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MA 
VALÓDI 

PAIMA-IUUCSUK-
SÁROK VAH CIPŐJÉN^ 

H * MÉM 
CkVKb A 

MŰBE 
WESZELY ISTVftN 
sport újdonságok üzlete IV., Váczi-utcza 9. szám 
kirakatát tessék megtekinteni. Gyermekek öröme : repülő-
verseny emléktárgyak, Latbani, Oracle, Demoise l le . 
B l é r l o t repülőgép kis modelek. — Kepülőgép model 

' alkatrészek. ——• 

A M A R G I T - C R E M E a főrangú hölgyek kedvencz 
szépítő szere, az égési világon el van terjedve. 

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

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

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

Ara l K. Margit-szappan 7O fill. Marg-it-pouder l'SÓ. 

Gyártja Földes Ke lemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-fizletbeD. 

RATIONALIS 

Cement padlólapok 
gyártására szállítunk modern 

hyclraulikus és könyökein eltyü-
prősöket kéz- és gőzerőhajtásra, 
továbbá az öaszes segédgépeket, u. m. 
keverés, csiszolás, élesítés, zúzás, 
osztályozás stb.-re. Saját munka¬ 
képes szerkezetek. Különlegességi 

gépgyár: 

Dr. GASPARY &, Co. 
MARKGRANSTADT (Németország). 

228. számú árjegyzék ingyen ! 

! ! ÚJDONSÁG!! 

Fontos hölgyöknek 
:: és uraknak ! :: 

::: Beíorm haskötő 
Favorité hölgyeknek 
Beformöv .Favorité' 
:: :: uraknak.:: :: 
Előnyök: A Reform 
haskötő * Favoritén 

kitűnő szerkezeténél fogva 
megiartja egyenletes, erős ru-
Ranyossáíát, anélkül hogy » 
viselés alatl tágulna. K i t ű n ő e n s imul a testhez, nem 
alkalmatlan, nem ci-nszik, jótékonyan hat az egész szer¬ 
vezetre támogat és erősít elgyöngült altestszerve¬ 
ket megkönny í t i a havi bántalmakat. foileilenül hiztosiija 
az aílesl normális tartását, a termetet karcsúvá teszi, csökkenti a 
viselősség, elhizottság és lógó has bántalunit és kitiinő szer arra 
nézve hoKV az allrslel a szülés után lermc«zetes helyzetébe vissza-
hő/Ia - Urak is a legjobb sikert érhetik el a 
Reformöv tFavoritet viselése által. Kiválóképen 
sportiizelmeknél, bármilyenek legyenek, mint a lovaglásnál mint 
lovagló öv stb. kiváló becsü. — A R e f p rmh ás kötő (Favo¬ 
r i t é , a legelőkelőbb orvosoktól és női klinikáktól melegen ajánl-
tatnak. Rendelésnél elegendő a lesi kerületmérele a köldök alatt 
nérv ujjnyira. — Kimerítő árjegyzékei kiiM ingyen és bérmentve 
—"ni rrri I hygienikus különlegességek gyára 

t Budapast, IV., Koronaherczfg-ntcza 17. 

Thlerry A, f 
gyógyszert á .JS. » ,édTe. 
Csakis az apacsa védjegyű az igazi. A légzőszervek min¬ 
den mPghAtAtreHtae. köhögés, vérköpés, rekedtség, hörghurut, 

•iidó'baj. gyomorgörcs és más gyo¬ 
morbajok, minden belső gyulladás 
'(len, továbbá étvágytalanság, rossz 
emésztés, székrekedés stb. ellen biz¬ 
tosan hat. Külsőleg, szájbetegségek, 
fogfájás, égett sebek, kiütés, nyilalás 
és különösen influenza ellen slb. 
használ. 2 kicsiny vagy 6 duplanveg, 
•agy egy nagy családi üti üveg 5 K. 
THIERRY A. gyógysze¬ 
rész egyedül valódi CENTIFO-
L I A - K E N O C S E meglepő, 
csalhatatlan és utolérhetetlen gyó-
íyilóhatásu még a régi, sőt rákos 
sebeknél, sérüléseknél, daganatok¬ 
nál, gynladásoknál, kiütéseknél; el¬ 
távolít minden idegen anyagot, ge-
nyedést, sokszor fölöslegessé teszi a 
fájdalmas operáczióL 2 tégely 3*60 K 
Czim : Schutzen'íel - Apotlieke 
des A. Thierry in Pregfrada bei 
Rohitech. Furáit. Török J. Budapest. 

Piros ár ez. Piros orr, Piros kéz 
sohasem volt divatban és minden nő és férfi igyekszik ezektől a csúnya bőrbántal-
maktól a szeplő és pattanással együtt megszabadulni a legrövidebb idő alatt. :: :: 
8 n a p teljesen elegendő, hogy vörös arcza, vörös orra, vörös keze hófehér, tiszta 
és finom legyen. Csakis a híres bőrápoló szerekhez: 

Diana krém-, Diana szappan¬ 
hoz kell fordulni, akkor nem lesz többé piros orra, piros keze, piros arczbőre. 

Több mint egy millió köszönő levél igazolja a fenti körülményt. 
• ^ i 

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

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

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

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

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

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

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

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

HOITSY PÁL. BUDAPEST, JÚLIUS 3. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Reáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
feltételek : 

t Egész évre _ 
\ Félévre _ _ 
l Negyedévre _ 

_ 16 korona 
_ 8 korona. 
_ 4 korona. 

A t Világkrónikádul 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekbe! a postail&g meg-

hatirozott viteldíj is csatolandó. 

EGY ÚJ LEÁNYNEVELŐ-INTÉZET 
A FŐVÁROSBAN. 

K Ö N N Y E D , sugár leány-alakok integetnek az 
alábbi:képekről, a legszebb testgyakorlat: 
munka közben, de nem az Íróasztal fölé 

görnyedten, hanem hasznos és egészséges fog¬ 
lalkozásban, kertészkedve, virággal, baromfival 
s a konyhában foglalatoskodva, no meg egy 
kissé varrogatva is. Egy jótékony szándékú 
gazdag budapesti polgár, Amizoni Károly tette 
számlikra lehetővé, hogy ezekbe a foglalatos¬ 
ságokba beletanuljanak, vagyonából nagy ösz-

' ( ' 
szeget hagyva az államra, egy olyan intézet 
alapítására, a melyben nem valami különleges 
életpályára nevelik a leányokat, hanem megta¬ 
nítják a mai társadalomban specziálisan nőiek-
nek tartott foglalatosságokra. 

Az intézetet tavaly állította fel a közoktatás¬ 
ügyi minisztérium künn a Városliget mögött, 
az Amerikai-útón, tágas kertben, egészséges 
helyen, kényelmes, higiénikus fölszereléssel. 
Három évfolyamból áll az intézet, minden év¬ 
folyamra legfeljebb 30 leányt vesznek fel, -
fel is vennének szívesen, de eddig nem igen 
volt benne módjuk, mert nem jelentkezett elég 

növendék. A szülők nyilván nem ismerték még 
az intézetet, meg nem is ad olyan oklevelet, 
a melylyel valami hivatalt lehetne nyerni, ezért 
törték magukat oly kevéssé leányaik fölvétele 
után. 

Pedig, ha diplomát nem ad is, olyan dol¬ 
gokra tanítja ez az intézet a leányokat, melyek 
segítségével nemcsak a legszebb és legkedvel¬ 
tebb női pályán, az asszonyságban tölthetik be 
jól a helyüket, hanem ha rászorulnak, bár¬ 
mikor megkereshetik a kenyerüket Tanulnak 
ugyan itt a leányok elméleti tárgyakat is, ter¬ 
mészettudományokat, számtant, neveléstant, 

Jelfy Gyula főlvételei 
AZ AMIZONI-ALAPITVÁNYI NŐNEVELŐ-IKTÉZETBŐL. - AZ INTÉZET ÉPÜLETE. KERTl MUNKA A VETEMÉNYES KERTBEN. 
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magyar nyelvet, történelmet, legalább egy ide¬ 
gen nyelvet, de ezeket is gyakorlati czélok sze¬ 
rint, a fődolog pedig a háztartás körüli teen¬ 
dők, főzés, varrás, kertészkedés, baromfineve¬ 
lés, stb. megtanulása. Az intézet programmja 
ezt úgy irja körül, hogy az intézet növendékei 
gyakorlatilag bevezetendők és begyakorolandók 
mindazon munkálatokba, melyek egyfelől a ház¬ 
tartásban szükséges anyagok és czikkek terme¬ 
lése, tenyésztése és beszerzésével, másfelől 
ezeknek feldolgozásával, kezelésével és eltartá¬ 
sával járnak. Hogy pedig megtanuljanak egy 
háztartást önállóan vezetni, a nagyobbacska 
leányok vezetik a kisebbek munkáját. Az inté¬ 
zetbe 14—16 éves leányokat vesznek fel, a kik 
négy polgári vagy felsőleányiskolai osztályt el¬ 
végeztek. A teljes ellátás évi díja 600 korona, 
de a minisztérium ebben kedvezményt is ad; 
bejáró növendékeket is vesznek fel egész napi 
foglalkoztatásra. Most van a fölvétel ideje. 

Az intézet élén Polereczky Irma igazgatónő 
áll s három benlakó nevelő-tanítónő segít neki 
munkájában, a gyakorlati teendőkben. Az el¬ 
méleti tárgyakat bejáró tanárok tanítják. 

Az intézet alapítójának az volt a czélja, 
hogy első sorban jó háziasszonyok nevelését 
tegye lehetővé. A kiképzés azonban, melyben 
itt a leányok részesülnek, az életben való bol¬ 
dogulásnak erős támasza lehet és ügyes lány 
jobb helyzetet szerezhet magának a segítségé¬ 
vel, mintha tanítónői vagy egyéb diplomája 
volna. 

AZ ÉN SORSOM. 

Hogy a mig árva életem folyt, 
Sors és világ mind ellenem volt 
-— S talán nem egyszer magam is, -
S mögöttem, mint árny ült az átok, 
Elhagytak kedves és barátok, 
Egy hasznom abból mtg van is. 

Hogy ha majd eljövend halálom, 
Nem lesz nehéz örökre válnom, 
S könnyen megyek, mennem ha kell, 
S ha elmúlok, mint árny az éjben, 
Nem lesz, a ki majd sírjon értem, 
S nem lesz, kit sírva hagyjak e l . . . 

H. 
De mégse, nem, nincs vége ezzel, 
Ne hidd, te Sors, hogy így ereszsz el, 
lg, nem megyek, akármi lesz! 
Adósom, Sors, már évekig vagy, 
Ezennel számadásra hívlak, 
S követélem, hogy megfizess! 

Vagy kincset adj, vagy adj hatalmat, 
Vagy add varázsát égi dalnak, 
Mely él az örök-léten át, 
Hogy nevem' milljók ünnepeljék, 

Vagy add egy ifjú lány szerelmét, 
Mely mit se' kér, s mindent megad ! 

Hl. 
Tudom, hogy eljön majd az óra, 
Mely tetteimet igazolja, 

- És az idő elérkezik, 
Midőn eszméim győzni fognak, 
És egyszerű báját dalomnak 
Gyöngéd szivek átérezik. 

S lesz egy szív, mely csak érteni érez, 
S minden verése az enyém lesz, 
S hozzám tér, a ki elhagyott. 

- És akkor, üdvöm ajtajában, 
Hová nem léphetett be lábam, 
Fognak találni — halva o t t . . . 

Ifi. SZÁSZ Béla. 

NÉZZ CSAK AZ ELMÚLT ÉLETEDBE. 
Sokszor emlékszünk, visszanézünk, -
A hol ugráltunk sírva, játszva, 
Gyermekségünk víg idejére, 
Egy-egy udvarra, régi házra. . . 

Eégen nem látott vén szobákba, 
Érkezőkre és búcsúzokra; -
Egy hangra, könnyre, kaczagásra, 
Mire soh sem gondoltunk azóta. 

Virrasztott beteg éjjelekre, 
Mikor ijesztő volt a lámpa . . . 
Egy simogató, meleg kézre: 
Szomorú, halavány anyánkra.. . 

Egy hű cselédre,. . . ismerősre,.-.. 
Egy nótára, egy-egy kön} vre, -
Barátra, eltűnt idegenre . . . 
Elhagyott első szeretőnkre. 

Szobákra, a hol egyszer háltunk, 
A hol először estünk bűnbe 
S könnyesre tágult bús szemekkel 
Nézünk az elmúlt életünkbe. 

Dutka Ákos. 

VICZA REGÉNYE. 
REGÉNY. 

Irta Zsoldos László. 

II. FEJEZET. 
A bájital. 

Úgy látszik, az életben is szakasztott úgy 
van, mint a Műcsarnokban. Vannak képek, a 
melyeken a festmény, jó festmény, szinte ki¬ 
ugrik az egyszerű rámából; de vannak viszont 
fölös számmal olyan üres, silány, semmit¬ 
mondó, ügyetlen festmények is, a melyeknél a 
kép főértéke a _ czifra faragványú, díszes, ara¬ 
nyozott keret, így az életben is. Egyszerű ke¬ 
retben, igénytelen és jelentéktelen körülmé¬ 
nyek közt élnek, sőt tengődnek olykor kiváló 
elmék, mindent átölelő, nagy, nemes szivek, 
míg ragyogó, drága rámában nem egyszer ga¬ 
rast sem érő haszontalan lelki és szellemi 
mázolmányok hivalkodnak. 

Teremtő Atyuskám, ez a Borbátviz is olyan 
szép, oly regényes! Kiállók a tornáczra: rám 
néz havas ormával a hatalmas Páring, míg a 
fülemet telizsongja zúgó csobogásával a hegyi 
patak, a mely Gábris bácsi tagjának a szélén 
fut le sebesen, hol nyálkás sziklákon és a med¬ 
rébe görbült mohos fatörzseken bukdácsolva 
keresztül, mint valami pajkos gyerek, hol meg 
a kristálytiszta vizén keresztülvillogó kavicsait 
fitogtatva, mint valami fogsort. Ez a foly¬ 
vást duruzsoló vizecske alig kétszáz lépésnyire 
kígyózik az ódon kúriától, a melynek déli 
szárnyát akkoriban készült kibővíttetni a bácsi. 
Ez a régi épület egyébként kissé félelmes em¬ 
lékű, mert ebből a házból járt ki portyázni 
hajdanában egy földalatti úton a híres Fátia 
Negra. Egy czimborájáé volt a kúria; állítólag 
a szolgabiróé, s a falu felől eső udvari részen 
az emeleti tornácz alatt még most is ott van 
az alacsony vasajtó, a melyik a rejtelmes alag-
útba nyílik. A "Szegény gazdagok* titokzatos 
hősének alakja különben — oh, mily gyönyö¬ 
rűn irja le Jókai! — még ma is úgy lebeg a 
kis oláh falu levegőjében, mint a hogy őszszel 
úszik a méla napsugárban az ökörnyáL 

Szóval minden csupa vadregényesség a ter¬ 
mészetben és az emlékekben egyaránt. És eb¬ 
ben a remek, mesteri rámában — aranykeret¬ 
ben kontár mázolás — ott gágogott, mert való¬ 
sággal gágogott, az a két ostoba liba! Már 
mint a kedves másodunokatestvéreim: Hilda 
meg Tilda. Na, nem hiába hívták őket itt a 
környékbeli urak terennei libáknak (mivelhogy 
a nógrádmegyei Kis-Terennéről költözködtek 
ide), hanem azok is, valóságos libák. A vi¬ 
lágért sem akarok semmi roszat sem mondani 
felőlük, mert hisz elvégre mégis csak rokonaim, 
s az ő vendégük is voltam, hanem azért, a mi 
igaz, azt kár volna letagadni. Budapesten, a 
mikor minket is meglátogattak, még csupán 

nevetségesek voltak a lehetetlen hajviseletük¬ 
kel, rózsaszin ruhájukra tűzdösött Ízléstelen, 
sötétkék bársonyszalagjaikkal, meg a taktusra 
előrenyújtogatott hosszú nyakukkal, a mely 
csakugyan a megszólalásig, sőt a tömésig lí-
bássá tette a merev és szögletes mozdulataikat. 
Libák, vagy a legjobb esetben is dróton rán¬ 
gatott bábuk: ez juthatott csak eszébe minden¬ 
kinek, a ki látta őket. Itt azonban, a birtokon, 
a «kastélyban» (ők nevezték annak a vén ne¬ 
mesi lakot), a hol úgy fent hordták a fejüket, 
akár valami várkisasszonyok, többé már nem¬ 
csak nevetségesek voltak, hanem a szó szoros 
értelmében kiállhatatlanok is. Hogy miért, azt 
is mindjárt megmondom. 

Ottlétem harmadik napján Gábris bácsi, a 
ki, úgy látszik, magyar reczept szerint, a maga 
kárán akarta begyakorolni magát a gazdálko¬ 
dásba, a mihez tudtommal sohasem értett, s 
alkalmasint ezért vett birtokot, a földről haza¬ 
jövet azzal a hírrel hozakodott elő az asztal¬ 
nál, hogy: 

-Na, lányok, holnap vendégünk lesz. Fiatal¬ 
ember. — És jelentősen hunyorgatott a szép¬ 
séges csemetéi felé. 

- Kicsoda? — kérdezte egy ütemre Hilda 
meg Tilda. 

— Még pedig komoly szándékkal, - - foly¬ 
tatta válasz helyett a bácsi s újra nagyot hu-
nyorított a szemölcsös, szürke szemével. 

- Kicsoda? — ismételték emeltebb hangon 
egyszerre a libák, idegesen nyújtván előre a 
nyakukat. 

- Jákob Áron, — bökte ki a bácsi és várta 
a hatást. 

- Jákob Áron? — mondta utána gépiesen 
a két terennei, s miután újra kinyújtották a 
nyakukat, lelkesülten pillantottak össze. 

- Pedzi már? — szólalt meg az asztalfőn, 
Matild néni, s gondos anya létére, fürkészőn 
tekintett az urára. 

A bácsi, miközben bort töltött a kis, talpas 
poharába, igenlőn bólintott, a mely hallgató¬ 
lagos nyilatkozatra Hilda meg Tilda, mintha 
csak összebeszéltek volna, egyszerre letette a 
villát a tányérra, s örömükben mind a ketten 
elpirulva, megint egymásra pillantottak. 

- Jé ! — szólaltak meg szinte ugyanazon a 
hangon. De olyannyira ugyanazon, hogy ha 
nem láttam volna, hogy mindkettőnek mozog 
az ajka, szentül azt hittem volna, hogy csak 
Tilda beszél, vagy pedig csak Hilda. S kimond¬ 
ván a nagy szót, automataszerűen nyúltak a 
letett villájuk után. 

Sejtettem, hogy valószínűleg háztűznézés ké¬ 
szül, hát fúrni kezdte az oldalamat a kíváncsi¬ 
ság és megkérdeztem: 

- Ki az a Jákob Áron, Tilda? 
- Egy fiatalember, - - felelt, föl sem pil¬ 

lantva a tányérjáról. 
- Pujról, — tódította meg a csirkeczomb-

bal bíbelődve Hilda. 
- Földbirtokos, - - magyarázta jóakaró le-

ereszkedéssel a néni. 
- Nagyon kedves fiatalember, — ütötte föl 

a fejét egyértelműleg a két csodálatos liba. 
- Tetszenek neki a lányok, hehe, — rági-

csált egy darabka kenyeret a bácsi. - - Csak 
az a bökkenő, hogy nem tud választani kö¬ 
zülök. 

A két liba szégyenlősen sütötte le a szemét, 
de a hogy én észrevettem, egy szemhunyorítás-
sal mind a kettő igen becsmérlőn mérte végig 
a másikat. 

A következő nap délutánján (mert akkorra 
jelentődött be a látogatás) Hilda meg Tilda 
alig törülték meg ebéd után a csőrüket, akarom 
mondani, a szájukat, máris kitelepedtek a lakás 
elé, az emeleti nyitott tornáczra. Innen tudni¬ 
illik a fák között le lehetett látni valamicskét 
a megyei útra, a melyiken a puji kocsinak meg 
kellett ̂  érkeznie. Tilda közben be-beszaladt a 
konyhára, s Hilda ilyenkor lapos sunyítással 
sandított utána. 

