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GYORSAN TŰRTE ÁT 
- a szabi dal m ázott — 

Hamii-
: rosta :: 

l közönyt, l mellül min¬ 
den njdonságot fogadni 
szokáj. Oly ei\szwü és 
n«gy»zerü, a milyen cs§>-
himar l li;izia--zonyok 
kelvenfze lett, mert ren¬ 
geteg időt takarít, még 
löbb fáradtságtól kíméli 
meg és sok veszélynek 

veszi az elejét. 

Folyosóra menés, 
fujtatás, lobala . a 
múlté. Vele > vasalás 
éhezd. Már » első kísér¬ 

let elngadja és hála.-an tovább íjánlja. Kérjen iníiysn és bérmentve 
iliuizlralt leírást. A llamiimsia daialija K 2'8'V Kapható mindenütt 
Nagybani olárusitás : Ge i t tner é s R a n s c h czégnél. AnJrássy-
ii l és Arak, Fehér és Társa Budapest, József-körűt;!.'(. l'oslai 
szétküldés iitánveiiel, vagy az összeg előzetes beküldése ellenében. 

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

ANGOL B Ö R B U T O R készítése, festése és renová¬ 
lása saját mühelyemben. Ebédlőnzékek, Iroda-fotelok 
valódi bőrrel. Ülőbútor állványok kárpitozása. 

S«*k4*fi}«k«áM>k! -. ̂ i x * . 

PAPEK JÓZSEF 
BÓRÖNDÖS ÉS FINOMJBÖRARŰ KÉSZÍTŐ 

VIII. Rákóczi ú̂  15. 
Kizárólag jobb minnöségü áruk. g, 

;yzék Ingyen és bérmentve. 

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

Páratlan hatása szerenesés öss/eállilasálun rejlik, t bőr 
azonnal felveszi is kiváló hatása már pár óra lefolyása alatt 
észlelhető. 

Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget 

A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan,vegy-
iizta készítmény, > mely a külföldön általános (eltűnést kelteti 

Ara l K. Margit-szappan 7O flll. Marg-it-pouder 1'2O. 

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogut-üzlelben. 

R A T I O N A L I S 

HÓ MOKÉRTÉKESITES 
hez szállítunk munkaképes 

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

Dr. GASPARY «fc Co. 
Markronstadt (Németország). 

228. számú brosúra ingyen. 

Cs. és kir . száll. 
pneumatikus 
gummi-pelotlával 

görcsérharisnyákat 

műlába.iat.^tet61'1"0-
testegyenesítő.Set:,1,4"1:; 

egyenestartókat, valamint a 
. l - ' __ ! í - - l i oz tartozó ösz-
D e t e g a p O l a S szes ezikkckclké-
szit a technika legmodernebb elvei sze-
-inl a legjutányosabb gyári árak mellett 

KELETI J. 
CB. te kir. szab. sérvkötők 
és testegyenesitő gépek gyára 
Bpest, IV., Koronahercejí-u. 17. 
Legújabb képes árjegyz. ingy. és bérm. 
Alap. 1878. Telefon 13—76. 

mtragkirfftMr lapunkra hivatkozni. 

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

8 n a p teljesen elegendő, hogy vörös arcza, vörös orra, vörös keze hófehér, tiszta 
és finom legyen. Csakis a 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 nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak. 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 
használatra) \ ROP. 5O fül. 

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

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

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

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. 

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

HOITSY PÁL. BUDAPEST, AUGUSZTUS T. 
.Szerkesztőségi iroda: IV. Reáltonoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
feltételek : 

i Egész évre _ 
l Félévre _ _ 
l Negyedévre _ 

_ 16 korona 
_ 8 korona. 

4 korona. 

A « ViídjA-ro;ifkii.-vnl 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekbe* a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

A LEGÚJABB VÁROSRÉSZ 
BUDAPESTEN. 

i NAGY VÁROSOK, sőt még a kisebbek is, fej-
/ \ lődésüknek és terjeszkedésüknek irányát 

.LA.illetőleg: kettős törvényt követnek. Egy¬ 
részt a víz folyásával ellentétes irányban, más¬ 
részt meg nyugati irányban terjeszkednek. 
Majdnem minden nagy városnál ezt tapasz¬ 
taljuk, ha csak mesterséges behatás meg nem 
másítja a fejlődést. 

A kettős törvényszerűségnek megvan a ma¬ 
gyarázata. A mikor a folyó a városba ér, 
tisztább a vize, mint mikor onnan kijön. Belé 
ömlenek rendesen a csatornák, s magába szedi 
a város összes szennyvizeit. A ki tehát a vá¬ 
ros alsó (vizfolyás irányában levő) végén épít, 
az a piszkos víz mentén épít. A ki ellenben 
a vízfolyással ellentétes irányban építi házát, 
az a tisztább, a város által még be nem szeny-
nyezett vizet kapja. A város nyugoti iránya 
felé pedig azért igyekeznek építeni az embe¬ 

rek, mert az éj szaki földgömb mérsékelt égöve 
alatt az uralkodó szélirány a nyugoti. Ez a 
szél tiszta levegőt hoz azok számára, a kik a 
város nyugoti szélét lakják, ellenben a város 
füstjét, porát viszi a város ellenkező széle felé. 

Budapest azonban nem úgy terjeszkedik, 
mint a többi városok. A Duna folyásával szem¬ 
ben, vagyis Új-Pest irányában sok ideig nem 
tudott fejlődni, mert útban állottak a gyárak 
és a nagy malmok. A mi azokon túl volt, az 
el volt szigetelve a várostól. Most is lassú 

Balogh Rudolf fölvétele. 

(A legkisebb megrendelés is forduló postával utánvéttel eszközöltetik.) A LEGÚJABB VÁKOSRÉSZ BUDAPESTEN. — ÚJ VILLATELEP A GELLÉRTHEGY DÉLI OLDALÁN. 



662 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 32. SZÍM. 1910. 67. ÓVFOLYAM. 

abban az irányban a fejlődós, mert a gyárak 
füstje következtében tisztátalan a levegő. Nyu-
goti irányt sem követ a város terjeszkedése, 
mert útban vannak a hegyek. A legtermésze¬ 
tesebb az lett volna, ha Ó-Buda felé nyomul 
a város. Csakhogy palotákat, szép négy eme¬ 
letes bérházakat nem szeret senki földszintes 
viskók szomszédságában építeni, íme például 
a város kellő közepén, a Szerb-utczában, vagy 
a Bástya-utczában nem emelkednek még az 
új fővárosi törvény hatása alatt sem fényes 
paloták, pedig harmincz esztendős adómen¬ 
tességet kapnának, mert az ottani éktelen 
piszkos viskók szomszédságában nem akar 
lakni senki. 

E helyett a Kelenföldön egy egész város¬ 
rész emelkedett, úgyszólva egyik napról a má¬ 
sikra. Ez a hely, az ősrégi pesti rév mel¬ 
lett - - hol Szt. Gellért mártyrhalált szenve¬ 
dett, - - néhány év előtt még szántóföld volt. 
De ez volt ép előnye, valamint az is, hogy 
közel feküdt a város közepéhez. Az első épít¬ 
tetők mindjárt négy- és ötemeletes palotákkal 
kezdték. A/után idejöttek a műegyetem palo¬ 
tái s a vidék villamos vasutat kapott. Azóta 
rohamos lett az építkezés. Ereket, nádasokat 
temettek be, hogy helyökre díszes házakat 
építsenek, szántóföldeket parczelláztak fel, hogy 
házsoroktól szegélyezett utczák és terek kelet¬ 
kezhessenek. S miután semmi régi épület nem 
állta útját a fejlődésnek, s nem volt semmi 
régi, a mi eléktelenítse az újat, el lehet bátran 
mondani, hogy ez most a város legszebb, leg-
városiasabb része. 

A vidék még nem is ismeri ezt a város-
részf. Bemutatunk belőle néhány utczát és 
házat, a melyekből meglátszik nemcsak e hely 
szépsége, de a gyorsaság is, a hogy itt min¬ 
den keletkezett. 

KI ELVESZTI HARCZÁT. 
A kik türelemmel 
Nézték és szánalommal 
Én nagy vergődésimet, 
Maradjanak most már 
Továbbat is jó szivek, 
Továbbat is jó szivek. 

Eletemnek útja 
Bűnökkel kövezetten 
Fehér czél felé futott. 
Akármi is történt, 
Vezekelni nem tudok, 
Vezekelni nem tudok. 

Harczi trombitámat 
Már eldobom nyugodtan: 
Büszke Jerikó-falak 
Mint régen, szilárdan, 
Sötét gó'ggel állanak, 
Sötét göggel állanak. 

A mit csak akartam 
S vívtam szent hevülettel, 
Kudarczos csődre került: 
Sok nagy szándékomból 
Jaj, semmi se sikerült. 
Jaj, semmi se sikerült. 

Állok nyomorékon 
Méltatlan és rósz névvel 
Ellen és barát előtt. 
Mint a végzet-verte, 
Régi, bús hadviselők, 
Régi, bús hadviselők-
Sisakom beverve, 
En-szivemben a kardom 
S a pajzsom messzi hever. 
Ki elveszti harczát, 
Ilyen csúnyán pihen el, 
Ilyen csúnyán pihen eL 

Ady Endre. 

AZ ÁTKOZOTT. 
«Nézd, istenem, minő magam vagyok, 
Mily egyedül e roppant földgolyón. 
Ügy járok itt, mint az eltévedett 
S sorsom szemétdombján kiáltozom. 
Nézd ajkamat, mily hervatag szegény, 
Hisz benne senki sem találja sorsát. 
Micsoda gúnyfolt üres arczomon 
E ragadozó, gazdátlan pirosság. 
A végzetek piros pecsétje ez 
És értelmetlen disszonanczia, 
Mely csak beszél és szótlanul eszik 
És nem lehet senkit csókolnia. 
Kiáltó szájamban peezek feszül, 
Szaladó lábamat köti hurok, 
Tele vagyok a fájdalom vizével, 
Mely szemem résén lassan kicsurog. 

Mit ér e kéz, mely álmatlan kotor, 
E törzs, a mely magába rogy le folyvást, 
E megcsúfolt arcz hieroglifé, 
Ha nem találja a végső megoldást? 
Mit szemeim, a gyönyör gödrei, 
Mit a fejem, ez ólmos nehezék, 
Ha czipelem émelygő testemet, 
Mint szabadult rab régi szégyenét? 
Mit ér, mit ér a százszor becstelen, mondd, 
Mit a szivem, ha a verése kín? 
S csak öntözöm a rosszaság rózsáit, 
Bűnöm bimbóit, sajgó sebeim ! 
Mit ér karom, ha többet nem ölel, 
S csak dolgozom vele és áldozok, 
Mit érek én, mit az egész világ?...» 

Ezt mondta csendesen az átkozott. 
Kosztolányi .Dezső. 

VICZA REGÉNYE. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Zsoldos László. 

IX. FEJEZET. 
Megérkezik az anyuska. 

Délben a néni otthon maradt főzni, én és 
Mihály meg kihajtattunk Pujra az anyuska elé. 
Csak ketten, mint igazándi mátkapár. Ezúttal 
hiába rajzoltam rémképeket magam elé, hogy 
majd megint nem talál megérkezni a mama; 
nem, a vonat berobogott és második osztályú 
kocsijának az ajtajában már ott állt, az izga¬ 
lomtól kipirult arczczal, az én jó anyám. 

Leszállt, én hozzá repültem, és a mikor 
végre kibontakoztunk egymás hosszú ölelésé¬ 
ből, félénken mutattam be neki Mihályt, a ki 
levett kalappal, tiszteletteljesen állott előtte: 

— Anyuskám, Szabó Mihály tanító. A... a... 
A hogy e közben a fiatalemberre sandítot¬ 

tam, láttam a szeméből, hogy mit nem adna 
érte, ha azt mondanám : 

- A vőlegényem. 
Erre azonban nem voltam képes. Csupán 

ennyit rebegtem, zavart mosolylyal fordítván 
róla a tekintetemet az édesanyámra: 

- Különben még nagyon sokat fogok be¬ 
szélni neked róla, anyuskám. Az ő mamájánál 
van a szállásom. Hogy hogyan? — folytattam, 
mialatt betessékeltük az édest a kocsiba, -
hjaj, hosszú története van annak, anyuska. 
Gábris bácsiék? Összevesztünk. De jól ülsz? 
Elfáradtál az úton, úgy-e? Tudtál aludni? (Az 
oláh a lovak közé csördített.) Te, te drága! 
Hát most már kiderült minden, úgy-e ? Te 
édes! Oh, előtte bátran beszélhetsz. Márta 
uéniék gyönyörűen viselték magukat ezekben 
az iszonyú napokban. Tudod, anyuskám . . . 

Elakadtam, pedig mo3t kis hija, hogy szen¬ 
vedélyes örömömben áradozva azt nem kiál¬ 
tottam, hogy: «Jaj, anyuskám, úgy szeretem 
ezt a Mihályt, a miért mindenáron meg akart 
menteni téged . . . » Hanem ránéztem a mama 
bánatos orczájára, s lehűlt jókedvvel, szinte 
akadozva fejeztem be a mondatot: 

- Tudod, anyuskám, mi . . . én . . < ő . . . a 
tanító úr megkérte a kezemet. . . 

- Igazán?! — kiáltott föl a mama saját¬ 
szerű hangon, de rögtön hozzátette: 

- Hát már annyira összebarátkoztak ez 
alatt a rövid idő alatt ? 

- Nagyságos asszony, — szólalt meg Szabó, 
anyám azonban a szavába vágott: 

- Jó, kedves tanító úr, majd beszélünk még 
erről. — S észrevevén Mihály hirtelen elked-
vetlenülését, mentegetődzve folytatta: 

- Tudja, tanító úr, most még annyi min¬ 
denféle zakatol a fejemben ez után a borzasztó 
eset után, hogy. . . hogy előbb igazán rendbe 
kell szednem a gondolataimat. 

Én Szabóra sandítottam, ő félszemmel én 
reám nézett, s mind a ketten valami rövid, ki¬ 
térő mondással menekültünk a kényes kérdés 
elől. Aztán anyám kacsóját a kezembe fektetve, 
egész úton csöndes imádattal néztem farkas¬ 
szemet vele; vele, a kiért oly szívesen hoztam 
volna meg bárminő áldozatot, hogy ime, most 
már csak egy fölöslegessé vált mentési tervért 
is kész voltam hálából és puszta becsülésből 
férjhezmenni a tanítóhoz. 

Közbe, hosszadalmas szünetekkel, a melye¬ 
ket a kocsi zökkenósei tettek változatossá a kö¬ 
ves úton, elmeséltem neki Matild néniék meg 
a két lány rút viselkedését irányomban, vala¬ 
mint Jákob Áron csókját és megtépáztatását a 
puji majálison; nemkülönben azt is, hogy 
Szabóék mikép akartak megmenteni bennün¬ 
ket a tízezer koronás móringgal. 

Anyám csak hallgatta szótlanul mindezeket; 
hanem a mikor a móringhoz sodródott az elbe¬ 
szélésem fonala, akkor könny szökkent a sze¬ 
mébe, s meghatottan nyújtotta oda a kezét 
Mihálynak: 

— Ez gyönyörű dolog volt, kedves fiam . . . 
S mialatt a vőlegényem (mert ily megszólítás 

után most már végképen annak kellett tekinte¬ 
nem) boldogan csókolta meg a keztyűjét, sze¬ 
gény mama elérzékenyülten folytatta: 

- Ah, hiába, vannak még igaz emberek. 
Vagy azt hiszitek, gyerekek, — és sírásra facsa-
rodó képpel pillantott reánk, mialatt Mihály 
gyöngéden rátette a kezét az ülésen az én ke¬ 
zemre, — azt hiszitek, hogy ma itt lehetnék, 
ha engem is nem segített volna ki valaki ? Már 
addig, a meddig nem kerül meg az a nyomo¬ 
rult pénz, - - fűzte hirtelen magyarázólag a 
szavához. 

— Hogyan ? - - riadtam föl. - - Hát nincs 
meg a pénz ? 

Anyám csöndesen rázta a fejét. 
— Sajnos, angyalom, nincs. Még mindig 

nem találták meg a pénzeslevelet. És meg nem 
foghatjuk, hogy ki vihette el, mert senkire sem 
lehet rábizonyítani semmit. 

- Hát ? — kérdeztem izgalommal. 
- No igen, hát azt akarom mondani, Vicza, 

hogy Kramolin bácsi deponálta értem a tízezer 
koronát. 

- Kramolin bácsi! ? — kis hijja, hogy föl 
nem szöktem az ülésről, s ugyancsak bele kel¬ 
lett kapaszkodnom a kar-vasba, hogy - - a 
borbátvizi hídnál ép nagyot zökkenvén a 
kocsi, - - ki ne pottyanjak belőle a napban 
csillogó Sztrigy vizébe. 

- Képzeld, a tudtomon kívül! 
- Ki az? Valami rokon? - - kérdezte bi¬ 

zonytalanul a tanító. 
— Nem. Osmerősünk. Jó ösmerősiink, -

fordult feléje élénken anyám. 
A jövendőbelim nyelt egyet. 

- Szép. - - Furcsa, különös nyugtalanság 
rezgett a hangjában, s ugyanakkor éreztem, 
hogy a keze, a melylyel egy perczczel ez¬ 
előtt még oly szerelmesen szorította meg suty-
tyomban az ujjamat, lassan lecsúszik az én 
kezemről. 

- Egy pompás, édes öreg bácsi, «Herr Ma¬ 
jori), — hadartam ideges nevetéssel, — haha, 
úgy-e mama, «fakköpönyek»? Aranyos, jó «pokk-
rétás» öreg úr, a ki mindenáron udvarolni 
akart. . . 

A tekintetem, mint ficzánkoló halacska a 
horgon, megakadt Mihály fájdalmas, kesernyés, 
komor ábrázatán, s magam sem tudtam, miért, 
lesütött szemmel, mint a ki valami bűnt köve¬ 
tett el, tompán dadogtam tovább: 

—... nekem; és ő előle szöktem ide Borbát-
vizre. Ugy-e, anyám? 

