
800 VASÁENAPI ÚJSÁG, 
38. 8ZÍM. 1910. 57 . ÉVFOLYAM. 

Miért vesz minden szegény és gazdag egyaránt 

DIANA 
Mert a fáradt test okvetlen megkíván egy jó 

masszírozást. 
Mert bedörzsölés által rögtön elmúlnak a meghűléstől 

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

masszírozás alatt 
múlnak el a leghevesebb fájdalmak. 

Nagyon sokan cseppenként czukorral vagy vizbe 

i*" veszik "*i 
mint étvágygerjesztőt és fájdalomcsillapítót. 

Munkásoknak is 
kincset ér egy üveg valódi 

DIANA sósborszesz 
Urlovasok, zsokék, sportférfiak 
részére nélkülözhetlcn szer a D l V NA-sósborszesz. Bcdöi" 
zsölés utján a fáradt, vagy clernyedt izmok és idegek vissza¬ 
nyerik természetes frisseségüket és rugékonyságukat. 

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

G y ér ni ekápolá snál 
valósággal nélkülözhctlen. Meggátolja, mint óvszer, a test 
kipállását, a gyakori mandula és toroklobot; fogzásnál mini¬ 
málisra redukálja a fájdalmakat. 

Munkások 
kik testi erejök utján szerzik meg a mindennapi kenyeret, 
utólérhctlen, kiváló izomerösitő szert nyernek a DIANA-
sósborszeszben. A fáradt testre üditölcg hat, a gyakori hát 
és derékfájást meggátolja, néhány előzetes bedörzsölés állal. 

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

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

Fejfájásban 
szenvedők állítása szerint a DIANA-sósborszesz biztosan 
ható és a legolcsóbb háziszer. 

Esténkiiit miért használják oly előszeretettel a 
DIANA sósborszeszt 

minden házban? 
Aki egész nap dolgozik, jön-megy, kifáradt, testileg és szel¬ 
lemileg meg van erőltetve, annak okvetlen szükséges, hogy 
lefekvéskor jól bemasszirozza magát a 

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

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

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

olvasnak, Írnak : rendesen hátfájásuk van, ezeknek meg¬ 
fizethetetlen egy jó bedörzsölés a valódi 

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

Iliért van a legkomolyabb hivatása a 

D I A N A sósborszesznek 
a fodrásztermekben? 

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

Mert fej mosásnál DIANA-sósborszeszncl nincs jobb a világon. 
Mert a fejbőrre hüsitőleg, frissitőleg és erösitőleg hat. 
Mert a kórpaképződést megszünteti a hajhullással együtt. 
Mert a haj színét eleveníti, fényesiti. 
Mert a borotválkozás utáni rossz érzéseket azonnal meg¬ 

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

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

Nem csoda tehát, ha borotválkozás vagy hajvágás közben 
hozzá jutunk egy ilyen ragadós bőrbajhoz anélkül, 
hogy ennek bárki oka volna. Éppen ezért tanácsos 
a Dl.\NA-sosborszesz befecskendezés minden borot¬ 
válkozás és hajvágás után. 

Legerősebb sósborszesz. 
Az egész országban mindenütt kapható. 

Egyedüli készítő 

gvégvsz., Bnfepest, Karolv -kínit 5. 
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VILMOS CSÁSZÁR KARAPANCSÁN. 

M' 
-AGYAROKSZÁG a vadászok Eldorádója. Más¬ 

hol is van terület, a mely a vad 
bizonyos nemében bővelkedik, de any-

nyiféle vad, és oly bőségesen, mint minálunk, 
nincs máshol sehol. Például kis vad, fogoly, 
nyúl van máshol is annyi, mint nálunk. De 
ott hiányzik a farkas,' a medve, a vaddisznó 

meg a szarvas. S ott, a hol ezek vannak, a 
kis vad kevés. 

így volt ez a régi időben is. Azért száza¬ 
dok előtt, — az Árpádok és a vegyes házak¬ 
ból származott királyaink idején - - gyakorta 
jártak el hozzánk vadászni idegen uralkodók. 
Mert hát a vadászat fejedelmi szórakozás volt 
mindig, kezdve Assyria régi királyain. S Nagy 
Lajos, vagy Hunyadi Mátyás idején sokszor 

látogattak el hozzánk idegen koronák viselői, 
hogy a magyar király vendégei gyanánt a 
vadászat örömeiben részt vegyenek. 

Mohács óta ez megváltozott. A Habsbur¬ 
gok, bár többnyire szenvedélyes vadászok vol¬ 
tak, nem igen vadászgattak Magyarországon. 
Annál kevésbé hívtak ide idegen uralkodókat 
vendégekül. Egész a mi időnkig nem járt 
nálunk vadászni idegen koronás fő. 

Franklin-Tanralat nyomdája, Budapest. IV., Egyetem-ntoia 4. g». 

I I . VILMOS NÉMET CSÁSZÁR KARAPANCSÁN, A SOKÁCZ N É P KÖZÖTT. — Jelly Gyula fölvételei. 
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Vilmos császár azonban többször is föl¬ 
kereste pagonyainkat. De ő se a királyunk 
vendége gyanánt vett részt a vadászaton, mint 
a hogy a boldogult angol király - - trónörö¬ 
kös korában - - szintén nem az ö vendége¬ 
ként vadászott nálunk. Sőt maga a trónunk 
örököse is nem királyi területeken vadász, ha 
egyszer-egyszer ide hozza a nemes passzió. 

És ha Vilmos császár ismételten jön hoz¬ 
zánk vadászni, - - ez nekünk kétszeresen jól 
esik. Ha a királyi vadasokat keresné fel, úgy 
magyarázhatnánk, hogy csak a politika hozza 
ide. Emígy pedig tömjénezhetünk a saját hiú¬ 
ságunknak, s elhihetjük (vagy legalább el¬ 
hitethetjük magunkkal,) hogy nemcsak vad¬ 
jaink bősége vonzza, hanem az irántunk ér¬ 
zett sympathia is. A hogy néhai való őse, 
Brandenburgi György herczeg, a szeretetre 
méltó lovag éveket töltött Magyarországon, 
mert megszerette annak népét, elhihetjük 
Vilmos császárról is, hogy megkedvelte ezt a 
nemzetet. Elhihetjük annál inkább, mert bi¬ 
zonyságot tett róla. Úgy szólott hozzánk 
abban a bizonyos pohárköszöntőjében, a hogy 
Bécsből nem szóltak hozzánk soha, — s meg¬ 
nyerte szivünket egy pillanat alatt. Ez pe¬ 
dig csak úgy lehetséges, ha a szeretet köl¬ 
csönös. 

S ne is keressünk ebben a szeretetnyilvánu-
lásban politikát. Vilmos császár jól ismeri a 
mi históriánkat, az a felköszöntője is bizonyí¬ 
totta, hogy jobban, mint a bécsiek. Bizonynyal 
tudni fogja tehát, hogy mindig a germánság 
oldala mellett állottunk, mikor a szlávsággal 
szemben a hegemóniáról volt a szó. Hiszen 
Árpád is, mint Arnulf bajor fejedelem szövet¬ 
ségese jött át először a Kárpátokon, hogy meg-
döntse a morvák erejét. Vilmos császár a hár¬ 
mas-szövetségnek nemcsak oly támogatóit lát¬ 
hatja bennünk, a kik addig hűek csupán, a 
meddig a szerződés őket köti, hanem felismer¬ 
hette történetünkben azt a tényt, hogy a nyu¬ 
gati kultúra támogatásában kitartottunk min¬ 
dég rendületlenül. 

És ezért a megismerésért fogadtuk ötét a 
szivünkbe, s jól esik nekünk, hogy körünkben 
töltött néhány derűs napot 

KOPORSÓ ÉS BÖLCSŐ KÖZT. 
Anyám, ha egyszer végre visszatérek 

És ottmaradok mindörökre nálad, 
Ha ráborulok régi küszöbünkre 
S megcsókolom az áldott, ősi fákat 
És fáradottan, könnyesen remegve 
Nézek szemedbe. 

Várj akkor engem, mert jövök egy este. 

Ősz lesz, tudom, biborló fény czikáz. 
Bőt esti láz. 
Nagy vaskapunk mennydörgve összerendül, 
Hogy fázva átremeg az ősi ház 
A félelemtül. 

De ne ijedj meg, jöjj elém szelíden, 
Bármily ijesztő nagy leszek s fehér, 
Zárj a karodba s ne keresd a szívem, 
Mit ellepett a csúf, fekete vér, 
Csak nézd kialvó, fénytelen szemem, 
Csak simogasd a főmet csendesen. 
Én sem mesélem el neked, hogy éltem 
Fekólyes csókok közt, világos éjben, 
Csak nézlek egyre, mint a múltba rég 
8 akkor megértem majd, te vagy a kezdet 
S te vagy a vég. 

Némán lefekszem a fehér, nagy ágyba, 
Én, szólni nem tudó öreg baba 
És a szivemből ajakamra reszket 
Az életem eltűnő dallama. 
Te hallgatod, mint bölcsőnél virasztó 
Merengve, mosolyogva, szomorún 
S koporsó és bölcső közt tétovázva 
Fonod fehér halotti koszorúm. 
Múlik az est majd s vissza-visszasóhajt, 
Gyógyítva rebben könnyes mosolyod 
S könynyel, virággal, régirégi dallal 
Szegény fiad halálba dalolod. 

Kosztolányi Dezső. 

SOVÁRGÁS. 
Oh be jó volna most, a szürkeségnek 
Ez ellankasztó gyászában, ha lágyan 
Angyali, virágtesttel idehajló 
Asszony ölelne; s csengene szavában 
A szerelem tündéri templomának 
Harangzengése . . . Oh be drága volna 
Az a szív, az a szem, az a száj, az a kar, 
Mely rám szerelemmel hajolna. 

Oh be jó volna most, ha piczi fészek 
Hármas madara: mi ketten s a gyermek, 
A szent boldogság vágytalan álmában 
Úsznánk, míg körül altatóra vernek 
Az idők és a végtelen órái. . . 
S nem kopogtatna gj ászangyal se testem, 
Se szobám ajtaján . . . Ölembe hullna, 
A mit olyan sírván kerestem . . . 

Szivem, én árva szivem ! Elhal a nyár, 
S te az élet lehervadó kertjében, 
Utolsó őszi rózsa, mit akarsz még ? 
Mért nem virultál a tavasz delében ? 
Mért nem nyitottad pompázón a napra 
Szent éji szirmod, biborszin virágom ? 
A visszahozhatatlan elrepült már, 
Oda van, oda ifjúságom. 

Óh véghetetlenség gyászában élő, 
Emberi fájdalomnak összesége : 
Én a kereszted hordozom.. '. Mikor zeng 
A megváltó szó lelkem éjjelélt ? 
Mikor lobban ki társtalan világa 
Életem magátfogyasztó tüzének? — 
Óh boldogok, a kik meg sem születtek! 
Boldogok, a kik már nem élnek. 

Oláh Gábor, 

VICZA REGÉNYE. 
HEGÉN*. (Vége.) 

Irta Zsoldos László. 

- Ohohó ! Viczczuska! - - zepperlizett az 
ágyam közelébe (de nem egészen melléje) lovag 
Kramolin Titusz, a váczi-utczai kitűnő táncz-
mester. — Hát mekkütöte falba szepp fejjecs-
kéjit, Viczczuska? Herr von Fatia Nekra parr-
langbann ? 

— Én? — Önkéntelenül is a fejemhez kap¬ 
tam. Vastagon be volt kötve. - - Jé! Csak¬ 
ugyan ! — és csak most kezdtem visszaemlé¬ 
kezni az alagútban történtekre. - - Istenem, 
hát megmenekültem! Oh, Jákob ! . . . 

- Vagy igen, - - emelkedett szólásra a puji 
medve. — Ép akkor kukkantani ki az ablakon, 
a mikor Vicza nagysámot az a bitang, kuruzsló 
Mara a kézinél fogva kezdte húzni magával a 
fák között, mint a hogy az ökröt vezetik nálunk 
a vágóhídra. Föltűnt a dolog, s mondok, a lel¬ 
kem aranyos nassám úgyis úgy alszik, mint a 
kit kupán vágtak, hát kaptam magamat és utá-
nok lestem. A mikor aztán besurrantak a vas¬ 
ajtón, hát én is odalopództam. Hát így történt. 
Csak már azt a szép kis buksi fejecskéjét ne 
verte volna be a falba, kis nagysám, hogy a 
mennydörgős mennykő csapjon bele abba az 
alagútba! Kellett épen ott lenni annak a buta 
omladéknak? 

