar pénzzel a Ganz és társa, meg a Da¬ 
nubius társaságokkal létesül. - A Magyar 
Benz Automobil r.-t. csak néhány éve állí¬ 
tott Pesten gyárat. De igazgatója ma már 
Efimoft második gépének tulajdonosa és piló¬ 
tája és már elutazott Parisba, hogy egy alkal¬ 
mas monoplán-tipust és hozzá egy kiváló piló¬ 
tát szerződtessen és nem fog egy esztendő 
leperdülni, mire Pesten már két nagy légsof-
főr-iskola és repülőgép-gyár fog működni. 

Erre volt nekünk szükségünk. Ezért dolgo¬ 
zott és küzködött jó félesztendőn át az Aero-
Club. Ennek elismerése az a néhány felszál¬ 
lás is, melyet néhány hírneves és e réven 
tán biztonságosabbnak vélt pilóta és gépeik 
helyett, Warchalovsky gépén megkísérelt József 
királyi herczeg és Auguszta főherczegnő. 

Erre volt nekünk szükségünk, nem pedig 
Farman, Wright, vagy pedig Blériot megjele¬ 
nésére, kikről ma már csak némely lap tudja, 
hogy ők voltak repülők «is», de most már 
csak constructeurök, kik gépeik sikeres be¬ 
vezetése után siettek visszatérni a földre. Szó 
sincs róla, ők is itt lehettek volna, ha a 
Magyar Aero-Club vendégeiül fogadja őket s 
fejedelmi háztartásukat. — A Meeting d'Avia-
tion e helyett produkált olyan ensemblet, 
a minő^ eddig a leghirnevesebb Eheims, Black-
pool, Nizza és Verona-i mezőkön sem volt 

együtt, mert Eougier Nizzában leesett és Paul-
hannal együtt Budapesten búcsúzott el a légi 
utazástól. És Budapest együtt látta, a uiit 
még sehol nem adatott meg eddig: a Latham 
példátlan hidegvérű keringését, Efimoff vak¬ 
merő siklásait, Rongier csudálatos hullám¬ 
vonalait és Kinet-t, a világrekordmant, a ki, ha 
Wienciers szerencsés kimenetelű, de borzasz-
lóan látványos katasztrófája le nem szedi a 
levegőből, még az utolsó napon is három 
előzetesen biztosan odaítélt díjat is levert 
volna még néhány perczes repüléssel. Mi pro¬ 
dukáltuk Illnert, a ki nem csak órákig tartó 
és 100 méteres magasságú repüléseivel iga¬ 
zolta, hogy ma már elsőrendű pilóta, hanem 
akkor is, a midőn a győri induláskor halálra 
sebzett Taubet négy nap múlva öt perczes, 
de példátlan bravúros repülésre vezette. Mi 
láttuk De Laroche bárónőt, Chavez-t; órákon 
keresztül tartó repülésekkel Jullerot-t, Frey-t, 
a másik Frey-t és Wagnert, a kikről a ki¬ 
merült sportbiztosok közt a versenyek vége, 
úgy nyolcz óra felé csak azt hallottuk, hogy 
ezek nem jönnek le a levegőből, ezeket úgy 
kell lelőni. 

Ezek azok, a mikért a szervezők és a ren¬ 
dezők pénzt, munkát, fáradságot adtak, a mi¬ 
kért összeállottak egy metropolis, egy klub, 
és magánosok, a kik hozhatnak áldozatokat 
és adhatnak nevezetes összegeket, fényt és 
népszerűséget egy törekvésnek, melynél jobban 
tán még semmi sem állott a nemzeti ideál 
szolgálatában. 

így láttam a repülőversenyeket Budapesten, 
így festett ez a jury emelvénye mellől nézve, 
hová gróf Károlyi Imre a Magyar Aero-Club 
erős kezű elnöke vett magához. 

Pivny Aladár. 

RÉG VOLT 
Eég volt. — De hogyha hulló este 
Múlik a táj s alig emlékezem 
Már, milyen volt a völgy, 
Ügy fáj, mint elmúlt szerelem 
S egy régi arez, melyet nem láthatok. 

Rég volt. — De most is dalolok 
És minden dal az első dal marad. 
És egyszer régen 
Nem tudtam mi fáj, mikor felfakad, 
Őt kivánom-e vagy az éneket. 

Eég volt. — De hogyha hulló este 
Múlik a táj s alig emlékezem 
Már, milyen volt a völgy, 
Vágyom új dalra fájón, nehezen 
És felsajog egy régi szerelem. 

Balázs Béla. 

ARCZ A TÜKÖEBEN. 
Oly ösmeretlen most az arczom, 
Ahogy elnézem a tükörben. 
Sosem láttam ilyen fakónak 
Sosem láttam ilyen gyűrötten. 

Ez a kupolás, ívelt homlok 
Milyen fáradtan hajlik hátra. 
És kontúrja mily szögletes most, 
És mennyi rajta a barázda. 

Milyen bizarr ez a szemöldök 
Kiugrik kérkedó'n és bátran, 
Mint gyermek torzonborz álarczczal, 
Ha rablót játszik a határban. 

S alatta félve lecsukódik 
Két barna szem ijedt fáradtan. 
Olyan mint gyermek, ha rémtől fél 
S magára húzza a lágy paplant. 

S az orr, hogy megtörik vonalban . . . 
Sosem láttam ilyen groteszknek, 
A mint ficzánkoló csikókként 
Az orrczimpái megreszketnek. 

És az ajak vidám vér-ive 
Ma színtelen, fáradt és vékony. 
Olyan, mint hajdan harmat-párás 
S ma kiszáradt, szikkadt keréknyom. 

Nem az én arczom ez az arcz itt. 
Oly idegen, oly ösmeretlen. 
Te arcz, és én! Két idegen ma, 
Milyen mások vagyunk mi ketten. 

Két idegen... Milyen hatalmak 
Lánczolnak úgy össze bennünket? 
Elválhatatlan örök társam, 
Ki az, ki egymással így büntet? 

Fásultan nézed, hogyha égnék 
S titkos tüzet a vágyak szítnak. 
S ha leplezném a vergődésem, 
Árulója vagy titkaimnak. 

Mi nem vagyunk sohasem egyek, 
Se rosszban és — jaj — semmi jóban. 
Csak elkárhozva élek benned, 
Mint élő hús-vér koporsóban ! 

. . . Forró párával rálehelve 
Most a hideg tükörre hajlóm 
S lapjáról, mint a föld színéről, 
Magam fújom el most az arczom... 

Ballá Ignácz. 

VICZA REGÉNYE. 
RE GÉNY. 

Irta Zsoldos László. 

ELŐSZÓ. 
A minapában, a mikor délben hazajöttem, a 

feleségemet egy csinos, halvány, vidéki asszony¬ 
kával leltem a szobájában. Mindjárt kitaláltam, 
hogy csak vidéki lehet, mert nem is szólván a 
ruhája szabásáról, a melyet már kevésbbé tud¬ 
nék a tarkavarrónők nyelvén szakszerűen le¬ 
írni, az egyszerű feketecsokros szalmakalapja 
még olyan keskenykarimájú sisakforma volt, 
mint a milyent tavaly hordtak, és alig kerül¬ 
hetett többe húsz koronánál, holott a fővárosi 
hölgyek fejszakajtóinak az ára manapság tudva¬ 
levőleg ötven és ötszáz korona közt szokott 
ingadozni. 

A menyecske, miután a feleségem bemutatott 
neki, szaporán felvilágosított felőle, hogy haj¬ 
danában, öt-hat évvel ezelőtt, iskolatársa volt 
az én oldalbordámnak ; ennek az örömére mind-
jUrt ki is húzott a duzzadó kis szatyrából egy 
jókora csomó telefirkáit papirost, a melyet, mint 
a hogy a körutak sarkán a virágot szokták kí¬ 
nálni a járókelőknek a virágárus lányok, nyá¬ 
jasan felém kezdett lóbálni a kacsójában. 

- Tulaj donkópen — mosolygott rám kicsit 
félénken, - - azért jöttem, hogy ezt átadjam 
magának. 

A föherczegnő. 

- De mi ez, kérem ? — hátráltam óvatosan 
egy lépést a papirtömeg elől. 

— Ez . . . izé . . . regény, - - kezdett aka¬ 
dozni a fiatal asszony. 

— Jól sejtettem, — törültem le a homlokom¬ 
ról gondolatban a hideg verejtéket, - - ismét 
egy Blaustrumpf! 

- Hogy is mondjam csak, — egy jó barát¬ 
nőmnek a sajátmagáról megirt története . . . 

— De hát mit akar nagyságos asszonykám 
a jó barátnőjének ezzel a sajátmagáról megirt 
történetével ? Miért hozta ide ? És főként miért 
akarja megmutatni nekem? — kérdeztem al¬ 
kalmasint nagyon barátságtalan hangon, mert a 
feleségem iskolatársa a füle czimpájáig elpirult 
zavarában. 

- A barátnőm, izé . . . (most krákogott egyet) 
azzal a megbízással adta át nekem a re¬ 
gényét . . . 

- Az Istenért, miféle megbízással? 
- Hogy (újabb krákogás) kérjem meg ma¬ 

gát, lenne olyan szíves elolvasni. 
Beteljesedett. . . 
- Aztán irná meg majd nekem a vélemé¬ 

nyét, hogy . . . izé . . . (harmadszor is kráko¬ 
gás, de most már lesütött szemmel) szóval, hogy 
eléggé jól tud-e fogalmazni a barátnőm? Vagy 

JElfy Gyula fölvételei 
A főherczeg. 

JÓZSEF FÖHERCZEG ÉS AUGUSZTA FŐHERCZEGNŐ MÁSOD1K FÖLSZÁLLÁSA WARCHALOVSKY REPÜLŐGÉPÉN. 

pedig papírkosárba, azaz inkább a búbos ke-
menczébe dobja-e az egész . . . h m . . . izé . . . 
az egész regényt? Én továbbítanám az üzene¬ 
tet a . . . (ő nagysága most akkorát nyelt, mintha 
szilvamag csúszott volna le a torkán) a jó barát¬ 
nőmnek. 

Vendégünk végre is a szépnemhez tartozó 
gyöngéd lény volt; mit tehettem hát egy véd¬ 
telen növel szemben: átvettem tőle a félelmes 
papirtekercset. Ha! A fullánkomat azonban 
nem engedtem el. 

— Átveszem, nagyságos asszonykám, — szól¬ 
tam epésen. - - É n úgyis fatalista vagyok és 
tudom, hogy a sorsát senki el nem kerülheti... 
Különösen mi, írástudók és farizeusok. Minél¬ 
fogva . . . 

- Hogy érti? Hogy érti? - - kapott a sza¬ 
vamba idegesen, és a csipkenyakbetétjéig el¬ 
halványodott. 

- Hm. Hát a kéziratra értem, — válaszol¬ 
tam vérfagyasztó kegyetlenséggel. - Minél¬ 
fogva ünneplésen megígérem, hogy a kedves 
barátnője történetét előbb elolvasom és csak 
azután fogom ajánlani, hogy dobja bele a bú¬ 
bos gyehennába, vagy hogy mondja nagyságod. 

A szalmasisakos menyecskének hirtelen két 
könnycsepp kezdett reszketni a szemében. Be¬ 
szédes, kék szeme volt; és nekem most, a mi¬ 
kor már csakugyan végigböngésztem a rejtel¬ 
mes papircsomót, annyira furdalja a lelki¬ 
ismeretemet ez a két könnycsepp, hogy sem 
bírálatot nem merek írni felőle a feleségem 
iskolatársának, se vissza nem merem küldeni 
neki, hanem inkább még az olvasók türelmé¬ 
vel is szembeszállva, — úgy, a hogyan én kap¬ 
tam, — az egész kéziratot átadom íme a nyil¬ 
vánosságnak. Utánam a vízözön. 

I. FEJEZET. 
Kramolin bácsi. 

Tizenhat éves koromban — oh, már teljesség¬ 
gel nagy lány voltam, — az én édes jó kis anyu¬ 
som (szegényke akkor már tizenöt esztendeje 
volt özvegysorban) mindig azzal csúfolt, hogy: 

- Vicza, Vicza, hova nősz, az Isten sze¬ 
relmére? Hát nem tudod, hogy a fák sem nő¬ 
hetnek az égig, pedig azoknak volna rá idejük, 
mert évszázadokig is elélnek ? Hogy lehet ilyen 
kis lány ekkora nagy kamasz, Viczuskám? 

De azért nem kell ám mindjárt azt gondolni, 
hogy csakugyan valami hórihorgas égmeszelő 
voltam. Vagy talán valami emeletes omnibusz, 
a melyiknek a tetején nagy tábla hirdeti, hogy 
«Városliget—Király-utcza—Döbrentei-tér»? Eh! 
Az anyus csak mókázott, mivelhogy már alig 
félfejjel voltam alacsonyabb nála, pedig reá 
már harminczhatodszor köszöntött a tavasz, és 
szó a mi szó, ugyancsak sudár, szép, magas 
asszony volt A hogy párosán végigmentünk a 
korzón, hát Isten uccse, utánunk fordultak az 
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emberek. Olyan üde volt és olyan fiatal, mintha 
nem is az édes anyám, hanem a testvérem lett 
volna. 

Budapesten laktunk, a Váczi-utczának abban 
a kevésbbé előkelő részében, a mit azelőtt 
Lipót-utczának hivtak, szerény, kétszobás ud¬ 
vari lakásban. Anyuskámnak, a ki a postánál 
volt, bizony még ez a lakbér is sok gondot 
okozott. Visszavonultan éltünk és természete¬ 
sen igen egyszerűen jártunk. Jóformán nem 
érintkeztünk senkivel, hanem azért egy öreg 
bácsi valósággal az utczáról küzdte föl magát 
az ismerőseink közé. Ettől sehogy sem sikerült 
védekeznünk. Kramolinnak hívták az öreg urat 
és az őrnagyi nyugdíját a vagyonkája kamatai¬ 
ból pótolgatta. Csupaszra beretvált arczával -
a melyen csak olykor ütődött ki egy-egy napra 
a fehér szakáll tüskéje, — úgy imbolygóit 
végig hátratett kézzel, tánczlépésben a Váezi-
utczán, mintha franczia négyest járna, s a mi 
szemünkben a legjellemzőbb volt rá nézve, 
valahányszor kiléptünk az utczára, honnan, 
honnan nem, az őrnagy csodálatoskép mindig 
szembe jött, vagyis inkább szembe támadt ne¬ 
künk. Az első tiz-tizenöt találkozásunkkor csak 
mosolygott ránk, de oly furán és eredeti mó¬ 
don (távolról sem tiszteletlenül), hogy magunk¬ 
nak is önkéntelenül .el kellett mosolyodnunk. 
Aztán az anyus egy alkalomkor véletlenségből 
ép az ő orra előtt ejtette le a keztyűjét, az öreg 
fürgén lehajolt érte, fölkapta és szertartásos 
bokázás közben nyújtotta át neki. 

- Lovag Kramolin Titusz, major, — hasz¬ 
nálta föl a kedvező pillanatot a bemutatko¬ 
zásra, mélyen lekapván előttünk az _ó-divatú 
czilinderét (mindig az volt a fején). — A, á, szép 
mámmá, szép lánnyá. (Két «m»-mel és két 
«ny»-nyel, minthogy idegenszerűen ejtette ki 
a magyart) 

Ettől fogva nem osonhattunk végig a Váczi-
utczának ezen a részén a nélkül, hogy Kramo¬ 
lin őrnagy legalább egy-két szóra meg ne állí¬ 
tott volna bennünket. Nagyon, sőt szinte túl¬ 
ságosan udvariasnak mutatkozott, hát igazán 
nem volt rá lelkünk, hogy egy-egy barátságos 
szót ne váltsunk vele, ha utunkba akadt. 

— Szegény öreg, —magyarázta nekem majd¬ 
nem mentegetődzve az anyus, a ki özvegységé¬ 
ben egyáltalán kerülte a férfitársaságot, — ez 
is bizonyosan ép oly elhagyatott, mint mi. Ki 
tudja, talán mi vagyunk az egyetlen társa¬ 
sága? 

Körülbelül úgy is lehetett, lévén Kramolin 
lovag megcsontosodott, különcz agglegény. So¬ 
hasem láttunk senkit, a kivel köszöntötték 
volna egymást, és ő maga is, eleinte csak el¬ 
vétve, később azonban (a mikor hónapok múl¬ 
tán már némi kölcsönös meghittségféle fejlő¬ 
dött ki közöttünk) egyre sűrűbben kezdte em¬ 
legetni, hogy milyen keserves neki az élet így 
egyedül 

Egy meleg májusi délután ép hazafelé bak¬ 
tattunk a "Váczi-utczában, a mikor Kramolin 

bácsi, a ki már az angol kisasszonyok előtt 
hozzánk szegődött, egyszerre csak érzelgős pil¬ 
lantást vetett a gyalogjáró széléről (a hol az 
anyus mellett tánczolt) a fal felé, a hol én lépe¬ 
gettem a mama jobb oldalán : 

- Vicz-czuska, ha mak-kácska tudná, hogy 
a Kramolin major báccsi ikkazán olyan elha-
gyattot, mint valiami silbak . . . 

- Hát varrasson magának faköpenyeget, őr¬ 
nagy úr! — szóltam át neki kötekedőn, a hogy 
mentünk, az anyám háta mögül — Akkor már 
mindjárt nem lesz olyan elhagyatott! 

Hanem az öreg úr szemrehányó tekintetet 
vetett reám, s én szégyenkezve bújtam a piros 
napernyőm mögé, hogy megbántottam. 

- Szép mámmá, szép lánnyá, — hallottam 
a kifeszített ernyőn keresztül, mialatt félszem¬ 
mel az oldalamon lassan tovahúzódó zöldredős 
földszinti ablakokat néztem. 

— Ha ilyen szép karccsú fakköpönyekje 
volna Kramolin major báccsinak, gnádige Frau, 
mint a Vicczuska, akkor a major barcsi is szí¬ 
vesen silbakolna a fakköpönyek mellett szász 
esztendeikk. Auf mein Ehrenwort, meine Gná¬ 
dige. 

- Ujh, — borzongott végig'a5-hátamon a 
hideg, — most tüstént megkéri a kezemet. -
És mivel ily orvtámadásra, illetőleg orvkérésre 
még sohasem gondoltam, s erről az eshetőség¬ 

ről egyáltalában nem is beszéltünk az édes 
anyámmal sem, s így első rémületemben úgy¬ 
szólván még abban sem voltam bizonyos, váj¬ 
jon a jövőm biztosítása érdekében az anyás 
nem talál-e valami könnyelmű Ígéretet tenni 
a jómódú öreg úrnak: elszántan, hogy ment¬ 
sem, a mi még menthető, átcsaptam a nap¬ 
ernyőm nyelét a bal válláráról a jobb vállárára, 
s bal tenyeremet ugyanekkor az arczomhoz 
kapva, magamból kikelt ábrázattal nyöszö¬ 
rögtem: 

— Mama, mama, siessünk haza, borzasztón 
fáj a fogam! 

Ez a vészkiáltás hatott. Kramolin lovagnak 
elnémult a ránczos, csupasz, töpödt-szőlő ajkán 
a szó, anyám pedig, miután az első pillanatban 
megszeppenve pillantott reám, egyszeriben át¬ 
látott a szitán, s jóakaró, de hűvös mosolylyal 
nyújtotta kezét a szerelmes subáknak: 

— Megbocsásson, édes őrnagy, hanem sze¬ 
gény Viczának a foga fáj, s nagyon kell siet¬ 
nünk, hogy borogatást tehessünk az arczára. 

- Mein compliment, — csapta össze táncz-
iskolásan a bokáját az öreg, — adieu Viczuska, 
Kramolin major báccsi jopulást kifán. És lekö-
szelepp majt páttor lesz a faköppönyeket. . . 

- Majd máskor, édes őrnagy . . . legköze¬ 
lebb ! -- vágott a szavába anyám. 

