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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. 
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Nevezetes adat történetükben, hogy kezdettől, 
1727-től fogva 1905-ig összesen 58,738 bete¬ 
get ápoltak kórházukban, mely az idők folya¬ 
mán méreteiben is jelentékeny intézetté fejlő¬ 
dött. Külön elmegyógyító intézettel 1895-ben 
bővítették ki az egri kórházukat. Az elme-
gyógyítással különben már régóta foglalkoz¬ 
tak. Még II. József, a ki pedig épen nem volt 
ugyan barátja a szerzetes-rendeknek, de az 
irgalmasok nemes munkáját készséggel elis¬ 
merte, rájuk bizta az elmebajos egyházi em¬ 
berek gondozását. Már 1819-ben állítottak az 
egri kórház mellett elmebeteg-osztályt, a mely¬ 
ben 1820-tól 1905-ig összesen 1639 elmebete¬ 
get ápoltak. 

A régi kórház-épület azonban a mai köve¬ 
telményeknek már nem felel meg s ezért gon¬ 
doskodni kellett új épületről, a mely Thu-
róczy Kornél az irgalmas-rend magyar tarto¬ 
mányi főnöke és Stészel Sándor, az egri ház 
perjele buzgólkodásából most nagy áldozatok 
árán elkészült, mintegy millió korona költséggel. 

Az elmebeteg-osztály rostélyalakban épült 
két hatalmas épületszárnyban van, melyeket 
ismét három összekötő épület foglal össze 
szerves egységgé. A két, illetve három udvar 
ennélfogva zárt, de kellemes szórakozó helye 
az elmebetegeknek. A szobák, folyosók 4'ő mé¬ 
ter magasak, mindenütt villamvilágitással, víz¬ 
vezetékkel, légfűtéssel. A tiszta, szabad levegő, 
a világosság, a napfény, a fürdő, háló- és 
társalkodó-szobák mind alkalmasak arra, hogy 
a mennyire lehetséges, kellemesebbé tegyék 
a szerencsétlen élőhalottaknak életét. Ezen 
osztályt már a télen átadták rendeltetésének, 
a rendelkezésre álló 220 betegágyon az 1909. 
évben 257 elmebeteg volt ápolás alatt. Van¬ 
nak itt az állam költségén vagy magánfelek 
által közös szobákban elhelyezett betegek, to¬ 
vábbá magánfelek által külön szobában ápolt 
férfi-betegek. 

A kórház az Irgalmas-utczára néző hosszú 
épület földszintjén és emeletén van. A főbejá¬ 
ratnál levő lépcsőzete karszti márványból ké¬ 
szült, a patak mellett levő bejárónál lift áll 
a súlyos betegek felszállítására. 

A kórház öt osztályból áll: belgyógyászati, 
sebészeti, szemészeti, bőrgyógyászati és fogá¬ 
szati osztályokból. A földszinten van a bel-
gyógyászati-osztály kél nagy teremmel (24 ágy-
gyal) s négy külön szobával. Mellette társalgó¬ 
szoba könyvtárral. Az utczai főbejárat jobbol¬ 
dalán van a fölvételi-szoba, a fogászati műtő¬ 
szoba és rendelő-szoba. A bőrgyógyászati-osz¬ 
tálynak (két terem) külön bejárata van. 

A sebészeti-osztály az első emeleten van. 
Legérdekesebb része a műtő-terem, melynek 
lehető legmodernebb felszerelése magában véve 
ötezer koronába került, érdekes azután a ste¬ 
rilizáló helyiség. A sebészeti-osztályon 30 ágy 
van és négy első osztályú külön szoba. A sze¬ 
mészetnek külön négy ágya van. 

Az első emeleten kápolna is van 80 — 100 
személyre. Reneszánsz-stilű; mozaik talapzat¬ 
tal, szép falfestményekkel, a melyek a tizenkét 
apostolt ábrázolják. 

A hatalmas kórház-épület alatt húzódik a 
raktár és fűtőhelyiség. Az épület éjszaki olda¬ 
lán csinos kert van a betegek számára, gyö¬ 
nyörű virágágyakkal. Egészen külön épületben 
van a halottasház, a ravatalozó és bonczoló 
helyiség; ismét külön a gazdasági udvar s a 
rendtagok kertje, a melyet azonban állandóan 
használnak a csöndesebb elmebetegek is. Az 
új épület keleti végében van végre a gazda¬ 
gon berendezett gyógyszerészeti raktár, külön 
kötőszer- és méregosztály lyal. A régi épület¬ 
ben maradt a nagyforgalmú gyógyszertár, de 
ebben is történtek az építkezés alkalmával 
átalakítások, valamint a régi épületet is tel¬ 
jesen megújították. 

ÁLMODÁS ARANYTETŐKRŐL. 
Még mindig visszafáj lelkemben 
Az a különös, balga bánat: 
Mért nem születtem bíbor-bölcső, 
Pompás paloták úrfiának? 

Mért nem a legszebb asszonyszívből 
Szakadt ki életem patakja? 
Mért nem sodort aranytetőkre 
Sorsom véletlen forgatagja ? 

Márványlépcsó'n fehér czipőknek 
Úri zenéje fáj nekem, még ; 
Himes szófák és selyemágyak 
Párnáján oh, hogy megpihennék! 

Sovárgom illatod és színed: 
Halk szavak és titkok hazája, 
Pompás vonalak, testek ringó 
Ütemet zengő női bája. 

Sovárgom nehéz brokát-függöny 
Aranyszegésű lehullását, 
Kilencz szobán át bolygó fénynek 
Csillagos messzevonulását. 

Sovárgom mély asszonyszemeknek 
Változó víztükrén az álmot, 
A kék felhőket, melyeken át 
A vér tüze nagyot villámlott. 

Itt halkabb dallal zengeném el 
Beám hulló csodáid: Élet. 
Itt a halál fenséges gyásza 
Nem volna gyötrelmes ítélet. . . 

De jaj, hiába zörgetem már 
Szivemmel ezt a szép világot: 
Magyar sorsom forgó viharja 
Az élet útfelére vágott. 

Völgyben születtem, völgyben éltem, 
Völgyek köde takar be gyászszal; 
Aranytűzben égő tötökről 
Hiába sir lelkemben száz dal. 

Oláh Gábor. 

ARCZKÉP. 
Lim-lom Írások, vén papírok közül 
Egy fakó fénykép is előkerül. 
Diákkori emlék .. . Avultság s poézis . . . 
Harmincz s néhány arcz . . . Köztük az enyém is. 

Csupa pelyhedző bajuszú legény, 
Iskolától bucsnzás idején 
S közöttünk ősz professzorok középen 
Eég volt . . . Egymást elfeledtük mi régen. 

De most — egyszerre — iskolaszag 
Egy-egy név . . . Pár csíny . . . Éled egy-egy alak. 
S ez hát én voltam ! - - Furcsa, fránya emlék: 
Mintha ma is még az a fiú lennék. 

S a hogy villódzik lelkem előtt a múlt 
S már színre kap újra, mi régen elfakult, 
Jön ím á-bó-cés kislányom, az édes . . . 
• Mit nézegetsz, apám? Miféle kép ez?» 

8 ölembe veszem. «No rám ismersz-e hát ? 
Diákkorában milyen volt apád?!» 
S ámulva tekintget szerte a képen, 
Csönd... Nagy évek, most vénülök meg, érzem ! 

És sorra nézi az összes arczokat. 
Az enyémen szeme meg nem akad. 
liámondja: «Ez sem !...» Tétovázva végre 
Rámutat egy arczra, de nem az enyémre. 

«Ez a legszebb !» — S boldog mosoly lyal ajakán 
Nyakamba borul. «Ugy-e ez voltál, apám ?...» 
S felelni sem enged, úgy csókol, beczézget 
Mért szomorítsam? Eldobom a képet. 

Telekes Béla. 

VICZA REGÉNYE. 
BEGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Zsoldos László. 

X. FEJEZET. 
A. k incskeresők . 

- *N-no!» Miféle «n-no» ? — ütött szöget 
a fejembe özvegy Szabónénak különben nyájas 
szavaiból ez az elnyújtott, furcsa hang. Mintha 
azt mondta volna : 

- N-no, parancsoljatok ebédelni, - - ha már 
itt vagytok. 

Még egy «en»-nel is, hogy: «no egyél!», «no 
igyál!», «no ülj le!» bizonyos leereszkedés 
rejlik ebben a ravasz szócskában, a melynek 
tulajdonképpen biztatást, megvan a szava is: 
nógatást kellene jelenteni.-Hát még uramfia, 
két «n»-nel! Csupa immel-ámmal való köllet-
lenség. Valóságos kitoló kása. 

El kell ösmerni, hogy nagyon jó ebéd volt, 
hanem a kedv bizony éppenséggel nem illett 
hozzá, sem a lakomához, sem ahoz a szíves és 
szerető készséghez, a melylyel özvegy Szabóné 
egész délelőtt sürgött-forgott a konyhán, hogy 
megvendégelje az ő jövendőbeli menyét meg 
a menye mamáját. Nem, nem; bárhogy ipar¬ 
kodtak is ezt palástolni előttünk a házigazdáink, 
ez a palást sehogy sem takarta el azt a nyomott 
hangulatot, a mely, mint valami időközben vá¬ 
ratlanul befurakodott hivatlan vendég, nyájas 
udvariaskodások között bár, de azért bántó 
vigyorgással, ott terpeszkedett a lóezán, a hol a 
tanító feszengett az anyjával; ránehezedett az 
asztalra, beleült (tudniillik nem a tanító vagy 
az anyja, hanem ez a nyomott kedv) a tá¬ 
nyérunkba, hogy elvegye az ételnek az ízét 
és láthatatlanul szorongatta a torkunkat úgy, 
hogy belefojtódott nemcsak a bizalmas szó, 
hanem jóformán még a falat is. 

Ki, vagy mi hozta ide közénk ezt a fojtogató 
hangulatot, nem tudtam volna megmondani, 
de annyi bizonyos, hogy Szabón attól a pilla¬ 
nattól fogva vettem észre, a mikor anyuskám a 
kocsin megvallotta, hogy Kramolin bácsi ki¬ 
fizette érte a tízezer koronát: és mialatt mi az 
imént átöltözködtünk bent a szobában, Mihály 
odakint a konyhán mindenesetre elmondta ezt 
a dolgot az anyjának, és szent, hogy Márta 
néninek, a ki még csak egy félórával ezelőtt 
is oly elragadtatással fogadta volt a mamát, 
valami okból — a melynek az értelmével még 
nem voltam tisztában — szemet szúrt Kramolin 
bácsi nagylelkűsége; épp ügy, mint a fiának, 
a ki a dolog hallatára visszahúzta tőlem a 
kezét. 

- De hát, Istenem, miért? - - tűnődtem 
magamban, mialatt fanyar mosolygással felel-
gettem ebéd közben Szabóné közömbös kérdé¬ 
seire. Oly valami nagy megróni való van abban, 
ha az őrnagy — hogy az Isten áldja meg! — 
megmentette az anyuskát a gyalázattól? Attól, 
hogy úgy bánjanak vele, az én anyámmal, mint 
a gonosztevővel ? Sikkasztóval ? Ártatlanul ? És 
megmentette a nélkül, hogy nekem hozzája kel¬ 
lene mennem feleségül, a mire pedig kétségbe¬ 
esésemben már én magam rászántam maga¬ 
mat. Sőt még tiltakozott is ez ellen a föltevés 
ellen az öreg. Hisz ez a legnemesebb dolog 
volt a szegény jó Herr Majortól, a miért kezet 
szeretnék neki csókolni. Sőt, ha hazaérkezem, 
meg is teszem. Meg én. Odamegyek hozzá, 
vagy elcsípem a Váczi-utczában, elejbe top¬ 
panok, megfogom a kabátja gombját, és : 

- Hopp, kedves Herr Major! — kiáltom -
Halt! Mekkálni! 

Aztán mielőtt az öreg fölocsúdhatnék a meg¬ 
lepetéséből, elkapom a kezét, lehajlok raja 
és czupp, megcsókolom. A kezét. Csak a kalap¬ 
tűm meg ne szúrja majd az állat, a hogy — gon¬ 
doltam — lehajtom a fejemet, és ettől a moz¬ 
dulattól a karima tótágast áll, a kalaptű meg 
tisztelgésre emelt szurony módjára fölfelé döfő-
dik rajta. 

Ezek a benső tanakodások annyira elfoglal¬ 
tak, hogy lassacskán már meg is feledkeztem 
az okról, a melynek származásukat köszönhet¬ 
ték, t. i. a hűvös vendéglátásról. S ebéd végén 
magam is helyeslőleg bólintottam, a mikor 
Szabóné ránk tukmálta, hogy most már nem 
akar tovább fárasztani minket, bizonyára meg¬ 
viselt bennünket az. izgalom, s anyuskámat rá¬ 
adásul az út is, hát csak szunyókáljunk egyet 
délután, s este, igen, este majd beszélgethetünk. 

A mely szíves marasztalásra mindketten föl¬ 
keltünk az asztaltól, és visszavonultunk a szo¬ 
bánkba, hogy bóbiskoljunk egyet a hüs fél¬ 
homályban. 

Mielőtt azonban zabba mentek a lovak, fél¬ 
álomban egyszer csak hallom, hogy édesanyám 
szólít suttogón: 

— Vicza! 
Tessék, anyus! — dünnyögtem leragadó 

szempillával. 
Mi lelte ezeket, hogy olyanok voltak, 

mintha karót nyeltek volna? 

hízelgő vigyorgással. — Tetszik-e tudni, aranyos 
nagyságám, hogy mit akarnak ezek a bambák? 
Hát azt mondják, kézit csókolom, hogy a 
czigányasszony, ott a hegyen, — és kibökő moz¬ 
dulattal mutatott a Páring mögül kikandikáló 
hegy farára, - - azt jósolta nekik, hogy csak 
akkor sikerül a falunak kiásni a kincset, ha egy 
szép urikisasszony, a ki nem idevaló, egyedül 
végigmegy éjszaka Fatia Negra alagútján; mert 
a hova majd az a kisasszony néz a föld alatt, 
ott mindenütt lehámlik a kő meg a föld, és 
kiragyog alóla a sok drágaság. 

— Nos, és ? — kérdeztük a mama is, meg én 
is kíváncsi izgalommal. 

— No, és hát ezek most azt mondják, 
hogy — jaj istenem, hogy is lehet valaki eny-
nyire bamba! — hogy hát a kisasszony menjen 

— Nem tudom, anyuska, - - s a következő 
pillanatban már egy csúf dongó tolakodott mély 
zümmögéssel közém meg a tanító közé a lugas¬ 
ban épp úgy, mint tegnapelőtt, a mikor a vas¬ 
úton elmaradó útitársról beszélt nekem. 

Nem sokáig alhattam. 
- Vicza! — hallottam ismét a mama hang¬ 

ját, s éreztem, hogy gyengéden megérinti a 
karomat. Vicza, kelj föl! Gábrisékhoz 
megyünk. 

— Igen, igen, — dörzsöltem meg a szememet, 
(mert még korántsem pihentem ki az izgal¬ 
makat) s összehunyorított képpel föltápász-
kodtam. 

Az édes már utczai ruhába öltözötten várt 
reám. 

— Nem tudtam elaludni, — magyarázta 
észrevehető idegességgel. — Egy dongó folyton 
a fülem körül zúgott. 

- Aha — gondoltam magamban, - - isme¬ 
rem ezt a dongót. Nekem már egészen bent van 
a fülemben. — Hamar magamra kapkodtam a 
hacuhámat, és mert a tanítóék (miként azt 
özvegy Szabóné jóízű hortyogása jelezte) még 
az igazak álmát aludtak a szomszéd szobában, 
lábújjhegyen kiosontunk a házból. 

Gábris bácsiékhoz érve, kiderült, hogy még 
ott is alszik az egész família. Flóra, a lompos 
szakácsnő, a maga jószívű, bárgyú vigyorgásá-
val nagy örömmel szaladt hozzánk kezet csó¬ 
kolni, s mindjárt késznek mutatkozott arra, 
hogy fölverje a kedvünkért a gazdáit. Az anyuska 
azonban ezt nem engedte meg neki, s hogy le¬ 
csillapítsa a leányzó nyugtalan felbuzdulását 
(a mely hasonló volt a hazatért gazda körül 
ugrándozó kis kutyáéhoz), ráterelte a szót arra 
a három, hatalmas szál süveges oláhra, a ki 
ott kuporgott az udvar alsó végén a disznóólv 

előtt, merőn ránk bámulva. (Most, hogy oda¬ 
pillantottunk, mélyen lekapták a süveget a fe-: 
j ükről.) | 

- Jól van, Flóra, Csak hadd aludjanak a | 
nagyságos úrék. Mondd meg inkább nekem, hogy 
mit keres ott az a három oláh ? Kit várnak ? 

A szolgálónak még a rendesnél is szélesebbre 
húzódott a szája, annak a jeléül, hogy most 
jelentőségteljesen mosolyog, 

— Jaj, aranyos nagyságáin, azok deputáczióba 
jöttek. 

- Kihez, te ? 
- Az úrhoz. Ásni akarnak. 
- A földalatti utat? — kérdeztem én. 
- Azt, kisasszony. Ott sok kincset rejtett el 

(ennél a névnél keresztet vetett magára) Fatia 
Negra. Azt szeretné a falu kiásni, ha meg¬ 
engedné a nagyságos úr. Felesen. 

- Uhum, — fordult felém a mama. — Tudod, 
hogy a fele kincs, a mit kiásnak, Gábris bácsié 
lenne. 

- Na, •— mondtam magamban, mert a cseléd 
előtt nem akartam szólni, — akkor kimászik 
a bácsi a bajból. Nem kell neki tönkrejutni. 

A KÓRHÁZ KERTJE. — AZ ELMEGYÓGYÍTÓ INTÉZET ÉPÜLETE. 

AZ IRGALMASOK EGRI ÚJ KÓRHÁZA. 

- Igenis, nagyságám, - - erősítette Flóra. 
A fele a nagyságos úré, a fele meg a falué. 
Már azoké, a kik ásnának. Csakhogy, kézit 
csókolom, azt hiszem, elkéstek vele. 

- Hogyan? — szóltam közbe. 
- Hát úgy, aranyos kisasszony, hogy azt 

hallom, Jákob tekintetes úr most már feleségül 
veszi Hilda kisasszonyt. 

- Ah! . . . 
- Igenis, kézit csókolom; és akkor — re¬ 

besgetik a faluban - - Jákob tekintetetes úr 
pujiakat hoz ide és azokkal ásatja ki napszámba 
a tengersok kincset. És majd a tekintetes úr 
felez a nagyságos úrral. A mi falunk pedig nem 
kap semmit. 

Kiérzett a hangján, hogy ezt bizonyos kese¬ 
rűséggel mondta; hiába, ő is borbátvizi volt. 

* Most a három oláh, a ki — mint félszemmel 
láttam — eddig tanakodva dugta össze a fejét, 
mialatt folyton odasandítgatott mihozzánk, föl-

^czihelődött, és egymást bökdösve, tétova járás¬ 
sal felénk tartott. Levett süveggel jöttek oda, 
s - mi ösztönszerüleg hátrább próbáltunk 
húzódni tőlük, de nem sikerült, - - egymás 
kezén-fején keresztül kezdtek kapkodni a kezünk 
után, hogy megcsókolják, oláhul jó napot és 
Isten áldását kívánva nekünk. A mikor mind¬ 
ezen túl estek, akkor a legidősebb közülök szóles 
taglejtéssel magyarázni kezdett valamit nekem, 
majd, miután látta, hogy nem értek oláhul, 
Flórának, untalan rám mutogatva. 

