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I l i t . .IÁ. LIA. L U . I .U. 

R O Z S AT E ü 
kitűnő teint-ápolószer 2 K 
fiatalos üdeséget kölcsönöz a bőrnek. 
balzsamazappan honi 60 1. 

TANNINGENE 
Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 

Sötétszőke, barnára és feketére. 

ANTON J. CERNY, Wien, levélczim 
JLVIIL Cári Lu dwlg-s tr. 8. Lerakat I. Maxmllianstr .9. 

Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

:: CSELÉDKÉRDÉS MEGOLDVA. :: 
CIRINE szab. parkett, linóleum, bátor, márvány beeresztő 
éa fényesitő szer, nélkülözhetetlen minden háztartásban, ol¬ 
csóbb, kiadósabb mint bármely beeresztés! mód viaszszal. 
Óriási munkamegtakarítás. Nem kell naponként kefélni és 
felmosható, l kgr. (30 négyzetméternek) 3 kor., 5 kgr. vétel¬ 
nél postán bérmentve. Magyarországi vezérképviselet Aczél 
Gynla Budapest, VII., Bák6ezi-ut 14. — Telefon 49—64. 
Kérjen prospektust. Kérjen prospektust. 

GYORSAN TÖRTE ÁT 
— a szabadalmazott — 

Hamu-
;; rosta :; 
a közönyt, a mellyel min¬ 
den újdonságot fogadni 
szokás. Oly egyszerű és 
nagyszerű, a milyen csak¬ 
hamar a háziasszonyok 
kedvencze lelt, mert ren¬ 
geteg idó't takarít, még 
több fáradtságtól kíméli 
meg és sok veszélynek 

veszi az elejét. 

F o l y o s ó r a m e n é s , 
f u j t a t á s , l o b a l a s a 
m ú l t é . Vele a vasalás 
elvezet. Már az első kijér-

a és hálásan tovább ajánlja. Kérjen ingyen és bérmentve 
illusztrált leírást. A Hamumba darabja K 2'8O. Kapható minden 
szakbavágó üzletben. Vezérképviselők A R A K é» T Á R S A 
Budapest, VIII., József-körűt 33. — Postai szélküldés utánvéttel, 

vagy az összeg előzetes beküldése ellenében. -

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

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

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

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

Ara l K. Margit-szappan 70 fl 11. Margit-ponder 1-80. 

Gyár i ja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogna-fizletben. 

Dr, Gaspary-íéle gépek 
és gyártási rendszere mindenütt kipróbált és 
mint elsőrendűnek ismeretesek. — Homok, kő-
bányahnlladékok, salak stb. Ilyen anyag-okból, 
falaiótéglak. tetőcserepek, padlólapok, csator¬ 
nacsövek, válynk és egyéb termékek előállítá¬ 
sához szükséges gépek és formák knlömbözo 
árban. :: :: Kérjük gyárunk megtekintését. 
:i 328. Bzámn általános jegyzék Ingyen. :: 

Dr. GÁSPÁRT & Co. 
t: MARKRANSTADT, Leipzlg mellett. :: 

ü Valódi brönni szövetek 
az 191O. évi tavaszi és nyári idényre. :: 
:: Egy szelvény :: 
3*10 méter hosszú 
elegendő teljes férflrnhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

:: ára csak :: 

l szelvény 7 K 
l szelvény 10 K 
l szelvény 12 K 
l szelvény 15 K 
l szelvény 17 K 
l szelvény 18 K 
l szelvény 20 K 

Egy szelvényt fekete szalonkabáthoz 2O.— K-ért, éppúgy fel¬ 
öltőszöveteket, turistalodcnt, selyemkamgtrnt gyári árakon küld 
a mindenütt ismert megbízható és szolid posztógyári raktár 

Siegel-Imhof, Brünn126 
Minták ingyen és bérmontve. 

Nagy előnyére szolgál mindenkinek, ha szövetszükség¬ 
letét direote a gyártás helyén Siegel-Imhof czég-
nél rendeli, uriási forgalma miatt állandóan a legnagyobb 

választék a legújabb szövetekből. 

o SZABOTT, LEGOLCSÓBB ARAK! «, 
Bármily megrendelés teljesítése szigorúan mintáim és figyelmes. 

BŐRSZÉKIPAR 
Kendi Anta l Budapest, IV., Károly-u. 2. 

ANGOL BORBUTOR készítése, festése és renová¬ 
lása saját mühelyemben. Ebédlőszékek, iroda-fotelok 
valódi bőrrel. Ülőbútor állványok kárpitozása. 

Székatalakitások! 

Viszketegségí börbántalmak, 
viszketegség sömörrel, viszkető fájdalmak, viszkető se¬ 
bek, sömörös viszketegség, sömörös bőrbaj, sömörös ki" 
ütések, sömörös sebek, bőrbajos viszketegség, bőrbajos 
sömörbántalom, bőrbajos fájdalmak, bőrbajos sebek 

biztosan kezelhetők az 

Erényi-ICHTIOL-SALICIL 
segítségével még akkor is, ha a baj 30 év óta származik. 

Az eredeti sERÉNYI-ICHTIOL-SALIGIL* 3 koronás dobozokban csak a kizárólagos készítőnél kapható: 

ERÉNYI BÉLA Diana-gyógyszertára BUDAPEST, KÁROLY-KÖRUT 5, SZ, 
(Postai megrendelések utánvétel mellett aznap szállíttatnak.) Több mint egy millió köszönőlevél érkezett be a világ minden részéből. 

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

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

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési^*™-

feltételek : ( Negyedévre _ 

_. 16 korona 
_ 8 korona. 
_ 4 korona. 

A •Világkronikái-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 

Külföldi előfizetéseknél a poatailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

MIKSZÁTH KÁLMÁN 
1847—1910. 

Isten magyar erdejének büszke ékessége kidőlt. 
A fejszés halál egy rettenetes csapása leterítette a 
törzset, mely csodákkal volt megáldva. Megáldatott a 
csodával, hogy negyven esztendőkön végig télen és 

"nyáron örökké virágban és gyümölcsben álljon. És 
megáldatott a csodával, hogy a mi virágot termett, 
az soha el ne hervadjon; a mi gyümölcsöt termett, 
annak mosolygó szine, édes íze és zamatja örökké 
frissen maradjon. De maga a fa már többet nem 
terem. 

Ha a mindenektől tudott igazat mondván, el is 
mondjuk, hogy ez újság fehér papirosa volt az, 
a mire ez áldott fa legtöbb termését hullajtottá, 
fájdalmunk nem oly vakmerő, hogy az egész magyar 
erdőnek, az egész nemzetnek gyászát és veszteségét 
a mi gyászunknak és veszteségünknek hirdessük. 
Milliók sokaságának közepén állunk lehajtott fejjel 
és lelkünk nehéz szomorúságával Mikszáth Kálmán 
halálának árnyékában. 

Csak egy pár hete még az élete dicsőségének 
hordtunk bokrétát és koszorút, a hódolat selymével 
átkötve az öröm virágaiból. Mikor ott láttuk a nem¬ 
zeti lelkesedés forró viharzásában a boldogság fényével 
szemén, ajkán a boldogság áradó szavával, ki hitte 
volna, hogy az orom, a melyen áll: Nébó hegye? 
Hogy míg tekintete meghatott könyjének páráján át 
az Örökkévalóság Városának nézésében fürdik, arany¬ 
kupoláinak és gyémánt tavainak látásán ittasul, hom¬ 
lokát ama dalos szellők hullámai simogatják, már 
mögötte áll a Halál fekete fátylas asszonya és már 

előre nyújtja két kezét, hogy pilláit lecsukja és 
örökre szemébe zárja e dicsőséges, ez utolsó látomást. 

De így végeztetett. És mi csak a magunk sorát 
sirathatjuk. Amaz álmodott világok gyönyörűségének 
elvesztésén bánkódhatunk, a melyek sírba sülyedtek, 
mielőtt még megteremtődhettek. Mert ő, a ki eltá¬ 
vozott, már több volt, mint a mi elsiratni való. 
Magyarországnak nagyobb halottja, mint Mikszáth 
Kálmán, nem lehetett. De kevésbbé, mint Mikszáth 
Kálmán, e földön meg senki se halhatott. Ő a maga 
világát itt már örökkévalóvá tette. Még azt is, a mi 
neki testi köntöse volt csupán. Mert ha az az ember, 
a ki Mikszáth Kálmán volt, vonásait viselte, szavait 
mondotta, álmait álmodta és elmesélte, már el is 
fáradott, már sírjába le is feküdt, a halhatatlanság 
őt újra alkotja. Húsnál és csontnál erősebb anyagból: 
a legszilárdabb érczből. És odaállítja majd az élet 
közepébe úgy, a hogyan ez ő hozzája méltó. Már¬ 
ványoszlop büszke magasságába. Föléje a nyüzs¬ 
gésnek. Föléje a zarándok seregnek, a mely hódoló, 
meghatott és csodálkozó tekintetét raja emeli. És 
föléje a múló századoknak is, a melyek egymásra 
tornyosodván, nagyságát és egymás nyomába lépvén, 
örökkévalóságát mérik. A magyar erdő még tele lesz 
az ő élő meséinek susogásával, elhullajtott virágainak 
örökké friss illatával akkor is, mikor már régen 
föld leszünk a földben, mi, a kik őt sírjához kisér¬ 
tük lehajtott zászlóval, a gyászfátyolos dob tompa, 
szomorú pörgetésével sírván el, hogy fejünknek koró¬ 
dája lehullt. 

Franklin-Táreulat nyomdája, Budapest, IV, Egyetem-utcza 4. sz. 
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MIKSZÁTH KÁLMÁN. 
Irta Alexander Bernát. 

A dicső győzelem tüzes szekerén láttuk 
emelkedni, azután egyszerre eltűnt szemünk 
elől és többé nem láttuk. Siratjuk, ámbár 
megmenekült a haldoklás nagy emberi nyo-
morúságától és ámbár nem vesztettük el. Mert 
az alkotókhoz tartozik, a kiktől művek ered¬ 
nek, melyekben az alkotó szelleme tovább él. 
Ezekből a művekből áll össze a nemzet kin¬ 
csesháza, mely fölött a nemzet szelleme őr¬ 
ködik. Mikszáth Kálmán elköltözött az élet¬ 
ből a nemzet történetébe. Ott is olyan helyet 
foglal el, a honnót mindig meghalljuk szavát. 
Nemcsak hatásaiban él tovább, mint a tett 
emberei, hanem egyéniségében, a mi a szel¬ 
lem történeti alakjainak nagy kiváltsága. 

Mikszáth Kálmán egyike azoknak, a kik a 
nemzetnek irodalmi vezéreihez való viszonyát 
gyökeresen megváltoztatták. Ez a viszony ré¬ 
gebben hasonlított ahhoz, mely a primitívebb 
társadalmakban, de a fejlettekben is, a köz¬ 
séget papjához fűzi. Tiszteli és szavára figyel 
vasárnap, de a hétköznap a hétköznapi gon¬ 
doké és indulatoké. Az irodalmi élet se volt 
nekünk mindennapi életünk, még vasárnapi 
sem, legfölebb ünnepnapi. Az irodalmi község 
mindig kicsiny volt, ma sem túlságos nagy. 
Az iró sokkal idegenszerűbb alakunk nekünk, 
mint a pap. Ezt az idegenszerűséget az iró 
is érezte és ez még inkább eltávolította tőlünk. 
Petőfi volt az első, a ki ezt a viszonyt meg¬ 
változtatta, utána Jókai, ő utána Mikszáth. 
A többieket sem kicsinylem, még ebben a 
tekintetben sem. Mindegyik nagy Írónak meg¬ 
van a maga nagy rendeltetése, a maga nagy 
hatásköre. De Petőfi, Jókai és Mikszáth töb¬ 
bet tehettek a magyar irodalom és a magyar 
közönség összeolvasztásáért, mint talán a töb¬ 
biek együttvéve. Ők a nagy népszerűek, de 
ennek a szónak sokkal nagyobb jelentősége 
van, mint gondoljuk. 

Jól esik a gyászból elmenekülni a gondo¬ 
lat világába, a mely az egyedüli nagy vigasz¬ 
taló a földön. Mikszáth dicsőén folytatta, a 
mit előzői kezdtek, ő róla is mondhatjuk, a 
birodalmat gyarapította, új tartományokat szer¬ 
zett, lelkeket hódított meg, egyesegyedül mű¬ 
vészetével. Telivér művészember volt, kinek 
a formálásban telt kedve, nem is tudott más¬ 
kép tenni, mint mindennek formát adni, de 
teljesen ép művészi lélek volt, mindig a kö¬ 
zönség számára irt, nem volt magában töp-
renkedő, a szándék mindenképen távol állott 
művészetétől, nem jutott eszébe agyonfinomi-
tani a formát, a nagy mesemondó mindig a 
hallgatóinak beszélt, magát adta, de egynek 
érezte magát hallgatóival, föléjük emelkedett, 
de úgy, mint mikor az ember saját magából 
saját maga fölé emelkedik. A művészember¬ 
nek nagy szocziális funkcziója van, mint min¬ 
den nagy lelki erőnek, a mely a maga mun¬ 
káját végezvén és csak ezt nézvén, mégis or¬ 
gánuma a közösségnek, annak az extraktuma, 
annak helyébe dolgozik, így énekelte Petőfi 
a magyar nép dalát, így zengte el Jókai a 
magyar nép modern eposzát, így irta meg 
Mikszáth a magyar nép mindennapi életének 
humoros krónikáját. A valósággal csak egyet¬ 
len egy módon tudunk győzelmesen megbir¬ 
kózni, ha a humor fényét vetjük rá, ha ját¬ 
szunk vele azon határig, a hol az erkölcsi 
értékek kezdődnek, ha odaadjuk magunkat 
neki, látszólag visszaveszszük ugyan magun¬ 
kat, de csak évődtünk vele, mert szeretjük és 
a világért nem hagynók. így formálta e hal¬ 
hatatlan krónikás a magyar nép, a magyar 
élet humoros képét, könnyből és mosolyból, 
tréfával és szent lelkesedéssel, hű és ideális 
lélekkel. Mint krónikás, legközelebb áll a való¬ 
sághoz, a mindennapi élethez, az olvasói lei¬ 
kéhez. Nem tógában jelentkezett nemzete előtt, 
hanem munkás-zubbonyban, a mindennapi 
munkában, ebbe vitte bele a művészetet. Köl¬ 
tészete a műhelyben, a szántóföldön, az utczán 
fogant meg. 

A tudákosak, a kritikusok, a szabályembe¬ 
rek kétkedve, habozva fogadták. Mikszáth csak 
népszerű, mondották. Népszerű pedig, mert 
jóízű anekdotákat tud és az országgyűlési 
folyosó érdekességeit kiaknázta. A jóakarók 
gondolták: az anekdota Michel Angelója. Ha 

nem mondta senki, akkor mondhatták volna. 
A szerencsétlenek nem tudják, hogy nincse¬ 
nek anekdoták és nincsen országgyűlési fo¬ 
lyosó. Az országgyűlési folyosó a legszürkébb 
hely a világon, a hol ügyeket intéznek el, 
érdekeket hizlalnak és pletykákat beszélnek. 
Az csak azóta érdekes, mióta Mikszáth tol¬ 
lára vette. A zsurnaliszták pedig megtanulták 
tőle a megtanulhatót, a gesztust, a szem-
hunyorítást, a felsőség érzésének kifejezését 
(ezt legkönnyebben, a képviselők közt vannak, 
a kik a nézőt elhízottá tehetik!) és kiaknáz¬ 
zák a megnyitott bányát. A közönség ezt 
máskép tudta. Az ámúlva, bámulva, megfogva, 
megragadva olvasta a karczolatokat, hihetet¬ 
len érdeklődéssel, csak ezeket, semmi egye¬ 
bet — mit lehetett mellettük még olvasni ? — és 
új szemmel nézte, a mit Mikszáth láttatott vele. 
A karezolat Michel Angelója, mondhatta volna, 
ha oly szellemes lett volna, mint kritikusaink. 
A természet iránt igazságosabbak vagyunk, 
mint a művészettel szemben. Senki sem hányja 
szemére a cseresznyének, hogy nem oly nagy, 
mint a dinnye, nem olyan izű, mint a körte, 
és nem lehet megsütni, mint a gesztenyét. És 
hogy szeretjük a cseresznyét! A ki egyszer 
megkóstolta, szegényebbnek Ítélné a világot, 
ha nem volna, ínyük van az embereknek és 
esztétikai ízlésük az elfogulatlanoknak. Hogy 
mily formában alkot a művész, nem rajta 
áll, legalább nem csak rajta, hanem a körül¬ 
ményeken. Hogy mit kezd a formákkal, az ő 
tehetségének a műve. Mikszáth, a kor humo¬ 
ros krónikása, a nagy novellista, a bájos mese¬ 
mondó, a magyar formáknak egyik legnagyobb 
művésze. Nem filozófus? Hála Istennek! Nem 
szocziologus ? Aldassék a végzet érte. Annyi 
szocziologusunk van, kell lenni egy Mikszáth-
nak is. 0 a mindennapi életbe vitte be a 
poézist, a művészetet, a mindennapi élet nyel¬ 
vébe, a mindennapi élet látásába. A ki ebből 
a cseresznyéből evett, nem hagyja el többé. 
Az olvasóközönség és iró viszonyát valamennyi 
közt őt ette legbensőbbé, mert azt nézi, a mit 
mi, úgy beszél, mint mi és ezzel a mi látá¬ 
sunkat és beszédünket művészivé tudta avatni. 

Bámulom, mily könnyedén mondják az em¬ 
berek, hangsúly nélkül: Mikszáthnak humora 
van. Becsületesnek lenni, a hogy most jár a vi¬ 
lág, — mondja Hamlet, — annyi, mint egynek 
kétezerből lenni kiszemelve. Ha ily arányban 
élnének a humoristák! Az igazi humor sok¬ 
kal ritkább, fájdalom. Azt a sors egész nagy 
korszakokban egy-két embernek szokott adni. 
Ezek az emberiség igazi jótevői. Nem, mert 
megnevettetik az embert, azt a clownok álta¬ 
lában jobban tudják, hanem mert földerítik 
és fölemelik. Az élet nyomorúságai ellen ők 
vérteznek meg bennünket, nem hazugsággal, 
nem feledéssel, mert ezek bizonytalan szerek és 
inkább csak a fiatal korban használnak, hanem 
bölcs megadásra és mosolygásra való tanítással. 
A humor nem kíván áldozatot értelmünktől, 
csak a szivet is ébresztgeti. A humor látja 
m e g a gyermek isteniségét, az együgyűek ked¬ 
vességét, a különczök ferdeségét és mindezzel 
földeríti szivünket. A humor nem rántja ki 
a kardját, hogy hadonázzon vele, de nem is 
görnyed, hogy ne bántsák, nincsen hősi póz¬ 
ban, nem viseli az alázatosság köntösét, nem 
hunyja be a szemét, hogy ne lásson, nem 
kiabál és nem suttog; nem panaszkodik, nem 
esik kétségbe; főkép pedig nem pózol; ha 
keresed, egyszerre magad fölött állónak pil¬ 
lantod meg, haragudnál reá, de nem lehet, 
kedves mosoly ül az ajkán, oly felsőséges, 
oly szabad, nincsenek czimei, nincsen hatalma, 
nincsen pénze, mégis oly felsőséges, oly sza¬ 
bad, oly derült, oly nyugalmas, oly magában 
bízó, olyan könyörületes; most érzed, föl kell 
nézni hozzá, úgy illik, mert ő az, a kinek ki 
kell magaslania, ő neki, az emberiség jói-
tevőjének. Ezt nem lehet egyszerűen úgy in¬ 
tézni el, hogy a többi közt van Mikszáthunk 
és a többi közt Mikszáth humoros iró. Ki 
van ő választva és mi ő benne. Annyit tesz ez. 