- És Kramolin major báccsi akorr majt 
szép pokkrétával fokk gyüni Vicczuskának, -
erőlködött még egyszer az öreg, csakhogy most 
már én is résen voltam, és sietve dugtam a 
markába a kezemet: 

- Isten vele, őrnagy úr. Igazán borzasztón 
fáj a fogam, — s ill' a berek, nádak erek, úgy 
elszeleltünk anyussal a veszedelmes tánczmes-
ter elől, hogy szegény bácsi leesett állal bámul¬ 
hatott utánunk. 

Otthon, mialatt elköltöttük a rendes kis ven¬ 
déglőnkből felküldött ebédet (sajnos, én még 
nem értettem a főzéshez, s így valahányszor 
a mama délelőtt volt hivatalban, a korcsmai 
szakácsművészet remekeiből táplálkoztunk), iz¬ 
galmas haditanács fejlődött ki kettőnk között. 

— Hát félsz Kramolin bácsitól? — kérdezte 
anyám. 

- Félek, — feleltem én, nagy buzgalommal 
halászván ki a borjúpörkölt levéből egy parányi 
húsdarabot. 

- Pedig jó dolgod lenne . . . 
- Jujj! 

- No, Isten ments, hogy rá akarnálak be¬ 
szélni. Talán már van valakid? 

— Még nincs! 
Anyám elnevette magát. Édes, jó lélek. Meg¬ 

fenyegetett az ujjával, mialatt a bal kezében 
úgy lebegett a sok tisztogató dörzsöléstől kes-
kenyre kopott pengéjű kés a levegőben, mint 
valami tekintélyes kis tanítói vonalzó: 

Auguszta főherczegnö távozik Warchalovsky hangárjából a felszállás után. 
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— No-no, Vicza! Alighanem kutya van a 

kertben! 
Én (majd hogy a torkomon nem akacít a 

galuska) szivemre szorítottam a tenyeremet: 
- Isten bizony, anyuskám, nincs semmiféle 

kutya a kertben! De ha lesz, — ezt igen el¬ 
szántan mondtam, — akkor sem hatvan esz¬ 
tendős lesz, mint Kramolin bácsi. 

Tányért váltottam. 
- E szerint, Viczuskám, — szólalt meg ha¬ 

tározott hangon a mama, a mikor hozzáláttunk 
a palacsintához, — az őrnagyot ki fogjuk ko¬ 
sarazni. Ha majd bekopogtat a szép «pokk-
rótával», megmondjuk neki, hogy: 

- Fel is út, le is út, Herr von Major. 
Ijedtemben villa nélkül kaptam a palacsinta 

után. 
- Anyuskám, azt nem lehet! 
- Már miért ne lehetne? 
- Mert. . . mert. . . Kramolin bácsi olyan 

j óravaló, kedves öreg úr, és . . . 
Anyám, a ki ép akkor emelte a szájához a 

vizespoharat, belenevetett a vizbe, a mi tompán 
és nagyon furcsán hangzott: 

— Hühü . . . 
A többit már pohár nélkül folytatta: 
— Úgy látszik, mégis hozzá akarsz menni, 

kis tacskóné! 
- Oh, nem ! Csak szégyenlem kikosarazni. 

Ilyen öreg urat! 
— Hát akkor mit akarsz tenni? 

- Anyuskám, - - feleltem lesütött szem¬ 
mel, — én legjobban szeretnék eltűnni Kramo¬ 
lin bácsi előL Istenem, olyan kényes nekem ez 
a dolog. Hogy nézzek a szeme közé, ha talál¬ 
kozom vele az utczán, a mikor kiadjuk az 
útját ? 

Az édes összehúzta piczit a szép, ives, fe¬ 
kete szemöldökét. 

- Tudod mit, Vicza ? — szólt némi gondol¬ 
kozás után. — Elküldelek kicsit nyaralni Til-
dáékhoz. Úgyis hivtak. 

- Tildáékhoz ? — vetettem föl a fejemet. — 
Borbátvizre ? 

— Oda. Aztán azalatt majd kiverlek vala¬ 
hogy Kramolin bácsinak a fejéből. 

— De anyuskám, egyedül menjek ? Te nél¬ 
küled? 

— Hát persze, tacskóné. Tudod, hogy én 
most nem kaphatok szabadságot. No, egy na¬ 
pot, hogy elkísérjelek, mindenesetre. Holnap 
úgyis szabadnapos vagyok, hát hozzácsaklizom 
még a csütörtököt, és akár ma este indulha¬ 
tunk a személyvonaton. 

Tildáék, már mint Pereszlényi Tilda, meg a 
húga, Hilda, másodágbeli unokatestvéreim vol¬ 
tak, s már úgyis tél óta folyton nyaggattak a 
leveleikben, hogy menjek el nyáron a borbát-
vizi új birtokukra. Egészen új, mert eddig még 
sohasem volt birtokuk. Hát, gondoltam, igaz, 
hogy kissé kellemetlen modorú lányok, de Is¬ 
ten neki fakereszt, a válságos helyzetre való 
tekintetből elfogadom a mama önfeláldozó 
ajánlatát Sebtében összecsomagoltam a kis 
czókmókomat, táviratot menesztettünk Gábris 
bácsiékhoz, és anyuskám védőszárnyai alatt 
csakugyan még aznap este elutaztam Borbát¬ 
vizre. 

(Folytatása következik.) 

FINÁLÉ. 
Csak a forma kedvóért ^említem a Vígszín¬ 

ház utolsó bemutatóját, Ámor, a pénzügynök 
cziműt, mert nem irok róla. Nem pruderiá-
ból, ámbár tisztességes társaságban, nők előtt, 
nem illik a darab tartalmát elmondani. A nők 
csak —• megnézik a darabot; az más. De el 
tudok képzelni darabokat, ismerek is, a me¬ 
lyek hasonlókép elmondhatatlanok, mégis mu¬ 
latságosak, sőt értékesek. Lásd analógiául az 
anekdotákat. A gauloiserie mind ilyen, bőven 
kiaknázván testünk gyengeségeit, viszontag¬ 
ságait, melyek legalább pillanatnyilag ráczá-
folnak büszkeségünkre, méltóságunkra, önhitt¬ 
ségünkre, szabadságra való igényeinkre; ez a 
czáfolat pedig nem illedelmes, nem szemérme-
tes, néha nem is erkölcsös, de sokszor nagyon 
mulatságos. Semmi emberi ne legyen idegen 
hozzánk; semmi emberi, de vannak dolgok, 
melyek elmondva nem emberiek, a természet¬ 
rajznak más osztályába tartoznak. Ilyenekben 
a. szerző magatartása döntő, melyet kiérezni 

a darabból. Ha ő mulat, mi is mulatunk; de 
ha csak egyszerűen spekulál a mi kíváncsi¬ 
ságunkra, érzékiségünkre, czinizmusunkra és 
az éretlenek tapasztalatlanságára, akkor — bo¬ 
csánat az erős szóért — undorodunk tőle. 
A Vigszinház nagyot botlott ezzel az előadás¬ 
sal, melyet hasonló stílusban játszottak is, 
nagyobbat, mint a rendőrkutyákkal. A leg-
mulatságosabb volt két úrnak a sorsa; ezek 
fürdőkádba kénytelenek bújni és vizesen mász¬ 
nak ki belőle. Nagy Endre mondotta egyszer 
a cabaretjában, egy finom, előkelő programm-
szám után, elmés kommentár gyanánt: No, 
ez talán kissé unalmas volt, de hát ha pikan¬ 
tériákat akarnak hallani, akkor ne ide jöjje¬ 
nek, hanem menjenek Forel vagy Else Jeru-
salem tudományos előadásaira. A Vigszinházat 
nem említette, kollegialitásból. Bezzeg a gim¬ 
nazisták tudják az utat a Vígszínházba. Ennek 
az ügynek pedig ez a neve: Művészi szabad¬ 
ság. Vigye az 

Nagy Endre cabaret-ja. Erről a lapok csak 
fizetett reklámot közölnek, mert ha egyebet 
közölnének, ezt is fizetett reklámnak tartanák. 
A cabaretba csak elmegy az ember, de nem 
szól róla. Ce sönt des choses qui se font, 
mais ne se disent pás. A nagy kőszinház, az 
más; ez a zászló pompásan takarja a csem¬ 
pészett árút. Jó, nem bánom, a cabaret csak 
cabaret, nem is akarom őket védeni, egyikben 
se voltam, kivéve a Nagy Endréét, de ezért 
lándzsát török, minthogy most úgyis zárva 
van, szeptemberig az én bűnömet rég elfelej¬ 
tették, tehát reklámról szó sincs. Nagy Endre 
elmés ember, művész ember, ízléses ember és 
rányomta ezt az ő bélyegét az ő kis szín¬ 
házára. Ez a szinházacska mindenekelőtt szin-
magyar, jobban mondva szin-budapesti. Min¬ 

dent honi forrásokból fedez, nem utánozza az 
idegent, nagy leleményességgel megteremtette 
a budapesti speczialitást, a budapesti kupiét, 
a budapesti dalt és budapesti elmésséget. 
A nap minden mozzanata ott visszhangot 
talál. Az irodalmi és politikai élet, a társa¬ 
dalom minden eseménye ott elmés kommen¬ 
tárban részesül. Ezekben maga Nagy Endre 
tűnik ki, a ki jeles színész is. Mert mind őt 
utánozzák, egyik sem jut közelébe. A hogy 
ott áll a függöny előtt, bejelentvén vagy el-
bucsúztatván egy műsorszámot, igen kedves, 
igen eredeti/ Félszegnek, félénknek látszik, 
mint a ki a szót keresi, mint a ki körülnéz¬ 
vén, mintegy segítséget kér a hallgatóktól; De 
méltóztassék őt a maga sorsára bízni, majd 
kivágja magát, sőt másokat vág meg. De 
semmi nagy indulat nincsen benne, mégis el¬ 
més. Nem gyűlöli'" áldozatait, csak mosolyog 
rajtuk, önhittség nélkül, csak mint a kinek 
józan, ép esze van és kevésbbé gyarló, mint 
a kiken nevet. Komoly is tud lenni. Az egyik 
előadás alkalmával Kiss József verseit szavai-
tattá, illetőleg énekeltette és előbb maga be¬ 
szélt a költészetről — a cabaretban. Szerettem 
volna, ha sok színházigazgató és professzor 
hallotta volna, mennyi finomsággal, szerény¬ 
séggel és természetességgel lopta be hallgatói 
leikébe, mi a költészet, mily fenséges ennek 
a hivatása, miért díszíti a maga programmját 
ezzel a számmal. Gyönyörű volt más alka¬ 
lommal Csokonai dalainak előadása, egész új 
módja az ábrázolásnak, élőkép, muzsika, köl¬ 
tészet, igen finoman érzett hangulat egy¬ 
ségébe olvasztva. Nem mondom, hogy minden 
szám ily finom, ízléses és elmés volt, mint 
az említettek. De egyik színésznője se vetkő¬ 
zött a közönség előtt, egyik se szaladt órákon 

VIRÁG A PATAK PARTJÁN. — Neogrády A n t a l rajza. 



546 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 
6. SZÁM. 1910. B7. 

Szent László vitézeivel kergeti a kunokat, kiknek vezére az elrablóit leányt viszi nyergében. 

SZENT LÁSZLÓ ÉS A CSERHALMI ÜTKÖZET KÉP-CZIKLÜSA-A BÁNTORNYAI (TUBNISSAl) TEMPLOMBAN. 

át egy szál ingben a színpadon, melyet igen 
gyakran ijedten össze kellett fogni. A leg¬ 
merészebb Nagy Endre vállalkozásában az, 
hogy nemcsak a politikai szatírát kultiválja, 
az iránt mindig érzékünk volt, hanem az iro¬ 
dalmit és művészit is, a legteljesebb sikerrel. 
Nagy Endrében a főváros igen elmés élő 
viczczlapot teremtett magának, mely néha 
magasabb színvonalú, mint az Írottak. Nagy 
Endre ritka módon tud szeretetreméltó lenni, 
ámbár szókimondó. Nem vagyok nagyon jára¬ 
tos az egész műfajban, de kupiéit is oly sike¬ 
rűiteknek tartom, hogy nem tudok Budapesten 
népszerűbb dolgot ezeknél. Egy alkalommal, 
mikor oly darabról referáltam, mely cabaret-
szerű betétekkel van fölczifrázva, megígértem," 
hogy a cabaretröl külön szólok majd. íme, 
teljesítettem igéretemet. A cabaret a műfajo¬ 
kat a maga czéljaira értékesíti. Van benne 
mindenféle a vígjátékból, a vaudevilléből, a 
komikus operából és operettből, a hallétből, 
a pillanatnyi mulatság számára felhasználva, 
így szedik szét az épületet is és külön fel¬ 
használják kapuját porta triumphalisnak, az 
oszlopot győzelmi vagy egyéb jelnek, a kupo¬ 
láját sírboltnak, stb. A kabarét is ágról-ágra 
száll és mindenünnen hoz valami édességet, 
hol pikánsát, hol keserűt, hol gondtalanul 
kaczagtatót. Jelszava: N'appuyez pás. Semmi 
hangsúly semmin. -Ágról-ágra, pillanatról-pil-
lanatra. Egész nap dolgozunk, mérgelődünk 
és — nyelünk. Főleg nyelünk. Mert kimond¬ 
hatja meg az igazat embertársainak? Ekkor 
jő Nagy Endre és tud -igazat mondani az 
embereknek, karrikaturás igazat, de mégis 
csak igazat. Becsületemre mondom, igen jól 
esik; igen jól esett ez minden időben. De 
nem kell semmit nagyon komolyan venni. 
A következő szám már egészen más, komikus 
kupié, vagy nem egészen hithű anekdota, vagy 
paródia, vagy komoly, szép vers, vagy tréfás 
jelenet. Egyszerre csak észreveszszük, hogy el-
felejtettük ebben a légkörben, melyben min¬ 
den aktuális és csak úgy vibrál -a környezeti 
élet elektromos áramában, a nap bosszúságait, 
gondjait, izgalmait. Nem mondom, hogy ez 
nagyszabású művészet, de sokkal többet ér, 

mint a magát nagyszabásúnak hazudozó. Ilyen 
talentumokat -;csak a i nagyváros érlelhet és 
Budapest nagyvárosias'-és fejlett voltát semmi 
sem bizonyítja jobban, mint ennek a vállal¬ 
kozásnak a nagy sikere. Tudok helyeket, a 
hol igen jó társaság szokott összegyűlni és a 
hol meg sem értenék Nagy Endre finom dol¬ 
gait, nem hogy fizetnének értük. De ha buda¬ 
pesti művészetről van szó, mint igen sajátos, 
igen eredeti és igazán értékes, Nagy Endréé 
mindenesetre nagy méltánylással említendő. 
Ezt Budapest teremtette a maga képére, ebben 
gyönyörködni lehet. 

A színházaktól pedig most búcsút veszünk 
két hónapra. Jó évad volt általában, minden 
színház nagy sikerekre tekinthet vissza és ez 
a teher könnyűvé teszi'a továbbhaladást. Új 
tehetségek jelentek meg a színpadokon, Mó¬ 
ricz Zsigmond, Szomory* Dezső és mások és 
egy igen jelentékeny drámai alkotás, Molnár 
Ferencz «Liliom»-a, mely időnek előtte tűnt 
le ugyan a műsorról, de nem mindenkorra. 
Értékre nézve semmi sem vetekedhetik a le¬ 
folyt évadban ezzel a darabbal. Nagyon meg 
leszünk elégedve, ha a következő esztendő 
nem lesz szegényebb. De 'nem akarunk se 
hátra, se előre tekinteni. Jobb most pihenni 
és kedves olvasóinknak is nyugtot engedni. 
A műélvezetek rászorulnak ,a pauzákra, hogy 
mi, az élvezők, mi, az írók, mi, a játszók, mi 
valamennyien felfrissülhessünk és megújíthas¬ 
suk 'fogékonyságunkat. Azért a legjobb most: 
Néma csönd. 

Alexander Bernát. 

:SZENT LÁSZLÓ ÉS A CSERHALMI ÜTKÖZET 
KÖZÉPKORI KÉPÍRÁSUNKBAN. 

A katholikus egyház -június 27-ik napján 
ünnepli Szent Lászlót, de bizonyára gyakrab¬ 
ban emlékezett meg róla XIV. és XV. szá-
zadbeM népünk, a mint azt az újabban nap¬ 
fényre került középkori falfestmények bizonyít¬ 
ják. Tele volt irva képekkel a román és csúcs-
iveskori falusi templom fala, de a míg a bibliai 
ábrázolások mellett Szent Istvánnak meg Szent 

Imrének, épen csak hogy; a képeit festették 
meg (igaz, hogy egysorban az apostolokkal), a 
vitéz király tetteit egy egész képsor ábrázolta. 

Az északi falnak legfelső mezeje az, a hova 
a cserhalmi ütközetet festették, mert a közép¬ 
kori templomban minden képnek meg volt 
határozva a maga helye. Fali képeken pedig 
a szent király majd mindig hadakozva, baj-
vívásban ábrázoltatik, mint az elrablott leány 
kiszabadítója s a rabló kunok legyőzője. 
A szárnyasoltárok festői keskeny fatábláikon 
csak egyedül való képmását adják, de azok a 
mesterek, a kik valaha falusi templomok falait 
diszítették, bizonyára szaporán és olcsón: a 
mi primitivjeink csak a kunnal küzködő Szent 
Lászlót ismerik. 

Már pedig a táblafestők czéhe külföldet járt 
és külföldi, főkép német mestereket követő 
emberekből állott, de falképfestő mestereink 
nem mentek túl az ország határán és a mint 
képeik mutatják, nem is igen .vettek tudomást 
a kései góthika barokkos túlzásairól. Ezek fej¬ 
lesztették ki a cserhalmi ütközet ábrázolásának 
kóptipusát. 

Úgy véljük, hogy népünknek nagy gyönyö¬ 
rűsége telt e mozgalmas képek látásában, az 
ártatlan megszabadításában s a gonosz sereg 
pusztulásában. 

A cserhalmi ütközet 1070. évben ment végbe, 
a mikor Salamon király uralkodott s mellette 
László és Géza herczegek vitézkedtek. Az idő¬ 
ben a kunok (Pauler szerint a besenyők) Er¬ 
délybe törtek, majd átkelve a Meszeskapun 
elárasztották és kirabolták Szatmár és Szabolcs 
vármegyéket. A míg jól megrakodva a rablott 
holmival visszafelé iparkodtak, Dobokánál élé-
bük került a királyi hadsereg a herczegekkel 
és megsemmisítette a rabló csapatot. 

Ez a história, melyről csak jóval később a 
XIV. század közepén ad hírt Márk barát 
krónikája. De nem is ez ihlette meg közép¬ 
kori mestereinket, hanem az ütközet egy epi¬ 
zódja, az elrablott leány megszabadítása. Hogy 
kinek a leánya volt, nem tudni. Márk, a ki a 
dolgot barát szemérmetességgel restelkedve 
mondja el, tagadja, hogy a váradi püspök 
leánya lenne. A mikor a pogányság meg¬ 
futamodik, László herczeg, bár maga is meg¬ 
sebesült, az után a kun után ered, a ki a leányt 
viszi nyergében. A herczeg biztatására a leány 
lerántja a kunt a földre, s László is leszáll és 
birokra kel a rablóval; a párbajt a leány 
dönti el, a ki hátulról elrablója ikrájába .vág. 
Legyűrve a kunt, fejét veszik, s pedig igazi 
középkori felfogással olykép, hogy a leány 
nyakazza le a rablót. A képek mondják ezt 
el, nem Márk, és mutatják tovább, .mint pihen 
a szent a küzdelem után. Ez, a cselekvény 
magva benne van az összes eddig ismert kép¬ 
sorokban, de az elejét, meg a végét külöm-
bözőkép festették meg mestereink. 
' Sok ilyen képsort ismerünk Magyarország 

szerte, de a legtöbb a Székelyföldön került elő 
Huszka tanár buzgóságából. Úgy látszik, a 
székelység őrizte leghívebben a szent király em¬ 
lékét. Sok töredéken kívül három csaknem tel¬ 
jes sorozat került itt napfényre, az egyik Ge-
lenczén, a másik Fülén, (ez megsemmisült, 
mert a templomot lebontották) a harmadik 
Derzs-en, egy szász módra megerősített temp¬ 
lomban. 

