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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. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz. 

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

HOITSY PÁL. BUDAPEST, JÚLIUS 24. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Keáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egy etem- utcza 4. 

Egyes szám 
ára 10 fillér. 

p;n-/i^p/«; í E * é s z é v r c - - 1 G k o r o n a blofizetesi l F é , é v r e _ 8 k o r o n a _ 
teliélelek : ( Negyedévre _ „ 4 korona. 

A ,Világkn>nlká>-val Külföldi előfizetéseknél a postailag meg-
negyédévenként 80 fillérrel h f t t a rozott viteldíj ÍB csatolandó. 

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 

Utamaro: Viran. Torii Kiyonaga : Nők. 

JAPÁN FAMETSZETEK KIÁLLÍTÁSA A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN, 
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bronz, rossz porczellán került forgalomba, 
melyek idegen elemeikkel idegenek maradtak, 
mert nem a mi életünkből kinőtt elemeket 
dolgoztak fel, mint a hogy napjaink iparmű¬ 
vészeti törekvései ezt megkísérlik. 

A mély termékenyítő hatás a festészet terén 
nem a tárgyi kör utánzása folytán állott be, 
nem igen jutott senkinek eszébe az, hogy 
japán embereket, tájakat fessen itt Európában, 
hanem a művészi felfogást, a művészi kifejezés¬ 
módot tanulták el s alkalmazták Európa mű¬ 
vészei az ő lelki világuk művészi élményeire. 
Hogy a japán festészetnek ebben az irányban 
mily óriási hatása lesz, azt gróf Zichy Ágos¬ 
ton sem sejtette, ő is inkább csak idegen¬ 
szerű kuriózumokat látott a japán metszetek¬ 
ben, meg is jegyzi egy helyütt, hogy: «a ja-
páni festészet nincs feljogosítva, hogy a nyu¬ 
gat nagy művészetével egy rangba állíttassák.» 

Az elsősorban hivatottak, maguk a művé¬ 
szek nem így gondolkoztak : a legnagyobb lel¬ 
kesedéssel üdvözölték a japán fametszeteknek 
beözönlését. Francziaország festőire az 1865. 
évi kiállítás óta mindinkább növekvő befolyás¬ 
sal volt a japán festészet, mely régen kifor¬ 
rott, megállapodott formában mutatta az ő 
kiforratlan, még csak tapogatódzva utat kereső 
törekvéseiknek nem egy végső eredményét. 
Mig azelőtt a gyarmatáru kereskedők csoma¬ 
goló papirosa közt heverő • fametszetek alig 
keltettek érdeklődést, a hetvenes években a fran-
cziák a Goncourt testvérek égisze alatt lázas 
buzgalommal kezdték őket gyűjteni. 

A franczia impresszionisták, neoimpresszio-
nisták művészetére, különösen a rajz, a gra¬ 
fika terén óriási hatással voltak. Whistler 
képein is nem egy japanizmusra találunk, 
különösen a szabadabb kompozicziókban, s 
bármily egyéniek is korunk nagy rajzolói: 
Toulouse, Lautrec, Beardsley, Cherét, a modern 
plakát megalkotója, T. T. Heine, Bayros, a 
japáni hatás első pillantásra felismerhető mű¬ 
veiken. 

A modernek legmodernebbjei is, a syntheti-
kusok is oly sok törekvést mutatnak, mely a 
japán művészet egyszerűsítő, typusokra törő, 
dekoratív irányával rokon: gondoljunk egy-
egy Hodler képre, a hasonlatosság szembe¬ 
szökő. 

Hatásának nagy és intenzív voltához csakis 
az antik művészet renaissancekori befolyása 
mérhető. 

A nagy befolyásnak egyik alapja a japáni 
rajzvonal hatalmas kifejező ereje volt, a mit 
nagyvonalúságnak szoktak azért nevezni, mert 
kevés, de a leglényegesebb vonallal ábrázolja 
témáit. Egy-egy mozdulat, egy hívogató kéz, 
egy szélben ingó fa, egy partra siető hullám, 
egy tarka madár szárnyának lebbenése egy 
virtuóz hajlékony vonallal van a papírra vetve. 
S nemcsak a mozgásimpressziók megrögzítése 
mesteri a japán metszeteken, a lelki élet örö¬ 
meit, fájdalmait, fáradtságát vagy élénkségét 
egy-egy jellemző gesztusba öntve ép oly karak¬ 
terisztikusan, ép oly egyszerűen ábrázolják. 

Ennek a mindent lényegesre egyszerűsítő 
művészi felfogásnak következménye az, hogy 
a japán művészet bámulatosán erős a typu-
sok ábrázolásában. Tanúbizonyságul leginkább 
egy összehasonlítás szolgálhat. Vessünk egybe 
néhány japáni virág- és állatképet a mi ha¬ 
sonló tárgyxi fotográfiai felvételeinkkel. A mi 
fényképeink hűség, realizmus KZt'mpontjából 
a lehető legtökéletesebbet nyújtják, de a japán 
rajzok mellett ábrázoló képesség, illúziókeltés 
szempontjából mégis eltörpülnek, oly zseniá¬ 
lisan van-azokon a typikus a lényegtelen el¬ 
hagyásával s a lényeges hangsúlyozásával jel¬ 
lemezve. 

A másik nagy eredménye a japáni festészet¬ 
nek az, hogy szinrészletezések helyett nagy 
színfoltokkal, nagy szinfelületekkel dolgozik, a 
mi által erősen dekoratív jelleget ölt magára. 
A színek megválasztása, összehangzása meg¬ 
lehetősen merész, de mindig harmonikus, s 
mivel a japán fametszet a fény és árnyék 
ellentéteit nem ismeri, csupa levegős színnel 
dolgozik, s ezért örömmel üdvözölt vendég 
volt abban a korban, midőn az aszfaltos ár¬ 
nyékolást a művészek megunták, s plein air 
hatásokra törekedtek. 

E műrészét kompoziczió szempontjából is 
lényegesen eltérő volt, szabadabbnak látszott 
az európai művészetnél. Egyáltalán nem töre¬ 

kedett arra, hogy valami szépnek tartott geo¬ 
metriai figurába állítsa bele ábrázolása tárgyait, 
nem komponált háromszögekben, a kompozi¬ 
czió keretét az illúziókeltés czélja adja meg, 
az ábrázolás tárgyának belső saját jelleme. 
Innét ered az, hogy első pillanatra szerfelett 
merészeknek látszanak e képek, eredeti kivá¬ 
gásaikkal, midőn néha csak egy-egy galy, egy 
alaknak egy elszakított része látható rajtuk. 
Az az állítás azonban, hogy a kompoziczió 
hiánya jellemezné a japán metszeteket, téves; 
nagyon is át és át vannak komponálva, min¬ 
den vonaluk szigorúan a kitűzött ábrázolóczél 
szolgálatába van állítva. 

Az impresszionizmus pedig már azért is 
számos inspirácziót tudott e metszetekből me¬ 
ríteni, mert egyetlen művészet sem tudta 
eddig hasonló meggyőző erővel a mozgási 
impressziókat ábrázolni. 

Lehetséges, hogy sokan első pillanatra csak 
exotikus különlegességeket látnak e fametsze¬ 
tekben. Ámde, ha kissé bele tudjuk magunkat 
élni ábrázolásuk világába, ha megszokjuk e 
groteszk fákat, csak látszólag kifejezéstelen 
arczokat, lehetetlen, hogy a mi azontúl meg¬ 
marad, a forma, az alkotás művészete meg 
ne ragadja lelkünket, s ha elértük e pontot, 
lassanként megkülönböztetni tanuljuk e mű¬ 
vészeten belül, mely első pillanatra, -de csak 
látszólag oly egyforma, az egyes kiváló egyé¬ 
niségeket, a történeti fejlődést. 

A Szépművészeti Múzeumban megnyílt gyö¬ 
nyörű kiállítás bőven alkalmat nyújt erre. Ha 
a japán fametszet megalapítójától nem is mu¬ 
tat be képet, egy ismeretlen nevű utánzójának 
alkotásain jól látható Marunobu modora, ki¬ 
nek metszetei még erősen magukon viselik 
egy naivabb kezdő művészet bélyegét, a köny-
nyed, gracziózus kifejezésmód még némi merev¬ 
séggel párosul, mely a kódexrajzolók naivitá¬ 
sára emlékeztet. 

A következő nagy művészi egyéniségtől 
Harunobutól (718—1770) két szép metszet van 
a kiállításon. Harunobu művészetében domi¬ 
náló szerepet játszik már a nő, de már sok¬ 
kal gracziózusabban, hajlékonyabban ábrázolva, 
mint elődeinél. Képein a vonalak még hullám-
zóbbak, még szeszélyesebbek, a japán rokokó 
virágzása ő vele kezdődik, a természeti elemek, 
a szeszélyes kifejezési mód a formák játéka 
mellett háttérbe kezdenek szorulni. Tanítványai 
közül igen szép metszetek láthatók Koriusai-
tól, s Yeishitől, kinek bámulatosán finom 
kompozicziói képeinek légiesen finom szine-
zése méltán keltenek csodálkozást. 

Shunsho, Sharaku és Kiyonaga képein már 
némi reálizmus fedezhető fel, mintha a stilizálás¬ 
sal szemben több élet kezdene e művészetbe be¬ 
vonulni, a mi különösen Sharaku képén figyel¬ 
hető meg, mely egy teljesen individuális ar-
czot ábrázol a typus helyett. 

Mindezek azonban eltörpülnek Utamaro 
(1750—I8<>0) művészete mellett, kitől â  kiál¬ 
lítás több mint harmincz képet mutat be. 

Az ő hatalmas művészetében még egyszer 
utoljára, de a legnagyobb erővel összpontosul 
a japán arisztokratikus erotikus világfelfogás, 
ő a japán rokokóművészet legkiválóbb festője. 
Az ő alakjai mind egy túltínomodott életnek 
ideáljai, karcsú, túlvékonyodott, kifejezéstelen, 
de végtelenül előkelő képviselői egy önmagá¬ 
tól elfáradt, élvezetet élvezetre hajszoló kor¬ 
nak. Rajz, technikai kivitel, színezés, de kivált 
a kép kompozicziója a lehető legtökéletesebbek 
metszetein. 

A japán realizmus korának, Hokusai és 
Hiroshige művészetének ismertetését a közel 
jövőre igéri a kiállítás katalógusa; örömmel 
várjuk ez Ígéret beváltását. 

Farkas Zoltán. 

MAROSFELFALUBAN. 
Mire megnőnek majd e kis fák, 
A miket most öntözgetek : 
Édes cselédim, akkorára 
Én nem leszek már köztetek. 
Ti a kiket most, raunkaközben, 
Csókolgatok, tanítalak: 
Ti, jártok majd itt andalogva, 
Szép, lombos sátraik alatt. 

S járni fogtok majd csendes szívvel, 
Elégedetten, boldogan, 
Ha jámbor példám, tanításom 
Szivetek mélyén megfogan. 
Ha ti is hű tanácsadóképp', 
Testvértekül tekintitek: 
A lombos fák meghitt magányát, 
A szép, á szent természetet! 

S nem a világ hiú zajáért, 
Dolgozni jártok innen el. 
S veletek jár a falu csendje, 
Minden kis susogó levél 
Ott rátok hajol és megőriz, 
Mint tiszta lelkű, hű b a r á t . . . . 
Mintha az én szerető lelkem . 
Aggódó gondja fogna át! 

- Óh, végképp én nem is halok meg, 
Én mindig köztetek leszek; 
A felfalusi fák lombjából 
Veletek elbeszélgetek. 
Emlékem itt él, lelkem itt jár, 
Míg lesz itt egy lomb valahol: 
A melynek fáját én neveltem, 
S mely védőn, áldón majd, helyettem, 
Eátok borúi, rátok hajol! 

Szabolcska Mihály. 

ÁBRÁND. 
Giosué Carducci. 

Szó kél ajkaidon, s lelkeket ejt rabul; 
Ábránd szárnya ragad s már szavaid nyomán 
Hullámzó vizeken messze vidékeket 

Járok sorba hajómon én. 

Fényét ontja reám alkonyi nap ; hajóm 
Kéklő s elhagyatott partok előtt evez; 
Légben száll 'a madár, s zöld szigetek sora 

Síklik gyorsan a víz színén. 

Égnek fent, meredek szirten az alkonyat 
Eózsás lángjai közt ókori templomok, 
Cziprus lombja susog távoli partokon, 

S száll a mirtusok illata; 

Majd a sós levegőn átrepül és vele 
Lágyan messze hajós bús dala összefoly ; 
Ép most érkezik ott partra egy új hajó, 

S lomhán a kikötőbe tér. 

S jön már hosszú sora Akropolisz felől 
Leszbosz szüzeinek. Peplosz a vállukon, 
Fürtjökben koszorú, kézben a pálmaág, • 

Karjuk tárva, dal ajkukon. 

Dárdáját a ki ott földre szegezve, most 
Fénylő vértjeiben a honi partra száll, 
Oh, tán Alkeosz az — jön csatanyertesen 

Leszbosz szüzeihez haza? 
Fordította: Zoltán Vilmos. 

VICZA REGÉNYE. 
REOÉNT. (Folytatás.) 

Irta Zsoldos László. 

VI. FEJEZET. 
I z g a l m a s órák. 

Vasárnap délelőtt épen tízóraiztunk, az éj¬ 
szaka történtek hatása alatt természetesen nyo¬ 
mott kedvben és immel-ámmal, a mikor Flóra 
beslappogott a nagy papucsában az ebédlőbe s 
kezembe nyomott egy táviratot. 

- Tessék aláírni, kisasszony, most jött a 
postán. 

Eáfirkantottam a nevem a szelvényre s ért¬ 
hető idegességgel szakítottam föl a leragasztott 
blankettát: 

«Nem mehetek. Maradj. Ne higyj senki¬ 
nek. Levélben mindent. Anyihl.* 
- Az anyus táviratozott, — szóltam fátyo-

lozott hangon, s gépiesen nyújtottam át Matild 
néninek a papirost. 

- Ne higyj senkinek, - - betűzte ki a néni, 
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falat vajaskenyeret rágicsálva. - - Mire vonat¬ 
kozik ez, Vicza ? 

Valami titokzatos, érthetetlen balsejtelem vett 
rajtam erőt. Nem tudtam megmagyarázni ma¬ 
gamnak, hogy miért, hanem az egész testem¬ 
ben úgy reszkettem, mintha kirázna a hideg, 
és szinte vaczogva feleltem : 

- Nem tudom, Matild néni; nem értem. 
- Mikor adta föl a táviratot ? — kérdezte 

a nagybátyám. 
A felesége kiböngészte a feladás keltét: 

- Tegnap délután két órakor. 
- És . . . és, úgy-e, édes néni, - - kérdez¬ 

tem bizonytalanul, — azt írja az anyus, hogy 
levelet is küld? Mikor érkezik meg a levél? 

- Hát, - - rándított egyet a vállán, — ha 
még tegnap délután postára tette, akkor való¬ 
színűleg majd délután. 

A libák nem vegyültek bele a társalgásba. 
De az arczukon láttam, hogy titkos gyönyörű¬ 
séggel nézik a reszkető ajkamat. 

Ez nagyon fölháborított, és mivel alig bír¬ 
tam türtőztetni magamat, hogy meg ne mond¬ 
jam nekik a véleményemet a csúf magavisele¬ 
tük miatt (pedig ezt Jákob csókja s Gábris 
bácsi vallomása után mindenáron el akartam 
kerülni), otthagyván a félig elköltött tízórai¬ 
mat, hamarosan fölszedelődzködtem s még az 
úton is a titokzatos táviratot böngészve, át-
czammogtam a tanítói lakba. Ma már másod¬ 
szor, mivel reggel kávézás után rögtön átfutot¬ 
tam egy perczre, megvinni a szomorú hirt, hogy 
nem érkezett meg anyuska. 

Béggel csupán az özvegyet találtam otthon, 
mert a fia az istentiszteletre ment, most azon¬ 
ban Szabó Mihály is odahaza volt. Csakhogy 
nem egyedül. Mialatt én a lugasban szorongó 
szívvel találgattam Márta nénivel együtt a 
mama táviratának a rejtett jelentőségét, bent 
a szobában zárt ajtó .és zárt ablak mögött tár¬ 
gyaltak Mihálylyal Jákob Áron segédei: a puji 
gyógyszerész, meg a puji állatorvos. Kint várt 
reájuk a kerítés előtt a lódoktor kocsija. A néni, 
miközben biztató szavakat keresgélt a szá¬ 
momra, egyre-másra aggódva tekintgetett a 

Koryusai : Teaház. 

félelmes komolykodással becsukott ablak felé, 
s hiába iparkodott szíves és kedves lenni irá¬ 
nyomban, oh, én láttam, hogy az ő szemében 
most a fia lovagias ügye az első, s az én édes¬ 
anyám elmaradt utazása, az én aggodalmam 
csak másodrendű dolog. Hiába, mindenkinek 
a maga baja a legfontosabb. Engem valóság¬ 
gal megzavart az a körülmény, hogy anyámért 
érzett szomorúságomon és félelmemen kívül 
még a tanító párbaja, s már szinte elképzelt 
megsebesülése, vagy borzasztó, talán megöle-
tése miatt is az én lelkiismeretemet terheli a 
vád, mert tulajdonképen ón vagyok az '_oka 
mindennek. 

Végre kinyílt Szabó Mihály szobájának az 

ajtaja, sJdlépett rajta a két segéd. Szertartásos 
komolysággal köszöntek felénk, s a tanítóval 
barátságosan kezet szorítva, rákapaszkodtak a 
bricskára és elhajtattak. 

- Jó napot, — nyújtottam a kezem a szi¬ 
kár emberke f̂elé, a mikor odajött hozzánk a 
lugasba. — Úgy-e most haragszik rám? . . . 

- Dehogy haragszik, - - szólt közbe az 
anyja. — Csak . . . 

- Sohse aggódjék, édesanyám, — ült le az 
özvegy mellé a lóczára a fia. — Nem lesz pár¬ 
baj. Hiszen mi mindig jóban voltunk azzal a 
toportyánnal. Már ők azzal jöttek, hogy béké¬ 
sen is el lehetne intézni a dolgot, s Áron meg¬ 
elégszik vele, ha kijelentem neki, hogy föl-

Shuzan: Séta cseresznyeéréskor. Yeishi: Zenélő nők páva-alakú csónakban. 

JAPÁN FAMETSZETEK KIÁLLÍTÁSA A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN. 
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hevült állapotban ütöttem meg, és ezért bocsá¬ 
natot kérek tőle. 

- Nos? És? 
- Nos, és én elfogadtam az ajánlatot. 
- Hála Istennek! — fohászkodott látható¬ 

lag megkönnyebbülten a néni. 
- Annyi kikötéssel, hogy először is azt 

nem jelenthetem ki, hogy ittas voltam, mert 
csak ő volt ittas, és hogy csupán úgy vagyok 
hajlandó bocsánatot kérni tőle, ha előbb ő kér 
bocsánatot — itt felém fordult, - - Vicza kis¬ 
asszonytól, és maga csakugyan meg is bocsát 
neki. 

Éreztem, hogy elpirulok. Nem is hittem 
volna, hogy ilyen simán nyélbe lehessen ütni 
ezt a kínos ügyet. 

- Ezt a megoldást a doktor is, meg a pa¬ 
tikus is elfogadta, s e szerint Jákob ma dél¬ 
után majd átjön Pereszlényi úrékhoz, ott ő 
bocsánatot kér az illetlen magaviseletéért Vicza 
kisasszonytól is, meg bizonyosan Pereszlényiék¬ 
től is, én meg bocsánatot kérek tőle. Befejezé¬ 
sül pedig, az általános kibékülés örömére, az 
egész társaság fölkerekedik és átkocsikázik 
Pujra a kaszinóba, s folytatjuk a murit ott, a 
hol tegnap elhagytuk. Ez a megállapodás. Most 
mentek át bejelenteni ezt a dolgot Pereszlényi 
úrékhoz. Mert hát kell, hogy a pujiak is lás¬ 
sák, hogy rendben van a dolog. 

- Én nem megyek, — mondtam hirtelen, 
és megráztam a fejemet. 

- Na, - - tette nyájasan a kezemfejére a 
tenyerét özvegy Szabóné, — addig majd Vic/ács-
kának is bizonyosan visszahozza a jókedvét a 
posta . . . 

Délután aztán, a mikor a szalonkabátos 
Jákob Áron velem, a tanítóval, meg az egész 
családdal kibékülvén, ép a mesterien fölpecz-
kelt állú libákat próbálta néhány félkegyelmű 
bókkal rábeszélni az újabb puji kirándulásra, 
a melyre különben a két jeles leányzó már 
három órával azelőtt fölczifrázta volt magát, 
megérkezett a várva-várt posta. Gábris bácsiék-
nak a tegnapi estilap, az én számomra pedig 
az édesanyám levele. 

Én a levéllel félrehúzódtam az ablakmélye¬ 
désbe. Gábris bácsi leszakította a hírlapról a 
keresztkötést, s kiteregette maga elé az újsá¬ 
got. Én reszkető kézzel dugtam bele a hajtü-
m*t a levél borítékja alá, hogy kibontsam. Még 
látom félszemmel, a mint Jákob Áron a lányok¬ 
tól Gábris bácsihoz fordulva, az estilap felé 
bök a kezével, hallom, vagy inkább érzem, 
mintha valaki kalapácsütést mért volna a fe¬ 
jemre, a hogy az a vadállat (Jákob) azt mondja: 

Nini, igaz, elcsípték a tízezer koronás 
pénzeslevelem sikkasztóját. Valami özvegy Vitá-
liszné, — s a következő pillanatban kétségbe¬ 
esetten kezdtem egyik markomból a másikba, 
s megint emebből amabba rángatni a mama 
levelét, mialatt vadul a papírra meredő sze¬ 
mem előtt rémes tánczot jártak a szokottnál 
rendetlenebbül egymás mellé vetett gyöngykása¬ 
betűk : 

«Pujra, Jákob Áron birtokos nevére czim-
zett . . . tízezer koronás pénzeslevél... ne 

higyj senkinek, angyalom . . . Elveszett. . . 
Ellenem vizsgálat folyik... a kezem alatt . . . 
ne higyj senkinek, angyalom . . . esküszöm 
neked, hogy nem tudom, hova l e t t . . . ne 
utazzál haza. . . tízezer koronás . . . ne higyj 
senkinek... maradj . . . tízezer... senkinek, 
angyalom . . . » 

- Vitáliszné! Jesszusom, akkor a Vicza 
anyja a sikkasztó! — ütött valaki újra kala¬ 
pácscsal a fejemre, s úgy rómlett nekem, 
mintha ezek a kalapácsütések most Tilda meg 
Hilda egybeolvadó rikácsolásai lettek volna. 

- «A Vicza anyja a sikkasztó!" — zúgott 
keresztül az egész agy velőmön. - - «Ne higyj 
senkinek, angyalom!» — tánczoltak a gyöngy¬ 
kása-betűk, és én (hiszen mindez alig másfél 
perez alatt történt) újjaim közt még mindig a 
levelet kapkodva, rekedten felhördültem : 

- Nem . . . nem . . . ez . . . gyalázatos . . . 
rágalom! . . . Ez . . . ez . . . hitvány . . . nyo¬ 
morult . . . az is, a ki elhiszi! . . . 