Egyet a körülmények adtak neki, azt a sze¬ 
rencsét, hogy negyven éven át fejlődhetett. 
Mert vannak, a kik mindjárt készek, a csoda¬ 
emberek, Petőfi, de a legtöbbnek időre van 
szüksége, hogy megtisztuljanak és kifejlődje¬ 
nek. Mikszáth fejlődése gyönyörű. Olyan ő, 
mint a győzelmes hadvezér, mindig nagyobb 
terület ura. S a mint nő években, lelke meg¬ 

tisztul. Eleinte alulról nézi a dolgokat, később 
mind magasabbról. Eleinte gúnynyal üldözi 
őket és szinte pesszimista lesz, ki majd a 
czinizmus, majd a fölháborodás felé hajlik, 
később jóságosabb, kedvesebb. Eleinte eszes, 
később bölcs. Ez a természetes fejlődés. Mi¬ 
előtt az emberéket megismerjük, csodáljuk 
őket; midőn megismerkedünk velük, kezdjük 
őket utálni; azután új ismeretséget kötünk: 
saját magunkkal. Itt is így járunk. Imádjuk, 
lenézzük magunkat. Most újra az emberek 
felé fordul tekintetünk. A kiválasztottaknak 
most nyílik meg a szemük. Ekkor a Mik¬ 
száth ok azt mondják: Nem vagyok sokkal 
jobb tinálatok. Gyarló vagyok én is. De ti 
se vagytok olyan roszak, mint gondoltam. 
Furcsa egy dolog ez az emberi élet, bolond, 
érthetetlen, semmi. De ez a semmi a mi min¬ 
denünk. ; Ha az, akkor «let us máké the best 
of it». Éljük ki, a mennyire lehet. Nézzük já¬ 
tékait és teremtsünk e játékokból új világot, 
mely a mi örömeink világa lesz. 

MIKSZÁTH. 
Még csak néhány hajnal pirult azóta, 
Hogy e nép víg ünnepedet tapsolta, 
S mint a tavasz a derülő hegyeket: 
Elborított virággal a szeretet. 

8 már ott fekszel béna szívvel, hidegen, 
Nem törődve semmivel sem ide lenn, 
Ajkad örök, nagy némaság lepé meg, 
Vége van a sok szép tündérmesének! 

Olyan furcsa, bolond ez a történet, 
Nem is tudom hinni, hogy itt történt meg, 
Hogy így történt s hogy itt történt valóban, 
Hol a híres Duna, Tisza folyó van. 

Régi nemes szokás az már minálunk, 
Hogy költőnek, a míg él, nincs virágunk, 
Csak ha már a koporsóban szendereg, 
Akkor tesz rá virágot a kegyelet. 

S neked mégis nem így esett a sorod, 
Sőt egészen fordítva ment a dolog: 
A magyar a szokásából kivágott, 
Megelőzvén a virággal halálod. 

Eltűnődöm: mi lehet ez? hogy lehet?' 
Mi siettük el a dolgot most veled? 
Vagy, mit az ész még könnyebben érthet meg, 
Valamiért a nagy Kaszás késett meg? 

Jakab Ödön. 

MAGYAR VAGYOK. 
Magyar vagyok, büszkén nézek a múltra, 
Ezer éve itt fénylő csillagunkra. 
Ez a csillag, a Kárpátok felett, 
Besugározta sokszor az eget. 
Török-tatártól védtem Európát 
Karom, szivem kiállta a tűzpróbát. . . 

- Magyar vagyok, büszkén nézek a múltra! 

Magyar vagyok, ezer az ellenségem. 
Birámnak áll be sok régi cselédem, 
S keresztfámat ácsolja odaát, 
A farizeus, régi, jó barát! 
Egyes egyedül állok a világon, 
De ehhez is szabom a számadásom. 

- Magyar vagyok, tudom az ellenségem l 

Magyar vagyok, nem félek a jövőtől 
Semmi rámzúgó ítélet-időtől. 
Hadd jöjjön, a minek jönnie kell, 
Az Isten él, — én nem veszhetek el! 
Nem töltöttem még be a hivatásom, 
S győz az igazság minden álnokságon... 

- Magyar vagyok, nem félek a jövőtől! 

Magyar vagyok, s ez lesz majd a hálálom. 
Síromat egyszer tudom, magam ásom, 
A nagy örvénybe botorul, vakon: 
Saját testvérem árulása von. 
Ősi átkom lesz a halálos végem: 
Pártoskodásom és gyűlölködésem l . . . 

- Magyar vagyok, s ez lesz majd a halálom! 
Szabolcsba Mihály. 

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

Irta Szemere György. (Folytatás.) 
XVI. 

Ismerte Kontót a székes fővárosban az utolsó 
gyerek is. Arczképe kapható volt minden jóra-
való üzletben százféle alakban: fényképben, 
szinnyomatban, olajba festve. S alig akadt pol¬ 
gári lakás, a hol ott ne lógott volna a falon. 
Bálványozta, nemzeti hősének tekintette az 
egész ország, az ő nimbusza mellett elhomá¬ 
lyosult a Kossuthé és a Kákóczié. Hatalmas, 
ragyogó megjelenése, szikrázó, megejtő ma¬ 
gyar temperamentuma, a mely minduntalan 
kitört a kordán s egyéni méltóságának sajátos 
zománczot adott: a rég letűnt dicső magyar 
lovagkor illúzióiba ringatta bálványozói szivét. 
Szép volt, tüneményes erejű; különb férfitipus 
festő ecsetjéből sem került ki soha. Viselete, 
tempói csak emelték testi kiválóságait. Drága 
magyar ékszeres ruhát viselt hétköznapi alkal¬ 
makkor is, nem ült sohase kocsiba, se auto¬ 
mobilba, megtartotta a Zsigmond korabeli ne¬ 
mesi szokást: ha kikelt várából, lóra ült. Az 
egész város nevéről ismerte tizenhétmarkos 
galléros fakó paripáját, a Eárót, a zúgó lelkes 
éljenekből, a miket a vitéz megjelenése az 
utcza népének szivéből kicsalt, jutott a pom¬ 
pás, nyalka állatnak is. Kont többnyire két 
csatlóssal kisértette magát, midőn kirándulást 
tett a városba. Ez a két fenelegény is bátran 
kiállotta a versenyt népszerűség dolgában akár¬ 
melyik miniszterrel. Az egyik vén volt, mint 
az országútja, de ép olyan kemény is. Kacska-
ringós drótbajúszt viselt, Hunczi Péternek hív¬ 
ták; a másik, Csunyi Jakab, atyjafia volt a szé¬ 
kely várnagynak s arról volt nevezetes, hogy 
nem fogta koponyáját az albohacen penge sem: 
fejét beverhetetlen anyagból alkotta meg a te¬ 
remtő. Az öreg ordast a Hortobágyon szedte 
fel a vitéz csikós-sorból, Jakabot meg egy 
hazafias székely falu küldte neki hódolata je¬ 
léül ajándékba. Becsesebb ajándékot olyan 
testőrnél, a kinek a fejét beverni nem lehet, 
-alig is találhatott volna ki a jó székely falu. 
Ám egyébként sem volt Jakab utolsó ember, 
legendákat beszéltek az izomerejéről is. Birkó¬ 
zott az már czirkuszi kóklerekkel is s nem 
bírta legyűrni semmiféle akrobata. A nép kö¬ 
zött az a hír járta, hogy Kont vitéz azért vette 
magához, hogy az erejét fenje rajta. MIKSZÁTH KÁLMÁN LEGUTÓBBI ARCZKÉPE. 

MIKSZÁTH KÁLMÁN A HALOTTAS ÁGYON. 
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A RAVATAL AZ AKADÉMIA OSZLOPCSARNOKÁBAN. 

Ezzel a két hű csatlósával csörtetett Kont 
az Ikerváry-palota elé. Gyors iramban, hosz-
szan kinyúlva vágtatott a fényes kis csapat a 
kövezeten. A vitéz, szokása ellenére, nem rea¬ 
gált az utcza tüntető üdvözletére, szerelem¬ 
vágya úgy elhatalmasodott szivén, hogy min¬ 
den egyéb érzés kiszorult belőle. Reszketett a 
keze, midőn lováról leszállván, a vén excsikós-
nak odadobta a kantárszárat. A hangja se volt 
biztos, megkérdezvén a palota portásat: 

- Fogad a herczegné? 
A tekintélyes férfiú lekapta süvegét s mélyen 

meghajolt: 
— Nagyméltóságod számára itthon van. 
Kont mély lélekzetet vett. Egy pillanatra 

mintha elhagyta volna önbizalma, összerázkó-
dott. Igaz, hogy nagy elhatározás előtt állott... 

A portás által értesített simaképű komornyik 
már várta a lépcső felső fokán s egy czerimó-
niás kézmozdulattal jelezte előtte a herczegnő 
lakosztályába vezető utat. Ajtót nyitott s egy 
mély bókkal visszavonult. 

Kont egy merevstüű filigránbútoros szalonba 
lépett. Körülnézett S hogy a herczegnét nem 
látta sehol, óvatosan leült egy vékonydongájú 
empire-székre. Úgy festett rajta, mint huszár 
a póni-lovon. 

A herczegné sokáig nem jött . . . Kont türel¬ 
metlenkedni kezdett. Szive hevesen dobogott 
Majd megharagudott magára, felszökött széké¬ 
ről s megrázta vállát S egyszeribe elsimultak 
háborgó indulatai A legerősebb emberek közé 
tartozott, azoknak sorába, a kik maguknak még 
jobban tudnak parancsolni, mint másnak . . . 

Egy rézkeretbe foglalt tiszafa-asztalon köny¬ 
vek hevertek. Kont felütött egyet közülök. Egy 
préselt virágra nyitott. Becsapta a könyvet. 
Bántotta a hervadt virág. Maga elé meredt, 
majd az ablakhoz lépett és kinézett rajta . . . 
Végre ruhasuhogást hallott Minden vére a szi¬ 

vébe szökött, megfordult, hogy szembe fogadja 
a herczegnőt. 

Az akkor már ott állott előtte ragyogó fehér¬ 
ben, tündöklő arczczal, mosolyogva, szégyen¬ 
kezve, mint egy gyermekmenyasszony, a kinek 
szive idejekorán vetett lobbot. Mindkét kezét 
odanyújtotta Kontnak. Annyira el volt fogódva, 
hogy nem tudott beszélni. 

De Kont se. Avagy ő talán nem is akart 
Megtartotta a herczegné szinte odadobott, finom 
kezeit sokáig. Valameddig a gyönyörű asszony¬ 
nak meg nem jött a szava. 

— Vártam . . . Hisz vártam . . . Miért vára¬ 
tott magára oly soká? 

Kont mély lélekzetet vett. Az a mélységes, 
megható öröm, a mi a nő fehér lényéből feléje 
sugárzott, megfosztotta érczétől kemény egyé¬ 
niségét. Ellágyult, mint a poéták az ihlet pil¬ 
lanatában. 

- Én mindig veled voltam, szép hóvirágom, 
utolsó csókodból felszívtam lelkedet a ma¬ 
gaméba s valahányszor egy szabad perczem 
akadt, behunytam szememet s te akkor ott 
állottal előttem, s vállamra hajtottad nemes 
kis fejedet. 

Az asszony lesütötte szemét s mialatt bibor-
szinre vált az arcza, mint egy testetlen sellő, 
odalibbent a vitéz elé s karjára ejtette fejét. 

— így ? — kérdezte. 
- Úgy, úgy . . . S megsimogatta a fényes, 

puha hajat, teleszítta magát az illatával s a 
beléje tűzött rózsára egy áhítatos csókot lehelt. 

Az asszony erre fölvetette fejét. Behunyt 
szemmel kereste a férfi ajkát. 

- Ne a rózsát, az ajkamat csókold, hiszen 
a tied vagyok. 

- Még nem, — suttogta a férfi, minden 
ízében reszketve a szerelem kínálkozó gyö¬ 
nyöreitől, — előbb meg fogom neked mon¬ 
dani, hogy ki vagyok. 

Az asszony visszalépett. Egy pillanatra össze¬ 
rezzent, mint a lövéstől megriadt őzike. 

— Nem, ne, ne, — kiáltotta, s visszaszökött 
a férfi keblére, — nem akarok semmit se tudni. 
Ha igazán szeret, ha igazán becsül, felejtse el 
múltkori kíváncsiságomat. . . Ostoba voltam, 
gyáva voltam . . . de megszenvedtem érte . . . 
egyetlen nyugodt perczem sem volt azóta, foly¬ 
ton attól rettegtem, hogy kicsinyes magavise¬ 
letem keserűséget hagyott a szivében . . . hogy 
ki fog ábrándulni belőlem, a kis nőből, a ki, 
valamint a többi rangjabeli bábu, apró skatu¬ 
lyákban tartogatja érzéseit, a melyeket sorra 
fel kell bontogatni, hogy igazi bátor-szén ve-
délylyé nőhessenek . . . Nem, nem, — búgta a 
rózsás asszonyka, görcsösen átölelve a férfi 
karját, - - vagy, a ki vagy, a hősöm, a boldo¬ 
gítóm, a megrontóm, a végzetem... mindenem 
vagy, mert — szeretlek. 

Kont kézen fogta a herczegasszonyt és egy 
kerevethez vezette; beleültette, mint egy gyer¬ 
meket. 

- És én mégis fölfedem előtted a titkot, a 
mely származásomat takarja, — mondta sze-
lid komolysággal, - - mert most már férfiúi 
becsületem is azt követeli . . . Aztán — tette 

hozzá, - - el is foglak jegyezni, addig, míg 
ffvürűt nem váltottunk, nem távozom innen.. . 

- A h ! 
Egy néma sikoly rebbent el az asszony re¬ 

megő ajkáról, s mintha viszhangra kelt volna 
a viszhangtalan, szőnyeges szobában: Ah, ah ! 

Kont melléje telepedett s forró kezét a ma¬ 
gáéba vonva, beszélni kezdett: 

— Azért kell neked mindent elmondanom, 
mert immár két birtokosa van a titkomnak, s 
nem akarom veled szemben azt a méltány¬ 
talanságot elkövetni, hogy (a mire mást méltó¬ 
nak ítéltem) továbbra is megvonjam tőled tel¬ 
jes bizalmamat. Te vagy nekem az első az em¬ 
berek között, mert a predestinált párom vagy, 
küzdelmeim koszorúja, az ég jutalmából a földi 
életre eső bérem. Próbára tettelek, állottad a 
próbát. Érzem, hogy lelkemtől a tiédet el nem 
szakítja többé földi hatalom. Nem fogsz el¬ 
árulni, mert nem árulhatod el nemzetedet. 
Meg fogsz halni a titkunkkal, amelynek teljes¬ 
ségét az a másik két egyén se birja, a kik lé¬ 
nyegében bele vannak avatva. Neked tartogat¬ 
tam azt, a miről halandónak akkor sem lesz 
szabad tudnia, ha a nyilvánosság nem árthat 
többé a szent ügynek: művem betetőzve lesz. 
Egy eposzt akarok utódaimra hagyni, egy 
titokzatos legendákból szőtt hőskölteményt, 
mert a történeti valóság visszaverődő fénye 
elhomályosodik századok múltával, holott a A KOSZORÚS KOCSIK A TEMETÉSI MENET ÉLÉN. 

A HALOTTAS KOCSI, MÖGÖTTE A CSALÁD TAGJAI. 

gezte be szavait, — akarsz-e nőm lenni ezek 
után? 

- Akarok, — lehelité az asszony, s mielőtt 
a férfi megakadályozta volna, ajkához emelte 
annak kezét és egy bensőséges csókkal illette 
meg. 

Kont elővette a magával hozott két gyűrűt 
s az egyiket felhúzta a herczegnő ujjara. 

- Holtomiglan. 
- Holtomiglan, holtodiglan, - - rebegte az 

asszony s meghatottságában, gyönyörűségében 
görcsösen fölzokogott. 

(Folytatása következik.) 

ÍRÁS A FALUBÓL. 
Elbeszélés. 

Irta Harasztliyné Szederkényi Anna. 

A város lassan elorozta a lelkem himporát, 
a mit pedig úgy féltettem tőle. Hiába kisér-
lettem meg ezerszer az ellenállást, ezeregyedik¬ 
szer, - - talán álmomban lepett meg, talán 
akkor, a mikor épen nem volt már erőm ellen¬ 
állni - - kikezdte a hitemet is. Uramisten, az 
ég olyan nagyon messze van és az ember fiai¬ 
nak a lába mindig a földet tapodja . . . Akkor, 
hogy ezt megéreztem, elmentem vissza a faluba. 

A KOPORSÓT KIHOZZÁK AZ AKADÉMIÁBÓL. 

MIKSZÁTH KÁLMÁN TEMETÉSE. - Jelfy Gyula fölvételei. 

nemzeteknek örökkön tartó illúziókra van 
szükségük, azokból táplálkozik az ő önbizal¬ 
muk s jövőjükbe vetett hitük. Árpádot, Szent 
Istvánt, a Hunyadyakat, Zrínyieket, Kossuthot 
emberi hibáiktól megtisztultan kell a nemzet 
elé állítani s így a reám vonatkozó ama körülmé¬ 
nyeket is titokban kell hogy tartsa a jövő törté¬ 
nelme, a melyek árthatnának az illúziónak, 
íme, a te lelkedbe temetem el származásom 
titkát. Halljad... 

- Nem, nem, — ismételte a herczegné előb-
beni tiltakozását, - - semmit se akarok tudni, 
szentségtörésnek érzem titkod meghallgatását 
s szentségtörést én nem követek el. 

Kont mégis elmondott mindent. Nemcsak 
annyit, a mennyit Lombossal közölt s a mit 
Kincses tőle kicsikart, családi nevét sem hall¬ 
gatta el s megismertette a herczegnőt annak, 
a törtéhetével is, mint került (még dédapja) 
Amerikába s hogy emelkedett az indigena ma¬ 
gyar nemzetség az Újvilág legtekintélyesebb 
polgárai közé; miféle eszközökkel konzerválta 
nemzeti érzését, őrizte meg nyelvét és faji 
erényeit; mi indította őt arra, hogy talpra, 
állítsa enervált. nemzetét, mint csempészte be 
magát ősei hazájába, hogy férkőzött a Gábris 
palotájába, a kaszinóba s mint játszotta el 
nemzete szine előtt azt a világra szóló komé¬ 
diát, amelynek eddigi sikereit is köszönheti. 

— íme, elmondtam neked mindent, - - vé-

A SÍRNÁL. — A BALOLDALI ELŐTÉRBEN MIKSZÁTH JÁNOSKA, FIÁNAK KOPORSÓJA. 

MIKSZÁTH KÁLMÁN TEMETÉSE. — Jelfy Gyula fölvételei. 
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MIKSZÁTH KÁLMÁN SÍRDOMBJA A KEREPESI-UTI TEMETŐBEN. 

Emlékeztem még egészen jól raja. Az emberek 
ott mind jók, mind becsületesek. A lelkűk a 
szemükben, a s/ivük a szájukon. Erős a vál-
luk, keményen lépnek, a mi útjokba akad, 
félretaszítják és úgy járják az életet, hogy 
mindig könnyű álmoktól kellemetes az éjsza¬ 
kájuk a nehéz munkáktól boldog nappalok 
után. Jól emlékeztem a falura. Ott csendes az 
élet, nincsenek viharos örömök és nincsenek 
viharos fájdalmak. Nincsenek nagyszerű fel¬ 
lendülések, de nincsenek mélységes lebukfen-
czezések sem. Az élet, a mi itt a városon 
nyüvi, tépi, tapossa az embert, megpihen a 
nagy határokon és mikorra a faluba ér, már 
csak afféle simogató, gyermekded-gyermekké 
lesz . . . Jól emlékeztem még a falura, és nagy 
örömök dalidóztak a lelkemben: oh, be nagyon 
is jó lesz megfürödni az isten kedves napjának 
drága melegében és az emberek szűztiszta 
lelkének harmatos hamvában . . . 

. . . Akkor, hogy én odaértem, télbe fordult 
a márczius és mind lefagyott egy éjszaka a 
nyíló baraczkvirág. Millió meg millió hófehér 
szirom borította a fák alját, millió meg millió 
csirát temetett sátáni gyomrába a köd . . . Az 
napon valahonnan nagy messziről léghajók 
röpültek el . a falunk fölött. Fehér léghajók, 
tizennégyen. Keringtek egymásután magasan, 
magasan a fejünk fölött. A nyakcsigolyánk 
nekimeredt, a hogy néztük. Láttuk, hogy egy 
eltévedt közülök és arra fordult valahova a 
szőlők felé. Úgy repült tovább a lefagyott 
szőlők fölött az a csodálatos, boszorkányos 
motola, hogy ámulatunkban lekéstünk az ün¬ 
nepi prédikáczióról. Eég elhangzottak az áhi-
tatos zsoltárok, mire beértünk és dideregve 
behúzódtunk nagy szégyenkezve a pádba. Mert 
hogy utolsók voltunk, Szabadi Klára, a szom¬ 
szédunk lánya, meg én. 