Szabó nem válaszolt. Kocsink elrobogván a 
kavicsos úton a malom előtt, megállt a tanítói 
lak vendégvárón kinyitott, barnarácsos kapu¬ 
jánál. 

Márta néni tipegve sietett elénk. Egy szem¬ 
pillantásig gyönyörködve, sőt majdnem meg-
bökkenve tekintett anyámra, a kinek karcsú, 
szép alakja könnyedén és fiatalos bájjal hajlott 
feléje az ülésről. A következő perczben már 
ott volt a szekérnél, s boldogan tárta ki a 
karját: 

- Isten hozott, édes lelkem! (S miután 
anyám letoppant a földre, megölelte.) Há t . . . 
hát Vicza, ez a gyönyörű teremtés a te 
anyuskád ? 

Nevetve feleltem, hogy ez bizony, hál' Is¬ 
ten. — És mialatt a két asszony elől, én meg 
a tanítóval mögöttük, bevonultunk az udvarra, 
kérdőn vetettem a szememet a vőlegényemre: 

— Miért engedte el imént a kezemet, Mihály ? 
— Én? Hol? 
- Most. A kocsiban. 

Amaz idegenül pillantott reám: 
Hja? Azt hittem, alkalmatlan magának. 

- Vagy igen, - verődött hátra özvegy 
Szabónénak a hangja, — nekem Miska a lég-
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kisebb fiam, s már négy gyermekem volt előtte, 
de mind elvette az Isten. Neked pedig — vere¬ 
gette meg szinte elragadtatással a mama kar¬ 
ját, — csak ez az egy kis Viczád van, és jófor¬ 
mán az is még gyerek, hát hogyne lehetnél 
ilyen szép és — vigyázz, lelkem, magas a kü¬ 
szöb, nem pesti! — és fiatal! 

- No, édeseim, — vezetett be a gondosan 
lefüggönyözött szobába, — itt van a viz, törül¬ 
köző . . . jó ez a háziszappan, szivem? Mert 
nekünk csak ilyen van, és te bizonyosan valami 
finommal szoktál mosdani, hogy olyan a bőröd, 
mint a porczellán . . . (Dehogy ! - - nevetett 
anyusom. - - Nálunk is csak ez járja, úgy-e 
Vicza?)... Hát parancsolj, mosakodjál meg, an¬ 
gyalom, aztán tedd magadat kényelembe, és 
mindjárt tálalok is . . . 

Magunkra maradtunk a mamával a nap¬ 
paliban. 

— És — szólaltam meg némi hallgatás után 
félénken, — hogy adta Kramolin bácsi a pénzt, 
anyuskám ? 

- Hogy adta? — nézett rám futólag, mi¬ 
közben ép a fűzőjét kapcsolta ki. — Hát úgy, 
hogy bolond. Hogy becsületes . . . Hogy . . . 
hogy sokkalta igazabb barátunk, semmint ma¬ 
napság ilyesmit csak álmodni is lehetne az 
emberekről . . . Segíts csak! Ezt a kapcsot!... 
Köszönöm. Vedd ki lelkem a házi ruhámat a 
táskámból! A kis szatyromban van a kulcs. 
Ma már nem teremnek ilyen utczai tánczmes-
terek, fiam, a kik sassirozva mennek végig a 
gyalogjárón, hogy elmosolyogja magát rajtuk 
az ember, és aztán egyszerre csak, a mikor 
megvan a baj, - - kezébe vette a szappant, s a 
mosdótálra hajolván, a viz locsogó csurgása 

közben most már csak szaggatottan szólt, hátra 
sem nézve, egy-egy félmondatot, — és a mikor 
a többi nagyképű kolléga . . . meg ismerős. . . 
sorra elfordul tőlünk . . . akkor odatánczol ez 
a kikosarazott, ez a félbolondnak nézett öreg.. . 
és kivesz a bugyellárisából tiz darab ezrest, 
hogy megmentsen . . . Miért? . . . Van tulaj¬ 
donképen valami köze hozzánk? . . . Mert bo¬ 
lond, lelkem, mert még a régi időkből maradt 
itten. . . csudának . . . Hol a törülköző ? Csupa 
viz a szemem. . . (s felém forduló arczán 
szapora pislogással födöztem fel a mosdóviz 
lefolydogáló csöppjei között a könnyet). . . 
szegény öreg sírt, a mikor elmentem hozzá, 
mert attól fogva, hogy deponálta a pénzt, bújt 
előlem, akár a gyerek, és a világért sem mu¬ 
tatkozott volna a Váczi-utczában, hát kényte¬ 
len voltam fölmenni a lakására, hogy meg¬ 
köszönjem neki. . . igen, bujkált előlem, mint 
a gyerek, és sirt, mint a gyerek . . . Úgy, kö¬ 
szönöm (magára öltötte a fehér babos kék rlelén 
ruhát). . . «Nem, nem, Gnadige Frau . . . Szőtt 
sem értemmel. . . Ne . . . ne tesékk gontolnni, 
hotty a Viczczácska . . . auf mein Ehrenworth! 
Én már pelátom, hotty örekk vagyokk. Auf 
mein Ehrenworth!» - - Szegény öreg, látod, 
még a látszata ellen is tiltakozott, hogy talán 
azért olyan nagylelkű, mintha talán . . . 

Eh, itt már nem volt mit beszélni! Mind a 
ketten pityeregtünk, mint esőben a csurgó, 
(csak éppen hogy nem olyan zajosan), s 
anyám az egyik, én a másik végét fogván a 
törülközőnek, a kettőnk közt levő csekélyke 
távolságot füzérszerűen áthidaló hosszú, boly¬ 
hos fehérnemű két csücskével dörgölgetve a 
kipirosodott szemünket, úgy álltunk ott, mint 

két árva, a kiknek a gondviselés gyöngéd és 
csodálatos kegye szárítgatja a könnyeit. 

- Hanem'azért még nincs vége a kálváriá¬ 
nak, — folytatta anyám, miután vizet öntetett 
a kancsóból a mosdó fölé a markába, hogy el¬ 
tüntesse vele az arczáról a sirás nyomait (eb¬ 
ben jó magam is követtem a példáját). — A pénz 
megtérült, az elveszett pénzeslevél miatt azon¬ 
ban fegyelmi vizsgálat van ellenem. Felfüggesz¬ 
tettek. 

- Borzasztó ! 
- És igaz, hogy a múltam, meg a szerény 

életmódunk miatt, senki sem gyanúsíthat sik¬ 
kasztással, de azért a levél elvesztése mégis 
oly erős fegyelmi vétség, hogy... még talán 
a hivatalból is elmozdítanak. Nagy csapás előtt 
állunk, szegény kis lányom. Mi lesz belőlünk, 
ha az anyuska is elveszti a kenyerét? 

Végiprm.iiuttam a homlokomat: 
- S mmi édesanyám. Hisz' úgysem tudnék 

megválni tőled. Majd együtt lakunk mind, itt 
Borbáfrvizen. Vagy inkább valahol másutt, ahol 
nincsenek Matild nénik, meg szívtelen, rossz¬ 
májú rokonok... Ezek az utálatos libák.. . 

- Jó. hogy eszembe juttattad, fiam, — vá¬ 
gott a szavamba az édes, — még ma délután 
átmegyünk Gábris bácsihoz . . . 

- Én nem . . . 
— Dehogy nem! Te is velem jössz. Majd a 

szemük közé nézek én nekik, ne félj, Viczus-
kám. Hogy téged az első rósz hírre elekszpe-
diáltak a háztól. Hát eddig tart a barátság? Az 
első rágalomig? Na, ez már igazán gyalázatos 
dolog, Vicza! 

- De anyuskám, én úgy megirtóztam tőlük, 
amióta téged meggyanúsítottak. Azaz, hogy nem 
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mondták, hanem azért mégis . . . És, tudod, kü¬ 
lönösen az a két szemtelen liba! Na! Szeret¬ 
tem volna megfojtani őket egy kanál vízben ! 

— Hohó, — nevetett kesernyésen a mama, — 
ha mindenkit bele fojtanánk egv-egy kanál 
vízbe, a ki a bajban elfordul tőlünk, akkor, kis 
tacskóném, az emberek kanálvásárlásra fordít¬ 
hatnák az egész jövedelmüket. Úgy ám, tacskóné. 

S elkészülvén az öltözködéssel, derékon ösz-
szefogódzva kiléptünk a befüggönyözött szo¬ 
bából a napsütéses udvarra. 

A fák rövidre, (szinte azt mondhatnám, 
hogy rövid kantárszárra) fogták az árnyé¬ 
kukat, s e furcsa lóhátról nyájasan bólint-
gattak felénk a zöld tollbokrétájukkal, a me¬ 
lyet lanyhán lengetett a délutáni szellő. Mink 
a magunk árnyékparipáján nesztelenül sur¬ 
rantunk a lugas irányába, a melynek gyéren 
zöldelő léczei mögül, mint valami nevető, 
keskeny lombszáj fogsora, kifehérlett a kis 
terített asztal. Oldalt a konyhából ínycsik¬ 
landozó csirkepaprikás-illat csapott meg, s leg¬ 
alább én, (de azt hiszem anyám is) abban a jól¬ 
eső gondolatban közeledtünk a fehér asztalhoz, 
hogy az utolsó harminczhat óra gyötrő izgalmai 
után most végre együtt, egymás oldalán, nyu¬ 
godtan és jól fogunk ebédelni ennek a két egy¬ 
szerű, nemes léleknek a társaságában. 

A kis veteményes kert felől a vőlegényem 
szikár alakja jött kimért lépésben elénk. 

- Szereted? - - suttogta anyám sejtelmes 
mosollyal az ajka körül. 

- A paprikás csirkét? - - kérdeztem én fe¬ 
lelet gyanánt, merthogy igazán inkább azon 
járt az eszem. — Épp úgy mint te, anyuskám! 

- Tacskóné! — villantotta rám a fogát a 
mama. — Én Mihályt kérdeztem. 

- Vagy úgy ! - - válaszoltam kissé elszon-
tyolodva. — Hogyne, hogyne! Azt is szeretem. 

Mintha csak másik tál ételről beszéltem volna. 
- Te ! •— vetette rám csaknem meghökkenve 

a szemét az anyus, s én kiolvastam a szívemen 
átható, csodálkozó pillantásából, hogy egyszerre 
kitalált mindent. Vagy ha nem, hát legalább 
mindent gyanít. 

Szerencsére a tanító már odaért mellénk, s 
ugyanekkor a konyha felől sietve tipegett titá¬ 
nunk Márta néni. 

- Átöltözködtél, kedvesem ? N-no parancsol¬ 
jatok ebédelni! 

(Folytatása következik.) 

A TÓT LEGENDÁK HŐSE. 
— Janosik György. — 

Egy prágai távirat a napokban érdekes hírt 
jelentett. A prágai cseh nemzeti színházban 
nemsokára elő fogják adni cseh nyelven Mohén 
Jifi (György) preraui gimnáziumi tanár ma¬ 
gyar tárgyú és magyarellenes (!) darabját: 
Janosik-ot. A darab azóta hozzánk is eljutott 

ÚJ UTCZA AZ ÁROK FÖLÖTT, 

' 

s" ha a hozzáfűzött magyarellenes tende.ncziát 
valami [túlságos mértékben nem is igazolja, 
annyi megállapítható belőle, hogy, mind az öt 
felvonása magyar földön, Liptó- és Arvamegyék-
ben játszik s a szerepek magyarországi tótok 
és felvidéki magyarok között vannak meg¬ 
osztva. A darab milieuje tehát magyar és az 
idő, melyben a darab játszik, a legérdekesebb 
történelmi korszakot érinti, az 1710-től 1713-ig 
terjedő időszakot. Ebből a milieuből lép ki a 
darab főhőse, Jancsik György, kit a nyomta¬ 
tott kiadásban Jrnak cseh festőművész a felső¬ 
vidéki magyar tótok ismert népviseletében áb¬ 
rázol. A mi első olvasásra érdekes és meg¬ 
lepő ebben a darabban, az, hogy a szegény 
legónysorban és betyári virtusokban szereplő 
Janosik, mint a tótok és a szlávok nemzeti 
hőse van beállítva. Persze ez a beállítás nem 
csekély történelem hamisítással történik. A tizen-
nyolczadik század elején a felvidéki tót paraszt¬ 
ság, miként az észak-keleti vármegyék oláh 
és ruthén népe Eákóczi zászlói alatt harczolt, 
mert tőle várta nyomorúságos sorsának javítá¬ 
sát. A tót parasztságban magyarellenes aspi-
rácziók nem voltak, ellenben a nemességgel 
szemben bizonyos elégedetlenség és gyűlölet 
kifejlődött közöttük. Ez az elégedetlenség azon¬ 
ban nem a magyar fajnak, hanem a nemes¬ 
ség közjogi rendjének szólt s a hol például 
tót nemzetiségű nemesség volt a túlnyomó, a 
nép épen úgy gyűlölte őket, akár a némete¬ 
ket vagy a magyarokat. Specziálisan a magyar¬ 
sággal szemben indokolatlan is lett volna ez 
a gyűlölködés, hiszen az első reformátor, a ki 
a magyarországi parasztság sorsán gyökeresen 
változtatni akart, maga is magyar ember volt, 
Eákóczi Ferencz, kinek a kultusza nemcsak a 
magyar, hanem az oláh, szerb, ruthén és tót 
parasztság körében sokáig fenmaradt. Janosik 
György, a híres-vitéz tót rabló is, mint kurucz 
katona, Eákóczi zászlói alatt harezolt, az 
1708-iki trencséni vereség után aztán a la-
banczokhoz pártolt át s 1710 végén váltság 
ellenében ott hagyta a labanczok társaságát. 

A Janosik létezése és szerepeltetése nem 
koholt dolog tehát. Hites történelmi személyi¬ 
ség ő, a kivel a mondákon és néplegendákon 
kívül évtizedek óta meglehetősen nagy iroda¬ 
lom is foglalkozik. 1680 táján született tót 
jobbágycsaládból Tyerchova községében, Tren-
csénmegyében. Mint fiatal legény felcsapott 
kurucznak a Eákóczi-forradalom alatt s 1708-ban 
a labanczokhbz pártolt át. Itt ismerkedett meg 
egy Khorcsik Tamás nevű híres rablóvezérrel, 
kinek a rábeszélésére kiszabadulásuk után fel¬ 
csapott rablónak. Három évig űzte a hara¬ 
miaságot s Trencsén, Nyitra, Turócz, Liptó, 
Árva, Zólyom, Hont és Gömörmegyék nemes-
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ségét, illetőleg vagyonosabb elemeit állandóan 
rettegtelte rablásaival. Különösen az utazó 
kereskedőknek és birtokosoknak volt a réme 
kiket nemcsak kifosztott, hanem meg is gyil¬ 
kolt szükség esetén. Liptó vármegye már 
1710-ben insurrecziót hirdetett a rablócsapa¬ 
tok ellen, de csak 1713-ban tudta Janosikot 
és bandáját elfogatni. A helyettes főispán, 
Okolicxányi László és az ügyész, Gemicsky 
Sándor képviselték Janosik ellen a vádat, 
mely többen között úgy szólt, hogy erdősé¬ 
gekben, hegyeken, utakon és vizeken a keres¬ 
kedők és más utazók útját állta, a birtokosok 
kastélyába betört, falvakban fosztogatott, és 
számos embert megsebesített és megölt. Mint 
súlyos esetet említik fel, hogy egy alkalom¬ 
mal a zsolnai járásban egy plébánost, midőn 
ez védekezni próbált, annyira megsebesített, 
hogy a plébános sebeibe nemsokára bele¬ 
halt. 

Ezekért és hogy rablótársait megnevezze, a 
vármegye törvényszéke úgy ítélkezett, hogy 
előbb kínpadra vonassák. A kínvallatásnak 
mindkét nemét, az enyhébbet és a súlyosabbat 
is végrehajtották rajta s mivel ekkor sem 
vallott, a tömeges gyanuokok alapján "bal¬ 
oldalán vashoroggal való felakasztásra» ítélték. 
Nemsokára társait is kézrekerítette a vármegye 
s ezeket is egyenként kivégeztette. Janosik AZ UJ DOHÁNYGYÁR. 

VILLÁK A FEHÉRVÁRI-ÚT FÖLÖTT. 

Emlékét aztán évről-évre mindinkább ideali¬ 
zálták s volt egy iró, Skaesánszky Mihály, a 
ki Janosik czímmel ötfelvonásos szomorújáté¬ 
kot is írt róla. 

* 
A prágai színházban szeptemberben szinre-

kerülő «Janosik» czímü legújabb magyar-tót 
színdarabnak ezek az előzményei. Azzal a kü-
lömbséggel, hogy a Mahen darabja már pán¬ 
szláv tendencziájú és agitácziós munka, a mit 
kifejeznek a szerzőnek a darab elé függesztett 
következő ajánló sorai: 

«Annak a tótságnak, és annak a Janosik-
regimentnek ajánlja ezt a színművet a szerző, 
mely a szabadságért, a maga nemzetiségéért 
és a maga igazságáért küzd.» 

Miután Mahen politikai tendencziák érdeké¬ 
ben dolgozik, természetesen kénytelen törté¬ 
nelemhamisítást elkövetni, hogy hősét szim¬ 
patikus alaknak feltüntethesse. Janosik az ő 
darabjában ennélfogva, mint diák szerepel, a 
ki szülői látogatására épen akkor érkezik haza, 
mikor az uraság hajdúi és pandúrjai apját 
anyja gyerekágya mellől robotba hajtják. Az 
elmulasztott robotért még harmincz botot is 
rávernek, miközben az apa a botütések alatt 
meghal. Janosik ekkor szánja el magát a 
rablóságra és ekkor esküszik boszszút a ne¬ 
messég ellen. A második felvonás 10-ik jele-

A L E G Ú J A B B VÁROSKÉSZ B U D A P E S T E N . - Balogh Rudolf fl.lvet.lei. 

Györgynek, a volt kurucznak és vakmerő rab¬ 
lónak ez a rövid és hiteles élettörténete. 

