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KÉRÉSZTŐL TÖRVE 
a kezdet nehézségein 
ma már a szabadulni. 

Hamu¬ 
rosta 

a háziasszonyok keil_-
vence! Oly egyszerű 
és nagyszerű, amilyen, 
rengeteg időt és fárad¬ 
ságot takarít meg és 
sok ..veszélytől óvja 
meg Önt. 

Fo lyosóra menés , 
fn j t a t á s , lobá la* a 
m ú l t é . Vele a vasalás 
élvezel. Már <z első kísér¬ 

let elragadja és hálásan tovább ijinlja. Kérjen ingyen és bérmentve 
illusztrált leírást. A Hamuroslá darabja K 2'8O. Kapható minden 
nakbavágó üzletben. Vtiérképviselők 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. 

3£3£ BALZSAMA B ^ 
Csakis az a p i o m véd jegyű az igazi. A légzőszervek min-
den megbetegedése, köhögés, vérkiipés, rekedlség. hörghurut, 

tüdőbaj. gyomorgörrs és más gyo-
morbajok, minden belső gyulladás 
ellen, totálibá étvágytalanság, rossz 
emésztés, székrekedés stb. ellen biz¬ 
tosan hat. Külsőleg, szájbetegségek, 
fogfájás, égett sebek, kiütés, nyilalás 
és különösen influenza ellen stb. 
használ. 2 kicsiny vagy ti duplafivrg, 
vagy egy nagy családi üti üveg 5 K. 
T H I É R R Y A . gyógysze¬ 
rész egyedülTalódi C E N T I F O -
L I A - f c E N O C S E meglepő, 
csalhatatlan és utolérhetetlen gyó-
gyilohatásn még a regi, sőt rákos 
sebeknél, sérüléseknél, daganatok¬ 
nál, gynladásoknSl, kiütéseknél; el¬ 
távolít minden idegen anyagot, ge-
jyedésl, sokszor fölöslegessé teszi a 
fájdalmas operáczióL 2 tégely 3*60 K 

i: ScJmtzeníel - Apotheke 
des A. Th ierry in Pragrada bei 
llohitsch. Fönkt. Török J. Bndapest. 

AlltinichtarBalsam 
• i te bMuif ri-iptfaJu 

A M A R G I T - C R E M E a förango hölgyek kbdvencz 
szépitö szere, az egész világon el van terjedve. 

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

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

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

Ara l K. Margit-Mappán 7O fill. Marg-it-ponder l'2O. 

G y á r i j a F ö l d e s K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n . 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-fizletben. 

RATIONALIS 

Cementpadlólapok 
gyártására szállítunk modern 

hydraulikus és könyökemeltyü-
préseket kéz- és gőzerőhajtásra, 
továbbá az összes segédgépeket, u. m. 
keverés, csiszolás, élesítés, zúzás, 
osztályozás stb.-re. Saját munka¬ 
képes szerkezetek. Különlegességi 

gépgyár: 
Dr. GASPARY & Co. 

KABXGRAJTSTADT (Hémetorsiáff). 
228. száma árjegyzék ingyen l 

I! ÚJDONSÁG!! 

Fontos hölfiryeknek 
:: és uraknak! :: 

::: Reform haskötő 
Favorité hölgyeknek 
Beíormöv .Favorité' 
;: :: uraknak. :: :: 
Előnyök: A Reform 
haskötő «Favoritén 

kitűnő szerkezeiénél fogra 
megtartja egyenletes, erős ru¬ 
ganyosságát, anélkül hogy « 
viselés alatt tágulna. Ki tűnően simul a testhez, nem 
alkalmatlan, nem o n t z i k , jótékonyan hat az egész szer¬ 
vezetre, támogat és erősít elgyöngült altestszerve¬ 
ket, megkönnyí t i a havi bántalmakat, föltétlenül biztosítja 
az altest normális tartását, a termetet karcsúvá teszi, csökkenti a 
viselősség, elhizottság és lógó has bántalmait és kitűnő szer arra 
nézve, hogy az altestet a szülés után természetes helyzetébe vissza¬ 
hozza. — Urak is a legjobb sikert érhetik el a 
Reformöv (Favoritéi viselése által. Kiválóképen 
sportüzelmeknél, bármilyenek legyenek, mint a lovaglásnál mini 
lovagló öv stb. kiváló becsii. — A Reformhaskötő "Favo¬ 
ritéi a legelőkelőbb orvosoktól és női klinikáktól melegen ajánl, 
tatnak. Rendelésnél elegendő a test kerületmérete a köldök alatt 
négy ujjnyira. — Kimerítő árjegyzéket küld ingyen és bérmentve 

I hyeienikus különlegességek gyára 
i Buaapast,IV., Koronanerczeg-utczal?. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EGUSZTÁVÉ 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 
I R A m - z o ^ G O R ^ K 
ID/ll/fl egyedüli képviselete 

:: Telefon. :: 
IBA.CH-ÍOugorat játszanak és ajánlanak : 

Backhaas, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Saner, Stefaniav stb. 

Piros ár ez* Piros orr. Piros kéz 
. 

sohasem volt divatban és minden nő és férfi igyekszik ezektől a csúnya bőrbántal-
maktől 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. 
• 

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-' 
színű arczbornek, amely szín olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 
használatra) \ kor. 5O fill. 

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

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

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

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

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5. 

29. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZEBKBSZTŐ 

HÓIT S Y PÁL. BUDAPEST, JÚLIUS 17. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
feltételek : 

l Egész évre _ 
| Félévre _ _ 
l Negyedévre _ 

_ 16 korona 
8 korona. 

— 4 korona. 

A «ViídofíroníA-íi»-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekhez 

határozott viteldíj 
a postailag 

is csatolandó. 
meg-

MAGYARORSZÁGI VÁRROMOK 
Á[AGYAKORSZÁGI várak nem úgy keletkeztek, 

mint a külföldiek. Német- vagy Franczia-
országban hatalmas hűbérurak azért erő¬ 

sítették meg lakóhelyüket, falakkal, bástyákkal 
azért vették körül a székhelyüket, hogy onnan, -
mint sasok a fészkeikből - - prédára mehes¬ 
senek. Adókat sarczoltak a vidékükön, szorgal¬ 
masan űzték az utonállás mesterségét, s hadba 

is szálltak a király felszólítására - - d e csak 
úgy, ha busás ajándékot ígért. Ilyen czélból 
építették az olasz várakat is, csakhogy ott 
nemcsak a vidéken, hanem magában az örök 
városban is. A régi római nagyszabású épü¬ 
leteket tornyokkal, árkokkal vették körül, a 
Hadrián és a Metella sírjából, a Capitolium-
ból, sőt még a Titus diadal-ivéből is várakat 
alkottak, háborúkat viseltek e várak birtoká¬ 
ban egymás ellen a város falain belől, pápá¬ 

kat emeltek és fosztottak meg a tiarától a 
Crescentiusok, Pierleonik, a Frangepánik, a 
Colonnák és a többi hatalmas rablónemzet¬ 
ségek. 

A magyar várak ellenben csaknem kizárólag 
a haza védelme czéljából épültek s az volt a 
rendeltetések, hogy háború esetén a külellen-
séget feltartóztassák. Legtöbb várunk ép ezért 
a nagy nemzeti veszedelem, a tatárjárás után 
épült. Igen sok várat magok a királyok ópít-

(A légkisebb megrendelés is fordnlópostával utánvéttel eszközöltetik.) 

Franklin-Tánrakt nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcM 4. se. FÜLEK VÁRA. 
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tettek, a többieket odaadó híveik. Olyan főúr, 
ki erőszakoskodásra s hatalmi túlkapásra hasz¬ 
nálta föl megerősített várát: akadt természe¬ 
tesen nálunk is. De inkább kivételesen, s olyan 
időben, midőn nagyon aláhanyatlott a királyi 
hatalom. Például polgárháborúk s ellenkirályok 
idején. De általában nálunk inkább áldása 
volt a föld népének a megerősített hely, kül¬ 
földön inkább csapása. 

Ebből pedig azt lehetne következtetni, hogy 
külföldön a királyi hatalom mindent elköve¬ 
tett, hogy a várakat lerombolják, nálunk pedig 
fentartásukról gondoskodott. Csakhogy ép ellen¬ 
kezőleg történt. A mi váraink legnagyobb része 
királyaink óhajára pusztult el. Ebben külö¬ 
nösen I. Lipót jeleskedett. Nem engedte, hogy 
a törököktől visszahódított várakat helyreállít¬ 
sák, azzal a zseniális indokolással: - - nehogy 
ismét elvehesse a török. A nagy uraktól pedig 
megkövetelte, hogy az udvar közelében éljenek, 
annak a fényét emeljék, Bécs gazdagságát 
növeljék s hagyják pusztulni a váraikat. 

így történt, hogy sehol oly kevés vár nem 
maradt a régi korból, mint minálunk, sehol 
oly alaposan romhalmazzá nem váltak az erős¬ 
ségek. Csak azokból a várakból maradt néhány 
düledező fal, melyeknek köveit nem volt érde¬ 
mes széjjelhordani. 

Elpusztultak a nevezetes helyek, melyek sok¬ 
szor adtak oltalmat az ellenség ellen s melyek¬ 
hez a magyar történetnek egy-egy nevezetes 
emléke tapad. 

E romok közül bemutatunk az olvasónak 
egynéhányat. Füleket, melynek falai között 
kiáltották ki királylyá Thököli Imrét, melynek 
oltalma alatt a török világban három megye, 
Pest, Nógrád és Heves tartotta megyegyűlését, 
s melynek sokáig a hősi Koháryak voltak a 
kapitányai. Ghymest, melyet a Forgáchok őse, 
Ivánka építtetett, melyet elkoboztak a németek 
Eákóczi hívétől, Forgách Simontól, s Vratiszláv 
cseh grófnak ajándékoztak, a kitől pénzen 
vásárolta vissza a Forgách-család. Lévát, mely 
a tatárdúlás után épült s Balassa Menyhért 
rublóhadjáratainak volt a székhelye. Hollókőt, 
mely a tatárok ellen is oltalmat adott s melyet 
kétszer foglaltak el s kétszer veszítettek el a 
törökök. Ljetavát, melynek ura Hunyady Mátyás 
bizalmasának a fia, Kosztka Miklós három me¬ 
gyének parancsolt s megtiltotta, hogy a Habs¬ 
burg-királynak adót fizessenek. 

Bemutatjuk több romon kívül Árva-várát is. 
Mátyás királyunknak volt valaha a tulajdona, 
s itt tartotta fogságban a kalocsai érseket, 
Várday Pétert. Aztán elpusztult ez a vár is, 
de felépítették újból a tulajdonosai, a Thurzó 
nyolcz leányának nagyszámú leszármazol, a 
kik ma is bírják. 

ÉNEK. 
Ha feléd megyek: futsz előlem; 
A virágomat eldobod; 
Megtagadsz, ha szólnak felőlem ; 
S ajkad gúnyosan mosolyog. 

Ha én azt mondom: szép a hűvös, 
Bágyadt mosolyú őszi nap, 
Te felkaczagsz : a május bűvös, 
Mikor nárcziszok nyilának. 

Ha én a népes korzót járom, 
Te bolyongsz félre utakon; 
S ha köny remeg szép szempilládon: 
Mid fáj ? Hiába kutatom. 

És ha súgom: szivem, imádlak, 
Örömem, bánatom te vagy... 
Unottan szólsz: rossz idők járnak, 
8 a kis kertben kárt tett a fagy. -

. . . De ha beszélni látsz egy lánynyal, 
Ki rám biztatóan nevet: 
Arczod kigyúl különös lánggal, 
Csodás szemed megtelik árnynyal -
Hiába tagadod. Szeretsz . . . 

Kinx Menyhért. 

OPERENCZIÁK. 
A mellemben egy régi szerenád 
Úgy dúdol, mint a halk esteli szél, 
Mely jön a messzi, mély vizeken át 
S megáll egy erdő sötét szélinél. 

Lassú szava oly messze foszladoz, 
Mint az én álmos életem dele ; 
(Amelyben minden szép, hazug s gonosz 
Bús életét fáradtan élte le). 

- Most sosemlátott tájakról beszél, 
Hol régi városok szíve bomoL -
Türemlő habba túr a déli szél 
S a mélyből Oczeánia dalol. 

A csillagok nászútja erre visz 
S a hold leküldi sápadt illatát, 
És illatoz a sok kis csillag is : 
Sok tündérszem, mely nagy titkokba lát. 

S az ősz király, kié mind e világ, 
Fehér selyemben lép az égen át — 
Óh, messzi, messzi operencziák, 
Oh, beteg szivem, beteg szerenád! 

Majthényi György. 

VICZA REGÉNYE. 
REGÉNT. (Folytatás.) 

Irta Zsoldos László. 

IV. FEJEZET. 
F lóra l eve l e t hoz. 

Alig trécseltünk egy órahosszat a kis lugas¬ 
ban, a melynek faléczei közt csak most kezdett 
kipattogni a vadszőlő indáin a halványzöld, 
gyönge levél, egyszer csak Flóra hórihorgas 
alakja csoszog be az udvarba. 

- Kisasszony, - - kiáltotta már messziről, 
azzal a rekedt üvöltéssel, a mely ő nála az 
örömet szokta jelezni, — levél jött a kisasz-
szonynak. 

- Anyuska! - - ugrottam föl vidáman a 
lóczáról, s az oláh leányzó elé futva, kikaptam 
a kezéből a levelet. Hamar kiszakítottam a 
borítékját és mohón futottam végig az én drága 
kis anyám gyöngykása betűin. Aztán bolondos 
jókedvvel szaladtam vissza a tanítóékhoz : 

- Néni, néni, képzelje, jön az anyuskám! 
- Igazán? — szólalt meg élénken a tanító, 

s meglepetésében ő is felállott. 
- Mikor, édesem? — kérdezte nyájasan az 

öregasszony. 
Újra belepillantottam az írásba. 

- Délután kettőkor indult a gyorson. Pujra 
érkezik két óra három perczkor éjfél után. 

Majd megszeppenve folytattam: 
- Jaj, most hogy megyek ki elejbe a vasút¬ 

hoz ? Gábris bácsiék nincsenek itthon! 
- S a mi a legnagyobb bökkenő, - - vette 

át a szót a tanító anyja, — nincs szekér . . . 
Flóra, - - fordult hirtelen a még mindig ott 
ólálkodó cselédhez, — de hiszen a nagyságos 
úrnak van még két lova idehaza ? Be kell fo¬ 
gatni. 

- Csakhogy azzal meg a tiszteletes úrék 
mentek a bálba, — válaszolta a cseléd. 

- Istenem, — sóhajtottam én, s kétségbe¬ 
esetten tekintgettem körül. 

A tanító a kalapja után nyúlt. 
— Bízza csak rám, Vicza kisasszony, -

mondta megnyugtatólag, - - majd szerzek én 
kocsit. Aztán vacsora után bekísérjük Pujra; 
úgy-e édesanyám? 

A jó asszony helyeslőn bólintott, Szabó Mi¬ 
hály pedig elment kocsit keresni. Egy óra 
múlva visszajött egy szurtos oláhgyerekkel. 

- Nincs kocsi, — jelentette, koránsem oly 
kedvetlenül, mint a hogy én fogadtam ezt a 

hirt. — Koldus ez a falu. Az egy Popsu Juon-
nak volna egy nyomorult fogata, csakhogy 
ott meg részeg a gazda, akár a tök, és nem 
lehet vele beszélni. Hanem mást mondok, Vicza 
kisasszony, írjon hamar néhány sort Peresz¬ 
lényi úrnak, hogy két órakor hajtsanak ki az 
állomásra, mert megérkezik a mama, s ez a 
gyerek majd beszalad vele Pujra gyalog. Estére 
épen odaér. 

Mit volt mit tenni, megírtam a levelet, s tiz 
perczczel később már ott loholt az országúton 
a kis gyalog-postás. 

Én Szabóné tanácsára hazaszaladtam a felső-
kabátomért, s alighogy visszatértem, a néni be¬ 
fordult a konyhába vacsorát főzni, mi pedig a 
tanítóval ketten kint maradtunk a lugasban. 
Nekem folyton az anyuakámon járt az eszem, 
és bizony hosszú ideig egy kukkot sem szól¬ 
tunk egymáshoz. Végre én törtem meg a 
csendet. 

- Hány óra most, Szabó úr? 
- Hat múlt öt perczczel, — vette ki a zse¬ 

béből az aczélóráját. 
— Vájjon hol lehet most az én anyuskám? 
- Körülbelül Kétegyháza felé. 

Elhallgattunk. Csupán egy dongó zümmögött 
a fejem fölött. 

- Szeret utazni, Vicza kisasszony? — kér¬ 
dezte kis idő múlva halkan a tanító. 

- Én? Oh, igen! 
A léczek közt beröppent a lugasba egy má¬ 

sik dongó is, és a kettő kergetődzni kezdett 
egymással. Csak az ő zümmögésük hallatszott 
perczeken át. 

- Én nem szeretek, — szólal meg egyszer 
csak újra Szabó Mihály. 

- Utazni ? Miért nem ? — kérdeztem puszta 
udvariasságból, de azért meglehetősen szóra-
kozottan. 

— Szeretem a csendet, — felelte egyszerűen.— 
És a vasút olyan lármás, Vicza kisasszony. És 
a mellett, ha vasúton utazom, mindig eszembe 
jut valami, Vicza kisasszony, és ez a valami 
mindig elszomorít. 

Érdeklődéssel néztem reá. 
- Mi az az elszomorító valami, tanító úr? 

Eákönyökölt az egyik lóczre. 
- Hát az, hogy milyen is ez az élet. -Mert 

az életben is mindnyájan utazunk, Vicza kisasz-
szony, ép úgy, mint a vasúton. Sokan egy irány¬ 
ban, de más czéllal, sokan egy czéllal, hanem 
más-más irányban. Összekerülök, kérem, egy 
szakaszba emberekkel, a kiket sohasem láttam 
addig, és aztán sem fogok sohasem látni, s ha 
szemben elrobog mellettünk egy vonat, nem 
tudom, nem olyant visz-e magával, a kivel beh 
jó is lenne együtt, egy czél felé utazni ebben 
a földi életben. Olyanokkal, a kikhez lelkileg 
semmi közünk, együvé zsúfolva kell utazni -
a vonaton is, Vicza kisasszony, meg az életben 
is, olyasvalaki pedig, a kivel szívesen megosz¬ 
tanánk az elemózsiánkat és a saivünket, el¬ 
robog és tovatűnik az ellenkező irányban. Hát 
ezért okoz nekem szomorúságot, ha vasúton 
vagyok, Vicza kisasszony. 

Furcsán nézhettem reá, mert kissé zavartan 
fűzte a szavához: 

- Maga még igen fiatal, Vicza kisasszony, 
s hál' Istennek, nem ösmeri az életet. De majd, 
majd megjön az is. Senki sem kerülheti el a 
sorsát, Vicza kisasszony. 

Egy fiatal indát csavargattam az ujjam körül. 
- Hisz az élet oly szép, tanító úr! És ma¬ 

gának igazán nem lehet oka a zúgolódásra, 
mikor itt van ez a kedves, jó édesanyja, a kivel 
úgy szeretik egymást. 

Az achillesi sarkára léphettem, mert némi¬ 
leg idegesen válaszolt: 

- Hát zúgolódom én ? De az édesanyám 
már nem fiatal, és megrettenek, ha arra gon¬ 
dolok, hogy egyszer egészen elöregszik és el-
betegesedik. Ki fogja ápolni? Énnekem az oláh 
gyerekeket kell magyarul tanítanom. Cselédre 
nem telik. Legföljebb. . . (Itt elharapta a szót.) 
Hát ki lesz mellette, mondja, Vicza kisasz-
szony? — fejezte be hirtelen. 

Elszakítottam az újjamra csavart indát. 
- Szegény néni, — suttogtam, mivel igazán 

nem tudtam neki mit felelni. Azaz, hogy épen 
tudtam volna. Azt kellett volna mondanom, 
hogy: 

- Házasodjék meg, tanító úr. Akkor mind¬ 
járt lesz valaki a néni mellett, mire megöreg¬ 
szik, — csakhogy nem mertem. Nagyon is két-

t 

tesben voltunk hozzá. Hacsak (mert a másik 
már kirepült) azt az egy dongót nem számítom 
harmadiknak, a melyik ott zümmögött épen 
kettőnk között. 