Valaki karonfogott és az oldalajtón kiveze¬ 
tett a szobából. Idegenül néztem rá. Aztán, a 
mikor megszólalt, akkor ráismertem, hogy Ma¬ 
tild néni. 

- Tudod, Vicza, - - szólt csaknem sivító, 
ideges suttogással, miközben sietve czipelt, 
vagy tuszkolt, vagy ránczigált (vagy hogy is 
mondjam már) magával a lányok szobájába, — 
tudod, Vicza, én tudom, hogy . . . nem . . . ejh, 
hát hogy is ? . . . az anyád nem követhetett el 
ily aljasságot. . . (Jaj, néni, néni! — nyöszö¬ 
rögtem félig öntudatlanul.) Mindenesetre va¬ 
lami . . . valami tévedés lehet a dologban . . . 
(Jaj, néni, néni, borzasztó tévedés, irtóztató té¬ 
vedés !) igen . . . igen . . . no gyere csak ha¬ 
mar ! . . . hanem azé r t . . . izé . . . no, mind¬ 
járt hozok egy pohár vizet. . . beláthatod, 

hogy . . • ilyen körülmények közt legjobb lesz, 
ha hazautazol. . . 

Csöndes, majdnem hangtalan, elfojtott zoko¬ 
gással már jó másfél órája ülhettem, hanyattvet¬ 
vén magamat a lányok divánján, a mikor las¬ 
san mint a nagybeteg szobájába szokás, be¬ 
nyitott az ajtón özvegy Szabóné. Nem szolt 
semmit, csak odakuczorgott az oldalamra, s 
kezemet a keze közé fogva, lágyan simogatta. 
Végre, hosszú hallgatás után szelíden meg¬ 
szólalt : 

— Viczácska, - - s megint tovább czirogatta 
a kezemet. 

Kerekre nyitott szemmel, ijedten tekintet¬ 
tem reá: 

A néni . . . a nem-i ni-szi /1 
— Ugyan, kedveském, —válaszolta résztvevő 

arczczal, — már hogy lehetne ilyen ostobasá¬ 
got elhinni? Csak az a borzasztó, - - tort ki a 
kebléből egy szaggatott sóhajtás, — hogy nincs 
mindenki ezen a véleményen, kedveském . . . 

— U-úgy-e, azt hiszik, hogy sikkasztott ? 
Azt mondják ? — s részvevő lelket érezvén ma¬ 
gam mellett, teljes erővel tört ki belőlem a 
zokogás. - - I-itt van a levele, ó-édes néni-i! 
Te-tessék elolvasni! — s majdnem a rángatód-
zásig reszkető mozdulattal nyújtottam oda neki 
a dívány karján heverő, meggyüremlett leve¬ 
let. — Te-tessék elol-va-vasni, néni! 

A jó asszony figyelmesen betűzte végig 
anyám sorait. 

Na lám, - - tette aztán az ölembe az 
irást, — hisz ebben is benne van, a mi a táv¬ 
iratban, hogy «ne higyj senkinek, angyalom!» 
Hát ez olyan, mint a szentirás. Ezt nem is 
kellett volna megírnia, hisz oly természetes, 

kedveském, hogy a maga szegény kis anyus-
kája csak ártatlan lehet. 

- 'Oh, néni! - - ragadtam meg rajongón 
mind a két kezét, s perczekig nem tudtam töb¬ 
bet szólni a meghatottságtól. Majd mély léleg¬ 
zetet vevén, az előbbinél sokkal. szilárdabb 
hangon mondtam ki azt, a mi hirtelen elhatá¬ 
rozással most érlelődött meg bennem : 

- Néni, én hazamegyek. Még ma. Igen, el¬ 
utazom, édes néni. Nincs maradásom egy pil¬ 
lanatig sem itt tovább. Különben, - - fűztem 
keserűn a szavamhoz, Matild néni már 
úgyis hazaküldött. . . Hazaküldött, néni, ki¬ 
utasított ! 

A tanító anyja az ölem fölé hajolván, élén¬ 
ken nézett a szemem közé : 

- Ép ez az, kedveském, a miért bejöttén, 
magához. Elutazásról úgy sem lehet szó sem. 
Először is, mert a háromnegyed hetes vonat¬ 
hoz már nem lehet kiérni, a kétóraihoz pedig 
éjjel megint nem viheti ki a hintő, mert addig 
még vissza sem jönnek . . . 

Kicsodák? - - szóltam közbe megrez¬ 
zenve. - Hát Gábris bácsiék elmentek? 

- El, kedveském. 
- Pujra? — csaptam össze megborzadva a 

kezemet. —Mulatni? A mikor az én jó anyus-
kám. . . Hisz mégis csak unokatestvére a bácsi¬ 
nak! Istenem, — és újra felzokogtam, - - hát 
van sziv az emberekben! ? Van szív az embe¬ 
rekben ?! 

Özvegy Szabóné csitítón veregette meg az 
újjával a kezemet. 

- No, no, kedveskóm. Nem kell mindjárt 
úgy szivére venni mindent! Ők nem olyan 
emberek, mint példának okáért mi, leikecs¬ 
kém. Különféle emberek vannak a világon. 
Minden szentnek maga felé hajlik a keze. Mi¬ 
előtt elmentek, Matild néni, lássa, félrehítt és 
megmagyarázta, vagyis inkább megkisérlette 
megmagyarázni nekem, hogy ezen a szegény 
gyermeken — azt mondja, — már úgysem se--
gíthetünk azzal, ha itthon maradunk . . . (Hát 
van sziv az emberekben, hát van sziv az em¬ 
berekben? !) Pujon pedig, — azt mondja, — akár¬ 
hogy van is, ma kénytelenek megjelenni a 
kaszinóban, — azt mondja, — mert csak ezen 
az egy módon lehet jóvátenni a világ előtt a 
múlt éjszakai ostobaságot, és megmutatni, hogy 
azt a csókolódzást egyik fél sem veszi komo¬ 
lyan, hanem az egész csak egy berúgott ember 
stiklije volt Ne szakítson félbe, kedveském! 
Hát most azért jöttem, hogy maga mellett le¬ 
gyek, Viczácska . . . 

- Elutazom, - - nyöszörögtem, — még ma 
elutazom . . . 

- Majd arról is beszélhetünk holnap. Ennél¬ 
fogva — s most oly szerető szánalommal cziró-
gatta meg az orczámat, - - már átvitettem a 
holmiját, kedveském, mihozzánk, és mától fogva 

Francesco de Goya: Karnevál. 

a mi vendégünk lesz a mi Viczácskánk. Ügy 
ám ! A fiam majd elhal az iskolában. Ügy ám! 

Én lehorgasztottam a fejemet. 
- Hát, - - rebegtem megtörtén, - - ha a 

néni olyan jó hozzám, hogy szállást ad egy 
éjszakára, akkor menjünk át, édes néni. 

(Folytatása következik.) 

JÁNOSHALMI NEMES MARCZELL, 
Sokan ismerjük és sokan csodáljuk ezt a 

férfiút. Mindössze öt-hat éve van közöttünk, 
de jelentősége már is igen magasra emelkedett. 
A hány számottevő magyar művészeti kiállí¬ 
tást a közelmúltban Budapesten vagy külföldön 
rendeztek, az mind igénybe vette az ő jeles 
műgyűjteményét. 

Ez a gyűjtemény az ő legfőbb érdeme, hiva-
tottságának és művészi érzékének legbiztosabb 
fokmérője. Keletkezésében van valami tünemény¬ 
szerű, szinte boszorkányos gyorsaság. Ma van, 
pedig tegnap még nem volt. Nem kell ugyan 
ezt szórói-szóra venni, de a ki közvetlen 
tapasztalásból tudja, hogy a legtöbb amateur 
mily bátprtalan, aggodalmás lassúsággal egé-

Greco: Szent Magdolna. 

JÁNOSHALMI NEMES MARCZELL GYŰJTEMÉNYÉBŐL. 

Cuyp: Tehenek egy hegyi tájon. 

JÁNOSHALMI NEMES MARCZELL GYŰJTEMÉNYÉBŐL. 

szí ti ki gyűjteményét, annak csakugyan bámu-
nia kell azon a szédületes tempón, a melybei 
a Nemes-gyűjtemény gyarapodik. 

És Nemes, ellentétben sok magángyűjtővel, 
nem szorítkozik egyetlen művészeti körre vagy 
iskolára, hanem a legszélesebb mederben foly¬ 
tatja vásárlásait. Pedig Ízlése nem eklektikus, 
hanem a leghatározottabban egyéni, mindig és 
mindenhol az olasz treczentistáktól a holnap, 
sőt holnapután mestereiig, a keresők és fel¬ 
fedezők felé vonzódó. Tekintete néha ráesik 
egy~egy m ^ s művészre is, de szíve nem a 
jámbor pepecselők, a becsületes mesterembe¬ 
rek, hanem - - az egész lényében megnyilat¬ 
kozó elánnak megfelelőleg — a nagylenduletű, 
széles kézvonású újítók, a festészet forradal¬ 
máraihoz húzódik. Eendkívül érdekes és élve¬ 
zetes hallgatni őt, a hogyan képei előtt állva, 
pathetikus modorában és sajátos elokvencziá-
jával azok művészi értékét fejtegeti. És van 
benne valami az alkotó művészember elfogult¬ 
ságából, mikor minden újonnan vett képéről 
csak mint elsőrangú műremekről tud beszélni 
és nem tűri az ellenkező véleményt. Ha azon¬ 
ban később rájön, hogy tévedett, nem rest az 
illető műtárgyon ép oly varázslatos gyorsaság¬ 
gal túladni, mint a hogyan szerezte — s ebben 
megint csak gyűjtőtalentumának bizonyítékát 
kell látnunk. Mert hogy gyűjteni tud, a fölött 
nem lehet vitatkozni. Különben hogyan ma-
gyaráznók meg, hogy az amerikai milliárdo¬ 
sok által szédítő magasra fölvert műpiaczi 
árak ellenére, aránylag szerény anyagi erő 
birtokában, képes volt gyűjteményét olyan ki¬ 
váló darabokkal gazdagítani, mint Giam-
petrino Madonnája, Greco hatalmas méretű 
Magdolnája, Rembrandt Dávidja, Goya Mulatói 
vagy Áelbert Cuyp, és Jákob von Ruysdaeí 
nagyszabású tájképei, melyek közül nem egy 
a mester eredeti jelzését viseli és a műtörté-
neti irodalomban állandóan nyilvántartatik. 
Hogy külföldön mennyire ismerik és méltá¬ 
nyolják, arra nézve csak annyit, hogy tavaly 
egy híres kép-gyűjtemény fölbecslésére őt hív¬ 
ták meg Londonba. 

Vásárlásainál egyik főtörekvése, hogy a régi 
magyar piktorok, mint mondani szokja: a 
«magyar klasszikusok*, külföldön szerteszór-
tan hányódó alkotásait mentői nagyobb szám¬ 
ban összegyűjtse és hazahozza. Egy sereg igen 
érdekes és részben kiváló festmény mutatja, 
hogy nagy összeköttetései révén mit tudott e 
tekintetben is elérni. Köztük van pl. Kupetzky 
remek családi képe, melyről - - külföldi uta¬ 
zásai közben rábukkanva — ő állapította meg, 
hogy a jeles magyar mester egyik legsikerül¬ 
tebb munkája, jóllehet odakünn a hollandus 
Drost nevére volt elkeresztelve. Ezenkívül azo¬ 
kat a képeket is gyűjti, a melyek nem szár-
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máznak ugyan magyar festők kezétől, de magyar 
vonatkozású tárgyat vagy személyt tüntetnek 
föl. Ilyen a németalföldi Joost von C/eue-nek 
tulajdonított Mária királyné, II Lajos felesé¬ 
gének arczképe. Ezt is, a mint az előbbieket 
is mind odaajándékozta a Szépművészeti Mú¬ 
zeumnak, melyet különben három év leforgása 
alatt nem kevesebb, mint 19 műtárggyal gaz¬ 
dagított. 

De a Szépművészeti Múzeumnál is többet 
köszönhet Nemes Marczellnek a modern magyar 
művészet, melynek jelenleg alig van nála bő¬ 
kezűbb meczénása. Hiszen gyűjteményének 
több mint felét ma élő festőink szebbnél-szebb 
müvei teszik ki. 

Most, midőn a király jánoshalmi előnévvel 
nemességet adományozott neki, még alig töl¬ 
tötte be a 43-dik évet. A kit a magyar kul¬ 
túra iránt tanúsított áldozatkészségének jutal¬ 
mazásaképen ily fiatalon ilyen kitüntetésben 
részesitettek, annak, úgy hiszszük, még nagy 
szerepe lesz e kultúra fejlesztése körül, 

Dr. Pogány Kálmán. 

A SZÁZ SZIVŰ JÁNOSKA. 
Elbeszélés. 

Irta Gottier Lajos. 

I. 
Himmler bácsi fűszerkereskedése ott van 

Budán, egy régi, elfeledett utczában, a hol 
még nincsenek modern bérpaloták. Csak han¬ 
gulat van, meg akáczillat. . . 

A régimódi zöld «zsalugáteres» házak kapu¬ 
bejárata kideszkázva, lejtősen, dobogósán nyú¬ 
lik be az udvarba. A kapukról meg haragos 
oroszlánfők bámulnak a járókelőkre. A járda 
szélén termetes kofaasszonyok tanyáznak nagy 
parapli alatt. Az utcza lakói csaknem mind¬ 
nyájan ismerik egymást. Akárcsak valami kis¬ 
városban. 

Himmler bácsi többnyire ott áll a boltajtó¬ 
ban, rojtos, gyöngyös kék hálósapkával a fején, 
barátságosan fogadva a köszöntéseket. Az ajtó 
fölött, nagy fekete táblán, aranybetűkkel ra¬ 
gyog a czégfölirat: 

HIMMLER ANTA.L 
FŰSZER- ÉS VEGYESKEHE9KEDÉSE 

<A KÉK GOLYÓHOZ.* 
A kék golyó ott himbálózik egy aranysár¬ 

kány szájából a tábla fölött. A kirakat jobbra, 
balra, minden jóval kínálkozik. A fehér koczka-
czukor között indigó kékellik. A finom gyöngy-
kávé garmadaszámra kiöntve simul az üveg¬ 
táblához. Eipacsos héjú, haragossárga naran¬ 
csok tarkítják a mézédes, fekete aszaltszilva 
rakást. A szép szál miligyertyákból meg egész 
oszlop tömörül, megkoszorúzva fügével. 

Odabent a boltban a segédek s űr ögnek-forog¬ 
nak. Alig győzik kiszolgálni a sok vevőt. Régi 
üzlet. Apáról fiúra száll már száz esztendő óta. 
Az első segéd a kis púpos Bendér Jánoska. 
Tizennyolcz év előtt, mint tanoncz került a 
boltba. S ma már ő vezeti az egész üzletet. 
Megtakarított pénze is van szépecskén félre¬ 
téve. Úgy bizony. Jó modorú, szorgalmas em¬ 
ber, a kit mindenki szeret és nagyrabecsül a 
városnegyedben. Senkije sincs. Egyedül áll a 
világon. Gyermeknagyságú vézna teremtés, 
szörnyű kinövéssel a melle és háta közepén. 
Csak a szemei lelkesek és nagyok. Himmler 
bácsi úgy megbízik benne, mint saját magá¬ 
ban. Évről-évre emeli a fizetését. 0 meg hűsé¬ 
gesen rakosgatja be az összegyűjtött garasokat 
a takarékba. 

Alig költ magára valamit. Ebédre van egy 
óra szabad ideje. A mint elharangozzák a 
tizenkettőt, sebtiben leveti a bolti kabátot s 
a hétköznapi feketét ölti fel. Aztán végigkeféli 
nadrágját és átmegy az «Aranyfűrész*-be ebé¬ 
delni. Ott van a sarkon az a régi kis korcsma, 
a hol az abonnenseknek alig kerül 35 krajczár-
jába egy ebéd. Persze ital nélkül. Jánoska nem 
is szereti az italfélét. Hétköznap ugyanis csak 
vizet iszik. Vasárnap azonban a vörös 'spritzer 
kijárja a pecsenye mellé. (Ilyenkor az ünnepi 
fekete kabát van rajta.) Néha még kettőt is 
megiszik. De ez rendesen csak asztaltársának, 
a «szép Márton »-nak unszolására történik. 

A szép Márton ugyanis székálló a Himmler 
bácsi boltjával szomszédos mészárszékben. 

Sötét arczú, erős legény, hatalmas izmokkal, 
sugár fekete bajúszszal. Ő a városnegyed dón 
Jüanja. Tuczatszámra változtatja a szeretőit. 
A lányok szívesen költenek a nyalka legényre. 
Azért még sincs soha egy megveszekedett 
krajczárja. Jánoskával már évek óta egy asz¬ 
talnál ülnek az «Aranyfűrész»-ben. Hát ő 
szokta beugratni a kis púpost a második 
fröcscsbe: 

- Igyunk, rongyosodjunk, kedves szomszéd 
úr! Az a miénk, a kit lenyelünk. — Mondo¬ 
gatja nevetve, mialatt két sor egészséges fehér 
foga szinte bevilágítja czigányos orczáját. 

Örökké jókedvű s tréfára, ugratásra mindig 
kész ez a délczeg magyar. 

Jánoska szinte áhítattal néz föl rá. Eszményt 
lát benne. Hálás, hogy ez a tökéletes férfi ba¬ 
rátkozik vele, a nyomorékkal. Csodálja a szép¬ 
ségét s a vakmerő roszaságát a nőkkel szemben. 

Az volt a titkos ábrándja, hogy ha a jó Isten 
őt egészségesnek teremtette volna, ő is úgy 
élné világát, mint a szép mészáros legény. 
Neki is volnának szeretői. Ő is sűrűn változ¬ 
tatná és megcsalná őket. ő, a nyomorék! A ki 
sohasem érezte a női csók édességét. Hányszor 
álmodta azt, hogy ő is olyan daliás, mint a 

székálló. És neki is vannak szeretői, mint 
amannak . . . 

Egy vasárnap aztán, hogy, hogy nem tar¬ 
tant, de tény, hogy Mártonnak bőven volt a 
pénze. Akkor az a hallatlan eset esett meg, 
hogy Jánoska három spritzert ivott! Mindent 
a szép Márton fizetett. A harmadik pohárnál 
aztán a székálló legény, rövid dikczió kíséreté¬ 
ben tegeződésre szólította föl az ő érdemes, 
régi barátját. Jánoska a könnyezésig meg volt 
hatva, mikor kezet szorítottak és megcsókolták 
egymást. És ki tudja, hogy minő orgiává fajult 
volna ez a «lumpoÍás», ha hirtelen kugli-parti 
nem alakul. Márton ugyanis bolondja volt a 
«Kriegsparti»-nak. S most, hogy a vasárnapi 
hangulatban levő iparosok nagy garral beállí¬ 
tottak az K Aranyfűrész» zöldkerítéses kerti he¬ 
lyiségébe egy partira, Márton nem állhatott 
ellen a csalinak. 

Mindnyájan levetették a kabátot s ingújjban 
dobálóztak az eperfák alatt. Valahonnan elő¬ 
került egy vak harmónikás is, és víg nótákat 
nyaggatott szerszámján. 

A kis púpos nem játszott. Ő ott ült a fedett 
«szalétli»-bán és jegyezte az eredményt. Gépie¬ 
sen rótta a fehér számokat a fekete táblára. 
Mámoros volt a három pohár bortól. Többet 
nem ivott volna egy világért sem. Márton 
hiába kínálta. No, ivott ez helyette is. A két 
új czimbora néha egymásra mosolygott. Külö¬ 
nösen mikor Márton valami jó lökést csinált. 

— Láttad ezt? — kérdezte büszkén. 
Vagy pedig elévődött vele : 

- Te, aztán ne csalj ám a jegyzésnél, mert 
a körmödre koppintok, hékás! 

- Ments Isten ! — Jánoska egész megijedt 
a gyanúsításra. 

- Hiszen csak tréfálok. 
Egyszer aztán új vendégek érkeztek. 
Egy jó növésű, merész tekintetű szőke lány, 

nagy tollas kalapban, fehér csipkeblúzban, sötét¬ 
kék szoknyával. Eánczos képű sovány néniké 
kisérte, a kinek ósdi fekete mantillja volt és 
csodálatos franczia kalapja, lila virágokkal. 
Sötét fehér pamut félkeztyűt viselt és ridikül 
volt a kezében. 

- Jesszusom! Elza nagysám ! - - Márton 
magára kapta fekete kabátját. - - Mit keres 
erre mifelénk? 

A kék szemű szép lány rámosolygott az 
ifjúra. 

- Megszomjaztunk a nénivel. Hát bejöttünk 
egy pohár sörre. De ne zavartassák magukat, 
csak folytassák a mulatságot. 

- Oh, dehogy. Épen bevégeztük. — Márton 
visszafordult. A kis púpost kereste szemeivel. 

- Gyere ide komám. Hadd mutassalak be 
a hölgyeknek. 

Jánoska lángvörös arczczal pattant föl he¬ 
lyéről. 

- Bendér János úr, kereskedő. Virág Elza 
nagysám, masamódkisasszony a Váczi-utczán. 
Kedves nagynénje, özvegy Hidorkáné ő nagy-

- Örvendek, hogy szerencsém van. 
Ezt mind a hárman egyszerre mondták, mi¬ 

alatt ünnepélyes komolysággal fogtak kezet. 
- így ni! Most pedig üljünk le. Itt van egy 

üres asztal. Pinczér! . . . söröket! 
S a szép Márton urasán rendelkezett, mialatt 

botjával verte az asztalt. 
Remekebb párt már képzelni sem lehetett, 

mint ez a rózsás arczú, szőke leány és a sötét¬ 
képű fiú. A kis púpos szánalmas figura volt 
köztük. Alig ért föl fejével az asztal fölé. Sört 
sem ivott. Limonádét rendelt. Elza gúnyosan 
mosolyogva nézett rá, mialatt szegényke zavar¬ 
tan kevergette az italt. Márton észrevette a 
helyzetet és jóindulattal vette pártfogásába 
barátját. 

- A czimb9rámmal ebéd alatt egy kicsit 
többet ittunk. És ő nem győzi annyira az italt, 
mint én. Azért iszik most limonádét. 

-Úgy? 
Ezzel Elza napirendre tért fölötte. Aztán 

szalámit kértek, meg körözött liptait. A szép 
masamódlány összekeverte a túrót a hagymá¬ 
val és keménymaggal. Aztán jól megpapri¬ 
kázta és kenyérszeletekre kenve, sorra kínálta 
vele akis társaság tagjait. Jánoska fülig pirult, 
mikor Elza feléje nyújtotta a falatot. Csaknem 
kiejtette kezéből. 

Később lopva, mohó vágygyal nézte a lányt, 

* 

mialatt az a szép Márton¬ 
nal halkan, bizalmasan cse¬ 
vegett. Szegény szivét bete¬ 
ges irigység töltötte el. 

Hidorkáné ő nagysága 
önfeledten tömte szájába 
a szalámiszeleteket. A vak 
harmónikás az «Aludj ba¬ 
bám, aludjál)) nótát csi¬ 
nálta őszinte elkeseredés¬ 
sel. A kuglizó társaság ví¬ 
gan dobálózott, míg az ud¬ 
varon a csirkék mohón 
kapkodták a földről a fe¬ 
kete-epret. 