Engem azonban semmibe se vettek. Eddig â 
maguk módja szerint szívesek voltak irányom¬ 
ban, hanem a kérőjelölt látogatásának a be¬ 
jelentése óta mintha kicserélték volna őket. 
Alig szóltak hozzám és a kérdéseimre, miként 
azt már az előző napi ebédnél is tapasztalhat¬ 
tam, úgyszólván félvállról feleltek. A mi külö¬ 
nösen Tildának nem is lehetett nehéz feladat, 
lévén ő nagysága a valóságban is félvállú pi-
czit; ámbár ezt a csekély (!) szépséghibáját rá-

vaszúl eltüntette az ügyesen kivattázott ruha. 
Mindamellett én is odakint ültein velük a tor-
náczon és gyönyörködve legeltettem a tekin¬ 
tetemet a —• rám'án. Elgondoltam; milyen jó 
is lehet ilyen regényes vidéken élni H naphosz-
szat elhallgatni, hogy csobog odalent a Borbát 
vize, s mint susog sejtelmes igéket a nyugha¬ 
tatlan havasi szélnek a két sudár jegenye, a 
melyik zöld egyenruhába öltöztetett, óriási két 
süveges gránátos módjára áll őrt a gyíkhasa¬ 
dékos kőkerítés előtt a Páring felől. 

Ép aznapon kaptam meg anyuskámtól az 
első levelet, a melyikben értesített róla, hogy 
szerencsésen hazaérkezett, és hogy az első, a 
kivel a Váczi-utczában az angol kisasszonyok 
előtt találkozott, természetesen Kramolin bácsi 
volt. Selyempapirba takart hatalmas bokrétái 
szorongatott a markában, oly ünnepiesen, mint 
a ministránsgyerek az oltárnál a gyertyát, -
irta az anyus, - - és mindjárt kitalálta, hogy 
épen nálunk járt, de természetesen nem talált 
odahaza senkit. 

— És Vicczuska ? — kérdezte. - - Hol van 
a szép kiss Vicczuska? 

A mama — aj h, beh nagy selma is ez az én 
anyácskám, — szomorú ábrázattal tudatta vele, 
hogy Viczuskáért tegnap váratlanul eljött a 
nagynénje Bécsből és elvitte magával utazni. 

— Hovva, howa? — kérdezte izgatottan az 
őrnagy. 

- Hjaj, — felelte anyám (már a levele sze¬ 
rint), — annak csak a jó Isten a megmond¬ 
hatója így hamarjában. Mindenfelé. Német¬ 
országba, Hollandiába. Egyik helyről a má¬ 
sikra ugrándoznak majd egész nyáron, mint a 
szöcskő. 

A derék Kramolin bácsi nagyon elszontyolo-
dott és a «pokkrétát» ott a nyilt utcza során 
átnyújtotta a mamának. 

- Méltóztasékk, szép mámmá! Kramolin 
major báccsi vár. Major báccsi nemm szól sé¬ 
mit, csakk ászt montya, hogy ő tutt várni. 

Szegény «Herr Major !» 
Éles, kettős sipítás riasztott ki a gondola¬ 

taimból. A libák hápogtak izgatottan : 
- Jön ! Ott! Mama, mama! 

S fehér szoknyájukat rátartin fölfogva, előre¬ 
nyújtott nyakkal (szinte azt volna kedvem irni 
most erről a nyakról, hogy: szuronyszegezve), 
ész nélkül rohantak — de ilyen illetlenség! -
le a tornáczról, hogy csak úgy dobogott alat¬ 
tuk a keskeny falépcső. 

Végigsimítottam a homlokomat. Csakugyan, 
a kavicsos útról most kanyarodott be a kő¬ 
kapun egy sárga bricska. Gombakalapos, piros 
pozsgás képű, jókora darab szöszke fiatalember 
köszöngetett ki belőle nyájasan a máris lent 
ugrándozó lányok felé; hanem a szeme (oh, 
jól láttam!) kandin pislogott föl a tornáczra, 

PIHENŐ A KERTBEN. 

a hol — Matild néni a konyhán, Gábris bácsi 
a szobában lévén, — én álltam egyedül. 

—Lám,— gondoltam magamban révetegen,— 
ezeknek fiatalabb kérőjük van, mint nekem. 
Csakhogy ezt meg meg kellene felezni, mint 
bölcs Salamon akarta a vitás gyereket. 

A gombakalapos olyan nehézkesen, akár 
valami medve, leszállt a kocsiról, s hamaro¬ 
san fölhallatszott, hogy már ropog a lépcső a 
lábuk alatt. 

Én nem szoktam megijedni a magam árnyé¬ 
kától, K nyugodtan könyököltem ki a faragott 
fakorláton, míg egyszerre csak — ép a lépcső 
fordulójánál lehettek, — meg nem üti a füle¬ 
met a libák susogásából ez a három szó: 

- Kokonunk. Szegény rokonunk . . . 
Éreztem, hogy a homlokomig elvörösödöm. 
- Szegény^ rokonunk? - - gondoltam ma¬ 

gamban. - - Úgy ? Ez én rám vonatkozik. No, 
megálljatok! — és rá sem hederítvén a lépcső 
mögül ép most felbukkanó három alakra, sar¬ 
kon fordultam s az orruk előtt besiettem a 
konyhába. 

- No, mi az, Vicza? — nézett rám kórdőleg 
Matild néni, a ki nagyban szorgoskodott a cse¬ 
léddel együtt az uzsonna körül. — Feljöttek 
már? — s hirtelen rácsapván a fedőt egy in-

AZ ÜVEGHÁZAKNÁL. 
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czurka fazékra, a mely a kemenczén állott a 
pattogó tűz fölött a lyukon, ezzel a biztatással, 
hogy: 

- Hát akkor gyerünk ! — végigsimította a 
a csíkos, lila pongyoláján a porczukros tenye¬ 
rét, és kifordult a tornáczra. 

Nekem azonban már megcsiklandozta a fito¬ 
somat a piczi fazékból kipöffent pára, s a he¬ 
lyett, hogy nyomon követtem volna a nénit, 
kíváncsian tekintettem a lompos szakácsnőre. 

- Mi föl úgy abban a fazékban, Flóra? 
- Ezerjófű, kisasszony. — És (kezében a 

habverővel) titkolódzva hajolt hozzám : 
- Hihi, Tilda kisasszony főzi a fiatal tekin¬ 

tetes úrnak, a ki most jött Pujról. 
- Ezerjófű? Hát beteg az a tekintetes úr? 

A leányzó sunyin vigyorgott: 
- Dehogy beteg, kisasszony! Ez báj ital! 

Olyan, hogy a ki iszik belőle, az tüstént sze¬ 
relmes lesz abba a lányba, a ki főzte. De ne 
tessék ám elárulni, hogy megmondtam. 

- Van eszemben ! — szóltam ártatlan arcz-
czal, holott a mitsem sejtető külső mögött már 
készen volt a bosszútervem a «szegény ro¬ 
kon"-ért. Mialatt a szakácsnő egyet fordult, 
belemarkoltam mind az öt ujjammal a szekré¬ 
nyen a sóba: 

— Hadd nézzem már, milyen az a bájital! — 
s fölemeltem az öklömnyi fazék födelét s az egész 
marék sót észrevétlenül beledobtam. 

Aztán, mint a ki jól végezte a dolgát, szé¬ 
pen kisomfordáltam a konyhából. 

Emez aknamunka, sőt sóaknamunka után 
félóra múlva abban a biztos tudatban ültem le 
Gábris bácsiékkal az uzsonnához, hogy a te¬ 
nyeres-talpas háztűznéző, a kivel időközben 
természetesen már én is megismerkedtem, 
most rögtön a falra fog mászni, mihelyt meg¬ 
kóstolja a rózsaszin koczkás térítőn immár 
csészékben párolgó teát, a melyet Tilda báj-
itala, de különösen az én sóm oly pompásan 
megfűszerezett. Némileg föltűnt ugyan, hogy a 
mikor beléptünk az ebédlőbe, Hilda mintha 
az asztalon babrált volna valamit, hanem azért 
őszintén szólva, nem tulajdonítottam semmi 
komolyabb jelentőséget ennek a dolognak. Kár 
volt. Jákob úr, a kit velem átellenben, a két 
liba közé ültettek le az asztalhoz, legnagyobb 
ámulatomra, jóizűt hörpintett a teás findsából, 
anélkül, hogy a legkevésbbé is elfintoritóttá 
volna az orrát. Én azonban alig emeltem az 
ajkamhoz a csészét, a számban valami rette¬ 
netes sós izzel düllesztettem a szememet Til-
dára. A következő pillanatban, a mikor láttam, 
hogy a kérőjelölt milyen leplezetlen élvezettel 
kortyint újra a teából, sőt (úgy tetszik, ez erre¬ 
felé divat) megelégedése jeléül még czuppog is 
melléje, a kegyetlen sós nyeléstol, de még in¬ 
kább a méregtől, hogy így felsültem, forogni 
kezdett velem a világ, és ezzel a szóval, hogy: 
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Bocsánat. Nem sértő szándékból mond¬ 
tam, kedves Vicza nagysám. Csak be akartam 
bizonyítani, hogy értek a dologhoz és nem 
hiába jártam az akadémiára. 

Mit felelhettem volna erre a csókolnivaló 
bárgyúságra? Elnevettem magamat, és hogy 
legalább mégis boszút álljak valahogy a két 
lányon a «szegény rokoa»-ért, vidáman, és 
azt hiszem, némileg kaczórul is, így szóltam: 

— Szent a béke, Jákob úr ! — s nagyot pa-
roláztam vele. 

Csakhogy mindjárt félősen húztam vissza a 
kezemet a hatalmas markából, mert éreztem, 
hogy sokkal jobban meg találta szorítani, 
semmint ez szabad volna olyan fiatalember¬ 
nek, a ki azon töpreng, hogy Vicza rokonai 
közül Tildának, vagy Hildának kérje-e meg a 
kezét? 

Bármint volt is a dolog, annyi bizonyos, 
hogy a tenyeres-talpas Jákob ettől fogva fel¬ 
tűnően szórakozottnak mutatkozott a két te-
rennei liba irányában s este elbúcsúzott Gábris 
bécsiektől, a nélkül, hogy egyetlen egy kukkot 
is nyilatkozott volna a házassági tervéről. Az 
egyedüli udvariasság, a mit kibökött, az volt, 
hogy mindnyájukat meghívta a tiz nap múlva, 
szombaton rendezendő puji kaszinó-majálisra. 
Nekem azonban, a mikor távozásakor ismét 
kénytelen voltam kezet fogni vele, szinte érzel¬ 
mesen suttogta a fülembe: 

- Jaj, kérek hamar egy kis vizet! — i 
tan hanyatlottam hátra a széken. 

Csupán arra riadtam föl, hogy a bácsi fogja 
a fejemet, a háztűznéző Jákob pedig ott áll a 
másik oldalamon, s izgatottan magyarázza a 
körülöttem levőknek, hogy: 

— Ki kell kapcsolni a fűzőjét, instálom. Én 
tudom, én tanultam orvostudományt az állat¬ 
orvosi akadémián, mint rendkívüli hallgató, a 
birkáim kedvéért, — e közben szemtelenül 
hozzányúlt a nyakamhoz, és ki akarta gom¬ 
bolni a zubbonykámat, sőt (mi tűrés-tagadás 
benne) a legfelső gombot már ki is fejtette. 
Ennél tovább azonban már nem juthatott, mert 
a férfikéz érintésétől egyszerre elfelejtettem 
minden bajomat, felugrottam a székről és mél¬ 
tatlankodó legyintéssel hárítottam el magam¬ 
tól a vállalkozó szellemű medvét, harsányan 
kiáltva: 

- Köszönöm szépen! Csak a saját birkái¬ 
nak tessék kigombolni a blúzát, de ne az enyé¬ 
met, ha állatorvosi akadémiát végzett! Tudja ? 

A libák idegesen nyújtogatták felém a nya¬ 
kukat, a bácsi meg a néni roszaló pillantást 
váltott egymással, a puji vendég pediglen az 
esővíz szinű szemét merőn a nyakamra szö¬ 
gezve, oda, a hol kigombolta a blúzt, zavartan 
mentegetödzött: 

A VARRÁSNÁL. 
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- Szép álmokat, Vicza nagysád! Ugy-e el¬ 
jön a majálisra és nem haragszik? Én csak be 
akartam bizonyítani. . . 

Miután a sárga bricska kikanyarodott a sö¬ 
tét éjszakában a portáról, Hilda titokzatos kép¬ 
pel karolt belém a tornáczon és félrehúzott: 

— Tudod, miért lettél roszúl, Vicza? 
- Miért? — kérdeztem, mivel bizonyossá¬ 

got akartam szerezni felőle, vájjon véletlenül 
került-e hozzám a megsózott bájital, vagy pedig 
Tilda csakugyan rájött a turpisságomra s bosz-
szúból juttatta nekem? 

- Azért, - - felelte Hilda nagyon komo¬ 
lyan, — mert az ezerjófüvet csupán férfi ihatja. 
Nőnek, a mint a te roszúllétedből látom, beteg¬ 
ség áll tőle a házhoz. 

- Miféle ezerjófüvet? — kérdeztem, csodál¬ 
kozást színlelve, minthogy most már igazán 
kezdtem nem érteni az esetet. 

- Hihi, — kaczagott halkan Hilda, — hát 
a mit te ittál. Tilda, hihihi, azt hitte, hogy én 
nem veszem észre, hogy ezerjófüvet főzetett 
Jákobnak a mamával. Pedig, hihihihi, én észre¬ 
vettem mindent. És nekem nem is kellett főz¬ 
nöm, mer t . . . — hanem el ne árulj valahogy, 
Vicza, — mert nekem még a télről volt orvos-
ságos üvegben feketévé egy kis maradék ezer-
jófű teám, a melyikből farsangkor a piskii 
vasúti mérnöknek adtam, de az nem ihatta 
meg, mert Tilda szándékosan feldöntötte a 
findsáját, és csakugyan, azóta már meg is nő-
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sült, és csakugyan mást vett el feleségül, nem 
engem. Hát most, gondoltam, visszaadom a 
kölcsönt Tildának. Azt a teáscsészét, a mit 
Jákobnak tettek oda, én áthelyeztem a te tányé¬ 
rodra, a tiedet pedig, miután suttyomban bele-
öntÖttem a magam maradék ezerjófüvét, meg¬ 
itattam, hihihi, Jákobbal És most majd meg¬ 
látom, hogy csakugyan használ-e ez a paraszt¬ 
babona ? Mert ha használ, akkor most Jákob 
belem fog szeretni és ént Jákob Áronné leszek, 
hihihi. Vicza, hihihi. És — hanem igazán, el 
ne árulj valahogy! — lesz kétszáz birkám és 
egy1 férjem Pujon, és meglátod, hogy Tilda 
talán még a lakodalmamra sem jön el, olyan 
dühös lesz, hogy túljártam az eszén. 

. . . Mondja még valaki, hogy falun nem 
tudnak intrikálni! Szerencsére nem mondja 
senki. 

(Folytatása következik.) 

ságot pártokra osztotta, az osztályokat erős;, 
falak választották el, a hódítók éket ütöttek a 
nemzet testébe. S mégis volt valami erős 
kapocs, mely a pártokat, az osztályokat és a 
felekezeteket összetartotta, s az embereket 
egybeszelidítette. A magyar nyelv és a ma¬ 
gyar gondolkozás volt ez, mely mint valami 
mágusi befolyás az urat és a pórt, a katonát 
és a diákot egy táborba terelte s így magyar 
közszellemet teremtett. Az egyszerű iparos és 
jobbágy a vele született magyar érzékkel és 
találékonysággal magyar szókat, magyar szer¬ 
számokat teremt és magyar módra épít. A ma¬ 
gyar és a török diákok (tyatók) nemzeti nyel¬ 
vünk minden csinját-binját ismervén, erejét és 
szépségét úgy kifejtik, hogy Írásuk forma és 
szókincs dolgában ma is gazdag bányánk. 
A kereskedők és a tőzsérek megteremtik a 
magyar kereskedelmi nyelvet, s azt még a 
bécsi vásárokon is uralkodóvá teszik. (Ez is 

r södött és hódított magától, mert erősebb, egy¬ 
ségesebb és vonzóbb volt minden más nálunk 
élő nemzetiségénél. 

A magyar gondolkozás és a nemzeti köz-
szellem megteremtésében az oroszlánrész ta¬ 
gadhatatlanul a végbeli vitézeké volt. Az ő 
csodás lelkesedésük, félelmet nem ismerő indu-
latjok, minden áldozatra készségük olyan ki¬ 
apadhatatlan forrást nyitottak, melyből a neán-
zet kicsinye nagyja táplálkozhatott. A csodás 
kalandok, a merész baj viadalok nem csak arra 
valók voltak, hogy a vitézek a maguk liírct-
nevét emeljék. A nemzeti becsület kérdése 
forgott előttük, s tudatosan küzdöttek az^rt, 
hogy a magyar harczi tudás, a magyar vitéz¬ 
ség a hír szárnyaira emelkedjék! Ily mó4on 
ők a vérük hullásával, önmaguk feláldozápá-
val a nemzetüknek teremtettek tőkét, melyből 
egy század írói merítenek, melyből egy szaiad 
ifjúsága táplálkozott. Hiszen a hősök tetteit 
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MOCSKOS VITÉZI LEVELEK. 
Irta Takáts Sándor. 

I. 
Az újabb kutatások alapján mindinkább 

bizonyosra válik, hogy az eddig leszólt és 
sötétnek kiáltott XVI. század hazánknak leg-
magyarabb s így legtanulságosabb kora. A ma¬ 
gyar lélek, a magyar gondolkozás soha ere¬ 
detibb és szivetfogóbb módon meg nem szó¬ 
lalt, mint ebben a zűrzavaros században. 
A nemzeti szellem, a nemzeti műveltség na¬ 
gyobb erővel soha sem hódított, mint abban 
a korban, mikor az ország igazán a hódoltság 
ostora alatt szenvedett. Akármerre vessük sze¬ 
münket, akár az országoltalmazók, akár a 
nyelvmívelők, akár az iparfejlesztők dolgát 
veszszük elménkre, olyan ébredéssel találko¬ 
zunk, a minek mását hiába keressük. 8 mi 
indíthatja lelkünket inkább az örömre, mi 
ösztökélheti jobban a gondolkozásra, ha nem 
a nemzeti műveltség ez ébredése? 

Soha a magyar földet több könny nem ön¬ 
tözte, több vér nem áztatta, mint a XVI. szá¬ 
zadban. A politika és a vallás a magyar-

A L F Ö L D I TANYÁNÁL. — Pörge Gergely rajza, 

a XVI. század szerzeménye, ez is a XVI. szá¬ 
zaddal együtt tűnt el.) A végbeli vitézek, akik 
jobb lelkűket, tehetségüket és lelkesedésüket 
a török harczba vitték, a hadakozás nyelvét 
teljese,n magyarrá tették, s a magyar vitézi 
szokásokat a törökkel is megkedveltették. Aztán 
megteremtették a magyar dicsőséget: a magyar 
könnyűhátú lovas és a magyar viselet európai 
hírét. Bizony-bizony csodás világ volt az! 
Senki sem hirdette a magyar nyelv szerete¬ 
tét, s mégis mindenfelé hódított az. Nem verték 
hangos dobra a magyar műveltség kellékeit, 
s mégis kapva kapkodtak azokon. Senki sem 
törte magát a magyarosításon, s az idegenek 
mégis ezrével magyarosodtak. Még ellensé¬ 
günk és leigázónk: a török is rabja lesz a 
magyar nyelvnek és a magyar szokásnak. 
Miért mindez ? Minek köszönhetjük e csodás 
erőt és hatást ? A felelet igen könnyű. A nem¬ 
zeti közszellem igazi nemzeti műveltséget 
teremtett, mely erősebb volt minden fegyver¬ 
nél, mely mint a mágneskő magához vont 
mindenkit. A magyarosodás és a magyar mű¬ 
veltség terjedése tehát természetes folyamat 
volt, mely nem szorítkozott az iskolákra és 
nem szorult az erőszakra. Terjedt, nőtt, erő-

emlegette mindenki! Azok [a rcsodás tettek 
fogták meg a gyermekek képzeletét, ezen lel¬ 
kesedtek a főúri udvarok és udvarházak ser¬ 
dülő ifjai és vitézlő szolgái. Az igazi isko¬ 
lák, a hol akkor tanultak és ahol a magyar 
szellemet, a magyar gondolkozást elsajátítot¬ 
ták, a végvárak és az udvarházak voltak. E két 
helyre sietett minden magyar ifjú, mert az 
életnek akkor csak itt lehetett tanulniok. 

