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Férf iöl tönyt 
divatos szabással, gyapjú
szövetből készít mérték titán 
finom kivitelben 2 5 kor. -ért 
LICHTMANN SÁNDOR 

szabómester, 11090b 
Budapest, Rottenhiller-u. 4B. 

I. emelet. 
Vidékre minták bérmentve. 

Világhírű kitüntetett olmuti j 

Quargli. 
Az első olmiitzi gépüzemű sajtgyár 
mely 1839. évben alapíttatott 
ajánl saját gyártmányából eg; 
postai küldeményt bérmentve és 
alán véltei 3 K 70 fillérért. Nagyobi 
megrendeléseknél a legolcsóbb 

árak. 
JOSEF MEIXNER, Olmuti 

Babnbof. 1082' 

Használat előtt — és után. 

Má-Hilla 
(lörv. védve) egy csalhatatlan, első 
autoritásoktól megvizsgált és me
legen ajánlott kosmetikum, meh 
csodás hatásával elliintet redoket 
és arczráncznkat és helyrehozza 
a nem szép arczformákat és arcz-
vonásokat. Minden Ma-HÍlla-val 
kezelt arcz már a 3—i napon jóval 
megifjodik. Az arczbőr üdévé, bár-
sonvpuhávi. rózsássá és vakítóan 
fehérré válik. Szeplöt, borátkát, 
pörsenéseket, májfoltokat, 

VÖrÖS orrt s minden egyéb arCI-
tisztátlansáeot meglepő gyor
san tüntet el a nélkül, hogy a 
legkisebb nyomot is visszahagyná 

Ma-Hilla ára K 3 85 
Eredménytelen esetben a 

pénzt visszaadom. — Pontos 
használati utasítás hozzá adatik. 
Diszkrét küldés a pénz előzetes 
megküldése, avagy utánvét mellett 

az európai raktárból: 
L E O L A T É I N E R, 

Wien, I/78,Wollzeile 31. 
Budapesten kapható Török Jé-
ssef gyógytárában Király-n. 11 
és Andrássy-ót 26. — és Miltel-
bach S. gyógysz. Zágrábmegye 

U'nga ul/ca 3. 11139 

SCHICHT-szappan 
(„Szarvas" vagy „Kulcs''-szappan). 

Legjobb, legkiadósabb s azért a legolcsóbb szappan. 
Ment mindennemű káros alkatrészektől. 

Mindenütt kapható. 11149 

A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy minden darab szappan • Schichti 
névvel és a «Szarvas» vagy a «Kulcs» védjegygyei legyen ellátva. 

G/errava//o, 
CHINA-BOR V A S S A L 

erősitőszer gyengélkedők, vérszegények és 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-

erősitő és vérjavitó szer. 10852 
Kitűnő íz. Több mint 3500 orvosi vélemény. 

J . S E R R A V A L L Ó , Trieste Barcola . 
Vásárolható a gyógyszertirakban félliteres üvegekben 

i K 160, égisz literes üvegekben i K 4.80. 

KWIZDA FERENCZ JÁN. 
cs. és kir. osztr.-magy., román kir. és bulgár fejed. udv. szállító, 

Kerületi gyógyszerész Korneuburgban Bécs mellett. 

Kwizda Fluidja 
Kígyó védjegygyei 

( T U R I S T A - F L U I D ) . 
Régi jéhirü diálet.-kosm. szer (nedörzsölésre 
az emberi test izmainak és 
inainak erősítésére és edzésére. 
Eredményesen használva tu
risták, kerékpárosok s lovaglók 
által nagyobb tárák utáni 
erősítésre és erőgyűjtésre. 

Arak: Vi palaetk K «.— 
l's palaosk K 1.20 

Kapható minden gyógyszer
tárban. — Képes árjegyzék 

ingyen és bérmentve. 
Főraktár Magyarország ré
szére : Törők József 
gyógyszerésznél, Budapest, Király -ulcza 12 és Andrássy-ut 26. »z. 

Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön Részy. társ. 
Irodái: VI., ker., Andrássy-út 5 (saját hálában). 

Befizetett részvénytőke 10 millió korona. Elfogad betéteket <%-o« kamatozással, a 10%-os 
betétkamat-adói OM intézet fizeti. Leszámítol váltókat, előlegeket nyújt értékpapírokra. 

Magyar kit. osxtálysorsjegyek foaláruslté-nelye IV., Ferencziek-tere 2. Kézi zálog
üzletei: IV., Károly-körut 18., IV., Ferencziek-lere és Irányi-utcza sarkán, V//, Király-

utcza 47., VIII., József-kőrut 2„ Cllői-út 6. sz. 10831 

I f I R l T R laW^ÍET u l ó d a : p i r k J.puskamfives. 
l M I i í l l j I l éVbahV (Alapíttatott 1808. évben.) 

BUDAPEST IV.,Béosl-n. 2., g-yir Bézsa-n. 7, 
Dúsan elütött raktár legujabb szerkezeti! Kettős va
dász-fegyverekből, golyósfegyverek, amerikai Winches
ter serétes ismétlő-fegyverek, forgópisztolyok, szalonfegyve
rek és pisztolyok, töltények és vadász-szerekből, me

lyek jóságáért kezeskedik. 10846 

Az asztalosok szövetkezeti Bútorcsarnoka. 
A budapesti asztalos ipartestület védnöksége alatt álló 

Bútorcsarnok 
ég hitelszövetkezet, mint az országos központi hitelszövetkezet tagja, felhívja a 

nagyérdemű butorvásárló közönség figyelmét a 

VIII., József-körút 28 . szám, 
B é r k o c s i s - u t c a s a r o k , valamint 

IV., Belváros, Ferencziek-tere 1. sz.a. 
királyi bérpalotában dasan felszerelt molern éj stílszerű lakberendezéseinek 

megtekintésére, a melyek jutányos áron jótállás mellett adatnak el 

A Bútorcsarnok szövetkezet 
kizárólag esak budapesti képasitett asztalos- és kárpitos mesterek dolgoznak, 
ugy Budapest kornyékén khzitett, vagy báosi silány áruk eladásával nem 

« , _ _ _ , , , , . foglalkozik. 
TfflKdm. ^ t e r 7 « « > t e t éa költségvetést kívánatra készítünk. 112Í0 
M i n d e n e g y e s b ú t o r d a r a b b i z o t t s á g á l t a l f e l ü l b í r á l v a . 

6ürgönyczlfn 

Cartonage. 
r.lafon szám 

41—48. DÁVID KAROLY ES FIA 
doboz-papíráru és szab. fémkapocsgyára 

Budapest, L, Mészáros-utcza 38. szám. io65l 
Gyárt: Papirtányért , bon-
boniert és jardinet-doboso-
kat. Sajtolt kerek dobozo
kat, légmentesen elzárható, 
összehajtható dobosokat pó
lyák kötőgyapot, stb. cs magolá
sára. Hintődobozok, valamint 
húzott lemez-osövek tetszés *V^.t 
szerinti nagy3&,jbMi. T e i s d o - '*•"?• 
bosok V» kilogr.-tól 10 kilogr.-ig, valamint 6, 10 és 10 filléres tea csomagolásáhoi 

Ssekrényosipke és köpőládapapir legújabb szín és kivágásban. 

p ^ . Állandó kiállítás a fenti csikkekből a -^as— 
"*^»» városligeti iparcsarnokban megtekinthető. ^ ^ 

í r 

$¥*, 2i 

• - - . . E&B35 

i \ \ j / \ 
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V 

Alapíttatott 1878. Telefon 15-56-

Tornaeszköz, 
valód angol tennis játék, függő-ágy, 
háló, tekejátek. zsák, ponyva és fehér 
kenderkötél legolcsóbb megbízható 

beszerzési forrása 

Seffer Antal 
sporteszközök és kötélgyártó-telepe 

Budapest, IY., Károly-uicza, boltsz. ü. 
(Központi városház épülete.) 

Képes árjegyzék kívánatra ingyen és 
bérmentve. 10699 

A már 53 év óta dicséretreméltólag ismert, s a 71012. sí. Bm. leira követelményeinek teljesen megfeleli 

U J - V U K O V A R I 
szeplő, himlo'hely, sömör, májfoltok, fakadékok, 
Törrosági pörsenesek, orrvörösségek és minden 

egyéb arczvirágzások ellen, valamint az~" 

mely az arczkenőcscsel a használati utasítás 
"szerint alkalmazva, még korosabb egyéneknél? 

is viruló és fiatal ki nézést kölcsönözT 
- Egy nagy tégely árá 1 kor.BO fill., kisebb 1 kor., siappan 1 kor. Utánzásoktól óvakodjunk ! 

Csak Kxajosovios álul Vnkováron készített kenőcs valódi. Minden tégelyen Krajosovios, 
a készítő arczképe látható. 11131 

Főraktár: Budapest, Kiraly-iitcza \1 és Andrássy-nt 26, Török József gyógyszertára. 

n j . 
uj-vukovári 

I ilá szappan 

Amatőr- f ényképezők 
11191 figyelmébe! 

• Fokozható művészi hatás tekintetéből korszakos jelentőségűek a 

Máyer ing Károly á l ta l f ö l t a l á l t 

ophtalochromat-folyadéklencsék 
«KI\II á , l l a í n b a n 8 z a D-, nagyjelentőségű magyar találmány f é n y e r ő s s é g b e n 
to lUln iu l ja az eddig használt, tömör üveglencseket. Kendkivtil olcsó 
objektívjemek használhatóságáért és tartósságáért t e l j e s s é g g e l f e l e l ő s 

s é g e t v á l l a l u n k . — Képes magyarázó árjegyzéket bérmentve küld: 

MÁYERING És TÍSML^S^Zr 
Budapest, VII., Kerepesi-ut 30. 

Prankhn-Táretilat nyomdája, Budapesten, (IV., Egyetem-utcza 4.) 

tr„ 

r^BNAPi mi 
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35.SZ. 1 9 0 5 . (52. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, AUGUSZTUS 27. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Kaplony-utcza 9. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. Előfizetési feltételek -{ 

Egész évre .... 
Félévre 
Negyedévre ._ 

16 korona. A «Ví/<ig7íróm'/id»-val 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

c>Ca^o^^ 
A Bernáth Gáspár munkájában megjelent kőnyomat után. 

LAVOTTA JÁNOS. 
1764-1820. 

Amagyar műzene úttörőjének alakja, körül
belül félszázados feledés homályából, kezd 

.újra kibontakozni. E nagy szellem feltáma
dása zenei Ízlésünk javulására mutat és új re-
naissanee-ot igér. 

Nem első eset ez a magyar zene történeté
ben. A kuruez háborúk idejét véve elsőnek, ez 
a miénk már harmadik újra ébredése lesz a 
magyar zenének. S mindig a népies régiségek 
alapján. 

A Rákóczi-korszakbeli első renaissance még 
teljesen népies volt. Az ország minden részéből 
egy táborba verődött kuruezok, nótás vitézek, 
diákok, czigányok sok letűnőben levő régi dal
lamot vetettek fölszinre, tanultak el egymástól, 
formáltak újjá. A hires Eákóczi-nótát, részben 
alkalmasint tábori kürtjelekből, a hagyomány 
szerint a fejedelem udvari czigánya, Barna 
Miska primás szerzetté. Ebből alakította, Áb
rányi nyomozásai szerint, Bihari, 1809-ben, a 
fölkelő nemesség számára, a Rákóczi-indulót. 
Scholl Miklós katonai karmester Pesten csak 
lekótázta, hanem azért később Bécsben a maga 

neve alatt adta ki. A geniális Bihari ugyanis 
nem sokat értett az irás-olvasáslioz, kótázni 
pedig egyálalán nem tudott és így munkáit 
kénytelenségből mindig mássokkal tétette le 
hangjegyekre. Egyházi karnagyok, katonai kar
mesterek tették meg néki ezt a szívességet. 
Scholl úrral aztán megjárta. 

A kuruez-dalok versei legnagyobbrészt Rá
kóczi-korabeliek, a küzdő magyarság vágyait, 
reményeit, állapotait festik; dallamaik egy része 
azonban, a mennyire az finn-ugor és török-tatár 
analógiákból ma még kimutatható, a honfogla
lás koránál is régibb lehet. A kurucz-korbeli 
zenemaradványokon katholikus és református 
egyházi énekek befolyását és szláv hatást is ki
mutatnak a zenebúvárok. 

A második magyar zenei renaissance a fran-
czia forradalom ideje körül kezdődött. Megindí
totta Lavotta János hegedűművész és zene
szerző, a ki a régi kuruez dalok, tánezok, nép
dalok és balladák nyomán ós hatása alatt kom
ponált, hegedűn, szöveg nélkül. Sok régiséget 
fölhasznált thémául. Műveit mind le is hang
jegyezte, hegedűre. Darabjai számát életirói 
120-ra teszik. Ezek a kéziratok, szerte az ország
ban, barátainál maradtak s a művész halála 
után nagyrészt elkallódtak. Mikor az ötvenes 
években egyik volt tanítványa és barátja, Áb
rányi Eördögh Alajos, kiadásukra gondolt, már 
nagyon keveset, mindössze két füzetnyit birt 
fölkerestetni ós kinyomatni. 

Lavotta «magyarjai» nyomán számos mű
forma támadt a magyar zenében, minők: a 
hallgató nóta, életkép, tájkép, ábránd. Tánczai 
alapján formálta Rózsavölgyi a 40-es évek ele
jén a «körmagyar»-t; frisseit utánozta Csermák 
csehes «friskái»-val, melyekből a mai csárdás 
fejlődött. Czifrázatai, ékítményei, kádencziái, 
dalai teljesen átalakították a magyar zenét és 
a czigám bandák előadási modorát. Tanítványai 
közül Bihari, a «czigánykirály» teljesen, Cser
mák nagyrészt az ő hatása alatt költött. Későb
ben Rózsavölgyi szintén őt követi, sőt még 
Liszt és Erkel is, magyar szerzeményeikben, 
gyakran tanultak tőle és követőitől. Rendkívül 
magyaros invencziói, sajátságos egyéni modora 
teljesen vérévé váltak a magyar zenének, úgy, 
hogy bár kevés munkáját ismerjük ma, mégis 
őt lehet és őt kell a magyar zene első reformá
torának, sőt műzenénk megalapítójának is te
kintenünk. 

Lavotta dalai közül legszebb a *Cserebogár», 

ábrándjai közül a ^Lavotta szerelme*, tánczai 
közül egy «Lakodalmas*. Programm-zenei kí
sérletei közül csak egy maradt fenn: «Szigetvár 
ostroma*, mely szintén nagyon szép, eredeti 
és magyaros mű. 

Érdekes, hogy Lavotta, a ki első volt azon 
mestereink között, a kik a kuruez-zenéhez for
dultak ihletért és thémákért, hogy ez a jele
sünk mostan megint a kuruez-dalok divatjának 
nyomában támad új életre. Ez mutatja legvilá
gosabban, mennyire magyar, mondhatnám tu
ráni, s e mellett mennyire európai értelemben 
fejlett zene a Lavotta és iskolája zenéje. Vajha 
méltó utódokra találna korunk nagy tanultságú 
magyar zeneszerzői között! 

Élete történetét az alábbiakban vázolom rö
viden. 

Iszépfalvi Lavotta János 1764-ben született 
Puszta-Födómesen, Pozsonymegyében. Hege
dülni előbb édesatyjától, majd két külföldről 
bevándorlóit mestertől tanult. Zenei tanulmá
nyait Bécsben fejezte be. Itt aratta, 22 éves ko
rában első sikereit mint előadó-művész is, maga 
szerzetté magyar ábrándokat játszván. Káldy 

LAVOTTA SÍRJA A TÁLLYAI TEMETŐBEN. 
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szerint akkor (1786-ban)irta «Lavotta szerelmen 
czímű ábrándját is. Bécsből, atyja kívánságára, 
Pestre jött s elvégezte a jogot. De több izben 
hangversenyezett is itten, úgy nyilvánosan, mint 
József nádor házánál, a ki nagyon szerette a 
virtuóz diákot. Atyja halála után otthagyta a 
jurátusságot s beállt karmesternek Protasevics 
pesti magyar színtársulatához. Majd művészi 
körutazást tett Olaszországban s onnan vissza
térvén, hazánk nagyobb városaiban. Később 
hegedűtanításból élt. Tanítványai közül kivál
tak : Csermák Antal, a zeneszerző és hegedű
művész, Eördög Alajos földbirtokos, (az Áb
rányiak nagyatyja), Fáy András az iró, és Pap
szász Ignácz földbirtokos. Bihari nem tanult 
ugyan Lavottától hegedűlni,hanem mint czigány-
primás, mint a divatos Lavotta-féle «magyar»-ok 
páratlan előadója került a mester hatása alá. 
Szerzeményei teljesen Lavottára emlékeztetnek. 

Nagyon nyugtalan vérű ember lehetett La-
votta. Sehol se volt hosszabb ideig maradása. 
Hol egyik földesúrnál töltött pár hónapot, mint 
«állandó vendég», hol a másiknál. Erdélyt talán 
kivéve, alig van magyar vármegye, a hol egy
két jóbarátja ne lett volna s a hol így hosszabb-
rövidebb időre meg ne fordult volna. Nagyon 
szerette a bort. Barátai ezért rendszerint nagy 
lakomát csaptak tiszteletére, ha valamelyikök-
nól megjelent. Begyűlt aztán oda, a hová La-
votta beszállott, az egész környék úri népe, 
férfiak, asszonyok, leányok, hogy hallhassak. 
De néha bizony napokig vártak, kérték és itat
ták, míg kedve jött végre hegedűlni. Ha rósz 
kedve volt a «tekintetes úrnak», nem is felelt, 
vagy csak annyit: «Inni iszom, de nem hege
dülök". 

Érdekes, hogy ez a borimádó művész, a kiről 
azt hinné az ember, hogy csak részegen fogott 
igazán a kezében a vonó : mindig reggel, józan 
fejjel, többnyire ágyában felülve, komponálga-
tott. Előbb játszott, próbálgatta, variálta, for
gatta a témáit, azután fölkelt ós papírra tette a 
hegedűszólamot. Mivel első sorban önmagának 
irt, ő pedig szinte a lehetetlenséget is el tudta 
mondani hegedűn, ezek a hangjegyek, ha 
megvolnának is, bizonyára nagyon halvány 
tudósítások lennének az ő művészetéről. Na
gyobb zenekópeihez magyarázó szöveget is irt, 
afóle fölvilágosításokat, a milyeneket a mai 
programmzenészek is osztogatnak a közönség
nek. E jegyzetekből fenmaradt néhány, de a 
hozzájok való hangjegyfüzetek elvesztek mind. 
így aztán nem lehet tudni, hogy operák, vagy 
pedig zenekarra átírandó zenekópek, vagy szim
fóniák tervei voltak-ó ? 

Kalandos életét 1820-ban, augusztus 10-ikén 
Tállyán, a Tokaj-Hegyalj a kies fekvésű városá
ban fejezte be Lavotta. Itt ő a jó tokaji bor ked
véért sokszor megfordult, kivált szüreteken. De 
egy jóbarátja is lakott Tállyán: Eőri Fülep Gá
bor jeles orvos, a kivel gyógykezeltette magát. 
A borivók fátuma, vízkór ölte meg. Síremléket 
egy «tisztelője Szathmárból» (Ujfalussy Miklós 
földbirtokos) állíttatott sírjára 1831-ben. Hatal
mas, másfél embermagasságú mészkő piramis 
az, mely ma is daczol az idők viharaival. 
1892-ben Tállya város közönsége megújíttatta a 
kő bemohosult, kimálladozott feliratait ós vas
kerítéssel vétette körül a sírhelyet. Tavaly ősz
szel, otthon jártomkor, lefényképeztettem azt a 
sírkövet, mely egyik legérdekesebb régisége a 
tállyai katholikus temetőnek. Itt közlöm. Lavot-
tának egy kevésbbé ösmert arczképót és név
aláírását is közre adom egyúttal. Ezek Bernáth 
Gáspár «Lavotta Élete» czímű munkájából 
valók. Mivel a hiresneves Bernáth Gazsi még 
személyesen ismerte a nagy magyar hegedűst, 
föltehető, hogy a kép is, az aláírás is hi
teles. 