A tót nép körében azonban egészen más 
emlék maradt fenn róla. Afelé Eózsa Sándort 
láttak benne, a ki csak az urak ellen harczol, 
de a szegény népet sohasem bántja, sőt minden 
alkalommal segít rajta. Van egy tót népdal, 
mely pár sorban jellemző tömörséggel fejezi 
ki azt a szimpátiát, melylyel a tót parasztság 
az ő kalandos életét kísérte. A dal Matunák 
Mihály fordításában így szól: 

Janosik, Janosik, 
Szerencsétlen gyermek, 
Ha sohsem rabolnál, 
Nem is kergetnének. 
Hisz én nem raboltam 
Szegény parasztokat, 
Hanem fosztogattam 
A gazdag urakat. 
Urakat raboltam 
Szegényeknek adtain, 
A? ért az Istentől 
Mindig megáldattam. 

Száz és száz néphagyomány maradt fenn a 
tótok között Jancsikról, melyek aztán elterjed¬ 
tek a lengyelek, ruthének, csehek, morvák 
között is, sőt egyik-másik motívumuk egészen 
Ukraináig felhúzódott. Janosik ezekben a nép-
hagyományokban, mint bőkezű, gavallér érzésű, 
népbarát rabló van feltüntetve, a ki különö¬ 
sen a diákokat kedveli s mikor a rablott 
posztót kiosztja közöttük «od buka—dó buka», 
egyik bükktől a másikig méri nekik a posztót. 

AZ EÖTVÖS- KOLLÉGIUM ÚJ ÉPÜLETE. 
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úgy tüntették fel, mint a tótság társadalmi és 
politikai küzdelmét a nemesség ellen.» 

Mahennek a darabja is ezt a tendencziát 
szolgálja. Ebben aztán benne foglaltatik a 
kritikája is annak a mértéknek, hogy ez a 
bennünket lokális szempontból érdeklő, de 
hamisításokkal megzsufolt darab, mint dráma 
és esztétikai munka, mit ér. 

AZ ÚJ ÖSSZEKÖTŐ DUNAHÍD 
ÉPÍTKEZÉSE. 

A magyar államvasutak most épülő új ösz-
íízekötő Dunahídjával fővárosunk, mely eddig 
is valóságos múzeuma volt a különféle rend¬ 
szerű hidaknak, oly szerkezetű hidat kap, a 
milyen eddig még nem volt Magyarország¬ 
ban. Az új összekötő Dunahíd ugyanis szin¬ 
tén ívhíd lesz, mint a Margithíd, de a pálya¬ 
szerkezet lent lesz, és a vízszintes reakczió 
felvételére egy összekötő vas szolgál, 
ezért a vonóvasas ívhíd elnevezés. 

Az új hidat eredetileg a régi híd alatt akar¬ 
ták építeni, de hogy szebb képet nyújtson, a 
főváros kívánságára elálltak e tervtől és a 
régi híd fölött építik. A nyilasok nagy¬ 
sága, tekintve, hogy a régi híddal össze kell 
falazni az új híd falazatát, — teljesen egyezik 

netében egy rablótámadás van bemutatva, 
mikor Janosik az elfogott báró Kévayval és 
feleségével beszélgetéseket folytat s kivégezte-
tésüket kilátásba helyezi. Más helyen, mikor 
a hajdúkkal és pandúrokkal hadakozik, szidja 
a magyarokat, de egyébként az egész darab 
ügy van beállítva, hogy Janosikot nemzeti hős¬ 
nek és a nemesség áldozatának rajzolhassa. 
Bukását szeretőjének az árulása okozza s 
mikor a bitófa alatt áll, hozzák III. Károly 
kegyelemlevelét, melyben a király kijelenti, 
hogy a kegyelemnek az a feltétele, hogy a 
török ellen folytatandó háború számára négy 
regimentet állítson, de annak a katonái mind 
olyanok legyenek, mint ő. Janosik azonban 
nem fogadja el a kegyelmet, inkább vértanu-
ságot akar népéért szenvedni. Hangzatos tirá¬ 
dát szaval a közönségnek s ezzel végződik a 
darab, mely történelmi tények és adatok el¬ 
vetésével Janosikból koholmányok alapján 
csinál nemzeti hőst. Hogy ezek a túlzások és 
ferdítések miként történhetnek, arra érdekes 
magyarázatot adnak a felvidéki szlávság ala¬ 
pos ismerőjének, dr. Ernyey József etnográ¬ 
fusnak következő sorai: 

"Janosik, mint politikai alak néhány évtized 
óta szerepej. Az ötvenes évek túlzó tót iro¬ 
dalma csinált nemzeti hőst belőle, kinek a fel¬ 
vidék vagyonos elemei ellen folytatott rablásait A BUDAI HÍDFŐ CAISSONJÁNAK SZERELÉSE. 

A PESTI ÁTHIDALÁS KÖZÉPPILLÉRE. 

A Z Ú J ÖSSZEKÖTŐ D U N A H Í D É P Í T É S E . — Jelfy Gyula fö1vételi. 

a régi híd nyilasával; a pesti parton három 
egyenkint 15 méter nyílású, a Dunán át négy 
egyenkint 9(i méter nyílású és a budai par¬ 
ton két egyenkint 15 méter nyílású lesz az 
új híd. 

Az új híd falazati munkája még a múlt év 
végén került nyilvános versenytárgyalásra és 
az építési munkákat ez év elején kezdették 
meg. 

Az új híd alapozási munkái pneumatikus 
módon készülnek. E módszer könnyebb meg-
érthetése végett képzeljünk egy lefelé for¬ 
dított poharat, melyet a Duna fenekére bocsá¬ 
tunk le; ha már most a pohárba felülről 
sűrített levegőt nyomunk be, akkor ezzel a 
pohárból a vizet kiszoríthatjuk és így a pohár 
védelme alatt a Duna feneke is száraz lesz. 
Ez a lefelé fordított pohár a caisson, — ennek 
védelme alatt dolgoznak a munkások, kik a 
caissonba lejutva, annak feneke alatt a földet 
kivájják, miáltal a caisson mindig mélyebbre 
és mélyebbre sülyed le, míg végre elérik az 
u. n. hordképes talajt. : • melyre az illető 
mederpillért vagy hídfőt alapozzák. Ezt a 
hordképes talajt e hídnál előreláthatólag a 
Duna feneke alatt 7—8 méter mélyen fogják 
megtalálni, illetve ilyen mélyen fogják a cais-
sont lesülyeszteni. Ha tekintetbe veszszük, hogy 
a Duna a mai vízállás mellett a mederpillér 
körül mintegy 6—7 méter mély, úgy belát¬ 
hatjuk, hogy mily óriási szerepe van ez ala¬ 
pozási módszernek, melylyel lehetővé teszszük, 

4. 

. 

hogy a 14 méter magas vízoszlop daczára is 
a munkások szárazban dolgoznak. 

Egyik képünk az egyik mederpillér caisson-
jának az e czélra készült állvány alá való be-
usztatását és az állványon való felfüggeszté¬ 
sét mutatja. A másik képen a budai hidfő 
vascaissonjának szerelése látható. Egy további 
képen az u. n. légzsilip látható, mely egyrészt 
arra szolgál, hogy átmenetet képezzen a mun¬ 
kásoknak a külső légnyomás és a caissonban 
levő sűrített levegő között, másrészt, a caisson 
alatt kiemelt anyagot is a légzsilipen át eresz¬ 
tik ki. Ilyen módon készül a partokon levő 
két hídfő, és a három mederpillér. Hasonló¬ 
kép készültek a pesti kis áthidalások pillérei 
és ellenfala is, csakhogy míg a nagy nyílású 
hidak caissonja tisztán vasból készül, addig 
ezek a caissonok vasbetonból készültek. ' 

A híd külső kiképzésére is nagy gond for-
díttatik, mert bár czéljának megfelelőleg valami 
különös díszítést nem nyer, mégis a gránit¬ 
kövekből készülő karcsú pilléreivel is a vas¬ 
szerkezet ízléses kiképzésével méltón sorako¬ 
zik fővárosunk többi hídjaihoz. 

A hídnak a pesti oldalon levő összes ala¬ 
pozása már kész, a budai oldalon jelenleg a 
hídfő caissonját szerelik, az egyik mederpillér 
caissonját pedig most függesztik fel az e czélra 
épült állványra. A híd falazati munkája pro-
gramtn szerint a jövő év végén kell hogy el- EGY MEDERPILLÉR CA1SSONJÁNAK HELYRE ÚSZTATÁSA. 

A PESTI HÍDFŐ ÉPÍTÉSE. 

előtte volt, a ki kereste. Egy idegen paraszt¬ 
ember, csűrön izzadtán, - - fehérgyolcsos, ka¬ 
rimáskalapu, - - Hiripre való. 

Megállt és elmondta, a mi rá volt bízva, -
köhögve maga is, zavartan, furcsállón — és a 
legény bámészan, fejbeütötten várta, hogy má¬ 
sodszor is elkezdje. Az hamar türelmét vesz¬ 
tette, bosszús nógatással bizonykodott, hogy 
így amúgy, persze, hogy igaz, csak nem nézi 
őt bolondnak ? Csak szaporán ! — Szemben az 
apró konyhák ablakain kicsodálkozó leányfejek, 
asszonyfejek! - - Jánossal fordult egyet a vi¬ 
lág. Hogy ő, Nikita csizmadialegény üljön fel, 
úgy a hogy van, arra az igásszekérre oda-
kinn; de rögtön, ez a kemény megha¬ 
gyás, — és menjen vele Hiripre, a nagysá¬ 
gos Barczikay Bálint úr házához, - - mert az 
öreg uraság ez éjjel elhalálozott és ma dél¬ 
után temetik. 

A fejét dörzsölgette, megindult, meg 
visszajött. Hogy mit vigyen magával, azon 
tűnődött; — de a szekeres békétlen szava 
sürgette. Egy inasgyerek jött vissza az ebéd¬ 
jétől, azzal üzent valamit a mesternek, • 
alig tudta, hogy köszön el házmester Hústól 
meg egy öreg asszonytól; - - mintha valami 
idegen kéz lökdösné előre, gépmódra, szó nél¬ 
kül kapaszkodott fel a szénaülésre a soh'se 
látott ember mellé. Gyi! - - Valami különös 
ujjongás kezdett el kattogni a szive tájékán 

készüljön, ugyancsak a jövő év elején kezdik 
meg a vasszerkezet szerelését is, ezzel azon¬ 
ban csak három év múlva készülnek el, úgy 
hogy az új híd csak 1913 év végén lesz for¬ 
galomba hozható. 

JÁNOS. 
Elbeszélés. — Irta Kaffka Margit. 

Nikita János a műhelybódé udvari ablaká¬ 
nál ülte az ebédutáni pihenőjét és a nagy, 
álló déli csendességet bámulta odakinn. A la¬ 
kóasszonyokat, a kik ernyedten csoszogtak ki¬ 
be mosatlan edényeikkel a pitvarajtókon, a 
vakfehér, hulló napvilágot a tornácz küszö¬ 
bein és két züllött, szénporos kis akáczfát a 
kapu felől. Mellette a kis csizmadiaszéken egy 
fatálban csirizei leptek a legyek; fülledt bőr¬ 
szag terjedt körülte, álmosság és nehéz una¬ 
lom. A szemét is behunyta félig, káprázva a 
mozdulatlan fénylésben és zsibongó fülébe 
félálmos, halk zörgéssel rémlett - - távolról, 
lassan közeledve, - - valami egyenletesen, fá¬ 
radtan zörgő szekér zaja. Kinn az utczán -
igen! A feje lassan hanyatlott, hullott le az 
ölébe, bólogott egy keveset, — vagy sokáig, -
egyszer csak riadt és bámész arczczal ütődött 
fel hirtelen. A csizmadialegény a nevét hal¬ 
lotta a téglás kapubejárat felől, — a házmes-
terné utasító szavát utána; egy perez múlva 

A PESTI HÍDFŐ ÉPÍTÉSE A DUNÁBÓL NÉZVE. 
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és ponyván vett igaztörténetes füzetek csuda-
lehetései, ámultató sorsfordulásai kóvályogtak 
meg a fejében. Uramisten! Ez a mai nap 
épen úgy kezdődött, mint a többiek, és lám, 
mi lett belőle. Eszébe jutott, hogy régen, kis-
inas korában gondolt is ő sokszor valami 
ilyenre, titokban elálmodozott, - de hogy 
épen mama és ilyen egyszeribe elkövetkezzék! 
Az emlékezése egy perczre visszaszállt az el¬ 
hagyott műhelyhez. Milyen sorsfordulás! Ha 
a többi legények, meg inasok délután megint 
hozzáülnek a dikicshez, az ő helye üresen 
marad és emlegetni fogják, irigyelni. Csak az 
anyjának izenhetett volna valahogyan! Az 
meg fog bolondulni az örömtől. 

Kinnjártak a városból és pipára gyújtott a 
hiripi ember, — kínálta ötét is ; mintha köze¬ 
ledtek volna ezzel egymáshoz, — János oldal-
vast nézett rá és szeretett volna kérdezni 
egyetmást; de még röstelte. A paraszt intett 
előre a fejével. 

- Mán ha az idén se lesz jó aratás, akkor 
soh'se! 

Nagy, sárga búzatáblák mozogtak, lenge¬ 
deztek a gyenge szélben. Mind Barczikay-föld, 
gondolta a legény és megint a szivébe döbbent 
valami. Jól ismerte ő ezt a nevet és sokat is 
hallott Bálint úr felől, a kinek az udvarát 
ezelőtt húsz esztendővel ővele-viselősen hagyta 
el az édesanyja. Szakáesné volt akkor az el¬ 
őz vegyült földesúr konyháján; - - ám ez a 
dolog nem vált kárára, mert nagy pénzt kapott, 
ötszáz forintot, és boldogult vele. A fiú tudta, 
hogy a kis vagyon jó helyen kamatozik és 
okosan szaporítva vár ő reá, hogy majd jó 
kis rendes mühelyet nyisson belőle és oda¬ 
vegye öregségére az édesanyját, a ki okos és 
derék személy, mindig nagy helyeken szolgál 
azóta is és becsülete van mindenütt! És á 
mesterbálakra is gondolt, az elmúlt télre, a 
mikor kényes házilányok, a módosabbak sem 
húzódtak őtőle és kedvébe jártak az anyjának 
is miatta, mert mindenki tudta, hogy józan-
életű, dolgos, a mestere dicséri, — meg szemre 
is csinos legény volt és még valami nimbusz-
szál vette körül félvér volta s a nagyúri ere-

A TEMPLOM KÜLSEJE. 

det. így volt mostanig és rendben volt, — és 
mától fogva egyszerre minden megváltozik? 
Uram isten! De hogy is lehetne máskép, -
miért hivatnák, ha nem azért? Mennyi temér¬ 
dek föld! 

A paraszt ritkán szól mellette, pöfékelve 
emleget időjárást, termést. A fiú nézi elszokott, 
káprázó, szobai szemével a nagy, lihegő, sárga 
táblákat, a szivdagasztóan messzi-messzi vilá¬ 
got idekünn. Isten verje azt a piszkos, csirizes 
mesterséget! Ez az élet, csak ez! A föld! 
Hirtelen figyelni kezdte magát ennél a gon¬ 
dolatnál, kire üt, kinek a vére húz ő 

benne az úri mesterséghez: földek urává lenni? 
Megint elkezdett kalapálni benne az izgalom, -
valami furcsa, szorongató indulat, szökdösve a 
szivéből a torkáig, meg vissza; maga sem 
tudta, öröm-e, vagy más érzés. Fájás? Az 
nem í Nem ismerte az apját, a hétvármegyén 
híres, büszke nagyurat, és emlékezett, hogy 
régen, kamasz fiú korában sokszor gondolt rá 
szilaj' dühös keserűséggel. Pedig az anyja 
szelíden és elégedetten emlékezett a rövid és 
igen egyszerű viszonyról, melynek őt köszönte^ 
s a mely törekvő és helyes parasztéletének 
épen - - nem legbensőbb regénye, csak leg¬ 
szerencsésebb üzlete volt. 0 maga sem tudott 
nagyon sokat az úrról, kinél mindössze pár 
hónapig szolgált épen a felesége halála idején'. 
Hogy nagytermészetű volt, zsarnok, kevély, 
cselédség réme, kártyás, boros, asszonyos, -
hogy őt sem méltatta napközben soha egy 
szóra, egy pillantásra akkoriban sem, csak ép 
röviden, nyersen és egyszerűn első gondolatra 
birtokába vette, mint lenézett szükséget, 
aztán elküldte, mikor kisasszony-gazdasszony 
került a házhoz. Ennyit tudott meg felőle a 
természetes fia. Tisztujításkor néha mutatták 
neki a nagy sárga batárját a megyeház előtt, 
ha szurtosan és mezítláb, a kész csizmákkal 
a vállán átszaladt az utczán; és egyszer az 
anyjával meglesték, a mint a kocsija kifordult 
a kapun. Tudja Isten, mire vártak; hogy felé¬ 
jük néz véletlenül, egy pillantással megismeri 
őket. De nem fordult arra, profilban maradt 
szép, konok ősz feje, sasos, nyerges orra, drága 
diszmagyaros dalia vállai. «Az apám!» 
döbbent akkor a fiú szivébe nem ép vonzalom, 
inkább meglepetés, - - de mögötte valaki fél¬ 
hangosan ezt mondta: «A vén gonosz!» -
És hazamenet megszégyenülést és gyűlöletet 
szorongatott a lelkében és arra gondolt, hogy 
neki most ott kellene hintázni, lapdázni valami 
szép, nagy, úri kertben egy nevelő úrral, fehér 
ruhában, a hogy egyszer valami vasrács-keri-
tés mögött látta valahol; de ő más kutyája, 
ütik, rángatják s az apja négy lóval jár. De 
mikor hazaért, a mesterné kopott foncsorú, 
törött tükrében soká nézte magát, a képét, 
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hogy hasonlít-e rá. Bizony, inkább az anyjára 
hasonlított. — Idővel, hogy nőtt, felszabadult, 
számbavették és ügye akadt a lányokkal, egé¬ 
szen beleigazodott az életébe és nem kívánt 
egyebet, mint jó műhelyt, asszonyt, jómódot. — 
És márna egyszer csak ilyet fordul vele az 
élete. Soh' se hitte volna! 