Mikor a két czimbora 
pár perczre egyedül ma¬ 
radt, Jánoskának egy in-
diszkrét kérdés égett az 
ajakán, melyet Márton ki¬ 
olvasott a szemeiből. 

— Ne gondolj ám semmi 
roszat erről a leányról, ko¬ 
mám, — szólt bizalmasan a 
púposhoz. — Hiszen nem 
rajtam múlik, - - folytatta 
nevetve, — de ezzel az egy-
gyel nem birok. Hiszen ha 
volna pénzem, feleségül ve¬ 
hetnem. De mikor ő is olyan 
szegény, mint a templom 
egere. A szeretőm meg 
nem akar lenni. Ugy-e szép 
lány? Mi? 

És csettentett a nyelvével. 
A kis púpos elragadtatás¬ 

sal bólintott. 
A mulatság egész este 

tízig tartott. Akkor haza¬ 
kisérték a hölgyeket és el¬ 
váltak. Jánoskának azon az 
éjjelen nagyon boldog álmai 
voltak. 

Olyan délczeg és egész¬ 
séges volt, mint Márton és 
ott állt az oltár előtt a mir¬ 
tusz-koszorús Elzával... 

II. 
Ez a vasárnap délutáni mulatság aztán ren¬ 

des szokássá vált és hetenként megismétlődött. 
Jánoska egész héten át a közelgő vasárnap 
délutáni gyönyörökről ábrándozott, s megelőző 
éjszakán már olyan izgatott volt, hogy be sem 
hunyta a szemét. És a kis társaság egészen 
összeszokott. Elza is megszokta a púpost és 
barátságosan bánt vele. 

Persze Márton mostanában megint pénzszű¬ 
kében szenvedett, és a költségeket rendesen 
Jánoska fedezte. 

A szegény kis nyomorék olyan szerelmes 
volt a leányba, hogy a vak is kiolvashatta a 
szeméből. 

Egy vasárnap este aztán, mikor hazakisérték 
a nőket, a két czimbora betért egy zenés kávé¬ 
házba, feketekávéra. Megittak egy kis bort is, 
és ez bizalomra hangolta kedélyeket. Úgy éj¬ 
féltájt a mészáros keményen a szemébe nézett 
barátjának. 

- Nem kellene ugyan kérdeznem, mert úgyis 
tudom és Elza is tudja, de a te szádból akarom 
hallani. Azért felelj nekem őszintén. Szerelmes 
vagy Elzába? 

A kis púpos lángvörös arczczal ugrott le 
a székről, s könnyeivel küzdve dadogta: 

- Elza is tudja?! 
- No ! no ! Azért kár úgy megijedni komám. 

Persze, hogy tudja. Hiszen csak a vak nem 
látja. 

— Istenem ! Istenem! 
Kezeit tördelte. 

- Ne óbégass itt, mint valami vén asszony, 
hanem ha szereted, hát vedd el feleségül és 
éljetek boldogan. 

Most már előtörtek a könnyek Jánoska sze¬ 
meiből. 

- Ez nem szép tőled, hogy csúfságra jársz 
velem. 

Jár a fészkes micsoda! — És a székálló 
nagyot káromkodott. — Nem, hogy megköszön¬ 
néd, hogy jó indulattal vagyok irántad, és 
egyengetem az utadat. 

BALATONI TÁJ. — K. Lippioh Elek fölvétele. 

-• De az Istenért! Elza mit mondana hozzá ? 
- Azt csak bizd rám. Elza szívesen hozzád 

megy. Megunta a rabszolgaságot azon a komisz 
helyen és a maga asszonya akar lenni. Te pe¬ 
dig azzá teheted, mert van pénzed. 

- De hát engem nem lehet szeretni! Tört 
ki az őszinte elkeseredés a nyomorékból. 

- Az tökéletesen mindegy. Én is sok asz-
szonynak, meg lánynak voltam már a szere¬ 
tője, a kiket csak a pénzökért szerettem. És 
ők mégis boldogok voltak vélem. Te is lehetsz 
olyan boldog Elzával, ha egyszer a tiéd lesz. 

A kis púpossal forgott az egész kávéház. 
Úgy érezte, hogy a billiárdgolyók az ő fejében 
csattognak . . . 

Mikor elváltak, Márton teljhatalmú meg¬ 
bízást kapott barátjától, hogy az megkérje szá¬ 
mára az Elza kezét. 

És sajátságos, de tény, hogy ez a léha, 
könnyűvérű, csapodár legény ezúttal önzet¬ 
lenül és minden utógondölat nélkül vette párt¬ 
fogásába az ő szegény kis barátját. 

Hogy Jánoska azon az éjjelen semmit sem 
aludt, az természetes. Tízszer volt azon a pon¬ 
ton, hogy felöltözik, elmegy Mártonhoz és 
visszaszíjja tőle a meghatalmazást. 

- Istenem ! Istenem! Mi lesz vélem ? Ha 
elutasít, akkor ezt az eddigi boldogságot is 
elveszítem, hogy néha láthatom és beszélhetek 
vele ! . . . 

III. 

Himmler bácsi másnap nem győzött csodál¬ 
kozni a Jánoska szórakozottságán. Fügekávét 
adott keményítő helyett, a kéményseprőinas¬ 
nak pedig azt mondta, hogy «kezét csókolom !» 

Alig várta a tizenkettőt, hogy fölvehesse a 
hétköznapi feketét és szinte futva ment az 
«Aranyfűrész»-be. 

Himmler bácsi utána nézett és a fejét csó¬ 
válta. 

- Mi baja lehet? 
A kis púpos leült a sarokasztalhoz. Végre 

megérkezett Márton. Az arcza csak olyan hét¬ 
köznapi volt, mint rendesen. (De a Jánoskánál 

elfogulatlanabb szemlélő bi¬ 
zonyos fájdalmas vonást ve¬ 
hetett volna észre férfias 
sötét orczáján.) A hófehér 
kötény csak úgy ragyogott 
előtte a tisztaságtól s a 
nagy kés fényesen csillogva 
himbálózott oldalán. 

Jánoska szólni, kérdezni 
akart, de nem jött szó aj¬ 
kaira. 

Márton pedig leült és 
sört rendelt. A kis púpost 
a csoda ölte, hogy milyen 
élvezettel hajtja föl egy 
hajtásra a korsó sört. 

Aztán végigsimította su¬ 
gár fekete bajuszát s be¬ 
nyúlt a zsebébe. 

Picziny csomagot vett elő 
papirosban. 

- Itt van a minta. Egy 
kis kékkövés karikagyűrű 
volt benne, a melyet Já¬ 
noska százszor látott a szép 
Elza ujján. - - Ilyen nagy 
legyen az ő jegygyűrűje. 
A tied bőségét magad tu¬ 
dod. Vasárnap lesz az ün¬ 
nepélyes jegyváltás. 

S Márton mindezt csak 
oly flegmatikusán mondta, 
mintha egy eltévedt ma-
laczról volna szó. 

A kis púpos úgy érezte 
magát ebben a pillanatban, 
mintha száz szive volna, 
és mind a száz egyszerre 
kezdene dobogni. . . 

Aztán leborult az asz¬ 
talra és sirt keservesen. 

Mártonnak is a szemlébe 
hullhatott valami... 

IV. 
A jegyváltás ünnepélyét 

az «Arany fűrész» külön 
szobájában tartották meg a következő vasár¬ 
napon. 

Elza is komolyan meg volt hatva, a mikor 
üde ajkait csókra nyújtotta a kis púpos színte¬ 
len szájához. 

(Jánoskának megint száz sziv dobogott a 
kebelében.) 

Hidorkáné ezalatt hangosan sirt és még han¬ 
gosabban használta a zsebkendőjét. A lila virá¬ 
gok rémesen imbolyogtak franczia kalapján. 

Későbben pedig két porczió szalámit rendelt 
dupla körözött liptaival. 

Különben nagyon kedélyesen mulattak egész 
este tiz óráig. 

Urambocsá ! Jánoska még pezsgőt is ren¬ 
delt. (Márton súgta neki. Sőt a pezsgő már 
előre be is volt hűtve.) Mikor pedig hazakisér¬ 
ték a hölgyeket, Jánoska elől ment a menyasz-
szonyával, utána a néni Mártonnal. Jánoska 
elmondta a lánynak, hogy mennyi pénze van 
félretéve és hogy az üzletet alkalmasint át 
fogja venni Himmler bácsitól. 

Elza örült, hogy a maga asszonya lesz és az 
elválásnál becsületes jóindulattal, hálásan csó¬ 
kolta meg a kis nyomorékot, a kapu aljában. 

Hiszen eddig még mindig csak olyan embe¬ 
rekkel találkozott, a kik csupán szerelmet 
ajánlottak neki . . . 

Jánoska a hetedik menyországban képzelte 
magát. . . 

V. 

Már az esküvő napja is ki volt tűzve, a mi¬ 
kor beköszöntött a katasztrófa. 

Egy őszi estén történt. 
Úgy beszélték volt meg. hogy Jánoska és 

Márton elmennek Elzáért a lakására s onnan 
együtt a színházba. 

A kis púpos elkésett s lihegve rótta a három 
emelet lépcsőit, hogy mihamarább ott legyen 
Elzánál. 

A külső ajtó véletlenségből nyitva maradt 
volt. Jánoska belépett a sötét előszobába. Ott 
meghallotta, hogy a menyasszonya és Márton 
hangosan beszélnek. Önkéntelenül megállt az 
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ajtó előtt s két kezét hevesen dobogó szivére 
szorította. 

- Nem tehetem ! Nem tehetem, Márton! 
Nem mehetek hozzá, mondd meg neki. — Hal¬ 
lotta a fuldokló hangokat menyasszonya ajkai¬ 
ról. — Hiszen ha elég rósz tudnék lenni, hogy 
hozzá menjek feleségül és a te szeretőd legyek, 
egy pillanatig sem gondolkodnám. De azt nem 
engedi meg a lelkiismeretem. Szánom is a sze¬ 
rencsétlent, a ki annyira szeret engem. Még 
tán jobban, mint én téged szeretlek. Pedig ez¬ 
zel sokat mondtam, Márton. 

Jánoskával forgott a világ. Úgy érezte, hogy 
ebben a pillanatban csak egy sziv van a keblé¬ 
ben s az is nagyon halkan dobog . . . 

Aztán megfordult és nesz nélkül, tántorogva 
távozott a házból . . . 

VI. 

Másnap az «Aranyfűrész»-ben Jánoska már 
korábban ott volt. Várta a barátját. Végre Már¬ 
ton megérkezett. 

- No, te ugyan szép firma vagy, — szólt a 
a székálló, homlokát megtörölve fehér kötényé¬ 
vel. - - Pinczér, egy korsó sört! . . . Tegnap 
ugyan várhattunk rád. 

- Jaj, hadd el, - - szólt Jánoska ideges 
mohósággal. — Olyan roszúl voltam, nem tud¬ 
tam elmenni. Még most sem vagyok egész jói. 
Délután nem is megyek a boltba. Majd föl¬ 
nézünk Elzához egy kicsit. Eáérsz? 

- Hiszen ráérhetek. 
Ebéd alatt Jánoska vezette a társalgást. Csa¬ 

pongó jó kedve volt. Még bort is rendelt s ki-
nálta a barátját. 

Az nem tudott hová lenni az álmélkodástól. 
- Hát ezt mi lelte ? . . . 

Ebéd végeztével aztán rögtön fölsiettek Elzá¬ 
hoz, hogy otthon találják. 

^A lány csodálkozva nézett rajok. De azért 
vőlegényét úgy fogadta, mint máskor. Szokás 
szerint csókra nyújtotta ajkait. Jánoska azon¬ 
ban futólag csak az arczát csókolta meg. 

- No, gyerekek, most mondok valamit! 
Megengeded,^ hogy leüljek? Köszönöm. Ülje¬ 
tek le ti is. így ni. Hát csak azt akarom mon¬ 
dani, hogy elég volt a komédiából. Meggon¬ 
doltam a dolgot. Nem való vagyok én férjnek. 
Nem nekem való a házasság. Ha te, Márton, 
annak idején kitaláltad, hogy én szerelmes va¬ 
gyok Elzába, — ámbár az is csak olyan bete¬ 
ges képzelődés volt, - - hát én is kitaláltam 
ám valamit! Ti szeretitek egymást, gyerekek ! 
Én nem akarok utatokba állni. Legyetek bol¬ 
dogok egymással. 

- De az Istenért, János! Elza és Márton 
egyszerre ugrottak föl a székről. 

A kis púpos szinte megnőtt ebben a pilla¬ 
natban. 

- Hallgassatok! — Harsogta meglepő erő¬ 
vel. — Most én beszélek! 

Azok lesütött szemmel álltak előtte, mint 
két bűnös. 

- Legyetek boldogok egymással. - - Ismé¬ 
telte lassan, ünnepélyesen. — Nekem van any-
nyi pénzem, hogy téged, Márton, önállóságra 
segíthetlek. Aztán lehúzta sovány ujjáról a ka¬ 
rikagyűrűt s odaadta a lánynak. — Föloldlak 
a szavad alól. Hála Istennek, én tudok dolgozni 
s meg tudom keresni a mindennapi kenyeremet. 
Ha pedig megszorulnék, vagy valami érne, ti 
ugyebár nem fogtok elhagyni és nem fogjátok 
engedni, hogy éhen haljak?... 

Könnyes szemmel, mosolyogva nézett rajok. 
Márton és Elza egy gondolattól áthatva ha¬ 

joltak le hozzá s jobbról, balról mind a két 
kezét megcsókolták... 

VIL 
És Jánoska még mai napig is ott méri a 

prominczlit, meg a keményítőt a Himmler bá¬ 
csi boltjában. 

A mint elhúzzák a déli tizenkettőt, sietve 
veti le bolti kabátját s magára ölti a hétköz¬ 
napi feketét. 

Aztán átmegy a kis korcsmába és egyedül 
ebédel a sarokasztalnál. Persze csak vizet 
iszik. 

Vasárnap azonban jobban megy a sora. 
Olyankor Mártonoknál ő állandó vendég. Az 

asztalfőre ültetik a karszékbe és a szép Elza 

DÓKUS ERNŐ, A TISZÁNINNENI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKERÜLET FŐGONDNOKA 

FARKAS VINCZE NAGYÓCSAI ESPERES PLÉBÁNOS, 
A KI AUGUSZTUS 2-ÁN MONDJA ARANYMISÉJÉT. 

GALLÉ CSILLAGÁSZ, A KI ELŐSZÖR LÁTTA TÉNYLEG A 
NEPTUN BOLYGÓT, MELYNEK LÉTEZÉSÉT LEVERRIER, 

SZÁMÍTÁSOK UTJÁN ÁLLAPÍTOTTA MEG. 

az ő kedvencz ételeit tálalja föl. Egy két pa-
laczk jó bor is kijár az ebédhez, vacsorához. 

Körülbelül minden évben egyszer kereszt¬ 
apának hívják, és ő örömmel, boldogan tölti 
be ezt a tisztséget. 

És az idő múlik. Márton és a szép Elza las-
sankint elhíznak. De azért a Jánoska szemében 
Elza még mindég legszebb asszony a világon. 

És a mikor a «legkisebbet» mosolyogva teszi 
a keresztapa ölébe, Jánoska olyankor megint 
azt érzi, hogy száz szív dobog a kebelében ! . . . 

ANGOL KIEÁLT-KOEONAZAS SZÁZ 
ÉV ELŐTT. 

IV. György a Westminsterben. -

VII. Edvárd után megint George nevű ki¬ 
rálya van a büszke Nagybritanniának. E né¬ 
ven pedig már az ötödik. Nemsokára fejére 
teszik elődeinek kincseket érő koronáját, benn 
ülve abban a régi-régi, szinte már ereklye¬ 
számba menő avatag koronázószékben, a coro-
nation chair-ben, melynek nem valami ké¬ 
nyelmes karjai közt Hódító Vilmostól kezdve, -
1066 óta — valamennyi elődjét királylyá avat¬ 
ták a Westminster-Hali óriás csarnokában. 
A koronázási szertartás formaságai ősidők óta 
ugyanazok, olyanok lesznek ezúttal is, - - velők 
hát most részletesebben nem is foglalkoznak. 
Hanem felelevenítjük IV. György király koro¬ 
názásának egyes emlékeit, ki a mostani ural¬ 
kodónak névleg közvetlen elődjeként, - - nem 
is egészen száz esztendővel ezelőtt, - - mint 
negyedik György vette át helyét a brittek 
trónusában... 

Az 1820-iki angol király-koronázás, — egy¬ 
korú írások szerint, — külső fény és arányok 
dolgában messze túlszárnyalta az azelőttieket. 
Pedig hát régebben is sok impozáns koroná¬ 
zást látott már a jó öreg Westminster. Hogy 
hamarjában többet ne is említsünk: ilyen 
volt Stephen-nek, a Hódító Vilmos unokájá¬ 
nak koronázása 1135 deczemberében, • - a 
híres Coeur de Lion-é 1189. szeptember¬ 
ben, — III. Henriké 1216. októberben, — I. Ed-
wardé 1274 augusztus havában, — II. Eichardé 
1377 júliusában, - - VI. Edwárdé 1547 febr. 
28-án, - - a VIII. Henrik és felesége : Aragó¬ 
niái Katalin koronázása 1509 június 29-én, 
vagy a II. Károlyé 1660 május 29-én (ennek 
épen most múlt 250 esztendeje). 

Hanem a IV. György koronázása, — miként 
azt Arnold Wright és Philip Smith-nek «Par-
liament Pást and Presentn czímű hatalmas 
munkájában olvasom, a közpénzek rendkívüli 
tömegét költötték el s mindent elkövettek, 
hogy az ünnepi látványosságok külső sikerét 
minél hathatósabbá tegyék. 

Az impozáns Westminster-Hali nyugati vé¬ 
gében volt elhelyezve az igazán királyi pom¬ 
pában tündöklő trón. Gazdagon aranyozott 
roppant menyezet terült el fölötte. Karmazsin 
biiasonyból volt a trón háttere, honnan pom¬ 
pázva ragyogott elő a dús aranyhímzésű 
királyi czímer. A trón előtt a Royal Table, 
a királyi asztal, - - ettől sem sajnálták az 
aranyat meg a bíbort. Köröskörül, a csarnok 
mindenik oldalán, mintegy tribünszerűen, bí¬ 
borral fedett hatalmas emelvények és karza¬ 
tok pompáztak, mig az óriási csarnok felső 
végén nyertek helyet a királyi család és a 
külföldi miniszterek páholyai. Mondani sem 
kell, hogy ez utóbbiak még túltettek a többin 
fény és káprázatosság dolgában. A tetőről 
masszív metszett-üveg csillárok függtek alá 
széles dísz-foglalatokkal, gazdagon aranyozott 
hosszú lánczokon. A csillogó tartókban három¬ 
három körben viaszgyertyák égtek, szinte 
tropikus hőséget árasztva. A mit nem is lehet 
csodálnunk, tudva azt, hogy az ott égő vas¬ 
tag viaszgyertyák száma több volt - • két¬ 
ezernél. 

Hanem ezek a gyertyák, — egykorú feljegy¬ 
zések szerint, - - még több galibát is csinál¬ 
tak. A meglehetősen hosszadalmas szertartás 
alatt időnként tekintélyes darabokban, terme¬ 
tes cseppekben potyogott alá a finom úri kö¬ 
zönségre a megolvadt viasz. Egyszeriben csúffá 
lett nem egy pompás főúri díszruha. Különö¬ 
sen nagy pusztítás volt észlelhető az előkelő 
hölgyek nagy fáradtsággal feltornyozott — haj-
fürteiben. 

Az ünnepségek rendezése nem volt egészen 
mintaszerű. Mielőtt IV. György belépett volna 
a Hall-ba fényes kíséretével, a nézőkként be-
bocsátott előkelőségek közt valóságos könyök-
és ökölharcz fejlődött ki a jobb helyekért. 
Szokatlan látvány volt ez a nagyarányú tüle¬ 
kedés. Sőt, a mint mondják, még a király 
megérkezése után is nehéz volt a rendet kel¬ 
lőképen fentartani. 

A király pontban tíz órakor lépett be a trón 
megetti ajtóból a szorongásig megtelt, káprá¬ 
zatos Westminster Hall-ba. Minden jelenlevő 
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ámulattal szemlélte a koronázási ruhák rend¬ 
kívüli gazdagságát és szinpompáját. De magá¬ 
nak a szegény IV. Györgynek nem valami 
sok gyönyörűsége volt ebben az egész ruhá¬ 
zatban. Szinte roskadozott terhe alatt. Hi¬ 
szen a palást uszálya, - - piros bársonyból 
való, - - nagy arany csillagokkal és széles 
arany szegéllyel - - hallatlanul széles volt s 
olyannyira hosszú, hogy a czeremóniák alatt 
kilencz díszruhás lovagnak kellett utána hor¬ 
doznia. Türülgette is a homlokát' eléggé, mi¬ 
kor végtére ülőhelyhez jutott. 

A koronázási lakoma, - - a szertartások 
egyik legfontosabb mozzanata - - hasonlóké¬ 
pen pazar volt és bőséges. A fentebb említett 
angol írók statisztikailag felsorolják azokat 
a húsneműeket és egyéb élelmi czikkeket, 
melyek a IV. György koronázási bankettjén 
feltálalt ételek elkészítéséhez szükségessé vál¬ 
tak. E szerint éhez a lakomához szükséges 
volt összesen: 7742 font marhahús, 7133 font 
borjúhús, 2474 font ürühús, 20 negyedrész 
(quarter) házi bárány, 5 bárány gerincz, 55 ne¬ 
gyed tavaszi bárány, 160 bárányczomb, 389 
tehén-láb, 400 borjú-láb, 250 font marhafaggyú, 
1C>0 liba, 720 tyúk és kappan, 1160 csirke, 
520 különböző szárnyas, 1730 font füstölt 
disznóhús, 550 font szalonna, 912 font vaj és 
8400 drb tojás. 

No, de volt is aztán szörnyűséges kavarodás 
a Royal Table körül a bankét után, mikor a 
király és összes kísérete visszavonult a West¬ 
minster Hall-ból. Ha már a király megérke¬ 
zése előtt is nagy volt a tülekedés az emel¬ 
vények és karzatok úri közönsége közt, - - a 
király távozása után valóságos diadalát ülte 
a fejetlenség a lakomának bőséges maradvá¬ 
nyai fölött. Az akkori egyes szemtanuk méltó 
botránkozással emlékeznek meg az alkalom 
és a hely móltóságát oly érzékenyen sértő 
jelenetekről. Alig tette ki a lábát a teremből 
IV. György és a bankét többi résztvevője, -
a koronázási ünnepségek összes előkelő nézői 
és hallgatói, - - urak és hölgyek egyaránt -
menten lefelé tódultak az emelvényekről és 
gallériákról a bankett asztalai közé s meg¬ 
kezdődött az épületes marakodás a - - koncz 
felett. Különösen a megmaradt italnemüek 
szédületes gyorsasággal tűntek el. Sőt még 
tovább ment a sajnálatos dolog. Valaki egy 
arany villát emelt el a királyi asztalról. Ez 
aztán jel volt az általános lopkodásra. Igen 
rövid idő alatt minden értékesebb elemelhető 
tárgy a sokaság zsebeibe vándorolt. Az akkori 
Lord Great Chamberlain csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel volt képes a koronázási arany-
és ezüstneműek legbecsesebb részét megmen¬ 
teni s a Cotton Garden-be szállíttatni. 