- Köszönöm, — nyújtottam feléje a keze¬ 
met, - - köszönöm, édes Jákob. 

S rögtön megint az anyuskámhoz fordul¬ 
tam ; nem akarok hizelegni magamnak, de az 
örömtől valósággal csicseregve, mint napkölte-
kor a madár: 

- Te édes! Csakhogy nem vagy már be¬ 
teg ! . . . Úgy reszkettem érted! 

A mama megcsókolta az arczomat. 
- Tudom. Flóra mindent kivallott a csend¬ 

őröknek. Majdnem a halálba mentél érettem... 
Hja, - - mosolygott aztán kissé még bágyad¬ 
tán, hanem annál bajosabban, — engem meg¬ 
gyógyított az őrnagy úr . . . Képzeld, megtalál¬ 
ták a főpostán Jákob pénzeslevelét Hát persze, 

hogy igazán. Ott volt beleszorulva az irómap-
pám itatósa alá az asztalomon. A manó gon¬ 
dolta volna, hogy még ott is keresse . . . 

— Dehogy. Ma reggel, — csevegett tovább.-
Igen, ma történt. Most? Most éjfél felé jár 
az idő. 

Bisszony, ma rekkel. Kekkel kilencz óra-
korr nekem gyüt ety detektív a főkappitánysák-
rul és hozta ázz irást, hotty vegyem vissza 
pénszt, mert pénszess levelet mekktalláltak. És 
észt asz örrömhirrt, hehehe, Kramolin major 
báccsi szemmélyesenn akkarta elhoszni szepp 
mámmá, mekk szepp lánnyánakk, hihaha, mein 
compliment, Viccuska, gratulálom szerencsének. 

Ismét elérzékenyültem. 
- Oh, kedves, jó őrnagy úr, igazán . . . én 

nem is tudom . . . hogy mivel háláljuk meg 
azt a . . . ezt az . . . de anyuskám, hát hogy is 
tudjuk mi majd megköszönni az őrnagy úr jó¬ 
ságát? 

A dinnyefejű roszkedvűn morgott magában 
valamit és félrefordult, mintha nem akarná, 
hogy lássuk az arczát. 

Titusz lovag egy tánczlépést tett hátra, az¬ 
után ismét előre. 

— Kramolin major báccsi nem tét semitsse, 
Viczczuska, csakk Kramolin major báccsi meg¬ 
köszön Istenek, hotty magukk mekszabadultakk 
ikkaztalan bajbuL Kramolin major báccsi -
most egészen az ágyamhoz lépvén, a kezét 
nyújtotta a mamának meg nekem, — Kramolin 
major báccsi márr naggyon örekk ember ahoz, 
hoty olyan bálátt kérjen Viczczuskátul, a mi¬ 
lyent — auf mein Ehrenwort, Viczczuska ! -
szívibül szerettne. Kramolin báccsi már nem 
kórr sémit Viczczuskátul, mekk a szepp mam-
mátul, csakk áztat (hirtelen eleresztette a ke¬ 
zünket, s kikapván a zsebéből a lepedő nagy¬ 
ságú zsebkendőjét, elkezdte vele törülgetni a 
könnyzacskós szemét, s úgy folytatta zseb¬ 
kendővégről), hoty ne felejtsék el, a mikkor 
mekhalt, amedik pedikk él, hátt sokszori- szab-
bad letyen szekkény Kramolin major bácscsi-
nakk séttálni megukall a Váczczi-uczában . . . 

Meghatottan szorítottuk meg a jó öreg kezét. 
— De az Istenfáját, — csapott beléje ebbe a 

szinte ünnepies hangulatba Jákobnak a hangja, 
mint valami mennydörgés, -— volnék csak én 
az őrnagy úrnak a helyében, tudom Istenem, 
mást mondtam volna! 

Noha már körülbelül mind a hárman tisztá¬ 
ban lehettünk vele, hogy mi volna az a «más», 
a mit az én megmentőm mondana Kramolin 
bácsi helyében, mégis erre a kifakadásra meg¬ 
lepetve irányítottuk rá a szemünk kereszttüzét: 

- Mitt? Mitt? (az őrnagy). 
- Nos? (az anyus). 
- Oh, oh, mért olyan elkeseredett, édes 

Jákob? (ezt meg jó magam mondtam). 
A puji medve, úgy látszik, elvetette a suly¬ 

kot a bátor szókimondást illetőleg, mert a sza¬ 
pora kérdésektől egyszeriben megzavarodott. 
Egyet hunyorított, majd megint elkezdte va¬ 
karni a balkezével a jobb fületövét. Nyelt is 
egyet, meg köhintett is, azután végre nagy kín¬ 
nal kibökte : 

- Hát ha már benne vagyok, kimondom. 
Hogyis? Hm. No igen. Hát, tetszik tudni, van 
nekem egy tehenem és van annak egy borja. 
Aztán hát, — hühü — ha úgy látom őket, hát 
nem tudom, hogy melyikben gyönyörködjem 
inkább, olyan szép állat mind a kettő . . . 

- Waa sagt ér? Was sagt ér? — fordult 
idegesen az anyámhoz az őrnagy, a ki alkal¬ 
masint nem akart hinni a fülének, vagy, mivel 
valami nagyon sértőt talált ebben a beszédben, 
hát kezdett felbuzdulni benne a megalvadt 
katonavér. Az én anyuskám azonban elnevette 
magát: 

- Nincs semmi baj, édes őrnagy úr! Ki-
ösmertem én már az én emberemet! Ha nem 
csalódom, Jákob úr mostan . . . 

— No igen, csókolom azt az édes kacsóját, 
nassám. Ne tessék szó szerint venni a szava¬ 
mat, de igazán olyan . . . 

És, miközben újra elakadt, pipacsvörös arcz-
czal hol rám, hol a mama felé kapdosta této¬ 
ván az izgalomtól csillogó tekintetét. Én le¬ 
sütöttem a szememet, hanem csak azért, hogy 
sunyin annál jobban odalássak. Ö meg a vas¬ 
tag új javai zavartan babrált a kabátja gombja 
körül. 

- Ejha, mióta beszélgetsz már Jákobbal, 
anyuskám, — akartam kérdezni tréfás csodál-
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kozással a mamától, — hogy már ennyire meg¬ 
szoktad a «szaftos» mondásait? - - Csakhogy 
erre a kérdésre már nem volt időm. Az édes 
ugyanis fürgén elejbém hajolva, mélyen a sze¬ 
membe nézett, s két tenyere közé kapván a 
piruló arczomat (Ugy-e, hogy kedves? 
súgta. - - Egész délután ilyeneket mondott!), 
búgó kaczajjal hirtelen a gyötrelmében való¬ 
sággal verejtékező medve felé fordította : 

- Tudja mit, Jákob? Válaszsza csak inkább 
ezt a boczit! 

- Pfrű, — hallottam a nagy darab ficzkó 
gyermekes szepegését, s a következő perczben 
a mama már odanyomta Áron. dinnyefejét a 
csöndes meghatottságtól remegő kezemfejére: 

- No, legyetek boldogok, gyerekek! 
- Hehehe, hihaha, — nevetett idegesen, de 

azért mégis oly becsületes örömmel az őrnagy, 
a ki a nevezetes lánykérés alatt egy lépést hát¬ 
rább húzódott az ágyam mellől, - - hát itty 
vattyunk ? Mennyaszon let a Viczczuska ? No. . . 
no . . . grattulálokk, szivbül grattulálokk. 

Megest buzgón megnyomkodta néhányszor a 
szemét a markában szorongatott lepedővel, s 
aztán, a mikor Jákob három-négy hatalmas és 
főként zajos csókot czuppantván a kezemre, 
valahogy kihúzta a fejét anyámnak a tenyere 
alól, s mint a ki valami nagy szégyenen esett 
keresztül, pironkodva somfordált odább a köze¬ 
lünkből, Kramolin bácsi egyszerre csak bele-
csimpajkodott a nyakába és — czupp-czupp, — 
össze-vissza csókolta: 

- Isten élteseim benetekket, fiamm ! Letye-
tekk boltogokk! 

Mire az újdonsült vőlegényem kitörő jó¬ 
kedvvel : 

— Hühü, hát mégis csak («czupp» az őr¬ 

nagyra) bájital volt abban a szilvóriumban, a 
melyikkel Tilda nagysám kínált meg tegnap 
délután! Mindjárt sejdítettem. («Czupp, kame¬ 
rád !») Csakugyan nem Hilda lesz a . . . 

Elhallgatott, és kibontakozván Titusz lovag 
öleléséből, megrökönyödve csapta a homlokára 
a vaskos tenyerét: 

- Tyhű, az Istenfáját, most majdnem bigá-
miába estem ! 

Ebben a pillanatban a csukott ablakon ke¬ 
resztül távoli czigányzene ütötte meg a fü¬ 
lünket. 

- Hol muzsikálnak ? - - fordultam Jákob 
felé, ismét felkönyökölve a párnámon. 

Az figyelőn illesztette a füle mellé a húsos 
mutatóujját, miközben behúzta a nyakát, mintha 
tilosban járna. 

«Két szép lánya van a kapi-tánynak, a 
Kapi-tánynak . . . » 

hangzott a banda zümmögése, s Áron meg¬ 
könnyebbülten eresztette le a füle mellől a 
mutatóujját: 

— Hál' Istennek, már nincs bigámia! Éjjeli 
zene van Pereszlényiéknél. 

— Mintha dalolnának is, — mondottam én, 
szinte előérzetteL — Édes Jákob Áron, nyissa 
ki piczit az ablakot 

cAz egyik szőke, a másik barna, 
Mind a kettő piros alma.» 

hallatszott most már meglehetősen tisztán 
két borízű férfihang. 

A vőlegényem szélesen mosolygó ábrázattal 
fordult felém : 

- No né, no né, hisz ez a mi patikusunk 
hangja . . . 

— Az egyik, — húztam följebb a nyakam¬ 
tól állig a takarót a betóduló hűs levegő¬ 
ben. — A másik pedig, — és mialatt most úgy 
villant össze a mosolyunk, mint a mikor a 
szemközt fekvő hegyoldalakon ugyanabban a 
pillanatban gyulád ki két lelkes, pajkos öröm¬ 
tűz, mind a kettőnknek egyszerre rebbent el az 
ajkáról ez a szó, hogy: 

- A másik pedig — a tanítóé . . . 
A mely közbejött eseménynek a hatása alatt 

anyám sürgetésére elhatároztuk, hogy nem vár¬ 
juk be a reggelt, a mint eredetileg tervben 
volt, hanem a részeg Szabó Mihálylyal való 
találkozás eshetősége elől még az éjszaka rög¬ 
tön útra kelünk. Most már természetesen nem 
egyenest haza Budapestre, hanem először îs a 
puji Jákob-kúriára, a melynek termeit Áron 
gavallérosan felajánlotta nekünk, megjegyez¬ 
vén, hogy ő maga meg az őrnagy, a kit szin¬ 
tén vendégének tekintett, ott tartózkodásunk ide¬ 
jére majd meghúzódnak valahol a kaszinó¬ 
vendéglősnél, «a kutyafáját!* 

Hamar összeszedtük a czókmókunkat, és az 
amúgy is alvó háziasszonyunktól el sem bú¬ 
csúzva, Áronnak dél óta ott várakozó hintáján 
áthajtattunk Pujra, a hova meg is érkeztünk 
szerencsésen, ép pitymallatkor. 

Másnap néhány fagyos búcsúzó sor és az el¬ 
látás fejében egy darab ötvenkoronás adatott 
föl a puji postán özvegy Szabóné czimére; har¬ 
madnap az egész puji társadalom elképedésére 
megültük szűk családi körben (Kramolin bácsit 
kiáltottuk ki vidám pohárcsengés közt a kö-
röcske látható fejének, - - a láthatatlan csa¬ 
ládfő tudniillik még mindig az én boldogult 
apuskám) Áronnal az eljegyzést. Kramolin 
bácsi úgy ült a mama oldalán az asztalfőn, 
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mint valami igazi örömapa. A második fogás 
után pohárköszöntőt mondott az öreg, a mely¬ 
ben megcsontosodott lojalitással először is fel-
köszöntötte ő Felségét, másodsorban pedig -
nem tréfából, hanem meghatottságában, az ajka 
szélét harapdálva beszéd közben, — felköszön-
tötte magamagát, a miért a mi boldogságunk 
szemlélésében a jó Isten — úgymond — öreg 
napjaira megadta neki, a mit világéletében 
hiába keresett, a boldogságot. 