A legátus reszkettette a hangját a szószéken. 
Még nagyon fiatal volt és úgy kitetszett a 
szavából, hogy szándékosan reszketteti. (Az 
öreg papok ezt már sokkal jobban csinálják.) 
A hívesről besíélt, meg az életről, a halálról, 
a feltámadásról; a sír szájának megnyílásáról, 
a Krisztus vérző sebéről és a hitetlen Tamás¬ 
ról. Ez mind-mind jijií a szájából egymás¬ 
után, szakadatlan. Jól tudta a leozkét. Az én 
fejemben még ott kavargott a léghajó. Tizen¬ 
három ment, ment nyílegyenesen egymás¬ 
után a czél felé, a tizennegyedik eltévedt. 
Pedig az is akart menni, ép úgy, mint a 
többi, talán még jobban, mint a többi. Neki 
is készült, ép úgy, mint a többi, épen olyan 
volt az igen-igen nagy fehér gömbje, a piczi-
piczi pontnak látszó kosara, a betűk szint-
azonkép«n csillantak meg rajta a nap su¬ 
garában, mint a többin. Mégis elvétette az 
utat. Ügy tetszett nekem, hogy erről is lehetne 
beszélni annak a legátusnak, ép úgy, mint az 

életről-halálról, mert hogy ez az egész emberi 
tragédia. Tizennégy megy szépen a napsütés¬ 
ben, nincs baj. Aztán jön egy perez, a tizen¬ 
negyedik kifordul a sorból. Hiába próbálkozik, 
veszkődik. A többi csak repül tovább, ő el¬ 
marad, mindig lejebb-lejebb bukik a szem¬ 
határon, aztán le is bukik valahol a hegy 
lábjánál és meglátszik rajta mi volt a baj . . . 

A legátus már egészen benne volt a beszéd¬ 
ben. Dörögtetni sokkal jobban tudta a hang¬ 
ját és jól megforgatja azt a hitetlen Tamást. 
A nap nem tudott beférkőzni, hideg volt és 
egy öreg néni nagyot tüsszentett. Eáköhintett 
az emberek sorjából egy báránybundás, a 
legátus ráfigyelt a tüsszentésre és a köhintésre 
és elakadt. Elvesztette a fonalat és megijedt. 
Kapkodott utánna, belesápadt, egészen bele¬ 
sápadt az esetbe. Tudja, hogy az öreg pap, 
meg a kis pap ott lenn a padban mosolyog¬ 
tak befelé. Pedig ők is voltak valamikor 
legátusok. Mit volt mit tenni, elő kellett venni 
a leirott szent beszédet és megkeresni a leg¬ 
közelebbi «a» b e t ű t . . . A híveket csendes 
nyugalomban hagyta a dolog. 

Összetöpörödött kis öregasszony ment ki 
először a templomból. Eiszálta magát a két 
padsor közt. Földig érő fekete bársony kabátot 
húzott maga után. Klára megbökte a könyököm. 
Hogy aztán kimentünk, kérdezte: 

- Láttad? 
— Láttam, ki volt az? 

- Az az igen-igen szemérmetlen, vén Gaj-
dosné. Hogy mórikálta magát. Hogy még nem 
átalja azt a földig érő bársonyt magára venni. 
Aztán láttad a sok gyűrűt rajta. Két marokra 
fogja a zsoltárt, hogy mutogathassa a sok 
gyűrűjét. Az igen-igen csúf azt hiszi, hogy 
már így majd jobban fog kelleni annak a 
drága, szép embernek. 

— Melyiknek? 
- Ott ült az első padba. Kék mándliba. 

Olyan igen nagy barna szemű ember. 
— A fia? 

- Az ura. 
- Ennek az öreg asszonynak? 

— Annak. 
A nap szépen sütött a fejünk fölött. Egy 

kis szürke porfelhő kerekedett a lábunk nyomán 
és szálldosott utánunk. A népek szépen sor¬ 
jáztak a piaezon keresztül, egy kicsit még 
elbeszélgettek, aztán eloszoltak, ki a Nagy-
utczába, más a Kis-utczába meg a Vasut-
utczába. Mi az Alsó - temető — szélen 
laktunk, arra kevesen jöttek. Azzal mulattam, 
hogy mindig a Klára nyomába tapodtam, mert 
a finom homokban minden lépése meglátszott. 
Pedig olyan könnyen lép, mint egy király¬ 
kisasszony. De szép egy lány ez a Szabadi 
Klára, nincs párja az egész faluban. Olyan a 
szeme, hogy abba belevesz, a kire ráveti. Az 

arcza üde, hamvas, mint a baraczkvirag, az 
ijjas szája piros, parányi, a foga ép és ragyogó 
fehér. A termete karcsú, magos és a ruha 
nagyon illik rá. A barna hajával háromszor 
koronázhatja körül kedves kis fejét. Meg¬ 
kérették már huszonhármán. Most egy száz-
ezeres legény kéreti, pedig a Klára csak egy 
ezeres és mégis kikosarazta már kétszer ' a 
Takács Palit. Hanem az még harmadszor is 
elküldi a násznagyot. De nem is olyan lány 
az a Klára, mint a többi. Annyi móltóság van 
benne és annyi nyugalom. Sohasem hallottam 
még nagyon hangosan beszélni vagy nevetni. 
A fülöpkei útnál már egymás mellett mehet¬ 
tünk megint, onnan kezdve két szál deszka 
van lerakva gyalogjárónak. 

— Ugyan merre is lehetnek már azóta? 
Tudtam, hogy a léghajókra gondol. Én is föl¬ 

felé néztem. Olyan nagyon-nagyon szép kék 
volt az ég és igen nagy darabot lehetett látni 
belőle. A földet is láttam magam körül vég¬ 
telen messzeségbe nyúlni. Megint éreztem, hogy 
az ég, a föld nagy, hatalmas és az ember meg 
a háza csak parányi csigabigák rajta. 

- Úristen, milyen nagy a mindenség -
mondtam - - és én milyen boldog vagyok most 
itten. Fogd meg Klárika a kezem. Érzed, hogy 
remeg. Tudod, most megint egész világosan él 
bennem a tudat, hogy van fölöttünk egy ha¬ 
talmas Isten. Lásd itt nincs villanyos, automo¬ 
bil, gummirádli, nincs szörnyű-szörnyű sietés, 
nincsenek nagy házak, a mitől nem látszik 
sem ég, sem föld, itt a nap, az ég, a hold, a 
föld, fa, virág a drága foglalat és mi emberek 
csak apró díszek vagyunk benne. Tudod, úgy 
szeretném megmondani neked, a miket gon¬ 
dolok, mert olyan jól esnék, ha szót találhatnék 
rá. De megbénul a nyelvem itt az Isten ege 
alatt. Legjobb szeretnék leborulni és meg¬ 
csókolni a földet. 

Klárika csendesen felelte : 
- Én nem tudok olyan nagyon örülni sem 

a napnak, se az égnek, se a földnek. Miért 
örüljek én annak, a mi mindig volt és van ? 
A mi nem is lehet máskép, mint a hogy van . . . 

- Klárika, mondd, mért nem akarsz te a 
Takács Palihoz menni ? — A hogy kimondtam, 
már szerettem volna ki nem mondottá tenni. 

Kilenczven sárga pihés kis liba és valami 
hatvankét piczi-piczi csibe sápogott-hápogott a 
temetőszélen. A Klárika kis húga, a Mariska, 
meg a legkisebb Szabadi gyerek, a Karcsi, ott 
guggoltak egy nagy kendő alatt a füvön, mint 
valami sátorban és hetedhét határon túl járt 
a gondolatuk. Hangosan olvasták «A bodnár 
meg a királyfin szédületes történetét. A királyfi 
azt mondta a bodnárnak, csinálj nekem hordót 
donga nélkül, abroncs nélküli) . . . 

- Hát ilyen libapásztorok vagytok ti? Hol 
jár a libátok, pásztorok? Nem látjátok úgy- e, 
hogy az ott ni már a Péterek részén legelész . . . 
A Karcsi menten utána pöndörödött, vissza¬ 
terelte. Aztán teli szájjal hadarta : 

- Láttunk ám, mit láttunk ám? 
— Mit. 

- Jött sok-sok nagy madár az égen, de 
olyan nagy madár, nagyobb mint egy borító 
kas, szállt, szállt sorjában. 

- Tizenhárom, én megolvastam — szól bele 
Mariska. 

- Igen tizenhárom, aztán hosszú farka volt 
kötélből. Meg a Péterek tanyájának a kerítését 
is verte a kötél, mert az egyik egészen le¬ 
ereszkedett, le a földre, amott ni. 

- Mért nem mentetek oda? 
- Mert a sok renyhe liba mind utánunk 

szaladt, a hogy mink szaladtunk. Aztán megint 
csak fölment, föl, föl, föl . . . 

Léghajó volt az, te Karcsi — mondom én. 
- Darumadár is van, én tudom — így 

felelt a Karcsi - - de az nincs olyan nagy, 
mint a léghajó madár. 

Te Karcsi, az nem madár, abba ember ül. 
- A liba se tud repülni, pedig az nem 

ember — és Karcsi megint csak leült és olvasta 
tovább a bodnár híres történetét: « Akkor a 
bodnár nagyon elbusult, mert nem tudta, hogy 
lehet az hordó, a minek nincs dongája* . . . 

- Menjünk át a temetőn . . . 
Klára ment elől. Én egy kicsit elmaradtam. 

Az útszélen ibolyák nyíltak, meg égszínkék téli¬ 
zöldek. Le-leszakajtottam egyet. Egy nagy fehér 
sírkő előtt megállt Klára és utánam kiáltott: 
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— Gyere csak. 
Odamentem és olvastam: 
— Itt nyugszik Szabadi Klára. 

Élt 18 évet. 
Siratják jó szülei 
És testvérei. 

Ez a Szabadi Klára az én apámnak volt 
a testvére. Azt mondják, hogy én szakasztott 
olyan vagyok, mint ő volt. Az se igen járt 
ki külső munkára, csak mindig bent üldögélt, 
varrogatott. És ennek a Takács Palinak, a ki 
engem kért, volt egy bátyja, azt is Takács 
Palinak hívták. Huszonöt esztendős volt az 
is épen. Nagyon szerette a nénémet. Kétszer 
megkérette. Nem akart hozzámenni. Akkor 
harmadszor is megkérette. Klára néném el¬ 
szánta rá magát, hogy hozzámegy. Hisz egy¬ 
szer csak férjhez kell menni, mit lehet tenni. . . 
Odatámaszkodtunk a szép fehér sírkőhöz. 

. 

AZ AULÁBAN. 

A KIRÁLY K. JÓNÁS ÖDÖN PROREKTOKRAL A MŰEGYETEM UDVARÁBAN. 

néném. Megharapta a kutyája, aztán meghalt 
három hétre rá. Mikor vénaégére megvette 
magának azt az embert, hisz fia lehetőé, 
huszonhat éves, ott laktak a szomszédunkba, 
akkor mondta neki egyszer az apám. Az apá¬ 
mat is Imrének hívják, hogy tehet ilyet, azt 
mondta: inkább meghal, minthogy nélküle 
éljen... Akkor régen is azt mondta... 

— De hát hogy is vehette el? 
- El akarták árverezni a földjét, annak az 

öregnek meg sok-sok pénze van . . . 
Ránk húzták a delet. A temetőszélről vissza¬ 

fordultunk. Fehérlett a fakadó fák közt a két 
kereszt. Nagyon csendesen mondta Klárika : 

- Nekem olyan ez, mintha könyvből ol¬ 
vasnám . . . 

Nekem is olyan volt. És olyan nehéz lett 
a szívem, úgy megrémültem. Jaj, csak talán 
nem fogok csalódni. Ez a csendes tó itt körü¬ 
löttem csak nem rejteget halálos, mély örvé¬ 
nyeket? A nap lebukott az égről és délután 
megint hideg lett. 

Ugyan hol lehet az a tizennegyedik léghajó? 

A napsugár rászökött Klára arczára és nagyon 
sápadtnak látszott. 

- Már három hónapja voltak jegyesek, 
kétszer ki is voltak már hirdetve. Klára né¬ 
ném ételt vitt egy nap a szőlőbe az emberek 
után. Annak az igen-igen csúf asszonynak, -
a kit mutattam a templomban — a tanyája 
mellett kellett elmenni. Volt egy nagyon ha¬ 
rapós kutyája. Mindig mondta neki a nagy¬ 
apám, lövesse le, mert megmar valakit. De 
azt mondta a rósz lelkű, hogy inkább meg¬ 
hal, minthogy a kutyáját lelövesse. Aztán ak¬ 
kor nem volt senki a tanyán, a ki visszahívja 
a kutyát, megharapta a Klára nénémet bo¬ 
kába, három hét múlva meghalt. Eá tíz hó¬ 
napra után halt a Takács Pali i s . . . Ott a 
sírja. 

Annak a sírnak is szép fehér sírköve volt, 
ép olyan, mint a Szabadi Klárának. Csak 
hallgatott a két, szép fehér márványkő és a 
napsugár játszadozott rajtuk. 

- Hány esztendeje ennek? 
- Huszonöt. 

- És a Takács Pali is most épen huszonöt 
éves, mint az vc-lt és én is tizennyolcz éves 
vagyok, őt azután a bátyja után keresztelték 
el, engem a néném után. És engem is meg¬ 
kéretett már kétszer és én sem szeretem, nem 
szeretem... 

Én uram Istenem, milyen véghetetlen szo¬ 
morúan hangzott ez a két szó ott a Szabadi 
Klára sírja fölött: «Nem szeretem... 

— Most jönnek majd vasárnap harmadszor 
a kérők. És én nem tudom, mit tegyek. Nem 
tudom... 

— Mit mond az édesapád? 
- Semmit. Nem erőltetnek. Tudom én azt 

magamtól is, hogy egy ilyen polgárlánynak 
férjhez kell menni. Aztán nagy gazdalegény. 
Még szerencse i s . . . Aztán olyan nagyon 
szeret... 

— Klárika, kérdek tőled valamit. Nem sze¬ 
retsz te senkit? Senkit? 

Eám nézett. Soha életemben nem fogom 
elfelejteni azt a mélységes fájdalmat, a mi 
abban a szép szemében vol t . . . 

Én nem szeretek senkit. Majd jön 
valami és én is úgy leszek, mint a Klára A KIRÁLY AZ ÚJ MŰEGYETEM ZÁRÓKÖ'VÉNEK LETÉTELÉNÉL.—Balogh Rudolfőlvételei 

A KIRÁLY A PROREKTORRAL TÁVOZIK A KÖNYVTÁR ÉPÜLETÉBŐL. 
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A REPÜLÉSRŐL. 
Irta Zsélyi Aladár. 

A repülés közben szerzett tapasztalatokról 
irni talán korai egy kezdő aviatikusnak, de 
viszont indokolttá teszi azon körülmény, hogy 
a dolog új voltánál fogva az impressziók a 
legélénkebbek s feltűnnek oly jelenségek is, 
melyeket később figyelembe sem veszünk. 

Midőn valaki új gép épitésére szánja magát, 
ebben két szempont vezetheti. Az egyik az, 
hogy a ma forgalomban lévő bevált typusú 
gépek olyan drágák és szállítási idejük oly 
nagy, hogy lehetségesnek látszik velük lénye¬ 
gileg egyező, legfeljebb részletekben különböző 
gépet kevesebb költséggel és rövidebb idő 
alatt előállítani. A másik szempont, mely a leg¬ 
több új konstrukczió szülőoka : a meglevőknél 
jobb, tökéletesebb géptypust teremteni. Hogy 
ez ma, mikor a repülőgéppel szakszerűen fog¬ 
lalkozók száma légió s mikor egyes géptypusök 
építésénél már évekre menő tapasztalatokra 
tekinthetnek vissza, igen nehéz, azt fölösleges 
bővebben fejtegetnem. Azonban tekintve, hogy 
ezen gépek a versenyek lázában épültek és 
szerkesztőik ép e miatt az előnyökkel biztató, 
de körülményesebb átalakulásokra nehezen 
szánják rá magukat, egy kellően átgondolt és 
megfelelő tapasztalatokkal épített új géptypus-
nak okvetlenül meg vannak a maga előnyei. 

A repülőgép építésénél első feladat meg¬ 
építeni a gépet úgy, hogy az szilárdság, tar¬ 
tósság, megbízhatóság szempontjából megfelel¬ 
jen: ama követelményeknek, melyeket minden 
géptől elvárunk. Az esetleges mulasztásoknak 
itt igen komoly következményei lehetnek. 

A második feladat .a repülőgép aerodyna-
mikai beállítása. A ki valaha sárkányt eresz¬ 
tett vagy repülőmodellekkel kísérletezett, az 
tudja, hogy egész finom változtatások a felü¬ 
letek hajtásában, a súlypont megválasztásában 
mily rendkívüli befolyással vannak a repülésre. 
Tényleges nagy repülőgépnél a viszonyok még 
komplikáltabbak. Közbejő a motor húzásának, 
egyes szerkezeti részek ellenállásának zavaró 
hatása. s az egyensúlyi helyzet kísérletek nél¬ 
kül csak igen bizonytalanul állapítható meg. 
E czélra történnek tehát a nálunk is jól ismert 
és ezerszer kigúnyolt "guruló próbák*. Mivel 
az egyes ily kísérletek között történt változ¬ 
tatások igen csekélyek, s az elért eredmény 
látszólag észre sem vehető: a laikus szem¬ 
lélőre az egész dolog tényleg a czéltalan fut-
kározás benyomását teszi. 

A harmadik dolog maga a repülés. Kipró¬ 
bált, beállított gépen repülni megtanulni, vagy 
gyakorlott vezetőnek új gépet kipróbálni és 
beállítani mindenesetre fáradságos munka, de 
nem okoz több nehézséget, mint a mihez más 
sportok megtanulásánál is szokva vagyunk. 

Természetesen sokkal nehezebb a dolog, ha 
a repülésben teljesen járatlan vezető egészen 
új, bizonytalan egyensúlyú s még szilárdsá-
gilag sem kipróbált gépen tanulja a repülést. 
Ez esetben a repülés megtanulása sok akaratot, 

erőt, bizonyos fokú elszántságot s főképen 
sok türelmet igényel. 

A következőkben röviden kitérek gépem épí¬ 
tésének körülményeire. Eepülőgép építésével 
még a múlt év tavaszán kezdtem foglalkozni. 
Az első kísérleteimnél használt szárnyaknak 
minden részlete készen volt már a múlt óv 
márcziusában. Hogy a dolog akkor tovább 
nem haladt, annak egyik oka a kísérletezésre 
alkalmas terület, hangár, szerelő-műhely hiánya 
volt. A másik ok az volt, hogy nem volt 
még oly motor, melyet egy kis typusú repülő¬ 
gép számára elég könnyűnek, erősnek s e mel¬ 
lett megbízhatónak tartottam volna. Mikor 
végre a múlt szeptemberben Santos Dumont 
szenzácziós repülései után a kis gépekhez 
ideális repülő-motort, a Dorracq-motort meg¬ 
találtam s mikor Blériot felszállása után ná¬ 
lunk is általános lett az érdeklődés a repülés 
iránt: akkor fogtam hozzá ismét gépem 
építéséhez. A motor megépítéséig az idő in¬ 
kább előtanulmányokkal, szerkezeti anyagok 
keresésével telt el; az intenzív munka a motor 
megérkezése után a január hónapot veti e 
igénybe. A február motor-próbákkal s az épülő 
hangárra való várakozással telt el. Márczius 
10-ikén tartottam az első gurulópróbát, mely 
felfordulással végződött. 

Ezen felbukások, melyekben nagy része volt 
a rövidre szerkesztett szánkónak is, még há¬ 
romszor ismétlődtek meg. 

Márczius 15-ikén sikerült először a levegőbe 
emelkednem. Eeggel 10—15 méteres, délután 
egész 150 méterig terjedő ugrásokat végeztem. 
Ezután jöttek a repülés tartamának hosszab¬ 
bítására hosszadalmas stabilitási próbák, me¬ 
lyek a szárnytörésekből és a szeles időjárásból 
eredő késedelmekkel az egész áprilist és május 
első felét igénybe vették. Közben nagyobb 
szárnyakat, új kormányfelületeket, új szánkót 
alkalmaztam. Május 15-ikén sikerültek az első 
500 méteres repülések és május 26-ikán eset 
az első ÍO kilométeres körrepülés. 

Az impressziók, a miket az első levegőbe 
emelkedések alatt érez az ember, kétfélék a 
szerint, a mint szél vagy szélcsend van. 
A szél és szélcsend itt sokkal finomabb meg¬ 
különböztetést jelent, mint általában. Gyenge 
szélrohamok már jelentős ingásokat okoznak, 
különösen kis gépeknél és ha az oldalegyen¬ 
súly még nem tökéletes. De ezen ingások nem 
veszélyesek és ép oly természetesek, mint a 
hajó ingása viharos tengeren. 