A mint tudjuk, a XVI. század harczainak 
egyik legérdekesebb formája a személyes baj¬ 
viadal volt. A magyar vitézek egyéniségének, 
a magyar jellemnek semmi sem felelt úgy 
meg, mint az efelé személyes viadal. Ezért 
űzték azt olyan nagy kedvvel. Nem török, ha¬ 
nem magyar szokás volt ez. A török daliák 
kihívó levelei kétségtelenül hirdetik, hogy e 
viadalok minden módját és formáját a magya¬ 
roktól tanulták. Bár a törvényeink (békesség 
idején) szigorúan tiltották a vitézeinket az 
életre-halálra szóló baj viadaloktól, azért napi 
renden voltak azok. Hiszen nevet, jó nevet 
főképp a bajviadalokban szerezhettek, egyéni 
kiválóságukat csak az ilyenekben bizonyíthat¬ 
ták meg. A hetyke vitézek tehát semmibe 
sem vevén a törvény tiltó szavát, gyöpre ve-
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tették a tánczot s derüre-borura viaskodtak. 
S minél több akadály állta az útjokat, minél 
több nehézség gördült elibök, annál jobban 
fúrák-faragák a ,viadal dolgát, annál jobban 
gyorsalkodtak az akadályok elhárításában. Nem 
csoda! hiszen az első vitézi próba, az első 
győzelem, a mi valakinek a nevét a homály¬ 
ból kiemelte, a személyes viadalokban esett 
meg. Szájról fülre járt a győztes neve, a tö¬ 
rökök és a magyarok közt egyazon becsülettel 
emlegették, s egyformán ittak az egészségére. 
Egy-egy szép bajviadal százakban és százak¬ 
ban gyulasztotta a szikrát, ébresztette a vá¬ 
gyat: megharczolni a legvitézebb törökkel. 
Minden viadal ezreknek és ezreknek a szivét 
rezegtette meg, tettre ingerelte a kezdőket, 
szivet adott a félénkekbe, kardosakká tette a 
gyávákat. A török-magyar bajviadalok tehát a 
nemzeti élet igazi világító fáklyái lettek, a 
miknek fénye messze-messze elvilágítoü, a 
közelben pedig jóleső meleget árasztott. 

A török-magyar bajviadaloknak nemzeti 
szempontból való tanulmányozása a legtanul¬ 
ságosabb és a leghálásabb dolog, mert hisz 
valamennyiben a nemzet igazi lelke csillog, 
valamennyiben a magyar szív, a magyar lé¬ 
lek legsajátosabb hangjai csendülnek meg. 
Már magtik a kihívó levelek is rendkívül ér¬ 
dekesek, mert az akkori gondolkozásnak és 
érzésnek hív tükrei. A legutolsó szegény le¬ 
génytől a leghíresebb fővitézig mindegyikét a 
lovagias és a vitézi szellem hatja át. Üdvös¬ 
ségükön1 kívül a vitézi tisztességnél semmit 
többre nem becsülnek. Jaj annak, a ki őket 
a vitézi tisztességükben sérti. Ha száz halál 
vár is reájuk, ha ezer tövény tiltja is a via-
dalt, ha mindenüket veszedelemre viszik is : 
szó nélkül mennek a halálos viadalra, mert 
az akkori köz-szellem szerint csak «addig él 
az ember, a mig vitézi tisztessége vagyon.* 
A kinek a vitézi tisztességén csorba esett, ar¬ 
ról a közfelfogás azt tartotta, hogy *jobb 
volna holta, hogy sem mint élte.* 

Mindez a magyar bajrahivó levelekben száz 
és száz alakban szólal meg. Mivel a vitézi 
tisztességet az ellenségben is nagyra tartották, 
a kihivó és a kötődző levelekben a bevett 
szokás szerint nem szidogatták egymást, ki-
sebbséges szókat nem írtak egymásra. Mintha 
tánczra hívnák a jó öreg szomszédot, úgy 
erőtetik a viadalra! Dicsérik egymás fővitézi 
voltát, ajándékokkal kedveskednek egymásnak, 
s jó szóval egyezkednek az idő és a hely dol¬ 
gában. Könnyen hajlanak a szép szóra, mint 
a széltől indult nádszál. Szívvel-lélekkel hó¬ 
dolnak a tisztességnek, a hogy a jó szerrel 
szolgáló emberhez ülik. De azért minden so¬ 
rukban megcsillanik a rátartó büszkeség, a 
vakmerő bátorság s olykor az elbizakodottság. 
Mindegyik vitéz olyan volt, mint az olaj, min¬ 
denek felett akart úszni! Úgy irnak a halá¬ 
los viadal előtt is, mintha nem az élet, ha¬ 
nem csak egy virágszál leszatításáról volna 

szó. A ^tisztességük napjának* mondják a 
viadal idejét, s úgy készülnek ahhoz, mintha 
a mátkájukkal való kézfogásukat ünnepelnék. 

A kihivó levelek^hangja azonban egyszerre 
vad haragra fordul, ha a másik fél a kihívás 
elől kitér, vagy ha vitézhez nem illő választ 
ad. Tudjuk, hogy a viadalokat török és ma¬ 
gyar részről egyaránt erősen tiltogatták. Akár¬ 
hányszor megesett, hogy a kivívott vitéz akarva 
sem mehetett ki a vidalra. Néha persze olyas 
is akadt, a ki süketségre vette a hivő szót, s 
mint a farkavágott róka, láthatatlan akart 
lenni. Az ilyenre azt mondogatták, hogy a 
czigánybetegség bántja! 

A kihivó fél pefsze nem kereste az okot, a 
mért az illető iá-baji föl nem vettet, hanem 
félretévén az udvariasságot, azon mesterkedett, 
miként erőszakolhatja ellenfelét a viadalra. 
Mivel török és magyar a vitézi tisztességet és 
a jó hirt tartotta legtöbbre, a kihivó tehát ezt 
kezdte csipdesni. Az igazi vitézre ez úgy hatott, 
mintha a vékonyát tüzes fogóval csipdesték 
volna. Az ilyen csipdesésre még a néma is 
megszólalt, s kemény szóval visszavágott. Szóra 
szó, gorombaságra gorombaság következett. 
A kihivó végre is olyan levelet irt az ellen¬ 
felére, hogy az tisztességére bizony tovább nem 
ehette a kenyerét, ha a viadalt föl nem vette. 
Az ilyen levelet a XVI. században mocskos 
levélnek hivták. A mocskos levél olyan erkölcsi 
kényszer volt, a mi elől vitéz ember ki nem 
térhetett. Csak két út maradt előtte: vagy 
szintén mocskos levelet bocsátott az ellenfe¬ 
lére és fejére vette a halált, vagy hallgatott, 
azaz erkölcsi halottá tette magát a vitézi 
világban. 

Ez az átkozott szokás magyarázza meg, 
miért adtak oly keveset a viadalokat tiltó tör¬ 
vényre ; ez teszi érthetővé, miért remegtek még 
a leghiresebb vitézek is az ily mocskos leve¬ 
lektől ! Az efelé levél ugyanis nem palást alatt 
készült. A vitézek rendesen közösen tákolták 

. össze a levelet. S a ki mi sértőt tudott, azt 
belé vétette. Magának a kihívónak meg volt 
gondja rá, hogy a mocskos levelet megfelelő 
számban szétküldje a magyar és a török vég¬ 
házakba. Ott aztán kézről-kézre járt az ilyen 
levél, s volt mit hallgatnia az illetőnek, a 
kinek a levél szólott. 

Ha tehát valaki nem akarta, hogy gonosz 
híre kerekedjék, a mocskos levél írását meg¬ 
előzte. Azaz, hogy nem törődvén a felebbvalói 
és a törvény fenyegetésével, a viadalt idejében 
elfogadta, így tett például a nagyhírű Magyar 
Bálint is, a kit az 1555. évben Ibraliom bég 
hívott ki viadalra. Bár Magyar Bálint és társai 
minden követ megmozdítottak, hogy a viadalra 
szóló engedelmet megkapják, a nádorispán 
kereken megtiltotta. Ibraliom bég azt hivén, 
hogy Magyar Bálint nem akar néki harczot 
adni, kötődző levelet írt hozzá, a mi mindig 
a mocskos levélnek volt az előfutára. Erre 

Magyar Bálint megírta (április 4.) a nádor¬ 
ispánnak, vagy sütik vagy főzik őt, de mégis 
megvív Ibraliommal. «Könyörgök nagyságod¬ 
nak - - Írja - - mint kegyelmes uramnak, en¬ 
gedje meg nagyságod, mert félek rajta, hogy 
(a török) oly levelet kezd írnia rám, kibe 
meg fog rútítani! Minthogy pedig gyermek¬ 
ségemtől fogva ' mind körülök neveködtem 
föl és tisztességemet ifjúságomtól fogva ez 
koraiglan megoltalmaztam, bánnám, ha im¬ 
már ilyen koromba esnék rajtam efelé gya-
lázat! D 

Mivel Magyar Bálint az engedélyt nem kapta 
meg, Ibraliom béggel titokban vívott meg, ki-
tévén magát a veszedelemnek, hogy állását és 
kenyerét veszti. 

Bár a magyar vitézek sok mocskos levelet 
írtak, bár ilyeneket a törökök is küldözgettek 
«a Messiás nemzetből való magyar uraknak*, 
azért mégis igen kevés maradt ránk. Termé¬ 
szetes dolog ez, hiszen az ilyen mocskos le¬ 
velet senki sem tette az ablakába vagy a láda¬ 
fiába. Hanem - - a mint Zaberdinus püspök 
irja 1554-ben - a vitézek darabokra szag¬ 
gatták s a sárba tiporták, a fogukat csikor-
gatván mérgökben. Bár ha imigyen a mocskos 
levelek legtöbbje megsemmisült, annyi mégis 
maradt ránk, hogy a hangjukkal megismer¬ 
kedhessünk. 

Ferdinánd király már 1550-ben a vitéz 
Kazun basához indított követeivel (nemzetes 
Mutnoky Mihály és Mekcsey István uraimék-
kal) erősen kikelt a török vitézek mocskos 
kihivó levelei ellen. A viadalokat — mondák 
a követek — erős tilalommal megtiltották, de 
a török vitézek azért folyton Írogatnak a ma¬ 
gyarokra. S mivel ezeket nem bocsátják a 
viadalra, hírük és vitézi tisztességük alázta-
tik meg. 

Ez a panasz a követi jelentésekben későb¬ 
ben is állandóan szerepel. A basák rendesen 
azzal védekeztek, hogy nem a törökök, hanem 
a magyar vitézek írogatják a mocskos levele¬ 
ket. Aztán a bajviadalok a békességet meg nem 
bontják; mert - - irja Ali basa — *az vég-
béli vilézök egyik az másikval ha megharag¬ 
szik is, ismét egymással megbarátkoznak* 
(1582. június 2.) És a jó basának igaza is 
volt! A vitézek azért voltak vitézek, hogy 
vitézkedjenek. Azt szokták mondani, hogy a 
tótoknak vadalma a fügéje, a vitéznek a viadal 
az öröme! Aztán a vitézi név és a tisztesség 
csak a viadalokban öregbedhetett. Úgy volt 
tehát a rendjén, hogy egyik a másikat meg¬ 
próbálja, mi lakozik a szivében, s mint for¬ 
gatja a szablyát? 

Hasztalan volt tehát a tiltó rendeletek ki¬ 
bocsátása; hiába ajánlgatták, hogy a darázst 
nem tanácsos szurkaim, a vitézek csak hívo¬ 
gatták egymást a viadalra, hol szép szóval, 
hol meg trutalmas igékkeh. Ha a viadal 
megesett, a haragnak úgyis vége volt, s a 

27 SZÁM. 1910. 57. ÉVFOLYAM. VASÁKNAPI ÚJSÁG. 567 

vitézek jó kedvvel váltak meg egymástól. Az 
1581. korponai baj viadalban a magyar vitéz 
átszurván török ellenfelét, ez haldokolva ro¬ 
gyott le a lováról. Vérében fetrengve magához 
inté magyar ellenfelét, kezét nyújtá neki s 
tört hangon így szólt hozzá: ^megmutattad, 
hogy jó vitéz vagy !* 

Zabordinus váradi püspök jelenti 1554-ben, 
hogy a temesvári és a lippai törökök az ő 
vitézeinek már negyven kihívó levelet írtak. 
A Viadalt meg kellett engednie, mert a törö¬ 
kök már csúfos ajándékok küldésével fenye¬ 
getőztek. Bizonyos, hogy az itt jelzett levelek 
rút, szidalmas levelek lehettek, mert már a 
vitézeket megszégyenítő ajándékokat is kilá¬ 
tásba helyezték. 

Az 1555. évben a nagyhírű Deli Aranbasa 
Cseby László uramat hívta ki bajra. Mivel 
Csebyt nem bocsátották ki a bajra, a török 
vitéz rút és tiszteletlen levéllel ingerelte őt a 
viadalra. Erre Kávássy László uram meg¬ 
engedte a viadalt, mert úgymond, csak tisz¬ 
tességének elvesztésével ülhetne tovább otthon 
(nisi cum maximo dedecore ét diminutione 
honoris). Kávássy aztán arra kérte a nádor¬ 
ispánt, hogy Eger szolgáló népe legyen jelen 
a viadalban. 

Az 1566. évben a hatalmas Musztafa basa 
(Oroszlán budai basa utóda) néhány magyar 
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kiadta a mérgét, Musztafát halálos viadalra 
hívta. Aztán Gyulaffy László vette át a szót a 
levélben. Ha a véletlen szerencse - - irja -
Török Ferencz uram kardjától megtartaná az 
életedet, én akarom rajtad keresnem a tisztes¬ 
ségemet, de nem hazug nyelvvel mint te, ha¬ 
nem éles szablyával. 

Ez érdekes levél végének a módját aztán 
Tury György uram (a palotai hős) adja meg, 
írván: «Továbbá én Tury György, mikor te 
mindezekbül megmaradnál is, az én tisztes¬ 
ségemet megakarom oltalmazni, úgymint vitéz¬ 
ember szokta tisztességét oltalmazni; nem 
álnokul, hamis, hazug nyelvvel, mint te ! Erre 
harmadnapig választ tégy, ha elkezted, mert 
ezután mind bégeknél, basáknál, még a te 
császárodnál is oly leveleket látsz, hogy vagy 
apád alá kell búvnod, vagy elő kell hoznod 
az te hazug szájadat*! 

A nagy Musztafa jól ismervén a három leg¬ 
kiválóbb magyar vitézt, tudta, hogyha a bajt 
fölveszi, belé fojtják a páráját. A viadalra 
tehát nem ment ki. Mintha a nyelvét vették 
volna, egyszerre elnémult. Bizonyosra vehet¬ 
jük, hogy az ígért mocskos leveleket meg is 
kapta. 

fővitéznek (a végbeli ügyekben) levelet írván, 
sértő szókat ejtett reájok. Erre az akkori 
magyar vitézek 'tündöklő' csillagjai*: Enyingi 
Tőrök Ferencz, Gyulaffy László és a nagy 
Tury György együttesen mocskos levelet írtak 
Musztafa basára, halálos viadalra híván őt. 
«Az te leveledet — írják — megértettük, ki¬ 
ből kitetszik minden embertelenséged; mert 
ha te főember volnál s jámbor, ki tisztes¬ 
ségedet szereted, efelé hazug, álnok latorság¬ 
gal nem kereskednél. Mert azt te magad jól 
tudod, hogy a miről te minekünk írsz, abba 
hazudsz mint afelé embersége elfeledett, ki az 
mi tisztességünkben álnokul, mordályul akarsz 
praktikáim.. . Jól esméred magadat, hogy 
karddal, az mivel jámbor vitézemberek szoktak 
ellenségnek ártani, nem vagy elég reá, tehát 
árulóul, latorul, ebül hazudsz». 

Ez ékes bevezetés után Török Ferencz fő¬ 
kapitány uram előadja, hogy a jelen mocskos 
levél mását a török császár portájára is el¬ 
küldi, a vitéz basák és bégek között is elter¬ 
jeszti, hadd szégyenkezzék Musztafa fekete 
orczája. Mi — írja — szabad nemzet vagyunk 
uraságunk és becsületünk is van, de te Musz¬ 
tafa hitvány rab vagy s minden órában nya¬ 
kadban az istráng, mint budai Oroszlán 
basának! * 

Miután Török Ferencz uram ilyen módon 

*Ez évben Szigetvár ostroma előtt végeztette ki a 
szultán Oroszlán budai basát. 
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A SZIGETSÉGEN. 
Elbeszélés. 

Irta Bársony látván. 

Július volt és a pákászom lassan-lágyan 
tolta be a csónakot a vízi ösvényen, a mely 
a nád közt kanyarodott, bele a nagy útvesz¬ 
tőbe, a hol csak ő, a vezetőm, - - tudta a 
járást. 

A «Szigetség* felé igyekeztünk. Azaz hogy 
csak ő igyekezett; - - mert jómagam arány¬ 
lag elég kényelmesen ültem a csónak első 
harmadában egy széles deszkán és mindössze 
annyit mozdultam, a mennyit akkor -volt mu¬ 
száj, a mikor a csónak néha egy-egy kicsit 
oldalt billent velünk. Billentem akkor én is 
és a közben néztem a sötéten árnyékos láp¬ 
vizet a sűrű, zizegő nád közt; aztán ugyan¬ 
annak a víznek a csillanását lestem az ér 
mentén, a hova lesütött a nap; — elkápráz-
tam az utunkba eső apró rónavizek tündök¬ 
lőén fehér tavirózsáin; gyönyörködtem a szi¬ 
takötő játékában, hogyan rezzen arrább előt¬ 
tünk és előlünk, meg-megáll egy szál nádon, 
meg újra szárnyra kap és huss, elvillan, mint 
a gondolat; — hallgattam a pákászom toló-
rúdjának a locscsanását, a mint szinte üte¬ 
mesen teszegette a vízbe; — és találgattam, 
hogy messze bent mi szólott, valami madár¬ 
hang ; és a közeledésünkre mi bugygyant le a 
vízbe : nagy kecskebéka-e, avagy apró vöcsök... 

Gyönyörű nyári nap volt; olyan, a mikor 
az ég csupa mosolygás és a levegő épen csak 
annyit lendül, hogy enyhe fuvalmakat erezzen 
az ember, a melyek felüdítik. A nádas halkan 
suttogott néha; de hamar el-elhallgatott me¬ 
gint ; mintha attól félne, hogy titkot leső 
fülek hallgatódznak itt. A délután még javá¬ 
ban ragyogott s a vizi szárnyas a hűs ár¬ 
nyékban pihent a lápvíz fürdőjének a tükrén. 
A fiatal ruczák, az ideiek, már kezdtek mo¬ 
zogni, húzni, esténkint s hajnalonkint. Az 
öreg gácsérok most legtöbbnyire a vizek rab¬ 
jává váltak, mert lohosak voltak. Evezőtolluk 
kihullott, s e nélkül bénán kellett beérniök 
az úszva meneküléssel, ha valami bajt, vesze¬ 
delmet neszeltek. A csónakom előtt el-elcsú-
szott időnkint egy ilyen vén vezeklő, a kinek 
a zománezos feje szinte feketének tetszett oda¬ 
bent, az egymásra boruló nádrengeteg alján. 

A húzás java ott szokott lenni a Szigetség 
sarkán, a hova törekedtünk. Ott hosszú kes¬ 
keny földnyelv nyújtózik a mocsár között, 
kissé magasabban, hogy a gerincze szárazföld 
maradhat akkor is, a mikor köröskörül min¬ 
dent elnyel a szeszélyes ingovány. Ezen a 
gerinczen vadrét virít, gyér virágokkal, sok 
érdes fűvel, a mit némely esztendőben leka¬ 
szálni sem lehet, vagy pedig nem érdemes. 
Az évről-évre itt hagyott szénaboglyák szürke-
fak ósága, korhadtsága, megrogygyant, dülöngő 
alakja elárulja, hogy vagy nem lehetett ide¬ 
jében kihordani, vagy meggondolta a gazdája 
s inkább otthagyta, semhogy aránytalanul 
sokat fáradjon vele. Ott pusztult tehát és csak 
arra volt jó, hogy rászállhasson a leskelődő 
vérese, vagy a bogarászó gébics, a mely még 
ide is elvetődött, minthogy szitakötőt talált 
itt eleget; — a gébics hamar idejuthatott a 
fasorból, a mely a puszta felől látszott. 

* 
A Szigetség szélén megzökkent a csónakunk, 

a mikor hozzáütődött az alacsony parthoz. 
- Helyben vagyunk, — mondta Miklai 

Bencze, a pákászom és egyben vadászflottám 
tengernagya. 

Épen egy kévésen összehajló nádcsomó bo¬ 
rult fölénk s pompás árnyékot tartolt. Oda¬ 
kint pedig, a Szigetségre, szépen sütött a nap. 
Ragyogott a zöld, a mi a talajt borította; — 
és ragyogott még a fakó boglya is, a melyen 
most egy nagy szürke gém ácsorgott, mintha 
őrt állana. Fehér hasa csakúgy villogott, a 
hogy épen felénk fordította. 

Nagyon hangulatos volt ez a csöndes, nap-
ragyogásos, elhagyott Szigetség, a melyen át¬ 
váltanak majd esti húzáskor a ruczarajok, 
hogy kijussanak a mély nádasból az apró 
tocsogókra. 