Ez a derzs-i képsor azért érdekes, mert mes¬ 
tere azokat a bizánczi mestereket követte, a 
kiknek Erdélyben, Hunyadmegyében sok mun¬ 
kájuk maradt a XIV. és XV. századból, vagy 
talán épen a bizánczi művészet nevelése volt. 

A felvidéken eléggé teljes képsort találunk 
Szepesben Zsegrán és Vitfalván, Gömörben Rá¬ 
koson s Nyitrában Porubán. A legrégibbet azon¬ 
ban a főváros mellett, az ócsai ref. templom¬ 
ban fejtették ki; ez kevéssel készülhetett 1300 
után. 

Gelenczén Háromszékmegyében leglogikusabb 
a kezdet; a király trónszékén ül házában, előtte 
térdel egy férfi —talán a leány atyja, a váradi püs¬ 
pök, talán egy a népből — és segítségért esd. 
Vitfalván a Szepességen a kunnak gyermek¬ 
alakban elröppenő lelkét ördögök ragadják el, 
míg az ott maradt testet a hollók vájják. Az 
egésznek több helyen zárójelenete a koronázás, 
a mit külömbözőkép értelmeztek; Vitfalván 
angyalok hozzák a koronát, de Turnissán (Zalá¬ 
ban a Mura mellett) egész ünnepélyes templomi 
koronázást festett meg Aquila János mester. 
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Itt a szent király a rablóktól visszavett kin¬ 
csekből a 'váradi templomot építteti meg. 

Azon a bántornyai képen, a melyből illusztrá-1 

czióink néhányat hoznak, meglátszik, hogy a 
Stájer határról való mester készítette. Szent 
László borotvált képű német lovag, ugyanolyan 
a népe is, s csak a pogány kunok szakállasak. 
Ki is bővíti Aquila az eseményt másutt isme¬ 
retlen részletekkel, közbül nem feledkezik meg 
arról, hogy magát megörökítse a király kísére¬ 
tében a váradi templom építésének jelenetében. 
Az ő szakállas fejét ismerjük egyedül közép¬ 
kori mestereink között. Az itt közölt képeket 
azokról az eredeti nagyságú, gondos másola¬ 
tokról fényképeztük, melyeket gróf Zichy Ágost 
ajándékozott az elmúlt őszszel a Szépművészeti 
Múzeumnak. 

Aquila János igazán históriát csinált az 
eseményből, de mi vájjon elsősorban törté¬ 
nelminek tekintsük-e mindezt, a mit ezekben 
a kicsiny, 30—40 házas falvak templomaiban 
találunk?., Azt tartom nem. Falusi jobbágy¬ 
embernek história nem igen kell; a vallás, a 
legenda, meg az öröklött reá maradt mese 
eléggé kitöltik lelkét. 

Az a nézetem, ezek a képek mindannyian 
egy valaha széltiben ismert, félig egyházi, félig 
vitézi éneknek úgyszólván az illusztrácziói. 
Fel kell tennünk, hogy élt egykor falusi 
népünk között egy ilyen Szent Lászlóról szóló 
ének, a melyhez igen ragaszkodtak s a mely¬ 
nek megfestését szinte kierőszakolhatták. (A vá¬ 
rosi műveltebb papság nem engedte megfesteni, 
s városi templomban nincs is meg.) Csak ezzel 
a feltevéssel tudjuk megmagyarázni azt az 
állandóságot, a mi a képek elrendezésében, 
felfogásában megvan a Mura mellékétől a 
moldvai határig. 

Mikor keletkezhetett ez az ének? Azt tar¬ 
tom, hosszú időnek kellett elmúlni, a míg ki¬ 
alakult, kerekdeddé vált, ép úgy, mint a klasz-
szikai eposzoknál. Talán módosulásai is voltak, 
de az kétségtelen, hogy több nyelven énekel¬ 
ték, mert pl. Nyitra-Poruba tót volt a közép¬ 
korban is, és Turnissa vend. Egy hatalmas 
összefoglaló eszme nyilatkozik meg a szent 
király tetteinek képpel és énekléssel való tisz¬ 
teletében : a közös nemzeti hős önfeláldozá¬ 
sának, bátorságának és szentségének megbecsü¬ 
lése. Az ő lovagiasságát és istenfélelmét áb¬ 
rázolva és énekelve, a magyar királynak, mind¬ 
nyájuk királyának lelki nagyságát énekelték 
a Szepességen, a Mura mellett, sőt a szebeni 
szászok nagy templomában is, a hol álló képe 
ma is megvan. 

Gróh István. 

A KOPÓ-PARTON. 
Elbeszélés. — Irta Szűts Dezső. 

A tiszttartóné Dudással, az achátszinű kopó-
val játszott. Apró papucsait dobálta az ablak 
felé, a melyek koppanva estek le. Dudás hasra-
fekve, sárga szemeit kimeresztve, izgatottan 
leste, mikor repül ki a papucs az asszony 

l 

Szent László a visszavett kincsekből telepítteti a nagyváradi egyházat. A király mellett álló szakállas 
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kezéből. Néha meg-meglódúlt, egyet ugrott s 
szégyenkezve kullogott vissza a sarokba. Az 
asszony becsapta s hirtelen kiröpítette a papu¬ 
csot. Dudás mérgesen ugrott utána, emelt fej¬ 
jel, fürge lépésekkel vitte vissza úrnőjének. 
A játék sokáig tartott s Dudás izgatottan 
szaladgált ide-oda a szobában. Az asszony 
nagyokat nevetett, mikor Dudás felsült s hiába 
ugrált. Egyszerre abbahagyta a játékot. 

- Jön az uram, — szólt a kutyának, 
most feküdj le Dudás s légy csendesen, tudod, 
hogy tilos ez a játék, elront téged s nem visz¬ 
nek vadászni. Ne szagolgasd a papucsot, hanem 
kussolj, mert mind a ketten kikapunk. 

A kutya megállt s szemeit rámeresztve figyelt 
az asszonyra, ki hallgatózott. Lépések zaja hang¬ 
zott az ablak alatt, de lassan továbbhaladt a 
késői járókelő. Az asszony összeráczolta hom¬ 
lokát s tűnődni kezdett. 

— Bég itthon kellene lenni és nem jön. 
Napok óta így megy. A mikor kérdem, hogy 
hol marad olyan soká, azt mondja: Egy dú-
vadat nyomozok. A kutyát nem viszi magával. 
Furcsa. Dúvad nyáron. Biztosan tolvajt akar 
fogni. Mikor az ispánt kérdeztem, ez mosoly¬ 
gott. Dudás, mit keres a gazdád ? Mit keres ? 
Hol jár? 

A kutya kitátotta a száját s nagyot ásított, 
aztán a sarokba vonult, összekuporodott s 
nagyokat pislogott. Az asszony ránézett s hir¬ 
telen felderült az előbb gondterhes arcza. 

- Dudás - kiáltott vidáman, - most 
mutasd meg, mit tudsz. 

Hamarosan felöltözött, kendőt tett fejére, 
kisietett. Hosszúszárú posztócsizmát hozott be 
s odatartotta a kutya orra elé s megszagol-
tatta vele. 

A cserhalmi ütközet. Nyilas harcz folyik, Szent László pajzsán az ország czimerével lovasai közt áll 
rohamra készen. 

SZENT LÁSZLÓ ÉS A CSERHALMI ÜTKÖZET KÉP-CZ1KLÜSA A BÁNTOBNYAI (TÜRNISSAI) TEMPLOMBAN. 

- Dudás, zueh, zuch, előre! 
A kutya idegesen körülszaglászta a csizmát, 

örvendezve csóválta a farkát, s az ajtóhoz 
szaladt. Az asszony követte s egy pillanat 
múlva kint voltak a csillagfónyes éjszakában. 
Dudás szaglászva iramodott a kerten keresztül 
a gazdasági épületek felé. Az asszony útközben 
letört egy piros rózsát s hajába tűzte. 

- Hogy meg lesz lepetve, - - mondta ma¬ 
gában, örülve a csínynek, - - ha megérkezik 
a Dudás és utána én. Talán haragudni fog, 
de én kibékítem. Nem szabad én előttem el¬ 
titkolni semmit. Megmutatom neki, hogy én 
megtudom, ha akarom, mit csinál. 0 is ne¬ 
vetni fog rajta, hogy milyen leleményes va¬ 
gyok. A saját kutyájával kutatom ki, hol van. 

Nevetett ezen a gondolaton s óvatosan lé¬ 
pett be a major udvarára, a hol a cselédek 
már várták. A kutya érkezésére talpra ugrot¬ 
tak s tiszteletteljesen süvegeitek meg az asz-
s/onyt. 

- Volt itt az uram ? — kérdezte az egyiktől. 
- Igenis, etetéskor volt itt a tiszttartó úr. 
- Elment? 
- El. 

Dudás össze-vissza szaladgált az udvaron, 
be az istállókba, ki az udvarra, onnan a zabos 
kamarákhoz, majd a kocsiszínbe, a szecska¬ 
vágókhoz, az itatóhoz, mig végre a disznóólak 
felé eltűnt, s hirtelen felbukkant nyúlánk fe¬ 
kete alakja a patakon átvezető hidon s kivá¬ 
gott a rétre. Az asszony követte. 

A domb alatt, meg a major felett vonult 
el, a faluba vezető útra tért s nemsokára a 
rét millió virágának illata lebegte körül az 
asszony siető alakját. A frissen kaszált széna 
és lóhere szaga vegyült ott össze a távoli 
erdőből áramló fenyő tiszta illatával, s míg 
az asszony kábultan ment a keskeny ösvényen, 
Dudás egy-egy egeret riasztott vissza a krumpli¬ 
földek közé. Majd czikk-czakkosan beszalad¬ 
gálta a rétet s idegesen futkosott ide-oda. 

- Mi lelt, Dudás ? - - kérdezte az asszony 
csodálkozva. — Megbolondultál? Jó nyomon 
vagy? Hol a gazdád? 

A kutya még gyorsabban siklott tova a 
füvek között s el-eltűnt az asszony elől, a ki 
szólongatni kezdte. 

- Dudás, Dudás, mi lesz veled? Hát nem 
ismered a gazdád nyomát? Hát elromlottal 
volna? 

Dudás szükölt, vinynyogott, de egy ideig 
még a füves réten szaladgált, mig végre a 
malom alatt visszatért az ösvényre. Az asz-
szony gondolkozni kezdett. 

- Mintha az uram a réten jött volna B 
virágot gyűjtött volna. Éjjel. Különös. Miért? 
Kinek? Ej ej, bizonyosan tévedt a kutya. Mai-
romlik a sok apportirozástól. 

Távoli hangokat hallott, beszélgettek a falur 
bán. Dudás most a patak partjára osont le s 
a házak alatt iramodott izgatottan. Az asszony 
alig bírta követni. Meg-megbotlott a kövekben, 
csatakos lett a lába a burjántól s szivére bal¬ 
sejtelem telepedett. A kutya megállóit egy 
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liczium-kerítés előtt B bevárta az asszonyt, a 
ki aggodalmasan kérdezte: 

- Mi az, Dudás ? Elvesztetted a nyomot ? 
Úgy-e ? Menjünk vissza. 

A kutya befúrta orrát a bokorba s fájdalmas 
nyöszörgések között átnyomúlt a kerítésen. Az 
asszony egy pillanatig.- habozott. 

Lássuk, • szólt elszántan, hova 
vezet? Most már tudnom kell, ki csal meg: 
a kutya, vagy az uram. Biztosan a Dudás. 

Széjjelnyomta a sűrű ágakat s belépett a 
kertbe. A kukoricza selyme kezeit simogatta 
lágyan, mintha kérlelte volna: 

- Ne menj tovább. 
A paszuly indája átfogta bokáit. 
— Álljatok meg, kis lábak, rósz helyen jár¬ 

tok, ne vigyétek gazdátokat veszedelembe. 
A rózsák útját állták s széttépéssel fenye¬ 

gették könnyű ruháját s intették: 
- Fordulj vissza, hűvös az éjszaka, meg¬ 

fázik a lelked, véres lesz a szived a fájdalom 
tüskéitől. 

A fák ágai belekapaszkodtak hajába s a 
levelek homlokát verdestek: 

— Hunyd be szemeidet, s menj vissza, ne 
láss, ne hallj, mert könnyes lesz a szemed s a 
kétségbeesés súgja füledbe szomorú nótáit. 

S a szellő csöndesen simogatta feszülő ha¬ 
lántékát. 

— Szegény asszony! Minek jöttél ide. 
Feje zúgott, szive sebesen vert, arcza forró 

lett. Hiába állott eléje a bazsarózsa, töviseit 
hiába akasztotta ruhájába a törperózsa, hiába 
húzták a felfutók, indák, ment vakon előre, 
egy ablakhoz, a melynek fénye halványan 
szűrődött be a sötét éjszakába s benézett. 

Dudás már az udvaron volt s az ajtót ka¬ 
parta vihogva. Az ajtó kinyilt s Dudás bero¬ 
hant a szobába, mint a fagyasztó éj szaki fer-
geteg. Eávetette magát gazdájára és csaholva, 
diadalmasan üdvözölte, mintha mondta volna 
a divánon ülő leánynak: 

- Látod, ilyen kutya vagyok én! Feltalá¬ 
lom a gazdámat, ha nálad is van! Én előlem 
nem bújhat el. Nekem van a legjobb orrom. 

Ilyesfélét csaholhatott örömében Dudás, a 
kit váratlan meglepetés ért. A mint bevégezte 
üdvözlését s lecsillapodva, ragyogó sárga sze¬ 
meit gazdájára függesztette, várva az elisme¬ 
rést, hogy gazdáját fellelte, ez irtózatos dü¬ 
hében megragadta a nyakán levő szijat s bot¬ 
ját előkapva, verni kezdte Dudást. A kutya 
első pillanatban némán tűrte az ütéseket, majd 
szükölni, vonitani kezdett oly rémesen, hogy 
kihallatszott a szobából fájdalmas hangja. 
A leány megrémülve kérte a tiszttartót: 

- Az istenért, hiszen mindenki idejön erre 
a zajra. Hagyja abba, ereszsze ki! 

A férfi még egy párat ütött rá s kidobta 
az udvarra Dudást s becsapta az ajtót. Csend 
lett, csak a kutya siralmas s távolodó nyö-
szörgése hallatszott egyideig. 

Dudás bevánszorgott a kertbe s lefeküdt a 
nedves fűre. Nyalogatta sebeit s morgott, viny-
nyogott, majd esetlenül sántikálva, az ablak 
alá húzódott. 

Ott már nem talált senkit. Megszagolta a 
nyomot, feltartotta fejét s hallgatózott. Belül¬ 
ről fojtott beszélgetést hallott. 

- Ha hazamegyek, — szólt a férfi, — agyon¬ 
lövöm a Dudást. Agyon én azt a dögöt. Még 
ide mer jönni utánam. Meg csak ez kell. Hogy 
ereszthette ki a feleségem? Még jó, hogy nem 
jött utána. Biztosan kiszökött. Na, de csak 
menjek haza. Agyonlövöm. Azt mondom, hogy 
megharapta egy veszett kutya. 

Dudás hallotta a nevét emlegetni s megér¬ 
tette a gazdája hangjából, hogy mi vár rá 
hűségéért s okosságáért. A jutalom egy részét 
már megkapta. Hirtelen szimatolni kezdett, 
erőt vett rajta kopó természete. Megszagolta 
még egyszer az asszony nyomát s utána eredt. 
Ravasz kutya volt Dudás, arra számított, hogy 
az asszony megvédi, hiszen az hozta bele a 
csávába, hát most segítsen. Ilyesféle motosz¬ 
kálhatott Dudás fejében, senki se ismeri, hogy 
min töri a fejét egy ilyen okos, tanult kutya. 
Nagy örömmel eredt utána az asszonynak azon 
az úton, a melyen jött. Nagy ívben ugrott 
keresztül a kerítésen s vidáman ügetett le a 
patakhoz a friss nyomon, a mely a partig 
vezetett s ott megszűnt. 

Dudás megállt a parton, majd körülszima-
tolta a környéket s visszatért oda, a hol egy 

PAUL VERLAINE ARCZKÉPE ; CARRIÉRE FESTMÉNYE. 

kis czipő utolsó bemélyedésében vonaglott va¬ 
lami féreg. Felemelte fejét s kérdezve nézett 
a patak habjaiba. 

Az éjszaka sötéten hallgatott s a patak vi¬ 
dáman csevegett. Dudás sose tanulta a habok 
nyelvét, de megértette, hogy most mindennek 
vége s ez volt az utolsó hőstette. 

VERLAINE ÉS CARRIÉRE. 
Korának legkeresztyénebb festője, Eugéne 

Carriére, megfestette kortársának, a legkeresz¬ 
tyénebb poétának, Paul Verlaine-nak az arcz-
képét. Ez a hires Verlain-kép Jean Dolent 
tulajdona lett és maradt sokáig, de most meg¬ 
vásárolta a Luxembourg-múzeum számára a 
franczia állam. Carriére, a mikor Verlaine 
képmását megcsinálta, már glóriát festhetett 
ecsetjével a Verlaine-re dobott sárból a beteg 
költő Krisztus-feje köré. És most, íme, feled-
vek a gyalázatok s Carriére a hivatalos örökké¬ 
valóság biztos szállását is megszerezte az ül¬ 
dözött, szállástalan nagy költőnek. 

Csak kortársak voltak ők, Carriére és Ver¬ 
laine, nem barátok s nem testvérek a művé¬ 
szetben, nem egymást egyformán látni tudó 
valakik. 

Carriére minden volt, a mi gyarló, mai 
ember egyszerre lehet: filozófus, költő, mu¬ 
zsikus, szocziológus, piktor, szobrász, ipar¬ 
művész, humanista és ember. Jó, szomorú, hivő 
és rajongó ember mindenek fölött, a milye¬ 
nekről az ábrándos Svedenborg álmodhatott. 

Paul Verlaine, a muzsikás álmok áléit, má¬ 
moros, önkínjaitól összetörött költője már 
csak a múltban élt és az alkohol-vetítetté 
jövőben. «A sajnált, az utált múlt s az isme¬ 
retlen, félelmes jövő között feszíttetett meg»,— 
Írja egyik biográfusa. S csakugyan olyan volt 
már Verlaine élete vége felé, mint egy ke¬ 
resztre feszített, a ki már lehunyta szemét s 
zokogni is csak befelé zokog. És mégis talál¬ 
kozniuk kellett és mégis olyan természetes, 
hogy a Maternité, az Anyaság fanatikus fes¬ 
tője megtalálta, meglátta Verlaine-t. 

Eugéne Carriére az anyaságot hirdette leg-
istenibbnek a földön s az volt a hite, hogy a 
költők is anyák, terhesei és megátkozott ál-
dottjai a jövőnek. 

Paris másik széléről, valamelyik kórházból 
csalták ki a barátai néhány órára szegény 
Léliant. Szegény, bélyeges, kóborló, beteg Lé¬ 
liant, polgári és poétái nevén Paul Verlaine-t, 
a ki kórházból-kórházba költözött ez időben. 
Nehéz dolog volt, egy pillanatig nem ült nyu¬ 
godtan Carriére előtt, fölkelt, járkált az ate-
lierben, beszélt, vitatkozott, esufolódott han¬ 
gosan. Barátai biztatták, hevítették, nógatták, 
uszították, hogy mindent-mindent el tudjon 
árulni e pár óra alatt az arcza. így készült 
el a XlX-ik századnak egyik legemberibb 
portraitja, a hires Verlaine-kép, Carriére egyik 
legszerelmesebb műve. Különös olaj-festmény 
Carriére eredeti Verlaine-képe, melynél talán 
csak Carriére Krisztusa fájdalmasabb, jellem-

zőbb, több. Még azok is, a kik szigorú kriti¬ 
kusai Carriére-nek, ez előtt a kép előtt meg¬ 
hódolnak, mert ez a kép maga is teljesen 
művészi hódolat. A magyar publikum úgy¬ 
szólván csak egy hitvány reprodukczióját is¬ 
merte eddig ennek a nagyszerű és megrendí-
tően lélekbe-látó képnek. Még néhány litográfia 
adhatna némi képet' e képről, azok, a melyek 
magának Carriére-nek gondos ellenőrzésével 
készültek. 

