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SORSUNK. 
Mii inog derült nyár van köriiltem, 
De jól tudom, mi jön reája: 
Virág elhull, a lomb leszár;ul. 
Nem melegít a nap sugara. 
S már nem hagy örülni a n árnak. 
Egy fölleges, bús sejtelem: 
A télen át mi lesz velem ? ! 

Még fönt a nap, de már a lelkem 
Gondol az árnyas alkonyaira, 
S bugdácsol a kétség, remény közt : 
Lesz-é, a hol fejét lehajtsa ? 
Tűnődöm, hog/ ha rám sötétül: 
A lelkem hol virrasztja át 
Az eljövendő éjszakát'?! 

- Én Istenem, ki vagy örök nyár, 
S vagy soha le nem hajoló nap, 
Te légy az én telem derűje, 
Te — nagy éjem után, — a holnap. 
Oh benned bízva én tudom jól, 
Hogy lesz a télben is nyaram, 
S az éjszakában sugaram! 

Szaboicska Mihály. 

\ 

HAZA FELÉ. 
Mögöttem a dús, kulturás Nyugat, 
Tartok vissza Keletnek. 
Nyár tüzében csilló aczélutak 
Hazáin felé vezetnek. 
Üti táskám' kövérre új Írások 
Szellemkincse dagasztja, 
Lelkemben új látások, új tudások 
Fénye lobog magasra. 

Ha kinézek a kocsim ablakán, 
Bús fia én Keletnek -
Kémény-erdős nagy városok kaj,ín 
Gúnynyal felém nevetnek. 
Könyves táskámba talán belelátnak 
S a lelkem mühelyébe1!1 

És — úgy hallom, — hogy reám kiabálnak, 
Keleti bús lég >n vre : 

Miért jövel? — És már ha itt valál. 
Miért igyekszel vissza ? 
Mi vár Nyugat szellemkohóinál 
Fellobbant lángjaidra 
Ott, hol a szikes, törpe rónaságon 
Még olajmécsek égnek ? . . . 
Nem lesz nyugtod... sóvár nyugati álom 
Örökké üldöz téged! 

Összehuzódom .. . Szivem megremeg 
E gőgös fölén}' súlyán. 
. . . Távol kalászos mezők intenek, 
Bitek illata hull rám . . . 

- Dobáljatok csak, büszke kultur-várak 
Gőzzel, villámmal, fénynyel, 
Hazám rónái majd visszadobálnak 
Borral, hússal, kenyérrel. 

Lampét-th Gézi. 

A FEKETE VÁROS. 
REGÉNY. (Vége.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

Kis városokban nem igen vannak titkok. 
Eóza csakhamar megtudta a bokrétaesetet. 
Bizony nagy igazságtalanság volt a szegény 
Gyuri iránt. Oh, ez a csúf Fabriczius! De ez 
végre is az igazságtalanságoknak ahhoz a ne¬ 
méhez tartozott, a mely tetszett neki. Oh, ez 
a bolondos Fabricziua! Persze a csúf, a bolon¬ 
dos Fabriczius is tetszett neki. Sőt az egész 
esettől el volt ragadtatva. Hiszen nagy csacsi¬ 
ság volt a kútba dobni. S milyen szép rózsák 
lehettek. Micsoda kutya szive van ennek a 
Fabricziusnak, hogy nem sajnálta őket. Ámbá¬ 
tor ez a kutya szív túlságosan ő hozzá hajló 

és végre Fabriczius honnan is tudhatná, hogy 
Gyuri az ő unokatestvére. Mégis úgy érezte, 
hogy Gyuri derék fiú és Gyurinak kárpótlással 
tartozik. Azért aztán, mikor Gyuri az első 
látogatást tette, sokkal gyöngédebb, nyájasabb 
volt hozzá, mint azelőtt bármikor. 

Hanem épen abból támadt a baj, ha ugyan 
bajnak lehet azt nevezni, a mi valakinek jól 
esik. Gyuri először nézte olyan szemmel Eo-
zálit, mint a hogy a nőt szokás nézni. S édes, 
bűvöletes gyönyörűség fogta el. Szemei kigyúl-
tak, mikor a puha kezecskéje az ő nagy man¬ 
csában pihent egy perczig. Hát még mikor a 
szoknyája egyszer-egyszer a lábát horzsolta. 
Sziláján száguldó vérpatakokat érzett testében 
s csodálkozva kérdezte önmagától: Hol volt 
eddig az én szemem és az én szivem? «0tt 
volt, -— felelhetné egy rejtelmes hang, - - a 
hol a hiúságod; azt fölébresztette Fabriczius, 
hiúságod pedig fölnyitotta szemedet és szive¬ 
det, olyan könnyedén, egyszerűen, mint egy 
kitanult lakatos.* 

Eozália gyöngédsége, kedveskedése épen al¬ 
kalmas volt, hogy rohamosan növeszsze Gyuri 
érzéseit. A szerelemben különben sincs vesz-
teglés; növekszik vagy fogy, de nem pihen. 
És ez keverte össze itt a helyzetet. Két szere¬ 
lem nőtt itt, három személy közt, nem egymás 
mellett nőtt, hanem épen az egyikből táplál¬ 
kozott a másik. Fabriczius se elégedhetett meg 
sokáig a «lopott», mélabús beszélgetésekkel az 
intézetben. A telhetetlen szerelem folyton azt 
kiabálja: többet, többet! Eozálit gyakran vitte 
át Kröszter kisasszony Franczka nénihez (Fab-
ricziusnéhoz) uzsonnára, a hol a két öreg egyet¬ 
értő pislantásokkal átvonult valamit megnézni 
az éléskamrába vagy a pinczébe s ilyenkor 
egyedül hagyták a fiatalokat és sokáig ma¬ 
radtak el, hiszen már többé-kevésbbé meny¬ 
asszony és vőlegény, hát megilleti őket egy 

a ki ott lóg, mint fölösleges koloncz, mint 
szerencsétlen harmadik egy vígan turbékoló 
párocska nyakán. 

Fabriczius maga is unta ezt (talán boszan-
kodott is) s ha valahol az utczán Gyurival 
látta Eozáliát, köszönt hidegen, szertartáso¬ 
san s nem csatlakozott hoz/áj ok. 

És hát így táplálkozott a Gyuri szerelme 
egy másik szerelemből, mely nem mert a nap¬ 
fényen mutatkozni. Gyurit tévútra vezette a 
félszeg helyzet. Nem csak ő maga merült el 
egyre jobban, egyszersmind meg volt győződve 
napról-napra mélyebben, hogy Eozália is szereti, 
és csak egy szavába kerülne... de ezt a szót 
nem szabad, nem illik kimondania, míg apjá¬ 
val vagy legalább édes anyjával és Pali bácsi¬ 
val nem közli. Ő még azokhoz a jó fajtájú 
régi nemes ifjakhoz tartozott, a kik véteknek 
tartottak egy leányt elbolondítani. 

Elhatározta ugyan, hogy elveszi Eozáliát, 
de tudta, hogy a kivitel nem könnyű. Nem a 
háború miatt, mert a háborút úgy megszok¬ 
ták, mintha nem is lenne. Hiszen örökösen 
háború volt. Azért a világnak mégis szapo-
"rodnia kell, sőt épen azért kell. 

Különben sem volt a háborúskodás olyan 
kényelmetlen, mint ma. Volt valami játék is 
benne, valami élvezetes s le nem kötötte az 
embert egészen. A labancz is lassan mozdult, 
tehát a kurucz is ráért mindenre. Nyáron ká¬ 
nikula idején a tisztek egy része különböző 
ürügyek alatt szétszéledt, - - hűsölni mentek 
a falusi kertjeikbe. Télen pedig még a briga-
dérosok is megengedték maguknak, hogy ne--
hány napra hazamenjenek disznót öletni és-
rendet csinálni a jószágaikra. A jelentősebb 
ütközeteken kívül, hol a nagy csapattestek dol¬ 
goztak, leginkább őszszel folytak szanaszét 
az apró csatározások és csetepaték. Csak any-
jayiban váltnyntt-ezzel a, nprnes urak 
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kis méz. Természetes, hogy a fiatalok fölhasz¬ 
nálták az ilyen mennyei pillanatokat és az 
örök kételkedés határmesgyéin újra és újra ki¬ 
vették egymástól az esküt, hogy soha mást 
szeretni nem fognak. Aztán egyenkint dobál¬ 
ták el a társalgási érintkezés hideg formáit, 
mindennap valamit, «per tu» lábra helyezked¬ 
tek négyszemközt és már az eskü sem volt 
nekik elég. Többet, többet! A fenyegetések 
skálájára jutottak: 

- Megölnélek, Eozália, ha valaha megcsal¬ 
nál, édes. 

— Megölném magamat Antal, ha valaha 
nem szeretnél. 

És még többet, többet. Nem messziről mond¬ 
ták, hanem közvetlen közelben, egymás kezét 
fogva, vagy átölelkezve, vagy (de már erről 
nem volna szabad tudni senkinek) egy-egy lo¬ 
pott csókkal megpecsételve. 

Minthogy pedig Eóza kívánságára nem volt 
szabad senkinek sem tudni a tervezett házas¬ 
ságról, míg ő az apjával nem közli, a külső 
világ előtt ezentúl is meg kellett maradni a 
régi állapotban. De épen ebbe volt nehéz be¬ 
igazodni, a többől a kevesebbre visszamenni. 
Ha az intézet kivonult sétálni s Fabriczius 
együtt mehetett Eozáliával, még lehetett sut¬ 
togva beszélgetni, incselkedni, enyelegni, de 
ha Gyuri csatlakozott hozzájuk, egyszerre ki¬ 
ugrott a leány a paradicsom előszobájából, 
(hiszen csak ott tartottak még) és kívül már 
sehogy se találta magát. Zavartan beszélt 
Fabricziussal, elfogult, félénk . lett, különösen 
attól félt, hogy Fabriczius áralja el magát. 
Azért aztán inkább Gyurival kotyogott vidá¬ 
man, fesztelenül, (hogy minden gyanút elhá¬ 
rítson magától) s Fabriczius ilyenkor úgy tűnt 
fel, mint valami jámbor, úgynevezett «elefánt», 

mulatsága, hogy nem nyúlra, vaddisznóra cso¬ 
portosultak vadászni, hanem németre. A tavaszi 
táborozások is igen konveniáltak, mert olyan¬ 
kor nincs otthon dolog és vad sincs már, -
de német még van. 

Maga Lőcse város sem szenvedett még idáig 
a háború által. * Kurucz tisztek ugyan ki s 
be jártak a városban, mint egy szalonban, 
jöttek-mentek, de a város ügyeibe nem avat¬ 
koztak, legfeljebb élénkítették a forgalmat és 
jó kovász voltak az elszontyolodott fekete vá¬ 
rosban. 

Nem is a háborúban volt hát a nehézség; 
Mars szívesen engedett időt a kis nyilas kö-
lyöknek, Ámornak: «tessék, csak öcsém uram, 
ráérünk» ; ámbátor a lőcsei kalendárium, az 
egyetlen nyomtatott betűvel élő magyar oracu-
lum azt jövendölte az idénre : 

Tizenkét égi jel olyanképen fekszik, 
Több ember hal meg, mint a hány megbetegszik. 

Hát 'iszen még ez sem baj, csak labancz 
legyen belőle a nagy többség. A baj most a 
Hymen-lánczok megkötésére másban nyilvá¬ 
nult ; menyasszony, vőlegény, eskető pap, mu¬ 
zsikus czigány bőven volna, mézes heteket 
is lehet szakítani, de a násznépet nehéz 
összehozni. Vagyis a családok vannak szana¬ 
szét. Hol találja meg most például Gyuri az 
apját? Isten tudja, hova sodorta a háború szele, 
vagy a fejedelem parancsa! Az se volna kis 
feladat, Toporczra jutni ép bőrrel, hogy az 
anyjával beszélhessen. 

Ugyanebben a kátyúban vesztegelt a Fab¬ 
riczius dolga is. Eozáli még mindig hallga¬ 
tott atyjáról, se Kröszter kisasszony, se Fab-

* A híres Löffelholz-féle lőcsei ostrom később, 
1710-ben volt, Andrássy generális parancsnoksága 
idején. 

ricziusnó nem vehetett ki belőle semmit erre 
nézve, pedig furkálta őket a kíváncsiság. Abba 
azonban beleegyezett, hogy egy apjával való 
találkozást készít elő. Mert csak akkor remél¬ 
heti beleegyezését, ha személyesen beszél vele. 
Apját fogadalma szerint csak Quendel útján 
értesítheti, tehát Quendelt kell.-ne előbb meg¬ 
keresni és ide hívni. Értesíthette volna ugyan 
Görgey György által is, de ezt nem akarta 
elárulni, később pedig, mikor már nagyon sür¬ 
gős lett a megolvadt sziveknek ez a vágya, 
Gyuri nem volt kapható, állítólag Topori-zra 
való kirándulása alkalmával labancz fogságba 
került. Fabriczius mindent elkövetett, hogy 
Quendelt megkerítse, tűvé tette érte a fél or¬ 
szágot, ügynököket küldött szét mindenfelé, 
de ki tudja, hol van most Quendel. Lehet, 
hogy a szabadkai erdőben beállott töröknek, 
ha ugyan már ki nem gyógyult ebből a val¬ 
lásból. 

így múltak a napok, hetek, s nehéz csapá¬ 
sok sora indult meg. Annyi egér támadt a 
mezőkön, a mennyi emberi emlékezet óta még 
nem volt (jó lett volna abban az 'évben 
macskának lenni), ezek mindent fölettek ele-
ségben, a mit a katonaság meghagyott. Tűz 
kétszer is kiütött Lőcsén s majdnem a felét 
hamvasztá el a városnak; kis hija, hogy a hi-
res Brewer-féle könyvnyomtató műhely is egé¬ 
szen meg nem égett, az ólombetűk egy része 
így is elolvadt. Szeptemberben a szárnyas¬ 
állatokra bocsátkozott le valami ragályos nya-
volya, úgy, hogy Lőcse környékén messze föl¬ 
dön nem maradt baromfi életben, a mi nagy 
gondot szerzett a gazdasszonyoknak, kivált a 
tojáshiány volt érezhető. A nagyobb lábas¬ 
jószágot a labanczok rekvirálták ott, a hol jár¬ 
tak, a hol pedig ők nem jártak, ott a kuruczok 
rekvirálták, — a mi a lábasjószágnak körül¬ 
belül mindegy volt. .A nyomor kezdett bekö¬ 
szöntem Lőcsén s ennek nyomában napirenden 
voltak a kihágások, lopások, rablások, boltbe¬ 
törések s mindenféle törvénytelen cselekede¬ 
tek, úgy, hogy a hóhér, Fleck Joachim, nem 
győzte már egyedül a sok munkát s egy segédet, 
és egy gyakornokot kért a tanácstól. Minthogy 
pedig Fleck bácsi igen népszerű* ember volt, 
hát meg is kapta. 

És még ebben a fölfordulásban sem akart 
megpihenni a balkezével hadonászó gondvise¬ 
lés, mikor valamivel mindszentek napja előtt 
rázúdította a Krámler Mihály epitáfiumát a 

* A hóhér ugyanis, különösen a városi hóhér, nem 
az az alak volt még akkor, a kit a népfantázia 
skarlátveres ruhába öltöztet s az iszonyatok minden 
fertőjében inegmártogat. A hóhér majdnem hivatal¬ 
nok volt, a városi törvénykezés kiegészítő része. 
A gyűlölet, megvetés és a borzasztóság nagy tömege 
esett el azzal, hogy a hóhér fogalma nem függött 
össze okvetlenül az életkioltás irtóztató foglalkozásá¬ 
val. Voltak városok, melyek hóhért tartottak, de 
sohase Ítéltek halálra senkit, viszont voltak városok 
(mint pl. Korpona), melyeknek megvolt a >jus 
gladii»-uk (pallos joguk), de nem tartván hóhért, 
kedélyesen a szomszéd városba küldték az elitélt 
delinquenst, hogy ott hajtsák végre rajta az Ítéletet, 
viszont szívesség fejében. 

A hóhérral érdemes volt jó lábon lenni, mert azok¬ 
ban az időkben senki se volt biztos, hogy nem ke¬ 
rül-e a keze közé. Mert az apró-cseprő ügyek is ő 
nála végződtek. Paráznaság, roszúl sikerült szerelmi 
kaland testcsonkítást, fül- vagy kézelvágáat eredmé¬ 
nyezhet. Voltak egészen jámbor funkcziói is; félre¬ 
lépett fehérszemélynek a haját tövig lenyirta, a vá¬ 
rosból számüzötteket a kapun túlra kivezette s ott tü¬ 
zes bélyeggel ellátta. Szóval az élet különféle viszony¬ 
lataiba belejátszott a hatásköre, s az akkori ember igye¬ 
kezett kitűnő viszonyban lenni a hóhérral. Hiszen 
Fleck bácsitól sok függött, a mint vagy ridegen, vagy 
gyöngéden hajtotta végre a bíróság ítéleteit, melyek, 
kivált kihágási ügyekben, kétharmadrészben testcson¬ 
kításra szóltak. M. K. 

szegény Nustkorbra s Lőcse város a bajok 
tetejében biró nélkül találta magát. 

Mint nehéz, sűrű köd, a babona félelmet 
gerjesztő homálya ereszkedett a város fölé. 
Isten újjá! Mindenki észrevette és mondta, 
csak a magyarázat nem volt egyöntetű. Az 
egyik rész így látta a dolgot: íme, Krámler 
Mihályt mégis csak Nustkorb pusztította el, 
azért ölte meg a köember gonosz utódját. 
A miből azt a konzekvencziát vonták le, hogy 
Görgey nem is olyan nagy bűnös, tehát le kel¬ 
lene már vetni a fekete ruhákat. A temeti 'sí v 
hadd maradjanak még, de azután semmi ér¬ 
telmük. 

A másik rész ellenben így okoskodott: Nust¬ 
korb uramat azért nyomta agyon elődje, mert 
gyámoltalannak mutatkozott elégtételt szerezni 
a halottnak. Azért hát most vagy soha! Az é^ 
figyelmezteti Lőcse városát, emberelje meg ma¬ 
gát, öltözzék a rettenet ruháiba . . . 

Ebből kiindulva, már a temetésen, melyen 
az egész város részt vett, alakulni kezdtek a 
pártok. A békés hangulatúak az öreg Mostel 
nevét emlegették. 

A harcziasak közül valaki kifogásolta Mos-
telt. 

- Háborúviseléshez nem a legöregebbet kell 
előhúzni, hanem a legfiatalabbat. 

- Bolondság, — jegyezte meg Krisztalnyik, 
gazdag rézöntő, — hisz akkor a kis Fabriczius 
volna a biró. 

- És miért ne? - - szólt oda egy másik 
csoportból Königmayer Konrád, a szíjgyártó. — 
Elég esze van hozzá. 

- Esze 'iszen van, - - vágott közbe Lud-
man Lőrincz, a vargák atyamestere, — de sza¬ 
káll is kell ahhoz. 

- No, ha csak az kell, — vigyorgott Makha-
lovszky László, a gúnyolódó kövér nemes úr, 
ki Makhálfalváról jött be a temetésre, —• ak¬ 
kor küldök én kegyelmeteknek otthonról egy 
kecskebakot, válaszszák meg azt. 

- Pszt, pszt - csitították a beszélgetőket 
néhányan, kik a kántor Molicska Dániel 
bariton hangját élvezték, a mint érzékenyen 
búcsúztatni kezdó az illusztris halottat a ku¬ 
rucz uralom iránti tekintetből magyarul -
Istenem, beh gyönyörű hangja van. 

Kivált az asszonyok voltak elragadtatva az 
énekszótól, egyes helyeken azonban az egész 
közönség elérzékenyült és könnybe lábadt. Ott 
tetszett különösen, a hol ez a fordulat követ¬ 
kezik : 

Kedves jó szász nt'pem, ne légy érteni síró, 
Biró elé megyén a lőcsei biró, 
Az Úr trónusánál li'szen neki helyi, 
Szavát ti írtetek ott is fölemeli. 

- Bizony, derék ember volt! 
- Az ám. Eleget szidtuk, míg élt. 

A nők a szemeiket törülgették a kötényeik¬ 
kel, a férfiak összenéztek és a fejeikkel bólin-
gattak, hogy tetszik nekik a kántor versezete. 
Kiébe úr valóságosan zokogott és közbe így 
szólt jobbról-balról a szomszédokhoz, a büsz¬ 
keségtől dagadozva: 

- Ezt az embert én hoztam ide. Micsoda 
kincs van a gégéjében, micsoda kincs! A Moli-
toriszon jött. Egy pár éve annak. Az egész 
úton énekelt a lovacskáknak. Zab se kellett 
szegénynek. De hallgassák csak. 

A kántor tovább fújta a halott nevében: 

Búcsúzom tőled is büszke városháza, 
A megyeház által ki meg vagy gyalázva. 

Nyugtalan morgás támadt a gyászoló tö¬ 
megben. Egy fölpaprikázott hang felkiáltott. 

- Ejnye, semmirekellő kántorja, itt se nem 
átalja izgatni nemesség ellen, holttestnél. 

Egyszerre minden szem kereste, honnan j«'i 
a hang. Hát a kis Qiieiulel apu volt, épen a 
terebélyes (írodkowsky hóna alatt állott egy 
megyei csoportban, lüeskaéles hangját t'elös-

rte nagy messziről Fabriczins és a hang 
után imhiUa ráakadt. 

\/. égés/ országban kurrentáljiik, Qiieii-
(le| bácsi. 

N<>, mit akartuk \i-lem. amice'.' kénlé 
közömbösen. Itt vagyok. 

Otrokocsy kisass/.miy s/eivtne k, 
liléddel beszélni. 

Hogy tudod'.1 támadt rá az öreg mo¬ 
gorván. 

Mert megmondta. 
Hát mije vagy te neki:' 
l!áinnlo|a, monda \idaman Fnhric/.ius. 

Qllelidel úgy tett a ke/ei\el, mintha feléje 
röpködő sz.unvogokat kergetne rí. 

- No, jól van, jú. Ne beszélj, ne magya-
rá//., hallottam \alamil, de nem akarok sem¬ 
mit tudni. Kiég. S/eret ne velem beszélni'.' 
Majd oda llé/ek. Csak ne elfelejtsem, líejegy-
zek üzleti diariumba. 

Kzzel kivette zsebkendőjét és meg egy új 
görcsöt kötött rá, bár \olt azon már kilencz 
is, mindenik más más jelentéssel. 

Mozgékony természete miati nem birván egy 
helyen maradni, ott hagyta a megyeieket, csak¬ 
hamar elvegyült az egyes c/.éhek és kereske¬ 
dők csoportjai közt, itt őszi gyapjút adott el, 
ott juhbőrökut kínált IVI, a lőcsei l lázaira 
alkudott italán előre megérezte a bekövetkező 
ostromot), Köprecz Jánosnak, a gazdag sör-
fözőnek felkínálta a görgői vendéglőjet (eb¬ 
ben is bizonyos ép szimat nyilvánult), Knep-
pel Tóbiástól sertéseket vásárolt, Eanetter Má¬ 
tyás kádárnál ötven göuczi hordóra alkudott 
meg a tokaji pinc/éje számára, - ,-/.o\al a 
temetést sokadalmat is kihasználta üzleíiv. 
miközben belekotyogott szokott hányi-veti mo¬ 
dorában a biróválasztási terveegetésekbe. Külö¬ 
nösen a FabrioziuB-kombináczió i 

No csak az kellene. Ki-etlen \\\ Ki 
voli az a szamár, a kinek a fejében termett 
ez a gomba? 

Az önérzetes Königmayer Konrád elvörösö¬ 
dött és a mellére ütött. 

- Én mondtam la. És most még jobban 
mondom. Miért ne mondanám ? Szavazatom 
van, annak adom, a kinek akarom. 

Quendel megvetőleg legyintett a kezével. 
- Abból pedig nem lesz semmi. 
- Miért ne lehetne, — szólt közbe Ludman 

Lőrincz, a vargák atyamestere, - - ha meg¬ 
volna hozzá a többsége^ 

Quendel a szerénységbe vegyített gőg proto¬ 
típusa volt, most a dölyfös oldala jutott felül. 

- Hiszen én nem bánom, akárkit választa¬ 
nak a lőcsei burgerek birájuknak, mindegy, ha 
szalmakötéllel övezik a derekukat, vagy arany 
pántlikával. Kis dolog nekem a lőcsei biró. 
Olyan, mint egy bolha. De még annál is kisebb, 
mert a bolha csíp még engem is, de a lőcsei 
biró nem csíp, még engem sem. Hanem ha ezt 
az éretlen, fenhéjázó sihedert, Fabricziust akar¬ 
nák megválasztani, hát azt én nem engedném. 

Nem állhatta már ezt szó nélkül Gyglás Jó¬ 
zsef, a gyógyszerész sem, pedig jámbor ember 
volt 

- Ejha, de nagy úr az úr, — monda csípő¬ 
sen, — mióta nemes-levele van. 

De már akkor Quendel apó nem volt ott, 
már akkorra átfúrta magát a tömegeken a 
takácsok czéhéig, a hol az idei lentermésére 
kezdett alkudozást a zászlótartóval, mialatt az 
ott hagyott patricziusokat ugyancsak fölpisz¬ 
kálta maga ellen, szidták is a háta mögött. 
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- Hát nem szemtelen? 
- Mibe nem avatkozik a vén kutya. 

— Még azt mondja, ő nem engedi. Paran¬ 
csoljon a macskájának. 

Krisztalnyik, a gazdag rézöntő, a ki egy fél¬ 
órával előbb, mint kuriózumot, először említé 
a Fabriczius biróságát, egyet rántott dókáján 
és nagyot fújt. 

— Mit? Nem engedi? Most már csak azért 
is Fabricziusra szavazok. 

- Ik auk, — vágott közbe a Debreczenből 
ide származott gombkötő, Bujdosó József uram, 
a kire huszonöt év alatt sem ragadt több, mint 
vagy üz-tizenöt német szó, az is csak úgy, 
mint a bárány gyapjába a tüske. 

- De miért gyűlöli annyira Fabricziust ? -
tűnődött rajta Greff Lőrincz, az aranymű¬ 
ves. — Megfoghatatlan ! 

- A fiatalságát gyűlöli, mert azt nem vehet 
magának. 

Szóval, mire a temetésnek vége lett, elter¬ 
jedt a Quendel fenyegető kijelentése, mint a 
futó tűz s általános megbotránkozást szült. 
«Mit üti bele az orrát a dolgunkba? Hogy ő 
nem engedi? No, iszen azt szeretnénk mi látni.» 

Fabriczius neve szárnyra kelt és forgott a 
szájakon egész délután és este mindenütt, bele-
göngyölgetve a Quendel úr ingerkedő nyilat¬ 
kozatába. 

Quendel apó nem is gyanította, hogy az ő 
népszerűtlensége milyen népszerűséget szült 
Fabricziusnak. A temetés után fölkereste Ro-
zálit, kivel azonban nem beszélhetett bizalma¬ 
san, mert jelen volt a társalgóban Fabricziusné 
és Kröszter kisasszony is. Rozáli arra kérte, 
hogy egy levelet juttasson el apjának s szobá¬ 
jába vonult megírni, addig a két idős nő mu¬ 
lattatta Quendel urat. 

Rozáli csakhamar visszajött a lepecsételt 
levéllel. A két asszony áspis szeme ugyancsak 
készenlétben állt, hogy mindent észrevegyen 
és mindenből következtessen. De a levélre nem 
volt ráírva sem czím, sem név, sem község. 
Ez állt ott egyszerűen : 

Ezt a levelemet ajánlom édes atyám uram¬ 
nak tulajdon kezeibe. Ibi, ubi. (Ez volt akkor 
a legnépszerűbb helyrajzi név a leveleken.) 

Belül pedig ezt tartalmazta a levél: 
Kedves atyám uram! 
Én, hála Istennek, egészséges vagyok és 

ne tessék haragudni, hogy háborgatom, de 
nagyon fontos közleni valóm van. Apuczi! 
Beszélni akarok magával, talán bele is halok, 
ha hamar nem beszélhetek. Itt nekem igen 
jó dolgom van. De valami olyan történt. 
Eletem sora azon fordul meg, hogy apuczi-
kám mit gondol. Gondolja ki, hol és mikor 
találkozhatunk, de hamar, hamar, ne hagyja 
sokáig bizonytalanságban, kezeit csókoló en¬ 
gedelmes leányát, Rózát. 

A fruska víg volt ma. Átadta a levelet Quen-
delnek. «No, tartsa a tenyerit» s gyermekes 
dévaj sággal megfogta az öregnek a csontos 
kezét, végig húzta a maga kis puha kezecs¬ 
kéjét az ő ránczos tenyerén kétszer keresztbe 
s egy nagy, csattanós pacsit ütött a közepébe; 
az öreg Quendel behunyta a szemeit, úgy él¬ 
vezte. 

- Ez a borravaló, Quendel bácsi, most már 
csak egyet kérek, ne felejtse el valahogy a 
zsebében, hanem gyorsan juttassa apám kezébe. 

Az öreg úr megmozdult. 
- Gyorsan? Hm. (Ravaszul hunyorított a 

bal szemével, jeléül, hogy becsapja a kombi¬ 
náló öreg asszonyokat). Mit nevez kisasszonyka 
gyorsaságnak ? Talán bizony már holnap kéz¬ 
besítsem episztolácskát, mikor a papája faluja 

legalább is fekszik innen tíznapi járó földre, 
ha nem van több. 

Ezzel aztán ajánlotta magát és egy óra 
múlva már ott volt a levéllel Görgőn, a nagy¬ 
ságos consiliárius úr kedves per tű barátja 
kastélyában. 

XV. FEJEZET. 
(Helyben a szerző akarata ellenére a gondviselés sze¬ 

szélye szerint fejeztetik be a történet.) 

Egy asszony is sok rósz fát tehet a tűzre, de 
hát még két asszony. Mikor a lengyel Bibók 
Zsigáné ide Görgőre talált a férje után, szám-
tanilag kényelmesen meg voltak oszthatók. Két 
férj volt és két feleség. A réginek jutott az öreg 
Vincze, aki ott volt, az újnak pedig Zsiga, a ki 
nem volt ott. Az asszonyok szépen megfértek 
egymással. Sőt kölcsönösen sajnálták egymást 
és szidták a távollevőt. Hanem mióta Görgey-
nek sikerült elfogatni Bibók Zsigmondot és a 
kastély egyik pinczebörtönében elhelyezni, azóta 
kiütött a két asszony között a versengés azon a 
találós kérdésen, hogy melyikhez szegődik Zsiga 
úr, ha kiszabadul? 

A faluban is ezen törte fejét minden ember, 
kivévén az alispánt, mert ő tudta, hogy Bibók 
úr ki nem szabadul többé. Össze volt gyűjtve 
ellene minden anyag, kétnejűsége, különféle 
árulásai, az ártatlan elfogatási okmány fel¬ 
használása is, mely olyan balul ütött ki a vá¬ 
rosra nézve; megvolt már az ő feje érve a pal¬ 
losra alaposan. 

Tervbe is vette az alispán, mert kár az olyan 
gazembert etetni ilyen ínséges esztendőben, 
mikor sok becsületes ember éhezik, hogy ha¬ 
marosan kivégezteti, kihozatván egy délelőttre 
a megyei törvényszéket Görgőre, de az volt a 
baj, hogy nincs a megyének hóhérja. 

Azért tehát beküldött egy íródiákot .Lőcsére,, 
hogy érintkezésbe lépjen Fleck Joachimmal, a 
városi hóhérral, nem volna-e szíves jó diurnum 
fejében átjönni egy délután Görgőre és ellátni 
az utolsó szükségesekkel egy delinquenst? 

Fleck Joachim azonban lőcsei érzésű ember 
lévén, azt üzente sértődve, hogy mit gondolnak 
ő róla? Nincs a világnak az a schmuckja, a 
melyért ő egy megyei rabot kivégezzen s ez 
által egy gonosztevőtől a vármegyét megszaba¬ 
dítsa. 

A mely hazafias üzenet folytán Fleck bácsi 
népszerűsége még nagyobbat emelkedett a vá¬ 
rosban s Görgey alispán, egyéb sürgősebb teen¬ 
dők is közbe jővén, a Bibók ügyet pihenni en¬ 
gedte. 

De nem pihent a két asszony, mindenféle jó 
falatokat, görhőt, marczipánt, lúdczombokat 
küldözgetvén titokban a börtönbe, mert a len¬ 
gyel asszony szakácsnő lett a Quendel bérlőjé¬ 
nél s különösen az édes tésztákban tett nagy 
hírre szert. A rab mézes-mázos szavakat üzen¬ 
getett vissza a küldemények értéke, íze, avagy 
a saját hangulata szerint, hol ennek, hol annak, 
melyek á cselédség által kiszivárogtak s még 
nagyobb bizonytalanságban hagyták a két asz-
szonyt s a közvéleményt, hogy melyik becsesebb 
hát a szívének. 

Még csak roszabbodott a helyzet, hogy im 
az öreg Vincze nyár végén gyomorrontásban 
meghalt, a mi nagy szégyen volt, mert csak a 
paraszt hal meg gyomorrontásban a szilvaérés 
idején, a nemes ember télen hal meg, a hurka¬ 
kolbászok napjaiban. 

Most már csak egy férj volt és két asszony. 
Mi lesz hát? Mind a kettő hites felesége, de az 
egyik mostoha anyja is. Az egyik, a melyikkel 
előbb esküdött meg, már másnak a felesége is 
volt, a másik ellenben csak az övé maradt. Az 
egyik gyerekeket szült neki, a másik csak test¬ 

véreket. Emberi agyvelő el nem bírt azon iga¬ 
zodni, hogy hol van itt az igazság. 

De mind a két asszony meg volt győződve, 
hogy ha őt a Zsiga meglátja, ő hozzá áll. 
Ezen aztán asszonyosan veszekedtek, egyszer¬ 
egyszer hajba is kaptak és megkobozták az 
egymás kontyát. Magunk közt megvallva, az 
egész kérdés inkább akadémikus volt, vajmi 
kevés szerelemmel befuttatva. Mert a szöszke 
lengyel asszony és a Quendel bérlője közt bizo¬ 
nyos gyöngéd szálak voltak észrevehetők, Bi-
bóknénak pedig kivált az öreg Vincze halála 
óta, a mint a vagyonba beült, csak az ujját kel¬ 
lett kinyújtani a vidékbeli kis nemesek után, s 
ő bizony kinyújtotta. Hogy a szegény rab Zsi¬ 
gát mégis ennyire kényeztették a börtönében, 
az tisztán hiúsági versengés volt a két gyű¬ 
lölködő asszony közt. Rab Zsiga csak a téma. 
A mit az az instantia bizonyít legjobban, 
melyet közösen beadtak, hogy a nagyságos al¬ 
ispán legalább két hétre bocsássa szabadon 
Bibókot. Ők csak a döntést akarták, hadd lássa 
a falu, kihez áll Bibók. Az alispán persze szóba 
se állt velők. A falu pedig kifogyhatatlan volt 
ezentúl is a két asszony hiúságának fölpiszkálá; 
sában. A selyma Bibók odalent a pinczében úgy 
látszik megérezte a helyzetet s úgy beszélt, úgy 
üzent, hogy az aequilibriumot mindig meg¬ 
tartsa. 

Elannyira fokozódott ez a felülkerekedési 
düh, hogy a mit meg nem tett Bibók Vinczéné 
egykor szerelemből, egykor kétségbeesésből, 
összeszedte egy nap a czókmókját, befogatott 
és így szólt: 

- No, ha térdig koptatom is a lábam, meg¬ 
mutatom annak a Bibovszkának (így neveztette 
magát a szemtelen), hogy ki vagyok, mi vagyok. 

S ezzel megindult egyenesen a Rákóczi ud¬ 
varába, Sárospatakra. Ott megtalálta a szepesi 
főispán Csáky uramat s térdre vetvén magát 
előtte; könynyel, szóval, hervatag arczának méla 
vonalaival annyira levette a lábáról a vajszívű 
főurat, hogy megígérte közbenjárását férjének 
szabadon bocsáttatása iránt. 