Ámbár czélhoz értünk, nem mozdultunk a 
rejtett csónakból. Minek siettünk volna. A hú¬ 
zás ideje még nem volt itt. Majd, ha alko-

MAYWALD JÓZSEF BUDAPESTI PIARISTA TANÁR 
JUBILEUMI PLAKETTJE, LIIPOLA IRJÖ MÜVE. 

FITTLER KAMILL, AZ IPARMŰVÉSZETI ISKOLA 
ELHUNYT IGAZGATÓJA. 

GERHARDT GUSZTÁV, A KASSA-ODERBERGI VASÚT 
ELHUNYT ELNÖKE. 

nyodik és az esti szellők kezdik borzolgatni 
a rónavizeket s fésülgetni a nádast! — Addig 
nagyon jó helyen voltunk a féligmeddig elfö¬ 
dött csónakban. Még jöhetett is erre egy-két 
réti ölyv, a melyek állandóan kalandoztak a 
nád fölött; alacsonyan himbálódzva vadász-
gattak, s könnyen megeshetett, hogy hirtele-
nében idelendül valamelyikük, elém. 

A szúnyogok máris itt voltak és rákezdték 
zümmögő nótájukat, a melyet akármilyen egy¬ 
hangú is, jobb hallani, mint nem, mert ha 
elhallgat, ez azt jelenti, hogy a kis vérszopó 
leszállóit ránk valahová és már munkában 
van, hogy igya a vérünket. 

Miklai kicsiholt s rágyújtott. Gyöngén fújta 
a füstöket a szúnyogok felé, melyek ettől 

annyira, a mennyire el-elriadoztak. De csak 
nem tartott az sokáig, visszajöttek éa köve¬ 
telték tőlünk a véradót. Pedig még nappal 
volt. Egyre csapkodtam magamon az apró 
hóhérokat. Miklai mosolygott. Csak annál 
roszabb, mondta. Ha egy csöpp vért szét tet¬ 
szik dörzsölni: még jobban érzik, annál in¬ 
kább idesereglenek. 

— Hát magát nem bántják. 
— Dehogy nem; hanem én megszoktam. 

Be vagyok már oltva; - - oda se nézek neki. 
Egy réti héjjá kóválygott a Szigetség vér 

gén. Himbálódzó ingadozással szállott, körö¬ 
zött, húzott. Egy kicsit azt néztem. A mikor 
eltűnt, megint figyelmeztettek a szúnyogok 
magukra. Nem engedték, hogy elfeledjem őket. 
A mikor a mezőkön át a nádashoz közeled¬ 
tünk volt, aratókat láttam; kötők, meztelen-
karú-nyakú marokverő leányokat. Azok jutot¬ 
tak most az eszembe. - - Asszonyféle ezt ki 
sem bírná, - - dobtam oda a szót Miklainak. 

- Volt egy, a ki birta, • - dörmögte a 
pákászom. 

Kérdően néztem rá. Tudhattam, hogy ha 
elkezdte, majd be is fejezi. 

— A párom! • felelte Miklai a néma 
kérdésemre. 

- Azt sem tudtam, öreg, hogy maga fele-
séges ember. 

- Csak voltam, instálom. Mit hivalkodjak 
vele? 

- S már nem az? 
- Nem, hála istennek. 
- Miért hálálkodik úgy? Eosz ez a nagy 

árvaság. 
- Roszabb volt amúgy; — mert akkor nem 

volt nyugtom. 
— Bántotta az asszony? 
— A hogy veszszük. 
Fakgatás lett volna, ha tovább kérdezem. 

Eltűnődtem a messzeségbe nyúló nádas tara¬ 
ján, a mely százezrével olyan kápráztató hul¬ 
lámzással hajladozott, hogy a ki sokáig nézte, 
beleszédülhetett. Az a szürke gém még most 
is a fakó, rogygyant boglya tetején ácsorgott, 
mintha miránk figyelt volna, a kiket pedig 
aligha láthatott, olyan jól elbújtatott a nádas 
bennünket. 

Miklai maga kezdte újra. 
- Ide jártunk ki néha; s ha én sarjút 

kaszáltam, olyankor ő zsákra gyűjtötte a friss 
szénát, hogy kihordjuk a tehénkénknek, a láp¬ 
széli kunyhó mellé, a hol úgy tanyáztunk, 
mint a vadmadár a fészkén. Csak az volt a 
baj, hogy akkor is vadásztak itt az urak. 

- Nem engedték kaszálni kendet? 
— Dehogy is nem. Hanem hogy én rám min¬ 

dig szükségük volt: ritkán lehettem otthon. 
— S abból kerekedett a baj; — értem, no, 

értem, 
A pákász nagyot nézett. — Már ugyan hogy 

értené. Iszen még el se mondtam. 
— Csak úgy gondolom, hogy elunhatta 'az 

életét az asszony, ha mindig egyedül volt. 
- Pedzi, - - szólt bólintva. - - De az még 

hagyj án lett volna. Hanem a mikor egyszer 
korán toppantani haza . . . 

- Nem volt magában, - - mi ? 
— Dehogy! - - Otthon se volt. 

- Ez még nem nagy csuda. Elment, ha 
dolga akadt. 

- Akadt, — visszhangozta az öreg. — Ha¬ 
lászni járt; nagy harcsát fogott; hosszú ba¬ 
jusza volt. . . 

Nem lehetett tudni, komolyan mondja-e, 
vagy csak tréfál. - - Megint csak úgy a sze¬ 
memmel kérdeztem. 

— A rét-bakternek nagy harcsabajuszavan; — 
azt sodorgatta, a mikor megleptem, — ott, a 
másik tanyán. 

- Kutya meg a mája! - - csudálkoztam. 
— Mi tűrés-tagadás úgy volt s nem más¬ 

képen. 
- S aztán mit csinált kend? 
- A mit az urak szoktak; csakhogy én 

könnyebben járhattam végére. 
— Minek járt kend a végére olyan köny-

nyen? 
- Annak, hogy elváljak. Megmondtam az 

asszonynak: te most itt maradsz, a hol vagy; -
ha elkezdted, folytasd; — de ha megpróbálod, 
hogy másfele szökjél, agyonütlek! ösmerszü -
A bakternek is megmondtam: kend most már 
gondját viselje, megtartsa magának és jól bán-
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jön vele; különben agyonütöm kendet! — 
Iszen ősmerü 

— JJj. a csudáról is öomerhették? 
Inkább büszkén, semmint röstelkedve vont 

vállat az öreg : — Ültem én már ember¬ 
ölésért, és azt itt minden gyerek tudja. 

— Hm ! persze, az már más. Hanem a vá¬ 
lás ; — az mégsem mehetett csak olyan szíré-
szóra. 

— Ment biz' az, ha mondom. 
— Maga otthagyta az asszonyt a rét-őrnél, 

s ezzel rendben volt minden? 
— Rendben. Most is úgy van. 

- Csak azután váltak el törvényesen, ugy-e ? 
Megvakarta a fejét, oldalvást pislantott rám. 
— Balkezesek voltunk, — morogta sunyin. 

És hevesen, hirtelen pisszegett: — Jön a sas ! 
vigyázzon! 

A «sas» ugyancsak az a bizonyos réti héjjá 
volt, a mely folyvást e tájt kóborolt, kutatott. 
Nem is «jött», inkább «ment». Hanem arra 
jó volt, hogy másfelé figyeljünk mind a ketten. 

Addig-addig, hogy a ruczák egyszer csak 
elkezdtek mozogni; - - már látszott a nádas 
fölött amott is egy kis csapat, emitt is egy 
pár fiatal, a melyik most próbálgatta a repü¬ 
lés művészetót s úgy csetlett-botlott a levegő¬ 
ben, mintha kapatos lett volna. 

Alkonyodott. A nap jól lecsúszott az égen 
s fényét rézsut hintette a tájra. A fehérhasú 

A bozovicsi czukrászda romjai. 

A bozovicsi Ideiglenes fahíd. A híd melletti szállónál látszik, hogy az ár a felső ablakokig ért 
fel, a szálló melletti házakat az ár elsodorta. 

Suhog a levegő; — feltekintek. — Jó maga¬ 
san száll egy pár csörgő rucza, - - búcsúját 
lesisegi hozzám; ezeknek nagy útjok lehet, 
minthogy olyan fent és olyan egyenesen 
húznak. 

Miklai pisszeg. Most már jobb, ha kime¬ 
gyünk a Szigetség gerinczére, a hol a boglya 
van. Akármi jön, onnan mindenfelé látni. 

Szót fogadok neki. Velem jön és megcsinálja 
hirtelenében a lesállásomat. Jókora nádcso¬ 
mót szurdal elém a puha talajba, hogy min¬ 
den oldalról fedezve legyek. Mire elkészül s 
a csónakhoz visszamegy, már az égboltozat 
szélére csúszott a vérpiros nap. Onnan néz 
vissza még egy kicsit s rohanvást hanyatlik 
lejebb-lejebb, a míg végkép el nem tűnik. 

Azt már nem is érek rá végigvárni. A ná¬ 
das felébred e közben és kényszerít rá, hogy 
az ő elevenségét figyeljem. A nagyszerű, han¬ 
gulatos csöndet, a mi az imént álmodozásra 
csábított, most új meg új szárnyas vendég 
érkezése töri meg. A vadruczák sort tartva 
vonulnak, hol kettesével húznak, hol magá¬ 
nyosan is, és ilyenkor rendszerint alacsonyan, 
hogy a levegő minden rétegére jut belőlök. 
Hanem a kettes rnczák most nem párosak 
egyszersmind, mint tavaszszal, a mikor a tojó 
száll elől s a gácsér nyomon követi minden 
útain. 

nagy gém már elszállott őrhelyéről; nem is 
tudom, mikor. A boglya üres volt, s az egész 
Szigetség is üres volt; - - de ha a nádas fe¬ 
lől valami madár erre röpült, az mind áthú¬ 
zott fölötte; vagy errébb, vagy arrább. 

Miklainak úgy járt a szeme, mint a lesel¬ 
kedő sólyomé. A nyakát is forgatta a közben, 
hogy rögtön észrevegye, ha csakugyan «jön» 
erre valami. 

Az ingovány esti élete mindjobban jelent¬ 
kezett. 

Nagy vizibogarak zúgtak el fölöttem s kí¬ 
sérteties gordonkázással szánkáztak végig az 
ürességen. 

A szitakötők megsokasodtak; — tuczatjával 
villantak át a rét fölött, mintha ők is «hiíz-
tak» volna, pedig csak egymással kergetődztek. 

Bent, valahol jó messzire, nagyhangú vad-
rucza hápogott; - • bizonyosan egy kajtár-
gácsér, egy pár nélkül maradt vén legény, a 
ki még most is hívná magához az elkésett 
tojót, ha a vedlés beteggé nem tette volna, 
a mikor semmi sem kell igazán, csak az el¬ 
vesztett szabadság, a minek a bűvös erejét 
majd az újra kinövő szárny adja vissza. 

A vöcskök nyerítve adtak jelt egymásnak, 
bizonyos, hogy most már kicsúsztak a sík 
vizekre, vagy az erekre, és a tündérrózsás 
láptavacskákon adnak egymásnak találkozót. 

Az árvíz pusztítása a Bozovlcs—stájerlaki országúton. 

A KRASSÓ-SZÖKÉÍTYMEGYEI ÁBV1Z. — Jahn Fülöp fölvételei. 
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Ketté szelt házak Kornyán. A vizmeder és kőgörgeteg helyén a házakhoz tartozó kertek állottak. Elpusztított házak Kornyán, a. kert helyén most örvény van. A pusztulás képe Globu-Krajován. A vízmeder és embernagyságú kövek helyén házsor állott. 

l-j.iy közúti híd Berzászkán. A patak medrét az Iszap eltorlaszolta és most más mederben folyik. Dolnya Lyubkova község egy része. A mai vízmeder helyén a falu több száz háza állott. A Széchenyi-út egy része Dolnya Lyubkován fatönkökkel és Iszappal eltorlaszolva. 

A Menádika község két részét összekötő híd helyén csak a két hídfő látható. A hidat melyet a víz 
pozdorjává zúzott s a melyet meg sem találtak, palló helyettesíti. A Dolnya Lyubkoval közúti híd enylk íve, egy Wo'aéternylre eredeti helyétől. A másik ívet az ár 

még messz *b vitte. 

A KRASSÓ-SZÖBÉNYME G Y E 1 ÁRVÍZ. — jeify flynU fairét.!*. 

Az aldunai Széchenyi-út egy része Coronini alatt. A hidat a víz által odasodort fatönkök megmentet¬ 
ték a pusztulástól, de az uttestet a híd elől az ár a Dunába sodorta. 

l 
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Egy péküzlet romjai Bozovicson. 
Juhn Fülöp fölvételei. 

Egy bozovicsi ház, melynek három szobáját mindenestől elvitte az ár. 
A bútortörmelékek láthatók. 

Néhol fehéren lengő, kis körökben ka¬ 
nyargó, - - egy helyben is libegő halászcsé¬ 
rek szelik az alkonyati eget és mindegyre 
lejebb hanyatlanak. Ezek a nádas titkos vizeit 
lakják s a nagy kerek nimfalevelekre eresz¬ 
kednek éjjeli szállásra. 

Mozognak már a lomha gémek is; — köz¬ 
tük a zömök bölömbikák, a melyek mintha 
nehézkes nagy baglyok lennének; - - még a 
szinök is a féle. A nádas fölött sötét pontok 
libegnek; azok a szunyogvadászó esti vércsék; 
a sötétszürke pseudo-ragadozók, a melyeknek 
mérges az alakjok, pedig vért nem is onta¬ 
nak; még az egér is nagy és erős zsákmány 
ő nekik ; - - beérik szöcskével, tücsökkel; sőt 
ilyenkor, este, a mikor rajoszlopokban kava¬ 
rog a szúnyog, annak is közéje csapnak akár 
a lappantyú. 

Elnézem ezt a mozgást, az elevenséget, és 
addig gyönyörködöm benne, a míg lehet; 
a míg annyira be nem esteledik, hogy már 
a pákászom is fütytyög; - - jelt ad; - - hív, 
hogy menjünk már, mert a nádas közt, a 
homályba vesző vizi utakon nehéz lesz az 
igazi eret megtalálni, a mely kivigyen innen, 
a rejtett Szigetség országából. 

— Bizony, — mondja Miklai, a mikor el¬ 
kezdi tolni a csónakot kifelé, — jártam én 
itt úgy, hogy jött a nyári zápor, besötétedett 
és idebent rekedtem, — egész éjjel áztam, 
de mégis jobb volt, mint ha egész éjszaka a 
szúnyog csípett volna, pipa nélkül. 

— Mert hogy — tette hozzá — a dohányom 
mindjárt az első égi kanna locsoló víztől tönk¬ 
rement, nedves lett; azt már csak bagónak 
használhattam von akkor. De még annak se 
lett von igazán jó. — Iszen a pipa ize nél¬ 
kül nem ér a nyers dohány semmit sem. 

A mikor megint partot értünk, messziről 
egy lidérczlángot láttam. 

- Ki lakik ott? — vagy tán pásztortűz az? 
- - Ott? hm! a rétbakter őrzi az asszonyát. 

Mert az meg akar szökni tőle. A mióta én 
tőlem elvált, érzékenyebb a szúnyogcsipésre. 

- E szerint még sem fél már magától. 
- Úgy játszik; - - különben az ilyen bo¬ 

londos asszonyi állattól akkor is minden ki¬ 
telhetik, ha halálra retteg. Még jobban csik¬ 
landozza olyankor az ördög. Hanem a bak-
térnek van esze s nem ereszti. Az ösmer. 

— Mondja, Miklai. — kérdeztem kissé nyug¬ 
talanul, — oszt' igazán bántaná őket, ha mégis 
szétmennének ?! 

Felém fordult. Még a sötétben is észreve¬ 
hettem, hogy villog a szeme. 

- De biz' bántanám ám! — felelte emelt, 
érdes hangon. 

- Ugyan miért ? iszen régen volt az az eset. 
El lehetett azt már felejteni. 

- Nem is épen azért, — dörmögte a rendes 
morgásával, - - hanem: hova lenne akkor a 
becsület? - - meg aztán, (szünetet tartott s 
vontatva fejezte be,) még visszatalálna kíván¬ 
kozni hozzám az az asszony . . . 

ALIX ÉS GHATTY. 
Az angol királyné legkedvesebb barátnőjéről. 

Nem csupán az előírt formaságoknak igyek¬ 
szem eleget tenni most, mikor a czímünkben 
olvasható két szokatlan, de nem is olyan rósz 
hangzású név viselőit sietek bemutatni az olva¬ 
sóknak. Az «Alix» beczéző név irigyelt tulaj¬ 
donosa nem más, mint az elhunyt VII. Edvárd 
angol király felesége, Alexandra királyné, a 
«Chatty t nevet pedig az ő legkedvesebb és leg¬ 
bizalmasabb barátnője : Miss Charlotte Knollys 
viseli. 

Azt az ideális barátságot, mely az angol 
királyné s az ő szeretett udvarhölgye, sőt több 
ennél: «Woman of Bedchamber»-je, vagy 
helyesebben mondva talán: titkára között 
esztendők hosszú sora óta fennáll: a beavatott 

közvetlen szemlélők egyszerűen páratlannak 
mondják a maga nemében. A hatalmas rang¬ 
különbséget — hiszen Miss Knollys, a hűséges 
Chatty a hivatalos ranglista szerint, állását 
tekintve a 20,326-ik helyen következik hatal¬ 
mas úrnője után, parányokká foszlatja 
széjjel e két nő egymás iránti odaadó ragas/-
kodása. Azt mondják, hasonló példát nem 
lehetne találni az angol uralkodóházak törté¬ 
netében. Alix és Chatty úgyszólván elvál-
hatatlanok. 

A nagy történelmi múltú grófi családból 
származó Charlotte Knollys helyzete az United 
Kingdom területén több tekintetben egyedülálló. 
Az uralkodó-ház tagjai mellett ő az egyetlen 
angol alattvaló, a ki Alexandra királynét a 
bizalmas Alix néven szólíthatja. A minthogy 
a királyi család egyetlen tagját sem nevezi 
másként, csak a keresztnevükön, vagy a meg¬ 
szokott beczéző néven. Ez is csak neki van 
megengedve; de hiszen teheti egyébként is, 
mert hát valamennyit csaknem gyermekkora 
óta ismeri. Viszont aztán a királynétól kezdve 
az udvar összes rangbeli tagjai őt jóformán csak 
a keresztnevén ismerik. «My dear Chatty» -
ez az ő neve az angol udvarnál általában. 

The Shadow . . . Ez volt a titulusa jó sokáig 
a szeretetreméltó Charlotte Knollys-nak, külö¬ 
nösen akkor, mikoron még csak walesi her-
czegnó volt a háladatos Alexandra. Mert a jó 
missz valóságos árnyéka lett királyi asszonyá¬ 
nak. Ez a jelző a legnyilvánvalóbb elismerése 
az ő meseszerű ragaszkodásának és alattvalói 
hűségének. 

Az idő is megvolt hozzá bőségesen, hogy 
királyné és alattvalója ennyire kitartóan egy¬ 
máshoz szokjanak. Mert a már-már őszülő 
Chatty úgyszólván egész életét az ő királyi 
barátnőjének áldozta fel. Teljes negyvenhat 
esztendő óta áll szolgálatában. Alix és Chatty 
a hajszálig egy idősök, - - most mind a 
kettő hatvanöt éves; mikor útjaik legelőször 

Jaankatnci Imre föl 
A völgyben fekvő második nagy globovai híd Mehádiánál. 
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összetalálkoztak: viruló ifjúságuknak teljes 
szépségében pompázott mindakettő. Alexandra 
is, meg a szép Charlotte is. Aztán tűntek, 
múltak az évek, az egykori kis herczegnőből 
királyné, a szerénységében oly igénytelen udvar-
hölgyecskéből — Chatty lett, a királyné barátja. 
De a múló idők mintha egyiken sem hagytak 
volna észrevehetőbb nyomokat. . . Szinte cso¬ 
dálják üde, fiatalos külsejüket. 

Ghatty-ról már sokszor olvastam itt is, ott 
is. De kivétel, nélkül mindig csak jót és szépet 
olvastam. Nem győzik eléggé magasztalni a 
Charlotte Knollys kimagasló lelki és szellemi 
kiválóságait. Nem is csodálkozom rajta egy 
pillanatig sem, hogy fejedelmi barátnője : Alix 
összes bizalmával, meghitt barátságával aján¬ 
dékozta . meg pt. ! Egyéni talentumai minden¬ 
képen elegendők voltak ;ahoz, hogy idők folya¬ 
mán sikeresen ledöntsék a rangkülönbség okozta 
válaszfalakat. 

udvari szokáa szerint azonban egy maid of 
honour csak úrnője előzetes beleegyezése után 
mehetett férjhez s mihelyt megvolt az'enge¬ 
dély : a mennyasszony kerek ezer font sterling 
(24,000 korona) hozományt kap az udvartól. 