* 
«De Profundisn: 1896 január nyolczadik 

napján, ötvenkét esztendős korában halt meg 
Paul Verlaine, a francziák boldogtalan, nagy 
poétája. Tiz év multán, 1906-ban temették el 
Eugéne Carriére-t, a ki több volt, mint pik¬ 
tor : szép, fölséges, gazdag életű művész-bölcs. 
Szinte fáj a Carriére egyensúlyozott, munkás, 
hívőén szomorú, de mégis víg életére gon¬ 
dolnunk Verlaine mellett. 

A. Verlaine élete: egy föláldozott ember 
élete, a kinek kálváriája száz idegen okot és 
titkot rejteget. Metzben született, mely ma 
már ;német föld, az apja katonatiszt s már 
hajló korú ember. 0 korán érett, korán szo¬ 
morú, korán poéta, az édes anyja érzelmes, 
jó asszony. S életébe, mely tisztes, polgári 
életnek, vagy legföljebb úri, szolid költői élet¬ 
nek vágyódik és indul, folytonosan belecsap-
dosnak a mennykövek. Paris városának kis-
hivatalnokáról minden ok nélkül, csak, mert 
gyönge akaratú volt, azt hiszik, hogy vesze¬ 
delmes forradalmár. Mert a Commune idején 
ő ott maradt Parisban, régi kávéházaiban és 
a versirásnál. Mikor Belgiumban nemsokára 
egy utczai csöndháborításért pár éves bör¬ 
tönre ítélték, a forradalmár-hire csinálta ezt; 
különben is ez az egykori jó diák, ez a hiva¬ 
talba vágyó, hamar nősülő ember, csak a 
különös végzet által lett azzá, a mi lett. Mi¬ 
kor látta, hogy kegyetlenül tréfálkozik életé¬ 
vel az élet, lappangó, örökölt temperamen¬ 
tuma kitört. A Verlaine életében a legtragiku¬ 
sabb, hogy ő végül elvadítva arra törekedett, 
hogy minden roszat elhigyjenek róla. Szeren¬ 
csétlen házassága, a német-franczia háború 
idején játszott szerepe s belső, rejtelmes meg-
hasonlása voltak az első legnagyobb csapá¬ 
sok Egy ember, egy alapjában könnyes, lágy, 
versiró férfiú, a kinek még az sem adatik 
meg, hogy egyetlen gyermekét, fiát életében 
lássa. Azután jön egy exczentrikus, furcsa 
poéta-gyermek, egy bolond, zseniális suhancz, 
a ki végzete lesz. Eimbaud ez, a kivel Lon¬ 
donba utazgat s a ki miatt a kegyetlen belga 
törvényszék olyan rettenetesen bánik el Ver-
laine-nel. Már előbb hozzászokik az alkohol¬ 
hoz, a feledtetőhöz, jelen-pótlóhoz s jövő¬ 
igérőhöz és ezután az alkohol veszi át Ver¬ 
laine sorsának intézését. Menekülni akar a 
sors elől, olykor előkelő társaságokba hivatja 
meg magát, máskor a munkában akar elme¬ 
rülni s szomiúságot oltani. Kolostorba megy, 
tanárkodik, föl-fölcsap földmívelőnek, sőt egy 
időben komolyan hirbe tudja hozni magát, 
mint az Akadémia halhatatlan-jelöltjét. De 
örökségét elfogyasztja ez az ingadozó, nagyon 
változó élet s végül Verlaine mámorosán össze¬ 
tűz öreg, jó édes anyjával is. Ekkor jön a 
második börtönbüntetés, azután a betegség, a 
kórházak, a részeg, csatangoló remeteség. 
Végre megéri azt, hogy az italt se bírja s 
körülötte már csak züllött rajongók, ügyes 
számítók s rósz nők maradnak. 

Ez mind igaz, de a többi, a mi Verlainfe-
ről hírre kapott, gálád, utálatos rágalom. Bol¬ 
dogtalan, másokért szenvedő,. Istennel meg-
békült, mégis tiszta ember, nagy poéta volt: 
ez az igaz. 

* 
Eugéne Carriére-nek nincs élettörténete: 

elálmodta, elfilozofálta s ezernyi vászonba föl¬ 
dolgozta az életét. Modern evangélista volt, 
imádta ezt a nők által újhodó és újra újhodó 
emberiséget, az életet, az egész világot. Sze¬ 
retett mindent, mindenkit, szerette a maga 
szomorúságát, talán ezt szerette legjobban — 
az Anyaságon kívül. 

Mondják, hogy akarattal roszul rajzolt, hogy 
monoton volt s mindig egy gondolaton vagy 
érzésen nyargalt. De mondják mások, sokan, 
azt is, hogy nagysága nagyobb, mint a zené¬ 
ben a Wagneré s csak még ezután érti meg 
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a világ, ki volt Carriére ? Bizonyos, hogy nagy 
művész volt, kívánatosán példás életű ember 
és keresztyén, szabad keresztyén, miként Ver¬ 
laine. És itt találkoznak ők ketten: a keresz-
tyénségben, a krisztusiasságban, életüknek alt¬ 
ruizmusában. Verlaine nyomorultul, de gene-
rácziókért és Istentől megszentelt szívvel halt 
meg, Carriére gondolattal a vászonnal ugyan¬ 
így apostolkodott. Csodálatosan megnyugtató, 
hogy ők mégis észrevették egymást s hogy a 
Yerlaine-portrait beszélni fog sokáig és száz¬ 
ezreknek arról, hogy az élet összehozza az 
egymáshoz illőket s hogy az az élet az érde¬ 
mes élet, mely a leendő életeket munkáltü. 

Ady Endre. 

Dr. Návay-Szabó Sándor, az új közoktatási államtítkár. 

a keleti származású Thorun Taddeust, a kong-
regáczió szemináriumának rektorát, kinek azon¬ 
ban előre haladott koránál fogva-már ekkor 
nem volt kilátása arra, hogy az elnyert mél¬ 
tóságot sokáig viselhesse. 

A legújabb választás aztán, mely pár hónap 
előtt ment végbe, azzal az eredménynyel járt, 
hogy a kongregáczió tagjai a szamosujvári 
születésű és erzsébetvárosi illetőségű Govrik 
l. Gergely mechitárista atyát tették meg a 
rend fejévé. Magyar szempontból annál figye¬ 
lemreméltóbb ez a tény, mert rövid időn belül 
immár harmadizben történik, hogy az érseki 
méltósággal egybekötött föapáti tisztségnek 
magyarországi születésű és magyar származású 
örményember a viselője. Govrik J. Gergely is, 
mint magyar állampolgár nyerte el a díszes 
méltóságot. Alig huszonöt év előtt halt meg a 
szamosujvári születésű Esztegár Vártán főapát 
és sellimbriai érsek s ezúttal ismét szamos¬ 
ujvári papot állítottak a bécsi szerzet élére. 
Govrik J. Gergely hetven év körüli ember, 

Karácsony Lajos, az i'ij honvédelmi államtitkár. 

A BÉCSI MECHITÁRISTÁK 
ÚJ FŐNÖKE. 

Az elmúlt év nyarán került betöltésre a 
Thorun Taddeus bécsi mechitárista főapát 
lemondásával megüresedett kormányzói állás 
a .bécsi örmény kongregáczióban. A lelépett 
főapátot 1903 márczius havában választották 
meg a szerzet tagjai hat évre s kevés hija 
volt akkor is, hogy a nagy tekintélyű szerzet 
élére magyar papot nem állítottak. Biztosra 
vette ugyanis mindenki, hogy Duha Dávid 
újvidéki plébánost fogják megválasztani, mert 
a kormányzói állás betöltéséig a helyettesítés¬ 
sel járó teendőket is reá bízták s a rend tag¬ 
jai között kiváló képzettsége folytán nagy te¬ 
kintélynek örvendett. Duha Dávid azonban nem 
volt hajlandó megválni jelenlegi hivatásától, 
hol már évek óta teljesíti legnagyobb megelé-

• gedésre kötelességeit s így választották meg 

Govrik J. Gergely, a bécsi mechitáristák új főnöke. 

Mihály, Duha Dávid és Csiky Mihály, mind 
a hárman magyar emberek. 

Govrik L Gergely a nyár óta föapáti tiszt¬ 
ségben vezette a bécsi kongregáczió ügyeit, 
nemrégiben aztán X. Pius az érseki méltóság¬ 
gal is kitüntette. Pár hónap előtt érkezett Bécsbe 
Granito Piquatteli di Belmonte Januarís pá¬ 
pai nuncius útján a kinevezés, melyet a uun-
cius nyomban közölt Govrikkal, kit a X. Pius 
legmagasabb kitüntetése alapján e hó 12-ikén 
avattak fel nir.ibiszi érsekké. Ez alkalomból a 
magyarországi és erdélyi örmény s/rrtartású 
egyházmegyék küldöttségileg képviseltették ma¬ 
gukat az ünnepélyen. 

Báró Varesanin tábornagy. 

a ki irodalmi téren is tevékeny munkásságot 
fejtett ki. 1886-ban ő és Szongott Kristóf in¬ 
dították meg SzamQSUJvárott az első magyar 
nyelvű armenisztikai tudományos folyóiratot, az 
Armenid-t, melybe számos dolgozatot irt. Meg¬ 
írta ezenkívül örmény nyelven Szamosujvár 
és Erzsébetváros monográfiáját, továbbá a 
magyarországi örménység történetét. Irt to¬ 
vábbá egy magyar-örmény grammatikát és szó¬ 
tárt, melyek kéziratban vannak. Munkatársa 
volt éveken át a bécsi Hantesz czimű tudo¬ 
mányos lapnak, több keleti örmény szak¬ 
folyóiratnak. Életrajza adatai következők: Gov¬ 
rik I. Gergely született 1840-ben Szamosujvá-
rott és az ottani algimnázium elvégzése után 
a bécsi mechitárista szerzetbe lépett, honnan, 
mint felszentelt pap került vissza a nyolczvanas 
években Szamosujvárra. Egyideig mint lelkész, 
majd az ottani Lukácsi-árvaház igazgatója és 
mint gimnáziumi tanár működött, miközben 
az örmény nyelvet is tanította. Mintegy tizenöt 
év előtt Erzsébetvárosra helyeztette magát, 
hol az erzsébetvárosi egyházmegye lelkészi 
teendőit végezte. Itt érte az a megtiszteltetés, 
hogy bécsi rendtársai tudományos érdemei elis¬ 
merése fejében vezetőjükké választották. Magyar¬ 
országon, illetőleg Erdélyben Govrik megvá¬ 
lasztásával a bécsi kongregácziónak már csak 
három tagja működik, nevezetesen: Turcsa G. 

Tolnav Lajos, kit a király most nevezett ki való¬ 
ságos belső titkos tanácsosnak. 

Pulszky Garibaldi, a kassa-oderbergi vasút új 
vezérigazgatója. 

A KIRÁLY TÜZKERESZTSÉGE. 
— Santa Luciánál 1848 május 6-án. — 

Merengő érzéssel fordulhatott a múltba Fe-
rencz József király e napon. Május 8-ika a 
sánta luciai ütközet s az ő tűzkeresztségének 
napja. Alig tizennyolcz éves gyermek volt, 
midőn részt vett e csatában, s dicsőségesen 
vett részt, mert golyó is érte s a lábánál 
csapott le egy ágyúgolyó. 

Április 11-ike, az 1848-iki törvények szen¬ 
tesítése után határozta el az udvar, hogy 
Ferencz József főherczeget, a trón váromá¬ 
nyosát, elvonja a politika eseményeitől s az 
olaszországi csatatérre küldi, Radetzky tábo¬ 
rába. Ferencz József főherczeg az udvar véle¬ 
kedése szerint máris fölösleges módon vett 
részt azokban az eseményekben, melyek el¬ 
kerülhetetlenné tették Ferdinánd király lemon-
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AZ É P Ü L Ő B U D A P E S T . — Balogh Rudolf főtételei. 

dását Április tizedikén a királyijai ő is lement 
Pozsonyba és másnap, az 1848-iki törvények 
szentesítésének napján a királynéval és atyjá¬ 
val maga is megjelent a primási palota nagy¬ 
termének karzatán és tanuja volt az utolsó 
rendi országgyűlés berekesztésének s a népies 
alapon nyugvó alkotmány kihirdetésének. 

Tehát az udvar és Zsófia főherczegné, a 
leendő császár anyja, elhatározta, hogy Olasz¬ 
országba küldi az ifjú főherczeget. Zsófia fő¬ 
herczegné nagy tisztelője volt Eadetzkynek. 
Eléggé ismeretes, hogy midőn az agg hadvezér 
az 1848-iki és 1849-iki győzelmes olasz had¬ 
járat után visszatért Bécsbe, mély jelentőségű 
ajándékkal lepte meg: Badetzky az Íróasztalán 
diadalmi jelvényekkel körülvett márványoszlo¬ 
pon szárnyait terjesztő ezüst sast pillantott 
meg, mely az egyik karmában Ferencz József, 
az ifjú császár arczképét tartotta. A szobor 
talapzatán egy költemény: Zsófia főherczegné 

műve, az anyai hála jeléül ajánlva fel gyer¬ 
mekének — immár «urának és császárának» — 
képét a hősnek, «a császári sas pajzsának és 
menedékének*. Zsófia főherczegné hálája akkor 
sem, azontúl sem ismert határt a hős tábor-
nagygyal szemben: midőn Eadetzky megér¬ 
kezett Olaszországból s átlépte a Burg küszö¬ 
bét, eléje sietett a lépcsőn és megcsókolta 
arcfái 

De ne vágjunk elébe az eseményeknek. 
Ferencz József főherczeg 1848. április 29-ikén 

Olaszországba ment és nagybátyjának, Albrecht 
főberczegnek társaságában, Veronában jelent¬ 
kezett a tábornagynál, Zsófia főherczegné pár 
nappal azelőtt a következő sorokat küldötte: 

•Legdrágább kincsemet, szivem vérét bizom 
az ön hűséges kezére. Vezérelje gyermekemet 
az ön saját útján — a derékség és a becsület 
útja az! Legyen jóságos atyja, ő méltó reá, 
mert derék, becsületes fú!» 

1£ Eadetzky nyolczvankét éves volt akkor. 
A trónörökös megjelenése és szemmel látható 
buzgalma, hogy részt vehessen a hadi vállal¬ 
kozásokban, mély gondba borították az agg 
tábornagyot. 

- Császári fenség, - - szólt Ferencz József 
főherczeghez - - m i végből jött ide? Jelen¬ 
léte nehézségeket okoz nekem. Minő felelősség 
hárul reám, ha baj éri! Ha elfogják, füstbe 
mehet minden előny, melyet kivívott had¬ 
seregem. 

Nemes büszkeséggel felelte az ifjú főherczeg: 
— Tábornagy úr, lehet, hogy vigyázatlanság 

volt ide küldeni engem. De ha már itt vagyok, 
tiltja a becsület, hogy dolgom-végezetlenül 
térjek vissza. 

S már néhány nap múlva szembenézett a 
halállal. Május 5-ikén este jelentették az elő¬ 
őrsök, hogy Villafrancából erős ellenséges had¬ 
oszlopok vonultak fel Sona és Sommacam-
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POLITIKAI SZÓNOKAINK BESZÉD KÖZBEN. — Jelfy Gyula főlvételei 

pagne magaslataira. Másnap kora reggel a 
piemonti hadsereg előre nyomult, hogy meg¬ 
támadja az osztrákokat s reggel kilencz óra¬ 
kor eldördültek az első lövések Santa Lu¬ 
ciánál. 

Ferencz József és Albrecht főherczeg d'Aspre 
altábornagy mellett állták a legsűrűbb golyó¬ 
záport. Ferencz József főherczeg az atyjáról 
elnevezett 52. számú pécsi gyalogezredet ve¬ 
zette. Magyar szóval tisztelte katonáit, kik 
viharos éljenzéssel feleltek s a legsűrűbb go¬ 
lyózáporban foglalták el a kijelölt dombot 
A főherczeg maga is könnyű sebet kapott 
karján. 

D'Aspre altábornagy, kit az akkori osztrák 

hadsereg Bayard-jaként szoktak emlegetni, 
így írt e csata lefolyásáról: 

Azokról szólva, kik önkéntesül vettek részt 
a hadjáratban, meg kell emlékeznem Ferencz 
József főherczeg rettenthetetlenségéről. Az ifjú 
főherczeg hozzám csatlakozott. Úgy tűnt fel, 
mintha észre se venné és föl se venné a ve¬ 
szedelmeket; csak nagy bajjal sikerült eltávo-
litanom őt a golyók záporából, oly módon, 
hogy felkértem, hogy álljon hátul egy huszár¬ 
osztály élére s midőn visszavonulok, bizto¬ 
sítsa egy lovastámadással a visszavonulásomat. 
Az első huszárezred egy osztálya volt az. 

íme, ez volt az ifjú főherczeg tűzkeresztsé¬ 
gének története. Magyar katonák voltak a 

tanúi és részesei. Maga Eadetzky a következő 
jelentést küldte e napról Bécsbe a hadügymi¬ 
niszternek : 

• Magam voltam szemtanúja, hogy egy ágyú¬ 
golyó egészen közel csapott le a főherczeg 
mellett, ki legkisebb felindulásnak sem adta 
jelét.» 

Albrecht főherczeg is vitézül állta meg he¬ 
lyét ugyanakkor Santa Luciánál s jelét adta 
hadvezéri talentumának is. Eabátját egészen 
beszennyezte a rög, melyet a közvetlenül előtte 
lecsapó ágyúgolyó szórt fel reá. 

Júniusban visszaszólították Ferencz József 
főherczeget Innsbruckba a császári udvarhoz. 
A harczi élmény, a csatatűz komoly veszedelmei 



552 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 26. gziM. 1910. 57. ÉVFOLYAM . 
SZÍM. 1910. 57 . ÉVFOLYAM. VASÁBNAPJ ÚJSÁG. 553 

GRÓF CSÁKY KÁROLY VÁCZI PÜSPÖK, KI MOST TÍZ 
ÉVES PÜSPÖKI JUBILEUMÁT ÜNNEPLI. 

néhány nap alatt férfiúvá érlelték meg a ti-
zennyolcz éves gyermeket. Atyja büszkén, 
örömkönnyeket hullatva ölelte mellére, midőn 
megérkezett. S az ifjú főherczeg ekkor újra 
hozzáfogott tanulmányaihoz, melyeket néhány 
hónappal ezután végképpen megszakított de-
czember másodikának, az olmützi trónfogla¬ 
lásnak eseménye. 

—a —ly-

HELENA ÚTJA. 
REGÉNT. (Folytatás.) 

Irta Aathony Hope. — Angolból fordította Woida Margit. 

- De kár, hogy összeevesztek azon az os¬ 
toba úton! 

- Ohó! miss Dufaure! — Na, mondhatom, 
miss Dufaure! - - Igazán, miss Dufaure ! -
Ez a három felkiáltás tetszés szerint osztandó 
fel a három úr között. Érezték, hogy árulásféle 
van a táborban. 

A marchesa legméltóságosabb magatartását 
vette fel; középkori, titáni volt. 

- Úgy látszik, szerencse, hogy nem a te 
segítségedre szorulok, Violet, jogom megvé¬ 
désére. Kérlek, találkozzál tetszésed szerint 
Lynborough lorddal, de engem kimélj meg 
nevének említésétől. 

- Semmi roszra sem gondoltam. Az egész 
Nellie hibája. 

A marchesa válasza - - ha annak nevez¬ 
hető, - - sotto voce volt megadva, de azért 
tisztán megérthették. Eövidre szabta. Ennyit 
mondott: «Nellie!» Nellie természetesen miss 
Dufaure kutyája volt. 

Az est látszólag békés tájra borult. De aznap 
este Violet nem jelent meg a marchesa öltöző¬ 
jében, s Norah és háziasszonya között a be¬ 
szélgetés vontatva folyt. Minden bátorsága 
daczára Norah nem merte megemlíteni Lyn-
borought, s a marchesa határozottan nem 
akarta. De mi másról beszélhettek volna? Már 
a háború elején ennyire jutottak! 