- Mit bököd az mindig felém azzal a pisz¬ 
kos újjával? — tekintettem némileg megszep¬ 
penve a lompos szakácsnőre. 

— Kér valamit tőlünk ? - - toldta meg a szót 
az anyuska. 

Gábris bácsiék cselédje, a ki idáig látható 
érdeklődéssel halgatta az oláh beszédjét', eltolta 
magától a némán figyelő két társa közé a süve¬ 
ges embert 

—- Eredj már, te bolond! - - fordult felénk 

végig éjszaka egyedül az alagúton, mert a kis¬ 
asszony szép is, és nem is idevaló. 

— Jujj! — pillantottam irtózva anyámra. -
Ezek igazán nagyon ostobák! 

— Hiszen azért mondom ! — tódítóttá Flóra 
és korholó hangon hadart valamit a bámészkodó 
három embernek. Azok eltátották a szájukat, 
morogtak valamit és (ezúttal már nem csókol¬ 
ták meg a kezünket) megbillentvén a süveg¬ 
jüket, elszontyolodva lassan visszatértek a 
disznóól elé. 

— Szegények! - - sóhajtotta Flóra utánuk 
nézve. 

— Jujj, anyuskám, — borzongott keresztül 
rajtam valami megmagyarázhatatlan félelem, — 
még hogy én menjek végig éj idején Fatia Negra 
alagútján! Egyedül! Nézd, ott a bejárata! — s 
az emeleti tornácz alól rejtelmesen sötétlő ala¬ 
csony vasajtóra mutattam. 

— Hanem, azért, — szökkent el a nyelvem¬ 
ről szinte önkénytelenül a szó, a melyet azon¬ 
ban rögtön elharaptam, mert nagyhangú és üres 
hivalkodásnak véltem, hogy kimondjam, a mi 
ebben a pillanatban úgy futott keresztül rajtam, 
mint valami gyöngéd villamos áram. Csak hízel¬ 
gőn simultam az anyus szoknyájához, és ra¬ 
jongva szorítottam magamhoz a derekát, 

— Mit: «hanem azért* ? — fürkészte az 
arczomat fájdalmas mosollyal az édes. 

- Semmit, kis anyám, — és mint a kis boczi 
az anyjához, szerelmesen dörgöltem a fejemet a 
karján feszülő fehér csipkeújjba. 

Fönt a tornáczon álmosan és roszkedvűen 
megjelent Tüda nyápicz alakja. 

Kijött, meglátott minket, aztán ugró lépés¬ 
sel beszaladt a szobába. 

- No gyerünk! - - tolta le gyöngéden a 
kezemet a derekáról az anyuska. Föl¬ 
ébredtek. 

(Folytatása következik.) 
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SZIGETEK KÖZÉP-FINNORSZÁGBAN. 

FINNORSZÁG NYÁKON. 
Finn embernek már a nyár puszta fogalma 

is Eldorádot jelent. A hosszú, csaknem októ¬ 
bertől májusig tartó tél, a sok téli sport és 
szórakozás mellett is, unalmassá válik. Tavasz 
alig van. Májusban egy szál levél sem volt 
még a fákon, de júniusban egyszerre csak 
nekiindult és a hónap végén már nyári meleg 
fakasztotta a nyírfák lombját. 

A májusvégi iskolai vizsgálatok után ki¬ 
ürülnek a városok. Ha a családfő nem hagy¬ 
hatja is el hivatalát, családját okvetlenül 
nyaraim küldi mindenik. Finn ember csak 
akkor megy fürdőre, ha igazán beteg, de nem 
családostól, ugyanis a családnak csak beteg 
tagjai mennek fürdőre. 

Legtöbb családnak van egy kis szigete, vagy 
még inkább parasztbirtoka egy szigeten. Ilyen 
kis birtok megszerzése nagyon egyszerű és 
olcsó, - - mert ha tó igazán ezer van Finn¬ 
országban (az apróbbakat hozzászámítva még 
több is), akkor sziget legalább tízezer. 

Majdnem az egész országban vizén közle¬ 
kednek. A tavak ugyanis többnyire összeköt¬ 
tetésben vannak egymással, egyiknek befolyása 
van a másikba. Néha egy-egy folyó megsza¬ 
kítja és odább újra tavat alkot. 

A víz különböző szintje az átfolyásnál ve¬ 
szedelmes vízeséseket alkot. Némelyek majd¬ 
nem megközelithetetlenek. Oulu környékén 
csak tavaly óta akadnak vállalkozók a kocz-
kázatos kirándulásra. Külön e czélra készített 
keskeny, hosszú, úgynevezett «koskivene»-n 
(zuhanócsolnak) ülnek a turisták és a kormá¬ 
nyos, erős, bátor, északfinnországi fiatal le¬ 
gény. Minden vízesésnek állandó számú hul¬ 
lámai vannak, így a mankala-i zuhatagnál 
három nagy hullám van. Éhez kell szabni a 
csónakot is, melynek két hullám hosszúságú¬ 
nak kell lennie. Visszafelé lovakkal, északabbra 
rénszarvasokkal szállítják a csolnakot. 

Gazdasági szempontból nagyon fontosak a 
• koskik». Finnország fakivitelét jelentékenyen 
megkönnyítik. A parasztok házilag készített 
kátrányát, hordókba öntve ezeken szállítják. 

A legtöbb sziget gazdag paraszt birtoka, ki 
olcsó bérletben kiadja egy részét villateleknek. 
Az is gyakori eset, hogy a nyaraló a tulaj¬ 
donos, és ő adja bérbe a földmívelőnek, a 
kinek télen át gondozni is kell a házat. 

A nyaralók egyszerűen épülnek, mindig fá¬ 
ból. Kevés, de nagy szobákból állanak. Be¬ 
rendezésük egyszerű, naiv finn paraszt-bútor. 
Elmaradhatatlan függeléke a finn falusi ház¬ 
nak és nyaralónak a «Sauna», ez a specziális 
finn gőzfürdő. Eendesen tó vagy tenger part¬ 
ján épül. Két szobából áll, a külső az öltöző¬ 
kabin, a belső a fürdő-szoba. Itt egy tetőig 
érő széles cserépkemencze van, melynek üst¬ 
jében víz forr. A kemencze oldalán vasajtóval 
ellátott nyilas van, melybe a forró vizet öntik. 

így keletkezik a gőz. A szobit többi részét 
széles fapadok foglalják el. A fűrdőzőket illa¬ 
tos nyirfalombbal veregetik, melyet hidegvízbe 
mártanak. Utána rögtön hideg fürdőt vesznek 
a tóban. A parasztok aratás idején minden 
nap használnak ilyen gőzfürdőt. 

Nyáron a főtáplálék tej, hal és bogyó. Vizet 
nagyon kevesen isznak, tej minden étkezésnél 
van az asztalon. Szintúgy nem hiányozhatik 
a vaj sem, melyet vékonyra sütött kemény 
árpa- és rozskenyérre kenve esznek. 

A tejfogyasztásnak különös formája az aludt¬ 
tej leves (nniiá». Mesterségesen tenyésztett ba-
czillussal az aludttejet nyúlóssá változtatják, 
így tálalják és erősen megczukrozva, «inge-
fera» nevű csípőd fűszerrel meghintve fogyaszt¬ 
ják. Egyes vidékeken sózva eszik. 

A tavak rengeteg halat adnak. A pisztrán¬ 
gok minden fajtája egész a nemes lazaczig 
bőven terem bennük. 

Július végén kezdődik a bogyó-érés. Ez Finn¬ 
ország luxusa! Epren és málnán kívül még 
számtalan bogyó terem itt, melyet délebbre 
nem is ismernek. 

Fűszál nagyságú, aprólevelű bokrokon terem 
a mustikka. A piros kari ft'°> melyet márczi-
usban szednek a hó alól. A vörös és sárga 
mocsári bogyók, valukka és suo-muurain ki¬ 
zárólag csak északi Finnországban teremnek. 

A sokféle bogyóból készülnek a jellegzetes 
északi kocsonyák, medúza-szerű tömegek, me¬ 
lyek egy ebédnél sem hiányozhatnak. 

A rövid nyár mintha igazán kárpótolni 
akarná a tél kellemetlenségeit. Él, virágzik, 
terem minden. A szinek valamivel sápadtab-
bak mint délen, de talán finomabbak is. Éj¬ 
jeli napfénynél olyan a vidék, mint egy mű¬ 
vészi pasztell-kép. 

A napvilágos éjszakák fenséges, nyugodt 
hangulatát semmiféle déli ragyogás és keleti 
pompa nem pótolhatja. 

Itt déli Finnországban nem látszik ugyan 
a nap egész éjjel, de északról idáig küldi fé¬ 
nyét. A legkésőbbi naplemente, a mit itt lát¬ 
tam, 10 óra 50 perczkor volt. Ilyenkor leg¬ 
szebb a víz. Ezer szine van, olyan mint egy 
impresszionista festmény közelről nézve. A ta¬ 
vak körül kékek a sziklák és bíborvörösek a 
fenyők. Csak a nyírfák kérge fehér, sokkal 
vakítóbban fehér, mint nappal. Később az 
éles szinek összeolvadnak és éjféltájt már lila 
az egész világ. 

A holdat majdnem egy hónapig nem látják 
itt. Északon Oulu környékén naplemente 11 
óra 40— 50 perczkor van, és félkettőkor már 
újra hajnalodik. Tornio vidékén egy hétig le 
sem tűnik az égről. 

Aava-saksa az éjféli napot látogató kül- és 
belföldi turistáknak állomása. Északi Finn¬ 
ország és Lappföld határán van, magas hegy 
csúcsán. Innen nézi nyaranta száz meg száz 
angol, hollandi, dán (elvétve magyar) termé¬ 
szetimádó a fenséges öröknapot. 

Éjjel 12 órakor eléri a nap a látóhatárt. 
Kocsikerék nagysági;, aranysárga, vakító kör¬ 
lap. Már-már azt hiszszük, hogy eltűnik sze¬ 
münk elől, — alsó széle már szinte belemerül 
a horizont biborfelhőibe - - és ime remegni 
kezd a nagy tűzkolosszus és remegnek körü¬ 
lötte az aranysugarak. Ez a csodálatos resz-
ketés körülbelül öt perczig tart. Öt gyönyörű, 
babonás, felejthetetlen perczig! Magunk is 
félünk, remegünk, csodát várunk . . . És azután 
megindul a nap lassan, méltóságosan fölfelé -
keleti irányban. 

Herrmann Irén. 

A BRÜSSZELI KIÁLLÍTÁS. 
Világkiállítás! 
Sokak előtt elavult fogalom ez. Pedig a nagy 

kereskedő és iparűző nemzetek épen mostaná¬ 
ban nyakra-főre tervezik a világkiállításokat. 
Bár sokszor nagy deficzittel végződnek, mégis 
hasznot hozók: rendkívüli idegenforgalmat 
teremtenek, megismertetik egyik ország ipari 
és más termékeit a másikkal. 

Talán nem lesz érdektelen néhány nagyobb 
kiállítás költségének adatait e helyen fel-

SZ1KLÁK HEVOSSAARI SZIGETÉN. 

F I N N O R S Z Á G N Y Á R O N . — Dr, Wichmann György föLételei. 

LÁPIÁ KYMI FOLYÓNÁL. 

sorolni. A francziák többször ráfizettek kiállí¬ 
tásaikra. Az 1867-iki párisi kiállítás 20 millióba 
került, 10.200,000 ember látogatta és a tiszta 
nyereség 2.800,000 koronára rúgott. Ez arra 
csábította a francziákat, hogy még nagyobb 
szabású kiállítást rendezzenek. Ez meg is tör¬ 
tént 1878-ban. Az eredmény 32 millió deficzit 
volt. Viszont az 1889-iki világkiállításuk, mely¬ 
nek 32 millió látogatója volt, 50 millió be¬ 
vétellel és 10 millió haszonnal végződött. Az 
1900-iki kiállításra tudvalevőleg ismét ráfizet¬ 
tek a francziák. Ez volt a sorsa a bécsi 1873-iki 
kiállításnak is, a hol 50 millió, a filadelfiai 
kiállításnak 1876-ban, a mely 20 millió, a 
melbourneinek 1880-ban, a mely hét millió és 
végül a csikagóínak, mely 140 millió költség 
mellett, 43.750,000 korona veszteséggel zá¬ 
ródott. 

És azért ez sem az amerikaiaknak, sem a 
többi nemzetnek nem vette el a kedvét a ki¬ 
állítástól. Jól tudva, hogy e nagy tőke-veszte¬ 
ségek az ipar, a kereskedelem és összes gazda¬ 
sági élet terén a nemzetnek jól kamatoznak. 
Az olaszok például 1906-iki milánói kiállí¬ 
tásuk után jövő évre ismét Eómában, Turin-
ban rendeznek világkiállítást. 

A belgák sem utolsó üzletemberek. 1905-iki 
liégi világkiállításuk után most Brüsszelben 
lépnek ismét nagyszabású nemzetközi kiállítás¬ 
sal a világ elé. Mert e kiállítás igazán nem¬ 
zetközi, ott van Perzsia, Dánia, Törökország, 
Egyptom, Luxemburg, Ausztria, Svájcz, Ame¬ 
rika, Japán, Anglia, Németalföld, Olaszország, 
Németország és maga Belgium csak.. . Magyar¬ 
ország nincs sehol. De talán mégis. Csakugyan 
megtaláljuk egy csoportban Zsolnay pécsi 
gyárának termékeit . . . de sajnos, az osztrák 
csoportban. Ez egyen kívül azután nincsen 
semmi. Ez fáj a magyar szívnek. Nem szük¬ 
séges az ilyen kiállításhoz nagyszabású magyar 
pavillon, a milyennel másutt szerepelt már 
Magyarország, nagy költséggel, talán elég er¬ 
kölcsi, de annál kevesebb anyagi sikerrel. 

Ott van például a brüsszeli kiállításban 
Dánia. A többi ország között ugyancsak sze¬ 
rény méretű kiállítással szerepel. De azért 

AZ IMATRA-ZUHATAG. 

minden művészet szerető igaz gyönyörrel le¬ 
gelteti rajta a szemét. Egyszerű ízléses keret¬ 
ben ott láthatjuk világhírű porczellán termé¬ 
keiket, Jessennek, az egykori szobrásznak, 
páratlanul kedves, eredeti, sajátkezüleg dom¬ 
borított ötvösműveit és ékszereit, szép könyv¬ 
kötéseket, kerámiai tárgyakat és végezetül a 
kopenhágai iparművészeti múzeumnak igazán 
válogatott, modern iparművészeti csoportját. 
A keret is, a mint említettem, egyszerű és 

A KAI.KKISTEN CSATORNA ELEJE. 

nem költséges. És mégis szorgalmasan vásá¬ 
rolnak náluk. 

Mert még nem láttam olyan látogatott ki¬ 
állítást, mint a milyen a brüsszeli. Mintha ke¬ 
let és nyugat népei itt adtak volna találkozót 
egymásnak. És Brüsszel igyekszik megfelelni 
nagyvárosi hivatásának. Egyébként is elősze¬ 
retettel nevezi magát «kis Parisnak». A várost 
átszelő két és fél kilométer hosszú boulevard, 
minden másnap nyolcz órától éjfélig valóság¬ 
gal tündérországba illő, színes villamos fény¬ 
ben úszik. 

A kiállítás helye a Bois de la Cambre köz¬ 
vetlen szomszédságában van és elrendezése is 
nagyon kedvező. A nagyobb épületcsoportok 
közt, belga, franczia, német és német-alföldi 
jellegű, gyönyörű kertek terülnek el, kellemes 
nyugvóhelyül kínálkozva a gazdag tartalmú 
pavillonokban kifáradt szemlélőnek. 

A kiállítás '.)() hektár területet foglal el; a 
szép avenue de Louise (Brüsszel Andrássy 
útja) végének közelében. A főbejárón belépő¬ 
től balra terül el ős-Brüsszel, híven vissza¬ 
varázsolva- gót stilű házaival, kedves tornyai¬ 
val, hívogató régies vendéglőivel. A hozzá 
vezető kapuzat mint építészeti alkotás is 
elsőrendű. 

Távolabb, franczia modorú kert mögött emel¬ 
kedik a belga szorgalom impozáns megteste¬ 
sülése gyanánt a kiállítás legnagyobb épülete, 
a belga iparcsarnok. Ehhez csatlakozik Ang¬ 
liának nemcsak méreteiben nagy, de tartal¬ 
mában is értékes és főleg nyugodt hatású fel¬ 
szerelése által már első pillanatra rokonszen¬ 
vet ébresztő kiállítása. 

Hátrább emelkedik a belga iparcsarnokkal 
szinte vetekvő építmény, mely egyes részeiben 
a francziák gazdag ipari- és iparművészeti, 
éa több más nemzet kiállítását tartalmazza. 
Ehhez csatlakozik az óriás méretű és zakatoló 
gépeivel szinte félelmetes hatást keltő nem¬ 
zetközi gépcsarnok. Ezek a gépek a nagy és 
munkás nemzetek ipari fejlettségének leg-
igazabb fokmérői. 

A belga iparcsarnok előtt végig haladó út 
Brüsszel város reprezentáeziós pavillonjához 

A KOSKIVENE (ZUHANÓ CSÓNAK) VISSZASZÁLLÍTÁSA A VÍZESÉSHEZ. FENYŐERDŐ A SZIKLÁKON MANKALÁNÁL. 

FINNORSZÁG NYÁRON. 
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1. Németalföld kiállítási épülete. 2. Ős-Brüsszel bejárata. 3. A belga iparcsarnok homlokzata. 4. Brüsszel város pavillonja. 5. A kiállítás látképe. 6. Németország 
kiállítani épülete, előtte a hollandi kert. 

vezet, mely francziás oromzataival, szép arányú 
tornyával a kiállítás egyik legszebb dísze. E 
tekintetben szinte vetekszik vele a kissé tá¬ 
volabb fekvő Németalföld kiállítási épülete, 
melynek gazdag tartalma méltó gazdag kül¬ 
sejéhez. Vele szemben emelkedik Paris pavil¬ 
lonja, melyben főleg a város oktató intézeteit, 
iskoláit tanulmányozhatjuk. 

Ez épületcsoportok közt elterülő festői és 
jellegükben mégis eltérő franczia és hollandi 
kertek mögött találjuk Németország kiállítá¬ 
sát. Talán azt mondhatnám reá, hogy ez a 
kiállítás legkomolyabb, legtanulságosabb része. 
A komoly, fáradhatatlan munka, a kitartó vas¬ 
szorgalom és igyekezet eredményeit láthatjuk 
itt egyesítve. 

Azonkívül a németek megtették a kiállítá¬ 
sok történetében azt hiszem páratlanul álló 
csodát, hogy hatalmas kiállításukkal, melyben 
az iparművészeti csoport külön áll az ipari, 
és közoktatásügyi csoporttól, a megnyitás nap¬ 
jára teljesen elkészültek. Büszkék is erre a 
németek. Méltán várt sikerük be is követ¬ 
kezett, mert a kiállítás elsősorban technikai 
és ipán termékeiket mutatja be, a miben pedig 
ugyancsak erősek. 