Szinte megijedt hát a mit aem sejtő Alix, 
mikor egy szép napon az ő szeretett Ghatty-je 
eléje térdelt azzal a határozott kijelentéssel, 
hogy - - férjhez megy. Könnyező szemekkel 
kérte tehát az engedélyt, hogy felesége lehes¬ 
sen" annak a jó embernek, kit az ő számára 
ime élettársul rendelt a sors. 

A herczegné sokkal jobban szerette udvar¬ 
hölgyét, hogy sem az életbevágó kérés teljesí¬ 
tését megtagadhatta volna tőle.. De másrészt 
mélységes bánattal gondolt arra az eshetőségre, 
hogy ekként az ő Chatty-ját elveszitheti. Egye¬ 
lőre arra kérte hát: ne siessen a férjhezmene-
tellel, legyen még egy darabig az ő hűséges 
barátnője. 

magánpénztára fedez. A mellett az uralkodó 
család ellátja őt minden földi jóval, a miben 
természetesen mindenkor az ő báládatos Alix-e 
jár elől jó példával. Egyes jelentékenyebb alkal¬ 
makkor, - - pedig milyen sok ilyen alkalom 
akad ! - - csak úgy özönlenek feléje a drágá¬ 
nál drágább ajándékok és emléktárgyak. Temér¬ 
dek külföldi érdemjele és egyéb kitüntetése 
van, melyekkel az egyes európai uralkodó 
családok hölgyei igyekeztek megörvendeztetni 
az Alexandra «Woman of bedohambem-ét. 

Azt mondják, utolérhetetlen társalgó a hű 
Chatty. Végtelenül szellemes, európai művelt¬ 
ségű nőv ki a kontinens csaknem valamennyi 
nagyobb nemzetének nyelvét folyékonyán be¬ 
széli. A zongorajátékban született virtuóz, a 
rajzolásban szinte mester, - - ez utóbbi téren 
nemesen vetélkedik királynéjával, a ki köz¬ 
tudomás szerint ugyancsak szenvedélyes raj¬ 
zoló. 

1. Dunyha-árusok. 2. Késes. 3. Hazatérés a vásárról. 4. Pántlika-árusok. 5. A középen: Kezdődik a czirkuszi előadás. 

A VÁCZI VÁSÁR. — Balogh Rudolf fölvételei. 

A 300 méterre elsodort első globovai híd Mehádlánál. 

A KRASSÓ-SZÖRÉNYMEGYEI ÁRVÍZ. 

Miss Knolly a mai napig hajadon, nem 
volt neki sohasem életepárja. De hát «nnek 
is megvan a maga története. Az ideálisan 
vett alattvalói hűségnek, -̂ - melyet az angol 
loyalty-n&b nevez - - sok száz jellemző esetét 
jegyezte már fel a krónikás. A Miss Knollys 
példájánál erősebben, mélyrehatóbban nyilvá¬ 
nult meg az akárhányszor, - - de gyengédeb¬ 
ben soha. Mert volt idő, mikor a Charlotte, — 
a szép Chatty — szivét is ellenállhatlanúl 
rabul ejtette a szerelem s lám, még ennél is 
erősebb.volt lelkében az ő fejedelmi úrnőjéhez 
való tőrhetetlen ragaszkodás. 

Azokban az időkben, mikoron az általánosan 
dédelgetett Chatty még maid of honour volt 
Alexandra, az akkori walesi herczegné udvar¬ 
tartásában : észrevétlenül, a nélkül, hogy Alix-
nak még csak halvány sejtelme is lett volna 
róla, gyöngéd -szerelmi viszony szövődött a 
szép Charlotte s a walesi herczeg kíséretének 
egyik daliás tagja között. Minden legkisebb jel 
arra vallott, hogy ennek a kölcsönös szerelem¬ 
nek előbb-utóbb házasság lesz a vége. Bevett 

Miss Knollys várt tehát hűségesen. Elmúlt 
egy év, utána hamar vége lett a második évnek 
is - és a szép Chatty még mindig meny¬ 
asszony. A vőlegény pedig már egyre jobban 
türelmetlenkedett. Chatty-nak most már válasz¬ 
tania kellett úrnője és leendő férje között. 
Nem tehetett mást: újból megkísérelte hát a 
formaszerű engedély megnyerését. 

Bizonyára érzékeny jelenetek játszhattak le 
a két nő között a kihallgatás alatt. Ezeknek 
nem volt szemtanuja. Tény azonban az, hogy. 
ez időtől kezdve az önfeláldozó missz — nem 
volt többé menyasszony. Úrnője kérése és barát¬ 
sága lett a győztes. A volt vőlegénye később 
megházasodott s meg is halt nemrégiben. 

Charlotte Knollys így fejlődött ki aztán szép 
szerével az angol királyné legnélkülözhetat-
lenebb barátnőjévé. Eltekintve mindennemű 
érzelmi motívumoktól, reá nézve anyagi tekin¬ 
tetekből sem épen elviselhetetlen ez a barátság. 
Teljes fizetése készpénzben kerek 1000 font 
sterling (24,000 korona), melyből 700 fontot 
az állampénztár, 300 fontot pedig a királyné 

Chatty testvére: Lord Knollys az Alix fér¬ 
jének, VII. Edvárd angol királynak volt •magán¬ 
titkára. 

Zsoidos Benő. 

HELENA ÚTJA. 
REGÉK!. (Folytatás.) 

Irta AntliOH) Hope. — Angolból fordította Woida Margit 

VH. Egy újabb ék! 
Vezetőjük inspirácziója hiányában, Scarsmoor 

másik két képviselője nem koczkáztatta meg a 
veszélyes utat aznap reggeL Lynborough örült, 
hogy egyelőre még kikerülték az ostromot Sza¬ 
vai megelégedést fejeztek ki. 

- Éket vertem, egy újabb éket, a marchesa 
phalanxába. Igen, azt hiszem, ezt bátran ál¬ 
líthatom. Ellenszenv vonult be Nab Grangeba, 
Cromlech. Az elkülönítő proczesszus megkezdő¬ 
dött. Lehet, hogy hmch után megint munkához 
látok. 
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De a szerencse még lunch előtt alkalmat 
adott neki Kisült, hogy Stabb a filbyi templom¬ 
ban két régi síremléket szimatolt fel s elhatá¬ 
rozta, hogy minél előbb megvizsgálja őket 
Lynborougb udvariasan felajánlotta kíséretét, 
s tizenegy óra felé útrakeltek. 

Útközben nem volt kalandjuk. Lynborough 
a parókián felcsengette a segédlelkészt, bemu¬ 
tatta Stabbot a fontos személyiségnek, s meg¬ 
beszélte az ügyet helyette. S azután nekitámasz¬ 
kodott a temető falának, s nyugodtan szívta a 
szivarját. 

Az utcza túlsó felén kocsma állt Tulajdo¬ 
nosa, egy kiváló férfiú, mielőtt így aránylag 
nyugalomba vonult, pohárnok volt Lynborough 
atyjánál. Ez a kitűnő ember, megpillantva Lyn-
borought, odament hozzá, s meghívta egy pohár 
sörre, a régi idők emlékére. Lynborough szíve¬ 
sen beleegyezett, leült a kocsmárossal egy padra 
az ajtó mellett, s a helyi ügyeket kezdte tár¬ 
gyalni. 

- Ugy-e odakint nem cricketezett, mylord? — 
kérdezte Davson, a történetünkre közönyös esz¬ 
mecsere után. — Holnap az easthorpi csapattal 
fogunk mérkőzni, de nagyon kevesen vagyunk. 

- Tizenöt éve nem játszottam, Davson. De 
tudja mit, a barátom, mr. Wilbraham, talán 
játszana önökkel Mr. Stabbnak nem vennék 
hasznát. 

— Mindenki segíthet, - - vélte Davson. — 
Grangeból is megnyertünk két urat — mr. Still-
fordot, a ki jó labdaverő és Irous kapitányt, a 
ki ért a crickethez — Goodenough John lega¬ 
lább azt állítja. 

Lynborough szemei megélénkültek. — Haj¬ 
danában én is cricketeztem egy párszor. Ha 
igazán szükségük van emberekre, Davson —• 
igazán, nagy szükségük, tudja-— velük játszom. 
Jobb lesz, mintha vadászni mennék, úgy-e? 

Davson áradozva mondott köszönetet, Lyn¬ 
borough türelmesen hallgatta. 

—• Tudja mit szeretnék Davson ? — így szólt. 
Én akarom adni a lunchöt Most Davsonon 
volt a sor, hogy a szeme felragyogjon. A club 
pénzügyei roszul álltak, s igényei éhez képest 
szerények voltak. De ha Lynborough lord adja 
a lunchö t . . . 

— És fényes lunch legyen, — tette hozzá a 
főúr. — Olyan kis ünnepélyféle, hazatérésem örö¬ 
mére. A két csapat — vagy egy tuczat fentar-
tott hely barátaimnak — hölgyeknek, a püs¬ 
pöknek, stb. nos Davson? Megértett? 

A nehéz felfogású Davson ezt egyszeriben 
megértette. Szinte már látta a roskadozó asz¬ 
talokat. 

- Ilyenkor az ár természetesen mellékes, 
Davson. 

- Lordságod mindig bőkezű volt, — ismerte 
el Davson meghatva. 

— Egyszeriben fogjon hozzá a dologhoz. De 
lássa, nem szeretném, ha kikürtölné. Elég, ha 
a club titkára tudja. A kellő pillanatig tartsa 
zárva a sátrat, s azután élvezze a diadalát Kel¬ 
lemes meglepetés lesz mindenkinek, ugy-e? 

Davson is azt gondolta; neki mindenesetre 
az volt 

E perczben előkelő megjelenésű idősebb hölgy 
tűnt fel a temető falánál, s belépett a kapuján. 
Lynborough megkérdezte, hogy kicsoda? 

- Ez miss Gilletson, Nab Grangeból, a mar-
chesa társnője. 

— Ügy? - - mondta halkan Lynborough. 
Oh, csakugyan? Felállt. 

— Isten vele Davson, és vigyázzon, mély 
titoktartás, s a lunch kiváló legyen. 

- Úgy lesz, mylord, — biztosította Davson 
nagyon barátságosan. 

Soha egy pohár sörön ennyit nem nyert! 
Lynborough eldobta a szivarját, s belépett a 

szentelt területre. Az agya lázasan működött. — 
Egy újabb éket! — mormogta magában. Egy 
újabb éket! 

A hölgy a templomba ment, Lynborough 
utána. Előbb Stabbhoz ért, a ki négykézláb 
vizsgálta az egyik régi síremléket, s fontos jegy¬ 
zeteket készített róla. 

— Nem láttál egy hölgyet bejönni, Crom-
lech? — kérdezte Lynborough. 

— Nem én, — mondta Cromlech, a ki most 
mértéket vett elő a zsebéből, s így akarta meg¬ 
állapítani a síremlék méreteit 

— Magát Vénuszt se vetted volna észre, — 
mondta tréfásan Lynborough. - - Nos, akkor 
magam nézek utána. 

Családi sírboltja közelében akadt rá, mely a 
család czimerével ellátva a szószók alatt állt 
Nem imádkozott; virágot helyezett egy vázába, 
valami jámbor áldozat kétségtelenül Más ürügy 
hiján, hogy a beszélgetést bevezesse, Lynbo¬ 
rough leejtette a kalapját, jobban mondva meg-
lóditotta úgy, hogy a hölgy lábaihoz esett. 
Miss Gilletson összerezzent s Lynborough alá¬ 
zatosan mentegetőzött. S azután ügyesen meg¬ 
indította a társalgást előbb a virágokról, azután 
a sírokról. Ezeket alaposan ismerte, s rend¬ 
kívül érdekesen beszélt róluk. 

- Istenem, Istenem! Csakugyan a Dex-
minsteri herczeg leányát vette el? — mondta 
miss Gilletson erősen megindulva. — De ötét 
ugy-e nem ide temették? 

— Nem, - - mondta Lynborough, bölcsen 
hallgatva arról, hogy ő nagysága hat hónapi 
házasság után megszökött. Sőt az én atyám 
sem itt nyugszik; édesanyám családi sírboltját 
választotta, Devonsbireben. Szerintem kár volt 
ezt tennie. 

— Az ön atyja? - - csodálkozott miss Gil¬ 
letson. 

- Oh, elfelejtettem, hogy nem is ismer, -
mondta nevetve. - - Lynborough lord vagyok. 
Azért tudom ilyen alaposan mindezeket És tudja 
mit — nagyon szeretném önnek hazatérőben 
megmutatni a scarsmoori rózsákat. 

- Oh, de ha ön Lynborough lord, akkor -
akkor — én — igazán . . . 

- Ha nem akarja, senki sem fogja meg¬ 
tudni, miss Gilletson, - - mondta lebilincselő 
mosolyával, vigan hunyorgatva. —Nincs kelleme¬ 
sebb egy hölgygyei megosztott közös titoknál! 

Régen volt, mikor egy csinos férfi osztott 
meg egy titkot miss GilletsonnaL Ki tudja, 
vájjon egyáltalában megtörtént-e valaha? Vagy 
hogy álmodott-e miss Gilletson valaha ilyes¬ 
miről, és addig-addig álmodozott, mig végre 
lassan, basán elhervadt az álom? Mert néha 
ez is megesik. Lynborough semmire sem gon¬ 
dolt, de ha akarta is, (tegyük fel, hogy akarta) 
nem úgy festett, mint a ki semmire sem gon¬ 
dol. Végre is, egyre igenis gondja volt, hogy 
miss Gilletson megkedvelje. 

Kétszínű gazember! Lehetetlen ezt nem gon¬ 
dolni. De kérdezzék csak meg a hölgyek ön-
maguktól, vájjon túlságos lelkiismeretesen bán¬ 
nak-e a férfiakkal, ha az érzésüket már lebi¬ 
lincselte valaki? 

Megmutatta az összes családi sírokat miss 
Gilletsonnak. Kikisérte a templomból. Újra ti¬ 
toktartást kérve rábírta, hogy belépjen Scars-
moorba. A kertbe érve, a jó lady elveszett. 
Ilyen rózsák nem voltak Nab Grangeban! Lyn¬ 
borough könyörgött, hogy miss Gilletson ne¬ 
vében óriási csokrot küldjenek a papnénak, és 
miss Gilletson előre mulatott a papné megle¬ 
petésén. Miss Gilletson felügyelete mellett kö¬ 
töttek csokrot a legválogatottabb virágokból; 
s együtt nevettek, mikor miss Gilletson elrej¬ 
tette a kosarába, melyben máskor szerény ado¬ 
mányait, a teát és dohányt szokta vinni. Az¬ 
után — Lynborough egy perczre megállt, hogy 
néhány szót súgjon a kertész fülébe, mire az 
lóhalálban egy fiút szalasztott az istállókhoz — 
az útra kisérte, miután hiába kérte, hogy házát 
látogatásával tüntesse ki. A marchesától való 
félelme, vagy (s ez kedvesebb gondolat) az ifjú¬ 
ság érzésének a felébredése, melyet Lynborough 
tiszteletteljes udvariassága keltett fel benne, 
visszatartotta ettőL Együtt léptek ki a kapun, 
s miss Gilletson arcza egyszerre megnyúlt 

- Az a nyomorult kapu! - - kiáltott feL 
Elzárták, s a kulcs nincs nálam. 

- Sajnos, nálam sem, - - mondta Lynbo¬ 
rough. 0 a maga részéről semmiről sem feled¬ 
kezett meg. 

- Közel két mérföld az út, körül az ország¬ 
úton s oly poros és tikkasztó! Igazán, Heléna 
azért ás másnak vermet, hogy maga essék bele ? 
Pedig inkább úgy látszott, mintha miss Gillet¬ 
son esett volna a verembe. 

Lynborough figyelmes magatartásáról lerítt 
a komoly részvét 

- Csak fiatalabb lennék, átmásznék a fa¬ 
lon, — jelentette ki miss Gilletson. De az én 
koromban — nos, habár a virágai gyönyörűek, 
végre is jobb lett volna, ha a másik úton 
megyek. 

- Ah be sajnálom, — mondta Lynborough 
csaknem gyöngéden. 

- Gyalog^kelljnennem! 

Oh nem, nem kell, - - mondta Lynbo¬ 
rough. 

Mig beszélt, mögöttük, a kapuban pazar fo¬ 
gat tűnt fel, két remek ló volt elébe befogva. 
Megállt Lynborough mellett, a kocsis kalapot 
emelt, az inas leugrott a bakról. 

- Hajtson Grangeba Williams. A háztól 
nem messze álljon meg. Miss Gilletson gyalog 
fogja megtenni az utat a kerten á t 

— Helyes, uram. 
Fel az ernyővel, Charles. A nap nagyon 

meleg lesz miss Gilletsonnak. 
- Igen, uram. 

— Ha vagy száz yardnyira a háztól leszáll, 
senki sem fogja észrevenni, s mégis jobb ko¬ 
csin, mint gyalog róni az utat ilyen melegben. 
Persze, ha a parti út nyitva lenne . . . ! 
§| Alig észrevehetően vállat vont. 

~A marchesától való félelem, s a rémület, a po¬ 
ros, tikkasztó úttól, erős harczot vívott miss 
Gilletson szivében, az árnyékos, puha, lágyan 
gördülő fogat erősen befolyásolta. 

- Ha Helénával találkoznék! - - suttogta, 
s a suttogás kölcsönös bizalomra vallott 

- De ez a lehetőség a biztos gyalog 
áll szemben! 

— Ma nem jött le a reggelihez. 
- Ah igazán? - - Lynborough ezt megje¬ 

gyezte magának. 
— Talán még fel sem kelt! Én, én azt hi¬ 

szem, megkoczkáztathatom. 
Lynborough besegítette a kocsiba. 
— A viszontlátásra, reményiem, - - mondta 

nem csekély lendülettel. 
- Félek, hogy nem, — felelte miss Gillet¬ 

son. — Látja, Heléna... 
- Igen, igen; a hölgyek szeszélyesek. Bár-

mint legyen is, ugy-e nem fog nagyon elitélni ? 
Nem vagyok én épen emberevő! 

Kedves, halvány pir ült miss Gilletson ar-
czán, mikor kezet nyújtott neki. 

- Emberevő! Nem, kedves Lynborough, -
suttogta. 

- Egy újabb ék! — mondta Lynborough 
utána nézve. 

Örült annak, a mit már elért, remélte, hogy 
a terve be fog válni. Ha jól számít, a hölgyek 
loyalitása Nab Grangeban a marchesa iránt 
egészen megingott, ha össze nem dőlt. Viszo¬ 
nyát a férfiakhoz a érieket match fogja eldön¬ 
teni. De a győzelmébe ép úgy, mint a remé¬ 
nyébe, némi lelkiismereti furdalás is vegyült. 
Megbántotta — bántani akarta — azt, kinek a 
tetszését szerette volna bírni, s remélte, hogy 
bírni fogja. Hangulata ingadozó, mosolya nem 
egészen víg volt, mikor a gyorsan tovagördülő 
kocsi után nézett. 

És akkor egyszerre, először életében, meg¬ 
pillantotta ellenségét. Ködös távolban. De két¬ 
ségtelenül ő volt. Mikor megfordult, látta, hogy 
a tiltott úton, azon az úton, melynek a hasz¬ 
nálatát ő, bízva a jogában, bátran erőszakolta, 
egy fehér alak jött az árokhoz, megállt, s fe¬ 
léje sem pillantva, egyenesen a domb tetején 
áÜó kastélyra vetette a szemét. Lynborough az 
eltorlaszolt kapuhoz közel állt, új lakat és tüskés 
ágakból font új chevaux-defriese őrizte a kaput. 
Ez utóbbi, embermagasságu lévén, teljesen el¬ 
takarta ; nyugodtan kémkedhetett a kapu rései¬ 
nél. A fehér alak a hídon állt, mely az árok 
felett a mezőkre vezetett Sem a vonásait, sem 
az arczszinót nem láthatta; csak maga a karcsú 
alak ragadta meg és kötötte le a pillantását 
Magas volt és karcsú, olyan, a milyennek a 
gúnyos sejtelmei jósolták. Ennél többet nem 
láthatott. 

De mégis, látott még valamit. A szép alak 
pár percznyi elmélkedés után felemelte a kar¬ 
ját, s megrázta az öklét Scarsmoor felé; az¬ 
után megfordult, s megindult Grange irányá¬ 
ban. A mozdulat jelentősége fólremagyarázha-
tatlan volt Eredménye: hogy elkergette Lyn¬ 
borough lágy hangulatát, s felkeltette a harcz-
kedvét 

Tovább kell mennem, ha le akarom 
győzni, — mondta Lynborough. 