Csáky uram azonban nem mert egyenesen 
kikezdeni a hatalmas alispánnal, kinek idősb 
fivérét annyira becsülte a fejedelem, hogy 
«Atyám »-nak szólította, tehát csak annyit tett, 
hogy atyafiságos leveleket Íratott néhány na¬ 
gyobb szepesi nemeshez, melyekben elmondta, 
hogy itt az udvarban olyanforma hírek czirku-
lálnak, mintha Görgey Pál uram ő kegyelme 
nemes embereket tartana fogva görgői kastélya 
pinczéiben, az pedig sarkalatos violenczia, kit 
ő felsége se nézhetne jó szemmel. Azért jó 
volna, ha arra instigálnák őt kegyelmetek, hogy 
addig is, míg a véka fölemelődnék az esetről, 
szélnek eresztené a delinquenseket, ha vágynak, 
vagy vitetné a megyeházára Lőcsére, a hol 
annak helye vagyon. Mert mindennek megfesti 
a maga útját az törvény. Utcunque figyelmez¬ 
tethetné kegyelmed viczeispány uramat, de nem 
úgy. h°gy én mondom, mert az a májának nem 
jól esnék, de úgy amabiliter, hogy már ideje 
volna a bujkálást abba hagyni és ott székelni 
Lőcsén, mert ebből mindenféle félreértések és 
elkésések származnak, a mi háborús időben 
nem mindegy és meii a kardnak is a maga 
hüvelyében van a helye, valamint a pap se 
prédikálhat a kútgémen ülve, hanem a prédi¬ 
káló széken állva stb. 

Ezek a levelek nagy mozgást idéztek elő. 
Nagy erejük volt, hogy az «udvarból» jöttek. 
Mindenki szeret olyan billentyű lenni, a kit a 
fejedelem ujja hozott mozgásba, habár közvetve 
is. Ezek a billentyűk egyszerre muzsikálni kezd¬ 
tek. Nem mintha Csákyra sokat adtak volna, 
de mert el akarták hitetni, hogy bizonyos ud¬ 

vari akaratot képviselnek. Magok nem hitték, 
de ha a kis nemességgel elhitetik, az is elég. 
A látszat a politikában valóság. A kis nemes¬ 
ség pedig mindég szeretett visszhangja lenni a 
nagyobb nemességnek. Egyszerre erős hullám¬ 
zás támadt. Nem megyünk Görgőre. Mért men¬ 
jünk? Azért, mert ott Quendelnek vendéglője 
van? A viczeispány végre se király. S a király 
is oda megy a rendekhez, nem hogy a rendek 
mennek el hozzá. Nincs annak semmi értelme. 
Sőt bizonyos fokig bujkálás. Micsoda megye az, 
a melyik nem mer a saját házába bemenni? 

Görgey Pál jó eleve értesült erről a hangu¬ 
latról, nem tudta ugyan, honnan fúj a szél, de 
látta, hogy fúj. Mit csináljon? Habozott. Ejh, 
majd elül a szél és nem fognak mozogni a fa¬ 
levelek. Jó lesz talán még várni egy-két évet. 
Ily töprengések közepett hozta el Quendel úr 

a vérén szerzett borsóföldekről persze nem 
mondanak le), a kereskedők, iparosok pedig már 
nagyon duzzognak, hogy megfosztatván a város 
a megyegyülési sokadalmaktól a sületlen harag¬ 
tartás miatt, ezen a réven is növekedett a pan¬ 
gás az üzletekben, úgy hogy hozsannával fog¬ 
ják őt üdvözölni, ha a megyegyülésre bejön. És 
Görgey még most is habozott. 

Hanem mikor körülbelül egy hét múlva a 
Rozália levele után, újra megjelent Quendel 
apó Görgőn és egy potrohos vevőt is hozott 
magával, akire a vendéglőt rásózta, Görgey hir¬ 
telen elhatározta magát. 

- Hát bemegyek. 
S elrendelte legott, hogy a deákok hívják 

össze az újabb hadiköltségek dolgában határozó 
őszi megyegyűlést november 30-ra a megyeházba. 

A deákok csodálkozva néztek rá. 

órákban a gyülekezés s tekintve a háborús idő¬ 
ket és egyebeket, Görgőrül cum gentibus egy 
tömegben következik a bevonulás Lőcsére. 

Nagy szenzáczió volt ez. Szállt a hír olyan 
sebesen, mint a sólyom. Hát Lőcse, Lőcse! 
Ezzel a jelszóval köszöntek a nemesek, ha ta¬ 
lálkoztak, vagy ha elhajtattak az úton egymás 
mellett! S ezt olyan büszkén mondták, mint 
talán Botond úr idejében, mikor Bizanczba ké¬ 
szülődtek. Az öreg megyeházban nagy sürgés¬ 
forgás támadt, tisztogattak, rendezkedtek, az 
alispán kályháit újra átrakták, új ablakokat, 
ajtókat tetettek a szobáira. A város közömbö¬ 
sen nézte a készülődésüket. A mi nem is 
csoda, hiszen megvolt a saját külön készülő¬ 
désük: a biróválasztás, melyet november 25-re 
tűztek ki. 

Két erős párt állt szemben egymással. Az 

a Rozália levelét. Rozália a találkozást sürgeti. 
Ugyan mit akar vele közleni? Türelmetlenség 
és izgatottság bántotta. Nagy oknak kell lenni, 
hogy Rozália ír. Egyszer se írt, mióta ott van. 
Most se vágyik haza. Azt írja, jó dolga van, a 
mi azt jelenti, hogy ott akar maradni. Nem 
húzza a szíve, ösztöne apjához, — ha ugyan ő 
az apja. Mindegy, azért mégis csak találkozni 
kell, ha úgy kívánja. Demiképen? Valami sem¬ 
leges helyre hozassa-e el Qnendel által, vagy ő 
menjen Lőcsére? Még mindig habozott. A megye¬ 
házi uraknak, a kik a lőcsei helyzetről szoktak 
informálni, a Csáky-levelek által mesterségesen 
csinált hangulat tudtukon kívül kicserélte vala¬ 
hogy a szemlencséjüket, egyszerre máskép láttak 
s maga a hű Grodkovszky is azt jelentgette, 
hogy Lőcse már kihűlt, kijózanodott, a hölgyek 
megunták a fekete kelméket, a patricziusok ba¬ 
bonás félelemtől meglepetve a történt különös 
haláleset folytán, Nustkorbnak tulajdonítják a 
megsebesült Krámler Mihály halálát (de azért 

A VÁSÁRI KALAPOSNÁL. — Juszkó Béla rajza. 

- De hiszen a megyeháza Lőcsén van. 
- Természetesen - - monda keményen és 

kurtán. 
Nem volt a jelentések, se a látszatok embere, 

hanem a megfigyelésé. Nem adott sokat a ne¬ 
messég fészkelődésére, se a megyeházi urak 
jelentéseire, még a Rozália levele se billentette 
fel a serpenyőt, de hogy Quendel menekül a 
vendéglőjétől, ez döntött, ennek az embernek a 
szimatjában vakon hitt, ez kétségkívül a görgői 
epocha végét jelenti. Úgy tett, mint Attila 
Aquileja ostrománál, melyet már épen készült 
abbun hagyni, mikor látta, hogy egy öreg gólya 
a csőrében viszi ki a városból kis fiát. Hohó, 
a gólya tudja. És Attila ott maradt, hogy más¬ 
nap fölperzselje Aquileját. 

Egy kis óvatosság azonban mindig czélirá-
nyos; odairatta tehát a meghivó levelekre, me¬ 
lyek a Lőcsén inneni vidékre szólnak, hol a 
nemeseknek úgy is Görgőn keresztül kell jön-
niök, hogy egyelőre Görgőn lesz a kora reggeli 

öreg Mostel nem fogadta el a jelöltséget, azok¬ 
kal a bölcs szavakkal hárítván el magától, mi¬ 
kor a tribünök felajánlták: 

- Kegyelmetek úgy látszik nem veszik észre, 
hogy a mankó nem pálcza és hogy a pálcza 
nem mankó, bár mindenikkel lehet ütni és min¬ 
denikre lehet támaszkodni, csak nem egyfor¬ 
mán. 

Ezzel akarta jelezni ez a nagy koponyájú 
aggastyán, hogy ő már csak a mankónál 
marad. 

Manks Donát erélyes és becsületes, de az 
a baj, hogy nemes ember. Student István, a 
megboldogult polgármester sógora, tudomá¬ 
nyokra mindenkit felülmúló, itt meg az a baj, 
hogy ő kegyelme csak azon a czímen vállal¬ 
hatná a főbenjáró tisztet, (ama bizonyos kétezer 
forint stipendium miatt) hogy a bíróságot ta¬ 
nulja. De ez már nem megy, ennyire már még 
sem lehet bolonddá tenni a törvényt. Mert ho¬ 
gyan tanulja a bíróságot, ha ő maga az a biró, 
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a kitől tanulnia kell s a kinek a székén vége 
törik a pörnek? 

így fanyalodtak aztán Gosznovitzerre, a kit 
a kutya se szeret. A háború pártiak fel is lép¬ 
tették ellene Fabricziust és most isten tudja, 
hogy lesz, mint lesz. A Fabriczius pártja nap¬ 
ról-napra erősödik, mert az asszonyok vannak 
vele és az utcza. Az utczának nincs voksa, de 
ő részegíti meg a voksokat. Mint a hogy a ve¬ 
nyigének nincs virága, mégis ő virágozza fel 
az elméket a bogyói nedvével legjobban. 

Quendel úr, a ki most Lőcsén tartózkodott, 
mert a házait árulta (négy volt neki), dúlt-fúlt 
mérgében, látván a Fabriczius-párt szaporodá¬ 
sát. Minthogy a muzsika-tilalom a biróválasz-
tásig fel volt függesztve, az egéaz város zson-
gott-bongott az oda gyülemlő mindenféle ma-
laczbandák czinczogásaitóL A záróra is beszün-
tettetett, a czéhek mulattak, dorbézoltak kivilá-
gos virradtig. Gosznovitzer uram megnyitotta 
pinczéjét az egyes hozzá szító czéhek számára 
s úgyszólván ingyen folyt a bor. Fabricziusné 
se esett a feje lágyára. Sorba vizitelte a mes¬ 
terasszonyokat, a kiknek a férjük a külső tanács 
tagja volt s öcsémasszonynak, vagy néném-
asszonynak szólította az egyszerű csizmadiá-
nékat és lakatosnékat, a mi azoknak jól esett. 
A Gosznovitzer borát kialudtak a csizmadiák 
és a lakatosok, de az öcsémasszony titulus 

örök részegséget idézett elő e jámbor fejekben, 
a hosszú haj alatt. Gosznovitzer meleg shaw-
lokat osztogatott szét vörös-fehér-zöld ha¬ 
rasztból párthívei számára, miáltal messziről 
felismerhetők lettek, mint akár a nemesi tábo¬ 
rok a tollaikról, Fabricziusné pedig kiáltott az 
iskolák kapuja elé, mikor a tanuló fiúcskák és 
leánykák kijöttek délben s medveczukor rudacs-
kákat tördelt szét köztük, hogy mikor azután 
hazaérnek maszatos szájkörnyékkel, otthon za¬ 
jos keresztkérdések alá vétessenek: «Jaj, mi 
történt veled kis szivecském, mitől lettél olyan 
piszkos?* «A medveczukortól, a mit a Fabri¬ 
czius néni adott»... Bizony több meleget támaszt 
égy ilyen szó a pulyától, mint akár a legszebb 
indiai shawl. 

Természetes, hogy ilyen asszonyi unkával 
Fabricziusé lett a győzelem. Quendel sokat se¬ 
gített ellenkezésével. Véges-végig jelen volt a 
szavazásnál is. Kapaczitált. hurrogatott, ijeszt¬ 
getett, de nem használt semmit; épen dél¬ 
ben (az öreg harang is megkondult a mos¬ 
tani Szent Jakab-templom tornyában, mint¬ 
egy áment mondott rá) hirdette ki Mostel 
az eredményt, hogy Fabriczius Antal Lőcse 
város birájának választatott kilencz szavazat¬ 
többséggel. 

Óriási vív át reszkettette meg a komor falakat. 
Adott jelre mozsarak dördültek meg a Scheiben-

BRÜSSZELI ISKOLÁS LEÁNYOK AZ ÚJ KIRÁLY BEVONULÁSAKOR. 

TRÓNVÁLTOZÁS BELGIUMBAN. 

hegyen. Ugyanakkor egy hála-himnusz elfujá-
sába fogott ott künn a Stadtpfeifer. 

Trück Sebestyén kinyitotta a nagy terem 
egyik ablakát és messze csengő hangon kihir¬ 
dette az összegyülekezett tömegnek. 

- Lőcse városának új bírája van. Örvendez¬ 
zetek polgárok és engedelmeskedjetek Fabriczius 
Antalnak! 

Kívülről visszazúgott az éljenzés, mint egy 
elszabadult orkán. A negyedmesterek pántlikás 
sörényű lovakra czihelődtek, hogy a negyedeik¬ 
ben trombitákkal lóhátról hirdessék ki az ered¬ 
ményt. 

Mostel uram indítványozta, hogy küldöttség 
menjen nemzetes bíró uramért. A küldöttség 
tagjait felkiáltásokkal szemelgette ki a képviselő 
testület. Merő malicziából beválasztották a le¬ 
forrázott Quendelt is, de az kézzel-lábbal ellen¬ 
kezett. 

- Nix, nuz. Én nem megyek, ha csak nem 
választanak az új bíróhoz mindjárt egy pesz-
tonkát is. 

Hanem erre a csúfolódásra el is szeleit rög¬ 
tön a teremből. 

Lázas öröm fogta el a várost. Egy gyerek a 
bírói széken. Kedves dolog az. Az emberek fel 
s alá futkostak s bekiáltottak egymásnak a ka¬ 
pukon: (i Győzött a kis Fabriczius» vagy ha 
rósz májú ember volt így: Megbukott Goszno¬ 
vitzer, mert kétféleképen is lehet örülni az ese¬ 
ményeknek. 

Fabricziusnak, ki a városház egyik szobájá¬ 
ban várta az eredményt, legelső gondolata a 
győzelem perczóben Eozáli volt, az első pa¬ 
rancsa, mint bírónak, egy hajdúnak szólt: 

— Szaladj el Kröszter kisasszonyhoz és 
nem, megállj. Az édes anyámhoz szaladj és 
mondd meg neki, hogy kilencz szavazattal 
bíró lettem. 

A mint meghallotta Fabricziusné, rohant a 
hírrel egyenest Kröszter Matildhoz, még egy 
kendőt se vetett nyakába siettében, pedig hű¬ 
vös szél fujdogált, s egyedül találván Eozáliát 
a szobájában, vidáman, kedélyesen meghajtotta 
magát előtte. 

- Üdvözlöm kegyelmedet, nemzetes biróné 
asszonyom. 

Megzavarodott a leányzó, el is sápadt és va¬ 
lahogy elcsúszott a nyelve. 

— Ugyan m a m a . . . 
Mintha mézet fecskendezne az öreg asszony 

szívébe, megnyilaló gyönyört érzett, mert épen 
ez a nyelvcsuszamlás mutatta, hogy Eozáli ön-
gondolatában már anyjának tekinti. Átkapta a 
derekát, magához szorította s hangosan sírni 
kezdett. Mire a Eozália mécsese is eltört Sírtak 
mind a ketten, mint a záporeső, talán csak ők 

sírtak ma ebben az egész városban - - mert 
Gosznowitzer uram is inkább káromkodott. 

Csak mikor már kisírták magokat, tolta el 
kiasé magától Eozálit Fabricziusné, de csak 
azért, a miért valami kedves képet, vagy tár¬ 
gyat egy kicsinyt valamivel messzebb eltartunk 
magunktól, hogy jobban gyönyörködhessünk 
benne. 

- Örülsz, kis galambom ? — s fürkészve né¬ 
zett a könnytől nedves szeme közé. 

- Hát jó lesz az? — kérdé szelíden, csen¬ 
desen. 

- Természetesen, te kis csacsi — monda az 
anya diadalmasan. 

Rozália leült Fabricziusné mellé egy zsá¬ 
molyra, lehajtotta a fejét engedelmesen a tér¬ 
deire és megremegett. 

- Én úgy félek, de olyan nagyon félek... 
— Oh, mitől félnél kis leányom, mitől ? 

A lőcsei biró nagy potentát. Nem hogy ő 
félne valakitől, ő tőle féljenek az emberek. Ki 
merné bántani annak a menyasszonyát? 

És addig-addig simogatta az arányló hajat 
az ölébe csúszott főn, míg egyszer csak azt 
vette észre, hogy Eozáli már nem sír, mert 
szuszog és nem fél, mert alszik. 

•K 

Quendel apó be se várta, míg az új biró 
előjön és leteszi az esküt, kiosont a teremből 
és átszaladt kocsiján éjszakára Görgeyhez, az¬ 
zal a híradással, hogy csakugyan megválasz¬ 
tották bírónak Fabricziust, süssék meg. Görgey 
közömbösen vette, inkább csak a forma ked¬ 
véért kérdezte, milyen ember. 

- Éretlen kölyök. 
— Hát miért választották meg? 

- A füle miatt, — monda Quendel. 
- Nem értem. 
- Úgy van az, hogy az övé fülét levágta 

• 

II. LIPÓT KIRÁLY TEMETÉSI MENETÉNEK MEGÉRKEZÉSE A BRÜSSZELI SAINT-GUDULE TEMPLOMHOZ, 

MELYBEN A GYÁSZ-ISTENTISZTELETET TARTOTTÁK. 

duellumban tied cousin, a Gyurkó Görgey, és 
azért lett Fabriczius parasztszerű. 

- Népszerű, — javította ki Görgey. 
— Allesanz. Többnyire azért népszerű az 

ember, - - folytatá az ő sajátos bölcseletét 
Quendel, — mert valamije nem van és ritkán 
azért, hogy valamije van. Nos, Fabricziusnak 
füle nem van. 

- Azt mondják, esze van. 
- De tart áztat a mamájánál. Derék asz-

szony, katonás asszony. Az csinált ötét bi-
rónak. 

- Hát egyéb újságot mit hoztál? 

- Semmit se nem tudok. 
- Beszélnek valamit a bemenetelemről? 
- Annyit se nem, mint egy polgári ki¬ 

menőről. 
- A lányomat nem láttad? 
- Azóta nem. 
- Ugyan eredj el kérlek hozzá holnap és 

nyugtasd meg a szegény kicsikét, hogy egy 
héten belül okvetlenül találkozunk, talán úgy 
is, hogy sohase válunk el többé. 

Quendel a fejét rázta. 
— Engedjél meg, nagyságos konziliáriuskám, 

de nem megtehetek, mert az öreg kisasszony-

ALBERT, AZ ÚJ KIRÁLY A GYÁSZ-ISTENTISZTELET UTÁN. 

TRÓNVÁLTOZÁS BELGIUMBAN. 

AZ ÚJ KIRÁLY LÓHÁTON. 
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nak, ki hegyezte füleit, mikor a Eozáli kisasz-
szony episztolácskát átadta atyuskájának, azt 
hazudtam, hogy lax innen tíz napi járóföldre. 
«No hát kombináljál vén tyúk», — gondoltam 
magamban. És most hát én valahol Erdélyben 
utazok és nem mehetek hozzá. 

- Akkor talán üzentesd meg Gyuri öcsém¬ 
mel ! 

— Nem van Lőcsén. 
- Hát hol van ? — csodálkozott az alispán. 
- Aj haj ! Hol mindenütt járt az azóta! 

De engedjél, kérlek alásan tótul elmondanyi, 
mert magyarul hosszú, nékem. Hát hazament 
még a múlt hónapban Toporczra - - egy ki¬ 
csit szopni mamához. Visszajövet, útközben 
elfogták a labanczok. A fogságból apja kíván¬ 
ságára kiszabadította, gróf Bercsényi két fogoly 
német tisztet adván érte, pedig ötöt is megér. 
Az úrfi tehát kiszabadult, de már vissza 
nem jött Lőcsére, mivel a kurucz ezredünk 
időközben, vagy két hét előtt elparancsolta-
tott a városból és most itt fekszik valahol 
közel, Kohlbach mellett. Gyuri is ott van most. 

- E szerint most nincs Lőcsén katona? 
— Nagy bánatára a vászonnépnek — tette 

hozzá Quendel úr nevetve. 
- Ad vocem vászonnép, mikor voltál utol¬ 

jára a szabadkai kastélyban? - - kedélyeske-
dett Görgey. 

- Ne is említsél. Finis, Vége, schlusz, -
monda a vén kupecz mélabúsan - - semmit 
se nem szeretek már, csak a pénzt. Higyjél 
meg nejein. Mindenből kiszeret az ember, min¬ 
dent megunja, csa-k a pénzt nem. Szép piros 
száj, formás bokák, fehér kezek, gyújtó sze¬ 
mek. Micsoda szamár hitethette el az emberi¬ 
séggel, hogy ezekért érdemes futkosni és meg-
bolondWni! Hát a szentjánosbogár nem szebb, 
mint a legszebb szem és ki futkos szentjános¬ 
bogár urán?.. Hát a piros ajkaknál nem jobb 
ízű e~gy szamócza, de még senki se nem bo¬ 
londult meg szamóczáért. Nem úgy van ? De 
úgy van. Sipircz asszonyi részletek, falatok. 
De a pénz, oh, az egy forró szenvedély, a ki 
tartja örökkön örökké, ámen. 

- Ugyan ne tetesd magad olyan kapzsinak, 
mikor nem vagy olyan. 

— De vagyok. Az vagyok. A mi többet ér 
egy bolhánál, azt én mind magamhoz kaparí-
tom, ha lehet. És ha is nem lehet. De éri-e 
többet egy bolhánál egy boka, egy asszonyi 
láb? A bolhára legalább topánka nem szüksé¬ 
ges. Hát nem úgy van ? De bizony úgy van. . 

A mint a megyegyűlés napja közelgett, nap¬ 
nap után jutott vendég a vacsorához a lőcsei 
megyeházból, a ki meghozta a friss híreket, s 
ott hált meg a kastélyban. 

Másnap a főjegyző, Korothnoky Ferencz kö¬ 
szöntött be estefelé. 

— Lőcsén minden csendes. 
Harmadnap Badaházy jött: 
— Semmi újság sincs. 
Negyednap nem jött ki senki, ez is azt je¬ 

lentelte, hogy minden mozdulatlan. 
Az utolsó napon a Quendel kis kocsija gör¬ 

dült be, rajta ült Grodkovszky is. Lőcséről 
csupán ők jöttek, de már akkor tele volt az 
udvar kocsikkal és a ház vendéggel; a kik 
messzebb laktak, ma érkeztek, hogy holnap 
innen induljanak. 

Vacsora előtt egy kis értekezletet hevenyész¬ 
lek. Grodkovszky a helyzetről referált. Szerinte 
minden aggodalom festett agyrém. A megye¬ 
háza tiszta. Marjákné már bent van és elő¬ 
készületeket tesz a holnapi ebédhez, mely a 
nagy teremben lesz tálalva. A viczeispán úr 
bemehetne akár egyetlen kisérő nélkül is. 
Senki se mozdítaná a kisujj át se. Olyan a vá-

Bernaert belga miniszterelnök, a Nobel-díj béke¬ 
dijának nyertese. 

ros, mint a pihenő tó, csak egy pár béka var-
tyog a széleken, de ezek a közeledő léptekre 
beugrálnak nagy czupogva a láthatlanságba a 
sások közé. 

Quendel apó idegesen dobolt ujjaival az asz¬ 
talon a referáda alatt s egyszer-kétszer bele¬ 
mordult : 

— No-no. 
Az alispán nyugtalanul fordult feléje. 

- Quendel, úgy látszik, máskép gondolja. 
- De gondolok úgy, látok úgy, csak egy 

nem nekem tetszik; tegnap óta veszek észre 
valami rejtélyeset szenátorokon. Lázasan jön¬ 
nek-mennek, gyüléseznek, fontos, ünnepélyes 
pofákkal, szakasztott olyanok, mintha egy lát¬ 
hatatlan falovat tolnának, a kibe katonák van¬ 
nak, mint izében . . . nem is tudom már, volt 
melyik városban. Különösen az új biró nem 
kóser ember és az enyim impresszió, hogy bár 
semmit se nem látjuk, mégis csinálják valamit 
pokol pozdorják. 

De Quendelt lehurrogták. Ejh, mit csinál¬ 
hatnának? Mit tehetne az új biró? Tud is az 
még valamit! Vak 'az még, mint a kis macska, 
mikor születik. Nem hogy már karmolni tudna, 
de még nem is lát. Nem lehet állítani, hogy 
nem lesz vele baj később, ha majd szét néz, 
de most elég tőle, hogy örül az új hivatalnak, 
mint a kis fiú az első bicskának, melylyel 
még nem tud bánni. 

Minthogy az értekezlet után a vacsoránál 
egy kis bort is bevettek, lassan-lassan egészen 
rózsaszínű lett a helyzet, még a képzelt rán-
czai is elsimultak az elmékben, ki-ki nyugod¬ 
tan tért pihenőre még éjfél előtt, mert holnap 
korán kelnek és talán az alispánt kivéve senki 
se gondolt a Quendel apó károgásaira. 

. . . Pedig Quendel apónak alkalmasint igaza 
volt, és talán ugyanabban az órában, abban 
a perczben azt mondta Rozálihoz intézve 
szavait Fabricziusné: «Nem veszed észre bá-
ránykám, hogy milyen titokzatos ez az Antal, 
valami nyomja, vagy terv, vagy bánat, vagy 
veszedelem . . . nem tetszik nekem ez a fiú. 

A milyen boldognak látszott az új biró két 
napig a választás után, öröm volt látni, az 
anyai szív repesett a fiú jó kedvén, mely 
bugyborékolt, mint újonnan nyitott friss for¬ 
rás, színes kavicsok között folydogáló, any-
nyira feltűnt, hogy harmadnapra, ellenkezőleg 
Krisztus Urunkkal, a kinek a lelke felszállott 
a mennyégbe, biró uramnak a lelke elveszte 
szárnyait. Komor lett, nyugtalan, elmélyedő, 
órákig bámult maga elé, minden neszre meg¬ 

rettent, éjszaka nem tudott aludni, egész reg¬ 
gelig hánykolódott ágyában, nappal egy sza¬ 
vát nem lehetett venni. Anyja fakgatta, hogy 
mi li-lto, kitérőleg felelt. «Közügy— monda -
nagy dolog. Nem asszonyoknak való. Majd 
megtudja a mama, ha megtörténikn. A sze¬ 
nátorok, a kik ki s be jártak nála és zárt 
ajtók mögött tanácskoztak a lakásán, mintha 
nem eleget tanácskozhatnának a városházán 
is, szintén olyan titokzatosak voltak, mintha 
lepedővel volna a lelkűk betakarva. 

A negyedik estén, szerdán, fia tudtán kí¬ 
vül vendégeket hitt neki Fabricziusné, hadd 
szórakozzék egy kicsit. Kevesen voltak, de 
csupa kedves emberei. Blom Miklós, Greff 
Feri, Kröszter Matild, (ugyancsak nagy pucz-
ban jött,) ott volt a csintalan Tőkéné, Bo-
zálit el is felejtettem, de hogy is ne lett volna 
Eozáli ott, Mauks Donátné a két hajadon lá¬ 
nyával (Ezek a Mauks lányok talán soha se 
fogynak ki) meg a kamasz fiával. 

A társaság jól mulatott, de a biró szótalan 
volt és szórakozott, még Eozálival is alig vál¬ 
tott egy-két szót s a mi aztán szinte kínosan 
tűnt fel, hallván a Bierglocke kongását oda-
künn, egyszerre felugrott a vacsora mellől a 
harmadik tál ételnél, bocsánatot kért a kedves 
Vendégektől, de neki azt mondja, el kell menni, 
a város dolga szólítja, még pedig rögtön. Az 
anyjának kezet csókolt s kijelentette, hogy nem 
jön haza aludni, mert annyi dolga van még 
az éjjel és olyan korán kénytelen fölkelni, 
hogy nem érdemes hazajönni és levetkezni; 
majd csak ott a városházán dől le ruhástól, 
szemeiben fanatikus tűz világolt s homlokán 
valami hősies borulat vonult el. 

Fabricziusné rosszalón harapdálta ajkait. 
- Te tudod fiam, mit csinálsz, de . . . 

A biró szigorún vonta össze szemöldjeit. 
— Elhatározott dolog • - monda kurtán, 

ellentmondást nem tűrő hangon. 
(— Ez oszt fog tudni parancsolni — súgta 

Blom Tőkénének)^ 
Az öreg asszony nem végezte be a mon¬ 

datot. A biró összevonódó szemöldöke elvágta, 
mint egy összevonódó olló. 

Eozáli csodálkozva nézett rá. Soha se látta 
még olyan szépnek. 

Rozáli mellett elmenve, áthajolt háta mögül 
a góth szék támlányán át és azt súgta: 

- Holnap látjuk egymást. Jó éjszakát, ga-
lambocskám, jó éjszakát. 

Annyira közel volt hozzá, hogy egy pár 
elszabadult arany hajszál, mely a lehelletétöl 
repkedni kezdett, megcsiklandozta az ajkait... 
Olyan közel' volt hozzá és mégis már olyan 
távol, mintha tengerek feküdnének közöttük. 

Fabriczius elment, de a társaság még azután 
is jól mulatott egész a záróra harangjáig, nem 
gondoltak semmi különösebbet, mint hogy új 
seprő jól seper. Egy kicsit mohón lát a dol¬ 
gokhoz Fabriczius, mindenki úgy van azzal 
eleinte, - - mert a hatalomnak is csak a leg¬ 
teteje van mézből; majd megtalálja benne ké¬ 
sőbb, alább a keserűt is. 

Fabricziusné sopánkodott, hogy fél egyedül 
éjszakára a nagy lakásban és elkérte kölcsön 
Eozálit, a mibe Kröszter kisasszony beleegye¬ 
zett. A vendégek ezzel szétszéledtek. A Mauks- • 
családot Greff Feri kisérte haza. Tőkénét Blom 
Miklós s mindeniket egy-egy lámpásvivő szol¬ 
gáló. 

Utálatos sötét téli éjszaka volt, teli köd¬ 
del, mely szinte ragadott az emberre, mint 
a csiriz. Az egész város aludni látszott; oly 
csönd volt, hogy mikor a Gyglás-ház előtti 
egyetlen hársfának egy-egy harasztja leesett, 
a szomszéd utczából is hallani lehetett a ne-
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szét. Csak igen kevés helyütt világított, mint 
bagolyszem, egy-egy ablak, hanem a város¬ 
házának minden ablaka fényben úszott. Azok 
még ébren vannak. 

- Pocsékolják a gyertyát, — mondta Blom. 
- Ne féltse a várost, - - kaczagott a szép 

özvegy, - - az még győzi. 
- Csak nem akar ez czélzás lenni? 
- Nem, nem, a világért sem. 

Tőkéné elbúcsúzott a kapunál Blomtól, föl¬ 
ment, lefeküdt és csakhamar hatalmába vette 
az álom. Közel éjfél után azonban nagy ko-
pácsolásra ébredt fel. Csodálatos hangzavar 
uralkodott lent a piaczon. Lámpák derengős 
árnyékai futkostak szobája falain. Nehéz lép¬ 
tek zaja tömörödött össze, mintha egyetlen 
nagy láb lépne zubogó tompasággal: ezek ka¬ 
tonák. De voltak még más hangok is. Az asz-
szony elkezdte őket megkülönböztetni. Ez kala¬ 
pács. Az a tüszögés-féle: fürész. Hát az a ret¬ 
tentő dübörgés, a melytől a föld megrázkó-
dik, morog és a bútorok recsegni kezdenek, 
mi lehet? Jaj, az csak ágyú lehet. 

Tőkéné eleinte csak félt s mélyebben bújt 

A V É N BETYÁR. — Kudnay Gyula rajza. 

dunyhái alá, melyeket vérmes teste szinte izzókká 
melegített, de innen a hangokat összefogdosva, 
különböző kombinácziók rajzottak kis fejecs¬ 
kéjében, - mely sok nagy fejet megzavart 
már. Már nem félt. Hiszen ha csak félt volna ! 
A helyett kíváncsi lett. 8 noha úgyszólván ha¬ 
lálos ugrás lehet a meleg ágyból a hideg szoba¬ 
padlóra lelépni (melyik asszony ne becsülné 
többre tudvágyát életénél?), mégis leugrott s 
szaporán szedegetve apró lábait, mint a fürj, 
az ablaknál termett, feltárván annak tábláit a 
hideg éjszakába. 

Fáklyák lobogásánál, dértől izzadt, alig pis¬ 
logó lámpáknál látta (vagy csak a szeme káp-
rázott) a nagy tarkaságot a piaczon. Mintha 
vásár volna, annyi alak sürgött ott, inkább 
csak úgy voltak kivehetők, mint árnyékok. 
Balról egy csapra vert pálinkás-hordó feke-
tedett, a pálinkaszag belopta magát a le¬ 
vegő egyéb nedveibe s az ő finom orráig 
fölszállott. Sok ember állta körül, nagy lár¬ 
mával. Ökrök nehéz ágyúszekereket vontattak 
a főkapu irányában, mellettük bivalybőr¬ 
köntösökbe öltözött férfiak szorgoskodnak. 

Valami borzongós, fantasztikus látvány az. 
A városház erkélyével szemben egy lámpa¬ 
fényövvel körülrajzolt négyszögben, valami 
lázas ácsmunka folyik, balták csattogásával, 
fűrészek horgos nyiszogásával. Mindez össze¬ 
folyt, elmosódott, jobbadán csak sejtelemmé 
vált, mintsem kidomborodó képpé. Csak a 
bivalybőrös kabátú marczona alakok voltak 
megtestesült valóságok; a Teöke-ház ablakai 
alatt is ment épen kettő, báránybőrsüvegek¬ 
kel, nagy alabárdokkal. 

Lehajolt hozzájuk; mindent mer a ki-
váncsi nő. 

- Ugyan kérem, jó emberek, mi történik 
odalent ? 

A két alabárdos föltekintett; az egyik fiatal 
volt és izmos, csak valami fehéret látott (a 
hálófőkötőt s a reklit) és a friss hangból is¬ 
merte fel, hogy fiatal nőszemély. Megdöfte 
dárdájával a falat, aztán felfelelt neki az 
emeletre, emberséggel: 

- Nem jó azt még megtudni, hát ne is 
bolygasd, kedves macskám! 
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JÓKAI KERTJE A KOMÁROMI ERZSÉBET-SZIGETEN. — Bokor Gyula fényképe. 

Ennek a novembernek a harminczadik reg¬ 
gelén kedvetlenül ébredt fel a görgői olygarcha. 
Az érkező kocsik zaja, az udvaron folyton 
gyülemlő kocsisok, lovászok beszélgetése, ve¬ 
szekedése - - meg az egész kellemetlen hely¬ 
zet nem hagyta aludni. Bosszankodott magára. 
Hát van nekem jó eszem, hogy olyan dolgokba 
engedem magamat tolatni a vármegye által, 
a melyekhez nincs kedvem, mikor úgy élhet¬ 
nék, mint a hal a vízben - - é s nem paran¬ 
csolna senki? Az csak egy öncsalás, hogy itt 
én parancsolok mindenkinek. Hiszen paran¬ 
csolok az embereknek, -de nekem meg a kö¬ 
rülmények parancsolnak; a körülményeket pe¬ 
dig az emberek csinálják, tehát voltaképen 
nekem is parancsolnak az emberek... 

Ilyen savanyú filozófia mellett húzta fel sar-
kantyús csizmáját s szedegette magára a Presz-
ton által előadott dísz ruhadarabokat. Már 
épen készen volt, csak opálköves kardját akarta 
felkötni, mikor váratlanul fölszakitotta az ajtót 
valaki. 

Haragosan fordult meg, ki merészel ilyet 
tenni; hát Görgey Gyuri volt. 

- No, mit akarsz ? - - kérdé mérgesen. -
Nem várhattál volna, míg kimegyek ? 

(Ez ugyan gyenge fogadtatás volt olyan 
hosszú távollét után.) 

- Mondani valóm van, kedves Pál bátyám. 
- Tudom már az esetedet, elmondta Quen-

del. 
- De én valami olyat akarok mondani, a 

mit még nem tud Pali bátyám. 
•— Hát nyögd ki. 

De négyszemközt szeretném megmon¬ 
dani - - szólt a megszeppent Pali, most már 
félénken. 

- Ugyan, az isten szerelmeért, ne csinálj 
már annyi teketóriát. 

- Úgy látszik, rósz időpontot választot¬ 
tam - - monda a hadnagy elszomorodva -
talán máskorra hagyom s ezzel az ajtó felé 
indult. 

— No, hát csak ne menj. Eredj ki, Presz-
ton! Egy kicsit bosszús vagyok. Lőcsére me¬ 
gyünk. 

- Tudom. Én is bátyámékkal tartok. 
- Jó lesz; de most már igazán beszélj. 

Gyuri ünnepélyes, katonás állásba helyez¬ 
kedett. 