A BRÜSSZELI VILÁGKIÁLLÍTÁSRÓL. 

Modern épületcsoportjával szépen illeszkedik 
az erdős környezetbe. Az iparművészeti osz¬ 
tályban, mely az épület elejét foglalja el, sze¬ 
repelnek Németország legjelesebb tervező mű¬ 
vészei. Legimpozánsabb része e kiállításnak 
a hatalmas gépcsarnok. 

Belgium meg lehet elégedve az elért ered¬ 
ménynyel. A legnagyobb nemzetek nemes ver¬ 
sengéssel vettek részt e kiállításon, melyen az 
egyes nemzetek nem a fegyverek erejével, ha¬ 
nem tudásuk és anyagi erejük nemesebb fegy¬ 
verével küzködnek egymással. 

Csányi Károly. 

A PÁPA. 
Elbeszélés. — Irta Krúdy Gyula. 

A folyó, a mely akkora hegyek között ván¬ 
dorolt messzi czélja felé, a mely hegyek már 
szinte olyanoknak látszottak, mintha bizonyos 
részüktől kezdve nem is a földhöz tartozná¬ 
nak, hanem a ködhöz, felhőhöz és vállukon 
a téli éjszakában élesen szikrázó csillagok 
üldögélnének, - - a folyó, mondom, bizonyos 
helyen megválott az öreg baráti hegyektől és 

egy vidám, jó kutya hűségességével és fürge¬ 
ségével futkározott el a vörös téglafalu ko¬ 
lostor mellett, a mely üres ablakaival meg¬ 
vakult öregként bámult arra, valamerre Szent 
Péter-falva felé. A folyó sem volt közönséges 
folyó, mint vénapjai nem, a hegyek, de a 
kolostor különösségében, magányosságában és 
vénségében messzi földön nem találhatott von' 
párjára. A folyó félig-meddig körülölelte a 
vénséges vén faiakat és havas jégtáblákat szál¬ 
lítván lengyel tájak felé, gyorsan megbeszélte 
az újságokat a széltől búgó keleti toronynyal, 
a hol senki sem lakott, csak a vak barátnak 
jisórtő szelleme; majd sebesen tovakanyaro¬ 

dott és többé nem látott mást, csak nagyhasú 
hegyeket és szálfát szánkóztató tótokat. A ke¬ 
lek tornyon - - a félig összedőlöttön, - - csu¬ 
pán a csókák maradtak, a mely madarak úgy 
megszaporodtak, mintha a hópelyhekkel együtt 
hullottak volna alá, valamint ott maradott a 
vak barát, hogy tovább kisértgessen, mint már 
ez ötszáz esztendő óta rósz szokása. 

Odabent a falak mögött, a kolostorban, a 
mely terjedelem és vénség dolgában leginkább 
egy középkori várhoz hasonlított, csak a pápák 
laktak és a barátok. A pápák huszonnégyen 
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voltak, a barátok hárman. A pápák többnyire 
kecskeszakállt és rövid bajuszt viseltek, mint 
akár a középkori zsoldos-katonák, piros kabát-
jukra és aranyos fövegükre vastag port rakott 
százesztendők során a visszhangos folyosó. 
A kapu felé hetyke Borgiák függtek megfakult 
rámákban és hideg pillantással néztek szom¬ 
szédjaikra. Majd Sándorok jöttek búskomoly 
magatartással, néhány szelíd Incze, - - a sort 
egy haragos tekintetű, szinte zordon képű, 
aranykeresztes pápa zárta be, a kinek fekete, 
hegyes szakálla, szúrós szeme és fenyegetőleg 
felemelt jobbkeze szinte azt látszott jelké¬ 
pezni, hogy ő a legnagyobb úr ebben a ko¬ 
lostorban és ő utána üresen maradtak a falak. 

Még az idő is respektálni látszott ez utolsó 
pápa ruházatát. Vörös köpenyege élénken vil¬ 
logott a homályban, fejfedőjén csillogott az 
arany és a szúrós szeme messzire követte 
azokat, a kik a folyosón végigbandukoltak. 
A három barátra vigyázott ez a szigorú pápa, 
névszerint Gergely, de hogy a hányadik e 
szépnevű fejedelmek között, azt már senki 
sem tudta a kolostorban. 

Különben is a pápákra mostoha sors vir¬ 
radt, a mióta a kolostor elnéptelenedett. Senki 
sem törődött többé velük és a barátok, ha 
lehetett, egy mellékfolyosót választottak ahoz, 
hogy az étkezőbe vagy egyéb helyekre eljus¬ 
sanak a rengeteg épületben. György barát 

egyedül lakta az üres emeletet és ha kedve 
tartotta, egy hétig sem kelt fel az ágyból. 
A viczerektor, Murgai úr valahol a ház leg-
távolibb sarkában húzta meg magát és körül-
belől öt esztendő előtt vélte érdemes dolog¬ 
nak a megszólalást. Fehéredő fejét a két ke¬ 
zére támasztotta és tenyerével eltakarta sze¬ 
mét, mialatt az ebédet végigette az ürességtől 
kongó étkezőben, a hol mindenféle rejtélyes 
fali szekrényekben álldogáltak a boros palacz-
kok. György barát is csak az ebéd vége felé 
kezdett magában dünnyögni, habár ő soha 
sem haragudott sem a pápákra, sem a világra. 
Körülbelől tizenkét esztendeje haragudott meg 
utoljára, a mikor ebbe az eldugott^ kolostorba 
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büntetésből elküldötték. Ebből a kolostorból 
csak ritkán szoktak visszatérni «a világba* -
tudniillik más kolostorokba, - - az internált 
barátok. És György pap eljutott arra az állás¬ 
pontra, hogy neki a legjobb ezen a helyen 
megmaradni. Van enni-inni valója, czipőt is 
kap, ha czipője elszakad, a csuhával pedig a 
rendnek kell törődnie, nem pedig neki. Ebéd 
végzetével tehát eldünnyögte néhányszor va¬ 
lamely régen hallott nóta töredékét, a mire 
az őszfejű viczerektor méltatlankodva eltávo¬ 
zott és csupán a házfőnök maradt az asztaj-
főn, a ki addig az újságokat böngészte. A ház¬ 
főnök fiatal, fényesszemű és rózsásarezú barát 
volt, a kit ugyancsak azért küldtek a messzi 
kolostorba, hogy kissé megöregedjen. De a 
házfőnök még nem adta be a derekát. A ha¬ 
ját minden hónapban lenyiratta és- a homlo¬ 
kánál elválasztotta, körmét fényesitette és a 
pesti újságokat mindennap elolvasta. A szi¬ 
gorú pápával nem törődött, de nem félt a 
többi képektől sem, a melyekkel a középkorban 
tele akgatták a házat. Könnyedén, fiatalosan 
és mosolyogva járt-kelt a vén falak között, 
mint a ki teljesen bizonyosnak látszott lenni 
abban, hogy egykor jön megváltás a messzi 
nagyvárosból és újra a színházban ülhet, a 
hol a primadonna a Eip pártiját énekeli. 

György barát, a ki korban nem igen külön¬ 
bözött a házfőnöktől, néhány taktust mondott 
tehát, a mire Stefániusz megcsóválta a fejét 
az újság felett: 

- Jobbra nézz! Jobbra nézz! - - mondta 
röviden György úrnak, a mire György pap 
önkéntelenül lesütötte a szemét. 

Az ebédlő jobboldali faláról ugyanis a szi¬ 
gorú pápának egy második képe tekintett alá 
az engedetlen szerzetesekre, mintegy örökön 
emlékeztető gyanánt, hogy a büntetéseket ő 
találta ki e rend számára. 

György barát csak elmenőben szólt vissza 
a maga dünnyögő hangján: 

- Mi történhetik velem ? Tovább már nem 
küldhetnek. A legroszabb helyen vagyok már. 
Az volna a büntetés, ha innen elhelyeznének. 
Most pedig megyek egy kicsit aludni. 

A házfőnök békét intett fehér kezével, aztán 
egyedül maradván, lehunyta a szemét és buda¬ 
pesti villanylámpákról álmodozott. 

György barát nem aludni ment a kolostori 
étkezőből. 

A folyosón végigsurrant és a világért sem 
mert volna szembenézni a vöröskabátu pápák¬ 
kal, a kik e kései szegény szolgájukra itten 
hivatalból vigyáztak. Gergely nem szólalha¬ 
tott meg, csak szúrós szemét meresztette, a 
szelid Inczék és Leók talán a fejüket csóvál-
gatták, a Borgiák a kapu felé hideg előkelő¬ 
séggel néztek el az egyszerű szerzetes feje 
felett. György barát végig sietett a hosszú 
folyosón és a kapunál emelte fel csupán le¬ 
sütött szemét. A kolostor havas kertjén keresz¬ 
tül vágott, - - hej, hogy zúgtak a vén fák, 
a melyek alatt néhány szentté lett régi szer¬ 
zetes egykor csöndben sétálgatott, - - aztán 
a vöröstéglás falon nyomott meg egy kis ajtót. 
A fürge fekete köpönyeges alakról bizony nem 
lehetett volna e perczben feltenni, hogy esz¬ 
tendők óta ágyban szeret ebédelni, mert u 
felkelés munkával jár, - - borotválkozni pedig 
csak akkor szokott, a mikor a házfőnök és a 
pápák együttesen reáparancsolnak. A kis ajtón 
túl az országút fehérlik, mig odalenn a jég¬ 
szállító folyó folytatja serényen a kereske¬ 
delmet. (Pisztrángot és jeget visz egyik or¬ 
szágból a másikba.) György barát az ország¬ 
úira lépett. 

Az országúton - - nem messzire a kolos¬ 
tortól - - egy ház fekete körvonalai emelked¬ 
tek ki az éjszakából. A padlásablakból gyalu-
forgácsot ringatott kifelé az éjszaki szél. A ba¬ 
rát a hátulsó kapunak került. Fészerek és 
istállók között jutott el a ház hátulsó szobá¬ 
jába. A szobában lámpa égett és a falról a 
vadász temetése czimü kép nézegetett alá. Az 
asztalon barátságosan piroslott az abrosz és 
egy nagyszakállú ember hosszú nyakú üveget 
állított az asztalra. 

Mikor az ajtó a nagyszakállú ember mögött 
bezáródott és a barát egyedül maradt, a hosszú-
nyakúból a savanyú bort a poharába töltötte, 
szemét boldogan lehunyta és felsóhajtott. 

— No most gyere Temesvár, Szeged, Buda¬ 

pest . . . Újra nálatok vagyok, újra bennetek 
vagyok! 

A barát lehunyt szemmel üldögélt és las¬ 
san-lassan eszébe jutottak ama régi dalnak 
sorai, a melyet rendes körülmények között 
csupán töredékeiben tudott. Lámpafényes vá¬ 
rosok, emberfejekkel teli színházi nézőterek, 
majd egyéb titokzatos képek suhantak el lelki 
világa előtt. Mintha a rozoga barna ajtó helyén 
valami óriási színpad állana, a hol a nagy¬ 
szakállú emberen kívül mindenféle régi és 
kedves képek, alakok is megjelennének hébe-
korba. 

A míg a kolostor tornyában az óra egy¬ 
szerre éjfélt ütött és az ajtóban megállott 
Gergely pápa piros kabátjában és aranyos 
sapkájában. A mutatóujját felemelte és oda-
künn egyszerre hallani lehetett a gyors folyó 
mormogását, a keleti torony sajátos bugását. 
György barát hazafelé indult. A pápa rendet 
csinált. 

EGY BELGIUMI TORONY ELTOLÁSA. 
Mintegy három évvel ezelőtt megemlékez¬ 

tünk egy magyar mérnöknek, l Vetsz Henrik¬ 
nek egy Európaszerte feltűnést keltett mun¬ 
kájáról : az egyik antwerpeni pályaudvar elto¬ 
lásáról eredeti helyéről 35 méternyire. Ugyanez 
a hazánkfia most ugyancsak Belgiumban, a 
hollandi határszélnél levő Bocholt városkában 
végez hasonló munkát: egy templomtornyot 
mozdít el helyéről. A templom ugyanis szűk 
lett a hívők nagy számának befogadására s 
ki akarták bővíteni. A kórus felől azonban 
nem lehet bővíteni, tehát a hajóját akarják 
meghosszabbítani, de hogy ezt megtehessék, 
tiz méterrel előbbre kell tolni a tornyot. Ha 
ez nem sikerűi, le kellett volna rombolni a 
tornyot, a mely pedig a tizennegyedik század¬ 
ból való érdekes műemlék. 

Az épület eltolás, mint három év előtt el¬ 
mondtuk, abban áll, hogy az épületet alapjai¬ 
nál átfürészelik, gerendákra támasztják s az¬ 
tán sínekre csúsztatják és megfelelő gépekkel 
előretolják. 

Hogy mily nagy munka volt ez, mutatja az 
is, hogy az eltolandó torony súlya nem keve¬ 
sebb, mint három millió kilogramm. A torony¬ 
ban az eltolás alatt minden úgy maradt, a 
hogy eddig volt, a harangok maguktól meg¬ 
szólaltak, a mig a tornyot megmozdították. 
Naponkint egy méternyivel haladtak, úgy hogy 
az egész eltolás tíz napi időbe telt. Az így 
eltolt tornyot most majd falakkal fogják ösz-
szekapcsolni a templom hajójával, ezzel tehát 
bővül is a templom. 

A magyar mérnöknek ez az újabb merész 
vállalkozása rendkívül nagy érdeklődést kel¬ 
tett nemcsak egész Belgiumban, hanem Fran-
cziaországban is. 

GRONOW KAPITÁNY ANEKDOTÁI. 
Az anekdota, jó magyarul adoma, e latin 

szóból ered: inedita; ami annyit jelent, hogy 
kiadatlan, még nem ismert, új. Igazi értelme 
szerint történet, s merőben különbözik az 
élcztől, a tréfától, a bohóságtól. Az anekdota: 
valóság, s ha értékben alatta marad is a tör¬ 
ténelmi okiratnak, még sem érték, sőt becses-
ség nélkül való a történetíró számára sem. 
Mert az anekdota, ha ér valamit, élénken 
szokta jellemezni azt, a kiről szól, élénkeb¬ 
ben, a mint a krónikák. Az anekdota az élet 
mozdulata a történelem kővé vált alakjain. 
Ezért kapósak és feledésbe nem menők a tör¬ 
ténelem anekdotái; mert örök emberi voná¬ 
sunk az, hogy az elmultakban is az ragad 
meg bennünket leginkább, a mi az élet ele¬ 
venségével hat reánk. Nagy Fülöpöt, Makedo-
nia királyát is sűrűbben emlegetik hires pél¬ 
dázatáról, melyet az aranynyal megterhelt 
szamárról mondott, mint a fókiszi szent há¬ 
borúról. 

Az anekdotának forrásai, szerencsére ki-
apadhatatlanok. Ujabb meg újabb lelőhelyei 
•endszermt azok a néha jelentéktelennek látszó 

foljegyzesek, emlékiratok, naplójegyzetek, s régi 
levelesládák kincsei, melyekről sokszor nagyon 
hosszú idők elmultával pattan le a titok pe-

setje. La becsesek szoktak lenni az ily ine-

diták, ha az, kinek tollából erednek, ismert, 
közelből néző és ítélőképességgel megáldott 
megfigyelője volt kora szereplő vagy vezető 
embereinek. 

Az anekdotairók ez érdekes fajából való 
Gronow kapitány, egy sokat látott és tapasz¬ 
talt elmés angol világfi, ki végig harczolta 
korának legnevezetesebb háborúit, küzdött 
1813-ban és 1814-ben a spanyol és délfran-
cziaországi csatatereken s utóbb Wellington 
herczeggel Waterloonál; megismerte mindig, a 
fegyverek zörgése közt is az embert, Európá¬ 
nak viharos évei után pedig majdnem fél 
évszázon át eleven tényezője és elmés, sokszor 
gúnyos megfigyelője volt nemcsak az angol, 
hanem a Parisban és Kómában viruló nem¬ 
zetközi társaséletnek is. Közben, kedvtelésből, 
s látszik minden során, hogy csak a maga 
mulattatására, nem pedig a nagy nyilvános¬ 
ság számára, följegyezgette azt, a mit látott, 
a mit érdekesnek, jellemzőnek vagy furcsának 
talált eseményekben, kalandokban gazdag éle¬ 
tének változatai közben. Följegyzéseit ép ez a 
frissesógök és közvetetlenségök teszi különösen 
igézetessó, s nincs mit csodálni rajta, hogy 
most, midőn szinte félszázaddal írójuk halála 
után bevonulnak a nemzetközi irodalomba, 
figyelem és feltűnés köszönti őket. 

«The Eeminiscences and Recollections of 
Captain Gronow, being Anecdotes of the 
Camp, Court, Clubs and Society át the Close 
of the last war with Francéi), — ezzel a 
czímmel jelentek meg ez anekdoták. A kapi¬ 
tány előkelő család fia lehetett. Etonban ne¬ 
veltették s már ifjúkori emlékei közt találni 
egy érdekeset arról, hogy Shelley, a nagy 
poéta, ki iskolatársa volt, hogyan oldott kere¬ 
ket Etonban egy ökölviadal közben. 

Természetes, hogy az oly világlátott férfiú 
mint ő, kinek szeme első sorban a furcsasá¬ 
gokon akad meg, — de azokat aztán jól meg¬ 
látta ! - - más szemmel nézte korának neve¬ 
zetes és ünnepelt íróit, költőit is, mint a többi 
ember. Lord Byronról azt beszéli, hogy lefek¬ 
véskor bőrpióczába csavarta hires fürtjei! 
Övé a felelősség az itt következő anekdota 
hiteléért is. 

A költővel néhanapján el szoktak évődni 
asztaltársai. Byron egyszer azt mondta, hogy 
nem szereti látni, mikor a nők esznek, mert 
elveszti hitét a légiességökben. Midőn pedig 
sarokba szorították volna, kénytelen volt be¬ 
vallani, hogy főképen azért nem szeret nők¬ 
kel egy asztalnál ülni, mert mindig őket szol¬ 
gálják ki előbb s nekik jut a csibének szár¬ 
nyarésze, a férfiaknak pedig nem marad más, 
mint a czombja, meg a többi kevésbbé ízes 
falat. 

Nem egy mulatságos anekdotát mond el 
kapitányunk az angol parnasszus több más 
nagyjárói is. Följegyzi, hogy Shcridunt ho¬ 
gyan csúfolták ki parlamenti választói a lom-
pos ruhája s a vörös orra miatt. «Felgyújtaná 
orrával az alsóházat», elménczkedett az egyik; 
a másik meg kortesnótára gyújtott, melynek 
az volt a nagyon kevéssé elmés foglalatja, 
hogy a whigek szine kék, ellenben a jelölt úr 
képe és orra vörös a sok portertól meg a 
pálinkától, és sherryvel van tele a koponyája. 