— Kattona volttam, mekk mékk vagyokk iss 
in pension, — mondta, könnyet csalva mind¬ 
nyájunk szemébe, — hápporuppan is kitűnte¬ 
tem makkamatt, hanemm ászt kijjelentemm, 
hoty a lekszep csatát most nyertem akorr, a 
mikkor be tutam láttni, hoty örekk ember ne 
lettyen vén szammár, hoty fiatalokkat uty akar¬ 
jon szerettni, mintha örekk ember is fiatall 
vollna; nem pedikk uty, mint a hotty esz a 
fehhér hajj, mekk esz a fehhér pajussz mekk 
szakkal, a mi it le van beretválkoszva, meg¬ 
kívánja. Örekk ember, mint Kramolin Titusz 
major báccsi, szeresse ess szeretti iss nattyon 
fiatalokkat, mint észt a szepp mámmá mekk 
szepp lánnyá, de csakk uty, a hogy ety örekk 
báccsinakk dukkál. Titusz báccsi boldokk, hoty 
boldokknak láttja magukkat, boldokknakk láttja 
ikkenis: tittekket, éttes tyermekkeim, szepp 
Irrén mámmá, mekk a szepp Viczczuska lánnyá, 
mekk Viczczuska vőlekkénye, és most már nemm 
a Váczczi-utczában akkar séttálni veletekk, han-
nem it a pujji borbatviszi orszákutton. És hoty 
mindikk iten séttálhasonn fiatalokall, hátt Ti¬ 
tusz bácscsi mek fogja vásárollni Fatia Nekkra 
kastéllyát, a hol Viczczuska majdnemm alagútba 
belehalta. Elljen a fiattal párr! 

Mire három hót múltán megesküdtünk, Fatia 
Negra háza már nem volt többé Gábris bácsiéké. 
Azóta lovag Kramolin Titusz ül az ódon épület 
tornáczán, katonás merevséggel biczczentve rán-
czos, ősz fejével az úton alatta botrogó oláhok 
meghunyászkodott süvegelésére, s szinte fiata¬ 
los fürgeséggel tánczolva le elénk a tornácz fa-
lépcsőjén, ki a tágas udvarra, valahányszor a 
hintónk bekanyarodik a köves megyei útról az 
ő portája felé. 

A tanítói lak ajtajából tiszteletteljesen kö¬ 
szön felénk az új tanító. Mi csak «új»-nak hiv-
juk, pedig a «régi»-t már el is felejtettük. Föl¬ 
szedte az is anyjástul a sátorfáját; még akkor, 
azon az őszön megválasztatta magát valamelyik 
alföldi faluban. 

Gábris bácsiék, a kiket a birtok eladása meg¬ 
mentett a tönkrejutástól, hir szerint visszahur-
czolkodtak Nógrádba, Kisterennére, a hol a két 
utálatos liba talán még most is főzi a gyanút¬ 
lan fiatalembereknek a bájitalt. Mi pedig, Áron¬ 
nal meg édesanyámmal, a ki még a fegyelmi 
vizsgálat befejezése előtt kilépett a postahiva¬ 
tal szolgálatából, csöndes boldogságban és jó¬ 
módban éldegélünk hármacskán (jövő eszten¬ 
dőre már majd négyecskén) a mi kedves falusi 
fészkünkben és sohasem akkor vagyunk töb¬ 
ben, a mikor Titusz bácsi köztünk van, hanem 
mindig olyankor érezzük, mintha kevesebben 
volnánk, ha a jó öreg véletlenségből hiányzik 
a körünkből. 

A mi Áron szókimondó beszédmodorát és a 
marhaállomány köréből vett gazdasági hason¬ 
latait illeti, ezt anyussal egyetemben buzgón 
nyesegetjük róla. Hanem, bár a száj és köröm¬ 
fájástól, valamint a sertésvésztől már sikerült 
megtisztítanunk a nyelvét, ennél többre aligha 
jutunk nála, s az igazat megvallva, nem hiszem, 
hogy példának okáért az «Istenfáját» valaha ki 
tudnók ültetni a szájából. 

No, de sebaj. A kiket már úgy megmart a 
képmutató mézes-mázas beszéd, mint a hogy 
bennünket, azoknak jó és édes dolog az Isten¬ 
fájának az árnyékában megpihenni. 

RÉGI MAGYAR VERSES FELIRAT ÉS 
RÉGI FALFESTMÉNYEK. 

A vágváraljai Balassa-kastélyban. 

A mondákbari és regékben gazdag Tren-
csén vármegyében, erdők koszorúzta nagy he-
gyek̂  alján, a gyönyörű Vágvölgye ölében 
elrejtve áll omladozó falaival a vágváraljai 
régi Balassa-kastély. Fölötte a hegy ormán 
Podrágyvárának százados romjai merednek az 

ég felé. Szomszédságában a Vágvölgy innenső 
partján a hegyormon Báthory Erzsébet híres 
Csejthe vára omladozik, a túlsó parton a 
temetvényi vár romja látható. Ez a rom valaha 
Bercsényi generális kastélya volt, a ki innen 
menekült ki Lengyelországba. 

Podrágyvárát a Podmaniniek építették, a 
későbbi századokban a Balassák lettek a vár 
urai. Az utolsó várúr báró Balassa Simon de 
Balassa-Gyarmath volt, a ki Giczi Magdalénát 
vette nőül. Podrágyvára ez időben már oly 
rozoga állapotban volt, hogy renoválni kel¬ 
lett volna. Balassáék azonban mást határoztak. 
Lent, a vár tövében új kastélyt építettek, le¬ 
költöztek a várból, mely idők során át rommá 
vált. Az új kastélyt, - - miként az a bejáró 
kapu felett bevésett feliraton ma is olvas¬ 
ható — báró Balassa Simon és neje, Giczi 
Magdaléna 1631-ben építették. A latin szövegű 
felirat, mely fölött a Balassa- és Giczi-család 
czímere van, így hangzik: 

ANNO MDOXXXI 
AEDIFIC. IV. HOC INCHOATVAT QU. DVOB. 

ANNIS COSVMATV ÉT EKREKTV POSITIS FVNDAMENTU 
ÉT IMESIS SPECT. ÉT M. G. G. J. BAEONI 
8IMON1S BALASSA DE BALASSA-GTARMATH 

CV. CON HOVALI GÉN. AC MAGNA DNA MAGDALENA 
GICZI FIDE DEO ÉT SEMPEK CONFIDE JEHOVAE 
QUIQDE ANIMAM CÜKAT COEPUS ALITQU. TWM. 

A kastély termeinek falait falfestményekkel, 
latin és magyar felírásokkal és rigmusokkal 
ékesítették. Hosszú és vígságos életet töltöttek 
itt Balassáék, de utód nélkül halván el, a 
kastély idegen kézre került. Egy későbbi gaz¬ 
dája a kastély termeinek feliratait és falfest¬ 
ményeit bevakoltatta és a falakat fehérre me¬ 
szeitette. Jelenleg báró Popper Árminné tulaj¬ 
dona. Már régóta lakatlan és esőverte falai 
omladozóban vannak. 

Evek előtt Trencsénmegye egyik főszolga-
birája vadászás közben betévedt az omladozó 
Balassa-kastélyba. Körüljárva a termeket, az 
egyik terem falán a lemálló vakolat egy része 
alatt régi magyarnyelvű felirat néhány szavas 
töredékére akadt. A főszolgabíró ezt egy alka-
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lommal elmondta dr. Pechány Adolf tanárnak, 
a Vágvölgy jeles történetírójának, a ki levél¬ 
ben hivta fel a leletre a Műemlékek Országos 
Bizottsága figyelmét. Boldogult Schönherr Gyula 
vette a kezébe a levelet, de betegsége meg¬ 
gátolta abban, hogy személyesen utazzék Vág-
váraljára. Megkérte barátját, dr. Lavotta József 
miniszteri titkárt, a földmivelési minisztérium 
felvidéki kirendeltségének vezetőjét, hogy uta¬ 
zásai közben szálljon ki Vágváralján, hol a 
régi Balassa-kastélyban egy régi magyarnyelvű 
felirat töredéke található és küldje meg neki 
a felirat szövegét. 

Közbejött körülmények folytán Lavottának 
csak mostanában volt alkalma a vágváraljai 
kastélyt fölkeresni. A kastélyban szerzett tapasz¬ 
talatairól levelet intézett a Petőfi-társasághoz, 
tudatva és a társaság figyelmét felhíva, hogy 
a kastély egyik termében rátalált nemcsak 
egy versnek látszó felirat töredékére, hanem 
némi falfestmény nyomaira is. A vakolatnak 
nagyobb területen való levételétől tartózkodnia 
kellett, s így újabb versszakot, valamint más 
helyen a falfestmény folytatólagos részeit nem 
kutathatta feL 

E sorok írója a levél vétele után Balogh 
Budolf, a «Vasárnapi Újság* fényképészének 
kíséretében Vágváraljára utazott, a hol hárman 
dr. Lavottával együtt hozzáláttak a további ku¬ 
tatáshoz. A vakolatot némely helyen csak nagy 
Vigyázattal és nehezen lehetett eltávolítani. 
Több órai munka után sikerült a vakolat egy 
részét sértetlenül lefejteni és előtűnt a vers 
második strófája is több falfestménynyeL Saj¬ 
nos, a vers teljes szövegét nem lehetett meg¬ 
menteni, mivelhogy a vers szövegének egy 
része az esőtől lemálló vakolattal együtt már 
régebben lehullt és elporladt. A vers, mely 

arról szól, hogy milyennek kell lennie a jó 
asszonynak, két strófából áll, s minden strófa 
tizennyolcz verssorból. Az elsőből tizenkettő, 
a másodikból nyolcz sort sikerült kihámoz¬ 
nunk a következőkben: 

Ne legyen hir hintő és hir tudakozó 
Cifra ruházatra ehut vágyakozó 
Szomszédtársán mit lát ne tessék hogy mind jó 
Érték felett való és csak bujálkodó. 
Ne adjon se vegyen kétes ajándékot 
Kiből gonosz hírnek építsen hajlékot 
Gonosz távoztasson élhetlen játékot 
Eágalmazására adván martalékot 
Ne hagyja értékét se ő nemzetségét 
S kisebbnek ne vélje abból ő erejét 
Kevélység faijával ne pökje tenyerét 
S férje fején felül nem emelje fejét. 

n. 
Mord se igen víg se légyen szeszélyes se 
Tűrés és szenvedés szivét vezérelje 
Józanság a gondok lánczos hordozója 
Kószegítő bortól magát mindig óvja 
A tiszta életnek viselje palástját 
Kegyes életűnek mondathassa magát 
Istenfélelmének vagdossa szablyájat 
Szitok átkozódás ne mozgassa száját 

Ügy a versfelirat, mint a falfestmény a kas¬ 
tély emeleti részének középső termében talál¬ 
hatók. A verses felirat a baloldali ablak felett 
van. A falfestmény halvány kadmium sárga 
alapon, aczélkék színnel van kézzel festve, a 
természetes nagyság négyszeres nagyságában, 
stilizált szőlőinda-ágakkal és levelekkel. A rajz 
alulról fölfelé halad és a padlótól, számítva 
körülbelül két méter magasságban kezdődik, 
a mennyezetig terjedő, körülbelül másfél méter 
széles csíkban, s bizonynyal az egész szoba 

körül fut. E teremben a mennyezet egy része 
beszakadt, a többi helyén ép fagerendázatu. 
További falfestés található a szomszéd szobá¬ 
ban, kariatid alakok között tíz-tizenkét darab 
körülbelül egy méter magasságú festett czimer 
latin felírásokkal. Valószínű, hogy ez a terem 
volt a kastély czimerterme. 

A többi szobák falán nem kutattunk, ava¬ 
tatlan kezünk miatt tartózkodtunk a vakolat¬ 
nak az összes termekben való levételétől, re¬ 
mélve, hogy megkezdett munkánkat szakava¬ 
tottak majd folytatni fogják. Minthogy úgy 
a versfelirat irodalomtörténeti szempontból, 
mint a falfestmény művészettörténeti szem¬ 
pontból esetleg értékkel bírhat és miután az 
omladozó kastély mostani állapotában előre¬ 
láthatóan rövid idő alatt tönkremehet: ez úton 
hívjuk fel a Műemlékek Országos Bizottságá¬ 
nak figyelmét arra, hogyha netán indokolt 
volna további lépéseket tenni, úgy mielőbb 
intézkedjék ez iránt. Dr. Lavotta József, a ki 
állandóan Zsolnán lakik, támogatásával kész¬ 
séggel áll a bizottság kiküldöttjeinek rendel¬ 
kezésére. 