Szerencsére a néni hitt vacsorázni, s mink 
lassan beballagtunk a szobába, mivel a hűvö-
södő esti időben most odabent várt a terített 
asztal. 

Jó magam még egyre az édesanyámra gon¬ 
doltam, és minduntalan az iránt érdeklődtem, 
hogy vájjon most hol járhat a vonat és meg¬ 
kapta-e már Gábris bácsi a levelemet; míg a 
tanító arra használta ki a kérdezősködéseim, 
valamint a falatozás közt levő szüneteket, hogy 
elkezdett Fatia Negráról beszólni egyet-mást. 
Vagyis nem annyira róla, mint inkább a falu¬ 
beli oláhokról, a kik most, úgymond, engedélyt 
akarnak kérni Gábris bácsitól, hogy kincs után 
áshassanak Fatia Negra alagútjában. Mert ott 
sok drágaság van elrejtve, — tartja a néphit, — 
de az előbbi földesúr kikergette az embereket, 
a mikor ásni akartak, 8 így csupán most kínál¬ 
kozik nekik újabb alkalom a szerencsepróbára. 

Egyszer osak, tizenegy óra tájt, kocsizörgés 
hallatszott a malom felől, s egy perez múlva 
Juhász, a házőrző, vad ugatással rohant neki 
ottkint a kerítésnek. A kocsi a ház előtt állt 
meg, s valaki hangos «csiba te», meg «kusti» 
dörmögés között bejött az udvarba. 

Szabó fölkelt az asztaltól és kiszólt az ajtón : 
- Ki az? 
- Hohoho, szervusz ! - hallatszott kívül¬ 

ről, s rá rögtön megjelent az ajtó keretében 
Jákob Áron tagbaszakadt alakja. 

- Hölgyeim, jó emésztést kívánok a vacso¬ 
rához ! — lóbázta meg a levegőben a gomba¬ 
kalapját. — Megkaptuk a levelet a stafétától és 
ón bátorkodtam eljönni Vicza nagysámért, hogy 
elvigyem a kocsimon a mama nassám elé. 

A tanító meg az öreg asszony kicsit furán 
sandítottak a meglehetősen kivörösödött arczú 
emberre, belőlem azonban az a váratlanul tá¬ 
madt öröm, hogy mégis elejbe mehetek az 
anyuskának az állomásra, önkéntelenül is ki-
szalajtotta a szót: 

— Jaj, beh kedves ! 
Szabóék rám néztek. 
- El akar menni, Viezácska? — kérdezte 

óvatosan az özvegy. 
- Istenem, néni, úgy szeretnék! 
- Jól van, kis lányom, akkor elkísérjük. 

Most kaptam csak észbe. 
- A néni ? — pillantottam rá félénken. -

De meg tetszik zavarni az éjszakai nyugodal¬ 
mát . . . 

A jó lélek mosolygott. 
- Hisz úgyis megvártuk volna itthon is, a 

míg megérkezik az anyuskája. Most legalább 
mi is fogadjuk a vasútnál. Nagyobb lesz a tár¬ 
saság. Ugy-e, Jákob? 

Éreztem, hogy bizony nem igen illendő és 
tapintatos dolog, a mit cselekszem, de sokkal 
önzőbb volt bennem a vágyakozás, hogy már 
mindjárt megérkeztekor a szivemre ölelhessem 
az anyámat, semhogy el tudtam volna állni az 
éjjeli kirándulástól. Hálásan csókoltam meg a 
néni kezét, a puji medve pedig megállt előt¬ 
tem, olyan esetlenül, hogy csakugyan bárme¬ 
lyik medve megirigyelhette volna tőle, meghaj-
lás jeléül előredöfte a fejét, s Ugyanakkor össze¬ 
ütötte a bokáját: 

- Szabad kérnem a szupé-csárdásra . . . 
Mosolyogva czirógattam meg elül a tenye¬ 

remmel a kis fehér muszlinszoknyámat, tréfá¬ 
san hajbókolva a tenyeres-talpas gavallérnak : 

- Szabad. A miért elvisz a kocsiján az 
anyuska elé . . . 

Márta néni átment a másik szobába átöltöz¬ 
ködni, a hátam mögül meg Szabó Mihály ide¬ 
ges nevetése hallatszott Jákob felé : 

Persze, ti már délelőtt óta mulatta¬ 
tok, mi? 

V. FEJEZET. 
A mula t ság vége. 

A mikor a tanító meg Jákob Áron kísérete 
mellett özvegy Szabónéval beléptünk a puji 
kaszinó fülledt táncztermébe, természetesen 
minden arcz egyszeriben mifelénk fordult. 
Azért mondom, hogy ez természetes, mert 
először is mindjárt látták, hogy idegen vagyok, 
másodszor kissé szokatlan időben, éjfél után 
érkeztem a mulatságra, harmadszor pedig, a 

mit csak később tudtam meg, a helyi és kör¬ 
nyékbeli kisasszonykák soraiban élénk meg¬ 
ütközést, vagy mondjuk, irigységet keltett, 
hogy a kétszáz birkás Jákob otthagyta az 
egész társaságot, hogy eljöjjön értem Borbát-
vizre, s magával hozzon a bálba. 

A fiatalság mozgolódni kezdett, a nők össze¬ 
súgtak, a mi, megvallom, annyira zavarba ho¬ 
zott, hogy legjobban szerettem vt>lna hirtelen 
kiszökni a tánczolók közül, s elbújni valahova 
a ruhatárba a kalapok, napernyők, belépők és 
szögre aggatott vállkendők közé. De már bent 
voltam, s nem lehetett többé eltüntetni maga¬ 
mat. Először is Gábris bácsiékhoz siettem. 

- Na, - - nyújtotta felém a kezét Matild 
néni, — jó későn jöttél, Vicza. 

- Nem a mulatság kedvéért termettem itt, 
édes néni, — feleltem mentegetődzve, - - ha¬ 
nem hogy az anyuska elé mehessek a vasút¬ 
hoz. A tanító úr is keresett már kocsit a falu¬ 
ban, de nem kapott, és akkor jött értem Jákob 
úr, hogy elhozzon. 

A libák, a kik ez idő szerint petrezselymet 
árultak az anyjuk oldalán, epésen nyújtották 
felém a nyakukat. 

— Fölösleges volt, — hápogták egy ütemre,— 
az .apus úgyis kiküldte volna eléje a kocsit. 

Özvegy Szabóné elkezdte nekik magyarázni, 
hogy ne fogják fel olyan tragikusan az esetet; 
a tanító áldozatkészen tánczra kérte föl Tildát, 
a puji medve pedig, a kit eddig a helybéli 
aranyifjúság tartóztatott föl alkalmasint rám 
vonatkozó kérdezősködéseivel a kis terem kö¬ 
zepén, most odatoppant, helyesebben odabot-
lott elém, s miközben Matild néniéknek, vala¬ 
mint a még mindig ülő Hildának majd hogy 
az álluk nem esett le megdöbbenésükben, a 
már imént Borbátvizen tapasztalt könnyed elő¬ 
kelőséggel ismét kidöfte a vastag nyakából a 
nagy, kerek fejét: 

- Szabad kérnem a megígért szupécsár-
dásra, Vicza nagysám? — s én, a néniék meg 
a lányok csípős megjegyzéseitől felboszan-
kodva, a következő pillanatban már ott lebeg¬ 
tem, vagyis inkább zötyögtem a terem szélén 
a czigány előtt, a duhajul tánczoló medve iz¬ 
mos karjai között, körülbelül úgy érezvén ma¬ 
gamat, mint az orvosságos üveg, a melyiknek 
a vignettájára ezt irta rá a gyógyszerész: 

«Használat előtt jól felrázandó.» 
Észrevettem, hogy a tánczolók közt milyen 

dühösen ugrál Tilda az egyre-másra felénk 
sandítgató tanítóval, a ki szintén meglehető¬ 
sen rósz tánczos volt, de legalább mégsem 
olyan idétlen, mint az én toportyánom. Majd 
forgás közben Hilda keserves ábrázatára esett 
a pillantásom, s lihegve súgtam oda a pá¬ 
romnak : 

- Most már köszönöm, Jákob, kifáradtam. 
Nem bírom tovább; nagyon meleg van. Most 
tánczoljon Hildával, úgyis haragszik. 

De hiába. A puji gavallér vörös arczczal, ki-
hevülten szorított magához, és akkora merész¬ 
séggel, a minőt csak a fejébe szállt italnak tu¬ 
lajdoníthattam, nagyot kurjantott, meglobog¬ 
tatva a zsebkendőjét: 

- Ha haragszik, majd megbékül! Tyuhaj, 
sose halunk meg, Vicza nagysám ! 

Egyet pördített rajtam, s a következő pilla¬ 
natban - - na, Márta néni mondta később, 
hogy olyan fehér lettem, akár a fal, - - meg¬ 
csókolta a nyakamat. 

— Vicza! - - hallottam még Gábris bácsi 
meg Matild néni egymásba zajló öblös rival-
lását és izgatott rikoltását, még láttam Szabó 
Mihályt, a mint Tildát a terem közepén hagy¬ 
ván, sebzett tigrisként ugrik neki Jákobnak; 
aztán a hirtelen kerekedett zűrzavarban — az 
izgalomtól-e, vagy a rekkenő melegtől?— egy¬ 
szerre elhomályosult előttem minden. 

Mire ájultságomból magamhoz térítettek, 
már kint voltam a kaszinó tornáczán a sza¬ 
badban. A tanító meg Gábris bácsi támogatott 
a karomnál fogva, míg özvegy Szabóné egy 
pohár vizet emelt az ajkamhoz : 

— Igyék édesem egy kortyot! Úgy, kicsi¬ 
kém ! No, még egy kicsit! 

Bent a tánczteremben szünetelt a zene; a 
nyitott ajtóban egy csoport fiatalember tár¬ 
gyalt egymással, suttogva valamit, míg lent a 
kaszinó udvarában, a fák között, a fehér hold-
fényben Jákob tagbaszakadt alakja gesztikulált 
a körülötte állóknak : 

- Hogy miért engedtem megütni magamat ? 

No, no, hiszen ha akartam volna, összelapít¬ 
hattam volna, mint a palacsintát. 

Félénken fordítottam az arczomat Szabó 
felé: 

- Mit csinált azzal az őrülttel? 
- Nyakon vágta. Jól tette, - - felelt* he¬ 

lyette szinte durván Gábris bácsi. 
Az ajtóban álló férfiak csoportján keresztül 

Hilda nyújtotta ki a nyakát a tornáczra: 
- Apa, befogott már Mózes? Már készen 

vagyunk, 
- No, öcsém, úgy-e lesz szíves hazakisérni 

a famíliámat? Meg a néni is a hintón megy 
haza, — fordult előbb a tanítóhoz, majd meg 
özvegy Szabónéhoz megint csak a bácsi. — Mi 
Viczával megvárjuk a vonatot; a szolgabiró 
kölcsönadja a kocsiját. 

Mózes az árverési hintóval odakanyarodott 
a tornácz elé, s Matild néni, meg a két liba, 
egy-egy, kézszorítás nélkül odavetett hideg, sőt 
gyűlölködő «szervusz», a tanító anyja azonban 
barátságos csók után, fölszállott az ülésre. 
Szabó Mihály, miután csaknem bánatos han¬ 
gon még egyszer megkérdezett, vájjon nem 
vagyok-e már roszúl, tartózkodólag emelte meg 
előttem a szalmakalapját, és felugrott a bakra 
a kocsis mellé. A hogy kifordultak a lombos, 
a hűs udvarról, a kanyarodónál a hold épen 
rátűzött a sovány, szomorú arczára, a mely 
még egy pillanatig halványan tündökölt az 
ezüstös sugárban, s aztán a hintóval együtt 
eltűnt a kapukijárat mögött. 

Nem sokára megérkezett a szolgabiró homok¬ 
futója, s mi, már mint Gábris bácsi meg én, 
kihajtattunk rajta a vasúthoz. 

Odakint az országúton oldalba kapott a csi-
pős éjszakai szellő, a mi bizony nagyon okos 
dolog volt tőle, mert a halántékom úgyis csak 
úgy lüktetett még mindig az izgalomtól. A bácsi 
némán szippantgatta mellettem a szivarját, s 
már látszott a kis vasúti állomás, a mikor meg 
mertem szólítani: 

- Gábris bácsi, ne tessék kérem szólni az 
anyuskának 

- Szól az ördög, — rándított egyet a vál¬ 
lán. — Az ilyesmivel nem szokás eldicsekedni. 

Könny csordult a szemembe. 
-- De Gábris bácsi, kérem, én nem vagyok 

az oka semminek. Én nem tudtam, hogy az az 
ember részeg. 

Az öreg, épen a Sztrigy hídján dobogtunk 
keresztül, kifújta a tajtékszipkájából a szivar¬ 
véget a vizbe. 

— Mindegy, — felelte szárazon. — Tudhat¬ 
tad, hogy a lányoknak udvarol. Nem kellett 
volna eljönnöd vele. Különben is, — folytatta 
mogorván, miután az állomás előtt leszálltunk 
a kocsiról, s megálltunk a kis épület váró¬ 
szobájában, a hol kívülünk nem volt senki, -
borzasztó dolog, a mit míveltél, Vicza. Nem is 
képzeled . . . 

- De bácsi, hiszen a mennyire bírtam, el¬ 
löktem magamtól. Hisz roszúl voltam. 

- Anyagiakban, húgom, — gondolkozott 
hangosan a nagybátyám, - - anyagiakban. -
És oly sötéten, mondhatnám, kétségbeesetten 
bámult a szoba egyetlen petróleumlámpájának 
álmosan pislogó lángjába, hogy most már 
valósággal megrémültem, s kábuló fejjel hall¬ 
gattam, a mint a fülemhez hajolva, rekedten 
suttogta: 

- Nem birok boldogulni ezzel a nyomorult 
birtokkal, barátom. Minden pénzemet bele¬ 
öltem és tönkre kell jutnom, ha . . . hacsak 
jól férjhez nem tudom adni valamelyik gye¬ 
reket . . . 

Lehorgasztotta a fejét, s én mélyen megren¬ 
dülve tekintettem az angolosra nyírt, deresedö 
bajszára, mialatt hirtelen elöntötte az orczámat 
a könny: 

- Bácsi, bácsi, én inkább mindjárt haza¬ 
utazom a mamával, vagy elmegyünk vele va¬ 
lami más faluba, csak. . . csak semmit se ront¬ 
sak el a lányok szerencséjén. 

Berobogott a vonat. Kisiettünk a perronra. 
- Puj, egy perez! — kiáltotta a kalauz. -

Puj ! Puj! — Hanem a vonatról, mialatt elül 
sietve dobálták le a postát, nem szállt le senki, 
csupán két süveges oláh. 

- Hol az anyuska? Nem látja az anyuskát, 
Gábris bácsi? — kezdtem idegeskedni, s egy 
kőrakásban majdnem megbotolva, ide-oda fut¬ 
kostam a méltósággal pöfögő vonat hoszszában. 
Még vissza akartam szaladni a kalauzhoz, hogy: 
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ALFONZ SPANYOL KIRÁLY FOGADJA CANALEJAS MINISZTERELNÖKÖT. 

«Kalauz, kalauz, itt egy úriasszony akart le-
szállni, nézze meg a szakaszban, bizonyosan 
elaludt! Egy magas, karcsú, feketehajú asz-
szony; szép!» — hanem a vonatvezető hirte¬ 
len tülkölt, a gép füttyentett s a mozdony lassú 
zakatolással elindult. Eemegve álltam Gábris 
bácsi elé. 

- No, nem jött meg az anyád, — szólt ő 
egykedvűen, s én, arczomon némán végigpergő 
könynyel szálltam föl az állomás mögött vára¬ 
kozó homokfutóra. 

(Folytatása következik.) 

EGY LENGYEL KIRÁLYNÉ RÓMÁBAN. 
Az 1700-dik esztendő jubiláris óv volt s ez 

a körülmény a kegyes zarándokokon s a bűn¬ 
bánó vezeklőkön kívül is roppant idegenára¬ 
dat sokadalmat csőditeit Rómába. Az angol 
turista-járvány akkor már megkezdődött; az 
angolok, a kiket a rómaiak heretikusságuk 
miatt nem is tekintettek keresztényeknek, tö¬ 
megesen látogatták az örök várost, bár antik 
rom-maradványokon s mű kincseken kívül más 
gyönyörűséggel nem igen kecsegtetett. Utczái 
szűkek, szennyesek és bűzösek. A főbb utczák-
ban is a büszke paloták mellett nem ritkaság 
a düledező viskó. Éjjel a szentképek s a 
fogadalmi oszlopok környékén pislogó lámpá¬ 
kon kÍTül csak a hold s a csillagok világíta¬ 
nak, a mikor tiszta az égbolt. A vendéglők 
tisztaság dolgában nem különbek az utczáknál. 
Szennyes, sötét szobák, rozoga, férges bútorok 
s a legtöbbjében ehetetlen étel. Csupán a húst, 
a halat s a bort dicsérik azok az idegenek, a 
kik Rómában megfordulnak s naplót írnak 
Rómában mulatásukról. A mészárszék s a hal-
piacz a ronda városban, a hol a szemetet az 
utczára szórják, a hol híre-hamva sincs a 
tisztogatásnak még a pápa két rezidencziája: 
a Vatikán s a Quirinál környékén sem, finy-
nyásan tiszta. Bár tömérdek a pápai rendőr 
s bár az idegen követek is tartanak rendőr¬ 
séget, alkonyat után nem tanácsos a járás 
fegyvertelenül, egyedül. Minden éjjel történik 
néhány gyilkosság, nem ritkán a főbb, a leg-
lakottabb utczákban s a gyilkos karokat nem 
a vérboszú, a vendetta, hanem a zsákmány¬ 
vágy, a rablás mozgatja. 