Zempléni Árpád. 

ŐZIKE. 
Közel az erdők aljában 
Fényes úri palotában 
Élt egy szelíd őzike, 
Kis korától ott nevelték, 
Simogatták, dédelgették 
8 nagyra nőtt a kicsike. 

Ki-kisétált a közelbe, 
A füvecskét ott legelte, 

Nagyon ízlett az neki. 
Elbarangolt, de estvére 
Gazdáihoz visszatére, 
Szállását meg nem veti. 

ízlett a hegy gyönge füve, 
Tetszett a fenyves sűrűje 
S maga a hűs levegő . . . 
Addig járta, megszerette, 
Az erdőt nyakába vette 
S nem tért vissza többet ő. 

Ha beszélni tudóit volna, 
Bízvást feltehetni róla, 
Hogy szó nélkül nem szökik. 
Estve tán magába szállva, 
Az ablak alatt megállva, 
így szólt volna tán nekik : 

• Köszönöm jó-szívűségtek, 
Ez a szép ház a tiétek, 
Az én házam a vadon, 
Oda bűvöl a természet, 
Itt hagyom a puha fészket, 
Ott élhetek szabadon.» 

Lévay József. 

A B E C S Ü L E T ŐRE. 
Hir szele megzendül, falevél megmozdul, 
Suttog a nagy erdő hamis életmódrul; 
Nagy erdő a világ, emberek soksága, 
Szeme, füle annyi, a mennyi az ága. 

Hiszed : elrejtetted az adóslevelet, 
A melylyel eladtad hitedet, elvedet; 
Fekete pecsétjét csak a lelked látja, 
Mit izegsz hát mégis, mért nézegetsz hátra ? 

Hiszed, hogy ragyogó bíborodnak fénye 
Káprázatot lövel a világ szemére; 
Dicsőséged ára csak a szived gondja, 
Mit figyelsz hát balra, mit nézegetsz jobbra ? 

Tetőn vagy, fenlebegsz hatalom magasán, 
Kezed mégis ott van pisztolyod kakasán : 
Mi bajod, mitől félsz ? hogy az erdő lát, hall ? 
Annak állsz hát szembe s önmagadnak háttal ? 

Dörrenés hallatszik rengeteg erdőben, 
Sikolt az őszi szél, a haraszt megzörren, 
Elesett valaki, szive át van lőve 
S mellette a pisztoly, a becsület őre. 

Fejes István. 

B L A N K A H Í Z I K . 
Irta Kampis János. 

A Balaton mozdulatlanul hevert, kékes-fehé
ren, mint az olvasztott ólom. Az augusztusi 
nap pokoli hőséget árasztott a vidékre. Az 
áttüzesedett levegőben légy se zümmögött. 
A nesztelen csöndben csak a délutáni tehervo
nat gépjének álmos pöfögése hallatszott. 

Kató a veranda egyik árnyas szögletében 
hintaszéken ült, kényelmesen hátradőlve. Szép, 
feketefürtös feje félrehanyatlott, szeme be
hunyva, hosszú, selymes szempillái élesen raj
zolódtak ki arczának puha fehérségében. Kar
jai lehanyatlottak a támláról, s kacsói úgy lóg
tak ki a könnyű blúz halványzöld ujjaiból, 
mint két kifejlett viola-gerezd. A regénytár 
egy piros kötete lecsúszott az ölében. Aludt. 

A fiuk közt — ez a gyűjtő neve a fürdőhely 
összes legényembeieinek — általánosan ural
kodott a vélemény, hogy Kató egyike a társa
ság legszebb leányainak. Mindössze kissé erős, 
hogy ne mondjam: jól táplált, — bizalmasan 
szólva, — kövér volt, de ez pompásan illett neki. 
Legfeljebb néhány őszintén irigy barátnője 
vigasztalgatta magát ezzel a «fogyatkozásával.), 
a mint finom gúnynyal nevezni szokták. 

Szerencsére nem sejtették, hogy akadt egy 
férfi is, a kinek az ízlése boszantóan találkozott 
az ő baráti roszindulatukkal. 

A dolog még Pesten kezdődött. 
Kócs Pista huszárfőhadnagy, mint afféle ro

kon, mindig ott lebzselt Katóéknál, valahányszor 
felszökhetett vidéki állomásáról a fővárosba. 

Kató ós a főhadnagy között sajátszerű vi
szony keletkezett. Ők barátságnak mondták, 
valójában amolyan pajtásság volt, a minő rend
szerint csak férfiak között szokott fejlődni, s 
kifelé mégis olyan egyszerűnek látszott, hogy 
már a téli zsúrokon mindenki elintézett ügy
nek tekintette a — házasságukat. 

A barátság természetesen őszinteségre köte
lez. Ezt gyakorolták is egymással szemben a 
kíméletlenségig, sőt Kócs Pista, mint ki fog 
derülni, az ostobaságig. 

A huszár — otthon csak ez volt a neve — a 
farsang alatt azt a fölfedezést tette, hogy Kató 
vállainak előbb hullámos vonalai kezdenek kisi
mulni. Egyre lágyabbak, szinte köralakuak let
tek. Rövid, de gondos megfigyelés után minden 
kétséget kizárólag megállapította, hogy a leány 
egész termete pár hónap alatt némileg meggya
rapodott. Nem szerette a dolgot, maga se tudta 
miért, olyasformát érzett, mintha valahogyan 
bántaná az ambiczióját. 

Egy tánczvigalommal egybekötött böjti hang
verseny végén, mialatt a teremből, hagyomá
nyos robajjal, hurczolták kifelé a székeket, nem 
állhatta tovább szó nélkül. 

— Jó lesz, Kató, ha kissé vigyázol magadra. 
Ugy látom, erősödői. 

Á leány tréfával parírozta az ostoba meg
jegyzést. 

— Hja, annyit epedek utánad, hogy bele-
hiztam. 

Hanem azért odahaza megvető tekintettel 
nézte magát végig a tükörben, s mikor a huszár 
a későbbi találkozásoknál többször is visszatért 
erre a tárgyra, sőt esetlen tanácsokkal is szolgált, 
dühös keserűség fogta el. Kezdte magát utálni! 
Hallgatott, de magában elhatározta, hogy meg 
fog soványodni. 

Eleinte megtartóztatta magát bizonyos ételek
től. Nem ért semmit. Csak annál jobban fogott a 
többi. Aztán Szent-Antalhoz folyamodott, de ez 
a kísérlet is sikertelen maradt. 

Egyszer aztán, egy kinos vergődések között 
átvirasztott éj után hirtelen felülkerekedett 
Katóban a dacz. 

— Vastag leszek, pont! A kinek igy nem kel
lek, az szamár. 

A májusi versenyekre hazaérkezett Blanka, a 
család fiatalabb sarja, a ki teljes két évig egy 
pozsonyi nagynéni mellett tartózkodott. (A néni
két jelentékeny vagyona és egyenes utódok 
sajnálatos hiánya jogosította erre a szeszélyre, 
a melyet a családi tanács, okos előrelátással, jó
nak talált ellenmondás nélkül teljesíteni!) 

Blanka alig egy évvel volt fiatalabb Katónál 
s hasonlitott is hozzá: de arczából épen azok 
a vonások hiányoztak, a melyek Katót olyan 
bájossá tették. Duzzadt alsó ajka és mélyen fekvő 
szürke szeme valami elidegenítőén durczás ki
fejezést adott neki. Hanem volt egy tulajdon
sága, melyet Kató rögtön észrevett. Formás ido
mainak festői arányai kellemes harmóniába 
olvadtak s ha nem volt is vékony, de alakja egye
sítette magában a nyulánkság illúziójának összes 
elemeit. Szóval, karcsú volt, mint egy attikai 
váza s amellett gracziózusanhajlékony, mint a 
párducz. 

Blankának ez az előnye — melyre ő maga 
ügyet sem vetett — Katóra ugy hatott, mint 
valami lesújtó vereség. Kivált mikor a huszár — 
aki a meetingre csalhatatlanul beállított —olyan 
ügyetlenül igyekezett palástolni a meglepetését. 
Tényleg szemmel látható gyönyörrel legeltette 
tekintetét Blanka termetén, Kató szerint túlsá
gosan sokat foglalkozott a leánynyal és mintha 
némileg megváltozott hangulatban szorított 
volna kezet Katóval, mikor május közepe táján 
elbúcsúzott, ezúttal hosszú időre, mert a bekö
vetkezendő gyakorlatok miatt csak szeptember 
végére ígérhette legközelebbi látogatását. 

Blankának tagadhatatlanul jól esett a huszár 
figyelme, bár maga a legény meglehetősen hide
gen hagyta. (A szivében tudniillik egy pozsonyi 
szőke filozopter képét rejtette, a ki ugy jutott 
ehhez a megtisztelő poziczióhoz, hogy az egye
temi ifjúság irodalmi társaságában ötven koro
nás dijat nyert egy alanyi költeményével, a 
melyet Blanka, eddig még ki nem derített okból, 
magára vett.) De Kató a vetólytársnőjét kezdte 
benne látni s valósággal haragudott rá. Epés-
kedett, folyton csípős megjegyzésekkel boszan-
totta nővérét ós ólczei kivétel nélkül a kettejük 

35. SZÁM. 1905. 52. ÉVFOLYAM. JA_SÁRNAPI UJSÁG. 555 
sulykülönbözete körül mozogtak. Ez, akármi
lyen igaztalan volt is, bizseregtetően hízelgett 
Blanka hiúságának. íme, neki, a ki Kató mellett 
rútnak érezte magát, van egy szépsége, a minő
vel Kató nem dicsekedhetik. A váratlan fölfe
dezés talpra állította az önérzetét. Egyre bát
rabban vágott vissza és a vége tüzes feleselgetés, 
sőt szinte állandó viszály lett, mely tetőpontját 
érte el, mikor egyszer Kató Blankát gereblyónek, 
ez meg viszont őt zsiros bödönnek nevezte. 

Hónapok teltek így el, testvéries békétlenség
ben, melyet a mama kétségbeesése és a zord 
apai tekintély hiába iparkodtak lecsendesíteni. 

A balatoni fürdőzés idejében csak a színtér 
változott meg, de a belháború — a melyről a vi
lág szerencsére semmit sem tudott — változat
lanul tovább dühöngött. 

. . . Kató még szendergett a verandán, mikor 
pont négy órakor délután, az ebédlő felől kilépett 
Blanka, hogy beszólítsa. Valami kirándulásra 
készültek s ideje volt öltözködni. A hogy meg
látta az alvó Katót, összecsapta a kezét ós hir
telen visszafordult az ebédlő felé, a hol a mama 
lihegett. 

— Jézus Mária, ez a leány már megint 
alszik! 

Kató fölvetette a szemét. 
— Talán az elhájasodástól féltesz? Ne törődj 

vele, kérlek. Nem lehet mindenki szilíid. 
Blanka arczát elfutotta a vér. 
— Csak csúfolódj, irigy hústömeg. 
— Kár henczegni. Jusson eszedbe, hogy a 

dicsőség — hizlal. Különben is a huszár neve
zett el szilfidnek. 

— Bánom is én a te huszárodat. 
Utoljára is a mamának kellett kisivítania az 

ebédlőből. 
— Jobb lesz, ha czihelődni jöttök. Tudjátok, 

hogy a tanácsosok öt órára várnak. 
Blanka kissé hosszabb szemlót tartott a ru

hái között. Nem tudta magát elhatározni, hogy 
mit vegyen föl a kirándulásra. Válogatás köz
ben a kezébe akadt egy rózsaszínű blúz. 
Könnyű foulard, krómszinű csipkével. Afféle 
takaros semmiség. Eszébe jutott, hogy ebben 
látta őt először a huszár. Nem is viselte azóta. 
Csak azért is ezt választotta. Ha Kató boszan-
tásnak veszi, annál jobb. 

Mikor magára vette, kissé furcsának találta, 
hogy az újjá megfeszül a karján, de úgy feszül, 
hogy szinte fáj. Mi ez ? Csak nem lett azóta 
szűkebb ? Blanka szörnyen megdöbbent. Szent 
Isten, ha ezt Kató észreveszi! Azon gondolko
zott, hogy lehetne ezt a kellemetlen ruhadara
bot feltűnés nélkül felcserélni mással. 

NAP 

r**** • 

AZ AUGUSZTUS 30-IKI NAPFOGYATKOZÁS A FEKETE VONALLAL JELÖLT H E L Y E N LESZ LÁTHATÓ. 

A HOLD ÁRNYÉKÁNAK ÚTJA SPANYOLORSZÁG ÉS TUNISZ 

KÖZÖTT ÁZ AUGUSZTUS 30-IKI NAPFOGYATKOZÁSAKOR. 

(Az alsó számok azt jelentik, meddig tart egy helyen a teljes 
sötétség. A íelnl levő számok az elsötétedés idejét jelölik.) 

Késő volt. Kató épen a kalapját tűzte fel. 
Attól, a mit látott, megállt a keze. Mint a vil
lám, úgy csapott az agyába egy hirtelen, várat
lanul felezikázó gondolat. 

— Blanka hízik! 
Ez a szenzáczió egészen készületlenül találta. 

Egész teste remegett, szive hangosan dobogott. 
Vad erővel feltörő zavaros érzés hullámai tom
boltak benne, valami kábító diadalmámor, vagy 
kaján káröröm. 

A következő pillanatban kitört belőle az 
ujjongás. Gúnyosan, gonoszul kaczagott, köz
ben kiabálva: 

— Meghíztunk, meghíztunk, meghíztunk ! 
Blanka mérgesen toppantott a lábával. 
— Ostobaság! Ez az ócska rongy szétmállik 

a szekrényben és ha azt miied mondani, hogy.. . 
Kató túlkiáltotta. 
— Nem igaz, nem igaz! Láttam, láttam, 

láttam! 
A hareznak megint csak a mama vetett végei 

Betuszkolta Blankát a másik szobába és hama
rosan más ruhát adott rá. 

Blankának ^1 volt rontva a délutánja. Krezte, 
hogy Kató igazat mondott és ez valóságos 
katasztrófa súlyával nehezedett a kedélyére. 

Csakugyan, a levegőváltoztatás, az új élet
mód, a kedvencz ételek és első sorban a drága 
jó mamától öröklött hajlandóság rövid pár hó
nap alatt csinos eredménynyel érvényesültek. 
És mindebből — mint rendesen — sem ő, sem 
Kató eddig nem vettek észre semmit. 

Annál bizonyosabb volt, hogy most okvetle
nül tenni kell róla. Blanka egy perczig sem 
habozott. Meg fog soványodni. Nem a huszár 
miatt, hanem mert veszélyben forgott az egyet
len előny, melylyel Kató fölött dicsekedhetett. 
Még az nap estétől kezdve végig csinálta ti
tokban — mindazt, a mivel Kató már előbb 
kudarezot vallott. Jött a koplalás, azután szent 
Antal. Fájdalom, a siker itt is állandóan el
maradt. 

Kató hiúz szemmel le.ste Blanka kétségbeej
tően szabályos gyarapodását és minden legki
sebb bizonyíték természetesen kitűnő alkalmul 
szolgált újabb meg újabb összecsapásokra. 

Blanka eleinte indulatoskodott, de utóbb már 
nem is védekezett. 

Ekkor Kató haragjának vetésében — rejtve 
és szórványosan a részvét halvány virága kez
dett nyiladozni. Ügy érezte, hogy talán illenék 
nagylelkűnek lenni, mint győzelmes hadvezér
nek a megalázott ellenség iránt. 

Szent-Mihálykor — a papa neve napján — 
várták a huszárt, a ki táviratilag jelentette az 
érkezését A leányok egyforma ruhát kaptak az 
öregüktől és épen azzal voltak elfoglalva, hogy 
magukra öltsék. Szótlanul babráltak, mintha 
nem akarnának tudomást venni egymásról. 

A mint ott álltak egymás mellett a tükör 
előtt, olyan egyformák voltak, hogy semmi, de 
semmi különbség sem volt már köztük. Ezt bi
zony észre kellett venni. Kató nem birt el
nyomni egy diadalmas mosolyt, a mitől Blanka 
egyszerre teljesen elvesztette az önuralmát. 

Egész erejével kitört belőle a gyerekes kese
rűség. Hirtelen elfordult, lerogyott egy zsölyére 
és sírt, nyögött, jajongott. 

— Istenem, milyen szerencsétlen vagyok! 

Most Katón volt a sor, hogy végkép ellá
gyuljon. 

— Nekem mondod ? — rebegte s ezzel az ő 
szeméből is megeredt a könny. Odaugrott Blan
kához, térdre rogyott előtte, aztán egymás keb
lére borultak ós olyan rettentő hangos sírást 
vittek véghez, hogy kölcsönösen tönkre köny-
nyeztók egymáson a papa gyöngéd ajándékát, 
;i•/, új ruhát 

A jótékony zápor után pedig kisütött a sze
retet napja, olyan forrón, olyan lángolóan, mint 
talán még soha. Szinte fuldokoltak a gyöngéd
ség gazdagon ömlő áradatában. Csókolták, 
czirogatták egymást; mindegyik magát vádolta; 
kórlelő. vigasztaló édességeket gügyögtek e 
más fülébe. Aztán kitárult a ; /.ivük és mohó 
versenyre keltek abban, hogy melyik világítsa 
meg legtitkosabb redőit teljesebben a bizalom 
meleg, ragyogó fényével. Blanka esküdözött, 
hogy sohasem akart vetélkedni Katóval ós en
nek döntő bizonyságául szégyenkezés nélkül 
bevallotta — a filozoptert. Kató viszont ellent
mondást nem tűrő, mély meggyőződéssel jelen
tette ki, hogy a huszárt gyűlöli és utálja, a mit 
Blanka zajosan helyeselt. Rögtön meg is álla
podtak benne, hogy a huszár rósz izlósű, ostoba 
liezkó, a ki nem érdemli meg, hogy csak egy 
barátságos szavuk is legyen hozzá Udvaroljon 
a zörgő csontú Keszegh Ilkának, az elég vékony, 
ők fagyasztó közönynyel fogadják. Ha van 
esze, értsen belőle. 

Ez alatt telt az idő és csak épen annyi maradt 
belőle, hogy vörösre eirt szemüket hideg vizzel 
felfrissítsék és sebtében átöltözzenek. 

Kócs Pista nagy zajjal épen felszökött a 
veranda lépcsőin, mikor ketten összefogódzva, 
hidegen, mint két márvány szobor, kiléptek az 
ajtón. 

A huszár ugy meg volt lepve, hogy egy dara
big kővé merevedett, szó nélkül bámult hol az 
egyikre, hol a másikra. Végre megszólalt, a szak
értő elegűltségóvel nézve végig Katót 

— Ej, ej, Kató, hiszen te egész karcsú lettél! 
Alig van már különbség kettőtök között. 

A két leányt egyszerre cserben hagyta a ko
molyságuk. Dévaj mosolylyal néztek egymásra, 
mintha ezt mondták volna: ó, a csacsi! 

Kató tekintetében talán egyéb is volt. Leg
alább erre látszik mutatni, hogy kissé félrefor
dult, kaczéran lesütötte a szemét, felkapta a 
köténye csücskét és kislányos szendeséggel így 
felelt: 

— Hát Istenem, egy kissé — összesová
nyodtunk ! 

T E L J E S NAPFOGYATKOZÁS. 
Augusztus hó 30 ikán. 

Ritka és nagyszerű természeti tüneménynek 
lesznek szemtanúi e hó 30-ikán Spanyolország 
egy részének lakói. Teljes napfogyatkozást fog
nak látni, melynek tartama több mint három 
perez. 

Maga napfogyatkozás nem épen ritka tüne
mény. De nagy ritkaság a földnek egy bizonyos 
helyén, s ritkaság a hosszú ideig tartó teljes 
fogyatkozás. 

A napfogyatkozásoknak rendes periódusuk 
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A « HÉTTESTVÉR » TARKALEVELŰ KELETI PLATÁNFA. 