Zsoldos Benő. 

NAR1NSZKOJE. 

UTAZÁSOM AZ ÉG HEGYEIBŐL A GÓBI-
SIVATAGIG. 

Narinszkojét, ezt az orosz-khmai határi ko¬ 
zák-telepet utoljára 1906 deczemberében láttam. 
Persze a kis kolónián sok szó esett most arról, 
hogy mi történt azóta. A legszomorúbb ese¬ 
mény a pestis pusztítása volt. A «csuma», ez 
a rettenetes nyavalya ez idő alatt ellátogatott 
a kopár fensikokra is. 

A másik napirenden levő tárgy a keleti ve¬ 
szedelem kérdése volt. Az orosz-japánháború 
óta minden kozáktiszt a japánok haladása, a 
khinaiak fegyverkezése iránt érdeklődik a leg¬ 
jobban. Este1 mindig nagy 'társaságban ültünk 
együtt teánál; a tisztek rendesen a háborúról 
vitatkoztak. Mindegyik meg volt győződve 
arról, hogy legelőször Khinával gyűl meg a 
baja Oroszországnak. Ők már hallották, hogy 
Kásgárban két-három ezredet európai mintára 
szereltek fel és japán tisztek gyakorolják be 
őket. Ok vannak itt a legközelebb, tehát köny-
nyen ők lesznek az elsősorban a kenyér¬ 
törésnél. 

Érdekes, hogy a kirgizek az ő uraiknak a 
japánokkal való harczaikról milyen hamis 
képet nyertek. Minden kirgiz meg van győződve 

KIRGIZ JURTA BELSEJE. 

PRINZ GYULA F É N Y K É P E I ÁZSIAI UTAZÁSÁBÓL. 

arról, hogy a fehér padisah hadai rémségesen 
elpáholták a «japón»-okát. 

Közben elkészítettem karavánomat a hosszú 
útra. Már az első nap megjelent régi szolgám 
Kurmanbek boldog arczczal, kissé meghízva,, 
a legjobb egészségben, továbbá öcscse Hasszán, 
a ki néhány napig szintén kísérőm volt már 
első utazásomon 1906-ban. Ezeket fogadtam 
fel most az útra, Kurmanbeket 15, Hasszánt 
10 rubel havi fizetéssel. Vásároltam három jó 
lovat is. Podgyászos lóról nem gondoskodtam, 
azokat tanácsosabbnak gondoltam a kirgizek¬ 
től esetröl-esetre bérelni. 

Május 24-én rendben volt minden. Másnap 
reggelre kitűztük az indulás idejét. A posta¬ 
ház udvarán összegyülekeztek nárini ismerő¬ 
seim. Akkor a két teve már meg volt rakva 
a podgyászszal, a lovak nyergeive, indulásra 
készen. A nárini hölgyek egy feldíszített ka¬ 
lácscsal kedveskedtek, régi orosz szokás sze¬ 
rint. Szívélyes kézszorítások, szerencsekivánatok 
után egy «hurrah» mellett elindult a kis kara¬ 
ván messze délre a Tarim-medencze forró¬ 
ságába, a Kuenlün-hegység és a Pamir jeges 
hegylánczaiba. 

Az útvonalat úgy választottam meg, hogy 
ha nagy kerülők árán is, de mindig ismeret¬ 
len területeket érintsek. Ezért a közeli Csar-
karitma-hágó helyett az Atbasi szurdokon át 
akartam az Atbasi-medenczébe menni. 

Május 28-án áthaladtunk az Atbasi-meden-
czén a Bogusti völgybe. Ott egy gazdag kirgiz 
fogadott bennünket, a kinek állítólag ezer lova 
és háromezer birkája legel a havasokban. Húsz 
bérese van. A jólét meg is látszik az aul-ján. 
Nyolcz nagy jurtja van körben elhelyezve. Az 
egyikben csibéket tart, mert nagyon szereti a 
tojást. Ez az első eset, hogy a kirgizség között 
baromfit láttam, csak északon a kazakoknál 
fordul elő ilyesmi. Potrohos jurtgazdánknak 
még tarka orosz paraszt-esernyője is van. Azt 
mondják, hogy azt mindig felhúzza, akár esik, 
akár nem, s úgy lovagol alatta, mint egy 
afrikai fejedelem. A teát szamováron főzeti. 
Az emberi majomtermészet egészen sajátságo¬ 
sán nyilatkozik meg nála. Az orosz szamovárba 
faszenet raknak, az én kirgizem először tehát 
faszenet készít. Nagy tüzet rakat, abból ki¬ 
szedeti a parazsat, s azután beledobáltatja a 
a fényes rézszamovárba. Természetesen fél¬ 
órába kerül, míg elkészül a faszén, a másik 
félórába, míg felforr a víz a szamovárban. 
A nyílt tűzön öt perez alatt egy hordó vizet 
fel lehetett volna forralni, de inkább várt, 
csakhogy orosz módra adhassa a teát. A jurt-
jában orosz sörétes puska lóg, azzal szokott 
a ti bej» madarászni. A lőtt madarakat persze 
eldobálja, mert a kirgiz csak a tojást eszi 
meg, a madárhúst nem, még a csibét sem. De 
hát az orosz úr szokott fáczánra vadászni, 
miért ne tsgye ő is. Van továbbá egy szin-
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házi látcsöve, egész kis vagyont, két jó lovat 
adott érte egy orosz írnoknak. Sohasem arra 
használja, hogy "valamit jobban láthasson, ha¬ 
nem fordítva néz bele, hogy a többi kirgizeket 
minél nagyobb távolságban lássa. Órákig képes 
eljátszani vele. Este mindezek után nem is 
voltam meglepetve, mikor egy irtózatosan bű¬ 
zös : petróleum-lámpát hoztak a jurtomba. Az 
•öreg esténkint állandóan ennek az «előkelő* 
szagában gyönyörködik. Szóval vannak a kir¬ 
gizét között is «mágnások». 

Reggel Orusz bej (orosz úr), a kirgizek így 
csúfolják az előkelösködő kirgizt, kifogástalan 
«zdrasztyi»-val búcsúzott el. Több orosz szót 
akkor még nem tudott. Mi pedig Orusz bej 
kitűnő lovain a Bogusti-bágó felé tartottunk, 
hogy átkeljünk az Ujürmen-begységen. A Bo-
gusti-hágó körülbelül olyan magas, mint a 
Tass-Rabat hágó, tehát 4300 méter. Az Üjür-
men-hegység északi lába 2400 méter magas, 
úgy hogy itt egy nap alatt meglehetős nagy 
magasságra kell felkapaszkodnunk. A déli ol¬ 
dalon már csak néhány száz méternyire eresz¬ 
kedhetünk le, mert ott a magas Fehérviz-fen-
sikja terjeng, az Ujürmen-hegység déli lába 
közel 4000 méternyi magasságú. 

Az első órákban az Atbasi medencze gyö¬ 
nyörű fenyveseiben lovagoltunk. Azután havasi 
rétek, végül hómezők következtek. Az út sehol 
sem volt meredek. Kényelmesen haladtunk 
addig, mig a felső régiók mély havába nem 
értünk. Itt már gyakran beroppant- alattunk 
a hó, úgy, hogy olyankor alig tudtunk kievicz-
kélni. Lovainkat már kantáron kellett vezet¬ 
nünk. De szép időnk volt, s ilyenkor minden 
könnyebb. Az utolsó kis szakaszon, közvetle¬ 
nül a hágó alatt egy alig 20 méternyi mere¬ 
dek volt az egyetlen akadály, a hóviszonyo-
kon kívül. Itt azonban egy órai munkával, 
kötelek segélyével könnyen feljutott az egész 
karaván. A túlsó oldalon már sokkal kelle¬ 
metlenebb volt utunk. A hómezők egészen 
átáztak az olvadékvizektől. A széles völgyben 
alul a hó alatt mindenütt patakok zúgtak. 
A mint ráment a ló, a támaszát vesztett hó-
kéregnek az a darabja rögtön leszakadt, s a 
ló kirgizével együtt belezuhant. Ezer szerencse, 
hogy nem volt sehol nagyon mélyen alatta a 
patak, s így baleset nem történt. 

A Fehérvíz fensíkján az első nap nagyon 
kellemetlen volt. Havaseső, zápor váltakoztak 
gyors egymásutánban, állandóan esősszél fújt, 
s arczunkba verte az esőt. De nekünk men¬ 
nünk kellett, hogy minél elébb elhagyhassuk 
.a kellemetlen szürt-öt. 

A bogustü kirgizek tovább az utat Kásgár 
felé már nem ismerték, a Fehérvíztől délre 
még sohasem voltak. Dsigitjeim sem voltak 
még soha erre, így még én tudtam legtöbbet 
térképeimmel. Ebben az esztendőben még nem 
ment Przseválszkból Kásgárba karaván. Mi 
voltunk az elsők. Néhány héttel később, jú¬ 
nius közepén majd erre jönnek, most még 
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a Bedel-hágón a Koksál-völgyön át járnak. 
Azért megtaláltuk mégis a Terek-völgy ét. Terek 
nyárfát jelent, de ne gondoljuk, hogy ott csak 
egyetlen bokor is van, még törpefenyő sincs. 
Hanem azért hívják Terek völgynek, mert a 
Terek-hágóra vezet, arról délfelé pedig egy 
Terek-folyó halad délfelé, ennek az alsó szaka¬ 
szán, közel oda, a hol vize már a Taklama-
kan-sivatag homokjában elvész, tényleg van¬ 
nak nyárfák. Csakhogy azok még tőlünk lég¬ 
vonalban is jóval messzebb vannak száz kilo¬ 
méternél. Ilyenek a kirgiz helynevek, ott a 
hol kevés a nomád, vagy épen semmi. Közbül 
azután más név nincs is. Ha a kirgizektől a 
mellékvölgyek neveit kérdezem, mindig ugyan¬ 
azt a feleletet kapom : 

- Áte jók. (Neve nincs.) 
Június első napja sem hozott lényeges 

Táltozást. Csak annyit, hogy elfogyott a tüze¬ 
lőnk. Most már nem volt teánk. Hideg hús, 
eajt és már kemónyedő kenyér volt az ebé¬ 
dünk, az italunk a Terek tiszta vize. Hasszán 
meghűlt, lázas lett. Június 2-án a déli, orosz-
khinai határhegységbe érkeztünk. Negyedik 
napja már, hogy nem láttunk élőlelket. Még 
csak a keselyüket sem,Amelyek a karavánok¬ 
nak rendes kísérői. Úgy látszik ezek sem 
számítottak arra, hogy akadjon ember, a ki 
ilyenkor, még télviz idején a Fehérviz szürtre 
jöjjön. Kámbár és Kurmanbek gyakran előre 
lovagoltak, hogy vadászgassanak kicsit vad-
juhokra. De nem láttak soha egyet sem. Szóra¬ 
kozásból a havasi mormotákra vadászgattunk. 
Ezek voltak az állati élet egyedüli látható 
képviselői. 

A Terek-hágó helyett a Kipcsak-hágóra ju¬ 
tottunk volt. A Terek-völgy fejénél ugyanis a 
völgy háromfelé ágazik, valamennyiben van 
hágó. Mi a középsőt, a Kipcsak-ot választot¬ 
tuk, mert ott volt a legkevesebb hó. A 4000 
méternél valamivel magasabb hágón igen 
könnyen jutottunk keresztül; a ki a Tien-
Shán-hágóit a Száridsássz vidékén ismerte 
meg, az kellemesen lepődik meg itt. A Kipcsak-
hágón van az orosz-khinai határ. A Tárim-
medencze mélyen fekszik, azért a Kipcsak-
völgy hirtelen bukik le a hegyláncz alá. 
A havasi legelőkről gyorsan lejutunk a lombos 
fák, tüskebokrok közé-; még egy órai lovaglás, 
és megjelenik a laziogrosztisz, a pusztai fű. 
Kezd meleg lenni, s megcsapja már arczunkat 
a sivatag forró szele. Reggel még hóban, jégen 
jártunk, subáinkban is fáztunk, délben már 
meleg volt a suba, estefelé pedig kigomboltuk 
a gallérunkat és zsebkendővel törülgettük ve¬ 
rejtékező homlokunkat. 

A Kipcsak-völgyben khinai alattvaló kirgize¬ 
ket találtunk. Ezekkel Kámbár és Kurmanbek 
már csak nehezen érttették meg magukat. Más 
tájszólással beszéltek, viseletük is más volt, 
inkább hasonló a szártokéhoz. A férfiak itt is 
szívesek, vendégszeretők voltak, bár úgy tet¬ 
szett, hogy nem olyan őszintén, mint azt a 

NOMÁDOK AZ ÉQ HEGYEIBEN. 

PBINZ GYULA FÉNYKÉPEI ÁZSIAI UTAZÁSÁBÓL. 
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fekete-kirgizeknél mindig kiérezzük. Az asszo¬ 
nyaik ellenben igazi forradalmárok voltak. 
Hiába ad ki azoknak rendeleteket méternyi 
hosszú papirosokon maga a khinai császár, az 
asszonyok fütyülnek arra. Nekik csak a férjük 
parancsol, azzal pedig majd elvégzik az ügyü¬ 
ket maguk! Szerettem volna tejet inni, legelt 
ott szép tehén elég. Az asszonyok azonban 
semmi pénzért nem voltak hajlandók tejet 
adni. A férjük is hiába ordítozott velük, kérte, 
fenyegette őket, hogy a.talpára veretnek száz 
botot, minden hiába. Két-két kirgiznek kellett 
erőszakkal lefogni az asszonyokat, rúgtak, 
haraptak azok, ezalatt Kurmanbek maga fejt 
meg nagy nevetés között egy tehenet. Kapott 
is kardja és puskája daczára egy olyan hátba¬ 
vágást öt perczczel később, hogy majd a nyelve 
kijött. 

Mi, a kik öt napig száműzetésben voltunk, 
nem láttunk embert, pihent idegekkel jöttünk 
a Kipcsak-völgybe és jól mulattunk a zene¬ 
bonán. Minden szükségeset erőszakkal kellett 
beszereznünk. Kurmanbek a kirgizek család¬ 
fejének mindig kiadta ugyan a parancsot, 
hogy hozzon tüzelőfát, birkát. Az kész öröm¬ 
mel megtett volna mindent, majdnem sírva 
mondogatta: 

- Szívesen odaadok mindent nagy uram, 
de te erősebb vagy, vedd el magad az asszo¬ 
nyoktól. 

A jámbor papucshősnek négy felesége volt, 
pedig sok volt neki egy is. 

Másnap reggel Kámbár és a bogustü kir¬ 
gizek, miután segítettek beszerezni még a 
további útra szükséges lovakat, visszaindultak 
Atbasi felé. Egy órával később mi is elhagytuk 
a Kipcsak-völgyet az amazonok szidalmai 
között. Férjeik ellenben békésen vezették pod-
gyászos lovainkat, csak szidták az ő száj ás 
«bajbicse»-iket (asszony). 

Már néhány kilométerrel lefelé a köves 
pusztát valóságos kavicssivatag váltotta fel. 
A völgy mindinkább kitágult, lassankint egy 
óriási kavics tönnelékkúp alakját vette fel, 
szétterült, és 20 kilométer széles, ugyanolyan 
hosszú lejtős sikot alkotott, melyből már csak 
egyes sziklaélek alakjában meredeztek ki a 
hegytarajok. Itt már a folyómederben nem 
volt egy csepp viz sem, az mind leszürenke-
zett a kavicsok fenekére. 

A levegő nem mozdult egész nap, forróság 
volt, a levegő száraz, a nyelvünk horzsolta a 
szájpadlásunkat. Csak néhány kilométernyire 
láttunk, mert a porköd, a lősz ráfeküdt a 
sivatagra. Mi csak ballagtunk bele a ködbe, a 
kipesak-völgyi kirgizek vezethettek volna ben¬ 

nünket arra, a merre akarnak. Délen feltüne¬ 
deztek lassankint egy hegyláncz körvonalai. 
Egyenesen annak tartottunk, s a kirgizek be¬ 
vezettek bennünket egy barlang-szerű sikátorba. 
Egy helyen két ilyen sikátorvölgy találkozik, 
az egyiknek «Kijez» vagy «Gez» a neve. Ezt 
már megtaláltam Merzbacher térképén, de a 
helyet arról ugyan nem ismertem volna fel. 
A bajor tudós ugyanis egy öt-hat kilométer 
széles deltát rajzolt ide, holott az egész siká¬ 
tor legfeljebb jó 100 lépés hosszú. A sikátor 
folytatódik délfelé és egy rövid félóra múlva 
ott vagyunk a tángitári szent forrásoknál, 
melyekről már Merzbacher is említést tesz. 

A sziklaszurdok déli kapujában, festői szikla¬ 
falak aljában a Kipcsak-folyónak a kavicsok 
alá szürenkezett vize ismét kilép a bővizű 
forrásokban, melyekből az egész kis folyó 
ömlik dél felé, hogy termékenynyé tegye Argu 
oázisát. Az életet adó vizet, a forrást imádja 
a földművelő szart, annak köszönhet hiszen 
mindent. Viz nélkül olyan sivatag lenne Argu 
vidéke is, mint a források fölötti. A mint ki-
bugyog a viz, rögtön zöld pázsit borítja a 
sziklák lábát, nyárfák és fűzfák üde lombja 
hűs árnyékot nyújt. De szerettem volna sát¬ 
ramat a zöld bársonyos pázsitra állítani. 
Lovaimnak is jó legelője lett volna ottan. De 
a források öreg szentje nagyon megharagudott 
volna rám. A kis liget «mázár» volt, szent¬ 
hely, melyet csak áhítattal szabad meglátogatni. 
Azért a köves lőszterraszon voltam kénytelen 
letelepedni. 

A tángitári mázár képét Lóczy «A khinai 
birodalom* czímű könyvében is megtaláljuk. 
Azon is látható Jakub-bek vára, melyet a 
határ védelmére épített. A mi képünkön az 
egész szurdok látható magával a folyóval is. 
A várban nem lehet lakni, mert egyetlen 
bűzös szobája tele van piszokkal, azért köz¬ 
vetlenül a vár kapuja alatt verettem sátrat. 
A tangitári szenthely képén a sátor is látszik 
állataimmal és embereimmel együtt, továbbá 
azzal a kis szamárkaravánnal együtt, melyet 
a szártok elindítottak a Géz-ben levő oázisra 
fűért lovaink számára. 

Június 4-én a sivatagban jártunk már, de 
itt még többször megszakítják az egyhangú 
sárgaságot szép zöld oázisok. Keskeny szirt¬ 
vonulatok emelkednek bizarr sziklatarajokkal 
délnyugat és északkelet felé. Délben egy khinai 
házhoz érkeztünk, a hol egy czopfos hivatal¬ 
nok megvizsgálta az útleveleimet. Este Argu 
oázisba érkeztem; Argu-ban mesélte az oázis 
ákszákál-ja, hogy egy európai úr járt erre a 
télen, megmutatta a névjegyét is, Gröber volt, 
a második Merzbacher expediczió tagja, a ki 
errefelé, a nagy karavánuton jött Kuldsából 
Kásgárba. Arguból már egy nap alatt elértük 
mi is Kásgárt. 

Természetesen egészen mások voltak az 
utolsó napok. Eleség nem okozott most gon¬ 
dot, minden oázison kaptunk tojást, kenyeret, 
baraczkot, amennyit akartunk. A nagy karaván¬ 
uton minden félórában találkoztunk szártokkal 
vagy nagy karavánokkal. És mégis, az első 
nap érdekességén túl érve, magam is helye¬ 
seltem Kurmanbek nézetét, hogy mennyivel 
szebb ott fenn a magasban, a zord hegységek¬ 
ben, a hol szabad az ember még mint a 
madár és úgy él, mint a «teke» (a kőszáli 
kecske). 

Bizony mikor a forró, poros országúton 
poroszkáltunk, visszakivánkoztunk hamar a 
havasok tiszta levegőjébe. 

Dr. Prinz Gyula 

A TÁRSADALOM ADÓJA. 
Ausztriában, Németországban, millió és mil¬ 

lió számra kerülnek forgalomba manapság a 
német nemzeti irányú egyesületek bélyegei. 
Ott láthatjuk a különböző színű, rendszerint 
kél fillér értékű jegyeket a levelek százezrein 
zárójegyként használva, vendéglőkben számoló 
czédulákra illesztve, iparosok, kereskedők szám¬ 
láikra illesztik és mindenki zúgolódás nélkül 
fizeti ezt a társadalmi adót. 

Az Országos Magyar Iskola-Egyesület ugyan 
külföldi példa után indulva, de annál magya¬ 
rosabb szellemben valósította meg ugyanezt 
az eszmét idehaza. Szinpompás 12 fajta két 
filléres bélyeget bocsátott ki, a melyek mái-
minden tőzsdében, nagyobb könyvkereskedés¬ 
ben kaphatók. 

A ritka szép kivitelű bélyegeket ma már 
egész csomó fürdőben használják, számos de¬ 
rék iparosunk s kereskedőnk helyezi szám¬ 
láira és az egyesület törekvéseinek sok barátja 
illeszti leveleire. És legfőkép ez a fogyasztási 
mód volna az, a melyet meghonosítani szinte 
nemzeti kötelesség volna. Az Országos Magyar 
Iskola-Egyesület fennállása óta közel 400,000 
koronát juttatott a magyar nép müvelését és 
a magyar nyelv terjesztését czélzó intézmé¬ 
nyekre, tanítók, tanulók jutalmazására, óvodák, 
iskolán kívüli oktatást végző tanfolyamok fen-
tartására, népkönyvtárak, népdaloskörök léte¬ 
sítésére és az idegenben levő magyarság tá¬ 
mogatására, a magyar nemzeti közművelődés 
előre vitelére. 

Adó ez a bélyeg, de ily munkásság támo¬ 
gatására, azt hiszszük, minden jó magyar ember 
tiszta szívvel rója le belőle a maga részét. 

HELENA ÚTJA. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Anthony Hope. — Angolból fordította Woida Margit.. 

X. Az utolsó menedék. 

Már eddig észrevehettek, hogy Lynborough 
lord élvezte a harczot. Élvezett, ha ellent mond¬ 
tak neki; az, a ki szembeszállt vele, oly örö¬ 
met okozott neki, hogy szinte hálás volt iránta, 
talán meg is kedvelte, mindenesetre előszere¬ 
tettel volt iránta. Legjobban az egyenlő küz¬ 
delmet szerette, vagy ha véletlenül úgy látszott, 
hogy ő egy kissé hátrányban van. Szelleme 
akkor emelkedett legmagasabbra, akkor volt a 
legbátrabb, kedélye akkor volt a legnapsuga-
rasabb. 