Szélcsendes időben és jól beállított gépnél 
a levegőbe emelkedés a teljes biztonság érzé¬ 
sét kelti. Az apró lökések és a kerekek zör¬ 
gése, a melyek a teljes sebességnél is, a mikor 
már a gépnek csaknem teljes súlyát a szár¬ 
nyak hordják, érezhetők, a felemelkedés 
pillanatában teljesen megszűnnek, úgy 
hogy a gép minden érezhető rezgés nél¬ 
kül úszik tova. 

A felemelkedés után legfontosabb a 
hosszirányú egyensúly kérdése. Ha a gép 
tartó- és kormányfelületeinek hajlás¬ 
szögei nincsenek helyesen beállítva, akkor 

bizonyos, a beállítás tökéletességétől függő kb. 
100—200 méter út után ismét földet ér a repülő¬ 
gép, a nélkül, hogy a vezető bármiféle erre irá¬ 
nyuló kormányzást végzett volna. 

Beállított gépnél á kormányzó mozgások 
igen csekélyek. Egyenes irányban szélcsendes 
időben kormányzásra nincs szükség, a gyenge 
kanyarodok szinte alig észrevehetően az oldal¬ 
kormány inkább ösztönszerű kibillentésével tör¬ 
ténnek. Erős kariyarodóknál és szélrohamok 
esetében kell működtetni az aeroplán harma¬ 
dik kormánykészülékét, a gépet olda-lirányban 
kibillentő úgynevezett «gauchissement»-et. 

A sebesség érzése a repülőgépnél általában 
korlátolt. Tíz méteren felüli magasságoknál az 
impresszió már teljesen az, mintha a gép 
állana a levegőben. A légáram, mely a haladási 
sebességből és a csavar szeléből adódik, ki itt 
semmit sem jelent, mert ahhoz még nagyobb 
mértékben szokva vagyunk a motorpróbák 
alkalmával. A haladás érzését egyedül az alant 
elterülő madárperspektívának lassú eltolódása 
adja meg. Jönnek egymásután a jelzőoszlopok, 
majd a tribünök, előttük az embertömeggel, a 
kőbányai gyárkémények és így tovább. 

De a repülés nem megy mindig ilyen si¬ 
mán. Vannak bizonyos veszedelmek is, me¬ 
lyekkel számolnunk kell. A legkomolyabb, vég¬ 
zetes katasztrófák okozója lehet az, ha a gép 
fontos alkotó részeinek, tartó-, kormányfelüle¬ 
teinek valamelyike törik, vagy ha a tartó-, vagy 
kormánydrótok szakadnak. Azonban ez, külö¬ 
nösen ha a versenyláz csillapultával a repülő¬ 
gépek építése higgadt, technikailag ellenőrzött 
vezérelvek szerint fog történni, majdnem ki¬ 
zártnak lesz tekinthető. A balesetek második 
forrása a szeles, viharos időben való felszállás. 
Nagyobb magasságokban a szél egyenletes, a 
gépre való befolyása is könnyen kompenzál¬ 
ható. Veszélyesek ellenben a föld közelében 
fellépő momentán szélrohamok, különösen fel¬ 
es leszállás alkalmával. 

A mint láttuk, a repülőgép szilárdságilag 
megépíthető úgy, hogy ez oldalról semmitől 
sem kell tartani. Egyedül a motor megbíz¬ 
hatóságát kell még fokoznunk, hogy a repülő¬ 
gép tökéletes közlekedő eszközzé váljék. A mo¬ 
tor elakadása most sem jelent imminens vesze¬ 
delmet. Nagy biplánok a legnagyobb magas¬ 
ságokból is simán szállnak a földre a motor 
elállítása után, monoplánoknál a lejövetel sok¬ 
kal több vezetői rutint igényel. 

Jobbfajta repülőmotoraink működése ma már 
biztos s a haladás e téren ha nem is gyors, 
de határozott, úgy, hogy a városok közötti 
távrepülések, melyek még nem régen szenzáczió-
számba mentek, nem sok idő múlva a köz¬ 
lekedés egyik elfogadott módját fogják képezni. 

ZSÉLYI 'ALADÁR REPÜLŐGÉPÉN. — A most szerencsétlenűl járt legkitünöbb 
magyar aviatiknsnak az a feliszállása, melylyel a múlt héten díjat nyert. 

Latham. Paulhan. Croquet. Leblanc. 

Chavez. De la Boche bárónő. Pischoffné. Pischoff. 

Montigny. Illner. Warchalowsky K.. 

Rougi er. Wagner. Duray. Kutassy. 

Horváth. Grusz. Székely. Adorján. 

, ••' 

Csermely. Hirsch. 

Zsélyi. 
A BUDAPESTI REPÜLŐVERSENY FŐBB RÉSZTVEVŐI. 



Antoinette-monoplán. A = vezető-ülés, E = magassági kormánykerék, V = magassági kormány, 
G = felület-elcsavaró kerék, // = iránykormány, állítása lábbal, í *= benzintartó,M = motor, R = 

hűtő, P = légcsavar, T = farkfelület. 

ANTOINETTE. 

Voisin-biplán. A = 
mány, H = irány -

= vezető ülés, W = magassági és irány-kormány kézi kereke, V= magassági kor¬ 
kormány, F = benzin-tartó, M = motor, R = hűtő, P = légcsavar, T = fark-

- felületek, S vertikális stabilizáló felületek. 

Wright-biplán. A = vezető-ülés, B = utas-ülé - G = magassági kormány emeltyűi, V = magas¬ 
sági kormány, W= irány kormány és felflleuLrás emeltyűje, H— iránykormány, K = lábtá¬ 

masz, F = benzin tartó, U^Sff R=hitiő, P = légcsavarok 

VOISJN 

Az Antoinette-gép méretei jóval nagyobbak a 
Blériot-tipusénál; fesztávolsága 12's m., hordfelü-
lete 40 m*, 80 lóerejű nyolczhengeres Antoinette-
motor hajtja, 1100 fordulattal 2's átmérőjű lég¬ 
csavarját. Ferber kapitány, a franczia aviatika 
1909 őszén elhunyt úttörője és Levasseur mér¬ 
nök szerkesztették; berendezései nagyjából egyez¬ 
nek a Blériot-gép szerkezetével, de kivitele sokkal 
szolidabb, tartósabb. Ennek megfelelően természe¬ 
tesen súlya és munkaszükséglete is nagyobb. 

Leghíresebb vezetője Latham, a ki, bár siker¬ 
telenül, elsőnek kísérletté meg a La Manche-csa¬ 
torna átrepülését. Időtartam-rekordja 2 óra 13 p. 
9 mp., magassági rekordja közel 1000 méter. . 

A Voisin-biplán a szekrényes-sárkányok (box-
hite) alakjára emlékeztet; fesztávolsága 10 méter, 
hordfelülete 40 m2, a 4 méter távolságban elhe¬ 
lyezett T farkczella horizontális felületei még 
mintegy 10 m* nagyságúak. Munkaszükséglete 
50 lóerő, többnyire nyolczhengeres vizhűtésű An-
toinette-motor, mely 1200 fordulattal hajtja a köz¬ 
vetlenül kapcsolt csavart. Egyensúlya mindkét 
irányban elég stabilis. Hosszirányú stabilitása a 
farkczellának, keretirányú stabilitása a vertikális 
falaknak (S) köszönhető. Azonban ezen berende¬ 
zések egyúttal kormányozhatóságát csökkentik, a 
mennyiben a gép minden törekvésnek, mely irá¬ 
nyából kitéríteni igyekszik, meglehetősen ellenáll. 
Fordulni ennélfogva csak nagy átmérőjű körön 
lehet vele könnyen. Végeztek vele 2 óra 10 p. 
13 mp. tartamú repülést. 

A Wright-gép két 12'5 m fesztávolsági, össze¬ 
sen 50 m* terjedelmű hordfelülettel bír; két lég¬ 
csavarját, melyek 2'5 m átmérőjűek, egy négy-
hengerű, vizhűtésű, 25 lóerős Wright-motor hajtja 
lánczáttételek segítségével. Az eredeti Wright-tipus 
szántalpakon nyugszik, indításához egy sint he¬ 
lyeznek el a földön, melyen egy leeső súly által 
gyorsítva, kis kocsin végigsíklik és így éri el le¬ 
begési sebességét. Az újabb német kivitelnél már 
kerekeken helyezték el a gépet, mely tehát min¬ 
den berendezéstől függetlenül bárhol felemelked-

A BUDAPESTI EEPÜLŐVERSENY 
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hetik. Hosszirányú egyensúlyát a magassági kor¬ 
mánynyal (E emeltyű), keresztirányú egyensúlyát 
pedig a felületek elcsavarásával (gauchissement, 
W emeltyű) lehet fentartani és helyreállítani. 
Wright-gépen 2 óra 20 perez 23 mp., utassal 
l óra 9 perez 45 mp. az időrekord. 1909 október 
18-án gróf Lambert Wright-gépen megkerülte az 
Eiffel-tornyot. 

A Farman-gép aVoisin-gépből fejlődött ki. Hord¬ 
felülete 32 mz, fesztávolsága 9 méter, rendszerint 
50 lóerős Gnome-motorral van felszerelve. A Voi-
sin-típusból egyszerűsítések útján fejlődött, a ver¬ 
tikális falak elhagyása folytán a szél kevésbbé té¬ 
ríti ki irányából és könnyeboen fordul körben. 
Stabilitása azonban csökkenvén, fel kellett szerelni 
stabilizáló felületekkel (S), melyek a hordfelületek 
végeihez vannak erősítve és ellenkező értelemben 
mozognak páronként; ez a berendezés lényegében 
egyező hatású a Wright-gépeknél alkalmazott felü-
letelcsavarással, csak ezen elv egy más kiviteli for¬ 
máját képezi. 

A Farman-biplán az összes repülőgépek közül 
a legtöbb eredményre tekinthet vissza. A világ¬ 
rekordok legnagyobb részét Farman-gépen érték 
el. így az időtartam rekordját: 4 óra 17 p. 53 mp., 
Farman tartja, a magassági rekordot 1270 méter 
magassággal Paulhan szintén Farman-gépen, az 
utassal való repülés időrekordját: 2 óra 51 p. 
10 mp. tartammal Kinet ugyancsak Farman-gépen. 
Mindezek a gép biztossága és alkalmazkodó-képes¬ 
sége mellett szólnak. 

A Blériot-nwnoplán 8's m. fesztávolságú, 14 m* 
felületű; 24 lóerejű háromhengerű léghűtéses An-
zani-motor hajtja 2'i átmérőjű légcsavarját, 1400 
fordulattal perczenként. Hosszúsági egyensúlyát 
egy farkfelület biztosítja, keresztirányú egyensúlyo¬ 
zása a felületek elcsavarásával történik, Wright 
módszere szerint. 

Híressé a La Manche-csatorna átrepülése tette ; 
a sebesség világrekordját Blériot-monoplánnal ér¬ 
ték el (80-* km. l óra alatt). 

Farman-biplán. A = vezető-ülés, E= magassági kormány és stabilizátorok emeltyűje, V = magas¬ 
sági kormány, S = keresztirányban stabilizáló felületek, W = iránykormány emeltyűje, lábbal moz¬ 
gatva, H= iránykormány, F = benzintartó, M = motor, R = hűtő, P = légcsavar, T = farkfelületek. 

FARMAN. 

Blériot-monoplán. A = vezető-ülés, £ = magassági kormány és felületelcsavarás emeltyűje, V= magas¬ 
sági kormány W = iránykormány emeltyűje, H = iránykormány, F = benzmtartó, M = motor, 

P— légcsavar, T— farkfelület. 

~ ÖSSZEÁLLÍTOTTA MERSE PÁL MŰEGYETEMI TANÁRSEGÉD. 
BLÉRIOT. 
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A KEPÜJL.ŐVEKSENT SZÍNHELYÉNEK TÉRKÉPE. 

A VEKSENYEK JELZÉSEI. 
A versenyek lefolyásának tartama alatt a ver¬ 

senyzőknek, ezek segédszemélyzetének, a verse¬ 
nyek intézőségének és a sportbiztosoknak egymás¬ 
sal folytonos érintkezésben kell maradniok. Ámde 
a repülőpálya nagy térségei folytán a közvetlen 
érintkezés, különösen ha sürgős híradásokról vagy 
segítség kéréséről van szó, lehetetlen. Ezért — de 
meg a nagyközönségre való tekintettel is — ma¬ 
gas árbóczrudakon kifüggesztett jelzésekkel adnak 
hirt a fontosabb eseményekről. 

A távjelzésekre három színben 

a 
fehér fekete vörös 

tartott mértani alakzatokat használnak. 
A jelző-árbócz csúcsára felvont lobogó azt je¬ 

lenti, hogy ha 

a lobogó 
fekete 

a lobogó 
fehér 

a lobogó 
vörös 

akkor nem lesz 
repülés, 

akkor valószínűleg 
lesz repülés, 

akkor repülnek. 

Az árbóczrudaknak két ága van, még pedig 
jobb és bal. Ha a szemlélő az utolsó ábrára tekint, 
akkor jobbkézfelőli oldala az árbocz jobboldali s 
balkézfelől eső része pedig annak baloldali ága. 

Az árbocz baloldali ágán függesztik ki az úgy¬ 
nevezett kódex- jelzéseket, jobboldali ágán pedig az 
úgynevezett sürgős jelzéseket. 

a) Kódex-jelzések. 

Ezek a számok háromjegyűek és olvasásuk a bal 
árbocz ágának külső oldalától kiindulólag történik. 
Összesen tehát 101-től 999-ig minden szám össze¬ 
állítható. Egy-egy ilyen háromjegyű számnak je¬ 
lentését az alábbi táblázatban közölt «Kódex»-ben 
megtalálhatjuk. E számok alapján a kódexben ta¬ 
lált jelentések arra az aviatikusra, illetőleg gépére 
vonatkoznak, a kinek a jobb árbocz ágával egy 
magasságban lévő baloldali megfelelő árbóczágon 
vannak ezek a kódex-számok. 

Ha a jelzett kódextétel mindenik aviatikusnak 
szól, akkor a legfelső baloldali páratlan ágra füg¬ 
gesztik ki a megfelelő három számjegyet. 

A számokat a következő típusú jelzések jelentik : 

E szerint: például az árbocz baloldalán kifüg¬ 
gesztett 186-os szám, a jelzés alapján így állí¬ 
tandó össze : x~x H | A 

L/ 113 A 

Ha már most az árbocz baloldalán a 216-os 
számot, azaz ezt a jelzést: 

C) típusú jelzések. (Sürgős jelzések.) 

O 
látjuk kifüggesztve, akkor a kódexben megnézzük, 
miféle jelzésnek felel meg, azt találjuk, hogy: 
«Vigyázat, mindjárt kezdődnek az indulások.' 

b) Sürgős jelzések. 
Az induláskor az árbocz jobboldalának egyik 

ágára a törzstől kifelé kifüggesztett sürgős jelzé¬ 
sek háromfélék és pedig: 

Kétszínű jelzések, a melyek azt mutatják, hogy 
a versenyző milyen versenyszámban indult. Miután 
tizenegy versenyszám van, a jelzések is annyi¬ 
félék. Sorrendjük szerint a következők: 

A) típusú jelzések. 

\ 0 Utazási verseny 
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2 <e> Időtartam verseny 

H
a 

ez
ek

ne
k 

a 
je

le
kn

ek
 

eg
yi

ké
ve

l 
m

ár
 j

el
ez

té
k,

 'D
 

ho
gy

 m
in

ő 
ve

rs
en

ys
zá

m
ba

n 
in

du
l 

va
la

ki
, 

ak
ko

r 
n 

m
el

lé
je

 k
ifü

gg
es

zt
ik

 a
zt

 a
 k

ét
 e

gy
m

ás
 f

öl
é 

he
ly

e-
 *

 
ze

tt 
tá

rc
sá

t, 
a 

m
el

y 
m

eg
m

on
dj

a,
 

ho
gy

 
m

el
yi

k 
'•

 
sz

ám
ú 

'g
ép

 i
nd

ul
. 

Ez
ek

 a
z 

u.
 n

, 
B

) 
típ

us
ú 

je
lz

é-
 

' 
se

k,
 a

."m
el

ye
k 

a 
kó

de
xj

el
zé

se
kb

ől
 á

lla
na

k.
 K

öz
ül

ök
 

né
há

ny
at

 c
sa

k 
pé

ld
ak

ép
en

 a
du

nk
 m

eg
. 

""
 

3 • Távolsági verseny 
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4 X Magassági verseny 
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5 X Gyorsasági verseny 
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B) típusú jelzések. 

Q o • Q o 
Jelentik: 5 " 13 27 (0 18-at 

Vagyis például ez a jelzés g, azaz 18 kikere¬ 
sendő a versenyzők táblázatából, a melyből meg¬ 
tudjuk, hogy indul Latham, Antoinette-mótorral 
felszerelt Antoinette-monoplánjávaL 

C) Végül harmadikul kifüggesztik az esetleg 
szükséges tulajdonképeni sürgős jelzést, a mély 
szinte a tkódexi -számok sorából vett, de magá¬ 
nyosan álló jelzőtáblácskából álL Ez esetben ezek¬ 
nek jelentése a következő: 

F. M. Jelek A magányosan kifüggesztett jelzés jelentése 

J o Eecordot állított fel 

2 • Rossz indulás vagy érkezés 

3 • Jó indulás vagy érkezés 

4 A Az aéroplán, vezetőjének balesete nélkül 
megállt 

5 A Az illető gépészét segítségül hívja 

6 A Az aéropláu a földet érintette, vagy 
telenül haladt el egy oszlop mellett 

hely-

7 D (Sportbiztosok számára feutartva) 

8 • (Sportbiztosok számára fentartva) 

9 D (Sportbiztosok számára fentartva) 

0 X Megsemmisíti a megelőző jelzést 

Példa. 
A felsorolt és igen könnyen emlékezetben tart¬ 

ható jelzések alapján már most minden nehézség 
nélkül leolvashatjuk a jelző árboczon kifüggesztett, 
jelzések értelmét. 

Első ág 

Második ág 

o . 

.Kódex jelzések 

D 

A B C 
típusú 

sürgős jelzések 

Az ábrán a vörös lobogó az árbocz tetején azt 
jelenti, hogy az illető időben repülnek. A második 
ágon a jobboldali azaz a sürgős ügyek oldalán az 
A) típusú jel a kezdődő versenyszámról értesít 
bennünket (a jelen esetben az utazási verseny), 
a második B) típusú egymás alatt álló kettős szám¬ 
megmondja, hogy kinek és melyik gépe repül (a. 
jelen esetben a 27-es) és a harmadik magányosan 
álló fekete tábla jelzi, hogy a gép roszul indult. 

Az árbocz bal- vagy kódex-oldalán, a második 
ágon a kódex-jelzés, vagyis 126 szerint a befutott 
nt hossza 225 kilométer. (A codex-számoknak 
megfelelő jelentés a részletes programmban talál¬ 
ható.) 
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HELÉNA ÚTJA. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Authony Hope. — Angolból fordította Woida Margit. 

HJ. A törvényről ős a természetes jogokról. 
Lynborough a kastély előtt végighúzódó ter-

rasseon ült s Nab Grange fölött a tengerre né¬ 
zett. Stabb Leonard és Wilbraham Roger volt 
vele. Ez utóbbi inkább alacsony, karcsú, barna 
arczú ember volt; soványsága daczára nagyon 
kitartó, kiváló boxoló. Szellemi tehetsége össz¬ 
hangban állt tegti felszerelésével: gyors, éles 
esze mindig szívesen felvette a harczot köz¬ 
napi problémákkal, a nyomasztó szükséggel; 
fantáziája és spekulatív tehetsége alig volt. 
Nem álmodott a múltról, mint Stabb, sem a 
jelenről, mint Lynborough. Egyszóval a társa¬ 
ságban ő volt a praktikus elem, s Lynborougli* 
nem választhatott volna jobb titkárt nálánál. 

Mindhárman füstöltek; soká csend uralko¬ 
dott a társaságon. Végre Lynborough meg¬ 
szólalt : 

- Mindig vonzó egy olyan házra nézni, -
mondta, — melynek lakóiról semmit sem tu¬ 
dunk. 

- Sőt, én sokat is tudok róluk, — szakí¬ 
totta félbe nevetve Wilbraham. — Colston ki¬ 
kérdezte az egész falut, az eredményt ismerem. 