Csakhogy ott, a hová a Hold árnyéka esik és 
végig szalad, nemcsak homályos lesz az idő 
hanem beáll hirtelenül a teljes éjszaka. És ez 
teszi nagyszerűvé, imponálóvá a tüneményt 
mely megkapja napjainkban is az embereket' 
még akkor is, ha előre tudják a történendőket' 
s vad félelemmel töltötte el a régieket, a kiket 
váratlanul lepett meg a tünemény. 1860 július 
18-ikán Afrikában térdeikre hullottak, majd 
felugrálva lakásaikba futottak az emberek, mi
kor a sötétség bekövetkezett, pedig előre kita
nították őket az ott dolgozó csillagászok, hogy 
mi fog bekövetkezni. 1868 augusztus 18-ikán az 
Indiákon észlelő Janssen angol csillagász mun
kásai vad futással a közel eső folyó vizébe vetet
ték magokat nagy ijedtségökben. S még Paris
ban is megtörtént 1867 márczius 6-ikán, pedig 
csak részleges fogyatkozás volt, hogy egy nő
iskolának igazgatónője imádkozást parancsolt 
reá növendékeire, eltávoztatandó az ég ha
ragját 

A hatást, melyet a napfogyatkozás a soka
ságra gyakorol, mesteri tollal irta le Arago 
Ferencz, a legkiválóbb csillagászok egyike. Az 
1841 július 12-iki fogyatkozást a pyraenei he
gyekben, szülőföldjén észlelte, s ezt a következő
leg beszéli e l : 

«A fogyatkozás kezdetének időpontja közele-

GÚLA-AKÁCZ 

van, mely 18 esztendeig és 11 napig tar t Ez 
idő alatt 41 napfogyatkozás látható. Minden 
egyes napfogyatkozás megismétlődik 18 óv és 
11 nap múlva. Az a fogyatkozás, mely most 
30-ikán lesz látható, látható volt 1887 augusztus 
19-ikón is, és ismét látható lesz 1923 szeptember 
10-ikén. Úgy, hogy még a csillagászati számí
tások nélkül is meg lehet mondani, mely napon 
lesz egy-egy fogyatkozás. De azt már nem lehet 
megmondani számítások nélkül, hogy teljes 
lesz-e a fogyatkozás vagy részleges, s még ke-
vésbbó azt, hogy a föld mely pontján lesz látható. 

Egy-egy ponton, mondjuk hogy egy városban, 
a teljes napfogyatkozás az igen ritka tünemények 
közé tartozik. Londonban például az 1140-ik 
esztendőtől fogva egész 1715-ig, vagyis 575 év 
alatt egy teljes napfogyatkozás se volt Parisban 
se volt a múlt század alatt egy se, pedig e város 
kedvezőbben fekszik e tünemény láthatóságát 
illetőleg. A Hold árnyéka ugyanis, mely az 
elsötótedést okozza, a földnek csak egy kicsi 
részére esik, s csak ott látható a tünemény, 
ellenben a szomszédos helyek, s a földnek egész 
többi része megvilágítva maradnak. Ép úgy, 
mint mikor kicsi futó felhő kerül a Nap korongja 
elé, s elhomályosodik egy darabon a határ, míg 
a vidék többi része verőfényben úszik. S ha a 
felhőt tova kergeti a szél, árnyéka is sebesen 
tova iramodik a mezőn. 

ARANY JÁNOS KEDVENCZ FEKETE KŐRISFÁJA. 

JEGENYE-NYÁR ÉS ÓRiÁS SZÓLÓK. 

ÓRIÁS F Á K A M A R G I T - S Z I G E T E N . 
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A fővárosi múzeumban lerő egykarú metszet után. 
ALFÖLDI CSIKÓSOK VERSENYE AZ ELSŐ LÓFUTTATÁSON PEST VÁROS MEZEJÉN 1827 JÚNIUS 6-IKÁN. 

dett Vagy húszezer ember kormozott üvegekkel 
kezökben figyelte a ragyogó gömböt, mely azúr 
égboltról sütött alá. Egyszerre észrevettük, leg
erősebb nagyítóinkat fordítva felé, hogy a Nap 
kezd kicsorbulni a nyugati peremén, midőn egy 
irtóztató, húszezer különféle hangból össze
verődött kiáltás tudtunkra adta, hogy csak 
néhány perczel előztünk meg húszezer impro
vizált csillagászt, a kik puszta szemmel végez
ték az észlelést. Ugy látszik az élénk kíváncsi
ság, a versengés és a vágy, nehogy mások meg

előzzék őket: az emberek látásának szokatlan 
élességet adott. E pillanattól fogva egész addig, 
mig az égi test csaknem egészen eltűnt, semmit 
sem figyeltünk meg, — noha annyian vol
tunk, -— a mi érdemes lenne a följegyzésre. De 
mikor a Nap már csak vékony szilánknak tet
szett, s a látóhatárra csak gyér fényt küldött, 
bizonyos kényelmetlen érzés fogta el az embe
reket; mindenki szükségét érezte annak, hogy 
közölje érzelmeit a körülötte állókkal; tompa 
morajt lehetett hallani, hasonlót a távoli ten

geréhez vihar előtt A zaj egyre hangosabb 
lett, a mint a Nap megvilágított része ki
sebbedett. Végre eltűnt a fény, a homály 
gyorsan következett a világosságra, és halotti 
csend jelzé a fogyatkozásnak ezt az időszakát. 
Csak csillagászati óráink ketyegését lehetett 
hallani. A látvány nagyszerűsége győzedel
meskedett az ifjúság türelmetlenségén, azon 
a könnyed gondolkozáson, melyet némelyek 
szellemi fensőség jelének tartanak s a hetyke 
közönyön, mely a katonának kiváló tulajdona 

Góró IAJOS hátramaradt rajza. 

A VÁROSLIGETI VERSENYPÁLYÁRÓL. 
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t Tary Lajos amateurfblvételei. 

ALKONYATI KÉPEK A BALATONRÓL. 

Teljes csend uralkodott; a madarak sem éne
keltek. Két percznyi ünnepélyes várakozás után 
az öröm kifejezése és frenetikus taps fogadta a 
Nap sugarainak első megjelenését, ép oly össz-
hangzóan és összebeszélés nélkül, mint előbb. 
A megmagyarázhatlanul leverő érzelmek után 
előtörtek az öröm leplezetlen kifakadásai, úgy, 
hogy az emberek nem voltak képesek uralkodni 
azokon. Az emberek nagy részére nézve a lát
ványosság ezzel bevégződött, s a további fáziso
kat nem nézte más, csak az a néhány figyelmes 
szemlélő, kiket a csillagászat tanulmányozása 
vonzott.» 

A mostani napfogyatkozás Amerikában fogja 
kezdetét venni. A Hold árnyéka ott fogja először 
elsötétíteni a vidéket a Winipeg tájékán, még pe
dig déli 12 óra 57 perczkor. Innen az árnyék átha
lad az Atlanti-óczeánon mint valami villámgyors 
vihar, s 1 óra 8 perczkor már Spanyolországban 
van Burgos városának tájékán, 1 óra 52 percz
kor átszáguldott már az afrikai partokra, s Fi-
lippvillénél okoz éjszakai sötétséget. 

Az árnyék körének sugara ez alkalommal szo
katlanul nagy, úgy, hogy a fogyatkozás oly 
hosszas csikót képező térségen lesz látható, 
melynek szélessége is jelentékeny, a mellett pe
dig egy-egy helyen az elsötétedés néhány perczig 
is eltart. Daczára annak a roppant sebességnek, 
melylyel az árnyék halad. így Spanyolországban 
tartama 3 perez és 48 másodperczet fog kitenni, 
Tuniszban pedig 3 perez és 26 másodperczet. 

LÓVERSENY. 
Mikor a Magyar Lovaregylet vörös falragaszai 

megjelennek a hirdetési oszlopokon, a Kerepesi-út, — 
Budapestnek ez a fó'-ütőere — egyszerre fölébred 
nyári szunyókálásából, s minden második nap dél
utánján óriási izgalom vesz rajta erőt. 

A hány automobil, magánfogat, egylovas és két
lovas bérkocsi Budapesten, az mind mozgósítva 
van, sőt még a Magyar Király-szálloda ősrégi omni
busza is tetterőre kap, s ki nos döczögéssel kér he
lyet és — csöndes részvétet. 

De az aszfalt sem panaszkodható. Jut arra is 
gyalogjáró annyi, hogy akármelyik nemzeti ünnep 
napján fele sem ! S a ki megy, jár, lohol, izzadva 
szuszog, annak az arcza a kora délutáni órákban 
mind a Keleti-pályaudvar felé, alkonyatkor pedig 
mind a Kossuth Lajos-utcza felé van fordítva. 

És miért ez a nagy robogás, tódulás, izgalom ? 
A felelet ott van a föntebb említett vörös falraga
szokon. Lóverseny nap ! És a kis diák, a zöldséges 
kofa, a házmester, kereskedősegéd, magánhivatal
nok egyszerre szenvedélyes sportsinann lesz. Csak 
úgy dobálódzik az angol műszavakkal, s roppant 
erős közelségben érzi magát Üchtritz báróval, 
Batthyány gróffal, meg a többi sport-előkelőséggel. 

Az, hogy 30 krajezárt, vagy öt forintot fizet-e be
lépő díj fejében.csak épen némi árnyalat-különbséget 
jelent a szakértelemben és a turf-önérzetben. A zöld
séges kofa becsületbe vágó kifejezésekkel illeti a 
vesztes ló jockey-ját (természetesen a korlátokon 
belül), az ot forintos helyen pózoló magánhivatal
nok ellenben tösszejátszás»-t mormol gondosan 
kikötött bajusza alatt. 

De hogy valamelyiknek is eszébe jutna a .ma
gyar lótenyésztés emelése. - ennek ellenkezőjére 
akár mérget lehetne venni. Pedig gróf Széchenyi 
István a múlt század 20-as éveiben ezzel a jelszóval 

s ezzel a nemes és hasznos czélzattal rendeztette az 
első magyar lóversenyeket. Akkor ez hazafias dolog 
volt, egész más szemmel nézték, mint most. S akár
mily kezdetleges, sok tekintetben mégis szebb dolog 
volt az az első lóverseny, melyet 1827 június 6-ikán 
tartottak Pest város mezején, s melyben hely jutott az 
alföldi magyar parasztgazdáknak s csikósoknak is, 
hogy lovaik jóságát s a magyar lovas-virtust be
mutassák. És Manó László gazdaember, a ki ezen 
a futtatáson a 30 aranyas első díjat nyerte, kapott 
akkora éjjeneket s ment haza olyan büszkén, mint 
ma egy champion-jockey. Totalizatőr persze akkor 
még nem volt s a játékszenvedély nem is rendezett 
oly illetlen, zajos jeleneteket, mint a minap a pesti 
gyepen, mikor a lovaregyesület ősz elnökét rend
őröknek kellett a feldühödt tömegtől megvédeni. 

A lóverseny mai állapotában nem más, mint 
hazárd-játék a szabadban. A totalizatőr a bankadó, 
a lovak a kártyák. Báteszed a pénzedet a kilenczesre, 
s bejön a hetes. Az tehát, a ki a hetesre tett, elnyeri 
a te pénzedet, a mit a kilenczesre tettél. 

S tulajdonképen ez ejti lázba a Kerepesi-utat, s a 
zöld gyep állhatatos és szenvedélyes közönségét. 
A többi mind csak látszat és külsőség. Ilyen az is, 
hogy a ki konflison «száguld* ki, az még otthon 
«bevarr» a mellényzsebébe egy forintot, hogy haza 
is konflison mehessen, ha odakünn minden pénzét 
eltalálta veszteni. 

KERESNIVALÓNK BABYLONBAN. 
Ma már általánosan tudvalevő dolog, hogy a 

régi Babylonia földjón egymást fölváltva két 
különböző nép lakott. Az őslakók szumiroknak 
vagy akkádoknak nevezték magokat. Ok fejlesz
tették ki a legrégibb kultúrát, melyről tudomá
sunk van. Városokat alapítottak; öntöző csator
nákat építettek; földműveléssel, kereskedéssel, 
iparral foglalkoztak; tudtak irni, olvasni, ápol
ták a tudományokat és a művészeteket. Az álta-
lok hátrahagyott legrégibb emlékek hétezer esz
tendő előtti időknek a tanúbizonyságai. 

Ezt a legrégibb lakosságot később kiszorítotat 
helyéből egy idegen nép. Úgy látszik, hogy nem 
fegyverrel hódította meg, hanem egyszerűen 
kitúrta; vagyonából kiforgatta, s ezáltal hatal
mától is megfosztotta. Ez az utóbbi nép, mely 
az ó-testamentom könyveiből is ismeretes, szémi 
eredetű volt. Nyelve ós typusa egyaránt e mel
lett bizonyít. Az olvasó összehasonlítván az 
1., 2. és 3. szám alatt mellékelt ábráinkat a 4-ik 
ábrával, az első tekintetre észre fogja venni, 
hogy milyen nagy a külömbség az arezok jel
legzetes vonásai között. Az 1-ső és 2-ik számú 
képek szobroknak a hasonmásai, melyek Gudia 
főpap idejéből valók; a férfiak, kiket e szobrok áb
rázoltak, mintegy háromezer esztendővel éltek a 
mi időszámításunk előtt. Képükön nincs egyet
len egy vonás sem, a mely szémi eredetre vagy 
akár csak rokonságra is vallana. Sőt azt kell 
mondanunk, hogy az arezok kifejezése, vala
mint a fej formája határozottan magyaros. Fel
tűnő az 1-ső számú ábrán bemutatott alaknak 
fövege is. Ilyen alakú kalapot ma is hord ná
lunk némely helyen a nép fia. S a hatvanas 
években, mikor divatba jött a magyar viselet, 
hordott ilyet a művelt úri osztály is. Kanász
kalap volt a neve. E fajta kalap csak nálunk 
ismeretes s azoknak a szittya királyoknak a 

pénzein is előfordul, a kik egy ideig India fölött 
uralkodtak. Az 5-ik számú ábra ilyen szittya 
pénzen látható napistent ábrázol (Kanerku vagy 
Kaniska király idejéből), fején pántlikás kalap
pal, minőt nálunk legtöbb vidéken a «parádós» 
kocsis ma is visel. 

A 3-mal jelölt kép egy szumiri leányt ábrá
zol, kinek szobra jelenleg a paris' Louvreban 
látható. Ez is Gudia idejéből származik. Nincs 
rajta egyetlen szémi vonás sem. Ellenben a 
4-gyel jelölt ábra typikusan szémi eredetű fér
fiút ábrázol, abból a sokkal későbbi időből, mi
dőn (Kr. e. 3000 évvel kezdődőleg) a jövevény 
nép lett úrrá a Tigris és Eufrátes vidékein. 
Igazán nem kell hozzá valami nagy megfigyelő 
képesség, hogy valaki azonnal meglássa az éles 
ellentétet a két különböző typus között. 
• S a mennyire más volt az ősi népnek afiziog-

nomiája és származása, úgy más volt egyszers
mind a nyelve is. A későbbi lakók nyelve szémi. 
Az őslakóknak, a szumiroknak nyelvét csak 
újabban lehetett megfejteni, szabályait össze
állítani most sem sikerűit még teljesen. 

Tudvalevő, hogy az asszyriai írott emlékek 
az ékírásos táblákban maradtak reánk. Azok a 
szövegek, melyeket először sikerűit megfejteni, 
mind szémi nyelven voltak irva. De csakhamar 
felfedeztek oly szövegeket is, melyekről nyilván
való lett, hogy valamely más, addig ismeretlen 
nyelven voltak szerkesztve. Ezekkel szemben jó 
ideig tanácstalanul állott a tudomány. De azután 
napfényre kerültek Assurbanipal könyvtárának 
maradványai. Köztük szótárak s kettős szöve
gek. Az egyik szöveg ősi szumir nyelven, a má
sik újkori szémi nyelven. E király idejében 
réges-rég kihalt már az ősi nyelv, de az isteni
tiszteletet még azon tartották, úgy, a hogy a 
római katholikus egyház máig megtartotta a 
latin nyelvet. Assurbanipal ezért összegyűjtötte 
a régi okmányokat, imádságokat, a templomok
ban énekelt hymnusokat, s elrendelte, hogy 
azokat a nép nyelvére is lefordítsák. Az iszapolt 
téglákba vésetett szöveg palotájának romjai kö
zött reánk maradt. S ezáltal ismeretessé lett a 
régi szumirok nyelve. 

Azoknak a tudósoknak egy része, a kik fog
lalkoztak a szumir nyelvvel, azon meggyőző
désnek adott kifejezést, hogy e nyelv az ural-
altáji csoportba tartozik. Tehát oda, a hová a 
magyar is. E tudósok egyik legnevezetesebbje, 
Hőmmel müncheni egyetemi tanár pedig egye
nesen azt vitatta, hogy a legrégibb babyloniai 
nyelv a töröknek és a*magyamak legközelebbi 
rokona. Voltak, még pedig számosan, a kik az 
ellenkezőt vitatták. A vita eldöntve máig sincs. 
Oka többféle. A legfőbb ok abban áll, hogy a 
szumir nyelvet teljesen ma sem ismerik. Az 
ókirások megfejtése nehéz mesterség. Az Írás
jelek részben hangokat, részben fogalmakat 
jelentenek. Ugyanazt a jelet, mely például az 
* embert» jelképezi, mind a két nyelvben más
ként kell olvasni, s a régire nézve nehéz meg
állapítani, hogy miként. Olyan a viszony, 
mintha nálunk is külön jele lenne az alfabet-
ben a fenti fogalomnak, s azt a magyar «em
ber"-nek, a német «Mensch»-nek olvasná. Nagy 
nehézséget okoz az is, hogy a régi szumiri 
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nyelvben néhány olyan hang is létezett, a mely 
ismeretlen volt a szemitáknál. Mint a hogy a 
mi gy, vagy ty hangunk is ismeretlen a latin 
és germán nyelvekben. Ezeket a szémi ékiratok 
nem tudják visszaadni. De a legnagyobb baj az 
volt mégis, hogy a szumir nyelvvel foglal
kozó tudósok nem ismerték az ural-altáji 
nyelveket, azok az ural-altáji nyelvészek pedig, 
a kik a kérdéshez hozzá szóltak, nem ismerték 
a szumir nyelvet. 

A mennyire a szumir nyelv ma ismeretes, 
megállapíthatók annak következő sajátságai: 

1. A szumir az úgynevezett agglutináló nyel
vek csoportjába tartozik. A ragokat a szó vé
gére teszi, ép úgy mint a magyar. Sőt nemcsak 
egy ragot vehet fel egy szó, hanem kettőt, hár
mat is. (Pl. király-á-e, vagy asztal-a-iw-rol.^ 

2. A birtokrag, egyészen úgy mint a magyar
ban, a szótő után jön. Például ad-da = atya, 
ad-da-mu = atyám, (körök = atam). 

3. Az infinitivust úgy alakítja a szumir is, 
mint a magyar, hogy egy ni ragot tesz az igető 
után. Ku annyit tesz, mint épít, ru-m = ópít-m. 
Tnm-ni = kifoszt-ni. 

4. A jelentőmód jelen idejének egyes harma
dik személyét a szumir egy i raggal képzi, a 
tárgyi ragozásban, ép úgy mint a magyar. 
Kiag-i = szeret-í, subal-i = megszeg-i. 

5. A hangilleszkedésben annyira megy a szu
mir, hogy nem tűri a kettős mássalhangzón 
kezdődő szavakat. Mint a hogy a mi népünk 
ma is sok helyen mond karajezárt a krajezár 
helyett, sőt még a «Kirisztus»-t is hallani né
mely vidéken. 