Kéry Gyula. 

TSUMEZANE SZANO. 
Elbeszélés. — Irta Szemere György. 

Ez az odavetett pasztell-kép az orosz-japán 
háború idejében alighanem jobban hatott volna, 
mint ma. Akkor még jobbára ismeretlen volt 
Kelet vezérnépének intellektuális értéke s a 
czivis romanusét is megszégyenítő virtusa. 
Az aktualitás keretében megmozdult, megso¬ 
kasodott volna a Tsnmezane durván tagolt 
vasfeje s a rávetített fényből annyi világosság, 
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a mennyi a megértéshez elég, esett volna ta¬ 
lán a nemzetére is. 

Ma már tudjuk, hogy kicsoda a japán. A To-
gók és Kurokik villamos reflektorai nemcsak 
az ellenséges hadállásokra vetettek fényt az 
éjben, bevilágították az évezredeken át homály¬ 
ban maradt Japán-birodalmat is. 

Egyszóval nem aktuális többé a Tsumezane 
Szánó arczképe, mindössze egy viszonylagos 
értékű apróság, melyet emlékeim képtára szá¬ 
mára kaptam le: nekem becses, másoknak 
szemében ellenben csak annyit ér, mint a 
mennyi lelket beléje önteni képes voltam. 
S ez vajmi kevés. Annyi csak a mennyi ér¬ 
zései eredendő melegétől megfosztott vénülő 
szivem apró értékeiből gyermekkori japán ba¬ 
rátom számára harminczöt elkallódott esztendő 
multán még megmaradhatott. 

Mert épen harminczöt esztendeje annak, 
hogy megismerkedtem Szanóval... A bécsi 
Therezianum növendéke voltam. Odajött né¬ 
met szóra és európai műveltséget tanulni Szánó 
is. Nem érkezett meg pontosan a tanév ele¬ 
jére, de Rack úr, a prefektusunk már az 
első napon tudatta velünk a jövetelét. Egy¬ 
ben kioktatott bennünket - - (akár a hires 
túrái pap, a ki József császár számára azon a 
czimen kért Istentől áldást, hogy hiszen az 
is az ő teremténye, nem tehet róla szegény, 
hogy németnek született,) — kioktatott ben¬ 
nünket Eack úr, hogy emberségesek legyünk 
az eljövendő sárga fiúhoz, ne nevessük ki 
nemzeti szokásaiért, inkább barátkozzunk vele, 
ha lehet, hogy mennél hamarabb megszelí¬ 
düljön. 

Megszelídülj ön ? . . . Annak, a ki szelidítésre 
szorul, vadnak kell lennie, gondoltuk magunk¬ 
ban s vegyes érzelmek között vártuk exotikus 
tanulótársunkat. 

Főképen arra voltunk kíváncsiak, hogy 
nyersen eszi-e a húst, vagy sülve; késsel szeli-e 
föl, vagy elég-e neki ahhoz a körme is? Az¬ 
tán meghagyják-e a czoffját (a nélkül nem 
tudtunk japán embert elképzelni), vagy lenyir-
ják könyörtelenül ? . . . Engedelmeskedni fog-e 
a professzor uraknak s nem fog-e, ha meg¬ 
haragszik, az orrunkba harapni? 

Azt egész biztosra vettük, hogy mezítláb és 
selyemszoknyában fog berukkolni két-három 
maki majom társaságában egy-két tuczat pa¬ 
pagájjal, hogy addig is legyen némi szórako¬ 
zása, valameddig elsajátítja a német szót és 
bécsi erkölcsöket... 

Óriási csalódások értek bennünket. Meg¬ 
érkezvén Szánó, kitűnt, hogy eltekintve sárga 
bőrétől s mandula szemétől, egész rendes fiú, 
csak olyan gyerek, mint mi, mindössze für¬ 
gébb valamivel. Úgy tudta a német nyelvet, 
mint a karikacsapás, késsel, villával evett és 
a mellett mindig mosolygott, olyan illedelmes 
és szelíd volt, mint egy öreg márki. . . 

- Ennyi az egész! - - sóhajtott fel csaló¬ 
dottan egy cseh fiú. - Se majom, se papa¬ 
gáj, se ezoff? 

Haragudtunk Eackra, hogy felcsigázta a 
fantáziánkat. 

Ennek kell szelídülnie? Hisz olyan 
mélák ez, hogy inkább még vadítani kellene 
rajta, hogy hozzánk passzoljon. 

Nem tetszett nekünk a dolog sehogy. Eosz 
néven vettük Szanótól, hogy megjelenése nem 
felelt meg a várakozásunknak. Megirigyeltük 
a modorát, a mosolyát, eleven s mégis ügyes, 
előkelő mozdulatait. Bosszantott bennünket, 
hogy külömb mert lenni nálunknál bármely 
tekintetben is. A fajgyűlölet ösztöne hovatovább 
úgy elhatalmasodott gyermekszívünkön, hogy 
még a szigorú úri nevelés zománczát is leőrölte 
róla. Nem csináltunk titkot belőle, hogy meg¬ 
vetjük a sárga fiút. Ráfogtuk és -nyíltan a 
szemébe mondtuk, hogy tisztátalan és pézsma-
szagú. Elfintoritottuk orrunkat, ha mellénk ült 
s nem reflektáltunk a szavára. 

A kis mosolygó szemű sárga fiúcska, ezer 
mértföldnyire hazájától, azoktól, a kik szerették, 
játszottak vele, örültek a kaczagásának — 
egymagára maradt kegyetlen fehér embertársai 
rengetegében : megvetve, elhagyatva, egyedül... 
És lassacskán, ha nem is fogyott el, de meg¬ 
fakult a szíve visszfénye: mosolya elszomoro¬ 
dott, megbágyadt, lelkes, ragyogó szeme. 
. Én észrevettem rajta ezt a változást, meg 

is sajnáltam érte, de a közhangulattal egyelőre 
még nem mertem szembeszállani. Az energiám 
később jött meg. Akkor, a mikor kisült, hogy 
Szánó szorgalom és tudás tekintetében is kü¬ 
lönb valamennyiünknél. Annyira, hogy meg 
se lehetett a vele való versenyzést kisérleni. 
Egy Illowszky nevezetű fiúval élet-halál har-
czot vívtam az elsőségért, Szánó előtt szívem 
egy hirtelen felbuzdulásának engedve, letettem 
a fegyvert. 

— Szánó, te vagy az első, - - fejeztem ki 
előtte hódolatomat egy briliáns felelete után. 

A kis sárga gyerek nem reflektált szóval az 
elismerésemre. A fal felé fordult pirulva, 
zavarodottan. Láthatólag szégyellte magát. 
Mint később kiderült, azt hitte szegény, hogy 
én is gúnyt űzök belőle, mint a többiek. 

Ám rövidesen kitűnt, hogy tévedett... 
A következő napon valami kemény földrajzi 

leczke miatt nem vettem igónjbe azt az egy 
órai szünidőt, a mely ozsonna után kidukál 
a tanulónak. Társaim a kertbe mentek lap-
dázni, én fent maradtam a társalgóban. De 
ott maradt Szánó is. (Vele úgy se játszott 
volna senki se.) Csöndesen meggubbaszkodott 
a székén, tenyerébe hajtotta fejét, nem nézett 
se jobbra, se balra. A mig ón ordítva ma-
goltam Afrikát, hogy jobban belemenjen a 
fejembe. A biliárd körül kerengtem, mert sze¬ 
rettem nyargalva tanulni s rá se néztem Sza-
nóra, valameddig el nem végeztem a felada¬ 
tomat . . . 

Akkor rátévedt a szemem. Megfájdult a szi¬ 
vem, oly szomorúnak láttam az elhagyott 
sárga fiút. Hozzá mentem. 

- Mit csinálsz, Szánó ? 
Zavarba jött. 
— Semmit, — hebegte, - - haza gondoltam. 
— Tudod a földrajzot? 
— Tudom. 

- Te igen könnyen tanulsz, - - jegyeztem 
meg némi irigységgel. 

- Szeretek tanulni. . . 
- Én nem, - - vallottam be neki az iga¬ 

zat, - - inkább csak kötelességből magolok és 
büszkeségből, mert szégyelleném, ha lefőzné¬ 
nek ezek a németek. 

Szanonak felragyogott a szeme. 
- Igen, a kötelesség: az a fő ! . . . Azt tart¬ 

ják a te hazádban is? 
- Nem épen - - világosítottam fel őt, -

nálunk a becsület a fő. 
— A becsület? — jegyezte meg Szánó csa¬ 

lódottan. - - Az még semmi nálunk, mert 
magától értetődik. 

- És miből áll nálatok a kötelesség? -
kérdeztem kíváncsian. - - K i szabja meg azt? 

— A lelkiismeretünk. 
— S ha rósz a lelkiismeretetek ? . . . 

- A mi lelkiismeretünk nem téved soha. 
Mi tudjuk, mi a jó. Úgy születünk. 
^ Szünet... Ott akartam hagyni Szanót, de 
ő visszatartott. 

- Szabad valamit mondanom? 
— Tessék, Szánó. 

- Ne haragudjál reám azért, mert meg¬ 
tanulom a leczkémet, s akaratlanul verseny¬ 
társad lettem. Nem tehetek róla. A kötelessé¬ 
gem. S a mi vallásunk szerint a kötelességet 
megszegni ép oly bűn, mint nálatok lopni vagy 
csalni . . . Ne haragudjál reám.. . 

Akkor persze még nem éreztem a Szánó 
grandiózus szavainak a súlyát, gyermekszemem 
át nem hatolt azon a perspektíván, a melyet 
feltártak. Csak a szivem mozdult meg: érzé¬ 
keny, falusi gyermekszivem. 

Nem haragszom én rád, Szánó! Miért 
gondolod ? 

- Mert mindenki gyűlöl itt engem. Azt hi¬ 
szem, azért, mert sárga vagyok. 
, - - Én nem ! — jelentettem ki lelkesen. -

Én magyar vagyok, igazságos vagyok... Nem 
tehetsz róla, hogy sárga vagy. 

Szánó elkapta a kezemet és elkezdte szo¬ 
rongatni. De úgy! . . . Átfutott a melegség 
ereimen. 

- Legyünk jó barátok - - mondtam. 
A kis japán csak tovább szorongatta a ke¬ 

zemet. Nem fért ki torkán a szó. A helyett 
a szeme csurrant meg. 

Megöleltem, megcsókoltam, aztán sírva fa¬ 
kadtam magam is. 

II. 
Ettől a pillanattól kezdve már nem állott 

egyedül a japáni fiú. Melléje szegődtem egész 
lelkemmel s kitartottam mellette emberül. Ha 
csúfolni vagy bántani merte valaki, összecsi-
korítottam a fogamat: 

— Úgy csúfold az én barátomat, hogy 
velem gyűlik meg a bajod . . . 

Bántam is én, hogy ezzel magamra zúdí¬ 
tottam a közvéleményt s a helyett, hogy vé-
denczem helyzetén javilottam volna, a maga¬ 
mét is aláástam. Megért nekem annyit a 
Szánó barátsága, mint a mennyi áldozatot 
érte hoztam. Az a temérdek kincs, a mit ő 
számomra a szivében tartogatott, száz annyi 
veszteségért is kárpótolt volna. 

Most már le sem tudom írni, hogy rótta 
le Szánó - - irányomban a háláját, mily sze¬ 
retettel ragaszkodott hozzám, csüggött az aj¬ 
kamon tekintete; mint sápadt el, mikor meg¬ 
akadtam a leczkében, — hogy reszketett min¬ 
den izében, ha bántottak közös ellenségeink. — 
Eégen volt! Az érzések húrjai megcsendesedtek 
35 év alatt, a régi — melódiák sem igen jutnak 
már az eszembe . . . Nagyon szerettük egymást: 
ma már nem tudom magamat máskép kifejezni. 