Ezt a hangulatot a marchesának köszön¬ 
hette, a ki hirtelen vágásával helyre állította 
az egyensúlyt. Nem lehetett tudni, nem tett-e 
már többet is. Barátnőit Lynborough meghó¬ 
dította, e tekintetben nyugodt volt; de az ura¬ 
kat legfeljebb a közömbösek közé számíthatta; 
Wenman mindenesetre könnyen visszatért volna 
a marchesához. De ezt rögtön észrevette, nyilt 
ellenségeskedést szított ellene, a saját házában, 
mig magának a legmelegebb sympathiát bizto-
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sította. Villás reggelijének jelentősége nem en¬ 
gedett meg semmiféle kétséget. Nem csoda, 
hogy a szökevényeket oly könnyen elengedte, 
nem csoda, hogy oly készségesen, sőt megve-
tően adta meg azt, a mire vártak, a formális, 
szóbeli engedélyt. Nem volt szüksége rájuk, 
nem, még az ezredesre sem! Egyedül akart 
lenni Eogerral és Stábbal, hogy végleg megba¬ 
bonázza ezt a két gyanútlan, lágyszívű, befo¬ 
lyásolható embert. Lynborough bámult, tap¬ 
solt és pompás mulatságra számított ebédnél. 

Hát a marchesa hogy tűrte az elhagyatott¬ 
ságot, a házi viszályt Grangeban? Hizelgett 
magának azzal, hogy ő nem fogja örömét lelni 
benne, mint az ő különcz természete a hasonló 
scarsmoori viszonyokban. 

S ebben igaza volt. Nab Grangeban az at¬ 
moszféra nyomott volt. Hogy valakinek nincs 
szüksége valamire, ez semmi esetre sem jelenti 
azt, hogy az illető nem is kívánja azt a dolgot: 
ez egy diplomácziai alapigazság. Ha erősen 
állítja, hogy nagyon szeretné, és nem kapja 
meg, oka van bánatra, s ez pompás harczi esz¬ 
köz. A marchesa tudta ezt. • 

A szökevények szigorúan megdorgáltattak. 
Igaz, mondta, hogy nem várja Wenman ezre¬ 
dest ; talán követeket küldjön utána, hogy vá¬ 
gyódik utána, talán szólnia kell, hogy közeledjék 
hozzá ? Azt is mondta, hogy ismeri a cricket 
lunchökre vonatkozó szokásokat; azt mondta 
ezzel, hogy elvárja e szokás betartását az ő kéz¬ 
zelfogható, nyilvános megaláztatására ? Mondta, 
hogy miss Gilletson s a lányok kedvükre mu¬ 
lassanak ; hiszen természetes, hogy mindig ezt 
kívánja. De mindenesetre roszul esett azt látnia, 
hogy abban lelik örömüket, hogy barátnőjüket 
és háziasszonyukat elhagyják, hogy legnagyobb 
ellenségével szövetkezzenek, s azt győzelemre 
segítsék. 

- Nos, mit szól akkor Wilbrahamhoz és 
Stabbhoz? - - kérdezte a megkínzott ezredes. 

- Hogy úriemberek, — vágott vissza a mar¬ 
chesa. - - Látták, hogy milyen helyzetben va¬ 
gyok, s megkíméltek a megaláztatástól. 

Az uraknak elég volt ennyi; a férfiak végre 
is gyenge küzdők. De lady Norah Mountlieffy, 
a ki nő, s még hozzá ir nő volt, nem elégedett 
meg vele. 

- Igazán azt akarod velünk elhitetni, hogy 
ez nem volt előre megállapított dolog ? — kér¬ 
dezte hevesen. 

- Oh nem kívánom, hogy higyj nekem, -
mondta kitérőleg a marchesa. 

- Az már igaz, hogy együgyü vagy, He¬ 
léna, - - folytatta Norah. - - Ha igazad van, 
porold be Lynborought, s kényszerítsd, hogy 
jogodat elismerje. Ellenkező esetben ne hozd 
magadat nevetséges, minket meg kellemetlen 
helyzetbe, 

A KIRÁLY FALLÉRES ELNÖKKEL SZÁLLÁSÁRA, A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PALOTÁJÁBA HAJTAT. 

Előre láthatóan a marchesa erre azt felel¬ 
heti, hogy a ki roszul érzi magát Nab Grange¬ 
ban, könnyen segíthet magán. De ő nem ezt 
tette. Sokkal meglepőbb dolgot cselekedett. Ha¬ 
bár még csak a pecsenyénél tartottak, hátra¬ 
lökte a székét, felállt és kisietett a szobából. 

Miss Gilletson felugrott. De Norah meg¬ 
előzte. 

- Nem! Én mondtam. Nekem kell menni. 
Ki gondolta volna, hogy így felveszi ? — Norah 
kék szeme sem ragyogott úgy, mint rendesen, 
mikor megsértett barátnője után sietett. A töb¬ 
biek nyomasztó, lelkiismeretfurdaló csendben 
ettek tovább. Végre Stillford megszólalt. 

- Ne biztassák, hogy port indítson, -
mondta. — Biztosan elvesztené. 

- Akkor engedjen, s kérjen bocsánatot Lyn¬ 
borough lordtól, - mondta miss Gilletson 
határozottan. — Ez volna helyes és keresztényi 
eljárás. 

— Nem csábító feladat, — jegyezte meg Irous 
kapitány. 

Sem a marchesa, sem Norah nem tértek 
vissza. Az ebéd melankolikusan folyt tovább, s 
szomorúan végződött. Wenman ezredes kezdte 
jobb szemmel nézni az agglegényi élet csendjót 

A KIRÁLYNÉ FALLIÉRESNÉVEL. 

A BELGA KIRÁLYI PÁR PÁRISBAN. 

és elhagyatottságát. Sőt még az is eszébe ju¬ 
tott, hogy a legroszabb esetben előveszi a jövő 
hétre szóló egyik meghívóját. 

A Viszály szelleme (a tragikus elem terje¬ 
dése igazolja e képlet használatát, a krónikás¬ 
nak a hősnő könnyei láttára a helyzet magas¬ 
latára kell emelkednie) befejezve gonosz művét 
Nab Grangeban, Scarsmoor tornyai felé szállott. 

Az ebéd Lynborough feltevéséhez hiven múlt 
el; egész idő alatt kitűnően mulatott. A mint 
a cselédek elmentek, csipkedte barátait, hogy 
mily fogékonyak a szépség iránt, hogy mily 
könnyen elhagyták őt hatása alatt, kinevette 
ügyetlen kísérleteiket, melyekkel el akarták rej¬ 
teni a növekedő bizalmasságot s a baráti kö¬ 
teléket, mely Nab Grange bájos úrnőjéhez fűzte 
őket. Neki is azt felelték, hogy vagy pereljen, 
vagy engedjen, de ő győzelmesen kinevette e 
tanácsot. Nevetett, mikor Stabb azt mondta, 
hogy ily zavarok közt nem képes folytatni a 
munkáját, túlságosan szórakozott hozzá. Még 
akkor is könnyelműen és jóízűen nevetett, mi¬ 
kor Wilbraham Eoger (egyedül voltak a fekete¬ 
kávé mellett) hirtelen kissé túllőtt a czélon, s 
azt találta mondani, hogy nem hiszi, hogy 
zaklatni egy hölgyet úri emberhez illő mu¬ 
latság. 

Lynborough nem hitte, hogy --- tekintve az 
aznapi harcz semleges eredményét, ha ugyan 
a marchesa javára nem dőlt el, — a marchesa 
zaklatottnak érzi magát, s azonkívül tudta, 
hogy bizonyos körülmények közt a fiatal em¬ 
berek heveskednek, s ilyenkor nem esnek ko¬ 
moly beszámítás alá. Még akkor is mosoly¬ 
gott, mikor azok ketten egy erőltetett meg¬ 
jegyzéssel a terassera mentek szivarozni. A pos¬ 
tát kellett átnéznie, s egy időre teljesen meg¬ 
feledkezett a dologról. 

Tíz perez múlva az ifjú Wilbraham vissza¬ 
tért ; már nyugodt volt, de arcza még sápadt. 
Oda lépett Lynborough-hoz. 

— Az én állásomban, melyet az ön házában 
birok, Lynborough lord, — mondta, - - nem 
volt jogom azon szavakat használni, melyeket 
ebéd alatt használtam. Bocsánatot kérek értük. 
De viszont nem akarok oly helyzetben ma¬ 
radni, a mely megakadályoz a használatukban, 
ha a gondolatomat fejezik ki. Kérem, vegye 
tudomásul elhatározásomat, s nagyon leköte¬ 
lezne, ha minél előbb feloldana a kötelessé¬ 
geim alól. 

Lynborough szó nélkül végig hallgatta; ko¬ 
moly, mozdulatlan arczczal, meglepve, szána-
kozva; titokban azonban mulatott rajta. Ha 
nem volt is igaza Rogernak, de olyan ünne¬ 
pélyesen viselkedett! 

A fiatalember nem várt választ. Alig észre¬ 
vehetően bólintva elhagyta Lynborought, és 
bement a házba. 

- Ennek a fele se tréfa! — mondta Lyn-
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borough, felállt és szivarra gyújtott. — Ez a 
marchesa ! Ez a kiváló marchesa! 

Stabb vaskos alakja vánszorgott elő a terasse-
ról; úgy látszott, hogy nehezebb, mint valaha 
volt, mintha e nagy tömeg szokatlanul lusta 
lenne. Egy székbe zuhant, s felpillantott Lyn-
borough kecses alakjára. 

- Komolyan gondolom, a mit ebéd alatt 
mondtam, Ambrose. Nem tréfa volt, habár úgy 
látszik, te azt hitted. Nem tudok munkához 
látni. Ha lennél olyan jó és bevitetnél holnap 
Easthorpba, elmennék vissza Oxfordba! 

Cromlech, öregem! 
- Igen, tudom. De, de nem maradhatok, 

Ambrose. Nem, nem jól érzem magam. — Szé¬ 
les arcza nehéz, vigasztalhatatlan, fájdalmas 
ránczokba húzódott. 

Lynborough lord éleset füttyentett, aztán 
fogta a szivarját és kiment a terassera. 

- Ez a marchesa! — mondta újból. — Ez 
a veszedelmes marchesa! A riposteja bámu¬ 
latra méltó. Igazán, reménylem, hogy a magam 
részéről én is alaposan megzavartam a háztar¬ 
tását ! 

A terasse végére ment, s itt tűnődve megállt. 
Sandy Nab oda világított, s elmosódva oda lát¬ 
szott a hullámzó tenger, meg-meg csillant, 
majd eltűnt a sötétben. Beszélt is, lágy, halk, 
nyugodt hangon szólt Lynborough-hoz; az ő 
ostoba, hóbortos képzeletének úgy tetszett, 
mintha egy bájos asszony lágyan végigsimítaná 
a homlokát, és suttogna hozzája. S ő szívesen 
támogatta az ilyen agyrémeket. 

Cromlech nem mehet el. Hiszen ez lehetet¬ 
lenség. 

Hát a fiatalember ? Olyan igazi úriember! 
Mentegetőző szavai ép úgy megnyerték Lynbo¬ 
rough tetszését, mint határozott ellenállása. — 
Azt hiszem, most hallottam először, hogy nem 
vagyok úri ember, - - gondolta mosolyogva. 
De Roger sápadt volt, mikor kimondta, Lyn¬ 
borough beleélte magát az ő helyébe. — Derék 
fiú, — mondta. — S az a kedves öreg kóbor 
lovag, az a Cromlech . . . 

Lynborough mindig hajlandó volt rést, iga¬ 
zában helyet és elegendő helyet hagyni a lágy 
érzelmeknek. De a jelen állapotot véglegesnek 
mondani annyi volna, mint beismerni a mar¬ 
chesa győzelmét. Be kellett vallania, hogy egy 
n&p alatt az egész csata képe megváltozott. 

- Cromlech itt marad, a fiú is, és én mégis 
használni fogom az utat, — gondolta. — Nem, 
mintha igazán törődnék vele. - - Gondolko¬ 
zott. — De igenis, törődöm vele, hogy regge-
lenkint fürdeni mehessek. — Megkeményítette 
a szivét. A marchesa választoft$ a harczot, a 
szerencse vele lesz. Nab Grangera fordította 
szemét. Ki volt világítva. Vájjon az ő vendégei 
is Easthorpba készülnek? De tűnődése végén 
arra az eredményre jutott, hogy ő biztosan 
mindent rendbe hozott, hogy mindnyáján visz-
szatértek hozzá, s igy maneuverei (s a lunch!) 
kárba vesztek. Akkor hát legyőzték? 

Megvetette ezt a gondolatot. De ha nem 
győzték is le, eredményt sem ért el. Mégis 
megverték; mert a míg Heléna (így hívta) nem 
ismeri el a jogát, az neki mit sem ér. 

- Nemem championjának tartottam maga¬ 
mat, — mondta. — Legyőzzenek? 

E perczben egy régi meggyőződés elhagyá¬ 
sának, egy erős kötelék, egy ősi, és roszul vé¬ 
dett előítélet szeretett hálója elszakításának 
minden kínjával elhatározta, hogy minden árt 
megad a győzelemért. 

- Isten bocsássa meg, de inkább beperelem, 
semhogy legyőzzön! — kiáltott fel. 

Egy fej bukkant elő a bokrok közül, s a te-
rasse végén megszólalt egy hang. 

- Azt hiszem, érdekelni fogja megtudni... 
- Lady Nórán ? 
- Igen, én vagyok, megtudni, hogy köny-

nyeket csalt a szemébe, keserű könnyeket. 
Folytatása következik.) 

SAKK-KONGRESSZUS HAMBURGBAN. 
Hosszú idő után megint nagyméretű, kétség¬ 

telenül érdekes sakkverseny fogja heteken keresztül 
a sakkozóközönség érdeklődését izgatni: e héten 
megkezdődött a hamburgi nagy nemzetközi verseny. 
Ezt a versenyt a német sakkszövetség rendezi, a 
mely minden második esztendőben összegyűjti 
Németország nagyobb városaiba a legkiválóbb sakk¬ 
mestereket. Odaát Németországban fejlettebb a 
sakk-kultúra, nagyobb is az iránta való érdeklődés : 
mindig siker szegődik a sakkversenyek nyomába. 
Annyi szeretettel, annyi lelkesedéssel sehol sem 
övezik ezt a nemes elme-művészetet, mint Német¬ 
országban. A nagyvárosok valósággal versengenek 
azért, hogy ők legyenek a kétesztendőnként tartani 
szokott sakkversenyek székhelyei. Az idén Ham¬ 
burg került sorra. 

A német sakkszövetség kongresszusa ezidén 
különösen nagyméretű lesz: egy nagy nemzetközi 
mesterverseny, két főtorna fog lezajlani. Mind¬ 
ezeken fölül pedig értékes és rendkívül érdekes 
sakk-kiállítást is rendeznek, a melyre összegyűj¬ 
tötték minden nemzetnek a sakkjáték körébe tar¬ 
tozó tárgyait, szépművészeti termékeit és a sakkra 
vonatkozó irodalmát. Magyarország is képviselve 
van ezen a kiállításon ; ott találják a magyar sakk¬ 
irodalom minden nevezetes termékét, köztük van¬ 
nak a szépirodalmi folyóiratok és napilapok, a 
melyek rendszeresen sakk-rovatot közölnek. A ki¬ 
állított művek között szerepel természetesen a 
«Vasárnapi Ujság» is, a mely Magyarországon az 
első újság volt, a melyik sakkrovatot nyitott az 
olvasói számára. A kiállítás magyar osztályát 
Schuster Zsigmond, a nagyhírű föladványszerző és 
Gajdos János, a fiatal magyar sakkozó gárda egyik 
legtehetségesebb tagja rendezték. 

A sakkversenyen a legkiválóbb sakkmesterek 
csaknem teljes számban vesznek részt. Köztük 
vannak: Duras, Forgács Leó, John, Köhnlein, 
Leonhardt, Marshall, Niemzowicz, Salwe, Schlech-
ter, Seyer, Spielmann, dr. Tarrasch, Tartakower, 
Teichmann és Yates. 

Új név szerepel ebben a névsorban: Yaíes, 
csak nemrégiben tűnt föl, biztató talentum. Nem 

vesz részt a versenyen Maróczy Géza, a kinek a 
hiányát élénken sajnálja a magyar sakkozó kö¬ 
zönség; bizonyára megint beigazolta volna, hogy 
a legelsőrangú sakkmesterek között is egyike a 
legkiválóbbaknak. Helyette Forgács Leó képviseli 
a magyar sakkozókat; van okunk benne biza¬ 
kodni, hogy nagyszerűen kifejlett tudásához méltó 
eredmény fog szegődni. Azon, hogy milyen ered¬ 
ménnyel fog végződni ez a nagy mérkőzés, még 
természetesen korai dolog volna töprenkedni; 
bizonyos azonban az, hogy Tarrasch, Marshall, 
Schlechter és Forgács azok, a kik az első helye¬ 
ken fognak szerepelni. 

A mesterverseny mellett két főtorna is érdekessé 
teszi a kongresszust. A főtornákon az első dijaso¬ 
kat mesteri oklevéllel tünteti ki a német sakk¬ 
szövetség, ezeknek az első dijasoknak joguk van 
azután a mesteryersenyeken is résztvenni. Hazai 
játszóinkat szép névsor képviseli a főtornákon : 
Abonyi István, Barász Zsigmond, Neumann Mór, 
Steincr Bernát, Mayer György és dr. Szávay Zoltán. 
Mindegyik kiválóan tehetséges sakkozó, bizako¬ 
dunk benne, hogy szép eredményeket fognak el¬ 
érni. 

Mindent összevéve, páratlanul érdekes jelenség 
lesz a német sakkszövetség idei kongresszusa ; a 
mesterversenyeken és a főtornákon százötven 
kitűnő sakkozó vesz részt, a kiknek a küzdelme 
most a sakkozást szerető közönség érdeklődésének 
a középpontjába helyezkedett. 

A MUNKÁSOK KIZÁRÁSA. 
0 A sztrájk kinövéseit és visszaéléseit elitéli 

minden elfogulatlan ember, s valahányszor arról 
olvasunk, hogy a sztrájkolok erőszakoskodnak azok¬ 
kal, a kik munkába akarnak állani, mindannyiszor 
fölülkerekedik bennünk a filiszter felfogás, s készek 
vagyunk rendőrért kiáltani. De a munkásnak, vagy 
akár egy nagyobb munkáscsoportnak azt a jogát, 
hogy beszünteti a munkát, ha a bér meg nem 
felelő : józan ésszel nem vonhatja kétségbe senki. 
S az sem igaz, a mit sokszor hallunk mondani, 
hogy a sztrájk egy újkori csapás, melyről azelőtt 
nem hallottak soha, s melyet a kultúra túltengése 
hozott reánk. Sőt ellenkezőleg, a sztrájk intézmé¬ 
nye igen régi keletű, írásbeli bizonyítékok ma¬ 
radtak reánk, hogy pl. a régi Egyptom földjén 
már kétezer évvel Kr. e. jól ismerték. Azok a 
munkások, a kik a gúlákat és a nagy templomo¬ 
kat építették, különösen pedig a templom-építés¬ 
nél alkalmazott fémmunkások ép oly szervezett 
sztrájkokat rendeztek, akár a mi munkásaink. 
Pedig jól voltak fizetve, s nem korbácsütés volt 
a bérök, mint a hogy a poéták írják. Hónapon¬ 
ként nem csak elegendő gabonát kaptak fizetés¬ 
képen, hanem 2—3 métermázsa halat, sok hüve¬ 
lyest, azonkívül zsírt meg sört. És nem is azért 
sztrájkoltak, mert kevés volt a bér, hanem azért, 
mert nem kapták meg, vagy pedig nem pontosan 
a kialkudott fizetést. Egy ily sztrájk napról-napra 
való lefolyásának a leírása is fenmaradt a IX. Eham-
ses fáraó idejéből. El van benne mondva, hogy 
mily rendetlenül folyt a fizetés, mig végre türel¬ 
müket veszítették a munkások, felszedték felesé¬ 
geiket, gyermekeiket, tüntető körmenetet csináltak 
a városban Memfiszben (akárcsak tőlük tanulták 
volna a mieink) s aztán felvonultak «a nagy her-
czeg, Amon első prófétájának)) színe elé. Másnap 
megkapták járandóságaikat, de illendőnek tartot¬ 
ták megajándékozni a legyezőtartót, Chamuese ír¬ 
nokot, (íme egy ősi panamista !) 

Ez a példa, és különösen az a tény, hogy 
ilyesmi a rabszolgaság földjén, Egyiptomban is 
megtörténhetett, mindenesetre a mellett bizonyít, 
hogy a munkásnak a kultúra se veheti el azt a 
jogát, hogy a bér megállapításánál neki is szava 
legyen. Ezt bizonyára nem fogja megsemmisíteni 
a munkakizárás se, — a melyről inkább el lehet 
mondani, hogy a kultúra találmánya. De a mely¬ 
ről azt szeretnénk megállapítani, hogy hasznos 
fegyver legyen a munkások túlzott követeléseinek 
és túlkapásainak megakadályozására, de sohase 
legyen fegyver a munkások letörésérc. Mert azt 
mindig az egész . társadalom sínyli meg, ha a 
gazdaság egyes ágai leverik és letörik a többieket. 

Ma pedig nézetünk szerint úgy áll a főváros¬ 
ban a dolog, hogy a munkaadók minden helyt¬ 
álló ok nélkül leakarják törni a fémmunkásokat. 
Huszonegy munkás úgy találta, hogy kevés a 
bére, s nem akart ezért a bérért dolgozni tovább. 
Nincs az az emberi igazság, mely ezt a huszon¬ 
egy embert arra kötelezhesse, hogy tovább dol¬ 
gozzék. 8 a munkaadók huszonötezer munkást, 
tehát hozzátartozóikkal együtt több mint százezer 
embert akarnak megfosztani a kenyerüktől, csak 
azért, hogy azt a huszonegyet meg nem felelő 
bér mellett munkára kén. szeritsék ! 

Alig lesz elfogulatlan ember, a ki ebben a per¬ 
ben ne a munkások pártjára állami. 