- Kedves nagybátyám, nagyságos konziliá-
rius úr! Valamint a csermely a virágos rét felé 
s ie t . . . 

A híres viczeispán a lábával toppantott. 
- Hát megvesztél? 
- Én, én, dehogy... de talán, ámbár . . . 

Mondd szépen magyarul, mit akarsz. 
Hisz nem voltál te azelőtt ilyen mamiasz. 

Igazán kizavart a konczeptusból Pál 
bátyám, azért hát ne vegye rósz néven, ha 
csak úgy egyszerűen mondom meg, hogy adja 
nekem ide a Eozálit. 

- Kozálit? Minek? 
- Hát feleségül. 

A viczeispán akaratlanul fölszisszent, arcza 
kikelt formájából, szemei kidagadtak, mint a 
szitakötőé. 

Feleségül? Oh, szerencsétlen . . . hi¬ 
szen . . . 

"A viczeispán épen azért volt olyan indula¬ 
tos, mert a mint a fiú okossággal vegyült ked¬ 
ves naivsága bontakozott ki előtte, az a gon¬ 
dolata támadt, hogy Eozáliával mennyire egy¬ 
formák, mennyire testvérek. A fiú vallomása 
tehát úgy hatott rá, mint egy új csapás, mint 
egy bűn, egy természetellenesség s mikor azt 
mondta «0h, szerencsétlen», ez voltaképen azt 
jelentette: «Hát még ez is?» Annyira bele-
gubózta magát ebbe a gondolatba, hogy nem 
is szabadult volna meg tőle, ha az ilyenkor 
szokásos kérdések közül mintegy zavarában 
gépiesen ki nem húzza a szabadítót. 

- Tudnak erről a szüleid? 
- Természetesen. 

- Hogyan ? — tagolá rekedten, mohón, lá¬ 
zasan. - - Azt mondod, tudnak róla ? Igaz az ? 

Ez a kételkedés visszaadta a megfélemlített 
fiú bátorságát: 

- Nem szoktam hazudni. 
Fölemelte a fejét, kevélyen szemébe nézve 

az alispánnak, kire alig lehetett ráismerni. 
Öröm ragyogott arczának minden porczikáján. 

- És mit mondtak az öregeid? 
- Anyám áldását adta, apám a táborból 

levélben fejezte ki örömét. 
Isteni béke szállt a Görgey Pál szívébe. 

Hess, homályos szárnyú rémek, a kik eddig 
körülte repdestek. - - Hogy elfújta őket egy 
szó ! Láthatatlan kalapács összezúzott egy nagy 
követ, mely lelkén feküdt. A kő porrá vált és 

rózsaszín párákba vegyülve eloszlott a légben 
nyomtalanul. Olyan könnyű lett, mint a lepke 
és vidám, a minő gyermekkorában volt. 

Mindene lett egyszerre, a mi előbb hiány-
zott, vidámsága, boldogsága, életkedve, frinHe-
sége, még mehetnékje is Lőcsére. De min¬ 
dene soha sincs az embernek. Szava nem 
volt. Csak a szája mozgott, voltaképen semmit 
se mondott^ némán ölelte meg Gyurit, meg¬ 
csókolta, szinte őrjöngött, szinte megfojtotta, 
úgy csókolta. A visszatartott szeretet, a sok 
esztendők szeretete, mely e rideg szív mélyén 
felgyülemlett, most egyszerre nyílást talált és 
kiömlött. Szemeiből megeredtek a könnyek, a 
jóság forrásai, s csak nagysokára bírta sza¬ 
vakba rakni akaratát. 

- Hadd legyen Bozáli a tied, te meg légy 
enyém. Lakjatok nálam mind a ketten. 

Karonfogta, kivezette az ebédlőben regge¬ 
liző vendégekhez. 

— íme a leendő vöm. Megkérte a leányo¬ 
mat és odaadtam. 

Eeggeli alatt vidám volt, nem birt magá¬ 
val, tréfált, sziporkázott és mindenkivel ki¬ 
kötött, évelődött. 

- Nem szeretem, hogy olyan jó kedve van -
súgta Máriássy Imre Abhortisnak - - ez nem 
jelenthet jót. 

- Ejh, csak azt jelenti - viszonzá Ab-
hortis, - - hogy bátor ember. 

Keggeli alatt maga sürgette- az elindulást: 
- Siessetek csak, siessetek! 
- Nem kerget a tatár, ráérünk - - szólt 

közbe Andreánszky Jób, kinek nagyon Ízlett 
a hideg fogoly. 

— Ti meghiszem, mert ti rátok Lőcsén 
csupán ovácziók várnak. De engem még más 
valaki vár ott. 

Az egymás mellett ülő Kubiny Mihály (Hoze-
leczről való) és Grodkovszky pillantást cserél¬ 
tek egymással: 

- Nem értjük - - mondták halkan. 
— Én értek — vigyorgott rajok az átellen-

ben falatozó Quendel, szája elé tartván az al¬ 
ispán felőli oldalon a szalvétáját. 

Most aztán csakugyan az indulás követke¬ 
zett. Az alispán szándékosan nagy pompát 
akart kifejteni e nevezetes napon, megvolt az 
már beszélve előlegesen a gazdatiszttel, a ki 
mindent elrendezett. 

Elől egy hajdú, Eencsik Pali indult réz-
kürttel az oldalán, utána két lámpavivő követ¬ 
kezett, ha netalán éjjel találnának visszajönni. 
Maga a viczeispán a fekete paripára ült, me¬ 
lyet Eákóczi fejedelem küldött ajándékba. (No, 
ha még a viczeispánhoz mernének is, de eh¬ 
hez a lóhoz nem mernek nyúlni a szászok.) 
És milyen délczeg, szép alak volt most a 
viczeispán. (Nem a ruha teszi az embert, de 
bizony isten a ló). És csupa mosoly volt, szét¬ 
szélesedve, mint egy siheder, tréfából át akarta 
ugratni Presztonnét, mielőtt elindult. Hogy 
tánczolt alatta az a gyönyörű jószág s a mint 
hányta-vetette a nyakát, hogy csörgött a nyer¬ 
gen meg a kékkövekkel rakott kantárján a 
sok karika, csatt, arany, ezüst lencse és fityegő ! 

Az alispán mellett a délczeg Pemete Pista 
huszár poroszkált, a ruhája ezüstre volt, és a 
dolmány posztóját emberi szem nem láthatta 
a sújtások sokaságától. (Csak az a kár, hogy 
nem megy az ember falu mellett, hadd bá¬ 
mulnák.) Utánok tíz közönségesebb huszár lé¬ 
pegetett, élesre kifent karddal (tegnap egész 
délután köszörülték) élükön Presztonnal, a ki 
immár kiöregedett a gála huszárságból, de nem 
is volt soha az a növése, a mi a Pemete Ist¬ 
váné. 

Ezek után következének össze-vissza a me-
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gyei nemesek, de csak kevesen lóháton, a 
három Abhortis, mindenik szürke lovon, az 
öltözetjük is szakasztott egyforma. Ábrahám-
falváról Namessanszky Imre egy göthös kan-
czán, a ki minden száz lépésre megállt kö¬ 
högni. El is keresztelte a lovasát útközben a 
tréfálkozó alispán «kucz-kucz»-nak(No ez rajta 
is fog maradni). Gyönyörű tánczos lova volt 
Atzél Kristófnak Kisfalváról, csakhogy nem 
látott az egyik szemére, Kral Gyuri Lefkow-
czeről egy öreg fehér csődörön lovagolt s 
mennyre - földre esküdözött, hogy ezen ült 
József, mikor Pozsonyban koronázták, jó, sze-
lid lova volt Adusfalváról való Ludman Ja¬ 
kabnak, sokat adna érte valami jámbor kano¬ 
nok. Szépen tartotta a fejét a Zalay Ferencz 
seregély színű kanczája, Eibarszky Jakabénak 
pedig a járása bájolta fi a szemet. Hja, 
hiába, meglátszik a szegénység, a jó nyerges 
lovak mind ott vannak a táborokban. Ám fé¬ 
nyes fogatban nem volt hiány. Az Andreánszky 
Jób négy csődöre (Istenem, Istenem, de jó a 
nagy uraknak), a Máriássy pej csikói, a Kyszel 
Mátyás két dromedár lova (Ugyan hol vette, 
hol csaklizta ?), a Jekelfalussy riadós paripái 
meg a többi és a többi, érdemes azt mind 
végignézni - egész Quendelig. Az jött a 
legvégén, két girhes macskán. Hát nem sza¬ 
már az? Mikor befoghatna akár egy ménest, 

így húzódott végig az úton, mint egy hosszú 
tábor, az alispán és kísérete. A mint a ha¬ 
tárra értek, a hol a Görgey földjét foglalta 
el Lőcse, az öreg Preszton kevély szive meg-
nyilallott: 

- Hop, - - monda a pajtásainak, a kiket 
vezetett, - - ellenség földjére léptünk. Húzzá¬ 
tok ki a kardjaitokat! 

Mintha fürjek szárnya rebbenne, a tiz kard 
suhogva szállt ki hüvelyéből. Villogtak volna 
is a napfényben, ha lett-volna napfény. Azaz 
lett volna napfény, ha a napot átereszti a -
köd, de biz azt nem eresztette át, azért aztán 
olyan semilyen idő volt, se borús, se derűs, 
de mégis inkább borús és szomorú. A mezők 
már el voltak pusztulva, sehol semmi, csak a 
csupasz rögök és az otthagyott rothadó mák¬ 
szárak. Az erdők nem zúgtak, csak vetkeződtek. 
A Durst-patak nem csevegett, csak morgott. 
A levegőben varjak kóvályogtak és károgtak. 
Néhol egy egész nagy csapatot vert fel az 
elől lovagló Görgey, előre röpültek, vagy a 
feje fölött, aztán megint leszálltak a földre. 
A városhoz közeledve, nagyon előre lévén 
Görgey, kissé visszatartotta a «Holló»-t. 
(Hollónak hívták az ajándék paripát.) Görgey 
Gyuri érte utói leghamarabb. 

- Most értem már - - monda az alispán 
vidáman, - - a Bozáli levelét, melyet a múlt 
napokban írt, hogy valamit közölni szeretne 
velem, a mi jövendőjére fontos. Hát ez az. 

- Ilyen levelet irt Bozáli ? — csodálkozott 
Görgey. 

- Quendel hozta. Előbb nem értettem, 
most már világos. 

Gyuri elkomolyodott. 
- De most már én nem értem, — monda 

zavartan. 
- Hogy-hogy? 
- Mert eddig még én nem szóltam Bo-

zálinak semmit. 
Micsoda? Hát nem vagytok megegyezve? 

- ő vele nem. 
- De hisz őt akarod elvenni, — kaczagott 

Görgey jóízűen. 
- Tudom, hogy szeret. 

— No, ha te tudod, akkor ő bizonyosan 
még jobban tudja, hogy szereted, mert ráter¬ 
mettebb az esze. 

RÉSZLET TAKÁTS SÁNDOR KERTJÉBŐL A KOMÁROMI ERZSÉBET-SZIGETEN. — Bokor Gyula fényképe. 

EB megint csak kaczagott nagyokat a bohó 
ifjúság apró-cseprő bajain. Ezalatt többen utol¬ 
érték, Zanathy Mihály, kinek pompás vágott 
farkú lova volt, anglius fajta. Atzél Kristóf, 
Zalay Ferencz. Fölfelé kapaszkodó embe¬ 
rek voltak, szerettek a viczeispán kedvében 
járni. 

— Jó kedved van, nagyságos uram, 
monda az egyik. 

—i Boldog vagyok, — felelte Görgey, s tele 
tüdőtel szívta a különben miazmás, nedves 
levegőt. - - Olyan szép a világ, gyerekek. 

Minden olyan vidámnak látszott neki. Még 
a varjúk is milyen kedvesek és milyen szép 
feketék. 

Atzél Kristóf is sietett kellemeztetni magát. 
— Jó időben legyen mondva, olyan egész¬ 

ségesnek és fiatalnak látszol hála istennek, 
mintha nem is te adtál volna lányt, hanem 
mintha te kaptál volna. 

Az alispán elmosolyodott. 
- Hiszen úgy is van az valahoyy; csak¬ 

hogy ti sohasem fogjátok megtudni. 
Ilyen beszélgetések között értek a város felső 

kapujához. A ködben alig lehetett látni, csak 
a kémények lefelé verődő füstjéből lehetett a 
város közelségét megszagolni. Az elől lovagló 
Bencsik azonban már a kaput is látta. 

- A kapu be van zárva - - jelenté. 
- Kürtölj! - - parancsolá Görgey. 

A kürt szóra megszólalt belülről egy resze-
lös hang. 

- Ki az? 
- Görgey Pál, Szepes vármegye alispánja 

és a megyei urak - - felelte Bencsik. 
- Mindjárt, mindjárt. 

Türelmetlenül nczánkol, ágaskodik a Holló 
(fejedelem lova volt, nincs szokva a varashoz), 
megveregette Görgey a tomporát, simogatja a 
szőrét ezalatt, mintha biztatná: «Hiszen nyit¬ 
ják már, lovacskám*. 

Aminthogy igaz is. A szokott robajjal, csö-
römpöléssel ereszkedik le a felvonó híd és 
csikorogva tárul fel a kapu. 

Előre ugratott most Görgey s a mint ellép¬ 
tetve a dobogón, átment a kapun is, annak 
a vastag bolthajtásából váratlan, hirtelen le¬ 
zuhant a vasrostélyzat s elzárta a bejárást. 
A megrettent ló fölágaskodott, Görgey meg¬ 
ingott nyergében, miközben fejéről lefordult 

a kócsagtollas kalpag s a mint utána kapva 
kissé hátrahajlott, akkor látta, mi történt. 
Egy szempilla rebbenésig tartott az egész, 
nem tovább. Látta az eltorzult arczokat, fe¬ 
nyegető öklöket kívül. Hallotta a kiáltásokat, 
a tehetetlen düh ordításait: "Árulás, gaz¬ 
ság. » Aztán azt is látta, mikép rohannak hozzá 
bivalybőrös polgári őrök, hatan is megfogják 
a ló zabiáját, egy bivalybőrös beleszúr lánd¬ 
zsájával a ló hasába, a ló fájdalmasan fölnye-
rít és újra fölágaskodik a halálos sebbel; Gör¬ 
gey nem veszti el lelkét, kirántja fringiáját 
és egy bivalybör kabátos alaknak, a ki a lábá¬ 
hoz kap, hogy lerántsa, egy rettentő suhin-
tással lenyisszantja a kezét. De most már hú¬ 
szan is rávetik magokat és lerángatják a ló¬ 
ról, nyers vadsággal, lihegő bosszúvágygyal. 
«Hát végre a kezünkbe kerültél, jó madár*. 

. . . És ezt mind látják odakünn a hívei, 
rokonai, barátjai és nem tehetnek semmit. 

- Egy ujjal sem szabad érinteni — meny-
dörgi egy parancsoló hang: Gutffinger Kris¬ 
tófé, a vülicusé. 

Nagy morgás, elégedetlenség támad erre. 
- Hát mért kíméljük? Hiszen a mi birán-

kat ölte meg, hát a mi pecsenyénk ő — kiáltja 
a vérszomjas mészáros, Hornbost Márton. 

- Azért, mert az úr mindig úr marad -
felelte a villicus s látván, hogy visszatetszést 
fakaszt a szava, pajkos szemhunyorítással hozzá¬ 
tette : - - no meg azért, hogy egy darabban 
kerülhessen a nemzetes tanács elé. Hozzátok 
a városházára, hamar, hamar! 

Vigasztalan volt a helyzet. Az egész piacz, 
a mennyire a ködben ki lehetett venni (és ki 
lehetett, mert már oszladozni kezdett) tele volt 
bivalybőrösökkel és városi hajdúval. A beszö-
gellő utczák torkolatánál, melyek az alsó ka¬ 
putól ide vezethettek volna, ágyúk álltak (a 
híres Thököly-ágyúk) sürgő-forgó tűzmesterek¬ 
kel. Szó sem lehet itt valami gyors megszaba¬ 
dulásról, ha még annyi vidéki nemes gyűlik 
is össze. Megadta hát magát sorsának, egye¬ 
nesen lépkedett és bátran, az őt kisérő haj¬ 
dúk között. 

Egy szót se szólt útközben az ügy érdemére, 
(hiszen csak nem tárgyalhat hajdúkkal) mind¬ 
össze a kalpagját tette szóvá. 

- Keressétek meg a süvegemet - - szólt 
félig megvetőn, félig parancsolón - - inkább 
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Bokor Gyula fényképei, 

A BEÖTHY ZSOLT KERTJE ÉS NYARALÓJA A KOMÁROMI ERZSÉBET-SZIGETEN. A KOMÁROMI SZIGET KÁPOLNÁJA. 

adok ötven forintot a boglár fejében, a miben 
így károsodnátok. 

A villicus bólintott a fejével. 
- Eredj Pohánka - - monda az egyik haj¬ 

dúnak - kerítsd meg a tekintetes úr fövegét» 
ha a föld alul is. 

Bent a városházán, mikor a teremőr szét¬ 
tárta az ajtókat és a villicus bevezette Gör-
geyt, templomi csönd támadt. Mindenki a be¬ 
lépő nagy urat nézte. 

A tanács hosszú zöld asztalnál teljes szám¬ 
mal ült, csak Kripélyi hiányzott. (Az mindig 
hasfájást kap, valahányszor valami nagy do¬ 
logban kell dönteni.) Az asztalfőn a fiatal 
bíró foglalt helyet, sápadtan, hullámos szőke 
haja kuszán omlott vállára (észrevenni, hogy 
nem látott ma fésűt), csak a szemében csil¬ 
logott diadalérzet. 

Előtte néhány teleirt papiros hevert a zöld 
posztón. Odább, majdnem a középen, az üveg¬ 
szekrény állt, a Krámler Károly bebalzsamo¬ 
zott kezével. Az most itt a legelevenebb kéz. 
Az fog most mindjárt sújtani; annak a napja 
van ma. 

A fiatal biró most megszólalt, csengett a 
hangja, mint egy lélekharang. 

- Kegyelmed-e nemes görgői és toporczi 
Görgey Pál, Szepes vármegye Vicze-comese ? 

- Én vagyok, - - felelte Görgey tompán. 
- Kegyelmed lőtte meg a lőcsei birót, 

nemzetes Krámler Mihály uramat, kinek holt 
keze, mint korpusz delikti, itt vagyon? 

Ezzel utána nyúlt a kis filigrán szekrény¬ 
nek s üveges felületét kifelé fordítva, felmu¬ 
tatta a vádlott előtt. 

— Én lőttem rá, - - felelte kurtán a vád¬ 
lott, a nélkül, hogy odanézne. 

— Van-e, a mit felhozhat védelmére? 
— Van. 
— Hát'hozza fel. 
Görgey haragosat rántott az előre csúszott 

mentéjén. 

- Kegyelmetekhez semmi közöm. Kegyel¬ 
metek nekem semmise. Illetékes biráim előtt, 
ha lesznek, előadom majdan védelmemet. 

- Az nem á l l ,— szólt a biró. - - Lőcse 
város tanácsa illetékes bírája most kegyelmed¬ 
nek. Keresse csak ki Mauks Donát uram. A hat¬ 
vanadik paragrafus. 

Mauks Donát előtt egy vaskos könyv hevert, 
violaszin bőrbe kötve, zománczozott ezüst 
szögletekkel, minden szöglet közepén mogyoró 
nagyságú smaragddal. Ez volt a Zijpser Will-
kühr, Lőcsének drága kincse. Ebbe voltak be-
irva a törvények és szász kiváltságok. 

Mauks Donát ujjai idegesen forgatták a 
lapokat, de minthogy ki volt adva a rende¬ 
let, hogy mindent gyorsan kell csinálni, cito 
citissime, épen a nagy igyekezet miatt ügyet¬ 
lenkedett: «Kutya kutyárum, nem találom, -
dohogta a jó úr röstelkezve, - no, végre 
megvan.» 

— Olvassa fel hangosan, — parancsolá a biró. 
- Felálljak? 
- Nem. Ülve is olvashatja. 

Mauks uram tehát szippantott egy kis bur-
nótot és felolvasta a hatvanadik czikkelyt: 

- Ab unszer Lewthe einer wunth wurde 
von eynem Edlingen ader von seyner holdén 
ín eyner Stadt ader Margkte ader dorffe szó 
soll ér sein sach suchenn mitt eynem Eech-
ten in des eygens hatterth dó és ym ge-
schehen ist . . . 

Görgey a sok tűzű opálgyűrűjét forgatta 
az ujján, azzal játszott a felolvasás alatt. 

Fabriczius konyhanémetséggel ismételte az 
ó-szász nyelvjárásban írt paragrafust. 

— Ha embereink valamelyike megsebesít-
tetnék nemes úrtól vagy jobbágyától város¬ 
ban, mezővárosban vagy falun, keresse jogos 
igazságát azon határ uránál, a hol vele a 
baj történt, így szól a Zipser Willkühr. Annak 
a határnak, a hol Krámler biró megöletett, 
Lőcse város az ura. Ez csak világos. 

- Én protestálok ellene. 
Vállat vont erre a biró és odaintvén a vil-

licust, utasítá, kisérjék a vádlottat a szomszé¬ 
dos szobába. Majd értük küldenek, ha kell. 

Mindössze egy negyedóráig tartott a ta¬ 
nácskozás, vagy tán addig se. A villicus, a ki 
visszajött volt és jogot tartott jelen lenni a 
tanácskozásokon, most meg arra utasíttatott, 
hogy vezettesse vissza a vádlottat. 

Kinyitotta hát az ajtót és beszólt: 
- Görgey Pál uram, tessék belépni. 

A viUicus hangja feltűnően reszketett. 
— Lépjen közelebb, — monda a biró átszel¬ 

lemült arczczal, minő a holdkórosé. 
Görgey előre ment, majdnem egészen a zöld 

asztalhoz. 
Eddig folyton ülve beszélt a biró, most 

fölemelkedett, kezébe vette az egyik papirost 
s ünnepélyes hangon inkább mondta, mint 
olvasta. 

- Istennek és a királyoknak nevében, kik 
Lőcse város privilégiumait szentesítek! 

Megnyikorogtak a székek és megsuhogtak 
a szenátori Eockok, mert most egyszerre fel¬ 
álltak mindnyájan, - - mikor az Isten beszél 
és a régi magyar királyok. 

- Lőcse város tanácsa — folytatá a biró, 
mintegy megittasodva a saját szavaitól és a 
nevek mögött rejlő hatalmi érzésektől — né¬ 
hai Istenben boldogult Krámler Károly lőcsei 
biró ügyében a következőket ítélte. Nemes 
görgei és toporczi Görgey Pál, Szepes vár¬ 
megye alispánjának, ki nevezett birót Lőcse 
város határában szándékosan meglőtte, feje 
vétessék. Hozatott pedig ezen Ítélet nyolcz 
szavazattal kettő ellen. 

Görgey a fejéhez kapott. Ezt nem gondolta 
volna. 

— Tudják-e, hogy ez gyilkosság ! - - kérdé 
szemeinek sötét villámlásával, mintha ő volna 
itt a vádoló. 

- Szemet szemért — morogta Gosznovitzer. 

1. SZÁM. 1910 . 5 7 . ÉVFOLYAM 

FAÓRIÁS A SZIGETEN. 

A KOMÁROMI ERZSÉBET-SZIGETRŐL. — Bokor Gyula fölvételei. 

A SZIGETI FŐÚT ELEJE 

- Egyszersmind rendeli a tanács, - - foly¬ 
tatá Fabriczius, kiben egyre jobban nőit a gyű¬ 
lölet és az elégtétel pokoli szomja, minél kö¬ 
zelebb érezte a kielégítést, — hogy ez az íté¬ 
let, 'azonnal "vé^rehajtassék. J-V kell szólítani 
a hóhért! 

Ez megtörte Görgeyt. A halálitélet még 
nem rettente meg annyira, még remény-
lett, bejön délig a nemesség és csinál vala¬ 
mit, vagy talán Gyuri elnyargal Kohlbachifí, 
a hol kurucz csapat táboroz s betör vele Lő¬ 
csére, de hogy mindjárt lenyakazzák, ez két¬ 
ségbeejtő. Halálos izzadság verte ki halánté¬ 
kát. Ajkai remegtek, mikor előadta a kérését, 
hogy legalább még ma hagyják élni, hogy a 
lányától elbúcsúzzék. 

A szenátorok összenéztek. Az öreg Mostel 
megsajnálta, szót emelt érte. 

- Talán lehetne, hiró uram. 
- Nem, — monda ridegen. — A mi határo¬ 

zatot a tanács egyszer kimondott, azt többé 
vissza nem veheti. 

A villicus tehát kiment a hóhérért, a ki a 
folyosón lebzselt. Himlőhelyes, erős, zömök 
gömbölyű fejű ember volt. Csendes jámborság 
rítt le az arczárói; inkább lehetett volna gon¬ 
dolni búcsúkon előénekesnek, mint hóhérnak. 

— Lesz valami? — kérdé közömbösen u 
villicustól és ásított közbe, minthogy ma ko¬ 
rán kelt. 

Ugyancsak ott settenkedett már Pohánka is, 
a megtalált kalpaggal. 

- Hej, hej — vakarta fejét a villicus méla-
búsán, a mint átvette - - mindjárt nem lesz 
már ezt mire tenni. 

Ebből aztán értett a hóhér is, kit maga 
után intett a terembe. 

- Fleck mester — szólt a biró a belépőhöz, 
vegye át kend a vádlottat és végezzen vele az 
ítélethez képest. Isten legyen lelkének irgalmas. 

Ez utolsó szavak alatt oly gyorsan, hogy 
szinte észrevétlen füstölgött el a tanács szokás 

szerint, más terembe, hogy az elhurczolási je¬ 
lenet érzékeny részeitől meneküljön. 

Onnan vonult ki aztán néhány pere/, múlva 
az erkélyre, épen a kellő időben, IKIJÍV meg¬ 
lássa fejedelmi kegyetlenséggel, a mint a/, éjjel 
titokban összeácsolt vérpadon a bivalybör ka¬ 
bátos burgerek vivát kiáltásától kisérve lenyesi 
villanó pallosával Fleck mester a Görgey Pál 
fejét, a legjobb fejet ebben a vármegyében. 

Mikor a fej elvált törzsétől, Fleck mester 
lehajolt érte, felemelte magasra, (azt tnondja, 
oly súlyos volt, mintha vasból lenne) körül¬ 
hordozta az emelvényen, miközben harsányan 
kiálta, úgy hogy még a közeli utczákban is 
meg lehetett hallani. 

- így járnak mindazok, a kik Lőcsével 
szembeszállnak ! 

Erre megint éljeneztek a bivalyosak, a mint 
hogy jobbadán csak azok voltak jelen, mert a 
piaczot elzárták még éjjel a többi lakosságtól. 
Idegen is itt csak olyan fordult meg, a ki 
még tegnap jött a gyűlésre vagy más okból 
e véletlenül a piaczi házakban szállt mt-g. Az 
a kevés idegen megindulva nézte végig a 
szörnyű drámát. Az okosabbak mondogatták: 
• Vakmerő, istentelen dolog ez. Lesz még eb¬ 
ből sok sírás egyebütt is.» Csak egy jó vidéki 
alak volt teljesen megelégedve s váltig hadarta 
gyerekei közt állva, kik közül az egyik lányka 
igen csinos volt s egy kis fiú, igen pajkos, 
mert folytonosan belefujdogált egy kis fa¬ 
lovacska farkába, a mit egy síp helyettesített. 

— Látod, Magdalenka, látod, a mit én min¬ 
dég mondok, hogy roppant szeret engem az 
isten. Most is micsoda dolgot látunk. Száza¬ 
kat fizetne más ember az ilyenért. Már maga 
egy nyakazás is valami. De hát még mikor 
egy viczeispánt nyakaznaL Ilyet talán még a 
király se lát. Ne fütyülj, te kis Gyurgyik, 
mondtam már, hogy ne fütyülj, mert még azt 
hiszik, hogy én fütyülök az éljenzők ellen és 
engem vernek meg. 

A/, utc/ákat most már megnyitották. Az 
a IMI kn púhoz került kiséret beérkezett, de 
már késő, mindennek vége, vége... 

\y. első Quendel volt, a ki feldúlt arczczal 
(elrohant a városliá/áni K fels/akitva az ajtó¬ 
kat, berontott ay, erkélyre nyiló terembe, a 
hol a tanács időzött, s a mi a világon mo¬ 
csok csak van, azt tele szájjal szórta rajok. / 
Már épen ki akarták dobatni, mikor elkezdett 
hangosan sirni a legkedvesebb barátja elvesz-
tén. a mi megenyhíté őket. Különben is tele 
voltak dicsőséggel. Az erkély alatt a bivalyo¬ 
sok az «Erős vár nekünk az Isten* zsoltárt 
kezdték énekelni s a hányszor a biró arczát 
meglátták az ablaknál, lelkes ordításban tör¬ 
tek ki. Mit bánta hát a tanács, s kivált a 
biró, hogy egy vén ember ott pityereg. Hisz 
ők egy nagy dolgot Írtak be ma a város tör¬ 
ténetébe. 

A vén ember pedig csak pityergett: 
(Gyilkosok vagytok, gonoszok vagytok, 

meg fog az Isten büntetni. Keresztényeknek 
tartjátok magatokat, de nincs bennetek mák-
szemnyi könyörület. Azt hallom, csak arra 
kért az a szegény úr, hogy legalább a lány¬ 
kájától hagyjátok elbúcsúzni és még azt se 
tettétek meg, pogányok. Oh, Istenem, Istenem, 
mit fog most az a lányka csinálni ? Pedig mi¬ 
lyen szép. Csodaszép. És milyen jó. Hiszen te 
ismered, Fabriczius. 

- Nem ismerem, — jegyezte meg a biró 
hanyagul odavetve. 

- Ej, dehogy nem. Csakhogy álnevet viseL 
Otrokocsy Rozália. 

A szenátorok ijedten ugráltak fel. Fabri¬ 
czius halott halványan zuhant a földre. 

- ML baja, az Istenért? 
Mauks Donáth uram az ajtóhoz rohant és 

kikiáltott a szolgáknak: 
- Hamar, hamar vizet, biró uram elájult. 

IM 
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Orlov. Sancy. Eugénia császárné. Sarkcsillag. 

A LEGNAGYOBB GYÉMÁNTOK. 

Kohinor. 

A KOMÁROMI ERZSÉBET-SZIGET. 
Ha az utasember gyöngyvirág havának az 

elején —• hajón vagy vasúton - - Komárom 
közelébe ér, csodás kép tárul a szeme elé. 
A szőke Duna közepéből óriási fehér folt emel¬ 
kedik ki. Mi ez? Honnét e csodás fehérség? 
A mint az ember közelebb éri, hamarosan 
rájön, hogy nem a délibáb játéka csalogatja 
a szemét, nem a tündérek játékával áll szem¬ 
ben. Az a nagy folt ugyanis virágos dunai 
sziget, s a fehérség rajta a gyümölcsfák száz¬ 
ezreinek tavaszi ruhája. A mint némi szellő 
száll a Duna fölé, a dolog még bizonyosabbra 
válik. Egy-egy áramlat ugyanis bódító illatárt 
csap a hajó felé, sőt ha a szél erőre kap, 
még virágszirmokat is hullat oda. Sok ember 
elmélázva nézi a bájos jelenséget, sokban föl¬ 
támad a kíváncsiság: látni e szigeten a ta¬ 
vasz fenséges munkáját. 

Hát bizony érdemes e szigetre lépnünk bár¬ 
mikor, de különösen hálás dolog ez úgy virág-
fakadás idején. Ilyenkor ugyanis a szépségével 
a Margitszigetet is leveri. Budapestnek is meg¬ 
van a maga gyöngye ez utóbbiban, de a komá¬ 
romiak Erzsébet-szigetje egészen más valami. 
Mesterséges virágágyak, üvegházi növények, 
virágszőnyegek itt nincsenek. Csak holmi pa¬ 
rasztszőnyegekkel találkozunk a mezőin, a 
miket a természet szőtt tarkabarka mezei vi¬ 
rágokból. De vannak ám pompás lápi liliomjai, 
vizi virágjai és ritka réti füvei, miket másutt 
keresve sem találunk. Olyan festői képei is 
bőven akadnak, a mikhez emberi kéz nem nyúlt, 
s rajtok semmit sem rontott. A mélyebb fek¬ 
vésű mezőkön hatalmas hollófüzek, vadkom¬ 
lótól át és átszőtt csalitos cserjék és szálligetek 
váltják föl egymást. A kopolyák és a süllye-
dékek szegélyét csodás nagyságú vörösgyűrük 
és keeskevirágok üük meg. Itt óriási topolya¬ 
fák bocsátják ki az ágaikat, amott százados 
rezgőnyárfák emelkednek az égnek; a tövük¬ 
ben kökény- és galagonyabokrok keresgetik 
az átszürődő napsugárt. A magasabb fekvésű 
helyeket — a sziget elejétől a végéig — gyü¬ 
mölcsöskertek foglalják el. A kertek mindegyi¬ 
két zöld sövény barázdolja és keríti. E sövény 
sűrűbb bokra egy-egy szerelmes madárpárnak 
a boldog búvóhelye. Mivel az énekes madarak 
hasonlíthatatlanul több táplálékot találnak a 
gyümölcsös kertekben, mint a divatos parkok¬ 
ban, s mivel a komáromi sziget hozzá még 
meglehetősen csöndes és néptelen, a trillázó, 
csattogó madarak ezrei és ezrei lepik el min¬ 
den részét. Sehol annyi fülemülére nem talál 
az ember, mint itt. S ha úgy a tavasz dere¬ 
kán a több kilométernyi hosszú, és százados 
fákkal szegélyezett főúton végig megyünk, a 
virágillatból és a madárdalból ugyancsak bő¬ 
ven kijut. Nincs toll, mely ilyenkor a sziget 
szépségét hiven visszaadhatná ! A gyümölcsfák 
beláthatatlan sokaságát — a melyek között a 
százados példányok seregével akadnak - - a 
virág terhe nyomja, húzza. Méhek zümmögése, 
bogarak zsongása, madarak énekszava hangzik 
mindenfelé. Aztán egy-két nap - - és a sziget 
fehér leple lehullik. A tavaszi szellő a szirmok, 
millióit hordja szét. Előbb a fák, most a föld 

lesz hófehérré. Ez is hamar elmúlik. A madár¬ 
dal is megcsöndesedik. S mikorra a piczi 
madársereg szárnyra kel, a rekkenő hév idő 
a sokféle gyümölcsre már piros és sárga szint 
lehelt. Csak akkor, azaz a gyürnölcsérés ide¬ 
jén mutatkoznak a kertbeli urak, csak ekkor-
népesül meg a sziget, kezdődvén a gyümölcs-
kedvelők örömének az ideje. A lárma és az 
élet eltart úgy dióverésig. Aztán ismét meg-
esendesül minden. Bezárják a zölddel befut¬ 
tatott nyári házakat, egy-két szép őszi nap -
és aztán télre fordul az idő. Megint fehér 
lesz a sziget, de ez a fehérség nem az ébre¬ 
dést, hanem a fagyos álmot jelenti. 

A komáromiak Erzsébet-szigetje, a mit min¬ 
den vérbeli komáromi csak sziget-nek hív, a 
város előtt terpeszkedik szét. Körülbelül akkora 
és oly régi, mint a Margitsziget. A mint azt, 
úgy ezt is vashíd fűzi a két parthoz. Mivel a 
téli kikötő építésekor — a város örök ká¬ 
rára - a Duna kisebbik ágát kőhányással 
elzárták, a sziget nyugati csúcsáról (a komá¬ 
romiak szerint orráról) szárazon is a városba 
juthatunk. Igazában tehát nem is szigettel, 
hanem félszigettel vagyon dolgunk. A mint a 
Margitsziget, úgy a komáromi Erzsébet-sziget 
is a letűnt időkben jóval nagyobb volt, mint 
ma. A Duna vizének a szegese és a sebes¬ 
áradat ugyanis kényére nyesegethette a véd¬ 
telen partokat addig, míg kőhányással gátat 
nem vetettek neki. 