Mi lesz ma vele ? Most megy, halad egyene¬ 
sen arra felé, a honnét elszármazott; minden 
keréknyom közelebb viszi. És mámorosán de¬ 
rengő reménység-formán érezte a nagy ős 
ösztönt,' a földbirás, a földuraság áhítatát. 
Hiripre megy, a hol apja ősei laktak tizedizig 
és ott most uratlan a kastély és a kert, földek, 
barmok és cselédek. Kiskorában hányszor el¬ 
gondolta, milyen jól tudna ő nagy sereg em¬ 
bernek parancsolgatni. De vájjon . . . ? Hirtelen 
ijedelemmel nézett a mellette ülőre és félt 
kiejteni a száján a kérdést. 

- Na, - - mondta az, - - a most következő 
falu már a miénk! 

rá, mi köze hozzá. A hogy küzdelmes, töp-
renkedő arczczal maga elé bámult, a paraszt 
elnézte egy darabig, aztán megesett a szive 
rajta és fontossága tudatában, kegyesen be¬ 
szélni kezdett. 

- Mink magunk se nagyon tudtuk idáig, 
van-é vagy nincs a világon Miklós úr. Én 
még nem voltam az uraságnál, mikor a fele¬ 
sége elholt; hát két gyerek maradt akkor. Az 
úrficska tizenöt esztendős lehetett, azt beszélik, 
vézna volt, mint az anyja és jófej,ű; hát az 
urunk nem is nagyon kedvelte mán akkor se, 
küldözte oskolákba, külső országba is idővel. 
Lujza kisasszony csak egy évvel volt ifiabb; 
az hamarosan hazakerült a nevelésből, itt volt 
az apja mellett, ők inkább is értették egymást. 
Nem is mehetett férjhez, itt vénült, pedig 
kérték, mert az úr senkit se állított hozzá-
illőnek. Ezelőtt vagy tiz esztendővel itthon 
volt egy ideig a fiatalúr is, de nem egyeztek 
az öreggel, egyszer, tudom, puskát fogtak egy-

Maga az, a kit Serényből hozott a 
szekér ? - - kérdezte. - - Akkor erre gyöjjön ! 

Másik udvarba vezette át, szép bokrok és 
virágágyak közé és János csak most látta meg 
a sokablakú, alacsony fehér kastélyházat szép, 
hederás kis terasszaival és czifra, oszlopos 
kapujával az országút felé. Az udvar most 
feketéllett a népségtől, urak és fátyolos asz-
szonyságok álldogáltak fojtottan suttogva és 
csoportokba verődve a nagy diófák alatt; és 
most végre szemébe tűnt a ravatal is, a nagy, 
ezüstcsipkés, fekete emelvény. Fáklyák lobog¬ 
nak körülte, magasra száll a füst, • - és oda¬ 
fenn a fényes érczkoporsó, - - igen, már le¬ 
födve. 

- Elkéstél egy kicsit, - - már most nem 
nézheted meg az apádat! 

Egy férfi állt mellette, kezét nyújtotta neki 
és a szemébe nézett, de János nem érezte 
meg világosan, hogy jóakaró-e, vagy gúnyos a 
tekintete. Inkább megrettent a szakálltalan, 

TAUFERS VÁRA, FERENCZ FERDINÁND TRÓNÖRÖKÖS TIROLI KASTÉLYA. 

János most vette észre, milyen régen jön¬ 
nek már csaknem hallgatagon; másfél órája 
és már alig van hátra egy fél. Szinte zsibbadt 
a feje a gondolkodástól és a hogy most fel¬ 
ocsúdva, kialudt pipával a kezében az útitár¬ 
sára meredt, ijedelem tükröződött a tekinteté¬ 
ben. Elakadó szóval kényszerítette ki magából 
a kérdést. 

- Mondja, ki küldte be magát én utánam? 
- Ki? Hát Miklós uraság! 
- Az? . . . Az kicsoda? 
- A fiatal uraság! 

Kis hallgatás után hozzátette: 
- Az se fiatal már, csak úgy mondom. 

Lehet harminczöt esztendős. 
Jánosnak az agy velejébe ütött egyszerre a 

visszaemlékezés; hisz az anyja egyszer mintha 
említette volna is, hogy gyerekek maradtak az 
elhalt asszony után. Ó, - - törvényesek ! A hi¬ 
deg is végigszaladt rajta, olyan különösen 
érintette ez most. Fel se bírta fogni, — tovább¬ 
gondolni vagy kérdezni. Hogy mit tartozik ez 

másra. Akkor elment, a másik megyében 
kapott hivatalt; azt mondják, igen okos em¬ 
ber, az neki a baja. Megrontotta a sok könyv, 
nem iszik, nem kártyázik; - - nem is nagyon 
kedvelik az urak, pedig úgy jólelkű lehet. Nem 
is káromkodik, hallja csak! Vagy két éve 
megházasodott, azt se mondta az apjának: 
befellegzett, - - hát azóta a nevét se mond¬ 
hatták ki előtte, írást is akart csináltatni, 
hogy mindent Lujza kisasszony jussoljon, -
de hirtelen holt, nem volt érkezése. Most itt 
van feleségestül, - - de a kisasszonynyal nem 
esznek egy asztalnál. — \a , itt vagyunk mán. 
Hát oszt' én magának nem mondtam egy 
szót se semmiről, tudja? Adjon Isten! 

János a szokatlan rázástól szédülten állt 
talpra valami ismeretlen udvar közepén. Nem 
ért rá gondolkozni, mint az alvajáró lépett 
egynéhányat. Kutyák ugattak körülte, apró¬ 
jószág csipogott százával és piszkos cseléd¬ 
gyerekek bámultak rá tisztes távolból. Egy 
kerítésajtó felől csinos szolgálóféle jött hozzá. 

sárgásbörű, kicsit pufók arcz és a hunyorgó 
fekete szemek szokatlanságától. Ez Miklós úr ? 
gondolta, és - - erőltetve, végkép megzavaro-
dottau tette hozzá gondolatban; — a testvérem ! 

Az még egyszer jól végignézett rajta, ormót-
lan lábbelijén, olcsó, szürke ünneplőjén, kopott 
kalapján és kézelőtlen, durva csuklóin, — az¬ 
tán furcsán elmosolyodott, karonfogta és ma¬ 
gával vezette. Egy csoport asszony és néhány 
férti állt legközelebb, a tornácz felől, - - köz¬ 
tük zokogó női alak, zsebkendőbe takart arcz¬ 
czal; azt vigasztalgatták. A férfi eléjük állt. 

- Itt hozok még valakit, — mondta egészen 
emelt hangon, a minek a rezgésén egyszerre 
át lehetett hallani a fojtott düh és gúny iz¬ 
galmát. - - Kedves Luiz, hadd mutassam be 
neked az ismeretlen testvérünket. Eddig nem 
is tudtál róla, ugy-e? A mi apánknak és egy 
j óravaló szakácsnénak a fia. Derék ember, 
csizmadialegény Berényben. Látod, én minden 
testvéremet itt akartam látni a temetésen, 
egyet sem kívántam elzavarni a közös gyász-
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ÜNNEP A PLACE DE LA REPUBLIQUEN. TÁNCZ AZ UTCZÁN. 

A JÚLIUS 14-IKI NEMZETI ÜNNEP PÁRISBAN. 

tói. Mi nem vagyunk gőgösek, no, -— ugy-e 
Luiz, - - mindenki egyenlő ! 

Végig mondta és merőn, isszonyú gyűlöl¬ 
ködéssel, csúfos fölónynyel nézte a hatást. 
A vén leány az első szavaknál fölemelte siró 
arczát, nufíadt és vonaltalan volt az is, de 
pipncsvöM » sírástól és a szörnyű felindulás¬ 
tól. Mindev.* elképpedve, némán hallgatta 
Miklóst és a leányt hirtelen reszketés fogta 
el, mélyet lélekzett és nem bírt szólni. «Az 
Isten . . .!» rikácsolta valami szörnyű károm¬ 
lás kezdetét, de görcsös sírásba fűlt a szava, 
tántorgott, - - és egy nagyon kövér, jóarczú 
ősz asszonyság fogta a karjaiba. Miklós újra 
erősen megfogta a fiú karját és tovább ment 
vele pár lépéssel. A pap ebben a perczben 
lépett a ravatalhoz, magasra emelte a keresz¬ 
tet, min,t a béke és bocsánat jelét, - - és a 
templomi kar ifjai rákezdték a búcsúztatót. 
János Miklósra nézett és látta, hogy az arcza 
most is nyugodt, sápadt és csak a vastag ajka 
körül reszket gonosz, diadalmas indulat. «Hogy 
marják ezek egymást !• gondolta a mester¬ 
legény hirtelen. 

A ház ura most elengedte a karját és ő 
hátrább ment, nekitámaszkodott egy diófa 
törzsének. Körülte, mögötte csoportba verőd¬ 
tek, meg újra oszladoztak az emberek és ő 
hallotta néha egy-egy sziszegő töredékét a 
botránkozásnak. 

— Ilyen skandalumot! Az apja temetésén! 
— Borzasztó, -— hisz ez félbolond! Fejébe 

szállt a sok szocziális butaság a sok külföldi 
egyetem, mifene! 

— Dehogy! Nem akart az egyebet, csak 
megszégyenítni szegény leányt. . . 

Erezte, hogy nézik és átment a másik ol¬ 
dalra. Ott, a fák alatt kevesebben álltak, közel 
a ravatalhoz, és újra látta Miklóst egy nagyon 
szép, telt, szőke asszony mellett. A fa mögött, 
a hol áll, megint meghallotta a megjegyzé¬ 
seket. 

- Nagy kutya ez a Miklós, mondta 
valaki - - ilyet más ki se találna! 

— Bolondság, - - volt a felelet, — de nem 
ártott. Az a vénlány úgyis szagos a gőgtől. 

Az ének végett ért, hat diszruhás temetés¬ 
szolga lassan emelte vállra a szentmihálylovát. 
A vendégsereg habozni látszott, - - készülő¬ 
dött, szétvált és összeverődött megint. 
A halottvivők is megálltak pár lépésnyire, 
hogy mi lesz? A nők egyrésze, a zokogó 
leány körül tüntetőén hátramaradt, míg má¬ 
sok hozzájuk siettek, fontoskodó és rábeszélő 
arczczal kérlelték őket. A szép, szőke asszony 
is feléjük tartott, de Miklós úr karonfogta 
hirtelen és megindult vele. 

— Menjünk! A kinek nem tetszik, marad¬ 
hat ! Gyere, Nikita János ! 

Előre ment, de a fiú még _mindig habozva 
állt a fa törzse mellett. Érezte, hogy itt 
ikaratlanul is ő a botránykő; érezte, hogy 
eszköze valami gyerekes és idegen gyülölkö-
lésnek, a mihez semmi köze, - - és határo-
atlan szégyen meg harag lázongott benne, 
fagyon roszul érezte magát, gyámoltalanul, 

megalázva és csaknem sírni kezdett a nagy, 
embernyi legény. Egy érzés arra késztette, 
hogy s árkon fordulj ön és itthagyja ezeket, a 
kik csúfságra járatják, - - de valami oktalan 
félelem lekötötte. Hogy szállhatna szembe 
ennyi úri emberrel, ki fogná pártját, kijük 
nekik? Érezte, milyen rettentően más világ 
az övék és ebben a perczben meg tudta volna 
fojtani a puszta markával valamennyit. 

A menet eleje már a nagykapunál volt, 
mikor az igen kövér asszonyság, a kit az 
imént látott, hirtelen mellette termett és meg¬ 
fogta a vállát. 

— Jöjjön csak utánam, fiacskám ! — mondta 
kemény, de nem haragos hangon. 

János bódultán, végkép megzavarodva ment 
a nyomában. A terraszon át vezette, és ott 
terített asztal állt, látnia kellett a sok enni¬ 
valót, kalácsot, süteményt és gyümölcsöt, -
és a sarokban jeges dézsák álltak a boros-
üvegekkel. Egy pillanat alatt összefutott a 
nyála, gyötrö szomjúságot érzett, meg étel-
kivánást, hogy beleszédült. Túrót ebédelt a 
műhelyben kenyérrel és félliter cseresznyét. 
De nem szólhatott, beértek a szobába és az 
öreg asszony a két vállánál fogva lenyomta 
egy székre. 

- Itt üljön fiam és várjon a sorára, -
mondta férfias, szilárd hangján, de némi jó¬ 
akarattal. Úgy tetszett, mintha elmosolyodna, 
sarkonfordult és kiment. 

Magára volt a nagy idegen szobában és 
megpihenést érzett egy perczre. Hallotta távo¬ 
lodni az énekszót, legyek zümmögtek az ablak¬ 
ban a dohányfüsttől sárgás függönyök mögött, 
azután nagy csendesség lett. A búbos kemen-

cze előtt nagy, széles díványon egy farkas 
bőre volt elterítve, az nagyon megtetszett a 
szemének, - - a másik sarokban töméntelen 
sok pipa sorjában, de a súrolt földön csak 
rongyból szőtt, sávos pokróczok. Kinézett. Az 
udvaron átballagott néha egy-egy formás 
parasztszolgáló; egy mezítlábas fruska, 
egész gyerekleány, -— valami elszabadult 
tyúkot kergetett igen ügyetlenül, egész idegessé 
tette; — a kékkötős, baboskendős szakácsné 
pedig a cseléd-udvar kapujából kiabált rá. 
Nikita János jól megnézte, így állhatott az ő 
anyja is ott sokszor húsz évvel ezelőtt, onnét 
intette tán magához az uraság estére, ha min¬ 
den elcsendesül, - - tán ép ide, ebbe a szo¬ 
bába. Elnézte a szép farkasbőrterítöt a dívá¬ 
nyon, és megpróbálta elképzelni az anyját 
takaros, fiatal nőszemélynek. Olyan lehetett; 
még most se csúnya és tisztán jár, ügyes, 
rátartós. Megálltak a gondolatai, mert hirtelen 
újra rájött az éhség, szomjúság, - és vak, 
elemi düh futott végig a testén, hogy minden 
vér a fejébe szállt. 0, hát itt van az apja 
házában, szinte meghal éhen, és az ajtó megett 
majd leroskad a terített asztal. Minek hívták 
ide czégérnek, pojáczának, egymás bosszantá¬ 
sára ; mi jussuk ő hozzá ? Arra gondolt, hogy 
ha volna benne emberség, szó nélkül itt¬ 
hagyná az egészet és hazaindulna a dikicse 
mellé; de valami kényszerű engedelmesség a 
cselédgyereket ideszögezte; azt parancsolták, 
hogy várnia kell. A gyomra kóválygott, kezére 
hajtotta a fejét. 

Asszonyi hang riasztotta fel. 
- Aha, — itt van. Jó, hogy megtaláltam. 

Nem az előbbi volt, hanem a szép arczú, 

szőke, — a Miklós úr felesége. Leült szembe 
egy székre és nem intette vissza a fiút, mikor 
az felugrott; - - állni hagyta maga előtt, úgy 
beszélt hozzá. 

— Hát nézze, maga okos fiúnak látszik, 
Nikita János. Hát ne haragudjék maga ezért 
a dologért. Az uram jó ember, de sok furcsa¬ 
ság van benne és ha valakire haragszik, azon 
keresztülmegy, semmire se néz. A sógornémra 
meg a többire van is oka haragudni, bántot¬ 
ták, az apját ellene uszították. Ez a Luiz ki 
akarta tagadtatni mindenből, - a tulajdon 
testvérét, - - hát ez mégsem szép, úgy-e? Most 
a sok gőgöst majd megöli a szégyen, hogy 
ilyen botrány volt a temetésen. Én sem sze¬ 
retem az ilyet, - meddig fognak beszélni 
róla! Hát igen, - - nézze, lelkem, ne gondol¬ 
jon azért roszat. Tudom, hogy a maga anyja 
ki lett elégítve akkor, - - mi nem is tudtunk 
volna róla, ha a vén kocsis valahogy fel nem 

A legény csak úgy ösztönből, véletlenül találta 
ki, hogy mit kell tennie, - - megcsókolta és 
gyorsan kifordult az ajtón. 

Ment jobbra, a hogy mutatták, de a veran¬ 
dán vitt át az útja, - - a kis kiugrón, a hol 
terítve volt. Újra orrába ütött a sütemények, 
borok és friss erdei szamócza illata, - - és az 
egész vad, dühös keserűsége, rászedettsége újra 
felhullámzott benne egy pillanatban. Most, 
persze megajándékozzák és kirúgják innét, 
mint a koldust. A keze görcsbe szorult, nem 
tudta, mit akar tenni, de meg kellett állnia, -
visszanézett a házra, mintha még keresnivalója 
volna ott, aztán az abroszra merevült a tekin¬ 
tete. Az úrnő akkor lépett ki utána, bámulva 
nézett rá, - - és hirtelen elkaczagta magát, 

- 0, - - szegény gyerek! 
Egy kalácsot kapott fel az asztalról, — egy 

egészet, - - és odaadta neki, - - de a másik 
keze már újra visszanyúlt sietve a boros-

lehetett pihenésről a Losenau ezredes ágyú¬ 
zása alatt. - - E napokról írta Négy nap dör-
i/ött az ágyú czimű költeményét. 

Másodszor április 2-tól 12-ig volt Petőfi 
Szászsebesen. Ez időben zárta körül Bem 
Gyulafehérvárt s itt hagyva báró Kemény 
Farkast, Szászsebesre tért vissza. Szászsebe¬ 
sen, április 5-én nagy ünnepélylyel díszítet¬ 
ték fel Bemet az első osztályú hadiéremmel. 
Ugyanezen alkalommal kapott Petőfi is érdem¬ 
jelt, melyet Bem sajátkezüleg tűzött föl szere¬ 
tett hadsegédének mellére. 