Ezalatt fönt, a scarsmoori kastélyban Lyn¬ 
borough széles jókedvvel beszélgetett Stabb 
Leonarddal. 

- Igen Cromlech, — mondta, — csinos, 
nagyon csinos leány lőhet azoknak, a kik sze¬ 
retik ezt a kellemes, gyermekes stílust. Én ré¬ 
szemről egy árnyalattal többet kívánok . . . 
hogy is nevezzem? 

- Bánom is én, — vélte Stabb. 
- Talán egy kissé több méltóságot, Crom¬ 

lech. És egyáltalában nincs arczszine. Rögtön 
tisztában voltam vele, hogy ez nem lehet a 
marchesa. Jösz holnap reggel fürdeni? 

— Hogy beverjék a fejemet? 
— Csak várd, meg nyugodtan, hogy ők ves¬ 

sék magukat rád, Cromlech. Eoger! . . . Oh ! 
már lefeküdt; micsoda ostobaság ilyet tenni! 
Cromlech, vén czimbora, óriási mód mulatok ! 

Elmenöben épen hogy megérintette régi ba¬ 

rátjának a vállát; szinte észrevehetetlen volt 
az érintés. Stabb feléje fordította széles vörös 
arczát, s harsogó nevetésre fakadt. 

- Oh! és megértettél! — kiáltott fel Lyn¬ 
borough. 

— Soh'sem tértem ki egy kis tréfa elől a 
lányokkal, — mondta Stabb. 

Lynborough egy székbe sülyedt, s elragad¬ 
tatva suttogta: 

Cromlech, nincsen párod a világon! 

VL Testgyakorlat reggeli előtt. 

- Az életet — (Ez a kivonat Lynborough 
naplójából, ugyan ezen a napon, június 14-én 
Íródott) — tekinthetjük folyamatnak (Cromlech 
nézete, mely a sírokhoz vezet) — programm-
nak, (meggyőződésem, hogy Roger ezt tartja, 
hisz' ő e földön mindenre rányomja az illeté¬ 
kes végrehajtási pecsétet) - - vagy haladás¬ 
nak, — én ebből a szempontból nézem. Fo¬ 
lyamat, programm, haladás; e szavak, tekintve 
előbb bevallott nézetemet, kifogástalanul ortho-
dox hanjgzásúak. Az őseim között egy püspök 
is van. 0 beszél belőlem. 

«De én nem osztom a nézeteit. Nem hiszek a 
közönséges értelemben vett javulásban — vagyis 
abban, hogy ellenállóképességünk a kísérté¬ 
sekkel szemben növekedne; hogy az akara¬ 
tunkat korlátozza. Mindinkább arra a meggyő¬ 
ződésre jutok, hogy ez az ideál téves felfogá¬ 
son alapszik. Egy ember sem fog elállni attól, 
hogy akarjon. Végül beállna az ellentmon¬ 
dás, — az illogizmus. Megtanulunk okosan 
akarni — ez az egész. Uralkodjál a vágyaidon, 
elfojtani úgy sem tudod őket. Én itten, most, 
a foglalkozások látszólag legtrivialisabbikát 
űzöm. Adom a rossz fiút — ő meg egy önfejű, 
szeszélyes lány. Vannak itt más lányok is, az 
egyik parányi, hízelgő, dévaj nő, a kire még 
Stylites Simon is visszafordult volna az akasz¬ 
tófáról is, a napra mondom, föld anyánk 
ezen gyermekétől többet aligha nyerne viszon¬ 
zásul ! Van egy másik — is, úgy hallom. S az 
irek közel állnak a szivemhez. De mögötte ott 
van — ábrándjaim bizonytalan sugaraiba bur¬ 
kolva - - ő exczellentiája. Isten tudja, miért! 
Kivéve azt, hogy nagyszerű paradoxon, ezen a 
helyen találkozni egy idegen kegyelmes asz-
szonynyal, s hogy rögtön a legjogosabb, legel-
ragadóbb ellenségeskedés tör ki közöttünk. 
Machiavellihez méltó terveim vannak. El fogom 
csábítani a barátait. El fogják hagyni, megalá¬ 
zom, legyőzöm a harczban. Talán nem egy 
könny, — nem egy megtört szív árán .— de 
megteszem. Miért? Ezelőtt mindég gyengéd 
voltam. De ő iránta így érzek. Pedig azért fé¬ 
lek. Azt hiszem, méltó ellenfelem lesz, s nem 
tudom, a végén nem ő győz-e majd le engem? 

«Cromlech ezeket hallva, vihog, s szeret, 
mint embert, de megvet mint szellemet. Ro¬ 
ger — az ifjú fuesperesfi — csupa hihetetlen 

elszörnyedés. Nem csodálom. Nincs semmi oly 
kicsinyes és mégis nagyszerű, — oly primitív 
és mégis összetett — annyira nem fontos, és 
mégis lekötő, mint ez, — a nemek küzdelme. 
A. bebizonyítja, hogy semmiség és nagyra tart¬ 
ják. B. mindenhatónak tartja és n-épszerű lesz. 
C. (egy nő) leírja a «szoknyavadászt.» D. (egy 
férfi) megénekli á «megrontó nőt» 

«A legősibb dolgokról vitatkoznak legtöbbet, 
s ezeket értik meg legkevésbbé. De mindazok, a, 
kik jól értik a frázis gyártást, hírnevet — és 
úgy hiszem, vagyont — szerezhetnek rajta. Vér¬ 
piros izgalom minden érző ember számára. 
Játszottam én már más szerepeket is — nem 
annyira a furcsa öreg Angliában, a hol öt évbe 
telik, míg az ember tagja lesz a parlamentnek, 
s újabb öt évbe kerül, míg kidobják, - - de 
olyan helyeken, a hol egy éjszaka elég az emel¬ 
kedésre, vagy a bukásra, — öt perez leforgása 
alatt a csapatvezér belelövethet a saját katona¬ 
ságába — megfőzheti a tyúkot, vagy maga ke¬ 
rülhet a fazékba. (Ez nem szigorúan tudomá¬ 
nyos tényállás, Cromlech!) De mindig, — min¬ 
denütt — keresd az asszonyt. És miért ? Becsü¬ 
letemre, nem tudom. Végre is, mi ő? 

(lElejtem e kérdést, s nagyobbat adok fel. Mi 
vagyok én? Egy ember, mint olyan? Vagy nö¬ 
vény, de akkor nem tévedés vagyok-e ? Ha 
állat, nem vagyok-e kegyetlenség ? Ha szellem, 
nem helyeztettem-e rósz helyre ? Igent monda¬ 
nék mindenre, de mikor olyan nagyszerűen 
mulatok. Mert negyvenezer font évi jövedel¬ 
mem van? Nehezen. Ha krajczár nélkül kép¬ 
telen lettem volna bármit is szerezni, akár a 
legnyomorultabb csecsemő, mégis pokolian jó 
életem lett volna. Az ember körül, -azt hiszem, 
csak egy alapos tévedés van: hogy gondolko¬ 
zik. Ez időpazarlás. Sok embert boldogtalanná 
tesz. Engemet nem. Szeretem. Szórakoztat. 

«Az a hízelgő, dévaj nő, a kinek jól nevelt 
kutyája és rósz modora van, azt mondta ma, 
hogy csinos vagyok. Nos, ő csinos, és azt hi¬ 
szem, ez jól esett mindkettőnknek. Bemutat¬ 
kozás. Nem tartom magam valami szépnek. De 
van büszkeségem, s főúri a megjelenésem. Csak 
az alakom furcsa, idegenszerű. Nem egyszer 
irigyeltem annak a ficzkónak britt tagba¬ 
szakadtságát, a ki ügyvéd lett, a szerencsétlen! 

«De hát mi kifogásom is van az ügyvédek 
ellen ? Tolsztoj! — szoktam mondani, — vagy, 
koczkáztatva, hogy előrehaladott szellemek nem 
értenék meg az ember czélzásait, hátrább is 
mehetünk. De mindez csak szemfényvesztés. 
Minden igaz meggyőződés egyéni tapasztalat¬ 
ból ered. Én gyűlölöm a törvényeket, mert 'el¬ 
lentmondásba kerültünk. Jobb okát nem tudom. 
Én megvagyok nélkülük, míg valaki meg nem 
próbálja ellopni a negyvenezremet. Ambrose, 
te humbug vagy; vagy helyesebben: nem te¬ 
hetsz róla, hogy emberi gyengeség lettél!» 

Lynborough lord befejezte naplójegyzeteit p-

A Mehádia előtt elpusztult hid alatt átkelőt készítenek. Az első Globova-híd maradványai Mehádiánál. 

körülbelül tisztában volt vele, hogy akár le sem 
irta volna - - s szemét a könyvtár ablakára 

reggel fénye nem hagyta nyugodni. Egyedül, 
és korán akart fürdeni. Hat órakor kiosont a 

függesztette. A csillagok ragyogtak,ra növő hold házból, s megindult a parti út felé. A megerő-
diszítette az eget, a nélkül, hogy megvilágította sí tett kapu ellenállt erőfeszítésének. Wilbraham 
volna. Fülét megütötte a tenger egyhangú mór- Roger azt mondta, hogy ha az út járatlanná 

De vissza kellett térnie, vagy legalább rokon¬ 
érzései követték. Felöltözve leült, s míg a mo¬ 
solygó tengert nézte, czigarettára gyújtott. Ezt 
a kellemes szituácziót teljes félóráig élvezte; 
akkor egyszerre vágy fogta el Colston kávéja 

Katonák és vasutasok tanácskozása a mehádiai 
alagút előtt. 

molása, mely betöltötte az éjszaka csendjét. «Ha 
lenne Idő Isten előtt, ez lehetne az órája, -
mondta. - - Hallgassátok örökös, nyugalmas, 
lágy és mégis hatalmas hangját!* 

Az éjjel nyugtalanul és keveset aludt. Sze¬ 
szélyes izgalom uralkodott a lelkén; a nyári 

Alámosott vasúti pálya Jablanicza előtt a temesvár-
orsovai .vonalon. 

van téve, jogában áll «letérni*. Most le is tért 
róla, könnyedén átugorva a négy láb magas 
kőfalat. Senki sem volt a közelben, hogy meg¬ 
akadályozza, alkalomszerű izgatottsággal ment 
át Nab Grangeon, s ért a tengerhez. A vízben 
az izgatottsága is elmúlt. 

Beszakadt vasúti töltés. 

után. Felugrott s megindult Nab Grange felé. 
Mikor jött, a kaput nyitva hagyta, de most 
csukva találta. Akkor egy lélek sem volt a kö¬ 
zelben. Most egy fehérruhás fiatal nő könyö¬ 
költ rajta kényelmesen, csinos állat a kezére 
támasztva. Lady Norah kék szemei mosolyogva 
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pillantottak rá a hosszú, fekete pillák alól; 
Lynboroughnak minden esetre feltűnt a hosz-
szúságuk. 

Most a kapuhoz ért. Félkézzel kalapot emelt, 
a másik kezét a lakatra tette. Norah nem moz¬ 
dult, nem is mosolygott. 

- Bocsánat kisasszony, - - szólt Lynbo-
rough, — arra kérem, hogy ha nincs ter¬ 
hére, engedje meg, hogy a kaput kinyissam. 

Oh, sajnálom; de ez magánút, Nab 
Grangeba vezet Azt hiszem, ön idegen ezen 
a vidéken? 

- Nevem Lynborough. Itt lakom Sears-
moorban. 

- Ön Lynborough lord ? Az a Lynborough ? 
Norah hangja rendkívüli érdeklődést árult eL 

- Tudomásom szerint csak egy Lynborough 
van, — felelt a czím tulajdonosa. 

- Úgy értem, hogy az, a ki mindazokat... 
azokat.... nos, azokat a furcsa dolgokat vóghez-
vitte ? 

- Örülök, hogy a történetük szórakoztatta. 
És most, ha megengedi. . . 

— Oh, de nem tehetem! Heléna sohasem 
bocsátana meg. Lássa, én San Servolo mar-
chesa barátnője vagyok. Itt igazán nem mehet 
keresztül. 

- Azt hiszi, meggátolhat benne ? 
— Míg itt állok, erre nem mehet, a a fal 

ugy-e magasabb, semhogy megmászhatna? 
Lynborough szemügyre vette a falat, kétszer 

olyan magas volt, mint a túloldalon; meg le¬ 
hetett mászni, de nehezen, fáradságosán, s ez¬ 
zel a hőstettével nem akart imponálni. 

- Körül kell mennie az úton, — mondta 
Norah kitörő mosolylyal. 

Lynborough ép úgy élvezte e párbeszédet, 
mint ő, de két dologra vágyott: győzelemre, 
meg kávéra. 

— Semmiképen nem hajlandó elmozdulni? — 
mondta könyörögve. - - Igazán nem szivesen 
alkalmaznék meglepő módszereket. 

- Csak nem lesz erőszakos egy nővel szem¬ 
ben, Lynborough lord? 

— Meglepő módszert mondtam, nem erő¬ 
szakot, — emlékeztette. — Jók az idegei? 

— Köszönöm, kitűnőek. 
— Ott akar maradni, a hol van? 
— Igen, míg el nem távozott. 
Nyiltan ránevetett. Lynborough gyönyörkö¬ 

dött üde hangjában s fehér fogaiban. 
— Gyönyörű reggel, ugy-e ? — kérdezte. — 

Azt hiszem, öt és fél láb magas lehet? — 
nemde? Különben kihez legyen szerencsém? 

— Mountliffey Norah vagyok. 
— Úgy! az édesatyját jól ismertem. — Pár 

lépést hátrált. — Családja egy régi barátjának 
megbocsáthatja azt a megjegyzést, hogy bájos 
képet mutatott a kapunál. Ha lenne kame¬ 
rám . . . Tessék csak úgy maradni, a hogy van. 

Felemelte a kezét, mintha állítani akarná. 
- Jó így ? - - kérdezte Norah, folytatva a 

tréfát, s víg, gúnyos szemeit Lynboroughra 
függesztette, a mint áthajolt a kapun. 

- Nagyon jó. Most, kérem ! Ne mozduljon ! 
- Oh, eszembe se jut, - - nevetett Norah 

gúnyosan. 
Alit a szavának, talán a meglepetéstől se 

bírt mozdulni. Mert Lynborough, kalapját erő¬ 
sen a fejére nyomva, egy ugrással elsuhant a 
feje fölött. 

Sarkon fordult; ott állt, alig két jardnyira 
előtte s kezében a kalapjával, bocsánatkérően 
meghajolt 

- Ne vegye rósz néven, hogy egy pillanatra 
felfogtam előle a napsugarakat, — mondta. — 
Gondoltam, hogy öt és fél lábat még megbirok. 
Hajdan egy hüvelyk hiján hatot ugrottam. Félek, 
hogy most bűnbánóan bocsánatát kell kérnem. 
Köszönöm a kellemes társalgást. 

Meghajolt, feltette a kalapját, megfordult s 
megindult a parti úton. 

- Ez egyszer kijátszott, de azért még nem 
számolt le velem! - - kiáltott fel Norah, s 
utána indult. 

Lynborough megfordult, s ránézett: szemeit 
kivéve, az arcza komoly volt. Lépteit meggyor¬ 
sította. Norahnak szaladni kellett, ha nem akart 
elmaradni. Szaladni kezdett. Az a komoly és 
mégis nevető arcz újra feléje fordult. Norah 
elpirult, s egyszerre eszébe jutott, hogy ha fut, 
talán nevetséges lehet Lépesre fogta a dolgot. 
Úgy látszott, Lynborough tudta. A nélkül, hogy 

Rómer Flóris emléktáblája az aquincumi múzeumon. 

megfordult volna, csökkentette menetsebes¬ 
ségót. 

- Oh, nem bírom elérni, ha meg nem áll! — 
kiáltott utána Norah. 

— Barátom és titkárom, Wilbraham Eoger 
azt állítja, hogy nincs jogom megállni, — ma¬ 
gyarázta Lynborough visszanézve, a nélkül, 
hogy megállt volna. — Csak menni és jönni 
van jogom. Most menőben vagyok. Barátom 
jogász, és -azt állítja, hogy a törvény így 
mondja. Én is azt hiszem, de sajnálom, hogy 
megakadályoz kívánsága teljesítésében, lady 
Norah. 

- Nos, nem bolondultam meg, hogy utána 
fussak, — mondta Norah gorombán. 

Lynborough lassan tovább ment; Norah kö¬ 
vette; az út fordulójához értek, Grange kapuja 
felé. Elérték, s elhagyták mind a ketten. Lyn¬ 
borough megfordult s meglepetve húzta fel a 
szemöldökét. 

Legalább lássam, hogy biztonságban 
hagyja el a telket! — nevetett Norah, s egy 
hirtelen ugrással félyardnyira csökkentette köz¬ 
tük a távolságot. Lynboroughnak nem volt el¬ 
lene kifogása; a közelség megkönnyítette a 
társalgást; lassan tovább ment Már úgy lát¬ 
szott, hogy Norah a vesztes, de hirtelen segély 
érkezett; Norah egy kiáltással odahivta. A mar-
chesa tiszttartója, Goodenough János jött az 
úton, a telek délnyugati sarkán álló házából. 
Nevét hallva, figyelni kezdett, s Lynborough 
meggyorsította a lépteit. Goodenough oda sie¬ 
tett Lynborough állhatatosán tovább ment. 

- Fogja meg, John! — kiáltott Norah, újra 
felragyogó szemekkel. — Tudja ő exczellen-
cziája parancsát ? Ez Lynborough lord ! 

— ő lordsága ? Csakugyan, ő az! Bocsánat 
mylord, de . . . nagyon sajnálom, hogy szembe 
kell szállnom lordságoddal, de . . . 

- Utamban van, Goodenough. — John el¬ 
állta az utat. — Persze hogy meg kell állnom, 
ha az utamba áll, de tiltakozom ellene. Én 
csak át akarok itt menni. 

- Ezen az úton nem mehet, mylord. Sajná¬ 
lom, de ez ő exczellencziájának szigorú pa¬ 
rancsa. Vissza kell térnie, mylord. 

- Visszatérőben vagyok, vagy voltam, míg 
meg nem állított. 

- Oda, a honnan jött, mylord. 
— Scarsmoorból jöttem, Goodenough, s oda 

térek vissza. 
- A honnan utoljára jött, mylord. 

— Csak nem, Goodenough. Végre is, ő ex¬ 
czellencziájának nincs joga, hogy a tengerbe 
kergessen. — Lynborough hangja panaszosán 
csengett 

- Ha nem akar megfordulni, mylord, itt 
maradunk állva, - - mondta John megzava¬ 
rodva, de hű kitartással 

- A maga taktikája, — jegyezte meg Lyn¬ 
borough Nórákhoz fordulva, a ki élesen figyelt 

a jelenetre. — De Goodenough tói nem tűröm 
olyan türelmesen. 

. — Nem vettem észre, hogy velem nagyon; 
türelmes lett volna. 

- Goodenough, ha elég erős hozzá, persee; 
hogy megakadályozhat, hogy az utamat foly¬ 
tassam. De ha nem, meg nem állíthat. Kérem, 
ügyeljen, hogy a kellő erőt eltalálja, se több, 
se kevesebb ne legyen, Goodenough. 

— Nem akarok erőszakot alkalmazni lord¬ 
ságoddal szemben. Nos, ha kezemet a vállára 
teszem, kielégíti ez lordságodat? 

- Nem tudhatom, míg meg nem próbálja. 
John arcza felragyogott. 

- Értem már, hogy ez a módja. Tudom, 
hogy a törvény így kívánja, mylord. Kezemet 
lordságod vállára teszem, így . . . 

A szót tett követte. Egy pillanat, s Lyn¬ 
borough hosszú, vékony karjai körülfonták, 
Lynborough karcsú, ruganyos lába gáncsot ve¬ 
tett neki. Vigyázva, mintha kis gyermek lett 
volna, Lynborough lefektette az izmos fieztót 
a-fűbe. 

Mountliffey Norah ösztönszerűen tapsolni 
kezdett, s bravót kiáltott. Goodenough felült, 
megvakarta a füle tövét s gyengén nevetett. 

- Több erőt, Goodenough! — kiáltotta vi-
gan Lynborough. — Most tovább megyek. 