A komáromi sziget a XVI. században még 
két részből állott. A felső és kisebbik részét 
«Kis sziget »-nek hívták, az alsónak pedig Nagy 
sziget volt a neve. A kettőt elválasztó érnek 
a holtmedre még ma is látható. Idővel a vá¬ 
lasztó ér eliszaposodván és erejét vesztvén, a 
két sziget egygyé lett. A régi írott emlékek 
aztán vagy Nagy szigetnek, vagy Mészárosok 
szigetének nevezik, a katonáék pedig hadi¬ 
szigetnek hívogatják. Komárom városa kivált¬ 
ságai alapján e szigetet mindig a magáénak 
tartotta és hirdette. Úgy látszik, a vártarto¬ 
mány középkori birtokosai is ezen a nézeten 
voltak, mivel a várost szigetbirtokában soha¬ 
sem háborgatták. A mohácsi veszedelem után 
azonban a vár tartománya a német várkapitá¬ 
nyok kezére kerülvén, a nyomorult városra 
súlyos idők következtek. Nagyobb hatalmuk 
volt ezeknek, mint a város összes pecsétes 
levelének és kiváltságának, s a szegény köz¬ 
séggel azt tették, a mit akartak. Az 1528. év¬ 
től kezdve tehát a város vagyona, joga és ki¬ 
váltsága évről-évre fogyóban, a terhei pedig 
növekedőben vannak. A várkapitányok (mint 
zálogos urak) csináltatták az urbáriumokat, s 
azt Íratták belé, a mit akartak. Bár a XVI. és 
a XVII. század adománylevelei közül egy sem 
állítja, hogy a Mészárosok szigetje valaha a 
várostartományé lett volna, az urbáriumok 
már 1528-tól kezdve a nevezett szigetet a 
várbirtokhoz sorolják, s az ott lévő polgári 
kertektől bért szedegettek. Ily módon a város 
privilégiumai, melyeket a Habsburgok évről-évre 
megerősítettek, homlokegyenest ellenkeztek az 
urbáriumokkal. A kiváltságok Komáromot tel¬ 
jesen szabad városnak mondják, a várkapitá¬ 
nyok urbáriumai pedig annyi terhet és szol¬ 

gálatot rónak rá, mint az utolsó úrbéres falura. 
A vártartománynak l.'diS-ban és a következő 
években készült összeírásai azt mondják, hogy 
a dunai Nagyszigeten a polgárok és a nas/á-
dos katonák kerteket ültettek, s e kertek aztán 
:i vár ii(l\iirl)iráj<mak ivárgrófnak) egyenkint 
évi 40 fillért fizettek. .Eszerint bizonyos, hogy 
a komáromi szigetnek kertművelésre való föl¬ 
használása legalább is négyszáz éves múltra 
tekinthet vissza. A háborús időkben azonban 
a kertek hamar elpusztultak. Az átvonuló ha¬ 
dak, s különösen a császári hajóhad idegen 
matrózai (marinari) ha a szigeten megszálltak, 
mindent fölégettek és elpusztítottak ott, A ko¬ 
máromi várgróf a számadásaiban 1557—1559-ig 
meg-megemlítgeti, hogy a szigeten már egyet¬ 
len kert sincs, mivel a hadi nép mind elpusz¬ 
tította. A következő években a polgárság me¬ 
gint a kertültetésbez fogott; a naszádosok is 
követték a jó példát, s így a sziget megint a 
régi állapotjára verte magát. Azonban 1566-
ban - - a mint a várgróf jelenti - a császári 
hajóhad tűzre vetvén az összes fát, megint 
pusztává tette ti szigetet. Ez időtől fogva a 
szigetet legelőnek bas/nálták. A komáromi 
polgárok és a katonák legeltették ott a mar¬ 
háikat i'-s a lovaikat. A ravasz törökök azon¬ 
ban 1573-ban egymásután hároin éjjel a szi¬ 
getre csaptak s az ott legelő csordákat a csá¬ 
szár ökreivel együtt elragadták. A törökök tol-
vajlóhelyévé válván a sziget, senki sem mert 
odamenni. A várkapitány: Kielman András 
fölhasználván a kedvező alkalmat, a szigetet 
magának foglalta le. Egyik részében a lovait 
füveitette, a másik részét pedig a város er¬ 
szényére kaszáltatta. így tartott ez 1592-ig, a 
mikor Braun Eézmán várkapitány ismét meg¬ 
engedte, hogy a polgárok és a naszádosok'o11 
kertészkedjenek. Ha tehát valaki kertet akart 
fölfogni, szabad volt vele, csak bért kellett 
fizetnie. A sziget tehát ültetvényes teleppé lön. 
Az 1594-ik évben azonban a török megdúlván 
és megégetvén a szigetet, a mit ott talált, ma¬ 
gával vitte. A polgároknak tehát ismét elölről 
kellett kezdeniök a munkát. A XVII. század ele¬ 
jén már ismét sok szép kert akadt a szigeten. 
A város szerencsétlenségére ekkor Eeiffenberg 
Dietrich János volt a főkapitány. Szívtelen, 
dölyfös és mérhetetlenül fösvény ember volt 
ez a Eeiffenberg. Az 1623. év tavaszán min¬ 
den igaz ok nélkül a szigeti kertekre küldé a 
katonáit, s erővel elfoglaltatta a polgári ker¬ 
teket. Mészáros Miklós városi biró meghall¬ 
ván, hogy maga Eeiffenberg is a szigeten van, 
a szegénység könyörgésére az esküdtekkel 
együtt szintén a «Nagy sziget*-re ment. S rá¬ 
akadván Beiffenbergre, a szegénységgel egye¬ 
temben alázatosan könyörgött, hogy őnagy-
sága a szegénységet a kerteknek elfoglalásával 
ne bántsa. «Mi időtől fogva emlékezünk -
monda a biró - - egyenlőképpen várossal és 
sereggel együtt éltük azon szigetet"! Mely alá¬ 
zatos könyörgésre Eeiffenberg éktelen haragra 
lobbanván, disznóknak, gazoknak nevezé a kö-
nyörgő polgárokat, s a muskatérosainak meg-
parancsolá, hogy öljék meg a birót! A vité¬ 
zek azonban nem engedelmeskedtek. Erre 
Eeiffenberg megfogatta őket, s a tisztüket el¬ 
vette tőlük. A birót is fogva vitette a várba 
«s ha az egész város — irja a jegyzőkönyv — 
nem könyörgött volna őnagyságának, három 
pálczával (100 bottal) ugyan megverettette 
volna, de Isten nem engedte és nem bocsá¬ 
totta reá»! 

Eeiffenberg az egész Nagy-szigetet elfoglal¬ 
ván, maga élte azt s házat is építtetett ott 
magának. A kertjüket vesztett szegény pol¬ 
gárok pedig a felhőket szaporíthatták a fo¬ 
hászkodásukkal. 

Eeiffenberg utóda a komáromi főkapitányság¬ 
ban az emberséges Kollonits Ernő volt. !•'./. 
nem tört ugyan a polgárság romlására, de a 
szigeti kerteket mégis pusztulni hagyá, hogy 
ezzel is kárt okozzon a gyűlölt zálogos úr¬ 
nak : Eeiffenbergnek. Az utóbbi szidja is ele¬ 
get Kollonitsot, amért a sxigetet füvelőre és 
kaszálóra fordította! De hiába kotlott az esze, 
Kollonitson ki nem fogott. 

Kollonits utódai nem az ő, hanem Beiffen-
berg példáját követvén és ^nagyobb szarvat 
kapván, mindeneket megmarknltmiukn! Hof-
kirchen főkapitány már nemcsak a nagy sziget¬ 
tel rendelkezett, de börtönbe vetvén a városi 
birót, 1673-ban a város földjeit is a német 

1 . SZÁM. 1 9 1 0 . 5 7 . KVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 15 

katonáknak osztogatta szét. Bár a viszonyok 
még a XVI. században sem javultak, a szath-
mári békesség után a polgároknak és a kato¬ 
náknak ismét megengedték, hogy a szigeten 
kertnek való területet béreljenek. A Mészáro¬ 
sok szigetén tehát dinnyés, dohányos, török¬ 
búzás és katona-kertek keletkeznek, a miknek 
bérét a várkormányzók húzzák. Az 1741—44-ig 
például a várkommendáns a kertek után 45 :> 
forintot kapott, a széna-eladásból pedig 640 
forintot vett be. A sóvontatóknak a szigeten 
szabad volt a legeltetés. 

Mária Terézia korában az agyongyötört Ko¬ 
márom — anyagi romlásának az árán - - sza¬ 
bad királyi várossá lévén, a várkapitányok 
zsarnokságától és fosztogatásától végre meg¬ 
szabadult. Ekkor - - s csakis ekkor - - végre 
Bécsben is beismerték, hogy a dunai sziget 
(Fleischhacker-sziget) igazában mindég a vá¬ 
ros tulajdona volt, de a várkapitányok erővel 
a maguk számára foglalták le. Az ekkor 
(1744-ben) megejtett becsülés szerint a sziget 
évenként 400—600 forintot jövedelmezett, s 
így az értékét 4000 forintban állapították meg. 
Ez összegben a sziget belsejében volt halastó 
értéke is bentfoglaltatik. 

A város kezére jutván a sziget, immár maga 
rendelkezett vele. Jó ideig a régi szertartással 
élt, azaz hogy egy részét legelőnek használta, 
más részét pedig kertekre fordította. A XlX-ik 
század elején azonban a város az egész szi¬ 
getet fölmérette, s megépítvén az utakat, a 
kerthelyeket a polgároknak eladta. A város 
kezén csak a mélyebb fekvésű rétek és a par¬ 
tosok maradtak. A sziget jelen állapotja tehát 
a napóleoni időktől kezdődik. A széltől védett 
pompás talajú és eléggé nedves sziget pompás 
gyümölcstermő helynek bizonyult. A komá¬ 
romi gyümölcs - - főleg az alma - - ízre és 
minőségre az ország bármely vidékének a ter¬ 
mesével kiállja a versenyt. A szilváját és a 
körtéjét is messze földön ismerik. Bámulato¬ 
sán díszlik a szigeten a rózsa. Kora tavasztól 
a fagy beálltáig itt mindig virág borítja a 
rózsatőket. A Erzsébet-sziget jóval naposabb, 
mint a Margitsziget, tehát a rózsái is többet 
és szebbet nyílnak. 

De az Erzsébet-szigetnek nemcsak ezek teszik 
a nevezetességét. A nagy történeti események¬ 
ből, a mik Komáromban 1849-ig lefolytak, a 
sziget is kivette a maga részét. Itt tört ki a 
naszádosok lázadása 1554-ben, mikor 900 fegy¬ 
veres naszádos Bécs ellen indult. Itt ismét¬ 
lődött meg a magyar naszádosok lázadása 
1574-ben, a mit csak nagynehezen csillapíthat¬ 
tak le. Hogy az 1594. évi ostromban, aztán a 
nemzeti fölkelésekben jelentékeny szerep jutott 
e szigetnek, mondanunk sem kell. Az 1848—49-
szabadságharczban is mozgalmas élet volt itt. 
Az itt emelt sánczokból lödözték a német 
tábort. A nagy Duna mentén emelt sánczokat 
csak alig néhány éve hordta el a Duna árja. 

A történeti nevezetességén kívül irodalmi 
jelentősége is meg volna. Hiszen Petőfitől 
Mikszáth Kálmánig alig van nevezetes írónk, 
a ki a szigeten nem járt. Itt, a maga kert¬ 
jében írta Jókai Mór az első regényét. Itt 
tanulta meg a szigeti növényvilág minden tit¬ 
kát, a mit később az Aranyember czímű 
regényében oly nagyszerűen értékesített. Itt 
látta az árvizek pusztítását, a partvédelmi 
munkálatokat, miket a regényeiben később oly 
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mesteri módon megelevenített. Az ősi Jókai 
kert még ma is f önt áll, de már más kézre 
esett és más formára ütötték. Talán csak egy¬ 
két korhadt fa akad benne, a melyik a nagy 
írót még látta. 

A Jókai kerttől nem messze, ugyancsak a 
főúton másik kert is akad, a melynek küszö¬ 
bét szintén sok magyar író járta és járja ma 
is. A Beöthy-család kertje ez, csinos, immár 
száz évet meghaladott nyári házával. E ház 
előtt üldögélt éveken át a jó öreg Beöthy 
Zsigmond, a komáromiak feledhetetlen «ke-
gyelmés ura*! Itt fogadta jó barátait és író¬ 
társait, itt regéigette az egykori magyar világ 
azon kedves emlékeit, a miket csak ő tudott, 
s a mik vele együtt a sírba szállottak. Most 
nyaratszaka az ő helyén a fia: Beöthy Zsolt 
üldögél. 0 is úgy szereti a komáromi szigetet, 
ő is úgy ragaszkodik az ősi házhoz, mint az 
édes apja. S a családi kert a magyar íróknak 
ma még nemesebb bucsújáróhelye, mint volt 
azelőtt. Különösen sokan keresik föl úgy szep¬ 
tember 4-én, mikor a gazda a születésnapját 
tartja. Igazi irodalmi ünnep szokott ez lenni, 
a melyen hűségesen megjelennek Beöthy Zsolt 
írótársai, kik vele együtt lettek nagygyá, aztán 
író tanítványai, kiket ő nevelt a nemzetnek. 
És öregek és ifjak a szeretetben versenyre 
kelve ünneplik a kedves mestert, kinek lelki 
tulajdonságai bilincs módjára kötik mindnyáju¬ 
kat hozzá. Egyik beszéd a másikat éri, egyik 
eszme a másik után pattan ki, s a szellemi élet 
e pezsgése mellett még csak a híres komáromi 
halászlé és a mónárcsusza tesz számot. T. S. 

A GYÉMÁNT. 
Az emberi életben sokszor oly nagy sze¬ 

repet játszó drágakő, a gyémánt, a drága¬ 
kövek királya, anyagára nézve azonos azzal 
az anyaggal, melyet kályháink fűtésére hasz¬ 

nálunk, a kőszénnel, azonos a kályhák, s 
egyéb vastárgyak tisztítására használatos vas¬ 
porral, grafittal, melyből egyébként irónokat, 
s olvasztó tégelyeket is készítenek. A gyémánt 
a legtisztább szén. 

A drágaköveknek általában jellemző tulaj¬ 
donságuk a keménység; a gyémánt pedig az 
összes ásványok között a legkeményebb. Pli-
nius ezt írja róla : . . . oly kimondhatatlanul 
kemény, hogy ha üllőre teszszük, s kalapács¬ 
csal ráütünk, a kalapács visszaütödik, s az 
üllő szétreped. Ez ugyan nem felel meg a 
valóságnak, mert a gyémánt nagy keménysége 
mellett is rideg; aczél mozsárban bizony porrá 
törhető, zúzható. 

Savak, lúgok (izzadtság stb. a mindennapi 
életben) nem oldják, bár — hogy ismét a régieket 
czitáljam — Albertus Magnus híres alkimista 
határozottan állítja, hogy a gyémánt nagyon 
jól oldódik az olyan bakkecske vérében, me¬ 
lyet leölése előtt petrezselyemmel és vörös 
borral tápláltak. (Nem tudom, hogy a bak¬ 
kecskék változtak-e meg azóta vagy a petre¬ 
zselyem s vörös bor, de annyi bizonyos, hogy 
napjainkban semmiféle kecskevérben nem ol¬ 
dódik a gyémánt.) 

Bár szén az anyaga, csak nagy hőben ég 
el szénsavvá (pl.: oxigén vagy durranó gáz 
lángjában). III. Cosinus toszkániai nagyher-
czegnek a gyújtótükör focusában (gyújtópont) 
sikerült elégetnie gyémántot, míg két angol 
tudós légüres térben próbálta elégetni; 1890°-nál 
kokszszerű anyaggá töpörödött össze, majd a 
hő emelkedésével teljesen elégett, azaz szén¬ 
savvá lett 

A gyémánt eredetére nézve különbözők a 
nézetek, de legvalószínűbb az, mely vulka¬ 
nikus eredetűnek tartja: a föld belsejében levő 
óriási hő és nyomás alatt a cseppfolyós szén 
kikristályosodott. Ezt a felfogást támogatja 
Moisson franczia tudósnak a gyémánt elő-

Pendeloque. Fendeloqne. Marqnise. 
Csöpp-alakú. Marquise. Négyszögletes. 

A CULLINAN-BÓL KÉSZÜLT KILENCZ LEGNAGYOBB GYÉMÁNT ; AZ ANGOL KIRÁLYNÉ TULAJDONAI (EBEDET! NAGYSÁGBAN). 

Négyszögletes. 
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állítására végzett kísérletei is. U. i. Moisson 
szénport és vegyileg tiszta vasat villamos hőben 
megolvasztott, s a folyékony tömeget hideg 
vízbe öntötte. A megmerevülő érez oly rette¬ 
netes erővel húzódott össze, hogy e nyomás 
alatt a széntartalom egy része gyémánt alak¬ 
jában jegeczesedett ki. 

Lemoine, kinek ügye a közelmúltban oly 
óriási port vert fel, szintén ez alapon akart 
gyémántot csinálni. De ő a szükséges nyomást 
magában a tégelyben higany hozzákeverésével 
akarta előállítani. Megoldása azonban oly naiv 
volt, hogy már előre kizárta a kísérlet sike¬ 
rét. Agyag tégelyt, ólom fedőt használt, pedig 
tudvalevő, hogy a higanygőz az ólmot meg¬ 
támadja, amalgamozza, az agyag pedig a fej¬ 
lődő óriási hőben megolvadt volna. 

A legrégibb gyémánt-bányák az ázsiaiak. 
Az ó- és középkorban India termelte a gyé¬ 
mántot. A világgyémántok nagy része innen 
származik. Napjainkban azonban már nem 
játszanak szerepet, ki vannak már merítve. 
Híresek a brazíliai bányák, de messze felül¬ 
múlják a délafrikaiak, melyek nemcsak nagy 
mennyiséget, de kiváló' minőségűeket (első 
vizűek) s ritka nagyságúakat is szolgáltattak. 

A gyémánt értéke függ színétől és nagy¬ 
ságától. Legértékesebbek a teljesen színtele¬ 
nek, a sárgásak, szürkék kevésbbé becsesek. 
Ellenben a kék, zöld s rózsaszínűek értéke 
vetekedik a szintelenekóvel. A gyémántot ka-
ráttal mérik; értékének kiszámítása egy régi 
szabály szerint a négyzetes regulával történik, 
pl. ha egy karát értékét 30 koronára veszszük, 
akkor egy négy karátos darab ára 4 x 4 x 
30 = 480 korona. De ez a számítási mód sem 
állja meg helyét, ha nagyobb darabokról 
van szó. 

A karát elnevezés állítólag Kuara nevű 
afrikai növény nevéből keletkezett, melynek 
magvai megszáradva, majdnem teljesen egyenlő 
súlyúak. A vadak ezeket a magvakat használ¬ 
ták az aranypor mérésére; innen jutott volna 
Indiába, hol a gyémánt a egyéb drágakövek 
mérésére használták fel. 

A gyémánt a természetben nem abban a 
szép csillogó fényes alakban fordul elő, mint 
a milyennek mi ismerjük akár saját ékszereink¬ 
ről vagy az ékszerészek kirakataiból. Míg a 
nyers gyémánt a bányából az ékszerészhez 
jut, nagy munkán megy keresztül. 

A bányából kiásott gyémánttartahnú kavi¬ 
csos földet előbb iszapolják, azután szitálják 
s a maradékot kiteregetve, kézzel válogatják 
ki közülük a gyémántokat. Kecsegtetőnek lát¬ 
szik ez a válogatás, pedig sokszor napok, 
hetek telnek el, a nélkül, hogy egy valamire¬ 
való darabot találnának. 

A nyers gyémánt rendesen oktaéder-alakban 
fordul elő, néha ikerkristálykónt összenőve is. 
Az élek és csúcsok nem oly épek, élesek, mint 
pl. a hasított kősóé, hanem le vannak göm-
bölyödve. 

A nyers gyémántot azután a drágakő-köszö¬ 
rűs veszi munkába. Ez először is hasítással, 
köszörüléssel adja meg nagyjában a kő for¬ 
máját, s azután csiszolják rá azt a sok apró 

lapocskát, melyek oly széppé, csillogó-villogóvá 
teszik a gyémántot. 

A gyémántot ékszereken foglalva alkalmaz¬ 
zák. A foglalás kétféle lehet: szabad (a jour) 
foglalás, mikor a foglaló fém csak a karimá¬ 
ját éri a kőnek, s az alul-felül szabadon ma¬ 
rad, így a legszebb, legfényszóróbb darabokat 
foglalják, ezek a brilliánsok. Ha a kő kevésbbé 
fényszóró vagy valami kisebb hibája van, ak¬ 
kor tokosán foglalják. Itt a kőnek csak a felső 
része marad szabadon, az alsó fele pedig a 
dobozszerű tokban van. A tok fenekére fe¬ 
kete vagy ezüst lapocskákat (folio) helyeznek, 
melyek emelik azután a kő szépségét. 

Ha már ennyit beszélünk a gyémántról, 
nem lesz érdektelen, ha a kiváló nagyságúa¬ 
kat, az úgynevezett világgyómántokat is be¬ 
mutatjuk írásban és egynéhányát természetes 
nagyságú képben. 

Á világ legnagyobb gyémántja jelenleg a 
Cullinan (1. ábra), melyet a búrok Edward 
angol királynak ajándékoztak. A délafrikai 
gyémántbányákban találták, nyersen 3025 ka¬ 
rát súlyú volt. 

Egyik oldalán repedés volt, miért is ketté 
kellett vágni.. Ascher József, hires anverszi 
drágakő-köszörűs repesztette ketté, hetekig tartó 
előtanulmányozás után. A Cullinanhoz külön 
asztalt s repesztőkészüléket kellett csináltatni, 
mert a meglevők kicsik voltak a nagy kőhöz. 
A repesztés után egy 1977 és fél, és egy 1040 
karátos darabra esett szót a kő, melyeket az¬ 
után átadtak Koe Henriknek, ki az Excelsiort 
is köszörülte. Ez három segéddel kilencz hó¬ 
napig dolgozott rajta, naponként reggel héttől 
esti hét óráig. A köszörülés jól sikerült; a 
háromezer karátos nyers kőből egy 425 és egy 
102 karátos darab csiszolt kő lett. Került ki 
még belőle egy 92 és egy 62 karátos és több 
kisebb, melyeket az angol király beleegyezésé¬ 
vel jótékony czélra el fognak adni. Elképzel¬ 
hetjük, hogy .micsoda vetekedés lesz a millio¬ 
mosok között, hogy megszerezhessék maguk¬ 
nak a híres Cullinan egy-egy darabját. 

Ugyancsak a délafrikai bányákból került ki 
az Excelsior is, melyet 1903-ban talált egy 
szegény kaffer. Százötven fontot és egy telje¬ 
sen felszerszámozott lovat kapott jutalmul a 
szerencsés kezű fekete. A gyönyörű kékesfehér 
szinű Excelsior 972 karátot nyomott nyersen: 
ezt is a híres anverszi köszörűs, Koe Henrik 
köszörülte. Húsz millió koronára becsülik. 

Az orosz czár kormánypálczájának hegyét 
díszíti a 194 és 3/« karátos Orlow (2. ábra). 
Eredetileg Nadir perzsa sah tulajdona volt, 
kitől elrabolták. A rabló 5000 piaszterért adta el. 
Majd II. Katalin czárnő szerezte meg 450,000 
rubelért az orosz kincstárnak. Beszélik róla, hogy 
valamikor egy indián város Brahma-szobrának 
a szeme volt, s onnan lopta volna el egy 
franczia gránátos. 

A bécsi császári kincstárban őrzik a Flo-
rentini-i (3. ábra), mely kissé sárgás szinű s 
133Vs karátot nyom. Első gazdája Lodovico 
Moro Sforza, milánói regens volt; tőle II. Gyula 
pápához, majd a toszkánai nagyherczeg birto¬ 
kába került. 

A legszebb európai gyémánt a Reyent vagy 

Pitt (4. ábra), mely a franczia kincstár tulaj¬ 
dona. Százharminczhat és háromnegyed kará¬ 
tos, értéke mintegy öt milló korona. Indiából 
származik. Egy szegény rabszolga találta, ki — 
hogy magának megtarthassa — lábaszárát fel¬ 
hasította s a sebbe rejtette a követ. Majd egy 
matróznak Ígérte, hogy szabadítsa ki rab¬ 
szolgaságából, ez hajójára csalta, hol megölte 
szegényt, kövét elvette, hulláját pedig a ten¬ 
gerbe lökte. A gyilkost azonban nem tette 
boldoggá, mert lelkifurdalást érzett; a követ 
eladta, az árát eldorbézolta, végül is felakasz¬ 
totta magát. A gyémánt az angol Pitt Tamás¬ 
hoz került, kitől 1717-ben a regens orleansi 
herczeg vásárolta meg XV. Lajos király szá¬ 
mára. 

Nagymogul (5. ábra) a perzsa sah tulajdona. 
Deria-i-Nor, a fényesség oczeánja volt a neve. 
Nyers súlya 787 V* karát volt, de Hortensio 
Borgis velenezei köszörűs oly ügyetlenül kö¬ 
szörülte, hogy súlya 2977/ie karátra csökkent. 

Szintén óriási gyémántok vannak a matami 
raj ah tulajdonában : a Maiam borneói eredetű, 
367 karátos és a golkondai rajah kincstárában 
a Nizano, mely 340 karátos. 

A Kohinor az angol kincstáré (6. ábra), 
nyersen 763 karát volt a súlya. Háromszor 
köszörülték; utoljára 1853-ban, mikor 106Vie 
karátra csökkent a súlya. Mintegy négyszáz 
év előtt találták India híres gyémántbányájá¬ 
ban, Golkondában. Tömérdek vér tapad hozzá, 
hosszas vándorlás után Nadir sah birtokába 
került, tőle pedig az angolokhoz. 

Brazilia bányáiból került ki a Dél csillaga 
(7. ábra), 1853-ban találták, nyers súlya 254Ve 
karát volt, Amsterdamban köszörülték, mely 
után 125 karát lett a súlya. Egy indiai maha-
radsa vette meg 560 ezer frankért. 

Érdekes története van a Scrncy-nek (8. ábra), 
mely most az orosz czár tulajdona. Merész 
Károlynak köszörülte a híres Borguem de 
Brugge. Merész Károly halála után a portugál 
kincstárba, majd innen egy Saney nevű fran¬ 
czia kezébe került. Ez egy megbízható szol¬ 
gájával III. Henrik herczegnek küldle. De a 
szolgát útközben rablók támadták meg s meg¬ 
ölték. A kincs azonban mégsem került a rablók 
kezébe, mert a szolga látva, hogy meg nem 
menekülhet, lenyelte. Sancynak azután több¬ 
ször megjelent álmában szolgája, s mindannyi¬ 
szor szájára mutatott. Végre felásták a szolga 
sírját s a gyomrában megtalálták az értékes 
követ. 1688-oan II. Jakab angol királyé lett, 
majd keresztül ment XIV. és XV. Lajos fran¬ 
czia királyok kezén is, míg végre 1775-ben 
öt millió rubelért az orosz kincstárba került. 

Ugyancsak az orosz kincstár tulajdona a 
Sarkcsillag (9. ábra) is, mely 40 karátos, szép 
indiai származású. Az Eugénia császárnő 
(10. ábra) 31 karátos. 

A színes gyémántok közül nevezetes a negy¬ 
ven karátos drezdai gyémánt, mely zöld szinű, 
és a kék szinű Hoppé gyémánt, mely igen 
viharos múltra tekinthet vissza. Ezt egy Jean 
Baptiste Tavernier franczia geológus hozta 
Ázsiából s háivm millió frankért XIV. Lajos 
királynak adta el. A gyémántot Amszterdam¬ 
ban csiszolták, mi remekül sikerült. Majd Mon-
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tespan, Fouquet és Mária Antoinette birtokába 
került, kinek szerencsétlen halála után a gyé¬ 
mánt nyomtalanul eltűnt. Csak 1830-ban került 
elő, mikor Dániel Éliás drágakőkereskedő Lon¬ 
donban vetette piaczra. Ekkor Henry Thomas 
Hoppé, gazdag bankár vette meg. 1881-ben a 
newcastlei herczeghez került, hozományul kapta 
feleségével, ki Hoppé-leány volt. Tőlük a má¬ 
sodik fiuk, lord Pelhann Clinton örökölte, ki 
családja rémületére egy amerikai színésznőt 
vett feleségül, ez hordta diadémba foglalva a 
híres gyémántot. Azonban itt sem hozott sze¬ 
rencsét, a házasság boldogtalan volt, úgy, hogy 
el is váltak, a herczeg pedig tönkrement. 
Frankéi Simon newyorki bankár vette meg 
tőle. Alighogy a kő a bankárhoz került, a be¬ 
állott amerikai válság nagyon megingatta a 
hatalmas bank alapjait. Tehát itt sem hozott 
szerencsét. Frankéi Abdul Hamid török szul¬ 
tánnak adta el, a kit - • mint ismeretes a 
közelmúltban detronizáltak. Ekkor Kulib bey 
főeunuchhoz került, kit Konstantinápolyban az 
utczai csőcselék felakasztott. Legutóbb ITabib 
nevű spanyol zsidó drágakő kereskedő szerezte 
meg két millióért. Habibra is csak szerencsét¬ 
lenséget hozott e kárhozatos gyémánt, ugyanis 
a legutóbbi hírek szerint a Szingapore köze¬ 
lében elsülyedt «La Seine» nevű franczia hajó 
utasai között volt a Kék gyémánt legutolsó 
tulajdonosa, Habib kereskedő, ki szintén el¬ 
veszett a tengerben. 

Még nem tudják, hogy e hires gyémántot 
magával vitte-e Habib e végzetes útjára. Szó¬ 
val most legutóbb, alig egy esztendő alatt is, 
három emberre hozott szerencsétlenséget e 
gyémánt. Nem csoda tehát, ha terjed a kék 
gyémánt kárhozatos erejében való hit. 

Cserjést Károly 

A TENGERI SÓ. 
A tenger vizének sótartalma nem mindenhol 

egyenlő. - - Mig pl. a Balti tengerben csak 
1-5—2'5% közt váltakozik, addig a nagyon 
sós Vörös-tenger vizében 4'0%, sőt a Suezi 
öbölben 4'25% a só. - - A Földközi-tenger 
vize átlag 3'8—3'9% sótartalmú. 

A tengervízben eddig 32 különböző elemet 
mutattak ki és pedig ezer súlyrész vízben 34-3 
rész szilárd anyagot. — Legfontosabb ezek kö¬ 
zött a natriumchíorid, vagyis a konyhasó, mely¬ 
ből 1000 részben átlag 26'9 van. A magnesium-
sulfátból, vagyis a keserű sóból, csak O'ií 
van benne, mégis ez adja az egész víztömeg¬ 
nek émelyítőén keserű izét. 

A konyhasó kiválasztása a szabad levegőn, 
a napfény behatása alatt, elpárolgás utján 
történik. — A tenger vizét tisztítás után külöm-
böző szakaszokra osztott medenczékbe bocsát¬ 
ják, mely utóbbiak egymással összeköttetésben 
vannak. - - Bizonyos idő elteltével, - - mely 
függ a levegő szárazságától és a napfény 
erejétől, •— az első nagy medenczébe bocsá¬ 
tott tengervíz egy előre pontosan meghatáro¬ 
zott sűrűséget elérvén, több kisebb medenczén 
megy keresztül, melyekben a sűrűség fokozato¬ 
san emelkedik egész 25—26°-ig, mikor is a 
só kezd kijegeczesedve a víz színén úszkálni. — 

Ez eljárás alatt az élvezhetetlen sók. nehezebb 
lévén fajsúlyúk a konyhasóénál, a külömböző 
medenczék fenekén lerakódnak, úgy hogy a 
kijegeczesedett só már csaknem teljesen tiszta 
konyhasó. - - A folytatólagos párolgás utján a 
viz színén úszkáló sójegeczek mindinkább 
nagyobbodnak, míg végül a medencze egész 
tartalma kijegeczesedik, szilárd alakot ölt. — 
Az egész eljárás 2 — 3 hónapig tart. - E 
mellett ügyelni kell arra, hogy a viz sótar¬ 
talma a 27°-ot ne haladja meg, mert kiilöm-
ben az idegen sók is kiválnak, miáltal élvez¬ 
hetetlen sóvegyüléket kapunk. 

A megszilárdult s szép négyzetes jegeczeket 
mutató konyhasót gúlákba halmozzák, hol éve¬ 
kig eláll, míg a szükséglet szerint előbb egy 
bengerszék alakú malomban külömböző finom-
ságúra megőrlik s azután fogyasztásra elszál¬ 
lítják. 

Az örökké derült ég s a forró afrikai nap¬ 
sugár Egyiptomot különösen alkalmassá tes/.i 
ez iparág üzésére, hol az esztendőnek mint¬ 
egy 320 napja használható f<>! Hőtermelésre. 
Port-Szaid közelében egy nagy telepen évente 
körülbelül egy millió métermázsa konyha¬ 
sót állítanak elő, melyet leginkább Indiába 
szállítanak, miután az ottani nedves, tropikus 
éghajlat alatt lehetetlen a sótermelés. - - A z 
itt előállított só nagybani ára mintegy 2 ko¬ 
rona 40 fillér métermázsánként. 

Schleicher Emil. 

LOBOGÓ TŰZ 
Elbeszélés. — Irta P. Ábrahé-m Ernő. 

Még jóformán alig alkonyodon, már jöttek 
az aczatoló lányok befelé a tanyába. Hanczuzva, 
mulatozva jöttek. Lehettek vagy negyvenen. 
Egy kis púpos, görhedt ember. :iy. öreg Ványa 
ve/ette őket. 

Hajja-c, István bátyám, kiáltotta 
Nyitrai Pista a goré megöl nini is l>i/li;itn;i 
vagy tixi-t ! 

- Hisz egygyel se bírnál! vágta \iss/a 
az öreg Yányn, a lányok pedig zajos kaca¬ 
gással nevettek <>-

- Majd nevetnétek még ti is! — hangos¬ 
kodott a legény. 

- Hát hiszen az is lehet, - - hagyta rá az 
öreg, - - hanem m<>,t okosabban teszed, ha 
hozol egy kis vacsorafőssö kórót. 

- Hozhatok - mondta a legény csende¬ 
sebben, s hamar nekiindult. 

S nemsokára kigyulladtak a gyepen az apró 
pásztortüzek s a hunyorgó, pislákoló lángokat 
körülheverte az éhes, egészséges lánynépség. 
Öt-hat telepedett egyik-egyik mellé, H várták, 
hogy megfőjjön a leves, meg a kása. 

Közben véget ért a tanyai cselédség napi 
munkája is, s lassan-lassan összeverődtek a 
lányok körül. Nézték őket s tréfálkoztak. 

Csendes tavaszi idő volt. Alig-alig fuvintott 
a gyenge májusi szél. Még a szomszédos tisza¬ 
menti rét méntás-zsályás illatját is csak elvétve 
birta a tanyába verni Hanem azért, hogy ham¬ 
vadni kezdett a parázs, s szinte észrevétlenül 
estébe árnyadt az alkony, érezni lehetett, hogy 
hflvösödik. 

Akarlok-e melegedni, lányok? - kér-
de/.te n gsi/da. 

Akarunk! Hogyne nkimiánk ! - kiabál¬ 
ták össze-vissza. 

A gazda pedig kivette szájából a pipát s a 
legényekbe/ fordult: 

- Eredjetek hál, ín'1, oszt vigyetek a tanya 
kö/epére egy pár öl s/almát! 

Czaga Jóska a lányokra né/ett: 
.lói van. \is/iink, liánéin akkor tüzet is 

ugorjatok ! 
Nosza kerekedett <lé\aj jókedv: 

Hogyne ugornánk ! Ugrunk ! Én is ugrok ! 
Én is! 

Nagy lii/et raktak a legények, s a lobogó 
sy.almaláng hatalmas veresbe felu'rlő nyelvek¬ 
kel nyaldosta az ereszkedő setétséget. 

A lánynépség pedig nekiszaladt a esajuloso 
lángnak, s egyik a másik után ugrottá át. 
Mess/iről s/aladtak néki s úgy \illantak elő a 
tíi/l'ényre. mint éjszakai síiríi feketeségböl a 
hulló esillag. Szökkenésiiklien lelihent. csapó¬ 
dott a szoknyájuk, s meg-meg fehérlett a lábuk 
húsa. 

A tanyaiak pedig gyönyörködtek lienne, lég-
kivált meg a legénye. 

— Hej, lányok — mondta az öreg Ványa — 
lennék csak vagy húsz esztendővel legényebb! 

- Ej ha, - - vetette Kovács Eszti. - tán 
csak nem István bátyám settenkedett az éj¬ 
szaka a hodály körül'' 

- Hát settenkedett valaki? kérdezte a 
gazda. 

- Nagyon kerülgette valamék a bodályt, de 
hogy mind a három ajtaja zárva volt, nem 
tudott közénk férni, - nevetett a lány. 
Pedig váltig szeretett volna. 