A tanév vége felé egy küldeményt kapott 
Szánó Japánból. - - Együtt bontottuk fel a 
csomagot. Hatalmas oxydált ezüstedény volt 
a tartalma. Értékes ötvösmunka, de annál is 
értékesebb volt az ördöngős, mesébe való 
szerkezete. Pedig csak egy tintatartó volt. De 
miféle tintatartó! Olyan, a miből 100 évig ki 
nem fogy a tinta. Maga Szánó mondta s arra, 
a mit Szánó mondott, meg lehetett esküdni 
vakon. Különben magyarázatát is adta a bűvös 
edény fortélyának. Két rekeszből állott a tinta¬ 
tartó belseje. Az alsó, a sokkal nagyobbik, 
finom tust tartalmazott, a felsőbe, melyet 
amattól egy érzékeny lemez választott el, 
vizet kellett önteni, a melynek súlya nyomást 
gyakorolván az érzékeny lemezre, valami 
automatikus szerkezet útján egy deczigramm 
tust váltott ki az edény aljából, a mi egy 
pillanat alatt befeketitette a decziliteres tar¬ 
tályban levő vizet. 

Ilyenformán 100 liter tustintát lehetett a 
Szánó bűvös tintatartójából kiszorítani; a mi 
tekintve az igazi japán tus csodás szaporasá-
gát, még soknak sem mondható. 

Szánó másnak nem is mutatta meg a tinta¬ 
tartóját. De nekem nem fért a bőrömbe — 
elpletykáztam a fiuknak, hogy Szánó micsoda 
értékes kincset kapott. 

Kinevettek. Egy német fiú szemembe mondta, 
hogy bolond vagyok japánostul... a japán 
azonkívül még hazug is 

Minden vérem a fejembe szökött. Túltengő 
faji büszkeségem dühhé csattant egy szem¬ 
pillantás alatt. Egy német meri nekem azt 
mondani, hogy bolond vagyok. S hogy az én 
kebelbarátom hazug ! . . . Öklömet összehúzta 
a görcs... Belevágtam a bántalmazom ké¬ 
pébe, hogy menten kibuggyant az orrán a vér. 

Nagy baj kerekedett ebből, csak az men¬ 
tett meg a kicsapástól, hogy kitűnő tanuló 
voltam. Ennek fejében mindössze két heti 
szobafogságra ítéltek. 

De nem volt nekem ez a szobafogság ke¬ 
serű. Sőt életem legszebb emlékei közé tar¬ 
tozik. Mert hiszen Szánó megosztotta azt 
velem... 

Elbeszélgettünk egymással az édes hazánk¬ 
ról, családi tűzhelyünkről, jövőnk terveiről, — 
nem kellett attól tartani, hogy kinevetnek 
gonosz pajtásaink. Kinyithattuk a szivünket 
egymás előtt teljesen, — közöttünk nem volt 
szégyenkezés... Barátságunk tüzében össze¬ 
olvadt minden különbség, a mely elválasztja 
egymástól a fajokat. Csak azt éreztük, hogy 
egymáshoz tartozunk, testvérek vagyunk. 

A tanév végén mielőtt elváltunk volna egy¬ 
mástól, Szánó elém tette legdrágább kincsét, a 
tintatartót és így szólt hozzám: 

- Ezt neked adom örök emlékül, addig 
tartson a barátságunk, valameddig ebben az 
edényben a tinta tart. 

Elsápadtam. Nem akartam az értékes tinta¬ 
tartót elfogadni. 

Szanonak egy könycsepp gördült ki a sze¬ 
méből. 

— Pedig neked hozattam - - mondta — 
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A Magyar folyam- és tengerhajózási-társulat új palotájának építése. — Kombolás a Molnár-utcza és Vámház-tér sarkán. — A Palatinus-bérházak építése a 
Margithídnál. — Beton-czölöpöző az Akadémia-utczában. — Házrombolás a Deák-téren (a hol a fal beomlott és több munkást maga alá temetett). — 

Az Irányi-utcza és Ferencz József-rakpart sarkán. 

ÉPÍTKEZÉSEK BUDAPESTEN. — Balogh Rudolf fölvétele. 

azért hozattam ezt, hogy el ne felejthess soha, 
rám g9ndolj, valahányszor belőle írsz. 

- Én meg mit adjak neked, - - fakadtam 
ki könyezve, - - a mi emlékeztessen reám? 
Nekem nincs olyan emlékem, a mi 100 évig 
tart. 

— Arra nekem nincs is szükségem, — mondta 
Szánó, - - mi japánok azt, a kit szeretünk, 
el nem felejtjük soha . . . Ha szükséged lesz 
reám valamikor az életben, - - tette hozzá, -
csak írjál nekem Nagaszakiba, én azonnal ha¬ 
jóra ülök és bárhol légy a világon, hozzád 

Szükségem lett volna a Szánó nagy, boldo¬ 
gító, lélekefősítő szivére, nem egyszer az élet¬ 
ben, de azért nem írtam neki Nagaszakiba. 

Elhagytam valahol a tőle kapott tintatar¬ 
tómat, a miből irnom kellett volna neki, - - s 
nem akarom, hogy ezt megtudja Szánó.. . 
Gondolna magában valamit, s nem bírnám 
elviselni azt a gondolatát. Ezer mértföldnyiről 
is jobban fájna az nekem, mint az én össze¬ 
vissza élő, kusza jellemű véreim leglesujtóbb 
Ítélete. 

Oh, a japán ember egészen más valami, 
mint mi vagyunk... Tisztább, erősebb nálunk¬ 

nál. Tökéletesebb, emberibb. Én tudtam, ki¬ 
számítottam, hogy győznie kell az oroszon. 
Csak a Szánó értékét kellett megszoroznom 
ötven millióval, a hány japán a Mikádó biro¬ 
dalmában lakik. 

Ötven millió ember, a kik között mindössze 
annyi a kötelességeiről megfelejtkezö, a mennyi 
nálunk a tolvaj, a csaló! 

Az oroszok birodalmában meg a köteles¬ 
ségtudó annyi 

Én ismertem Szanót. Az én számvetésem 
nőm volt nehéz. 
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V Á S Á R O S O K . — Rinyi Ede rajza. 

A HABSBURG-LOTHRINGENEK. 
Ferencz József király kor szerint a harma¬ 

dik a most élő Habsburg-Lothringenek közt. 
Idősebb nála Eainer főherczeg, a ki most 
nyolczvannegyedik évében jár és a felesége, 
Mária Karolina főherczegnő, ki nemsokára 
nyolczvanöt éves lesz. Az oly nagy életkor, 
minő királyunké, egyáltalán a ritkaságok közé 
tartozik a Habsburgoknak több, mint ezer 
éves családtörténetében. Lotharingiai ősapjuk, 
Bisvin, Verdun grófja, csak negyven évet ért 
meg, s aranylakodalmat egyetlenegy Habsburg 
házaspár sem ünnepelhette a Eainer főher-
czegi párig. Hogy így van, tanú reá Ferencz 
József király, ki ez öreg házaspár esküvőjé¬ 
nek ötvenedik évi fordulónapján így szólt a 
családi lakomán egybegyűltekhez: «A Habs¬ 
burg - Lothringen-háznak a legtávolabbi év¬ 
századokban kezdődő, jelentőségteljes esemé¬ 
nyekben gazdag családi története első ízben 
jegyzi fel egy ötven éves, örömben és bánat¬ 
ban kipróbált, boldog házasságnak lélekemelő 
tényét» 

A most élő Habsburg-Lothringenek, köz¬ 
tudomás szerint, mind Mária Terézia királynő 
leszármazottjai, mert a nagy királynő előtt a 
Habsburg-ház törzsöké kihalóban volt. Mária 
Teréziának tizenhat gyermeke volt. Ezek közül 
hat gyermekkorában halt meg; három (két 
leány és Miksa herczeg, később kölni érsek 
és választófejedelem) az egyházi rendbe lé¬ 
pett ; Mária Krisztina herczegnő, bár férjhez 
ment, gyermektelenül halt meg; II. József 
császár két leánya meghalt, az egyik nyolcz 
éves, a másik egy napos korában; Mária An-
toinette franczia királyné ága a forradalomban 
kihalt; Mária Teréziának így négy gyermeke 
maradt, s ezektől eredt a mai Habsburg-
Lothringen család. 

Az új családfa gazdagon hajtotta ágait: 
Lothringen Ferencztől és Mária Teréziától 
a mai napig, százhatvanhárom év alatt, körül¬ 
belül 660 herczeg és herczegnő született, kik 
közül épen kétszáz Habsburg-Lothringen her¬ 
czeg és herczegnő volt jogosult viselni a 
család nevét s a főherczegi és főherczegnői 

czímet. Ez idő szerint hetvenhét Habsburg-
Lothringen él, a ki e nevet és rangot visel¬ 
heti. Van közöttük 44 királyi herczegnő és 
33 királyi herczeg, ezek közül is csak kilen¬ 
czen házasok, a többi huszonnégy kiskorú, 
hajadon, vagy agglegény. 

Említettem, hogy a most élő Habsburg-
Lothringenek közt királyunk kor szerint a 
harmadik. Ehhez hozzá lehet tenni, hogy a 
kétszáz Habsburg-Lothringen között is, ki 
Mária Terézia óla eddig élt, korra csak öten 
múlták fölül. A legnagyobb kort eddig Eainer 
főherczeg és felesége érte meg; nyolczvan-
három éves korában halt meg 1881-ben Mária 
Klementina főherczegnő, Lipót szicziliai király 
özvegye, nyolczvankét éves korában, 1875-ben, 
Prágában, V. Ferdinánd király, és nyolczvan¬ 
két éves korában Mária Beatrix főherczegnő, 
dón Carlos, a spanyol trónkövetelő anyja, 
dón Jaime nagyanyja, kit 1896-ban temettek 
el Gráczban. Csak nyolczvan éves kort ért 
meg Miksa főherczeg, a német lovagrendnek 
1863-ban elhunyt nagymestere és Lajos főher¬ 
czeg, Ferencz József királynak atyai nagy¬ 
bátyja, ki 1864-ben halt meg. A hetven évet 
már jóval többen közelítették meg vagy halad¬ 
ták túl, de nem épen sokan. Ezek között a 
legöregebb volt Albrecht főherczeg 78, aztán 
Károly főherczeg 76, József Ferdinánd tosca¬ 
nai nagyherczeg 73, József főherczeg 72 és 
József nádor 71 évével. Ezek mind meghaltak. 
Ferencz József király atyja, Ferencz Károly 
főherczeg 76, anyja, Zsófia herczegnő 67 évet 
ért meg; testvérei közül már csak egy él: 
Lajos Viktor főherczeg, a ki 69-ik évében 
jár; Károly Lajos 63 éves volt, mikor meg¬ 
halt, Ferdinánd Miksa (a mexikói császár) 
tragikus módon, ifjan vesztette életét. 

Unokákkal és dédunokákkal is kevés Habs¬ 
burg volt oly dúsan megáldva, mint a mi 
öreg királyunk. Neki két élő leányától és első 
fiától tizennégy unokája van s ezek gyerme¬ 
keitől tizenkét dédunokája. Az unokák mind 
egyenrangú házasságból születtek: Eudolfnak 
volt egy leánya, Mária Valériának van kilencz, 
Gizellának négy gyermeke. A dédunokák kö¬ 
zül csak négyen viselhetik a Habsburg-Loth~ 

ringen nevet s az e névvel járó rangot és 
czímet. A. többi nyolcz dédunokája közül négy 
Windischgrátz herczeg és herczegnő, négy 
pedig Seefried gróf és grófnő. Ily sok unokája 
és dédunokája Ferencz József királyon kívül 
csak Mária Leopoldina osztrák-estei herczeg-
nőnek, Arco gróf feleségének, s különösen 
Mária Terézia királynő 1752-ben született 
tizenharmadik gyermekének, Mária Karolina 
föherczegnőnek volt, a ki IV. Ferdinánd szi¬ 
cziliai királylyal boldogan töltött házaséleté¬ 
vel, lehet mondani: ősanyja lett a trónju¬ 
kat vesztett európai uralkodócsaládoknak. Fia, 
I. Ferencz király révén tőle ered a pármai 
ág; Berry herczegnő és Chambord gróf; majd¬ 
nem valamennyi spanyol Bourbon, még pedig 
nemcsak XIII. Alfonz uralkodó ága; a Bour¬ 
bonok szicziliai ága; leánya, Lujza herczegnő 
révén pedig a toscanai ház s végül Marié 
Amelie leánya révén, a ki Lajos Fülöp fran¬ 
czia király felesége volt, az Orleans (Bourbon-
Orleans) család. 