Szobieszky János lengyel király özvegyét, a 
ki a jubiláris esztendő küszöbén telepedett 
meg néhány évre Rómában, nem a bűnbocsá¬ 
nat s az üdvözülés vágya s nem iá az antik 
maradványok s a műkincsek vonzották oda 
Szobieszky halála után villongás támadt a 
trónért, a miben nagy része volt az özvegy¬ 
nek. Nyolczan is versenyeztek a lengyel ko¬ 
ronáért. Ha az özvegy nem akarja a hatalmat 
minden áron megtartani magának, első szülött 
fiát, Jakabot, választják királynak. Ezt a fiát 
azonban nem szerette. Azon dolgozott tehát, 

hogy királynak választatja Jablonowskyt, az 
ország marsalj át s hozzá megy feleségül. Fiaira 
csak az esetben gondolt, ha terve nem sikerülne. 
Ez esetben is a trónt első sorban harmadik 
űának, Sándornak szánta s csak az esetben 
Jakabnak, ha Sándort nem választanák meg. 
Mind a három terve meghiúsult. Esztendei 
villongás után a lengyelek királyuknak válasz¬ 
tották Erős Ágost szász választó fejedelmet. 
Szobieszky özvegye nem volt lengyel leány 
és nem született trónon. Gyermekkorában 
IV. Ulászló lengyel király feleségével, Gonzaga 
Máriával, franczia földről került Lengyelor¬ 
szágba. Leánynevén La Grange d'Arquien 
Máriának hívták s az orleánsi herczeg egy sok 
gyerekü, lump gárdatiszljéji&k volt a. leánya. 
Gonzaga Mária a máskülömben is züllésnek 
indult Lengyelországban asszony-uralmat inau-
gurált. A király gyönge, beteges ember volt 
és hamar meghalt. Az özvegy királyné nem 
épen simán és nem is egészen egyenesen János 
Kazimirt, a Wasa-ház utolsó férfisarját, a ki 
azelőtt hol pap, hol katona volt, választatta 
királynak s a ki aztán feleségül vette azt az 
asszonyt, a kinek koronáját köszönhette. La 
Grange kisasszony a politikus és cselszövő 
királyné oldalán, politikai és udvari intrikák 
között serdült tizenhat éves leánynyá. Szép 
teremtés volt, beczéje a királynénak. Kezéért 
nemsokára két előkelő, gazdag lengyel nemes 
jelentkezett: az öreg Zamoisky és Szobieszky, 
a már akkor híres katona. La Grange kis¬ 
asszony, a kinek Mária keresztnevét a len¬ 
gyelek Marisienkára bérmálták, a daliás Szo-
bieszkyt szerette meg; királynéja azonban 
Zamoiskyhoz adta feleségül. Férjhez menetele 
azonban nem szakította meg viszonyát tízo-
bieszkyvel, csak titkossá tette. Leveleztek egy¬ 
mással ; leveleit a férfi Céladón, a menyecske 
Asztrea névvel irta alá; így tanulták azt a kor 
legolvasottak regényéből, Urfé .Aszíreá-jából. 
Zamoisky vérbeli lengyel nemes volt s ha nem 
vadászott, nagyokat ivott, a minek Szobieszky 
sem volt ellensége s így a szerelmeseknek 
módjukban volt a gyakori találkozás. Szobieszky 
sokszor látogatta vadászás és poharazás orvé 
alatt Zamoiskyt s még többször találkozott az 
asszonynyal a környékbeli kolostorokban és 
kápolnákban. Közben arra is gondoltak, hogy 
Francziaországba szöknek s csak szerelmüknek 
élnek; mi, ha megtörténik, Szobieszky nem 
kerül a lengyel trónra s Marisienka sem tesz 
koronát a fejére. Az asszony rövid időre mégis 
Francziaországba került, mielőtt trónra jutott 
volna. Gonzaga Mária második házasságában 
is magtalan volt s ezért János Kazimir életé¬ 
ben utódról akart gondoskodni. Utódnak a 
franczia Gondé herczeget szemelte ki s Mari-
sienkát küldte Parisba, hogy a dolgot XIV. La¬ 
jossal rendbe hozza. EB Gondé herczeg való¬ 
színűen megkapja a , lengyel koronát, ha 
XIV. Lajos nem kicsinyeskedik; ha a lengyel 

koronáért nem sokalja, hogy a La Grangeok-
nak herczegséget, Marisienkának széket adjon, 
a melyen 'a fogadások alkalmával, a király 
jelenlétébenjs'jogosan ül. 

Asztrea e diplomata megbízás alatt annyira 
megszerette Parist, hogy feledte nemcsak zsém-
bes urát, de hűségesen epedő Celadonját is. 
Fejébe vette, hogy egészségének árt a lengyel 
levegő és sehogy sem akart hazamenni. Zamoisky 
megsokalta a dolgot s fenyegetőzni kezdett. 
Keservesen indult meg hazafelé, hogy örömre 
érkezzék meg. Ura, a kihez hozzáerőltették, 
nemsokára meghalt. Asztrea szabaddá lett, 
nyíltan egyesülhetett Celadonjával. A tíz évi 
várakozás, a mi azonban nem volt olyan ár¬ 
tatlan idill, a minőnek ők vallották, oly mohóvá 
tette a szerelmeseket, hogy a gyászév lejárta 
előtt, nem sokára Zamoisky halála után, titkos 
házasságra léptek. Ebben a második, szerelem¬ 
ből kötött házasságában is sok volt a viharos 
nap. Marisienka nagyon értette a módját, hogy 
a házi levegő a boldogság miatt ne legyen 
fülledt s a katona Szobieszkyt, a ki az asszonyt 
lengyel módon szerette, a ki asszony nélkül 
nem tudott meglenni, gyakran és alaposan 
megvexálta. Vas akarata volt még olyankor is 
ha akarata nem volt egyéb gyerekes makacs-
kodásnál s mindennek akarata szerint kellett 
történni. A trónon, a mire Szobieszkynek a 
szerencsés véletlen nyitott utat, természetesen 
nem változott meg. János Kazimir felesége 
életében is csak névlegesen uralkodott, halála 
után pedig ismét a papságra kapott kedvet, 
lemondott s Francziaországba költözött. Szo¬ 
bieszkynek még négy évig kellett várni a 
trónra, előbb Koribut Mihályt, egy szegény 
lengyel nemest választottak királynak. Mind 
a két választásban Marisienka játszta a fő¬ 
szerepet, ő buktatta meg Gondét s a neuburgi 
herczeget, a kik pedig ugyancsak szórták a 
pénzt. Lengyelországnak azonban nem volt 
áldásos a Szobieszky királysága sem, mert 
megmaradt, sőt meghatalmasodott az asszony¬ 
uralom. Ezután nemcsak házánál, de az or¬ 
szágban is úgy folyt minden, a mint Mari¬ 
sienka kívánta. Szobieszky koczódott vele, de 
végül is mindenben engedett. Az első talál¬ 
kozástól haláláig imádta azt az asszonyt, a 
ki azt hirdette magáról, hogy kebelében orosz-
lán-sziv dobog. Gyilkos csaták után, rend¬ 
szerint a pánczélt sem dobva le magáról, 
hosszú, epedő leveleket irt hozzá, a melyeket 
azzal végzett, hogy milliószor csókolja imádott 
Marisienkájának minden izecskéjét. Harmincz 
évnél tovább éltek házasságban s ebből huszon¬ 
két évet töltöttek a trónon. A mikor Mari¬ 
sienka már királyné, apja is Varsóba költözött. 
Az öreg ficzkó a hetven éven már túljáró 
aggastyán volt; de még mindig legényesen élt 
és királyné leánya nem kis bosszúságára, 
nyakra-főre csinálta az adósságot. Fejébe vette, 
hogy fölcsap kardinálisnak s veje, a ki Bécset 
a török ostrom alól fölszabadította, való¬ 
színűen a császár támogatásával, megszerezte 
neki a vörös kalapot. A papiköntös azonban 
nem változtatott erkölcsein; Rómában nem 
volt botrányosabb életű pap a lengyel királyné 
aggastyán apjánál. 

Marisienka tehát azért költözött Rómába, 
mert Lengyelországban nem tűrték meg tovább ; 
mert az egyházfejedelmek testületében ott 
él az apja s mert abban az időben Róma a 
trónjavesztettek aziluma. Gusztáv Adolf leánya, 
miután lemondott a svéd trónról s kalolizált, 
Rómában telepedett meg s bár a trónért elég 
dúsan kárpótoltatta magát, mégis rászorult a 
pápától kapott évi tizenkétezer tallérra. Ott 
vonta meg magát az angol trónról elűzött 
II. Jakab fia is, a kit szintén a pápa tartott 
s a ki haláláig reménykedett az angol trón 
visszaszerzésében. Szobieszky özvegye Rómá¬ 
ban, abban a palotában szállott meg, a mely¬ 
ben Gusztáv Adolf leánya lakott. Gőgjét, ural¬ 
kodó mániáját nem csappantotta meg, hogy 
pazar életmódja miatt a pápa alamizsnájára 
szorult, hogy a trón kicsúszott a maga és 
családja lába alól. Csupán a pápát tekintette 
magával egyenrangúnak, bárki mástól jobbágyi 
hódolatot követelt. Egykorú forrás, Bassani 
diáriuma meglehetősen teljes képet tartott fönn 
számunkra Marisienka Rómában való meg¬ 
telepedéséről. Királyi udvart tartott, volt fő-
udvarmestere, voltak palota-hölgyei és gyón-
tatói, volt testőrsége s kocsiját és lovait meg¬ 

bámulták. Rendesen hatosfogaton járt s kisé-
rete kocsin és lóháton jókora csapatot tett ki. 
A lengyelek azonban nem sok becsületet sze¬ 
reztek nemzetüknek Rómában. Iszákos, vere¬ 
kedő, zsákmányra éhes barbárokat láttak ben-
nök. A vendéglátásért a királyné és kísérete 
is erőszakoskodással, hatalmaskodással, arro-
gancziával fizetett. Szuverén jogokat követelt 
magának s a fölségjogok megsértését hánytor-
gatta, ha bármi hatalmas, ősrégi római család¬ 
dal tűzött össze. Az összetűzés pedig min¬ 
dennapos volt. A pápa rendszerint neki adott 
igazat, talán udvariasságból, talán, mert fitog¬ 
tatott vallásos buzgóságával nagyon a kegyeibe 
férkőzött. A gőgös matróna, a ki száműzeté¬ 
sében is palotájában trónt építtetett magának, 
a ki trónon ülve fogadott, a kinek féltérdre 
ereszkedve kellett kezet csókolni, búcsúkon két 
kisebb fiával mezítláb, szőrcsuhában, nyaká¬ 
ban kötéllel járta Róma utczáit, egyik templom¬ 
tól a másikig naphosszant perzselő forróság¬ 
ban. Semmi kincsért sem maradt volna el 
egyetlen templomi ünnepről; de ezeken nem 
volt olyan szerény, olyan alázatos, mint a bú¬ 
csúkon. Megkövetelte, hogy a szószékkel szem¬ 
ben, a bibornokokénál magasabb emelvényt ké¬ 
szítsenek számára ; hogy az ünnepség, ha még 
késnék is, ne kezdődjék megérkezése előtt s 
hogy. kezdjék elölről, ha már megkezdték 
volna. A Scala Santa templom lépcsőin azon¬ 
ban térden csúszott föl, minden lépcsőfokot 
megcsókolva. Nagy divat volt abban az idő¬ 
ben, hogy a római társadalom előkelő hölgyei 
mossák meg a zarándokok lábait s ebben a 
munkában a lengyel királynénál senki sem 
volt fáradhatatlanabb. A Vatikánban gyakran 
fordult meg XII. Incze és XI. Kelemen pápák¬ 
nál. Megtörtént az a szabály- és etikett-ellenes 
dolog is, hogy az éjszakát is a Vatikánban 
töltötte. Erre egyébként már volt preczedens. 
A midőn Krisztina, Gusztáv Adolf leánya, 
először fordult meg Rómában, a hol aztán 
hosszas bolyongás után végleg megtelepedett, 
a hol meg is halt és Szent Péter temploma 
kriptájában temették el, néhány napra őt is 
a Vatikánban szállásolták el. 

Szobieszky özvegye azonban csak másfél 
évtizedet tolthetett Rómában. Gőgje abban az 
arányban növekedett, a mint szegényedett és 
vénült. Két kisebb fia, a kik vele voltak és 
udvara is tömérdek galibát csinált. A vitás 
kérdésekben, a hatalmaskodásokban mindig 
maga akart bíráskodni. Egyik fiának kedvéért 
összetűzött Róma egyik legrégibb és leghatal¬ 
masabb családjával is s a hatalmas család, a 
pápa miatt, kénytelen volt deferálni a par-
venű exkirálynénak és földönfutó fiának. A míg 
erszénye bírta, fényes és népes udvartartásával, 
pompás fogataival, talpig vasba öltözött test¬ 
őreivel, pazar ünnepeivel elkápráztatta a 
rómaiak szemét. A kincs azonban, a mit 
Lengyelországból hozott, alig tizenöt év alatt 
elolvadt s a királyosdit játszó matróna már 
nemcsak alkalmatlan, de terhes vendég is. Ha 
nincs annyira kegyében XI. Kelemennek, a 
kivel akkor ismerkedett meg, a mikor még 
csak Albano bibornok volt, a kit bibornok 
korában sokszor látott vendégül, valószínűen 
hamarább kell elhagynia Rómát. Két fia élet¬ 
módja is olyan botrányossá lön, hogy még 
Rómában is, a hol pedig nem mértek akkor 
szigorú mértékkel, megsokalták. Szerencséje 
volt, hogy mire koldusbotra jutott, meghalt 
XIV. Lajos s a régensnél visszakönyörögte 
magát Francziaországba. Bloisban vonult meg 
s az alamizsna kenyerén morzsolta le hátra¬ 
levő napjait. A gőgös, a sors szeszélyéből 
nagyrament Asztrea hetven év multán olyan 
szegényen került vissza Francziaországba, a 
milyen szegényen neki indult a kalandos élet¬ 
nek Gonzaga Mária oldalán. Bloisban halt 
meg, de hamvait visszavitték Lengyelországba 
és Celadonja mellett, a lengyel királyok, a 
Szent Piastok temetőjében tették örök pihenőre. 

Június. 

A MODERN É RÉM-ÉS PLAKETT¬ 
MŰVÉSZET. 

Sok szó esik manapság a művészet népsze¬ 
rűsítéséről. De hogy a művészetet népszerű¬ 
síthessük, hozzáférhetővé is kell tennünk. Ezt 
azonban nem szabad úgy értenünk, hogy a 

• 
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SZENT RÓKUS A PESTISES BETEGEK KÖZÖTT. — Vastagh György főoltárképe aszeged-rókusi új templomban. 

művészetnek olcsóbbá is kell lennie. Egy ilyen 
általános tétel megölője lehetne minden mű¬ 
vészetnek. Épen ellenkezőleg arra kell töre¬ 
kednünk, hogy a művészi munka illő díjazást 
kapjon és hogy azok a történetek, a melyek 
az éhező mestertől néhány garasért megvásá¬ 
rolt remekművekről szólanak, végleg a kurió¬ 
zumok sorában foglaljanak helyet. 

A probléma már most abban van, hogy ha 
a művészet tárgyai mind drágábbak és drá¬ 
gábbak lesznek, akkor alig remélhető, hogy 
megszűnik az a régi állapot, a mely szerint 
csak fejedelmek, arisztokraták és tőkések jut¬ 

nak a művészet tárgyainak birtokába; -szóval 
a művészet, finnyásán, csak a palotákba láto¬ 
gatna el, a középosztályú ember vagy épen-
séggel a szegény ember háza előtt pedig meg¬ 
vetéssel haladna tovább. Ezt semmi esetre 
sem nevezhetnek népszerűsítésnek. 

A modem élet azonban meghozza a meg¬ 
oldást. Nem szólunk most arról, hogy a mú¬ 
zeumok áldásos működése, az építkezésnek 
művészeti irányba való visszaterelése meny¬ 
nyire hozzájárult az ízlés fejlesztéséhez, sem 
arról, hogy a nagyarányú művészeti és ipar¬ 
művészeti termelés épen sokoldalúságánál fogva 
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4. 

10. 

megtalálja az utat a szerény módú ember 
hajlékába is. Most csak arról az erős fogás¬ 
ról essék szó, a mellyel a modern élet a kép¬ 
zőművészeteknek két műfaját a népszerűsítés 
érdekében karon ragadta. 

Értjük a grafikai tekhnikákat és az apid 
bronzot. 

A grafikai tekhnikákról nem régiben volt 
szó a "Vasárnapi Ujság» hasábjain. Jelenleg 
az apró bronzzal, illetve annak egy specziális 
fajával akarunk részletesebben foglalkozni: az 
éremmel. 

Mindenek előtt meg kell különböztetnünk 
az öntött és a vert érmeket. 

Az öntött érem készítési módja a követ¬ 
kező. A művész eredeti nagyságban mintázza 
meg művét, a mely után a gipszöntés ismert 
módja szerint gipszminta készül. A gipsz¬ 
mintáról az érczöntő homokformát készít, a 
mely az éremnek vagy plakettnek rendszerint 
csak egyszeri kiöntésére használható. 

Ez természetesen, különösen akkor, a mikor 
nagyobb számban előállítandó példányokról 
van szó, költséges eljárási mód. Ily esetben 
ajánlatos a másik technikát, az érmek és pla¬ 
kettek verését elővenni. 

A vert éremnél a legfontosabb tényező a 
verőtőke, & mely teljesen megfordított]a — 
negativje - - magának az éremnek. A verő¬ 
tőke előállítása két főeljárási mód szerint tör¬ 
ténhetik. Az egyik az eredeti nagyságban való 
mintázással kapcsolatos és vagy úgy történik, 
h°gy e g j aczél pozitívum készül, s az bele-
mély észt fÁik egy vas-tőkébe, a mely megaczéloz-
tatván, a verőtőkét szolgáltatja, vagy pedig 
történhetik a verőtőkének közvetlen kivcscse 
által. 

így készültek a legrégibb időktől a XIX. 
század második feléig az összes vert pénzek, 
érmek és plakettek verőtőkéi; így készülnek 
manapság is azok az érmek és bélyegzők, a 
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melyeknek művészi volta nem fontos — ez a 
vésnökiparosok tehnikája - - é s végül azok az 
esetleg nagyon becses alkotások, a hol az 
éremművész épen a régi tekhnika jogainak 
megóvására fektet nagy súlyt. 

Az uralkodó szerepet a verőtőke készítésé¬ 
nél korunkban a kicsinyítő- (redukcziós, pan-
tografikus) eljárás vette át. Ennek lényege a 
következő. A művész tetszés szerinti nagyság¬ 
ban mintázza meg a plaketten megörökítendő 
témát. A mintázás anyaga agyag, viasz s az 
u. n. plasztelin; szóval a legengedelmesebb 
agyag, a mely minden szeszélynek engedel¬ 
meskedik ; a művész tehát kedve szerint enged¬ 
heti át magát a teremtés munkájának; a fény 
és árny játékát - - minden szobrászi mű hatá¬ 
sának alaptényezőjét - - kedvére tanulmányoz¬ 
hatja, a kompoziczión, annak részletein, a 
formákon tetszése szerint változtathat, nem 
köti őt a visszavonhatatlan vésővonás; szóval 
szabad tere van az alkotásnak. Mikor aztán 
késznek itéli a mintát, gipsz öntvényt készít¬ 
tet róla, érről ismét egy vas vagy kemény 
bronz öntvényt, a mely a pantografikus el¬ 
járással tetszés szerint lekicsinyíthető, így 
kapjuk meg aztán azt az aczélpozitivet, a 
mely a mélyesztési eljárással a verőtőkét 
szolgáltatja. 

Napjainkban a redukcziós eljárás játszik 
uralkodó szerepet. Ez az eljárás nagyban hoz¬ 
zájárult ahhoz, hogy az érem- és plakettművé-
szet Francziaországban a múlt század utolsó 
évtizedeiben rennaissance-ához jutott. Pons-
carme, Chaplain, Charpentier és Eoty azok a 
nagymesterek, a kik nagyarányú működésük¬ 
kel gyakorlatilag mutatták meg, mily monu¬ 
mentális hatást lehet beszorítani az érem és 
plakett szűk keretei közé. A párisi állami 
pénzverő-intézet ezerszámra veri a művei K ét, 
a melyek az egész világon elterjedtek és nagy¬ 
ban hozzájárultak az izlés nemesítéséhez. 

A magyar éremművészetnek szintén meg 
van a maga érdemes múltja, a melyből most 
csak a körmöczbányai érmészek és Ferenczy 
István működésének említésével mutattunk rá. 
Az igazi modern magyar plakett-művészet azon¬ 
ban a franczia plakettőrök hatása alatt indul 
virágzásnak. 

De ezt a hatást nem úgy kell értenünk, 

4. 

G. 7. 

10. 9. 

8. H. 12. 

MODERN MAGYAR ÉRMEK ÉS PLAKETTEK. — 1—6. Berán iajos művei, — 7., 9 Murányi Gyula művei. — 8. Csillag listván műve. —10—12. Juban Gyula müvei. 
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V. MOHAMED TÖRÖK SZULTÁN A KONSTANTINÁPOLYI KÓRHÁZAK LÁTOGATÁSA ALKALMÁVAL. 

I. Mehmed szultán. II. Mahmud basa. III. Salih basa volt hadügyminiszter. IV. Echref bey főlovász-
mester. V. Engel Gynláné sz. Porczán Vilma, Konstantinápolyban élő magyar úrnő, a ki a kórházakban 
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minthogyha a mi művészeink utánoznák a 
francziákat. Nem, éremszobrászainkban erős 
gerinezü emberekre akadt a művészetnek ez az 
ága, ügy, hogy visszatekintvén a lefolyt 15—20 
esztendőre, mondhatjuk, hogy ezen idő alatt 
önálló maijyar .érem-művészet alakult ki. 