6. Ezeken és még más néhány egyezésen 
felül, sok olyan szava van a szumir nyelvnek, 
melyek a magyar nyelvben megvannak ma is. 
Vagy azonos formában, vagy nagyon hasonló
ban. Az «atyá»-nak a szumirban «ad-da» felel 
meg, az «anyá»-nak «ana». De miután a szémi-
ben az ny és ty hang ismeretlen, az sem bizo
nyos, hogy a szumirok nem úgy ejtettók-e ezt 
a két szavat, a hogy mi ejtjük? Ur szavunk 
megvan a szumir nyelvben is, s embert jelent; 
a kapu-t a szumir kap-n&k irja, a kert-et kar-
nak. A kút = kidha, utód = utud, ütni igénk = 
ilai alakban ismeretes. A magyar nagy mel
léknév a szumirban = magh, egy folyamparti 
babyloni tartománynak Mart, vagy Martu a 
neve, egy másik tartományuk — melyből Ábra
hám is származott — néha Ur földjének nevez
tetik, néha meg Uruk, és Erek tartománynak. 
Arad, mely nyelvünkben mint városnév maradt 
meg, a szumirban «rabszolga» értelemmel bir. 
A női méh a szumirban is méh, a Nappal együtt 
járó legbelső bolygót, a Merkúrt a szumir nabu, 
vagy nab-n&k nevezi. S folytatni is lehetne 
ezeket a szavakat. Pedig hát az okiratokat kizá
rólag oly tudósok olvasták le, a kiknek nincs 
magyar hangérzókök, s attól is sok függ na
gyon. Báró Eötvös József, a ki többet olva
sott németül, Szalerézi-nek olvasta a latin kró
nika ama férfiának, Saleresi-nek nevét, a ki 
mint pesti polgár nagy szerepet játszott a 
Dózsa György lázadása idején, Szalay László 
historikusunk pedig Szál-eresi-nek olvasta ugyan 
e nevet. Az egyik németül hangzik, a másik 
teljesen magyar. 

Ily magyar hangzású személyneveket a szu
mir emlékekben fölös számban találni. Azt 
a két magyar méltóság-nevet, melyet a hon
foglalás idejéből Bíborban született Konstantin 
császár tartott fel, a Kharkhast és a Gullát, 
(melyek a nemzet két legfőbb hivatalnokát 
jelölték), megtalálhatjuk személynevek alak
jában a szumir világban is. Kharkhas az egyik 
királynak volt a neve, még pedig teljesen 
úgy írva, a hogy Konstantin császár is irja. 
Gullának pedig a Föld istenét nevezték, de 
több férfi is viselte e nevet. így pl. egy Nebu-
kadnezár idejében kelt okmányt mint tanú 
Arad-Gúla, az usti tartomány helytartója irt 
alá. Ugyanez okmányban Bel-Nadin-Sumi is 
szerepel, a i i Csabán fiának mondja ma^át. 

Azonban daczára az itt előadott egyezések
nek, a Magyar Tud. Akadémia kimondotta: 
"hogy szó sem lehet arról, hogy a szumir és 
magyar nyelvek között bármnő közelebbi 
viszonyt is fölvehessünk*). Kimondotta pedig 
egy összehasonlító nyelvészünk véleménye alap
ján, a ki a maga részéről kijelentette — s ez a 
dologban az érdekes, — hogy a szumir nyelv 
szerkezetét nem ismeri, azzal sohasem foglal
kozott. 

^|ÁKNAPLiJJSÁG. 

lávol áll tőlem, hogy én a nyelvész urakkal 
vitába elegyedjem. Vitáznak ők maguk között 
is eleget. En pedig «Davus sum, non 0edipus», 
a hogy Terentius rabszolgája mondja, s nem 
értek a filológia találós meséihez. A nyelvész 
urak bizonyára a legnagyobb jóhiszeműséggel 
csak azt mondják, a mit mesterségök tanít, s 
úgy ítélkeznek a dologban, a hogy az az ő 
«tudományuk» szabályainak megfelel. Más kér
dés, hogy mit lehet egyáltalában adni az össze
hasonlító nyelvészetre mint tudományra. Ha 
ugyan valóban tudomány az, a mit annak ne
veznek. Az iránt a tanítás iránt, mely a fen
tebbiekben semminemű közelebbi viszonyt föl
tételezni sem tud, ellenben bizonyító erőt talál 
a rokonságra abban, hogy az osztják kasai
nak mondja a kexzeg-et, az oind .sv/w-nak 
mondja a hid-nt, a vogul anysér-nek az agyar-aX, 
a votják andan-n&k az aczél-at, az iránt a taní
tás iránt kételyei lehetnének az embernek akkor 
is, ha nem járt volna teljes kudarczczal az 
egész indo-germán összehasonlító nyelvészet. 
Az ethnográfia, az archeológia, a történelmileg 
megállapítható tények és a geológiai kutatások 
eredményei mind halomra döntötték azt, a mit 
tudományos eredmények gyanánt állapítottak 
meg az etymológusok. 

Ugy gondolom, hogy olyan nyelv, mint a 
szumir, melyet hat-hét ezer esztendővel beszéltek 
ezelőtt, nagyon kevéssé hasonlíthatna egy mai 
nyelvhez még akkor is, ha a két nép közös 
törzsből is származott. Ha feltételezzük is, hogy 
a szumir az uralaltáji népcsaládhoz tartozott, 
milyen átalakuláson kellett nyelvének átmennie 
az Eufrátes vidékein, és mily egészen más át
alakuláson kellett a magyar nyelvnek átmennie, 
míg őseink Ázsia pusztaságain keresztül bo
lyongva, száz más néppel érintkezve ós keve
redve, a Tisza partjain fejlesztették ki mai nyél-
vöket ! A nyelv ennyi idő alatt és ekkora beha
tások között alig tarthat meg eredeti szerkeze
téből valamit. Kivált, ha tekintetbe veszszük 
azt is, hogy a megváltozott életviszonyok új 
fogalmakkal ismertetik meg a népet s megvál
toztatják felfogását ós gondolkodását is. 

A nyelvnél sokkal maradandóbb egy-egy 
ethnografiai vonás, legkiválóbbképen pedig az 
ornamentika, vagyis a mód, a hogy a nép fel 
szokta diszíteni az ő használati tárgyait, házi 
eszközeit, önfaragta szerszámait és ruházatát. 
Az ily díszítésekhez felhasznált motívumok 
nemcsak évszázadokig, de évezredekig is fen-
maradnak változatlanul. Az ión csigát láthat
juk épületeinken ma is, a görög meandert pedig, 
mely háromezer esztendős vázák ékítményéül 
szolgál, napjainkban is kivarrják és kihimezik. 

Azok, a kik a magyar díszítés motívumaival 
foglalkoznak, hamar észrevették, hogy e motí
vumok eredete messze Ázsiában keresendő. 
A magyar subadísz például a maga rózsáival és 
tulipánjaival, úgy a hogy szűcseink kivarrják 
ma is, (s asztalosaink kifestik a ládákon) nagy 
hasonlatosságot mutat azokkal az emlékekkel, 
melyek a régi szaszánida-korbeli Perzsiából ma
radtak reánk. Tekintse meg az olvasó az ide 
mellékelt 6. és 7. ábrákat, s lehetetlen, hogy 
észre ne vegye a kettő között a sok közös vonást 
és közös alakot. 

De azoknak, a kik e tárgygyal behatóan fog
lalkoztak, — s a kiknek élén a szakavatottságot 
illetőleg legszorgalmasabb búvárunkat, Huszka 
József tanárt kell említenünk, — feltűnt csak
hamar az is, hogy mi alakjainkat aligha a per
zsáktól vettük át, hanem valószínűleg velük 
közös forrásból merítettünk. így pl. a páva
szemű rózsa és a pávatollas díszítés legsajáto
sabb motívuma a magyar subadísznek, mely a 
régi perzsa emlékeken is fellelhető, «de a mienk, 
(mint Huszka megjegyzi), még tulipános formá
jában is közelebb áll a természethez, mint a 
szaszánida, és így közeli a föltevés, hogy mi 
nem vettük a perzsáktól, legföljebb egy közös 
forrásból merítettünk*. («A székelyház». Irta 
Huszka József, 71. lap.) 

Hogy a perzsák honnan vették ezeket a ná
lunk ma is meglevő díszítéseket, nem nehéz 
kimutatni. Tudvalevő, hogy a szittya királyok 
Nagy Sándor birodalmának megdőlte után elfog
lalták Perzsia egy részét s valami egy századig 
uralkodtak fölötte. Ez időtől kezdve a perzsa 
emlékeken a ruházat teljesen megváltozik. 
A persepolisi régi emlékek alakjai perzsa ruhába 
vannak öltözve, a szittya uralom után keletke
zett emlékek alakjai ellenben olyan forma men-
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tét viselnek, minő a magyar szűr, alatta pedig 
pitykékkel díszített olyan testhez álló ruhát, a 
minő a mi díszruhánk attilája. Sőt más változás 
is észrevehető. A régi kor alakjai szűk szárú 
nadrágba vannak bujtatva, az újabb szaszánida 
kor előkelői pedig olyan széles ránczú, lobogó 
gatyát viselnek, a minőt a mi parasztunk ma is 
visel. Olykor összefogják alóla bokánál, (a hogy 
népünk is teszi vidékenként) olykor szabadon 
hagyják alá omlani. A mellékelt 8. számú ábrán 
perzsa harezosokat láthat az olvasó, a dorab-
gerdi relief-ről, a '.I. ábra pedig egy perzsa 
király-alaknak hasonmása, a moly Naksi-Rusz-
tam sziklákon látható. 

A mint a perzsák átvették a szittyáktól azok 
ruházatát, úgy átvehették ornamentikájukat is. 

A magyar ornamentikának van azonban egy 
meglepő sajátos motívuma, mely egyenesen 
Babyloniába vezet. Ez pedig a pálmalevél, mely 
a székely kapuk oszlopdiszitéseit betetőzi. 
Huszka kutatásainak köszönjük, hogy e díszí
téseknek hasonmását megtalálta a babyloni 
emlékek között, sőt megtalálta ugyancsak osz
lopformában magát az ősi alakot is, a termé
szeti hűséggel kifaragott pálmalevelet. A 10. 
számú ábra Sargon király palotájának hárem
ajtaját mutatja, két oldalt oszlopszerű száron 
a pálmalevól. Ez a díszítés először a kujund-
csiki domborművekről lett ismeretes, melyeket 
Rawlinson ásatott ki a múlt század negyvenes 
éveinek második felében. A l i . ábra mutatja az 
általa készített rajzot. Azóta számos épületrész-
let került ki a régi Babyloniában a föld alól, 
melyek különböző alakban mutatják a pálma
levél motívumot. Legújabb években alkalmazni 
kezdték azt, babyloni minták szerint a modern 
építkezésben is, még pedig sikeresen. De Raw
linson könyvének megjelenése előtt ezt Nyu
gat-Európában nem ismerte senki. Ellenben a 
székely ács használta századok óta a kapuk 
oszlopainak díszítése gyanánt. A 12. ábrában 
egy ilyen régi kaput láthat az olvasó, me
lyet felirata szerint Tibad András csináltatott 
1815-ben. A kapu ma is megvan, Bethlenfalván, 
Udvarhelymegyóben. A két oszlop tetején ott 
látható a pálmalevól úgy kialakítva, a hogy az 
a babyloniai emlékeken gyakran látható. A 13. 
ábrában egy újabban (1867-ben) készült kapu
oszlop látható; tetején a legyezőszerűen szét
nyílt pálmalevól egészen jellegzetes. S alig van 
a Székelyföldön falu, melyben egy, vagy más 
alakban meg nem találnánk valamely kapun ezt 
a díszt 

Honnan vette a székely ács éhez a díszítés
hez ezt a motívumot? A természet után nem 
mintázta, mert hiszen pálmát nem látott soha. 
Rawlinson könyvéből nem másolta, mert hisz 
sok kapu jóval régibb, mint ez a könyv. Más 
Európai népektől nem tanulta, mert azok e díszt 
maguk sem ismerték. Nem marad más föltevés, 
mint az, hogy e pálmalevól-díszt Ázsiából, még 
pedig Ázsia dólidb részéről hozták magukkal 
őseink, s aztán hátrahagyták, apáról-fiura, mind 
e mai napig, mint a hogy hátrahagytak sok 
egyéb díszítő motívumot. Á hogy megmaradha
tott évezredeken át a subadísz, úgy szólván 
változatlanul, ép úgy megmaradhatott a kapu
kat díszítő pálmalevól is. A beköltöző magyar
ság egy részéről tudjuk, hogy nem sátrak alatt, 
hanem szétszedhető s hordozható faházakban 
lakott. Priscus beszéli, hogy ily fapalotában 
lakott Attila is, melynek kerítése és kapuja volt. 
Magukkal hozhatták tehát a székely kapudiszt 
Ázsiából az őseink, s nincs is más föltevés, a 
mely megállhatna, csak ez. 

Vájjon Babyloniából hozták-e? Vájjon abból 
a népből szakadtak-e ki, mely az első kultúrát 
megalkotta a távol keleten? Avagy közelükben 
laktak-e csupán valaha? Mind oly kérdések, 
melyekre nem adhat feleletet a mai tudomány. 

Mind ebből egyetlen egy dolgot lehet csak 
megállapítani, s ez az, a mit akarok. És ez 
abban áll, hogy nekünk magyaroknak elég 
okunk van rá behatóan foglalkoznunk a baby
loni emlékekkel és ékirásokkaL És még sincs 
egyetlen egy tudósunk se, a ki kizárólag ennek 
szentelje erejét 
^ A világ összes művelt nemzetei nagy áldoza
tok árán folytatnak ásatásokat jelenleg is a 
Tigris és Eufrátes vidékein, csak a magyar nem
zet nem áldoz erre egy garast sem. Pedig talán 
őt érintené a dolog legközelebbről. Nekünk 
van ott legtöbb keresnivalónk. 
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1. Egy őskorbeli férfi feje 
Babylonból. 

2. Szumir szobor feje a 
legrégibb korból. 

3. Szumir nő szobra a legrégibb korból. 

4. Babyloni férfi az ujabb (szémi) korból. 

5. A napisten képe pántlikás kalappal. 
(Az indiai szittya királyok pénzein.) 

8. Perzsa harczosok a dorabgerdi reliefről. 6. Perzsa virág-diszitések a Szaszánida korból. 7. Magyar virág-diszitések. 

9. Perzsa király alak Naksi-Busztam szikláin. 
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Kujundcsiki dombormű. Szentkirályból. 10. Sargon király palotájának hárem-kapuja. 
A «IKERESNI VALÓNK BABYLONBAN» CZIMÜ KÖZLEMÉNYHEZ. 
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CZIKK A HÉTRŐL. 
Bankóhamisítással a mi napjainkban a go

nosztevők közül ÍB csak a legegyszerűbb gon
dolkodásúak szoktak foglalkozni. Csak azok 
biznak benne, hogy nem fognak rajta veszteni. 
Annál nagyobb szenzácziót keltett tehát, hogy 
odaát Amerikában az argentínai kormány tag
jai szervezték a bankóhamisítást nagyban, még 
pedig magának a nemzeti banknak a közremű
ködésével. Azaz, hogy az ő ténykedésök talán 
nem is megy többé hamisítás számba Ők ép oly 
bankjegyeket hoztak forgalomba, mint a törvé
nyesek, s nem is hamisították a bank főhivatal
nokainak aláírásait, hanem azok magok jegyez
ték oda a nevöket. Csak az történt, hogy cse
kély százmillió koronával több bankjegyet hoz
tak forgalomba, mint a mennyire megvolt a 
törvényes fedezet. Vagyis, annyival csalták meg 
a világot. 

Hát persze borzasztó arányú csalás. De ne 
higyje valahogy az olvasó, hogy ilyesmi csak 
oda át a tenger túlsó oldalán történhetik meg, 
s csak a mi napjainkban. Ausztriának pél
dául volt egy hírhedt pénzügyminisztere, a ki 
hamis pénzeket vert a saját birtokán, azokkal 
elárasztotta az egész országot, sőt a külföldet 
is, s ily módon milliókat harácsolt össze. 

Gróf Sinzendorff Lajosnak hívták az illetőt, 
a ki azzal hízelegte be magát I. Lipót kegyeibe, VASZARY KOLOS HERCZEGPRIMÁS ÉS KÍSÉRETE. 

A KÖRMENETRE MENŐK A SIKLÓ ÁLLOMÁSÁNAK KAPUJÁNÁL. A KÖRMENETRE VÁRÓK A SZENTGYÖRGY-TÉREN. 

A KÖRMENET VISSZATÉRÉSE A MÁTYÁS-TEMPLOMBÓL. 

A S Z E N T I S T V Á N - N A P I K Ö R M E N E T B U D A V Á R B A N . 

hogy a protestáns vallásról áttért a katholi-
kusra. Aztán elhitette az uralkodóval, — mint 
Puffendorff irja, — hogy oly magas állású úr
hoz, mint a császár, nem illik számadások vizs
gálatával bíbelődni. Nem is készített számadá
sokat soha, s felelősség nélkül gazdálkodott 
22 éven át mint pénzügyminiszter az állam 
vagyonával. Persze nagy vagyont harácsolt 
össze rövid idő alatt. Selyemgyárakat állított 
fel az állam számára, de a maga számára is. 
A külföldről behozott selymet azután úgy osz
totta fel, hogy az állam-kasszából fizette az 
egész vételárt, s a jó selymet a saját gyárainak 
adta át, aroszat pedig az állam gyárainak. Majd 
aranysodrony-gyárat csinált s oly szemérmetle
nül csalta a közönséget, hogy Müller nevű társa 
is megsokalta és megszökött Aztán megvette 
gróf Collaltótól a neuburgi grófságot, s ott ha
mis pénzverdét rendezett be. Ezer számra vásá
rolta össze a bajor ezüstgarasokat, s átverette 
azokat ötösökre. Az udvart panaszokkal ostro
molták miatta az egyes tartományok rendéi, de 
Lipót annyira kegyeibe fogadta, hogy elment 
egy a miniszter által rendezett kerti ünnepélyre, 
mikor leghangosabbak voltak a panaszok. De 
mikor úgy kifosztotta már az állampénztárt, 
hogy a katonatisztek se kapták meg a fizetésű
ket, mégis elrendelték ellene a vizsgálatot. Gróf 
Nostitz kanczellár volt a vizsgáló-bizottság 
elnöke. Megállapították, hogy a pénzügyminisz
ter összesen 20 tonna aranyat lopott az állam
tól, a mi 64 millió koronának felel meg a mi 
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pénzünk szerint. Örökös börtönre Ítélték Sin-
zendorffot. De alig múl t el néhány hónap, s a 
császár megkegyelmezett neki . Megengedte, 
hogy bármely bir tokán lakhasson szabadon, 
h°8y így módja legyen "rangjához mérten 
élni». 

Vájjon a buenos-ayresi pénzhamisí tó minisz
tereknek is ilyen lesz-e a bünte tése? 

így a lóversenyele idején mindunta lan olvas
suk a panaszt , hogy közönségünk sokkal na
gyobb mértékben érdeklődik a lovak, mint pél
dául az összes tudományok iránt. Egy ügyes 
zsokénak nagyobb fizetése van, mint tíz egye
temi tanárnak összevéve, egy-egy ló tulajdonosa 
pedig versenydíjakban annyit szed össze, a 
mennyivel ezer népiskolai tanító helyzetén le
hetne érezhetően javítani . S még a népszerűség 
szeszélyes kegye is a négylábú győzőknek 
nyújtja a babért, ogy Kincsem, vagy egy 
Patience híre elhomályosítja nem egy poétánk
nak vagy írónknak nevét. 

Senki sem mondhatja, hogy ez jól van így. 
De bizonyos hogy máshol is így van, máskor is 
igy volt, s alig is lehet ellene tenni valamit. 
Az angol megbecsüli a maga nagyjait. Életük
ben közbecsülés a részök, magas megtisztelte
tések, melyeket jobbára érdem szerint mérnek, 
s nagyjövedelmű birtokok, melyeket a szellemi 
élet munkásai részére szoktak adományozni . 
Halálok után pedig bekerülnek a Pan theonba . 
De Angliában is úgy áll a dolog, hogy egy Rose-
berry lord csak úgy örül a Derby-díjnak, a me
lyet lova nyert, mint a megtiszteltetésnek, hogy 
az ország miniszterelnöki székét ő tölti be. 
A champion-zsokékat pedig jobban ismeri Lon
donban minden utczagyerek, m i n t S i rWil l iam 
Thomsont, a ki az egész világ tudományának 
egyik kimagasló dicsősége. 