Moore Tamás, a dalok költője sem volt 
szegény furcsaságban és angol kíméletlenség¬ 
ben. Midőn Parisban járt, nagy tisztelettel 
vették körül a francziák. De meghívásaikat 
csak válogatva fogadta el. Mindenek előtt súlyt 
vetett reá, hogy vendéglátó gazdájának első¬ 
rangú konyhája legyen. Döntő súlylyal esett 
a latba az a kérdés, hogy van-e szakácsa az 
illetőnek, vagy csak vendéglőben rendeli-e meg 
ebédjét? Kitünőek-e borai s közvetetlen for¬ 
rásból valók-e? E kérdéseket ünnepélyes ko¬ 
molysággal szokta felvetni s csak akkor fo¬ 
gadta el a meghívást, ha kielégítő választ 
kapott reájok. Előzetes értesülést szokott sze¬ 
rezni mindig a többi meghívottnak szellemi 
kiválóságairól és előkelőségéről is. Azonkívül 
pedig elengedhetetlen föltételül kötötte, hogy 
csak angol szó járja az asztalnál, mert semmi 
sem boszantotta úgy, mint az, ha valamelyik 
vendég kedvéért a francziát mondották ki a 
társalgás nyelvéül az asztalnál. 

Érdekes és mulatságos dolgokat lát meg kapi¬ 
tányunk a negyedik György korabeü London 
társadalmában. Főképen a klubba járó urakat, 
a játékosokat meg az uzsorásokat ejti horogra. 
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Ismeri a derék Scott kapitányt, ki «egészen 
kifogástalan és tisztességes módon» négy mil¬ 
liót nyert pharao és makaó játékon. Lord 
Spencer és Fitzpatrick tábornok eljátszották 
már az utolsó garasukat is, de aztán kölcsön¬ 
pénzen még is szert tettek a játékasztalnál 
egy-egy milliócskára. Amaz idők legelőkelőbb 
játékszalonja a Crockfords Club volt, mely¬ 
nek tulajdonosa, egy volt halkereskedő, né¬ 
hány év leforgása után huszonnégy milliónyi 
vagyonnal vonult a magánéletbe. E vesze¬ 
delmes ház vendégei közt napról-napra meg¬ 
fordultak London leghíresebb és legelőkelőbb 
férfiai, a diplomáczia kiválóságai, köztük olya¬ 
nok, mint Talleyrand herczeg. Pozzo-Borgo 
gróf, nagy Napóleon kérlelhetetlen ellensége, 
Esterházy herczeg, Alava tábornok. A remek 
vacsora ingyen járt ki a vendégeknek s a te¬ 
rített asztal főhelyén oly alakok díszlettek, 
mint lord Bulwer és Disraeli. De azért a 
Tdub tekintélyes férfiai közé számították az 
oly uzsorásokat is, mint a hires King, a kiről 
feljegyzi Gronow kapitány, hogy termeiben 
s lakomáin megfordultak vendégül a birodalom 
legfőbb rangú uraságai is. 

Kedves és mindenek fölött eredeti alakjai 
•voltak London tizenkilenczedik századbeli tár¬ 
saságának az ifjú dandy-nép. Többnyire csi¬ 
nos, elmés, mindig szeretetreméltó, itt-ott mu¬ 
latságossá váló ifjak. Közülök a szép Brum-
mel, alacsony, kispolgári származása ellenére, 
kedves embere volt IV. György királynak s 
állandó vendége asztalának. E divatos ifjú 
urak legköltségesebb passzióinak egyike 
tessék elképzelni! — a fényesre kefélt lábbeli 
volt. Brummeltól megkérdezte valaki, hogy 
mitől oly fényes a czipője. A mire a hires 
dandy őszinte szívvel így felelt: «Bizony mon¬ 
dom, alig győzöm már a drága suvikszszal! 
Koldusbotra juttat. Önnek megsúghatom: ina¬ 
som a legdrágább pezsgővel keveri.» Gronow 
kapitány a napóleoni háborúk után megfor¬ 
dult Kómában is, és megismerkedett a szám¬ 
űzött Bonaparte-család tagjaival: Napóleon 
tragikus sorsú anyjával, a Madame Mére-rel, 
Hortenzia királynéval és Napóleon Jeromossal. 
Bejáratos volt madame de Girardin szalon¬ 
jába s oly nevezetes irodalmi egyéniségekkel 
ismerkedett meg ott, mint Balzac, Stie Jenő, 
Tdt a legtökéletesebb világfinak mond s "való¬ 
ságos Szardanapalnak az életörömök élvezeté-
bem); mint az anekdotákból soha ki nem fogyó 
Dumas pere és Staél asszony; De kapitá¬ 
nyunk ennyi híresség láttára sem. tagadhatja 
meg magától, hogy meg ne tegye róluk csipős 
megjegyzéseit. Madame de Staslt «olyan le-
génynek» tartja, ki képes egy álló éjszakán 
át ugyanazt a témát űzni-fűzni, s elmondja, 
hogy Talleyrand egyszer arra a kérdésére, 
hogy: «Mit tenne, kedves barátom, ha most 
én a vízbe esném ?» - azzal vágott vissza, 
hogy: «0h, madame, hiszen kegyed bizonyára 
kitűnően úszik». 

De Gronow kapitány nem csak gúnyolódni 
tud. Meghatóak azok a sorai, melyekkel cso¬ 
dált hadvezére, Wellington herczeg nagysá¬ 
gára vet egy-egy világító sugarat. Napóleon 
azt mondotta Wellingtonról, hogy többet kö¬ 
szönhet a szerencsének, mint a szerencse 
neki. Gronow kapitány egészen más színekkel 
szolgál arczképéhez. Imádja nemeslelküsé-
gét. Talleyrand, Fouchó és a túlzó royalista 
párt néhány főpapi tagja azt ajánlotta neki, 
hogy fogassa el és lövesse főbe Napóleon 
császárt, ki akkor Rochefortban tartózkodott. 
Kérték és sürgették, hogy engedje át haszná¬ 
latukra az optikai telegráfot, hogy kiadhassák 
a megfelelő parancsokat. De Wellington nem 
hajtott szavukra. Ezúttal is, mint mindig, igye¬ 
kezett féken tartani az udvar boszuszomját, 
mely áldozatául szerette volna látni nemcsak 
Napóleont, hanem híveit is. 

Nem érdektelenül igazítják helyre Gronow 
feljegyzései Wellingtonnak szálló igévé vált 
hires mondását, melyet állítólag Waterloonál 
mondott: «Bár éjszaka volna már, vagy jön¬ 
nének a poroszok!* Gronow elbeszélése sze¬ 
rint Wellington, csatalován ülve, az ütközet 
közben megkérdezte Stanhope ezredestől, hogy 
hány óra van. Stanhope azt mondotta, hogy 
négy óra múlt húsz perczczel; mire a her¬ 
czeg azt felelte: «Akkor enyém az ütközet. 
S ha itt lesznek mihamarább a poroszok, 
vége a háborúnak is!» 

Befejezésül olvassuk el még ezt a néhány 
sort, melyet Gronow kapitány jegyzett fel a 
nagy hadvezér végtelen egyszerűségéről: «A 
waterlooi győző maga borotválkozott, maga 
kefélte ruháját s csak azt sajnálta, hogy nem 
tisztogathatja sajátkezüleg a csizmáját is.» 
Ő, ki megnyerte korának legnagyobb csatáját, 
s megtörte egy világhódító hatalmát örökre 
és helyrehozhatatlanul !• 

A LONDONI SUFFRAGETTEK. 
London, július hó. 

A londoni suffragettek, illetve a szavazó¬ 
jogért küzdő nők nagy előszeretettel az üt-
czára viszik ki minden mozgalmukat. Oda 
mennek, ha örülnek, vagy ha valamely sértés 
fáj nekik. A távolállók szemében ez nőietlen-
nek tűnik fel, Londonban már megszokott 
dolog. Az újságot áruló, előkelő suffragette 
szinte hozzá tartozik az utcza képéhez és egy 
tüntető tömegfelvonulásuk osztatlan érdeklő¬ 
déssel találkozik. Két hónapon belül két 
suffragette-tüntetést láttam itt és mindegyik 
a maga nemében nagyszerű volt. 

Az elsőt július közepén rendeztek, mikor 
az alsóház elfogadta azt a javaslatot, hogy a 
nők bizonyos esetekben szavazójogot nyerje¬ 
nek. A felvonulás czélja az volt, hogy az 
irányadó köröket a jog igazolt voltáról az e 
kérdést támogató nők minősége és mennyi¬ 
sége által meggyőzze. A második tüntető fel¬ 
vonulást ezelőtt néhány nappal rendezték, 
összekötve egy a Hyde Parkban megtartott 
nagygyűléssel. 

Az első diadalmenet a városon végig vonult, 
a közönség nagy érdeklődésének közepette. 
Egész London talpon volt, beleértve a leg¬ 
magasabb köröket is. Az előkelőségek a Picca-
dilly erkélyeit foglalták el, vagy pedig pom¬ 
pás fogataikon rótták a menet útvonalát, a 
míg teljesen meg nem akadt a közlekedés. 
Nagy szó ez, mert London utczáin minden 
időben százával érik egymást a fogatok, auto¬ 
mobilok, autó- és omnibuszok. Közöttük ekkor 
élénk hangú rikkancsok jártak-keltek, kínálva 
a liga lapját, jelvényeit és a menet programm-
ját. A forgalom és zaj valósággal kábító volt. 

Hirtelen elakadt mindez és zenekarok har-
sogása töltötte be a levegőt. E forgalmi aka¬ 
dályt az a 10,000 nő képezte, a ki este hat 
órától kilenczig egy mérföldet gyalogolt a 
maga igazáért. Leginkább fehér ruhát és lila 
kalapot viseltek, kezükben ép olyan zöld¬ 
levelű virágot vittek. A fölöttük lebegő felhő — 
melyet 700 zászló képezett — a tulajdon 
színben volt összeállítva. Mert a liga színei a 
fehér, lila és zöld. 

A menetet katonai egyenruhába öltözött, 
fúvó hangszerekkel és dobokkal felszerelt női 
zenekar nyitotta meg. Azután lóháton ülő nők 
következtek, utánuk pedig az ezüstlándzsás 
suffragettek tömege. A menet két mértföld 
hosszú volt, pedig a nők ötös sorokban halad¬ 
tak. Két oldalt ezer rendőr kisérte a menetet, 
de reájuk nem volt szükség. A tüntetők nyu¬ 
godtan, mondhatni méltósággal lépegettek, 
ügyet sem vetve a sűrű sorfalat képező kö¬ 
zönség olykor izetlen megjegyzéseire. A zászlók 
felirata nem volt túlzott, többnyire a csoport 
illetőségi helyét jelezte vagy szavazatot kért a 
nők számára. E zászlókról olvastam le, hogy 
a tüntető menetben Ausztrália, Canada, Ame¬ 
rika, Svéd-, Norrég-, Német-, Franczia- és Olasz¬ 
ország is képviselve voltak. Sőt az egyenlítő 
alatt élő nők sem hiányoztak. 

Azután jöttek a külömböző foglalkozással 
bíró, az úgynevezett dolgozó nők. Az ügyvédek, 
orvosok, tanítónők, zenészek, színésznők stb. 
Az írónők csoportjában néhány előnyösen is¬ 
mert nevet láttam, mert a legtöbben egy 
nevüket viselő lobogót vittek a kezükben. Sok 
élj ént kaptak a négyszög sapkában, vörös és 
fekete talárban felvonult diákkisasszonyok, a 
kik ezrével vonultak fel, közöttük négerek, 
kreolok is. Rokonszenvvel fogadták még a világ¬ 
szerte képzettségükről híres angol ápolónőket, 
a misse-ket, valamint a gépirónőket. 

Nem hiányzott a martyrok csoportja sem, 
ama 617 nőé, kik az ügy érdekében elkövetett 
túlkapásaikért börtönbe kerültek. Egy kis cso¬ 
portban az «éhezők* lépegettek. Ezek között 
találhatók voltak a legfényesebb nevek, vala¬ 
mint a legdühösebb suffragettek. És soraikban 

rózsás arczú, 16 — 18 éves leányok is haladtak. 
Kipirulva, büszkén vitték a lobogójukat. Töb¬ 
ben rab ruhában jelentek meg, hogy a hatás 
annál teljesebb legyen. 

Könnyet facsaró volt ama nők csoportja, a 
kik nehéz munkájukkal óránként összesen egy 
pennyt, (12 fillért) keresnek. A bolti leányok 
csoportja után azok következtek, kik megtagad¬ 
ták az adófizetést, harcziasan azt vitatva, hogy 
ezt csak abban az esetben kell megtenniük, 
ha részesülnek az adófizető polgár kiváltságá¬ 
ban, a választójogban. Az iskolás leányok sem 
hiányoztak a menetből, mig a varrónők cso¬ 
portjában öregek is tipegtek, a kik a maguk 
kenyérkereső két kezének tudatában követelik 
a politikai méltatást. 

Ehhez a menethez teljesen hasonló volt az 
a tüntetés, melyet a suffragettek e napokban 
rendeztek. Ekkor a japán kiállítás felől indul¬ 
tak ki és a Hyde-Parkba mentek. Az óriás 
kiterjedésű park egyszerre megélénkült, mert 
negyven emelvényen egyszerre beszéltek a leg¬ 
jobb szónokoknak elismert suffragettek. Mond¬ 
hatom, jeles szónoklatok is hangzottak el, de 
mindenik emelvényről a női választójog leg¬ 
erősebb ellenfelének, Asquit miniszterelnöknek 
neve volt hallható. Gúnynyal, dühhel, elkese¬ 
redéssel és megvetéssel, de mindenütt őt em¬ 
legették. 

Az üde füvön százötvenezer suffragette sür-
gött-forgott, közöttük pedig a kíváncsiak és 
érdeklődők százezrei hallgatták a nők szónok¬ 
latát. A legtöbben természetesen Pankhorstné 
emelvénye köré csoportosultak, a ki éltetője 
és vezetője a mozgalomnak. 

Érdeklődtem az iránt, hogyan teremtik elő 
az egészhez föltétlen szükséges pénzt ? Azt a 
választ kaptam, hogy mindezt a nők adják, 
mert körükben ott vannak az előkelőek, gaz¬ 
dagok. Nemrégen egy ülésen szóba került, 
hogy pénzre volna szükség és egy órán belül 
55,000 korona gyűlt össze a helyszínén. A jelen¬ 
levő nők órát, karpereczet és gyémánt függőt 
oda tettek az ügy oltárára. A kinél nem volt 
elég pénz, az kötelezvényt adott, legkevésbbé 
sem csekély összegekről. 

Sáron Bella, 

HELENA ÚTJA. 
REGÉNY. (Vége.) 

Irta Anthony Hope. — Angolból fordította Woida Margit. 

Stillford befejezte az olvasást, s meghajolva 
a marchesa előtt, átnyújtotta neki a tekercset. 
Ő szétvette, s egy pillantást vetett Lynborough 
aláírására. Arcza kipirult, s egy mosolyt ipar¬ 
kodott elnyomni. A többiek szótlanul vártak. 
Stillfordra nézett, a ki visszamosolygott rá, s a 
zsebéből elővett egy töltő tollat. 

- Igen, — mondta, s a kezébe vette. 
Ezt irta Lynborough neve alá: 
«A fentiek bizonyságául, kölcsönös hittel, és 

becsülendő bizalommal békét és barátságot 
óhajtva, irta alá nevét az említett marchesa 
ugyanazon keresztelő szent János ünnepének 
az előestéjén. Heléna di San Servolo.o 

Visszaadta Stillfordnak. - - Hadd szárítsák 
meg a gyönyörű napsugarak, — mondta. 

A követek felálltak. is felállt, s hinyujtott 
kezekkel ment Stabb felé. Stabb széles arczát 
mosoly árasztotta el. — Ez Ambrosera vall, — 
mondta kezét megszorítva. — Megszerzi azt, 
a mire kedve van, de a legkedvesebb módon! 

Halkan felelt: — Igazán lovagias módon 
mentette meg egy hóbortos asszony kiúságát. — 
Hangosan folytatta: — Mondják meg Lynbo¬ 
rough lordnak, bocsánat! sir Ambrose Athels-
tan Caverly, Lynborough bárójának, hogy hol¬ 
nap délben fáradjon Nab Grangeba, a hódolatát 
bemutatni. — Nyíltan mosolyogva körülnézett, 
míg arczát egészen elöntötte a pir. — Mondják 
meg, hogy magánkihallgatáson fogadom, hogy 
a hódolatát átvegyem, és a barátságát kérjem. -
S ezzel a marchesa hirtelen eltávozott a ház 
felé. 

A követeket víg nevetés és kölcsönös sze-
rencsekivánatok közt kisérték vissza a fogat-
jukhoz. 

— Figyeljen a kastélyra ma este, — súgta 
Wilbraham Roger Norahnak, mikor kezet szo¬ 
rítottak. 
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l Miss Woodlock a börtönből kiszabadult suffragette kocsiját negyven nő húzza London utczáin. 2. A cambridgei diákkisasszonyok csoportja. 3. Jeanne d'Arc személye-
Bítője a felvonuláson 4. Pankhurstné, a mozgalom vezetője a börtönben. 5. Omnibuszból szónokló suffragette. 6. Asquith miniszterelnök torzképe. 7. A tűzbe jött öreg 

suffragette szónokol. 
A SUFFBAGETTEK TÜNTETÉSEI LONDONBAN. 

1. A torony alapjai átvágva. 2. A torony homlokzata. 3. Az öt méter fesztávolságú ivnek duccozata. 4. A torony Torony már elvan választva a templomtól. 5. A torony 
a sineken. 6. A torony 10 centiméternyire el van tolva? a torony és a templomtető érintkezésénél látható vonal mutatja, hol éert össze a templom a toronynyal. 
7. Alátámasztás a tolópályával 

TEMPLOMTORONY ELTOLÁSA BOCHOLT BELGIUMI VAEOSBAM. 
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Vilmos német császár Kiderlen-Wáchter államtitkárral 
(jobb oldalán) és Trentler követtel Svinemündében. 

A követek, Stillford víg «lmrrah !»-jától ki¬ 
sérve, elhajtattak. Este a scarsmoori kastély 
tényleg látványosságszámba ment. Minden ab¬ 
lakát fényesen kivilágították; mig rakéták és 
más fény csóvák emelkedtek az égre. Egész Filby 
kivonult a csodájára; egész Nab Grange a kert¬ 
ből nézte. 

Mindnyájan, Heléna kivételével. 0 a szobá¬ 
jába vonult; itt ült egyedül és figyelt. Lázas 
érzései nem hagyták nyugodni. Összekulcsolta 
kezét, s homlokához emelte azt, mely holnap 
a hódolat átvevője lesz. Szeme ragyogott, az 
arcza égett, piros ajkai reszkettek. 

- Istenem, hogy' ismer ez az ember, — 
sóhajtotta. 

A fény elhalt a scarsmoori kastélyban. Jóleső 
sötétség borult reá. Ennek palástja alatt csókot 
intett a kastély felé, és halkan suttogta: -
Tehát holnap! 

XIII. Szent Iván napja. 
- Ha van Isten felettünk, - - irta Lynbo-

rough aznap este, az ember alig hinné, de ő 
telepatice megérezte a piros ajkak kézcsókját, 
s a halkan suttogott «Holnapi)-öt, (ha nem 
érezte volna, mi lenne a szerelem bűvös erejé¬ 
ből ?) Ha van Isten felettünk, győztem! Vála¬ 
sza több mint beleegyezés, méltánylás. Tudom, 
hogy állunk : ő büszkén, megvetően hálás. Váj¬ 
jon tudja-e, hogy milyen közel hozott ahhoz 
az alávaló dologhoz? Én, Caverly Ambrose, 
majdnem pert indítottam ! Soha egész életem¬ 
ben sem tudtam volna elfelejteni! Tapint atával 
ő mentett meg ettől. Lovagiasnak nevezett öreg 
Cromlechem előtt Nos, ez a véremben volt, 
saját hibám, ha elvesztettem, s nem az én ér¬ 
demem, ha bizonyos fokig még megvan ben¬ 
nem. De hogy elismerésre akadjak ! Kivilágítást 
rendeztem ma este, hogy e ritkaság felfedezé¬ 
sét megünnepeljem. 