* 

A HÉTRŐL. 
Parlamenti reform. A képviselőház, a mióta az 

oly liőn óhajtott és folyton követelt parlamenti 
váltógazdaság (még pedig ugyancsak rövid lejárat¬ 
tal !) minálunk is megvalósult, alaposan megválto¬ 
zott, egészen más képe volt ezelőtt hat esztendővel, 
ezelőtt öt esztendővel és egészen más képe van 
most, de van egy jelenség, a mely az örök vál¬ 
tozatban változatlan maradt. Ugyanazokat a szemre 
hányásokat, a melyekkel a volt koalicziós többség 
képviselő tagjait ostorozták, szó szerint rá lehet 
olvasni a mostani többség uraira is. Ezek az urak 
ép oly gondosan elkerülik a képviselőház ülés¬ 
termét attól a pillanattól kezdve, hogy a mandá¬ 
tumot benyújtották, a hogy távol tartották magu¬ 
kat onnan az elődjeik. Az óriási változásban egy 
dolog nem változott, az, hogy a határozatképte¬ 
lenség, sőt a tanácskozásképtelenség veszedelme 
is csak úgy ott lebeg a Ház fölött állandóan, mint 
ezelőtt. Pedig a mandátum megszerzésében az új 
gazdák egy szikrával se mutattak kisebb buzgó¬ 
ságot, mint a régiek. Mi tehát a magyarázata 
ennek az épenséggel nem büszkélkedni való jelen¬ 
ségnek ? A lelkiismeretesség általános megcsökke-
nése-e, vagy ezenkívül még valami más is ? Mi egy 
más okot is sejtünk. Azt az aránytalanságot neve¬ 
zetesen, a mely a mi parlamenti vitáink anyaga 
és köntöse, terjedelme között tagadhatatlan. A be¬ 
szédek áradata nem csupán az adott törvényhozási 
anyagból fakad, hanem más forrásai is vannak. 
A taktika és a mi ennél még dúsabb ér: a szónoki 
hiúság, a mely nem is mindig — szónoki, csak 
ilyennek képzeli magát. A képviselő uraknak több 
az elmondani valója, mint a meghallgatni valója. 
Bölcseség és szubjektív minősítésű érdekesség 
dolgában nagyobb az ajándékozó hajlandósága, 
mint a mekkora a hallgatói elfogadó képessége. 
Az a gyanúnk, hogy a képviselőházban azért 
hallgatnak olyan keveset, mert nagyon is sokat 
beszélnek. Megfordítva —megfordítva lenne. A keve¬ 
sebb szót többen, jobban hallgatnák. A legkívána¬ 
tosabb és hatásosabb parlamenti reform a szónok-
lás reformja lenne olyanképen, hogy mindenki 
csak annyit mondjon el, a mennyit érdemesnek 
tartana meghallgatni, ha más mondaná el. De -
van-e olyan szónok, a ki hajlandó elismerni, hogy 
ennél valaha csak egy szóval is többet mondott 

volna ? 
¥ 

A rágalom. A budapesti esküdtbiróság szep¬ 
tember havi rendkívüli ülésszakának most állapí¬ 
tották meg a műsorát. Ez a műsor roppant érde¬ 
kes, nem a változatossága okán, hanem — épen 
ellenkezőleg. Mert különböző darabok kerülnek 

iJt 
A DALOSOK A VERSENYRE INDULNAK. 

ugyan színre, de valamennyi megfér egy közös 
czim alatt. Ez a czim: A rágalom. A szeptemberi 
rendkívüli cziklus esküdtbirósága akár szakbiróság 
is lehetne, mert a hány ügygyei foglalkoznia kell, 
mind ebbe az egy szakmába tartozik. A ki mint 
vádló jelenik meg előtte, hogy igazságot, elégtételt 
és megtorlást kapjon, csupa megrágalmazott em¬ 
ber. Nincs a tisztességnek és becsületnek olyan 
fajtája, a mely képviselve ne lenne a pana¬ 
szosok csapatában, a törvény büntető erejéhez 
folyamodván a maga meghurczoltatásáért. Ebből a 
végtelenül szomorú jelenségből azt a következte¬ 
tést kell levonnunk, hogy nem csak tifusz-járvány 
pusztít Budapesten, hanem járványszerüleg lépett 
föl a rágalmazás gonosz betegsége is. Ennek a 
baczillusai is szétáradtak a levegőben és meg¬ 
mérgezték az emberek vérét. A betegség nem új 
és fájdalom, nem is csak időszakonként föllépő. 
Pletyka, gyanúsítás és rágalom volt mindig: de 
tudjuk, hogy. az állandóan előforduló betegségek¬ 
nek is vannak periódusai, a mikor különös nagy 
erővel és tömegesen garázdálkodnak. Vannak 
divatos bűnök és kórságok és nem a szeptemberi 
esküdtszéki cziklus anyag-tömege az egyetlen bi¬ 
zonyság rá, hogy a rágalmazás most nem divatos 
bűn és betegség. Hiszen olyan férfiak is kény-

A DALÁRDÁK ZÁSZLÓI A FESTETICS-SZÖBOR ELŐTT. 

A D U N Á N T Ú L I DALOSOK Ü N N E P E K E S Z T H E L Y E N . 

telének a bíróság segítségét kérni a rágalom marása 
ellen, a kiknek egyéni integritása, hitele és tekin¬ 
télye valósággal nemzeti érték. Ez kétségtelenül 
egy megdöbbentő szimptóma, jele egy czinikus és 
gyanakvó szellem terjedésének. Egy porosz humo¬ 
rista így definiálta a polgári és katonai élet er¬ 
kölcse között való különbséget. 

- A polgárnak minden meg van engedve, a 
mi tiltva nincs ; a katonának minden tilos, a mi 
megengedve nincs. 

Fölhasználva a definitio szerkezetét az egyéni 
becsület és társadalom egymáshoz való viszonyá¬ 
nak meghatározására, elmondhatjuk, hogy egész¬ 
séges erkölcsü társadalomban becsületes embernek 
tisztelnek mindenkit, a kire az ellenkező nincs 
rábizonyítva és beteg erkölcsü társadalom az, a 
mely gazembernek gyanúsít mindenkit, a mig 
a bíróságtól nem szerez magának bizonyítványt 
a becsületességéről. Egy modern teória azt hir¬ 
deti, hogy a bűn betegség, a mit kórházzal kell 
gyógyítani. De van betegség is, a mi bűn és a 
mit börtönnel kell gyógyítani. 

* 

A családirtó. Szó sincs róla: a kinek Buda¬ 
pesten öt gyerekével havi harminczhárom forint¬ 
ból kell megélnie, annak el lehet hinni, hogy 
ennél az életnél kedvesebbnek, kívánatosabbnak 
érzi a halált. De ha azután csakugyan inkább 
megöli az egész famíliáját és magát is, semhogy 
így kellessék tovább is élniük, ezt már se termé¬ 
szetesnek, se egészen érthetőnek tartani nem sza¬ 
bad. Mert fájdalom, igen sokan vannak'Budapesten 
is, családos emberek, a kik harminczhárom forin¬ 
tos fizetéssel tengődnek és — a mi még szomo¬ 
rúbb — ezeknél is többen azok, a kik a harmincz¬ 
három forintos állásra is mohó és kétségbeesett 
epekedéssel vágyakoznak. Ha ezek mind le¬ 
mészárolnák a gyermekeiket és sajátmagukat, akkor 
patakban folyna a vér a város utczáin. Mert a 
nyomorúság mélysége megmérhetetlen és nincs a 
világon ember, a ki meg tudná határozni nem¬ 
csak azt, hogy hol végződik, de még azt se, hogy 
hol kezdődik? Ez olyan individuális, mint az 
embereknek az élettel szemben való igénye vagy 
elviselő képessége. A ki oly elviselhetetlennek 
érezte a nyomorúság terhét, mint ez a szerencsét¬ 
len kőbányai postaszolga, az minden valószínűség 
szerint összeroskad alatta, ha nem harminczhárom 
forint is a fizetése, hanem negyvenhárom. Mert 
még ez is nyomorúság és nyomorúság lesz mindig 
a világon. De soha se lesz olyan világ, a mely a 
nyomor ellen való küzdelem természetes és ért¬ 
hető fegyverének fogadja vagy ismerje el a szen¬ 
vedők és ínségesek legyilkolását. Akkor se, ha 
maguk ölik meg magukat, vagy az édesapjuk ölik 
meg őket. Az élet mindent jóvá tehet. A halál 

i 
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jóvátehetetlen. Micsoda szeretet az, a mely úgy 
akar segíteni a nyomorúságon, hogy megsemmi¬ 
síti a jóvátétel lehetőségét ? Sajnálni, szánni lehet 
és kell azt a szerencsétlen családirtót, de meg¬ 
érteni és fölmenteni egy embert, a ki megöli a 
gyermekeit, semmi körülmények között se szabad. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A szegény kis gyermek panaszai. A gyér,-, 

mekkor emlékei, a melyek életünk legerősebb, 
legmélyebb és legelhatározóbb benyomásait őrzik, 
a mtnt áttetsző, ködös fátyolon derengenek át 
lelkűnkben, a tények dolgábnn elhomályosultan, 
hangulatban mély, erős elevenséggel — ezek in¬ 
spirálták Kosztolá>n/i Dezsőt, hogy megírja eddigi 
pályájának nemcsak legnagyobb, hanem egyúttal 
legjelentékenyebb munkáját. Szeretnők, ha az ol¬ 
vasó egy pillanatra megállana e mellett a munka 
mellett, a mely a mai urának legnevezetesebb 
jelenségei közé tartozik és a szó szoros értelmé¬ 
ben jelentékeny nyeresége irodalmunknak. Hogy 
Kosztolányi finom, érzékeny, művészileg hangolódó 
lélek, hogy a maga érzékenységeinek kifejezésére 
megvannak a maga önmagából kifejlesztett formái, 
azt eddig is tudtuk, de az ábrázolásnak azt a 
biztosságát, a szándéknak és a teljesítésnek azt 
a harmonikus egyezését még nem láttuk nála 
soha. A gyermekkor nagy drámáját irja meg, a 
mely teljesebb mértékben belső, a lélek mélyeiben 
lefolyó, mint az élet bármely más..drámája, mert . 
a gyermek, a kit a maga gyengeségén kívül kor¬ 
látoz minden, a mi körülötte van s a kinek, bár 
megvannak benne az önálló élet akarásának összes 
elemei, jóformán csak gondolatban lehet a' saját 
életét élnie, sokkal zárkózottabb és sokkal inkább 
befelé élő, mint a felnőtt ember. Ha visszanézünk 
kicsiny korunkba, mindannyian meg fogjnk látni, 
hogí azok a lelki események, a melyek utóbb 
egész fejlődésünket meghatározták, teljesen ben¬ 
nünk, környezetünktől és körülményeinktől füg¬ 
getlenül folytak le, hogy voltaképen minden szü¬ 
lei gondoskodás, nevelői ellenőrzés mellett min¬ 
dig egyedül voltunk. A környezet csak a bil¬ 
lentyűket ütögette meg, hogy milyen hangok 
keltek erre bennünk, az teljesen a mi dolgunk 
maradt és soha nem tudott meg róla senki sem¬ 
mit. Pedig így gondolatban határozott és többé-
kevésbbé tudatos viszonyba léptünk az emberek¬ 
kel, tárgyakkal, eseményekkel s ez a viszony köz¬ 

vetlenebb volt, elevenebb eleme az életnek, mint 
minden későbbi viszony. A gyermeknek környe¬ 
zetéhez s az életét alakító erőkhöz való viszonyá¬ 
ról szól Kosztolányi verscziklusa s egyúttal meg¬ 
rajzolja azt a viszonyt is, a melybe a felnőtt 
ember a maga gyermekkorával lép. Úgy tekintek 
vissza arra a kis, félénk, ábrándozó fiúra, a ki 
egykor én voltam, mint valami rajtam kivül ál¬ 
lóra, a kivel azonban mégis szoros kapcsolatban 
maradok mindenkor. Érzések támadnak bennem 
iránta: szeretet, részvét, szánalom, gyöngédség, a 
nélkül, hogy erezném ezeknek az érzéseknek önző 
kiinduló pontjait, de a nélkül is, hogy valaha el¬ 
veszteném annak tudatát, hogy saját személyem¬ 
ből kiindulva saját személyembe térnek vissza. 
A gyermeknek az a természete, hogy az egész 
világot önmaga körül központosítja s csakis ön¬ 
magára való vonatkozásában, kapcsolatban fogja 
fel, nagy művészettel van megjelenítve Koszto¬ 
lányi verseiben ; a hogy például élettelen tárgya¬ 
kat megelevenít s az élőlényekéhez hasonló vi¬ 
szonyba hoz magával, abban mély és meggyőző 
igazság van. A hogy pedig az embereket, szüleit, 
nagyapját, a doktor bácsit elénk állítja, abban 
teljesen érezteti a szemlélet gyermeki voltát, foly¬ 
ton érezzük, hogy az a szabadkai kis fiú csak¬ 
ugyan úgy nézhetett egykor azokra az emberekre. 
Mindez az emlékbeli és intellektuális elem egy 
erős, mély hangulatban van összefogva, egy tiszta 
lírai érzésben, úgy hogy szinte látjuk folyton a 
költő befelé forduló, elborult szemét, a mint mé¬ 
lyen megindulva visszanéz az önmaga kezdeteibe. 
Hogy ezt a hangulatot leginkább a szimbolikus 
tárgyalási móddal viszi át ránk, az a tárgy ter¬ 
mészetéből folyik, a mint hogy — s ez manap¬ 
ság ritka művészi erény - - Kosztolányi mindig 
ura marad magának, nem merül el sem hangu¬ 
latában, sem tárgyában s ezért mindig biztosan 
tudja felhasználni költői művészete minden esz¬ 
közét. Örülünk, hogy ez a finom és gazdag munka 
megszületett, örülünk, hogy végre a gyermekkor 
is megkapja a maga megszólaltatását irodal¬ 
munkban. 

Kollégiumi történetek. A Borsos István kollé¬ 
giumi történeteinek kevésbbé virtusa a kitalálás, 
a komponálás és az emberrajzolás költői kész¬ 
sége, mint a környezetfestés, érdekes korok és 
egy sajátos világ szellemének, fölfogásának, erköl¬ 
cseinek érzékeltetése. Ez az érdekesen sajátos világ 
aTnagyobb magyar protestáns iskolák belső élete, 
a _maga sok erős hagyományával és jellemző ve¬ 
retével. Ezt a világot Borsos István, a ki a pápai 

főiskola tanára, kitűnően ismeri és nagyon eleve¬ 
nen, levegősen állítja az olvasó elé. E mellett az 
egész kötetben általános érték mellett a kellemes 
folyamatossággal és feddhetetlen tisztasággal meg¬ 
irt történeteknek megvan a maguk külön cselek¬ 
ményes érdekességük is úgy a régi világból va¬ 
lóknak, mint azoknak, a melyeknek az Író ifjú¬ 
kori élményei adták anyagát. 

A «J6 Pajtás-, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja július 24-iki, legújabb 
számában közli Endrödi Sándor versét, Abonyi 
Árpád elbeszélését, Dörmó'gö Dömötör nyaralását 
Sebők Zsigmondtól, Szalay Gyula és Tilinkós 
Péter verseit, Moldován Béla czikkót: hogyan 
kell rajzolni, Elek nagyapó meséjét a vöröshajú 
emberről, Rákosi Viktor és Dánielné Lengyel 
Laura regényeit, tréfát a villamos lámpáról. A sok 
szép kép közül kiválik Gerlóczy Géza kedves rajza 
a nyaraló békákról; a rejtvények és szerkesztői üze¬ 
netek teszik teljessé a szám tartalmát. A Jó Pajtás-t 
a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed¬ 
évre 2 korona 50 fillér, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatvány-számot kívánatra ingyen küld a kiadó¬ 
hivatal. (IV. kér. Egyetem-utcza 4) 

Új könyvek: 
A szegény kis gyermek panaszai. Irta Koszto¬ 

lányi Dezső, Budapest, a «Modern Könyvtár* ki¬ 
adása ; ára 40 fillér. 

Kollégiumi történetek. Borsos István elbeszé¬ 
lései. Megjelent Pápán : ára 2 K. 

Szerkesztői üzenetek. 
Már szól a kis pacsirf. Vihar. A hálátlanságról 

stb. Petőfi-utánzatok, a milyeneket minden félig-med¬ 
dig írástudó ember tud csinálni. 

A dómban. A Fauszt-fordítás kezdetleges és erőt¬ 
len, ennél még a meglevő Fauszt-fordítások is külön¬ 
bek, pedig ezek is messze állnak még az igazi, az 
eredetihez méltó Fauszt-fordítástól. 

Kis lányomhoz. Mondva csinált, eredetiség nélküli 
szembeállítása erőltetve keresett dolgoknak, a művé¬ 
szet minden nyoma nélkül. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : SZABVASSY 

GYÖRGY, 'királyi tanácsos, nyűg. államvasuti főfel¬ 
ügyelő-igazgatóhelyettes, a román csillag- és svéd 
Olaf-rend keresztjének tulajdonosa 66 éves korában 
Lovranában. — Idősbb nemeskéri Kiss JÓZSEF, föld-

Menyasszonyi ruha-selyem 
minden színben, méterenként l £ 35 f-től feljebb. Bér- és 
vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagyüjte-

ményt postafordultával küld 

H E N N E B E R G selyemgyáros Zürich. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál és kösz vénynél, a ez u kor¬ 
betegségnél, az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtő hatásúi 

»u««otai! KtBByn miiithctt! 
Tfl)«»n tiiitt! 

Kapható ánránvritktrtsktdéukbrn ragu a 
i'tmjre- l.i/iátzi Salralor/orrát- Vállalatnál 

litiiíaprlt, V. Rudolf-raki'art 8. 

Mielőtt tartós és -*Q flUglUl1 ciélsierü — 

utiboröndöt vásárol, 
kérem tekints* meg saját ké-
szitményn bőrönd és bőr-
ditzmííárn raktáramat :: 

CSÁNGÓ 
bőröndön, 

Olcsó szabott árak. Arán fontos! Mnzeum-körút 5. sz. 

Melyik anya nem ismeri 
a csecsemőkor ijesztő betegségeit ? A hányszékelést, a 
bélhurutot, a hasmenést stb. ? Boldog az az anya, a ki 
a «K u f e ke» kiváló tulajdonságait megismerte és tudja, 
hogy a oKufekei-vel való táplálkozás kedvenczének 
egészségét és fejlődését előmozdítja és épen tartja. 

«< Fakult bőrkabátok 
:: :: sötét színekre tartósan festetnek :: :: 
HALTENBERGER BÉLA 
kelmefestőgyárában KASSA. Alapítva 1810. 

VALÓDI 

IA-IUU 
SAROK V«M CIPŐJÉN 

KÍNA BORA VASSAL 
Bjg-lnilrtu kiállítás 19O6. l«g-m»g-»«abb kitint. 
Er6.lt08.er gyengélkedők, v.r.iegények e. 
libbadoiók Mamira. ^tvágygerjeMtő. ideg-

ero.itő és v . r jav i tó . . é r . 
K 'ttnö li. 7000-oál több ortosi vélemény. 
I. S«rravallo, «. ú kir. nlnri mllitó Trieste-Barcola. 

Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres QTegekben 
K 1.80, literes Stégekben K 4.80. 

Svájczi selyem vámmentesen : 
házhoz szállítva! 

, 

Kérjen fekete, fehér Tag; színes újdonságainkból m i n t á k a t ' 
Crépon, Duchesse, Cachemire, Messaline, Cótelé, 
Eolienne, Shantung-, Monsselíne 120 cm széléé, méte¬ 
renként l K ÍO f.-töl kezdve. Ruháknak, blúzoknak stb.-nek való 
bársony és pellnche, úgyszintén h ímzet t blúzok, -vala¬ 
mint batíszt, pamut, vászon- és selyemruh&k — Mi csakis ga¬ 
rantáltan erős selyemszöveteket adunk el vám- és portómen-

tesen direct magántevőknek. 

SGHWEIZER & Co., LUZERN U 24 (Svájcz.) 
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító. 

H AJ FESTÉS. 
A hajfestés nagy gondot ad, mert a hajfestékek 

közt kevés az ártalmatlan és megbízható 
A 18 év óta fennálló 

= Kozmetikai Gyógyintézet = 
főorvosának dr. .Tutassy József bőrgyógyász, egész¬ 
ségtan tanár urnák hosszú tapasztalatai alapján végre 
sikerült olyan hajfestéket előteremtenie, mely ez idő 
szerint a legtökéletesebb ; tudniillik csak a hajat fogja, 
a fejbőrt nem ; a fehérneműt nem piszkitja, természetes 
szint ad, mely nem fakul és színekben nem játszik, a 
kezelés igen egyszerű, idegen segítséget nem igényel, 
mert kis fésűt kell csak bemártani a festékbe, s azzal 
kell átfésülni a hajat vagy bajuszt. Másik s talán leg¬ 
fontosabb előnye, hogy sem a hajnak, sem a bőrnek, 
sem az egészségnek nem árthat. Egy adag dr. Jutassy-
féle hajfesték ára hasz.nálati utasítással 1O K és 
kaphstó a következő 7 színárnyalatban : vöröses-szőke, 
világos szőke, szőke, hamvas szőke, vilAgos 
barna, gesztenye barna, fekete. 

A kívánt szint saját eredeti hajszíne után ponto¬ 
san kérjük megjelölni, vagy hajmintát küldeni. 

A sötétebb színárnyalatok különösen remekek, a 
természetes hajtól meg nem külömböztethetők. 

A dr. Jntaasy-féle Hajfestékek vásárolhatók a leg¬ 
több drogériában, v. postán rendelhetők ezen a czimen : 

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

a feje 
legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja 

zerésE Kispesten. 

ne tétovázzék, hanem 
• használjon azonnal 

Ára 
* * 

Bcrctvás pastillát 
l korona 20 fillér. Kapható minden gyógysíertárban 

Orvosok által ajánlva. — Három dobognál ingyen postai szállitás 

V 

A 

birtokos 69 éves korában Baracska kőszegben. — 
Dr. WBBKNBB MIHÁLY, fővárosi ügyvéd 61 évea korá¬ 
ban Budapesten. — GULYÁS PEBBNCZ, nyűg. posta¬ 
főfelügyelő 57 éves korában Szegeden. — SOHÁB PÁL, 
pozsonyi postaigazgató 61 éves korában Pozsony¬ 
ban. — HALÁSZ SÁNDOR, a Magyar Földhitelintézet 
osztályfőnöke, a Stefánia gyermekkórház-egyesület 
titkára, 38 éves korában Budapesten. - - Ujfalvi 
OLÁH MIKLÓS, gajári plébános, Pozsonymegye tör¬ 
vényhatósági bizottságának volt tagja, 62 éves korá¬ 
ban Balaton-Almádiban. — VIOLA PÍTEB, 78 éves 
korában Budapesten. — PAP FERENCZ, bírósági jog¬ 
gyakornok, tartalékos honvédhadnagy Munkácson. 

Őzv. SZÉP ÁDÁMNÉ, 83 éves korában Nagykőrö¬ 
sön. — Özv. BENJÁMIN JÓZSEFNÉ, szül. Eeich Regina 
80 éves korában Budapesten. — Özv. STBEITMANN 
ANDBÁSNB, szül. Hóji Klára 77 éves korában Jász¬ 
berényben. — Özv. udvardi és kossuthi KOSSUTH 
FLÓRISNÉ, szül. besseri Pondlicsek Paulina erdő¬ 
számtanácsos özvegye 76 éves korában Kisszelmen-
czen. - Özv. egyházpakai és csukásdi ANDBÁSSY 
NÁNDOBNK. szül. bannerfeldi Obauer Aranka 72 éves 
korában. — Özv. MBDVECZKY JÁNOSNÉ, szül. Kruzslitz 
Zsófia 72 éves korában Arvaváralján. — Özv. LIP-
TEB EDÉNÉ, szül. Farkws Mária 70 éves korában Bu¬ 
dapesten. — MÉSZÖLY BEBTA, 70 éves korában Bu¬ 
dapesten. — Özv. okrutai NOVBLLY ANTALNÉ, szül. 
Parall Albertina 69 éves korában Budapesten. — 
Őz7. KBOTKOVSZKY FEBENCZNÉ, szül. Hoblik Anna 67 
éves korában Kassán. — WALTHEB BEBTA 63 eszten¬ 
dős korában Budapesten. — SPBINGHOLZ FEBENCZNÉ 
szül. királyföldi Király Mária 67 éves korában Bu¬ 
dapesten. 