Heitz András szászsebesi evang. lelkész be¬ 
széli, hogy ők mint iskolás tanulók sorfalat 
állottak az érdemjelek kiosztásánál. Ugyan¬ 
csak ő beszéli azt is, hogy Bem is, Petőfi is, 
Szászsebes város egyik legelőkelőbb családjá¬ 
nál, Filtsch József akkori evang. lelkész házá¬ 
nál voltak beszállásolva. E ház még ma is 
akkori alakjában áll; fényképét mai számunk-

PILLANATFÖLVÉTELEK A VÁCZI-UTI ZARZETZKY-HÁZAK UDVARÁBÓL (AZ U. N. «LEPS1K»-BŐL.) 

AZ A SZÁSZSEBESI HÁZ, MELYBEN PETŐFI ÉS BEM LAKOTT 1849-BEN. 

említi az uramnak, — csak ő emlékezett. Hát 
azért én mégis adok magának valamit, 
nézze, ebben száz forint van, használja egész¬ 
séggel. — Na, most menjen, fiam! Tudja, 
lehet, hogy az uram most olyast mondana 
magának, hogy ittmaradjon, vagy mi, - - de 
hamarosan nagyon rósz dolga lenne magának. 
Mit csinálna itt? Luiz még tán meg is 
etetné, - - és az uram is meg szokta bánni 
az ilyen tetteit. Többet ő se adna magának, -
nincs is nála készpénz aratásig, - ez is a 
magamé. Hát csak menjen, - - míg visszajön¬ 
nek. Itt jobbra, a tornácz előtt, • a 
hátulsó kapunál leér az országutig, ott várja a 
kocsi és visszaviszi. Itt ma még nagy komé¬ 
diák lesznek, veszekedések, - - nekünk se va¬ 
lami jó az élet, higyje el, fiam. No, Isten 
áldja magát! 

Komolyan beszélt, egy kicsit meghatva, de 
nagyon okosan és biztosan. János megresz¬ 
ketve nyúlt a fehér boríték után s az úrnő 
odaadta neki a párnás kis fehér kezét is. 

üvegért. Azt is. És süteménydarabokat, sonka¬ 
szeleteket csomóval összekapkodva, - - a zse¬ 
bébe, a kalapjába, a mit zavart és ámult kö¬ 
szönettel a kezében tartott. Végin vállonütötte 
kedvesen, szívesen. 

- Na, de most indulni, fiam! 
Az ment is szaporán, siető, loholó cseléd¬ 

lépésekkel, — ment megrakodva, fel se nézve, -
szét se tekintve az apai házban, nem is 
gondolva semmire. A küszöbön egy nagyot 
nyelt, mert érezte a pompás, úri lakoma 
izét. 

PETŐFI SZÁSZSEBESEN. 
Petőfi, mint Bem hadsegéde a nagy tábor¬ 

nok csapataival két ízben járt Szászsebesen. 
Először a gyászos végű vízaknai csata után, 
1849 február 5-én. Csak néhány órai pihenés 
volt a Vízaknáról való küzdelmes elvonulás 
után Szászsebesen tartózkodása, - ha szó 

bán közöljük. A ház emeleti részének jobb¬ 
kéz felől levő két zsalus ablakánál volt Petőfi 
szálló-szobája. Április 11-én innen írt 
Petőfi egy levelet, mely a «Közlöny»-ben meg¬ 
jelent. E napokban irta Ki gondolná, Id 
mondaná czímű költeményét is. 

Heitz lelkész és Schotseh M. kisasszony, 
Filtsch lelkész unokájának elbeszélése szerint 
Petőfi a lelkész családjánál étkezett ; - - velők 
s a nálok levő Füzessy Zsuzsa nevű magyar 
kisasszonynyal társalgóit, sakkozott. E nő a 
szomszédos Alvinczröl való volt s magyar 
nyelvre tanította a lelkész gyermekeit. A gyer¬ 
mekek testvérükként szerették s a család 
örökbefogadta. A sakktáblát, melyen Petőfi ját¬ 
szott s azt a lábost, melyben Bem számára e 
napokban Szászsebesen vacsorát készítettek, 
a Filtsch-család megőrizte, mai nap is birto¬ 
kában vannak a lelkész unokájának, ki a tár¬ 
gyakat kegyelettel őrzi. 

Weinhold Károly. 
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Irta Anthony Hope. — Angolból fordította Woida Marcit. 

XII. Követségben. 

A marchesa utolsó szavai Norahhoz elárul¬ 
ták lelkiállapotát. A míg az út kérdése függő¬ 
ben volt, nem birt másra gondolni; megoldá¬ 
sáig nem volt más gondolata, mint az az em-
Ber, a kinek a kezében a megoldás volt. Akár 
vonzó, akár visszataszító volt előtte Lynbo-
rough, mégis lefoglalta és kitöltötte a gondola¬ 
tait. Végre felismerte a helyzetét, és szembe¬ 
nézett vele. Stillford állandó pesszimizmusa nem 
hagyott reményt per esetére; Lynborough kül¬ 
seje és eszközei nem biztatták állandó győze¬ 
lemmel, legjobb esetben csak múló sikerrel, 
mig bensőjében a harcz tovább folyna. A leg-
roszabb az egészben az, hogy míg ő a fejét 
törte, vagy könnyezett, az nevetett! Persze, 
kritikus barátainak, de talán még saját büszke 
énjének sem vallotta be, hogy ki van szolgál¬ 
tatva ellenfelének; de szive mélyén ezt érezte. 
Ha tényleg így van, nagyon megalázhatja. 

Tudná-e kímélni? Akarná-e? Bárhogy nézte 
is, nehéz volt kitalálni, hogyan kímélheti meg, 
a nélkül, hogy a jogairól lemondana. Biztos 

. volt benne, hogy ezt meg nem teszi: mindaz, 
a mit róla hallott, minden éleselméjű ötlete, 
a miről tudott, az a pillantás, a mit Sandy 
Nabon az arczára vethetett, ezt bizonyították. 

Még ha belemegy is, hogy többet-kevesebbet 
fizessen a jogért, megkiméli ezzel a büszkesé¬ 
gét? Nem. A győzelem akkor is Lynboroughé, 
mert kényszerítené, hogy megadja neki azt, a 
mit gőgösen megtagadott, olyasmiért, a mire 
nincs szüksége, s így ránézve nincs értéke. De 
még ezt az eredményt is úgy érte el, hogy a 
barátait ejlene fordította; vajon ez gyengéd¬ 
ségre fogja-e bírni? De ennek daczára, lehet, 
hogy a barátai nern békülnek ki vele; mit ér 
ez neki, ha a harcznak, a visszavágás izgalmá¬ 
nak vége, ha egyszer mindezt befejezték. Pedig 
az valószínűbb volt, hogy a mi az ő szemében 
kegyetlenség, az Stabb és Roger szemében ész¬ 
szerű lesz, hisz a férfiak érzéke rettenetesen 
merev üzleti ügyekben. Vissza fognak térni a 
barátjukhoz, az ő barátai is Lynborough párt¬ 
ján lesznek; s ő egyedül marad, egyedül, a 
megalázással s a vereségben. Ettől a sorstol 
csak maga Lynborough menthetné meg; i-sak 
a ki a csapást rámérte, tudná elhárítani is. De 
még ő is, hogyan találna rá módot, a nélkül, 
hogy a jogáról J^Hióadana, a mit soha sem fog 
megtenni. De'hátlia mégis talál kibúvót? 

Ennek a lehetőségnek a gondolata, habár 
semmi módot sem birt elképzelni a megvalósí¬ 
tására, minden érzékével Lynborough felé von¬ 
zotta. Az » gondolat, melyet soha, még a ha¬ 
rag és meg^Öáztatás perczeiben sem tudott el¬ 

felejteni, visszatért hozzá, hogy Lynborough 
egész idő alatt csak játékot űzött, hogy nem 
akart halálos sebeket ütni, s végeredményben 
nem gyűlöli őt. Ha pedig nem gyűlöli, nem 
fogja akarattal megsérteni. De győzni akart! 
Győzhet-e, a nélkül, hogy megsértené? Ha 
igen, meglesz a jutalma, taps az ügyességeért, 
és hála a lovagiasságáért. 

Kinyújtotta karját Scarsmoor felé, s kívánta, 
bár cselekedetéhez képest gyűlölhetné vagy sze¬ 
rethetné azt az embert. E súlyos kérdésnek 
másnap kellett eldőlnie. 

A végzetes reggel, a fegyverszünet utolsó 
napja, június huszonharmadika elérkezett. Reg¬ 
geli után a hölgyek a kertbe mentek, s itt ül¬ 
tei,, iáikor Süllioíd-izgatottan, gyors léptekkel 
kijött a házból. 

- Marchesa, — mondta—'a követség meg¬ 
érkezett ! Stabb és Wilbraham a főkapu előtt 
vannak, s audiencziát kérnek. A békefeltétele-
kct hozzák! 

A marchesa letette a könyvét; miss Gilletson 
nem is próbálta elrejteni izgatottságát. 

- Miért nem jöttek a parti úton? — kiáltott 
Norah. 

- Nem tehették; Lynborough kocsin küldte 
őket, négylovas hintón, csatlósokkal, — felelt 
Stillford komolyan. A csatlósok, úgy látszik, 
pompásan mulatnak, de a követek szörnyen 
ünnepiesek. 

A marchesa fellélekzett; ha a darab vígjáték 
lesz, eljátszsza benne a maga szerepét! Still¬ 
ford ugyanezt gondolta. — Nem igen kellemet-
lenkedhetik, ha ilyen bolondságon jár az esze, — 
mondta rájuk mosolyogva. 

- Vezessék elő a követeket! - kiáltotta 
vigan a marchesa. 

A követek beléptek. A pillanathoz illő ko¬ 
molysággal közeledtek, s mélyen meghajoltak 
a marchesa előtt. Roger kezében tekintélyes 
méretű papírtekercs volt. Stillford székeket ho¬ 
zott, s a marchesa intésére a követek leültek. 

Mi h irt hoztak? — kérdezte a marchesa. 
Hirtelen idegesség és félelem fogta el, a hangja 
remegett egy kissé. 

Nem tudjuk, - felelt Stabb. - - Kérem 
az okmányt, Roger. - - Wilbraham Roger át¬ 
adta neki a tekercset. 

- Megbízatásunk az, hogy ezt átadjuk ex-
czellencziád ügyvédjének, hogy ő a mi jelenlé¬ 
tünkben olvassa azt fel exczellencziádnak. -
Felállt, a tekercset Stillford kezébe tette, az¬ 
után méltóságteljesen visszatért, s újra elfog¬ 
lalta a helyét. 

- Egyikük sem tudja, mi van benne ? -
kérdezte a marchesa. 

Fejüket rázták. 
A marchesa megfogta Norah kezét, és így 

szólt: — Kérem olvassa fel mr. Stillford. Sze¬ 
retném ha mindnyájan hallanák. 

- Lynborough lord is így kívánta, — mondta 
Wilbraham Roger. 

Stillford kigöngyölte az okmányt. Lynbo¬ 
rough sajátkezüleg irta az egészet, nagy czi-
kornyás betűkkel. A gyűlölt intézményt kigú¬ 
nyolva, stílusa legalább is hasonlított a hiva¬ 
talos stílushoz; lehet, hogy tüzetes vizsgálaton 
nem állna helyt. 

Csendet kérek, mig az okmányt felolva¬ 
som, - - mondta Stillford; s csengő hangon, 
folyékonyán olvasni kezdett: 

• Sir Ambrose, Athelstan Caverly, baronet, 
Lynborough örökös ura Dosset grófságban, és 
Scarsmoor bárója Yorkshire grófságban, Heléna, 
Vittoria, Mária Antónia, marchesa di San Ser-
volo ő exczellencziájához; üdv neki, és mind 
a jelenlevőknek. Mivelhogy a fönti Lynborough 
lord és ősei e czímmel mindig joggal hasz¬ 
nálták a parti útnak nevezett ösvényt, mely a 
Nab Grangehoz tartozó földeken át vezet, az 
országúttói, mely annak keleti sarkát a tenger¬ 
part nyugati részével köti össze, és az emiitett 
utat nemcsak ők maguk, de hivatalnokaik és 
szolgáik is kedvük szerint használták, a nélkül, 
hogy őket ebben bárki vagy bármi valaha meg¬ 
akadályozta volna . . . 

Stillford megállt, s a marchesára nézett. Az 
írás nem valami engedékeny hangon kezdő¬ 
dött. A legfélreérthetetlenebb módon bizonyí¬ 
totta a parti út használatának a jogát. 

- Tovább, — parancsolta a marchesa kissé 
kipirulva, erősen tartva Norah kezét. 

«És mivelhogy az említett Lynborough lord 
kívánja, hogy a fönt leírt jogát az említett mar¬ 
chesa elismerje, a mit az említett marchesa 
eddig visszautasított, s nem volt hajlandó meg¬ 
tenni ; és mivelhogy ezen visszautasításból sok 
és nagy zavarok keletkeztek; és mivelhogy az 
említett Lynborough lord békében és barátság¬ 
ban kíván élni az említett marchesával... 

- Na látod, Heléna! - - kiáltott fel Norah 
diadalmasan. 

- Igazán kérem, ne szakítsanak félbe, -
protestált Stillford. 

(i Mert az említett Lynborough lord, külön¬ 
böző okoknál fogva, és főleg azon kívánságá¬ 
ból kifolyólag, hogy békében és barátságban 
éljen az említett marchesával, azt ajánlja, és 
arra vállalkozik, hogy, ha az említett marchesa 
jogát feltétlenül, kedvesen és barátilag elis¬ 
meri, erős akarata, hogy évről-évre, és egyszer 
minden évben, keresztelő szent János ünnepén, 
melyet szent Iván napjának is neveznek... 

Hiszen az holnap lesz, - kiáltott fel 
Dufaure Violet. 

Stiljford újra csendet kívánt. A békefeltéte¬ 
leket nem szabad könnyelműen félbeszakítani, 
épen mikor a legérdekesebb ponthoz értek. 
Mert mostanáig csak Lynborough jogának a 
megerősítéséről volt szó. 

Vagyis június hó huszonnegyedik napján, 
saját személyében, tanuk kíséretében vagy egye¬ 
dül, a mint jónak látja, meg fog jelenni Nab 
Grangeban, vagy más helyen, mely akkor, és 
minden alkalommal az említett marchesa haj¬ 
léka és székhelye, és pontban déli tizenkét óra¬ 
kor jelentkezni fog az említett marchesa előtt, 
és hogy akkor hódolatát fogja bemutatni az 
említett marchesának a fent említett feltétlen, 
kedves és baráti elismeréseért azzal, hogy tér¬ 
det hajtva, csókkal illeti az említett marchesa 
kezét. És ha az említett Lynborough lord akár 
készakarva, akár feledékenységből elmulasz¬ 
taná, hogy így jelentkezzék a hódolatát bemu¬ 
tatni keresztelő szent János ünnepén, akkor 
az említett joga megszűnik és fölfüggesztetik, 
(És ő itt megfogadja, hogy nem fog vele élni!) 
míg semmibevevését vagy feledékenységét a 
következő ünnepen hódolata bemutatásával 
jóvá nem teszi. Feltéve, hogy az említett mar¬ 
chesa minden évben kellő idővel az említett 
ünnep előtt, saját jószántából tudtára adja az 
említett Lynborough lordnak az idő szerinti 
székhelyét, ennek hiányában az említett Lyn¬ 
borough lord nincs hódolata bemutatására kö¬ 
telezve, s jogára nem lesz hatással annak el¬ 
mulasztása. Feltéve továbbá és végre, ha az 
említett Lynborough lord bármikor az ezen 
okmányban megjelölt napon, alázatosan jelent¬ 
kezni fog Nab Grangeban vagy máshol, a hol 
az idő szerint az említett marchesa székhelye 
lesz, és bebocsájtatást fog kérni az említett 
marchesától, hogy az itt leirí és megkövetelt 
hódolatát bemutassa, az említett marchesa sem 
fogja bármely ürügy vagy bármely oknál fogva 
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magát eltagadtatni, s az oly alázatosan felaján¬ 
lott hódolat elfogadását megtagadni, hanem 
kedves leereszkedéssel és szomszédokhoz illő 
barátsággal fog kezet nyújtani az említett Lyn¬ 
borough lordnak, a végből és azon oknál fogva, 
hogy kölcsönös hittel és becsülendő bizalom¬ 
mal adva és fogadva a hódolatot, fennállásuk 
végéig béke lebegjen Nab Grange és Scarsmoor 
Castle között. 

* Ennek bizonyságául irta alá nevét az emlí¬ 
tett Lynborough lord, az említett keresztelő 
szent János ünnepének előestéjén. 

Lynborough.» 
(Vege következik.) 

A HÉTRŐL. 
0 A hujnhnm és a magyar parlament. Swift 

Jonathán, a Gulliver utazásának halhatatlan nevű 
írója, nemcsak a liliputiak és az óriások közé 
viszi el hősét, hanem elviszi a lovak országába 
is. Szabatosabban szólva arra a földre, melyet 
tökéletesedett lóféle lények laknak, a kik nyerítés-
szerű szóval «hujnhnm»-oknak nevezik magukat. 
Gulliver mikor ebbe az országba érkezik, vendége 
lesz egy előkelő főiónak (Swift idejében még nem 
voltak telivérek) s megnyeri annak bizalmát, sőt 
szeretetét. Elmondják egymásnak tapasztalataikat 
és nézetüket. Gulliver kioktatja barátját Anglia 
állapota felől, s elmondja, hogy náluk a király 
uralkodik, miniszterek kormányoznak és a parla¬ 
ment hozza a törvényeket. A főló csodálkozással 

hallgatja ezeket. Mert, úgymond, náluk is vannak 
emberforma lények, a «jaliuk», a kiknek hasonlóak 
a szokásaik. Ezek a jahuk, utálatos lények, go¬ 
noszok, hazugok és minthogy húst esznek, kelle¬ 
metlen a szaguk. A lovak ennek daczára szabadon 
hagyják őket, és nem tartják őket fogságban, mint 
az emberek a lovakat. A jahuk - folytatja tovább 
az előkelő hujnhnm, vagy főló - csapatokban 
élnek s egy-egy főnököt választanak magok fölé, 
rendesen azt, a ki a leggonoszabb. Ennek a fő¬ 
nöknek vakon engedelmeskednek, s az a főkegyencz 
által közli velők a parancsait. Furcsa szokás úgy¬ 
mond, hogy a főkegyehcznek a talpait nyalo¬ 
gatják a többiek, a míg az ő kezében a hatalom, 
de ha a főnök megunta a főkegyenczet, elkergeti 
azt, s másikat vesz maga mellé. Akkor a bukottat 
ledöntik a földre, összegyűlnek körülötte s tetőtől 
talpig végig piszkit rajta mindenki . . . 