Kalapot emelt Norah előtt s búcsút intett a, 
kezével. A maga őszinteségében Norah csókot 
küldött utána. 

A tragédiák ismert különös véletlenei foly¬ 
tán a marchesa komornája, ki az egyik eme¬ 
leti ablaknál öltözött, látta ezt az aljas, áruló 
cselekedetet. 

— Úszás, ugrás, birkózás! Pompás reggeli 
testgyakorlat! S mindez, még mielőtt ezek a 
lusta ficzkók, Eoger és Cromlech, felkeltek 
volna! 

így szólt Lynborough, miközben kitűnő jó¬ 
kedvben visszaugrott a falon. 

(Folytatása következik.) 

RÓMER FLÓRIS EMLÉKTÁBLÁJA. 
Schönwiesner, a XVIII. századi első felku¬ 

tató és Torma Károly, az első rendszeres ása¬ 
tások vezetője után most Bómer Flórisnak 
állítottak kegyeletes emléktáblát az aquincumi 
múzeum-épületen. Június 18-án leplezték le 
az emléktáblát, mely egy ügyes szobrász-mű¬ 
vésznő, özvegy Darus Jánosné műve; a nem 
nagy arányú, de meleg ünneplésben részt vet¬ 
tek a magyar történeti és archeológiái tudo¬ 
mány előkelőségei, nemkülönben a főváros, 
az. emléktábla állítója vezető emberei közül 
számosan. Eómer érdemeit Hampel József mél¬ 
tatta szép beszéddel. 

Eómer Flóris munkássága eléggé ismeretes, 
nem kell most külön felsorolni. A magyar 
archaeologiai tudomány úttörője volt, ókori és 
őskori emlékeink legbuzgóbb kutatója és fel¬ 
dolgozója, lelkes és lelkesítő egyéniségével 
az archaeologiai érdeklődés rendkívüli hatású 
fölkeltője. Hatása ez utóbbi tekintetben még 
ma is érezhető s ma dolgozó archaeologusaink 
jórészt az ő neveltjei. Aquincum emlékeinek 
feltárásában és tudományos feldolgozásában 
is nagy munkásságot fejtett ki ; azokat a ki¬ 
ásott emlékeket, melyek még az aquincumi 
múzeum létesülése előtt kerültek napfényre, 
ő mentette meg az elkallódástól a Nemzeti 
Múzeum számára s ő dolgozta fel irodalmi-
lag. Budapest múltjával is sokat foglalkozott; 
még ma is a maga nemében magában álló 
könyvet írt a régi Pestről s ő vetette fel elő¬ 
ször a főváros történeti múzeumának eszméjét. 
Ez a specziális vonatkozású része munkássá¬ 
gának volt az, a miért emléktáblájának esz¬ 
méjét, fölvetették és megvalósították. 

A DRÁGASÁG. 
© A drágaság tehát nem csak a polgári ház¬ 

tartásokra nehezedik nyomasztólag, hanem rá¬ 
kényszeríti Vilmos császárt, a porosz királyt is, 
hogy reá való hivatkozással hű rendéitől a czivil-
lista felemelését kérje. És miután annyi rendeletet 
adott ki Ő Felsége a takarékosság érdekében, s 
oly ékesszólóan feddette a katonatiszteket, hogy 
egyszerű életmódot folytassanak, végre ő maga 
sem tud kijönni kisebb jövedelemmel, mint a 
mennyi fölött a mi királyunk rendelkezik, a kinek 
22 és félmilliót ajánlanak fel évente az országai. 
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Igen, a takarékosság! I. Frigyes Vilmos, a porosz 
állam hatalmának a megalapítója, igen bőkezűnek 
érezte magát, mikor fiának, a nagykorúságát elért 
trónörökösnek, a későbbi Nagy Frigyesnek, hatszáz 
tallérra, vagyis kétezer koronára emelte fel a 
zsebpénzét. De természetesen úgy, hogy erről a 
rengeteg összegről el kellett számolni az utolsó 
garasig s megjegyzés tárgyát képezte, ha az ifjú 
úr az udvari lakájnak két garas borravalót adott, 
mert hisz annak borravaló nélkül is kötelessége 
kiszolgálnia. És ez az I. Frigyes Vilmos, a kinek 
szemeiben esak a katona volt valaki, és a ki had¬ 
vezéreit az ebédtől maradt hideg pecsenye-dara¬ 
bokkal vendégelte a híressé vált «dohány kollé-
giumoks éjjelbe nyúló mulatozásai alkalmával, or¬ 
szágának egész jövedelmét nem tudta odáig fokozni, 
hogy kitette volna kétszeresét annak, a mit utóda 
ma, az udvartartásra elkölt. 

Ám ne forgassuk szenteskedően szemeinket, 
és ne emlegessük a «régi jó időket». A mikor 
nagyon egyszerű az életmód, akkor az ország 
rendszerint igen szegény. Az emberek csak akkor 
nem adnak a luxusra, ha nincs miből. Mert a 
luxus kivánata, az a vágy, hogy többet mutassunk, 
mint a mennyit megengedhetünk magunknak, még 
sürgősebb kielégítés után kiabál, mint az, hogy 
lakásunk kényelmes, élelmezésünk az egészség kí¬ 
vánalmainak megfelelő legyen. A «régi jó idők» 
magasztaléi hivatkoznak reá, hogy Erzsébet angol 
királynő korában az udvarhölgyek csemege gya¬ 
nánt ették reggelire a füstölt szalonnát, de elfelej¬ 
tik, hogy abban a korban száz ökör ára ment rá 
egy divatos női ruhára. És az a Publius Octavia-
nus, a ki hatezer sestercziusért vesz egy ritka 
halat, akkor tárja fel egész őszinteségében a gon¬ 
dolkodását, mikor bevallja, hogy nem azért fo¬ 
gyasztotta el a drága falatot, mert különösen íz¬ 
letes, hanem azért, mert maga Augusztus császár 
is sokallotta volna az árát. 

A luxus, és 'a tündökleni vágyásnak mindenféle 
nem« teszi drágává első sorban az életet. És a 
hol azt tapasztaljuk, hogy ez nem csak egyesek¬ 
től, de egész társadalmi osztályoktól nagy áldo¬ 
zatokat követel: biztosak lehetünk benne, hogy 
ott a vagyon nagyon megszaporodott. A régi 
Kómában 174-ben Kr. e. nincs még egyetlen pék 
sem, és otthon sütik a kenyeret, s eltiltják a 
tyúkok hizlalását, mert az hallatlan luxus számba 
megy, de már Augustus korában ezüst tálakat 
látni a polgári házaknál is, s Tarentumból hozat¬ 
ják az osztrigát. A XlII-ik század francziája bol¬ 
dogtalan, ha a borsó nem Vermandois-ból kerül 
asztalára, -és a hagyma nem Corbeilles-ből,. :nem 
azért, mintha a saját termése nem lenne jó, ha¬ 
nem mert így mutatós, és mert telik 

A drágaság — panaszolják — nálunk is tűr¬ 
hetetlen. A hús ára, meg a zsír ára háromszor 
akkora, mint ötven esztendővel ezelőtt. Igaz. 
Csakhogy ma fiatal hízott marhának a húsát esz-
szük, a mit valaha nem lehetett kapni semmi 
áron, s ételét zsírral eszi a legszegényebb ember 
is, a ki ötven év előtt czibere-levesen élt. Luxust 
is űzünk, de csak azért, mert megtehetjük. 

De ezzel nem a luxust akarja dicsőíteni az író, 
csak annyit akar mondani, hogy ennek az érem¬ 
nek is meg van a másik • oldala. -

A HÉTRŐL. 
Az élet. Azokból a hírlapi tudósításokból, a 

melyek a krassó-szörénymegyei borzalmakat írják 
le, egy erős megütközés érzik k i A megütközés 
azon a közömbösségen, a melyet a sújtott terület 
szegéay, műveletlen lakói nemcsak egymás, ha¬ 

nem a maguk szerencsétlensége irányában is 
tanúsítanak. A kik hivatásuk parancsából a víz-
özönt sinlett vidéket, a félig rombadőlt falva¬ 
kat bejárták, az ottani emberekben hasztalan keres¬ 
ték azt a megrendültséget, a melyet ők, a nézők, 
a maguk lelkében éreztek. Egy szegény, elmaradt, 
kulturátlan és babonás népnél ennek a jelenség¬ 
nek lehetnek és valószínűleg vannak helyi okai 
is. De ezek a lokális okok is egy általános érvényű 
magyarázat forrásából táplálkoznak. Az ember és 
az élet fogalmának is megvan a maga matemati¬ 
kája. Az élet becse és féltése egyenes arányban 
van azzal, mennyi megbecsülni és félteni valóval 
szolgál az élet az embernek. Más érték egy mű¬ 
velt ember igényekben és teljesítésekben gazda¬ 
gabb élete és más a szegény, tudatlan ember igény, 
változatosság és öröm nélkül való élete. És ez a 
megállapítás nemcsak objektív, hanem szubjektív, 
természetben is helyt álló, mert ezer tapasztalat 
bizonyítja, hogy mennél kezdetlegesebb, szűkösebb, 
korlátozottabb viszonyok között él valamely emberi 
közösség, az élet értékét annál kisebbnek érzi. 
A kivétel e megállapítás alul nem több, mint a 
mennyi a szabály megerősítésére szükséges. A mű¬ 
veltségi és jóléti állapotnak amaz igen alacsony 
fokán, a kezdetlegesség, az elmaradottság, az álta¬ 
lános szegénység mélységeiben egész életek foly¬ 
nak le kaczaj és könny, a velünk született elemi 
érzések kifejlődésének minden nagyobb alkalma 
nélkül. És ez a fejletlenség, a mit közömbösségnek 
néznek, még enyhítő szer is. Mert micsoda véres 
igazságtalanság lenne az élettől, ha a szenvedés 
és a fájdalom érzésének teljes fejlettségét oltaná 
azoknak a leikébe, a kiktől a maga szépségének, 
örömeinek élvezetét szinte teljesen megtagadta? 

* 
Találkozók. Van egy folyó, a melynek a vize — 

visszafelé folyik. Nem nehéz kitalálni, hogy ez 
a különös folyó az emlékezés folyója. Mert az 
emlékezés az, a melynek hullámai soha se höm-
pölyöghetnek előre, hanem csak hátrafelé életünk 
sodrának már elhagyott partjai közé. Ez a mostani 
időszak, június utolsó harmadja szabályozott medre 
ennek a csöndes, méla lejtésű folyónak. Ilyenkor 
vannak az érettségi vizsgák és ilyenkor jelennek 
meg csapatosan az újságokban a figyelmeztetések, 
találkozóra invitálván azokat, a kik tíz, húsz, har-
mincz, vagy negyven esztendővel ezelőtt, kezük¬ 
ben lobogtatva az érettségi bizonyítványt, együtt 
léptek ki az iskola küszöbén. És a kik addig éve¬ 
ken át egy utat róttak, most már ment ki-ki a 
maga útjára, ki csapatban, ki egyedül, akárhány 
úgy, hogy többé ne is lássa egymást Az ilyen 
találkozóra hivó figyelmeztetés olyan, mint •fer¬ 
tály* után a csöngetés, de most már nem az 
iskola udvaráról gyűjti össze a fiúkat, hanem egy 
sokkal nagyobb udvarról: nem csoda tehát, ha 
kevesebben hallják meg a szavát, mint egykoron. 
Szép szokás ez a találkozó, de bizonyára sok 
ember lelkére odaül a kérdés: mire való ? Az 
iskolai élet minálunk nem fejleszt olyan tartalmas 
közösséget, mint némely más országban, mint 
például Angliában és Németországban. A diákélet 

minálunk igen kevéssé organizált, intézményei, 
sajátos erkölcsei, törvényei és hagyományai, a 
melyek szorosabb kapcsolatot teremtenének a fiatal 
lelkek között, csak kevés helyen vannak. Ha az 
iskolai évek leteltek, idegenül mennek szét az ifjú 
sereg tagjai, a kiket a véletlenség az córák» ide¬ 
jére egy terembe terelt össze és bizony túlnyomó 
nagy részben ismerős idegenek köszöntik egymást, 
mikor a deczenniumok fordulóján egy kézszorl-
tásra és koczintásra összejönnek. Mit keresnek 
tehát ezen a napon egymásnál azok, a kik a tia 
esztendő többi napjain soha se keresték egymást? 
Önmagukat keresik. Azt az ifjú embert, a kinek 
egykori álmait, vágyait, tulajdonságait azóta homok¬ 
rétegek borították el vagy nagy tapasztalatok föld¬ 
rengései formálták mássá. De eljön egy csomó 
tanú, a ki elmondja, eszünkbe juttatja, hogy mi¬ 
lyenek voltunk és a kiknek arczát, szemét, a haja 
színét nézve ráeszmélünk, hogy — magunk is mit 
változtunk. És ha néhány órai együttlét után 
újakb tíz esztendőre, vagy talán örökre megint 
szétválunk, nemcsak egykori diáktársainkról, ha¬ 
nem magunkról is többet tudunk, mint a mennyit 

eddig tudtunk ! 
* 

Budapest jövő évi költségvetésének van egy 
tétele, a summájában igen nevezetes és érdekesen 
jellemző ennek a mi fővárosunknak egészen saját¬ 
ságos fejlődésére. Budapest az elkövetkezendő egy 
esztendő alatt nem kevesebb, mint nyolcz millió 
koronát kell, hogy költsön - padimentomra, 
kövezetlen, burkolatlan és csatornázatlan utczák 
csatornázására, burkolására és kövezésére. Ennél 
a tételnél semmi se mutathatja jobban a mi fő¬ 
városunk óriási levésben lételét, mostan készülő 
voltát. A kövezés, burkolás és csatornázás a város 
ruhája, mert a hol ez nem borítja a föld testét, 
ott még nincs városnak öltöztetve. Budapest tehát 
annyira kinőtte a régi ruháját, hogy egy sereg 
millió kell új szövetre, a mi eltakarja a meztelen¬ 
ségét. És nem szabad azt hinni, hogy ezek az 
utczák mezőket hasítanak át, egy elkövetkező élet 
számára készülnek, hogy az majd kényelmesen 
járhasson rajtuk. Szó sincs róla. A Gellérthegy 
alatt, a Lágymányoson négy- és ötemeletes- palota¬ 
sorok közül — hiányzik az utcza. A városi utcza. 
Csak a helye van meg. A ' ruhátlan földsáv, a 
mely minden más köntös híján száraz időben 
porral, esős időben sárral takaródzik. Ha kilépsz 
a hatalmas, modern új palotákból, a melyekben 
villamos lift emelt a magasba,"vadonat új drága 
disz és kényelem vett körül, márványpadlón jár¬ 
tál — egyszerűen nincs, a hová léphess. Göröngy 
és sártenger áll előtted. És hogy az ellenképét is 
megtaláld ennek a bizarr és zord hatású furcsa¬ 
ságnak, nem kell messzire fáradnod. A falusa 
utczákat szegő nagyvárosi palotáktól tíz perez 
alatt ott vagy a falusi viskóktól szegett nagyv 
városi körúton. A pompás, széles, vasrácsos fákkal 
ékes, aszfaltos boulevardon, a hol — földbe süp¬ 
pedt rozoga házikók apró ablakszemei bámulnak 
ijedten a robogó villamoskocsikra. Ez á budai 
belső körút vonala. Amott .utcza nincs a,házak-
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hoz, itt házak nincsenek az utczához. Tele van 
ilyen furcsa kontrasztokkal ez a város, a melynek a 
határában, kunt a mezőn ötemeletes büszke palo¬ 
ták emelkednek, bent a közepén pedig vásott, 
apró viskók lapulnak egymáshoz. Nagyvárosiasság 
dolgában Budapest nincs olyan messze Paristól, 
mint Budapest némely része Budapest más ré¬ 
szeitől. 

* 
Hősök ? A Budapesten vendégszerepelt és 

primadonnáskodott idegen, főként a franczia aviati-
kusok sokban különös viselkedése után talán nem 
vakmerőség már fölvetni a kérdést: vájjon csak¬ 
ugyan hősök-e ezek az emberek, a kiket mi állan¬ 
dóan a levegő hőseinek emlegetünk? Nincsen-e 
egész csomó más mesterség is, a mely épúgy 
kocÉkára teszi és épúgy a veszedelmek záporával 
árasztja el az emberek életét, mint a pilótáé ta 

* maga vakmerő mestersége ? A hajós, a cserepező, 
a kéményseprő, a toronyépítő, a tűzoltó élete nem 
épen úgy folyton röpködő labdája-e — a véletlen-
ségnek, mint a Lathamé vagy a Paulhané ? Még 
ma is van temérdek ember, a ki a világért se 
ülne hajóra, sőt vonatra sem : de éreztük-e magun¬ 
kat hősnek vagy követeljük-e a magunk számára 
azt az epifhetont mi, a kik igenis elég vakmerők 
vagyunk ahhoz, hogy az ingó hajóra és a száguldó 
vonatra bízzuk az életünket ? Se magunkat nem ma¬ 
gasztaljuk hősnek, se a matrózt, se a cserepezőt, se a 
toronyépítőt, a minthogy tiz esztendő múlva már 
nem lesz hős az sem, a ki Budapesttől Fiúméig 
repül. Még kevésbbé, ha azt az utat, hivatalból, 
minden héten megteszi. Még az se fogadható el 
teljes magyarázatnak, hogy a veszedelem folyton 
csökken, mert minden növekvésével a biztosság¬ 
nak, a tökéletességnek együtt nő a vakmerőség, a 
használat bátorsága is. A Fulton gőzhajója nem 
volt olyan biztos alkalmatosság, mint egy modern 
nagy tengerjáró: de azzal nem is vágtak neki az 
oczeánnak. Húsz év múlva a repülőgép hasonlítha¬ 
tatlanul bátorságosabb szerszám lesz, mint a mai ; de 
akkor nem is fognak törődni azzal: elég gyönge-e 
a szél, hanem repülni fognak a legvadabb viharban 

.is. A mi tehát a hősiesség zománczát csillogtatja 
a repülő emberek alakján, az az élettel való e 
legfrissebb játék újsága, a melylyel együtt fog le¬ 
kopni róluk. De azért valóban hősök, mert elő¬ 
ször mernek és ők veszik magukra a koczkázatot 
azokért is, a kik utánunk többet és nagyobbat is 
mernek majd náluk. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Vicza regénye. Szemere György regényének, a 

Kont-eset nek befejeződése után mai számunkban 
érdekes új regény közlését kezdjük meg. A regény 
Zsoldos László műve, kinek lapunk olvasói sok 
kedves elbeszélését ismerik már s kinek A fekete 
huszár czimű regénye egy-két év előtt általános 
sikert aratott. Az új regény fordulatos cselekvényé¬ 
vel és hangulatos előadásával bizonyára meg fogja 
nyerni olvasóink érdeklődését. 

Török költők. Nemcsak faji rokonság, hanem 
egyéb sokféle kapcsolatok révén tulajdonképen 
nekünk több közünk volna a török néphez, mint 
bármely más európai nemzetnek, — és mégis mi 
foglalkozunk talán legkevesebbet nyelvével, kultú¬ 
rájával, múltjával és jellemével. Kiváló turkoló-
gusaink vannak és vagy száz év óta mindig is 
voltak, azért tudományos produkcziónkon mégsem 
látszik meg, hogy a török egykor legfontosabb ténye 
zője volt vagy két századon át nemzetünk életének, 
hogy ma az egyedüli önálló politikai életet élő 
európai nép, a mely faj és nyelv dolgában roko¬ 
nunk és tartja is velünk a rokonságot, s hogy gazda¬ 
sági életünknek legfontosabb feladatai Törökország 
felé kellene hogy vezessenek. A török nép életé¬ 
nek nyüvánulásai közül pedig legkevésbbó épen 
irodalmát ismerjük s ezért örömmel kell fogad¬ 
nunk minden olyan törekvést, a mely alkalmas 
arra, hogy az ez iránt való érdeklődést fölkeltse 
és élessze. Ilyennek tekinthetjük azt a csinos 
könyvet, melyet most Mészáros Gyula adott ki 
Tárók költők czím alatt. Csinos magyar fordítás¬ 
ban anthologiát ad a török lírai költészetből; 
a gyűjteményben képviselve van körülbelül min¬ 
den nevezetesebb török költő s van benne a nép¬ 
költészetből is néhány szép, érdekes szemelvény. 
A fordítások tetszetősek, eléggé éreztetik az egyes 
versek török szellemét, de a nélkül, hogy túlsá¬ 
gosan eltávolítanák tőlünk. Nagyobbára szerelmi 

versek, _eró's lírai melegséggel, könnyed, dalszerű 
hangulattal, néha jellemzően keleti sententiositás-
sal. Mészáros Gyula az anthologia elé jól megírt 
előszót ad, melyben átnézetes képét nyújtja a 
török líra fejlődésének. A könyvet a. Kisfaludy -
Társaság adja ki és Vámbéry Ármin írt hozzá 
melegen ajánló előszót. 