E czikkben, mely a Habsburg-Lothringenek-
ről szól, helyén van megemlíteni azt is, hogy 
Mária Terézia királynő ekképen ősanyja volt 
a mostani Habsburg - Lothringeneken kívül 
nemcsak a deposszedáltaknak, hanem egyszer¬ 
smind majdnem valamennyi mostam katho-
likus uralkodóháznak is. Ezek közé tartoznak 
a katholikus Hohenzollernek: Hohenzollern 
Lipót utódai s a mostani román királyi csa¬ 
lád; Württemberg Fülöp herczeg ága; a Kó-
burg-Koháry ág; s végül a Kóburgoknak a 
belga trónra jutott ága. De azért vannak e 
családnak nem katholikus leszármazottai is. 
Valdemár dán herczeg által, ki egy Bourbon-
Orleans herczegnőt vett feleségül, protestáns 
herczegek is vegyültek e katholikus család le¬ 
származottai közé. Sőt van Mária Terézia ki¬ 
rálynőnek egy harmadíziglen való dédunokája, 
ki az orthodox hitet követi: Boris herczeg, a 
bolgár trónörökös. 

Közeli vérrokonain kívül ily roppant kiter¬ 
jedésű családja van Ferencz József kirá¬ 
lyunknak. 
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IV. 

Ippolito. 

Ippolito Brenito volt az, a mivel az egész 
lombardiai sajtó már körülbelül egész hónapja 
foglalkozott. Árva fiú volt és kora ifjúsága óta 
itt élt nagybátyjainál a nagy, magányosan álló 
házban, alig néhány szemesztert töltött a ber-
gamói klasszikus iskolában, a Celana-ban, a 
melynek gyönyörű kollégiuma ott állott a San 
Martinót és a Val Cavát uraló dombon. Hozzá¬ 
tartozóinak határozatlansága és a végnélküli 
viták miatt csak későn érlelődött meg az a 
gondolat, hogy a bergamói Conservatoriumot 
látogassa, azzal a szegény czéllal, hogy or¬ 
gonista legyen belőle. Ez nem volt ugyan valami 
nagy reményekkel kecsegtető pálya, és ő más 
pályák iránt is inkább érzett volna vonzódást, 
sőt szenvedélyesen kergette az ujabb és ujabb 
terveket, de mihelyt valóban hozzá kellett volna 
látnia valamikép, visszarettent mindentől, mintha 
valami láthatatlan, titkos erő állott volna mö¬ 
götte, a mely vezényelné. 

- Nem lesz belőle semmi! - - jelentette ki 
Eomoló, a ki ugyan szerette a maga módja 
szerint, de azért minden ujabb balsikernél jól 
esett neki az a tudat, hogy másnak sem sikerül 
elérnie azt, a mit ő sem tudott elérni és ez 
egyúttal megnyugtatta és elégtételül is szolgált 
neki. 

De Eemo ehelyett így szólt: 
- És mégis, ebben a fiúban van valami! 

Ám az események mindamellett inkább Bo-
molónak adtak igazat. 

Enyhe tavaszi délelőttökön, ha nem volt elő¬ 
adás az iskolában, Ippolito, a mint ezt már 
kisgyerek korában megszokta, el-elbújt a sövény 
mögött, ott futkosott, ugrándozott az árkok 
mentén, nekiiramodott a keskeny ösvényeken, 
majd el-elheverészett a kövér fűben, arczát a 

tenyerébe hajtva és tekintetével hosszan és 
figyelmesen követte a felhők vonulását, a ma¬ 
darak röptét és a szélben zizegő, reszkető fák 
lombkoronáit: aztán a tarka, csillogó szárnyú 
lepkéket, a melyek virágról-virágra röpködtek, 
a zümmögő méheket és mohón szívta magába 
a természet titokzatos, tömérdek, halk, szinte 
alig hallható hangjait. 

- Mégis csak különös — gondolta magában 
a jó Eemo — hogy e beható megfigyelések és 
elmélyedések mellett sem jött még rá arra, hogy 
természetleirásra adja magát, a mely azután, 
ha csak egyetlenegy pontban is, felülemelked¬ 
hetne az átlagon. 

A derék pedagógus hallgatott, csakhogy ujabb 
alkalmat ne adjon fivérének a kitörésre; de 
azért állhatatosán azon fáradozott, hogy a gyer¬ 
mekben élénk érdeklődést ébreszszen a formák, 
a színek és hangok iránt és ha az eredmény 
nem volt is kedvező, az ő bizalma még sem 
csökkent. 

- Türelem rózsát terem! — volt az ő meg¬ 
dönthetetlen elve. 

Nyáron, a mikor a mezei munkáknál legtöbb 
volt a dolog, Ippolito is segédkezett az aratás¬ 
ban. A szénás szekerek, vagy kocsikra rakott 
gabonakévék tetején ülve részt vett a többi 
gyerek játékában és nem volt se jobb, se rosz-
szabb, mint a többi; eleven, ügyes és nyalánk 
volt, szerette az éretlen gyümölcsöt, de a konyha 
ízes ételeit is - - és ez utóbbi mindenkor sok 
czivódásra adott alkalmat Eosalba nénivel, a ki 
egész nap zsörtölődve és dörmögve sürgölődött 
a konyhában és nem tűrte, hogy bárki is lábat-
lankodjék körülötte. Könnyű dolga volt Ippo-
litónak szövetségre lépnie a kis szolgálólányok¬ 
kal, a kik sohasem voltak idősebbek tizenöt 
esztendőnél, részint takarékossági szempontból, 
részint mert Eosalba ebben a korban jobban 
parancsolgathatott nekik. 

De egy este Ippolito nagy lázzal ágynak esett 
Az első gyerekbetegsége volt: kanyaró. Nyolcz 

végtelen hosszúságú napon keresztül nyomta 
az ágyat, jóformán teljesen magára hagyatva, 
egy óriási szobában, a mely majdnem akkora 
volt, mint egy földalatti pincze és a melyben 

ő, mint fogoly feküdt és a hová a kis szolgáló¬ 
leány csak nagyritkán lépett be, akkor is csak 
Eosalba kísérete mellett és egy tányér levest 
vagy egy pohár ásványvizet hozott be. 

De még ebből a szomorú és unalmas időből 
is kellemes emléket őrzött magában Ippolito. 
A nagy szoba, a melyben az ő rácsos ágyacs-
káját felállították, zsúfolva volt a ház egyéb, 
fölösleges bútoraival: öblös, vén karosszékek, 
széles* fémveretű támlával, komplikált íróasz¬ 
talok, kihúzható fiókokkal és titokzatos rete¬ 
szekkel, vak táblájú tükrök és lukas székek és 
főként órák, ébresztő és ingaórák, a lehető leg¬ 
különbözőbb változatban, mindez ebben a szo¬ 
bában volt fölhalmozva. Egyébként ezek az. 
órák Eomoló egy régebbi szenvedélyének ma¬ 
radványai voltak, a ki jó időn át fejébe vette, 
hogy V. Károlyt fölülmúlván, valamennyi órát 
összeigazítja, hogy egyszerre üssenek és ketyeg¬ 
jenek, de nemsokára megunta ezt is és ekkor 
már csak az érdekesebb példányok karbantar¬ 
tására szorítkozott. 

Az óráknak ebben a kórházában fölöttébb 
különös dolgok voltak együtt: a vén kakukos 
órától kezdve, a mely az ablakfán lógott, egé¬ 
szen a csodálatos faházú német schwarzwaldi 
órákig, az apró tizenhatodik századbeli, virá¬ 
gokkal borított ingaóráktól az empir-kor merev 
oszlopos óráiig, a melyekről az aranysas soha¬ 
sem hiányzott. — mindenfajta óra együtt volt; 
és volt közöttük egy multszázadbeli imitált 
bronzból készült óra is, a melyen pálmafák 
alatt Pál és Virginia üldögélt Nagy rézórák és 
ezüst zsebórák borították el a fali órák közötti 
üres térségeket és olyan jólétről beszéltek, a 
minőt ebben a szinte paraszti szokású, a sze¬ 
génységgel határos takarékosságú családban 
feltételezni sem lehetett. Ippolito, a kinek 
mindez fel sem tűnt, a betegségének hosszú 
napjaiban kezdte észrevenni ezeket a tárgyakat 
és hosszasan el-elhallgatta az órák ketyegését 

Különösen éjszakánként találta mindezt na¬ 
gyon fantasztikusnak. Minden órának más-más 
hangja volt, a melyik tik-tik hangokat hallatott, 
mint valami tréfás pajtás, a ki vidám dolgokról 
mesél, mások tok-tok hangokat hallattak, mint 
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egy matróna, a ki az erényekről prédikál. Pál és 
Virginia ütőszerkezete különös zavarokat muta¬ 
tott : olykor hallgatott egy ideig, majd hirtelen 
valóságos hang-záport indított, össze-vissza 
ütve, a mi igen bizarr hatással volt. A schwarz-
waldi óra, a melynek egyik mutatója el volt 
törve, már nem is jelezte az órákat, de volt 
valami ébresztő-szerkezete, a mely a legkisebb 
rázkódtatásnál működni kezdett és hatalmas 
lármát csapott. Némelyik óra csak az órákat 
verte ki, mások csak a negyed- és félórákat; 
ismét mások az órát és a negyedórákat is, mint 
fecsegő kávénénikék, a kik sohasem hallgatnak. 

Szerencsére Eomolo, elmúlván szenvedélye, 
nem volt valami túlságosan lelkiismeretes az 
órák felhúzásában és mivel az óráknak egyéb 
fogyatkozásaik is voltak, egyre több és több 
óra állott meg. Ebből azután fölöttébb változa¬ 
tos hangverseny kerekedett. Olykor szinte teljes 
volt a kórus magas és mély hangokból, máskor 
csak egy terczett, ismét máskor már csak egy 
duett zengett, a melyet csak a schwarzwaldi 
óra erőteljes szólója tört meg, a mit Ippolito 
sehogysem tudott megszokni és ezért állandóan 
a kíváncsiság és a rémület között ingadozott. 
De lassanként, a mint jobban megismerte 
fogolytársait, egyre jobban is kezdte szeretni 
őket; valamennyit megismerte a hangjáról és 
mindjobban belemélyedt a hangok vizsgálá-
sába, a mely újabb örömeket hozott számára 
és új világot varázsolt maga köré, a hol sza¬ 
badnak érezte magát az éjjeli mécses lobogó, 
félhomályos világításában. 

Éjszaka, a mikor az egész ház csöndbe me¬ 
rült, ő feszülten figyelt a fém- és fahangokra, 
a melyekből csupa ismeretlen lelkek szabadul¬ 
tak fel, titkaikat elmondva. Hallgatni őket, 
megérteni a hangjukat - - mindez nemsokára 
élénk örömet jelentett a gyermek számára. 
A szívverése elállt, csakhogy ezeknek az isme¬ 
retlen sziveknek dobbanásait kövesse; fantá¬ 
ziája emberi alakot kölcsönzött nekik és emberi 
hangokat is; és a fantasztikus népeknek egész 
sora népesített be egy vén lim-lomokkal 
túlzsúfolt szobát, a gyermek fél-álmú, lázas 
éjszakáin. 

Bizonyára ifjúságának ebben az idejében szü¬ 
letett, majd fejlődött ki mindjobban Ippolito-
ban a zene iránt való különös vonzalom, a 
mely bár sokszor elnyomatott benne és meg¬ 
zavarodott a viszonyok különböző alakulása 
folytán, de azért mindenképen nagy befolyással 
volt tanulmányaira és sok szóbeszédre adott 
alkalmat rokonai körében. 

Valami okvetlenül hiányzik belőle 
gondolta magában a jó Eemo - - ha a génié, 
hát purce sepulto, ha csak a környezet, hát 
akkor még meg fog jönni! 

—A legjobb lesz, ha a saját kertjében kapál — 
vélte Eomolo, mint az, a ki hajótörés után 
megtagadja a tenger szépségeit — nézi a fű 

sarjadását és elfelejti, hogy a világ csak egy 
bolond taposó malom. 

Eosalba, bár természetesen senkisem kér¬ 
dezte meg véleménye felől, még természeteseb¬ 
ben abban a meggyőződésben élt, hogy a pro¬ 
bléma akkor volna legügyesebben megoldva, 
ha pap vagy katona lenne a fiúból. 