- Ritkaság, igen, de létezését kétségbe nem 
vontam. Tudtam, hogy ő ilyen ! Hiszem, hogy 
legalább a renaissance óta minden rekordot 
learattam. De első látásra szeretni! Különben 
érdem ez 9 Tegyük fel, hogy a látvány szép, 
(kérem ezt Heléna esetében kétségbe nem vonni) 
akkor ez a dolgok természetes következménye; 
nem hőstett, csak az elkerülhetetlennek eltűrése. 
De habár az alakra vetett két pillantás, szem¬ 
ben száz yardnyiról, hátulról ötven yardnyiról, 
mint tényleges megfigyelés, hátrányomra van, 
vagyok oly rendkívül szerencsés, hogy ezen¬ 
kívül egyszer sem láttam öt. Magam teremtet¬ 
tem öt magamnak; néhány odavetett megjegy¬ 
zés, Eogerra és Cromlechre tett hatása, meg¬ 
engedem, hogy némileg (és nagyon kétségbe-
vonhatatlanul) segítettek a munkámban, de 
nagyobbrészt és főbb vonásaiban, ő, a kit sze¬ 
retek (természetesen szeretem, különben sem¬ 
miféle szent Iván-napi egyezség le nem téritett 
volna az utamról, úgy szószerinti, mint képes 

értelemben!) saját mesterművem, a szivem s 
űz eszein munkája, tetszésem szerint kidol¬ 
gozva, a kiről mindég, minden kalandom kö-
zepett tudtam, hogy előbb-utóbb látni fogom. 

Micsoda hangulatban leszek holnap! 
Milyen érzésekkel fogok becsengetni, (ha csak 
véletlenül kopogtató nincs az ajtón!) Milyen 
őrzéssel várom, bogy bejelentsenek! S mit fo-
gok érezni, ha a szine elé lépek ! Mert ha vé¬ 
letlenül tévedtem... S ebből a rettenetes két¬ 
ségből származik az a kérdés, hogy ha té¬ 
vedtem, vájjon visszavonulhatok-e? Babszol¬ 
gája vagyok annak a szokásnak, hogy min¬ 
den dolgot a lehető legcsinosabban képzelek 
el, (Köszönet, Cromlech, e jelzőért, nem is 
rósz a Sírok Emberétől!) és lelkemre! hó-
dolatomat oly csinosan szerkesztettem meg, 
bogy óvatos ember csak asszonyhoz intézte 
volna, vivente marito, természetesen. De az 
én Istennőm élettársa eltávozott és azt meg¬ 
magyarázni, nem, nem megmagyarázni (a mi 
igazán lerontaná stylusom egyöntetű szépsé¬ 
gét), hanem csak kimutatni azt, hogy a hó¬ 
dolat csak az egyezség sorai között van meg, 
ott tartózkodik és ott is marad, ez aligha volna 
lovagias. Mért, (a közvélemény szerint) inkább 
bolond, mint férfi lévén, de (legalább remény¬ 
lem) nem kevésbbé gentleman, így állok. Sze¬ 
retem azt az Ábrándképet, melyet futó pillan¬ 
tásokból, részletező leírások prózai foszlányai¬ 
ból, élénk képzelőtehetséggel teremtettem, az 
igazat megvallva, azért, mert feltétlenül szóra¬ 
kozásra volt szükségem e falusi magányban. 
De az asszony, a kit holnap látni fogok? Ő-e 
az? Az első pillantásra tudni fogom. Ha igen, 
rám nézve minden rendben van, rá nézve a 
kérdés eldöntése csak isteni vakmerőségétől 
függ. Ha pedig nem az, akkor, szerény véle¬ 
ményem szerint te, Caverly Ambrose, a ki olyan 
rendkívül csinosan rendezted az egészet, el¬ 
pusztulsz az ügyedért, röviden, ha ezt a dolgot 
a kezdetéhez (és önmagádhoz, Ambrose!) mél¬ 
tóan akarod befejezni, akár akarod, akár. nem; 
akár fázol tőle, akár hevülsz érte, akár meg¬ 
erősítse isteni álmaidat, akár a kiábrándító va¬ 
lóság öklével üt az arczodba, rövid időn belül 
meg kell kérned e hölgy kezet. Ha van más 
kibúvó, az istenek világosítsanak fel. még ezen 
az éjszakán! De hátha visszautasít? Erre ne 
számítsunk. Mert minél kevésbbé hasonlít az 
Ábrándképhez, annál inkább fog ragaszkodni 
győzelmének valami külső jeléhez, s ez nem a 
visszautasításban rejlik. 

— Emberi gyengeségemben azt kívánom, bár 
láttam volna, csak egyetlen egyszer! De azon 
erős szellemben, mely az élet legjavának élve¬ 
zéséből ered, s melynek én állandó és gyógyít¬ 
hatatlan híve voltam és leszek, örülök hol¬ 
napra annak a csodás pillanatnak, mikor a 
szentély megnyílik, s látni fogom az istennőt, 
kinek áldoznom kell. Legyen bár óriás vagy 

törpe, fehérbőrű vagy szerecsen, dús hajzatú. 
vagy kopasz, Istenemre, ha zsákot borított is 
magára, s jól vigyáz, hogy le ne ejtse, mert 
különben minden a legroszubbra fordul, áldo¬ 
zatomat mindenesetre be kell mutatnom. Mint 
a mesebeli herczeg, a ki megkéri a fenevadat, 
bár nem tudja, hogy szavára szépséggé fog-e 
változni! Erős pillanataimban így kívánom. 
Éveket fogok élni e perczben holnap! Ha rósz 
vége lesz, senki sem fogja megtudni. De ha 
jól végződik, az egész világ nem elég nagy, 
hogy győzelmemet befogadja, s a sphaerák min¬ 
den zenéje kevés a dicsőítésére ! 

Megjegyzendő, hogy Lynborough lord, habár 
már nem volt ujoncz a kegyetlen és mégis 
gyengéd szenvedélyben, mégis alaposan izga¬ 
tott volt szent Iván napjának ezen az előesté¬ 
jén. Tekintettel a bájos válaszra, a marchesa 
kézcsókja, és halk «Holnap»-ja megbocsájtható 
elhamarkodottság volt. 

Daczára ennek, másnap délelőtt tizenegy óra 
ötvenöt perczkor egy látszólag teljesen nyu¬ 
godt és hideg úriember jelent meg Nab Grange 
kapuja előtt. Követeit fényes kísérettel küldte, 
ő maga szerényen gyalog jött, nem a parti 
úton, mert a hódolatát még nem mutatta be, 
hanem körül a kanyargó országúton, szertar¬ 
tásosan a főkapu elé. Stabb és Roger átvágtak 
az ösvényen, nekik megengedte a marchesa, s 
csatlakoztak az izgatott társasághoz, mely a 
fák alatt foglalt helyet. 

— Csak ne adott volna magánkihallgatást, — 
mondta Norah. 

- Bár lehetne a kulcslyukon . . . — sóhaj¬ 
tott Violet. 

- Én magam fognám be a fülét, - - szólt 
rá hevesen miss Gilletson. 

A marchesa magas támlásszéken ült, egy 
régi, aranyozott emelvényen. Az ablakon ke¬ 
resztül a napsugár hajára esett; az arcza félig 
árnyékban volt. Balkezére támaszkodott; jobbja 
az ölében pihent minden gyűrű nélkül, sima 
fehéren. Arcza halvány volt, egyforma elefánt¬ 
csontszerű árnyalatban; ajkát összeszorította, 
szemét lesütötte. Nem mozdult, mikor Lyn¬ 
borough belépett. 

Ez mélyen meghajolt, de semmit sem szólt. 
Mintegy két yardnyira megállt előtte. Az óra 
ketyegett. Egy perez hiányzott délhez. Ettől a 
percztöl félt Lynborough, s erről álmodott egész 
éjjel. Megvolt a jutalma. 

Az óra ezüstösen ütött delet. Lynborough 
előrelépett, és térdet hajtott. A marchesa nem 
pillantott fel, de lassan felemelte a kezét. Lyn¬ 
borough alátéve a magáét, kissé feljebb nyomta, 
s lehajtotta a fejét, hogy félúton találkozzanak. 
Érezte, bogy ajkai könnyedén érintik a bőrét. 
Bemutatta hódolatát a jogáért. 

Lassan talpra állt; s a marchesa rávetette a 
szemét. Arcza diadalmas tűzben égett; pillan¬ 
tása szinte perzselte a bőrét. 
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— Jobb, mint remélni vagy álmodni mer¬ 
tem, — mondta. 

- Mi? Hogy béke van közöttünk? Az csak¬ 
ugyan jó. 

- Sohasem láttam az arczát. - - Nem fe¬ 
lelt. - Maga Bem az enyémet? — kérdezte. 

Egyszer Sandy Nabon, egy pillanatra. 
Nem vett észre, de én igen, láttam. - - Most 
már a szemébe nézett, a pir nem lett erősebb 
az arczán, sőt elhalványodott, de azért még át¬ 
tetszett a halvány bőrén. 

- Bemutattam a hódolatomat, mondta 
Lynborough. 

- Elfogadtam. - - Hirtelen könny szökött 
a szemébe. — Hogy bánhatott oly kegyetlenül 
velem? — suttogta. 

- Magával? A kinek világhódító hatalom 
van az arczán? 

A marchesa zavarba jött, a mi talán ter¬ 
mészetes is volt. 

- Nemcsak falakon, kapukon és Norah fe¬ 
jén ugrott át Lynborough lord. 

- Éveket éltem, mig az óra ütését vártam. 
Eddig csak kerestem az életet, most rátalál¬ 
tam. — Mintha hirtelen álomból ébredt volna 
fel. — Bocsánat. Eleget tettem a kötelességem¬ 
nek. A szerződés értelmében nem szabad itt 
időznöm. 

A marchesa nevetve felugrott, de a nevetése 
idegesen hangzott. — Isten hozzád ez a követ¬ 
kező szent Iván-napig? 

- Naponta látni fog a parti úton. 
- Én sohasem nevezem így. 
- Hát legyen akkor — Helénáé! 
- Vagy itt villásreggelizne? Sőt hódolatát 

újra bemutathatná, mondjuk holnap, vagy, vagy 
egy más napon. 

- Villásreggelire természetesen. Ez semmire 
sem kötelez. De a mi a hódolatot illeti, ez más 
kérdés, marchesa. 

- Lovagiassága alkuvá válik, Lynborough 
lord. 

- Soh'sem volt más, — felelt ez. :— Pénz 
helyett hódolattal fizettem, ezért mondja az 
ember, — Mivel hogy - - Éles, barna szemé¬ 
nek a vágyó pillantása újra pirba vonta a 
marchesa arczát. - - Valahányszor egy-egy jo¬ 
gomat elismeri, meghódolok a szent Iván nap¬ 
jára előirt módon. 

- Mely más jogok elismerését kívánja? 
- Teszem, hogy holnap Scarsmoorban üd¬ 

vözölhessem? 
A marchesa bókolt előtte: - - Megadtam, az 

előirt feltételek mellett, uram. 
- Ez megteszi 25-ére. Azután, hogy haza-

kisérhessem a Heléna útjának nevezett ösvé¬ 
nyen? 

- Az előirt feltételek mellett e jog lord¬ 
ságodé ! 

- Hát az, hogy nap-nap után és mindennap 
láthassam ? 

- Ha kedve tartja, szívesen látom, a míg 

A gyár bejárata, a robbanás után kitűzött fekete zászlókkal. 

mindketten Filbyben vagyunk. De csak, ha a 
hódolatát bemutatja! 

- S ha eltávozik? 
- Lakóhelyemet csak szent Iván napja előtt 

tartozom tudtára adni. 
- És hódolatom fejében, megadná-e azt a 

jogot marchesa, hogy máskor is tudjak róla? 
- Egyszeri hódolat oly sok levélért? 
- Bár ne lenne szükség levélre, de naponta 

hódolhatnék. 
- Nagyon sok kötelességet elvállal, és na¬ 

gyon könnyelműen. 
- Hiszen mindegyikért egy-egy jogomat is¬ 

meri el. 
- Minél több joga van, annál keményebben 

kell érte dolgoznia! 
- Bár annyi volna, hogy egyenlő lennék a 

rabszolgákkal, kiáltott Lynborough. - - D e 
a míg egyet el nem értem, semmim sincsen. 

A marchesa nem felelt, de hosszan, kutatva 
nézett rá. Már nem ideges volt, de büszke. 
A pillantása megtiltotta az üres szavakat; át¬ 
lépték a könnyelmű tréfa, a szójátékok határát. 
De a pillantása nem volt haragos; csak intő. 
Nem keresett időtöltésből közönséges kibúvót. 
Felelőssé tette a szavaiért; emlékeztette, hogy 
hódolattal tartozik neki. 

A többiek kíváncsian és türelmetlenül vártak 
a kertben; a magánkihallgatás hosszúra nyúlt, 
a hódolat bemutatása sok időt vett igénybe. 

- Csoda történt velem, — mondta Lynbo-

A gyártelep. 

A BEOCS1NI CZEMENTGYÁR, A HOL LEGUTÓBB A NAGY ROBBANÁS TÖRTÉNT. — Sláger fényképíi, 

rough akaratlanul halkabban, - s nagy bá¬ 
torság fogott el. Láttam az álmomat. Mikor 
ma reggel idejöttem, nem tudtam, hogy látni 
fogom-e? Ábrándképemnek nem az arczárói 
szólok, bár a jövő szent Iván napig tudnék be¬ 
szélni róla. A lélekhez szólok. Úgy hiszem, a 
lelkünk már egymásra talált, sokkal, mielőtt 
egymás arczát láttuk volna. 

Igen, én is azt hiszem, mondta a 
marchesa csendesen. De ki a megmondha¬ 
tója, most már? 

Örül a lelkem, hogy az álmom valóra vált. 
- Ki a megmondhatója most már? kér¬ 

dezte újra. Különös említeni is. 
: Lehet, hogy egy napon, igen, nemsokára, 

cserébe ajkam hódolatáért a kezén, ajkam jogát 
az ajkain követelem majd. 

A marchesa hozzálépett s a karjára tette a. 
kezét. 

- Légy irántam türelemmel, uram, 
mondta. - Forgószél módjára törtél az éle¬ 
tembe, s rohammal akarsz bevenni, mint egy 
lázongó várat. El akarsz nyerni, mielőtt küz-
döttél volna értem? 

- Hát nem tettem-e meg máris, - - felelte 
gyorsan. — A viszályban s a hódolatomban ép 
úgy, mint a küzdelmünk alatt s a küzdelem 
végén? Nem vágytam-e utána? 

Azt hiszem igen. De légy türelemmel! 
Ha kételkedik . . . - kiáltott fel. 
Nem hiszem, hogy kételkednék. Csak ha¬ 

bozok. - Kezébe tette a kezét. - Különös, 
de nem tudok kételkedni. 

Lynborough újra térdet hajtott, s bemutatta 
a hódolatát. Mikor felállt, a marchesa alig ész¬ 
revehetően feléje hajlott; Lynborough gyengé¬ 
den megcsókolta az ajkát. 

- Kíméletesen használja a jogot, melyet 
ezzel nyert, — suttogta a marchesa. 

- Megtaláltam végre a szivemnek s a szel¬ 
lememnek a párját, egy víg kaland árán! 

- Most jöjjön a kertbe, de semmit se szóljon. 
- Kivéve, hogy a hódolatomat bemutattam, 

s hogy a jogomat elismerte? 
- Ezt, ha akarja, és hogy az útja ezentúl 

Helénáé. 
- Remény lem, nem kell nagy utat megten¬ 

nem a jövő szent Iván napján! - - mondta 
Lynborough. 

Kimentek a kertbe. Aznap egy szót sem kér¬ 
deztek, s egy szót sem mondtak. Igazában fe¬ 
lesleges is volt. Mert úgy látszik, a Szerelem 
nem mindig láthatatlan ; ijjának rengését meg¬ 
hallja az ember. Vigan pezsgő vértől pirosak 
a sebei s ezt bárki bizonyíthatja. A sympathia 
fokozza az éleslátást; bajtársak leghamarabb 
felismerik a helyzetet. S aznap nem egy baj¬ 
társuk akadt a kertben! 

Délután együtt sétáltak a kertben, az árkon 
túl a mezőkre, míg az útra értek. Azon egy¬ 
más mellett haladtak 
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így elismertem a jogod, uram, — mondta 
a marehesa. 

- Heléna útján együtt fogunk menni, -
felelte Lynborough, — mig, mindvégig együtt, 
elvezet a Végtelen Tengerig. 

A HAMBURGI SAKKVERSENY. 
Hetekig tartó küzdelem után a hét végén be¬ 

fejeződött a hamburgi sakkverseny, a mely az 
utóbbi esztendők legjelentősebb sakk-eseménye 
volt; nemcsak azon a réven, hogy nagyjelentő¬ 
ségű, igen kiváló sakkmesterek vettek benne részt, 
hanem azon a réven is, hogy mostanában, úgy¬ 
látszik, a sakkversenyek rendezésének divatja ki¬ 
veszőfelben van. Eddigelé a német sakkszövetségen 
kívül esztendőnként rendezett versenyeket Osz-
tende és Montekarló, Bécs is ambiczionálta ma¬ 
gának a sakkversenyek rendezését, - - és ezen¬ 
kívül is minden esztendőben akadt világváros, a 
mely összegyűjtötte nemes versengésre a meste¬ 
reket. 

Ez a jelenség mostanában letünőfélben van; 
hosszas szünet után a német sakk-szövetség tar¬ 
totta meg a két esztendei időközben rendezni 
szokott sakk-versenyeket. Érthető tehát, hogy ez a 
mostani sakkverseny a sakk iránt érdeklődő kö¬ 
zönség számára sokkal érdekesebb, sokkal izgal¬ 
masabb volt, mint a máskor megtartatni szokott 
versenyek. 

Igaz : bennünket, magyarokat fájdalmasan érin¬ 
tett a mi kiváló nagymesterünknek, Maróczy Gé¬ 
zának a távolmaradása, a ki minden bizonynyal 
fölényesen diadalmaskodott volna többi társa fö¬ 
lött : hiszen az ő utóbbi évekből való szereplései¬ 
ből nyilvánvaló, hogy Maróczy kvalitásai fölötte 
állanak Laskert leszámítva minden mostanában 
szereplő sakkmesternek. Maróczy Géza azonban 
elmaradt a versenyről: elmaradt egyúttal az a 
dicsőségünk, a melyet az ő kttségtelen győzelme 
szerzett volna nekünk. 