Egy szerencsétlen véget ért szobrászmű¬ 
vész, Szarnovszky Ferencz mintázta az első 
modern értelemben vett magyar érmeket. Leg¬ 
kiválóbb alkotása az Iparművészeti Múzeum¬ 
nak állami nagy érme. Szarnovszky csak cse¬ 
kély számú érmet mintázott, mert élete dere¬ 
kán önkezéyel vetett véget életének. 

Beck Ö. Fülöp és Teles Ede vették át az ő 
munkásságának folytatását. Mind a kettő ere¬ 
deti művészi egyéniség, a kik mélyen beleha¬ 
toltak az éremszobrászat minden rejtelmébe. 
Önálló egyéniség mindakettő, annyit azon¬ 
ban - - mint közös jellemvonást - - elmond¬ 
hatunk róluk, hogy munkáikban a technikai 
ismeretekhez a karakterek helyes megfigyelése 
és nagy kompoziczionális készség járul. 

Kettőjük közül Beck foglalkozott nagyobb 
szeretettel és odaadással a plakett-művészettel, 
el is mondhatjuk, hogy az ő munkáiban csú¬ 
csosodik ki a mai magyar plakett-művészet. 
Teles szerényen vendégszereplőnek szokta magát 
nevezni a plakett-művészet terén. Ez azonban 
mitsem von le érdemeiből, a melyekhez hozzá¬ 
tehetjük, hogy tanítványokat is nevelt, Berán 
Lajost, Murányi Gyulát, Juhász Gyulát és 
Reményi Józsefet. 

Beck Ö. Fülöp műveiből bemutatjuk gróf 
Tisza István karakterisztikus arczképét, Zsolnay 
Miklós portréját, mely a pécsi országos kiállítás 
alkalmából készült, valamint Ilosvay Lajos 
plakettjét, mely egyike legutóbbi műveinek; 
Mikes-plakettje mesteri kompoziczió, egy ön¬ 
tött plakett után készült női-arczképtanulmány 
pedig talán legegyénibb munkája az itt közöl¬ 
tek között 

Teles Ede művei közül gróf Andrássy Gyula 
finoman megmintázott fejét mutatjuk be és 
Politzer Ádám bécsi orvostanárnak, valamint 
Szoldatics Ferencznek, az agg magyar festőmű¬ 
vésznek arczképeit; e kevés számú példa is 
mutatja, mily kitűnő portretista Teles. 

A következő a sorban Berán Lajos, a ki 

azóta, hogy 1902-ben megnyerte a Trefort 
emlékplakett-pályázatot, kizárólag a művészet 
ezen ágának szentelte--magát. Számos sport¬ 
érmet is mintázott, úgy hogy főrésze lesz 
abban, hogy megszűnjék az a tarthatatlan 
állapot, hogy sport-egyesületeink ízléstelen 
medáliákkal és tiszteletdíjakkal jutalmazzák 
bajnokait. Bemutatott művei közül Körösi 
Csorna Sándor-érme — egyike a legutóbbiak¬ 
nak - - szép haladásról tesz tanúságot. 

Murányi Gyulában és Juhász Gyulában 
szintén két szorgalmas és nagy tehetséges 
művészt nyert az érmészet. Az ő műveiken 
kívül még Vágó Dezsőtől és Csillag Istvántól 
mutatunk be plaketteket. 

De velük még távolról sincs kimerítve a 
sor. Istók János, Eeményi József, Szentgyörgyi 
István, Moiret Ödön, Vedres Márk és számos 
jeles fiatal szobrász mintáz plaketteket is. 

Értelmes művész valamennyi, a kik nem¬ 
csak azon dolgoznak, hogy saját művészi 
egyéniségüket domborítsák ki - bár ez is 
első rendű feladat — hanem azon is, hogy 
abban a világra szóló versenyben, a melyben 
a nemzeti művészetek vesznek részt, a magyar¬ 
ság is megállja a helyét. 

Az én szerény Ítéletem szerint ez sikerül 
is nekik. 

Siklóssy László. 

A NŐK BARÁTJA. 
Elbeszélés. — Irta Lampérth Géza. 

Kiesák, az örökké savanyú, mogorva fiskális 
komoly ünnepi ruhát és ugyanolyan ábrázatot 
öltött, mikor a kissé kotnyeles tiszti szolga, 
noha ez nem volt a parancsban, jelentette 
neki, hogy az ezredes úr Bajnát alighanem 
rövidesen áthelyezik a legfelsőbb mennyei ar-
mádiába. És mikor néhány perez múlva, bizo¬ 
nyos hivatás- és alkalomszerű megületődéssel 
belépett az öreg katona szobájába, ugyancsak 
meglepődve látta, hogy az ezredes úr nem 
ágyban, párnák között s orvosságos üvegek 
arzenálja mögött fekszik, hanem ott ül szokott 
helyén, karosszékében, a nagy boltíves ablak¬ 

mélyedósben, a honnan épen a sétatérre lehet 
látni. A kedves, vidám zsibongású sétatérre, a 
hol fiatal dúslombú vadgesztenyeíák fehérfürtös 
virágaikat ringatják s a fák alatt ringó testű 
fehérruhás hölgyek sétálnak. S langy, édes 
tavaszi napsugár hull a kék mennyégről fe¬ 
hérfürtös, ringó gesztenyevirágra, kaczagva-cse-
vegve sétáló asszonyra, leányra . . . 

Az ezredes épen kinézett az ablakon. A kopog¬ 
tatást észre sem vette, csak mikor Kiesák be¬ 
lépett, akkor fordult az ajtó felé. Elég jól 
konzervált s katonás gonddal borotvált arcza 
viaszkosan sápadt volt, élesvágású szemei üve¬ 
ges fénynyel csillogtak s hangja - - a régi 
kemény, kommandérozó hang - - a mint most 
beszélni kezdett, bántóan meg-megrecsegett, 
mint valami vén, kiszolgált, repedt trombita 
hangja. 

— Na mi az, fiskális uram - - mordult rá 
erőltetett keménységgel az érzékeny hangon 
beköszönő Kicsákra - - temetésről jön talán, 
hogy ilyen komor gyászba öltözött? A hang¬ 
szalagjai meg mintha posztóval volnának be¬ 
vonva . . . olyan tompán kong a köszönése, 
mintha valami gyászdobot pörgetne . . . m i ? . . . 

Kiesák meghökkenve, zavarodottan ötölt-ha-
tolt. Valami ügyes kibúvót keresett: 

— Nem earedes úr . . . csak . . . 
— Sebaj na ! — vágott szavába az ezredes. -

A fekete'gérokkját most már csak tartsa fenn, 
hanem a gyászos ábrázatát, azt levetheti bátran. 
A hangját ifi csak eressze ki. Csak semmi 
komédia, semmi érzelgés. Ezt vigye vissza az 
életbe. Ott néha szükséges és hasznos az 
ilyesmi, noha nagy ostobaság ott is. Az inas, 
úgy látom, előre kifecsegte, a mi különben 
nem titok. Hiába is titkolnám, ide van írva 
az arczomra, a szemembe . . . mi? . . . Vége a 
nagy gyakorlatnak, ügyvéd uram, nekem nem¬ 
sokára lefújnak. Ennyi az egész. 

Itt egy perczre elhallgatott s megint az 
ablakra nézett. 

- Csak a korzót szeretném még egyszer 
végignézni — mondotta erőltetett mosolylyal -
mert nem tudom, olt túl divatban van e a 
korzózás ? 

— Ugyan kérem, ezredes úr . . . bátor¬ 
kodott Kiesák. 

- Semmi «ugyani), fiskális uram. A leg¬ 
felsőbb hadi parancsot már írják nekem odaát... 
És ha megérkezik, indulok. Pontosan, katoná¬ 
san, nem késve egy perczet sem. Épen azért 
nem hivattam orvost. Azok akadékoskodó em¬ 
berek. Csak hátráltatják az utazást. Azért 
hivattam önt, ügyvéd uram, hogy gyorsan 
végezzünk. Pontosan és szárazon, mint a parag¬ 
rafus. Kérem csak . . . 

Fel akart emelkedni a székről, de vissza-
roskadt 

— Sebaj ! - - legyintett a kezével. — Nézze 
csak . . . ott az Íróasztalom középső fiókjában 
van egy levélboríték, kérem, vegye ki. 

Az ügyvéd kivette a borítékot. Nagy, katonás 
betűkkel ez volt ráírva: Testamentumom. 

— A végrendeletem — mondta az ezredes — 
nézze meg, kérem, rendben van-e? Csak az 
alakiságokat értem, a tartalma rendben van. 
így rendelem, így akarom. 

Kicsák átnézte az írást és teljesen rendben 
levőnek találta alakilag. A tartalma meg épen 
valami nagy belső gyönyörűséggel töltötte el 
a megrögzött nőgyülölő száraz, szikkadt lelkét. 
Hosszú, savanyú ábrázata szinte belegömbö¬ 
lyödött ebbe a különös, jóleső érzésbe. Mindig 
jókedvű, tréfára kész embernek ismerte az 
ezredest, de hogy ilyen tréfával koronázza be 
életét, azt már még sem várta Kicsák. No, de 
a tartalom most még nem tartozik ő rá. 
A testamentum formailag rendben van. Az 
ezredes úr így rendeli, így akarja és punktum ! 

- Arra kérem — mondta tovább az ezre¬ 
des, — hogy a rendelkezéseimet pontosan 
hajtsa végre. Egyelőre tartson szigorú titkot 
s míg el nem temetnek, senkinek el ne árulja 
a végrendeletem tartalmát. Azt akarom . . • 
igen, hogy is mondjam . . . hogy stilszerű 
legyen a temetésem. A «nők barátján beszél 
most, remélem, ön ért engem, ügyvéd úr. 

— Értem, ezredes úr, - - felelt Kicsák most 
már természetes, tele hangon és szinte kedve 
lett volna gratulálni az ezredesnek, ha végre 
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is nem ilyen komoly és alapjában szomorú 
dologról lett volna szó, mint a testamentum. 

Az ezredes megköszönte Kiesák szívességét 
és katonásan elbúcsúzott tőle. 

- A többit — mondta bucsúzóúLj — majd 
jelenteni fogja az inasom. 

Az ügyvéd a hátulsó kapun távozott a nagy 
ódon házból s a szűk, zeg-zugos sikátorokon 
át vette útját hazafelé, hogy senkivel ne talál¬ 
kozzék. Hátha még ki találnák csiklandozni 
belőle az érdekes titkot. 

Mindjárt az első utczasarkon beleütödött 
azonban egy ismerős társaságba. 

A kaczér kis számtanácsosné, a kit általá¬ 
ban csak a «víg özvegyi) néven ismert a város¬ 
rész, épen hazafelé igyekezett a déli sétáról 
rendes udvarával. 

- Mi van az ezredessel, ügyvéd úr? -
fuvolázta legbájosabb hangján Kiesák felé a 
víg özvegy. - - Napok óta nem jelent meg a 
korzón. Talán beteg vagy elutazott? 

- l g . . . igen — bizonytalankodott Kiesák — 
az ezredes gyengélkedik és azt hiszem, el fog 
utazni. 

- A foga fáj megint az öreg rókának, mi ? — 
Valami gáláns kalandra vágyik . . . És el fog 
utazni a Eivierára, mint tavaly ilyenkor -
vágott közbe a monoklis pénzügyi fogalmazó, 
a korzó humoristája és a víg özvegy elmarad¬ 
hatatlan lovagja. Mire általános derültségtől 
visszhangzott a sikátor, noha a szép özvegy 
észrevehető erőlködéssel eresztett meg egy 
másodrangú mosolyt és még valamit kérdezni 
akart az ügyvédtől. Kiesák azonban ekkor már 
a harmadik utczát kaszálta hosszú sáska¬ 
lábaival. 

Alighogy hazaért, megjelent nála az inas 
és jelentette : 

- Az ezredes úr végzett! 
* 

Az estvóli korzót így hát már amonnan 
felülről, az örökös garnizonból nézte az öreg 
katona. Míg idelenn, ódon palotájának lefüg-
gönyzött ablakai alatt vígan kaczagva hömpöly-
gött fel s alá az az-eleven meleg tavaszi áradat, 
a'. melyből sohasem hiányozhatott azelőtt a 
daliás ezredes úr Bajna; vagy mint a korzó 
nyelve nevezte «a nők barátja». 

Daliás alakját, gáláns bókjait azonban hiába 
várták ma is a korzó fürtös asszonyai. Az 
ezredes úr nem jött. Ellenben megjöttek az 
«Entreprisei) fekete huszárjai és szorgosan 
munkába vették az ódon Bajna-ház hosszú, 
boltíves kapualját. 

Egyszerre végigszaladt a gyászhír a korzón 
és főképen az öreg penzionátus gavallérok 
körében keltett őszinte, mély hatást. A hölgyek, 
noha az ő barátjukról volt szó, inkább a 
temetésre gondoltak, mintsem a halottra (a mi 

A DALAI LÁMA. 

lehet, hogy fejlettebb esztétikai érzékük bizo¬ 
nyítéka), a koszorúkra.. . a toalettekre, a 
parádéra . . . Csak ilyen szép maradjon az 
idő — sóhajtoztak — milyen gyönyörű katona¬ 
temetés lesz — zenével . 

A korzó monoklis humoristája még valami 
sületlen élczet is megkoczkáztatott a halott 
oroszlán rovására s a szép özvegy felderítésére, 
a ki azonban ezúttal még műnevetéssel sem 
reagált, hanem fázósan összehúzva kabátját, 

A DALAI LÁMA ÉS MINISZTEREI. (A lámától jobbra Bell, angol ügyvivő.) 
Loeffler V. festményei. 
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1. Árva (éjszaki saroktorony). — 3. Hollókő. — 3. Appony. — 4. Ghymes. — 5. Szklabinye. — 6. Árva. 

MAGYARORSZÁGI VÁRROMOK. 

1. SaskŐ. — 2. Vágvár. — 3. Óvár. — 4. Zay-Ugrócz. — 5. Láva. — 6. Sztrecsnó. — 7. Lietava. 

MAGYARORSZÁGI VÁRROMOK. 
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A S I Ó F O K I L Ó V E R S E N Y E K R Ő L . — A KÖZÖNSÉG A TRIBÜNÖKÖN ÉS A GYEPEN. 

sürgős dolgok ürügye alatt hirtelen haza távo¬ 
zott. Azaz, hogy először felszaladt Kicsák iro¬ 
dájába, onnan a virágos boltba ment és meg¬ 
rendelte az első koszorút — a nők barátjának. 

A virágüzletnek másnap ugyancsak kemény 
napja volt. 

Kora reggeltől késő estig egymásnak adták 
a kilincset gyengéd női kezek. Délre már tele 
volt az egész kirakat különböző színű szalagok¬ 
kal, a melyek legtöbbjén ez a felírás díszlett: 
«A nők barátjának». 

Estre kelve jóformán az egész virágos bolt 
átvándorolt a gyászházba, a hol másnap csak¬ 
ugyan olyan temetés volt, a melynél stil-
szerűbbet nem is álmodhatott magának a nők 
barátja. Yirág, csupa virág. Kerti virág, vad¬ 
virág, igazi és művirág . . . eleven asszony¬ 
virág . . . leányvirág övezte a ravatalt. 

A korzó egész üde, pompás hölgyközönsége 
ott szorongott a dohos, boltíves öreg szobák¬ 
ban, a nyirkos szűk udvaron. A hadsereg, az 
uniformis hideg fénye szinte háttérbe szorult 
e meleg, eleven ragyogás mellett. Sőt a komor¬ 
méltóságú gyász-zenének is jóformán csak az 
első akkordjai érvényesültek. Az agglegény 
virágos, de rokontalan ravatala mellett csak¬ 
hamar megeredt a kíváncsi, jókedvű, szinte 
zsúrszerű csacsogás, csevegés. 

Hogyan, hogyan sem, még temetés előtt 
híre futott ugyanis, hogy a nők barátja méltó 
és következetes maradt magához még halálában 
is. Mindenét a nőkre hagyta. Még pedig — 
így hirdette a fáma — azokra a nőkre, a kik 
magányos életének unalmas és keserű óráit 
felderítették, megédesítették. 

E romantikus hír ott búgott-zsongott a gyá¬ 
szoló gyülekezetben is. És voltak, a kik már 
egészen otthonosan érezték magukat a komor 
palotában, noha a régi gazda még el sem 

távozott egészen. Irigy, kaján tekintetek is 
röpködtek azonban. Leginkább a szép szám-
tanácsosné felé, a ki sűrűn lefátyolozva, mély 
gyászban, egészen a ravatal mellett állt, a 
melyen egyébként is az ő koszorúja foglalta 
el a főhelyet. Keservesen, szinte roskadozva 
zokogott őnagysága és telesírt egy féltuczat 
zsebkendőt. Szerencsére ott állt mellette a 
fürge fogalmazó és gyengéden támogatta mély¬ 
séges bánatában. 

A temetőben már jóformán csak a testa¬ 
mentumkérdés foglalkoztatta a kedélyeket. 
A mint a nehéz nedves hantok rádübörögtek 
az ezredes koporsójára, a sirató könnyek egy¬ 
szerre felszáradtak. Még a szép özvegyéi ig. 
Ó volt az első, a ki mohó kíváncsisággal for¬ 
dult Kicsákhoz a testamentum néminemű rész¬ 
letei után puhatolózván. Példáját többen is 
követték a gyászoló gyülekezetből és ugyan¬ 
csak szorongatták az ügyvédet: hogy - mint 
is szól hát az a végrendelet? Igaz-e a szó¬ 
beszéd, hogy mindenét nőkre hagyta az ezredes ? 

Kicsák azonban begombolózott. Ma még nem 
mondhat semmit, holnap úgyis nyilvánosságra 
kerül a végrendelet, akkor minden kiderül. 

Nagysádnak különben annyit elárul¬ 
hatok - - súgta ravasz hunyorgatással a szép 
özvegy fülébe — hogy általánosságban igazat 
mond a fáma és hogy a végrendelet nagysád-
ról sem feledkezett meg ama nők között . . . 

A többit jelentőségteljes szatirmosolylyal le¬ 
nyelte Kicsák, ám a szép özvegy eleven fan¬ 
táziája elég csinosan kiegészítette magának a 
kettéharapott mondatot. 

Másnap, rendkívüli érdeklődés mellett ki¬ 
hirdették a végrendeletet. 

Katonás rövidséggel intézkedett az ezredes. 
Két házát minden ingóságaival együtt 

(avagyis más szóval egész vagyonát) - az 
ügyvédi, elég bőséges honorárium levonása 
után - - két régi hűséges öreg (ez a három 
jelző így szórul-szóra benn volt a különben 
szűkszavú testamentumban) cselédjére hagyta. 
Nevezet szerint pedig a Sári szakácsnéra, a ki 
tizenöt évi becsületes szolgálata után immár 
jól megérdemelt nyugalmát élvezi valahol 
Kajászó-Szent-Jánoson, továbbá a Kati szakács¬ 
néra, a ki viszont az utolsó tíz esztendőben 
sáfárkodék hűségesen a konyháján, a melyre 
mindig felette nagy súlyt fektetett az ezredes 
úr Bajna. Sokkalta nagyobbat, hogysem azt a 
korzón gondolták volna. 

Az általános elszontyolodást, a mi e hírre 
a korzón támadt, csak a végrendelet egy derűs 
kodiczillusa bizsergette fel némiképen, a mely¬ 
nek értelmében az ezredes kedvencz papagá¬ 
lyát (az utóbbi időben már ki nem állhatta 
örökös rikácsolásáért!) az özvegy számtaná-
csosnó gyengéd gondozásába ajánlotta. 

HELENA ÚTJA. 
REGÉNT. (Folytatás.} 

Irta Anthony Hop«. — Angolból fordította Woida Margit. 

IX. Lynborough észrevesz valamit. 
- Történt valami! — (Ezt jegyezte fel az¬ 

nap este Lynborough.) — Nem tudom biztosan, 
hogy mi, de úgy látszik, az ellenség végre meg¬ 
mozdult. Örülök neki. Nagyon szerencsés vol¬ 
tam. Kezdtem kinevetni, és csak nevettem. 
Jobb szeretem, ha más érzés is vegyül belé. 
Látszólag nem történt semmi más, minthogy 
a tíz koronámat elvesztettem. 