(Folytatása következik.) 

A CSÁVOLSZKY-ESET. 
0 A magyar újságírók magyar újságírónak 

privát élete felől soha se írtak össze annyit, mint 
a Csávolszky Lajos esetében. A mig befolyásos 
volt, s dúskált a földi javakban, felköltötte az 

irigységet; bukásakor megszólaltak az ellenségei ; 
most a részvét újítja meg az emlékezetét. Gsá-
volszkynak érdekes pályafutása volt, s ez érthe¬ 
tővé teszi az érdeklődést. Földhöz ragadt szegény 
újságíróból többszörös milliomos lett •— legalább 
látszat szerint. Elég ok, hogy sorsa foglalkoztassa 
az újságírói fantáziát Még akkor is, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a vagyont nem újságírói minősé¬ 
gében gyűjtötte. 

De sajátságos, hogy sohase tudtak vele szem¬ 
ben igazságosak lenni. Ellenségei olyan bűnöket 
fogtak reá, melyekben ártatlan volt. Azok pedig, 
a kik ma részvéttel emlékeznek meg tragikumáról, 
olyan hibáit hallgatják el, melyeknek nincsen 
mentsége, s olyan vádakat emelnek elhunyt fele¬ 
sége ellen, a melyeket az meg nem érdemel. 

Nem szólnánk a dologhoz, ha ép az ártatlan 
asszony emlékének meghurczolása nem lenne szó¬ 
ban. Mi, a kiknek legtöbb alkalmunk volt Csávolsz-
kyt életében ismerni, mi, a kiknek több jogunk 
volt, mint a többieknek együttvéve róla kemény 
ítéletet mondani, nem szóltunk ellene egy rossz 
szót sem. Sőt védelmeztük, a mennyire lehetett. 
De az utána maradt eltitkolt vagyonnak esete 
az újságokba került, s igaztalan vádra adott al¬ 
kalmat felesége ellen, s alaptalan sajnálkozásra 
vele szemben. Majdnem négyszázezer korona va¬ 
gyon maradt a felesége nevén a bécsi bankok¬ 
ban. S miután ő maga látszólag nyomorban töl¬ 
tötte utolsó napjait, kialakult a panasz, hogy íme 
a felesége megcsalta őt. Elrejtette előle a vagyont, 
hogy majd a férje halála után egészen az övé 
legyen. 

A dolog azonban nem így áll. Csávolszky nagyon 
jól tudta, hogy hol van a felesége nevére elhelye¬ 
zett vagyon. A safe deposit kulcsát is ő őrizte. 
A vagyon kamatait feleségével együtt szedte fel. 
mialatt szimulálta a szegénységet. A felesége ó 
előtte nem titkolt semmit, ő titkolta el a vagyont 
azok előtt a barátai előtt, a kiknek hitelét arra 
használta fel, hogy gazdagodjék, s a kiket anya¬ 
gilag tönkre tett. És ez az a pont, a melyben 
nincsen mentsége. 

A barátai dolga más lapra tartozik. Azok ma¬ 
gokra vessenek első sorban. Ismerték, vagy leg¬ 
alább ismerhették azt az embert, a kinek korlát¬ 
lanul bocsájtották rendelkezésére vagyonukat és 
hitelüket. Látták nemcsak nagyratörését, mely 
tiszteletet parancsolt, hanem azt a mohó vágyat, 
is, mellyel a megszerzett vagyont, — és néha a 
még meg nem szerzettet is — élvezni akarta. 
Mert hisz ő tüntetőén, paraszt mohósággal hab¬ 
zsolta az élet javait, s az képezte a nagyobb élve¬ 
zetét, hogy lássák mások is ; lássák és irigyeljék. 
Nem azért evett franczia pezsgővel savanyított 
káposztát, mert az jobban csiklandozta Ínyét, ha¬ 
nem hogy eldicsekedhessék vele, s csak azért járt 
négy lovon, hogy elmondhassa, hogy huszonnyolcz 
ezer korona volt az áruk. Barátai tudták, hogy 
milliókat forgat, de tudták azt is, hogy milliókra 
mennek az adósságai, s tudták azt is, hogy tel¬ 
hetetlen. 

De abban az egyben semmi mentsége sincs, 
hogy barátait pusztulni engedte mint jótállókat, 
mig ő maga százezreket tartott titokban, felesége 
neve alatt a bécsi bankokban. Ez az ő titka is 
volt, nemcsak a feleségéé. Oly gondosan őrzött 
titok, hogy legbizalmasabbjai is csak közvetlenül 
halála előtt tudtak meg róla valamit. 

Se életrajzot, se jellemzést nem írunk róla. 
Minek is ? De ezt az egy tényt le akartuk szögezni. 
Egyrészt, hogy ne vádolják haló porában is az 
asszonyt, másrészt, hogy ne dicsőítsék illetéktele-
nül, a kik nem ismerték a viszonyokat.  

A HÉTRŐL. 
A trónbeszéd. Mi van a trónbeszédben, mi hiány¬ 

zik belőle, erről eleget írtak és eleget fognak szó¬ 
nokolni, de, sok szó esett a trónbeszédről mint 
műalkotásról is és a sok között igen kevés, a 
mely ebből a nézőpontból magasztalni vagy di¬ 
csérni tudta volna. Mint irodalmi alkotást szép¬ 
nek bizony azok se kvalifikálták, a kik különben 
nagyon meg vannak vele elégedve. Olvastunk olyan 
kritikát is, a mely a trónbeszéd köntöse és az 
alkalom meg a pompában csillogó keret között, 
a melyben elmondatott, szinte fájdalmasnak érezte 
az ellentétet. Nagyon aktuális tehát a kérdés: 
kell-e szépnek lennie egy trónbeszédnek? Ha egy 
trónbeszéd az uralkodónak személyes munkája 
lenne, akkor objektív megállapításoknak természe¬ 
tesen nem lehetne helye, mert a trónbeszéd mű¬ 
vészi értékének szabályozója nem lehetne más, 
mint a fejedelem írói vagy szónoki készsége. De 
tudjuk, hogy a trónbeszéd nem az uralkodó szó¬ 
noklata, hanem az ő ajkán megszólaló kormány¬ 
zati programra, a melynek a megszövegezésére a 
Btiláris készségnek minden kiválósága mozgósít-

Jankovics Gyula szoborművé. 
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ható. Megvan tehát hozzá a mód, hogy a trón¬ 
beszéd mindenkor a formának is valóságos remeke 
lehessen, a tartalom természete szerint akár a 
nyelvnek fejedelmi pompájával, akár az egyszerű¬ 
ségnek, a tömörségnek és a világosságnak fejedelmi 
erejével. Minálunk nem élnek ezzel a móddal, a 
mi nem jelent többet, csak azt, hogy a politikai 
akcziók művészi díszének nem tulajdonítanak nagy 
fontosságot. Ezt puritánságnak csak bizonyos jó¬ 
akarattal lehet minősíteni, mert a puritánságnak 
is megvan a maga művészi dísze: az egyszerű¬ 
ség, a szabatosság, a vonalak érczes energiája. 
Kossuth Lajos beszédei bizonyítják, hogy a for¬ 
mák legpazarabb ékessége se jelent üres frázisos-
ságot és a Deák Férencz beszédjei, hogy a legna¬ 
gyobb egyszerűség se jelent laposságot és lazaságot. 
Mi úgy tartjuk, hogy a trónbeszédben a magyar 
nyelvnek, a stílusnak is trónra kell lépnie és kin¬ 
cseinek egész királyi kitárulásában kell megmu¬ 
tatnia gazdagságát, fényét, báját, tüzet, hajlékony¬ 
ságát, erejét és gyémántos tömörségét. 

* 
Az új Ház. Összegyülekezésének első tíz percze 

elég volt ahhoz, hogy az új Ház megkapja a 
maga epithetonját, ha ez nem is mondható epi-
thetons ornáns-nak. Az első ülésig az újságok nem 
igen tudták: micsoda jelzővel emlegessék. Az el¬ 
lenzéki lapok nem voltak rá hajlandók, hogy a 
munka parlamentje nevét előlegezzék neki, a kor¬ 
mánypártiak meg a drága parlament nevet nem 
akarták elismerni. De a mint a törvényhozó urak 
egy csomóban megmutatták magukat, azonnal 
megvolt a jelző, a melyet itt is, ott is el kel¬ 
lett fogadni. Mert ez az új képviselőház való¬ 
ban a kopaszok parlamentje. Annyi se nem szőke, 
se nem barna, mert egészen hajmentes honatya 
talán még egy parlamentben se volt együtt, a 
mennyi most összekerült A mi nem azt jelenti, 
hogy csupa aggastyánt választottak volna a nol-
gárok és a nemzet véneinek tanácsa lenne az új 
törvényhozás. Korjegyzőkért nem kellett nagyon 
visszalapozgatni a múlt könyvében, az új Házban 
akad bőven fiatalság, de épen az a nevezetes, 
hogy a fiatalabbak a kopaszabbak. A korelnök, a 
kilenczvenhat esztendős Madarász József több 
emlékfürtöt adhatott volna a magáéból a huszon¬ 
hat esztendős körjegyzőknek, mint ezek ő neki. 
Ezen a mostani választáson tehát határozottan a 
kopaszoknak kedvezett a szerencse és így érti meg 
az ember például a gyönyörű, havas, pátriárka 
fejű öreg Szappanos István és a dús, bozontos 

üstökü Nagy György bukását, a kiknek egyenként 
volt annyi hajuk, hogy most egy egész párt be¬ 
érhetné vele. Hogyan festenek az ország új fejei 
belülről: vájjon a sok gondolkodás és a tudás 
gőze hervasztotta-e le róluk a hullámos diszt 
vagy — egyéb, az majd kiderül a szüzbeszédek 
után. A karzat aligha fogja kedvezőnek találni a 
t. Ház képének ez új változását. De az optimista 
filozófusok kovácsolhatnak maguknak egy biztató 
reménységet Azt ugyanis, hogy az új honatyák 
sokat fognak dolgozhatni, mert kevés időt kell 
eltölteniük a — frizura-csinálással. 

* 
A mi nem termett. Meg kell állanunk egy szóra 

egy meglehetősen feltűnő jelenség mellett. A ma¬ 
gyar anekdota-termelésnek, a mióta modern al¬ 
kotmányos életünk van, mindig szüretje volt a 
képviselőválasztás. Az ország különböző részeiből 
érkezett hírek valósággal puttonyszámra hozták 
a jó mondások, a jó esetek, az elmés trükkök és 
hatásos fortélyok zamatos fürtjeit. Mindig akadt 
egy csomó mandátum, a mit valami ügyes finta, 
eleven, sokszor geniális ötlet szerzett meg szeren¬ 
csés gazdájának. Például a szegény néhai Pichler 
Győző maga egy egész fejezettel gazdagította az 
alkotmányos élet anekdota-kincsét. Ez a szüret 
most elmaradt Talán soha se volt még választás 
Magyarországon, a mely olyan kevés vidámsággal 
szolgált volna a nagyközönségnek, mint ez a 
mostani. Pezsgett, harsogott és dübörgött az al¬ 
kotmányos háború, de a vidámság kedves, szö-
kellő, könnyed habcsipkéi nem jelentek meg a 
hullámain. Anekdotákat, tréfás és ügyes választási 
eseteket nem hallottunk. A találékony kortes-
furfang új alkotásainak híre nem érkezett. A vá¬ 
rakozók azzal vigasztalták és biztatták magukat, 
hogy majd a képviselő urak hozzák őket. Az ő 
tarsolyuk bizonyára tele lesz a választási élet vi¬ 
dám csemegéivel: tele rakják vele a törvényhozás 
folyosóit. A képviselő urak megjöttek, hozták a 
mandátumaikat, de az anekdotákat nem hozták. 
Pedig a kinek mandátuma van, annak bizonyára 
a kedve is megvolna az adomázáshoz, ha — ado¬ 
mája lenne. De nincsen anekdota. Az idén nem 
termett. Úgy kell lenni, hogy a talaj meg a klima 
nem kedvezett neki. Egy komor és dühös csata 
volt ez, a melynek síkján nem tudott megteremni 
a vidámság mosolygó virága. 

* 
A Lannelongue-javaslat. Erről még sok szó fog 

esni, mert gyönyörű és gazdag vita lesz a Lanne¬ 
longue szenátor javaslatának tárgyalása úgy a 
franczia képviselőházban, mint a franczia sajtó¬ 
ban, ha pedig elfogadják, egyike lesz a világ leg¬ 
érdekesebb törvényalkotásainak. A Lannelongue • 
szenátor javaslata: küzdelem a gyilkos takarékos¬ 
ság ellen, a mely megtölti a franczia takarék¬ 
pénztárakat, de néptelenné teszi a franczia gye¬ 
rekszobákat és iskolákat Sehol annyi megtaka¬ 
rított pénz és oly kevés gyermek nincs, mint 
Francziaországban. A művelt, tudós és aggódó 
hazafiak harcza ez ellen az állapot ellen, a mely 
az elsorvadás veszedelmében tartja a franczia 
nemzetet, már három évtizeddel ezelőtt kezdődött. 
Hervieux egy tanulmányát ezzel a mondattal kez¬ 
dette : — A franczia nemzet azon az úton van, 
hogy a többi nemzetek gyermektelen gazdag nagy¬ 
nénje ve legyen és ezeknek a nemzeteknek minden 
nappal kevesebb ideig kell várniuk, hogy a fukar 
néniké behunyja a szemét — Nagyon természe¬ 
tes, hogy a kiváló franczia patrióták nem ezt a 
szerepet kívánják annyi dicsőséget megélt nemze¬ 
tüknek. Ezért alkottak meg néhány esztendővel 
ezelőtt az új franczia családjogi törvényt és ennek 
a törekvésnek folytatása most a Lannelongue sze¬ 
nátor törvényjavaslata, a mely a kedvezések egész 
gazdag koszorúját kínálja azoknak, a kik hajlan¬ 
dók ama bizonyos rózsalánczokat a kezükre venni 
és gyermekeket adnak Francziaországnak. Ha a 
javaslatból törvény lesz, csak olyan ember lehet 
állami tisztviselő, a ki harmincz éves kora előtt 
megnősült, a kinek legalább három gyermeke van, 
soron kívül is előlép, hamarább és nagyobb nyug¬ 
díjjal mehet penzióba. Az állam gondoskodik róla, 
hogy a gyermek ne csak istenáldás legyen, ha» 
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nem földi áldás is : ad itíindemkhez még egy 
darab kenyeret. Lesz-e hatása énnek a szép 'és 
okos törvénynek ott, a hol nem a. szegénység, 
hanem a gazdagságbán való mohó telhetetlenség 
népteleníti el a földet: kérdéses. De a franczia 
patriótáknak ez a nemzetvédő harcza minden¬ 
esetre egyike a legmeghatóbb ás tragikusabb küz¬ 
delmeknek, a melyeket a hazafiság valaha foly¬ 
tatott, nem idegen hatalmak, hanem annak a hi¬ 
bája és vétke ellen, a kit le nem tiporhat, mert 
hiszen a világon legjobban szeret. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Ilonka. Hogy Nadányi Zoltán, a ki e czimmel 

egy verseskönyvet adott ki, nagyon fiatal ember, 
az látszik nemcsak könyvének cziméből, nemcsak 
a könyv elébe függesztett arczképről, hanem a 
verset tartalmából is. Csupa csengés - bongás, 
csiripelő szavak, csiliugelő rímek, - - sehol az 
élet igazi, eleven színe, a lélek legfelső felületénél 
mélyebbre vágó érzés hangja. Aradozás, a mely¬ 
nek alig van magva, elméskedés igazi ti nélkül, 
epigrammatikus fordulók keresése csattanók nél¬ 
kül. És hozzá ügyes, jól csengő és cseppet sem 
eredeti technika, a mely eleve gyanút kelt a fiatal 
szerző iránt: a 'ki ily hamar és ily jól megtanul 
majd mindent, a mi versben megtanulható, az 
alig fog valaha is tovább jutni a megtanultaknál, 
talán nem is érzi a szükségét annak, hogy önma¬ 
gából saját egyéniséget fejlesszen ki. És a kiből 
ilyen fiatalon olyan kevés mondanivaló kívánko¬ 
zik ki — Nadányi egész könyvében alig találtunk 
egy képet, egy gondolatot, a mi igazán a sajátja 
volna — vájjon fog-e valaha, később olyat mon¬ 
dani, a mi igazán az övé ? A ki soha nem forrott, 
az soha nem is fogja magát kiforrni. 

A költői nyelv éa Csokonai. Dr. Madai Gyula 
e czimmel egy füzetet adott ki, melyben a költői 
művészet legfőbb problémáját, a költői nyelv kér¬ 
dését feszegeti és aztán képet próbál adni Csokonai 
költői nyelvéről. A nagy problémát nem oldja meg, 
a mint hogy tiz-tizenegy lapon aligha is lehet 
megoldani, inkább csak megjegyzéseket tesz rá 
vonatkozólag; Csokonai költői nyelvéről van né¬ 
hány jó megfigyelése, a mely a költővel való 
beható foglalkozásáról tanúskodik. 

Illyés Bálint költeményei. R,'gi tisztes költőnk, 
Illyés Bálint most gyűjti össze élete javának 
munkásságát, régebben és újabban irt költemé¬ 
nyeit. Gyűjteményének most jelent meg második 
kötete. Szerelmi, elmélkedő és hazafias költemé¬ 
nyek vannak benne, egy a költészetért lelkesülő, 
buzgó lélek nyilatkozásai. 

A «J6 Paj tás ' , Sebők Zsigmond és Benedek 
E'ek képes gyermeklapja legújabb számában End-
rődi Sándor és Telckes Béla írtak verset, Holló 
Sári elbeszélést, Sebők Zsigmond új cziklust kezd 
Dörmögö Dömötör nyaralásáról, Elek nagyapó 
mesét mond Csalafintás Ferkéről, egy czikk és 
több kép a délvidéki nagy árvízről szól; Dániclné 
Lengyel Laura új regényt kezd a törökvilág ide¬ 
jéből, Rákosi Viktor folytatja regényét. Garay 
Ákos pompás rajza, czikk és képek a vakáczióról, 
a rejtvények és szerkesztői üzenetek teszik teljessé 
a szám tartalmát. A Jó Pojlás-i a Franklin-Tár¬ 
sulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 
50 fillér, egyes szám ára 20 fillér. Mutatvány¬ 
számot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal. 
(IV. kér. Egyetem-utcza 4 ) 

Új könyvek: 
Ilonka. Nadányi Zoltán verseskönyve. Nagy¬ 

várad ; ára 2 korona 50 fillér. 
A költői nyelv és Csokonai. Irta dr. Madai 

Gyula. Budapest. 
Illyés Bálint költeményei. Budapest, Stark Nán¬ 

dor könyvkereskedése. 
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A (Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint 130íven s több mint 
másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink 
és művészeink közreműködésével jelen meg. 

A « Vasárnapi Újság» színes képmel¬ 
lékleteket is ad, több színben művészileg ki¬ 
vitt képeket. 

Előfizetési föltételeink: 
A «Vasárnapi Újság* negyedévre 4 korona, fél¬ 

évre 8 korona. 
A • Vasárnapi Ujság» a € Világkrónika »-val 

negyedévre 4.80 fillér, félévre 9.60 fillér. 

Az előfizetések a (.Vasárnapi Ujság» kiadó-
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: GEBHAKDT GUSZ¬ 

TÁV, udvari tanácsos, a kassa-oderbergi vasút és ^ 
győr-sopron-ebenfurti vasút elnöke 63 éves korában 
Budapesten. — Alsócsernátoni csernátoni dr. VAJDA 
GIULA királyi tanácsos, nyűg. tanfelügyelő, a ko¬ 
lozsvári református kollégium volt rendes tanára, a 
sajói egyházkerület gondnoka, 52 éves korában 
Kolozsváron. — Alsó- és felső-zathurcsai ZATHU-
BECZKY TAMÁS, Turócz vármegye nyűg. árvaszéki el-. 
nőké, 1848-49-iki honvédhadnagy 87 éves korában 
Kosuthon. — Négyesi SZEPESSY GYULA, 77 éves korá¬ 
ban Miskolczon. — LESZLÉNÍI BERNÁT, az «0ester-
reichische Volkszeitung» szerkesztőségének tagja, 
73 éves korában Bicskén. Leszlényi magyar ember 
volt s Nagykanizsán született. — FLEISCHMANN GUSZ¬ 
TÁV, császári és királyi tüzérkapitány Budapesten. — 
ÉIBENSCHÜTZ DÁVID, a pesti izraelita hitközség har-
minczkét éven át volt főkántora, 83 éves korában 
Bécsben. — ALTMANN JAKAB, a vágujhelyi reáliskola 
igazgatója Tátraszéplakon. — CSIZMADIA IQNÁCZ, 
nyűg. kántortanító 79 éves korában Kaposváron. —• 
NÉMÁI ANTAL, fővárosi bizottsági tag, a budapesti 
kávés-ipartestület elnöke, Budapesten. — EDEB 
EBNŐ, nyűg. magyar államvasuti felügyelő 56 éves 
korában Budapesten. — LÁOLEB JENŐ, államvasuti 
fó'ellenőr, a kriván-gyetvai vasúti állomás főnöke 
47 éves korában Krivángyetván. — KOLONITS JÁNOS, 
földbirtokos, Győrmegye bizottsági tagja, az arany 
érdemkereszt és a pápai érdemkereszt tulajdonosa 
86 éves korában Csanakfaluban. — Alsólieszkói és 
ordódi OBDÓDY GÉZA, 51 éves korában Budapes¬ 
ten, — KOVÁTS JENŐ, 24 éves korában Zalaegersze¬ 
gen. — Ifjabb ondornoki ONDERKÓ SÁNDOB, jogszi¬ 
gorló, 24 éves korában Kispesten. 