Az első díjat — a mint az már az első fordu¬ 
lók után valószínűnek látszott — Sclilechter Ká¬ 
roly, a kitűnő bécsi mester nyerte el. Csodálatos 
frisseséggel, páratlan energiával és fáradhatatlan¬ 
sággal küzdötte végig a versenyt, és azzal, l 
mostani versenytársai közül is a legkiválóbb 
mutatkozott, megint bizonyságát adta annak, hogy 
az utóbbi néhány esztendő során át való fejlődése 
állandónak mutatkozik; bizonyságát adta annak, 
hogy Schlechter ma a legszámottevőbb, a legel-
sőbb rangú sakkmesterek közül való. 

Meglepetést keltett ezzel szemben, hogy dr. Tar-
ruitclt Siegfried. a ki a legcsodálatosabb agyú 
sakkmesterek közül való, ezúttal nagyon alantas 
eredményt ért el, a minek minden valószínűség 
szerint az az oka, hogy ez a brilliáns talentumú, 
az idősebb gárdába tartozó Tiioster már nem bírja 
el a mestertornákkal járó szinte emberfölötti 
fáradalmakat, a melyek bizonyára bénítóan hat¬ 
hattak a talentumának ('s a tudásának teljes meg-
csillogtatására. 

Érdekes és figyelemre érdemes jelenség, hogy 
ezen a mesterversenyen a fiatalok csoportja szinte 
imponáló módon helyezkedett előtérbe. A máso¬ 
dik díjat Durat Olbrich prágai sakkmester érde¬ 
melte ki, a harmadikat A'iemzovtcs, a negyediket 

t>l>ielmann, Marshall egyenlő eredményt ért el 
Teichmannal ötödik és hatodik díj, — a sor¬ 
rendben ezután következnek Mechin és Dis Cho-
timirsky, a kilenczedik és tizedik díj pedig For¬ 
gács Leó sakkmesteré, a ki ezt a helyet dr. Tar-
rasc/í-sal osztotta meg. 

Ebből a névsorból csak Teichmann Eichárd és 
Tarrasch Siegfried neve ütközik ki : ők az idősebb 
mesterek táborából valók. A többi díj mind fiatal, 
friss talentumoknak jutott, fáradalmas küzdelem¬ 
mel érdemelték ki ezeket a kimagasló pozicziókat. 
Különösen följegyzésre méltó Duras sikere, a ki 
egyike a legtalentumosabb fiatal sakkmestereknek. 
Érdekes Niemzovics szereplése is : ez a húsz esz¬ 
tendő körül levő sakkmester egyike a legcsodá¬ 
latosabb sakk-talentumoknak ; mostani eredménye 
a zsenialitásán kívül nagy fegyelmezettségének is 
a jele. Forgács Leó, ez a nagy tudású, nagy kész¬ 
ségű magyar sakkmester a mostani versenyen, 
sajnos, nem ért el olyan eredményt, a milyenben 
az ő tudásának és tehetségének az ismeretével 
reménykedtünk. Az egyes eredményekből nyilván¬ 
való volt, hogy Forgács nincs kellőképen diszpo¬ 
nálva ; hogy azonban a sakkmesterek közül egyike 
a legszámottevőbbeknek: annak az a bizonysága, 
hogy a legszebb, a legragyogóbb kombinácziókból 
csillogó játszmát ő nyerte a versenyen, a melyért 
a szépségdíjjal is kitüntette a verseny rendezősége. 

Mindezt összevéve : érdekes, jelentős, izgalmas 
volt ez a mostani sakkverseny, a mely sokáig 
emlékezetes marad a sakk iránt érdeklődők szá¬ 
mára. 

A HÉTRŐL. 
© Bún és erény. Nincs az a gonoszság, a mely¬ 

ről meg ne vádolnák újabban a világ leggazdagabb 
emberét, Rockfellert az amerikai lapok. Elmond¬ 
ják róla, hogy kímélet és könyörület nélkül fosz¬ 
togatja ki áldozatait, hogy valóságos hajtóvadá-
szatot tart minden pénzre, mely nem az övé, hogy 
nincs vagyonában egy dollár, melyet becsületes 
munkával keresett, s melyhez ne tapadna mások 
nyomora és szenvedése. Ujabban még azzal is 
meggyanúsították, hogy eltüntette s valahol fogva 
tartja a tulajdon i'desapját. Pedig másfelől tudva¬ 
levő dolog, hogy Eockfeller a jótékonyságot óriási 
arányban űzi, nagy irodát tart fenn, hogy a nyo¬ 
morban levőket segélyezze, fejedelmi vagyonokat 
ajándékoz esztendőkként közczélokra, s elmegy 
személyesen a vasárnapi iskolákba, hogy tanítá¬ 
saival jóra intse s buzdítsa az ifjúságot. 

Nem akarjuk se támadni, se védeni Eockfeller 
urat (meg lesz valahogy nélkülünk is). De érdekes 
felvetni azt a kt'rdést, hogy megfér-e egy ugyan¬ 
abban a lélekben az a sok rósz, a mivel őt vá¬ 
dolják, és az a sok eriny, a melyet gyakorol? 
Nekünk az a tapasztalatunk, hogy igenis megfér. 
Vannak lelkületek, a kik képesek a go»szra, csak 
azért, hogy jót tegyenek. S nem is mindég komp¬ 
likáltak ezek a lelkületek. A legtöbbjükben egy¬ 
szerűen a hiúság a legfőbb rugó. Bagyogni kivan¬ 

nak a világ előtt, halhatatlanná akarják tenni a 
nevöket, azzal a számítással, hogy az emberek és 
az utókor csak jeles tetteiket fogják látni, s titok¬ 
ban maradnak a gonoszságaik. 

Többek között Budapesten is ismertünk egy 
ily alakot. Könyörtelenül fosztogatta ki áldozatait, 
s megvonta magától az élet legelemibb követelmé¬ 
nyeit is, csakhogy annál többet hagyhasson a 
lelenczekre. (Hagyott is szépen). Mikor egy mi¬ 
niszteri tanácsost százhúsz perczentes uzsorával 
a halálba kergetett, senki se látott rajta szána-
kozást, sőt ő szidta a halottat, a ki megcsalta őt, 
mert nem foglalhatja le továbbra is a fizetését. 

Ugyanez az uzsorás fosztogatta éveken át iro¬ 
dalmunknak egyik büszkeségét, Péterfy Jenőt. Talán 
sok része van abban, hogy e jelesünk világfelfo¬ 
gása annyira borús. Mi azonban, kik közel állot¬ 
tunk abban az időben Péterfyhez, tanúságot tehe¬ 
tünk róla, hogy anyagi gondoktól mentén élve, 
alig vett volna kezébe írótollat. így szült a gonosz¬ 
tett jót, és az épen a fenséges a világrendben, 
hogy ez is gyakran megtörténik. 

•K 
A románok kfyékilése. Az a mozgalom, mely a 

románok kibékítését tűzte ki maga elé czél gya¬ 
nánt, minden jó hazafi teljes rokonszenvével ta¬ 
lálkozik. Minden nemzetiségi gyűlölködés között, 
melyek határaink között folynak, ép a románoké 
a legveszedelmesebb. Mert az agitátorok szava ép 
a román nép közö'tt rtalál legélénkebb visszhangra. 
A tót vagy a szerb izgatok is megteszik a magokét, 
de ők nem tudják magokkal ragadni a tömeget. 
A románok inkább tudják. 

És ez nagyon csodálatos dolog. Mert hisz ép a 
románok vannak leginkább ráutalva a magyarokra. 
Tótjaink előtt ott lebeg a pánszlávizmus ábránd¬ 
képe, az összes szlávok együttes ereje akkora ha¬ 
talom, a melynek védő szárnyai alatt nem kell 
félniök a megsemmisítéstől. Szerbjeink az összes 
Balkán-államok népeivel közösséget tartanak, a 
mellett félszemmel a nagy protektor Oroszország 
felé is kacsinthatnak. A románok ellenben egészen 
egyedül állanak a világon. Csak mi vagyunk azok, 
a kikre számíthatnak még, mert mi is elszigetel¬ 
ten állunk itt, s nekünk még az ő gyönge támo¬ 
gatásuk is értékes és viszontszolgálatokra késztető 
lehet. Természetellenes állapot tehát, hogy ép az 
ő részükről tapasztaljunk gyűlölséget. És épen 
nem lehet csodálkozni a felett, hogy a mint meg¬ 
indult a kibékitési akczió, mindjárt nyilvánvalóvá 
vált, hogy a kölcsönös megértés nem lesz túl¬ 
ságosan nehéz. Daczára Mihályi állásfoglalásának. 

Van azonban egy megjegyzésünk. Ott, a hol a 
kibékülés ilyen könnyű és egyszerű, a gyűlölkö¬ 
désre sem volt elegendő ok. Mi ezt vallottuk 
régen, most vallják be legalább utólag a túlzó 
agitátorok is. 

* 
A feketék Amerikában. Alig múlik el hét, hogy 

emberélet ne essék áldozatául annak a nagy 
gyíílölségnek, melylyel Amerikában a fehérek és 
a négerek egymás irányában viseltetnek. Az a 
minapi országos forrongás már elalvó félben volt, 
mely a miatt keletkezett, hogy a fekete bokszoló 
bajnok leverte a fehéret, s máris nagyobb öldök¬ 
lésről kellett olvasnunk, a midőn rendes csatát 
vívtak egymással az ellenfelek. 

Azok, a kik az amerikai viszonyokat alaposan 
ismerik, azt állítják szinte kivétel nélkül, hogy ez 
a gyűlölködés belátható időn belül nem is szünhetik 
meg azon az egyszerű okon, mert a néger telje¬ 
sen alkalmatlan és éretlen a kultúrára. Felszaba¬ 
dult a rabszolgaság alól, polgári jogokat kapott, 
de ezzel a helyzettel csak visszaélni tud, s nem 
él lelkében az az érzés, hogy kötelességei is vannak. 
S a tapasztalás azt mutatja, hogy a hol a hatalom 
tényleg a négerek kezébe került, ott azonnal a 
legveszedelmesebb államfelbontó_ anarchia kezdett 
keletkezni, így pl. South-Carolinában három év¬ 
tized előtt a négerek nyerték el a parlamenti 
többséget, s mindjárt azzal kezdték, hogy a- kép¬ 
viselők osztották szét maguk között az állam! főbb 
jövedelmeit, nem panamázás keletkezett, hanem 
a közvagyonnak valóságos nyilt elharácsolása. Köz¬ 
ben magát a parlament épületét valóságos korcs¬ 
mává alacsonyították le, a hol a képviselő urak 
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ingyen kaptak ételt, italt, s részegen hevertek 
napokon át. 

Igazuk lehet az amerikaiaknak, mikor azt mond¬ 
juk, hogy hiba volt a négereknek polgári jogokat 
adniok. Talán elsietett lépés volt, s annál nagyobb 
baj, mert az ily jogot visszavenni majdnem lehe¬ 
tetlenség. Másrészt azonban az is igaz, hogy egy 
másik lépést túl későn tettek meg az amerikaiak, 
azt, a melylyel eltörölték a rabszolgaságot. Was¬ 
hington és társai kimondották az ember egyenlő¬ 
ségét, de azért maga Washington is rabszolgatartó 
volt, s azok voltak legbefolyásosabb barátai. El¬ 
viselhetetlennek találták, hogy az Isten képére 
alkotott ember egy király előtt hajtsa meg magát, 
de ők maguk pénzen vásárolták barmok gyanánt 
a feketéket, s úgy is bántak velük, mint a bar¬ 
mokkal. 

Pedig, ha talán valami középutat kerestek 

lázasan folytak, s milliókat nyeltek el a nemzet 
vagyonából. Az országgyűlés együtt ült, a nem¬ 
zet hivatásos képviselői felszólalhattak, akár til¬ 
takozhattak is. S köztük ott ültek a világbéke 
apostolai. S még se jutott eszébe egyetlen lélek¬ 
nek se, hogy a készülő félben levő háború ellen 
emelje fel szavát, vagy javaslatba hozza pl csak 
azt is, hogy meg kell szavaztatni a nemzetet. 

volna, se a rabszolgaság brutális intézményét nem 
kellett volna fentartani, se a jogokat túlkorán ki¬ 
terjeszteni oly lényekre, a kik a kulturélétre éret¬ 
lenek. Talán valami kasztszerű válaszfalat kellett 
volna a fehérek és feketék között felállítaniuk. 
Mert bizonyos, hogy a ki egy kaszton béli l szüle¬ 
tik, s abban a tudatban nő fel, hogy abból ki 
nem léphet, az nem találja a sorsát elviselhetet¬ 
lennek csupán e miatt. Indiában a kasztrendszer 
kegyetlenül szigorú, s mégis századok óta nem volt 
se lázadás, se nagyobb mérvű mozgalom, melynek 
az lett volna a czélja, hogy a kasztok közötti 
korlátok letöressenek. Másrészt, sok igazság van 
abban, a mit Bluntschli mond, hogy a bölcseiké 
déshez, a művészet és szépirodalom műveléséhez 
a kasztok készítik elő legmegfelelőbben a talajt, 
mert oly osztályok keletkeznek, melyeknek nem 
kell testi munkával foglalkozniuk, s ráérnek, hogy 
az élet szellemi örömét ápolják cs élvezzék. S talán 
ép azért marad el Amerika teljesen a kultúrának 
ezen legnemesebb munkáiban, mert máig sincsen 
olyan társadalmi rétege, mely felmentve erezné 
magát a mindennapi élet küzdelmeitől. Mert hát 
odaát óriási vagyonok vannak, de a leggazdagabb 
ember is dolgozik. 

* 
A nemzetközi békekongresszus, mely folyó hó 

első napjaiban tartotta ezévi összejövetelét Stok-
holmban, az idén kilépett az óhajok és kívánságok 
keretei közül, s tanácskozás tárgyává tette azokat 
a módokat is, melyek által a kitörőben levő há¬ 
ború tényleg el lesz kerülhető. A békebiróságok 
semmi eredménnyel nem kecsegtető intézménye 
mellett javaslatba hozták azt, hogy minden had¬ 
üzenet előtt, meg kell szavaztatni az érdekelt 
nemzeteket. 

Hát hiszen nyilvánvaló, hogyha népszavazás 
döntené el a háborút, akkor el lehetne bátran 

A közvágóhídi állomás. — A villamos vezeték szerkezete. — A dunaharasztii állomás. 

A BUDAPEST-DUNAHAKASZTI MOST MEGNYÍLT ÚJ VILLAMOS VASÚT. Jelfy Gyula fö1vételi. 

törülni a hadsereget. De hol az a kormány, és 
hol az a nemezetét hűen szolgáló államférfiú, a 
ki bele merne menni egy ily kísérletbe, s kitenné 
magát annak, hogy az ellenség mégis másként 
határoz, annak kormánya esetleg nem respektálja 
a saját népének határozatát sem, s meg fogja tá¬ 
madni az előkészületlent. 

Tisztelettel tekintünk a békekongresszus érdemes 
tagjaira. Mint a hogy tiszteletet parancsol még 
az álmodozó is, ha szépet, nemeset és nagyot ál¬ 
modik. De a gyakorlati élet szemüvegén nézve a 
dolgokat, alig tulajdoníthatunk több fontosságot 
ezeknek a tanácskozásoknak, mint egy szép köl¬ 
tői ábrándnak. 

Vegyünk csak példa gyanánt egy esetet a közel¬ 
múlt történetéből. Másfél év előtt közel állottunk 
hozzá, hogy kiüt Szerbiával a háborúnk. És bizo¬ 
nyos volt az is, hogy ebben az esetben Oroszor¬ 
szággal is meglesz a mérkőzés. Az előkészületek 

Sajnálatos, de nincs kilátás reá, hogy a háború 
szörnyűségei elől biztonságban érezze magát — 
legalább belátható időn belől - az emberiség. 
Épen nem tudunk azokkal tartani, a kik mint 
Moltke szükségesnek tartják a háborút, mert meg¬ 
tisztítja — az erkölcsöket, — mint vihar a leve¬ 
gőt. Sajnálatos dolog lenne, ha gyilkolnunk kel¬ 
lene egymást, s százezreknek kellene elvéreznie, 
hogy némely kétes erkölcsű ember felfogása tisz¬ 
tább, emelkedettebb legyen. (Már ekkor a javító 
intézet is külömb intézmény). De igenis valljuk, 
hogy a háború egy elkerülhetetlen rósz, melyet 
végleg megakadályozni még az az alapos féle¬ 
lem sem tud, hogy Európa jelen viszonyai között 
az első háború valóságos népek harcza lesz, való¬ 
színűen öldöklőbb, mint a minőkről olvastunk 
valaha. És ha nem lesz egyéb ok reá, meg lesz 
örökké a kenyér kérdi'se, mely szembe állíthatja 
egymással a nemzeteket Ez a kérdés fenyegető 
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lesz mindig, a míg két ember lakik a földtekén, 
mint a hogy kiütött az élet-halálharcz a bibliai 
korban, mikor csak ketten éltek még : Ábel és Káin. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A iBudapesti Szemlén augusztusi számának 

élén Heinrich Gusztáv szól hozzá egy Német¬ 
országban most sokat vitatott kérdéshez : a Goethe 
életében nagy szerepet játszott két nő, Stein 
Sarolta és Vulpius Christiane egyéniségének és 
a nagy költőhöz való viszonyának kérdéséhez. 
A kérdést aktuális fogalmazásában Engel Eduárd 
nevű német író vetette fel Goethéről szóló nagy 
művében, az eddigi felfogásnak egyenest ellenke¬ 
zőjét igyekezve bizonyítani, hogy t. i. Stein ÍSarolta 
közönséges, jelentéktelen asszony volt, Christiaue 
pedig kiváló és minden tiszteletre méltó nő. 
Heinrich a tények részletes ismeretével szól bele 
a vitába és élénk okfejtéssel állapítja meg a maga 
álláspontját, mely a régi felfogásnak ad Engellel 
szemben igazat. Alexander Bernát a modern isko¬ 
láról értekezik, Szinnyei Ferencz befejezi Arany 
János tudományos munkásságáról szóló tanulmá¬ 
nyát ; azután a szépirodalmi olvasmányok követ¬ 
keznek : Barrie regényének folytatása és Vértesy 
Jenő egy Viktor Hugó fordítása. A Szemle rovat¬ 
ban Láng Margit értekezik a római Janiculuson és 
a praenestei Fortuna-templomban végzett legújabb 
ásatásokról. Az Értesítő rovatban egy sereg ma¬ 
gyar és külföldi könyv ismertetését olvassuk. A Bu¬ 
dapesti Szemle Berzeviczy Albert és fíeöllnj Zsolt 
közreműködésével Voinovich Géza szerkesztése 
alatt jelen meg a Franklin-Társulat kiadásában, 
minden hónap elsején. Előfizetési ára félévre 12 
korona, egyes szám ára 2 korona. 