Colston Lynborough embere volt, egy öreg 
katona, a ki közel tizenöt éve szolgálatában 
állott, s minden útján vele volt. 

Lynborough rá sem hederített; nem volt az 
az ember, a ki biztos adatok miatt félreteszi 
képzeletének a képeit. 

- Az idegen ház sima fala olyan, mint ré-
gente a zöld függöny volt a színházban. Min¬ 
den pillanatban fellebbenhet s megmutathatja — 
mit? . . . Nos, mi van Nab Grangeban? 

- Biztosan egy csomó faragatlan falusi, -
morgott Stabb. 

- Nem, nem, - - protestált Wilbraham. -
Ha akarja, elmondhatom . . . 

-- Mi van ott ? — folytatta Lynborough. -
Nem tudom. Maga sem, — nem Eoger, maga 
sem tudja, s valószínűleg akkor se tudná, ha 
ott lenne. De én szeretek nem tudni — akarok 
nem tudni. Azt hiszem, nem fogjuk felkeresni 
Grangeot. Csak idealizálni fogjuk, Cromlech.— 
S furcsán, ravaszul mosolygott barátjára. 

- Badarság, — szólt Stabb. — Asszony biz¬ 
tosan van ottan, s csukjanak le, ha meg nem 
látogat. 

- Engem ? Miért ? 
- Mert lord vagy, — szólt Stabb, elkerülve 

egy személyesebb bókot. 
- Nézetem szerint ez a szerencsés körül¬ 

mény inkább védelmemre válik. 
- Ha már erről van szó, ő maga is valaki. — 

Wilbraham tudása minden bátorítás hiányában 
is ki akart törni. 

- Minden ember valaki, — mondta halkan 
Lynborough, — furcsa berendezés. Nem tekint¬ 
hető állandónak, ugy-e Cromlech? A meg-

érdemlett halhatatlanság jobb eszme. Érdem 
alatt eredetiséget értek. Nos, megismerni nem 
fogom Grangeot, de nézni szeretem. Őt ilyen¬ 
nek képzelem . . . 

. — Kit ? — kérdezte Stabb. 
- Nos, Grange úrnőjót, természetesen . . . 
- Csitt, csitt, ki gondol asszonyra? . . . Ha 

egyáltalán van ott asszony. 
- Én a nőre gondolok, Cromlech, s jogom 

van rá gondolni. Ha nem is erre a nőre, úgy 
arra, a kinek a mását sohasem láttam. 

- Különös típus lehet, - - mondta Stabb 
tűnődő mosolylyal. 

— Az, Cromloch. Leírjam ? 
- Úgy látom, kénytelen vagy rá. 
- Igen, e pillanatban, a szürkületnek ebben 

az árnyalatában, a Grangeal odalent, s amott 
a tenger, oly végtelen messzeségben, Cromlech, 
félek, kénytelen vagyok vele. Természetesen 
magas és karcsú; a nevetése csengő, a szeme 
természetesen sötét, álmodozó, de felvillan a 
kihívásra. Mindez feltevés. De a színe Crom¬ 
lech ; ez az, a mi ma éjjel foglalkoztat; majd 
meglátod, ez a legjellemzőbb, legcsodásabb sa¬ 
játsága. 

- Ugyanezt mondta a lelkész Colstonnak! 
Vagyis, úgy mondta, hogy a marchesának rend¬ 
kívül különös arczszine van. - - Wilbraham 
végre mégis le tudott valamit adni. 

- Eoger, maga visszahoz a földre. Az én 
képzeletem helyébe a lelkész impresszióit akarja 
tenni. Szép ez? 

- De mikor oly furcsán megegyeznek. 
- Tegyük fel, hogy puszta véletlen, kétség¬ 

telenül ! De mindig tudtam, hogy valahol ta¬ 
lálkozni fogok ezzel az arczczal. Ha itten, an¬ 
nál jobb ! 

- Nagyon kétlem, — szólt Stabb Leonard. 
— Átesem azon is, Cromlech. Ezt vedd te¬ 

kintetbe. 
- De hiszen nem fogod megismerni! — ne¬ 

vetett Wilbraham. 
- Valószínűleg látni fogom, ha fürdeni me¬ 

gyünk a parti úton. 
Széke mögött megszólalt egy alázatos hang: 
- Bocsánat, uram, de a parti utat elzárták. 

Golston kihozta Lynborough czígaretta-dobo-
zát, s mialatt az újságot közölte, letette mel¬ 
léje az asztalra. 

- Elzárták, Colston ? 
- Igen uram. Lakat van a kapun s rekettye¬ 

csomók. A kertészek közölték velem, hogy teg¬ 
nap kitiltották őket. 

- Az én kertészeimet letiltották a parti 
útról? 

- Igen, uram. 
- Kinek a parancsára? 
- Ő exczellencziájának a parancsára, uram. 
- Ez a marchesa; marchesa di San Ser¬ 

volo, — szólt közbe Wilbraham. 
- Igen, így hívják, sir, — mondta Colston 

tiszteletteljesen. 
— Mi lesz már most az arczával, Ambrose ? — 

nevetett Stabb. 

A VÁLASZTÁS UTÁN. — Hősnő Pintér Oyula rtjiaL 

LOVAS BANDEM8TA. 

- Marchcsa cli San Servolo? így mondják, 
Colston? 

- így, uram. Olasz, úgy hallom, uram. 
- Kitűnő, kitűnő. Elzárta az én parti uta¬ 

mat ? Azt hiszem, eleget tűnődtem ma éjjelre. 
Megyek és irok neki. 

Felállt, rámosolygott a szélesen vigyorgó 
Stabbra s az egyik nyitott ablakon bement a 
házba. 

- Meglátja, itt lesz valami, — mondta Stabb 
Leonard. 

- Miről is van szó ? Nyilvános út az ? -
kérdezte "Wilbraham. 

Stabb egy vállvonítással tagadott le minden 
tudást, és valószínűleg minden érdeklődést is. 
Colston, a ki habozott ura után menni, magára 
vállalta a választ. 

- Mint hallom, nem épen nyilvános út, sir. 
De a kastélybeliek mindig használták. Legalább 
Green, a főkertész, ezt állítja. 

- Törvényes joguk van rá, így érti ? 
Wilbraham letette az ügyvédi vizsgát, de 

sohasem praktizált. Semmi körülmények kö¬ 
zött sem lehet jobban megismerni a törvény¬ 
kezés módját. 

- Nem hiszem, hogy ő lordsága sokat törő¬ 
dik ezzel, sir, — volt Colston válasza, mialatt 
felvette a czigaretta-dobozt s sietett vele ura 
után, a könyvtárba. 

- Hogy értette ezt ez az ember? — kér¬ 
dezte fitymálva Wilbraham. 

— Hiszen ez tisztán jogi kérdés, kell, hogy 
Lynborough gondolkozzék felette. — Felállt, s 
Stabbhoz fordulva, mintha ez az úriember a 
törvényszék lenne. — Nem nyilvános út? Ezt 
nem állítjuk. Az esetben szolgalom; az útijog 
vagy természetes, vagy engedményként hasz¬ 
nálja élvezője. Ez, vagy semmi! 

- Alig hiszem, — szólt Stabb, nagyon el¬ 
mélázva. 

- Akkor hát mit értett Colston? 
- Colston ismeri Ambroset, maga nem. 

Ambrose nem fog pereskedni, de fürdeni fog. 
- De ha fürdik, a marchesa fog peres¬ 

kedni, — lármázott az ügyvéd. 
Stabb lustán pislogott, a óriásnak látszott 

szivarja mögött: 
— Alig hiszem, ha van jó dolga, — mondta. 

Tud ja, Wilbraham, nem igen törődöm vele, hogy 
fog-e vagy sem. De tekintettel az arczszinére... 

- Az ördögbe is, miköze ehhez az arczsziné-
nek? — fújt Wilbraham. 

- A dolog emberi oldala mindig határoz, — 
jegyezte meg Stabb Leonard. - - Például, -
kérem üljön le, Wilbraham, — csak belátnák 
az emberek, hogy az, ha állva kiabálnak, még 
nem bizonyít semmit. A történettudósok meg¬ 
jegyzik, hogy a hierarchikus szisztémák fenma-
radása összefüggésben van az illetménynyeL 
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- Nem haragszik, ha két kérdést intézek 
magához, Stabb? Érvelését azután is folytat¬ 
hatja. 

- Rajta, "Wilbraham. 
— Ép eszű Lynborough ? 

- Ez a pont kétséges. 
- Hát maga? 

Stabb gondolkozott. 
- Egészben véve egészséges vagyok, de 

nagyon különös, — mondta végre. 
Wilbraham összeránczolta a homlokát. 
- Mindegy, azért az, hogy van-e útjoga, 

vagy nincsen, tisztán jogi kérdés, — erős-
ködött. 

- Azt hiszem, maga is nagyon különös em¬ 
ber, — mondta Stabb. 

- De látja, jobb, ha nyugton marad, s be¬ 
látja ezt. Valami tréfa lesz belőle, s a föespe-
res mulatni fog, ha megirja. 

Wilbraham atyja kiváló tagja volt a papi 
rendnek. 

Lynborough megint kijött, szivarral a szájá¬ 
ban. Látszott, hogy határozottan megkönnyeb¬ 
bült; homloka felhőtlen, arcza nyugodt, békés 
volt. 

- Minden rendben van, —jegyezte meg.— 
írtam neki egy udvarias levelet. Akarnak hol¬ 
nap fürdeni, uraim ? 

Mindketten elfogadták a tervet. 
- Helyes. Nyolczkor indulunk. Gyalog me¬ 

gyünk. A parti út alig fél mértföldnyi hosszú. 
- De hiszen azt elzárták, Ambrose, — je¬ 

gyezte meg Stabb. 
- Kértem, hogy az akadályokat nyolcz óra 

előtt félretétesse, — magyarázta Lynborough. 
- És ha nem teszi ? — kérdezte Wilbraham 

Roger. 
- Van kezünk, - - felelt Lynborough, a 

maga nagyon keskeny kezeire pillantva. 
- Ambrose, Wilbraham szeretné tudni, hogy 

miért nem akarsz pereskedni? 
Lynborough lord sohasem riadt vissza attól, 

hogy nézeteit és meggyőződéseit megmagya¬ 
rázza. 

- Utálom a törvényt. A tapasztalataim in¬ 
dítanak erre. Emlékszel a sörre, Cromlech? 
Soha senki sem cselekedett bölcsebben, vagy 
jobb szándékkal. S ha pénzt szereztem rajta, 
míg a vendégeim ki nem maradtak, miért ne? 
Tagadhatatlanul jól cselekedtem. S azután 
Juanita ügye! Úgy cselekedtem, a mint úri¬ 
emberhez illik. Eredmény — egy évi börtön. 
Hangsúlyoztam e tapasztalataimat, ha nem na¬ 
gyon nagy súlyt helyezek is rájuk. A törvény 
mindig csak azt nézi, Roger, hogy mije van az 
embernek, vagy mije volt; soha, hogy mivel 
kellene bírnia. Vegyük csak ezt az utat! Vélet¬ 
lenül tény, hogy a nagyatyám, az apám és én 
is mindig használtuk azt. Ez fontos a törvény 
előtt, mondhatnám . . . 

- Természetesen, Lynborough lord. 

— Sőt, csakis ez fontos előtte ! - - össze¬ 
gezte Lynborough. - - S a marchesához irt 
levelemben erre a tényre támaszkodtam. De 
magam előtt a józan _észre és a természetes 
jogokra hivatkozom. Észszerű az, hogy én, a 
ki félmérföldnyire lakom a fürdőmtől, két mér¬ 
földet járjak odáig? Bizony nem. Scarsmoore 
tulajdonosának nem természetes joga-e, hogy 
használja azt az utat Nab Grangeon keresztül ? 
De bizony. Ez, Roger, habár a mint említet¬ 
tem, nem ily formában állítottam is a dolgot 
a marchesa elé, — mert ő nő létére nem mél¬ 
tányolná a tisztán észszerű okokat, - - az a 
forma, a hogyan én teszem fel magamnak a 
kérdést, s biztos vagyok benne, Cromlech is 
így gondolkozik. 

- Egyáltalában nem, - - mondta Stabb. -
De mindegy Ambrose, ez a fiatal ember mégis 
mindkettőnket bolondnak tart. 

- Igazán, Roger? 
Mosolya igenre bátorított. 

- Félek, hogy igen, Lynborough lord. 
- Nem, lord, ha szeret! Miért tart engem 

bolondnak ? Cromlech természetesen az, ez két¬ 
ségtelen. 

- Ön nem . . . nem praktikus, — dadogta 
Roger. 

- Oh, azt nem tudom, igazán nem. De majd 
meglátja, hogy kinyittatom azt az utat. A mint 
/égtére sikerült bezáratnom azt a szállodát. 
S Juanita férjének el kellett hagyni a vidéket, 
úgy meggyülölték, s e gyűlöletet egyedül én 
keltettem. Juanita ott maradt; a formalitások 
végeztével újra férjhez ment, s nagyon boldog. 
Nem vagyok hajlandó magamat nem praktikus¬ 
nak tartani, Roger ! 

Hirtelen feléje fordult: 
- Az atyja, ugyebár, nagyon bigott? 
- Igen, és én is az vagyok, — mondta 

Rogerv 
- Ő neki megvan a maga hite. Ugyebár azt 

a törvény fölé helyezi? Nem fogadna szót az 
államnak a hite ellen ? Nem tenne semmi olyat, 
a mit a vallása tilt, azért, mert azt az állam 
jóváhagyja? 

- Hogyan is tehetné ? Természetes, hogy 
nem tenné, — felelt Roger. 

- Nos, nekem is megvan a magam vallása, 
itt belül, — s a szivére tette a kezét. — Az én 
álláspontom ugyanaz, a mi az atyjáé. Miért 
lennék én bolondabb a főesperesnél, Roger ? 

- De hiszen a kettő között óriási különb¬ 
ség van! 

- Persze, - - mondta Stabb. - - Az egész 
különbség, a mi ott van, az, hogy képes-e va¬ 
laki megtenni valamit, vagy nem képes; ennél 
mélyrehatóbbat nem ismerek. 

- Itt egyáltalában nincs semmi különb¬ 
ség, - - jelentette ki Lynborough. - - Épen 
azért, ha olyan jó barát, mint a milyen jó fiú, 
akar velem jönni holnap fürdeni? 

Oh, mindenesetre önnel tartok, Lin-
borough. 

— Mindenesetre! Helyes, fiatal ember. Ez 
az, a mi bekövetkezik, ha az ember hölgyekkel 
ellenkezik. Hogy mely esetek lesznek azok, azt 
megtudjuk, ha ellenállásának az erejét meg¬ 
ismertük. 

— Ez, végre is, nem hangzott épen inprak-
tikusnak, - - mondta Stabb Rogernak. 

Lynborough zsebretett kezekkel állt oda Stabb 
elé és lemosolygott rá. 

— Ó, Cromlech, sírok kutatója, — így szólt,— 
Cromlech, rég meghalt emberek kedvelője, le¬ 
hetséges, sőt valószínű, isteni remény biztat, 
hogy az élet ide fog pillantani, erre a pontra, 
hogy a vér felpezsdüljön, hogy a föld is meg¬ 
induljon, hogy régi barátunk, a szerencse, újra 
ránk mosolyogjon, összejátszék velünk és segít¬ 
sen rajtunk. Olyan emberre, Cromlech, a ki el¬ 
határozta, hogy reformokat fog életbeléptetni, 
a ki azért .jött haza, hogy magára vegye . . . 
mit is ? Oh, igen ! . . . a kötelezettségeit! . . . 
ez rendkívül szerencse. Caverly Ambroseról 
sohase mondhassák, hogy megfutamodott az 
ütközet napján, habár felfegyverkezett, s ijja 
vele volt! 

Ide s tova hintázta magát a sarkán, majd 
vígan felnevetett. 

- Ma este megkapja a levelet, Cromlech. 
Colstont küldtem el vele; ünnepélyesen az or¬ 
szágúton fog menni, a főkapun keresztül. S ő 
meg fogja kapni. Cromlech, dobogó szívvel 
fogja-e olvasni? Piruló arczczal fogja-e ol¬ 
vasni? S ha igen, vájjon mily különös árnya¬ 
lata lesz annak a pírnak, Cromlech ! 

- Oh, mily igéző játék ! — mondta még. 
Nab Grange felett a csillagok, úgy látszott, 

pajkosán hunyorgatnak. 
(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
Mikszáth Kálmán temetése. A poéták hónapjá¬ 

val együtt távozott el tőlünk Mikszáth Kálmán. 
Május utolsó napján volt a temetése. Akkor tet¬ 
ték sírba koporsóját, mikor az átmelegedett föld¬ 
ből a tavaszi nedvek erein fölfelé hömpölyög az 
élet. A temetés: nemzeti temetés volt. A halott 
író a magyar műveltség rezidencziájából, az Aka¬ 
démia csarnokából indult el utolsó útjára, miután 
híveinek utolsó hódolatát fogadta. Ez a hódolat 
nemzeti hódolat volt. Selymes ravatalánál, tűz-
lombú fák fényében ott állt a király embere, ott 
álltak emberei az országot kormányzó hatalom¬ 
nak, a tudománynak, az irodalomnak, a művé¬ 
szetnek, a nemzeti közélet minden rétegének, mert 
abban, a ki ott virágok tengere közepett pihent, 
mindeniknek volt hódolni, tisztelni, magasztalni 
és siratni valója. Mind örököltek tőle és mind 
veszítettek vele. És a mint a koporsót végigvitték 
utain és terein, a fényes paloták és templomok 
között megszámlálhatatlan ezerek fájdalmas tekin¬ 
tetében : a Mikszáth Kálmán koporsójának gyász-
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térítője fölemelkedett, a magasságban szétterült és 
elborította árnyékával az egész, gyönyörű, hatal¬ 
mas magyar fővárost. A gyászbeszéd, a gyászdal, 
a gyászmuzsika elhangzott, a koporsót behantol-
ták, a koszorúkat a sírra terítették, de a pompá¬ 
nak nincsen vége. Az a földdarab ott a temető¬ 
ben a koporsó erejétől, a melyet magába öl"' 
élőbbé, termőbbé lett minden földuói. Soha a vi 
rág róla lehervadni, soha a fény róla lemúlu 
nem fog. Mert nem egy halott, hanem egy hal¬ 
hatatlan élet költözött rögei közé. 

* 
Nagy hét. A napok sora is csak az, a mi az 

embereké. Vannak közöttük gazdagok, vannak sze¬ 
gények. Hetek egész sora megy el fölöttünk és a 
mije van mindeniknek elfér egy kis batyuba, sőt 
egy zsebkendőbe kötve. Egy-egy szegény vándor¬ 
legény valamennyi. Azután jön olyan, a mely fe¬ 
jedelmi podgyásztömeggel vonul el és dübörgő 
nehéz szekereinek kereke soha el nem múló nyo¬ 
mot vág az Idő földjébe. Mikor fogjuk elfelejteni 
ezt a mostani hetet? Ezt a hetet, a mely kor¬ 
szaka volt egy nemzeti temetésnek és egy nem¬ 
zeti születésnek. Először végigdübörgött az ország 
szivén a Mikszáth Kálmán halottas kocsija. És a 
mint friss sírján fölmagaslott a virághegy, a mint 
az országos temetés véget ért, megindult az új 
törvényhozás megszületése Magyarországon. A kró¬ 
nikás szekerének bordái megfeszülnek és recseg¬ 
nek a korszakos események tömegétől és súlyától. 
És mintha a földön lent már valóban nem lenne 
hely, a levegő is megtelik szenzáczióval. Már in¬ 
dulásra készen áll az új csoda serege, a repülők 
hada, hogy győzelmes szárnyai hatalmának nagy¬ 
szerű új próbáját adja. Gazdag napokat élünk 
izgalomban, gyászban és dicsőségben egyaránt. 