— Megtette ? - - kérdeztem. — Természete¬ 
sen, — felelt Eoger. — Kedvem szerint men-

„ 

tem és jöttem is. Közbeszóltam: — Senki sem 
állította meg? — Senkinek sem volt ellene 
kifogása, — mondta Eoger. — Sok idejébe ke¬ 
rült, — mondom én. — Három órát volt tá¬ 
vol ! — Nagyon jól esett a fürdés ma délután, — 
mondja Eoger. Hm! Átadom a két ötkoronást. 
melyeket Eoger nagyon különös mosolylyal 
vág zsebre. S ezzel látszólag befejeztük az 
ügyet. Én még megjegyzem, hogy a marchesa 
őrsége, úgy látszik, nem nagyon éber. Eoger 
megint mosolyog, nem kevésbbé furcsán ! Hm ! 

S azután Cromlech! A mennyire én isme¬ 
rem, megbizhatok benne, mint önmagámban. 
Nincs titka előttem, legalább nem tudok róla; 
én semmit sem titkolok el előtte, a miről fel¬ 
teszem, hogy érdekelné őt. De alig, hogy Eo¬ 
ger hazajött, Cromlech eltávozott! Véletlenül 
észrevettem, hogy előbb pár perczig még be¬ 
szélgettek. Cromlech másfél órát van távol! 
Ha nem volnék ilyen becsületes, ráirányítom 
a telescopot. De így nem tettem meg. Hol volt 
Cromlech? Azt mondta: a templomban. El¬ 
hiszem, de a templom különös hatással volt 
rá. Gyakran szótlan, mogorva, elgondolkozik, 
zavart, állandóan a haja helyét dörzsöli, sőt 
velem szemben sem túlságosan szeretetreméltó ? 
Vagy pedig széles mosoly ül az arczán! Talán 
egy új sírt talált ? De nem; ezt megmondta 
volna. Mi történt Cromlechhel ? 

Első pillanatban Violetet, azt a kellemes mo¬ 
dorút vonnám felelősségre. Vagy Norah szeme 
és szempillája tette ? De én habozok. Mindkét 
esetben, természetesen asszony van a dologban. 
Violet önelégültté teheti a férfiakat, Norah fel¬ 
vidíthatja őket. De ezek ketten nem épen ön¬ 
elégültek, inkább az eseményekkel elégedettek; 
nem is vigak, inkább elgondolkozók. S boszan-
kodnak, azt hiszem. Az ellenséges csapatnak, 
úgy látszik, jaagy ereje van. Az ily könnyen 
elért nagy eredményeken megismerem a mar¬ 
chesa kezét. Meg van a magam véleménye ar¬ 
ról, hogy mi történt Eogerral és Cromlechhel. 
Majd meglátjuk, holnap van a érieket match! 

Később. Befejeztem volt a jegyzeteimet, s 
lefekvőben voltam, (holnap korán akarok für¬ 
deni) mikor észrevettem, hogy lent felejtettem 
a könyvemet. Colston már lefeküdt, vagy el¬ 
ment valamerre. Mindegy; elég az ahhoz, ma¬ 
gam mentem le. A könyvtár ajtaja nyitva állt; 
papucsban voltam; a lámpa még égett. Eoger 
és Cromlech még fent voltak. A mint közeled¬ 
tem, akaratlanul, zaj nélkül, (azt igazán nem 
kívánhatják, hogy köhögjek a saját házamban, 
mikor még hölgyek sincsenek jelen) meghal¬ 
lottam ezt az érdekes, jelentőségteljes, nagyon 
fontos párbeszédet: 

Cromlech: — Szavamra mondom, köny volt 
a szemében! 

Roger: — Stabb, mint úriemberek, tehetjük 
a z t . . . ? 

Ekkor meghallották a csoszogást Beléptem; 
mind a kettő zavartan felhajtott egy-egy pohár 
szódás whiskyt. Fogtam a könyvemet, s egy 
szót sem szólva, végignéztem őket. Láthatóan 
zavarban voltak; Eoger elpirult, Stabb is meg¬ 
mozdult. Ott hagytam őket. 

A S I Ó F O K I L Ó V E R S E N Y E K R Ő L . - 1 . FELVONULÁS. 2. GÁTVERSENY. 3. KÖZELEDIK A VIHAR. 

- Köny volt a szemében! — Mint úriem¬ 
berek tehetjük azt? — A marchesa lassan, de 
biztosan halad! 

Nem érdemes a naplót tovább kutatni; mert 
ő lordsága, megfeledkezve az ágyról, melybe 
eredetileg szánta magát, a szerelem természe¬ 
tére vonatkozó fejtegetésekbe merül. 

Többek közt a következő kérdéseket intézi 
önmagához: 1. Elkerülhetetlen? 2. Kellemes? 
3. Általános? 4. Okos dolog? 5. Hasznos? 
6. Pillanatig tartó ? 7. Örökké való ? 8. Szabad¬ 
akarattól függ? 9. Végzetszerű? 10. Gyógyít¬ 
ható? 11. Vallásos? (Jegyzet: «Kérdezd Crom-
lechtől») 12. Feltehető-e, hogy túléli a czivi-
lizáczió fejlődését? 13. Egyáltalában miért lé¬ 
tezik? 14. Nevetséges? Arról nem szól a kró¬ 
nika, hogy Lynborough lord megfelelt volna e 
kérdésekre. Bölcsen megelégedett azzal, hogy 
feltegye őket. De ha megfelel, érdemes lett 
volna leírni a naplóját. 

- Mint úriemberek tehetjük azt . . . ? — tette 
fel a kérdést Eoger. De kérdése válasz nélkül 
maradt mindaddig, míg Lynborough felvette a 
könyvét, s eltávozott, hogy feljegyezze azt, a 
nyomán támadt feltevésekkel együtt. Stabb ko¬ 
molyan birálgatta, közben, szokásához híven, 
a kopasz fejét vakarta. 

- Ha egy ilyen dicső teremtés . . . — mondta 
Eoger. 

— Ha egy igazán értelmes és rendkívül ro¬ 
konszenves nő . . . — mondta Stabb. 

- Azt hiszi, hogy van joga valamihez, nos, 
úgy valószínűleg van is ! 

— Az álláspontja minden esetre tiszteletet 
érdemel, méltó rá, hogy udvariasan meghall¬ 
gassák. 

- Lynborough valóságos szörnyetegnek to¬ 
nik fel, h m . . . 

— Ugyan, az Isten megáldja, Ambrose egy 

elkényeztetett gyermek ! Hogy érdekelték a sír¬ 
jaim ! Nem tudom, mi hozta a templomba. 

- Maga várt meg, hogy visszaereszszen 
azon az átkozott kapun. 

- Ő maga kocsin hozott a kapunkig. Nem 
akart Scarsmooron átjönni! 

Mindketten felsohajtottak. Mindegyik akart 
valamit mondani a másiknak, de meggondolták 
a dolgot. 

- Azt hiszem, legokosabb volna, ha lefe¬ 
küdnénk. Fog holnap reggel fürdeni? 

- Ambrossal ? Nem, nem fogok, Wilbraham. 
- Én sem. Jó éjt, Stabb. És, gondolkozni 

fog felette? 
Stabb érthetetlenül morgott. Roger félrehúzta 

a függönyt, s egy pillantást vetett Nab Gran-
gera.; az egyik ablakban világosságot látott, s 
azután aludni tért. Az ablak a valóságban (ha 
ugyan létezik a valóság!) Wenman ezredesé 
volt Nem baj ! There nothing is, bút thinking 
makes it só. Az ezredes ébren volt, s ékes le¬ 
velet irt a szabójának. Oly érzéseket szolgált, 
melyeket nem érzett; s ez gyakran előfordul. 

Másnap reggel Lynborough zavartalanul ment 
fürdeni, és tért vissza. Nab Grange, úgy lát¬ 
szott, álomba merült; csak Goodenough látta, 
s Goodenough nem tartotta tanácsosnak, hogy 
rendes sétáját megzavarja. De reggelinél Eoger 
és Stabb magaviselete különös, szinte titokza¬ 
tos volt Természetesen a cricketről folyt a szó, 
habár Stabb kijelentette, hogy őt nem nagyon 
érdekli, s hogy valószínűleg nem iá lesz ott 

- Azt hiszem, lunchöt is kapunk majd, -
mondta gondtalanul Lynborough. — Okosabb 
lenne, ha velünk tartanál, unatkozni fogsz itt 
egymagádban, Cromlech. 

Látható tusakodás után Cromlech elhatá¬ 
rozta, hogy részt vesz a cricket lunchön; Roger, 
mint a filbyi csapat tagja, természetesen szintén. 

A játszmát a vendéglő mögötti tágas, fákkal 
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kerített mezőn játszották. Roger és Lynborough 
mellett Stillford és Irous képviselték Filbyt. 
Az easthorpi műszaki iskola minden ereje fel¬ 
vonult, a bíró kivételével. Ezen fontos és fele¬ 
lősségteljes tisztet Wenman ezredesre bízták, 
a másik végen Davson volt a biró. Filby kapi¬ 
tánya Lynbórough kertésze, híres, gyors játé¬ 
kos volt; Easthorp egy segédlelkész vezérlete 
alatt állott, a ki gyakran játszott az egyetemi 
csapatban, de még egyszer sem győzték le. 
A sorshúzás Easlhorp javára dőlt el, s ezek 
elhelyezkedtek. 

A kertész, ismerve gazdája hanyatlását, Lyn¬ 
bórough lordot a mező szélére küldte. Ez örült 
neki; kevés, labda jött az útjába, B kedvére 
gyönyörködhetett a lunch-sátor ^falaiban, a bel¬ 
sejét jmár előbb gondosan szemügyre vette, a 
nagyon elégedett volt; most á luneh esemé¬ 
nyeit találgatta. Annyira elmerült, hogy csak 
a nézők és játszók körében támadt őrült kiál¬ 
tozásra vette észre, hogy a kertész első labdá¬ 
jával i'últett a segédlelkészen ! Most a fiatal 
Woodwell dobott; s Lynborought még hátrább, 
a mező széle felé küldték. Woodwell dologhoz 
látott, de alacsonyan fogta a labdát. Lynbo-
roughnák most alkalma nyilt'."néhány pontot 
szerezni szövetségeseinek. Roger kaput szer¬ 
zett, s most némi büszkeséggel szemlélte ura 
működését. Egymás után több kapu elesett, de 
a fiatal Woodwell pontjai rohamosan szaporod¬ 
tak. Ha birja, 'százat is csinálhat, s Filby jogos 
aggodalommal figyelte. A kertész, a ki rövid 
pihenőt szavazott meg magának, most újra 
kezébe vette a labdát. 

- Úgy látszik, Peters elfelejtette, hogy én 
is játszom, - gondolta Lynborough., A követ¬ 
kező perczben már örült e mellőzésnek. Wood¬ 
well most kapura játszott, az ötven'ese lebegett 
a szeme előtt. Lynbórough ráért körülnézni. 
Ott látta barangolni Stabbot a mező körül; 
azután, épen mögötte, mikor a:;kertész a ven-

, déglő felől dobott, egy fogat hajtott elő.-Négy 
hölgy száMt' ki .belőle. Padot hoztak nekik, s 
két inas rögtön hozzálátott a lunch elkészíté¬ 
séhez, míg a vendéglői szolga asztalt tett egy 
lombos fa alá. 

Lynbórough sporthírneve bizony szenved 
ebben,a.történetben. De az okot a körülmények 
szolgáltatták. 

Az a négy hölgy, ott a padon, nagyon érde¬ 
kelte ; a lunch sorsa életkérdés volt neki. Mi¬ 
kor végre visszatért a helyére, látta, hogy vagy 
féltuczat embernek terítenek odaát. Lesznek-e 
annyian? Mig Woodwell veszélyes harezára 
figyelt, vagy legalább is akart figyelni, a pad¬ 
ról egyes beszédtöredékek hallatszottak át hozzá. 
A hölgyek arczát nem láthatta, de az alakokat 
meg tudta különböztetni. 

A játszók mind Woodwell köré sereglettek. 
Neki magának 58 pontja, összesen kilenczven-
három pontjuk volt. A kertész most alacsony 
labdával tette próbára az easthorpi championt; 
mostanáig Woodwell kikerülte azokat. 

Lynbórough egyszerre közvetlenül a háta 
mögött hallotta a hölgyek hangját. Azok, vagy 
néhányan közülök elhagyták a padot s köze¬ 
lebb mentek a játszótérhez. Legyőzhetetlen ki-
váncsiságtól hajtva egy pillanatra hátra nézett. 
Ugyanekkor a kertész leadott egy alacsony, 
egy különös labdát. Ezúttal Woodwell beleesett 
a kelepczébe. Előre ugrott és szembe fogadta. 
Erintette ugyan, de fellökte a levegőbe. A ját¬ 
szók feje fölött repült a magas égen át Lyn-
borough lord felé. 

- Vigyázz! - kiáltott a kertész. Lynbó¬ 
rough visszafordult, de lelki egyensúlya meg¬ 
bomlott. Szemét inkább a háta mögött álló 
marchesára, mint a feléje repülő labdára irá¬ 
nyította. Nem volt képes biztos fogásra! 

Csend uralkodott, a labda esni kezdett. Lyn-
boroughnak volt egy pillanatnyi ideje. Figyelni 
akart, csak a labdára figyelni. 

Az leesett, a kezébe; megfogta, de ügyet¬ 
lenül, megfogta újból, roszúl, s végre a fűre 
ejtette! «0h!» hangzott végig a mezőn. Lyn¬ 
bórough tisztán hallotta, a mint valaki így 
szólt: 

— Ki ez az ostoba, ügyetlen ember ? — A mar-
chesa volt. Hirtelen sarkon fordult, de a mar-
chesa háttal állt feléje. Az arczát még sem 
sikerült meglátnia! 

— Vége! — kiáltották. Lynbórough aláza¬ 
tosan mentegetőzött. 

Szájbély Kálmán m. kir. államvasúti igazgató, a kit 
a király most a Szent István-renddel tüntetett ki. 

- Szemben álltam a nappal Peters, s ez 
megvakított, — magyarázta. 

- Mintha a nap másként sütne az én sze¬ 
membe uram, — mondta az szárazon. És fizi¬ 
kailag igaza is volt. 

Peters legközelebbi dobásánál Lynbórough 
jóvátette hibáját, mert Woodwell elérve az öt¬ 
venet, könnyelmű lett. Egy félkezű fogására, 
balról a levegőből, egetverő taps támadt. 
A lunchre hívó harang is megszólalt, a játékot 
is befejezték. A pontok száma 101. A legjobb 
dobó írl ponttal. Jim (inasgyerek a műszaki 
iskolán) pontjainak száma = 0. Woodwell meg¬ 
kapta a megérdemlett ovácziót, Lynbórough 
lord a sátorba sietett. A marchesa méltóság¬ 
teljesen visszatért asztalához,, a tölgyfa alá. 

Mr. Dawson kitett magáért; a villásreggeli 
fénj'es volt. Stillford és Irous, mikor megpil¬ 
lantották, jobban mint valaha tisztában voltak 
a kötelességükkel, s erősen hitték, hogy a mar¬ 
chesa is meg fogja érteni. Viszont Venman 
ezredes kevésbé volt tisztában a kötelességével, 
előzőleg azt hitte, hogy a marchesával kell 
tartania. De a marchesa néhány sandwichről, 
s esetleg egy üveg claretről beszélt. Stillford 
azt mondta, hogy mint bírónak a játszókkal 
kell tartania. Irous kijelentette, hogy «hallatlan 
gőgre» vall, ha nem teszi. Lynbórough, a ki 
erősen dolgozott Dawson érdekében, végre is 
egy székre nyom l a. 

- Nos, a hölgyek vele maradnak, — mondta 
az ezredes, a kinek az utolsó kételye is eltűnt 
egy művésziesen lehűtött pezsgős palaczk lát¬ 
tára. A nab grangei összetartás elesett! 

E perczben, mikor már visszavonhatatlanul 
az ünneplőkkel kellett tartaniuk, a sátor füg¬ 
gönyét félrevonták, s a nyilasban Lady Norah 
arcza jelent meg. 

Mögötte állt Violet és miss Gilletson. Lyn¬ 
bórough eléjük szaladt. 

- Itt vagyunk, Lynbórough lord, — mondta 
Norah. — A marchesa volt oly kedves, hogy 
tetszésünkre bízta, hogyan cselekedjünk, s mi 
azt tartottuk, hogy pompás tréfa lesz a cricke-
tezőkkel villásreggelizni. 

- Nagy kitüntetés ez a cricketezőkre. En¬ 
gedje meg, hogy a kapitányunkat bemutassam, 
mr. Peters. Melléje kell ülnie. Miss Dufaure, 
nem ülne mr. Jeffreys mellé, az ő kapitányuk, 
miss Dufaure, mr. Jeffreys. Ön, miss Gilletson, 
mr. Davson és én közöttem fog ülni. Eendben 
volnánk. Nos, Venman ezredes? Mi baj van? 

Venman felállt. A—a marchesa! — 
mondta. — Nem, nem hagyhatjuk magára. 

Lady Norah közbeszólt. — Oh, Heléna egye¬ 
nesen megmondta, hogy nem számít az urakra. 
Lássák, ő ismeri a szokásokat. 

A marchesa kétségtelenül mondta mindeze¬ 
ket. De az kétes, vájjon Norah hiven utánozta-e 
a módot, s a hangot, melyen mondta. A jeges 
pezsgő azonban, legyőzte az ezredest. A meg¬ 
könnyebbülés sóhajával ült vissza helyére. Vagy 
egy negyedóra hosszat élénk lakmározás folyt. 

Mr. Dawson, kezében a pohárral, felállt. — 
Hölgyeim és uraim, — így szólt, - - szónok 

ugyan nem vagyok, de azért éltetem kitűnő 
szomszédunkat, a ki ma szeretetreméltó házi¬ 
gazdánk is, Lynbórough lordot. Éljen ő lord-
sága! 

- Én igazán nem tudtam, hogy ő adja a 
lunchöt, — súgta Venman ezredes. 

- Az ő lunche ? — bólintott Irous kérdőleg 
Stillford felé. 

Ez nevetett. - - Úgy látszik. Ezek után nem 
igen dobhatjuk ki Nab Grangeból! 

- Nos, pompás czimborának látszik, 
mondta Irous kapitány. 

Lynbórough elismerően bólintott, és miss 
Gilletsonnal flirtelt; arczán elégedett mosoly 
játszott. Mind itt voltak, s a marchesa egyedül 
villásreggelizett a mező túlsó oldalán! Ez 
valóban egy újabb ék volt! Ördöngös tervei 
czélt :^rtek. Meghódította Nab Granget! Min¬ 
denestől átpártolt, magára hagyva vezérét. 

Egyszerre, győzelme, s egy bizonyos, nem 
jogtalan, szánalom közepett, melyet egyaránt 
érezhetett a legyőzött ellenség, s a bajban levő 
szépség iránt, észrevette, hogy valaki hiányzik 
a társaságból. Stabb nem volt jelen! Pedig 
Stabb kijött a mezőre. Újra szemügyre vette a 
társaságot. Nem, Stabb nem volt köztük. Sőt, 
mi több, a második szemlénél vette észre, Vil-
braham Jtoger is hiányzott. Biztos, hogy Roger 
sincs jelen, már pedig, bármint cselekedjék is 
Stabb, Roger semmi áron sem mulasztaná el 
a lunchöt! 

Lynbórough szeme elborult; összeszorította 
ajkát. Miss Gilletson észrevette, hogy elcsen¬ 
desedett. Nem birta tovább. Azon ürügy alatt, 
hogy sör után néz, felállt, s az ajtóhoz lépett. 
A lombok árnyékában villásreggelizett a mar¬ 
chesa, de nem egyedül, nem szomorúan. Volt 
társasága, s a szellő víg nevetés hangját hozta 
a harcztéren át. Stabb hatalmas alakja. Roger 
feltűnő dressje eléggé elárulták a valót. 