SCHBŐDEB EMMY, a frankfurti opera magyar szár¬ 
mazású első alténekesnője Pozsonyban, 26 éves ko¬ 
rában. Schröder Emmyt ép most a bécsi operához 
akartait szerződtetni. — Özv. PUCHTINGEK JÓZSETNÉ, 
szül. Éble Mária 71 éves korában Magyaróváron. — 
Özv. UNOEB FERENCZNÉ, előbb özv. Trozonyi Józsefné, 
szül. Antony Janka, 73 éves korában. —. Kővártö¬ 
rökfalusi dr. INDBE LÁSZLÓNÉ, született Cziffra Janka 
élete 26 éves korában, Kolozsvárt. — CZELLEB LA-
JOSNÉ, szül. Lévay Henriette, 59 éves korában, Vág-

Svájci selyem a legjobb! 
Kérjen fekete, fehér vagy színes újdonságainkból mintákat: 
Crépon. Dnchesse, Cachemire, Messaline, Cötelé. 
Eolienne, S hant un g", Mousseliue 120 cm. szélen, méte¬ 
renként l K 20 fiU.-töl kezdve. Rábáknak, blúzoknak stbnek való 
bársony és pellnche, úgyszintén hímzett blúzok, vala¬ 
mint batiazt, pamut, vászon és selyem rohák. — Mi csakis ga* 
rantáltan erős selyemszöveteket adunk el vám- és portómen¬ 

t e sen dlreot magán vevőknek. 

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

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnj sikettől hasznilUtik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál és köszvénynél.aczukor-
betegségnél.a* emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatásul 

Eta 
i tttstat 

nttrreikedétekbrn nagy a 
Oiítt-LiptcnSalratörf orról- Vállalőőtál Budapat, V. Rudolf-rakpart S. 

ffíplnü tartós és •MUHI czélszerü _ 
ntibőröndöt Tágéról. 
kérím tekintse me? saját ké-
szitményii bőrönd és bőr-
dis iműáru raktárimat :: 

CSÁNGÓ 
bőröndög, 

Olcsó szabott árak. A dm fontos. luzeum-körút 5. u . 

rr 
BORHAMLASZTAS 

A modern kozmetika csodája. 
Hámlasztás által a foltos, tarka bőr megtisztul; a 

vastag, kérges bőr megpuhul; az egyenetlen, rücskös, 
bibircses bőr megsimul; az öreg bőr megfiatalodik, ró¬ 
zsás, üde lesz. 

A 18 év óta fönnálló 

Kozmetikai Gyógyintézetben 
melyet dr. .Tutassy József bőrgyógyász, egészság¬ 
tantanár vezet, egy hétig tart egy arczhámlasztás. 

A ki az intézetet nem látogathatja, az megveszi 

= Bőrhámlasztó készlet = 
neve alatt összeállított ártalmatlan hámlasztó szerein¬ 
ket (folyadék és kenőcs, dr. Jutassy receptjei szerint) 
s a bő használati utasítás-alapján önmaga végzi a sike¬ 
res bőrhámlasztást, mely azonban drasztikus és feltűnő. 

A Bőrhámlasztó készlet elmulasztja a tág bőr-
pórusokat a bennük ülő évtizedes mitesszerekkel együtt; 
eltünteti a pattanások nyomait; elsimítja a lencsefol¬ 
tokat és a kisebb sebhelyeket (himlőhely); leszedi a 
legmakacsabb ezeplőt és májfoltot; a lúngvörös rózsa-
pattanást és a kékes borvirágot is letarolja. 

Börhámlasztó készlet ára 5 korona és kapható 
minden nagyobb gyógyszertárban s drogériában. Direkt 
rendelhető utánvéttel ezen a czimen: 

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

l 

KÍNA BORA VASSAL 
_ , . . . u i k n s kiállítás 19O6. Legmagasabb kitűnt. 
Erönitosrcr gyengélkedők, vérszegények él 
labbadozok százaára. Étvágygerjesztő, ideg-

erö»itö és vér javít ó szer. 
kiinnö li. "UOO-nál több orvosi vélemény. 
I. Serravallo, o. ú üt. iiinri mllitó Trieste-Barcola. 

Násárollutó • ^yógyszertarakbau félliteres ütegekben 
k 4.BO, iueres üvegekben K 4.80. 

r rtn 
— VALÓDI 

PALNA-HIUCSUK-
SAROK VAN CIPŐJÉN\ 

HA MÉM 

T«r«é)ii*tfi RBéniftvdáft a m o h a i 

ÁGNES 
forrás. Legjobb ««»UI, éi » utfital. Kitint iiolfiUtot 

»raroknal. 
Idején prlaerratlT 

Siet-
kftldeae Edesknty L.' 

Kaphat ft mindenütt. 

AKOCZI KOLLÉGIUM 
internátus középiskolai tanulók ré¬ 
szére. Tájékoztatót küld a Kollégium 
Igazgatósága, Budapest, Oszlop-uttza 35. 

l 

\ 
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. — DETJTSCH EKNÉ, Deuíech Vilmos tőzsde-
tanácsos tizennyolcz éves leánya Budapesten. — 
Özv. iíűLLEB BEBNÁTNÉ, 70 érés korában Szek¬ 
szárdon. 

EGYVELEG. 
* Űj muzeumok Nápolyban. Nápolyban két 

muzeumot terveznek. Dél-Olaszország, közép és 
újkori modern műemlékeit a Palazzo Castelnuovo-
ban helyezik el, míg egy új Pompéji múzeum az 
ásatások eredményeit gyűjtene egybe. (G. L) 

A nyá r veszedelmei és a csecsemők. 
A csecsemőkor halandóságának legnagyobb százalékát 
a nyári megbetegedések szolgáltalják. Ezek közül is 
a legveszélyesebb a hasmenés, a gyermekek gyomor-
bélhurutja, mely elég gyakran pár nap alatt kioltja 
a csecsemő életét. 

A gyomorbélhurutot többnyire a tej baktériumai 
okozzák, melyek a nyári hőségben rohamosan szapo¬ 
rodnak és a tej bomlását is előidézik. A teliéntej 
nemcsak akkor veszélyes a gyermekekre nézve, a mi¬ 
kor már láthatók is a bomlási processus eredményei. 
Éppen ezért kiküszöbölendő lenne a tej a gyermekek 
étrendjéből, a forró évszak idején. 

A meleg időjárás alatt a tehéntej csak olyan alak¬ 
ban adható a gyermekeknek, mely a mellett, hogy a 
tej alkotórészeit bomlásra nem képes állapotban tar¬ 
talmazza, tápláló és fcinnyen emészthető anyagok 
hozzáadásával kifogástalan táplálékot képez. Ilyen kö¬ 
vetelményeknek felel meg az általánosan ismert Nestlé¬ 
féle gyermekliszt. 

A csecsemő bélkatarrhusát a legkönnyebben 
a «Kufeke» és tej használatával kerülhetjük el. Mert 
a «Kufeke» tejjel jobban ellentáll azoknak az okok¬ 
nak, a melyek a bélhurutot idézik elő. A tKufeken 
a tejet tartalomdusabbá, könnyebben emészthetővé 
teszi, megakadályozza a gyakori emésztési zavart és a 
gyermekek pompásan fejlődnek. 

Különös figyelemre érdemes lapunk mai 
számának hirdetési rovatában található Pauncz Gyula 
jóhírnevű vaj és túró nagykereskedő hirdetése, mely 
talán első sorban nyaralókat és vendéglősöket érdekel 
majd. Kilünő árút tart Pauncz Gyula cég a központi 
vásárcsarnokban levő üzletében, melyet rendkívül 
méltányos áron szállít vidéki megrendelőknek is. 

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

Csángó bőröndösnek a finora bőráru készítménye, 
által&'josac ismertek és kád veitek, különösen ögyelemre 
méltók az álíala most forgalomba hozott «Rekord« 
kázitásk&k, a melynek megtekintésére a t. közönség 
b. figyelmét felhivjuk. Üzlete Múzeum-körűt 3. szám 
alatt van, Lásd a czég hirdetését a jelen számunkban. 

Szerkesztői üzenetek. 
Versek Vernard de Ventadorn modorában. Nem 

szeretjük a másvalaki modorában írt verseket, valamint 
azt sem szeretjük, hogy ha valaki előre elhatározza 
magában, hogy pl. cavatinát fog Írni s aztán az a 
fődolog, hogy cavatina legyen, s nem az, hogy jó 
vers legyen. Mi jó verset kívánunk, semmi mást. 

Bolyongás a Hold-ntczán. Májusi alkony. A kiben 
eredetiség nincs, annak kezében sablonná válik min¬ 
den, a mihez hozzányúl. Az a hang és stílus, a miben 
ezek a versek vannak írva, elég új, de máris sab¬ 
lonná tették az olyan eredetiség nélküli utánzók, mint 
e versek szerzője. 

Bab. Dohos, mondvacsinált romantika, lelketlen, 
száraz döczögéssel megírva. 

A 2688, számú feladvány megfejtése Onitín Valértől 

1. Fb.7—cí..„ Kf4—g5 (a) 1. . '.'. Kö—g8 
1. Fc2-dl . . . Kg5-h6 2. Fc2-dl Kg3-f4 
3. Ve2—h5 f matt. 3. Ve2—e5 t matt. 

A 2689. számú feladvány megfejtése Feigl M.-től, Bécs. 

í. b2-M . . clxbS 1. L g6xf5 
2. Vfl—e2 stb. 2. Fd8xf6 f stb. 

í> c. 
í. . . . . „ Kd4-e5 1. . . . . . . . . . Fh4-el 
2. Fd8—f6 f stb. 2. Vfl—e2 stb. 

SAKKJÁTÉK. 
2699. számú feladvány Dr. Gold Sámueltől, New-York. 

SÖTÉT. 

8r 

Helyeién fejtettek m«g: Merényi Ltjos. - Oeút 
József és Stark Vilmos. — A iBudapeiti Sakk-kört — 
A tPudaperíi III. kér. Sakk-kört — Ladányi Antal. — 
Wyschogrod Pál. — Beér Mór. (Budapeit). — Németh Péter 
(Ciongori. — Kintzig Bobért (Fákért.) — Malter Nándor 
(Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó 
János (Bakmy-StentUíttló). — A tGySri Sakk-kört. — 
Székely Jenő. — Mészey József (Gyór). — A tZborói 
Tártaikon. — A iKaloctai Katoliktu-kört — Veöreös 
Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodzáwjlak). — 
A •Dunaföldvári Egyenlötégi kört (Duxaföldvár > — Barcsa 
Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajduhadháia). 
A tLéibicti Gazdasági Katzinú.t (Leibicz). — Lustyik János 
és Szivák János (Alberti-Irta).—*C$engeri Katzinói (Ctenger). 
Király Mihály (ZeiOa). — Knnz Bezső (Temetrékdt). — 

Budai Sakkozó Tártatág (Budapesti. — Patkó Imre (Talpas) 

KÉPTALÁNY. 

d e 
VU.ÍOOS. 

Világos indái éa a második lépésre mattot ad. 

A 2687. számú feladvány Feigl M,-tól, Bécs. 
A feladvány, sajnos, mellék megfejtéses, ami azonban a 

legkiválóbb feladványszerzőknél is megesik. 
1. Ve7—cB t Ke5—e4 
2. Vc5—d5 f matt. 

A 23-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Ha valaki boldoggá tett másokat, megér¬ 
demli, hogy maga is az legyen. 

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

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

Sápkórnál, vérszegénységnél 
a test általános erősítése nem kisebb fontosságú, mint a vér vastartalmának fokozása. A Vas-
Somatose mindkét hatást egyesíti magában és ezért az egyszerű vaskészitményeket felülmúlja. 
Ezenkívül előnye, hogy nem okoz székrekedést, a gyomrot meg nem terheli, a fogakat sem 
meg nem támadja, sem meg nem feketiti. 

Rendesen már néhány heti Vas-Somatose használat után jelentékenyen emelkedik a vér 
vastartalma és szűnik a lábak gyengesége és fáradtsága, a szivdobogás és más tünetek. Egyúttal 
fokozódik az étvágy, a gyomor- és bélműködés szabályozódik, a közérzet és az erőbeli állapot javul. 

Tessék a Vas-Somatoset a gyógyszertárakban és drogériákban poralakban (izmentesen) 
vagy folyékony alakban (édesen) kérni. Utóbbi kísérletezésre a leginkább ajánlható. 

0 fensége lózuf \ 
föhs. kim. szíí' 

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

bán. 

• «• «» «» •» «• «» », . . . . — . . . . „ — ._ . . 

LŐW SÁNDOR 
Telefon 62-68. 
Budapest, 
_ p i ó k ü z l e t 

ékszerész és órás Telefon 62-68. 
VIII., József-kőrút 81. szám. 

alatt: Trencaéntepliczen. Telefon. - — 

D u s r a k t á r mindennemű 
chronograf, chronometer, 
stoper-, ütő-, zseb-, utazó-, 

álló- és fali órákban. 
S p 6 C Í a I 

[ 

TÁTRALOMNICZ 
üdülőtelep, modern szállodák, vizgyógyintózet. 

Golf. Galamblövészet. Vadászat. Halászat. Kirándulások. 
legelsörangu gyógyfürdő 
Lóversenyek. Tennis. Gól.. 
Vasút. Posta. Távirda. Tel. Prospektust küld ás igazg. Gnndel Károly, igazgató. 

Ae izzadságból származó feldörzsöléseket, tüzességi fájdalmakat, kipállást, viszketést, «ömört Btb. a legbiztosabban megszfin- Kíméli a rahál, ezipot *s a hirisnyát Ar» kimerítő 
tét a Csitáry-féle tSALINILi, mely az egészségre teljesen ártalmatlan, nem szárítja, repessti fel a bőrt, hanem elmulasztja a h«szniliti ntuitással 1.10 lill. Főraktár Török 

láb-, kéz- és hónalj-izzadást 
J. Budapest , Kirily-ntcu 12. UtioTéttel ft(ty 
11 t pénz előzetes beküldésekor franco köldi: t« 
CSITTJEIT gyógyszertára Bernida, 

(Veszpram-megye). '—— 

Ha fáj a feje 
mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elumlaiitja. 
Készíti Beret-vA.su Tam<V« gyógyszerész Klgpenteir . 

ne tétovázzék, hanem 
•__ ^ használjon azonnal Bcrctvás pastillát 

J fillér. — Kapható minden gyógyaMrtárban. 
ajánlva. — Három dobomil ingyen poétái iiillitá«. 

— Áru l korona 20 
* * * * Onroaok által 
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Egy betegségben ezer más. 
• Az az ember, kinek idegei meg vannak támadva, 

ezerféle betegségben szenved s mégis csak egyben», 
mondja egy hírneves idegorvos. 

És ebben a mondásban sok az igazsági Ha száz 
idegbeteget megkérdezünk, hogy tulájdonképen miben 
is nyilvánul betegségük, százféle választ fogunk kapni 
úgy, hogy a laikus ember, nem fogja elhinni, 'hogy ez 
a száz ember egy és ugyanazon betegségben szenved. 
Az orvos azonban tisztában van azzal, hogy az ideg¬ 
betegség a legkülönbözőbb formákban nyilvánul meg. 

Fejfájás, szaggatás a tagokban, hátfájás, fájdalom az 
arcban, a nyakban, karokban és derékban, vértódulás, 
szivdobogás, álmatlanság, igen élénk vagy rémes álmok, 
szédülési rohamok, túlságos érzékenység mindenfele 
zaj iránt, ingerlékenység, különösen reggeli ébredés 
után, nyugtalanság, feledékenység, sárgás foltok a test 
különböző helyein, abnormális ütés az erekben, görcsök 
(nevető, siró, ásitógörcsök), süketség érzete, kezek és a 
térdek reszketése a legkisebb izgalomnál, kékes karikák 
a szem alatt, fülzúgas, irnpotentia, félénkség, ivás és 
kicsapongó életmódra való hajlam és még számtalan, 
kevésbbé feltűnő jelenségek lépnek fel egyenként, vagy 
többesével, melyek valamennyien kétségbevonhatatlan 
jelei az idegek betegségének. 

Az idegrendszer legfontosabb része az agyvelő és 
ennek folytatása, a gerinczvelö. Innen indulnak ki az, 
egyes idegszálak, melyek az egész testet behálózzák. 

Az idegbetegség tehát a legtöbb esetben az agy, 
illetve a gerinczvelö betegsége. A súlyosabb idegbeteg¬ 
ségek, ha az agyban fészkelnek, súlyos bénulásokat 
okoznak s rövid időn belül végzetessé válnak. 

Ezért ajánlatos az idegbetegséget már kezdetleges 
stádiumában, midőn' még csak idegesség alakjában 
jelentkezik, komolyan venni és a továbbfejlődést meg¬ 
akadályozni, mert sohasem lehet tudni, hogy mire 
vezet. 

De hogyan akadályozhatjuk meg a továbbfejlődést ? 
Minden munka, melyet végzünk, anyag elhasználá¬ 

sával jár. A gőzmozdonynak, hogy munkát végezhes¬ 
sen, szénre van szüksége. Az izmok munkája. tojásfe¬ 
hérjét használ el, az idegek, respective az agynak mun¬ 
kája phosphort. Természetesen nem azon mérges 
formájában, mint a hogyan a gyufán találjuk, hanem 
szervesen lekötött formájában, mint lecithint. 

A tudománynak sikerült az idegtápanyagot, az úgy¬ 
nevezett lecythint, nagyobb mennyiségben feldolgozni 
és a beteg idegek gyógyítására alkalmassá tenni. 

. Dr. Erhard Arthur K. f. b. t. Berlini czég «Visnervin» 
né-? alatt Lecythinből előállított, gyógyszert hoz forga¬ 
lomba és lehetővé teszi mindenkinek, a ki iránta 
érdeklődik, hogy teljesen ingyen kísérletet tehessen 
vele. Elegendő, ha a fenti czimre egy levelezőlapot ir, 
melyben ingyen próba elküldését kéri, azt azonnal 
megkapja és kap azonkívül ugyancsak ingyen egy 
érdekes könyvet is, mely az idegrendszernek, a külön¬ 
böző idegbetegségeknek és a gyógyulás lehetőségének 
részletes és könnyen érthető leírását tartalmazza. 

A czégnek ilyen irányú munkálkodása már sok 
áldást brozott, a rnit legjobban bizonyítanak a szám¬ 
talan, a czéghez küldött hálairatok. 

Ezek közül jellemző az alábbi két levél: 
Szentes 1910 április 12. 

Fogadja hálás köszönetemet az ön által készített 
Visnervin idegtápláló és erősítő piruláiért, mely már 
az első napokban nagyon is észrevehetően áldásosán 
használt. Pedig már -15 éve, hogy nagymérvű ideg¬ 
betegségben szenvedtem. Aludni mit sem bírtam, hiába 
dolgoztam naponként a legnehezebb munkákat, minő 
a gabonacséplés, aratás és kukoriczakapálás. 

Csak azt sajnálom, hogy már régebben igénybe nem 
vettem az Ön Visnervinjét, mely csodás jó hatással 
van idegeimre. Nem mulasztom el ismerőseimnek és 
jó barátaimnak ajnálani a Yisnemnt. Ismételten a leg-
hálásabb köszönetemet küldőm Nagyságodnak. 

Csernns Lakács István. 
Karczag 1910 április II. 