És így volt ez a régi múl t korszakokban is. 
Rómában nem volt totalizateur, nem voltak 
fogadások, melyek külsőleg is emelték volna a 
közönség érdeklődését a versenyek iránt , s 
mégis nagyobb izgalomban tartotta azoknak 
kimenetele a tömegeket, mint egy csata, melyet 
a birodalom határa in vívtak a légiók. Verseny
díjak se voltak kitűzve, nagyszámú versenyző 
se je lent meg a pálya porondján. RendsBerínl 
csak két pá r t volt, r i tkán három, mely kiállí
to t ta lovait, s óriási á ldozatokat hozott, hogy 
övé legyen a győzelem. És a győztes lovak ép 
oly népszerűek voltak, min t minálunk. Kivált 
azokat tünte t te ki a nép kegye, a melyek bal-
felől voltak befogva szélről. Ezeknek kellete 
leggyorsabban futniok. mert a pályát többször 
kellett körül kerülni, s jobb felé m e n t a futás. 
S a lovakat hajtó kocsis sokkal népszerűbb alak 
volt az örök városban, mint ná lunk a Clemin-
sonok, Taralok, vagy mi a nevök. Sírkövére is 
rávésette győzelmeinek számát a római kocsis. 
melyeket a ra to t t 

& jól futó lónak pedig nagyobb ára volt ak
kor is, mint a mennyit a legkiválóbb ember 

lemi munkájával kereshetett. Nagy Sándor 
tizenhárom talentumon vette a hires Bukefa-
falost. egy Filoneikos nevű thessáliai te
nyésztőtől, ez az összeg a mi pénzünkön 
80,000 koronát jelent. Csakhogy akkor a pénz
nek mas volt az értéke, mint napjainkban. 
rhemistoklesnek például 17 tálentom volt az 

egész öröklött vagyona, s a leggazdagabb embe
rek egyikének tartották Athénében. Pedig hát 
ez a Bukefalos még csak versenyparipa sem 
volt, a melylyel díjakat lehetett volna nyerni. 

FAÓRIÁSOK A MARGIT-SZIGETEN. 
Nemcsak Afrika ós Amerika őserdeinek, mi

nekünk is vannak remek, szép növésű fáink, a 
melyek megérdemlik a faóriás elnevezést. Az 
1885. és 189G. évi kiállításokon is voltak olyan 
törzsek, a melyeknek belsejét kényelmes kis 
szobává alakították át. Lá tha tunk ilyen példá
nyokból törzsmetszeteket a budapesti mező
gazdasági múzeumban és az üllői-úti botanikus 
kertben. 

Az ily faóriások élő példányainak egyik klasz-
szikus helye a Margit-sziget s ezek közt van 
néhány történetileg emlékezetes fa is . 

I t t van például a főherczegi család nyaraló 
kastélya előtti nagy tarkalevelű platánfa, a mely 
egyedül áll a maga nemében egész Budapesten. 
A *Hét testvérek* már azért is nevezetes, mert 
ilyen tarkalevelü platánfa ilyen nagyságban 
nincs több, másodszor, mer t e fának érdekes a 
története is. A «Hét testvéreket" József nádor, 
az öreg palat ínus ültette 1822-ben. A fa, mely
nek fajtája akkor még nagy ritkaság volt (kü
lönben m a is kevés van belőle), szépen nőtt, fej
lődött, de fiatal kora óta sok viszontagságon 
men t keresztül napjainkig. Az 1838. évi nagy 
árvíz, a m e l y a szigetet is több méter magasság
ban elöntötte, az akkor még fiatal fát derékon 
törte. Mégsem pusztul t bele, ellenkezőleg oldal
ágakat növelt és a csonka törzsből hét hatal
mas ág nőt t ki. Ezóta bámulatosan fejlődött s 
nagy arányaival, szép lombozatával a megbol
dogult József főherczeg kedvencze lett, a ki 
a hét ágról a «Hót testvér »-nek nevezte el. 
1882-ben bele csapott a villám, két erős ágát 
letörte. Most csak öt ága van, a melyek egy mé

ter törzsmagasságban bizarr a lakban válnak el 
egymástól. Ügy látszik azonban, mos t már meg 
vannak számlálva a napjai . Az idén e fa bete
ges. Megmértem az idén Kirchlechner Emil 
kertészeti el lenőr segítségével s a következő 
méreteket n y e r t ü k : törzsének kerülete 7 to m., 
tehát az átmérője, melyet különben a fán ma
gán is meg lehet mérni , 2"BO m . ; az egy méter 
magasságban szétoszló öt ág kerülete 2"BO—3-i0 

méter. Az ágak hoszsza 11—15 méter között 
váltakozik ós az egész korona átmérője 27 mé
ter. A fa magassága 25 méter . 

Egy másik történeti leg nevezetes fája a szi
getnek Arany János fekete kőrisfája (Fraxinus 
excelsior). A sziget belsejében végig húzódó 
nagy rétség közepén áll szabadon, fölül csak
nem szabályosan gömbölyű koronájával . E szép 
fa egészséges, erős növésű törzse 3*7o méter ke
rülettel bir és 2 -6o mé te r magas , négy főágra 
oszlik, a melyek szabályosan ágaznak szét. Két 
hata lmas ága csaknem a földig hajlik szép lomb
sátort alkotva. A korona átmérője 26 méter : 
magassága pedig a korona átmérőjével arány
ban álL 

Arany János rendkívül kedvelte ezt a fát és 
alatta szeretett volna dolgozni. Magyar György 
főkertész csinált is neki a lkalmas helyet a fa 
alatt, de nem vezetett hozzá külön utat. Ezzel 
akarta megakadályozni, hogy a nagy költőt a 
fa alatt háborgassák. A túlságosan aggályoskodó 
és lelkiismeretes Arany azonban nem akart 
kiváltságokat elfogadni s a gyepen keresztül 
j á r n i ; így azután az innen nem messze álló 
tölgyfa-csoportot választotta ki, a honnan a 
remek kőrisfát jó l lehet látni . 

Arany tölgyei nem nagyok, de a nagy költő 
halhata t lanokká tette őket. Nagy kár, hogy a 
szigeten a költőnek e kedvencz helyét nem örö
kíti meg emléktábla. Különben a sziget töl
gyekben igen gazdag. Egész gyűjtemény van 
a különböző fajtákból. 

E történeti leg emlékezetes fákon kívül szá
mos növénytanilag becses faóriás is van a szi
geten. Hat -hé t méter kerületű törzszsel, 27—30 
méter átmérőjű koronával biró platánfa több is 
van a szigeten. 

A platánfákkal vetekszenek Amerika és Ázsia 
díszfái ós a hazai fák egy tekintélyes része, mint 
a hársfák, a vadgesztenyefák, az amerikai fekete 
diófák, a j apán i sophorák, a mely szép, derék 
növésű fák a «Hét testvór» körűi csoporto
sulnak. 

A székesfőváros legmagasabb és legvasta
gabb kislevelű hársfája (Tilia parvífolia) a 
«Hót testvér*-tol nem messze az út mentén a 
Duna felől van. Szép, jellegzetes törzsének ke
rülete négy méter s há rom méter magasságban 
megy át a koronába. Magassága vetekszik József 
főherczeg kedvencz platánfájáéval. Különben 
nem sokkal maradnak e magasság mögött a 
vadgesztenyefák sem. Három-négy van itt egy 
csoportban egy méternél nagyobb átmérőin 
törzszsel és remek szép szabályos koronával. 

A sziget egyik legsajátságosabb alakú fáj;i K 

M i 

AUGUSZTA FŐHERCZEGNŐ MEGÉRKEZÉSE A VÉRMEZŐBE. 

KATONAI S Z E M L E A V É R M E Z Ő N A U G U S Z T U S 1 8 - Á N . 

35. azin. 1905. 5 1 ÉVFOMAM. VASÁRNAH UJSÁG. 563 
Japánból származó óriás sophora. Sötét, csak
nem fekete szinű törzsének kerülete öt méter 
s alig egy méter magasságban négy ágra oszlik, 
a melyek dichotomikusan oszlanak tovább. Ko
ronájának átmérője 27 méter. E fa szintén egyik 
látványossága a szigetnek, s a sophora-család-
nak nincs több ilyen remek szép képviselője 
egész Budapesten, de ta lán egész Magyarország
ban sem. 

Szépségre versenyez valamennyi faóriással a 
terebélyes növésű amerikai diófa. Szép, egyenes 
törzse három méter magas ós l'»o méter átmé
rőjű. A törzs végig egyenlő és három méter ma
gasságban kezdődik a terebélyes korona, a mely 
lyel együtt 26 méter magas a fa. A szabályos 
korona alsó ágai a földig hajlanak s az általuk 
befoglalt területen egy zászlóalj katonaság férne 
el. E fa teljes szépségében fejlődhetik, meri 
minden oldalról szabadon áll ós nem akadá
lyozza növésében semmi. Ezen az amerikai 
szürke diófán (Juglans cinerea) kívül még több 
ilyen tekintélyes amerikai fekete diófa is dísz
lik a Margit-szigeten, a melyek több méter
mázsa kőkeményhéjú diót teremnek. 

A legszebb díszfák egyike a sötétzöld, fónyeB, 
nagy levelű Ozágok narancsa (Maciura auran-
tiaca), a mely nálunk rendszerint csak bokor, 
míg i t t valóságos fák vannak belőle sajátságos 
törzszsel és a narancshoz hasonló terméssel. 
A gyümölcs nagysága a mandarin és a nagy 
messzinai narancs nagysága között váltakozik 
és százával terem a fán, de meg nem érik. 
E szép fának hazája Éjszak-Amerika Arknnsas 
nevű állama a Red-River mellett, a hol 8—10 
méter magas ra nő. A szigeten levő ily fák 
öt-hat méte r 'magasak l'so—2 méteres kerületű 
törzszsel. A gyümölcsből, ha megvágjuk, fehér 
tejnedv ömlik ki. Nem valódi narancs ez, mer t 
a Maciura tulaj donképen az eperfák családjába 
tartozik. 

A mogyorót mindenki úgy ismeri, min t cser
jót, vagy bokrot, a szigeten pedig pompás fák 
vannak belőle, így a török mogyoróból (Corylus 
colurna). Ezeknek a törzse l 'gs—2'ÍO méter ke
rületű ós 8—12 méter magasságú. Egy-egy fa 
két-három métermázsa mogyorót terem, a me
lyet mázsánként 120 koronájával vesznek meg 
a magkereskedők. A ritkább fák közül megemlí
tem a keleti datolya-szilvafát, Lotus-fát (I)yos-
piros Lotus). A Kaukázus, Khina ós Kisázsin 
egyik érdekes díszfája ez, myrabella nagyságú, 
barnás-sárga, rendkívül édes gyümölcscsel. Ha
zájában 10 méter magasra nő. Itt inkább bokor-
alakú, de a szigeten megnőt t öt-hat méter ma
gasra is, noha egyes példányai már többször 
elfagytak. 

A gúla-alakú díszfák közül pompás példá
nyokká fejlődtek a gúlaeperfa, a pyramis-
akácz és az őket túlszárnyaló jegevyenyiíifiíl;. 
Ezek között van a sziget egyik legmagasabb 
fája, egy 41 méteres nyárfa. A hazai fák közül 
tekintélyes nagyságot ért el a mezei szil (Ulmus), 
a szigetnek egyik legérdekesebb fája, a mely az 
idén hal t el. Törzse 4so méter kerületű és 
27 méter magas. Erről szakemberek azt tartják, 
hogy legalább 500—600 éves volt. Ha az ösz-
szel levágják, meg fogják számlálni az évgyű
rűit és így pontosan megtudják az életkorát. 
A nyárfák között a fekete nyárfának hasonló 
törzskerület mellet t 2'TO méter vastag ágai van
nak és 37—38 méter magasak. Egy-egy ilyen 
fa koronájának átmérője 25 méter. A kanadai 
nyárfák (Populus Canadensis) a sziget legna
gyobb faóriásai közé tartoznak, van olyan, a 
melyik törzsének a kerülete 7'»o 7'4o méter 
és magassága 33—37 méter. Van egy, a mely
nek koronája négy ágra oszlik, és mindegyik 
ág 2—3 méter kerülettel bir. 

A Margit-szigetnek emlékezetes fákban való 
ily gazdagságát többnyire még azok sem sejtik, 
a kik évek óta gyakran kijárnak, vagy épen ott 
is töltöttek egy-két nyarat . Pedig érdemes egy
szer a szigetet ebből a szempontból is bejárni, 
mert így mind újabb s újabb szépségei tűnnek 
szemünkbe, melyek a felületes sétáló előtt rejtve 
maradnak. Kardos Árpád. 

A LUDOVIKA - AK.DÉMIA TISZTEKKÉ KINEVEZETT NÖVENDÉKÉNEK ESKÜTÉTELE 18-ÁN. 

SZÍNHÁZI LEVÉL. 
(Kapunyitás idején.) 

Színházaink a nyári szönet u'án újra megnvítot-
ták kapáikat Elsőnek legújabb, legfrisebb színhá
zunk, a Király-színház nyiltmeg a sokszor megjubi-
Uit János Vitézzel; azt követte a Magyar-szii-ház, 

majd pár nappal később a Vígszínház. A kél állami 
színház még pihen tovább, i g j tudjuk, a jo\< 
nap elejéig és illetőleg közepéig, a mikorra ezek 
zönsége hazatér a nyaralásából. 

A Népszínház ez idén nem tartott szünetet, átköl
tözött már május havában a Krisztinavárosba, mj 
vei hogy a hires, egyedül üdvözítő bécsi színház
építő czég által 30 évvel ezelőtt épített színház már 
szinte használhatatlanná vált, Most varázsolják át 
több százezer koronára rúgó költséggel új. tűz
biztos modern színházzá, ékes bizonyságául an
nak, hogy ezelőtt 30 évvel nemcsak a magyar 
építészek, de Fellner és Helmerék se tudtak színhá
zat építeni. 

Fellner és Helmerék azóta már megtanulták a 
színházépítés titkát és művészetét. Hogy a magyarok 
is megtanulhassák, annak nem találtuk biztosabb 
módját, mint azt, hogy a nagyváradi, kecskeméti, — 
l budapesti Vígszínház, — s legújabban a kolozs
vári országos Nemzeti Színház építéséi sorra ! 
ner és Helmerékre híztuk. Tőlük nem Hajnalink a 
leczkepónzt, a melyet most kell i, I több 
százezer koronákat, melyekkel átépítik a Népszín
házát, s a mely költséggel alighanem meg lehetne 
építeni egy egészen új, modern színházat is. 

De hát azért mégis bizonyos, hogy színházat nem 
tud más építeni, mint Fellner és Helmer, és még 
bizonyosabb, hogy a budapesti új Nemzeti Színhá
zat is ezek a bécsi urak fogják megépíteni; ha ők 
nem, hát a fiaik vagy az unokáik, a kik kizárólagos 
tehetségeiket okvetlenül örökölni fogják. 

Azonban a Népszínháznak nem az a legfőbb baja 
hogy rotzúl épült, nagyobb baj az, hogy hivatásá
tól egészen eltért 

A Népszínház tulajdonképen azért épült — most 
30 éve — hogy fővárosunk közönségének kevésbbé 
tehetős, az általános műveltség kezdetlegesebb fokán 
álló, még nem eléggé tisztult ízléssel biró, művé
szeti- és zenei intelligencziában még elmaradt ma
gyar érzéseiben, sőt nyelvében is még idegen 
osztálya kellemes és hasznos szórakozást találjon 
benne; épült továbbá és különösen azért, hogy 
tért adjunk a magyar népszínmű fokozottabb m 
tékben kívánatos fejlődésének. 

Az akkor egyetlen magyar színháznak, a Nemzeti 
Színháznak, a mely a drámairodalom minden el
képzelhető válfaja mellett, az operát is művei' 
szabadulnia kellett a könnyedebb műfajtól, szaba
dulnia kellett az értékes és kedves népszínműtől. 
hogy igazi hivatásának, a klasszikái és magasabb 
nemzeti drámairodalom és színművészet műve
lésének szentelhesse magát 

A Nemzeti Színház nem forgácsolhatta el tovább 
e r e j é t ; — nyűg kezdett lenni ránézve ez a kedvelt 
műfaj, a mely viszont nem fejlődhetett tovább az 
óhajtott mértékben. 

Felépült a Népszínház és természetesnek lát
szott, hogy a magyar népszínmű művelése, tovább
fejlesztése se ő feladat* 

A Nemzeti Színház akkori érdemes igazgatója, 
a termékeny és sokoldalú drámaíró, különösen 
pedig a magyar énekes népszínmű megteremtője, 
Szigligeti Ede átengedte az összes népszínműve
ket — közősük a magáéit is — a Népszínháznak, 
átengedte Tamásit és Biabánét, a népszínművek 
hóseíntk kiváló alakítóit, átengedte Tóth Edé t — 
s átengedte a népszínművek nagy közönségét Első 
bérlő igazgatója — a kit oroszlánrész illet meg 
a megalapítás érdemeiből, — a kiváló színműíró és 
szinbází szakférfiú. Rákosi Jenő, nem tévesztette 
szeme elől a vezetésére bízott áj színház igazi hiva

tását; . M I . ti.!, gonddal apolta, művelte « mű-
pszitimíí irodal

munk. \r. 6 éles szeme 
fedezte föl Szigligeti Szigeti József és 
után a magyar énekes i 0 egyik legkivá
lóbb, legszerencsésebb művelőjét, Csepregh 
mégis a népszínmű mostoha gyermekké vált a Nép-

zl.aii. l'Vlntntio borsai Etjei • veisedelroes 
rivális, a ezifra operetté. A népszínmű csakhamar 
hamupipőkévé vnlt. Rpj darabig megküzdött tt6-
sen az elsőségért, Tuné .liáné művészete 
még tartotta benne a lelket. De aztán elvonult 
Rákosi, kidőlt Tamási, s egészen magára maradt 
Ülahánéi 6 is rijegtantoio.lott és elkezdett kaocér-
kodni az operetté pajkos múzsájával: megjött az 

.». ii bájos llegxi Aranka, utánok B 
hlan meg a Súi ű elhanyatlott, s ma 
ii,ár agonizál. 

á i operett* .lia.laimaMin foglalta el a tért * ma 
uralkodik a főváros összes színpadain. Sorra járják 

i operetté, francija operetté, angol 
operetté, kUnai operálta meg tánczopcntt. 
beköszöntött a magja* operetté IN ! 

Népsalahát, Magyar-színház, Király-szinház, két
ségbeesetten vetélkednek, melyik tu.l szenzárziósabb 
operet tet fel haJKZI I| n l líées, l'.erllll, Párís ÓS London 
külvárosi színházainál. Valóságos métely ez, a mely 
immár elterjedt a vidéken is. I ..városszerte és ország 

csattog a kupié, járják vígan a kankánt meg n 
kék-vókot; zeng bong a triviális zene, feszül a trikó 
és épül a magyar. 

És nincs ebben semmi túlzás. Elmondhatjuk bát
ran, hogy sehol a világon nincsen olyan eszeveszett 
operetté-kultusz, mint Budapesten és Magyaror
szágon. 

Nem kívánunk most annak a bírálatába bocsát 
koini, hogy van-e ez operetteknek igazi művészi 
zenei értékük, van e létjogosultsága ennek az ide
genből ideszakadt műfajnak minálunk. Lehet hogy 
van értéke, létjogosultsága is, de hogy egyetlen mű
fajnak ez a mértéktelen kultiválása káros hatással 
van drámairodalmunk és színészetünk egészséges 

lésére, az elvitálhatatlanul igaz. 
Ily körülmények között némi vigasztalást talá

lunk abban, hogy szövegíróink és zeneszerzőink leg
újabban Méretettél törekszenek szövegben is, a zené 
bén U magyart alkotni S a közönség honorálja e 
törekvést, a mit bizonyít a •Bsjusz>, a «Hajduk 
hadnagyai és a «János Vitéz• sikere. Lehet, hogy 
majd idővel kifejlődik így valami új zenei műfaj : a 
magyar daljáték. Csak az olcsó hatás ne csábítsa 
íróinkat tiltott útra, s a jó ízlés ne hagyja őket 
.-M rn*. 