E különböző vélemények közepette Ippolito 
úgy nőtt fel a vidéki élet szabadságában, mint 
a cserfa, mialatt sok természetes mozgásban 
erőteljes lett és megizmosodott. Tizenötéves 
a korában valóban gyönyörű legényke volt, 
kinek alakja bronzba öntve talán nem hatott 
volna a klasszikus mesterművek benyomásával, 
de így, elevenen és mozgékonyán, aczélos izmai¬ 
nak rugékonyságával, okos szemével harmo¬ 
nikus képet nyújtott. 

A mint lassan elmosódtak emlékezetében a 
gyermekkori benyomások, az aratás, a szüret 
emlékei, a pincze, a hol a diót felhalmozták, a 
szolgálólány, a kinek kötényében betegsége 
előestéjén kezecskéit melengette és a többi 
gyermekkori emlék, az emlékezetében nem ma¬ 
radt vissza egyéb kép, mint egy vörös köpeny, 
egy göndör hajfürt, egy-egy szó, egy nevetés 
és egy marék dió emléke, a melyet a zsebébe 
csempésztek és ezek a képek egyre-egyre viasza¬ 
tértek és össze-vissza ott kavarogtak memóriá¬ 
jában. 

Gyermekkorának utolsó emlékei közül való 
volt az a jelenet, a melyet november másodiká¬ 
ról, halottak napjáról őrzött lelkében. Az egész 
család ott ült a kunyhóban, a tűzhely meUett 
és várta, hogy mikor főnek meg a gesztenyék 
és közben a rózsafüzért imádkoztak. Eosalba 
számára ünnepies alkalom volt ez a nap, mert 
miközben a meghaltak lelkiüdveért imádkozott, 
nagy ünnepiességgel felül igyekezett emelkedni 
mindennapi életmódján. Nem halt-e már meg 
az ő számára is annyi minden? Mi jót hozott 
számára az élet, attól a pillanattól számítva, 
hogy a keresztelésben megkapta életének talán 
egyetlen bókját, hogy Sósának és Albának 
(rózsának és hajnalnak) keresztelték? Egy sze¬ 
relmes óra, ha ugyan az szerelem volt és semmi 
több. Hát nem érezhette joggal szerencsétlen¬ 
nek magát ? — Ippolito a lobogó láng fényében 
figyelmesen nézte őt és valami új érzés fogta 
el, az immáron megérett léleknek- érzése, a ki 
már megérti a fájdalmak titkos rejtelmeit; a 
részvét és szánakozás mély érzését érezte a 
szegény, korlátolt eszű, sivár szivű nő iránt, 
a ki nem tud sem jó, sem rósz lenni. De 
ugyanebben a pillanatban, a mikor Eosalba 
épen a harminczadik requiemjét akarta el¬ 
mondani, hirtelen olyan fáradtság fogta el, 
hogy kezéből kiejtette a rózsafüzért. A kis 
szolgálólány ezen olyan harsány kaczagásba 
tört ki, hogy Ippolito megbántva, szinte meg¬ 
sebezve érezte magát ebben az új érzésében és 
ugyanekkor úgy tűnt fel előtte, mintha hirtelen 
egy sorompó csapódott volna le, a mely elvá¬ 

lasztja őt mindattól, a mi a múltban vele 
történt. 

Ettől kezdve nem lehetett őt többé a szol¬ 
gálólányokkal incselkedve látni, sem tréfálkozni 
vagy gúnyolódni olyan dolgok fölött, a melyek 
pedig kortársait föltétlenül erre hangolták volna. 
Ez a hirtelen változás, a melyet egy új érzés 
felébredése idézett fel benne, titokzatosan foly¬ 
tatta munkáját idegrendszerében. Tartózkodóbb 
lett, nehezebben kielégíthető, türelmetlenebb 
és búskomorabb is. Eemo megállapította ma¬ 
gában : - - Ez az átmenet az egyik korból a 
másikba. 

De a nagy probléma ugyanaz maradt továbbra 
is: Mi lesz vele? — Az a nemtörődömség, a 
mely állandóan megbénította képességeit, csak 
nem akart elmúlni. Eomolo és Eemo nap-nap 
után tárgyalásokat folytatott jövőjére nézve, 
a nélkül, hogy ő maga résztvett volna ebben 
és épen olyan közömbösnek mutatkozott úgy 
a hivatalnoki, mint a tanítói pályával szemben, 

• a mely kettő közül választania kellett volna. 
Előszeretete a zene iránt és némi összeköttetés 
a bergamói zeneiskolát látogató tanulókkal, 
arra a gondolatra bírták, hogy orgonistává ké¬ 
pezze ki magát, bár ez sem lelkesítette valami 
nagyon. Mindezek a kérdések még eldöntetle-
nek voltak, a mikor behívták a katonasághoz. 
Mindkét nagybátyja most végre egy véleményre 
jutott és — bizony, nem is áldozatok nélkül — 
beleegyeztek abba, hogy mint egyéves önkéntes 
szolgálja le a katonai esztendőt. És Ippolito 
elutazott. 

Volt Firenzében és volt Eómában. Levelei¬ 
ben, a melyeket haza küldött, azt írta, hogy úgy 
érzi, mintha álmodna. A valóság az volt, hogy 
a nem mindig örvendetes meglepetésekkel szol¬ 
gáló kaszárnyái életben jószerencséje egy intel¬ 
ligens baráttal hozta össze, a ki felébresztette 
benne a művészet és költészet iránt való lelke¬ 
sedést, olyannyira, hogy az örök városban át¬ 
barangolt séta-órák többet jelentettek Ippolito 
számára, mint egy felsőbb iskola tanfolyama. 
Milyen fönséges gondolatok foglalkoztatták itt 
a két ifjút, a mikor a Gianicolo magaslatáról 
elnézték Eómát. Mint nemtörődöm gyerek uta¬ 
zott el és mint lelkes férfi tért vissza. De visz-
szatérve a szűkös mindennapi otthoni életbe, 
ismét elfogta az ingadozó bizonytalanság a 
pályaválasztással szemben. Idővel ismét vissza¬ 
tért a bergamói conservatoriumban való tanulás 
eszméjére, de lelkesedés nélkül, bár kissé von¬ 
zotta ez a körülményekhez képest poétikus 
pálya. 

A firenzei és római benyomások után, a 
mikor Ippolito először látta viszont Bergamót, 
most először vette észre, hogy milyen gyönyörű 
is ez a városka. A mikor reggelenként gyalo¬ 
gosan elindult otthonáról, a gyönyörű városka 
lenevetett hozzá a dombtetőről és kitárta feléje 
karjait. Oly ragyogó, tündöklő volt a bástyák 
zöld keretében, antik tornyaival, függő kertjei¬ 
vel, hogy csodálkozva kérdezte magától, mint 
volt lehetséges, hogy ezt a múltban sohasem 
vette észre. Megnézte újból a vén szobrokat és 
templomokat és a középkor hangulatait igye¬ 
kezett lelkében felébreszteni, a melyeket szug¬ 
gesztív erővel érzett is most már a fehéredő 
falú paloták, szűk utczácskák, csöndes, tömjén-
füsttől megfehéredett freskójú kolostorok között. 
Nagy ünnepek napján a Santa Mária Maggioret 
is felkereste, a mikor az orgona ünnepiesen 
zúgott a Luca Giordano gyönyörű freskóival 
díszített pompás boltívek alatt. Leült a középső 
nagy szövött falikép alá és lelke teleitta magát 
a templom ünnepi költészetével. 

Ezernyi gondolat kergetődzött agyában, dicső¬ 
ségről és szerelemről álmodozott, a melyek 
összekuszálódtak és fénylő csodákká egyesültek; 
gyönyörűséges álmok, édes látomások virágoz¬ 
tak fel lelkében, a minők csak húszéves lelkek 
rajongásában fakadnak, mint rajongó, bízó ifjú 
léikében, a ki ott áll egy szent küszöbén, a 
melyben a fák virágaik dús pompájában álla¬ 
nak. Ezekben a mennyei órákban a templom 
olybá tűnt fel előtte, mint a béke és a szépség 
menedékhelye; az orgona hangjait hallgatva, 
a festett angyalok röpülését követve, az élet 
valósága oly távol állott tőle, mintha azok 
közül a kiválasztottak közül való volna, a kik 
számára minden földi nyomorúság fölött ott 
fog ragyogni a művészet sugara. 

Az első felbuzdulás édes és heves volt, az 
első magára ismerés keserű. Mert a mikor le 

akart szállni az álmok és látomások birodal¬ 
mából, hogy vágyait valóra váltsa, az álmodo¬ 
zások csipkeszövete, mint pókháló, szerteszakadt 
ujjai között. A titkos istenség még nem öltött 
alakot. 

(Folytatása következik.) 

KÁRTÉKONY CSÖPPSÉGEK. 
A természet háztartásában sok olyan parányi 

lény is van, a melyet Isten talán csak azért 
teremtett, hogy az embernek folytonos kár¬ 
tevésével megkeserítse az életét. Eltekintve sok 
más kártékony parányi állattól, szemünket 
ezúttal azokra irányozzuk, a melyek a ház¬ 
ban s különböző árúraktárakban végzik észre¬ 
vétlenül csendes, de annál nagyobb kárral járó 
munkájukat. 

Sokszor hallani közelebb-távolabb bizonyos 
kopogó hangokat a szobában az éji csenden 
át. Az álmatlanoknál talán kedvtelés számba 
is mehet, hogy a hangokat követve, azok ere¬ 
detét kutassák. Ennek kipuhatolása nem igen 
jár nehézséggel. A régi tömör ruhaszekrény 
fájában életelevenség támadt. Ott munkálkodott 
a kopogó termesz, ott jelentették a kisértetek, 
hogy valaki a házban meghal. . . 

Sok esztendővel ezelőtt lettem először figyel¬ 
messé téve a szárazdajkám révén efféle kopogó 
hangra. Még most is hallom a vén szipirtyó 
félelmet mutató tompa hangját, még most is 
látom kétségbeeső tekintetét. De ez a borzongás 
nem tartott sokáig, mert az öreget legott fel¬ 
világosítottam a régi pamlag fájában végbe¬ 
menő kopogás oka felől, sőt másnap reggel 
saját szemeivel látta a parányi kerek nyila¬ 
sokat, a kopogó kisértet rejtekhelyeit, meg a 
faport, a mely azokból kiszóródott. 

Ez a zajt csináló parányi, alig pár milli¬ 
méter hosszú állat: a fafurdancs vagy kopogó 
termesz. Ez belefurakodik a fába s más száraz 
anyagba is és a lárvája is azokból él. A ko¬ 
pogó hangok nem minden időben hallhatók 
egyformán. Csak ha szerelmi vágyódás ébred 
föl a barna vagy fekete rovarban, csak akkor 
csinálja az erősen kifejlődött nyakpaizszsal azt 
a sajátos hangot, bizonyos ütemet tartva, a 
mely ritmust megérti tüstént valamelyik ter¬ 
mesz-kisasszony, a ki valahol a közelben fur-
kál. Aztán visszakopog feleletül, s így megy 
ez tovább, míg a pár egymásra nem talál. 
A babonás emberek tehát szerelmi dalt halál¬ 
jelentésnek tartanak . . . 

Daczára ennek a tisztára mosásnak: a ko¬ 
pogó termeszeknek mégis megmarad a rósz 
hírök, és egész készséggel azt mondhatjuk 
nekik, hogy «tágasabb odakünn», mert azok a 
bútor rongálói között legelső sorban állanak. 
Hogy mennyire tönkretehetik még a kemény 
mahagonifát is, azt mutatja az első ábránk; 
míg a második az ő pusztító munkájukat egy 
templom puhább fagerendáján tünteti szemünk 
elé. Templomokban és régi kastélyokban, a 
melyek lakatlanul állanak, a legveszedelmeseb¬ 
bek, mivel azok itt sokáig^ megfigyeletlenűl 
furkálhatnak és rághatnak, így az idők folya¬ 
mában már sok becses remekmű esett nekik 
áldozatul. 