Olvasva országgyűlésünk legutóbbi vitatkozásait, 
sokszor eszünkbe jutott Swift Jonathán. 

A katonatisztek gyermekei. A honvédelmi mi¬ 
niszter mozgalmat indított egy a fővárosban eme¬ 
lendő nevelőintézet érdekében, melynek az lenne 
a czélja, hogy ott végezhessék tanulmányaikat a 
katonatisztek gyermekei. Ez intézet megvalósít-
hatása czéljából a hatóságokra, az egyesek áldozat¬ 
készségére, s az egész nemzetre apellál a minisz¬ 
ter úr. 

Melegen óhajtjuk, hogy ennek a mozgalomnak 

minél fényesebb sikere legyen, de ismerve a vi¬ 
szonyokat, nem nagyon bízunk ebben a sikerben. 

Sympáthiánk azért kiséri e mozgalmat, mert 
a katonatisztek gyermekeinek, különösen pedig 
árváinak a sorsa legtöbb esetben épen nem irigy-
londő. A tiszttől annyit követel a társadalmi élet, 
hogy fizetéséből nem igen telik a gyermekek meg¬ 
felelő nevelésére. És ez nemcsak az alsóbb rangú 
tisztekre áll, de áll a legmagasabbakra is, mert 
minél nagyobb a fizetés, annál nagyobb a társa¬ 
dalmi kötelezettség. 'A szegény gyermek pedig, a 
ki megszokta odahaza nemcsak a kényelmet, ha¬ 
nem bizonyos fokig a fényt is, nehezen sinyli, 
mikor mint jogásznak, vagy technikusnak szegé¬ 
nyes viszonyok között kell iskoláznia. És ha ennek 
daczára sem bízunk a megindított mozgalom sike¬ 
rében, annak az az egyszerű oka, mert a magyar 
társadalom igen szegény és sokkal égetőbb társa¬ 
dalmi bajokat sem képes meggyógyítani. Ebben 
az esetben arról van szó, hogy egy osztálynak 
gyermekei megkaphassák azt a kényelmet, a mely¬ 
hez szokva vannak, holott más téren a valóságos 
nélkülözés és nyomor várja az orvoslást, - - igen 
sok esetben hiába. 

A katonatiszt ma már sokkal közelebb esik a 
közönség szivéhez, mint valaha a Dienstlik és 
Janszkik korában. Azokat a czibilt lenéző, sokszor 
pökbendiesen arrogáns tiszteket, a kik állandóan 
veszélyeztették a polgárság és katonaság egyetér¬ 
tését - ma már alig ismerjük. Negyvennégy esz¬ 
tendő óta nem volt komoly háborúnk, csak a 

A proletár-nő. - Le a házbéruzsorásokkal! - A gyermekeket is elhozták tüntetni. 

M U N K Á S T Ü N T E T É S A L A K B É R D R Á G A S Á G MIATT. - Balogh Rudolf fölvételei 
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legfelső tábornoki karban van már néhány tisz¬ 
tünk, a ki szagolta volna ellenség puskaporának 
a füstjét. Ez pedig mérsékló'leg hat az önérzetnek 
olyfokú túltengésóre, mely bántja és sérti a pol¬ 
gári foglalkozásúakat. Ez által a tiszt sympathi-
kusabbá lett, s inkább számíthat reá, hogy a tár¬ 
sadalom áldozatokat hozzon a gyermekei nevelé¬ 
sére. Viszont azonban a tiszt anyagi helyzete 
sokat javult s kevésbbé van ráutalva ezekre az 
áldozatokra. Ma ezen az okon nem fog sikerülni 
a dolog. Előbb, mikor a fizetés roszabb volt, azért 
nem sikerült volna, mert a polgári osztály nem 
tudott a katonasággal együttérezni. 

Jelesebb tanulók. Csak a minapában olvastuk 
egy neves német tanárnak arról való közléseit, 
hogy a gymnázium jeles tanulóira mi vár kint az 
életben. Az illető pedagógus hosszú tapasztala¬ 
tokra, és szélesebb vizsgálatokra támaszkodva arra 
a meggyőződésre jutott, hogy azok az ifiak, a kik 
első eminensek voltak a gimnáziumban, az életben 
is többre viszik, mint a rósz tanulók. A jeles 
tanulókból kerülnek ki a főbb bírák, a magasabb 
közigazgatási hivatalnokok, a tankerületi főigaz¬ 
gatók, a nagyobb állású papok, M egyáltalában a 
magasabb méltóságok viselői. 

S a legújabb napok alatt arról olvasunk, hogy 
nálunk egy külön kurzust akarnak nyitni, még 
pedig már most az őszszel, a melyen külön okta¬ 
tásban akarják részesíteni a nagyobb képességű, 
s jobb felfogású tanulókat. Ezek ugyanis, sok ta¬ 
nár állítása szerint, nem haladhatnak előre kellő¬ 
kép a tanulmányaikban, mert a közönséges isko¬ 
lában a tanár tekintettel tartozik lenni a gyen¬ 
gébb tanulókra is, s csak annyit taníthat, a meny¬ 
nyit azok is megbirnak. 

Ez az indokolás azonban nekünk nagyon vesze¬ 
delmesnek tetszik. Mert az következik belőle, hogy 
a jeles tanulókat azért akarják elválasztani a töb¬ 
biektől, hogy többet tanultassanak velők. Ez pe¬ 
dig semmikép se helyeselhető. Ne higyje senki. 

hogy ebből annak a jeles fiúnak valami szellemi 
haszna legyen, ellenben nagy a veszedelem, hogy 
agyon tanítják, s tönkre teszik az idegeit. Hisz 
ebben az irányban úgyis nagy bajok mutatkoznak 
eddig is. 

És e tekintetben az idézett német pedagógus 
tapasztalatai sem bizonyítanak semmit. Az ter¬ 
mészetes, hogy a jeles tanuló nagy átlagban a 
hivatalos pályán többre viszi. Az a tanuló azért 
jeles, mert nem csak jobb tehetségű, de szorgal¬ 
masabb is, s elöljáróinak (tímárainak) inkább ked¬ 
vében szeret járni. Ezek pedig olyan tulajdonsá¬ 
gok, a melyek a hivatalnoki pályán okvetlenül 
előre visznek. Ezek az ifiak nem a miatt viszik 
többre a hivatali pályán (de jegyezzük meg: 
csakis ott), mert többet tudnak, hanem azért, mert 
olyan a lelki dispozicziójuk, a mely előre visz. És 
igen kétséges, sőt koczkázatos dolog, ezekkel töb¬ 
bet tan u l tat ni abból a czélból, hogy még többre 
vigyék. Az Askultátorok, Gerichtsrichterek vagy 
Kreishauptmannok között gyorsabban haladhatnak 
a jelesül érettségizett ifiak, de a zsenik között 
nem az övéké az első hely. 

Tüntető körmenet a lakásuzsora ellen. A szo-
czialisták, nyilván változatosság kedvéért, leg¬ 
utóbbi tüntető körmenetüket a lakásuzsora ellen 
szervezték. S hogy ne csak a czélban, de a ren¬ 
dezésben is meglegyen a változatosság, kirendel¬ 
ték az utczára a karonülő gyermekeket is. (Hadd 
szívják magukba az anyatejjel az egyedül boldo¬ 
gító tanokat). A minek meglett az a következmé¬ 
nye, hogy sok gyerek lett roszul, s egy részöket 
drága pénzen bérelt kocsikon kellett vinni a tö¬ 
meggel, hogy meglássuk, minő a kocsin tüntető 
nyomor. 

S még nagyobb gazdagságot mutatott az elfo¬ 
gadott programra. Ha valaki vállalkoznék reá, 
hogy megvalósítsa mindazt, a mit múlt vasárnap 
a munkások a lakásügy rendezése fejében kö¬ 
veteltek, annak nemcsak az állam teljes hatalma-

Svájczi selyem vámmentesen :: l 
házhoz szállítva! 

Kérjen fekete, fehér ngy színes ttjdonságaiDkból mintákat' 
Crépon, Duchesse, Cachemire, Messalin^, Gőtéié, 
Eolienne, Shantuug*, Monsseline 120 cm széles, méte¬ 
renként l £ 20 f.-tői kezdve. Ruháknak, blúzoknak ntb.-nek való 
bársony és pelluche, úgyszintén hlmxott blnzok, vala¬ 
mint batiszt, pamut, vászon- és selyem ruhák — Mi csaiis ga¬ 
rantáltan erős selyemszöveteket adunk el vána- és portomen-

tesen direct magán»eTökcek. 

& Go., LUZERN U 24 (Svájcz.) 
SelyemkiTiteL — Királyi udvari szállító. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használUtik 

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

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatású! 

Vmnttf ! »Mé»«thtt*! 
T§l)«i tn tliiU t 

KapluUó ánánnritktrrtktdittkben ragu a 
S n n t - t i Salratortorrtu- Vállalatnál 

ft, V. Rxdolf-raírart í. 

BŐR KOPTATÁS. 
A földetlen és védetlen arczbőr gyorsan leég, meg¬ 

bámul, elsárgul és foltosodik (szeplő, májfolt). 
Az ilyen szépséghibákat csak úgy lehet elmulasz¬ 

tani, ha a bőr felsörétegét lekoptatjuk. 
A 18 év óta fönnálló 

Kozmetikai Gyógyintézetben, 
melyet dr. Jntassy József bőrgyógyász, egészségtan-
tanár vezet, egy tökéletes bőrkoptatás l —2 hétig tart, 
de aztán alabástromfehér és bársonysíma lesz az arcz. 

A ki az intézetet nem látogathatja, az megveszi 
Bőrkoptató készlet 

óéve alatt összeállított ártalmatlan szereinket (arozvíz 
és kenőcs dr. Jutassy reczeptjei szerint) s a kimerítő 
használati utasítás alapján önmaga végezheti sikerrel, 
feltűnés nélkül a bőrkoptatást. 

Bőrkoptató-készlet hófehérré teszi a fakó, 
sárga vagy barna (arozot; szeplőt és máj foltot gyö¬ 
keresen elmulaszt. 

A bőrkoptató-készlethez a dr. Jutassy-féle Koz¬ 
metikus arczport kell használni, mely a bőrt nem 
szárítja, nem ránczositja, mitesszert nem okoz ; egy lehe¬ 
letnyi elég belőle, hogy föltünés nélkül védje az arczot 
ujabb foltosodás ellen, hogy szépen fedjen s parlagi 
arczokat városiassá tegyen. 

Kozmetikus arczpor kapható fehér, rózsás 
(natúréi) és sárgás (krém) színben ; nagy doboz 5 kor., 
kis doboz 3 kor. 

Bőrkoptató készlet ára 5 kor. és kapható 
minden nagyobb gyógyszertárban és drogériában. Di¬ 
rekt rendelhető utánvéttel ezen a czimen : 

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

Bübőrőndöt vásárol. 
kérem tekintse mej; sajál kc-
uitményfi b ő r ö n d és bőr 
d i » « n n á r a raktáramat :: 

CSÁNGÓ 
— bőröndöc, 

Olcsó szabott árak. Aczim fontos! Mnzenm-körút 5. sz. 
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val, hanem egyszersmind színültig telt állami 
kasszákkal kellene rendelkeznie. Ezt a program-
mot ép e miatt nem tudja megvalósítani Briand 
úr sem, a franczia köztársaság miniszterelnöke, a 
kiről tudjuk, hogy szoczialista elvtárs volt előbb, 
s nem tudta megvalósítani a nagy emberbarát 
Clemenceau sem, a ki meg épen a communardok-
kal tartott valaha. Mint a hogy ezt a programmot 
nem is tudja megvalósítani más, mint egy tisztán 
szoczialista állam, ha ilyen valahol rövid időre 
megalakul. Mert hiszen eléggé világos, hogy a 
túlzsúfolt lakások bezárása, - - a mit ez a prog-
ramm kivan csak még nagyobbá fogja tenni 
a lakásínséget, s magasabbra fogja szöktetni a 
lakbéreket minden polgári társadalomban. 
Mesterségesen a mi viszonyaink között csak ak¬ 
kor teszsziik olcsóbbá az egészséges lakásokat, lm 
az állam és a város magok építenek annyi számú 
bérpalotát, hogy üresen maradjon sok ezer lakás. 
Másként érvényesülni fog a kínálat és szükséglet 
elve, a drága építési anyag, s legfőkép pedig a 
drága munkabér s az ópítőmunkások időnkénti 
sztrájkja is. 

Valószínű, hogy mindezt a tüntető körmenet 
intézői is tudják. De hát az általános, egyenlő 
titkos elvek mellett nem sok sikerrel járt a tün¬ 
tetés. Most alkalom nyílt megreperálni a tekin¬ 
télyen esett csorbát. A lakások ára előrelátható¬ 
lag lejjebb fog szállani néhány év alatt, mert hisz 
az állam is, a város is sokat építtet. Akkor leg¬ 
alább el lehet büszkélkedni vele: ime ezt mi, 
munkásvezetők vívtuk ki a körmenetünkkel. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Bontakozó szárnyak. Három észrevehetően na¬ 

gyon fiatal ember, Begyáts László, Darvas János 
és Komlós Aladár együtt adott ki e czim alatt egy 
kötetre való verset, ígéret van elég .mindhármuk 
verseiben, úgy látszik, tehetséges fiúk, verseikben 
minduntalan kiütközik egy vonás, egy szin, egy 
szó, a mi a költő szelleméből ered. Egyet azon¬ 
ban meg kell jegyeznünk: miután elolvastuk 

Dr.MAUBERIE 
párisi tanár 

KORSZAK¬ 
ALKOTÓ 
TALÁL¬ 
MÁNYA 

PÁRISI VAJCRÉME 
A r a 3 k o r o n a . Alaposan gyógyítja az arczbőr minden 
természetellenes tisztátlanságait és beteges képződményeit. — 
Főraktár Ausztria-Magyarország részére N i k o l i t s E m i l 
gyógyszerésznél, Nagybecske reken . — Kapható minden 
ii» ön «» i» gyógyszertárban és drogériában. i» «» «» «• 

KÍNA BORA VASSAL 
«78Tl«iikus klillltá. 1906. I..?m»g»iabb kitttat. 
Erő.itőszer gyengélkedők, vér.iegouyeh * • 
Ubbadozók izámára. x-tvágygerjeMtŐ, id»g-

erőiitö és vér jav l tó szer. 
letöri" It "UÜO-níl lölib orvosi vélemény. 
1. Serravalló. o. M kir. idnri uiiiitó Jrieite-Barcoli. 

Visirolh«t6 t gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
K 3.80, Utares UTeftkben K i*0. 

Ferméaietea »zén»anlű» s»T»njúiíz a mohai 

ÁGNES 
forrta. Legjobb asztali én n.iítőltal. Kltimt HoIfiUtot 

t«»l az emészteni zavaroknál. 
• prftaerraUv 
liimonyalt. 
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könyvüket, emlékezetből nem tudjuk elválasztani 
egymástól verseiket, a határvonalak elmosódnak, 
nem emlékszünk olyan elkülönböztető vonásaikra, 
a melyek révén mint teljesen különálló egyéni¬ 
ségek állanának előttünk. Ez pedig nem az egyéni¬ 
ségek csodálatos egyezésének tulajdonítandó, ha¬ 
nem annak, hogy mind a hárman ugyanazok alatt 
a hatások alatt dolgoznak, két-három kiválóbb új 
magyar költő stílusát utánozzák, még pedig nem¬ 
csak a kifejezésbeli stilusát, hanem a hangulatait 
és érzéseit is. A maguk eredeti érzése csak úgy 
bujkál ezek alatt a magukra vett, idegen rétegek 
alatt. Ezeket a rétegeket pedig le kell magukról 
takarítaniuk és meg kell találniuk a maguk igazi 
hangját. Végleges fogalmat majd csak akkor alkot¬ 
hatunk képességeikről. A könyvhöz Bodor Aladár 
irt előszót. 

Régi brassai ötvösművek. A régi erdélyi ötvös¬ 
mesterség az elmúlt századok magyarországi mü-
iparának egyik legnevezetesebb ága, a mely régi 
művelődésünk egyik legérdekesebb fejezete. Em¬ 
lékei közül most egy füzetben Gyárfás Tihamér 
egy sereg olyan ötvösművet mutat be, melyek bi¬ 
zonyságot tesznek a brassai ötvösművesség hajdani 
virágzásáról, több kiállításon is megfordultak és 
feltűnést keltettek, de irodalmilag feldolgozva és 
összegyűjtve még nincsenek. Gyárfás Tihamér sorra 
veszi az egyes ötvösműveket, leírja és meghatá¬ 
rozza őket, nagyobb részüknek képeit is közli. 
A munka szakemberekhez szól, de érdekelhet 
mindenkit, a ki szereti régi iparművészetünk 
emlékeit. 

Magyar irók élete és munkái. Szinnyei József 
nagyszabású lexikális életrajzi művéből, most je¬ 
lent meg a 121. füzet, mely a tizennegyedik kötet 
3. füzete s a Torkos-Török nevek közé eső 271 
iró életrajzát tartalmazza. Ezzel a füzettel a nagy 
munka immár 26,756 iró életrajzát és műveinek 
jegyzékét sorolja fel. 