Nem okvetlenül szükséges Kukoricza Jánost sub-
rette-primadonnával játszatni; ne bújtassuk — az 
operette-stil kedvíért — parasztlegényeinket szi
várvány színű szűrőkbe és ne vonultassuk föl a kép
zelt magyar hadsereget nemzeti színű trikókba öl
töztetett kórísta lányok személyében. F. A. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET 
Szláv jövevényszavaink. Rég nem jelent meg 

nyelvtudományi irodalmunkban oly gazdag ered
ményekre vezető munka, mint Metich János ily 
czímű nagy művének most két részben megjelent 
első kötete. Az első rész «Az ó-bolgár nyelvemléket 
szókészlete és szláv jövevényszavaink* czímmei él 
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Rosen báró és az orosz 
küldöttség többi tagjai. 

Witte orosz Roosevelt, az Egyesült- Komura báró 
békekövet. Államok elnöke. japán békekövet. 

Takahira s a japán kül
döttség többi tagjai. 

ROOSEVELT ELNÖK BEMUTATJA EGYMÁSNAK AZ OROSZ ÉS JAPÁN BÉKEKÜLDÖTTEKETA «MAYFLOWER» YACHT DÍSZTERMÉBEN, AUGUSZTUS 5-IKÉN. 

lást foglal az eddigi kutatások eredményeivel szem
ben, helyreigazítja azokat kritikai alapon s világo
san megjelöli a szerző saját álláspontját. A másik, 
nagyobb rész a magyar nyelv keresztény terminoló
giáját tárgyalja. Ez a kérdés nemcsak a nyelvész 
számára első rendű fontosságú, hanem a történetíró 
számára is. A magyar nemzet keresztény hitre té
résére nézve hiányoznak a részletes történeti ada
tok s így csakis a nyelvtudós buvárlatainak segítsé
gével lehet az igazságot kideríteni s eldönteni azt a 
fő-jelentőségű kérdést, kik, milyen nemzetiségűek 
voltak a magyarok első térítői, vagyis, a mi ezzel 
együtt jár, kiktől nyerte nemzetünk a nyugati mi-
velődés első elemeit. Az eddigi nézetekkel szemben 
Melich vizsgálódásai arra az eredményre vezettek, 
hogy a magyarok már a honfoglalás előtt megismer
kedtek ugyan a kereszténységgel, még pedig a görög
keleti szláv egyház révén, de ez az érintkezés csak 
a nemzet felsőbb rétegeit érintette, csak néhány 
eló'kelőbbjük lett keresztény, a nép zöme pogány 
maradt. A honfoglalás után hatolt be a keresztény
ség a nép tömegeibe az új hazában, a régi Pannóniá
ban talált szlovének közvetítésével s így ezek a pan
nóniai szlovének, a kik római katholikusok voltak, 
a magyar nép térítői. Ezzel meg van oldva az a kér
dés is, hogy miért, micsoda történeti hatások alatt 
csatlakozott a magyarság a nyugati s nem a keleti 
egyházhoz s a nyugati latin és nem a keleti, bizanczi 
görög kultúrához. Meg van oldva az a kérdés is, 
hogy kiktől tanulta magyar irni-olvasni: Volf György 
eddig uralkodott nézetével szemben, nem a velencze-
vidéki olaszoktól, hanem a pannóniai szlovénektől. 
Mindé kérdésekre a nyelvtudomány módszere adja 
meg a felvilágosítást, mert világos, hogy azokat kell 
megtérítőinknek elismerni, akiknek nyelvére vissza
vezethető nyelvünknek a keresztény hit eszmekörébe 
vágó szókészlete vagy annak nagyobb s nyomósabb 
része. 8 Melich fejtegetéseinek értékét ép szláv és 
magyar nyelvtudományi ismereteinek széles köre, 
módszerének biztossága és megfigyelésének élessége 
adja meg. A nyelvészeket bizonyára sokáig fogja 
még foglalkoztatni e munka, a mely tudományos 
irodalmunknak nem csekély gazdagodását jelenti. 
A két részből álló első kötet ára 6 korona. 

Riccardo Acuto. Ez alatt a czím alatt terjedel
mes regényes korrajz jelent meg egy az irodalom
ban eddig nem szerepelt Írótól, Baumgartner Ala
jostól. A firenzei renaissance fénykorát rajzolja 

egy emberéletre terjedő korszakot s az egyes törté
neti jelenetek közt az összekötő fonalat Eiccardo 
Acutónak, angol eredetű, de elolaszosodott tudós
nak élete folyása, sikerei és sikertelenségei, öröme 
és bánata, szerelme és csalódása adják meg. A szer
zőt azonban a főalak regényénél jobban érdekli 
az őt környező gazdag, szines és változatos élet; 
sorra elvonultatja előttünk Firenze egész akkori tár
sadalmát, kezdve Medici Cosimótól egész Savona-
roláig, a politikusokat, bankárokat, condottieriket, 
művészeket, tudósokat, az utcza népét és vásott 
gyerekhadát. Legrészletesebben a művészek dol
gairól értesít; e tekintetben sokszor szinte csodál
juk apró részletekig menő ismereteinek gazdagsá
gát, de egyúttal el is fáradunk a részletek e töme
gében. Általában véve a munka korrajzi része csak
nem agyonnyomja a szépirodalmi részt s ez az 
oka, hogy közben-közben kissé belefárad olvasá
sába különösen az, a ki nem érdeklődik annyira 
a renaissance-kori Firenze iránt s nem is tud 
róla annyit, mint a szerző. Egyes részletei azon
ban, — pl. egy renaissance-kori csata leirása — 
irodalmi szempontból is értékes, jellemző és szines 
dolgok. Ezekben nyilvánuló irói tulajdonságaival s 
még inkább korrajzi jelességével megérdemli a 
munka a szélesebb körű figyelmet is ; a ki elolvassa, 
sokat tanulhat belőle s e mellett nem egy helyt 
élvezetet is talál benne. A 360 lapra terjedő kötet 
Toldi Lajos budai könyvkereskedésében kapható öt 
koronáért. 

Szigeti József emlékezete. Jeles szinószünkről 
és szinműirónkról, Szigeti Józsefről az Akadémiá
ban ez év tavaszán Bérezik Árpád tartott emlék
beszédet, melyben a kortárs tárgyismeretével s a 
jóbarát kegyeletével ad rövid és mégis érdekes 
rajzot Szigeti József művészi és irói pályájáról és 
sikereiről. Ára a füzetnek 45 fillér. 

Az 1900-iki népszámlálás statisztikai eredmé
nyeiről két újabb vaskos kötetet adott ki a központi 
statisztikai hivatal. Az egyik, a negyedik rész az 
ország népességének foglalkozásáról ad részletes 
képet, a másik, a hatodik rész pedig az ipar körébe 
tartozó tisztviselő és egyéb segédszemélyzet mun
kaidejét és munkabérét állítja össze. Az előbbi kötet 
ára 12, az utóbbié 10 korona; kaphatók a statiszti
kai hivatal bizományosánál, Kilián Frigyes könyv
kereskedésében Budapesten. 

Gyakorlati egészségtan. Iskolai és magánczélra 
egyaránt jól használható kis könyvecskét adtak ki 
e czím alatt dr. Ursziny Gyula orvos és Homor 
Lajos tanító. Rövid fejezetekbe osztva, világos, nép
szerű formában közlik benne azokat az egészség
tani ismereteket, melyekre az embernek az élet 
mindenféle helyzetében szüksége van. A 124 lapra 
terjedő könyvecske Miskolczon jelent meg Lővy 
József fia nyomdájában s 60 fillérért kapható. 

A kisebbségi elvet valló többség. A mostani 
nagy politikai válság alatt támadt s többnyire igen 
hamar le is tűnt röpiratok özöne közt jelent meg 
Márk Márkus ily czlmű füzete. Szerzője, kinek már 
egy sereg hasonló munkája jelent meg, gondolkozó, 
ötletes eszű politikai dilettáns, a ki elméletben na
gyon könnyen elintézi a legnehezebb kérdéseket, 
melyek azonban a valóságban — sajnos — nagyon 
is soká elintézetlenek maradnak. A füzetke ára 
60 fillér. 

MI UJSÁG? 
Szent I s tván ünnepe. Augusztus 20-ikára a vidék 

már nem jön oly tömegekben Budapestre, hogy két-
három napra az utczákon, nyilvános helyeken meg
változtassa ennek a városnak megszokott képét és 
felemás nyelvét. Az olcsóbbá vált vasúti díjak mel
lett a Szent István-napi kedvezmények többé nem 
hatnak oly ingerlőén. A budavári hires körmene
teken is meglátszik a nyári meleg, mely a városból 
vizek partjára, erdők árnyékába, hegyek hűsébe űzi 
az embereket, különösen a reprezentáló előkelősé
geket. Ezek közül manapság már csak azok veszik 
fel a nagy hőségben ugyancsak kényelmetlenné 
váló meleg díszmagyar ruhát, a kiket erre hivatalos 
állásuk elkerülhetetlenül kötelez. A kisebb forgalom 
mellett még így is a statisztika szerint körülbelől 
45—50,000 idegen érkezett Szent Istvánra. Az egy
házi szertartás már reggeli hét órakor kezdődött a 
királyi palotához tartozó István-kápolnában, a hol 
a Szent Jobbot őrzik. Csendes mise után innen a ko
ronázó Mátyás-templomba viszik az ereklyét. Dyen-
kor még csak kevesen vesznek részt a szertartás
ban s a menetben. Az érezsisakos, alabárdos korona
őrök s közös és honvéd katonák kisérték két oldalt a 
Szent Jobb kristály-szekrényét. 

A Mátyás-templomban az egyházi beszédet az 
idén Tóth József szombathelyi püspöki titkár 
mondta. Még nem oly régen a templom előtti téren 
német beszédet mondtak. Ez már eltűnt és nem is 
érzi hiányát az újabb nemzedék. Radnai Farkas 
beszterczebányai püspök szolgált misét, melyre 
Vaszary Kolos herczegprimás is megérkezett. Mise 
alatt a templom előtt a katonaság háromszor adott 
sortüzet. Budavára ezalatt színültig megtelt, Kato
nák, rendőrök alig birtak helyet nyitni a körmenet
nek. A sok különböző egyesület zászlókkal jelenik 
meg. Minden polgári, politikai, katonai hatóság 
képviselői összegyűlnek. A papság a körmenet magva, 
ragyogó brokát ruháiban. Fehér és aranyos süvegjei 
kiemelkednek a tömegből. Zsolozsma hangzik. Kato-
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nai zenekar játszik. Az ősz herczegprimás szikár, 
magas alakja baldachin alatt kiséri a Szent Jobbot. 
Papok, templomi karok énekelnek. Maga a tömeg 
minél többet akarna látni. A góthikus kristályszek
rényt a proczesszió beviszi a várkápolnába, ott a 
primás hálaadó isteni tiszteletet tart. A szent erek
lyét az oltárra teszik és egy hétig nézheti, a ki a 
királyi palota kápolnájába fölfárad, a dicsőséges 
Jobbot, mely a magyar államot megalkotta s mely 
legendává vált. 

A király a hadgyakorla tokon. Ischlben az agg 
király pihenőjét a múlt hét kezdetén ismét megza
varta a politika. Báró Fejérváry magyar miniszter
elnök előterjesztése is elég súlyos lehetett, de ott 
volt Gautsch osztrák miniszterelnök, Közel osztrák 
pénzügyminiszter s mind a három közös miniszter. 
Ezek hosszú magán kihallgatásban részesültek, 
majd közös miniszteri tanácskozásra gyűltek össze. 
A politika nagyon forrong, minél közelebb van 
szeptember 15-ike, annál jobban. A király az addig 
•eltelő időben a hadgyakorlatokon fáradozik. Augusz
tus 26-ikán külön vonaton megy Tirolba, e tarto
mány déli részén, az olasz határnál, Romeno és 
Mezzo-Lombardo közt tartják a hadgyakorlatokat. 
Augusztus 30-ikán utazik vissza a király Ischlbe, 
ismét csak rövid pihenőre, mert szeptember 2-ikán 
•délben a csehországi hadgyakorlatokra Steknába 
utazik. Itt marad szeptember 12-ikéig. A magyar 
országgyűlés szeptember 15-ikén nyílik meg. A mit 
tehát addig elintézhetőnek véltek, az már elintézte
tett az ischli kihallgatásokon. 

Rákóczi egyik generálisának hamvai. A dan-
ozigi Erzsébet-templomban a minap emelték ki egy 
régi magyar tábornoknak, vajai Vay Ádámnak ham
vait. A Vay-család ugyanis hazaszállíttatja Magyar
országra a hamvakat és itt temetteti el. Vay Ádám 
a család ifjabb bárói ágának volt a megalapítója. 
Születési éve ismeretlen, első szerepléséről 1679-ből 
van tudomásunk, mikor Thököly táborában har-
czolt. Ettől fogva hosszabb ideig ingadozott az ud
var és a felkelők között, míg végre teljesen II. Rá
kóczi Ferencz pártjára hajtott. Nagy szerepet ját
szott a Rákóczi szabadságharczában; a fejedelem 
főmarsallja, Békésmegye főispánja, a jászkunok ka
pitánya és Munkács parancsnoka lett. Híve maradt 
Rákóczinak még száműzetésében is. 1711-ben kö
vette Lengyelországba és ott 1719-ben meghalt Va
gyonát I. Lipót elkoboztatta. Most a család haza
hozatja a hontalanul elhunyt szabadságharezos 
tetemeit. 

Magyaros egyházi szobrok. Az esztergomi ba
zilika előtt a napokban állítottak föl egy Mária
szobrot, a melyen Mária magyar nőnek van ábrá
zolva, magyar viseletben és fején Szent István ko
ronájával. Magyarország patronájának ismerik régi 
egyházi énekeink is a boldogasszonyt, de a temp
lomi, vagy plasztikai ábrázolásban ez kifejezésre 
nem jutott. Az utóbbi időkben Roskovics Ignácz, 
Vastagh György, Tury Gyula festettek oltárképeket, 
melyek a t magyarok Nagyasszonyát! nemzeti jel
leggel tüntetik föl, ép úgy mint Rafael az olasz, 
Murillo a spanyol típussal. Az esztergomi magyar 
ruhás Mária Kiss György szobrász műve, és Poör 
Antal kanonok, történetíró, az Akadémia tagja ren
delte meg. A művészet nemzeti érzését a vallás 
nem köti meg. Lehozhatja alakjait a nép, a közfel
fogás, sőt a naivság körébe is, hogy közelből növelje 
az ihlet bensőségét. Pozsonyban, a dom hátulsó 
oldalán üveg kápolna alatt őrzött és a XVILL szá
zad első feléből származó Szent Márton szobra a leg
kedvesebb és legnevezetesebb ily művészi alkotások 
•egyike, Donner Rafael szobrász naiv felfogású műve, 

a ki a római vitéz katonát, a Pannóniában élt Szent 
Mártont mint magyar huszártisztet öntötte ólomba 
gyönyörű csoportozatban. Vallásos ábrázolásokban 
a közvetlenség hat legjobban s igazi művésznek ép 
ebben válik erős eszközévé a naiv ábrázolás-mód. 

Angol vendégek nálunk. Külföldről nem sokan 
látogatnak el Magyarországba. A németországi és fő
leg a bécsi lapokból úgy tudják, hogy Bécsen túl már 
Ázsia t kezdődik, még pedig nem is turista-lélekre 
ható Ázsia, hanem ázsiai állapot. A Tátra azonban 
mégis csak elég tisztességes hírbe jutott, s évek óta 
a németek, szászok mind nagyobb számmal keresik 
föl, s mivel a természet pompája és változatossága 
mellett igen jó utakat, szép és kényelmes fogadókat 
és. mindenfelé uri társaságot találhatni, a Tátra 
meghozza a maga nyári vendégeit a messzeségekből 
is. Most egy angol társaság időz ott. Shrubsole úr 
gyűjtötte össze és hozta el hozzánk, a hol ő szemé
lyes tapasztalatból tanulta becsülni nemcsak az or
szág szépségeit, hanem a magyarság lelkét is. Ma
gyarországról sok felolvasást tartott Angliában, s 
ennek eredményei közé tartozik, hogy egy huszon
két tagból angol uri társaság jött körülnézni Ma
gyarországon, magával hozva az angolok utazási 
szenvedélyét és hazánk iránt való érdeklődésüket. 
A társaság tagjai közt van lelkész, iró, kereskedő, 
gyáros, vasúti igazgató s akad tán olyan is, a ki üzleti 
szempontból kivan körül nézegetni. A Tátrából to
vább mennek s szeptember elején Budapestet látogat
ják meg. Augusztus 19-én érkeztek az angolok a nem
csak a természet ékességétől övezett Tátra-Lom-
niezra, a fényes nyaraló-telepre, mely évről-évre 
folytatja berendezkedését, hogy bármily igényeket 
kielégítsen. Szives fogadás várta itt az angolokat. 
Azóta már megnézték a hármas Füredet, a Csorba
tavat, a bélai cseppkő és a dobsinai jégbarlangot, 
stb. Találkoztak sok vendégszerető szívességgel és 
meghívásokkal, melyeknek alig győznek megfelelni. 
A szép felső hegyvidékről jönnek Budapestre, s még 
innen is tovább tesznek kirándulásokat közép 
Európa legnagyobb Alföldjére. A látogatók vezetője 
Golonya Jenő, a budapesti tHungary» képes angol 
hetilap szerkesztője. 

Egyetemi tanárok kinevezése. Öt egyetemi ta
nár kinevezését közölte a legutóbbi napokban a hi
vatalos lap. 

A budapesti egyetemen a szemészet nyilvános 
rendes tanára dr. Grósz Emil lett, ki eddig a sze
mészeti kórtan és módszertan nyilvános rendkívüli 
tanára volt, s hosszú ideig helyettesítette a katedrán 
Schulek Frigyest, kinek most utóda lett. A műegye
temen az ó-kori építés tanszékére Nagy Virgil 
a kereskedelmi minisztérium műszaki tanácsosa, 
eddigi magántanár neveztetett ki rendes tanár
nak. A kolozsvári egyetem tanári karának ujabb 
erői pedig dr. Makara Lajos eddig magánta
nár s a fővárosi Margit-kórház rendelő sebész
orvosa, néhai dr. Kovács József tanársegéde, 
mint a sebészet nyilvános rendes tanára; Somló 
Bódog, mint a jogbölcsészet és tételes nemzetközi 
jog nyilvános rendkívüli tanára, eddig nagyváradi 
jogakadémiai professzor és egyetemi magántanár, 
kit néhány év előtt sokat emlegettek abból az eset
ből, hogy egy nagyváradi tanártársa feljelentéssel 
élt ellene szabad szellemben tartott előadásaiért; 
dr. Navratil Ákos kassai jogakadémiai rendes és bu
dapesti tudomány-egyetemi magántanár mint a 
nemzetgazdaságtan és pénzügytan nyilvános rend
kívüli tanára. 