EGYVELEG. 
* Drótnélküli távirókészülék szerkesztésén 

fáradoznak a wieni Arsenalban. A vasúti- és táv-
iró-csapatok egyik főhadnagya, Ruda, ballon szá¬ 
mára oly drótnélküli távíró-állomást konstruált, 
mely minimális súly mellett meglehetős nagy távol¬ 
ságra használható. (G. L) 

Balatonfüreden nyaraló tanulók. Vig diák¬ 
csapat nyaral Balatonfüreden, hogy a magyar tenger 
partján pihenje ki az elmúlt tanév fáradalmait s itt 
gyűjtsön erőt az új munkához. A főváros egyik leg¬ 
régibb jó hírnévnek örvendő nevelőintézete: a Gerő 
Ferencz-féle középiskolai internátus (VII., Eózsa-u. 33.) 
létesítette még a múlt évben ezt a nevelési és egész¬ 
ségi szempontoknak egyaránt teljesen megfelelő nya¬ 
ralótelepet, a hová a szülők a legteljesebb megnyug¬ 

vassal küldhetik a gyermekeiket, mert tanár, orvos 
és szakképzett nevelők ügyelnek fel gondosan a nö¬ 
vendékekre, kik egészségesen foglalkozva, nevelve, 
szórakozva töltik itt idejüket, melynek víg napjai 
örök időkre kellemes emlékeket idéznek fel bennük. 
Emellett még javító vizsgálatra, hadapródiskolai fel¬ 
vételi vizsgálatra való előkészítésre alkalmat nyírj t. 
Jelentkezőket az egész nyárra vagy esetleg rövidebb 
időre Balatonfüred, Kéh-\illa czim alatt lehet be¬ 
jelenteni. 

A fttrdőidény 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 lest valósággal 
pánczélozódik a hülés ellen, edződik minden fáradt¬ 
ság, kimerültség ellen. 

A magyar ipar diadala. Hogy a kitartó szor¬ 
galom a becsületes kereskedői elvekkel párosulva, mi¬ 
lyen eredményt produkál, eklatánsán bizonyítja az 
immár országszerte előnyösen ismert Elkán és Gerő 
szücsáru és sapkagyáros czég. Alig 10 éve, hogy ne¬ 
vezettek üzletüket VII., Károly-körut 17—19. sz. alatt 
alapították, mely rövid időn belül annyira fellendült, 
hogy ezen helyiségei immár szűkeknek bizonyultak. 
Ennek folytán VI., Petőfi-utcza 5. szám alatti házat 
vették még és azt a modern igényeknek megfelelően 
átalakítva és berendezve megnyitották. A nagyközön¬ 
ség figyelmébe ajánljuk a hazai ipar eme kiváló út¬ 
törőit, kiknek áruházában szigorúan szabott árak 
mellett, mindennemű szőrmeáru a legegyszerűbb mi¬ 
nőségtől a legkiválóbb mestermunkáig állandr'an 
kapható. 

SAKKJÁTÉK. 
A 2702. számú feladvány Eriin Konrádtól, Bécs. 

SÖTÉT. 
V////M, 'í. 

S 

A 2693. számú feladvány megfejtése Palkoska Emiltől. 
Világot. Sötét. Világot, a Sötét. 

1. Fel—b2 __ Fa5—c3: (a) 1. Fc4—t. sz. 
2. VÍ4-Í3 f — K. t. sz. 2. C3-c4 f _ F—. 
3. Fbí -c3 f matt 3. VÍ4—f3 t matt 

A 2694. számú feladvány megfejtése Havasi Artúrtól. 
Vilá töt. Sötét. 

1. Fe6-d5 . . . Ke8-e7f(a) 
2. Fe5xh8 f matt. 

Világot, a- Sutét. 
1. — — . . . Ba5-a8 t 
2. Fe5-b8 f matt 

Sakk-üzenetek. N. P. Ctengrr. A kérdezett Lloyil-féle 
feladvány fölállítása helyes; mint azt majd a megfejtésből 
is látni mclt^ztatik. Szíves érdeklődését örömmel vettük; 
örvendünk rajta, ha feladványaink élénken foglalkoztatják. 
Köszönettel vennők, ha egy eredeti problémáját szíves volna 
nekünk elküldeni. Már régóta várjuk. 

Helyeién fejtették meg: Merényi Lajos. — üeist 
József és Stark Vilmos. — A tBudapetti Sakk-kört. — 
A tüudapetti III. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. — 
Wysohogrod Pál. — Beér Mór.— Oottléb István (Budapeití. 
Németh Péter (Ctongor). -- Kintzig Bobért (Fákért.) — 
Miiller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakony-Sientldizló) — A tOyöri 
Sakk-kör, t — Székely Jenő. — Mészey József (Qyör). — 
A tZbarói Tártatkört. — «A Kaloetai Katholikut Kört — 
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodtát-
ujlak.) — A tDunaföldvdri Eyyenlőtégi kört íDunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudoari). — Csolnoki István (Hajdu-
hadháta). — A •Leibicri Gaidatági Kaszinót (Leibici). — 
Lastyik János és SzivAk Jnnon (Alberti-Irta). — tGnengeri 
Cattinót (Ctenger). Király Mihály (Zenía). — Kunz Bezső 
(Tfmesrékás). — Budai Sakkozó Tártatág (Budapest). — 
Patkó Imre (Talpas). 

KEPTALÁNY. 

b e d é 
VILÁGOS. 

í g h 

Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad. 

A 26-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Gróf Tolsztoj Leó. 

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

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

Vérszegény leányoknál 
és asszonyoknál kiadós táplálás sürgősen szükséges az 
erőbeli állapot emelése czéljából, de ez gyakran fenn¬ 
álló emésztési zavarok (étvágytalanság stb.) által na¬ 
gyon meg van nehezitve. 

Ilyen esetekben a Vas-Somatose kettős hatása 
miatt nagyon sikeres. A vas vérképző sajátságait a 
bevált Somatose étvágygerjesztő és tápláló hatásával 
egyesíti és ezért lényegesen felülmúlja a közönséges 
készítményeket. 

Az étvágy természetes emelése és az emésztés 
általános javításával a Vas-Somatose elősegíti az élve¬ 
zett táplálék alaposabb kihasználását. A lábak gyen¬ 
gesége és fáradtsága, szivdobogás éa egyéb tünetek 
többnyire már rövid idő multán eltűnnek. Ellenben a 
gyomor- és bélmüködés szabályossá lesz és az egész 

Vas-Somatose. 

test jobban tápláltatik és erősbödik. Ez az izomfejlő¬ 
désen és a testidomok gömbölyödésén kivül főleg a 
közérzet és életkedv emelésében is nyilvánul. 

Az, hogy — a szokásos, takarékos, háromszor 
naponta l evőkanálnyi adag mellett — a testsúly gya¬ 
rapodása 4—5 hót alatt ö—8 kilogrammot is kitesz, 
legjobban bizonyítja a Vas-Somatose rendkívül erősítő, 
vér- és izomképző hatását. 

A ki tehát sápkórra és vérszegénységre hajlamos, 
czélszerüen fogja erősítő szerül a Yas-Somatoset vá¬ 
lasztani, mert ex nyújtja a siker tekintetében a legfon¬ 
tosabb biztosítékot. 

Tessék az új, folyékony alakot megpróbálni, mely 
a gyógyszertárakban és drogériákban üvegenként 4 
koronáért kapható. 

Dr.MAUBERlE 
párisi tanár 

KORSZAK¬ 
ALKOTÓ 
TALÁL¬ 
MÁNYA 

PÁRISI YAJCRÉME 
A r a 3 korona. Alaposan gyógyítja az arcibör minden 
természetellenes lisztitlanságait és beteges képződményeit. — 
Főraktár Ausztria-Magyarország részéra N iko l i t s E m i l 
gyógyszerésznél, Nagybeoskereken. — Kapható minden 
t* c> t» i i gyógyszertárban és drogériában. i» o «i «» 

Rendeléseknél szíveskedjék lapunkra hivatkozni. 

l-l * . Btltl. U 
dtrafc 

S lUunJlj é. 10 mar- * • 
Tc«tk pwrtow. Ifjrelil . "érre é* *cM)cf>rt: Sleckrapfrr* 
lUlOre. —!»«»-

ntklM 
«nwn«rfl-lr»ujkj 

3 ÜJ SZÓ... 
„ALTVATER" 

GESSLER 
BUDAFEST 

Termetűié* uéntaTiliU uranjÚTti a mohai 

ÁGNES 
forran. Legjobb .utall én n.liUllal. Kilünó iiolgáUtot 

t««l «i eméaitésl i.T.rok.41.  
J a r v A n y Idején prüaervatlT ary«a;y».ffrn<-u 

bizonyait. .., 

Edesknty L. 
—4$ Kapható mindenütt. |+ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M B I I I ^ > H M a ^ M 

Szót¬ 
küldése 
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tűt) atĵ iilc, lit>au 10 év óta. 

t/vátoiy--lcamt 1-/-19. .waim. afatt fev-ő-

•• (7 

«>;saiCt>- LXt,tl , «>tXplCtXa.lUXtli 
<? t/ 

műkelifeinfeet. sn.xianii.nt dá&'ze.ó- keful^éaeiixlcct 
..o f * 

ptól j-oava. 

5- «*xánx cxLxtt 

BÓRÖNDÖS ÉS FINOM BŐRÁRU KÉSZÍTŐ 

mai na 

teljesen e cx-élta átalakított káxurucua he¬ 

ly extülc át. 

V t í j x te Pétté L 

FELÜLMULBATATLM, 
mert asszonyok, leányok tiszta, fiatal, 

mármarosi 

LILIOMHCZKEÍCSÖT 
használják. Nem szabadna oly háznak lennie, 
a hol este, reggel nem r n Á r r n q r n a í 

a csodás hatású j i i a r n i a r o s i 

LIL10N-8Z1PPANML 
moaakodnanak. Kis tégely l korona. Nagy tégely 
2 korona. Szappan 80 fillér. Liliom-púder (3 szín¬ 
ben) 1 korona 2O fillér. — Egyedüli készítő: 

Dr. REISMÁN ÖDÖN 
gyógyszertára, Hármarossziget, Erzsébet-főtér l l . 
Postai rendelések még aznap elintéitetnek. 

A Dr. BIKÓ-féle 

Ma vasi Gyopár Crém 
l korona 

_ l korona 
„ 7 0 lillér 
._. l korona 

Főraktár: W o l f gyógytár 
K o l o z s v á r , Budapesten 
kapható : T ö r ö k gyógytár 
Király-u. és O p e r a g y ó g y 
«i t & r Andrássy-úl. «» 

SZAMOST ELZA 
a magyar királyi «0pera» 

primadonnája igy ir : 

Kedves Doktor Űrt 
A tíHavasi Gyopár 

Crém ->-jét már régen 
használom ! 

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

SZAMOSY ELZA 
a m. kir. opera 

művésznője. 

Kizárólag jobb minnóségü áruk. 

Arjegy«ék ingyen • • bérmentv*. 

A budai Szl-Lukácsfiirdő 
• Nagyszállodájában* és <Tlieriiiali-
gzállodájában szoba teljes ellátással na¬ 
ponként 10 koronától feljebb. Minden 
szoba 'kilátással a Dunára. Kénes iszap¬ 
fürdők és iszapborogatások. Fürdőismer¬ 
tetést díjmentesen küld :: :: :: :: :: 

:: Szt.-Lukácsfürdő részvénytárs. 

Mátyás 
íztelen 

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

jal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű! 

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 

Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11266 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszere taxa 

Arad, Szabadság-tér. 

Magyar királyi államvasutak nyári menetrendje, érvényes 1910 május 1-től. 
Budapest nyugati pályaudvar—Párkány-Nána és vissza. 
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i— ín Párkany-Nána _ ind. 
Nagy Maros _ . t 
Vácz f 
Palota-Újpest « 
Budapest ny. p. n. rrk. 

325 
3íl 

422 
455 
522 
5-iü 

5áa 
605 

42Ü 
511 
f>i2 

Í627 
040 

719 
735 

522 
614 
(544 

Í727 
740 

740 
755 

(iOO 
653 
722 

810 

628 
718 
748 
832 
845 

854 
910 

831 

910 

940 
1007 
10-'5 

837 
930 

1001 
1102 
1115 

1149 
1205 

1141 
1216 
104 
120 

1236 
l|o 
140 

342 
429 
500 

1543 
555 

62á 
6*0 

722 
715 

652 
722 

Í8!»2 
820 

625 
713 
7ü2 

Í822 
82Ű 

912 
931 

f 
912 

911 

85S 
9^2 

1012 
102S 

8P1 
911 
912 

1022 
1035 

922 
1032 
105Ü 
1122 
l láS! 

Párkany-Nána _ ind. 
Nagy Maros _ . t 
Vácz f 
Palota-Újpest « 
Budapest ny. p. n. rrk. 

325 
3íl 

422 
455 
522 
5-iü 

5áa 
605 

42Ü 
511 
f>i2 

Í627 
040 

719 
735 

522 
614 
(544 

Í727 
740 

740 
755 

(iOO 
653 
722 

810 

628 
718 
748 
832 
845 

854 
910 

831 

910 

940 
1007 
10-'5 

837 
930 

1001 
1102 
1115 

1149 
1205 

1141 
1216 
104 
120 

1236 
l|o 
140 

139 
155 

224 
240 

244 
300 

235 
307 
354 
410 

520 
538 

342 
429 
500 

1543 
555 

62á 
6*0 

722 
715 

652 
722 

Í8!»2 
820 

625 
713 
7ü2 

Í822 
82Ű 

912 
931 

f 
912 

911 

85S 
9^2 

1012 
102S 

8P1 
911 
912 

1022 
1035 

922 
1032 
105Ü 
1122 
l láS! 

* Ezen vonatnál a i egy útra szoió szomszédos forgalmú méné jrgy.k érvénytelenek. § Május hó 15-161 Tasár- és ünnepnapokon közlekedik. 

Budapest keleti pályaudvar—Bicske és vissza. 
2} 

I-IM 
10 
- I I I 

1302 
1. 11 

f 
I. H 

22 
n. ín I-III 

2S« u. MI 1304 24 
l U 11. 111 

18 
II. lll 

V 
1— 111 

26 
n ni 

16 
l— ín 

1306 
l— ni 

S7 V. 

1 2 " 
l ín 

Állomások ÖZ V. 

19 
II. 111 

17 
n ín 

rsr n** 
i— ín 

Szv. 
1305 
[--m 

Szv. 
27 

n. ni 

Szv. 
13 

i— ni 
.6m 2Í' 

1— lll 

t>7V. 

, 7 l „ 1301 
1. ll 

Szv. 
23 

i ín 

T 
I II 

Szv. 
15 

I II! 

Mzv. 
25 

Szv. 
9 

Szv. 
31" 

Gyv. 
1303 

hzv. 
29* 

610 6*1 gaa 
640 
702 
705 
810 

725 
741 
742 
821 

920 
93<> 
9:17 

"1010 

1135 
1216 
1217 
123 

1240 
1207 

100 
143 

100 
121 
123 
•>29 

140 
156 
157 
236 

230 
2ól 
252 
359 

430 
450 
452 
553 

515 
Sil 
032 
611 

602 
71fi 
712 
812 

71Ü 
Tál 
7Ü2 
8ÍU 

925 
illő 
9Ü 

11Ü2 

UQfi 
HX! 
1)23 
12211 

Undapeslk. p. u. ind.* 
l!mia|>est-K.-földérk. 
Kudapest-K.-föld ind. 

,f Bicske _ _ _4rk . 

5áá 
5-13 
52Ü 

6(>ó 
545 
54U 
4ii 

6i> 
605 
603 

Í50S 

7íü 
649 
639 
5ál 

745 
723 
721 
620 

920 
855 
851 
748 

1020 
1004 
1003 
927 

1045 
101'5 
1022 

1255 
1236 
1234 
1143 

210 
155 
154 
116 

325 
303 
301 
200 

625 
612 
6iü 
542 

71Ű 
6i_! 
610 
517 

m 
8112 
8ŰZ 
707 

815 
822 
811 

•720 

928 
922 

101Q 
9i2 
9-32 
qj4 

1125 
lüli 
1012 

M4^ 
Május 15-U ** Kzeu vonaluá az egy útra szóló szomszédis forgalmú menetjegyek érvénytelenek. 

Budapest keleti pályaudvar— Hatvan és vissza. 

* Május lő-löl vasár- i s BUBepaapokoa közlekedik. t Indulás liudapest-Jóiseírárosi pályaudvarból. 

i l ÚJDONSÁG!! 
Fontos hölgyeknek 
:: és uraknak! :: 

::: Reform haskötő 
Favorité hölgyeknek 
Beformöv .Favorité' 
;: :: uraknak.:: :: 
Előnyök: A Reform 
haskötő «Favorité» 

kitűnő szerkezeténél fogva 
meglartja egyenletes, erős ru-
ganyosságát, anélkül hogy a 
viselés alatt tágulna. K i t ű n ő e n s imul a tes thez , nem. 
a l k a l m a t l a n , n e m csnszili, jótékonyan bat az egész szer¬ 
vezetre, t ám oga t és e r ő s í t e l g y ö n g ü l t a l tes tszerve¬ 
ket , m e g k ö n n y í t i a havi bántalmakat. föltétlenül biztosítja 
az altest normális tartását, a termetet karcsúvá leszi, csökkenti a 
viselősség, elhizottság és lógó has bántalmait és kitűnő szer arra 
nézve, hogy az altestet a szülés után természetes helyzetébe vissza¬ 
hozza. — U r a k is a leg jobb s i k e r t é r h e t i k e l a 
Refo rmöv iFavor i ten vise lése á l t a l . Kiválóképen 
sporlnzelmeknél, bármilyenek legyenek, mint a lovaglásnál mint 
lovagló öv stb. kiváló becsü. — A R e f o r m h a s k ö t ő "Favo¬ 
r i té* 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 
íífíí C T I T hygienikus különlegességek gyára 
I V C L L l l J . Budapast,IV.,Koronaherczeg-utczal?. 

F iirdó'i és üti olvasmányok, 
M a g y a r K ö n y v t á r . Szerk. RADÓ ANTAL. 

Újabb magyar elbeszélők : 
3U l 
30 l 
30 l 
30 t 

Ady E n d r e : Sápadt emberek és történetek (497. sz.) _ 
— A tízmilliós Kleopátra és egyéb történetek. (086. sz.) — — 
A m b r u s Z o l t á n : Hajótöröttek. 8 elbeszélés (56. sz.)... 
- Árnyékalakok. 7 elbeszélés. (204. sz.) _ _ _ _ _ _ _ _ 
— Berzsenyi báró és családja. Tollrajzok a mai Budapestről. 

[—11. (284—285. sz.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- Ke?élyek és lealázottak. (328. sz.) _ . _ - _ _ _ . 
— Ámor és a halálfej. Elbeszélések. (5ÍO. sz.)„ _ _. _ 
— Téli sport és egyéb elbeszélések. (562. sz.) _ _ _ _ _ 
— Jancsi és Juliska és egyéb elbeszélések. (584. sz.) _ _ 
B á r s o n y I s t v á n : Vadásztörténetek. (28. sz.)_ _ _. 
— Szól a puska. Vadásztörténetek. (217. sz.) _ _ _ _ _ 
B e n e d e k K l e k : Apró történetek. (228. sz.) _ _ _ _ _ 
B é r e z i k Á r p á d : Ügyetlen udvarló és egyéb vidám történe¬ 

tek. (572. sz.) __ .... _ _ _ _ . _ _ _ . - _ _ 
B i r ó L a j o s : Elbeszélések. (549. sz.) _ _ _ _ _ 
B r ó d y S á n d o r : Emberfejek. (197. sz.) _ _ _ _ _ 
— Az automobil. Elbeszélések. (469. sz.) _ _ _ _ _ _ _ 
F a l t a y L u c i e n : Egy tengerésztiszt naplójából. (542. sz.) 
H e l t a l J e n ő : Gertié és egyéb elbeszélések. (248. sz.) _ 
— A Vénusz-bűnügy és egyén elbeszélések. (423. sz.) — 
H e r c z e g F e r e n c z : Elbeszélések. (198. sz.) _ _ __ 
H e v e s i J ó z s e l : Nászuton. (407. sz.) _ _ _ _ 
I g n o t u s : Változatok a G húron. (292. sz.) _ _ _ _ _ 
— Olvasásközben.Jegyzetekés megjegyzések. (531— 534. sz.) l K 20 
K a b o s Kde : A csengeri kalapok és egyéb történetek. (67. sz.) 30 
F . Kaffka M a r g i t : Levelek a zárdából. - Nyár. (437. sz.) 30 
K a z á r K m i l : Elbeszélések. (206. sz.) _ _ _ _ _ ' 
K e m e c h e y J e n ő : Bodrogközi történetek. (281. sz.) _ 
K e n e d l G é z a : Három elbeszélés. (174. sí.) __ _ _ 
— Kriminális történetek. (556. sz.)_ _ _ _ _ _ _ 
K ó b o r T a m á s : Elbeszélések. (129. sz.) _ _ „ _ 
K o z m a A n d o r : Vig elbeszélések. (47. sz.) „ _ 
— Csudadolgok. (Elbeszélések.) (566. sz.).... _ _ __ 
K r ú d y G y u l a : Nyíri csend. Elbeszélések. (3Í7. sz.)_ _ 
— Hét szilvafa. Elbeszélések. (501. sz.)._ _ _ _ _ 
L e n g y e l L a u r a : Tavaszi mese. Elbeszélések. (355. sz.).... 
L ő r i n c z y G y ö r g y : Bolyky Abris válópere és egyéb elbeszé¬ 

lések. (539. sz.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
L u x T e r k a : Budapesti fotográfiák. (460. sz.)_ _ _ 
M i k s z á t h K á l m á n : Homályos ügy. — A táborszernagy 

60 l 
30 l 
30 l 
30 f 
30 f 
30 
30 
30 f 

30 I 
30 l 
30 l 
30 
3U 
30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

30 f. 
30 I. 

halála. Két elbeszélés. (81. sz.) _ _ _ 
íz.) _ __ _ _ 

30 I. 
60 l 

K .0 f 
60 l 

. 60 
K 20 t 
K 20 

60 t 
. 90 f 

60 
. 60 f 

60 ( 
. 60 l 

30 l 
60 
30 f 
30 l 
30 l 
30 l 

. _ 60 l 

A jó palóciok. (223-224. sz, 
— Szent Péter esernyője. (241-245. sz.) 
— A tót atyafiak. (277—278. sz.) _ _ _ „ . 
— Prakovszky, a siket kovács. (304—305. sz.) _ 
- Az új Zrinyiász. (333-336. sz.) _ _ _ _ 
- Beszlercze ostroma. (373—376. sz.) _ _ _ 
— Gavallérok. (401-402. s z . ) „ „ _ _ _ . 
- Egy választás Magyarországon. (409—411. sz.)_ 
— A demokraták. (419-420. sz.) _ _ _ _ . 
— Ne okoskodj, Pista. (420—426. sz.) _ _ _ _ „ . 
— A nemeiké és egyéb elbeszélések. (429—430. sz.) 
— Kisértet Lublón. (431—432. sz.) _ _ _ _ _ 
M o l n á r F e r e n c z : Gyerekek. Rajzok. (433. sz.) _ 
— Pesti erkölcsök. (544—545. sz.) ._ _ _ _ 
M u r a i K á r o l y : Mese-mese. Humoros elbeszélések. (l 16. s*. 
S a s K d e : Az én mandátumom. (478. sz.) 
S i p u l u s z : Humoreszkek. (6. sz.)._ _ . 
— Ujabb humoreszkek. (134. sz.)_ _ _ _ _ _ _ __ 
S z a b ó n é N o g á l l J a n k a : Mara és egyéb történetek. (147.) 30 l 
Szemere G y ö r g y : Mimi kontesz és egyéb elbeszélések. (530.) 30 f 
S z i k r a : Vadászat és egyéb elbeszélések. (339. nz.)_ _ 
S z i n t G y u l a : Trilibi és egyéb történetek. (485. sz.)_ _ 
S z o m a h á z y I s t v á n : Légyolt hármasban és egyéb törté¬ 

netek. (16. sz.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
— Elhibázotl élei és egyéb lörténetek. (2%. sz.) _ _ 
- Kemény doktor karrierje. (415. sz.) — — — _ — 

T á b o r i R ó b e r t : Különös történetek. (159. sz.) __ _ 
— Az élet folytatásokban. (390—391. sz.)_ _ _ _ _ 
T a r c z a i G y ö r g y : Dónk viléz Rómában. (184. sz.) _ 
T b ú r y / o l t á n : Urak és parasztok, (l 5 a sz.) _ _ _ 
- Elbeszélések. (468. sz.)_ _ _ _ _ _ — — 30 f 
T ó t h B é l a : Török históriák. (449. s z . ) _ _ • _ , _ ' . _ - ' 
T u t s e k A n n a : Örvéay és egyéb elbeszélések. (263. sz.)__ 
V é r l e s i A r n o l d : Kisvárosi tőrténetek. (40. sz.)_ _ _ 
V i h a r o s G e r ő Ö d ö n : Férjnél. — A béna. (384. sz.)_ 
Zöld i M á r t o n : Színész históriák. (136. sz.) _ 

Minden füzet külön is kapható a kiadónál: 

30 l 
30 f 

30 l 
30 l 
30 f 
30 ( 
30 l 
30 
30 l 

30 l 
30 l 
30 f 
30 f 
30 f 

§ Érketés Budapest-Józsefvárosi pályaudvarba. 

könyvkereskedése (Wodianer F. és FiaD 
részv.-lárs. Budapest, VI., Andrássy-nt2i. 