- Bravó, Heléna! — mondta magában. 
A érieket match folytatása nem igen érde¬ 

kelte. Filby várakozáson felüli sikert ért el 
(Wilbraham harminczhét pontot szerzett), de 
<Lynborough pontjai nem növelték a győzelmes 
összeget. Easthorp második kezdetében, a mi 
nem lehetett hatással a végeredményre, Peters 
dobni hagyta, s ő megszerezte Woodwell ka¬ 
puját. Ez minden esetre nagy dolog volt; de az 
egész napot véve, kevesebbet nyert, mint a 
mennyire számított. Folytatása következik.) 

BROCKY KÁROLY SZÜLŐHÁZA TEMESVÁROTT. 
Temesvár városa kegyelettel ápolja hírne¬ 

ves szülöttének, Brocky Károlynak, a főleg 
Angliában nagy hírnevű festőművésznek em¬ 
lékét. Ennek a kegyeletnek újabb szép jele: 
az az emléktábla, a melyet most készítenek 
Brocky szülőházára. Szentkláray Jenő pontos 
kutatások által kijelölte a művész szülőházát, 
mely Temesvár Belvárosában a Jenőherczeg-
utcza 12. számú ház. 

A művész szülőházának közvetlen szomszéd¬ 
ságában látható, szembenállva balfelől az u. n. 
Welflin-féle ház. A Weldin-család ma is élő 
utódjánál, Weldin József ügyvéd birtokában 
ma is található két nagybecsű Brocky által 
festett arczkép. A dolog magyarázata az, hogy 
az öreg Weldin, ki jómódú temesvári pékmes¬ 
ter volt, sógorsági viszonyban állott a mű¬ 
vész atyjával. 0 vette észre a kis Brockynak 
korán mutatkozó művészi tehetségét, az ő 
pártfogásával adták a temesvári rajziskolába 
és az ő segélyével indult majd később az 
egykori szegény borbélyinas Bécsbe, hogy va¬ 
lamiképen a festőakadémiába bejuthasson. 

A Szépművészeti Múzeum vezetősége elhatá¬ 
rozta, hogy a temesvári múzeumot egypár ér¬ 
tékesebb Brocky-képpel fogja gazdagítani. 

Lovas Imre. 

A SPANYOLOK ÉS A PÁPA. 
0 Az a küzdelem, mely jelenleg a pápai batalonii 

és a legkatholikusabb ország, a spanyol királyság, 
között folyik, egyike a világtörténet legérdekesebb, 
epizódjainak. A két ellentábor vezérei, egyrészt. 
Canalejas, a spanyol miniszterelnök, másrészt Meny-
dél Val, a szintén spanyol származású pápai állam¬ 
titkár ma még egyforma erővel tartják poziczióikat, 
egyforma reményekkel várják az ütközet kimene¬ 
telét, s mi, a kik távolból szemléljük az eseménye¬ 

ket, s nem láthatjuk se az erőviszonyokat, se a 
rendelkezésre álló segédeszközöket, nem lehetünk 
abban a helyzetben, hogy előre megláthassuk a 
végeredményt. De úgy tetszik nekünk innen a 
nagy mesteeségből is, hogy a harcs! hamis jelszó 
alatt folyik. 

Spanyolországban jobban elhatalmasodott a papi 
befolyás, mint bárhol másból. S több visszásságra 
is, vagy ha úgy tetszik, visszaélésre is vezetett. 
Az a törvényes intézkedés, hogy a szerzetesek fel 
vannak mentve a katonai szolgálat alól, sok ez¬ 
reket csábított arra, hogy felvegyék a barát csuhát; 
még pedig hivatással nem bíró, a műveltségnek 
egészen alacsony fokán álló sok ezreket. A mel¬ 
lett, vallásos kongregácziók neve alatt, tömegesen 
alakultak oly szövetkezetek, a melyek ipari üzletek¬ 
kel foglalkoznak kizárólagosan, s lehetetlenné teszik 
magánvállalkozóknak a konkurrencziát. 

Ezek" a tények, legfőkép az országnak nagy 
szegénysége sok jó spanyol hazafiban azt a meg¬ 
győződést érlelték meg, hogy minden bajnak a 
papok az okai. Az a körülmény, hogy a spanyol 
egyik szemével mindig a testvér franczia kultú¬ 
rájára tekint, s ott a szomszédban virulni látja 
az úgynevezett «fel világosodott* nézeteket, kedve¬ 
zően hatott az ily tanoknak elterjedésére. B a 
nemzeti büszkeség is megkövetelte, hogy megta¬ 
lálják az ország elmaradottságának külső, nem 
önmagokban rejlő okait. 

Mert a spanyol nép első nemzete volt valaha 
a világnak, s megvan hozzá minden külső felté¬ 
tel, hogy ismét a legelsők egyike legyen. Országa 
természeti kincsekben bővelkedő. Talaja termékeny, 
s kicsi munkával bőven termő Elizája jó, szőlője 
kitűnő, kerti veteményei dúsan termők, gyümölcse 
első rendű. A hegyek belseje bőven tartalmaz min¬ 
den hasznos ásványt. Vasércze vetekedik a lég-
jobbakkal, szene első rendű, réz, ólom és higany¬ 
bányái kitűnőek, márvány pedig mindenféle vál¬ 
tozatban fordul elő a tengerparton, a hol azonnal 
hajóra rakható. És .népe is sok jeles tulajdonság¬ 
gal ékeskedik. Általában jószfvű, nemeslelkű, be¬ 
csületes, igazmondó és bátor. Igényeiben egyszerű, 
mértékletes, a részegeskedésre nem hajlandó. E nép 
nagy fiákat szült valaha. Nemzeti hősöket, a kik 
lelkesedéssel áldozták fel magokat népök javáért; 
nagy hadvezéreket, kik a világ minden részében 
aratták a diadalokat; nagy költőket, kik örök di¬ 
csőségei a világirodalomnak ; kiváló festőket, kiket 
felül nem múlt soha senki. És e nép az iparban 
is első helyet vívott ki magának valaha. A tizen¬ 
hatodik században magában Sevilla városában 
tizenhatezer szövőszék százharminczezer embert 
foglalkoztatott, Toledónak ötven posztógyára volt, 
a spanyol keztyűket elvitték nemcsak Angliába, 
hanem még Indiába is, a spanyol selymet, csip¬ 
két, nemki lönben a spanyol fegyvert a legelsőnek 
tartották a világon. 

És ez a nagyság mind elenyészett. Vele együtt 
elenyészett a roppant gazdagság is. Spanyolország 
ma, koldusszegény s végtelenül elmaradott. 

Úgy találják sokan, hogy ennek a nagy hanyat¬ 
lásnak a papi uralom az oka. Mert hisz a vissza¬ 
esés akkor következett be, mikor az egyház a 
legnagyobb hatalomra emelkedett, mikor kilencz-
ezer férfi-kolostor volt az országban, mikor csupán 
a calahorai egyházmegyében tizennyolcz ezerre 
rúgott a papok száma. Az okozati összefüggés te¬ 
hát nyilvánvaló. 

Azonban úgy látszik nekünk, hogy ez csak egy 
másodlagos symptóma, s a hanyatlás igazi oka 
abban keresendő, hogy a nép teljesen iskolázatlan. 
A népoktatásra századok óta nem fordítottak semmi 
gondot, s teljesen elhanyagolták a közép és felső 
iskolákat is. Ez okozta a nemzet elmaradottságát. 
Ez az elmaradottság alig elképzelhető fokot ért¬ 
ei. Volt idő, mikor alig akadt az országban néhány 
ember, a ki a kisebb intelligencziát igénylő teen¬ 
dőket is helyesen el tudta végezni, s nem csak a 
közönséges bányászokat kellett hozatni idegenből, 
de még fmánczokul is külföldieket alkalmaztak. 
Noailles márki említi, hogy maga a spanyol ál¬ 
lamtanács kimondotta, hogy főbb hivatalokra bel¬ 
földit nem kell alkalmazni, mert vagy szeren¬ 
csétlenek, vagy tudatlanok. 

Ha csak a papi hatalom túltengésén múlnék, 
azon könnyebb lenne segíteni. Mint a hogy ezt 
a módot megpróbálták már eddig is. Kiűzték az 
országból a szerzeteseket, első sorban a jezsuitákat, 
a spanyol nemzeti rendet, de majdnem forradalom 
ütött ki e miatt, s a nép visszahozatalukat köve¬ 
telte «hogy szemeit e szent férfiakon legeltethesse*. 
S a papi uralom ezt követőleg még nagyobb lett, 
az egyház még nagyobb vagyonok urává lett. 

Vájjon nem-e lesz most is így ? 
Spanyolországot csak a népnevelés emelheti ki 

sülyedéséből. 
Elnézzük képünkön Alfonz királyt és Canale-

jast, a miniszterelnököt, a mint munkánál ülnek 
a király dolgoz-ószobájában. Bizony nyal nemzetük 
sorsa fölött hoznak határozatokat. De az nem any-
nyira attól függ, hogy minél több klastromot be¬ 
zárjanak, mint inkább attól, hogy minél több is¬ 
kolát nyissanak. 

BROCKY KÁKOLY SZÜLŐHÁZA TEMESVÁROTT. 

A HÉTRŐL. 
Paraszt képviselők. A fölirati vita első napjai¬ 

ban gróf Apponyi Albert után a legnagyobb szónoki 
sikert egy paraszt képviselő, az úgynevezett gazda¬ 
párt fölirati tervezetének benyújtója, Szabó István 
aratta. Aratta pedig — és ezt különösen hang¬ 
súlyozni kell — nem a maga személyes, etnog¬ 
ráfiai érdekességével, hanem a mondanivalójával 
és ennek az elmondásával, a mi semmiféle kon-
czessziót nem követelt a parlamenti színvonaltól. 
A ki a magyar parasztembert igazán ismeri, annak 
ez a siker, ez a föllépés nem lehetett nagy meg¬ 
lepetés. A ki az életből nem tanulhatta meg, 
kultúrtörténetünk adataiból is megállapíthatja, 
hogy a magyar parasztságban az értelem, az ér T 
köles és a talentum nemzeti tőkéjének olyan ér¬ 
tékei pihennek és érnek a kétségtelenül egyre 
fokozódó érvényesülésre, a milyennel a maga 
alsóbb rétegeiben a világnak igen kevés nácziója 
dicsekedhetik. Ez értékek fejlődő kiválásának 
folyamatában e proczesszus legújabb területén a 
parlamentben az inkább csak furcsaságot és furfan¬ 
got reprezentáló Makkai Zsigmondtól a tiszta, 
világos eszű, lelkes szavú, intelligens és olvasott 
Szabó Istvánig máris gyönyörű az emelkedés és 
kétségtelen, hogy még nagyobb lesz, míg a 
csúcsig ér. Egy dolognak azonban meg kell 
változnia. Az érdeknek, a melyet a parasztruhás 
képviselő a parlamentben képvisel, nem szabad 
speczifikusnak maradnia és értelmi készségének e 
speczifikus érdekek eszközévé degradálódnia. A hol 
a nemzeti egységre és a magyarság egységére oly 
óriási szükség van, mint minálunk, kerülni kell 
amúgy is fájdalmasan nagy tagoltságunk szaporí¬ 
tását. A kik a jobbágyságot eltörölték, nem voltak 
paraszt emberek, de azért bizonyára paraszt¬ 
pártiak voltak, a mint hogy ma se csak azok 
paraszt-pártiak, a kik az eke mellől és paraszt 
viseletben jöttek a törvény hozásba. A parasztságot 
nem szabad külön felekezetté, nemzetiséggé vagy 
szakmává tenni, illetve ilyen gyanánt lefoglalni. 
A köntös nem lehet politikai programm. A parla¬ 
ment nem osztályok külön valóságának, hanem a 
nemzeti egyetemességnek kell, hogy a képviselete 
legyen, a mely nem .tagok, felekezetek és társa¬ 
dalmi rétegek, hanem csak a.politikai elvek 
különbözősége szerint tagolódik. 

* 

Az új százas. A hirek harangszava jelenti, hogy 
új pénz áll a házhoz. A mostani százkoronás bank¬ 
jegyek helyett újakat, rajzban, színben más for¬ 
mát bocsátanak ki rövidesen. Erre az újításra 
bizonyosan nem az a tapasztalat indította a jegy¬ 
bankot, hogy a százkoronás mostani formájában 
nem lett volna elég kapós és kelendő. A bankók 
között is van szép, tetszetős, művészi és van 
művészietlen, csúnya, alkalmatlan formájú, de 

olyan érzékeny esztétikus még alig akadt, a ki 
azért utasított volna vissza egy tekintélyesebb, 
sőt kevésbbé tekintélyes bankjegyet is, mert a 
rajza vagy színösszeállítása bántotta kifejlett mű-
izlését. A törekvés azonban, hogy a legsűrűb¬ 
ben szem elé kerülő használati tárgy, a pénz, 
művészi becsben is emelkedjék, karöltve jár az 
Ízlés általános fejlődésével. A pénzverőkben és a 
bankjegy nyomtató intézetekben egyre több gon¬ 
dot fordítanak arra, hogy az érem vagy ábrázolat 
művészetet is dokumentáljon. A bankjegy szép¬ 
sége, finom és művészi kiállítása bizonyos tekin¬ 
tetben honorálása is annak a bizalomnak, a mely-
lyel a közönség ezt a papirost pénz helyett el¬ 
fogadja. Ebből a szempontból mi megérdemelnék, 
hogy nekünk legyenek a világon a legszebb bank¬ 
jegyeink, mert az a kedveltség, a-mely minálunk, 
akár bizalomból, akár kényelemszeretetből, a 
használatban a papirospénzt elébe teszi az arany¬ 
nak, a kopással járó sok aranyveszteségtó'l menti 
meg a pénztermelést. A papírpénz népszerűsége a 
kibocsátó bank tekintélyét is emeli. Elvárhatjuk 
tcliát, hogy az új százkoronás még szebb lesz, 
mint a mostani, ámbár minden új bankjegy ki¬ 
bocsátása együtt jiír egy fájdalmas igazságtalan¬ 
sággal. Azzal ugyanis, hogy az újat nem azok 
kapják, a kiknek a régi már elfogyott, hanem 
azok kapnak belőle csak, a kiknek még a régiből 
is van. 

* 
Liabeuf. A kivégzett franczia rendőrgyilkos 

csonka törzse már a földben pihen, tatán az első 
fűszál is kihajtott már a sírján, de a csúnya sorsú 
ember esetében van valami nagyon zaklató és 
nyugtalanító azok lelkének, a kik minden történő 
dologban természeti és erkölcsi törvények érvénye¬ 
sülését keresik. Ez a Liabeuf mint közönséges 
gyilkos került a hóhér kezére, de közönséges 
bűneinek forrása nem közönséges. Nem anyagi 
haszonért ölt, sőt nem is szerelemféltésből, ha¬ 
nem — hogy a becsületét megtorolja. Az esete 
tudvalevő. Ezt a hiú, exaltált, hetvenkedő termé¬ 
szetű párisi szabólegényt egy rendőrségi ítélet 

• azzal bélyegezte meg, hogy kitartott férfinak 
minősítette. A mit Liabeuf ezután egész addig 
művelt, a mikor fejét a hóhér a bárd alá szorí¬ 
totta, nagyon valószínűvé teszi, bog/ a rendőr¬ 
ség ebben a megbélyegzésben tévedett. Mert a mi 
ezután következett, az egy borzalmasan megbán¬ 
tott ember tragikus vergődése volt, vad, csúf, 
őrült és gyilkos dühöngése egy minden gonosz 
keveredésben is ért kés lelki mát riának: a becsület¬ 
érzésnek. Csak az fájhat, a mi van. És ha Liabeuf 
Kiinden kellemetlen és garázda természete mellett 
is valóban az lett volna, a mivé a párisi rendőr¬ 
ség bélyegezte, ez a bélyeg nem égette volna 
annyira a lelkét, a düh és a keserűség nem va¬ 
dítja bele egy olyan harczába, a melynek föltét¬ 
lenül és minden körülmények között ás ő el¬ 
pusztulásával kellett végződnie. Az igazságtalanság 
borzasztó méreg és a lélek kiváltságos erejére van 
szükség, hogy elviselhesse vagy kiheverhesse pusz¬ 
tító hatását. Liabeuf bizonyára nem volt erős lélek, 
sokkal kevesebb annál, semhogy mártír tudjon 
lenni, de több, semhogy élni tudjon abban a 
mélységben, a melybe egy téves ítélkezés*, egy 
fájdalmas igazságtalanság taszította. Szomorú és 
csúnya sorsának az ő számára már nincsen, de a 
kik érdeklődő 1.lekkel és mérlegelő elmével vélik 
az élet jelenségeit, igenis van tanulsága. Minden 
betegségnél jobban kell óvakodnunk az igazság¬ 
talanságtól, a mely gyilkol és gyilkost nevel. És 
ettől a méregtől is legféltőbb gonddal azokat 
kell megoltalmazni, kiknek leggyöngébb a szerve¬ 
zetük: a lelkűk és értelmük organizmusa. 

* 

Amerikai párbaj. Egy hot alatt két öngyilkos¬ 
ság, a melynek okára az elmaradhatatlan utolsó 
levél az amerikai párbaj misztikus fekete fátylát 
veti. El lehet mondani, hogy az amerikai párbaj, 
az állítólag lovágias életrehalálra mérkőzésnek ez 
a legromantikusabb éjféli formája divattá lett 
minálunk - az utolsó levelekben. Fölkapták 
azok, a kik okkal vagy ok nélkül elébe sietnek a 
halálnak. Mert hogy azoknak, a kik ezzel a fátyol-

l 



616 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 29. SZÁM. 1910. 57. ÉVFOLYAM. 29. SZÍM. 1910. 67. ÍVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 617 

JEFFRIES (FEHÉR) ÉS JOHNSON (NÉGER) AMERIKAI BOXOLÓK. 

lal takarják el szomorú elhatározásuk okát a világ 
szeme elől, a harmadrésze se vívott valóban ame¬ 
rikai párbajt azt egy egész csomó hatósági vizs¬ 
gálat eredménye bizonyítja. Mi az oka tehát annak, 
hogy a halál önkénteseinek egy nevezetes része 
ezt az okot diktálja be a világnak, ezt az álarczot 
teszi fáradt, sápadt, eltorzult képére, mikor ama 
bizonyos nagy kapu küszöbén kt'szül átlépni ? 
A felelet erre a kérdésre egyszerű. Az ok: szemé¬ 
rem vagy hiúság. Az utolsó levél, a melyet az 
öngyilkos hátrahagy (vagy sokszor szerencsésen 
túlél) magyarázata kivan lenni a lázadásnak, a 
melyet szerencsétlen hőse az élet törvénye ellen 
elkövet. És elemien emberi dolog, hogy az ön¬ 
gyilkosjelölt a míiga tragédiájának valami szép, 
hatásos és megrendítő magyarázatát kívánja akkor 
is, sőt annál inkább, ha a valóságos ok, a mely 
az életből kiüldözi, nem alkalmas anyaga ilyen 
visszhang keltésének. Mert nem abszolút törvény 
az, hogy az élet utolsó pillanata a teljes őszinte¬ 
ség pillanata. A kiben megvan az erkölcsi erőne 
vagy az erkölcsi gyengeségnek az a mértéke, hogy 
legrejtegetettebb fájdalmas titkát is meg tudja 

vallnni, terhét szivéről le tudja dobni, ez nem 
lesz öngyilkossá. Az öngyilkos éppen e vallomás 
keserves megalázkodása elől menekül a sír sötét¬ 
ségébe és ez a magyarázata annak, hogy a be¬ 
vallott ok, az utolsó levél sokszor csak az igazi 
oknál tetszetősebb magyarázat, lárva, a melyet 
a boldogtalan menekvő bús végzetének arczára 
köt, hogy valóságos titka továbbra is titok ma¬ 
radjon, míg a félrevezetett mohó kíváncsiság hamis 
nyomon kutatja zsákmányát. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A kenyérkereső asszony. Feminista könyv a 

Hollósné de Grobois Nándin könyve, mert nő 
irta nők számára, de az apostolkodása nem harczi 
természetű, hanem abban áll, hogy kézen fogja 
társnőit és a tisztes kenyérkereső munka régi, 
meg újonnan hódított területein mindeniknek 
megmutatja azt az utat, a melyen hajlandósága, 
képessége és képzettsége szerint a boldogulás felé 
haladhat. Háromszáz oldalas könyv ez a tisztán 
nők számára készült pályamutató, a mi erős bi¬ 
zonysága egyrészt annak, hogy a kenyérkereső 
asszony birodalma immár jócskán kiszélesedett, 

másrészt a Hollósné lelkiismeretességének, amely 
ennek a birodalomnak egy mesgyéjét, dűlőjét se 
hagyta figyelmen kívül. Ismertet, méltat és meg 
is bírál minden pályát, foglalkozást, munkakört, 
a mely a nőnek kenyeret adhat, magmondja, 
mely hajlandóság és mely ismeret utal vagy ke-
pesit mindenikre, tanácsot ad, ösztönöz, de figyel¬ 
meztet is tapasztaltán, nagy biztossággal és azzal 
a komoly szeretettel, a mely az ilyen munkáknak 
teljes felelősségérzetét mutatja. Külön nagy értéke 
a könyvnek, hogy nemcsak a pályaválasztásra 
készülő nőknek ad útmutatást, hanem azoknak is 
megmondja mitévők legyenek, a kiket sorsuknak 
valamely hirtelen változása előkészület nélkül ál¬ 
lít az élet legnagyobb problémája: a miből éljek ? 
kérdése elé. A Hollósné könyve több, mint hasz¬ 
nos könyv: szükséges könyv, mert tapasztalat, 
jóakarat, tanács és segítség van benne. 