Berzeviczy Albert új könyve. Az újabban ör¬ 
vendetesen föllendült magyar Shakespeare-iroda-
1 ómnak egyik legjelentékenyebb terméke Ber¬ 
zeviczy Albertnek A természetfölötti elem Shakes¬ 
peare színmüveiben czim alatt most megjelent 
könyve. Shakespeare művészetének egyik legfonto¬ 
sabb problémáját tárgyalja mélyreható elemzéssel 

és a Shakespeare-irodalom egész körét befoglaló 
irodalmi tájékozottsággal. Röviden- kifejti a termé¬ 
szetfölötti elemnek a színműben való jogosultságát s 
az erről Shakespeare korában és napjainkban fenn¬ 
álló nézeteket, aztán sorban tárgyalja a Shakes-
pearenél található természetfölötti elemeket: a 
tündérvilágot, a hogy a Szentivántji álomban és 
a Vihar-b&n nyilvánul, a babonák és jóslatok 
szerepét, az álomlátásokat, káprázatokat, szellem¬ 
jelenéseket s a végén megállapítja Shakespeare 
személyes fölfogását a természetfölötti világot ille¬ 
tőleg, a mi szoros kapcsolatban áll vallási felfogá¬ 
sával is. A kis könyv rendkívül tanulságos, meg¬ 
nyilvánul benne a fölvett szempontból nézve egész 
Shakespeare, egy az európai műveltség magaslatán 
álló, gondolatokban gazdag s az irói formában 
művészi iró gondolkozásán keresztül. 

Révai Sámuelről, a két év előtt elhunyt jeles 
magyar könyvkereskedőről, a Révai testvérek czég 
alapítójáról, kinek munkássága sok tekintetben 
úttörő a magyar könyvkiadás és könyvkereskedés 
terén s a ki mint a szocziológia művelője, tudo¬ 
mányos életünkben is számot tett, - - jóravaló kis 
életrajzot adott ki Steinhofer Károly. Elmondja 
Révai életrajzát, hogy s mint lett egy szerény 
eperjesi könyvesbolt tulajdonosából egy nagy buda¬ 
pesti czég főnöke és sok érdekes adattal járul a 
magyar könyvkereskedés történetéhez is. 

A tJó Pajtás*, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, augusztus 14-iki 
számába Endrődi Sándor irt mesét, Abonyi Árpád 
elbeszélést, Dövmöqö Dömötör, a híres-neves 
maczkó a dobsinai jégbarlangban utazik, Schöpflin 
Aladár a tanító úr balatoni nyaralását irja le, 
Miklós Elemér verset mond, Elek nagyapó mesét 
az egerecskéről, egy czikk sok kedves képpel a 
falusi reggelt irja le, Dánielné Lengyel Laura 
regénye, a szerkesztői üzenetek, rejtvények adják 
a szám további tartalmát. A Jó Pajtás-t a Frank¬ 
lin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 
korona 50 fillér, egyes szám ára 20 fillér. Mutat¬ 
vány-számot kívánatra ingyen küld a kiadóhiva¬ 
tal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
A természet fölötti elem Shakespeare színművei¬ 

ben. Irta Berzeviczy Albert (Olcsó Könyvtár 
1577—1580. sz.). Budapest, Franklin-Társulat; 
ára 80 fillér. 

Révai Sámuel élet- és pályarajza. (1833—1910.) 
Irta Steinhofer Károly. Budapest, Pallas részvény¬ 
társaság. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : BALOGH JÁNOS, 

48-as honvédhuszár 80 éves korában Hajdúböször¬ 
ményben. — DEMETBOVITS SZILÁRD, nyűg. rendőrka¬ 
pitány 67 éves korában Győrött. — BÁBDOSSY ISTVÁN 
királyi tanácsos, nyűg. árvaszéki elnök, Szombat¬ 
hely város volt polgármestere, Szombathelyen. — 
GÖMÓBY KÁROLY posta- és táviró-tanácsos 50 éves ko¬ 
rában Budapesten. — DÁNIEL KÁROLY, földbirtokos, 
a tordai kisegítő takarékpénztár igazgatósági tagja, 
volt rom. katolikus egyházkerületi gondnok (i5 éves 
korában Tordán. — V ÁSS GÉZA, a «Szegedi Napló« 
felelős szerkesztője 43 éves korában Szegeden. — 
Etédi dr. HERTZEO KÁLMÁN, pénzügyi segédtit¬ 
kár, 35 éves korában Budapesten. — FRANZ ALADÁR, 
az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 
tisztviselője 22 éves korában Budapesten. — Idősb 
FISCHEH JÁNOS, magánzó 81 éves korában Csömö-
szön. - - Iklódszentiványi SZENT-IVÁNYI GÁBOR, 46 
éves korában Nyárád-Gálfalván. — Kiss LAJOS, dro-
guista 27 éves korában Pápán. — Sóvári Soós PÁL 
75 éves korában Fenyőházán. — CSAPLÁROS JÁNOS 
kántortanitó 85 éves korában Tataházán. 
Korláthhelmeczi KOBLÁTH BÉLA, 76 éves korában 
Ungváron. — Nagyilosvai ILOSVAY ISTVÁN, gyógysze¬ 
rész 22 éves korában Módoson. - • VBVBR JÁNOS 
OSZKÁR báró altábornagy, a 10. gyaloghadosztály pa¬ 
rancsnoka 51 éve? korában Pozsonyban. — Idősebb 
HORVÁTH JENŐ nyűg. vármegyei tisztviselő 77 éves 
korában Mezó'nyéken. — KOMLÓSSY ARTÚR, 62 éves 
korában Debreczenben. — HOLDAMPF NÁNDOR 23 éves 
korában Budapesten. - - SISAK LAJOS, máv. pálya-
fölvigyázó 36 éves korában Mezőtúron. — PFAUFE-
DÉR MÁRK, tanító Budapesten. - - GRESCH ÁGOST, 
ügyvéd, a szepesbélai ág. hitv. evangélikus egyház¬ 
megye és a tiszai kerület tanácsbirája, S/epesvár-
megye tiszteletbeli főügyésze és törvényhatósági bi¬ 
zottságának tagja, 69 éves korában Szepesbélán. — 
SZATLMAYBB JÁNOS, nyűg. kántortanító 75 éves korá¬ 
ban Kenyéri községben. 

Özv. WEINSZEIT JÓZSEFNÉ, szül. Heinemann Má¬ 
ria háztulajdonosnő, a kit jótékonyságáról ismertek 
a fővárosban, 90 éves korában Budapesten. — Özv. 
ANDBÉNYI ZSIGMONDNÉ, szül. Máhr Klára 84 éves ko¬ 
rában Budapesten. — Özv. SCHARSCHMIDT GYÖBGYNE, 

FOULARD-SELYEM 
méterenként 1.15 koronától feljebb bhizokra és ruhákra. Brr-
éa vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag miotagyiij-
teményt postafordultával küld Henneberg selyemgy Zürich. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvaíor 
kitűnő sikerrel haixnáltatik 

vesebajoknál, • húgyhólyag bán¬ 
talmainál és kösz vénynél, a czukor-
betegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatásul 

VuBitUi l Itujru •Méistketl l 
Teliéin tiizta! 

Kapkaíó ánántmikertiktdétekbm Tan " 
Stmte-Lipócii Salratortorrát- Vállalátnál 

Budaprtt, V. Rudolf-rakpart S. 

utibőröndöt vásárol, 
kérem tekintse mej: saját ké-
izitraényD bőrönd és bőr 
dinzműára raktáramat :: 

CSÁNGÓ 
bőröudö», 

Olcsó siabott árak. Araim fontos! Múzeum-körűt 5. sz. 

3 ÚJ S Z Ó . . . 

„ALTVATER" 

GESSLER 

BUDAPEST. 

Soha többé! 
nem cserélek szappanommal, mióta a Berg-
maon féle vesszőparipa • liliomtejszappant 
használom (egyedüli gyártók: Bergmann 
& Co, Tetsohen a E.), mert nz összes gyógy-
szappanok közül ez a leghatásosabb és ki¬ 
zárólag csak általa érhető el szép, gyön¬ 
géden puha és szeplőtől mentes arczbőr. 
Darabja 80 fillérért minden gyógyszertár¬ 
ban, drogériában és illatszerkereskedésben 
stb. kapható. 

KÍNA BORA VASSAL 
Hyg-UnikTis kiállítás 19OO I.«g-m»?«sabb kitűnt. 
Ero.itOHier gyengélkedők, Torszegények •» 
lábbadoiók «zámára. étvágygerjesztő, ideg-

cröi i tő és vérjavito >zer. 
Kitűnő (i. "iiOii-nái lolib orvosi vélemény. 
I. Serravallo, ci. M tir. nlnri náiiiig Trieste-Barcola. 

Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
K Í.ÜO, literes fiTegekbeo K 4.80. 

Svájci selyem a legjobb! 

K 

Kérjen fekete, fehér vagy színes újdonságainkból mintákat: 
Crepon, Dnchesse, Caohemire, Messaline, Cőtelé, 
Eollenne, Shantung, Monsselina 120 cm. széles, méte¬ 
renként l K 20 fiU.-tol kezdve. Babáknak, blúzoknak stbnek való 
bársony és pellnche, úgyszintén hímzett blúzok, vala¬ 
mint batiszt, pamut, vászon és selyem ruhák. — Mi csakis ga¬ 
rantáltan erős selyemszöveteket adunk el vám- és portómen¬ 

tesen dlrect magánvevőknek. 

SCHWEIZER & Co„ LUZERN U 23 (Svájcz.) 
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító. 

Nyaralók és vendéglősok figyelmébe!! 
PAUNCZ GYULA 

= vaj és túró nagykereskedő 
Budapest Köiponti vásárcsarnok. — Ajánl naponta 
friss tea vajat kgrmként 3 kor., és főzövajat kgrmkén 
2 kor . 2O flU. Postai szállítás naponta ntónvét mellett. 
Telefon 48-14. = = = = = = Telefon 48-14. 

Termésietm »xén«»T<löi m mohai 

ÁGNES 
' ^••^•'•••••^••^•^•^••^•••Píifcí^i^fflQBB^HBB^^^^^H 
forrAs. Legjobb asztali í , n.htíital. Kitűnő szolgálatot 

' tesz az emésztési zaTaroknál. 
Járvány idej«: n prascrvatlv gy«ffjr»zernei< 

bizonyult. 
Szét-

í küldése. Édeskuty L. 

Hirdetések felvétetnek Blockner I. hirdető-
irodájában, Semmelweis-utcza 4. 

Bcrctvás pastillátT 
t >—*»,«-.»•.—. — t k^k j 3 » » f 

ne tétovázzék, hanem 
használjon azonnal 

^fejfájást elmulatja. Ara í korona 20 fillér. - Kaphrtó minden gyÓKy.Mrtárban. 
_ » Orro«ok által ajánlva. — Hirom dobomil ingyen postai 

33. SZÁM. 1910. 57. KVFOI.-. 

szül. csikmádéfalvi Istvánffi Kóza, 77 éves korában 
Kolozsváron. — Özv. hertelendi és vindornyalaki 
HERTBLENDÍ ZSIQMONDNÉ, nagyszigethi Szily Sarolta 
76 éves korában Budapesten. — JUSTÜS DÁVIDNÉ, 74 
éves korában elhunyt Budapesten. - - Özv. TUR-
HOVSZKY FRIGYESNÉ dr né, szül. Velleszlrma 70 éves 
korában Budapesten. — EOSENBLÜTH JÓZSEFNÉ, szül. 
Windt Amália 74 éves korában Budapesten. -
FERENCZ LTIDOVIKA, néhai Ferencz József dr. egye¬ 
temi tanár ép miniszterelnökségi titkár özvegye 87 
éves korában Budapesten. — Özv. KOZMA FERENCZNÉ, 
néhai Kozma Ferencz miniszteri tanácsosnak, a 
modern magyar lótenyésztés megteremtőjének öz¬ 
vegye, Baracskán. - - Özv. léczfalvi GYÁRFÁS KÁ-
BOLYNÉ, szül. váradi és micskei Baranyi Irma 48 éves 
korában Dicsó'szentrnártonban. — Özv. SZILÁGYI KÁ-
ROLYNÉ szül. Nagy Emma 60 éves korában Debre¬ 
czenben. - - Özv. keőkeszi CSERNYDS ZSIGMONDNÉ, 
szül. felsó'eőri Nagy Vilma 69 éves korában Szabad-
JJJ^D, — DEBY MÁRTA, dr. Déry Ernő budapesti ügyvéd 
16 éves leánya Bártfán. — Özv. HOLFELD HENRIKNÉ, 
szül. Csitomancüay Paula 70 éves korában Buda¬ 
pesten. — Özv. BESZEDITS EDÉNÉ dr.-né 67 éves ko¬ 
rában Tapolczán. — Okruthi és szendrői OKRÜCZKY 
ERZSÉBET, 50 éves korában Budapesten. — MINTZÉB 
MARISKA 27 éves korában Gyöngyösön. — DIENSTL 
ENDRÉKÉ, sz. Nonn Teréz, Dienstl Eodre főhadnagy 
neje 25 éves korában Fehértemplomban. — Galán-
tai és fraknói ESTERHÁZY SÁNDORNÉ, gróf né, szü¬ 
letett Aldobrandini Ágnes herczegnő 34 éves korá¬ 
ban Bécsben. —Özv. JANSSEN ALFONZNÉ, szül. Kers-
tons Zsuzsanna 69 éves korában Budapesten. — Ja-
szenovai CSAPLOVICS EMMA, 66 éves korában Buda¬ 
pesten. — Idősb KINTZEL GYÖRGYNÉ, szül. Almássy 
Julianna 70 éves korában Aradon. — Özv. csong¬ 
rádi FORGÓ ISTVÁNNÉ, szül. Walther Jolán, 56 éves 
korában Budapesten. — BABLENA LAJOSNÉ, szül. 
Horváth Erzsébet 24 éves korában Ipolyságon. — 
FERENCZI GÉZÁNK, szül. Leskó Erzsébet 45 éves 
korában Budapesten. — Özv. nemes BAKY ELEKNÉ, 
szül. Papp Ida Kunszentmiklóson. 

EGYVELEG. 
* Téli időszak a Marson. Az arizonai Flagstaff 

csillagvizsgáló alapítójának, Percival Lowel-nek 
sikerült először Mars kanálisait lefotografálni. 
Nemrégiben újabb képekkel lepte meg az érdek¬ 
lődő közönséget és a tudós világot, a mikor ugyan¬ 
csak fotográfiai utón Mars téli szezonját vetette 
papírra (G. L.) 

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

TITAHIA-MÜVEK, WELS 9 Ob.-Oest. 
Migyarorsiági vezérképviselő: Takács „.Oszkár, Budapest, 
:: VI., Nagymező-ulcza 49. szám. 

VASÁRNAPI r J N A O 1 _ = = = = = = = : 

Szülök ügyeimébe ! A Széchényi-konviktusbau 
a növendékek vallásos, müveit nevelésben B napi 
korrepeticzió s instrukezióbau részesülnek. Prospek¬ 
tust küld: Koncsek Kálmán, fögimnáziumi tanár, 
Szabadkán. 

A fiirclőidény alatt senki el ne mulassza az 
egész continensen elterjedt Brázay sósborazesz be¬ 
szerzését, mert a kellemes nyaraláshoz hozzátartozik, 
hogy testünket ezen nélkülözhetetlen házi szerrel 
bedörgöljük időrő-időre, miáltal a test valósággal 
pánczélozódik a hálás ellen, edződik minden fáradt¬ 
ság, kimerültség ellen. 

Csángó bőröndösnek a finom bőráru készítményei 
általánosan ismertekéskedveltek, különösen figyelemre 
méltók az általa most forgalomba hozott «Rekord» 
kézitáskák, a melynek megtekintésére a t. közönség 
b. figyelmét felhívjuk. Üzlete Muzeum-körut 3. szám 
alatt van. Lásd a czég hirdetését a jelen számunkban. 

Szerkesztői üzenetek. 
Egy álom. Évfordulón stb. Nincs nap, hogy a posta 

ne hozna hasonló verset egynéhányat, líz a legsza-
porább fajta: üres, középszerű, semmitmondó, egy 
köves külső ügyességgel megírva. 

Pár nap múlva. Iluskámnak stb. A mi lapunk nern 
önképzőkör; nekünk az ilyen kezdetleges próbálko¬ 
zásoknál érettebb, készebb dolgok kellenek. 

Nagyvárosi éj. Közölni szándékozunk, csak némi 
türelmet kérünk, a míg sorát ejthetjük. 

Legenda. Őszibogár. Kgyik sem mond valami érde¬ 
kes dolgot s a mi kevés van bennük, azt sem mond¬ 
ják el érdekes formában. 

SAKKJÁTÉK. 
2705. számú feladvány Dr. Gold Sámueltol, New-York. 

SÖTÉT. 

6Í)7 

Rendeléseknél szíveskedjék lapunkra hivatkozni. 

A 2698. számú feladvány megfejtése Perber E.-tó'l. 
b. 

1. Vh5-f3 . . . Kc5~d6 (a) l . . . . . . . . . . Kc5-d* 
-2. Vfü-f8 t matt. 2. Yf3-f2 f matt. 

A 2699. számú feladvány megfejtése dr. Gold Sámueltől. 

1. Ho8-e7 . . . KJ4—e3 (a) l. .. '.. Kdtxc4 
v. Kd4—c5 2. Ve8—ál i matt. 

2. He7-fö f matt. 

A 2700. számú feladvány megfejtése Jespersen J.-tó'l, 

Kb3-c3 . . . Ff4xe5 
Kc3— ct Fe5»b2 
Hh5-f7 t "Hitt. 

I. 
. . Kd6xe5 

1. . . . . . . Hgf.xeS 
•2. Vl.í—br> stb. 

1. „ . . . . Bb8 -c8 f 
Ko3-o4 t stb. 1. bTxcKH f stb. 
Helyesen f e j t e t t i k m e g : Merényi Lajos. — Ueist 

Józaef és Stark Vilmos. — A tBudapnti Sakk-kört. — 
A tliiitlapeiti III. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. -
Wysehogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budaptit t. 
Németh Péter (Ctongor). — Kintzig Bobért (Fákért.) — 
MiiUer Nándor (Szombathely). — Hoffbaoer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakony-Szentlátiló) — A •Oyőri 
Sakk-kör.* — Székely Jenő. — Mészey József (Qyőr). — 
A tZborói Társatkört. — lA Kaloetai Katholiktu Kört — 
Veöreös Miklós (líircz). — Ifj. Hnbay Bertalan (ISodiát-
újlak.) — A íDunaföldvári Egyenlöiégi kört (Dunafölilvdr). 
Harcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdú-
hadháta). — A iL«ií>t«i Qatdatági Kastinót (Leibici). — 
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCiengfri 
Caitinót (Ctenger). Király Mihály (Xénia). — Kunz Bezső 
(Temesrékás). — Budai Sakkozó Tánaidg (Budapest). — 
Patkó Imre (Talpas). 

KÉPTALÁNY. 

t k e d • l | b 
VILÁGOS. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

A 29-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : A bánat nem kiméi meg senkit sem, s le¬ 
sújtja a hatalmait, mint a gyöngét. 

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

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

PAIMA-HIUC5 

•ék figyelmébe 
Mielőtt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

- tekintse meg = 

PAPEK JÓZSEF 
-V1.MS.V1VVU3S bőröndös ég finom bőr¬ 

áru készítő kirakatait 

Bndapest, VIII., Rákóczi-út 15. 

-forrás. Szénsavdús, diatetiku^, 
ttditS asztali ital. - Elősegíti 
az emésztést és anyagoserét. 
Ugtelltettsbb gyógyforrás. -
Indikálva: idült gyomorhurut-
nál, székrekedésnél. Bright-
féle vesebajnál, lépdaganat-
nál, máj bajoknál, sárgaságnál, 
anyagcsere betegségeknél, a 
légutak hurntos bántalmainal. 