* 

Újságírói ösztöndijak. Hogy micsoda hatása lesz 
a sajtóra, az újságírók értelmi színvonalának ala¬ 
kulására annak a négy darab ezer koronás ösz¬ 
töndíjnak, a melyet gróf Zichy János kultuszmi¬ 
niszter bocsátott rendelkezésre, ezt igen röviden 
megállapíthatjuk. Nagyon kevés. Ösztöndíjakat 
azok kapnak, a kik valamely pályára készülnek 
és ebben a tanuló-korszakban olyan kvalitásokat 
mutatnak, a melyek megérdemeltté és kívánatossá 
teszik, hogy zavartalan, nyugodt kifejlődésük biz¬ 
tosíttassák. Erre való az ösztöndíj. Újságíró iskola 
vagy akadémia azonban Magyarországon nincsen. 
Az újságíró diplomája: a rávalósága, a melyet 
nem oklevéllel, hanem munkával, valamely újság¬ 
írói föladat elvégzésével kell megszereznie, illetve 
bebizonyítania. Lehet egy egész halom minden¬ 
féle diplomája és erre még se képes, a ki pedig 
meg tudja csinálni, attól nem kérnek semmiféle 
bizonyítványt. A mi az újságírói hivatottság mér¬ 
tékét megszabja, az magának a sajtónak, sőt egész 
kulturális életünknek színvonala, a melyen alul a 
sajtó színvonala soha se maradhat. Már pedig ez 
a színvonal az újságírótól ma már tudásban, ta¬ 
pasztalatban, ismeretben sokkal, de sokkal többet 
követel, mint a mennyit akár ezer, akár négyezer 
koronáért megszerezni lehet. Ezer koronával lehet 
segíteni egy újságírón, a ki a segítésre rászorult, 
de újságíróvá segíteni vele senkit se lehet. A mit 
azonban itt elmondottunk, egyáltalában nem jelenti 
a kultuszminiszter nemes és jószándékú elhatáro¬ 
zásának se czéltalanságát, se meddőségét. Mert ha 
megfordítjuk, a mit föntebb irtunk és így mond¬ 
juk, hogy újságíróvá segíteni ezekkel a koronák¬ 
kal senkit se lehet, de újságírókon lendíteni velük 
igenis lehet, már rámutatunk ez ösztöndíjak hasz¬ 
nára és hivatására. Nem gondolunk itt könyörü-
letes segítésre. De egy-egy tanulmány-út például 
egy jószemű és a jelenségek megfigyeléséhez szo¬ 
kott újságíró hivatásbeli készségét igen szépen 
meggyarapítja és ezen a módon az ösztöndíj be¬ 
csesen kamatozódik. De a hatásánál nevezetesebb 
a kultuszminiszter határozásának jelentése. Volt 
idő, mikor egy nagy ember könnyen odavetett 
mondását fölkapva törvénynek hirdették, hogy az 
újságíró pályatévesztett ember. Ez a tétel hama¬ 
rább meghalt, mint az, a ki fölállította. Most íme 
minálunk is megkapta a hivatalos halotti bizo¬ 
nyítványát. Mert a világ egy kultuszminisztere se 
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biztatja az embereket ösztöndíjjal — pályatévesz¬ 
tésre. 

* 
Szegény életek. Gond, baj, nyomor, betegség, 

végzetes szenvedelem buzgón toborozzák a halál 
önkénteseit: nagy a serege az életből menekvők-
nek. Nagy és tarka. Vegyesen vetik magukat a 
sirba fáradt öregek és türelmetlen fiatalok, férfiak 
és nők, olyanok, a kiktől minden gyönyörűséget 
megtagadott és olyanok, a kiknek már minden 
gyönyörűséget megadott az élet. Zsúfolt pálya 
már az öngyilkosoké is, nehéz föltűnni vagy ki¬ 
válni rajta. De annak a két sirbarohanónak az 
esete, a kik véletlenül egy napon lettek öngyil¬ 
kosok a héten az osztrák császárságban, kell, hogy 
megállítsa az ember szemét. Az egyik megölte 
magát, mert dadogott, a másik megölte magát, 
mert annyiban hasonlított Július Czézárhoz meg 
Napóleonhoz, hogy nagy orra volt neki is, sőt 
még nagyobb, mint ezeknek. A ki a dadogása 
miatt öngyilkos, nem színész volt vagy szónok, a 
ki pedig a nagy orra miatt keseredett halálba, 
nem nő volt. A két öngyilkos két fiatal legény 
volt: az egyik lakatos, a másik szobafestő. Az 
ember kitűnő lakatos lehet attól, ha dadog. Nem 
a nyelvének kell jól forognia a szájában, hanem 
a kulcsnak, a mit csinál, a zárban. A piktornak 
se muszáj, ha szépet akar festeni, okvetetlenül 
a tulajdon orrát lepingálnia. Ezen a két emberen 
bizonyára mosolyogni kellene, ha lehetne moso¬ 
lyogni azon, a ki meghal. De a haláluk ép oly 
komoly, mint azé, a kit a legtragikusabb ok taszít 
sirba és ezért komolyan kell vennünk a motívu¬ 
maikat is. És ez nem is olyan nehéz, mint a 
milyennek látszik. Mert a hogyan nincs határo¬ 
zott és általános érvényű törvénye a boldogság¬ 
nak, a boldogtalanság törvényét. se lehet kodifi¬ 
kálni. Ha van ember, a kit boldoggá tesz egy szál 
virág vagy egy különös, ritka pillangó látása, kell, 
hogy olyan is legyen, a kit kétségbe ejt, hogy 
hibás a nyelve vagy nem hibátlan az orra. A halál 
árát pedig mindig az élet értéke szabja meg. És ki 
tudja: adott-e az élet csak annyi örömet is annak a 
két szegény bécsi legénynek, a mennyi kárpótolhatta 
volna őket a csufolódás fájdalmáért, a mit az 
egyikre a nyelve, a másikra az orra rászabadított. 
Valószínű, hogy nem. Mert mint minden nagy 
és kicsinyes, dicső és csúnya tulajdonságnak: a 
fösvénységnek is az élet a legnagyobb mestere. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Reviczky Gyula. Úgy tetszik, mintha itt-ott 

kezdene megint divatba jönni a nyolczvanas évek 
pesszimista költője ; legalább az irók sokat emlege¬ 
tik újabban s ime, most terjedelmes életrajza jele¬ 

nik meg dr. PűwZowes István tollából. Halála 
után megjelent nekrológok és más töredékes, héza¬ 
gos és pontos képet egyáltalában nem nyújtó meg¬ 
emlékezéseken kívül mostanáig ez a könyv az első 
kísérlet Eeviczky életének és költészetének egy 
képbe való összefoglalására. Az iró különválasztja 
könyvében az életrajzi részt és külön a kritikai 
méltatást. A mi az első részt, az életrajzot illeti, 
ez elismerésre méltó munka, Írója nemcsak az 
irodalomban szétszórt adatokat gyűjtötte össze sok 
gonddal és szeretettel, hanem lelkiismeretesen 
utána járt az eddig megiratlan adatoknak is, 
Eeviczky életének még élő tanúitól összeszedte 
a tőlük kapható adatokat, tisztázta Reviczky szár¬ 
mazásának és gyermekkorának eddig bizonyos rej¬ 
telembe burkolt körülményeit. Érdekes, megrázó 
tragédia játszódik le a költő bölcsője körül; hősei: 
a léha, czinikus, könnyelmű apa, a tót cseléd¬ 
leány anya, a ki beleőrül, mikor törvénytelen 
gyermekét elválasztják tőle s mint koldus kalló¬ 
dik el valami faluvégen és az érzelmes, jószivü 
nevelőanya, a ki nemcsak megbocsátja férjének 
hűtlenségét, hanem gyermekévé fogadja az ebből 
eredő gyermeket, szeretettel neveli, örökösévé teszi, 
de sokkal korábban hal meg, semhogy életéről 
gondoskodhatnék. Ennek a tragédiának az árnyéka 
borong a költő egész élete felett; a távlatai talán 
szélesebbek is, mint a milyeneket az életrajzirója 
felmutat. Az életrajzi résznek alatta áll a költő 
eszthetikai méltatása. Jobb és főleg pontosabb 
megfigyelésen alapuló képet ad ugyan a költő 
pályájáról, mint bármely eddigi ismertetője, nem 
egy tulajdonságát helyesen állapítja meg, de nem 
tudja elkerülni a nem eléggé tapasztalt életrajz¬ 
íróknak rendes hibáját: inkább védője Reviczky -
nek, mint kritikusa, elemzés, lélektani és eszthe¬ 
tikai megértetés helyett inkább magasztalja s így 
a kép, melyet ad róla, egyoldalú és körvonalaiban 
szétfoszló. A fősulyt Reviczky költészete u. n. 
kozmopolita vonásának, az Arany-féle u. n. nem¬ 
zeti stílustól való eltérésének védelmeié és igazo¬ 
lására veti, holott épen nem ez a legfontosabb 
tulajdonsága s az erre vonatkozó fejtegetéseket, 
mi legalább, már kiinduló pontjukban is eltévesz-
tetteknek tartjuk. Ezzel azonban nem akarjuk 
kisebbíteni az életrajz.Írójának érdemét; könyvével 
jó és szilárd alapot adott a Reviczkyre vonatkozó 
további kutatásoknak. 

Vasárnapok. Vékony kis sárga füzet a Szabolcsi 
Lajos verses könyve. A mint olvassuk, mind¬ 
untalan egy szép szó, egy szép, hangulatot keltő 
sor üti meg a fülünket, egy-egy pillanatra úgy 
érezzük, mintha szép, hangulatos verseket olvas¬ 
nánk. Hamar észreveszszük azouban, hogy csak 
a csengő szavak keltették ezt az illúziót, mögöt¬ 
tük azonban alig van valami, a mire hangula¬ 
tunk, érzésünk támaszkodhatnék. A szép szavak¬ 
ból nem alakul melódia, szétesnek akkordokká. 
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Ebben van a szerző alapvető fogyatéka : muzsikali-
tásra törekszik, de a melódiáig nem tudja vinni. 
Ezért a yersek csak addig hangzanak fülünkben, 
a míg olvassuk őket; nincs, a mi összetartaná az 
egyes tetszetős hangokat s így olvasás után csak 
foszlányok maradnak emlékezetünkben s az a 
kevés hatás is, a mit olvasás közben kaptunk, 
azonnal eloszlik, nem marad meg az, a mi jó 
versek olvasása után mindig meg szokott maradni: 
egy szép benyomás emléke. Azt érezzük mindig, 
hogy hangulatokból keltek e versek, Írójukban 
muzsikai hatásokat keltett valami benvomás és 
erős rezgésbe hozta lelkét, de arra nincs elég ereje, 
hogy ezt közölni tudja velünk. 

Petó'fl. Dr. Máié Lajos három felvonásos tör¬ 
téneti színművet irt Petőfiről. Sajátságos színdarab 
ez : tulajdonképen párbeszédes jelenetekbe foglalt 
életrajz, a költő életének egyes kiemelkedő ese¬ 
ményeit veszi sorra az aszódi diákságon kezdve 
haláláig s úgy halad nyomról-nyomra, az egész 
életrajzon keresztül. Minden egyes helyzetben el-
szavaltatja Petőfivel egy-egy versét, így például 
mikor Aranynál, Szalontán tett látogatásáról van 
szó, akkor Petőfi elszavalja Aranyhoz irt versét, 
mit Arany az erre válaszul irt versének elszava-
lásával viszonoz. Milyen furcsán képzelheti a darab 
írója a színdarabnak s általában az irodalomnak az 
élethez való viszonyát, mikor azt hiszi, hogy az 
ilyesminek színpadon hatása lenne I Az egész 
darabban általában sok jóakarat és lelkesedés lát¬ 
szik, de kevés írói érzék. 

Egy önkéntes naplója. Humorisztikus czikkek 
sorozata, a mely végigkíséri egy tüzérönkéntes sor¬ 
sát október elsejétől márcziusig, természetesen a 
komikus vonásokat emelve ki, még pedig az olcsó, 
többnyire nagyon is olcsó komikumot, a melyet a 
negyedrangú croquis-írók és a nyári színházak 
bohózat-írói szoktak nyűni. De hogy még nem 
nyűtték el, mutatja a példányunk czímlapján lévő 
jelzés: hogy ez a példány az ötödik ezer-bői való. 
Hogy pedig szerző nem is akart vele egyebet elérni, 
lemondott minden irodalmi ambiczióról, azt azzal 
árulja el, hogy nem teszi ki a nevét a czímlapra. 
A kötetet Műldbeck Károly humorisztikus képei 
díszítik. 

Színdarabok. Gyges é* Tudó, Homonnai Albert 
három felvonásos tragédiája, melyet nemrég adtak 
elő a Magyar Színházban, most könyvalakban je¬ 
lent meg. Ha csak a darabot magát nézzük, sok 
súlyos természetű kifogást emelhetünk ellene, ha 
azonban — fiatal író első fellépése lévén — úgy 
tekintjük, mint ígéretet más, érettebb alkotásokra. 

sok figyelemre méltót és igaz művészi tempera¬ 
mentumra vallót találunk friss lendületében, érzéki 
hevében, stilbeli melegségében. — A botrány. Henri 
Bataille négy felvonásos színműve, Molnár Ferencz 
fordításában, szintén megjelent könyvalakban. Mind¬ 
két darabot a Fővárosi Színházak Műsora czímű 
vállalat adta ki. 

A «Magyar Könyvtár" legújabb sorozata Móricz 
Zsigmond Csitt-c*att czimű füzetén kívül még 
két füzetet tartalmaz: az egyik aforizma gyűjte¬ 
mény Carlylfí műveiből, fícncdck Marczell fordí¬ 
tásában, a másik Schakleton délsarki expediczió-
jának rövid összefoglalása Oberlc Károlytól. Mind¬ 
két mű tárgyánál és feldolgozásánál fogva olyan, 
hogy a legszélesebb körű közönséget is érde¬ 
kelheti. 

A «Jó Pajtás«, Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja június 5-iki legújabb számá¬ 
ban közli Lampérth Géza versét, Szemere György 
elbeszélését, Dörmögö Dömötör legújabb kaland¬ 
jait Sebők Zsigmondtól, Altai Margit gyermek-
színdarabjának befejezését, tréfás rajzokat és tör¬ 
téneteket, Schöpflin Aladár czikkét a repülőgépek¬ 
ről (képekkel), Rákosi Viktor regényét, a szer¬ 
kesztői üzeneteket, rejtvényeket stb. A Jó Pajtás-i 
a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed¬ 
évre 2 korona 50 fillér, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó¬ 
hivatal. (IV. kér. Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Reviczky Gyula. Irta dr. Paulovic* István. Buda¬ 

pest, Franklin-Társulat; ára 6 korona. 
Vasárnapok. Versek, irta Szabolcsi Lajos. Bu¬ 

dapest. 
Petőfi. Történeti színmű három felvonásban. 

Petőfi halálának 60. évfordulójára írta dr. Máté 
Lajos. Budapest, Kényi Károly bizománya; ára 2 
korona. 

Egy öwténles naplója. Mühlbeck Károly rajzaival. 
Budapest, Singer és Wolfner; ára 3 korona. 

A Fővárosi Színházak Műsora legújabb számai. 
A botrány. (Le scandale). Színmű négy felvo¬ 

násban. Irta Henri Bataille. Fordította Molnár 
Ferencz. Ara 60 fillér. 

Gyges és Tudó. Tragédia három felvonásban, 
írta Homonnai Albert. Ára 60 fillér, 

EGYVELEG. 
* A thea első használata. A theát, mint italt 

Bu-tel khinai császárnak egyik szolgája használta 
először Kr. e. 150-ben. Khinából Tenkiyodaschi 

budha pap révén Kr. ti. 810-ben Japánba s innen 
Koreába került. Európában 1588-ban olvasunk 
róla először Giovanni Pietro Maffei florenczi jezsui¬ 
tának ('Históriára m iudicarum libri XVI.» czimű 
munkájában. Maga a «thea» szó arabs eredetű; : 

az arabok ugyanis a khinai «Tscha» szót átvették 
és «tia»-nak ejtették ki. (G. L.) 

Nicora Lajos fűtő-, tűz- és fiistelháritó gépész, 
Budapest, IV., Váczi-utcza 80 sz. hirdetésére felbiv-
jnk a n. é. közönség fbyelmét. 

Fiírj'eloiiireniéltó megnnliteni, liogy a jóliirne\ü 
és közismert Csángó Henrik böröndös c-zég a Muzmm-
könit r.. fzáin alatt, utazó bőröndökben, sport, vadász 
Ktb. finom bőráru készitményeihi u üzletét tetemesen 
mognagyobbitotta és ízléses áruival, modern kiraka¬ 
taival látTányossago^iyujt a nagy közönségmk. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: GalgócziScno-

BER ALBEBT. nyűg. miniszteri tanácsos, a magyar 
királyi államvasutak volt elnökhelyettese 70 éves 
korában Budapesten. — PEHÁM MÁTÉ, szentbenedek-
rendi áldozópap és alperjel 77 éves korában Tihany¬ 
ban.— BALTAZÁR JÁNOS, év. lelkész, vármegyei bizott¬ 
sági tag 39 éves korában Jolsván — PERLTJSZ ADOLF, 
tekintélyes polgár 08 éves korában Aszódon. -
Kiuusz SÁNDOR, a Magyar Általános Takarékpénztár 
titkára 50 éves korában Budapesten. — Poklostelki 
NAGY EBZSÖ, rendőrtipztviselő és rendi ri tolmács, 
66 éves korában Budiipesten. — COMENSOLI HER¬ 
MÁN, honvédőrnagy 72 éves korában Szatmáron. — 
GYŐHFFI GKZA, könyvelő, 29 éves korában Moson-
szentjánoson. — Makfalvi és uzapaniti ifjabb DÓSA 
SÁNDOB, tanuló Marosvásárhelyen. 

Özv. GEIRINGEK IONÁCZNÉ, szül. Magén Johanna, 
88 éves korában Budapesten. — Ózdi és zádorházi 
özv. STOEMÁN GÍÓRGTNE, szül. tornallyai Tornallyay 
Viktória 71 éves korában Budapesten. — BROOSER 
KAROLTOK, szül. Techel Karolin 76 éves korában 
Budapesten. — Özv. TÖKÖK ÁBELNÉ, szül. Micha-
lovits Aranka 68 éves korában Budapesten. — Kő-
VÁCST MIHÁLYNÉ, szül. Niemann Hedvig, Nagyatá¬ 
don. - PÖSCHL FEBENCZNÉ, szül. nemesmileticsi 
Mandics Ervinné 32 éves korában Komáromban. — 
GREISZLER ETELKA, székesfővárosi polgári iskolai 
tanítónő Budapesten. 

Szerkesztői üzenetek. 
Éjjel az emeletről. Egy ősöm. Ambiczióval vannak 

megcsinálva, de nem művészettel s így nem is tehet¬ 
nek hatást. 

SVAIGI SELYEM -nél jobb 11 
nem létezik! 

Kírjen mintákat tavaszi és nyári újdonságainkról ruhán 
ét blúzra: Diag-onale, Crépon, Snrab, Kőire, Crépe 
de Chln», Foulards, Monsseline 120 cm. széles méte 
renként 1.20 koronától kezdve, feketében, fehérben, egy¬ 
színűben és színesben, továbbá hímzett blúzok és ruhák 
batísztból, gyapjúból, vászonból és selyemből. Csakis 
g«r«niAli szolid selyemszöveteket árusítunk közvetlen 
magánosoknak bérmentve és elvámolva a lakásba, o 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 24 (Svaicz.) 
Selyemklvltel. — Királyi udvari szállító. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

S álv át or 
kitűnő sikerrel használtatik 

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

zés! szervek hurutjainál. 
Hűgyhajtó hatású! 

VaiBratei! Ktujra tmisztktti! 
Til|Mra tinta! 

Kapható ánánvm'kereikedétekíen ragy a Szinj/t- I.irórti Snlratorf orrát- Vállalatnál 
Budapttt, V. Ku'lolf-rakpart S. 

!>R GYÓGYÍTÁS 
A legtöbb szépséghiba alapja valami bőrbaj. 
A 18 év óta fönnálló 

Kozmetikai Gyógyintézet 
melyet dr. Jiitassy József bőrgyógyász, egészség¬ 
tantanár vezet, tökéletesen föl van szerelve a legmaka¬ 
csabb bőrbetegségek gyógyítására szolgáló eszközökkel, 
tehát bórbajból származó szépséghibákat biztos sikerrel 
kezelünk, elmulasztunk. 

Aki az intézetet nem látogathatja, az megveszi 

Börgyógyító készlet 
neve alatt összeállított ártalmatlan szereinket (szappan, 
mitesszernyomó, különféle szerek dr. Jutassy receptjei 
szerint) s a bő használati utasítás alapján önmaga si¬ 
kerrel kezeli magát. 

A Bőrgyógyító készlet a zsiros, fényes, kihe-
vülö, könnyen piruló arczok ápolására (mattá tételére) 
szolgál; gyógyítja a a bőratkát (mitesszer), a pattanást 
(vimmerli), a bőrlikacsokat (pórus), a túlságos izzadást, 
vörös orrot, vörös kezet, fagyási foltokat. 