Tudatom Önnel, hogy a 3 doboz Visnervinjének 
elfogyasztása elégségesnek bizonyult a használat előtti 
álmatlanság, hát-, nyakfájás és komolyságom gyógyí¬ 
tására. Továbbá a hozzám küldött 3 doboz elfogyasz¬ 
tása annyira átalakított, hogy a további használatot fö¬ 
löslegesnek tartom. 

Végül leghálásabb köszönetemet fejezem ki a Vis¬ 
nervin nagy eredményű használatáért, igyekszem beteg 
ismerőseim körében terjeszteni. K. Szabó Imre. 

Ausztria, Magyarország, Németország, Oroszország, 
Anglia számos orvosai meggyőződtek a lecythinnek az 
idegekkfil kapcsolatos betegségeknél való kiváló hatá¬ 
sáról és többek között dr. Lapponi tanúr, XIII. Leó 
pápa őszentsége háziorvosa, a gyógyszer feltalálójához 
lelkes elismerő levelet intézett, melyhez arczképét is 
mellékelte. 

Mindenkinek, a ki magán az idegebetegség valamely 
megnyilvánulását észleli, ajánlható, hogy dr. Erhard 
Arthur K. f. b. t., Berlin W. 35, Abt. D. 81. Visnervin-
ji'-r,-l kísérletet tegyen, mert az a szer, mely ezreknek 
segített, megérdemli, hogy megpróbálják, különösen ak¬ 
kor, ha a kisérlet nem kerül többe, mint egy levelező¬ 
lap árába. 

Szt-Lükácsfördő gyógyfürdő, Buda. 
Téli ée nyári gyógy¬ 
hely. Természetes forró¬ 
meleg kénes források. 
Iszapfürdők, iszapboro¬ 
gatások, másságé, viz-

gyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógyviz-
nszodák. Olcsó és gondos penzió. Csnz, köszvény, ideg¬ 
bőrbajok, lakás, ellátás felől kimerítő prospektust küld 
ingyen a SxL-Lnkacsfflrdö IfUgaUsága, Buda. 

Ú J 

SÍRKŐ 
nktár 

BOROS és KOHN 
Bpert,VI., Vácil-körát 7. 
(Váczi-kSmt sarok.) Sir-
tőTek n«gy választékban 
egyszerű és modern kivi¬ 
telben a legolcsóbb árakon 

kaphatók. 

Üdülő nyári 

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

KWIZDA 
fiié 

-= FLUID: 
Kígyó -védjegy. 

Turista. 
fluid. 

R e g b e v á l t aromatikus 
bedörzsölés az inak és iz-
ir. k erősítésére és edzésére. 
Tű sták, kerékpározók, va¬ 
dász i és lovasok által siker¬ 
rel használva elő- és utó-
erősitésre nagyobb túrák után, 
mint segitőszer köszvény, 
rheuma, ischias, zsábánál. 

Egész fivér ár» K 2.— 
Fii üveg- ára X V3O. 

Kwizda.féle FLUID 

tárakban. — Főraktár' 
T ö r ö k J ó s i e f gyógyszerész¬ 
nél Budapest, Király-utoza 12, 

Andrássy-ut 26. 

CSÍZ.FÜRDŐ. 
A kontinens legtrősebb j ó d -

b r o m gyógyfürdője, nagy 
r a d l o a e t i v l t á i M a . Mtelepö 
gyójryeredmények t mirigyek 
megbelegedései,»érb»jokÍ5 mind-
»on (Ikiti betegségeknél, hol l 
jód mint ipeoifienm jS ilkal-
mázasba. Ivó, fördf, izzisztó. hi-
degfixkurúk, iiénsavas fürdők. 
Meítnyilis május l-én. Kényelmes 
eliórcndü bérházak, szanatórium, 
gyógyszertár, zongora, lawn-tín-
nisz, tombolák, kirándulások. — 
Vasútállomás, posta, távirda hely¬ 
ben. Ilivnalos orvos Kallós Jenő 
dr. Allamhivatalnokok, katona¬ 
tisztek el/v-utóidényben 30°,o k«d-
Tezményban részesülnek. Prospek¬ 
tussal szolgál a fönlöigazgitóság. 
Ca i i i gyógyvl i otthoni hasz¬ 
nálatra kitnnöen bevált, megren¬ 
delhető a fördöigazgatóságnál és 
Edeikaly L. fóelárusitónál Bpest. 

BDTOR 
Ízléses és szolid kivitelben 
teljes lakberendelések késs-
pénz vagy részletre kapható 

Sárkány J. 
bmori, osnál, BndaMst, 
VII., Erwóbít.körnt 26. sx 

műhely ée raktár. 

Félig ingyen ! 
Egy embernek sincs löbbé szüksége arra, hogy 3(10 koroniért 
valódi aranyórát vegyen magának, amióta ezt. az ilt képen bemuta¬ 
tóit kitűnő szerkezetű E l e k t r o a r a n y ó r á t (System Glashütle) 
gyártják. — Az óra tokja háromfedelS és abszo lú t v á l t o z -
h a t a t l a i i a ranyszer i i fémöntvény , 
mely azonkívül elektromos utón vastag, valódi 
aranyréteggel van bevonva úgy. hogy kiváló 
tartósságáért teljes jótállás vállalunk. " 

Az Elektro aranyórát nem lehet a valódi 
200 koronás aranyórától megkülönböztetni. 

Pontos járásért fi évi írásbeli jótállás. Ró¬ 
mai vagy arab számokkal. 

Ára csak 11 kor. 80 fill. 

Csak 

K 11.80 

A j á n d é k b a k a p ráadásul minden arany¬ 
éra vevő ejcv szép Elektro aranyóra lánczot. '.•. 

Egyedüli elárusító utánvét mellett 

HEINBICH KERTÉSZ, WIEN, 
I., WOLLZEILE 34 -TJ. 
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'PAPEK JÓZSEF 
3ÓRÖNDÖS ÉS flNOM BŐRÁRU KÉSZÍTŐ 

Vili. Rákóczi uMo. 
Kizárólag jobb minnös 

Árjegyzék Ingyen és bérmentve. 

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

Budapesten, I.,Mészáros-otcza 58, sz, 
Telefonszám 41—48. Sürgönyczim: Cartonage. 
— — — Gőieröre berendelve. ————— 

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

• ZEA • 
havikötő, a legkényelmesebb 

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

drogéria 
Budapest J.Marokkói-n. 2 

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

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

IOHR MÁRIA C»lphe-, vegyé.ietl tígititó én featéueti 
intézete. Gyár: VIII., BaroM-ntou 85. 

* * * * Esalőtt . * * * * 

Fiókflzletek: IV^ Kskü-út 6, VI, Andrá.sy-út 16, 
VIII, Jónef-kOrúi 2, IX, Calvln-tér 9, V, Harmln-

cia.i-utcia 8, VI, Teréi-kOrút 89 

KNUTH KÁROLY 
:: MÉRNÖK ÉS GYÁROS :: 
C«. és kir. fenseg-e József fóher-
n cieg- udvari szállítója. :: 

Gyir és iroda: 

Budapest, YD., Garay-n. 10. 

Központi viz- és gőzfűtések, légszesz- és 
vízvezetékek, csatornázások, szellőztetések, 
szivattyúk, vizerőmüvi emelőgépek stb. stb. 

Tervek, költségvetések, jövedelmi előirány-
:: zatok gyorsan készíttetnek. :: 

Villanyerőre berendezett 

Szőrme-, 
szőnyeg megóvó-, 

poroló- és 
tisztító-intézet. 

Ablak-, lakástisztitó, szobabeeresztő, pormente-
sitő és féregirtó vállalat. 

Kér bér Henrik, Budapest, 
VIII., Nap-utcza IO. szám. Telefon 53—55. 

Alapittatott 1890-ben. 

KERESZTÜL TÖRVE 
a kezdet nehézségein 
ma már a szabadalm. 

Hamu¬ 
rosta 

a háziasszonyok ked¬ 
vence ! Oly egyszerű 
és nagyszerű, amilyen, 
rengeteg időt éa fárad¬ 
ságot takarit meg és 
sok veszélytől óvja 
meg Önt. 

Folyosóra menés, 
ra j ta tás , lóbalás a 
múlté . Vele a vasalás 
élvezet. Már az első kísér¬ 

let elragadja és hálásan tovább ajánlja. Kérjen ingyen és bérmentve 
illusztrált leírást. A Hamurosta darabja K 2 -8O. Kapható minden 
szakbavájjó üzletben. Veiérképviselők A R A K , F E H É R és 
T Á R S A Budapest, VIII., József-körűt 33. — Postai szétküldés 

utánvéttel, vagy az összeg előzetes beküldése ellenében. 

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

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

SzékatalakitáRok! 

Hirdetések felvétetnek Blockner l. hirdető-
irodájában,IV. Semmelweis-u. 4. 

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

gyengeség ellen. 
Étkezés közben véve, megóv a gyo-
morterheléatől. Egy üveg ara 

3 kor. 2O üli. 
Kapható: 

minden gyógyszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

Cs. és kir. szab. 
eórvbi i tnlrat Pneum.atik,us. 
OCl VttUlU&Gl gummi-pelottával 

m 

gUIHIll l göroérharianyákat 
_ » l ' v— 1.—t műkezeket, mű-
muiaoaKBi, fűzőket. 
testegyenesítő,Sets,t l.ám; 

egyenestartókat, valamin! a 
K.t«<»jl.»o1Á«~t10z tartozó ösz-

Detegapoias „z,>czikukeike-
szit a technika legmodernebb elvei sze¬ 
rint a legjutányosabb gyári árak mellett 

KELETI J. 
ős. és kir. szab. sérvkötők 
ás testegyenesitő ffépek gyára 
Bpest, IV., Koronaherceg-!!- \1, 
Legújabb képes árjegyz. ingy. ésbérm. 
Alap. 1878. Telefon 13—76. 

+Soványság. + 
Szép, telt testidomokat, gyönyörű 
keblet nyerhet a törvényileg védett, 
«BÜSTERIA» eröpornnk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: PárisbanWOO, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben 1903. 
Hízás 6-8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati utasí¬ 
tással 2'75 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
nische Institat Dr. Franz 
Steiner & Co., Berlin 57., 
Königgratzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertára Bndapest, VI.. 

Király-utcza 12. szám. 

Olcsó 
cseh. 

S kilé : ni .osztott 12 K, fehér 
pehelypnha fosztott 18 kor., 
24 K, hófehér pehelypuhi 
fosztott 30 K, 36 K. Szállítás 

portómentesen, utánvéttel. 
A kicserélés és visszavétel 

portomegtérités ellenében 
megengedtetik. 12484 

Benedikt Sachsel, 
Lobes Nr. 60. 

Pilsen mellett, B ohmén. 

A Dr. BIBÓ-féle 

Havasi Gyopár Crém 

Főraktár: W o l f gyógyiár 
Kolozsvár, Budapesten 
kapható : T ö r ö k gygyim 
hi irály u. és Operagyógy 

t a r Andrássy-úl. <*» 

-j:\ tégely.... 
Mosdóviz _ _ 
szappan 
púder _ 

l korona 
l korona 
TÓ nllér 

.... l korona 

SZAMOST ELZA 
a magyar királyi «0pera» 

primadonnája Így ir : 

Kedves Doktor l'r.' 
A <t Havasi Gyopár 

Crémo-jét már regen 
használom! 

E kitűnő toilette krém 
a legelsörendü és jóval 
drágább külföldi szerek¬ 
nél sokkal jobb és hatá¬ 
sosabb ! 

SZAMOSY ELZA 
a m. kir. opera 

művésznője. 

8AVANYUVIZ. 

MARGIT 
Beregmegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag 8 különös én a lég«ő-
nervek hurnto* bántalmainál igen jó hátain még 
•. .-. akkor is, ha verteseit esete forog fenn. .*. .'. 
Megrendelhető: ÉDESK.UTT L.-nél Budapesten és 

a forrás keaelőségénél Munkácson. 

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 sporté és fegyverárjegyzéket e lapra hivatkozva küldök ingyen és bérmentve 

HUZELLA M. Budapest, IVvVáczi-utcza28. 

; Feltétlenül megbízhatóan működő tiszta, baktériummentes, hygienikus, félméteres 

kristály-j égtömböket 
— készítő, legjobban bevált teljesen veszélytelen amerikai szabadalm.-

„BflHEL" 
A gép nagysága szerint 

15 p e r e , 6 kg. fe 10 tg. kristályjeget 
állít elő fagy-sóval, mely kiszárítva mindig újra meg 
újra, veszteség nélkül használható. A jég előállí¬ 
tása csupán a fagysó újbóli kiszárításának munkájába kerüL 

AB E LE S EMIL 
Egyedámsitó: 

'L Budapest, V., Váczi-út 14. 
Bemutatás naponta d. u. 3—6 óra között Sürgönyczim : HAllSEL BUDAPEST. 
Árjegyzék ingyen. -- — Megrendeléseket sorrendben 8 napon belttl intézünk eL 
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WESZELY ISTVÁN 
•port újdonságok üílete IV., Vicsi-ntcia 9. sxám 
kirakatát tessék megtekinteni. Gyermekek öröme: repülő-
versen; emléktárgyak, Latham, Orade, Demoi»elle, 
BUrlot repülőgép kis modelek. — Repülőgép model-

alkatrénwV 

Hölgyek figyelmébe 
MielőttL divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

— tekintse meg = 

PAPEK JÓZSEF 
bőröndös és finom bőr¬ 
áru készítő kirakatait 

Bndapest, m , Bákóczi-út 15. 

A M A R G I T - C R E M E a förangn hölgyök kbdrencz 
siépitö szere, az égisz világon el van terjed™. 

Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr 
azonnal felveszi és kiváló hatást 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 védjefrygyel lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilven készítményért rállal a készítő mindennemű felelősséget 

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

Arat l K. Margri*-s«appan 7O flll. Mugit-pond«r 1-30. 

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogoa-üzletben. 

R A T I O N A L I S 

HOMOKÉRTÉKESITÉS 
hez szállítunk munkaképes 

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

Dr. GASPARY & Co. 
Markranstadt (Németország). 

228. számú brosúra ingyen. — 

Kizárólag elsőrangú 

bőröndök és 
bőröndáruk 

kényelmes havi lefizetésre, 
Kimerítő bőröndárjegyzék kívánatra ingyen 

Aufrechl e's Goldschmied utóda 

TársaH-T. 
Budapest, IV., Károly-körat 10. szám, 

Nyaralók és vendéglősök figyelmébe!f 
PAUNCZ GYULA 

= = vaj és túró nagykereskedő = = 
Budapest, Köiponti vásárcsarnok. — Ajánl naponta 
friss tea vajat kgrmként 3 kor., lés főzóVajat kgrmként 
2 kor. 2O flll. Postai szállítás naponta utánvét mellett. 
Telefon 48—14. Telefon 48—14. 

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

Erényi „ICHTHIOL-SALICYL'-t 
Ufl<,7nj5jUpfA, a z arczon, hajközötti bőrbáj és kiütéseknél, ótvar,' végbél és lábközött gyakran előforduló feldörzsö-
ndMUdilldlU ' lések, kisebesedesek.es viszketés! bántalmaknál, melegség által képződö 

nyilatkOZatOk 

OrVOSi nyilatkOZatOk 

QrVOSi nyilatkOZatOk 

OrVOSJ 

ött kipállott égető fájdalmaknál. 
a legjobb deslnlldáló, hűsítő, erősen szárító szer. 

fáldalomcslllapitó hamorrhoidás 

l o ^ a s z t i a > vlssza«e|lődését gyorsítja, tüzességét elveszi, fájdal-

StókllíeemeUeSséSkkSdnák a n é l k ü 1 ' "bárminemű 

n y i l a t k O Z a t Q k S Z e r i n t : hl^n
siffa|,k"ll'1

k*ífflekn*1' ó'™™". nedves éSszárazsömörnél,Alszkete«ségl 
T — - , - borbajokHal, ahol az összes szárító, gyógyító és desinliciáló szerekkel (zink, kar¬ 

. , . . . , , , ¬ 
ból, jodoiorm, dermatol, xeroform, sublimat, praecipitat, Sallcyl, Ichthiol, stb.) nem lehetett eredményeket felmutatni -ott a vilórti 

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

mellőzni. 
Egy külföldi t a n á r le¬ 
vele : Budapesti sógorom 
révén az Erényi Ichthyol-
Salicyl híre ide is eljutott 
és nagyon őrölök, hogy ké¬ 
szítménye a hirdetett beteg¬ 
ségek ellen mindenkinél' 
szépen bevált. -Magam is 
mindig valami régi bőrbaj¬ 
ban szenvedtem és most 
nyoma sincs betegségemnek. 
Nagyon szép dolog, hogy egy 
magyar gyógyszerész ma¬ 
gyar készítményével ilyen 
szép sikereket arat Igaz tisz¬ 
telettel vagyok Dr . N. D. 

Köszönő levelek. 
Egy légy í 6 így i r t : Tekintetes gyógyszerész úr ! 

Igen örülök," hogy az újságban megtaláltam hirdetését. 
Mióta az Erényi Ictíthyol-Salicy'ilt kenegetem fájdalmas 
láb-sebemre, azóta- a folyás megszűnik és a seb heged. 
Kérek még egy dobozzál, hogy. teljesen megszabadul¬ 
jak bajomtól. Szívélyes üdvözlettel H. K. 

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

Egyedüli készítő: 

Diana-gyógyszertára 
BUDAPEST, 

f l •• 'ír 

ly-konii 5, Iredeü nagy doboz ára 3 korona. (Postai rendelések utánvét mellett aznap eszközöltetnek,) 
" " " • ^ • ^ ^ • • • • • • • ^ • • • ^ • • • • • M 

Fr»nklin-Tárwű»t nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntoia 4. u . 

Egy körorvos levele: 
Tisztelt gyógyszerész ór! 
A feleségem részére hoza¬ 
tott .Erényi Ichthyol-Sali-
cylti egy végbél közötti 
viszkető acut bajnál próbál¬ 
tam ki, melynek eredménye 
oly kielégítő volt, hogy ez¬ 
után csakis az Ön szerét 
fogom betegeim nek rendel¬ 
ni. Tessék gond oskodni ar¬ 
ról, hogy , az i tteni gyógy-
tárból is ; beszerezhető le¬ 
gyen. Szolgálatára minden¬ 
kor kész vágyó k tisztelettel 

Dr. M. B . 

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

HOITSY PÁL. BUDAPEST, JÚLIUS 10. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek : 

(Egész évre — 
Félévre _ _ 
Negyedévre — 4 korona. 

A f Világlcmníkdf-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekbe! a postailag meg¬ 

határozott viteldíj Is csatolandó. 

AZ ÚJ ÖRSÉG. 
A törvényhozás új elnöksége. 

H O G Y AZ ELNÖKSÉG a legmagasabb méltó¬ 
ság, ezt talán sehol se demonstrálták 
olyan szemmelláthatóan, mint a magyar 

törvényhozás két Házában: a Tisztelt Házban, 
meg a Méltóságos Házban. Nem volt egészen 
megokolatlan az a szemrehányás, hogy a világ 
legfényesebb és legpazarabb komforttal beren¬ 
dezett parlamenti palotájának építője az elnö¬ 
kök kényelméről gondoskodott legkevésbbé, a 

mikor az elnöki magaslatot elfelejtette — lift¬ 
tel is fölszerelni. Az Indiák császárja nem 
trónol akkora magasságban, mint a mi kép¬ 
viselőházunk és főrendiházunk elnökei. Ezért 
bajos is őket a szokott hasonlattal a törvény¬ 
hozó orchestrum karmestereinek nevezni. A kar¬ 
mesterek nem ülnek ily roppant magasságban. 
Inkább a parlamenti oczeán világító tornyainak 
mondhatnók talán az óriási bástyákat, a me¬ 
lyek tetején őrködnek, a Házszabály reflektorá¬ 
val és az elnöki csengő szavával dirigálva az 
igaz ösvényre a vita hajóját, a mely bizony 

könnyen és sűrűn eltéved ezen a kiszámítha¬ 
tatlan és fölötte viharos kedvű vizén. 

Hogy erre a toronytetőre mindenképen ne¬ 
héz mesterség följutni, a minapában a jó öreg 
Madarász apón láthattuk, a ki fiatal erők sze¬ 
rető támogatásával egyszer ugyan véghezvitte 
ezt a turista-bravourt, de többször már nem 
kért a terhes dicsőségből. 

Különben már a korelnökök föl is oldattak 
díszes tisztjük föladatai alól. A parlamenti ten¬ 
ger világító tornyait megszállta a hivatott őr¬ 
ség, a melyet a király bizalma, meg a többség 

11 

Koller utódai fényképei. 
BERZET1CZY ALBERT, A KÉPV1SELŐHÁZ ÚJ ELNÖKE. GRÓF CSÁKY ALBIN, A FŐRENDIHÁZ ÚJ ELNÖKE, 