A «Jó Pajtás", Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, augusztus 7-iki 
számában közli Lampérth Géza versét, Elek nagy¬ 
apó elbeszélését, Dörmögő Dömötör nyaralását 
Sebők Zsigmondtól, mesét a tapsifüles tortácská-
ról, Freund Zsák czikkét a vizi póló-játékról, 
Juhász Árpád szép képét Tilinkós Péter versével, 
Tóth Andor verses meséjét, tréfás képes történe¬ 
tet a hódpalotáról, Dánielné Lengyel Laura regé¬ 
nyét, a szerkesztői üzeneteket, rejtvényeket stb. 
A Jó Pajlás-i a Franklin-Társulat adja ki, előfize¬ 

tési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, egyes szám 
ára 20 fillér. Mutatvány-számot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Bontakozó szárnyak. Begyáis László, Durran 

János, Komlós Aladár versei. Losoncz; ára 2 K. 
Régi brassai ötvösművek. Irta Gyárfás Tihamér 

(különlenyomat az Archaeologiai értesítőből). Bu¬ 
dapest. 

Magyar irók élete és munkái. A Magyar Tudo¬ 
mányos Akadémia megbízásából irta Szinnyei 
József. Budapest, Hornyánszky Viktor. Egy-egy 
füzet ára l korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: DONSZT JÓZSEF, 

volt negyvennyolczas főhadnagy 87 éves korában 
Kecskeméten. - - TÉCBI FEBENCZ, városi rendőrka¬ 
pitány 31 éves korában Székelyudvarhelyen -
HŰKÉ BÉLA, honvédszázados 55 éves korában Buda¬ 
pesten. — Idősb gödényházi TAB GYULA, nyűg. kú¬ 
riai biró 72 éves korában Pápán. — LDCZENBACHEB 
PÁL, nagyiparos 59 éves korában Szobon. - - LŐWÍ 
M. L. szabadkai nagykereskedő, a szabadkai keres¬ 
kedelmi és iparbank igazgatósági és a szabadkai 
általános takarékpénztár felügyelő bizottsági tagja, 
78 éves korában meghalt szabadkán. — Nemes 
SIMON PÁL nagybirtokos, megyebizottsági tag, 56 
éves korában Budapesten. — Ifjabb ERÉNYI GYÖBGY, 
a Láng-féle gépgyár főkönyvelője, tartalékos hon¬ 
védhadnagy 30 éves korában Budapesten. 

DOLOZSELEK GuszTÁvNÉ, szül. Paduch Sarolta, 
Paduch József kir. tanácsos pénzügyminiszteri fő¬ 
igazgató leánya 23 éves korában Budapesten. — 
Özv. hodosi HODOSSY IMRÉNÉ, szül. mérki Pillér 
Anna, néhai Hodossy Imre volt országos képviselő 
és a budapesti ügyvédi kamara volt elnökének öz¬ 
vegye 68 éves korában Kissároson. 

Szerkesztői üzenetek. 
Nyomtatás. Meglehetős prózai verssorokban, apróra 

leírja, hogy végzik falun a nyomtatást, de sem egy¬ 
séges képet adni nem tud róla, sem pedig szint, ér¬ 
zést, lendületet nem tud a leirásba belevinni. 

Talizmán. Nagyon banális gondolat, rhetorikai for¬ 
mában ; az a baja, hogy se nem művészi, se nem 
érdekes. 

SAKKJÁTÉK 
2704. számú feladvány Berger Jánostól, Grácz. 

SÖTÉT. 

d « t 
VILÁGOS. 

Világos indul éa a második lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A 28-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Az ember gyakran erényeiért is megbün-
hődik, 

Felelős szerkesztő: Hoitey Pál . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Reáltanoda-u. 5. 

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

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

Sokat eszüiik-e? 
• Minden kultúra a gyomorból indul ki.» Ezen is¬ 

mert közmondás bizarrul hangzik és talán kissé túl¬ 
zás is, de alapjában véve igaz. Jellemzi a czélszerü táp¬ 
lálkozásnak jelentőségét ép oly röviden, mint találóan. 

Az ezen fontos kérdések iránti fokozódó érdeklődés 
nem utolsó sorban a táplálkozási kutatás főleg az utolsó 
évtizedekben elért nagy eredményeinek tulajdonítandó. 
ÉS itt főleg német tekintélyek — v. Leyden, a diaeteti-
kának ősmestere, Bubner és mások — voltak úttörők 
és vezetők. Az utóbbi időben mindenesetre a külföld 
is — főleg Amerika — figyelemre méltó eredményes 
munkát nyújtott, mely a bevezetésben feltett kérdéssel 
foglalkozott. 

így Chittinden professzor igen gondos vizsgálatok 
utján kimutatta, hogy egy 80, sőt 50 grammnyi fehérnye-
mennyiség naponta (megfelelő szénhydratok és zsírok 
bevitele mellett) még súlyos testi és szellemi munka 
mellett is teljesen elegendő. Tehát sokkal kevesebb, mint 
a mennyit még a szegény ember is élvez. 

líussell professzor is hangsúlyozza, hogy a most 
élvezett tápláléknak átlag e g y h a r m a d a elegendő 
arra, hogy a testnek munkaképességét íentartsa. 

Hisz épen meg kell gondolni azt, hogy az evés csak 
a felhasznált anyagokat pótolni és a szervezet egyen¬ 
súlyát fentartani van hivatva. H a s o n l ó k é p e n a z t 
is, h o g y az e m b e r nem a b b ó l él, a m i t 
esz ik , h a n e m abból , a m i t m e g e m é s z t . 

Minden ételmennyiség tehát, mely a normális szük¬ 
ségletet meghaladja, értéktelen, sőt gyakran ártalmas, 
főleg akkor, ha az emésztőszervek azzal tartósan tul-
terheltetnek. 

A mértéktelen és egyoldalú táplálkozásnak gyakori 
ártalmaiban jelentékeny része van a modern kultúrának. 

Kégente, mig az ember még ősállapotban élt, ízlése 
egyszerű volt és táplálékának megválasztásánál inkább 
ösztönét követte. Ez azonban a századok folyamán 
majdnem teljesen elveszett. 

A kulturember nem nagyon kérdi, mi használ neki, 
hanem azt eszik, a mi Ízlik neki. Hasonlóképpen tit¬ 
kán eszik akkor, a mikor éhes — a mint az termé¬ 
szetes volna — hanem akkor, a mikor eljön az •étke¬ 
zés ideje*. És ezért eszik gyakran étvágy nélkül és 
kelleténél többet. 

Azután különböző izgató és étvágygerjesztő szere¬ 
ket használ, hogy az evéshez szükséges (hangulatot* 
kierőszakolja. Szereti az izgató szeszes italokat és erő¬ 
sen fűszerezett ételeket. 

A szervezetnek alkalmatlan étellel való megterhe¬ 
lése azonban nem marad büntetlenül. Lassanként az 
emésztőezerveknek közvetlen károsodása beáll. Étvágy¬ 
talansággal és gyomorzavarral kezdődik, a mi elha¬ 
nyagolás esetében gyakran súlyos gyomorbajokhoz, 
bélrenyheséghez, chrouikus székiekedéshez stb. vezet. 

Ha most már gyomor és bél, melyeknek működése 
nagy befolyást gyakorol az étvágyra, renyhébben dol¬ 
goznak, az ételeknek kihasználása és a vérképzés is 
hiányosak lesznek. Egy úgynevezett icirculas vitiosusn 
támad, miután egyik szerv a másiktól függ. A leg¬ 
fontosabb szervek, mint agy, gerinczagy és idegek, 
nem kapják már a vér utján a szükséges mennyiségű 
pótanyagot. Többnyire azután beáll ama lehangoltság, 
az idegeknek lankadtsága, amaz általános testi és szel¬ 
lemi kimerültség, a melyről napjainkban minden má¬ 
sodik ember panaszkodik. 

Kiderül az a szinte hihetetlennek tetsző tény, hogy 
a t ú l s á g o s ételbevitel közvetlenül al-táplálkozáet 
(Unterernahrung) okoz, mint azt péld. Harrimonról, a 
nemrég elhalt amerikai vasutkirályról megírták. 

A legbiztosabb szer ilynemü ártalmak elhárítására 
természetesen az észszerű táplálkozási mód. Sok em¬ 
ber azonban hivatásbeli és társadalmi kötelezettségei¬ 
nél fogva nem élhet oly czélszernen, a hogy szeretné 
s a hogyan az szükséges volna. 

U g y a n a n n y i e m b e r n é l - - f ő l e g idő¬ 
s e b b e k n é l — az e m é s z t ő s z e r v e k é v e k ó t a 
t a r t ó t ű i m ég t e r h e l é s á l t a l már gyen¬ 
g ü l t e k . I t t a z u t á n a t á p l á l k o z á s vál¬ 
t o z t a t á s a e g y m a g á b a n s e m m i t vagy 
c s a k i g e n l a s s a n s e g í t h e t . 

Ellenben, segíthet az einésztdkészülék erősítése és 
támogatása megfelelő ezer által. Ilyen a S'omatoBe 

Miután a Somatose már felnyitva (előre emésztve) 
van, a gyomor munkáját többé nem veszi igénybe, 
hanem közvetlenül a gyomorfalak által felszivatik. 
M e g t a k a r í t tehát emésztési munkát. 

A fontos emésztőnedvek fokozott elválasztása, az 
étvágy emelése és az emésztőszerveknek lassanként 
való erősítése által az egyidejűleg felvett ételeknek 
könnyebb és alaposabb értékesítését elősegíti. Tehát 
emésztési munkát végez. 

A ki tehát ételeihez rendszeresen egy kis S o m a-
t o s e t hozzákever, bőséges és egészségesebb vérkép¬ 
zés mellett az egész szervezetnek, beleszámítva az ide¬ 
geket is, jobb táplálást és erősítését éri el. 

Azért a S o m a t o s e ajánlandó mindazoknak, a kik 
testileg és szellemileg megerőltették magukat, főleg 
étvágytalanoknak rossz emésztéssel, idegeseknek, lába-
dozóknak, hasonlóképpen gyenge, idősebb személyek¬ 
nek, a kiknek időről-időre a közérzet és erőbeli állapot 
felfrissítésére van szüksége. 

Egyáltalán erősítő szer szüksége esetében legelő¬ 
s z ö r a S o m a t o s e megkísértendő, mint a mely a 
siker legnagyobb valószínűségével kecsegtet. 

Ez az e lső , t i s z t a albumoso-készitmény, mely 
több mint lő év óta bevált és még mindig utolérhe¬ 
tetlen. Becsülését az orvosi szakkörök részéről mutatja 
a szaksajtóban megjelent, több mint 260 tudományos 
dolgozat. Hasonló figyelemben, épen a legilletékesebb 
bírálók részéről eddigelé s e m m i f é l e h a s o n l ó 
készítmény sem részesült. 

Kérje a S o m a t o s e t a legközelebbi gyógyszertár¬ 
ban vagy drogériában, vagy folyékonyán eredeti üveg¬ 
ben, ára 3-75 kor., vagy iznélküli poralakban. Ebből 
csomagok 2 kor., (25 gr.); 3-60 kor., (50 gr.); 7 kor. 
(100 gr.); 16-50 kor. (250 gr.) árban kaphatók. Hosz-
szabb használat esetében a nagyobb csomagok elő¬ 
nyösebbek. 

« Fakult bőrkabátok 
:: :: sötét színekre tartósan festetnek :: :: 

HALTENBERGER BÉLA 
kelmefeatőgyárában KASSA. Alapítva 1810. 

Rendeléseknél szíves¬ 
kedjék lapunkra hivat¬ 

kozni. * * * * Enelötr. 

• • fratéuatil 
inté»«t«. Gvir : VIII., Baro««-nto»m 85.l 

Fióküzletek: IV„ Kíkfl-út B. VI, Andrá»y-út 16,1 
VIII, Jónef-kBrát 2, IX, Oalvln-tér O, V, Harmln-l 

czad-ulCM 8. Vl_ Teréi-kftt-út SÓ. -

ne tétovázzék, hanem 
használjon azonnal 

legmakacsabb migmint és fejfájást elmulMatja. — Ara 
gyógyszerész K i s p e s t e n . * * * * * 

Beretvás pastillát 
/ korona 20 fillér. — Kapható mindan g 1 -

Orvosok által ajánlva. — Hirom dobosnál ingyen 
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korona kárlériíésj 
S annak, ki legújabb szerkezetű i 

t<ELECTRIC< 
l biztonsági borotváló készülékkel * 
4 — sebet ejt. — * 

6 korona $ 
ellenében bárkinek $ 
szállítjuk a 12 kés- i 
sel felszerelt sza- t 
Tatolt önműködő i 

«Electric» $ 
biztonsági herét- 4 
váló készüléket t 
4 heti próbaidőre, t 
míg a hátialékos i 
6 korona csak ezen * 

próbaidő eltelte f 
ntán fizetendő. :: . 

Élesítés, lehúzás, TÍZ, szappan nem szükséges többé, i 
ősapán l tégely here tvá lókróm. mely hónapokig ele- t 
gendő és melyet ingyen hozzácsomagolunk. Bárki, ha 4 
egyedül nem Í8 beretválkozott soha, 3 perez alatt si.mára J 
megberetvá'kozik. Megsebzés teljesen kizárva! Óriási I 
megtakarítás, mert az eddigi örökös kiadás a borbélynál i 
fölöslegessé válik. l komplett «ELECTKIC» bizton- f 

4 sági beretvftlókészülrk ára finoman ezrstözve, 12 késsel i 
T elegáns tokban s ingyen krémmel csak 12 korona , mely t 
l összegből 6 E utánvéttel, a hátralékos 6 K ellenben a i 
T 4 heti próbaidő után fizetendő Kizárólagos szétköldö: T 
| Heinrich Kertész, Wien, I., Wollzeile 34-ü. | 

Hölgyek figyelmébe 
MielOtt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

— tekintse meg -

PAPEK JÓZSEF 
bőrönddé és finom bőr¬ 
áru készítő kirakatait 

Budapest, TŰI., Bákóczi-út 15. 

Turista - fluid. 
R é g bevá l t aromatikus be i lönsölés az inak és izmok 
erősítésére és edzésére, mint segitőszer köszvény, rheuma, 
ischias és zsábánál. Turisták, kerékpározók, vadászok és 
lovasok által sikerrel használva elő- és utóerősitésre na¬ 

gyobb túrák ntán. 
Egész üveg á r a 2- K . F é l üveg á r a 1'2O K. 

Kwizda-féle Fluid ^wmm .-rumm 
Tűrök József gyógysz.. Bpest, Király-u. 12. Andrássy-ut 26. 

fürdői és üti olvasmányok, 
M a g y a r K ö n y v t á r . Szerk. RADÓ ANTAL. 

Újabb maf/yar elbeszélők : 
,<ly Endre: Sápadt emberek és történetek (497. sz.) _ 30 
- A tízmilliós Kleopátra és egyéb történetek. (586. sz.) 30 
iinbrus Zoltán : Hajótöröttek. 8 elbeszélés (36. n.) . 30 
- Arnyékalakok. 7 elbeszélés. (204. st) _ _ _ _ _ 30 
- Berzsenyi báró és családja. Tollrajzok • mai liudapeströl. 

I-1L (28Í-283. sz.) 60 
Kételyek és lealazottak. (328. » . ) _ _ _ _ 30 

- Ámor és a halálfej. Elbeszélések. (540. sz.)_ _ _ _ 30 
- Téli sport és egyéb elbeszélések. (562. sz.) _ _ _ 30 
- Jancsi és Juliska és egyéb elbeszélések. (58i. sz.) . . . . . . . 30 
lársony Is tván : Vadásztörténetek. (28. sz.)_ _ _ 30 
- Szól a puska. Vadásztörténetek. (217. sz.) „ _ _ _ 30 
lenertek Klek: Apró történetek. (238. sz.) _ _ _ 30 
lerczik Árpád : Ügyetlen udvarló é.< egyéb vidám történe¬ 

tek. (572. sz.) _ _ . 
í ró Lajos: Elbeszélések. (349. sz.) _ _ _ _ _ 
ródy Sándor: Emberfélék. (197. sz.) _ _ _ _ 
- Az automobil. Elbeszélések. (469. st) _ _ _ _ _ 
altay Lucien : Egy tengerésztiszt naplójából. (541 sz.) 
íeltai J e n ő : Gertié és egyéb elbeuéUeek. (248. sz.) _ 

A Vénusz-bűnügy és egyéb elbeszélések. (423. sz.) ... 
erczeg Ferencz: Elbeszélések. (198. sz.) _ _ _ 
evesl József: Mszuton. (407. sz.) _ _ _ _ 
[iiotus: Változatok a G húron. (292. sz.) _ _ _ _ 

Olvasás közben Jegyzetek és megjegyzések. (531— 534. sz.) t K 
abOS Kde : A csengen kalapok és egyéb történetek. (67. sz.) 

Kaffka Margit: Levelek a zárdából. - Nyár. (437. sz.) 
azár Emi l : Elbeszélések. (ápö. sz.) _ _ _ _ _ 
'tnt'i'liPy J e n ő : Bodrogközi történetek. (281. sz.) _ 

Minden füzet külön is kapható a kiadónál: 

i i f n n i n könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) 
\ m l u u fi.rés2v.-!ár,s.Budapesl,VL,Andrássy-af2i 

könyvkereskedésben és vasúti állomáson. 

30 
30 
30 
30 
:«> 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
30 f. 
30 I. 
30 I. 
30 f. 

BŐRSZÉKIPAR 
Kendi An ta l Budapest, IV., Károly-u. 2. 

ANGOL B O R i i u x U R készítése, festése és renová¬ 
lása saját műhelyemben. Ebédlőszékek, iroda-fotelok 
valódi bőrrel. ülőbútor állványok kárpitozása. 

Síékátalatitások! 