Bőrgyógyító készlet ára 5 korona és kapható 
minden nagyobb gyógyszertárban és drogériában. Direkt 
rendelhető utánvéttel ezen a czírnen : 

Kozmetikai Gyógyintézet 
Budapest, IV., Kossuth Lajos u. 4. J. em. 

'MOH 

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

9«on|M. »°»> Mrt l.r.»i ét Buta. 
Éri focjmotti «ok aüllii darab! 

l Uluadli é. 10 

U«*lt« MIlM • f 11111 
Naponta •Iism«r5-lrmlokl 

••Qitirem! 
I>ss«k pontoun figyel 

•*••' --- ' " 
a névre ét Tedojetyre: Steckenpferd 

LEGFINOMABB PIPERESZAPPAN 
BŐRÁPOLÁSRA LEGJOBB 

ELSŐRENDŰ SZÉPITÖSZER * 
Kapható mindenütt. Darabja 7O fillér. 

mert asszonyok, leányok tiszta, fiatal, 
üde arczot kapnak TnárTTl í i rnq i 
pár nap alatt, ha a H l d i m a r U S l 

LILIOMRCZKEiCSÖT 
használják. Nem szabadna oly háznak lennie, 
a hol este, reggel nem n i £ r m CL l>n R í 

a csodás hatású — m a r m a ró b i 

LILIOM-SZAPPANNAL 
mosakodnának. Kis tégely l korona. Nagy tégely 
2 korona. Szappan 8O fillér. Liliom-púder (3 szín¬ 
ben) \ korona 2O fillér. — Egyedüli készítő: 

Dr. REISMAN ÖDÖN 
gyógyszertára, Mármarossziget, Erzsébet-főtér 11. 
Postai rendelések még ainap elintéstetnek. 

l* 

^ l ^ 

Ha fáj a feje ne tétovázzék, hanem 
= használjon azonnal 

A '" f e j f á j á8 t 8 l m n l a 8 z t Ja -
gyógyszerégz K i spes ten . * » * * * » 

Bcrctvás pastillát 
l korona 20 fillér. Kapható minden gyógyszertárban. 

Orvosok által ajánlva. — Három doboznál ingyen postai szá 

23. 8ZÍM. 1910. 57. ÉVFOLYAM. JMÁMA-PLÖJSÁG, 497 
Mikszáth. (Vers.) Azóta - sajnos - túlhaladta a 

kérlelhetetlen végzet; különben sem közölhettük volna 
mert magántermészetű megemlékezésnek kedves és 
érdekes de arra nincs elég jól megírva, hogy a nagy¬ 
közönséget is érdekelje. 

A vég. És éget. Valamit tud közvetíteni abból, a 
mi e versek írásakor belsejében élt: az idegességét, — 
ez azonban így magában nem elég arra, hogy költői 
hatása legyen. 

Nyári éj. Őszkor stb. Valóban kezdetleges dolgok, 
nincs bennük semmi a költő szelleméből, nem egye¬ 
bek, mint ismétlései, elég köznapi nyelven, rég ismert, 
az irodalmi lomtárból való szólamoknak. 

Patak partján sétálgatok. Az erdőben. Egyik sem 
jellemző, frappáns dolog, hatás nélkül múlnak el az 
olvasó fölött. 

SAKKJÁTÉK. 
A 2695. számú feladvány Bartsch Jánostól. 

SÖTÉT. 

8 

A 2683. számú feladvány megfejtése Marín V.-tó'l. 
J- Ve8-b8 d7-d6 (a, b) 1. „ "„ Hf7-d6 
2. Fb3-a2 stb. 2. Fb3-c4 t stb. 

. — . . . __ 
2. Vb8xf4 stb. 

f5-f4 

A 2684. sz. feladvány megfejtése Schuster Zsigmondtól, 
Világos. a. Sülét. 

1. _. . — Fd8xd7 
2. Hb7—d6 f matt. 

Világot. Sutét. 
1. Vhl—e* .. . Kc8xd7 fa, b) 
2. Ve*—g* f matt. 

1. — . -'Va8xb7 
2. Ve4>e8 f matt. 

Helyeién fejtettek meg: Merényi Lajos. — (Jóim 
József és Stark Vilmos. — A tBudafetti Sakk-köri — 
A tBudafetti III. kér. Sakk-kört — Ladányi Antal. — 
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. (Budapert). — Németh Pétéi 
(Csongor). — Kinteig Róbert (Fákért.) — Mnller Nándor 
(Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó 
János (Bakony-Szenttátiló). — A tGyőri Sakk-kört. — 
Székely Jenő. — Mészey József (Qyör). — A tZborói 
Tanaikon. — A iKaloctai Katolikut-kört Veöreös 
Miklós (Zircz). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodzáiujlak). -
A <Duna/oldvári Egyenlötégi kört (Dunaföldoár) — Barcsa 
Mihály (Biharudvari). — Coolnoki István (Hajduhadhdta). 
A tLeibiczi Gazdasági Kaszinó.t (Leibicz). — Lustyik János 
és Szivák János (Alberti-Ina).—•Ctengerí Kaszinót (Cienger). 
Király Mihály fZenta). — Knnz Rezső (Temetrekát). — 
Budai Sakkozó Társaság (Budapest). — Patkó Imre (Talpas). 

MIKSZÁTH KÁLMÁN MŰVEI, 

KÉPTALÁNY. 

d a f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

A 2681. számú feladvány megfejtése Gold Sámueltől. 

1. Vf8—c5 Bd5xc5 
(a, b, e) 

2. He4—d6 t matt. 
b. 

1. Kf5xe4 
2. Vc5—c2 f matt. 

1. — '1. Hg3-e4 
2. g2—g4 t matt. 

1. . . . _._ . . . Hh5 
2. He4—g3 f matt 

D $WI\IT ^vr (II 

A 2682. sz. feladvány megfejtése Schuster Zsigmondtól. 

1. Vb7-g7 .... Ke3—f* 
2. Vg7—h6 f matt 

6. 
1. ___ . . . a5—e4 
2. Hf6—d5 t matt. 

1. . . . . — Í5-Í4 
2. Vg7—a7 f matt 

1. _. l Ke3—d4 
2. Vg7—a7 f matt. 

A 19-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Jól megy a hajó, ha jó, s nem laza kézben 
van a kormány. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy P á l . 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Beáltanoda-u. 5. 

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

A Noszty fiú esete Tóth Marival. 
Három kötet. 

Ara fűivé 12 korona. — Disrköt ősben 18 korona. 

Mikszáth Kálmán művei a Magyar Könyvtárban: 
Két elbeszélés. (Homályos ügy. — A táborszernagy 

halála.) 
A j 6 palócok. Fűzve _________ 

Kötve, a szerző dombornyomása aroképével_ 
Szent Péter esernyője. Ffízve _____ 

Kötve _______________ 
Tót atyafiak. Fűzve _________ 

Kötve ..... ____________ 
Prakovszky, a siket kovács. Fűzve ___ 

Kötve ____ ___________ 
A z új Zr ínyiász . Fűzve _______ 

Kötve ______________ 
Kisértet Lnblóu. Fűzve _; ______ 

Kötve ______________ 
Beszterce ostroma. Fűzve _ _____ 

Kötve __ _____________ 
Gavallérok _____________ 
Ne okoskodj Pista. _________ 

A kettő egybe kötve ___ _____ 
Egy választás Magyarországon. Fűzve __ 
A demokraták. Fűzve _______ ___ 

A kettő egybe kötve __________ 
A németke és egyéb elbeszélések. Fűzve 

Kötve _ _ 

K —'30 
—-60 

l '20 
l'BO 
2-80 

—'60 
1-20 

—'60 
1-20 
1'20 
2'40 

—-60 
1-20 
1.20 
2.40 

—'60 
—'60 
2' — 

—DÓ 
— '60 
2-40 

—60 
1-50 

= MIKSZÁTH KÁLMÁN = 
Élet és jellemrajz. * Irta VÁRDAI BÉLA. 

A nagynevű író els5 és egyedüli kimerítő életrajza, pályá¬ 
jának eleven, érdekes képe, műveinek élvezetes fejtegetése. 

Ara diszes kartonkötésben 2 korona 50 fillér. 
Kaphatók: 

LAMPEL R, könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) R.-T.-uál 
Budapest, VI., Andrássy-ut 21. és minden könyvkereskedésben. 

Igen értékes vérképző erősitőszer 
vérszegény, sápkóros, ideggyenge asszonyok és gyer¬ 
mekek részére a Vas-Somatose. Ez a Somatose erősítő 
hatását összeköti a vas vérképző tulajdonságával és 
az étvágyat, valamint az emésztést előmozdítja. 

Mint ismeretes, éppen vérszegények és sáp¬ 
kórosak gyakran étvágytalanok, idegesek stb. miért 
is érthető, bogy a Vas-Somatose az ő kettős hatá¬ 
sával igen eredményes. Sokkal eredményesebb mint 
a közönséges vaskészítmények, melyek talán fokoz¬ 
zák a vér vastartalmát, de a Vas Somatosenak az ét¬ 
vágyra, az emésztésre és az egész anyagcserére gya¬ 
korolt, épp oly fontos hatásával nem bírnak. 

A Vas-Somatose tehát ezen készítményeket az 
által is felülmúlja, hogy a vasat könnyen emészthető, 
szerves összeköttetésben tartalmazza, úgy bogy nem 
okoz székrekedést és a fogakat sem meg nem tá¬ 
madja, sem meg nem feketíti. 

Legczélszerübb a folyékony Vas-Somatose 
használata, melyből felnőttek háromszor naponta egy 
egy evőkanálnyit vesznek be (gyermekek ennek felét). 

Már 3—4 hét alatt — sokszor már hamarább is 
— mutatkozik a Vas-Somatose kedvező hatása az 
emésztőszervek erősbödésében, a táplálék alaposabb 
kihasználásában, bő és egészséges vérképződésben, az 
egész test, főleg az idegek megerősödésében. Egy¬ 
idejűleg a szívdobogás, fáradtság, a lábak gyenge¬ 
sége stb. tünetek is megszűnnek, hogy a közérzet 
és az életkedv határozott javulásának adjanak he¬ 
lyet. Ez a javulás külsőleg is csakhamar nyilvánul 
frisebb külszin, izomgyarapodás és a testidomok 
gömbölyttsége által. 

Ezért a nők vérszegénységénél, sápkórjánál, 
idegességénél stb. előnyösen lehet a Vas-Somatoset 
választani. A kedvező sikerre a legtöbb biztosítékot 
nyújtja és ezért orvosok is előszeretettel rendelik 
és ajánlják. 

A Vas-Somatose a gyógyszertárakban és dro¬ 
gériákban kapható és pedig a poralakon kívül az 
igen kényelmes folyékony alakban. (Eredeti üveg 
4 korona.) 

Vérszegényeknek és sápkórosaknak. 

KÍNA BORA VASSAL 
XyrUnikns klilUtós 19O6. L«g-ma?asabb tí«mt. 
Erősltts ier gyengélkedők, vérs«eg*nyek *• 
ttbbadoiok szamara. Etvágygerjeuté, id««-
12666 erősítő is Terjavitó «»er. 
Kitnní íx. 6000-»él több orvosi lütmUj. 
L Serrtvallt, «.<•»• 'fari «iuu Trlesta-Baretla. 

Vteinlkaté a cyógvuerUrakb«n féUilere* aT«fckk** 
K i l o , bum tragtkkw K 4.80. 

Csángó böröndös 
utazási czikkek készítményei ki¬ 
válóak. Mindennemű finom bőr¬ 
áruk nagyválasztékban kaphatók 

Csángónál, Mnzenm-köriít 5. 
:: A cadm fontos!! :: 

Tírmésittei iiénaaTdűs «»i»njúTÍi a mohai 

ÁGNES 
forrás. Legjobb asztali «* ü.litdltal. Kitüai iiolfilatot 

tem ai fmMgtful mmrokiál. 
idején praservativ 

blionynlt. 
Szét¬ 

küldése ÉdeskutyLV 
K a p h atő mlndenüti 
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parfümből 
Gustav Proche gyógy¬ 
szerész keleti illatszer-
::: tárában ::: 
— Brcka, Bosznia. — 

Ezen szerek a keleti nők egész szépségét varázsolják elő és a legtoké etesebbjei a 
kozmetikának Egy készlet, mely áll keleti créme-ből (2 K) minden bőrtisztát ansag 
K e T k e l * " mosdópor-ból '(1.5<) K) és keleti szappanbél (l K), me yek mmdkeUen 
bársönypuh&vá teszik a bőrt, keleti púderből (2 K) és keleti parfümből (4 K) bér 
mentve 10.50 K. Külön-
külön az összeg előzetes 
beküldése és 30 f. portó 
ellenében kapható :::: 
Budapesten • Török Józsefnél, Király-utcza 12. és Török Sándornál, Andrássy-út 26. 
Temesvárott: Kulka Emil gyógyszerésznél, Pancsován Bádda Fr. gyógyszerész 
„„ , , ,„.., Zágrábban Sanitaria Ilica 25. •• ' """ 

Most jelent meg: •ZEIDIJJE. a szépségápolás aranykönyve. Szerkesztette 
Ph Mr flustav Proche gyógyszerész és a chem. kozm. laboratórium tulajdononosa, 
Bri'ka. Bosznia. - - Diszkrét, portómentes küldés 60 fillér előzetes beküldése elle-
„„„„„', , , •• nében (levélbélyegekben is). ••MUHI • ..••••••••• 

s z é p i t ö s z e r e k h a s z n á l a t a . A .ZEIDIJJE. szépitöszereketaz 1909. párisi hygien. kiállításon aranyéremmel tüntették ki. 

= Pompás, ifjú, 
üde, friss külsőt 
kölcsönöz minden hölgynek az eredeti keleti 

*Zeidijye* 
*Zeldl||c 

PAPEK JÓZSEF 
BÖRÖNDÖS ÉS FINOM BŐRÁRU KÉSZÍTŐ 

Vili. Rákóczi ÚM5. 
Kizárólag jobb minnőségü áruk 

Árjegyzék ingyen é» bérmentve. 

Rozsnyay Pepsin bora. 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor¬ 

gyengeség ellen. 
Étkezés közben véve, megóv a gyo-
morterli éléstől. Egy üveg ára 

-~~»«.~. .8 Jtor. 2O Ü1L 

Kapható: 

mindé n gyógyszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

ZOBRÁNCZ 
GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében. 

Qlanbersós, hídé?, kénes, BOB víz. Gyomor- és mij-
betegek mag-yar Karlsbadja. 

S 
Fiirdó'idény : május 15-től szeptember 15-ig. Előidény: május 

15-től június l-ig. Utóidény : szeptember l-tol szeptember 15-ig. 
30 °/6 árengedménynyel a lakásoknál. 

Ez a maga nemeben páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód biztos 
segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s ál hasi pangásoknál, makacs 
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, máibajoknál. epehomok és epe¬ 
kövekre oldólag hat Vértóiiulásoknál, szédülések, hiidések. gutaütési 
rohamoknál vérelvonólag, felszivólag hat, CSIHOS és köszvényes bán-
talmaknál e kór okozta erjési termékekre, elrakódásokra az izületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhája.so-
dás ellen, czukorbetegségeknél, vesebajosokpál ügy a czukor-, mint 
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. 

Hint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi és csont-
bántalmakat, csonlszút kedvezően oszlatja. Görvélykóros daganatok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmánvok, hashártya izzail-
mányok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. 

Vasnti állomás: az Alföldről és Pest felöl jövőknek Ungvár, 
a felvidék és illetve Kassa felöl jövőknek Nagy-Mihály, honnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l és Vi óra alatt elérhető. 

A viz otthon is sikerrel haszuálbató. Ára: egy nagy láda 40 üveg¬ 
gel 30 kor., kis láda 20 üveggel 11 kor. A víz a vasalón szállítási 
kedvezményben részesül. 

Megrendelések és tudakozódások : uSzobránrz gyógyfürdő 
igazgatóságának Szobránez gyógyfürdő* ciimzendok. Posta-
és távirda-állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa : Dr. Hassa}' 
Gábor LajOS. A fürdő igazgatósága. 

MARGIT GYÓGY¬ 
FORRÁS 

Sereg-megye. 

gyomor, belek, húgyhólyag e különösen a légső-
••ervek humtos bántalmáinal Igen jó hatású még 
•. .'. akkor is, ha versesek esete forog fenn. .-. .-. 
Megrendelhető: E D E S K U T Y L.-nél Budapsstenés 

• forrás keaelöaégénél Munkáoaon. 

+Soványság. + 
Szép, lelt wstidomokat, gyönyörű 
keblet nyerhet l törvényileg védett, 
<BÜSTERIA> erőporunk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben 19(0 
Hízás 6-8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati utasi-
tá»saJ 275 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértve portó is. II ygie-
nisclie Institut Dr. Franz 
Steiner & Co.. Berlin 57., 
KöniggrStzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török .1, 
gyógyszertára Budapest, VI.. 

Király-utf/a 12. szám. 

• ZEA • 
havikötö, a legkényelmesebb 

hygienikus kötő, orvosilag 
ajánlva, 12 drb l K. Vidék¬ 
re szállítva l K 20 f., az 
összeg előzetes beküldése mel¬ 
lett. Bélyegben is. Kapható • 
DETSINYI FRIGYES 

drogéria 
Budapest, V. iliirokkói-u. 2 

ÓVJA A LÁBÁT 
tyúkszemek¬ 
től, hólya-
goktól, ke-
méuyedések-
től és min¬ 
den más kel¬ 

lemetlensé¬ 
gektől a dr. 
H ő g y e s -

féle i m p r . 
a sbes t -

t a l p a k viseléséTel. a méhek 
különösen > bántótalpimtlást 
és talpégést szüntetik meg. Párja 
K 2--, !•-. Legjobb és legbiztosabb 
segítség lábaknak a dr. Högyes-
féle impriignált Asbesi be¬ 
téttalp, arzélrsuklóval, párja 
4 korona. Az aczélcsnkléra egy 
impragn. dr. HÓ'gyeS-féle Asbest-
talp van húzva, bogy a lábnak kel¬ 
lemes és biztos fekvése legyen. 
A járás ruganyossá fálik és a gya¬ 
logló képesség nagyobb lesz. Lúd-
talpnaknak nélkülözhetetlen. Kül¬ 
dés utánvéttel Wien, L.Domini-
«» kanerbastei 21. «» 

CSÍZ-FÜRDŐ. 
A kontinens legerősebb j ó d -

forom gyógyfürdője, nagy 
radioaotivltással. Meglepő 
gyógyeredraények a mirigyek 
megbetegedései, vérbajok és mind¬ 
azon alkati betegségeknél, hol a 
jód mint spec i f i cum jó alkal¬ 
mazásba. Ivó, fürdő, izzasztó, hi-
dfgvizkurák, szénsavas fürdők. 
Megnyitás május 1-én. Kényelmes 
elsőrendű bérházak, szanatórium, 
gyógyszertár, rongora, lawn-ten-
nisz, tombolák, kirándulások. — 
Vasútállomás, posta, távinla hely¬ 
ben. Hivatalos orvos Kallós Jenő 
dr. Államhivatalnokok, katona¬ 
tisztek eln-utóidényben 50% ked¬ 
vezményben részesülnek.Prospek¬ 
tussal szolgál a fnrdőigazgatóság. 
Csiz i g y ó g y v i i otthoni hasz¬ 
nálatra kitűnően bevált, megren¬ 
delhető a fürdőigazgalóságnál és 
Edeskuty L. föelárusilónál Bpest. 

BOTOR 
Ízléses és szolid kivitelben 
teljes lakberendezések kész 
pénz vagy részletre kapható 

Sárkány J. 
bütoriparosnal, Budapest, 
VH., Erxsébet-körnt 26. sí 

műhely és raktár. 

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

MELL- :: 
a három fenyővel. 

5500 hiteles bizonyítvány a biztos 
sikerről tanúskodik. Csomag 20 és 
40 MII. gyégytárakban és drogé¬ 
riákban. F r . K a i s e r Bregenz, 
_ :: Vorarlberg. _ ^ 

Üdülő nyári 

leányinternátus 
Alsótátrafüreden 
6 — 16 éves üdülők, sápkóro¬ 
sok, vérszegények részére. :: 
HORN JÓZSEF 
polgári isk. igazgató P o p r á d 

Tátra-Virágvölgy 
a Tátra lábánál, széltől és portól védett k l i m a t i k u s gyógy-
é i nya ra lóhe ly , vizgyógyinlézetlel és állandó fővárosi 
fürdöorvossal. P o p r á d város közvetlen közelében. Innen a 
Dubsinai Jégbarlang legrövidebb utón érhető el. Omnibusz köz¬ 
lekedés minden vonathoz. J a v a l v a : Basedow-, neurasthenia-, 
vérszegénység-, sápkor-, idegesség-, gyomor-, bélbajok stb. 
= = = = = betegségeknél. -

Állami hivatalnokok az elő- és ulóidényben szoba- _ ^ 
«i árakból 50 százalék engedményt élveznek. «» ̂ * 

É t k e z é s : naponta a penzióban: reggel 2, délben 4 és este 2 fo¬ 
gás í kor. Kiv. prospektust küld: Tátra-Virágvölgy gondnoké. 