Egy jól tevő síremléke. A pápai református fő
iskolára hagyta vagyonát, mintegy százötvenezer 

koronát a főiskola egykori tanára, Gondol Gábor 
nyugdíjas miniszteri tanácsos, kinek halálát a múlt 
év karácsonyán ismeretlen gyilkos kéz okozta 
nyolezvan éves korában, a fehérmegyei Ivánosán. 
Ott temették el, s a dunántúli ref. egyház diszes em
léket állítatott sírjára. Ezt augusztus 20-ikán avatták 
föl kegyeletes ünnepélyességgel. Összegyűlt Iván-
csán: Antal Gábor ref. püspök, Sárközy Aurél komá
romi főispán, Huszár Ágost fehérmegyei alispán, 
több esperes, lelkész, tanár, a környék előkelősége. 
A templomban Csizmadia Lajos, a pápai ref. 
theológia igazgatója mondott emlékbeszédet, a sír
nál pedig Antal Gábor püspök beszéde mellett lep
lezték le a fekete gránit emléket. Ezek a sorok van
nak belevésve :«Gondol Gábor 1824—1904. A pápai 
evangélikus református főiskola volt tanára és jóte
vője áldott emlékének — a Dunántúli evangélikus 
református egyházkerületi 

Világ-kiállítások. Az 1900 iki párisi világtárlatkor 
ismételték a szentencziát, hogy ez az utolsó, de 
azért, néhány év múlva Saint-Louisban mégis ren
deztek világtárlatot Ott is fölhangzott, a választ 
magában foglaló kérdés: minek a világtárlat í De 
azért a jövő évben Anglia egyik gyarmatán, Új-Zee-
landban lesz világtárlat, Canterbury város Hagley-
parkjában; 1906 novemberben nyitják meg és feb
ruár végén zárják be. Oda Európából bizonyára 
kevesen mennek. Hat év múlva azonban itt lesz 
szomszédságunkban a római világtárlat. Legalább 
Róma nagyon kívánja, hogy 1911-ben az örökvá
rosban rendezendő világkiállítással üljék meg negy
venéves fordulóját annak, hogy az egyesült Olasz
ország fővárosa lett. Históriai adatokkal bizonyítják, 
hogy 1911-ben félszázada telik le, hogy Szárdiniá
ban kimondták, hogy az olasz szabadságmozgalom 
csak Rómában fog megállapodni. Az egyesült Olasz
ország fővárosában már többször foglalkoztak a vi
lág-kiállítás gondolatával, mert azt az eredményt 
várják ettől, hogy a rendetlen és sok tekintetben 
elhanyagolt várost végre ellássák jó kövezettel s új 
szabályozás alá vessék. Mindezekre a kormánynak 
nincs költsége, egy világ-kiállítás reményében azon
ban a városrendezés megtörténhetnék, még ha utó
lag ráfizetnének is a kiállításra.. Milánó városa öt
millió lirát tudott polgárai közt összegyűjteni a jövő 
esztendőben tartandó nemzetközi kiállításra. Ezt a 
Szimplon-alagut megnyitásának ünnepére rendezik. 

A T e c h n i k u m Mittwelda, mely egy állami fel
ügyelet álló intézet és elektro- és gépészmérnököket, 
technikusokat és művezetőket képez ki, a tavalyi 36. 
iskolaévben 3610 látogatót számlált. Az intézettel 
kapcsolatos, körülbelül 3000 qm. földterületre kiterjedő 
gyári tanműhelyekben volontairek vétetnek fel gyakor
lati kiképzés czéljából. A Technikum Mittweida a lip
csei szász-thüringiai kiállításon a legmagasabb kitün
tetést, a kir. szász állami érmet kapta «a műszaki 
oktatás terén teljesített kiváló szolgálatokért!. 

HALÁLOZÁSOK. 
RUVABÁCZ HILÁBION, ismert szerb történetíró, a 

Gergeteg kolostor archimandritája, meghalt augusz
tus 22-ikén, 73 éves korában. Mitroviczán született, 
Bécsben végezte tanulmányait Karlóczán theológiai 
tanár volt; 1886-ban verseczi püspökké választot
ták, de e méltóságot visszautasította, mert nem 
akarta elfogadni a kormány föltóteleit hanem a 
Gergeteg kolostorba vonult, a hol történelmi tanul
mányainak élt. Műveiben nem kedvez a szerb túl
zásoknak és önhittségnek. A zágrábi délszláv és 
belgrádi szerb akadémia tagjai közé tartozott 
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BououBBEAü VILMOS ÁGOST, hírneves franczia festő 
meghalt La Bochelleben, 80 éves korában. Fest
ményei közül több nagy hirre jutott, leginkább 
Mária-képei és egyéb vallásos tárgyú festményei. 
Az idealizáló felfogású és akadémikus előadású fes
tészetnek volt igazi jeles képviselője, kinek becsét 
az újabb művészeti áramlatok is meghagyták teljes 
értékében 

JÜLES OPPEBT, német eredetű franczia orienta
lista meghalt Parisban, 80 esztendős korában. Az 
ó-perzsa nyelvre és az ékirásokra vonatkozó kuta
tásai tették ismertté nevét a tudományos világban. 

Elhunytak még a közelebbi napokban : GRÓFFY 
SÁNDOR, a pestvidéki törvényszék nyűg. elnöke, régi 
honvéd, a táblabíró világba illő meleg érzésével, 
természetes eszével, az igazságszolgáltatásnak szi
gorú bírája, 78 éves korában Párádon, s Buda
pesten temették el. — Dr. GBRVAY NÁNDOR kir. taná
csos, régi hoüvédfőhadnagy, tekintélyes pozsonyi 
család sarja, volt ügyvéd, a pozsonyi takarék
pénztár elnöke, Fadrusz János szobrász kikép
zését ő segítette e l ő ; az ő kezdésére adták ki 
Ortvay Tivadar művét, Pozsony város történetét, 
76 éves korában Pozsonyban. — Galanthai BALOGH 
ALAJOS földbirtokos, negyvennyolczas honvédhad
nagy. 70 éves korában Nőtincs községben. — Dolhai 
és petrovai PETROVAY JÁNOS 4-8 as honvédhadnagy 
80 éves korában Pozsonyban.— ÉNEKES GYULA kótai 
plébános, 48-ik évében Nyíregyházán. — MAYER 
ANTAL nyűg. postafőnök, 71 éves korában Nagy-
Váradon. Debreczenben temették el. — SALAMON 
GÉZA nyűg. honvédszázados, 67 éves korában Kősze
gen — KATZEB HENRIK nyűg. osztrák-magyar állam-
\ asúti bányamarnök, 64 éves korában Budapes
ten. — FLEISCHER LIPÓT nyűg. államvasúti felügyelő, 
dr. Somló Bódognak, a kolozsvári egyetemre most 
kinevezett tanárnak édes atyja 68 éves korában, s 
holttestét Kolozsvártt temették el. — Dr. BING MÓR 
kir. közjegyző, til éves korában Zsolnán. — VÁRADY 
DÁVID, Czegléd város tiszteletbeli tanácsnoka Buda
pesten, honnan holttestét Czeglédre vitték. — Cseke-
falvi Kiss SOMA színész Lengyeltótiban.— Dr. SCHÖN-
FELD MÓB orvos, 62-ik évében Gyöngyösön. — 
Ifj. CSIBA KÁROLY, a zalavári apátság uradalmi szám
tártója, 57 éves, Zalaapátiban. — MABOSSY ÁRPÁD, 
nyűg. fővárosi tisztviselő, 39 éves, Budapesten. — 
SCHÉDA JÓZSEF pénzügyminiszteri számellenőr, 35 
éves, Budapesten. — IVANICS LAJOS ernyőgyáros és 
kereskedő, 79 éves Budapesten. — HANISZ IMRE a 
"Gyöngyösi Takarékpénztári Egyesület» vezérigaz
gatója Gyöngyösön. 

Ozv. kaáli HEGEDŰS JÓZSEFNÉ, szül. sellyei Tolnay 
Terézia, előbb Sántha Józsefné, 85 éves, Nagy-Ká-
i-olyban. — FARKAS JÓZSEFNÉ szül. Papp Johanna 
Kecskeméten 75 éves korában. — Ozv. BÁNYAY KÁ-
BOLYNÉ, szül. Liszkay Beáta, 75 éves, Nagybányán. — 
MOLNÁB JÓZSEFNÉ, szül. Papp Kornélia, 24 éves, 
Mária-Badnán. — Dr. DINER ÁKOSNÉ, szül. Pollák 
Lóri, budapesti kerületi rendőrkapi'ány neje, 52éves, 
Budapesten. — Ozv. BEICH MÁRTONNÉ száznégy éves 
korában Szikszón. — Id. GBAF LÖRINCZNÉ, szül. 
Sztupjár Eszter, Kolozsváron 57-ik esztendejében. — 
Ozv. LAJOS GÍÜLÁNÉ, szül. nyáregyhá-i Nyáry Ida, 
53 éves, Budapesten. — ESZTBEICHER DÁVIDNÉ, szül. 
Csillag Karolina 61-dik évében, Hevescsányban. — 

ACCIPE GUSZTÁVNÉ, szül. Hariger Mária Nagyvára
don 78 éves korában. — BREIER IZIDORNÉ szül. 
Salamon Giza 24-ik évében, Déván. 

SAKKJÁTÉK. 
2447 szívnn feladván?. Schumer J,-tól 

Szerkesztői üzenetek 
Cs. IT. A madarak legnagyobb része éjjel vándorol. 

Csak a darvak, a buvárkaesák, néhány sólyom- és 
még pár más faj szokott nappal vándorolni. Ez utób
biak rendesen vagy igen gyors röptűek, vagy erősek, 
úgy hogy kevésbé kell az ellenségektől tartamok, 
mig a gyengébb madarak inkább a védelemmel biz
tató sötétséget választják nagy útjuk idejéül. Hogy 
milyen magasan repülnek a madarak, arra nézve a 
vélemények nagyon eltérnek. Egy léghajós, a ki mái-
több izben felszállott, azt mondja, hogy légi útjai 
alkalmával csak egyszer találkozott egy sassal 27UO 
méter magasságban, míg a gólyák és vércsék 900 mé
teren felül ritkán emelkednek. A madár szárayainak 
izomereje igen nagy, állítólag aránylag húszszor meg
haladja az emberi kar erejét. 

Szekeres Bózsika. Mese. Épen nem új tárgyat dol
gozott fel lágy, szentimentális hangon, — az efféle 
nek ma nem igen van már hatása, különösen, ha ily 
gyönge technikával van megírva. 

A vár. Az én dalom stb. Legjobb az első; ebben 
van bizonyos lendület, csak egy kissé túlságosan 
s túlságos hosszan szónokol s a sok szóval inkább 
eltakarja, mint kifejti az eszmét. A Uhland-fordítás 
elég sima, de érdemes-e Uhlandot most magyarra 
fordítani ? A többi vers jelentéktelen. 

Nem az fáj. Panaszkodjam. Nem kérek tőled. Mi a 
világ. Négy vers, — egyik se vers, csak üres ismét
lése ezerszer hallott, közönséges dolgoknak. 

A bánat. Napfényt. Élet, élet stb. Azt a nagy örö
met, sajnos, nem szerezhetjük meg, mert versei — 
helyesen gondolta — nem versenyezhetnek azokkal, 
a melyeket közölni szoktunk. 

Enyhülés. Mit ér az, hogy átérezte mind ezeket a 
a fájdalmakat, mikor nem tudja költőileg megirni ? 
Nem az a fő, hogy mit érez, hanem hogy költő-e, a 
ki érzi. 

A tavaszhoz. A lányokhoz. Anyámhoz. (Ignotus). 
Erre a sok versre még azt se lehet mondani, hogy 
"ignotos fallit», — mert egyetlen egy sincs köztük, 
melyen a hozzá nem értő is első tekintetre észre ne 
venné, hogy nem ér semmit. 

Mondások. Efféle aforizmákat nem szoktunk közölni. 
A végzetes viszontlátás. Ennek a versnek nincs 

semmi értelme, pedig erre még versben is van e»y 
kis szükség. 

A szerelem és az ész. Majdnem olvashatatlanul 
rhythmustalan s majdnem érthetetlenül zavaros, e 
mellett pedig naiv a végletekig. 

Ábránd. Látom a világot. Irodalmilag mivelt em
ber munkái, de nem irodalmi s még kevésbbé köl
tői munkák. Az eszmék szétfoszladoznak bennük, 
nem bírnak testet ölteni s a verselés is gyakori zök
kenőkkel vánszorog odább. 

Egy úri lánykáról. A Ügetek királynője Válasz stb. 
Nem a saját hangján ir, versein különböző hatások 
érezhetők. A «Válasz» czíműben van még valamelyes 
poézis, de tökéletlen formában. 

A virágok boszúja. A Freiligrath-fordításban van 
egy s más jobb tulajdonság, egészben véve azonban 
nem áll irodalmi színvonalon. Egyébiránt maga az 
eredeti is meglehetősen elavult már. 

Szeged K. L. Nagy Miklós jelenleg nincs Budapes
ten. Lakása az eddigi: Kaplony-utcza 9. sz. 
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Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

A 2433. számú feladvány megfejtést Herelaud S.-tól 
Világos. Siitét. Világos. « . S"/ét. 

1. Kbl-bá . . . F c 5 - d 4 t N •• Fc5—b6 (cl 
2. Kbá—b3 ,„ Fd+-g7 : (b) 2. Kb2-b3 Fb6-c5 ' 
3. Va6 c + t - Kd5—eS 3. f2—f3 t. sz. 
+. Hf8—<17 mat. 4. V mat 

ft. c. 
2. ... . . . . Kcl.j-ei 
3. Í2—13 t K e l fi-
4. Hf8—e6 mat. 

Világos. 
1. 

1. . . . . . . . . . Fc5—B : (d) 
2. Va6-b7T e7—c8 
8. Vb7-f7 + stb. 

a. Sóiét 
_. c7— c6 

2. Va6—,13 f stb. 

Helyesen fe j te t ték meg: Budapesten : K.. J ée F. 11. — 
Andorfi S. — Kovács J. — Csongorban: Németh Péter. — 
Bakony-Szentlászlón: Szabó J. — Főkerten: Kintzig R. — 

Kecskeméten: Balogh D é n e s . — A pesti sakk-kór. 

KÉPTALÁNY. 

A 31-dik számban megjelent képtalány megfej
tése : Száraz kút a gégém csapja, — Süti a szoni-
juJiság napja. 

Felelős szerkesztő: H o i t s y P á l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Kaplony-utcza 9. 

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

Salvator 
I i B B Ú n t n 
f M H W M 

Uthion-forrás 
kltOnó hatású 

»•»•-, hólyag-, rh«um»- • • kóssTsnybantalmaknál. 
vizslstl nshézségsknel, osnkorbsteffség-sknél a légió-

• • •mésxtési szervek hnratainál. 
Budapes ten , főraktár É d e s k u t y L. árnál . 

Mig eddig a régi bőrbetegségek, a legkülönbözőbb 
súlyos idegbajok (neurastltenia. vitustánez). a sáp
kór, a női arczot eléktelenítő pattanások .- a nói 
nemi szervek folyásokkal kombinált hurutos meg
betegedéseinek kezelésénél csekély értékű idegen 

vizekre voltunk utalva, addig újabban 

PÁRÁD! ARSEN 
vastartalommal 

olyan kincsünk van, mely minden eddigi arsensavas 
viznél iRoncegno Levico) hatásosabb, könnyebben 
emészthető s manapság már, minthogy legelőkelőbb 
orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztók 
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem 

kizárólagos keresletnek örvend. 
Egy postaláda (7 palaczk) parádi arsén vastartalmú gyógy-
fizet Magyarország összes postaállomásaira 5 korona 80 

fillérért bérmentesen szállít a 
Főraktár: É D E S K U T Y L/ 'B^DAPESTEN*0 ' Aapnato mmflen gyógytárban éa megbízható faszer kereskedésben 

1 

GER0«É1 ADOLF 
főh. adv. szállító '**Q&SkW ortop. ozipószmest.u 

Budapest, IV., Kossuth Lajos-uteza 4. 
Ajánlja készítményeit 

fájós lábakra. 
I V Special ista anatom. 
mód szerint kidolgozott 

p-rermekozipőkben. 

10592 

SZAPPAN 
1 

Hogy karcsúvá lehessünk 
nélkül 

najjnk a hogy egészjégünknak ártalmára volna, haaz-
„ P I L U L E S A P O L L Ó " 

melyek tengerii nSvények alapján Tannak előállítva éa 
betartható gyógykezelés rövid ldö alatt .Halhatatlanul 
elhajt túlságos embonpoint ét biztosítja a kövér-
testuseg gyógyítását mind a két rumnál. Ez a titka 
™>nden elegáns hölgynek, ki nyúlánk és fiatalos 
tf§«•%£l?1""1? " " ? " ' • E » fla«onárautasitás-

, . j>8m">ntve, utánvéttel K 6-75 J . R a t i e 
gyégysz. 5 Fassag-e V e r d e a u , P a r i s (Tjro, -
Baktár Ausztria-Magyarország részér. Budapesten Tflrfik 

•"""»'• gyógyszerész. Kinkly-ntcza I I 11019 

e g y s z e r ű s í t i 
és 

m e g k ö t i n y i t 
a r u h a 

m o s á s á t , 
a n é l k ü l , h o g y 
a s z ö v é s b e n 
k á r t t e n n e . 
Idö, m u n k a 

és pénz 
d o l g á b a n 

h á r o m s z o r o s 
m e g t a k a r í t á s . 

Mindenütt kapható; Beszerzési források jegy
zékével, ingyen mintával együtt kívánatra 

a helyi képviselő: 
DIAMANT B. N., YI Király utcza 98b szolgál. 

R ohitsch-Sauerbrunn 
Stájerország. 

Vasút, posta- es taviró. Prospektus ingyen. 

lls i f i syúgyhely gyomor-, bél-, máj- és vesebajok, idült 
székrekedés, aranyér, epekő, elhízás, czakorbetesséR, köszvény. 
torok-, jreee- és léfresöhnrntok ellen. .Tempel.- és .Styria.-for-

hydro-electro-meehano-theraDeatikai rv&winti.I* JA s b a d é s ->,a,rien,"»d forrásainak ejryenértékesei. Naffj 
g U r d ö k , inhalatorian^, p n ™ K K £ ü l é k ^l í ̂ ^ ^ f M * ™ ' « V . « « kádfdrdők, forró lé^es 
Fönséges fekvés erdők, h e ^ k S z e S K L T . ^ - ^W™'' szénsav-, sós- és fenyófürdök Uszoda. 

elesáns hotelek és ^ X t f f i ? ^ 6 1 1 s ? , z d a ? r - t e l J e s e n pormentes levegő. Modern kényelem, 
S * " 0 t e l e l c é g T l l l a k - E1(,"k társasélet, mindenféle snort. k irándulok 
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ERCULES 
maláta-tápsor különlegesség, f t 

Orvosok és latiárok sikerrel alkalmazzak 

soványok, gyengélkedők, lábba- \J 
öozók, vérszegények, étvágy- . . . 
talanok, álmatlanok, idegesek, D 
tüdőbetegeknél gyógytápszerüL | 

Kapható minden jobb idevágó üzletbea — Nagyban Horculcs-Sörföziln 
szétküldési telepe Budapest, Bethlen-tirlTlí:^elef™ 8 3 ^ 7 

I Kitűnő asztali I 
ital 

Szép, szebb, legszebb 
lesz mindenki, mert 2—3-szori bekenée után eltűnik az arczról 

pattanás, kiütés, szeplő, májfolt. sot ránezok is 
a valódi angol 

Pl FÉLÉ 
használata által. 

Teljesen ártalmatlan és a kéz-, nyak-, váll-, 
arezbőrt biztossn fehérré, üdévé, finommá varázsolja 1 üveg ára 

2 kor. Ehhez ngorkaszappan 1 kor., pader 1.20 kor, ugorka-créme 2 kor. Kaphatók a gyógy
szertárakban. Csak Balassa-féle a -valódi! B a l a s s a K o r ú é i gyógyszertára Budapest, Erzsébetfalva. 

A női szépség elérésért, tökéletesítésére és fTJriíivSrJ 
fentartására legkitűnőbb és legbiztosabb a / iJ lm»' 

MARGIT-CREME, 
mely regytisita, sem higanyt, sem ólmot nem 
tartslmaz, teljesen ártalmatlan. Ezen világhírű 
arczkenőcs pár nap alatt eltávolít szrplöl, májfol-
tot, pattanást, borátkát (Mitesser) és minden mis 
bőrbajt. Kisimítja a ránczokal, redőket, himlőhe
lyeket és az arczot hófehérre, simává és üdévé 
varázsolja. Ára ngy tégely 2 kor. kis tégely I kor. 
Margit hölgypor 1 kor. 20 HU., Margit 
szappan 70 fii!., Margit fogpép (Zahn-
pastt) 1 korona., Margit arezviz 1 korona. 

Hamisítványok bíróilag üldöztetnek. 

fost in utánvétellé vagy a pénz elő
zetes beküldése után küldi a készítő 

Legkedveltebb, legjobb hajfestőszer a 

MELANOGENE 
f e k e t e é s b a r n a s z i n h e n . 