Rozsnyay Pepsin bora. 
Kellemes izö, kiváló jó hatása Bzer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor¬ 

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

3 kor. 2O filL 

Kapható: 

minden gyógyszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

Részletre! 
Mindenki, aki 14 
koronát beküld, 
azonnal valódi 

Remontoir - órát 
kap ankerszerke-
zettel, 3 ezüstre¬ 
déllel, hív. fém¬ 
jelzéssel 14 koro¬ 

náért ; és egy 14 karátos aranylán-
czot 68 grammosat, modern facon-
nal, liiv. fémjelezve, 140 korona-
ért rés/Ietrc — előnyös feltételeim 
mellett — havi 4 koronáért. Az 
első összeget. 14 koronát utánvét¬ 
lel és fellétetik. Óra és láncz höl-
KVfk .vámara is. — Szá l l í t ás 
mindenhová , R. Lcchuor 

óra- és lúuczáruház, 
Luiuloiidurg 268. szám. 

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

Sárkány J. 
butoriparosnál, BndapBBt, 
VII., Ensóbet-körct 26.», 

műhely és raktár. 

+Soványság. + 
Szép, telt testidomokat, gyönyörű 
keblet nyerhet a törvényileg védett, 
«BÜSTERIA-> eröpornnk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben 1903. 
Hízás 0-8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigornan szolid", nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati utasí¬ 
tással 275 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértve porté is. Hygie-
nische Institnt Dr. Franz 
Steiner & Co., Berlin 57., 
Königgratzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, gyógyszertára Budapest, VI.. Király-utrza 12. szám. 
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Űf. 

ELKÁN 
ésGERÖ 

szücsáru és 
sapkagyárosok 

BUDAPEST, 
VI. Petöfi-u. 5. 
A j á n l j á k dúsan felsze¬ 

relt raktárukat. -
Állandóan nagy készlet 
mindennemű szücsáru és 
sapkákból alegegyszerübb-
től a legdrágább kivitelig. 

:: TELEFON 83—73. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EGUSZTÁVÉ 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

egyedüli képviseleti) 

Telefon. :: 
IBACH-zougorát játszanak és ajánlanak : 

Backhaus, Dolmányi, Pngnot, Alice Ripper, Sauer, Stefaniay stb. 

!! ÚJDONSÁG!! 

Fontos hölgyeknek 
:: és uraknak! :: 

::: Reform haskötő 
Favorité hölgyeknek 
Belormöv .Favorité* 
:: :: uraknak. :: :: 
Előnyök: A Reform 
haskötő «Favoritén 

kitűnő szerkezeténél fogva 
megtartja egyenletes, eró's ru-
ganyosságát, anélkül ltogy a 
viselés alatt tágulna. Kitűnően s imul a testhez, nem. 
alkalmatlan, nem oouszik, jótékonyan hal az egész szer¬ 
vezetre, támogat és erős í t elgyöngttlt altestszerve¬ 
ket, megkönnyít i a havi bántalmakat. föltétlenül biztosítja 
az aítest normális tartását, a termetet karcsúvá leszi, csökkenti a 
viselősség, elhizottság és lógó lias báiitaiiuait és kitűnő szer irra 
nézve, hogy az altestet a szülés után természetes helyzetébe vissza¬ 
hozza. — Urak is a legjobb sikert érhetik e l a 
Reformöv t F a v o r i t e . viselése által . Kiválóképen 
sporln'zelmekncl, bármilyenek legyenek, mint a lovaglásnál mint 
lovagló öv stb. kiváló becsü. — A Refo rmhaskö tő "Favo¬ 
r i t é i a legelőkelőbb orvosoktól és női klinikáktól melegen ajánl-
taltiak. Rendelésnél elegendő a test kerületmérete a köldök alatt 
négy ujjnyira. — Kimerítő árjegyzéket küld ingyen és bérmentve 
V 01 | ?np | I hygienikus különlegességek gyára 
a V L L L l l J . Bndapast,lV.,Koronaherczeg-utczal7. 

| l "T1* I I MÉRNÖK ÉS GYÁROS 
^ J | I I Cs. és kir. fensége József főher-

ozeg udvari szállítója. 

A |HI f \ l W - G y á r és í r o d a : -

r \ I I V X L-T Budapest, VII., Garay-utcza 10. 
Központi és gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőzteté¬ 
sek, szivattyúk, vizerőművi emelőgépek stb. — Tervek, költségvetések, jöve¬ 
delmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

jelent a legújabb „ B A Y A R D " 
önműködő ismétlő zsebpisztoly. Cal. 7 65 

(Browning töltényre). = 

Azonkívül dús raktár nyári sporteszközökben a leg-
= = = = = híresebb angol gyárosoktól. = = = = = 

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

HUZELLAM. Budapest, IV.,Váczi-u!cza 28. 
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Vadászfegyverek 
Pisztolyok 
kényelmes havi lefizetésre. 

Kívánatra kimerítő rcgyverarjegyzék ingyen. 

Aidrechl és Goldschmied utóda 

ArsaH-T. 
Budapest, IY,, Károly-köruí 10, szám, 

Flébertek 
Látcsövek 

Köhögés 
rekedlséget, hurutot, görcsös kő- l 
högést gyorsan és biztosan meg¬ 
szüntetnek az orvosilag kipróbált 
KilOrD.rÉLE MELL- :: 
££*££!*LKAKAIIELI.AK :! 

a három fenyővel. 
5500 hiteles bizonyítvány a biztos 
sikerről lanuskodik. Csomag "20 és 
40 lill. gyógytárakhan és drogé¬ 
riák han. F r . Ka i se r ISregenz, 

:: Vorarlberg. :: 

MARGIT 
Bereg-niegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag a különösen a l é g i ő -
i i e rvek h n r n t o s bántalmainál igen jó hatása még 
'. .'. akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .'. .'. 

Megrendelhető: É D E S K U T T L.-nél Budapesten és 
a forrás kezelőségénél Munkácson. 

REMITO 
magas árak lesznek gyak¬ 
ran úri és női ruhaszö¬ 
vetekért fizetve. Ezt csak 
ügy kerülheti ki, ha köz¬ 
vetlen a gyári piaczról 
vásárol. Kérje tehát leg-
:: ujabb dús tartalmú :: 

őszi és téli 
mintagyüjteményem! 
költségmentes beküldését. 
Csak elsőrendű gyártmá¬ 
nyokat és legapartabb sai-
son újdonságot tartok rak¬ 
táron. Posztó-áruház : 

SCHMIDT FERENCZ 
Jagercdorf 171. Szilézia 

• ZEA • 
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. Kapható • 
DETSINYI FRIGYES 

drogéria 

J.Harokkói-n.2 

NTERNÁTURüüdapeí t 
l^l l C- I I l 1̂ f \ l VJ <O Hóísa-ntMa 33. 

Az 1910/1911. tanévre 15 növendéket vesz fel, akik nyilvános gymnasinm, reál, kereskedelmi 
ragy polgári iskolába járnak. A növendékek az intézetben kitűnő ellátás, lelkiismeretes nevelés, 
állandó felügyelet és a tanulásban hathatós támogatásban részesülnek. Az idegen nyelveket, 
zenét, vívást kiváló mesterek tanilják. Ezen régi, jóhirfi intézetnek sikeres munkálkodását kitűnő 

referencziák igazolják. 
lieiratás naponként d. u. 4—7-ig. Részletes ismertető díjtalan. 

Alapítva: 1897. 

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

Budapesten, I,,Mészáros-ntcza 58, sz, 
Telefonszám 41—48. Sorgönyezím: Cartoiage. 

Qöierőre berendelve. 

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

AnSkorwiL 
egvazarO, hatása biztos, teljaaen 

kizArva, nyomó* maga után 
nőm hagy, Sznmben tartása költséggel nőm jár, 
no-ncaak » poloskát, hanom a petéit a kiirtja. 

Schwitzer Linót és Testvére 
vas, fém, snrszára ta eópi?r«ke<!61 TeUfgi 104-M. 

BOOAPKÜT, 
V., líádor-utoa 70., a Lipót-körűt közelében. 

Kapható minden szakbaviqcS flzletben. 

Piros arcz< 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. 
•— — * 

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-
színű arczbőrnek, amely szín olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak. 

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

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

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

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-körut 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.) 
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PAPEK JÓZSEF 
BÓRÖNDÖS ÉS F1NOM_BÖRÁRÚ KÉSZÍTŐ 

VIII. Rákóczi úM5. 
LKÍ2árólag jobb minnőségü áruk. 

Árjegyzék Ingyen em bérmentve. 

Technikum Mittweidal 
Igazgató: A. Holtzt, tanár. (Szász királyság.) 

Mag-asabb technikai tanintézet az electro- ex gépészeti 
mérnökök részére. Gazdftgon felszerelt electrotechn. és gép-

• építő laboratóriumok. Tanulógyári mühelyek. • 
3610 hallgató a 36-ik Iskolaévben. 
Profframm stb. díjtalanul a titkárság által. 

GYORSAN TÖRTE AT 
— a szabadalmazott — 

Hamu-
:: rosta :: 
a közönyt, a melKcl min¬ 
den újdonságot fogadni 
szokás. Oly egyszerű és 
nagyszerű, a milyen csak¬ 
hamar a háziasszonyok 
kr Ivencze lett. mert ren¬ 
geteg időt takarít, még 
több fáradtságtól kíméli 
meg és sok veszélynek 

veszi az elejét. 

F o l y o s ó r a m e n é s , 
fuj tatái, lóbálás a 
m ú l t é . Vele a vasalás 
élvezet. M árai el só'kísér¬ 

let elragadja és bilisan tovibb ajánlja. Kérjen ingyen és bérmentve 
illusztrált leírást. A Hamiimsla daiahja K 2 8 0 Kapható mindenütt 
Nagybani elárusitás : G e i t t n e r és R a n s c h czégnél, Andrássy-
nt és A r a b , F e h é r én T á r s a Budapest, József-körnt 33. Postai 
szétküldés-utánvéttel, vagy az ősszeg'előzetes beküldése ellenében. 

A M A R G I T - C R E M E a fórango bölgyek kodvencz 
szépítő szere, az egész világon el van terjedve. 

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

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

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

A r a l K. Margi t -szappan 7O flll. Margl t -ponder 1'2O. 

G y á r t j a F ö l d e s K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n . 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-fizlelben. 

RATIONALIS 

Cement padlólap ok 
gyártására szállítunk modern 

hydraiilikus és köiiyökemeltyü-
préseket kéz- és g-őzerőbajtásra, 
továbbá az összes segédgépeket, u. m. 
keverés, csiszolás, élesítés, zúzás, 
osztályozás stb.-re. Saját munka¬ 
képes szerkezetek. Különlegességi 

gépgyár: 

Dr. GASPARY & Co. 
KARXOBAJrSTADT (Kémetorszaff). 

228. száma árjegyzék ingyen l 

MUUHHKSH 

Qcreu A 

VÉDJEÜÍRE 

R észletfizetésre 
angol bőrgarnitúrák árfel-
emelés nélkül f : 1 ^^ 0 "^ 

„GIol)us"Íru 
Kereskedelmi 
Részv.-társ,nái 
Bpest, Teréz-körnt 3. 
Képes árjegyzékei bér-
— mentve küldünk. — 
Kívánatra felvilágosítás 
ezéljaból megbízottunkat 
minden vélelkényszernél-
— kül odaküldjiik. — 

A budai Szl-Liikácsíiirdő 
«Nagryszállo(lájában» és «Thermali-
szállodájában szoba teljes ellátással na¬ 
ponként 10 koronától feljebb. Mindem 
szoba kilátással a Dunára. Kénes iszap¬ 
fürdők és iszapborogatások. Fürdőismer¬ 
tetést díjmentesen küld :: :: :: :: " 
:: Szt.-Lukácsftirdő részvénytárs. 

SOKAN KÍNLÓDNAK 
meleg és nedves időben a viszketés! bőrbajban, sömörben és fagyási fájdalmakból eredő mindennemű kisebesedé-
sekben szenvedők. Ilyenkor kiújulnak a régi bőrbántalmak, eccemák, az idült sebek. Akik elejét akarják venni az 
ilyen kellemetlen és fájdalmas betegségeknek, akik bőrhámlás, bőrrepedezés és bármilyen régi bőrbajból szár¬ 
mazó kellemetlenségektől teljesen meg akarnak szabadulni, azok saját érdekükben rendeljenek egy eredeti doboz 

Erényi „ICHTHIOL-SALICYL -t 
HWnálhptó • a z a r c z o n ' h a i k o z ° u í bőrbaj és kiütéseknél, ótvar, végbél és lábközött gyakran előforduló feldörzsö-
ndbAUdUldlU. lések, kisebesedések és viszketési bántalmaknál, melegség által képződött kipállott égető fájdalmaknál. 
OrVOSi ny i la tkOZatOk SZerí l l t ; a legjobb desinlicláló, hűsítő, erősen szárító szer. 

Orvosi nyilatkozatok szerint; ÖSJŰBSír^^ f*i*üom«,m«„ii6 himorrhoid*. 
OrVOSÍ 

Orvosi nyilatkozatok szerint: 
S z e r i n t I a v é9D e l - ( l aS a n a t o t lohasztja, visszafejlődését gyorsítja, tiizességél elveszi, fájdal-

anélkül, hogy bárminemű 

nVÜatkOZatok .l>l.<H.v<^«»MMV i l l t : o s s z e s sebeknél, kütegeknél, ótvaruál, nedves és száraz sömörnél, viszketegségi 
IIH . b ő r b a j o k n á l f a h o , a / o s s z e s s z a r í t ó ; gyógyító és desiiillciáló szerekkel (zink, kar¬ 

, 
ból, jodoform, dermatol, xeroform, sublinmt, praecipitat, Salicyl, Ichthiol, stb.) nem lehetett eredményeket felmutatni, ott a valódi 

„ERÉNYI-ICHTHYOL-SALICYL" összeállítása kitűnőnek és értékesnek minősíttetett. 
A közönség résééről az elismerés oly frappáns és általános, hogy n«m létesik oly nap, a mikor ilyen Itössönőlevelek 
tömegesen ne érkeznének. Mutatóul kosiunk néhányat ; ax aláirást titoktartás megőrzése végett kénytelenek vagyunk 

• Egy külföldi tanár l e -
ve l e : Budapesti sógorom 
révén az Erényi Ichthyol-
Salicyl hire ide is eljutott 
és nagyon örülök, hogy ké¬ 
szítménye a hirdetett beteg¬ 
ségek ellen mindenkinél 
szépen bevált. Magam is 
mindig valami régi bőrbaj¬ 
ban szenvedtem és most 
nyoma sincs betegségemnek. 
Nagyon szép dolog, hogy egy 
magyar gyógyszerész ma¬ 
gyar készítményével ilyen 
szép sikereket arat. Igaz tisz¬ 
telettel vagyok Dr . N. D . 

mellőzni. 
Köszönő levelek. Egy jegyző Így i r t : Tekintetes gyógyszerész úr ! 

Igen örülök, hogy az újságban megtaláltam hirdetését. 
Mióta az Erényi Ichthyol-Salicyilt kenegetem fájdalmas 
láb-sebemre, azóta a folyás megszűnik és a seb heged. 
Kérek még egy dobozzal, hogy teljesen megszabadul¬ 
jak bajomtól. Szívélyes üdvözlettel H. K. 

Tisztölt gyógyszertáros úr ! Miután ügy halottam, 
hogy a vöm hozatott öntől egy valódi gyógyszert, 
mely meggyógyította a 16 esztendős pikkelyes sömör-
jét, ne sajnáljon nekem is küldeni egyet belőle. Az 
árát a postán ki fogom szívesen fizetni, csak gyorsan 
tessék szállítani. Igaz szolgája B. Z. uradalmi csősz. 

Egyedüli készítő: 

Diana-gyógyszertára 
= BUDAPEST, z ^ = Rároly-könif 5, 

doboz ára 3 korona. (Posiai rendelések utánvét mellett aznap eszközölteinek.) 

Egy körorvos levele: 
Tisztelt gyógyszerész úr! 
A feleségem részére hoza¬ 
tott i Erényi Ichtbyol-Sali; 
,cylti egy végbél közötti 
•viszkető acut bajnál próbál¬ 
tam ki, melynek eredménye 
oly kielégítő volt, hogy ez-
ntán csakis az Ón szerét 
fogom betegeimnek rendel¬ 
ni. Tessék gondoskodni ar¬ 
ról, hogy az itteni gyógy-
tárból is beszerezhető le¬ 
gyen. Szolgálatára minden¬ 
kor kész vagyok tisztelettel 

Dr . M. B . 

EISA 
33. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 

SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, AUGUSZTUS 14. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-nteza 4. 

Egyes 
ara 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
leltételek : 

(Egész évre _ 
Félévre _ _ 
Negyedévre _ 

16 korona 
8 korona. 
4 korona. 

A t Ví/íiglíro;i/Jíii»-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

AZ IRGALMASOK EGRI KÓRHÁZA. 
AjEGÁLTALÁNosABBAN elismert nemes czélú 

szerzetes-rendnek, az országszerte általá¬ 
nos becsülésben és szeretetben álló irgal¬ 

masoknak hazai működése a legújabb időben 
jelentékenyen kitágult. Alig egy évtizede épült 

fel Budán kitűnően berendezett, szép kórházuk 
s most egyik régi székhelyükön, Egerben állí¬ 
tottak elmegyógyintézettel kapcsolatos új kór¬ 
házat. 

Egerben az irgalmasoknak nevezetes, régi 
múltjuk van. 1726-ban telepedtek meg gróf 
Erdődy Gábor püspök hivására s eleinte sze¬ 

rény méretekben, kezdetleges gyógyszertárral 
és néhány beteggel kezdték meg munkásságu¬ 
kat. Idővel népszerűségük, jó szolgálataik ré¬ 
vén, mindinkább nőtt s az egyházi hatóságok, 
a polgárság bizalma s egyes jótékony alapít¬ 
ványok is mind több módot adtak nekik beteg¬ 
ápoló és gyógyító munkásságuk fejlesztésére. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV, Bgyetem-utcM 4. SE. 

AZ IRGALMASOK EGRI ÚJ KÓRHÁZA. - 1-Gyógyszertár a régi épületben, a minarettel. 2. A új kórhas fóhomlokzata. 3. Az elmegyógyító intézet kertje. 4, A rend épülete a vistoronynyal. 