Lakásaink berendezése. Iparművészeti irodal¬ 
munk érdemes munkása, Csányi Károly szép kis 
füzetet adott ki e czím alatt, olyan kérdésről, a 
mely minden jóizlésü művelt embert kell, hogy 
érdekeljen: arról, hogy mikép rendezzük be szé¬ 
pen, Ízlésesen lakásunkat még abban az esetben 
is, ha nem áll rendelkezésünkre sok pénz erre a 
czélra. A füzetből a dolgokat jól ismerő, tapasztalt 
író szól, a ki ismeri a mi viszonyainkat is s így 
tanácsait mindenki figyelembe veheti. Figyelme ki¬ 
terjed mind-énre, a legdíszesebb helyiségektől a 
legegyszerűbb kunyhóig s egy sereg jellemző és 
szép képpel is szemléltetővé teszi, a mit elmond. 

A «J6 Pajtása, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb számában Lam-
pérth Géza írt verset, Nászai Elza elbeszélést, 
Sebők Zsigmond befejezi Dörmögő Dömötör, a hír¬ 
neves maczkó utazását s új szakaszát Ígéri hőse tör¬ 
ténetének Dörmögő Dömötör nyaral czímmel. Elek 
nagyapó kedves mesét mond, Gerlóczy Géza képet 
ad, Hevesi József a régi gyermekek játékairól szól 
egy czikkben. Tréfás történet a szappanbuborék¬ 
ról, Rákosi Viktor regénye, a rejtvények és szer¬ 
kesztői üzenetek zárják be a lap tartalmát. 
A Jó Pajtás-i a Franklin-Társulat adja ki, elő¬ 
fizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, egyes 
szám ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal. (IV. kér. Egyetem-
utcza 4.) 

TTj könyvek: 
Török költők. Fordította dr. Mészáros Gyula. 

Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest, Franklin-
Társulat ; ára 4 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : FATER GYÖRGY, 

zalamegyei szentbékálai földbirtokos, negyvennyol-
czas honvéd Klapka tábornok hadtestében, 87 éves 
korában. —• PIPÓ GÁBOR, a ki negyvennyolczban 
honvédtizedesi minőségben végigszolgálta a szabad¬ 
ság harczo t, 81 éves korában Hajdúböszörmény¬ 
ben. — Dr. SZEMEK GyőBGY, a temesvári piarista 
rendház főnöke és a piarista főgimnázium igaz-

Menyasszonyi ruha-selyem 
minden színben, méterenként l K 35 f-töl feljebb. Bér- és 
vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagyüjte-

ményt postafordultával küld 

H E N N E B E R G selyemgyáros Zürich. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel haszniltatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál és köszvénynél, a ez u kor¬ 
betegségnél, az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtő hatásul 

TaomtMl »uy» (•étitkttll 
Tiljnta tliitt! 

Xapkatí 4**nmsk*reiktdéieU>c» ragy a 
Stmtf-Lipócti Salratnrforrát- Vállalatnál 

Budatat, V. Rudolf-rakvart 8. 

használják az egész földkerekségen 
egyetlen megbízható ó bevált magyar 

gyártmány. 
Kapható mindenütt «O 1.1K1O f és 2 K 2O t-ért 

H AJ FESTÉS. 
A hajfestés nagy gondot ad, mert a hajfestékek 

közt kevés az ártalmatlan és megbízható. 
A 18 ér óta fennálló 

= Kozmetikai Gyógyintézet = 
főorvosának dr. Jutnssy József bőrgyógyász, egész¬ 
ségtan tanár urnák hosszú tapasztalatai alapján végre 
sikerült olyan hajfestéket előteremtenie, mely ez idő 
szerint a legtökéletesebb ; tudniillik csak a hajat fogja, 
a fejbőrt nem ; a fehérneműt nem piszkitja, természetes 
szint ad, mely nem fakul és színekben nem játszik, a 
kezelés igen egyszerű, idegen segítséget nem igényel, 
mert kis fésűt kell csak bemártani a festékbe, s azzal 
kell átfésülni a hajat vagy bajuszt. Másik s talán leg¬ 
fontosabb előnye, hogy sem a hajnak, sem a bőrnek, 
sem az egészségnek nem árthat. Egy adag dr. Jutassy-
féle hajfesték ára használati utasítással 1O K és 
kapható a következő 7 színárnyalatban: vöröses-szőke, 
világos szőke, szőke, hamvas szőke, világos 
barna, gesztenye barna, fekete. 

A kívánt szint saját eredeti hajszíne után ponto¬ 
san kérjük megjelölni, vagy hajmintát küldeni. 

A sötétebb színárnyalatok különösen remekek, a 
természetes hajtól meg nem külömböztethetők. 

A dr. Jutassy-féle Hajfestékek vásárolhatók a leg¬ 
több drogériában, v. postán rendelhetők ezen a czimen: 

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

ruübóröndöt vásárol. 
kérem*lekinlse mtg saját ké¬ 
szítmény" bőrönd és bőr-
díszműáru raktáramat :: 

CSÁNGÓ 
bőröndös, 

Olcsó száott árak. A czim fontos. Múzeum-kőrút 5. sz. 

Vegyen SVAIGZI SELYMET! 
Kérjen mintákat tavaszi és nyári újdonságainkról ruhára 
és blúzra: Dlaffonale, Crépon, Surah, Moire, Crépa 
de Chiae, Foulards, Mousseline iái 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 közvetlen 
magánosoknak bérmentve és elvámolva a lakásba, o 

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

KÍNA BORA VASSAL 
Hysrienikns kiállítás 19O6. Legmagasabb kitűnt. 
Erósitoszer, gyengélkedők, vérszegények és 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-
P, Y-. erősítő és vérjavitó szer. 
Kitűnő (z. 71)1)0-1141 több orvosi vélemény. 
I. Serravallo, «. » tir. odnri inuitti Trieste-Barcola. 

Vásárolhatott. gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
K 2.00, literes üvegekben K 4.80. 

felvétetnek Blockner I. hirdető-
|irodájában,IV. Semmelweis-u. 4. 

Termé»iete§ Méniardó* uv»r*Tli a mohai 

ÁGNES 
forrta. LecJ«bb MiUll ét IdiUltiL Kltinó sstlfaUtot 

tns sí m*sstml imvmroknál. 
17 idején priUervat: 

Síét-
kflldéM Edesknty L. 

Kapható mlndenü 11. 

gatója, Temesvár város bizottsági tagja Temes-
•várott. — TÁLLAL NÁNDOR, ferenczrendi áldozópap, 
nyng. gimnáziumi igazgató, házi káplán 66 éves ko¬ 
rában Dénesfán. — TABAJDI SÁNDOR, a kisjenői já¬ 
rásbíróság vezetésével megbízott királyi Ítélőtáblái 
biró 63 éves korában Kisjenó'n. — MATJEEB JÁNOS, 
a Nemzeti Torna Egyesület művezető igazgatója 
és a tornatanítói tanfolyam igazgatója 60 éves ko¬ 
rában Budapesten. - - SCHRANZ JÁNOS, a pesti ág. 
evangélikus németajkú egyház nyűg. lelkésze, teo¬ 
lógiai tanár, 81 éves korában Bécsben. — Id. SZELES 
GÁBOB, Beregszász város volt pénztárnoka 48 éves 
korában Beregszászon. — HKTM KBISTÓF, nyűg. 
magy. kir. postamester és volt 48-as honvéd. A Mok-
rini r. k. hitközség világi elnöke 78 éves korában 
Mokrinban. — HORVÁTH KÁROLY, gróf Esterházy Pál, 
Felsó'galla-Bicskei uradalmainak számtisztje 37 éves 
korában Felsó'gallán. — MIHALIK DÁNIEL, festőmű¬ 
vész 41 éves korában Szolnokon. — SIMONITS BÉLA, 
nyűg. államvasuti fó'ellenőr Budapesten. - - Kérii 
SZOMBATHÍ KÁLMÁN, nyűg. fővárosi hivatalnok 68 
éves korában Budapesten. — DUHA IMRE, 76 éves 
korában Budapesten. — Laborfalvi ifjú BEEDE BÉLA 
főgimnázium! tanuló, 16 éves korában Budapesten. 

FARAGÓ ERZSÉBET, 94 éves korában Miskolczon. — 
Özv. DOBOS JÓZSEFNÉ, szül. Tatay Mária 75 éves ko¬ 
rában Budapesten. — BERKOVITS SAMUKÉ, szül. Bak 
Czeczüia, 73 éves korában Budapesten. - - GRO-
NOVSZKY MARTONNÉ, szül. Liedl Anna, 70 éves korá¬ 
ban Budapesten. - - SÍPOS EMILNÉ, szül. Forster 
Berta, 63 éves korában Váczon. — BAKOS ISTVÁNNÉ, 
szül. Cseh-Varga Juliánná, 38 éves korában Szol¬ 
nokon. — SZÉKELY ARANKA, Székely Sándor kápta¬ 
lan-uradalmi főszámvevő leánya, 26 éves korában 
Nagyváradon, - - BALATONYI MAOKDUSKA, dr. Bala-
tonyi Lajos és felesége, szül. Némethy Ilona leánya 
egy hónapos korában. — Özv. köpeezi DEÁK Jó-
ZSEFNÉ, szül. Gyarmathy Veress Zsuzsanna 81 éves 
korában — Marosvásárhelyen. 

EGYVELEG. 
* A száguldó automobil nap-nap után meg-

kivánja áldozatát. Hiábavaló úgyszólván minden 
rendelet, mely a sebességét mérsékelni s így a 
veszélyt csökkenteni akarja. Ujabban azonban két 
amerikai feltaláló, Comstock és Kalmus Massaschu-
settből érdekes és leleményes műszert konstruált, 
melylyel két pillanatfelvétel alapján, melyet bizo¬ 
nyos meghatározott időközben egy lemezre készí¬ 
tenek, föltétlen biztossággal meg lehet állapítani a 

tovarohanó automobil sebességét. Értékes talál¬ 
mány ez a közbiztonság javára a rendőrség kezében. 

(G-L) 
Szinte tttneményszertl az a találmány, melyet 

dr. Mauberie, párisi egyet, tanár tPárisi Vajcrémei 
elnevezéssel, Nikolits Emil nngybecskereki gyógy¬ 
szerész utján, bocsájtott forgalomba. A mit eddig 
egyetlen szerrel nem lehetett elérni, azt ezzel az ár¬ 
tatlan anyagokból készült Párisi Vajorémmel a lég-
biztosabban érik el, mert már rövid használat után 
eltünteti az arezbőr összes természetellenes tisztátlan-
ságait, beteges képződményeit és azt tisztóra és bár-
eonysimára varázsolja. Egyébként ajánljuk az erre 
vonatkozó hirdetést, mely lapunk hirdetési rovatában 
foglal helyet, t. olvasóink szíves figyelmébe. 

3 ÚJ SZÓ. .' . 
„ALTVATER" 

GESSLER 
BUDAPEST. 

Bemutató. Nagy és előkelő közönség jelenlété¬ 
ben mutatta be ma Abeles Emil, a Brünn-Königsfeldi 
gépgyár motorosztálya (Budapest, VI., Váczi-ut 14.) 
az általa képviselt, legjobban bevált, teljesen veszély¬ 
telen, feltétlenül biztosan működő és rendkívül takaré¬ 
kos Barsel kézi jéggyártó-gépet. Az amerikai szaba¬ 
dalmat képező gép alig 15 perez alatt 10 kilogramm 
tiszta, baktériummentes, félméter hosszú jégtömböket 
termelt. Tekintettel az óriási érdeklődéere, a czég a 
Bar-sel kézi jéggyártó-gépet ezentúl naponta délután 
3—6 óra között bemutatja az érdeklődőknek. 

A legbiztosabb védelmet 
a veszedelmes nyári hasmenés ellen minden anyá¬ 
nak, a ki aggódik gyermeke életéért, ismernie kellene. 
A «Kufe k e»-vel való táplálkozásnál az emésztés 
zavarai nagyon ritkán lépnek íöl. A «K u f e ke»-nek 
igen nagy tápláló értéke van, a gyermeket egészsé¬ 
gessé, erőssé és ellenállóvá teszi a legtöbb gyermek¬ 
betegséggel szemben. • 

Szerkesztői üzenetek, 
A híd. Nem szívesen teszszük félre, mert tagadhatat¬ 

lanul olyan ember munkája, a kiben van poétái érzék 
s a kinek színvonalon álló dolgait is láttuk már. 
Mégsem közölhetjük, mert nem éri fel szerzőjük ré¬ 
gebbi színvonalát; halvány, a kigondoltság érzik 
rajta, s a nyelve is színtelen. 

Walewska Mária. Kezdetleges dolog, fogalma sincs 
róla, hogy lehet versben egy karaktert, egy lelki fej¬ 
lődést megrajzolni. 

Kavicsok. Határozottan nőm rossz vers; azt írja, 
vannak más újabb dolgai is. Küldjön be néhányat 
belőlük; többől tán jobbat lehet választani. 

SAKKJÁTÉK. 
A 2698. számú feladvány Feber E.-tó'l, Pfalzbnrg. 

SÖTÉT. 

KttKÍ KKKÜg 
" d 

VILÁGOS. 
Világos indul és s második lépésre mattot ad. 

A 2686. számú feladvány megfejtése Berger Jánostól. 
Világot. Sutét. Világot. • a Sötét. 

1. Vo3—h3 . . . Kd4—e5 1. . . Kd4—o5 
2. Fc4-f7 . . . Ke5-f6 Z. Hg4—06 . Ko5xo6 
3. Vh3-h6 f matt. 3. Vh3—h6 f matt. 

KÉPTALÁNY. 

A 22-ik számban megjelent [képtalány megfej¬ 
tése : Minden embertelen tettnek elérkezik boszuló 
órája. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Reáltanoda-u. B. 

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

iki ideges, étvágytalan, 
megfelelő szer után fog kutatni. De melyik s/er valóban «megfelelő»? 

Idegfluidumok, alkoholos folyadékok, egyáltalán az összes izgatószerek 
bizonyos viszonyok közt tényleg képesek az emésztőszerveket stb. rövid időre 
felkorbácsolni és ezáltal látszólag hatni. Annál nagyobb aztán a visszaesés. Ép 
ezért ez a mód n e m az igazi! 

A szervezetet, ellenkezőleg, nem izgatni kell, hanem újból erősíteni, meg¬ 
újítani. Ezt azonban tartós sikerrel legjobban természetes szerekkel lehet 
elérni. Ilyen szer a Somatose. 

Egészséges étvágyérzés felkeltése, az emésztőnedvek természetes gyarapo¬ 
dása kiadós vérképzés, az emésztőrendszer kímélése, az egész test jobb táplálása 
és fokozatos megújhodása, beleértve az idegeket is, ezek a Somatosenek 15 év óta 
legszembetűnőbb hatásai. 

A ki ezért gyengeségi állapota elhárítását illetőleg a legmesszebbmenő ga-
rantiát óhajtja, az 

szedjen Somatoset! 
JTÁTRALOMNICZ 
e^*""*'*"^*'"1*'1"'^*"^1*'*'*'*'**'***''"*'*'*'"* *"l~~l~tJ-r'iu«"->rui'~MU^r>i«_i-j 

legelsőrangn gyógyfürdő és üdülőtelep, modern szállodák, vizgyógyintózet.— 
Lóversenyek. Tennis. Golf. Galamblövészet. Vadászat. Halászat. Kirándulások. 
Vasat. Posta. Távirda Tel. Prospektust küld az igazg. Gondéi Károly, igazgató. 

tla fáj a feje ne tétovázzék, hanem 
•__ használjon azonnal 

mely 10 perez alatt » legmakacsabb migraint És fejfájást elmulasztja. — Ara 
Készíti BeretvA.*) TamAs gyógyszerész Kispes ten . 

Bcretvás pastillát 
l korona 20 fillér. — Kapható minden gyógyszertárban. 

Orvosok által ajánlva. — Három dobóinál ingyen postai 
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Dr.MAUBERlE 
párisi tanár 

KORSZAK¬ 
ALKOTÓ 
TALÁL¬ 
MÁNYA 

PÁRISI VAJCRÉME 
A r a 3 k o r o n a . Alaposan gyógyítja az arczbőr minden 
természetellenes tisztitlansagait és beteges képződményeit. — 

Főraktár Aupztria-Mapyarorszáfr részére N i h o l i t s E m i l 
gyógyszerésznél, N a g y b e c s k e r e k e n . — Kiphitó minden 
f* «* <» t» g) ógyszerlirban és drogériában. i» «» «» «» 

Vadá«zfegy?erek 
| Pisztolyok 

kényelmes havi lefizetésre. 
Kívánatra kimeríti fegyverárjegyzék ingyen.": 

AufrecM és Goldschmied utóda 

Társal-T. 
Bndapesí, IV,, Károly-köruf 10. szám. 

Flöbertek 
Látcsövek 

BÖRSZÉKIPAR 
Kendi Antal Bndapest, IV., Károly-u. 2. 

A.NOOL B O R b u r U R készítése, festése és renová¬ 
lása saját műhelyemben. Ebédlőszékek, iroda-fotelok 
valódi bőrrel. Ülőbútor állványok kárpitozása. 

Székát alakitások! 

Ú J 

SÍRKŐ 
raktár 

BOROS és KOHN 
Epést, VI., Váozi-körnt 7. 
(Váozi-körut s rok.l Sil-
kövek nagy választékban 
egyszerű és modern kivi¬ 
telben a legolcsóbb árakon 

kaphatók. 

Olcsó 
cseh 

5 kiló : nj .osztott 12 K, fehér 
pehelypnha fosztott 18 kor., 
•21 h, hófehér pehelypuha 
fosztott 30 K, 36 K. Szállítás 

portúmentesen. utánvéttel. 
A kicserélés és visszarétel 

portomegtérités ellenében 
megengedtetik. 12484 

lienedikt Sachsel, 
Lobes Nr. 60. 

Fügén mellett, Böhmen. 

+Soványság. + 
Szép. telt testidoraokat. gyönyörű 
keblet nyerhet a törvényileg védett, 
«BÜSTERIA» eröpornnk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben 1903. 
Hizás 0-8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati utasí¬ 
tással 275 E. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
nische Institut Dr. Pranz 
Steiner & Co., Berlin 57., 
Königgratzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertára Budapest, VI.. 

Király-ntcza 12. szám. 

CSÍZ-FÜRDŐ. 
A kontinens legerősebb j ó d -

b r o m g y ó g y f ü r d ő j e , nagy 
r a d i o a c t i v i t á s s a l . Meglepő 
gyógyeredmények a mirigyek 
megbetegedései, vérbajok és mind¬ 
azon alkati betegségeknél, hol a 
jód mint speo i f l cum j6 alkal¬ 
mazásba. Ivó, fürdő, izzasztó, hi-
degvizkurák, szénsavas fürdők. 
Megnyitás május 1-én. Kényelmes 
elsőrendű bérházak, szanatórium, 
gyógyszertár, zongora, lawn-Wn-
nisz, tombolák, kirándulások. — 
Vasútállomás, posta, távirda hely¬ 
ben. Hivatalos orvos Kallós Jenő 
dr. Allamhivatalnokok, katona¬ 
tisztek elö-utóidényben 50% ked¬ 
vezményben részesülnek. Prospek¬ 
tussal szolgál a fnnlőigazgalóság. 
Cs iz i g y ó g y v í z otthoni hasz¬ 
nálatra kitűnően bevált, megren¬ 
delhető a fűrdöigazgatóságnál és 
Édesknly L. föelárusilónál Bpest. 