Ezen kitűnő és ártalmatlan készit-
ménynyel hajat, szakált, bajuszt pár 
perez alatt feketére vagy barnára lehet 
festeni. A szin állandó és a természe
tes színtől meg nem különböztethető. 
Ártalmatlan és alkalmazása igen egy

szerű. Nem piszkít. 10689 
A r a 2 k o r o n a 8 0 f i l lér . 

A r -A i\ LiudaPesti főraktár: Török József gyogysz. Kirilv-n. 
• ü l QiU. 1 i és Andráisy-nt 39, Kapható minden gyógyszertárban. 

Hogy ESZMÉNYI KEBELT 
eléphessen,/ias/ná//a ön a«Pilnles orlen-
t a l e s » - t , melyek rövid idő alatta kiálló nyak
as vállcsontokat eltüntetik, a kebelt fejlesztik, 
erősítik es ismét helyreállítják, a deréknak pe
dig állandóan kecses embonpoint adnak, a nél
kül, hogy a derekat megnagyob itanák, 

A P ILULES ORIENTALES 
az egészséget mindenkor előmozdítják és leg 
érzékenyebb véralkat mellett is bevehetők, fiatal 
leányok álul ép ugy, mint hölgyek álul, a kik
nek keble a szilárdságot elvesztette vagy azt soha 
sem bírta. Körülbelül kéthavi kőnnyn kezelés. 
Egy doboz ára uusitással K 6 .45, bérmentve, 

utánvéttel K 6 .75 . 
J. Rat ie , l'haimacién, 5, Passage Verdau, Paris . 

Ausztria-Magerői.>zág részére : Török József gyógyszerész. 
Budapest , Kira ly-utcsa 12. 1094' 

Ha őszül a haja 
ne használjon mást, mint a 

„STELLA"-HAJVIZET, 
uiert ez nem hajfestő, de oly vegyi összetételű szer, 
mely a haj eredeti színét adja vissza. Uvefrje 2 K. 

Z0LTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest ,V/49 , SsabadsAg-tér, Sétatér-ntosa 

sarkán. 11136 

LEÁNYOK SZAMARA 
i f j ú s á g i I r a t o k 

1 

A serdülő leányok számára. 
Irta Faylné Hentaller Mária. 

Díszkötésben 4 kor. 
és egyéb történetek nagyobb leá-

Kocsi-gyártás. 
Budapesti kovács- és kocsigyártó-
ipartestület védnöksége alatt álló 

Kocsi 
Árucsarnok-
Szövetkezet, 

Budapest, VII., Kerepeai-út 72. 
Ajánl mindennemű hintókocsit. 

Róza története, 
Számos képpel. Fehér rózsa 
nélia. Mikszáth K. bevezetésével. Szamos kép> 
pel. Díszkotcsben . 8 kor. 

unnál / I r , a Wohl Sfefánia 10 14 éves leány-
nC'JClVi káknak. Góró L. rajzaival. Diszk. 6 kor. 
C7il /Ióm l lnno és más beszélyek. Irta Vachott 
OUMdlJ IlUlld Sándorné. Képekkel. Kötve5K60f. 
I Ónvnlf IfnniflfQ ^rta Warga L.-né. Fiatal leánvok 
LdlIjUlV IVUllJIDi számara, 12 képpel. Kötve 4 kor. 
I oánunlf tlílfro Híres magyar nők élete. Irta 
LbdIIJUlV I U M C I Beniczkyné Bajza Lenke. Illusz

trálta Dcmeczkyné Volf Irma. Díszes kötésben 
3 kor. 80 f. 

I oánVÓVOlf Elbeszélések felnőttebb leányok szá-
LudlIjCIulVi mára. Irta Faylné Hentaller Mária. 

Szamos képpel. Díszes kötésben 4 kor. 80 f. 

űZÖCSke KISaSSZOny. szamára. Irta Tóth Sán
dor. Dtszkötésben 4 kor. 20 f. 

POs'QtO k'atn é s m a s elt>eszélések. Irta Faylné 
rCMJIu ndlU Hentaller Mária. Számos képpel. 

Diszkötésben 5 kor. 
CrHülu n9nV9CC7nnV9 Krónikás történetek ma-
LlUCljF IldyjdOOtUIIJdi gyár leányok szamára. 

Irta Tóth Sándor. Pataky László rajzaival Szín-
nyomatu kötésben 4 kor. 80 £ 

Cfllf n'lT I/ÍO loónu története és más elbeszélések. 
Cyj lUI IMo IBdlIj Irta Büttner Lina. Góró L 

rajzaival. Díszkötésben 5 kor. 
Putri Vofjj Elbeszélés. Helm után átdolgozta Gaal 
F UH I IVdldi Mózes. Neogrády Antal 34 rajzával. 

Díszkötésben 5 kor. 20 f. 

Szent Erzsébet élete, hercegnő élete. Irta Lá
zár Gyula. Illusztrálva. Díszes kötésben 2 K 40 f. 

» Kaphatók €" 

LAMPEL R. könyv
kereskedése [Wodíaner F. és Fiai] 
részvénytársaságnál 

B u d a p e s t , VI. , A n d r á u s y - ú t 21 . s z á m 
és minden könjrvkereskedésben. 9 

DEBKCUÍK 

_KftPHf\TÓ AMNDEN GYÓ GVS ZERTYi RBfl N 

= : - e 
S I S 

S MÁLNÁS I 

ICÜLIA 
ariézia gyógyforrás 

bicarbonátokban és konyhasóban a kon
tinens legdúsabb tsrmssistss alkallkns 
sós sivanyn vlss. Sxikla rétegen átfúrt 
artézla forrás. P,'n'atlan étvágygerjesztő 

és nyulkaoldó. 11071 
A g-yomorég-ést azonnal megaiuntetl. 
Korányi, Kétly, Blg-ler, Váiuossy, 
Hlrschler, Irsai, Onodl.Tauszk.Polat-
sek budapesti eg-ysteml tanárok és 
specialisták grég-e-, lég-cső-, tüdő, 
g-yomor-, bél-, verne-, máj- és hólyag-

bántalmaknál a málnás! 

természetes alkalikus sós savanyuvizet 
minden eddig; i s m e r t savanjraviznél 
Jobbnak m i n ő s í t e t t e k . - Ke*»U\ tulaj-

\ donos - S I C U U A . r. t . Málnás- fürdő 
; (Háromszék m.J. Főraktár Budapesten 

LUX MIHÁLY drogéria-üzlete 
1IV., Mnzenm-körnt 7. Telefon 678. 
[ Azonkívül i apható minden gyógyszertár-
| ban drogéria- és füszerkereskedésben és 

vidéken minden nagyobb városban. 
• Tessék a „Siculia" névre figyelni. 

«•" Párisi v i lagkiál l l tá . . O r s i d Pr iz . 1900. ~ M 

KWIZDA FERENCZ JÁNOS 
es. és kir. ositrák-magyar, kir. román és bolgár herei. ud».szállító, 
kerületi gyiígysiercsi Korneulinrsrlian, Bécs mellett. 

KWIZDA-féle RestitntioHS 
osáss. és kir. ssabadalmisott 

mosóvis lovalt saámára. 
EST ttT*B ara 2 kor. 8 0 flll. 
4(1 ét óta az ud»«n istállókban, i ka
tonaság és magánosok nagyobb istállói -
ban használaloanTan nagyobb 
elő- és iitó-enisitőnl. inak me
revségénél stb. az idomitásnál 
kiváló munkára képesít' s 

lovakat. llnxT 
Kwizda-féle 

liestitútions - fluid 
esak a mellékelt ved-
jegygyel valódi.Képes 
árjegyzékeket ingyen 
és bérmentve. Főrak-
tár: Török József 

gyógyszert. , Budapest, Kl-
rály-n. 12., Andrissy-at 2<t. 

«—-'af. _ 

w£~ Amputáltak! "*a 
A Keleti-féle műlábak és műkezek a legjobbak 

és legtökéletesebbek ! .^BZ^^ÍSIBJSSSSSV 

A csonk megsebesülése 
ki van zárva I 

Elegáns és könnyű járási 
T ö b b é v i j ó t á l l á s ! ! ! 

1095fi 

Keleti J. orthopaediai műintézete jótállás és legolcsóbb 
gyári árak mellett készít: 

Műlábakat és műkezeket t^gltsS. 
T T a t á T s r l a t á r i a f k " f í i » z L ' _ részére műfflzőket, 
-*- ^ ^ * * A » C ; * a H ^ l / H ^ Í V egyenestartókat, járó 
és támgépekét stb. a chirurgia legmodernebb elvei szerint 
Kevésbé vagyonosak nagy árengedményben részesülnek 
R A Í A O ' Í t i ] t i ííií'slW rokkantak és lábbadozók szá-
U C l ü g l V I V E V V o i a mára gyári árak mellett, nagy 

választékban! 
Képes árjegyzéket ingyen és bérmentve küld 

K E L E T I J . orvosi műszergyár 
Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17. szám. 

V é r t e s - l é l e s ó s b o r s z e s z 
M i n d e n h á z b a n s z ü k s é g e s . 10691 
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TAKARÉKOSKODNI 
lehet a sokszorosan kitün- M„ÍIÍÍI.fp|p IVROTTA helyes haszna-
tetett, r é g ó t a j ó l b e v á l t M A l l l l M M e Uiíiűi 1U ] a t a m o l l e t t . 
N é h á n y c s e p p — a tálalásnál hozzátéve — e l e g e n d ő , hogy 
ezáltal gyenge leveseknek, mártásoknak, főzelékeknek stb. egy 
pillanat alatt jó és erőteljes Ízt adhassunk. Ü v e g c s é k b e n 5 0 
fillértől k e a d v e (utántöltve 40 fillértől kezdve). Kapható min

den faszerkereskedésben, csemege-üzletben és drogueriában 

MMtt kitflntetésíi: 5 nagydíj, 32 aranyérem, 6 díszoklevél, 7 tiszteletdíj. Hatsxor versenyen kivfll, többi körött ai 1889. és 1900-iti párisi világkiállításokon (Maggi Gyula bírálatig). 

Vüághirn kitüntetett olmütai 

Quargli. 
Az első olmützi gépüzemű sajtgyár. 
mely 1839. évben alapittatott, 
ajinl saját gyártmányából egy 
postai küldeményt bérmentve és 
utánvéttel 3 K 70 fillérért. Nagyobb 
megrendeléseknél a legolcsóbb 

árak. 
JOSEF MEIXNER, Olmttti, 

liahnhof. 10811 

11148 \I'íiVÓ'V*<sFC\ ' M i n d e n d a r a b B z a P P a n a S C H I C H T névvel, 
V tZAtZt O^t / . ^%fa és m e n t k á r o g a lkatrészektől . - •— 

l l ' i t í í / l á ' l < ' 2 5 , 0 0 0 k o r o n á t fizet a S c h i c h t G y ö r g y 
d U l l l l l U > & • ozég A u s s i g b a n bárkinek, a ki bebizonyítja, 
hogy szappana a • Schicht • névve l v a l a m e l y káros keveréket tartalmaz. 

Schicht-szappan! 
(„Szarvas" vagy „Kulcsa-szappan.) 

Megtakarít pénzt, időt és fáradságot 
A ruhát kíméli és megóvja. 

Hófehér ruhát ád. Mindennemű ruha és 
mosási módszer részére 
a legjobb és legolcsóbb. 

A színeket emeli, fénylővé 
és világossá teszi. 

Avásárlásnáljjkülőnösen ügyeljünk arra, hogy minden darab szappan 
«Schicht» névvel és a «Szarvas»v. «Kulcs» védjegygyel l egyen ellátva. 

Rozsnyal 9 otaininoznkorkája JA 
Legjobb szer láz, váltéláz, malária 

ellen, különösen gyermekeknek, a kik 
keserű cbimnt bevenni nem képesek. 

Törvényesen 
védve. 

Láz ellen! 
Nem keserű 

LTLI 

Töbszörösen kitöntetve, 1869-ben a 
magyar orvosok és természetvizsgálók 
fiumei vándorgyűlésén 40 arany pálya

díjjal jutalmazva. 

Valódi , h a m i n d e n e g y e s p i r o s c somago lópap íron 
• # ~ B o z s n y a i M á t y á s n é v a l á í r á s a o lvashatód ~»B 

utániatoktól 
óvakodjunk. 

Főraktár: Budapesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszer
tárában, valamint minden gyógyszertárban. 10625 

. S23&: Rozsnyay Mátyás fiU& 

OLDSMOBILES 
i 

a lehető' legjobb 

a hasonló áru 

automobilok között. 
8 lóerős utazó kocsi. 

A 8 lóerős utazó kocsi nagy erővel és gyorsa
sággal halad hegyen, völgyön és homokos uta
kon. Kormánykerék, külön ülések, az összes 
géprészek könnyen hozzáférhetők. Erős, tartós 
és olcsó. 8 lóerős könnyű kocsi, 8 lóerős utazó 
kocsi, 10 lóerős családi kocsi, 20 lóerős 2 cilin
deres családi utazó kocsi, 10 ós 16 lóerős cso

magszállító kocsi, 11 személyes omnibusz. 
Mielőtt automobilt vásárolna, kérjen tőlünk katalógust 

OLDS MOTOR WORKS 
Detroit , Mich igan. 11054b 

Schreher Gusztáv és Társai 
Budapest IV., EskU-ut 6. (15—13.) 
Garage: VI., Gyár u. 31. (21—69.) 

M J U T O N H ^ ÜKI -RMisznvs , 

5 frtért 
s z é t k i ü d utánvét mellett aa 

O r s z . P o s z t ó á r u h á z 
Budapest, Rottenbiller-u.4B. 

I. emelet. 
egy f é r f i ö l t ö n y r e 3 m é 
t e r f i n o m fekete, sötétkék, 
szürke vagy barna angol 

gyapjúszövetet . 

Sztra ka-féle 
Tiiimin-

Csokoládé 
kiiunö' hatású 
kis gyerme
kek és felnőt
tek hasme
nése ellen. 
1 drb. 40 lill. 
kapható minden 
gjógjtárban. 

Alapíttatott 1878. Telefon 15-56. 

! Tornaeszköz 
valód angol tennis játék, függő-ágy, 
háló, tekejátek, zsák, ponyva és fehér 
kenderkötél legolcsóbb megbízható 

beszerzési forrása 

Seffer Antal 
sporteszközök és kötélgyártó-telepe 

Budapest, IY., Károly-uícza, boltsz. 12. 
(Központi városház épülete.) 

Képes árjegyzék kívánatra ingyen és 
bérmentve. 10699 

K N U T H KAROLY 
m é r n ö k éa g v á r o a 10669 

Os. és kir. fensége József főherozeg vudv. szállítója. 
Gryár és i roda: 

Budapest , V I I . ken. , Garay-utcza 10. 
Központi viz-, lég- és gőzfűtések, légszeaz- és vízvezetékek, 
eaatornasagok, szellőztetések, szivattyúk, vizerömflvi emelő

gépek stb. 

Terret, fcöltságTetéset, jövedelmi előirányzatok- gyorsan készíttetnek 

Férfiöltönyt 
d i v a t o s s z a b á s s a l , gyapjú
szövetből készít m é r t é k u t á n 
finom kivitelben 2 5 k o r . - é r t 
UCHTMANN SÁNDOR 

szabómester, 11090b 
Budapest. Rottenbiller-a.4B. 

I. emelet. 
Vidékre minták bérmentve. 

I g a z i n r i n ő 
arezának, keblének, kezei
nek alapos ápolására hasz
nálja mindig a világhirn, 
1885-ik év óta törvényileg 

védett K r i e g n e r - f é l e 

CRÉIE DE 
MARGÜERITET. 

Kérjen mindig határozottan 
K r i e g n e r - f é l é t . 

Eredeti nagy tégely 4 kor. 
Próbatégely 1 kor. 

K R I E G N E R G Y Ö R G Y 
gyógyszertára B u d a p e s t , 

V H I . , K á l v i n - t é r . 
íofiro 

KÖVÉRSÉG KORAI VÉNSÉG. 
Istenem, — így sóhajta ezer meg ezer ember, — mit adnék, ha elhaja-
•odásomtól és emésztési zavaroktól megszabadulhatnék. Lám, nem la 
kell annyit áldozni. Tegyen minden hölgy és férfi csak egy kísérletet 
Vándor soványító és vérttsztltó porral, biztos az eredmény; est te
kintélyes orvosi és vegyészeti bizonyítványokkal kimutathatom. — Na 
mulassza senki el, erről meggyőződni; hozassa meg a Mandor port, 
ha be nem válik, a pénzt duplán viaszaadom. Csekély 1 kor. 80 AB. 
Mandor doboza, orvosi utasítás és bizonyítványok mellékelve. Után
vétellel a pénz be küldése mellett; portomentesen diszkréten küldi 

Mme Mandl Ida, Budapest , Károly-körut 2/V. s». 
Törők József gyógyt zerész, Budapest, Eirály-utcza li. sz. 110" 

CHINA-BOR VASSAL 
e r ő s i t ő s z e r g y e n g é l k e d ő k , v é r s z e g é n y e k éa 

| l á b b a d o z ó k i r a m á r a . É t v á g y g e r j e s z t ő , i d e g -
e r ő s i t ő éa v e r j a v i t ó s z e r . 10853 

Kitfinó Iz. Több mint 3500 orvosi vélemény. 
J . S E R R A V A L L O , T r i e s t e B a r o o l a . 

Vísirolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
4 K 2.60, egész literei üvegekben á K 4.80. 

S W ü d i n - T a r s u U t nyomdája, Budapesten, (IV., Egyetem-utcza *.) 

36.SZ.1905. (52. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KALMAN. BUDAPEST, SZEPTEMBER 3. 
Szerkesztőségi iroda: 
Kiadóhivatal. 

IV. Kaplony-utcza 9. 
IV. Egyetem-utcza 4. Előfizetési feltételek 

Í F , 
F. 

I N 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

1 6 korona. A «V/ldglrón(Jtd«-val 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

A NEMZETKÖZI BÖRTÖNÜGYI 
KONGRESSZUS. 

T
ANÁCSKOZÁSSÁ gyűltek össze Budapesten a 
börtönügy mindenféle nemzetekből való 
tudós szakemberei. Ezúttal a hetedik évi 

kongresszusukat tartják, s a tárgy, melylyel fog
lalkoznak, annyira fontos, a külföldről ide-
sereglett tudósok közt oly kitűnőségei vannak 
a tudománynak, hogy jelentős mívelődési ese
ménynek kell tekinteni gyülekezetüket. A mai 
társadalom egyik legégetőbb kérdése a börtön
ügy s mindaz, a mi vele kapcsolatban áll s a 
róla folyó tanácskozások, ha első sorban a szak

emberek figyelmére számítanak is, megérdemlik 
minden mívelt ember érdeklődését. 

Az újabb kor büntető igazságszolgáltatása 
legalább eszmeileg nem a bűn megtorlására, 
hanem az emberi társadalom védelmére és a 
bűnös megjavítására törekszik. Éhez képest 
igyekszik rendezni a büntetés végrehajtásának 
legáltalánosabb eszközét, a börtönt, vagy jo
gász nyelven szólva: a letartóztatás! inté
zetet. 

Az, a kit az ítélet megfoszt, szabadságától, 
nincs kiközösítve az állami oltalomból. Sőt 
mondhatjuk, fokozott éberség irányul feléje. 
Az államhatalom a felvilágosultság eszközeivel 

igyekszik erkölcsi kóroseágát gyógyítani, s 
gyakorlatilag is oly irányba terelni, hogy meg
szabadulván a rabságból, kenyérkereseti eszkö
zök birtokában legyen. 

Az elitélt fegyencz, akár javító-intézetbe 
internált fiatalkori bűnös, akár megrögzött 
gonosztevő, kell, hogy dolgozzék és ipari mes
terséget tanuljon. 

Ez a vezérlő gondolata az újabb kor börtön
ügyének, melynek raívelői között ott találjuk a 
kor legkiválóbb elméit. Maga a börtön meg
szabadult minden borzalmas mellékízétől, s ha 
berendezésének akár építészeti, akár egészség
ügyi részét tekintjük, nem egyéb, mint óriási 

Enlélyi lény'.ieyf. 

A MUNKÁCSI VÁR. 