és minden könyvkereskedésben és vasúti állomáson. 

P 
H, 

• ZEA • 
liavikötö, a legkényelmesebb 

hygienikus kötő. orvosilag 
ajánlva, 12 drb l K. Vidék¬ 
r e szá l l í tva l K 20 f., az 
ősszeg előzetes beküldése mel¬ 
lett. Bélyegben is. Kapható-
DETSINYI FRIGYES 

drogéria 
miiia|Mwi. V. Marokkw-ii. 2 

KWIZDA 
féi« 

:• FLUID s 
Kígyó -védjegy. 

Turisla-
tűid. 

Rég bevál t aromát ikus 
bedörzsölés az inak és iz-
n: k erősítésére és edzésére. 
Tű etek, kerékpározók, va¬ 
dász > és lovasok által siker¬ 
rel használva elő- és utó-
erősitésre nagyobb túrák ntán, 
mint segitőszer köszvény, 
rheuma, ischias, zsábánál. 

Egész üvegr ára K a.— 
Fél üvegr ára X 1-2O. 

Kwizda-féle FLUID 
valódian kapható a gyógyszer¬ 

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

Andráasy-nt 26. 

BDTOR 
Ízléses és szolid kivitelben 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

Sárkány J. 
bnton, osnal, Budapest, 
VII., Emébet-körnt 26.», 

műhely és raktár. 

+Soványság. + 
Szép, telt tostidomokat, gyönyörű 
kebfet nyerhet a törvényileg védett, 
«BÜSTERIA» eröporunk ál¬ 
tal, a rany éremmel kitün¬ 
te tve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban l'JOl, Berlinben 1903. 
Hízás ö-K hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati utasí¬ 
tással 275 K. A P*« postautal-

Steiner & Co., Berlin 57. 
Königgratzerstr. 66. 

IV O V G P S €5 CJ Cl l 6 n Parisban :: 

T h e e - M e x i c a i n Dr, JawasióI 
mely anélkül , hogy az egészségnek á r t ana , k i tűnő 
eredménynyel j á r , minden dié ta nélkül . Thee Mexi-
caint, Parisban, a Narodelzki-Rezall gyógyszertárban készilik. A tes-
tesség nemrsak az alak elegáns voltát befolyásolja, hanem idő (lőtt 
vénit. Dr. J a w a s Thee Mexicainje nyú lánkba tesx 
és bájos formát ad. — M'glepő eredmény ! Óv.kodjnnk alán-
foktól és ngyeljimk erre a névre : -THEÉ M E X I C A I N . 
Dr . J a w a t t ó l Pa r i sban . — Kapható gyógyszertárakban. — 

Csomagonként 5 korona 50 liilér." 
Nagybani lerakat Ausztria-Magyarország résiére Török József 
xx\x gyó^yszprláráhan, Rndapest, VI., Király-ulcza 12. szám. x«xx 

Használat előtt. Használat ntán. 

INTERNATUSmX Gerö Ferencz-f. 
áll. eug-edélyez. 
középiskolai :: 

Az 1910/1911. tanévre 15 növendéket vesz fel, akik nyilvános gymnasium, reál, kereskedelmi 
vagy polgári iskolába járnak. A növendékek az intézetben kiiiinö ellátás, lelkiismeretes neveiéi, 
állandó felügyelet és a tanulásban hathatós támogatásban részesülnek. Az idegen nyelveket, 
zenét, vívást kiváló mesterek tanítják. Ezen régi, júhirfi intézetnek sikeres munkálkodását kitűnő 

referencziák igazolják. 

Beiratás naponként d. u. 4—7-lg. Részletes ismertető díjtalan. 

Alapítva: 1897. •K -K -K Telefon 79-34. 

MÉRNÖK ÉS GYÁROS 
C«. és kir. fensége József főher-
czeg udvari szállítója. 

Gyár és iroda: -

Budapest, VII., Garay-ntcza 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-, papíráru- és szab. fémkapocs-gyára 

Budapesten, L, Mészáros-nícza 58. sz, 
Telefonszám 4 1 — 4 8 . S ö r g ö n y c z i m : C a r t o i a g e . 

Gőierőre berendelve. 

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

LOHR MÁRIA 
* * * , EMlött. KKÖNPUSZ. * * * * 

fe«te».etil 
intézete. Gyár: VIII., Barosi-ntosa 85 . | 
Fiókfizletek: IV., Eskü-út 6, VI, Andrá^y-ót 
MII., JólMf-kflrúI 2, IX, Calvln-tér 9, V, Harmln-J 

czad-utcza 8, VL, Teréi-kOrút 89. 

ÓVJA A LÁBÁT 
Minden kel¬ 
lemetlenség, 
különösen a 

izzadas és 
talpégés 
eltűnik né¬ 

hány nap 
alatt a dr . 
Högyes-
féle im¬ 

p r e g n á l t Asbes t t a lpak 
használata állal. Párja K 2--, K l •-. 
Legjobb és legbiztosabb segítség 

lábaknak a dr. Hög.ves-féle 
impregnált Asbesttalpbetét 
aczélcsnklóyal. Párja 4 kor. 
Az aczélcsukló fölé egy impregnált 
dr. Högyes-féle Asbesttalp van fe¬ 
szítve, hogy a lábnak kellemes és 
biztos fekvése legyen. A járás ru¬ 
ganyossá és a gyaloglóképesség 
kitartóbbá válik, l.udtalpuaknak 
nélkülözhetetlen. Széiküldés után¬ 

véttel. Wien, Domini-
— kanerbastei No. 21. — 

Ú J 

SÍRKŐ 
raktár 

BOROS és KOHN 
Bpe-t, VI., Váoii-körút 7. 
Sírkövek nigy válantékban 
egyszerű én modem kivi¬ 
telben K lenolcuóbb ármkon 

kaphatók. 

R észletfizetésre 
angol bőrgarnitúrák árfel-
emelés nélkül r « ^ 5 4 « í ^ 

„6lobos"Áru 
Kereskedelmi 
Reszv.-tars.-nii 
Bpest, Teríz-kiirut 8. 
Képes árjrgy/éket bér-
— mentve küldünk. — 
Kívánatra felvilágosítás 

-rzéljikiól megbízottunkat 
minden vételkényszer nél-
— kül odaküldjiik. — 

Hölgyek figyelmébe 
Mielőtt" divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

— tekintse meg = 

PAPEK JÓZSEF 
bőrön dós és finom bőr¬ 
ára készítő kirakatait 

Budapest, m , Bákéczi-út 15. 
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ÖW S A N D O R 

ö fensége lózsef f 
fölisr. kam. száll. | 
« • • » ^» •» ^ 

Dús raktár remek kivitelű 
ékszerekben, ezüst verseny-
dijak, serlegek, evőeszkö- Telefon 62-68. ékszerész és órás Telefon 62-68. stoper-, ütő- zseb- utazo-
zök és alkalmi ajándékok- Budapest, VUL, József-kőrút 81. szám. 

, • Spéci ál stopwatchcs. 
Fióküzlet fürdöidény alatt: Trencscntepliczen. Telefon.. - ^*+++Jí 

A M A R G I T - C R E M E a förango hölgyek ktdrenra 
stépitó szere, az ejrész világon el van terjedve. 

Páratlan hatása szerenfsés összeállításában rejlik, * bőr 
izonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alatt 
észlelheti. 

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

A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan, vegy-
iszta készítmény, a mely a külföldön általános fcllönwt kellek 

Ara l K. Margit-szappan 70 flll. Marg-lt-ponder 1'SO. 

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

l 
Thl.rry A. "D A T t G A TMT A 

a DaL.LtLiiQA.aLEL 
TSnénjuen 

Csakis az a p i o i a véd jegyű az igazi. A logzfczerrek min-
den meghttegedése, köbÖRés. vérköpes, rekedlség. hörKhiirut, 

'üdöbaj, ffyomorgörrs én mís flyo-
morbajok, minden belső gyulladás 
illen, toráhba étragvlalansix, rossz 
'niésztés, székrekedés stb. ellen liiz-
.os»n hat. Kulsnlcjr, szájbetegségek, 
fogfájás, égett seltfk, kiütés, nyilalás 
és különösen influenza ellen sth. 
használ. 2 kicsiny vagy t> dnplanvrg, 
vagy egv nagy rsaláni üli iivpg 5 K. 
T H I É R R Y A. gyógysze¬ 
r é i * egyedül valódi C E N T I F O -
L I A - K E N O C S E meglepő, 
csalhatatlan és utolérhetetlen iryó-
syiióhalásn míg a régi, sőt rákos 
sebeknél, sérüléseknél, daganatok¬ 
nál, gynladásoknál, kiütéseknél; el¬ 
távolít minden idegen anyagot, ge-
ny'edést, sokszor fölöslegessé teszi a 
fájdalmas operácziót í tégely 3'60 K 
r/.im : Scliutien yel - Apotheke 
des A. Thierry ín Pregrada bei 
Rohltech. Fói akt. J örök J. Budapest. 

RATIONALIS 

Cement pad l ó la pók 
gyártására szállítunk modern 

hydranlikiis és könyökemcltytt-
próseket 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 
MABXOBAVSTADT (Hémetorsiig-). 

—:— 228. számú árjegyzék ingyen l 

Nyaralók és vendéglősök figyelmébe!! 
pAUNCZ GYULA 

—- vaj és túró nagykereskedő 
Budapest Köiponti vásárcsarnok. — Ajánl naponta 
friss tea vajat kgrmként 3 kor., is főzővajat kgrmkén 
2 kor. 20 flll. Postai szállítás naponta utánvét mellett. 
Telefon 48—14. = = = = = -•• Telefon 48-14. 

F Iurdui és üti olvasmányok, 
M a g y a r K ö n y v t á r . Szerk. RADÓ ANTAL. 

Külföldi elbeszélők. 
Amerikai e lbeszélések. (Bret Harte, Mark Twain. Slock-

ton.) Ford. Szappanos A. (247. sz.) _ _ _ _ _ 30 f. 
Rerkeley: A kis márkiné. Regény. (229. sz.) _ _ _ _ 30 I. 
Bourget Pau l : Három elbeszélés. (33. sí.) _ _. _ _ 30 f. 
Uuttl K. A.: Az erkölcstelen. Elbeszélés. (48. sz.) .......... 301. 
Olasz e lbeszélők t á r a . (Canuana, Caslelntiovo.) (99. sz.) 30 f. 
Collins \ \ i l k i e : Párbaj a? erdSben. (403. sz.) _ _ „ 3 0 1 . 
— A jóslat. Ford. Mikes I.ajos. (403. sz.) _ _ _ „ „ 30 f. 
Conan Doyle: Doktor Holmes kalandjai. (Detckliv történetek.! 

(189., 2íi. . 273., 320., 417., 457., 510. és 523. sz.) Egy-egy 
fiizel 30 1 

60 I. 
30 I. 
30 I. 

— Át Ágra kincse. Ford. Mikes Lijos. (378—379. sz.) ^_ . 
C o p p é e : Henrietté. Ford. Bottlikné Tölgyessy M. (8á. sz.) 
— Adós, fizess ! Regény. Fordította Tóth Béla. (124. sz.) . 
C s e h o v : Falusi asszonyok és egyéb elbeszélések. (60. sz.) _ 30 I. 
Daniiét Alfonz: Az utolsó íeczkeóra és egyéb történelek. 

(A Contes du Lnndi-böl.) Fordította .Marquis Géza. (138. sz.) 30 (. 
De Ainicis K d m o n d o : A bor és egyéb apróságok. (7. sz.) 30 I. 
llniijilas H e r o l d : Tuba és Tubáné. Kord. Aug. Benedek U. 

(5157. sz.)... „ _ _ . „ _ _ _ _ _ _ _ „ _ 30 I. 
Dosz to jevszk i j : A játékos naplója. Regény. (1U9 - 170. sz.) 60 f. 
Kar ina Sál v a t o r e : Erősebb a szerelemnél. Regény. (I19.it.) 30 I. 
F l a u b e r t G u s t a v e : Heródiás. Ford. Gábor Andor. (509. sz.) 30 f. 
- Egy jó lélek. Fordította Gábor Andor. (518. sz.) _ _. „ 3 0 1 . 
Kranco A n a t o l e : Régi dolgok. (140. sz.)_ _. __ _ 301. 
— üallio. Elbeszélés. Fordította Gábor Andor. (iái. sz.) ... ... 30 f. 
- A kyméi énekes. Fordította Nyilray I. (330. sz.)_ .... ... 30 I. 
— Crainqoebille. — Pnlois. Fordította Gábor Andor. (399. sz.) 30 l 
— Elbeszélések. Fordította Molnár Ferencz (513. sz.)_ „ „ 3 0 1 . 
Gorki j M a x i m : Csndra Makarés egyéb elbeszélések. Fordí¬ 

totta Ambrozovics U. (-'>-. sz.) 301. 
— Maivá. Fordította Yartm. (289. sz.) __ ... _ _ " _ • _ 30 f. 
— Huszonhat és egy. Fordította Isaák Márta. (29J. sz.) _ ._. 30 f. 
— A tévedés. - A'khSn és Ha. - Dal a sólyomról. (355. sz.) „ 30 I. 
l l a u b r r t o n J o h n : Ilcién liacskii. (3ü2-3b3. sz.) _ _.. (K) I. 
Kiel lani l : Elbeszélések. Xorvéjrból ford. Riioók Emma. (92. sz.) 30 I. 
Kiplinij Itiiilyard : Indiai történetek, l. és II. sorozat. Ford. 

Mikes Lajos'és Man|iiis C. (<«>. és Ilii. sí.) Egy-eíy füzet 30 l 
— A Dsungel könyve. 2 főzetben. Illusztrálva. Ford. Mikes I.ajos. 

(149., 19'l. is 251. sz.) Egy-egy füzet ._ „ _ _ .... 30 f. 
- líjibb Dsungel-törlénetek. Forililolla Békési Gyula. (341. sz.) 301. 
Lager lö l S e l m a : Egy udvarház történele. Svéd elbeszélés. 

(454-455. sz.) „ . _ . _ _ . . _ . _ _ _ . _ ._. (50 f 
.— Legendák. Fordítói!* Pogány Kázméi. (577. sz.)._ .... _. 301. 
I.nvcilnn H e n r i : A fiatalok. Párbeszédes rajzok. Fordította 

Hcnedek M. (573. sí.).... _ _ _ _ _ _ _ 30 I. 
Loli P i e r r e : Tönö kének. Fordította Marquis G. (225. sz.) 30 I. 
M a u p a s s a n t : Apró elbeszélések. Fordította Tóth B. (2. sz.) 30 I. 
- Gyöngy kisasszony. Fordította Ambrus Zoltán. (405. sz.) _ 30 I. 
- Az ékszerek. Fordította Tóth B. (Í87. sz.) _ _ _ _ _ 30 f. 
- \Valler Schirafl'ikalandjai. Ford. Zoltán V. (370. sz.) _ _3ÜI . 

M u l l a t u l i : Szaidsa és egyéb történetek. (213. sz.) _ „ 301. 
Ulasz e lbeszé lők t á r a : I—II. sorozat. (Farina, Vergj, 

Serao, He Amiris.) Fordította Radó Antal és Tólh Béla. 
(13. és 99. sz.) Egy-egy füzet _ _ _ _ _ _ _ 30 I. 

l ' a t a p e n k o : Egy vén diák elbeszéléseiből. Oroszból (ordította 
Ambrozovics l). (187. sz.) _ _ _ _ _ _ _ 30 I. 

S e r a o Mat i ld : Leányok. Elbeszélések. (81 sz.)... _ _ 301. 
W e l l s : Világok hareza. (Mars-lakók a földön.) Fordította Mikes l . 

83-91.81.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _W)I. 
— A/ időgép. Regény. Fordította Mikes Lajos. (157. sz.) _ 30 I. 
- Űr. Mareau szigete. Regény. Ford. Mikes L. (207-208. sz.) HÓ I. 
— Kós'á lelkek. - Kél csodálatos történet. Ford. Farkas Klára. 

(5K3. sz.) _ _ _ . _ . . _ _ _ _ _ _ _ 30 I. 
Yke : Ujj ászölelés. Amerikai regény. Ford. Sz. E. ((52. sz.) _ 30 I. 
/ .ani | \v i l l : Egy mutrácr-sir. Ford. Gábor A. (348. sz.) _ _ 30 I. 

Minden tüzet külön is kapható a kiadóná : 

könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) 
részv. -társ. Budapest, VI., Andrássv-ut 21. 

és minden könyvkcreskerlésben és vasúti állomáson. 

R ü. 

Megjeleni a legújabb „ B A Y A R D " 
ünműködő ismétlő zsebpisztoly. CaL 7*65 

(Browning töltényre). 

Azonkívül dús raktár nyári sporteszközökben a leg-
' "íresebb angol gyárosoktól. . •' 

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

HUZELLAM. Budapest, IV.,Váczi-utcza28. 

Vadászfegyverek 
Pisztolyok 
kényelmes havi lefizetésre. 

Kívánatra kimerítő fe^yrcrárjegyzék ingyen. 

Aufreclil és Goldsclimied utóda 

TársaLT. 
Budapest, IV., Károly-köraf ÍO. szám, 

Flókrtek 
i Látcsövek] 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
= GUSZTÁV = 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

-ZO NGORÁK 
egjedül i k 

Telefon. 

IBACH-ion^orát Játsianab és ajánlanak : 

Backhaos, Dohnányi, Pognof, Alice Ripper, Sauer, Sfefaniay sfb. 

GYORSAN TÖRTE ÁT 
— 'a szabadalmazott — 

Hamu-
:: rosta :: 
* közönyt, a mellyel min1 

den újdonságot fogadni 
szokás. Oly egyszerű és 

; nagyszerű, a milyen csak¬ 
hamar a háziasszonyok 
kedvencze lett, mert ren-
geieg időt takarít, még 
több fáradtságtól kíméli 
meg és sok veszélynek 

veszi az elejét. 

F o l y o s ó r a m e n é s , 
f n j t a t á s , l ó b á l á s a 
m ú l t é . Vele i vasalás 
élvezel. Már az első kísér¬ 

let elragadja és hálásan tovább ajánlja. Kérjen ingyen és bérmentve 
ihiuztrált leírást. A lliimirosla darabja K 2'8O. Kapható mindenütt 
Nagybani elárnsitás : G e i t t n e r és R a n s c h czégnél, Andrássy-
nt és Arak , Fehér és Társa Budapest, József-kórul 33. Postai 
szétküldés utánvéttel, vagy az összeg előzetes beküldése ellenében. 

Hirdetések (elvétetnek Blockner I. hirdető-
frodájádan.lV. Semmelweis-u. 4. 

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

HOITSY PÁL. BUDAPEST, JÚLIUS 31. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beéltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

I Egész évre _ _ 16 korona A íVildgkronikái-val 
Előfizetési J F é l é v r e _ _ _ g korona, negyedévenként 80 fillérrel 
feltételek : [ Negyedévre 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postaüag meg¬ 
határozott viteldíj la csatolandó. 

NYARALÓ GYERMEKEK. 
M I N D E N NYÁR elején vágyak ébrednek Buda¬ 

pest legszegényebb iskolás gyermekei¬ 
ben, remények kelnek, tervezgetések-

től csillognak a szemek: mind azt reméli, 
hogy így-úgy bejut a szünidei gyermektelep 
valamelyik nyaralóhelyére, a Balaton mellé 
vagy a Duna partjára, Zebegényre. Ez azt 
jelenti, hogy egy boldog nyarat fognak eltöl¬ 
teni a szabadban, friss vízben lubiczkolva, 

erdőben hűselve, napfényes mezőkön szalad¬ 
gálva, kedves, jó lelkek felügyelete alatt, jó 
táplálékon erősödve, - - szóval csupa olyan 
dolgok között, a melyek a fővárosi legszegé¬ 
nyebb emberek gyermekei számára rendes kö¬ 
rülmények közt merő álom, hasztalan ábránd. 

És elindul minden nyári vakáczió elején 
a gyermeksereg, egy része a Duna mellé, a 
másik a Balatonhoz. Boldogok, örvendezek, 
sápadt arczukon az öröm és a várakozás piros-
sága. Öröm rájuk nézni, csak azon szomoro¬ 

dik el az ember, hogy akármily nagy ez a 
gyermektábor, mégis igen kicsi Többen van¬ 
nak az ittmavadtak, mint a boldog kiválasz¬ 
tottak s a vidám apróságok öröme mögött 
egy még több tagú tábor felhőzik; a kik szá¬ 
mára már nem jutott hely, a kik hiába re¬ 
ménykedtek, itt hagyták őket a piszkos városi 
odúkban, az utczák porában, a nélkülözésben. 
Annyian jelentkeznek mindig a Budapesti 
Szünidei Gyermektelep-Egyesületnél nyara¬ 
lásra, de a sok közül csak keveset tudnak föl-

FraBhlin-Tánnilaf nyomdája, Pnd.pest, IV., Egyetem-ntcwi 4. M. 
GYERMEKEK SZÜNIDEI NYARALÁSA A SZÜNIDEI GYERMEKTELEP EGYESÜLET ZEBEGÉNYI TELEPEN. -A kis leányok énekeélnek 