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

N ICORA 
LAJOS 

f ütő, tűz-és füst-
elhárító gépész. 
Budapest, IV., 
V á c z i - u t c z a 8O. 

Ajánlja nagy raktárát márványkt ndallókban. Specia¬ 
lista: Kandallóit) m betétek és íütöst-erkezetckkel, szoba és 
Bzalouok részére, egy órai fűtés után 16 —18 fok meleget biz¬ 
tosit. — Hég-i k.indallók fntőszerVezetekkel való 
berendezésre elvállaltatnak. Legjobb szei kezetfl lég-füté 
sek egyes lakásokra és egész épületek bemelegítésére. — 
Konyhaberendezések minden szükséglettel. Füstel¬ 
h á r í t á s jó tá l l á s mel le t t , lessék kSlt«é<;vetést kérni. 

DÁVID KAROLY ÉS FIA 
doboz-, papírára- és szab. fémkapocs-gyára 

Budapesten, L.Mészáros-tiícza 58, sz, 
Telefonszám 41—48. Sttrgönyczím: Cartonage. 

Gőzerőre berendelve. 

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

SZENT LÁSZLÓ (Püspök) Héwiz-gyógyfürdő 
Nagyvárad mellett, Kernáts János fttrdőbérlő kezelése alatt. 

Kényelmes közlekedés. Vasúton Nagyváradtól Vi, kocsin */4 órai távolban. Május—augusztus 
hónapokban naponta 12, vasárnap- és ünnepnapokon 16 vonat közlekedik Nagyváraddal. A va¬ 
súti állomás a fürdőtelepen van. 

Az enr6p«i hírt 41° 0. m«l«g természetes hévviz ]mln vmn: az Izületek és izmok osnzol 
bantalmainál, lanlt s különösen savas Izületi loboknál, csonttörések és különösen 
visszamaradt vastagodásoknál; köszvénynél és annak különböző alak l álnál- ideffbajok-n*?',.m*1?*k r n e ' u " t l o » » alapon keletkeztek (Isehlasnal); különböző tortájuknál, végre 
nol bajoknU; belsőleg: heveny és idült gyomorbántalmaknal, májbalok és vesekövek 
eseteiben. IlUndó flirdoorvoi: dr. Nag-y IgTiáoz. 

A különböző igények szerint berendezett nagyszámú szobák napi ára l kor. 20 f és 6 kor. 
között váltakozik. Gyógyterem (Cursalon) hírlapokkal, zongora, könyvtár és tekeasztallal. Tér-
raszok szép kilátással. Éttermek, cznkrászda, sétahelyek a fiirdőtelepen és a mellette elterülő 
őserdőben. Az erdőben jó tekepálya és Lawn-Tennis. üt tükörfürdő és három kádfürdőn kívül 
mórfürdők is vannak rendszeresítve. Újonnan épült uszoda uszástanitással és homok kúrával 
Fürdők 40 fillértől l kor. 20 fillérig. Elsőrendű, ki tűnő, á l landó zenekar — Telefon¬ 
összeköttetés Nagyváraddal . Villanyvilágítás. A legszebb kirándulás és szórakozási hely. 
Konyha és vendéglő a bérlő saját vezetése mellett. P rospek tus t kívánatra küld a 

fftrdokeseloség. 
Párisi világkiállítás 190O: Grand Priz. 

KwizdaBestitation- Fluidja. 
Mosóm loTik siámára, egy ü r e g ára K 2'80. — Udvari éi 
TsrseDy-istállókban több mint 40 éve használatban ; nagy fá¬ 
radalmak útin ojrt erősít, az inak merevségét megszünteti éa 

t lovat trainingben kiváló *-épessésüvé teszi. 
Kwizda Bestitution-Fluidja 

szójegy, czimke éi csomagolás védve. Csak 
az itt látható védjegygyei valódi. Kapható 
minden gyógyszertárban és drogériában. — 
Képes árjegyzékek ingyen és benn. 

, 
raktár 

. 
T ö r ő k JÓ7Sflf f yögy8zertóra Budapesten, 

: -1-UiUfi. UU^HCl Király-ntcM Iá, Andrássy-ut 23. 
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HÖLGYEK JÓLTEVéJE 
legjobb szerkezetű 
::: haskötő I ! ::: 

Hygienikus és kozmetikai sikerei fe¬ 
lülmúlhatatlanok. Támaszt nyújt és 
egyszersmind kellemes nyomassál iisz-
szeszoritja a hasfalakat, miáltal az erős 
fűzéstől eredőéa minden egyéb altesti 
bajokat orvosolja. Áldásos a viselése 
gyomor- és bélhajosoknál, liasmíílétck 
után, viselös állapotban és szülés 
után, vándorvesében szenvedőknek ; 
kiválóképen ajánlható nagy, vagy lógó-
hasiiaknak (kiknek csinos karcsúbb 
alakot formál). — Mértékvételre 
hölgykiszolgálat! — Ú J D O N ¬ 
SÁG- ! ! Gummiharisnyák varrás nél¬ 
kül (egyenletes kellemes nyomás). 
GSrcsér, dagadt láb, izületi csuz, meg¬ 
vastagodott' izületek és egyéb lábbajok 
ellen. Képes kimerítő árjegyzéket in¬ 

gyen és bérmentve küld : 

orvosi műszer és testegyenesitö eé 
pék gyára Budapest, IV., Korona-

herczeg-ntcza 17. szám. Telefon 13-76. Alapítva 1878. 

f l1 í r TI I ALLLll &, 

BALZ S ÁM A Thlerry A. 
gyógyszerész 
Csakis az a p á o i a véd jegyű az igazi. A légzőszervek min¬ 
den megbetegedése, köhögés, vérköpés, rekedtség, hörghurut, 

liiidőbaj, gyomorgörcs és más gyo¬ 
morbajok, minden belső gyulladás 
ellen, továbbá étvágytalanság, rossz 
emésztés, székrekedés stb. ellen biz¬ 
tosan hat. Külsó'leg, szájbetegségek, 
fogfájás, égett sebek, kiütés, nyilalás 
és különösen influenza ellen stb. 
használ. 2 kicsiny vagy 6 duplaüveg, 
»agy egy nagy családi üti üveg 5 K. 
T H I Z R R Y A. gyógysze¬ 
rész egyedül valódi C E N T I F O -
L I A - K E N O C S E meglepő, 
csalhatatlan és utolérhetetlen gyó-
gyitóhatásu még a régi, sőt rákos 
sebeknél, sérüléseknél, daganatok¬ 
nál, gyuladásoknál, kiütéseknél; el¬ 
távolít minden idegen anyagot, ge-
nvedést, sokszor fölöslegessé teszi a 
fájdalmas operáczióL 2 tégely 3'60 K 

Czim: Schntzeng'el - Apotheke 
des A. Thlerry in Pregxada bei 
Rohitsch. Förakt. Török J. Budapest. 

Alléin echterBalsam 
Hl IB Uiiitzniil-iiiUuki tű 
A. Thierry inPregrada 

t t i Rohltuli-Siutrbruflii. 

BLÚZOK*-RUHÁK 
FALÜDI LÁSZLÓ 

ooetum és pongyolák 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
E GUSZTÁVÉ 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

-ZONGORÁK 

Telefon 169. 

IBAÓH-Hongorát játszanak éa ajánlanak : 

Backhaus, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Steíaniay slb. 

HA 

VALÓDI 

MLNA-KIUCSÜK 
SAROK VAN CPOOEN 

" HA NEM 

ífcwsfiHv Qcr«u A 

Szl-lnkáesfürdó gyógyfürdő, Buda. 
Téli és nyári gyógy¬ 
hely. Természetes forró¬ 
meleg kénes források. 
Iszapfürdők, iszapboro¬ 
gatások, másságé, viz-

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

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

(Browning töltényre). 

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

Kimerítő sport- és fegyverárjegyzóket e lapra hivatkozva küldök ingyen ÓB bérmentve 

HUZELLA M. Budapest, IV., Váczi-utcza 28. 
Ae izzadságból származó feldörzsöléeeket, tüzességi fájdalmakat, kipállást, viszketést, sömört stb. a legbiztosabban megszün¬ 
tet a Csitáry-féle tSALINILit, mely az egészségre teljesen ártalmatlan, nem szárítja, repeszti fel a bőrt, hanem elmulasztja a 

láb-, kéz- és hónalj-izzadást 
Kiméli a ruhát, czipőtés a harisnyát. Ára kimerítő 
használati utasítással 1.10 lill. Főraktár T ö r ö k 
J . B u d a p e s t , Király-utcza 12. Utánvéttel ragy 
<» a pénz előzetes beküldésekor franco küldi: «» 
CSIT.O.RY gyógysze r t á ra B e r h i d a , 
^ — (Veszprém-megye). -

költöttek a franczia 
és angol hölgyek szé-
pitőszerekre addig, 
míg nem ismerték 

elsőrendű bőrápoló tüneményes határát, különösen a szeplok és pattanások el¬ 
tüntetésénél. Ma már azonban teljesen tudatában vannak annak, hogy a Diana-krém 
és Diana-szappan lemossa a szeplőt és pattanást az arczról és kezekről. :: :: :: :: :: 

ezreseket 
a Diana-krém és 
Diana-szappan 

V E 
BIZONYÍTVÁN?. BIZONYÍTVÁN?. 

Ezennel bizonyítom, hogy az Erényi Béla budapesti gyógyszerész úr ál¬ 
tal forgalomba hozott Diana-crémet és Diana-szappant megvizsgáltam és 
megállapítottam, hogy ezek a bőrre semminemű ártalmas alkatrészeket nem 
tartalmaznak. Vegyi összetételükről ítélve, ugg az arcz- mint kézbőrre fino¬ 
mító és tisztítószerül legjobban ajánlhatom. 

Budapest, 1907 márczius 18. 
Dr. TELBISZ JÁNOS, 

kir. keresk. és váltótörvényszéki hites vegyész. 

Alólirott ezennel bizonyítom, hogy az Erényi Béla gyógyszerész úr, buda¬ 
pesti lakottól bemutatott Diana-szappant, Diana-arczkrémet megvizsgálva, 
azokban fémmérgeket, maró hatású vagy külső használatkor ártalmas egyéb 
anyagokat nem találtam, miért is nevezett szépítő-, bőr- és hajápolószerek 
ártalmatlanok és így használatuk ellen kifogás nem emelhető. 

Kelt Budapesten, 1905 márczius 15. 
Nyilvános vegykisérleti állomás 

Dr. NEUMANN ZSIGMOND m. p. 
kir. keresk. és váltótörvényszéki hites vegyész. 

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

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O lilL 
használatra) l kor. 5O 1111. 

Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 
l kor. 5O üli. (fehér, rózsa, vagy sárga szinben) l kor. 5O fill. 

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

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.) 
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-forrta. SzíngaTdni, dUteükus. 
OditS asztali ÍUL - Elősegíti 
aa emésztést és anyagcserét 

Styria 
Ltgttlltittfbb gyógyforral. — 
Indikálva: Idült gvontorhurnt-
nái, Mékrekedésníl, Bright-
féle Teaebajnal, Updaganat-
nál, majbajoknal, sárgasignil, 
anyagosere betegségeknél, a 
légutak hurutos bántalmiiniL 

, Donáti 
• maga nemében a leggazda¬ 
gabb tartalmú gyógyforrás ieg-
erélyeaebb hatással. Föképen 
indikálva: idolt bélhurutnál. 
obstipatiónal, epekőnél, elhízási 
hajlamnál, csínnál és enkor-J 
betegségnél 

Legdusabb, 
természetes magnézium-

qlaubersósForrások. 

Cjnli a jó tor utat magának. Soha új¬ 
donság nem vált öl; 
gyorsan közkedveltté, 
mint a szabadalm. 

Hamu¬ 
rosta. 
Oly egyszerű és nagy¬ 
szerű, amilyen, sok 
időt és faradságot ta-
karit meg és sok ve¬ 
szélytől óvja meg önt. 

Folyosóra menés, 
fnjtatás, lóbálás a 
múlté Vele a vasalés 
élvezet Már az első kísér¬ 

let elragadja és hálásan tovább ajánlja. Kérjen ingyen és bérmentve 
IlDiztrált leírási. A Hamnrosla darabja K 2'8O. Kapható minden 
szakbavágó ötletben. Veiérképviselők A R A K és T Á R S A 
indapest, VIII., József-körűt 33. — Postai szétküldés utánveitd, 

vagy az összeg előzetes beküldése ellenében. — _ = 

A MARGIT-CREME a főrangú hölgyek kbdvencz 
szépítő szert, az égési világon el van terjedve. 

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

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

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

Ara l K. Margit-szappan 7O fill. Margit-pond ér 1'2O. 

Gyárija Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogna-üzletben. 

ÜRTÖMB, HOMOK ÉS SALAK-
:: TÉGLAGYÁRTÓ GÉPEK :: 
a legkülönbözőbb typueokban kézi vagy erő-

= hajtásra berendezve, = = 

Napi teljesítmény 7—20000 darab falazótégla. 

228. száma speoiiális ajánlatok és utasítások díjmentesen. 

Dr. GASPARY & Co. 
:: M A R K R A N S T A D T t e l p e i g mel let t . :: 

Legnagyobb különlegességi gépgyár homok értékesítésére. 
— — • — i ^ — — ^ ^ ^ ^ — ^ — 
Kérjük gyárunkat meglátogatni. 

:: Valódi briinni szövetek 
az 191O. évi tavaszi és nyári idényre. :: 
:: Egy szelvény :: 
3*10 méter hosszra 
elegendő teljes férflrnhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

:: ára csak :: 

l szelvény 7 K 
l szelvény 10 K 
l szelvény 12 K 
l szelvény 15 K 
l szelvény 17 K 
l szelvény 18 K 
l szelvény 20 K 

Egy szelvényt fekete szalonkabáthoz 2O.— K-ért, éppngy fel-
öltoszöveteket, tnristalodent, selyemkamgarnt gyári árakon küld 
a mindenütt ismert megbízható és szolid posztógyári raktár 

Siegel-Imhof, Brünn 126 
Minták Ingyen és bórmentve. 

Nagy előnyére szolgál mindenkinek, ha szövetszükség¬ 
letét direete a gyártás helyén Siege l - Imhof czég-
nél rendeli. Uriási forgalma miatt állandóin a legnagyobb 

választék a legújabb szövetekből. 
«• SZABOTT, LEGOLCSÓBB A R A K ! , 
Bármily megrendelés teljesítése szigorúan mintahü és figyelmes. 

Hölgyek figyelmébe!!! 
Mielőtt divatos nap- és eser¬ 
nyőt vásárol na, kérem tekintse meg 

= SINGER MÓR = 
újonnan épült A N K E R-palotában, 
Budapest, VII., Király-utcza 2. 
= ^ = sz. a. lévő üzletét. = = = 

Dl r. 

Á l 

1 
öerstel 

J. 
sz 

-fürdő, Felső-Ausztria, 
Elsőrangú jodbromfördő. Európa 
legrégibb és leggyógyhatásosabb 
jódforrása. Idény : május 1-től ok-

U t ó b e r l-ig. Felvilágosítást és pros¬ 
pektust küld az állami gyógy-
telepek igazgatósága : : : : 

uiatórlnma télen la nyitva van. 

Feldörzsöléstől, ütéstől, zúzódástól, sok fék-
• i 

véstől, sömörtől, viszketéstől, kipálástól, 
ótvartól, bőrbajtól, gyulladástól, égéstől 
és bármi egyéb bajból eredő legújabb 
és legrégibb időtől származó bármilyen 

vagy kisebesedés minden utóbaj nélkül 
beszáritható, tüzessége csillapítható az 

Erényi-ICHTIOL-SALICIL 
Biztos eredmény! 

segítségével. 

Biztos eredmény! 

Az eredeti «ERENYI-ICHTIOI^SALIGIL» 3 koronás dobozokban csak a kizárólagos készítőnél kapható: 

ERÉNYI BÉLA Diana-gyógyszertára BUDAPEST, KÁROLY-KÖRUT 5, SZ, 
(Postai megrendelések utánvétel mellett aznap szállíttatnak.) Több mint egy millió köszönőlevél érkezett be a világ minden részéből. 

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

HOITSY PÁL. BUDAPEST, JÚNIUS 12. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyea 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
{eltételek . 

1 Egész évre _ 
l Félévre _ _ 
l Negyedévre _ 

16 koruna 
_ 8 korona. 
._ 4 korona. 

A íVilágkroniká'-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

TIEPOLO. 
(A Szépművészeti Múzeum metszetosztályának kiállítása). 

i xvni. SZÁZAD festészete a művészettörténet 
/% egyik legérdekesebb fejezete. Minden or-

X j L szagban más és másként fejlődött, rész¬ 
ben régebbi hagyományokra támaszkodott, rész¬ 
ben új, járatlan utakon törtetett előre, keresve, 
kutatva az új lehetőségeket és előkészítve a 
XIX. századi modern festészetet. Franczia-
országban a történeti és képmásfestészet mel¬ 
lett az életképek festése virágzott föl ekkor, 
főképviselőinek, Watteau, Boucher, Páter, Lan-
cret és Fragonardnak festményei soha ki nem 
fogyó képzelemmel és utolérhetetlen bájjal 
tárják elénk a rokokó idők ragyogását, míg a 
realisztikus modorban dolgozó Chardin és 
Greuze, a szelídebb polgári erkölcsök tolmá-
csolója. A szomszédos Spanyolország ekkor 
szülte minden korok egyik legtüneményesebb 
alakját: Francisco de Goyát, a modernizmus 
atyját. Az évszázadok óta bevándorolt külföldi 
művészeket tápláló Anglia most, végre, eman-
czipálja magát és saját iskolát alapít, melynek 
csakhamar nagy tekintélyt szerez Eeynolds, 
Gainsborough, Hoppner, Eomney és mások 
tevékenysége, kikhez a század vége felé a két 
nagy tájképfestő, Turner és Constable is csat¬ 
lakozik. Németország a XVIII. században Ra¬ 
fael Mengset ünnepelte legnagyobb festőjeként, 
kinek hírneve gyorsan elterjedt az olasz, majd 
a spanyol félszigetre, a hol III. Károly király 
udvari festője lett és Madridban nagy festé¬ 
szeti feladatokat oldott meg. Olaszországban 
ezen időben Velencze vezet s az olasz festé¬ 
szet legjelentékenyebb tehetségei Tiepolo és 
Canaletto, kik mintegy lezárják a lagunaváros 
világhíres festőinek hosszú sorozatát. Mig 
Canaletto szülővárosának kiváló látképfestőjévé 
képezte ki magát és festőszeme elsőül látta 
meg Velencze szépségeit, addig Tiepolo egyik 
legnagyobb freskó-festő lett, kit nemcsak ha¬ 
zájában, hanem német és spanyol földön is 
ünnepeltek. Tiepolo azon festők közé tartozik, 
kik fiatalos munkabírásukat mindvégig meg¬ 
tartják és mikor 1770 márczius 27-én 74 éves 
korában meghalt, örökségül több száz fest¬ 
ményt hagyott hátra, részben óriási méretű 
falképeket, melyek művészi tudás dolgában 
semmi kívánni valót nem hagynak. Egyike 
volt ő a legkönnyedebben dolgozóknak, kinek 
ecsetje gyorsan siklott át nagy területeken s 

a mellett nagyszerű és találékony tudott lenni 
a szerkesztésben, biztos a távlatban és finoman 
érző a színezésben. Velencze és az ú. n. terra 
fermának palotáit diszíté és hírneve cakhamar 

eljutott az Alpokon át Németországba, a hol 
1751-ben Würzburg műértő érseke, Cári von 
Greiffenklau, székespalotájának világszerte cso¬ 
dált falképeit készíttető el vele. Innét vissza-

Giambattista Tiepolo : A napkeleti bölcsek. 

TIEPOLO ÉS FIAI METSZETEINEK KIÁLLÍTÁSÁBÓL. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, ^ Bgyetem-utcza 4. u . 