Donáti 
a maga nemében a leggazda¬ 
gabb tartalmú gyógyforrás leg-
erélyesebb hatással. Föképen 
indikálva: idült bélhnrutnál, 
obsti pátiénál, epekőnél, elhízási 
hajlamnál, csúznal és cukor-J 
betegségnél. 

LegdusabD, . 
természetes magnézium-

glaubersósForrások. 
I Magyarországi nagybani lerakat: H o f f m a n n József* 

Budapest , V . kér. , Báthory -n tcza 8. szám. 

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

- bán. = 

LŐW SÁNDOR Dús raktár mindennemű : 
chronograf, chronometer, 

Telelőn 62-68. ékszerész és órás Telefon 62-68. stoper-, ütő-, zseb-, utazó-, 
Budapest, VIH., József-kőrút 81. szám. álló- és fali órákban. 

Spéci ál stopwatches. 
Fióküzlet fiirdőideny alatt: Trenesentepliezen. Telelőn. 

-FÉLE GYERMEKLISZT liszta alpesi 
tejet tartalmaz, 

knűl legegéSZSégeSebb csccseu.őlápl^k^a legjobb pétléja Is annak. 
Kapható miudtn gy<gsszertárban és 

Felnőtt gjoworbctcgeknéJ bevált «liu;tetikum! 

Óvakodjunk nz utánzaiok 
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A Dr. BXBO-fel* 

Havasi 
Gyopár 
Crém 

Nagy tégely „ . 
Mosdóviz 

iSa_nl 
l korona 
l korona 
7O Ulér 
l korona 

Főraklár: W o l f (ryógytár 
Kolozsvár, liudapcslen 
kapható : Török gyógy lár 
Kirilv-ii. ósOperagyógy 
• > t á r Andrássy-út. •» 

SZAMOST ELZA 
a mi^yír királyi «0pera» 

primadonnája így i r : 

Kedves Doktor Űrt 
A tHavasi Gyopár 

Crémi-jét már regen 
használom ! 

E kitűnő toilelle krém 
a legelsőrendü és jóval 
drágább külföldi szerek¬ 
nél sokkal jobb és hatá¬ 
sosabb / 

SZAMOSY ELZA 
a m. kir. opera 

művésznője. 

Kizárólag elsőrangú 

bőröndök és 
bőröndáruk 

kényelmes havi lefizeíésre. 
Kimerítő bőröndárjegyzék kívánatra ingyen 

Aufrecht és Goldschmied utóda 

l 
Budapest, IY„ Károly-kömí 10. szám. 

« Fakult bőrkabátok 
:: :: sötét színekre tartósan festetnek :: :: 
HALTENBERGER BÉLA 
kelmefestőgyárában KASSA. Alapítva 1810. 

m, 
lim-iteian. 

sSKINTERNÁTUS 
Az 1910/1911. tanévre 15 növendéket vesz fel, akik nyilvános gymnasium, reál, kereskedelmi 
vagy polgári iskolába járnak. A növendékek az intézetben kitűnő ellátás, lelkiismeretes nevelés, 
állandó felügyelet és a tanulásban hathatós támogatásban részesülnek. Az idegen nyelveiét, 
zenél, vívást kiváló mesterek tanítják. Ezen régi, juhira intézetnek sikeres munkálkodását kitűnő 

referencziák igazolják. 

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

Telefon 7 9 — 3 4 . 

JUT 
nahblmizoli p*-

fiiul 
Ara 3 korona. 

Használata egyszerű, hitása biztos, teljesen 
•zag talán, veszély kizárva, nyomot maga után 
nem hagy, üzemben tartása költséggel nem jár, 
nemcsak a poloskát, hanem a petéit iá kiirtja. 

Schwitzer Lipót és Testvére 
vas, fém, szerszám és gépkereskedök Telefon 104-69. 

BUDAFEST, 
VT Nádor-Utca 7O., a Lipót-körűt közelében. 

Kapható minden szakbavágó ü.- létben 

OBAK. ÉKSZEREK 10-évi jótállással 
RKZLEThzETÉSRE 

Rendeléseknél szíves¬ 
kedjék lapunkra hivat¬ 

kozni. 

Részletre! 
Mindenki, aki 14 

koronát beküld, 
azonnal valódi 

Iteinonloir - érát 
kap ankdrszcrke-
zettel, 3 ezüatfe-
dcllel, hiv. frm-
jelzéssel 14 koro¬ 

náért; és egy 14 karátos aranylán-
czot (18 grammosat modern faeon-
nal, hiv. fémjelezve, 140 koroní-
ért részletre — e'.őnyös fel'.cteleim 
mellett — havi 4 koronáért. Az 
első összeget. 14 koronát utánvét¬ 
tel ós felvételik. Óra és láncz höl-
gyrk szamár* is. — Szál l í tás 
mindenhová , R. Lechner 

óra- és lánczáraház, 
Lnndenburg 2 6 8 . szám. 

ELKÁN 
ésGERÖ 

szücsáru és 
sapkagyárosok 

BUDAPEST, 
VI. Petöfi-u. 5. 

f / \ jnnlják dúsan felsze-
•£*- relt raktárukat. -
Állandóan nagy készlet 
mindennemű szücsárn és 
sapkákból a legegyszerűbb¬ 
től a legdrágább kivitelig. 

:: TELEFON 83—73. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
=GUSZTÁVÉ 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 
TDimj-ZONGORÁK 
I D A V i l .gjedűli képTiselete 
a Telefon. :: 

IBACH-zongorát játszanak és ajánlanak : 

Backhaos, Dohnányi, Pujjnof, Alice Flipper, Sauer, Slefaniay stb. 

MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUrAK. IGAZGATÓSÁG. 
-J10964/C. 1910. szám. 

(Mérsékelt áru menettérti jegyek kiadása a 
Szent István-napi ünnep alkalmából.) 

A Szent István ünnepnap áll:almából a magyar 
királyi államvasutak igazgatóságától vett értesítés sze¬ 
rint a nevezett vasút, valamint a Kassa-oderbergi va¬ 
sút magyar vonalainak összes állomásairól — az üze¬ 
mükben álló helyiérdekű vasutak állomásainak és a 
szomszédos forgalomnak kizárásával — mind a három 
kocsiosztályra nézve, Budapestre mintegy 30 %-kal mér¬ 
sékelt áron menettérti jegyek adatnak ki. 

Ezen menettérti jegyek f. évi augusztus 18—20. 
napján — az utóbbi napon azonban legkésőbben dél¬ 
előtt 9 óráig Budapestre érkező — valamennyi személy¬ 
szállító vonathoz (expresz vonatok kivételével) fognak 
kiadatni. 

E menettérti jegyek 5 napig érvényesek oly mó¬ 
don, hogy a kiadás napját első napnak számítva, érvé¬ 
nyességük az 5. napon éjfélkor lejár. Megjegyeztetik 
azonban, hogy a visszatérés legkorábban csak f. évi 
augusztus hó 20-án délután történhetik, — korábbi 
visszatérés esetére a jegyek érvénytelenek. 

Az utazás megszakításának sem menet, sem jövet¬ 
kor nincs helye. 

Gyermekek számára külön kedvezmény nem enge¬ 
délyeztetik. 

Budapest, 1910. évi július hó 13-án. 
A kereskedelmi főosztály. 

Az igazgató helyett: Alexy főfelügyelő. 

LOHR MÁRIA 
* * * * BMiStt. Kaatrrtrsg. * * * * 

Fioknzletek: I V , E.kü-űt 6, v i , Andráwy-út 16,1 
VIII, Jónef.kBrűt 2, IX., Calvln-tér 9, V, Harmln'l 

— ciad-utCM 8, VI, Teréi-kflrút 89. . 

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

Budapesten, L,Mészáros-ntcza 58, sz, 
Telefoostóm 41—48. Sürgönyezím: Cartouge. 

Oőierőre berendelve. — — — 

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

Gyakorlott 
háziasszonyoK 

állítják, hogy a hamnrosta minden tekintetben 
teljesen bevált! Mindenkinek érdeke, a ki vasaló¬ 
val vasal, hogy magának a hamurostát beszerezze! 
Mivel még nem kapható mindenütt, alkalmat nyúj¬ 
tunk önnek a hamurosta előnyeiről miuden elő¬ 
zetes kiadások nélkül, rövid utón meggyőződ¬ 
hetni, írjon kérem egy levelezőlapot Kommer B. 
ezimére Budapest, IV., Postafiók 1. és Ön 
azonnal kap egy hamurostát, melynek értékét 
(K 2 80) csak akkor tartozik fizetni, ha az az Ön 
várakozásainak tónyleg megfelel! Nagybani áru¬ 
sítás : Geittner és Ransch ezégnél Budapest, 
Andrássy-ut 8 és Arak és Fehér ezégnél, József-
körűt 33. Kérje minden liiilartási üzletben, ára 2 K 80 f. 

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

ANGOL BORBujL'OR készítése, festése és renová¬ 
lása saját műhelyemben. Ebédlőszékek, iroda-fotelok 
valódi bőrrel. Ülőbútor állványok kárpitozása. 

Székit alakítások! 

Szép, telt ustidomokat,~győny5rü 
keblet nyerhet t törvényileg védett, 
«BUSTERIA» eröporunk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben 1903. 
Hízás U-8 bét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati ulasi-
Uasal 275 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy "tánvél 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
nisrhe Institnt Dr. Franz 
Steiner & Co., Berlin 57., 
Königgratzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyoeyszertára Budapest, VI.. 

Király-utrza 12. szám. 

BOTOR 
izléaes és szolid kivitelben 
telj és lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

Sárkány J. 
butoriparosnál, Budapest, 
VII.,En8ébet-k5rnt26.»> 

műhely és raktár. 

A már 53 év óta dicsúretreméltólag ismert, s a 71012. »z. Bm. leirat követelményeinek teljesen megfe'elö 

* UJ-YUKŐVÁRI * 
arcztis/iitó kenőcs 

szeplő, himlőhely, sömör, májfoltok, fakadé-
kok, forrósági pörsenések, orrviírösf égek és 
minden egyéb arcvirágzások ellen, valamint az 

uj-vukovári 

bőrszépito szappan 
mely az arckenőcsosel a használati utasítás 
szerint alkalmazva, még korosabb egyének¬ 
nek is viruló és fiatal kinézést kölcsönöz. 

Egy nagy tégely ára l K 60 f., kisebb l K, szappan l K. Ulánzísoktól óvakodjunk! Csak Krajosovic s 
által Vnkováron készített kenőcs valódi. Minden tégelyen Krajcsovics a készítő arcképe lálbaló 
Főraktár: Budapest, Király-u. 12 és Andrássy-ut 26, TÖRÖK JÓZSEF gyógytára. 

Parid világkiállítás 190O: Grand Prix. 

Kwízda Restitől ion-Fluidja. 
Mosóvíz lövik számára, egy üreg ára K Ü'SO- — Udvari él 
verseny-istállókban több mint 40 éve használatban ; nagy fá¬ 
radalmak után újra erősít, n inak merevségét megszünteti és 

• lovat trainingben kiváló képességűvé testi. 

Kwizda Hestitution-Fluidja 
siójegy, czimke éa csomagolás védve. Csík 
íz itt látható védjegygyei valódi. Kapható 
minden gyógyszertárban és drogériában. — 
Képes árjegyzékek ingyen és bérrn. 

F6- T n r n t Trwcaf gyógyszertára Kudapesten, 
raktár: 10TOK JOZS6I gfráfy-nloia I I Andrássy-iilís! 

Megjelent a legújabb „ B A Y A R D " 
önműködő ismétlő zsebpisztoly. Gál. 7'65 

(Browning töltényre). 

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

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

HUZELLA M. Budapest, IV.,Váczi-ulcza28. 

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 dobó/-

Erényi „ICHTHIOL-SALICYL -t 
, az arczon, hajközötti bőrbaj és kiütéseknél, ótvar, végbél és lábközött gyakran előforduló fcldörzsö-
• lések, klsebesedések és viszketési bántalmaknál, melegség által képződött kipállott égető fájdalmaknál. 
nyilatkOZatOk a legjobb desinüciáió, hűsítő, erősen szárító szer. 

* * * ^ U fvmjm.f , . - . , - . - . - - . - . - - , _ f 

kizárólagos (specifikum) ellenszer és azonnali fájdalomcsillapító liámorrhoidas 
bántalmaknál; aranyér ellen legbiztosabb szer. 
a végbél-daganatot lohasztja, visszafejlődését gyorsítja, liizességét elveszi, fájdal-

—.' mát megszünteti. 
i > x í l *i l l • < k'x* 11 < 11 - wY4ki*í t i t • az összes bőrbajok kezelhetők feltűnő eredményuycl, anélkül, hogy bárminemű 
l l t y i Ic lH\<JA«*MJlV g»ACl l*H,» utókellemetlenségek előadnák magukat. 

«--i—i« i.-"«^....l-,i/.I Ati-.i..ikól nAHv-<i« ÍHi <t'IÍ\ri\7. 

Orvosi nyilatkozatok szerint 
Orvosi nyilatkozatok szerint 

^^m m^^m m M ^ ^ tmm^ 

mm^^^mt^^m^^^m^ IIUJKtíllCIUdltru^cy^iv ^«vri»x...t».» . , . „ , , . . . . „ . . 
w' /4k |* i | i t * összes sebeknél, kütegeknél, ótvarnál, nedves és száraz somoméi, viszketegségi 
° ^ c * J i i i / « bőrbajoknál, ahol az összes szárító, gyógyító és desinficiáló szerekkel (y.ink, kar-

~ •• • -•«"-«-• -*». \ ..„.», i..t.r.«n<> o»u.l.,,áitioiroi folmiiinlni olt a valnili v i %<JQI n^ iAd. t .av^^ .o^^rjv K J ^ . ^ ^ ^ — ^ . börbajoknai, anoi az összes « a m u , U } » u ; » u ^ M ^ . . . . . ^ » . ^ ^ v „ 
hol, jodoform, dermatol, xeroforni, sublimat, praecipitat, Salicyl, Ichthiol, stb.) nem lehetett eredményeket felmutatni, olt a valódi 

„ERÉNYMCHTHYOL-SALICYL" összeállítása kitűnőnek és értékesnek minősíttetett. 
A közönség részéről az elismerés oly frappáns és általános, hogy nem létezik oly nap, a mikor ilyen köszönőlevelek 
tömegesen ne érkeznének. Mutatóul közlünk néhányat; az aláirást titoktartás megőrzése végett kénytelenek vagyunk 

mellőzni. 
^•^•• • • • • • • • • • •^• • • • • • • • • • • • • • • i Köszönő levelek. 
Egy külföldi tanár le¬ 
ve le: Budapesti sógorom 
révén az Erényi Ichthyol-
Salicyl híre 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. 

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 éa a seb heged. 
Kérek még egy dobozzal, hogy teljesen megszabadul¬ 
jak bajomtól. Szívélyes üdvözlettel H. K. 

Tisztölt gyógyszertáros úr! Mintán 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 U. Z. uradalmi csősz. 

Egyedüli készítő: 
Diana-gyógyszertára 
• = = . BUDAPEST, = Károly-körúl 5. 

• 
Eredeti nagy doboz ára 3 korona. (Postai rendelések utánvét mellett aznap eszközöltetnek.) 

Egy körorvos levele: 
Tisztelt gyógyszerész úr! 
A feleségem részére hoza¬ 
tott • Erényi Ichtbyol-Sali-
oylu egy végbél közötti 
viszkető acut bajnál próbál¬ 
tam ki, melynek eredménye 
oly kielégítő volt,, hogy ez¬ 
után 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. 
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SOHA VISSZA NEM TÉRŐ ALKALOM! 
Minden hölgy megvásárolja! 
Selyembatiszt gazdag 
hímzéssel, egy teljes 

blúzhoz csak K 3.50 
Mesésen szép: 

A legszebb színekben mint: fehéi, vilá¬ 
goskék, rózsiszin, ecru, divatlila 
és feketében kapható. Egy millió ily se-
lyembatiszt blúznak készítése követ¬ 
keztében abban a helyréiken vagyunk. 
b»L"> őzen teljes batiszt blúzokat gazdag 
hímzéssel 3 kor. 5 0 fillérért árusíthat¬ 
juk, 6 kor. helyett, amibe rendes kö¬ 
rülmények között 'kerülnek. 3 darab vá¬ 
sárlásánál csak 9 kor. 8 0 fillér, mely¬ 
hez ingyen eiry rsipkojabol is mellékel-

telik. Egyedclárusiiás utánvét meüett: 

HEINRICH KERTÉSZ, WIEN 
I .WOLLZEILE 34 XVII. 

Rozsnyay vasas chinaöora, 
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬ 
kor, nenrastlienia eseteiben. Egy 
Vi literes üveg ára 3.5O kor. 

A Rozsnyay-féle 
vasas cblna bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül¬ 
múlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszertárban. 

Továbbá a készítőnél: 
Rozsnyay Mátyás gyógyszer¬ 
árában Aradon, Szabadság-tér. 

PAPEK JÓZSEF 
BÓRONDÖS ÉS FINOM BŐRÁRU KÉSZÍTŐ 

VIII. Rákóczi út 15. 
Kizárólag jobb mínnöségü áruk. 

Árjegyzék ingyen é* bérmentve. 

A M A R O I T - C R E M E a förangn hölgyök kudrencz 
siépitő szere, ai égési Tilágon el ?tn terjedve. 

Páratlan hatása swrencsés összeállításában rejlik, « bor 
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alatt 

ülve! a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják lessék eredeti védjegynél lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilven készítményért vállal a készítő mindennemű felelősseget 

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

Ara l K. Margit-szappan 7O fllL Marffit-ponder 1'2O. 
Gyárija Földei Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-Bzletben. 

RATIONALIS 

HOMOKERTÉKESITES 
hez szállítunk munkaképes 

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

Dr. GASPARY & Co. 
Markranstadt (Németország). 

228. számú brosúra iogyen. 

Gs. és kir. száll. 
c ó r v k n t n l r o t l"18™1.81'1"18 

iCl V&UlUhGl gummi-pelotlával 

görcsérharisnyákal 

műlábakat,[u±f°''ma-
testegyenesítő,SekV,ám.; 

egyeneslartókat, valamint a 

b e t e g á p o l á s t czikkeketTéi 
szil a technika legmodernebb elvei sze¬ 
rint a legjulányosabb gyári árak mellett 

KELETI J. 
cs. és kir. szab. sérvkötők 
és testegyenesitő gépek gyára 

Bpest, IV., Koronaherceg-u. 17. 
Legújabb képes árjegyz. ingy. ésbérm. 
Alap. 1878. Telefon 13—76. 

Hirdetések felvétetnek Blockner I. hirdető¬ 
irodájában, l V. Semmelweis-u. 4. 

Piros arcz< Piros orr. Piros kéz 
sohasem volt divatban és minden nő és férfi igyekszik ezektől a csúnya bőrbántal-
niaktól 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 unom legyen. Csakis a hires 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 artamatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láthatósága a kékes-
szmu arczbomek, amely szín olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak. 

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

Egy üvegtésely Diana-crém (csak éjjeli használatra) Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 
(fehér, rózsa, vagy sárga színben) l kor. 5O ÍU1. , , r . . 

égé,: gyégytárakban, drogér.akban é, parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni az rendelje megakbzpontböL 

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

3 4 SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, AUGUSZTUS 21. 

A NYOLCZVAN É V E S KIRÁLY.— Balogh Rudolf fölvétele. 