- Mékőtök volt? - - fordul t az öreg Ványa 
a legényekhez. 

Azok hallgattak. 
- Nem te voltál, Pista? - kérdezte az 

öreg Nyitrai Pistától. 
- Ha csak este nem. De akkor mind ott 

voltunk, s ijesztgettük a lányokat, hogy rájuk 
törjük az ajtót. 

- Na, na, hé', fenyegette meg az öreg,^ 
vettein észre, nagyon hajoltok egymáshoz P̂ vi-
vel. Igen jársz utána! 

Ha járok is, nem roszban járok! — 
mondta a legény daczczosan. 

- Nem arra mondtam. Csak hát ti még 
fiatalok vagytok, én meg már öreg vagyok. 
Hát csak figyelmeztettelek. 

Kvi pedig nem is sejtette, hogy róla beszél¬ 
getnek, s hangos kiáltással szökte át a tüzet. 

— Ejha, Évi, de nagyot ugrottal! — mondta 
Czaga Jóska, s sóvárogva tapadt a szeme a 
lány hullámos testére. 

- Ha ugrottam is, nem néked ugrottam ! -
vetette vissza a lány büszke rátartisággal. 

Haraggal villant meg a legény szeme. Eégóta 
legyeskedett már a lány körül, de sose kapott 
tőle egy jó szót se. Most meg ennyi nép előtt 
ad ki rajta. Jóformán azt se tudta, mit mond, 
csak visszavágta hirtelen felindulással: 

- Tudom! Az éjjel is másnak ugrottal! 
Hangosan mondta, hallhatta mindenki. Olyan 

haraggal fordult a lány-a legénynek, hogy még 
a tűzugrást is abbahagyták a lányok: 
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EGY KIS BALESET. 

Ha hírbe piszkol a gyalázatos ! — mondta 
Évi sírva. 

Ha vén volnál, nem keverednél hírbe -
vélte az öreg Ványa. 

Hát István bátyám is azt hiszi ? - - kér¬ 
dezte a lány elkeseredve. 

Én nem hiszem. Csak azt mondom, hogy 
a fiatal könnyebben kerül bajba. 

- Ha fiatal vagyok ÍH, nem vagyok rowz ! 
Még azt is megveri az Iston, a ki mondja! -
mondta Évi sírásba csukló szavakkal, azután 
hátravetette a fejét, s ment daczosan, elkese¬ 
redve, mint a kinek semmihez semmi köze, a 
hodályba. - - Bolond vagy, hé ! — szólt utána 
a gazda. 

Pár perczig mind hallgattak, azután az öreg 
Ványa perelni kezdett Czaga Jóskával, a lányok 
pedig lassan-lassan megint belemelegedtek a 
tüzugrásba. 

Egyszer aztán csak azt mondja az öreg 
Ványa: 

— Eredjetek már, Eszti, nézzetek azután a 
lány után, osztán vigasztaljátok meg! 

Harmadmagával ment Eszti a hodályba. 
Alig lépett be az ajtón, csak elkiáltja magát 
kétségbeesve: 

- Jöjjenek már, István bátyám, felkötötte 
magát Évi. 

Csak Czaga Jóska maradt a tűz mellett, a 
többi mind egyszeribe a hodályba szaladt s 
egy-kettőre levágták a lányt a gerendáról. 
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- Mit mondtál, gyalázatos? 
- Hallhattad! 
- Hát mered mondani, hogy láttál az éjjel 

a hodályon kívül? 
- Hogy te voltál-e, vagy más, nem tudom. 

Csak a ruháját láttam. Épen olyan veres kocz-
kás volt. 

- Hazudsz ! Gyalázatos ! .Egy szavad sem 
igaz ! Azért beszélsz, mert nem adok rád sem¬ 
mit! Te! Bitang! Lányok! Együtt háltunk 
mind a hodályban! Látott-e valaki közületek 
kimenni? 

A lányok mind hallgattak. Évi pedig Búzás 
Erzsihez fordult: 

- Erzsi, te melletted aludtam ! Néked tudni 
kell! Voltam-e kinn az éjjel? 

- Én aludtam, - - felelte a lány csendesen. 
- De felébredtél volna, ha kimentem volna ? 
- Lehet — mondta az. 

Czaga Jóska érezte, hogy ha most hazug¬ 
ságban marad, örökre oda a becsületének, hang¬ 
súlyozva kérdezte: 

- Nyitrai Pista is mért lopózott volna a 
hodály mellé, ha nem szót váltani véled? 
Láttam, mikor elment a kút felé. 

- Láthattál! — mondta Nyitrai Pista in¬ 
dulattal. — Inni voltam. Ha egyebet mondasz, 
hazudsz! 

—• Na mi lesz, még összementek itt! -
lépett közbe az öreg Ványa. KÜZDELEM A LABDÁÉRT. 

TÁMADÁS A KAPU ELLEN. 

J É G - H O C K E Y J Á T É K TÁTRALOMNICZON. — Jelfy Gyula fölvételei. 

- Hozzátok a tűz mellé — mondta az öreg 
Ványa, - - hátha a melegen jobban feléledne. 

Nyitrai Pista pedig csak odaállott Czaga 
Jóska elé: 

- Ezért te felelsz Isten előtt, Czaga Jóska! 
- Én állok elébe! - - felelte az daczosan, 

de látszott rajta, hogy meg van rendülve. 
Mondod-e még, hogy őt láttad az éjjel? 

- Sötét volt, de olyasforma volt. Azért más 
is lehetett. 

Az apja is elébe állott: 
- Engem pedig apádnak ne merj többet 

mondani! 
- Hát hiszen ellehetek szülém nélkül is — 

felelte a legény elszántan. 
Nyitrai Pista pedig nem bírt tovább magá¬ 

val ; egész dühös erejével kiáltotta: 
- Nem láttál te, bitang, senkit se az éjjel! — 

s mellbe vágta a legényt, hogy az hanyatt 
vágódott a lobogó tűzbe. 

Jól összeégett, mire kivergődött a lángok 
közül; felemelte az öklét, s szemeszöktében 
akart Nyitrai Pistára rohanni. 

- Üssétek a gyalázatost! Lányok! — kiál¬ 
totta az öreg Ványa. 

A lányok pedig, mielőtt még összemehetett 
volna a két legény, közberohantak, s felbőszülve 
szidva, gyalázva, ütötték Czaga Jóskát az ök¬ 
lükkel, a hol érték. 

Jóska pedig nem védekezett ellenük; hátat 
fordított, két karját a feje köré fonta az üt-

legek ellen, s indult kifelé a tanyából szót¬ 
lanul, csendes lépésekkel, görnyedten, neki a 
nagy, sűrű, árnyékos éjszakának. 

JÉG-HOCKEY JÁTÉK. 
Azok közül a sportok közül, a melyeket a 

sportok hazájából, Angolországból hoztak be 
hozzánk, a legújabb & jég-hockey, a korcsolyá¬ 
zók kedvelt játéka. Mindössze vagy két éve, 
hogy nálunk foglalkozni kezdtek vele, de kor¬ 
csolyázóink között máris nagy hivei akadnak. 
A hockey labda-játék a jégen ; annyiban hason¬ 
lít a footballhoz, a melynek szabályait megfe¬ 
lelő módosításokkal átvette, hogy itt is egy 
kapuba kell a labdát behajtani, csakhogy nem 
lábbal rúgják, hanem görbe végű ütőfával 
ütik, melynek bandy a neve. A pálya beosz¬ 
tása, a csapatok elrendezkedése is olyan, mint 
a.footballé. A labda, a mely akkora, mint egy 
tennisz-labda, a jégen fut a bandy ütése nyo¬ 
mán s a játszók korcsolyázó ügyességének 
dolga, hogy mozgását követni, a kaputól elhá¬ 
rítani tudják. 

Hogy mily hamar lett általánosan kedveltté 
ez a szép játék, mutatja az, hogy most már 
tömegesen játszszák a korcsolyázók. A buda¬ 
pesti városligeti jégpályán már 20 társaság 
jelentkezett rá, a tátralomniczi Tátra-klub 
pályáján is lelkes hivei vannak. Már külföl- LÖVÉS A KAPURA. 

CORNER. (Hibás lövés, melyre büntető lövés jön,) 

a szükségességét, hogy külföldi újságok sakk-köz¬ 
leményeire legyenek kényszerülve a magyar sak¬ 
kozók, hanem azzal is, hogy jelentékeny módon 
hozzájárult a magyar sakkozás nagyszerű lendü¬ 
letű fejlődéséhez. 

Erre az időre, az ötvenes esztendőkre esik kö¬ 
rülbelül a magyar sakkozásnak az a korszaka, a 
mikor első sikereit aratta. Ez időtájt alakult az 
első magyar sakk-egylet, a Pesti Sakk-Kör, a mely¬ 
nek tagjai között szerepeltek Szén, Grimm és 
Löwenthal, az első magyar sakkmesterek; ezek¬ 
ben az években rendezték az első külföldi nem¬ 
zetközi mesterversenyt Londonban, 1851-ben, a 
melyben Síén József magyar sakkmester volt az 
egyetlen, a ki csak egy játszmát vesztett és ezt 
is az akkori világbajnokkal, Andersen Adolffal 
szemben. 

A (Vasárnapi Újság» sakkrovatának megalaku¬ 
lása idejére esik a sakkozásnak Magyarországon 
való rendszeres kifejlődése. Fölemlítésre méltó 
érdeme a (Vasárnapi Újságé sakkrovatának, hogy 
közleményeivel nemcsak nevelte, fejlesztette a ma¬ 
gyar sakkozók tudását, hanem ezenfelül még tö¬ 
mérdek hivet is szerzett a nemes játéknak. 

Az első magyar nyelvű, sakkra vonatkozó köz¬ 
lemény Rozsnyay Mátyás tollából való, és 1859 
június 21-én jelent meg «A sakkjáték* czímmel. 
Ebben a czikkben ismerteti a sakkjáték főbb sza¬ 
bályait és a szerkesztőség a czikkhez fűzött meg¬ 
jegyzésében megígéri, hogy mihelyt élénkebb 
igényeket fog tapasztalni a sakk iránt, nem fog 
késni, hogy ebben az irányban is megfeleljen a 
várakozásnak. 

diekkel is mérkőznek, januárban egész sereg 
német hockey-játszó jön Budapestre a mieink¬ 
kel összemérni ügyességét, a magyarok pedig 
Bécsbe, Prágába, Drezdába, Lipcsébe, Berlinbe 
készülődnek. 

ÖTVEN ÉVES A "VASÁTNAPI ÚJSÁG" 
SAKKROVATA. 

Ötven esztendővel ezelőtt, 1859 deezember 11-én 
jelent meg az első sakkrovat a (Vasárnapi Ujság»-
ban, a melyet ebben az időben Pákh Albert szer¬ 
kesztett. Ez volt az első sakk-közlemény, a mely 
magyar lapban megjelent De nemcsak ennek az 
ötven esztendős fönnállásnak a kapcsán nevezetes 
a (Vasárnapi Újság* sakkrovata, hanem annak a 
révén is, hogy épen ez az újság volt az első, a 
mely értékelte a magyar sakkozók kívánságát, föl¬ 
ismerte a sakkozás kulturális jelentőségét és he¬ 
lyet engedett ennek a művészetté finomult, nemes 
játéknak Azért is nevezetes és följegyzésre érde¬ 
mes, mondhatni: kulturális jelentőségű ez az öt¬ 
ven esztendős dátum, mert ennek a sakkrovatnak 
a megalapozása arra az időre esik, a mikor ná¬ 
lunk, Magyarországon jelentősebb lendületet vett 
a sakkozás. A tények, a multak elfogulatlan szem¬ 
lélése után bízvást el lehet mondani, hogy a 
(Vasárnapi Ujság» sakkrovata nemcsak azzal szol¬ 
gálta a sakkozás fejlesztését, hogy sakk-föladvá-
nyok és nevezetesebb versenyjátszmák közlésével 
bőségesen kielégítette a magyar sakkozók érdek¬ 
lődését, és ezzel a vállalkozásával elvette annak 

A JÁTÉK VÉGE. 

JÉG-HOCKEY JÁTÉK TÁTRALOMNICZON. - Jelfy Gyula főlvételei. 



VASÁENAPI ÚJSÁG. 
1. SZÁM. 1910 . 5 7 . KVFOLYAH. 

Úgy látszik, a magyar sakkozók nagy örömmel 
fogadták ezt a czikket, a minek következtében a 
• Vasárnapi Ujság»-nak igéretét be is kellett vál¬ 
tania. 1859 deczember 11-én azután rendszeresen 
meg is indult a sakkrovat. Az első föladvány-
nak Rozsnyay Mátyás a szerzője. Érdekesnek tart¬ 
juk itt bemutatni az első, magyar újságban meg¬ 
jelent sakkföladványt: 

l-ö SAKK-FELADVÁNY. 
Rounyay Hátyásiól 

Séttt. 

a b c d e f g h 
Világos. 

Világos húz s a 4-ik húzásban matot, mond. 

Eleinte csak kéthetenkint közölt nevesebb föl-
advány-szerzöktől (gróf Pongrácz, Rozsnyay Má¬ 
tyás, Lőwenthal, Bayer Konrád, Willmers Kudolf); 
később azonban már minden héten megjelennek 
ezek a föladványok. 

Rozsnyay Mátyástól később a magyar sakkozók 
egyik legkiválóbbja, Erkel Ferencz, a nagynevű 
zeneszerző veszi át a sakkrovat vezetését, a me¬ 
lyet mindig olyan nívón tartott, hogy bizvást 
versenghetett a külföldi lapok hasonló közlemé¬ 
nyeivel. 

Most, ötven esztendő multán, visszaidézve egy 
félszázad emlékeit, megérdemelt büszkeséggel gon¬ 
dolunk vissza arra, hogy a «Vasárnapi Ujság» 
ebben a tekintetben is az úttörő szerepét ját¬ 
szotta és ezt a hivatását is mindig tökéletes kész¬ 
séggel töltötte be. Rozsnyay Mátxást, Erkel Fe-
renczet, a magyar sakkozás tartalmas emlékekkel 
körülövezett neves úttörőit ennek a rovatnak a 
vezetésében nyomon követték mások, a kik talán 
nem voltak olyan jelentős egyéniségek, a kiknek 
a neve ha nem kerül is a magyar sakkozás tör¬ 
ténetébe, a kiknek azonban épen olyan erős am-
bicziója, hogy a «Vasárnapi Ujság» révén ugyan¬ 
olyan szolgálatokat tegyenek a magyar sakkozó¬ 
közönségnek, mint a nagynevű elődök 

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

Irta Szemére György. 

L 
A Nemzeti Kaszinó társalgó-termében épen 

összeült volt a «szkupstina». .. . 
Vámházy, a világhírű tudós elmesélte (vagy 

hetvenedszer), hogy a londoni állatkertben nem 
egyszer sétált karonfogva az angol királynővel 
s egyben szemére hányta a magyar arisztok-
rácziának, hogy a tudományt nem becsüli meg 
benne az értéke szerint. 

Tibay báró, a kinek a legroszabb időben 
(nagykövetjelölt korában) kissé meglágyult az 
agya, a világbéke megvalósításának egy általa 
kieszelt formuláját tálalta fel. 

Kanut, de génére Megyer, a híres vadász, 
tigrisekre és vadbakokra vadászott. 

Klimanóczy végre, a megátalkodott firtli, 
ükanyja, született Poniatowszka herczegnő szo¬ 
kásaival dicsekedett: megfürdette a szegény 
asszonyt szamártejben és exotikus pókok háló¬ 
jából szövetett fátyolt az arczára; a mi min¬ 
denesetre szép fantáziára vallott, mert köz¬ 
tudomású tény volt, hogy nagyapától fölfelé 
egész a birkák importálásáig bacsók voltak a 
Klimanóczy ősei. 

A szknpstina egyéb tagjai egyelőre emész¬ 
téssel foglalkoztak és bunkósvégű havannákat 
szívtak, az öreg Szentmarjay gróf kivételével, 
a ki hortyogott... 

— Az én dédanyám, a Poniatowszka, a len¬ 

gyel király húga - - berregte Klimanóczy az 
orrán át, — olyan asszony volt, hogy sohase 
járt gyalog még az egyik szobából a má¬ 
sikba s e . . . 

— Trara! Ilyet meg ne beszélj, - - intette le 
a nagyősű férfiút Mándoky gróf, miközben bele¬ 
trombitált a zsebkendőjébe, - - mert kinevet¬ 
nek, tradradratta. . . 

Klimanóczy megorrolt. 
- Azt az embert szeretném én látni! 

— Hát — jelentkezett Mándoky — mindjárt 
itt vagyok én magam la, hahaha, hihihi, bru-
hahihi . . . 

Klimanóczy ágaskodni akart, de egy várat¬ 
lan intermezzo visszalökte a székébe. 

Klimm . . . bumm . . . durr! . . . Kivágódott 
a szárnyasajtó, meg becsapódott döngő robaj¬ 
jal, kettészelve a csúfolódó Mándoky kacza-
gását. 

Hatalmas öles férfi bukott be az ajtón és 
egy pár harczias lépéssel a csillár alatt ter¬ 
mett. Frakkot viselt, de nem lehetett rászabva 
a frakk, mert csak a könyökéig ért az újjá. 
Nadrágja alól is kilátszott a lakkos czipője 
füle . . . Első pillanatra egy vén betörő benyo¬ 
mását tette: arcza veres volt, mint a karma¬ 
zsin, szeme úgy villogott, mint hiuzé az éjben, 
merész karvalyorra alatt keskeny ajkak, pom¬ 
pás bajusz, hatalmas állkapocs. Alapjában im¬ 
pozáns férfi volt, de nyilvánvaló, hogy gonosz 
szándékkal robbant a nagy urak fészkébe, mert 
kihivóan előrecsapta a ballábát s le sem vette 
a czilinderét. 

Az urak felugráltak. Gekszi grófnak torkába 
szaladt a szivarja, Szentmarjay felriadt álmá¬ 
ból és segítségért kiabált. A többiek is mene¬ 
külni szerettek volna, de eszükbe jutott, hogy 
őseik gyávaságukon való szégyenükben meg¬ 
fordulnának kriptáikban, hát helyt állottak, 
csak a tudós szaladt el; annak meg nem vol¬ 
tak ősei. 

És síri csend támadt a fényes teremben. 
Minden szem a vén betörő kezére tapadt. Né¬ 
melyek előregurnyadtak, hogy első gyanús 
mozdulatára rávessék magukat. Lélek sem 
akadt a társaságban, a ki meg ne esküdött 
volna, hogy bomba van az anarchista keblé¬ 
ben s hogy fel akarja a kaszinót robbantani. 

Az ellenben csak állott, nem nyúlt a kebe¬ 
lébe. Aczélos, nyugodt szemét szinte kedélyes 
kíváncsisággal legeltette a díszes társaságon és 
mintha sohase látott volna hasonló csudát: 
roppant érdeklődéssel figyelte a társalgó álló¬ 
órája járását: a ketyegést, az inga lengését. 

Jó egy pár másodperczig tartott, míg fölen¬ 
gedett valamennyire az általános rémület fagya 
s felszabadultak a megdermedt idegek. Az agyak 
elkezdtek szabályosan működni s hovatovább 
arra az eredményre jutottak, hogy nincs féle¬ 
lemre ok. Ujabb magatartásából Ítélve, nem 
bombavető anarchista a jövevény, hanem va¬ 
lami szegény kiszabadult őrült . . . Az urak a 
szerint bántak vele. 

Első sorban Kanut, a tigrisvadász s legtöbb 
ősű utód a jelenlevők között, érezte magát hi¬ 
vatottnak, hogy szembeszálljon a lefokozódott 
veszedelemmel. Kivágta mellét s egy lépést tett 
az őrült felé. 

— Barátom, vegye le a kalapját, nem va¬ 
gyunk korcsmában. 

A jövevény csodálkozva nézett le rá. 
- Kalapomat ?! Mi az a kalap ? 

Pompás mély hangja volt, tekintete nyugodt, 
tisztavizű szeme tüzet csak az elfogultság té¬ 
veszthette össze az öntudatlanság kétes lidércz-
fényével. Csak a szavai hazudtolták meg a 
látszatot. 

- Nem tudja, mi a kalap? - - rivallt rá 
Kanut. 

- Nem. 
- Az a födő, a mi a fején van. 

A jövevény levette czilinderét; körültapo¬ 
gatta, megbabrálta. 

- Ahán, ezt a bolondoknak való süveget 
nevezik kalapnak ? 

Felborzolta a czilindert és szívből nevetett. 
— Maga a bolond! — támadt rá Kanut. — 

Ajánlom is, távozzék feltűnés nélkül. 
Az idegen egy félölet lépett, majd rádűlt 

Kanutra. Az megijedt és hátraszökött. Pedig 
nem ijeszteni akart az idegen, csak így adott 
kifejezést újabbi bámulatának. 

- Én? — kiáltott fel, szemét karikára fel¬ 
rántva. — Én távozzam ?_. . . Hát eszeteket 

vesztettétek, édes véreim, avagy csak az erős 
körtespiritusz szédítette meg a fejeteket? 

A kaszinó urai összenóztek. 
Tibay báró belebújt a telefonbódéba és a 

mentőkért telefonált. 
Az öreg Szentmarjay elkezdett hahotázni. 
Kanut összesúgott Gekszi gróffal. Ez meg¬ 

értése jeléül bálintott a fejével, aztán átvette 
barátjától a vezető szerepet. Odalépett az őrült¬ 
höz és megfogta a karját. De azonmód el is 
eresztette, akárcsak egy villamos-telepbe mar¬ 
kolt volna bele. És alig birta kinyögni: 

Üljön le kk . . . edves bb . . . aratom! 
A Gekszi gróf ijedtségét nem értette senki. 

Nem szokott a Gekszi hebegni. 
jfi lelt? — kérdezte tőle Kanut. 

. Uraim, - - jelentette ki a grófocska fél¬ 
hangon, barátai felé fordulva, — sohase tapasz¬ 
taltam én ilyen csudát. Olyan ennek az ember¬ 
nek a karja, mint a vert vas, vagy öntött aczél; 
megütöttem benne a körmömet. . . 

Az örült külörnben engedett a Gekszi gróf 
felszólításának, belevágta magát egy angol bőr-
zsöllébe, széllyelterpesztette lábát, egyet sodorin-
tott hatalmas bajuszán, aztán csípőjére vágta 
kezét, úgy nézett farkasszemet a rábámészkodó 
társasággal. 

Az urak megbotránkoztak a szemtelenségén, 
de Kanut rájuk csikkantott a szemével, hogy 
ne ingereljék, mert ki talál rajta törni a düh, 
mielőtt megérkeznének a mentők. Ezt az intel¬ 
met mindjárt szét is súgta a barátai között. 

Azok helyeseltek neki és várták a mentőket. 
Addig is beszédbe ereszkedtek a veszedelmes 
emberrel, nehogy tartózkodásuk gyanút keltsen 
benne. 

- Honnan jött, kedves barátom? - - kér¬ 
dezte tőle Klimanóczy, raccsolást, orrhangot 
felejtve reszketegen. 

Az őrült rákapta szemét, oly hirtelen fej¬ 
mozdulattal, hogy a jó Muki ijedtében majd 
hanyattesett. 

- Mondom, hogy részegek vagytok, kedves 
véreim, — szólalt meg, — avagy bolondgomba 
terem ezen a vidéken . . . nem tudom. 

Az öreg Szentmarjay roppant humorosnak 
találta a helyzetet; nem állottá meg, hogy ki 
ne aknázza. ,,,,., 

- Miért gondolja uraságod, - - kérdezte a 
bolondtól, miközben szemöldöke alá nyomta 
monokliját, - - miért gondolja, hogy bolondok 
vagyunk ? 

Csak azért, - - válaszolt ez, - - mert 
ép az imént hívtatok le magatok közé s alig¬ 
hogy rászántam magamat erre a rengeteg meg-
alázkodásra, kapja magát az a keskenyfejű (s 
újjal rámutatott Kanutra) és azt ajánlja: tá¬ 
vozzam föltűnés nélkül, kend meg — fordult 
Szentmarjay felé — azt kérdezi tőlem : honnan 
jöttem?. . . Véreim, - - konkludált a szeren¬ 
csétlen (?) ember, - - e z a ti eljárástok róka-
kölyökhöz illik, nem magyar emberhez. 

Az urak, ha nem szepegtek volna még min¬ 
dig az esetleges rohamtól, igen mulatságosnak 
találták volna a bizarr szituácziót. Egyné-
melyikük, gyáván bár, így is elmosolyodott. 
Sőt Szentmarjayt még a humora se hagyta el. 

- Hahaha, - - mondotta, - - uraságodnak 
igen erőteljes a stílusa! 

— Magyar! — dördült meg az őrült. — A mi 
a májamban, az az ajkamon. 

- Hehehe, azt tapasztaljuk . . . Persze, -
taktikázott az öreg gróf, hogy jobban bele 
nyomulhasson a szerencsétlen ember lelki 
világába, — persze, mi csakugyan berúgtunk 
kissé a spiritusztól, mint mondani tetszett és 
végkép elfelejtettük, hogy hívtuk uraságodat. 
Nem emlékeztetne rá, ki s mikor hivta? 

- Szívesen, — s térdére csapott az őrült. — 
A bolonddal és részeg emberrel csakugyan úgy 
kell bánni, mint a kis gyerekkel. . . Hát -
adta meg a választ, — a tizenhatodik ükuno¬ 
kám hitt /('. 

. . . A tizenhatodik ükunokája! . . . Az őrült 
mániája mind mulatságosabb körvonalakban 
bontakozott ki a társaság szemében. Mert hogy 
valaki egy élő ember tizenhatodik ősének kép¬ 
zelje magát: az már olyan perverzitása még a 
beteg agyvelőnek is, a milyet a legugrósabb 
képzelőtehetség is alig tudna kitalálni. 

- Egyszóval nraságod egy ős, — ugratta a 
bolondot a vérszemet kapott Szentmarjay. 

- Természetes, hogy az vagyok. Mi 
lennék ? 
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- És ha szabad kérdeznem, kinek az őse? 
Az idegen ember megcsóválta fejét. 

- Hát annyira oda vagy, fiacskám, hogy 
már azt is elfelejtetted, miszerint az ember 
csak a saját utódjának lehet az őse! 

- Azt tudom, — kedélyeskedett a gróf, -
csak a nevét nem tudom, nevet kérünk. 

- Hűm, — s hümmögött a bolond, — ak¬ 
kora lurkó lenne az ükunokám: lóvá tette 
volna az üköregapját!... Azt mondta nekem, — 
fordult méltatlankodva a társaság felé, — hogy 
az egész nemzet nevében és megbízásából szó¬ 
lít a földre. Hogy mindnyájan vártok rám: ve¬ 
szélyben a haza, rántsam ki valahogy a pácz-
ból, a mibe belesavanyították a király lelketlen 
tanácsosi . . . Becsapott volna a lókötő, senki 
se várt rám, csak a maga nevében csalt l<-'.' 

Az urak hovatovább egész hozzászoktak, 
mondhatni: hozzákedélyesedtek a furcsa s 
nyilván ártalmatlan őrülthöz. Nem is igen 
bánták, hogy késnek a mentők. 

Nevet kérünk, ösztökélte újból 
Szentmarjay, - - azzal még mindig adós ne¬ 
künk uraságod. 

- Nem tudom, — elégítette ki a bolond az 
általános kíváncsiságot, — nem tudom, ismeri¬ 
tek-e az ükunokámat. Héderi Kont Gábor a 
neve. 

Az urak összesunyítottak. Alig bírták vissza¬ 
fojtani kitörni vágyó kaczagásukat. . . Hédery 
Gábris! A kis gőgpolcz, a ki restelkedve fog 
kezet mindenkivel, a kinek legalább is egy 
máltai lovagságra való családfája nincs ! Való¬ 
ságos irónia, kaczagtató komédia, hogy az 
őrült épen egy ilyen embert választott ükuno¬ 
kájának. Úgy kell neki! Micsoda heczczet csi¬ 
nálnának vele, ha most hirtelen közéjük top¬ 
panna. Holtra kaczagnák magukat. 

- Hihihi. - - súgta nevetve Gekszi gróf a 
Kanut fülébe, - - addig idézte Gábris a túl-
világi szellemeket, míg íme komolyan vette a 
tizenhatodik üke s lelépett hozzá a földre . . . 
Hihihuhu, így figurázza ki a végzet a spiri-
tiszta hóbortokat! 

Tudnivaló ugyanis, hogy híres spiritiszta 
vala Hédery Gábor gróf; hitte a szférákat, a 
hét eget, sőt bízott a reinkarnaczióban, a ma-
terializáczióban is . . . (Hát íme itt van a ma¬ 
tériája !) 

Azonban nem lehetett sokat mókázni, hogy 
ki ne találjon valahogy törni, szórakoztatni 
kellett az érdekes őrültet. 

- Tehát kegyed egy Héderi Kont, — kon¬ 
statálta komoly képpel Kanut. — Szabad tud¬ 
nunk, hogy melyik? Mikor született? 

(Folytatása következik.) 

A PÁRISI GYUJTOGATOK. 
(Az 1871-iki kommüii lázadás.) 

Ismerteti 

RÁKOSI VIKTOR. 

BEVEZETÉS. 
Francziaország legújabbkori történetével fog¬ 

lalkozva, egy nagyon érdekes és tanulságos 
időszakra bukkantam, melyről magyar nyelvű 
munka alig jelent meg. Ez az 1871-iki kom-
mün-lázadas. 

Néhány naiv álmodozó, egyesülve egy csomó 
vakmerő kalandorral, hatalmába keríti a világ 
legelső városát, az emberi művelődés közép¬ 
pontját, mely nagy idők óta irányítója volt az 
emberiség haladásának és szabadságtörekvései¬ 
nek s ott két és fél hónapon keresztül, mint 
élet és halál ura, hallatlan garázdálkodást visz 
véghez. 

Az ember, olvasván ez uralom történetét, 
néha azt hiszi, hogy Offenbach parodisztikus 
operett-alakjaival van dolga, de azért a neve¬ 
téstől alaposan elmegy a kedvünk, még a mo¬ 
solygás is odafagy ajkunkra, mert a komédia 
tragédiára fordul s humor helyett könny és vér 
patakzanak végig rajta. 

A párisi kommün-uralom történetéből min¬ 
denki leszűrheti a maga tanulságait. 

A nép azt, hogy a demagógok véres szája és 
csattogó fogai mögött legtöbbnyire kielégíthe¬ 
tetlen étvágy, beteges nagyravágyás, hiúság és 
szereplési viszketeg lakik. Még szerencse, ha 
ez nem párosul gonoszsággal, romlottsággal, 

mert akkor képes egy egész nemzetet az ör¬ 
vénybe taszítani. 

A politikusok megtanulhatják belőle, hogy 
nem jó a nép szenvedélyeivel játszani, eléje 
megvalósíthatatlan ábrándokat tűzni, nekik 
hizelegni, mert aztán a felébredt és kitörő 
szenvedélyeket nem tudják a medrükbe vissza¬ 
szorítani. 

A sajtó is megtanulhatja, hogy a nehéz, 
nagy kérdéseket ne tárgyalja frivol felületes¬ 
séggel és könnyelműséggel s a nép lelkét ne 
mérgezze meg hazudozással. rágalmakkal és a 
tekintélyek lerombolásával. Ám pukkaszsza meg 
a hólyagszerűen fölfújt nagyságokat, de egy 
nemzet komoly értékeihez ne nyúljon hozzá. 
E korszak ijesztő látványul tárta elénk, hogy 
a francziák jobban tudták gyűlölni egymást, 
mint ellenségeiket. 

Az ilyen tanulságokat minden nemzet és 
minden korszak megszivlelheti. Azért talán 
nem végezek fölösleges munkát, ha a Kom-
műn történetét részletesen hozzáférhetővé te¬ 
szem a magyar közönség számára. Ez egyszer 
tanulhatunk a más kárán, hozzá teszem, hogy 
minden káröröm és elfogultság nélkül. 

Négy évtized múlt el azóta, hogy Parist a 
saját fiai fölgyújtották, mint egykor llómát egy 
félbolond császár és mint Moszkvát egy tatárba 
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ojtoit muszka. Ma már hidegen konstatáljuk, 
hogy a politikai programm, mely a kommün 
lázadására ürügyet szolgáltatott, egy megvaló¬ 
síthatatlan agyrém volt, mely azóta semmiféle 
proletár-párt programmjábán nem foglal he¬ 
lyet, sőt a munkások politikai mozgalmai ép 
ellenkező irányban fejlődtek. A kommunizmus 
a legszélsőbb községi autonómiát hirdette, a 
modern szocziálizmus pedig az állami minden¬ 
hatóságon épül fel. 

A községi autonómiának az a mértéke, a 
melyet a kommün hirdetelt, a czivilizálat-
lanság belső-afrikai állapotát teremtené meg 
Európában. Belső-Afrikában tudvalevőleg min¬ 
den falunak más királya van, a mit tudomá¬ 
nyos nyelven anarkiának neveznek. Hogy ez 
Európában mit jelent, azt megmondja Maz-
zini. 

Mazzinit, ezt a vérbeli forradalmárt és szü¬ 
letett konspirátort. a ki Cavourral és Garibaldi¬ 
val a XIX. század egyik legnagyobb művét, az 
olasz egységet előkészítette, megérlelte, sőt 
nyélbeütni segített, bizonyára szaktekintélynek 
fogadja el mindenki ezen a téren. Nos, ez a 
Mazzini lesujtólag nyilatkozott a kommünről. 
Óva inti honfitársait a kommün példájának 
követésétől. Francziaország - - úgymond — 
a XVIII. században megcsinálta a múlt for¬ 
radalmát, de nem képes megcsinálni a jövő 
forradalmát. Francziaország egy elöregedett és 

tehetetlen nemzet lett, mely képtelen diadalra 
juttatni a társulás elvét, a szocziálizmust. Ez 
a feladat az olaszokra vár. A kommün forra¬ 
dalma időszerűtlen, majdnem bűn volt meg¬ 
csinálni a németek szemeláttára, a kik Paris 
erődéiben ülve, páholyból nézték azt. A kom¬ 
mün egy olyan programmot nyújtott, mely ha 
diadalra jut, Francziaországot visszalöki a 
középkorba s megfosztja őt a feltámadás re¬ 
ményétől is, nem évekre, hanem évszázadokra. 
Francziaország ez esetben el volna veszve az 
emberiség, a haladás és a czivilizáczió szá¬ 
mára. Az ország atomjaira esnék szét. Mint 
nemzet megsemmisülne s ezerszeres egyenet¬ 
lenség által gyötörve, idegen hódításnak könnyű 
zsákmányává lenne. Ez a programm a maga 
egészében meggátolja a haladást, erkölcstelen 
és ellenkezik az emberiség javával. A nemzet, 
a mely elfogadja, öngyilkosságot követ el. 

Ha tehát a kommün programmja lehetetlen 
s ha a kommün vezérei nagyrészt képtelen 
alakok, hogy tudta mégis ez a mozgalom a 
világ legelső városát hatalmába keríteni ? -
kérdik tőlünk a kommün pártfelei és védel¬ 
mezői. 

Erre nagyon könnyű feleletet adni. csak a 
kommün-lázadás előzményeit kell elmonda¬ 
nunk. 

Az 1870-ben kitört franczia-porosz háború 
Francziaországot politikai és katonai hatalmá¬ 
nak tetőpontjáról taszította le. 1870 január 
elsején még egész Európa lázas feszültséggel 
leste a franczia császár újévi beszédét s nyolcz 
hónappal később ez a rettegett alak a legszé-
gyenletesebb vereségek egész sorozata után 
mint bukott hős, a németek foglya volt. Soha 
nem álmodott csalódás, kiábrándulás érte a 
hiú, érzékeny és elbi/ott franczia nem/etet. 
Legfájdalmasabb részét, a gloiret találta a ha¬ 
lálos döfés. Az elesett Napóleont gúnyknczaj, 
megvetés, düh és elkeseredés kisérte a szám¬ 
űzetésbe. Egyszerre kinyílt a nagy ország 
szeme s mindenki tisztán látta, hogy milyen 
ingatag, romlott alapokon nyugodott a császári 
hatalom, mely egykor véres erőszakkal kerí¬ 
tette kezébe Francziaországot. 