Vadászati fegyvertan. Egy katona könyve, 
Sclmeidcr Árpád cs. és kir. hadnagyé és különös 
értéket ad neki, hogy tudtunkkal az első magyar 
nyelven írt szakmunka, a mely a maga sok em¬ 
bert érdeklő tárgyával foglalkozik. A könyv szak¬ 
szerűen és pártatlanul ismerteti az összes modern 
vadászfegyvereket és ezek kezel 'sét. A munka 
anyaga oly gazdag és sokoldalú, hogy minden va¬ 
dászat- és fegyverkedvelő ember nagy hasznát 
veheti és mert Schneider hadnagy nemcsak a 
puskához ért kitűnően, hanem a toll fegyverét is 
jól forgatja. A világosan és élénk magyarázó erő¬ 
vel irt könyvet a fegyverkezelés mesterségében já¬ 
ratlanabb ember is érdeklődéssel olvashatja. 

Új könyvek: 
A kenyérkereső asszony. Pályamutató nők szá¬ 

mára. Összeállította Hollósné de Grobois Nándin. 
A cBudapesti Hirlape kiadása; ára 2 K. 50 fül. 

Vadászati fegyvertan. Irta Szhncider Árpád 
cs. és kir. hadnagy. Lampel-Wodianer kiadása. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: SIMÁI ISTVÁN, 

volt 48-as honvédtiszt, az aradi iskolák nyűg. fel¬ 
ügyelője és az aradi honvédegyesület elnöke Abbá¬ 
ziában. — BALOGH LÁSZLÓ, uegyvennyolczas hon¬ 
védhadnagy, munkácsi városi nyűg. főpénztáros 
84 éves korában Munkácson. - - PETŐ MENYHÉRT 
Antal. Szent Benedek rendi áldozópap, kiérdemült 
gimnáziumi igazgató és jószágkormányzó 59 éves 
korában Czelldömölkön. — Csókfalvi EAFFAJ DOMO¬ 
KOS, unitárius lelkész és esperes 68 éves korában 

Svájci selyem a legjobb! 
Kérj én fekete, fehér Tacy sziues iíjdonBáKainkból m i n t á k a t : 
Crépon, Dnchesse, Cachemire, Messalíne, Cötelé, 
Eol lenne , Shanlnng-, MonKseline 120 óm. széles, mi te¬ 
renként l K 20 fill. tői kezdve. Ruháknak, blúzoknak ntbiiek való 
bársony ős pel lnche, ugrszintén h ímze t t blúzok, vala¬ 
mint batigzt, pjmut, vászon is eelyera mhájc. — Mi csakis ga¬ 
rantáltan erői selyemszövetüket adunk el vám- és portómen-

tesen d i reot magám-evőknek. 

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

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

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

zcsi szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatásúi 

Vumntei! Hioajra raésitasttl 
T«l|«i«n rtiitt! 

Kapható ánánvritktrtskfdcitíhtn fagy a 
Stini/e-Lipóczi Sairatorf orrai- Vállalőűiái 

Budatat, V. Rudolf-rakpart S. 

Rendeléseknél szíveskedjék lapunkra hivatkozni. 

' " i ín — — " * 

ARCZAPOLAS. 
A modern orvosi Kozmetika a szépség megőrzé¬ 

sére és fokozására előírja: 
1. Csak olyan szappannal szabad mosdani, mely 

az arczbőrt nem szárítja, nem ránczositja. 
2. Csak olyan ártatlan kenőcsöt szabad az arczra 

kenni, mely nem tartalmaz vegyi szereket, hanem be¬ 
ivódik a bőrbe s azt táplálván, gátat vet a fonnyadás-
nak s elsimítja a ránczokat. 

3. Masszírozni kell az arczot. 
A 18 év óta fennálló 

Kozmetikai Gyógyintézetben 
melyet dr. Jutassy József bőrgyógyász, egészségtan-
tanár vezet, arczápolásra olcsón lehet előfizetni s né¬ 
hány hét alatt meglepő eredményt lehet elérni. 

A kik az intézetet nem látogathatják, megveszik 

= Bőrápoló Készlet = = 
név alatt Jutassy tlr. reczeptjei szerint összeállított 
bőrápoló szereinket (szappan, kenőcs, masszírozó kész 
let) és otthon önmaguk végzik a sikeres arczápolást. 

A Bőrápoló készlet ára — bő használati utasí¬ 
tással — 5 korona. 

A Bőrápoló készlet azonban nemcsak a szép, 
tiszta, normális arcz és kéz bőrére való, hanem a ké¬ 
nyes, érdes, durva, érzékeny, feszülő, száraz, petyhüdt, 
ránczos, hámlós, libabőrös, sömörös bőr ápolására, fino¬ 
mítására is szolgál. 

A Bőrápoló készlet kiegészítője a <lr. Jutassy-
l'éle Kozmetikus arczpor, mely ártalmatlanságára 
felülmúlhatatlan ; a bőrt nem szárítja és mitesszert 
nem okoz. Arczporunk nemcsak szépiti és finomítja 
az arczbőrt, hanem védelmezi a lesülés és kiszáradás 
ellen s ezáltal a parlagi arczoknak is városias kinézést 
kölcsönöz. 

Kozmetikus arczpor kapható hófehér, ró¬ 
zsás (paturel) és.sárgás (krém) színben. Nagy 5 K., 
kis 3 korona. 

Bőrápoló készlet és Kozmetikus arczpor 
kapható minden nagyobb gyógyszertárban és drogériá¬ 
ban. Direkt megrendelhető utánvéttel ezen czimen: 

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

Dr.MAUBERIE 

KORSZAK 
ALKOTÓ 
TALÁL¬ 
MÁNYA 

PÁRISI VAJCRÉME 
Ara 3 korona. Alaposan gyógyítja az arczbőr minden 
természetellenes tisztátlanságait és beteges képződményeit. — 
Főraktár Ausztria-Magyarország részére Nikolits Emil 
gyógyszerésznél, Nagybecskerekeii . — Kaplntó minden 
«» «» «» <» g) ógyszerlirban és drogériában. t» «» «> «» 

Feketére fest * Hófehérre tisztit 
hetenként sok 100 ruhát. naponta átlag 20.000 gallért, kézelőt. 

liiUiált -vegyileg: tisztitta,tnalt 

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

KÍNA BORA VASSAL 
Hyurlenikns kiállítás 19O6. I*?m»g-ass,bb kitűnt. 
Erósitöszer gyengélkedők, vérszegények é* 
lábbadoaók számára, étvágygerjesztő, ideg-

erósitő és vér javi tó Mer. 
Kitűnő lz. . 'UOO-nál több orvosi vélemény. 
1. Serravallo, «. éi kir. ninri miiité Trleste-Barcola. 

\ asúrolhiló a gyógysimirakbaa félliteres üvegekben 
K a.60, literes üvegekben K 4.80. 

fáj a feje ne tétovázzék, hanem 
használjon azonnal 

!° P« r cz » l a " » legmakacsabb migraint és fejfájást elmulanztia i r BeretvA* TanUfc* 
Beretvás pastillát 

— Ara l korona 20 fillér. — Kapható minden gyógyszertárban. 
* * * * Orroiok által ajánlva. — Három dobóinál ingyen postai szállítás. 

Új székelyen. — VASTAGH JÁNOS, földbirtokos, nyűg. 
polgári iskolai tanár, megyebizottsági tag, 54 éyes 
korában Tapólczán. — Miszticzei Dobra DOBBÁJJSZKT 
JÁNOS, kotaji földbirtokos 60 éves korában Kota-
jon. — Dr. CSUKÁSSY KÁROLY, királyi közjegyző, Győr 
város törvényhatósági bizottságának tagja, a Győri 
Első Takarékpénztár felügyelő-bizottságának tagja 
70 éves korában Győrött. — LOMBAY GÉZA, békás¬ 
sámsoni községi jegyző 55 éves korában Karlszbád-
ban. — FÜHBEB GYULA, a temesvári VH. hadtest ve¬ 
zérkari őrnagya 43 éves korában Temesváron. — 
STIBFVATEB LIPÓT, magyar királyi posta- és táviró-
elleoőr 51 éves korában Budapesten. — KRAMMBB 
JÓZSEF, nyűg. római katolikus kántortanító 81 éves 
korában Mágócs községben. — IMREH SÁNDOB. kir. 
járásbirósági jegyző, tartalékos m. kir. honvédhad¬ 
nagy, 30 éves korában Bánffyhunyadon. — Idősb. 
KUOLER ALBERT, a Kugler és Andrényi vaskeres-
kedő-czég belső tagja, törvényhatósági bizottsági 
tag, 61 éves korában Nagyváradon. — JANISCH JÁ¬ 
NOS, rópczekőhalmi kántortanító, a sopron-szent-
mártoni kerületi római katolikus tanító-kör alel¬ 
nöke 46 éves korában Budapesten. — SZENDBEY KÁL¬ 
MÁN, városi hivatalnok 51 éves korában Jászberény¬ 
ben. — Szili HORVÁTH PÁL, nagybérlő 53 éves korá¬ 
ban Budapesten. - - NÉMETH GYÖRGY, államvasuti 
állomási fölvigyázó, 26 éves korában Esztergom¬ 
ban. — EÁCZ IMRE, a kegyestanítórend főgépésze 
60 éves korában Fonó községben. - - Turcsánkai 
TURCHÁNYÍ GÉZA, okleveles hajóskapitány 76 éves ko¬ 
rában Budapesten. - - Keményegerszegi KEMÉNY 
ANDOB 56 éves korában Jármellék községben. -
SZABÓ LAJOS, székesfővárosi tanitó 53 éves korában 
Budapesten. — MOLDVAI GYULA 46 éves korában "Ve¬ 
respatakon. — KOBDA BALÁZS, gimnáziumi tanuló, 
Korda Imre 15 éves fia-Budapesten. 

Özv. CSEBHALMAY FEBENCZNÉ, szül. Vesztróczy 
Mária 84 éves korában Budapesten. — Özv. tomka-
házi TOMKA PÁLNÉ, szül. magyar-szögyéni Szögyény 
Mária 83 éves korában Taraczköz községben. -
Márkus- és batizfalvi özv. MÁRIÁSSY FERENCZNÉ, szül. 
szirmai és szirmabessenyó'i Szirmay Mária, 75 éves 
korában Márkusfalván. — Özv. MOLNÁB JÁNOSNÉ, 
Pintér Katalin 79 éves korában Siófokon. — Özv. 
FOLKNER ANTALNÉ, szül. Somhegyi Erzsébet 71 éves 
korában Győrött. — Özv. HAHN JÓZSEFNÉ, szül. 
Bandler Anna 62 éves korában Győrött. — HACKL 
JÓZSEFNÉ, szül. Schickl Mária 65 éves korában. — 
Kutasi LÁZÁR LAJOSNÉ, szül. Sztahó Etelka 46 éves 
korában Eákoskereszturon. — MALENSZKY KÁBOLYNÉ, 
szül. Csausz Mariska Iglón. — KOVÁCS BÉLÁKÉ szül. 
Huszti Kóza 39 éves korában Mária-Eadnán. — 

MBLITSKÓ ELLA, Melitskó Miklós és neje, Martin Kle-
mentin, 27 éves leánya Csurgón. 

EGYVELEG. 
* Új hadihajók a tengeren. 1909-ben több 

hatalom részéről új hadihajók kerültek a tengerré, 
így Németország 7-et, Nagybritannia 8-at, Franczia-
ország 5-öt, Ausztria-Magyarország 2-tőt, az Egye¬ 
sült-Allamok l-ét s Oroszország 2-tőt indított útnak. 

(G. L) 
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 időrő-időre, miáltal a test valósággal 
pánczélozódik a hülés ellen, edződik minden fáradt¬ 
ság, kimerültség ellen. 

Csángó bőröndösnek a finom bőráru készítménye, 
általánosan ismertek és kedveltek, különösen figyelemre 
méltók az általa most forgalomba hozott «Rekord» 
kézitáskák, a melynek megtekintésére a t. közönség 
1). figyelmét felhívjuk. Üzlete Muzeum-körnt 3. szám 
alatt van. Lásd a czég hirdetését a jelen számunkban. 

SAKKJÁTÉK. 
2701, számú feladvány Palkoska Emiltől, Prága, 

SÖTÉT. 

í i . 

Helyeién fejtették meg: Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A •Budapeiti Sakk-kört. — 
A tBudape$ti 111. kar. Sakk-kírt. — Ludányi Antal. — 
Wyschogrod Pál. — Beér Mór.— Gottléb latrán (Budapeiti 
Németh Péter (fítongor). — Kintzig Bobért (Fákért.) — 
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬ 
vár). — Szabó János (Bakony-Szentláizló) — A t Győri 
Sakk-kör.i — Székely Jenő. — Mészey József (GySr). — 
A tZborói Tártatkört. — lA Kalocsai Katholikiu Kört — 
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodzái-
újlak.) — A •Dtmaföldvári Egyenlötégi kört f Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdú-
hadháza). — A tLeibiczi Gazdaidgi Kaszinót (Leibiez). — 
Lustyik János és Szivak János (Alberti-Irta). — tCumgeri 
CntzinAt (Ctenger). Király Mihály (Xénia). — Kunz Bezső 
(Temesrékás). — Budai Sakkozó Tártaiig (Budapest). — 
Patkó Imre (Talpas). 

Szerkesztői üzenetek. 
Gondolatok. Csinosan van megírva, de nincs benne 

eredetiség, a mi megkapná az olvasót él megrögződ-
nék emlékezetében. 

A vén czimbalmos hattyúdala. Akármilyen rutino¬ 
san vau megírva, mégis csak népszínműi czigány ez, 
szentimentálisán, pathetikusan rajzolt, szép festői 
kosztümbe öltöztetett czigány, — olyan czigány, a 
milyen sohasem volt a világon s nem is lesz. Nem 
hiszünk benne s nem hiszünk a vers szónokló hang¬ 
jának sem. A két kicsi vers pointere van dolgozva, 
de nem csattan, hanem csak puffan. 

KEPTALÁNY. 

a b e d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2692, számú feladvány megfejtése Onitiu Valértói. 

1. e5—e6 Ke4-d5 1. __ l Ke4-f3 
2. Vc7—f? Kd5—o* 2. Vc7—h2 Kf3—g* 
3. e6-e7 f matt. ^ 3. Hd3-e5 t matt. i 

A 25-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : A visszaemlékezés az egyedüli paradicsom, 
melyből ki nem hajthat bennünket semmi. 

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

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

-FÉLE GYERMEKLISZT Tiszta alpesi 
tejet tartalmaz, 

Az anyatejen kívül 'legegészségesebb csecsemőtáplálék és a legjobb pótlója is annak. 
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. = = 

Felnőtt gyonrorbetegeknél bevált diaetetikum; 
: Óvakodjunk az utánzatoktól. 

tartós és 
ozólszerü 

utibőröndöt vásárol. 
kérem tekintse meg saját ké-
szitményfi bőrönd és bőr-
di»zműárn raktáramat :: 

CSÁNGÓ 
bőröndül, 

Olcsó szabott árak. A czim fontos! Múzeum-körű t 5. sz. 

A Dr. BXBÓ-féle 

Havasi Gyopár Crém 
tégely. 

Mosdóviz 
Szappan 
Púder 

. l korona 

. l korona 

. 70 nllér 

. l korona 
Főraktár: Wol f pyógylár 
Kolozsvár, Budapesten 
kapható : Török gyógytár 
Király-u. is Operagyógy 
«> t a r Andrássy-út. «» 

SZAMOST ELZA 
a magyar királyi «Operai 

primadonnája így i r : 
Kedves Doktor VT l 
A tHavasi Gyopár 

Crémi-jét már regen 
használom ! 

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

SZAMOSY ELZA 
a m. kir. opera 

művésznője. 

Természetes nzánsardus savanjiiríz a mohai 

ÁGNES 
forrta. Legjobb itutall éi üdítőital. Kitűnj uolfálatot 

int az enifiitéil Tatároknál.  
Járvány idején praservatlv gyógy *serm-.. blzonyn.lt. 

•Jm m m . f udvari »£41-

Edesknty JL. ÍM.Í. 
Szét¬ 

küldése 

—*j- Kapható mindenütt. •£+ 

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

Nyaralók és vendéglősok figyelmébe!! 
pAUNCZ GYULA 

= vaj és táró nagykereskedő ===== 
Budapest Központi vásárcsarnok. — Ajánl naponta 
friss tea vajat kgrmként 3 kor., és fözővajat kgrmkén 
2 kor. 2O fill. Postai szállítás naponta utánvét mellett. 
Telefon 48—14. • Telefon 48—14. 

FELÜLMÚLHATATLAN, 
mert asszonyok, leányok tiszta, fiatal, 
üde arezot kapnak ŵ . ó T> Tn Q T O 1 1 
pár nap alatt, ha a * " ** * " * £* l U S l 

LILIOM4RCZKENWT 
használják. Nem szabadna oly háznak lennie, 
a hol este, reggel nem •»»-. A fm a fn a í 
a csodás hatása UiaiIIiarüSl 

LILIOn-SZAPPAMAL 
megakadnának. Kia tégel/ l korona. Nagy tégely 
2 korona. Szappan 80 fillér. Liliom-pnder (3 szín¬ 
ben) \ korona 2O fillér. — Egyedüli készítő: 

Dr. REISMAN ÖDÖN 
gyógyszertára, Mármarossziget, Erzsébet-főtér 11. 
Postai rendelések még aznap eliatéztetnek. 

l 
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Ezen szerek a keleti nők egész szépségét varázsolják elő és a legtökéletesebbjei a 
kozmetikának. Egy készlet, mely áll keleti créme-ből (2 K) minden bőrtisztatlanság 
ellen, keleti mosdópor-ból (1.50 K) és keleti szappanból (l K), melyek mindketten 
bársonypnhává teszik a bőrt, keleti púderből (2 K) és keleti parfümből (4 K) ber-
mentve 10.50 K. Külön- ^atw*t-^*^ Gtistav Proche gyógy-
külön az összeg előzetes T^&g^ ÍJ&SSJMíIx&íifSfi •*^.v,n* szerész keleti illatszer-
beküldése és 30 t portó j ^ j , " ::: tárában ::: 
ellenében kapható :::: ̂ ^S^ sSBjgjsSjjjgj tr*°s«~ — B r c k a , Boszn ia .— 
Budapesten : Török Józsefnél, Király-utoza 12. és Török Sándornál, Andrássy-út 26. 
Temesvárott: Eulka Emil gyógyszerésznél, Pancsován Bádda Fr. gyógyszerésznél. 