HIPNOTIZMUS. 
i j 

^ Akur-e ;uiiu titokzatos orőblrto-csábitó 

levél 
Sclen 

esiHMiW'p'kkel :izok ^/áinára. akik a hipuotikus 
boi'nlvai titkán megértették; »zok i-zimám,akik magne-

K* tikus' erejüket ki'ejlosztik. ültbon tanulhat; betegei-
f g»kít4«rósz s«oki»okal m'lkül syúgyithal; 
misok baiátiApu f- retetél megnyerheti; J8rf(Ifimét megbff. 
Títlicti • becsvágyai Ui'icsttheti; megezubadülhut minden gond és 
b-ijnil • emlékílOtebetsígí élénkítheti; minden családi ncl czeíget 
leitvőzhet • lepérdekfeszitíbb előadásokat adhat éa oly csodálatos 
uiainetikus erűt iry;ik..r...hHl. mely elhárítja mindazon akiiilsilyokat, 
melyek az ön sikerének útjában állnak. Yillamszeru fjjirsasáiiiral 
hinnotlzálliatj* a/ emlicreket ; önmagát vagy bárki inast liár-
elailtatliatja — elűzvén klutésaanveaést. Ami ingyenes könyvünk 
erű tudomány titkait. Alaposan mpgmagjarázza önnek azt, hogy 

li-isználhatja ezt az erőt saját helyzetiek Javitására. A legelismerűM, m,-.,|ni, 
iTi-„/íiak tllftle ratiuk lievvédek, orvosok, kerc-kcdok cs rtri hölgyek. Mindenkinek 
m-h \eiu kerül -ö ín iibV. Ingyenpéldányérl s7.iv,sk,,ij,.k azonnal vagy egy tlzlllléivs 

í-i'i.,i, íáirv límzonötBlli-res h.-lv.-iiii lfvi'1 utján diii.v.ve "N.>» York lustituto öl 
4 D^annl'! t »*• Hoi-hesicr. New York, U.S.A." hozzánk fordlUnl. 
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ö fensége lözsef 
fölig, kam. száll. 

- - ~^—««« 

Dús raktár remek kivitelű 
ékszerekben, ezüst verseny¬ 
dijak, serlegek, evőeszkö¬ 
zök és alkalmi ajándékok-

— bán. -

LŐW SÁNDOR 
Telefon 62-68. 
Budapest, 

ékszerész és órás 
VIII., József-kőrút 

Telefon 62-68. 
81. szám. 

Dús raktár mindennemű 
chronograf, chronometer, 
stoper-, ütő-, zseb-, utazó-, 

álló- és fali órákban. 
^Fióküzlet fiirdoidény alatt: Trencséntepliezen. Telefon. Special Stopwatches. j 

PAPEK JÓZSEF 
íBÖRÖNDÖS ÉS FINOM BŐRÁRU KÉSZÍTŐ 

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

Budapesten, L,Mészáros-atcza 58.sz, 
Telefonszám 41— 48. Sürgönyczím: Cartonage. 

Qöierőre berendelve. 

A magyar kir. dohányjövedók szállítója. 

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

Vili. Rákóczi ÚM5. 
lözáróiaq jobb minnőségü áruk. 

L lö»v. " "v ,.,^" ,.i=-''it;SattM'^a'**4 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

AKOCZI KOLLÉGIUM 
internátus középiskolai tanulók ré¬ 
szére. Tájékoztatót küld a Kollégium 
Igazgatósága, Budapest, Oszlop-ntcza 35. 

Villanyerőre berendezett 

Szőrme-, 
szőnyeg megóvó-, 

poroló- és 
tisztító - intézet. 

Ablak-, lakástisztitó, szobabeeresztő, pormente-
sitő és féregirtó vállalat. 

Kerber Henrik, Budapest; 
VIII., Nap-utcza IO. szám. Telefon 53—55. 

Alapittatott 1890-ben. 

:: CSELÉDKÉRDÉS MEGOLDVA. :: 
CIRINE szab. parkett, linóleum, bútor, márvány beeresztö 
és fényesitö szer, nélkülözhetetlen minden háztartásban, ol¬ 
csóbb, kiadósabb mint bármely beeresztés! mód viaszszal. 
Óriási munkamegtakarítás. Nem kell naponként kefélni és 
felmosható, l kgr. (30 négyzetméternek) 3 kor., 5 kgr. Tétel¬ 
nél postán bérmentve. Magyarországi vezérképviselet Aozél 
Gyula Budapest, VII., Bakóczi-ut 14. — Telefon 49—64. 
Kérjen prospektust. Kérjen prospektust. 

Szt.-Lükácsftírdő gyógyfürdő, Bnda. 
Téli és nyári gyógy¬ 
hely. Természetes forró-
meleg kénes források. 
Iszapfürdők, iszapboro¬ 
gatások, másságé, viz-

gyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyvíz-
uszodák. Olcsó és gondos penzió. Ganz, köszvény, ideg¬ 
bőrbajok, lakás, ellátás felől kimerítő prospektust küld 
ingyen a Sit.-Lnkácsiflrdő igazgatósága, Buda. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKEFAST 
EGUSZTÁVÉ 
ZON60BATEBHEI 

Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

TDiniT-ZONGORiK 

IDAVfl egjedüli képviselete 

n elefol B 

IB AÚH-«onSorát játnanak és ajánlanak : 

Backhaus, Dohnányi, Pügnot, Alice Ripper, Sauer, Stefaniay stb. 

Hölgyek figyelmébe 
Mielőtt^ divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

= tekintse meg : 

PAPEK JÓZSEF 
',vt i«ViV\V» bőröndös és finom bőr¬ 

áru készítő kirakatait 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 15. 

KÉRÉSZTŐL TÖRVE 
a kezdet nehézségein 
ma már a szabadalm. 

Hamu¬ 
rosta 

a háziasszonyok ked¬ 
vencei Oly egyszerű 
és nagyszerű, amil ven, 
rengeteg időt és farad¬ 
ságot takarít meg és 
sok veszélytől óvja 
meg Önt. 

Folyosóra menés, 
fnjtatás, lóbalás a 
m ú l t é . Vele a vasalás 
élvezet. Már az első kísér¬ 

let elragadja és hálásan tovább ajánlja. Kérjen ingyen és bérmentve 
illusztrált leírást. A Hamurosia darabja K 2'8I). Kapható minden 
szakbavágó üzletben. Vtzérképviselök A R A K és T Á R S A 
Budapest, VIII., József-körűt 33. — Postai szétküldés utánvéitcl, 
= = = vagy az összeg előzetes beküldése ellenében. = = 

M A R G I T FOBR!S 
Beregmegye. 

gjomor, belek, hugyhóljag g különösen a U g i ő -
•lervek hurnton bántalmainál igen jó hatású még 
•. .'. akkor iá, ha vérzések esete forog fenn. .'. .*. 

Megrendelhető: EDESKUTY L.-nél Budapesten és 
a forrás kezelőgégénél Munkácson. 

Í , f ^ ° r z s ö l é * e k e t ' ttt/«sSégi fájdalmakat kipállást, viszketést, sömört stb. a legbiztosabban megszün- Kiméli . ruhát, czipölé, a harisnyát. Ara kimerik 
I L . mel az e é z s é tel h.sznil.ti uuiitással 1.10 lill. Főraktár Török 

3. Bndapest , Király-ntcza 13. üiínvéttel vagy 
" > pénz elnzelea bekiiMésekor franco köldi : «» 

Berhida, 

A , , , . n megsz 
IL. , mely az egészségre teljesen ártalmatlan, nem szárítja, repeszti fel a bőrt, hanem elmulasztj 

I X • • f f - . f 
C| k l _ I2" Á rf f± ^i | - ^ f^ ^ ^ f^ ^ 
« * * * 5 14.^A- t5» l lUIlHJ - I 

J 
(Vesiprtm-megye). 

ehiainczukorkílja tíí£,. 
Többszőrösen kitüntetve, 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természetvizs-
gálók fiumei vándorgyű¬ 
lésén 40 arany pályadíj¬ 

jal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű! 

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

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

ha minden egyes piros 
csomagolópapíron 

Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11266 

gyógyszere tára 
Arad, Szabadság-tér. 

Üdülő nyári 

leányinternátus 
Alsdtátrafareden 
6—16 éves üdülők, eápkóro-
sok, vérszegények részére. :: 
HORN JÓZSEF 
polgári isk. igazgató Poprád 

havikötö, a legkényelmesebb 
hygienikns kötő, orvosilag 

ajánlva, 12 drb l K. Vidék¬ 
re szállítva l K 20 f., az 
összeg előzetes beküldése mel¬ 
lett. Bélyegben is. Kaplutó • 

FRIGYES 
drogéria 

Budapest J.larokkói-ii. 2 

BÜTOR 
Ízléses és szolid kivitelben 

pénz vagy részletre kapható 

Sárkány J. 
bntori osnái, Bndapest. 
VII.,Erx8ébet-körnt26.si. 

műhely és raktár. 

Kövérség ellen 
Dr. Jawas Thee-Mexicain-t 
mely anélkül, hogy az egészségnek Ártana, kitűnő 
eredménynyel jár, minden diéta nélkül. Thee M»i-
cainl, Parisban, a Narodclzki-ReziII gyógyszertárban késiitik. A t « s -
t e s s é g ncmrsak az alak clcgnns voltát ln-folvásolja. hanem idő előtt 
vrnii. Dr. Jawas Thee Mezioainje" nyúlánkká tesz 
és ha jós f o r m á t ad. — M'glepö eredmény l Óvakodjunk után¬ 
zásoktól és ügyeljünk erre a névre : <THEÉ M E X I C A I N . 
Őr. J a w a i t ó l P a r i s b a n . — Kapható gyógyszertárakban. — 
- ^ — Csomagonként S korona 50 liilér. ^ — 
Nagybani lerakat Ausztria-Magyarország részére T ö r ö k J ó z s e f 
xxxx gyógyszertárában, Bndapest. VI., Király-ntcza 12. szim. xxxxx 

Használat előtt. Használat ntán. 

LOHR MÁRIA 
* * * * Ezelőtt. XUÖBFUSZ. * * * * 

Cslpke-^vegyéiiett tlgitlto é» festé.ietil 

Fióküzletek : IV., EikO-út 6, VI, Andrányút 16, 
VIII, Józsel-kArút 2, IX, Calvln-tér 9, V, Harmln-l 
- ciad-utcn 8, VI, Teréx-körút 89 __ 

Párili világkiállítás 1900: Grand Priz. 

KwizdaBestünlion-Fluidja. 
Mosóvíz lovak számára, egy üreg á ra K 2'80. — üdvari él 
verseny-istállókban több mint 40 éve használatban ; nagy fi-
radalmak után újra erősit. az inak merevségét megszünteti ét 

• lovat trainingben kiváló képességűvé teszi. 

Kwizda Bestitntion-Fluidja 
szójegy, czimke és csomagolás védve. Csak 
tz itt látható védjpgygyel valódi. Kapható 
minden gyógyszertárban és drogériában. — 
Képes árjegyzékek ingyen és bérm. 

Budapesten, Fő¬ 
raktár : Török József f $ 

„BAYARD" 
önműködő.ismétlő zsebpisztoly. Cal. 7 65 

(Browning töltényre). 

Azonkívül dús raktár nyári sporteszközökben a leg¬ 
híresebb angol gyárosoktól. 

Kimerítő sport- éa fegyverárjegyzéket e lapra hivatkozva küldök ingyen éa bérmentve 

HUZELLA M. Budapest, IV., Váczi-utcza 28. 

Feltétlenül megbízhatóan működő tiszta, baktériummentes, hygienikns, félméteres: 

kristály- j égtömböket 
- készítő, legjobban bevált teljesen veszélytelen amerikai szabadalm.— 

JflR-JEL" 
A gép nagysága szerint 

15 *" Ü u , 6 kg. és 10 kg. kristályjeget 
álli elő fagy-sóval, mely kiszárítva mindig újra meg 
uji , veszteség nélkül használható. A jég előállí¬ 
tás csupán a fagysó újbóli kiszárításának munkájába kerüL 

AB E LE S EMIL J 
Egyedárusitó : 

: Budapest, Y., Yáezi-út 14. 
Bemutatás naponta d. u. 3—6 óra között. Sürgönyczím : 15AKSEL BUDAPEST. 
Árjegyzék ingryen. --- Megrendeléseket sorrendben 8 napon belül intézünk eL 
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MA 
VALÓDI 

PAIMA-IUUCSUK-
SÁROK VAH CIPŐJÉN^ 

H * MÉM 
CkVKb A 

MŰBE 
WESZELY ISTVftN 
sport újdonságok üzlete IV., Váczi-utcza 9. szám 
kirakatát tessék megtekinteni. Gyermekek öröme : repülő-
verseny emléktárgyak, Latbani, Oracle, Demoise l le . 
B l é r l o t repülőgép kis modelek. — Kepülőgép model 

' alkatrészek. ——• 

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

Páriüan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr 
azonnal felveszi és kiváló hatása mar pár óra lefolyása alatt 
észlelhető. 

Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, lessék eredeti védjegygyel lezárt dobozt elfogadni, meri csak 
ilven készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget 

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

Ara l K. Margit-szappan 7O fill. Marg-it-pouder l'SÓ. 

Gyártja Földes Ke lemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-fizletbeD. 

RATIONALIS 

Cement padlólapok 
gyártására szállítunk modern 

hyclraulikus és könyökein eltyü-
prősöket kéz- és gőzerőhajtásra, 
továbbá az öaszes segédgépeket, u. m. 
keverés, csiszolás, élesítés, zúzás, 
osztályozás stb.-re. Saját munka¬ 
képes szerkezetek. Különlegességi 

gépgyár: 

Dr. GASPARY &, Co. 
MARKGRANSTADT (Németország). 

228. számú árjegyzék ingyen ! 

! ! ÚJDONSÁG!! 

Fontos hölgyöknek 
:: és uraknak ! :: 

::: Beíorm haskötő 
Favorité hölgyeknek 
Beformöv .Favorité' 
:: :: uraknak.:: :: 
Előnyök: A Reform 
haskötő * Favoritén 

kitűnő szerkezeténél fogva 
megiartja egyenletes, erős ru-
Ranyossáíát, anélkül hogy » 
viselés alatl tágulna. K i t ű n ő e n s imul a testhez, nem 
alkalmatlan, nem ci-nszik, jótékonyan hat az egész szer¬ 
vezetre támogat és erősít elgyöngült altestszerve¬ 
ket megkönny í t i a havi bántalmakat. foileilenül hiztosiija 
az aílesl normális tartását, a termetet karcsúvá teszi, csökkenti a 
viselősség, elhizottság és lógó has bántalunit és kitiinő szer arra 
nézve hoKV az allrslel a szülés után lermc«zetes helyzetébe vissza-
hő/Ia - Urak is a legjobb sikert érhetik el a 
Reformöv tFavoritet viselése által. Kiválóképen 
sportiizelmeknél, bármilyenek legyenek, mint a lovaglásnál mint 
lovagló öv stb. kiváló becsü. — A R e f p rmh ás kötő (Favo¬ 
r i t é , a legelőkelőbb orvosoktól és női klinikáktól melegen ajánl-
tatnak. Rendelésnél elegendő a lesi kerületmérele a köldök alatt 
nérv ujjnyira. — Kimerítő árjegyzékei kiiM ingyen és bérmentve 
—"ni rrri I hygienikus különlegességek gyára 

t Budapast, IV., Koronaherczfg-ntcza 17. 

Thlerry A, f 
gyógyszert á .JS. » ,édTe. 
Csakis az apacsa védjegyű az igazi. A légzőszervek min¬ 
den mPghAtAtreHtae. köhögés, vérköpés, rekedtség, hörghurut, 

•iidó'baj. gyomorgörcs és más gyo¬ 
morbajok, minden belső gyulladás 
'(len, továbbá étvágytalanság, rossz 
emésztés, székrekedés stb. ellen biz¬ 
tosan hat. Külsőleg, szájbetegségek, 
fogfájás, égett sebek, kiütés, nyilalás 
és különösen influenza ellen slb. 
használ. 2 kicsiny vagy 6 duplanveg, 
•agy egy nagy családi üti üveg 5 K. 
THIERRY A. gyógysze¬ 
rész egyedül valódi CENTIFO-
L I A - K E N O C S E meglepő, 
csalhatatlan és utolérhetetlen gyó-
íyilóhatásu még a régi, sőt rákos 
sebeknél, sérüléseknél, daganatok¬ 
nál, gynladásoknál, kiütéseknél; el¬ 
távolít minden idegen anyagot, ge-
nyedést, sokszor fölöslegessé teszi a 
fájdalmas operáczióL 2 tégely 3*60 K 
Czim : Schutzen'íel - Apotlieke 
des A. Thierry in Pregfrada bei 
Rohitech. Furáit. Török J. Budapest. 

Piros ár ez. Piros orr, Piros kéz 
sohasem volt divatban és minden nő és férfi igyekszik ezektől a csúnya bőrbántal-
maktól a szeplő és pattanással együtt megszabadulni a legrövidebb idő alatt. :: :: 
8 n a p teljesen elegendő, hogy vörös arcza, vörös orra, vörös keze hófehér, tiszta 
és finom legyen. Csakis a híres bőrápoló szerekhez: 

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

Több mint egy millió köszönő levél igazolja a fenti körülményt. 
• ^ i 

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

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

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

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

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

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

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

27 . SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, JÚLIUS 3. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Reáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
feltételek : 

t Egész évre _ 
\ Félévre _ _ 
l Negyedévre _ 

_ 16 korona 
_ 8 korona. 
_ 4 korona. 

A t Világkrónikádul 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekbe! a postail&g meg-

hatirozott viteldíj is csatolandó. 

EGY ÚJ LEÁNYNEVELŐ-INTÉZET 
A FŐVÁROSBAN. 

K Ö N N Y E D , sugár leány-alakok integetnek az 
alábbi:képekről, a legszebb testgyakorlat: 
munka közben, de nem az Íróasztal fölé 

görnyedten, hanem hasznos és egészséges fog¬ 
lalkozásban, kertészkedve, virággal, baromfival 
s a konyhában foglalatoskodva, no meg egy 
kissé varrogatva is. Egy jótékony szándékú 
gazdag budapesti polgár, Amizoni Károly tette 
számlikra lehetővé, hogy ezekbe a foglalatos¬ 
ságokba beletanuljanak, vagyonából nagy ösz-

' ( ' 
szeget hagyva az államra, egy olyan intézet 
alapítására, a melyben nem valami különleges 
életpályára nevelik a leányokat, hanem megta¬ 
nítják a mai társadalomban specziálisan nőiek-
nek tartott foglalatosságokra. 

Az intézetet tavaly állította fel a közoktatás¬ 
ügyi minisztérium künn a Városliget mögött, 
az Amerikai-útón, tágas kertben, egészséges 
helyen, kényelmes, higiénikus fölszereléssel. 
Három évfolyamból áll az intézet, minden év¬ 
folyamra legfeljebb 30 leányt vesznek fel, -
fel is vennének szívesen, de eddig nem igen 
volt benne módjuk, mert nem jelentkezett elég 

növendék. A szülők nyilván nem ismerték még 
az intézetet, meg nem is ad olyan oklevelet, 
a melylyel valami hivatalt lehetne nyerni, ezért 
törték magukat oly kevéssé leányaik fölvétele 
után. 

Pedig, ha diplomát nem ad is, olyan dol¬ 
gokra tanítja ez az intézet a leányokat, melyek 
segítségével nemcsak a legszebb és legkedvel¬ 
tebb női pályán, az asszonyságban tölthetik be 
jól a helyüket, hanem ha rászorulnak, bár¬ 
mikor megkereshetik a kenyerüket Tanulnak 
ugyan itt a leányok elméleti tárgyakat is, ter¬ 
mészettudományokat, számtant, neveléstant, 

Jelfy Gyula főlvételei 
AZ AMIZONI-ALAPITVÁNYI NŐNEVELŐ-IKTÉZETBŐL. - AZ INTÉZET ÉPÜLETE. KERTl MUNKA A VETEMÉNYES KERTBEN. 