Ilyen körülmények közt egy cseppet se cso¬ 
dálatos, hogy a szeptember 2-iki szedáni ka¬ 
tasztrófa első hírére Gambettának és barátai¬ 
nak egy kézlegyintéssel sikerült a császárságot 
elsodorni s helyette a köztársaságot kikiáltani. 
Igaz, hogy ez Parisban történt, mely mindig 
ellenzéki és mindig republikánus volt. De Pa¬ 
ris példáját az egész nemzet követte s jófor¬ 
mán huszonnégy óra alatt megszületett a har¬ 
madik köztársaság. 

Parist újra láz fogta el. Megvolt a bűvös 
jelszó: a köztársaság, mely az összes nemzeti 
erőket egyesíti. A szemek előtt felvonultak a 
nagy forradalom hagyományai, melyek azt re¬ 
gélték a mai kornak, hogy a köztársaság me-
zítlábos katonái hogyan verték ki az európai 
császárok hadseregeit. A boulevardokon szaka¬ 
datlanul hangzott a vérforraló Marseillaise s 
a végletekre hajló lelkekben újra fellobogott a 
remény, hogy most már ki fogják űzni a po¬ 
rosz inváziót. 

A köztársaság kormányának elnöke Trochu 
tábornok volt, a kit egyúttal kineveztek Paris 
katonai kormányzójává. A kormány lelke és 
legtehetségesebb férfia Gambetta volt. Elnevez¬ 
ték magukat a nemzeti védelem kormányának. 
Föladatukat megállapították ebben: az ellen¬ 
ség kiűzése a franczia területről. A kormány 
tagjai 1íözt volt Rochefort, a geniália, éles tollú 
újságíró, a párisi nép halványa, a kit a császár¬ 
ság üldözései tettek népszerűvé. Most is bör¬ 
tönből hozták ki, hogy miniszteri székbe ültet¬ 
hessék. 

Ezek a nagyrészt egyszerű, szürke, czivil 
emberek, ügyvédek és képviselők óriási felada¬ 
tot vettek a nyakukba. Az el fogottak és szét¬ 
vertek helyett új hadseregeket szervezni, ezek¬ 
kel az ellenséget kiverni s a köztársaságot meg¬ 
alapítani. A poroszok kemény ütéseitől elbó¬ 
dult ország ellentmondás nélkül csatlakozott 
hozzájuk és követte őket, belátván, hogy oko¬ 
sabbat egyelőre nem tehet. A monarchisták is 
félretették apró játékaikat és mindenki a zászlók 
alá sietett. 

Ezalatt a poroszok körülzárták Metzet és 
gyors menetekben közeledtek Paris felé. Az új 
kormánynak tehát az a kolosszális feladata 
volt, hogy a két millió lakosságú várost az 
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ostromra elkészítse, katonasággal és élelmi¬ 
szerrel ellássa. Két hét alatt ezt megcselekedni: 
titánoknak való munka. 

Paris védelmére körülbelül fél millió embert 
állítottak fegyverbe. Ebből százhúszezer volt a 
rendes katona, nyolczvanezer a vidéki népföl-
kelö, garde mobile, és körülbelül háromszáz¬ 
ezer a párisi nemzetőr, garde nationale. A vé¬ 
delem élére Trochut tették, egy jóravaló büró-
generálist, teoretikus katonát, minden nagyobb 
kvalifikáczió és tehetség nélkül, a kiben fővezér 
létére még egy óriási hiba is volt: az, hogy 
nem hitt a feladata sikerében s kijelentette, 
hogy Paris védelme egy hősies őrültség. Ez a 
meggyőződése aztán minden elhatározásában 
habozóvá és kapkodóvá tette. Nem tudta ma¬ 
gát semmiféle nagyszabású tervre elszánni, a 
mi aztán környezetét is lassanként kislelküvé 
tette. A mellett a másik részen ott állott az a 
kilátás, hogy ha Paris megadja magát, vége 
a háborúnak s Francziaország a poroszok bár¬ 
minő feltételeit kénytelen elfogadni. 

Ily körülmények közt kezdődött meg a világ¬ 
történelemben soha nem látott óriási küzde¬ 
lem : egy több, mint két millió lelket számláló 
hatalmas város és az azt hermeticze körülzáró 
német hadsereg között. Szeptember 25-én Paris 
teljesen el volt zárva a külső világtól, mely-
lyel csak póstagalambok és léghajók útján 
érintkezett. Kellemes, enyhe, derült őszi idők 
jártak Élelmiszer volt még bővében s a köny-
nyűvérű párisi még heczcznek tekintette a 
rendkívüli állapotot. Fegyvennoraj zúgott vé¬ 
gig a városon, egyik végétől a másikig, min¬ 
denki uniformist húzott és katonásdit játszott 
s mindenki bízott benne, hogy a vidék óriási 
hadseregeket fog küldeni Paris fölszabadítására. 
S egyesülve a párisi erőkkel, összetörik a né¬ 
met vasgyárul Új remény, új csalódás. És 
pedig annál érzékenyebb csalódás, mert ezút¬ 
tal a köztársaság bűvös erejébe és legyőzhetet-
lenségébe vetett hit szenved alatta. 

Francziaország e pillanatban irtóztató kava¬ 
rodás képét mutatta. Metzet, százötvenezer ka¬ 
tonájával, már körülölelte a németek fojtogató 
karja. A szedáni foglyok Németország felé 
masiroztak. Az ország jóformán le volt fejezve, 
mert Parissal nem érintkezhetett. Lent, a Loire 
mellett, új hadseregek gyülekeztek, de pótol¬ 
hatták-e ezek az olaszországi, afrikai és mexi¬ 
kói veteránokat, kik szégyentől égő arczulattal 
vonultak a német várak felé? 

Ecseteltük e képet, hogy ezzel megfessük a 
nemzet és különösen Paris lelki állapotát, mely 
érthetővé teszi, hogy miért lett oly könnyen 
prédájává a kommün könnyű fajtájú emberei¬ 
nek, beteg és abszurd politikájának. 

(Folytasása következik.) 

A HÉTRŐL. 
A karácsonyi szám. Nem az idén termett meg 

az az elmésság, hogy Magyarországon deczember 
25-ike és január l-jé között van a legtöbb dolguk 

az embereknek, mert akkor - - a lapjuk kará¬ 
csonyi számát kell elolvasniuk, de ez a viczcz 
minden újabb karácsonykor nő az aktualitásában, 
mert egyre jobban — megszűnik viczcznek lenni. 
A karácsonyi számok, még pedig nemcsak a bu¬ 
dapesti, hanem a vidéki lapok karácsonyi számai 
is már olyan dimenziókat öltöttek, hogy a ki vé¬ 
gig akarja őket olvasni, öt-hat napot csakugyan 
rá kell szánnia erre a mulatságra. Mikor azután 
az emberek ott állanak a biblia-vastagságú lap¬ 
példányok tömegei között, kiadók és olvasók fe¬ 
jében egyszerre megmozdul a kérdc s : hát érdemes 
volt-e ez a produkczió? A haszon vagy a gyö¬ 
nyörűség arányban áll-e a temérdek munkával, 
költséggel, fáradozással, a mely e papiroshegyeket 
termelte ? Harmóniában van-e az ilyen kirukkolás 
egyáltalában az újság föladatának természetével? 
Mert, és ezt se elfelejteni nem szabad, se letagadni 
nem lehet, az újság a nap, az egyetlen nap szá¬ 
mára készül, a melyen megjelent. Az a lapszám, 
a mely ezen a napon csupa virulás volt, csupa 
érdekesség és frisseség, huszonnégy óra múlva 
már hihetetlenül megfakult, mondhatni — elkor¬ 
hadt. Látnivaló tehát, hogy a napilapoknak e 
bravúros produkcziója ellen lehet elég komoly ar¬ 
gumentumokat fölvonultatni és pedig a legsulyo-
sabbakat a kiadói érdek szempontjából. Mi tehát 
az oka annak, hogy a karácsonyi szám mégis 
minden esztendőben nő, duzzad és ráliczitál az 
elődjére? Az ok egyszerű: a dokumentálás álta¬ 
lánosan emberi vágya. A vágy, a mely minden 
embert, tehát minden emberi vállalkozást is tüzel; 
megmutatni: mit tudunk, ha teljes erővel akarunk 
tudni! Ennek a vágynak a terméke a hatalmas 
karácsonyi szám és a benne megnyilatkozott ener¬ 
gia adja az értékét, a mely' nemcsak tartalmi ér¬ 
ték, hanem adatbeli érték is. Mert az újság do¬ 
kumentáló képessége a természeténél fogva óriási. 
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Eovatai az élet egy-egy területének tükörképét 
adják nap-nap után : a politikáét, az irodalomét, 
a művészetét, a közgazdaságét, hirdetési rovata 
az ipari és üzleti életét. A kulturális élőt terüle¬ 
tére is bizonyára jellem/.): mekkora tükörre van 
szükség, hogy az egész mrglássek benne. Az új¬ 
ságnak ez a természete adja a karácsonyi szám¬ 
nak, egy mondhatjuk - statisztikai értékét. 

# 

A póseni por. Modern drámaíróknak való téma 
ez a póseni por, véres megcsúfolása egy olyan 
érzésnek, a melyet szentnek tisztelni a Mayer 
Czecziliák ellenére se szűnhetünk meg soha. Ez 
a Mayer Czeczüia, egy vasúti bakter felesége, 
nyolcz esztendővel ezelőtt eladta csecsemő fiacs¬ 
káját egy lengyel grófi családnak, a melynek -
örökösre volt szüksége. A csalás sikerült. De a 
lengyel gróf testvére, a kinek a kis örökös tér 
mészetesen útjában volt, gyanakodott, kutatott, 
nyomra jutott és Mayer Czeczüia, a ki képes volt 
rá, hogy eladja a fiát, mert pénzt kapott érte, 
képes volt arra is, hogy leleplezvén magát, vissza¬ 
követelje, mert - még több pénzt kapott érte. 
Kétszáz márkáért belement a csalásba, a mely a 
grófi rangot és milliós vagyon örökségét szerezte 
meg a fiának, kétezer markáért kész volt rá, 
hogy — mindettől megfoszsza. A biróság úgy Ítélt, 
a mint ezt a tárgyi igazság parancsolta. A gróf¬ 
nak nevelt gyermeket megfosztotta azoktól, a kik 
a magukénak nevelték és szerették, megfosztotta 
a rangtól és jóléttől, a melynek szegényke öntu¬ 
datlan bitorlója volt és visszaadta az igazi any¬ 
jának, a szeretetlenségnek és a nyomorúságnak. 
így kellett lennie, mert a kiderült valóság így 
parancsolta. És a német társadalom mégis nyug¬ 
talan, izgatott, lázong az Ítélet miatt. Nem a bi¬ 
róság ellen lázong, hanem — az igazság ellen, a 
mely oly kegyetlen, hogy miatta a törvény se 
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lehet könyörületes. Ez a nyugtalanság nem ért¬ 
hetetlen. Mert bizonyos, hogy itt egy ártatlanon 
nagy sérelem esett. Az egész életét tönkretették. 
Ez az ártatlan: a gyermek A szegény kis Mayer 
Józsi, a kit a paragrafus a palotából a kunyhóba, 
a fényből sötétségbe kergetett. Pedig n ua^y por 
összes szereplői között nála egy sincs Imiitelenel.li. 
A póseni biróság itJlete tis/ta és igazságos. De 
azért, ha ebben a gyermek-pörben is bölcs Sala¬ 
mon lett volna a bíró: vájjon ez lett volna-e az 
Ítélet? Elismerte volna-e a gyermek anyjának nzt, 
a ki maga tagadta meg anyai voltát akkor is, a 
mikor eladta a gyermekét, akkor is, a mikor visz-
sznkövetelte ? Mert egy bizonyítéka ennek a nő¬ 
nek mindenesetre hiányzott, mikor anyai jogáért 
síkra szállt. Az anyai szive. És anya-e az, a ki¬ 
nek nincsen anyai szive? 

* 
Hotelek. A ki figyelemmel kiséri a mi fővárosunk 

fejlődését és számon tartja a fejlődés adatait: észre 
kellett vennie egy jelenséget Ez a jelenség, a mely 
különben statisztikai adat, az, hogy Budapesten 
az újabb időkben nemcsak azoknak épül fel új 
ház, a kiknek ez a város a hazájuk, hanem azok 
számára is, a kik látogatóba jönnek falai közé. 
A statisztika beszéli, hogy a legutóbbi pár eszten¬ 
dőben több hotel épült és tervezödik Budapesten, 
mint idáig egy pár évtized alatt. Ennek oka és 
magyarázata nem lehet egyéb, mint az, hogy Bu¬ 
dapest nemcsak azoknak lett szűk, a kik lakni 
jönnek ide, hanem azoknak is, a kik ideiglenes 
tartózkodásra keresik föl a magyar fővárost. Már 
pedig, ha ez így van, akkor a halálát vagy leg¬ 
alább is megrokkanását jelenti egy frázissá lett 
sárelmünknek vagy panaszunknak, a mely egy ten¬ 
gernyi téntát sírt el azon való bánatában, hogy 
Budapestnek nincsen idegenforgalma. Ez a panasz 
annyira közkeletűvé vált, annyira megmohosodott, 
hogy az emberek szinte pietásból se merték volna 
egy kicsit vizsgálat alá venni. Pedig olyan jelen¬ 
ség, a mely a revíziót megokolttá tudta volna 
tenni, nem hiányzott. A vonatok jó pár esztendő 
óta ugyancsak telten érkeznek Budapestre és nem 
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lehet azt mondani, hagy ez a sok érkező mind 
haza jönne vajíy lakúi jönne ide. A tömeges ven¬ 
déglátás például nagy kongresszusok alkalmá¬ 
val — újabban korántsem forgatja ki annyira ren¬ 
des képéből a várost, mint régebben. -Mind olyan 
jelenség, a mely azt bizonyítja. lio^\ a/, idegen már 
nem lehet annyira idegen Budapesten, mint egy¬ 
koron. A legújabb jelenség, a hotelek s/apun» 
megint csak ej;y sx.elll e jellem/,0 és besy./'des jelen¬ 
ségek láuczábaii. A hoteleket lii/.onyára nem azok 
számára építik, n kik itt lakunk, se azok számára, 
a kik m-m jönnek ide. liánéin a \endé^eknek. 
a kik az Idegenforgalmai eMn;ilják. A/ idegenfor¬ 
galmat, a melynek » hij'umit i'n;\ láts/.ik könnyebb 
észrevenni, mint a jelenvalóságát. Lehet talán 
a/ért, mert a hi;in\a iiau:\ol>li \nlt. mint a mek¬ 
kora ma még a jeleiivalóságo. 

¥ 

/•.V/;/ különös mutatványról Egy fiatal versíró, 
így hirdetik az újságok, odaül \alamely konczert-
terem pódiumán az asztal mellé és negyvennyolcz 
óra leforgása alatt, így nyílt színen, megkölt há¬ 
romszáz verset. Erről a belépődíjas produkczióról 
már eleve sok szó esik, több olyan, a mely elitéli. 
sőt megbotránkozik rajta, mint a melyik magasz¬ 
talja.'Vannak, a kik egyenesen a költészet meg¬ 
csúfolását, profanizálását látják benne és ezért 
fakadnak ki ellene. Hogy nem ünnepi magasságba 
és misztériumába emelése a lantpengetésnek, az 
bizonyos. A mint hogy a czirkuszi akrobata-mu¬ 
tatványok és halálugrásos produkcziók se számí¬ 
tanak az erő és a hősiesség nagyszerű follilugolásai 
közé, noha erő és bátorság kell hozzájuk. A hir¬ 
detett akrobata-költői mutatványról még az se bizo¬ 
nyos, hogy ennyi és ilyen közössége lenne a köl¬ 
tészettel. Lehet, sőt nagyon lehet, hogy az a há¬ 
romszáz rigmus messzebb áll majd mindattól, a 
mi költészet, mint az északi sark a déli sarktól 
Ebben az esetben valóban profanizálása lesz a köl¬ 
tészetnek, de nem azért, mert belépődíjas produk¬ 
czió formájában, tömegben és egyvógtében termett, 
hanem csak azért és annyiban, mert minden 
rósz vers sérelme a költészetnek. Sajnos azon-

A LÉG. 
JOBB. SVAICZI SELYEM 

Kérjen mintákat újdonságainkról feketében, fehérben és 
színesben : EoltBnne.Cachemir o, Shaatung-, Duchesse, 
Crépa de Cliiue, Cótelé, Messallne, Mtmsseline 120 
cm. széles, méterenként K 1.20 és feljebb. Bársony és 
plfis ruháknak és blúzoknak stb., úgyszintén hímzett 
blúzok és ruhák batisztb.in, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis szavaloltun szolid selyemszöveieket áru¬ 
sítunk közvetlen a magánvevöknek bénner.tve és már 

elvámolva. 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 23 (Svaicz.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál és köszvénynél, aczukor-
betegscgnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Hűgyhajtó hatásúi 

Vtimtnt«i t Ktairti wétitktti! 
TillMta tluU! 

Kapható áttánt/ritíereiktdáekben vagy " 
Slini/e-Lipócti Salratorforrát- Vállalatnál 

Budapat, V. Rudolf-rakpart l. 

Hirdetések felvétetnek Blockner l. hirdető-
irodájában. Budapest, Sütő-u. 6. 

„ 
V 

:: Jaj, be jó! :: 
Menlhol fo(|szappan 
a legjobb fogtisztitó szer. 
Aki egyszer megpróbálja, 
annak más nem kell. Kap¬ 
ható gyógytárakban, dro¬ 
gériákban és illatezer-üz¬ 
letekben valamint a ké-

szitó'nél Sztraka gyógysz. Moholon, l kor.-órt. 

SZŐLŐ O LTVÁNY, 
iiölöressióröl é* borról nagy í n m r a n *» bénncotve küldöm meg 
képe* 4rjeBy*ékemet U & J t)U , kl O 2 ü n é t tudatja. 
EIÍD könyvet még » is kérje, a ki rendelni nem akar, mert 
ebből megtanulhatja a izölote lepi té i t » e mellett sok 
siólökép nn benne. Siölöoltvány okból éj más egyéb európai és 
amerikii sima és gyökeres ressiokből, l Tilághirü Öe lawaré -
ból állandóan több millió készlet eladó, olcsó ár mellett Több ezer 
el i ímerőlevél , közte több herczegi és grófi uradalom lói. Czim : 
SZtiCS SA.NDOR F I A szílőlelep* Bihardió .zeg . 

bán ros/ verseket kmic/crt-terem, nézőközönség 
és záros terminus nélkül is szabiidon lehet írni és 
a mi mindezek jiélkül nem büntetendő cselek¬ 
mény, ezekkel a járulékokkal se \alik bünteten¬ 
dővé. Viszont azután az is lehet vagy legalább is 
nem abszolút lehetetlenség, hogy a vé^kiiuemlésig 
folyó költés /iiliiitii-íiilHin jó versek is teremnek. 
Már pedii,' 'l jó \ers nem |>rofimi/!Íliísit n költé-
sxetnek :il;kor se, lm tótágast állt a költő, mikor 
daloltii, a mint hogy a rósz vers prnfanizáliísa a 
knlti'"-/einek akkor is, ha Alinena templomában, 
hófehér lepelben l'urágta n/ alkotója. De, úgy vél-
jiiK. e/t n/ eijes/; \allalko/ást nem az irodalom 
Vagy a kollt's/et. hanem esak ax H/let s/ompont-
jábó] lehet bírálni \a;'\ ínérleirelni. lía likad kö-

.ég, a mely nem sajnálja a belépődíjat, hogy 
egy urat lásson, a ki hároms/á/at költ egyvégté-
ben, akkor rendben \an a dolog; ha ax emberek 
iu ín bizonyulnak kellő mennyiségben kiviint-siak-
nak a spektákulumra, akkor ax, idea rósz üzleti 
gondolatnak bizonyult. A költészet profanizálásá-
ról azonban nem igen lehet szó, mert a hol pro-
fanizálnak. ott a költészet soha sincsen jelen. 

A «VASÁRNAPI UJSÁG» 
57-ik évfolyama. 

A «Vasárnapi Újság* a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint 130 íven s több mint 
másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink 
és művészeink közreműködésével jelen meg. 

Előfizetési föltételeink: 
A • Vasárnapi Ujság> negyedévre 4 korona, fél¬ 

évre 8 korona. 
A a Vasárnapi Újság* a •Világkrónikáival 

negyedévre 4 korona 80 fillér, félévre 9 korona 
60 fillér. 

Az előfizetések a «Vasárnapi Újság* kiadó¬ 
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők. 

Steckenpfárd-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan = 
• :: a bőr részére. 

Valódi nemes harczi kanári madarak. 
;. Kitnnö és szorgalmasan éneklő hímek darabja 8, 
p 10, 14, 15, 18, 20 és 25 korona, tenyésznőstények 

darabja 3 és 4 korona. Élő megérkezésért szava¬ 
tolok ! A legmesszebbmenő garancziák. A szállítás, 
mintán a csomagolás a legczélszerübben eszközöl¬ 
tetik, a legnagyobb hidegben is történhetik. Ár¬ 

jegyzék kanárikról, papagál jókról, tengerentúli madarakról 
és kezelési, valamint tenyésztési utasítás 20 fillér bélyeg el¬ 

lenében küldetik. 

KÍNA BORA VASSAL 
Hyfflvnlkn* kiállítás 19O6 teg-mag-asabb kitönt. 
Erő«itószer gyengélkedők, vérszegények é» 
lábbadozók számúra. Étvágygerjesztő, ideg-
12666 erfiiitő és vér javít ó sier. 
Kitflnö íi. 6000-nél több orvosi -vélemény. 
I. Serravallt, o. <• tir. idnri niiiití Trieste-Bareela. 

\asirolhito < gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
K 2.60, literes öregekben K 4.80. 

• " • • ^* G^M l ^^ 
• • € • l Cl J €M 

n e tétovázzék, hanem 
= használjon azonnal 

mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. Ara l korona 20 fillér. 
Készíti B o r o t v á s Taitiás gyógyszerész K i s p e s t e n . * * * * * * Orvosok által ajánlva. 

Bcrctvás 
Kapható mi 

Három doboznál 
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HAZAFELÉ A VÁSÁRBÓL. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A királyné futárja. Hcrczeg Ferencz néhány 

fényes sikert aratott történeti tárgyú munkáival, 
az Ocskay brigadérosnak köszönheti a legzajosabb, 
a Pogányok-nak s a .Bizónez-nak legmélyebb si¬ 
kereit. Most ismét a multakba ment legújabb re¬ 
génye tárgya'rt: a franczia forradalom kitörésének 
pillanatában kezdődik A királyné futárja története. 
Az irót nyilván az a kiáltó ellentét vonzotta, a 
mely a finomkodó, kecsesen erkölcstelen, elpuhult 
rokkoko udvari világ s a forradalmárok vad, ke¬ 
gyetlen, mindent stilus nélküli világa közt van s 
mely a lélekrajznak nagyon érdekes, a legnagyobb 
művészek erejéhez méltó problémákat ad fel. A re¬ 
gény kezdete egy rokkoko pastourelle: a szép 

kellemes, hatásos hashajtószer 
felnőtteknek és gyermekeknek 

egyaránt. 
Enyhe és biztos hashajtó, hatását orvosok 
többszörösen kipróbálták, s ezért a „Califigf" 
néven ismert Kaliforniai FügeszÖPp tisz¬ 
tasága és rendkívül jóhatásu tulajdonságai¬ 
nál fogva állandó vagy múló székrekedés, 
emésztési zavarok és étvágytalanság esetén 
orvosok által ajánlott, szívesen használt szer. 
Különösen kell ügyelni a „Califig" védjegyre. 

^Minden gyógyszertárban kapható. Nagy üveg 3 kor. Kis üveg 3 kor.. 

Clermont herczegnő és a királyné futárja, a ma¬ 
gyar származású Szentgály András édeskés, szen¬ 
timentális, de az édeskés külső alatt — legalább 
a férfi részéről — emésztöen szenvedélyes szerelmi 
idillje. Az arisztokrata-ölő forradalmárok fordítják 
tragédiává az idillt, előlük menekülve lehámlik a 
herczegnőről az udvari dáma affektácziója, egészeü 
szerelmes asszony lesz, kész követni szerelmesét 
akárhova, akár a magyar pusztába is, de csak 
addig, a míg franczia királyi katonatisztek társa¬ 
ságába kerülnek s életük biztonságba jut. Ekkor 
a herczegnő ismét — herczegnő lesz s Szentgály 
sorsa meg van pecsételve. Bősz haraggal veti ma¬ 
gát a forradalmi hadsereg, majd Napóleon elleni 
harczokba, hősi nevet szerez magának, de örökre 
komor, meghasonlott ember marad. A herczegnő 

két szőri átváltozása finoman, bár luss'- vá/ktosan 
van rujzolvii ; léloktnni szempontból a legjobb a 
ívu'óuyben az udvari lógkörlifii is, a linóm forrnák 
alatt is természetes rmliri-nck maradt magyar 
huszár rajza. A XY1 Lajos u.l\ arának rajza ele¬ 
ven, megkap azzal a/ i^u/sá^ul, a hogy a/, udvari 
rmlitTck sxciiicl)cii tiiki-ó/.oilik a viliig. A lii'rczognő 
rcmsseaui szontiiiifiitiilis pásztorkodásának rajxába 
holovogyiil a mai Író ironikus látása s Herczeg 
Peresei itt nagy biztonsággal kerüli cl » kettős 
xcs/rdrlmet : sem szatírát iirm ad, sem édeskéssé 
nem válik. Meg tudja láttatni velünk, hogy a her-
cxegnó' csakugyan hiszi, hogy a/, csakugyan ter¬ 
mészetes pásztorélet, a melyet gondosan mosdatott 
és fésült birkái között él, a nélkül, hogy ellep¬ 
lezné a saját szkepszisét. A regényben általában 
sok a finomság ; nz egész tompított, lágy pasztell¬ 
színekben van csinálva, olyasfonna színezéssel, mint 
az akkorbeli franczia festmények, az erős színek, 
kiáltó ellentétek kerülésével és mégis megérezzük 
rajta mindenütt az élet friss, eleven színeit. Inno-
cent Ferencz rajzolt hozzá néhány illusztrácziót, 
melyek épen édeskés kivitelükkel fognak tetszésre 
találni. 

Sári bíró. Móricz Zsigmond vígjátéka, melyet a 
minap adtak elő nagy figyelem és általános tet¬ 
szés közben a Nemzeti Színházban, most megjelent 
könyv-alakban is. Olvasva a darabot, megerősödik 
bennünk a szini előadásról szerzett benyomás. 
Erezzük, hogy Móricz, kinek novelláiból elsőrendű 
elbeszélő tehetséget, a novella-stílus és az ember-
ábrázolás született művészt t ismertük meg, ráter¬ 
mett a színpadra is s a mi hibája a darabnak 
van, az nem a hivatottság fogyatékosságából fo¬ 
lyik, hanem a színpadi stílusnak az íróra való 
szokatlanságából. A novella, a regény megtűri azt a 
mozaik-stílust, a melylyel az iró jelenetet jelenet 
mellé, képet kép mellé rak s az olvasó képzelete 
teszi aztán az egész képet egységessé. A színpadon 
azonban, a hol a néző közelebbről s pontosabban 
látja (a szó szoros értelmében látja) a történetet, ez 
a mód megboszulja magát, az egyes mozaik darabok 
közti rések szembetűnnek s az egyes képek ma¬ 
gukra maradnak, nem olvadnak össze teljesen egy 
nagy képpé. Innen támad az az érzése a nézőnek, 
hogy az egyes jelenetek nem kapcsolódnak elég 
szorosan a cselekvénybe s ez árt a jeleneteknek, 
mert elvonja a perspektíváját s árt a cselekvény¬ 
nek, a melynek elvégre is a jelenetekben kell nyil¬ 
vánulnia. Technikai tekintetben, abban ; tehát, á 
mi megtanulható, vannak a darabnak j hiányai, 
abban azonban, a mit az iró magával hoz az iro-
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WESZELY ISTYAN 
' B u d a p e s t , IV., V á c z i - u t c z a 9 

Les .Alexander', .Mars', ,Hercnles'stb. korcsolyák. 
Rohonczy „Columbus"-korcsolya főraktára. 
Jég- Hockey, Rodel, Flexible-Flyer, Bobsleigh, 
Tobbogan, Skeleton. — Hó- én jégsport-sapkák, 
keztyük, Sweaterek, hóczipők stb. legfinomabb minő¬ 
ségben. :: :: :: Árjegyzék bérmentve küldetik. 

Megvizsgálta Bool tanár is rendelte a közvetlenül 

Pétről -Balzsamot 
. 

gy nagy üveg ára 3 K. — Kapható : 
DROGÉRIA Budapest, IV. kér. 

csi-ntcia 2. »zám. 0000 

en 
mely 3 üreg elhasználása után végleg megszüntette a hajhullást. 
korpaképződésl ; a hajat bársonysinrná és hullámossá tette. Száraz 
és isiros bajnak. E — h t ó : 
PETROVICS 
0000 

Bécsi-ntcia 2. »zám. 

Feketére fest * Hófehérre tisztit 
hetenként sok 100 ruhát. 

ItuháU: 
naponta állas 20.000 zallért. kellőt. 

t l^y.tit t u.tii:iU 

HALTENBERGER rnhafestőgyárában 
= KASSA. - Alapítási év: 181O. = 

hozasson tőlem azonnal 

8 napi próbára 
aki CSÚi, kÖSÍVény, iSChiaS bántalmai ellen mar 
mindent próbált eredménytelenül. Kapható havi 
részlettörlesztésre. Ismertető kövyv ingyen és 
bérmentve. FÖRSTNER ALADÁR, BndapeSt, 

VII17. Alsóerdősor 30. szám. 

előkeld hölgyek ónak a 
CRÉME 

PA.RK.-IIXAT:: :: :: 

áP^Tr1 T T r a POUDER « 
%# £*/ 1 ^ & m SZAPPANT 
használják. Főraktár BATER ANTAL gyógyU" B t í ' ; 
pest. Amlrássy-út 84. sz. - Kapható .zonfelül Hir t f ' """ 0 

— Lux Kernda, Molnár és Moser és Utasi uléda drogireru 

dalomba, teljesnek látjuk Móricz Zsigmondot. Ne¬ 
künk első sorban az a pontosság tűnt szemünkbe, 
a melylyel Móricz az életet, ebben az esetben a 
falu életét látja. Az a megfigyelése például, liogy ü 
falu parasztsága ép úgy társadalmi osztályokra van 
tagolva, mint az országé, mint az i-gósz társada¬ 
lom, hogy megvan a maga aris/.toknicziája, a 
mely ép oly indokolással követeli macinak az elő¬ 
jogokat (nemcsak a vagvon, hanem a vagum ré¬ 
giségének jogán), inogván a nia^a [irolotariátusii 
is. a melyre az arisztokráczin óp ú^y néz le, mint 
az arisztokráczia általában szokott, ez a meg¬ 
figyelés a maga újságával és igazságával frappánsul 
hat. Ilyen több is van a darabban s abban a te¬ 
kintetben ez a darab a magyar falu irodalmi raj¬ 
zában határozott haladást jelent. De haladást jelent 
a" nyelvben is, kivált ha a nyelv szót nemcsak 
mint a beszéd anyagát nézzük, hanem mint lelki 
alkat, világfelfogás, társadalmi állapot stb. kifeje¬ 
zőjét. A magyar paraszt-nyelvet legjobb népies 
íróink is kissé stilizálni szokták. Móricz azon nyer¬ 
sen, a maga földizű voltában viszi színpadra, az 
ő parasztjai egészen úgy beszélnek, mint a hog^ 
a paraszt csakugyan beszélni szokott s ezért a 
darab dialógusa rendkívül eleven és kifejező s egy¬ 
úttal kitűnő eszköze a jellemrajznak is. Nyerse-
ségei épen nem tetszenek durváknak, mert rajtuk 
van az élet szine. Egyes részletekben, például a 
parasztlegény és parasztleán v szerelmi beszélgeté¬ 
sében olyan genre-képeket kapunk, a melyek va¬ 
lóban egy darab falusi életet hoznak a színpadra 
A Sári bíró bizonyára nem egy kész drámaíró 
műve, de mindenesetre olyan iróé, a kiben meg¬ 
van'minden adomán/ arra, hogv előbb-utóbb első¬ 
rendű drámaíróvá fejlődjék, mint a hog; novella-
írónak máris az. 

A képírás régi nagy mesterei. E ezim alatt 
rendkívül szép díszmű jelent meg, a mely külö¬ 
nösen azokhoz a laikus érdeklődőkhöz szól, a kik 
meg akarják szerezni az első tájékozást a festő¬ 
művészet fejlődésében, a nélkül, hogy annyi időt 
és fáradságot szentelhetnének neki, a mennyit a 
rendszeres műtörténeti kézikönyvek tanulmányo¬ 
zása megkíván. A nagyszabású munka tehát a 
művelt laikusok tájékoztatója s egészen e szerint 
a szempont szerint készült. A fősúlyt a szemlél¬ 
tetésre veti; 121 színes képben, az eredetihez min¬ 
den tekintetben hű reprodukcziókban mutatja be 
az egyes nevezetesebb mesterek műveit a primitív 
olaszoktól a XVIII. század végéig. Minden képhez 
szöveg van: az illető mesternek, művészi szelle¬ 
mének, stílusának s a bemutatott festménynek 

tömött, világos s minden fontos S/C-IM|MUI|I-H ki¬ 
terjedő jellemzése. Az így nynjtott r. • .'i.-tisinere-
teket aztán összefoglalja a h. - mely essayk 
formájában ad áttekintést a festniníívés/et fejlődé¬ 
séről Európa főbb országaiban. N\ il\án\ aló. hogy 
e szép könvv segítségével lehet le^johlian s leg¬ 
kevesebb fáradsággal megtanulni, lmg> kell egy 
testűiéin t nézni, mint kell henne clsusnrlian inog-
tigvelni. Képtáruk, iniixotiimik látogatói megkapják 
belule a/t a kés/uletet, mely a festcjmíí\és/eti 
gyűjtemények éhe/étéhez kell s (g\ a ki'uix v ki¬ 
tűnő szolgálatot tesz minden érdeklődő művelt 
erflbern«k, iminhal is inkább, mert a képek kitűnő 
műéi-telemmel vannak kiválogatva, igim'm a leg¬ 
kiválóbb mesterek legjellem/őbli müveit ailják, 
reprodukálásuk a legjobbat adja, a mire ma a 
háromszín-technika képes s a s/(i\egis gondosan, 
okosan, megbízhatóan, a laikus szükségletének 
s/,emiiieltarta"-a\al \an Írva. A s/.i'negeket eií\ l-l 
váló német műtörténet iró. l'liilippi UÖVegéaek 
felhasználásával '/Mi>nl>t>l;i (ívnia irta, a be\e/.et''st 
Sárosi Andor fordította l'hilippi után. A magyar 
festőművészétől a könyvben r.'-gi kit'inő mestenmk, 
Mányoki Ádám képviseli bires liákóc/i-képével 

«A Jő Pajtdss Si-bi'ik /sjginond i's lirncdi-l; 
Klek k '>pes gyermeklapjának újévi száma a s/.o-
kottnál jóval Uivolili tartalommal jelent meg. Kü¬ 
lönös érdekességei ad neki az a mese. melyet 
Mikszáth Kálmán kezd benne A csizmadia ts fini 
czímmel. Ezenkívül vau benne még újévi ének 
Benedek Elektől, érdekes tört >net Szemére (iyörgv-
től, tréfás páros dal Nagyapótól, Dörmögfi Dö¬ 
mötör, a hires mac/kó legújabb utazásra indulásit 
Sabők Zsigmondtól, krónikás képes adoma Bem 
apóról, sportczikk a si-ről és a hegyi szánkóról, 
bohókás vers szép képekkel Endrődi Sándortól, 
Benedek Elek új ifjúsági regén v t ke/,d, Rákosi 
Viktor pedig jókedvű elbeszélést. Egy kedves tréfa, 
szerkesztői izenetek, rejtvények adják a szám 
többi tartalmát. A képek kiváló művészek jeles 
rajzai után készültek. A «Jó Pajtás* a Franklin-
Társulat kiadásában jelen meg minden héten, elő¬ 
fizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér. Mutat¬ 
ványszámokat ingyen küld a kiadóhivatal (Buda¬ 
pest IV. Egyetem utcza 4.) 

Juventus. E latin czím alatt havonkint kétszer 
megjelenő latin nyelvű újságot ad ki dr. Székely 
István jeles filológus tanár a középiskolai ifjúság 
számára. Van benne ismeretterjesztő czikk min¬ 
denféle körökből, tréfa, hírrovat, még latin 
képtalány is. Előfizetési ára egész évre \ korona. 

Új könyvek: 
A királyné futnrju. Regény, irta l lemen Kérem-/. 