• MIM, i • Zágrábban Sanitaria Ilica 25. ••• • • 
Most jelent meg: t Z E I D I J J E i a s z é p s é g á p o l á s aranykönyve . Szerkesztette 
Ph. Mr. (iustav Proche gyógyszerész és a chem. kozm. laboratórium tulajdononosa, 
Bríka, Bosznia. - - Diszkrét, portómentes küldés 60 fillér előzetes beküldése elle-

• •• >•• M > nében (levélbélyegekben is). "" """ • tnnm 
s z é p i t ö s z e r e k h a s z n á l a t a . A .ZEIDIJJEi szépitöszereketaz 1909. párisi hygien. kiállításon aranyéremmel tüntették ki. 

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

*Zeidi//e» 

sérvkötőkétp n e u n i a t i k u s gummi-pelottával 

görcsérharisnyáiat 

müiábabat,;;;;,; 
testegyenesítő,getet,ám

:; 
egyeneslartókat, valamint a 

b e t e g á p O l á s t z ° e s c'zikkekeUél 
izit a technika legmodernebb elvei sze¬ 
rint a legjulányosabb gyári árak mellett 

KELETI J. 
CB. és kir. szab. sérvkötök 
és testegyenesitő g-épek gyára 
Bpest, IV,, Koronaherceg-u. 17. 
Legújabb képes árjegyz. ingy. ésbérm. 
Alap. 1878. Telefon 13-76. 

Hölpk figyelmébe 11! 
Mielőtt divatos nap- é s 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. _ 

Hölgyek figyelmébe 
Mielőtt' divatoB női kézitáskát vásárolna, kérem 

— tekintse meg = 

PAPEK JÓZSEF 
bőröndös és finom bőr¬ 
áru készítő kirakatait 

Budapest, m , Hákóczi-út 15. 

I. 

Vadászfegyverek 
Pisztolyok 
kényelmes havi lefizetésre. 
^ Kívánatra kimerit8L', f egy; erárjegyzék ingyen.^; 

Auírechl és Goldschmied utóda 

TarsaRl 
Budapest, IY„ Károly-köraí 10, szám. 

Flóbertek 
Látcsövek 

BOTOR 
izlésea ée szolid kivitelben 
teljes lakberendezések kéén. 
pénz vagy részletre kapható 

Sárkány J. 
butori, osnál, Budapest, 
VII., Ensóbet-körüt 26. sz , 

műhely és raktár. 

Ú J 

SÍRKŐ 
mktfa 

BOROS és KOHN 
Bpeat, VI., Váozi-kördt 7. 
Sírkövek n«gy választékban 
egyszerű és modern kivi¬ 
telben ft legolcsóbb árakon 

kaphatók. 

alegujabb „ B A Y A R D " 
önműködő isméüő zsebpisztoly. Cal. 7'65 

(Browning töltényre). 

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

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

HUZELLA M. Budapest, IV., Váczi-utcza 28. 

MARGIT 
Beregmegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag 8 különösen a légzö-
izervek hnrntos bántalmainál igen jó hatású még 
•. .'. akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .-. .*. 
Megrendelhető: KDESKUTY L.-uél Budapssten és 

a forrás kezességénél Munkácson. 

Ölesé cseh ágy toll! 
5 kiló: új fosztott 12 korona, fehér pe-
helypuha fosztott 18 K, 24 K, hófehér pehely-
puha fosztott 30 K, 36 K. Szállítás portomén. 
les, utánvéttel. A kicserélés és visszavétel portó 

megtérítés ellenében megengedtetik, 
B E N E D I K T SACHSEL, Lobes 6O. Pilsen mell. Böhmen 

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

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

Székátalakitások! 

•atyái ehinineziikorkája 
Többszörösen kitüntetve, 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természetvizs¬ 
gálók fiumei vándorgyű¬ 
lésén 40 arany pályadíj¬ 

jal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserűt 

Legjobb szer láz, váltó¬ 
láz, malária ellen, külö¬ 
nösen gyermekeknek, a 
kik keserű chinint be¬ 

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

ha minden egyes piros 
csomagolópapíron 

Rozunyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11266 

gyógyszeretára 
Arad, Szabadság-tér. 

Ae 
tét 

1 

izzadságból 
a Csitáry-

szarmazó feldorzsoléseket, tüzeaségi fájdalmakat, kipállást, viszketést, 
féle iSAJULNIL,*, mely az egészségre teljesen ártalmatlan, nem szárítja, 

k J L , ' 1 * i • ez- és nonali 
Bömört 
repeszti 

-i 
stb. a legbiztosabban megszün-
fel a bőrt, hanem elmulasztja a 

zzadást 
Kíméli a ruhát, czipSt és a harisnyát. Ara kimerítő 
használati utasítással l.tO till. Főraktár T ö r ö k 
J . B u d a p e s t , Király-utcza 12. Utánvéttel Ttgy 
i> a pénz előzetes beküldésekor (ranco küldi : o 
C S I T Á R T gyógysze r t á r a B e r h l d a , 

11 
MR. 

VALÓD! 

mMMttUCSUK-
<MflK v.~ CIPŐJÉN.! 

HA MÉM 
Ocyei A 

GYORSAN TÖRTE AT 
— a szabadalmazott — 

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

veszi az elejét. 

Fo lyosó ra menés , 
fn j t a t á s , l óba la s a 
m ú l t é . Vele a vasalás 
élvezet. Már az első kísér¬ 

let elragadja és hálásan tovább ajánlja. Kérjen ingyen és bérmentve 
illusztrált leírást. A Hamnrosla darabja K 2'8O. Kapható mindenütt 
Nagybani elárusitás : Ge i t t i i e r és R a n s c h czégnél, Andrássy-
ut és A r a k , F e h é r és T á r s a Budapest, József-körűt 33. Postai 
szétküldés utánvéttel, vagy az ősszeg előzetes beküldése ellenében. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EGÜSZTÍY= 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis.GizelIa-tér 2. 
iDimj-zo\eoRÁK 
1D/VVli egyedüli képviselete 

:: Telefon. :: 
IBAÚH-iongorat játszanak és ajánlanak : 

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

KWIZDA 
H FLUID s 

%ó-védjegy. 

Turista-
fiúid, 

Rég bevált aromatikus 
bedörzsölés az iur.k és iz-
11. k erősítésére éa edzésére. 
Tn 6ták, kerékpározók, va¬ 
dász > és lovasok által siker¬ 
rel ha-zilálva elő- és utó-
erösitésre nagyobb teák után, 
mint segitőszer köszvény, 
rheuma, iechias, zsábánál. 

Egész nvetr ára K 9.— 
Fél üveg ára K 1-2O. 

Kwizda-féle FLUID 
valódian kapható a gyógyszer¬ 

tárakban. — Főraktár: 
Török József gyógyszerész¬ 
nél Budapest, Király-ntcza 12, 

Andrássy-nt 26. 

+Soványság. + 
Szép, telt testídomokat, gyönyörű 
kebfet nyerhet a törvényileg védett, 
«BÜSTER1A» erőporunk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben 1903. 
Hizás 6-8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati utasí¬ 
tással 275 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleérw nortó is. Hygie-
nische Institut Dr. Kranz 
Steiner & Co., Berlin 57., 
Königgrátzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertára Budapest, TI.. 

Kiraly-uteza 12. szám. 

gtaL 
A n S k w M U . 

Használati egyszorü, hatása biztos, teljesen 
•zajtalan, vwraóly kizárva, nyomot maga oÉan 
nőm hagy, Szemben tartáaa költaággel nem jár, 
m-neaak a poloskát, hanem a pótéit is kiirtja. 

Schwitzer Lipót és Testvére 
vas, Hm.sunxám fa gcpkereskedft Telefon 104-09. 

BUDAPEST, 
V., Nádor-utca 7O., a Lipót-körűt közeliben. 

Kapható minden szakbmváflá Qgletben. 

•ABYARHON ELSŐ. LE6MAOYOBB ÉS LEGJOBB HIRMEVU ÓRAUZLTTt. 

ORAK.EKSZEREK lü-évyótállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

árltayzik Mrauitv*. l>vltát»> 

I I I Gerő Fereacz-f. 
áll. engedélyez, 
középiskolai :: INTERNATUS Budapest, Tű., 

Bózsa-utcza33. 
Az 1910/1911. tanévre 13 növendéket vesz fel, akik nyilvános gymnasium, reál, kereskedelmi 
vagy polgári iskolába járnak. A növendékek az intézetben kitűnő ellátás, lelkiismeretes neveiét, 
n,landó felügyelet és a tanulásban halhalós támogatásban részesülnek. Az idegen nyelveket. 

'zenit, vívást kiváló mesterek tanítják. Ezen régi, jóliirü intézetnek sikerei munkálkodását kitűnő 
refereneziák igazolják. 

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

ír 

l »ELEKTRO" 
arany-óra. 

Csak 
K 11.80 

Egy embernek sjncs többé szükségei arra, hogy 300 koronáért 
valódi aranyórát vegyen magának, amióta ezt. az itt képen bemuta¬ 
tóit kitfinö szerkezetű Elektro aranyórát (System Glaslintte) 
gyártják. — Az óra tokja háromfedelb és abszolút változ-
íiatatlan aranyszcrü fcmöntvény, 
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 S évi írásbeli jótállás. Ró¬ 
mai vagy arab számokkal. 
Ára csak II kor. 80 fill. 
Ajándékba kap ráadásul minden arany¬ 
óra vevő egy szép Eiektro aranyóra lánczot. .-. 

Egyedüli elárusító utánvét mellett 

HEINRICH KERTÉSZ, WIEN, 
l , WOLLZEILE 34 -U. 

MÉRNÖK ÉS GYÁROS 
Cs. és kir. fensége József főher-
czeg udvari szállítója. - ^ — — 

Gyár és iroda: 

Budapest, VII., Garay-utcza 10. 
Központi és gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőzteté¬ 
sek, szivattyúk, vizerőművi emelőgépek stb. — Tervek, költségvetések, jöve¬ 
delmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

NUTH 
ÁROLY 

DÁVID KÁROLY ÉS FIA 
doboz-, papírára- és szab. fómkapocs-gyára 

Budapesten, L,Mészáros-ntcza 58, sz, 
Telefonszámul—48. Sürgönyeim: Cartonage. 

Gőzerőre berendelve. 

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

LOHR MÁRIA 
C«iphe-, vegyészeti tl»itttó_é»^erté»«eti 
Intézete. Gyár: VIII., Baron-ntou 85. 

* * * Emalott. 

íiókflzletek : IV^ RukO-iU fi, VI, Andrüny-úl 16, 
VIII, Jctrspr-unrAt a, IX, r.alvln-t#r 9, V, Harmtn-

czad-utcia 3, VI., Teréz-kOrút 39. 

Villanyeröre berendezett 

Szőrme-, 
szőnyeg megóvó-, 

poroló- és 
tisztító - intézet. 

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

Kerber Henrik, Budapest, 
VIII., Nap-utcza IO. szám. Telefon 53-55. 

Alapittatott 1890-ben. 
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! ! ÚJDONSÁG!! 

Fontos hölgyeknek 
:: és uraknak! :: 

::: Reform haskötő 
FaTOrite hölgyeknek 
Beformöv .Favorité' 
:: :: uraknak. :: :: 
E l ő n y ö k : A Reform 
haskötő tFavorite» 

kitűnő szerkezeténél fogva 
megtartja egyenletes, erős ni-
ganyosságát. anélkül hogy a 
viselés alatt tágulna. Ki tűnően simul a testhez, nem 
a lka lmat lan , nem cnnszik, jótékonyan hat az egész szer¬ 
vezetre, tám ogat és erősit e lgyöngült altestszerve¬ 
ket, megkönny í t i a havi bánlalmakat. fóltélJeiiBI biitosiija 
az altest normális tartását, a termetet karcsnvá teszi, csökkenti a 
viielősség, elhizoitság és lógó has bántaimait és kitűnő szer arra 
nézve, hogy az altestet a szülés után természetes helyzetébe vissza¬ 
hozza. — Urak iá a legjobb s ikert érhet ik e l a 
Reformöv iFavorl te i v ise lete á l ta l . Kiválóképen 
sportnzelmeknél, bármilyenek legyenek, mint a lovaglásnál mint 
lovagló öv stb. kiváló becsii. — A Reformhaskötö iFavo-
r i te i a legelőkelőbb orvosoktól és női klinikáktól melegen ajánl-
latnak. Rendelésnél elegendő a test kerülctmércle a köldök alatt 
négy ujjnyira. — Kimerítő árjegyzéket küld ingyen és bérmentve 

hygienikus különlegességek gyára 
• liiulapast.IV.. Koronaherczeg-nteza 17. J. 

R ész tétfizetés re 
angoí bőrgarnitúrák árfel-
emelés nélkül r=leej2aph^i

t
telbe" 

„61obus"Ím 
Kereskedelmi 
ÍIÓS/V. t á r S , nal 
Bpest, Tmz-kiirut 3. 
Képes árjegyzéket bér-
— mentve küldünk. — 
Kívánatra felvilágosítás 
fzéljiból meghízottunkat 
minden vételkényszer nél-

- kül odakülojiik. — 

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

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

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

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

Ara l K. Marg-it-szappan 7O flll. Marg-it-pondBr l '20. 

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-fizletben. 

R A T I O N A L I S 

HOMOKÉRTÉKESITES 
hez szállítunk munkaképes 

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

Dr. GASPARY A Co. 
Markranstiidt (Németország). 
— 228. számú brosúra ingyen. 

SOHA VISSZA NEM TfflO ALKALOM! 
Minden hölgy megvásárolja! 
Selyembatiszt gazdag 
hímzéssel, egy teljes 

blúzhoz csak K 3.50 Mesésen szép: 
A legszebb sziliekben mint: fehéi, vilá¬ 
goskék, rózsaszín, ecrn, divatlila 
és feketében kapható. Egy millió ily se-
lyembatiszt blúznak készítése követ¬ 
keztében abban a hely7etben vagyunk, 
hogy ezen teljes batiszt blúzokat gazdag 
hímzéssel 3 kor. 5 0 fillérért árusilhat-
juk,. 6 kor. helyett, amibe rendes kö¬ 
rülmények között kerülnek. 3 darab vá¬ 
sárlásánál csak 9 kor. 8 0 fillér, mely¬ 
hez ingyen egy rsipkejabot is mellékel¬ 

tetik. Kgyedeíárusitás utánvét mellett: 

HEINRICH KERTÉSZ, WIEN 
I.,WOI.I,ZEIL,E 34 XVII. 

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

A Rozsnyay-féle 
vasas china bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül¬ 
múlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszertárban. 

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

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

Erényi „ICHTHIOL-SALICYL -t 
• a z a r c / x m ' haíközötti bőrbaj és kiütéseknél, ótvar, végbél és lábközött gyakran előforduló feldörzsö-
. iést>k. kisebesedések és viszketési bántalmaknál, melegség által képződött kipállott égető fájdalmaknál. 
liyilatkOZatOk SZerillt 

Orvosi nyilatkozatok szerint 
a legjobb desinficiáló, hűsítő, erősen szárító szer. 

(specifikum) ellenszer és azonnali fájdalomcsillapító 
aranyér ellen legbiztosabb szer. 

n Y Ü a t k O Z a t O k S z e r i n t : a yé9bel'da.flanatot lohasztja, visszafejlődését gyorsítja, tűzességét elveszi, lájdal-

Orvosi nyilatkozatok szerint: u?óke!íe
e
mS^ anélkül> 1IOfly 1)árniíncmű 

összes sebeknél, kutegeknél, ótvarnál, nedves és száraz somoméi, vis/.ketegségi 
bőrbajoknál, abol az összes szárító, gyógyító és desinficiáló szerekkel (y.ink, kar-

praecipilat, Salicyl, Ichthiol, stb.) nem lehetett eredményeket felmutatni, ott a valódi 
Orvosi nyilatkozatok 

. . .. 
ból, jodoform, dermatol, xeroforrn, sublimat, , . 

„ERÉ1SYI-ICHTHYOL-SALICY1." összeállítása kitűnőnek és értékesnek minősíttetett. 
A közönség részéről az elismerés oly frappáns és általános, hogy nem létezik oly nap, a mikor ilyen, Köszönőlevelek 
tömegesen ne érkeznének. Mutatóul közlünk néhányat ; az aláírást titoktartás megőrzése végett kénytelenek vagyunk 

mellőzni. 
külföldi tanár le-

le : Budapesti sógorom 
révén az Erényi lehthyol-
Salicyl hire iáé is eljntott 
és nagyon örülök, hogy ké¬ 
szítménye a hirdetett beteg¬ 
ségek ellen mindenkinél 
szépen bevált. Magam is 
mindig valami régi- bőrbaj¬ 
ban szenvedtem és most 
nyoma sincs betegségemnek. 
Nagyon szép dolog, hogy egy 
magyar gyógyszerész ma¬ 
gyar készítményével ilyen 

' szép sikereket arat. Igaz tisz¬ 
telettel vagyok Dr . N. D. 

• • • • • • ^ ^ ^ • • 1 ™ ™ Köszönő levelek. 
Egy jegyző így ir t : Tekintetes gyógyszerész úr l 

Igen örülök, hogy az újságban megtaláltam hirdetését. 
Mióta az Erényi ichthyol-Salicyilt kenegetem fájdalmas 
láb-sebemre, azóta a folyás megszűnik és a seb heged. 
Kérek még egy dobozzal, hogy teljesen megszabadul¬ 
jak bajomtól. Szívélyes üdvözlettel H. K. 

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

Egyedüli készítő: 

Diana-gyógyszertára 
BUDAPEST, 

Ereden' nagy doboz ára 3 korona. (Postai rendelések utánvét mellett aznap eszközöltetnek.) 

Egy törorvos levele: 
Tisztelt gyógyszerész úr I 
A feleségein réazéro hozn-
tott .Erényi Ichtbyol-SalU 
cylt» egy végbél közötti 
viszkető acnt bajnál próbál¬ 
tam ki, melynek eredménye 
oly kielégítő volt, hogy ez¬ 
után csakis az Ón szerét 
fogom betegeimnek rendel¬ 
ni. Tessék gondoskodni ar¬ 
ról, hogy az itteni gyógy-
tárból is beszerezhető le-
Kyen. Szolgálatára minden¬ 
kor kész vagyok tisztelettel 

Dr. M. B. 
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JAPÁN FAMETSZETEK KIÁLLÍTÁSA 
A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN. 

-IDŐN gróf Zichy Ágoston 1879-ben a Ma¬ 
gyar Tudományos Akadémiában a japáni 
művészetről egy terjedelmes tanulmányt 

olvasott fel, melylyel megelőzte e téren a konti¬ 
nens összes aesthetikusait, joggal elmondhatta 
már, hogy: «a japáni izlés máról holnapra 
uralkodó szerepre kapott fel, hatása minden 
világtárlat után szaporodott". 

M' 
Ez a nagy hatás, melynek tüneteit éleslá¬ 

tóan még a pesti kereskedések kirakataiban 
is észrevette, az ő korában elsősorban az 
iparművészet termékein volt szembeötlő, a 
mélyebb, a jelentékenyebb befolyásnak, mely az 
egész modern festészetre rányomta bélyegét, 
a japán fametszet hatásának kora ekkor még 
csak feltűnőben volt. 

Több mint harmincz év múlt el azóta, 
melynek gazdag művészi tapasztalataiból im¬ 
már leszűrhető az a tanulság, hogy a japán 

művészet hatása jelentékenyebb, fontosabb volt 
korunk festészetére, mint az iparművészétre. 

Még maguk a japáni ipartermékek sem tud¬ 
tak soha szervesen belesimulni a mi életünkbe, 
mert a mi viszonyainktól szerfelett eltérő élet¬ 
viszonyokból fakadtak, exotikumok, csecsebe¬ 
csék maradtak minálunk. Hatásuk vak után¬ 
zásban állott hosszú ideig, s utánzóik nem a 
bájosán egységes dekoratív elvet tanulták el 
tőlük, hanem megelégedtek motívumaik szol¬ 
gai lemásolásával, tömérdek hamis lakk, hamis 
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