Innoeeiit Kerenex. rajzaival. Budapest, Hinger és 
Wolfner. 

Sári biró. Vígjáték, irta Móricz Zsigmond. Biiiln-
pest. a 'Nyugati, kiadása; ára i!T>0 korona. 

A képírás rtrji nagy mesterei színes képékben. 
l'liilippi Adolf s/ovegéiiek fölhasználásaval magya¬ 
rázta /sámli,iki (Julin. Budapest. Kraiililin-Tár-
subit ; ára :>6 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytuk a közelebbi napokban : Id. DONOSZLO-

vics JÓ/SEP volt 48-as Württemberg-huszárhadnagy, 
a bács-bodrogmegyei honv édegyesiilet elnöke, Zöm-
bor város nyiig. főszámvevője Zomborban 84 eszten¬ 
dős korában. - Gróf CBÁKY LAszi.ó. volt ugocsame-
gyoi főispán, gróf Csáky Albin fia 39 éves korában 
Bzepesmiadszenten. — Gróf FESTETICS IMBK, a fő-
reudiház tagja C5 évos korában Gráozbau. ~ Zágor-
lúdai GOMBOS GusziAv, nyűg. pénzügyminiszteri ta¬ 
nácsos, Somogy vármegye törvényhatósági bizott¬ 
sági tngja N-J éves korában Görösgal községben. -
HOHY BÍLA, Kolozs vármegye nyűg. árvaszéki elnöke 
Kolozsvárott. — HEOYMEOI LÁSZLÓ kir. törvényszéki 
biró 03 éves korában Komáromban. — Hiripi és 
ivácskói SZUHÁNYI LAJOS, Szatmármegye törvényha¬ 
tósági bizottságának tagja 79 éves korában Szatmá-
ron — TBAUTMAN OTTÓ miniszteri mérnök életének 
GS-dik esztendejében Budapesten. — NAGT ÁRON, a 
budapesti kir. ügyészség tisztviselője, életének 49 dik 
évében Budapesten. — SCHÖNFBLD LIPÓT, a «Buda-
pester Tagblatt* főpénztárosa, Budapesten. — Gál-
tői KOMI; KÁROLT körorvos, az arany érdemkereszt 
tulajdonosa Hettegen. — Dr. EUDNAÍ IMRE, a rima-
murány-salgótarjáDÍ vasmüvek kerületi társpénztári 
orvosa 36 éves korában Salgótarjánban. — BODOR 
VILMOS, a vágujhelyi izraelita hitközség volt jegy¬ 
zője 64 éves korában Budapesten. - - BAZSANTH 
VIMCZK nyűg. kántortanító Dunakeszin, életének 
62-dik esztendejében. — Kiss BENEDEK, Kiss József 
magyar államvasuti főellenőr fia 22 éves korában 
Budapesten. - - Dr. BETTKBS IMRE városi orvos 63 
éves korában Kiskunfélegyházán. — BIEDL KÁLMÁN 
tartalékos huszárhadnagy, nagybérlő, az 0. M. G. E. 
választmányi tagja Péczelen, életének 46 dik eszten¬ 
dejében. — KOLLERITS BÉLA uradalmi intéző életé¬ 
nek 44 dik esztendejében Nagykárolyban. — SCHIL¬ 
LER OTTÓ pénzügyi számvizsgáló, életének 34-dik 
évében Szekszárdon. — ELISCHEB JÁNOS raktárfőnök 

Ha Suűiá Ipa van j 
iái a lába / 

E É R I £ a szakorvosok által ajánlt szabad. Lanfer-
lu 'talpffizo prospektusát. - Egyedüli készíti 

SZÉKELY ÉS TÁRSA 
ortopad cipd-készitő 

Budapest, Muzeum-körut 9. 
Képes árjegyzék 
mindennemű ci¬ 
pőkről ingyen. 

M Soha többé az életben!! 
Női vászoning! 
Csak 1.95 korona. "W 
kren gazdaghimzéssel gyönyörű 
faron, vállongomboló, különféle 
kerek, rézsut, vagy négyszögii 
kivágásokkal. Garantált vá¬ 
szon! Egy nagy gyári raktár 
feloszlása miatt potom áron el¬ 
adók. Legalább 3 db véte¬ 
lénél darabja csak 1.95 K 
Egyedárusitás postaulánvettél: 
HEINRICH KERTÉSZ 
Wien, I., Wollselle 34-49. 

TÖRLEY 
PEZSGŐ. 

<REKORD> 
kézitáska 
Legújabb minta. Erős zerge-, angol 
aaffian- vág; kecske-bőrből minden 
színben 18 óm magas, 21 cm szé¬ 
les, selyem béléssel, belül toilettel 
11 koronáért kapható a készítőnél 

CSÁNGÓ bönlis'.müves, Bpest, Múzeum-körút 3 . j 
D 

efl 

Pénz-, szivar- és bankó-tarczák nagy választékban. 
Vidékre a pénz előleges beküldése mellett portómeiites. 

HÖLGVERHEK 
a MEISSNER-féle smyrna csomózott munka 
igen érdeke.s. kellemes és czélszerú kézimuoka ; világhíres és 
ismert, mert csakis elsőrendű anyagot szállítunk g y ö n y ö r ű 
szőnyegek iminden nagyságban), á g y e l ő k készítésére, 
Íróasztalra, pianóra. Lépcső- és ablakdiszek. Huza¬ 
tok szófiára, divánra, fauleuilokra, hinta- és pihenő székekre, 
piano és kályhapadokra. Hát-, ablak- és székvánko-
sok. Kérjen árlapot és m i n t á k a t a kiránt megnevezésével. 

F.LOUISBEILICH,MEISSEN26.li:;áS 
MEISSENI SMYRNA-SZONYEGGYÁR. 
Minden munka i n g y e n Könnyű tanulái nyomtatott 
:: m e g k e z d i k . :: :: kezdés szerint. :: 
Szőnyegek minden nagyságban és bútorok smyrna munkával 
lielinzia. k é s z e n kapnátok. — Arany éremmel kiiüuteive. — 
:: Elismerések minden or.wigbóL :: 

Bálokban, mulatságokban 
kitűnő szolgálatot tesz. :: 

Mindenütt kapható, gsü (S) Ara 6 fillér. 
J^észiti: 

leértesz Ernő Í^TaX: 
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Budapesten. — KOSZKOPF FBBBNCZ fömoluár 57 éves 
korában Nagyváradon. — MIKA BÉLA helyettes ta¬ 
nár a székesfehérvári főreáliskolában Székesfehér¬ 
váron, 24 éves korában. 

Néhai BAUDISZ JÓZSEF 48—49-es honvédezredes 
özvegye 80 éves korában Nagykárolyban. — Özv. 
MÁBHER ALAJOSNK, szül. Szvoboda Anna, életének 
73-dik évében Váczszentlászlón. •— ZAORÓCZY GYU-
LÁNÉ, szül. Kiss Irma, életének 60-dik évében Kas¬ 
sán. — Sonnenbergi FREYSEYSEN JÍNOS özvegye, 
szül. Szkalnitzky Karolin Bécsben 72 éves korá¬ 
ban. — Özv. PFEIFFEK FÉLIXNÉ, szül. Baumgartner 
Mária 67 éves korában Meránban. — Özv. nagy-
kallói PAÁL DÉNESNÉ, szül. tamási Tamássy Eszter 
67 éves korában Veszprémben. — KERTÉSZ ILONKA 
15 éves korában Somogyváron. 

EGYVELEG. 
* Bertha Sándor kéri, hogy jegyeznök meg, mi¬ 

szerint Lassú magyar-ja, második lapján az ötödik 
sor utolsó ütemében a jobb kéz második szóla¬ 
mának utolsó előtti hangja (d) elől el kell törölni 
a keresztet ; a negyedik lapon pedig a negyedik 
sor első ütemében a balkéz harmadik tizenhatos 
hangjegye nem f hanem g. 

Kwizda-féle szabad, kaucsuk térdkötő lo¬ 
vak részére. E térdkötők kiválóságát bizonyítja az 
a t$ny, hogy előkelő szaktekintélyek tudományos 
munkáiban a legmelegebb ajánlásban részesülnek, 
így Dr. F. A. Zürn tanár, üdv. tanácsos, Lipcsében 
megjelent iGeschirrkunde und Beschirrungslebre» ez. 
müvében kimerítően tárgyalja a Kwizda-féle szabad, 
térdkötőt és a többi Kwizda-féle védőkészüiékeket és 
a legnagyobb elismeréssel szól róluk. Nemkülönben 
Beinhard Benedek cs. és kir. főállatorvos «Unterricht 
über Hippologie», valamint A. Koch kerületi állat¬ 
orvos lAllatgyógyáBzati eneziklopédia jában a Kwizda-
féle szabad, gurnmikötőket a legjobbaknak ismerik 
el. Ewizda Ferencz János czég Kornenburgban kész¬ 
séggel küld kívánatra ingyen és bérmentve egy ké¬ 
pes árjegyzéket. 

Ékszer és óra kétségtelenül a legalkalmasabb, 
mert legértékesebb ajándék. Felhívjuk olvasóink külö¬ 
nös figyelmét Lö» Sándor főlierczegi kamarai szál¬ 
lító ékszerész és órás (Budapest, VIII., József-körűt 
81. szám, Telefon 62—68.), mai hirdetésére s hozzá¬ 
tesszük, hogy ez a régi, a legjobb hírnévnek örvendő 
czég dús raktárt tart mindennemű alkalmi ajándé¬ 
kokból. A legnagyobb választékot találja itt a vevő, 
akár keveset, akár sokat kivan kiadni ajándékra. 

Az összes szakorvosok a legnagyobb elismerés¬ 
sel nyilatkoztak a Laufer-féle ludtalp-füző kitünősé-

géröl. Lúdtalp uak és fájóslábuak ne mulasszák el 
képes prospektust kérni. Egyedüli készítő : Székely 
és Társa ortop. czipökészitő, Muzeum-körut 9. 

Asszonyaink előtt nem titok többé, hogy szép¬ 
ségük ápolására a legelőkelőbb körökben annyira 
kedvelt «Paradisia»-arczkrém, •Anonyme»-rizsvirág-
púder és a «Marmorai mandulaliszt mosópor a leg¬ 
megbízhatóbb kozmetikai szerek, melyeket M. és Mme 
Czartoryski intézete cs. és kir. főherczegi szállító, 
Budapest, IV., Váczi-ntcza 12. sz. árusít kizárólag. 

Komoly intelem ezernyi szenvedő és sérült 
embertársainknak. A gyógyászati tudomány előkelő¬ 
ségei minden kulturáltamban azon magasztos czólt 
tűzték jelenleg feladatukul, hogy kifürkészik mindazt, 
mi a szenvedő emberiségnek gyógyítást és enyhítést 
nyújthat. A Hygienia eme időszakában az orvosok 
hű munkatársai — az orvosi műszerészek, testegyene-
sitőgépek gyártói és kötszerészek is azzal foglalkoz¬ 
nak, hogy a betegápolás legkülörnbözőbb segédeszkö¬ 
zeit tökéletesítsék. Mint a modern technika minden 
téren, ügy a kötszerek, sérvkötők, testegyenesitő gé¬ 
pek, mükezek és mülábak (amputáltak számára), to¬ 
vábbá ferdénnőtteknek való müfűzők, minden ne¬ 
mének gyártása jelentékenyen fejlődölt és a szenve¬ 
dőknek sok ujat és jót nyújt. Okvetlen ül. szükséges 
azonban, hogy ezen - - az egészségre nézve nagy 
fontossággal biró czikkeket csakis elismert, elsőrendű 
és képzett szakembernél szerezzük be. A szó legide¬ 
álisabb éltelmében megfelel Keleti J. czég Budapest, 
IV., Koronaherczeg-utcza 17. eme feladatnak, mely 
czég által mint tudjuk, annak 30 éves fennállása óta 
ezernyi amputált, ferdenőtt és sérvben szenvedő szen¬ 
vedésétől szabadult meg. Ezen világhírű czéget a 
szenvedő emberiség érdekében legmelegebben ajánl¬ 
hatjuk. Kívánatra minden érdeklődőnek ingyen és 
bérmenlve megküldetik a legújabb, körülbelül 3000 
ábrával ellátott árjegyzék. 

Ha buli a baja, használja a híres amerikai 
Brool tanár-féle Petrol-balzsamot. Egyedüli biztos szer 
hajhullás és korpaképződés ellen. Az összes amerikai 
klinikákon állandóan rendelik. Nagy üveg ára 3 kor. 
Silány utánzatoktól óvakodjunk. Kapható Petrovics-
drogériában, IV., Bécsi-utcza 2. szám. 

Dunai és tengeri halakat, valamint más külön¬ 
legességi halfajokat ajánl Lénárt A. utóda Weinber-
ger Vilmos, hal-, vad- és baromfikereskedése, Buda¬ 
pest, Deák Perencz-tér, földalatti villamos pavülon. 

Szerkesztői üzenetek. 
A kedves temetésén. Talán eltévesztette a czimet 

s valami iskolai önképzőkörnek akarta a verset be¬ 
küldeni, mert oda való. 

Zrínyi vezér. János gazda. Bujdosó dala. Kérdé¬ 
sére azt feleljük, hogy nem érnek semmit, iskolai 
olvasmányok visszhangjai; még sokat kell tanulnia, 
a mig 'olyat tud írni, a mi komoly lapban is meg¬ 
állja a sarat. 

Egy pillanat Látomás. Szerettem. A ki ezeket a 
verseket írta, sokat olvashatott, de hogy tud-e írni, 
az még nem bizonyos. 

őszi hangulat. Merengés. Kozilotleges dolgok úgy 
technikában, mint minden egyebekben, — nincs ogy 
szavuk sem, a melyben a legcsekélyebb irodalmi ér¬ 
ték is volna. 

SAKKJÁTÉK. 
2674. számú feladvány Wvnne F. Dudley. 

(A. .Philadelphia Sunday stem» versenyén a III. díjat nyerte.) 
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IJL 

t b e d • l ( b 
TH.Í6OB. 

Világos indul é§ a harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A 49-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : A hosszú remény édesebb, mint a rövid meg¬ 
lepetés. 

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

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

KISS MIKLÓS, CZUKRÁSZ 
BUDAPEST, JÓZSEP-KÖIÍŰT 65. 

Ajánlja saját készitményü bon-
boiiai t, teasüteméuyeit, tor¬ 
táit, stb. Vidéki megrendelések 
pontosan eszközöltetnek, xxxxx 

Telefon 88-00. Telefon 88-00. 

Uns-Ésréztator 
PÁPAI ÉS NÁTHÁN 

vas- és rézbutorgyár 
Bpest, VI., Andrássy-ut 2. 

Vas- és rézbutor, lakások, 
szállodák, intézetek stb. ré¬ 
szére egyszerű és díszes ki-
= = = = = vitelben. = = = 

Most megjelent képes nagy árjegyzékünket 
kívánatra ingyen és bérmenlve küldjük. 

KÜLÖNLEGESSÉGI GÉPEK 
Czementtetőcserepek Czementürtömbök 
Ciementlapok Ciementfalazótéslák 
Czamentalagcsovek Ciementsalaktéglák 

- előállítására. = = = = = 

FORMÁK 
Vizvezetékcsövek 
Kerítésoszlopok 

előállítására. 
Ablakkeretezések 
Határkövek stb. 

Anyát, óvjátok gyermekeiteket a hátgerlnczelgőrbüléstől!! 

Nincs többé elgörbült test! 

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok által aján 
lőtt Orthopad-támasztó fűzőmet használja. Mesésen köny 
nyü és bygienikus I Vattázás nélkül elíödi az egész elgör-
bnlést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze ! 30 éve fennálló 
testegyenészeti müintézetemben a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá: 
egyenestartók, járókésxülékek, mfllábak és mflkeiek, 
cs. és kir. siab. KELETMéle sérvkötdk, haskötők. 
Új ! Gummi - görcsér harisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬ 
közök. - - Képe* árjegyzék ingyen és bérmentve 

"Tos-sebéssl műszerek és 
i . 

* - * • • • » • • . . « . gnmmlárnh-gyái-a : : t : 
Budapest, IV., Koronaherczeg-utcia 17. szám. 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Károly-körút 26., L emelet 

FOGAK^* 
%f V I .VA • % padlás nélk. 

Aranyfogkoronák, aranyhidak és mindennemű kaucsuk 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távol í tása fölösleges. Tartós porcelán- és arany-tö¬ 
mések. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielégittetnek, megvárhatják. — Mérsékelt árak. 
Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. Neufeld D. fogorvos volt tecbn. assistense. (Lift. 

CZIMBALMOK, 
legújabb szabadalmazol! aczclszerkezpltel, részletfizetésre is. 

Gramofonok, hege-
dók, fuvolák, czite-
rák, okarinak, stb. 
olcsón. Kitüntetve elism. 
j6 munkáért. — -txrjegy-
zéket Ingyen küld: 

fflogyoróssy Gyula 
m. kir. szab. hangszergyira 
Bpest, Bákécii-nt 71. 

Telefon 58-20. 

Különlegességi gépgyár 

Dr. GASPARYJt, Co. 
:i MARKRANSTÁDT'Leipzlg mellett.':: 

Levelezés minden nyelven. 

238. a*, árjegyzék díjmentesen. 

A l f i - fW RrOWnilljOT f*51!6*?8 automata ismétlő fegyver megjelent és belőtt példányok gyári áron 
n l l l l l g legjobban nálam szerezhetők be. 

Vadászfegyverek 
legjobb gyártmányok u. m.: 
fíowotny í Praga,*HÖlland 
& Holland, Pirnley Scot stb. 

Sport és utazási cikkek 
rendkívül nagy választékban, 
a megszokott szolid arak mellett, 
: : legjobban beszerezhetők : ; 

HUZF1U Jl.czégoél Budapest, IV., Vtei-uteza 28. „gyeié.M™.Í,V. 
l 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

WATTERIGH ARNOLD 
drogueriája, Budapest, VII. kér., Dohány-utcza 5. szám. 

D a D D 

INGYEN 
nem, de sokkal ol¬ 
csóbban szerezheti be 
:: :: összes :: :: 

illatszer és 
pipereczikkek 

szükségletét 

WATTERICH A, 
droguista ezégnél 

Bpest, VIL, Dohány-u, 5. 

D D D D 

Bites-
ser :: 

N I N C S TÖBBÉ 
szeplö, májfolt! atka 
:: Ejjy :: 
tégely ára 
90 fillér. 

Hölgyek 
kedvencz 
créme! 

Egy iivi'íí 
legfinomabb 

Gézsa-
parfiim 

ára 3 kor. 

Legjobb 
arczcréme! 

Teljesen zsírmentes és ennélfogva nappal is használható. 
Hatása már a erem két napi használata után észlelhető. 

Kapható kizárólag 

WATTERI C H A. 
drogueriájában, 

Budapest, VII. kér., Dohány-utcza 5. szám. 

D D D D 

HAJHULLÁS 
ellen a legjobb szer 
a Watterich-féle 
tis/la nég'ys/er fino-
:: :: miloll :: :: 

Hajpetrol 
Egy üveg ára 130 korona. 

Beszerezhető 

WATTEBICHA. 
droguista ezégnél 

Bpest, V1L, Dohány-ii. 5. 

a D a a 

Legfinomabb likőr házilag ké¬ 
szítve literenként légi. 1.3O ko¬ 
ronába jön, utasítási könyvecskét 
:: küld ingyen és bérmentve :: 

Watterich A. 

RUM és legfinomabb LIKŐR 
:: előállításához küld utasítást :: 

INGYEN 

Watterich A. 

Valódi, 
tiszta 
kárpáti 

M L N A S Z R P 
Egy üveg ára 1 korona 2O fillér. 

: :: Egy háztartásban se hiányozzék 

Kapható csak 

Watterich A. 
ezégnél 

Budapest, VII., 
Doliány-u. 5. 

Össze nem tévesztendő hasonló czéggel ! ! ! 
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A „KOBOLD". 
Ugyan ki ne emlékeznék szeretettel vissza 

arra a csodaszép gyermekkori mesére, amely¬ 
ben csöndes éjszakákon a törpék lassan-lassan 
besompolyognak a munkával súlyosan meg¬ 
terhelt emberek lakásába, hogy segitsenek nekik. 
Mikor azután ezek reggel kidörzsölték az álmot 
szemükből, minden a legszebb rendben el volt 
készitve. Ezekhez a mesevilágbeli jószívü törpék¬ 
hez hasonlítanak azok a gépek, amelyek mos¬ 
tani modern háztartásunkat rendben tartják. 
Rendelkezünk vágó-, reszelő- és gyúrógépekkel 
konyhánkban, mosó-, csavaró- és mángorló-gé¬ 
pek segítenek a fehérnemű-tisztításban, sőt a 
lógszesz és villamosság is szolgálatunkba lépett. 
A tűzkövet, melylyel olyan fáradságosán lehe 
tett tüzet éleszteni, egy kis gyufaszál helyette¬ 
síti. Hova tűnt a koppantó, amelyet nagyanyáink 
még olyan buzgalommal használtak? Ha az 
unokák látni akarják, valamelyik múzeumba 
kell menniök, hol ezt a ritka tárgyat nagy 
gonddal őrzik. A gép varr, köt, hímez, sőt fol¬ 
toz is, végzi levelezésünket, számolásunkat, de 
egy dologhoz nem ért: nem tud takarítani! 
A takarítás, a portörlés, a tisztogatás személyes 
munkát igényel és aki egy nagytakarításnak 
minden borzalmát végigélte, mikor a legrende¬ 
sebb háztartásokban is mindent fenekestül föl¬ 
forgatnak, az valószínűleg megérti, hogy még 
a legpedánsabb háziasszonyt is kellemetlen ér¬ 
zéssel tölti el egy ilyen nagytakarítás megismét¬ 
lésének gondolata is. 

Talán egy bájos fiatal asszonyka nagy aggo¬ 
dalmában a gonosz szellemet hívta segítségül, 
akinek cserébe adta a lelkét, mert ime: egy¬ 
szerre csak megjelent egy «Kobold», aki a 
nagytakarítás minden borzalmát magára vál¬ 
lalja, aki minden porolást, kefólést és söprést 
fölöslegessé tesz, aki a port fölszivja, a szó 
szoros értelmében fölszivja, aki minden tiszta¬ 
ságnak ezt a legnagyobb ellenségét a legrejtet¬ 
tebb helyen fölkeresi, a világosság elé hurczolja, 
hogy ott aztán ártalmatlanná tegye. A porral 
azután a benne élősködő bacillusok is megsem¬ 
misülnek és tönkremennek a molyfészkek is 
Az új, a tökéletesített«Kobold* kézikészülék, mert 
hiszen erről van szó, meggátolja még a pornak 
fölszállását is, kíméli érzékeny légzőszerveinket, 
mert megakadályozza, hogy a finom porrészecs¬ 
kék tüdőnkbe hatolhassanak, aminek természe¬ 
tesen óriási jelentősége van. Gyermekeink egész¬ 
sége érdekében a legnagyobb áldozatokat hoz¬ 
zuk, de a porszemecskéknek megengedjük, hogy 
a betegséget okozó baczillusokkal együtt vígan 
tánczoljanak takaritás közben a gyermek¬ 
szobában. 

A modern háziasszony elsőrendű kötelessége, 
hogy az ilyen káros hatású dolgoknak elejét 
vegye, sőt az okos háziasszony mindig arra 
törekszik, hogy a háztartásában segédkezeknek, 
tehát elsősorban a cselédségnek minél több 
időt és munkát takarítson, mert tudja, hogy ez 
az egyetlen, a helyes takarékosság. Ezért a jö¬ 
vőben takarékos háziasszony minden lehetőt 
megtesz arra nézve, hogy az ilyen «Kobold» 
birtokába jusson. A készüléket egy személy 

könnyen kezelheti, a pornak a készülékből 
valú eltávolítása nem okoz fáradságot, súlya 
csak IV* kilogramm és terjedelme nem nagyobb 
egy czirokseprőénél. Azután itt a karácsony is, 
fontoljuk csak meg egy kicsit, milyen pompás 
volna, ha egy ilyen praktikus ajándékkal ked¬ 
veskednénk most ez egyszer a háztartásnak is. 
Mert ha a háztartást tökéletesítjük, örömet¬ 
okozunk vele az egész családnak, mindenek¬ 
előtt a háziasszonynak és nem utolsó sorban a 
cselédségnek. 

Egy ilyen készülék beszerzése — csomago¬ 
lással együtt - - csak 40 koronába kerül, ami 
tekintettel a nagy munka- és időmegtakarításra, 
rendkívül olcsó. Mindenesetre nem olyan olcsó, 
mint egy seprő. De milyen gyorsan hozzuk be 
ezt a többletet: egyetlen torokgyuladás többe 
kerül! 

Megrendelési hely: 

FEKETE V. GYULA 
a «KOBOLD» védjegyű 

porszivóqép vezérképviseleténél 

Telefon 3045. 
WIEN V., 

Schönbrunnerstr. 32/B. 

Gyerniekruliákban 
a legjobban ajánlható és legmeg¬ 
bízhatóbb bevásárlási forrás a 

ccTULIPÁN 
GYERMEK 
OTTHON» 
DARVAS JENŐ 

Fiú és Leányruha Különlegességek Áruháza 
BUDAPEST,  

IV., Koroiiaherczeg-u. 9. 
Képes Divatismertetőt díj¬ 
talanul és bérmectve küld. 

r : létezff : S Á R K Á N Y J.-f éle 
= = asztalos és kárpitos butoriparos = = = 
Budapest, VII., Erzsébet-körűt 26. sz. a. 

helyiségeinek átalakítása 
következtéién a raktáron levő összes asztalos- és kár¬ 
pitos bátorok a míg a készlet tart, ügy készpénz, mint 
részletfizetés mellett, minden elfogadható áron kiárusit-
tatnak. Készpénzfizetőknek további 1O°/0 kedvez¬ 
mény. Fizre vásárolt áruk kívánatra 191O feb¬ 
ruár 15-ig r ezer vá l t a tnak . Bú törve vöknek ezen ked¬ 
vező váfárlési alkalom legjobban ajánlható, xxxxzxxxxx 

flUTOMOBILOK 
teljesen zajtalan 
járású és legmeg-
bizhatóbb luxus¬ 
gépkocsik. :: :: :: 

BÜSSING-féle TEHERAUTOMOBILOK 
Magyarországi vezérképviselete : 

H P f I fi f AUTOMOBILFORGALMI 
L k l U j RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

B u d a p e s t , V , Bá lvány u. 12 . 
Telefon : 73-65. 

::Garage.:: 
:: Telefon 91—57. :: 
Javítóműhely. 

„Le 
Mindennemű autokellékek. 

U 

vezérképviselete. 
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BLÚZOK « • RUHÁK 
• costuin és pongyolák 

FALÜDI LÁSZLÓ 
:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert 

j,író angyal11 

gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NOVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. 

ASTHMA 
Mellszorulást és rövid lélegzést 

azonnal megszűntei a Df. Elswirth 
Astmol-Astnia Por, 

mely számol orvos és gyógyult által el 
van ismerve. 

ingyen és bérmentve küld 
Török Jozcef gyogysztrtára, BndapMt VI, Király utoza 12. 
Nagy dobói ára 3.— korona. Kapható minden gyogytárban. 

vilasit<kknld«mények, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- él 
lemezjeífyzék Ingyen és bérmentve. 

MOST JELENT MEG!! 

Székelyek a költők dalaiban 
czimü verses mű. 

Összegyűjtötte: Havadi Mihály Gábor 
a beszterczei Székely-Társaság titkára. 
Előszóval ellátta: Benedek Elek. 

A munka 5 részből áll, melyekben a hazai legjelesebb 
Íróknak a székelyekről irott legkiválóbb köl¬ 
teményei foglaltatnak. : : :: 

I. rész: A régmúlt időből. II. rész: A szabadságharcz 
idejéből. III. rész : Székelyföld és népe. IV. rész: 
Nópballadák és regék. V. rész : Népdalok. :: 

Ára 3 korona. 

Kapható: LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) részv.-társ.-nál, 
Budapest, VI. kér., Andrássy-ut 21. sz. 
és minden könyvkereskedésben. :: 

NÍMCK szfbb, olcsóbb, kedve¬ 
sebb karácsonyi és IIJ«M aján¬ 
dék limitig) b e i z é l ö e é p ! 
iiiiirikiiii tiniiiprál l iienpT-
rd 4 írt. (inumifoil - mmla-
rabbalDfrtuU. 10 évi jótállás! 
Nagy kétoldalú leméül t 
ti i J.1 kr.-lól feljebb. Siíll.lok 
iniiitlcn gyártmányú lemezt és 
:: gramofont. :: 

E l ő n y ö s l e m e z e i é r e ! — 111.000 újdonság ! 
M anyáról száj: legolcsóbb beszerzési forrása 

T Ó T H J Ó Z S E F trjmiiíini mgyleifskedö, 
Szeged, künyok-ulrza 33. l'j képes gramofon 
és leniezárjcgyzék ingyen és bérmcntvc. 

ABCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES 

ORIZOl vagy Rizsvaj tftrv. védve. 

BŐRSZÉKIPAR 
Kendi Antal Bpest, IV. Károly-n. 2. 

Angol bőrbutor £23 
renoválása aaját mühelyemben. 

Ebédlö-
•zekek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Székátalm-
kitások. 

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

Budapesten, I.,Mészáros-utcza 58.sz. 
Telefonszám 41— 48. Siirgönyczím: Cartonage. 

Gőzerére berendezve. 

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

Belügyminiszter által engedélyezett különlegesség 10.357 1909. 

RADANOVITS TESTVÉREK 

CHINA-VASBORA. 
= Magyar bőrkészítmény. = 
Kiváló specificom, az elsődleges, másodlagos vérszegénység¬ 
nél, kitűnő vérszuporitó, idegerrtsitő, az anyagceereforíralmat 
elősegítő étvágygerjesztő szer. Különösen ajánlható eápkor-
nil, az üdülési időszakban lévőknek, a neurasthenia és hys-

teriánál, angol- és görvélykóros gyermekeknél. 
Ára- Próbanveg l korona 3O fillér. — Félliteres 
üveg 2 kor. 60 filL — Literei üveg 4 kor. 80 fill. 

„VI HŰM COLÁÉ COMP." 
• A Vinam Coláé compositum a leghatásosabb izgató, gyomor-
erősítő és idegerősitő szere a gyógyászatnak, a leghatalma¬ 

sabb zsongitó, melyet a mai napig ismerünk.! 
Ára: Próbattveg l korona 3O nllér. — Félliteres 
üveg 4 kor. 6O fiit — Litere, üveg 7 kor. 5O fill. 

Főraktár: 

RADANOVITS TESTVÉREK 
gyógyszerészek 

Budapest. I. kér., Krisztina-tér 9 c. 
= = = Kapható minden gyógyszertárban. = = 

O 
N 

tt 
O 

AB éretlen ri/,s TEJ N E MŰ 
nedvéből kéw/.itctt csodás és 
: : gyorahatáHU aroz-szépitfi. : : 
TelJCHuii kisimítja a ranczo-
kat! Kiry adag ara 8 K 5O t. 
l'.'gy drb s/.:i|i|i:ni ara l K 5O t. 

N 
O 
r 

Főraktár Magyarország részére: 

Bpest: Török gyógytár Király-n. 
Kolozsvárt: Dr. Bíró gyógy tára. 

Állatbarátoknak ajánlunk 
mindenfajta fajebet a legnagyobb 
óriástól a legkisebb törpéié, ügy 
nyersen, mint idomítva, nemkülön¬ 

ben lioRBzuszörü angora macskákat, továbbá mindennemű 
hasi állatot és faj baromfit, méheket és felszerelé¬ 
seket, állattenyésztési eszközöket, tápszereket. Al¬ 
latok iclomitátra, gondozásra, nevelésre, gyógyke¬ 
zelésre elfogadtatnak, vételekot ÓH cseréket kötünk. 
Árjegyzéket bérmontve küld DIANA-TELEP vezetősége 
• i posta Tar, Heveimegye. t > 

ÚJDONSÁG !! 
PAPEK-féle 

törv. védett 

pénztárcza 
prös 7prgfb6rbi5l. Előnyei: egy drb bőrből készítve, mmdrn pénz¬ 
nem k8lön Tin. lapos és nem merer. — Urak részére 11 cm. hosz-
S7.Ú, T / i cm. szélei 3 korona, hölgyek részérc 11 cm. hosszú. UVt cm. 
széles 3 K. Vidékrs t darali megrendelésnél porlómenies küldés. 
PAPEK IÓZSEF bőröndós és finom bőráru készítő 
Budapest, VIII., Rákóozl-útl5/B. — Arj.-gy7.ek bérm. 

•U9YARHON ELSŐ, LESMACYOB6 ÉS LE6IOBB HÍRNEVŰ ORAŰZLETE. 

ORÁK.EKSZEREK 10-éviiótállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

ár|e|yzék fctmnatve. Javltáaek pantosm ««tfc»rtlttta»lL 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

BUDAPEST, VI. KERÜLET, ÁRÉN A-ÜT 127. SZÁM. Enlön osztály 

téglagyári gépek. 
GYÁRT: falitégla és oserépsajtokat, téglagyártó és agragmegmnnkáló 

gépeket legújabb és legjobban bevált szerkezetekben. 
Elvállalja anyagvizs¬ 
gálatok kivitelét és 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek és költségvetések 

díjtalanul. 
ELSŐRANGÚ 
= REFERENCZIAK. 
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ŐSp A LEGJOBB ARCZSZÉP1TÖ SZER 

Dunaié? tenger! Makót 
Budapest, V., Deák Ferencz-tér, Halcsarnok. 
T e l e f o n 91—85. Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. 

Rozsnyay vasas china bora, 
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬ 
kor, neurssthenia eseteiben. Egy 
Vi literes üveg ara 3.5O kor. 

A Rozsnyay-féle 
vasas china bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül¬ 
múlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszertárban. 

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

Nagy B L Ú Z occasiő 
angol costümök. felöltők. 
a]jak, pongyolák, juponok 
a legszebb kivitelben, ju¬ 
tányos árakban kaphatók : : 

REICH HENRIK 
czégnél Egyetem-utcza 9. szám. — Saját műhely. 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

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

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Bndap««t, V/49, S«»bud.4gtér, Sétatér-ntoi. 

•arh4n. 

• X • • l • • * 

Köhögés 
rekrdtwget, hurutot, görcsös kö¬ 
högést gyorsan és biztosan meg¬ 
szüntetnek az orvosilag kipróbált 

KNUTH KÁROLY 
. F É : L E MELL: :: 
- A M EI.I.ÁK: :; 

a három fenyővel. 
5500 hiteles b-zonyluány a biztos 
sikerről tannskodik. l somag 20 és 
40 till. gyógyláraklian és drogé¬ 
riákban. F r . K a i s e r Gregenz, 
:: Vorarlkerg. :: 

''valamint Humar 
Languszta, 

Soampi stb. szállit 

Weinberger 

:: MÉRNÖK ÉS GYÁROS :: 
Cs. és kir. fenségre József főüer-
:: ozegr ndvarl szállítója. :: 

= = Gyár és iroda: : 
Budapest, VII., Garay u. 10. 

Központi viz- és gőzfűtések, légszesz- és 
vízvezetékek, csatornázások, szellőztetések, 
szivattyúk, vizerömüvi emelőgépek stb. stb. 
Tervek, költségvetések, jövedelíni előirány-
:: zatok gyorsan készíttetnek. :; 

LOHR MÁRIA 
* * * * Ezelőtt KKÖNFUSZ. * * * * 

fegté«»«ti 
Intézete. Gyár : VIII., Barosi-ntoia 85. 
Fióküzletek: IV., Eskil-út 6, VI, AndrA«sy-úl 16, 
MII., Józsel-kOrút 2, IX, Calvln-tér 9, V, Harmln-

czad-utcza 3, VI., Teréi-körút 89 

+Soványság. + 
Szép, telt testidomokat, gyönyörű 
kebTet nyerhet a törvényileg védett, 
«BÜSTERIA» erőporank ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham-
bnrgbau 1901, Berlinben 1903. 
Hízás ü-8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati utasí¬ 
tással 275 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
nische lustilut Dr. Franz 
Steiner & Co.. Berlin 57., 
Küniggratzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J. 
gyógyszertára Budapest, VI., 

Király-ntcza 12. szám. 

Rendeléseknél 
szíveskedjék 
lapunkra hivat-
: : : k o z n L : : : 

Nincsen por a lakásban 

.KOBOLD" 
i • 

Törv. védve. A háztartásban nélkülözhetetlen. Törv. védve. 
Idó't takarít meg. 
Pénzt takarít meg. 
Munkát takarít meg 

Alaposan tisztogat. j!ncs kef '̂és 

' ., Nincs pórias. 

Súlya l!:- kilogr. 
Nincs porfelverés. 

A legjobb szerkezet. fjo«i|r l A | /AI« Kifogástalan működés. 
Minden daráiért jótálláí. v Ö O i ü . IVVI * Minden darabért jótállás. 

Magánházak, irodák, hivatalok, szállodák részére. 

Szőnyegek, párnák, bútorok, asztalteritők sth. tisztogatására. A «Kobold» por-
szívógép feltalálása óta hygienikus tisztító szerkezethez jutottunk, mely a port 
teljesen eltávolítja. E kiilönösen praktikus kézigéppel minden háziasszony 
maga végezheti a takarítást. Nagyon alkalmas szőnyegek, tapétázott bntorok, 
takarók stb. tisztítására, a nélkül, hogy azokat helyükről elmozdítanék. A gé¬ 
pezet nagyon óvja a szőnyegeket, párnákat s ebből kifolyólag sokkal hosszabb 
ideig is tartanak azok, mint ha porolni és kefélni kellene. Olyan szobában, a 
hol ezzel takarítanak, porszem nem található, mert a készülék a legkisebb 
porszemet is felszívja. Kezelése nagyon egyszerű. Használati utasítás minden 
f> <> darabhoz mellékeltetik. . . ,, 

Vezérképviselet Ausztria-Magyarország részére: 

FEKETE V. GYULA 
Wien, V., Schönbrunnerstrasse 32 B. 

Minden elővigyázatos 
mére 

Minden elővigyázatos 
szempontjából 

Minden elővigyázatos 
tonsága kedvéért csak 

Minden elővigyázatos 
veszély ki van zárva a 

íérj felesége kényel-
KOPS-ot vesz. 

feleség takarékosság 
KOPS-ot használ. 

apa családja életbiz-
KOPS-ot tűr. 

anya tudja, hogv tüz-
BOPS-nál. 

Ára Budapesten 4*— korona. 

Kapható minden jobb vasáru üzletben. Ha vala¬ 
hol nem kapható, szíveskedjék hozzánk fordulni. 

= Képes prospektus ingyen és bérmenlve. = 

Fémáru Rész-
vény-Társaság 

Budapest, V. kér., Váczi-ut 74—77. sz. 

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

SÁRKANT I. 
bntoriparosnál, Budapest, 
vil., Erisébet-körnt 26. ti. 

műhely és raktár. 

1. SZÁM. 1910. 57. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI' ÚJSÁG. 31 

M O L Z E R 
:: cs. és kir. udvari és kamarai szállító :: 

divatháza 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-utcza 9. sz. 

Estélyi és báli ruháK 
egyszerű és díszes kiállításban, 
modellek, továbbá leány báli 
ruha különlegességek Parisból 

megérkeztek. 
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TÁTRALOMNICZ 
elsőrangú téli sporttelep. Ideális sport¬ 
pályák. Új modern kiépített 4200 méter 
hosszú bobpálya, rodli és korcsolya¬ 
pályák. A Palotaszálló minden mo¬ 
dern kényelemmel ellátva. Villanyos 
világítás, központi fűtés, személyfel¬ 
vonó. Olvasó- és társalgóterem. Re¬ 
mek hall. Amerikai bar. Elsőrangú 
konyha. Posta, telefon és távirda. 
Vasútállomás. Február hó 10-től mérsé¬ 
kelt árak. Prospektussal készséggel szolgál a 

Fürdőigazgatóság 

WESTINGHOUSE 
ros 

GUNÜEL. 
igazgató. 

l 

l artós 

ízléses 

IM esztelen 

= Gyár: ARADON. = 
Garage és javítóműhely: Budapest, 
IX. kér., Páva-utcza 10. sz. a. van. 

Iroda és kiállítási mintaterem: Buda¬ 
pest, IV., Kígyó-tér 1. (királyi bérpal.) 

Hazai utviszonyok-
:: nak megfelelő :: 

AUTOMOBILOK 
TÚRAKOCSIK: 

30 HP oardanhajtással, 35—40 HP láncz-
hajtással, 40 HP lánczhajtással, láncztakaró-
val, 40 HP cardanhajtással. Gyártás alatt 
15 HP 4 hengerü card&nos fiakker és kirán¬ 
duló kocsi. ^zr^^m^zrzzz^zz:^^irrr^z 

TEHERKOCSIK 
és AUTOBUSOK 

30 HP lánczhajtással, láncztakaróval, 4 tonna 
hasznos súlyra, vagy 40 személyre. 

Automobil-alkatrészek, lámpák stb. 
Állandó kiállítás: 

BUDAPEST, KÍGYÓ-TÉR 1. 
Telefon 168 -43. Képviselők kerestetnek. 

H egymászó 

O 
Utbiró 

zajtalan 

l 

ronurwm'ARs 
BEHEDEK SEBŐK ZSIGMOND 

KÉPES GYCRMEKLflP 

A «JÓ PAJTÁS» czikkeit 
a legjobb írók írják. Mikszáth 
Kálmán gyakran ír bele elbeszé¬ 
lést, Sebők Zsigmond benne 
folytatja maczkó-történeteit Dör-
mögő Dömötör czímen, Bene¬ 
dek Elek regényt és szép meséket 
ír, Molnár Ferencz mulatságos 
apró színdarabokat, történeteket, 
Rákosi Viktor elbeszéléseket, 
Szőllősi Zsigmond és Móricz 
Zsigmond meséket, elbeszélése¬ 
ket, Sehöpf lin Aladár tanulságos 

elbeszéléseket. Költőink közül Lévay József, Endrődi Sándor, Kozma Andor, Ábrányi Emil, Lampérth Géza, stb. 
írnak a «JÓ PAJTÁS »-ba gyermekverseket. 

A «JÓ PAJTÁS* szerkesztői üzenetei kedvesek minden gyermeknek, igazi benső szeretetteljes viszony fejlődik ki 
általuk a lap és olvasói közt. 

A «JÓ PAJTÁSn rejtvényeinek megfejtői között értékes könyvjutalmakat sorsol ki. 
Karácsonyra gazdag tartalmú és díszes kiállítású ajándékkal lepi meg olvasóit. Ez a 

„A JÓ PAJTÁS ALMANACHJA", 
.egy terjedelmes kötet könyv, legjobb ifjúsági íróink meséiből, elbeszéléseiből, egyéb közleményeiből összeállítva, szép képekkel. 
Azonkívül kedves kis tárcza-naptárt az 1910. évre kap minden előfizető. 

A «JÓ PAJTÁS ALMANACH JA»-t és a tárcza-naptárt ingyen kapja minden előfizető; azok is, a kik új évtől kezdve 
lépnék az előfizetők sorába. 

Előfizetők gyűjtői értékes kedvezményekben részesülnek. Előfizetési ára negyedévre 2 kor. 5O fill. 

Előfizetéseket elfogad: 
a JÓ PAJTÁS K I A D Ó H I V A T A L A : Franklin-Társulat, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

s a fiók-kiadóhivatal: Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság 
MUTATVÁNYSZÁM INGYEN. Budapest, VI., Andrássy út 21. MUTATVÁNYSZÁM IXGYEN. 

1. SZÁM. 1010 . 5 7 . ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

Miért vesz minden szegény és gazdag egyaránt 

DIAHA SÖSBORSZESZT 
Mert a fáradt test okvetlen megkíván egy jó 

masszírozást. 
Mert bedörzsölés által rögtön elmúlnak a meghűléstől 

és megerőltetéstől keletkezett és visszamaradt fájdalmak. 
Mert különös előnye, hogy már a 

masszírozás alatt 
múlnak el a leghevesebb fájdalmak. 

Nagyon sokan cseppenként czukorral vagy vízbe 

mint étvágygerjesztőt és fájdalomcsillapítót. 

Munkásoknak is 
kincset ér egy üveg valódi 

DIANA sósborszesz 
Urlovasok, zsokék, sportférfiak 
részére nélkülözhetlen szer a D l \NA-sosborszesz. Bedör¬ 
zsölés utján a fáradt, vagy elernycdt izmok és idegek vissza¬ 
nyerik természetes frisseségüket és rugékonyságukat. 

Akik sokat utaznak 
azok minden, az utazásnál elkerülhetlen kellemetlenségektől 
és bajtól meg lesznek óva, ha DIANA-sósborszeszt visznek 
magukkal. Mert a DIANA-sósborszesz ihatóvá és teljesen 
ártalmatlanná teszi a legrosszabb vizet is, hőségtől vagy az 
utazásnál más okból gyakran előforduló fejfájás és egyéb 
bajoknál kellemesen ható enyhítő és házi szer. Hajón uta¬ 
zókat megóvja a rettenetes tengeri betegségekből származó 
kellemetlen utóbajoktól. 

Gyermekápolásnál 
valósággal nélkülözhetlen. Meggátolja, mint óvszer, a test 
kipállását, a gyakori mandula és toroklobot; fogzásnál mini¬ 
malisra redukálja a fájdalmakat. 

Munkások 
kik testi erejök utján szerzik meg a mindennapi kenyeret, 
utólérhetlen, kiváló izomerősitő szert nyernek a DIANA-
sósborszeszben. A fáradt testre üditőlcg hat, a gyakori hát 
és derékfájást meggátolja, néhány előzetes bedörzsölés által. 

Hivatalnokok, dijnokok 
szóval irodai munkát végző és sokat görnyedő egyének jobb, 
hálásabb szert nem találhatnak a DIANA-sósborszesznél, 
amely a sok ülésből származó, elmaradhatlan bajok ellen a 
lég hatályosabb, biztosan ható szer. 

Mint arczápolószer 
a legkiválóbb a DIANA-sósborszesz, amely eltűnteti a 
mitessereket, az arcbőrt simává, tisztává varázsolja. Sikerrel 
alkalmazható izzadás ellen, valamint szájbüz megszüntetéséhez. 
Fürdővízben, mosdóvizben használva, a testnek bámulatos 
rugékonyságot, üdeséget kölcsönöz. 

Fejfájásban 
szenvedők állilasa s/.erint n DIANA-sósborszese biztosan 
ható és a legolcsóbb h;i/.is/.cr. 

Esténkint miért használják oly előszeretettel a 
DIANA sósborszeszt 

minden li;i/.li;i n ? 

Aki egész nap dolflozik, jön-incgy, kifáradt, testiler) és szel¬ 
lemileg meg van erőltetve, annak okvetlen szükséges, hogy 
lefekvéskor jól bemasszirozza magát a 

DIANA sósborszeszszel. 
Mert erősíti és edzi a testet. 
Mert erősiti és ed/.i a csontokat. 
Mert erősíti és edzi az inakat. 
Mert erösiti és edzi az ereket. 
Mert a bedörzsölés által a véredények mozgásba jönnek, 

miáltal felfrissül az egész szervezet. 
Mert a has masszírozása által a székeiét teljesen rendbe jön. 
Mert a bágyadtság a homlok bedörzsölése által végképpen 

elmúlik. 
Akik egész nap az asztal mellett ülnek, görnyednek, dolgoznak, 

olvasnak, Írnak : rendesen hátfájásuk van, ezeknek meg¬ 
fizethetetlen egy jó bcdörx.sölcs a valódi 

DIANA sósborszeszszel, 
mely a fájdalmat már a masszírozás alatt szünteti meg. 

Miért van a legkomolyabb hivatása a 

DIANA sósborszesznek 
a fodrásztermekben? 

Mert köztudomású lett, hogy feltűnő kellemes illata végett 
az urak nagyon kedvelik. 

Mert fejmosásnál DIANA-sósborszesznél nincs jobb a világon. 
Mert a fejbőrre hüsitőleg, frissitőleg és erösitúleg hat. 
Mert a korpaképzödést megszünteti a hajhullással együtt. 
Mert a haj színét eleveníti, fényesiti. 
Mert a borotválkozás utáni rossz érzéseket azonnal meg¬ 

szünteti. 
Mert pattanások képződése ki van zárva. 
Mert megvágás esetén a vérmérgczcs ki van zárva. 
Köztudomású, hogy a mindennapi életben a legveszedelme¬ 

sebb bőrbajokat egyik ember a másiktól kapja tudtán 
kívül és pedig leginkább ott, ahol a legtöbb ember 
megfordul. 

Nem csoda tehát, ha borotválkozás vagy hajyágás közben 
hozzá jutunk egy ilven ragadós bőrbajhoz anélkül, 
hogy ennek bárki oka volna. Kppen c/.ért tanácsos 
a DIANA-sósborszesz befecskendezés minden borot¬ 
válkozás és hajvágás után. 

Legerősebb sósborszesz. 
Az egész országban mindenütt kapható. 

Egyedüli készítő 

.kii ni 11-kunit.">. 
Posián legkevesebb 6 üveg szállilhitó utánvét mellett. Használt „Diana sósborszeszes" üveget nem veszünk vissza. 

Egy üveg Diana * IL f Sí l Egy nagy üveg A \T / • f | f Egy legnagyobb üveg O ] í 2 O f 
ósborszesz **** 1111. Diana sósborszesz J- IV . 1 . Diana sósborszesz ^ JIV ̂ V l 

Minden üvegnek plombálva kell lenni 
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Európában 
miért tartják mindenütt a 

a szappanok királyának? 
1. Mert a Diana-szappan minden tekintetben és minden családban megállja helyét. 
2. Mert a Diana-szappan tartalmazza a legdrágább alkatrészeket: tiszta, sűrű epét, 

mézet és legfinomabb lanolint. 
3. Mert ug}r a francziák, mint az angolok által el yan ismerve a Diana-szappan a 

legfinomabb és legbájosabb illatú toilette-szappannak. 
4. Mert a Diana-szappant urak és hölgyek nemcsak elsőrendű bőrápoló szappanrak 

ismerik, hanem el van ismerve mint a legártalmatlanabb szépitö toilette-szappan. 
5. Mert minden gondos anya gyermekeit csak Diana-szappannal mosdatja és fürdeti, 

tudatában annak, hogy a Diana-szappan epét, mézet és lanolint tartalmaz nagy meny-
nyiségben. 

6. Mert csak a Diana-szappanról győződtek meg a hölgyek és urak, hogy az arczról 
lemossa az összes pattanást és a nedves, izzadt bőrből származó mitessert. 

7. Mert csak a Diana-szappan óvja meg az urakat attól, hogy a carbunculus és fu-
runculus ne képződjék egy-két lemosás által. 

8. Mert a Diana-szappan és Diana-crém 8 nap alatt lemossa az összes tavaszi szeplőt az arcz¬ 
ról és kézről. 

Tisztelt uram ! Egész meséket beszélnek családomban az Ön Diana-krém és szappanja csodás hatásáról a 
szeplők és pattanások lemosására. Kérek én is egy Diana-krémet és két Diana-szar pánt. Ha nálam is ügy be¬ 
válik, mint a többieknél, ügy nagy reklámot csinálok Önnek. A küldeményt várom azonnal, utánvétellel. 

London, 1909 január 8. Üdvözlettel Char les Siemmouds. 

Tiszlelt gyógyszerész nr! Kérek epy Diaca-kréncet és egy Diara-szappant, de csak abban az esetben, ba 
tavaszi szeplőimet elveszthetem tőle. Barátnőmnek areza és keze tele volt nagy sárgás szeplökkel s tőle hallot¬ 
tam, hogy a Diana-krém és szappantól mólt el. Utánvét mellett várom a szépitöszereket. 

Paris, 1909 január 22. Teljes tisztelettel Lonise Riche. 

Tisztelt gyógyszerész nr! Kérek sógornőim és édes anyám részére három Diana-szappant és egy Diana 
fehér púdert. Allitólng jobb szappan és pvdtr nem létezik a Dianánál. Legalább azt állítja, a ki használja. 

Berlin, 1908 deczember 10. Tisztelettel H. H.-né. mérnök neje. 

A Diana-púder teljesen ártalmat¬ 
lan, az arczon gyönyörűen és 
egyenletesen tapad, szabad szem¬ 
mel teljesen láthatatlan, nagyon 
kellemes és gyenge illattal bír. 
éppen eiért nemcsak hölgyek, ha-
:: nem urak is hasinálják. :: 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli használatra) l kor. 5O f. 
Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) l kor. 5O f. 
Egy nagy darab Diána-szappan l kor. 5O f. 
Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel 

együtt (fehér, rózsa vagy sárga szinben) l k o r . 5 0 f. 
Kaihttó e^csz Imöpálan a gyógj tér t Irtán, drogériákban és parfümériákban. 
Ali Htm ívd,- a saját helységeién betzertvni, íz rendelje meg a központból : 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész 
Budapest, Károly-körút 5. sz. 

megrendelés is forduló postával utánvéttel C8zlcü;eültotilf.) -(A. 
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12 arany, 22 ezüst érem. Párisi világkiállítás «Grand Prix» 11)00. 30 disz- és elismerő oklevél. 

KWIZDA FERENC Z JÁNOS 
cs, és Mr. osztrák-magyar, kir. román és bolgár királyi üdv, szállító, kerületi gyógyszerész 

1853. Komeiiburgbcm, Bécs mellett. Aim.m.u..u ™™ 

Lö-sportczikkek gyártása és árusítása. 

Kwizda-féle 
korneuburgi marhapor 

Diaetetikai szer lovak, szarvasmarha és juhok 
számára. 

Egy egész doboz ára K 1.40, 
Vi doboz 7O 1111. 

50 év óta használják a legtöbb istállók¬ 
ban étvágytalanság és rósz emésztés 

eseteiben. 

Kwizda-fele 
térdhorzsoló-

süvegek 
gummiból. 

Kél nagyságban, jobb és bal 
lábak szamára szürke, fekete, 

barna és fehér színben. 

Ara darabonként szürke szín¬ 
ben 9.90 korona. 

fekete, barna és fehér 
színben K 1O.45. 

szürke, erős bedörzsölés, t tégely 
K 2 . -

K\vizda-féle 
Békavarkeaőcs, 

lovak és szarvasmarhák számára. 
l tégely K ±— 

Blister, 
s bedörzsölé 

K 2 . -

Erősítő takarmány, 
lovak és szarvasmarhák számára 
l doboz l 5 étadag K —.60, láda 

l láda á ."><> étadag K 6.— 

Fülnyűolaj, 
kutyák számára, l üveg ecsettel 

együtt K 3.— 

Gclatiiie-nyűtokok, 
kutyák számára, l doboz K 2. — 

Gubacstlnktura, 
lovak számára, l üveg K 3. — 

Hashaj tó pilulák, 
lovak számára (Physie) 

l bádogszelencze K i.— 

Kresolin-kenőcs, 
palakonzerváló szer. 

l szeleneze á V« kiló K 2.20. 

Kolika-pilulák, 
lovak és szarvasmarhák számára. 
l szeleneze K 3.20. l karton K 1.20. 

Kwizda-féle fluid 
Turisl.-i-

II ui. l 
Kigyó 

védjegy. 

mesterséges patasurv. \ rudaos 

b e v a l l aromatikus b e d ö r -
z sö l é sek az idegek és izmok erő¬ 
sítésére és edzésére. Turisták, kerék¬ 
pározók, vadászok és lovaglók álul 
sikerrel alkalmazva nagyobb túrák 
után való erősítésre és ujraerősilésre. 

:ész iivi'u ára K '.í. 
fél t « « 1.20 

Mosószappan, 
lián állatok számára, l db K HU 

Patakenőcs, 
merev és törődött palák im'cvOdé 
sere. l s/vlnic/r á IIMI k-. K J.Mi. 

Palaragasz, 
ászár 

t.m. 
Sömör- és rühoaj, 
kutják számára, l üveg K 3.— 

Szárnyaspor, 
diaHHikai szer mint lakarmúiiy-

pólló Indák, kariák, tyúkok, 
gyöngytyúkok, pávák sík számóra, 

" l doboz K I . — 

Resorbáló kenőcs 
(mirigy- és tügvkenűrs.) l líxely 

ára K i — 

Gilisztapilulák 
lovak számára, l bádogszelencze ára 

K 3.20, l karion K 1.20 

Patkányölő, 
méregmentes 

(Patkány- és egérirtó szer.) l rud<rs 
ára K 1 . -

Kwizda-féle kulyapilulák. - - Hajtó-pilulák kutyáknak. 

Gelatine átvonattal. l doboz ára 2 kor. 

K\vizda-ft'l<1 

Reslllutionslluid 
mosóvíz lovak számára. 

üveg ín-.-i K 2.80. 

Az udvari istállókban és versenyiatal-
lókban 40 év óta használatos, mint 
kitűnő erősítő szer nagyoba munka 
végzése előtt és után. ingyuladásoknál 

Ml>. Trainindben nélkülözketetlen. 

Véiljojjy, c/lnike «'•» esomiHjolás 
szahiiilalina/vii. 

Kwizda-féle 
térdvédő 

(térdsíi V<M j) 
(jimmiiból 

bal- és jobb lábak szá¬ 
mára. 

Ára darabonkinl szürke 
színben 12.10 korona. 

Fekete barna és 
fehér színben 
l :'..20 korona. 

Kwizda-féle szab. Colonel-
Kuser-

csülökhorzsoló -szalag 
gummiból 

10nagyságban és csak s z ü r k e p a r a g u r a m l -
ból előállítva, j o b b és b a l lábra használható. 
Lazán feszül a lábhoz, nem zavarja t vérkerin¬ 
gést, semmi felégés, sem csat vagy tzlj általi 

sériilés, mivel a zár el van födve. 

A r a egy darab szalagnak a kerületét mérve 
a—6-nél 

20—23 cm-ig K 6.60 
24—26 t « 7.70 
27—28 « « 8.80 
29—30 « t 9.110 

K\vizda-féle szabadalmazott 
Csülökhorzsoló- | Pneumatie-

Kwizda-féle 
térd-, lábszár- lábszár- és 
és csülökvédő csülökvédő 

gummiból 
b a l és j o b b lábak számira 3 nagyságban. 
Lábszár-köriiletnek (térd és csülök közölt mérve) 

18—20 cm-ig megfelel az 1. sz. napvság 
2 1 - 2 3 « « 
24—20 « • 
Á r a darabonkénl 

szürke színben 
1. sí . K 13.30 
2. « t 15.75 
3. t < 18.10 

Féke'e. barna és 
fehér színben 

1. sz. K U.55 
2. f « 16.95 
3. * « 19.35 

szalag 
gummiból 

csülökhorzsoló-
szalag 

légpárnával, gummiból 
fekete színben 

szürke, fekete, barna és 
fellép színben 

négy nagyságban és pedig j o b b és ba l lábak számára. 
Szalagoknak, melyek kerülete a—fc-nél 

megmérve, kitesz : 
20—22 cm-t, megfelel íz 1. sz. nagyság ,ZJB» 
2 3 - 2 Í « e i l • • 
25—27 « « « 3. « f 
28—30 « « « 4. « « 

Ára darabonként szürke színben 
1. »z. K 6.03 l 3. sz. K 7.05 
2. » t 7.50 l 4. « « 8.05 
Fekete, bírni és fehér színben 
1. sí. K 6.50 l 3. íz. K 7.50 
2. • « 7.05 l 4. « « 8.:>0: 

Kwizda-féle szab. 
Colonel-Kuser-patavédő 

(patakimélő) gummiból. 

Ez a jelenkorban használatba kerülő paiakimélők 
között a legpraktikusabb és legjobb, mert nyitva 
van és két apró elfödöi csattal ellátott izfjjal 
lesz összecsalolva. Csat vagy s/.íj általi sérülés 

kizárva. Könnyű ráerősflés és levevés. 

Csak szürke paruijunimlból állíi-
titik elő két és pedig 1. és 2. számú 

nagyságban. 

A r a <larahmik«nl K 13.20 

a í . « 
« 3. t < 

A r a darabonkénl 
szürke színben 
1. sz. K 10.90 
->. « « 13.30 
3. « « 15.75 

Fekete, barna és 
fehér színben 

t. sz. K 12.10 
2. t « 14.50 
a t « 10.93 

Kwizda-féle 
új lábszár- és csülökvédő 

gummiból, 

hátulsó lábak számára. 
B a l és j o b b lábak számára 2 nagyságban. 
Lábszárkörülelnek (térd él csülök között mérte) 

18—22 cm-es illik az 1. sz.-ra 
23— 27 i « a 2. « 

l darabnak ára 
szürke színben 

1. íz. _ _ _ _ _ _ _ K 12.63 ! 
2. « < 15.40 | 

fekete, b a r n a és fehér színben 

1. sz. _ _ _ _ _ _ K 14.30 

Kwizda-féle 
térd- és Iá bszár- lábszár¬ 

védő védő 

2. « 17.05 

gumimból 
ba l és j o b b lábak számára 3 nagyságban. 
Lábszár-körülelnek (térd és r síi lök között mérve) 

18—30 cm-ig megfelel az t. sz. nagyság 
21 —i3 
24-26 « « 
A r a darabonkint 

szürke színben 
1. sí. K 9.25 
2. « « 11.65 
3. « « 13.10 
Fekete, barna és 

fehér szfnbeo 
1. sz. K 10.10 
->. « .< 12.55 
3. « .. 14.95 

a 2. 
« 3. « « 

Á r a darabonként 
szürke színben 

1. sí. K 8.50 
2. « « 10.90 
3. « « 12.10 
Fekete, barna és 

fehér színben 
1. sz. K 9.70 
2. « « 11.65 
3. • » 13.65 

Képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve. 

Naponkénti postaszállítás a főraktár által. 
Kerületi gyógyszertár Korneuburgbaii. 

Képes árjegyzék 
ingyen és bét'mentve. 
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S rosmegye Singlér községében, Eperjestől két órányira; kies fekvésben, gazdag ős fenyves közepette, 657 méter a tenger szine felett 

A 
SZULTÁN-FORRÁS vizét 1909. évben 
dr. Weiser István fővegyész, főiskolai ma¬ 
gántanár analizálta. A Szultánvíz bőr- és 
dús lithion-tartalmánál fogva páratlan a 
vese- és hólyagbajok ellen. Cukor¬ 
betegségeknél, csúzos bántalmaknál, 

továbbá a légző- és emésztő-szervek hurutos 
bajainak gyógyítására kiválóan alkalmas. Mint 
húgyhajtó és húgysavoldó gyors és sikeres 
hatásánál fogva egyedülálló az egész konti¬ 
nensen. A bilini, faschingeni, preblaui, radeini 
hasonló külföldi gyógyvizek hatás tekintetében 
elmaradnak a Szultán-forrás vize mellett. Nincs 
kellemetlen mellékíze. Az orvosok hólyag- és 
vesebántalmaknál mint páratlanul álló szert 
rendelik. Külföldi exportra fényesen bevált és 
már ma több külföldi városban elismerik gyógy-
hatását. Tiszta, kellemes ízű, természetes szén¬ 
savdús, állandó Összetételű. Steril-csiramentes 
és a mar palackozott víz sem tartalmaz 
pathogen baktériumokat. A Szultán-forrás nem¬ 
csak páratlan gyógyvíz, de kellemes ízénél és 
csiramentességénél fogva a legalkalmasabb 
élvezed ital és egyúttal óvszer a vízzel tér- , 
jeszthető fertőző betegségek elien. A forrás 
vezetősége ez okból a hygienikus viszonyok¬ 
nak megfelelő óriási töltőházat építtetett. Ki¬ 
emelendő, hogy a Szultán lithíon-gyógyforrás 
vállalat tulajdonosai, Holénia Béla, Huszár 
Béla és Weinberg Gyula urak ennek az első¬ 
rangú élvezeti és gyógyvíznek bel-és külföldi 
elterjesztése által közgazdasági szempontból 
is elismerésre méltó tevékenységet fejtenek 
ki, amennyiben a hazánk felső vidékén amúgy 
is határtalan mérvet öltött kivándorlást kor¬ 
látozzák azáltal, hogy számos munkakereső 
embernek állandó foglalkozást nyújtanak. A kormány által 
a XVI-ík nemzetközi orvosi kongresszus külföldi kormány¬ 
képviselői tiszteletére a Park-Klubban adott fényes esté-
lyen is kizárólag a Szultán-forrás vizét szolgálták fel és 
ez alkalomból előkelő napilapjaink: Az Újság, a Budapesti 
Hírlap, a Pesti Hírlap, a Pester Lloyd stb. kivétel nélkül 
igen elismerőleg emlékeztek meg a Szultán-forrás párat¬ 
lanul álló termékéről. 

Az alábbiakban közzétesszük a) dr. Pálfy Mór, a 
Magy. Kir. Földtani Intézet főgeológusának véleményét, 
akit messze, hazánk határain túl is mint kitűnő tudóst 
ismernek; b) dr. Weiser István kir. fővegyész, főiskolai 
magántanár elemzését. 

a) GEOLÓGIAI ÉS HYDROLÓGIAI VÉLEMÉNY. 
„A singléri völgy mentén halad végig a vetődési vonal, 

amely vonalon a föld mélyéből feltör a szénsavgáz. E szén¬ 
savgáz a vetődési vonal mentén telíti a fennebb említett 
idősebb képződményektől összegyűjtött vizet és a szén¬ 
savval telített víz a (vele érintkező) kőzetekből kioldja 
azokat a gyógyító hatású ásványi anyagokat, amiket a 

chemíai elemzés kimutatott, a Szultán-forrásban 
különösen a tekintélyes mennyiségű lithiumot. 

E vetődési vonal mentén a singléri völgyben két 
helyen törnek fel a szénsavgázzal ily módon telített 
vizek. Egyik a Singlér községben levő Szultán-for¬ 
rás, mely a Singlér patak hordalékán át fakad a 
felületre, a másik ettől körülbelül 1000 méterre 
északra Szinyelipócz község határában a Salvator-

és a környékén levő források, amelyek nagy¬ 
kiterjedésű láp közepette jutnak a felületre. 
Látható tehát a hydrológiai és geológiai viszo¬ 
nyok ezen leírásából, hogy úgy a singléri for¬ 
rásnak, mint a Salvator-forrásnak teljesen 
ugyanaz a képződési módja s minthogy a szén¬ 
savval telített víz mindkét forrásnál hasonló 
képződményekkel érintkezik, a vízben oldott 
anyagoknak is hasonlóknak kell lenniök. És 
tényleg, ha a két forrás chemiai elemzését 
összehasonlítjuk, feltűnő a megegyezés, sőt az 
egyes alkatrészek mennyisége is nagyon közel 
áll egymáshoz. A Szultán-forrásnak annyiban 
előnyösebb a helyzete, hogy az a singléri patak 
hordalékának közepette fakad és láp nin¬ 
csen körülötte. A ^ a a * z á a l » ; j ^ e m ^ a ^ w » -
tatja, hogy majd mindenik szénsavas víz, 
amelynek közelében lapos területek vannak, 
esőzés vagy hóolvadás után jodoformszagú. 
A jodoformnak vagy ahhoz hasonló vegyüle¬ 
teknek képződése még nincsen kellőleg tanul¬ 
mányozva, de alighanem a lapos területen 
szénsav vagy szénsavas víz jelenlétében végbe¬ 
menő oxydatiós folyamatoknak kell tulajdoní¬ 
tanunk . . . stb. Budapest, 1908 november hó 
11-én. Dr. Pálfy Mór, a Magy. Kir. Földtani 
Intézet főgeológusa." 

b) A SINGLÉRI SZULTÁN-FORRÁS ANALYSISE. 
Physikai vizsgálat: 

A forrás hőmérséklete 7'5° C. A víz fagyáspontja 0118' C. 
A víz fajsúlya l'0023 Osmosis nyomása l'430atm. 

Elektromos vezetőképessége 0.002370 l, Ohm cm. 

Chemiai vizsgálat: 
10,000 cm * vízben 

Calcium Ca 
Magnesium Mg 
Nátrium 
Kálium 
Lithium 
Sulfát 
Chlor 
Bórsav 
Hydroc. 
Szénsav 
Kovasav 
Timföld 

Na .. 
K . „ 
Li 
SÓ, „ ... 
Cl ... . „ _ ^ „ 
B, 0 7 . . . _ 0042 
H CO, _ 16-479 
CO, 15-210 
SiO, _ 0'660 
Ál, 0 3 _ . ... 0-084 

összes szénsav (CO,} = 27" l gramm 10,000 cm.1 vízben. 
1908 november 4-én általam személyesen vett vízmintában az 

összes szilárd maradék mennyisége l '7090 gr. literenként, egy-két 
év előtti mintában pedig 1*7160 gr. Ezen adatok, valamint a fenti 
összetétel alapján a singléri Szultán-forrás vize állandó összetételű, 
elsőrangú lithium-tartalmú bicarbonatdús ásványvíznek minősítendő. 
Budapest, 1909. január hó 15-én. Dr. Weiser István, kir. fővegyész, 
főiskolai magántanár. 

gramm egyenérték százalék 
3-920 0-1959 ' „ Ca 61'51 
0-870 0-0714 '/, Mg 22-43 
1-046 0-0454 Na 14-25 
0139 0-0036 K 1-11 
00158 0-0022 Li 0-70 
1-683 0-0350 V2 SÓ, 10-99 
0-458 0-0129 Cl 4-06 
0042 0-0005 '/, B, 0 , 0-16 
Í6-479 0-2701 H C03 8479 
5-210 06910 
0'660 0-0219 
0-084 0-0493 

A M E D I C A L P R E S S " c í m ü "Uághírű angol orvosi szaklapnak 1909. 
évi november hó 10-iki számában egy mind¬ 

nyájunkat nagyon érdeklő, magyar vonatkozású cikk jelent meg és az a ritka 
kitüntetés ért minket, hogy e kiváló szaklap vizünkkel részletesen is foglalkozik, 
a többek között jelzi, hogy a húgysavat oldó magyar ásványvizek között hatá¬ 
rozottan az úgynevezett Szultán-forrás termékét illeti meg a legelső hely, 

A londoni kiállításon a SZULTÁN-FORRÁS vizét 
kiváló és állandó vegyi összetételéért tüntették ki. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám. 

K K Kútkezclőség : Eperjes. 

Főraktár: WAHLKAMPFÉS GÖRÖG 
ásványvíz-nagykereskedő cégnél 

Budapest, V., Zoltán-utca 11. sz. •- Telefon: 42-55. 

2. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁBB 

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, JANUÁR 9. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem- utoza 4. 

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

m -fi c • ( Egész évre _ _ 18 korona. A «V//dgfíni«ífíií»-val 
{ Félévre . . - _ - _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

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

határozott viteldíj is csatolandó. 

A SOPRONI ÚJ SZÍNHÁZ. 
S O P R O N VÁBOSA régi kulturális hagyományai¬ 

nak hódolt, mikor egy évvel ezelőtt elha¬ 
tározta, hogy régi színházát átalakíttatja. 

Az átalakítás elkészült s oly gyökeresen ment 
végbe, hogy tulajdonképen egész új színház¬ 
nak tekinthető, a réginek csak a külső falaiból 
tartottak meg annyit, a mennyit lehetett, s az 
új színházat most karácsonyra nyitották meg. 

Sopron színházi élete a legrégibbek egyike 
az országban. A vagyonos és művelt német 
polgárságban, a Bécscsel s egyéb nyugati or¬ 

szágokkal való érintkezés, a virágzó gazdasági 
élet, a művelődést meggyökereztető iskolák 
már a XVIII-ik század közepén fölébresz¬ 
tették a szinházi törekvéseket. 1769-ben már 
állandó színházat létesítettek. Természetesen 
német színház volt, az akkori német színpad 
műsorával, a bécsi színház hatása alatt. De 
az elsők egyike volt az országban, - - csak 
Pozsonynak volt előbb színháza. A régi sop¬ 
roni színház 1834-ben leégett B 1841-ben épí¬ 
tettek helyébe újat, azt, a melynek helyébe a 
mai került. Ez a színház is a német színé¬ 
szet számára épült, de már 1846-ban magyar 

szinészek is j&tszottak benne H ettől fogva a 
németek mellett mind gyakrublwn l ml l átszőtt 
magyar szó a soproni s/.inpiicloii. hogy aztán 
a legújabb időkben kiszorítsa a németet. Az 
új színházban már - - így litiiúm/.tn a város 
tanácsa — állandó német színtársulatnak -nem 
lesz helye. 8 ezt jelképezi & szinlni/ külsejé¬ 
vel is: magyar stílusban építette fel tervezője, 
Medgyaxzay Ttenkó István, a ki nemrég a 
veszprémi színházzal is fényes bi/miysagat 
adta rátermettségének s a ki a színházépítő 
technika terén érdekes és jelentékeny újításo¬ 
kat is megvalósított. 

A S O P R O N I Ú J S Z Í N H Á Z . — Jefly Gyula főlvételei., 