Lakott helyiségekben a rovarok jelenléte 
sokkal előbb észrevehető, úgy a fadarabokból 
kihulló faporról, mint a kopogás hangiáról is. 
A baj elhárítására különböző eszközök és 
módok szolgálnak. Kisebb tárgyakat átmelege¬ 
dett sütőkemenczébe teszünk, a mely esetben 
gondosan előre meg kell, vizsgálni, vájjon a 
tárgyak a hőség által nem szenvednek-e. Ha 
a fa 60—70 C. fokra egészen átmelegedett, 
akkor a rovarok és ivadékaik bizonyosan el¬ 
pusztulnak. Kemény hideget ellenben ezek a 
kártékony rovarok könnyebben elviselnek. To¬ 
vábbá megküzdhetni a fafurdancscsal, ha fúrt 
lyukaikba mindenféle rovarölő folyadékot (ter-
pentint, petróleumot, rovartinkturát stb.) finom 
csövecskék segítségével befecskendezünk. De 
sok esetben nem férkőzhetünk jól hozzá a 
fában mélyen elrejtőzött kártékony állatokhoz, 
s ilyenkor rá kell szánni magunkat arra, hogy 
a megtámadott farészt a bútorból kivegyük és 
újjal helyettesítsük 

A valódi kopogó termeszrovar:«konok-rovar* 
(Anobium persinax) nevet is visel, mivel az, 
ha valami veszedelem fenyegeti, holtnak szokta 
magát tettetni: merevedett lábakkal és csápok-

AZ A HÁZ A MOHÁCSI SZÉNTELEPEN, A HOL AZ ELSŐ KOLERA-MEGRETEGEDÉS TÖRTÉNT. 

kai fekve marad mozdulatlanul s még akkor 
sem változtatja meg helyzetét, ha akárhogy 
lökdösik és kínozzák. A legkisebb ebben a 
társaságban a kenyérfúró (Anobium paniceum), 
a mely — mint a neve is mondja — a száraz 
kenyér után jár. Ez csak két-három milliméter 
hosszú vörhenyes és világos szőröcskével fedett 
rovar. Igen veszedelmesnek mutatkozik külö¬ 
nösen azokon a tanyahelyeken, a melyekben 
tengeri hajókon kétszersültet tartogatnak; nem 
veti meg a bitófát sem, s meglátjuk a harma¬ 
dik ábrán, a mint a makarónit jól helyben 
hagyja. Meg bírja emészteni a legerősebb táp¬ 
lálékot és fűszerfélét is, a mennyiben a bors¬ 
készletekben is kedvére él, a nélkül, hogy 
észrevehető kárt tenne az egészségében. Ez a 
furdancs, mellesleg mondva, a könyv ellenségei 
közé is sorolható. Itt egy «fényes míveletet» 
említünk meg. Egy fogas fúrórovar egy könyv¬ 
tárban 27 folio-kötetet fúrt . keresztül, és az 
alagút, a mit alkotott^ olyan egyenes volt, hogy 
azon egy drótot véges-végig át lehetett húzni. 

Bókon ezzel a fúrómesterrel a füvész-tolvaj 
(Ptinus fúr), egy három-négy milliméter hosszú 
rovarka, a mely a herbárium-tulajdonosok 
valóságos réme, s gyógyszertáraknak, drogériák¬ 
nak és más efféle helyeknek is nem csekély 
kárt okozó lakója. Még a mérges növényt sem 
veti meg. A dohánylevelek is, a melyek ugyan¬ 
csak mérgesek, kedvelőre találnak benne a 
rovarvilágból. A dohányföldön jóllakik egyik 
dőzsölőnek, az úgynevezett dohányféregnek a 
hernyója a leves, zöld levelekből, és a dohány¬ 
pajtákban megjelenik, mint hivatlan vendég, a 
dohányrovar (Lasioderma testacea). Nem veti 
meg a szivart és czigarettát sem és érték¬ 
telenekké teszi azokat, bennök folyosókat és 
lyukakat fúrván. Két ábránk ilyen árúkat 
mutat, a melyekkel ugyancsak csúful elbánt s 
a melyeket dohányzók nem használhatnak. 
A gonosz féreg! Kibírja a nikotint bőven és 
kitűnően tenyész coffein-tartalmú táplálék mel¬ 
lett is. Hogy egy állat megéljen csupán kávé¬ 
babon ! Nos, a *kávérovar» ezt megcsinálja. 
A kávé hosszabb fekvés mellett megjavul, de 
ez a veszteglés nem veszélytelen. Hatodik 
ábránkban itt a mutató a Jáva-kávéból, a 
mely tizenöt éves. De, íme, majdnem mindenik 
szem mutat egy-egy lyukat, a mit a rovar 
fúrt bele. Összeségében a veszteség ezáltal 
bizony jókora nagy lehet. Szerencsére azonban 
a megfurkált szemek cseppet sem vesztenek 
minőségökben és a belőlük készített kávénak 
jó íze van. Az átfurkált kávészemeket mind a 
mellett nem igen viszik a kereskedésbe ; inkább 
megpörkölik és megőrlik; ha mint őrlött kávét 
adják el, úgy a fúró-rovar munkáját persze 
nem vehetni észre. Ezek a kávészemek emlé¬ 
keztetnek a mi babunk és borsónk kilynkgatott 
voltára, a hogy a borsó- és babféreg ott hagyja 
rajtok a manipulácziója nyomai 

Vessünk most egy pillantást az itt feltünte¬ 
tett másik ábrára; ez átlyukgatott és kivöl-
gyelt búzaszemeket mutat megnagyobbított 
alakban. Ez az ábra a zsúzsok (Calandra 
granaria) gonosz tetteit állítja elénk. Ez a kis 
fekete vagy barna orrmányos rovar, a mely 
nálunk igen el van terjedve, kétségkívül mele¬ 
gebb tájakról származott át hozzánk, mivel¬ 
hogy -- mint a házi tücsök és konyhasváb -
csak védett helyeken fordul elő. A telet a 
rovar dermedten tölti; tavaszszal fölébred és 
mindjárt peterakáshoz lát. A nőstény orrmá-
nyával a búzaszemeket sorra megfurkálja s 
mindegyikbe egy-egy petét rak. Összesen vagy 
százötven petét tojik, tehát ugyanannyi meg¬ 
romlik a gabonamagvakból, mert a lárva, mel^ 
a petéből kikel, lisztből él, a magvat valóság¬ 
gal kivájja s végre bábbá alakul az üres burok¬ 
ban. Július elején a fiatal rovarok kibújnak, 
gabonamagvakon élősködnek, lyukat fúrnak 
azokba, majd hozzáfognak aztán az új pete¬ 
rakáshoz, a mi szeptemberben ér véget. 

A gonosz féreg csaknem minden magtárban 
található; a szállító hajókon is elhurczolják 
és ábránk (7.) épen egy búzarakomány pró¬ 
báját mutatja, a melyet az Atlanti oczeánon 
való szállítás közben a zsúzsok ilyeténképen 
támadott meg. A féreg a megejtett számítás 
szerint az áthajózás ideje alatt mintegy száz 
mázsa búzát emésztett meg. Minthogy csak a 
hideg téli hónapokban pihen, különben az 
egész időn át is fal, hát csaknem folyvást 
érzékeny kárt okoz s évről-évre megsarczolja 
a mezőgazdát. Nem igaztalanúl utaltak arra, 
hogy a zsúzsok is lisztünk egyik alkotórésze 
s hogy mi azt mindennapi kenyerünkkel el-
költjük; mert milliónyi zsúzsok jut napról¬ 
napra a gabonamaggal a malomkő közé. 
i* De magtárainkban még más kártékony fé¬ 
regre is akadunk. Itt látunk néhány magvat 
fátyolnemű selyemszöveten egy rakáskában 
egyesülve; közelebbről vizsgálva ürülék mor¬ 
zsákkal találjuk tisztátalanítva, a miknek vala¬ 
mely hernyócskától kell származniok, s föl¬ 
fedezzük végre a kicsiny, csontszínű, sárgás¬ 
szürke fejjel ellátott hernyót is. Ez a gabona-
moly (Tinea granella) lárvája, a mely május, 
június és július hónapokban szerteszét repdes 
és petéit gabonahalmokba rakja. A házban 
kárt okozó moly, a ruhamoly, a háziasszony 
réme, általánosan ismeretes. A ruhamolynak 
rokonai, mint pl. a tésztamoly, a lisztkészlet¬ 
ben, aszalt gyümölcsben, mandulában, .fügé¬ 
ben gazdálkodnak. 

De bizonyára kevésbbé ismeretes, hogy mo-
lyok a pinczében is tanyáznak s még a palacz-
kokban jól megőrzött borkészletet is megtá¬ 
madják. Ilyen fénykerülő gaznépet találunk a 
paramolyban; a mely a pinczékbe hatolva, 
petéit a borospalaczkok parafadugaszaiba rakja. 
A lárvák kibújnak és behatolnak a parafába. 
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Rövid idő múlva a parafa felületének vala¬ 
mely helyén kiserked valami finom parafapor. 
Miként a fapor a famolytól megtámadott bú¬ 
toron mutatja, azonképen nyilvánvalóvá válik, 
hogy a palaczkdugaszban a parafamoly garáz¬ 
dálkodik. A parafamoly bizonyos borokat kü¬ 
lönösen kedvelni látszik. Az édeshez leginkább 
vonzódik s ivadéka számára azt tartja leg¬ 
jobbnak ; mert leggyakrabban az aszú-, ma¬ 
deira-, sherry és pezsgő-borok dugaszait támadja 
meg, hogy azokon folyosókat fúrva, a borhoz 
behatolhasson. Ki hinné, hogy ezen a gyarló 
világon oly szoros viszonyban lehessen egy¬ 
mással — bor és moly ! 

Kenienczky Kálmán. 

A kenyérfúrótól átlyukgatott makaróni. 

A pár afamolyt ól megtámadott Madeir a-palaczk dugasza. 

AZ AMERIKAI BEVÁNDORLÁS AKADÁLYOZÁSA. 
© Több mint három évtized előtt nagy benyo¬ 

mást tettek ránk Carcynak, az amerikai nemzet¬ 
gazdának erős logikával megírt fejtegetései Elnéz¬ 
tük neki azt a pöffeszkedő nagyzolást is, melylyel 
<a világ legelső nemzetgazdájának» mondotta ma¬ 
gát — mert hát a nagyok kicsinyességeit el kell 
nézni — s nagy lelki gyönyörűséggel szívtuk ma¬ 
gunkba a tanításait. De volt egy fejezete, mely-
lyel egyáltalában nem tudtunk egyet érteni, s 
melyet határozottan hibásnak tartottunk. E feje¬ 
zetben azt bizonyítja, hogy a mely ország hosz-
szabb időn keresztül búzát és élelmi czikke-
ket exportál, abból az országból a lakosság egy-
részének ki kell vándorolnia. Úgy gondoltuk akkor, 
hogy ép az ellenkező az igaz. A mely ország élelmi 
szereket exportál, annak nagyobb a termése, mint 
a mennyit a lakossága el tud fogyasztani. Oda 
tehát be fog idegenből vándorolni a nép, a mely 
a fölösleget megegye. 8 hogy helyesen gondolko¬ 
zunk, annak legfényesebb bizonyítékát épen Ma¬ 
gyarország . példájában véltük láthatni. Abban az 
időben nemésift, hogy ismeretlen volt nálunk a 
kivándorlás, hanem gonddlkodó ember lehetetlen¬ 
nek is tartotta, hogy az Magyarországon valaha 
is bekövetkezhessek. Pedig hát, mi külföldre expor¬ 
táltuk akkor is búzánk fölöslegét rég idő óta. 

íme megtörténik már ma is, hogy ezerszámra 
özönlenek vissza időszakonként olyanok, a kik 
a soha vissza nem térés elhatározásával hagyták 
el valaha szülőföldjüket. És íme tapasztaljuk azt 
is, hogy odaát Amerikában, nem csak elő nem 
segítik többé a bevándorlást, (mint valaha, a mi¬ 
kor ingyen földeket osztogattak a telepeseknek) 
haDem akadályokat emelnek azok útjába, a kik 
be akarnak oda vándorolni. Szigorú vizsgálatnak 
vetik alá a bevándorolni akarót, a mely vizsgálat 
már a zaklatás természetével bír, s ezreket és 
ezreket küldenek vissza hazájukba. Ez kétségtele¬ 
nül annak a jele, hogy a lakosság mesterséges 
növekvését nem tartják többé az ország érdekében 
valónak. Ma még csak a benszülött munkás érde¬ 
két védik, hogy annak munkabére alá ne szálljon. 
De talán el fog következni egyszer oly idő, mikor 

Rovaroktól megrongált kávészemek. 

A zsúzsok kártevése a búzában. 

Mahagonifa, a kopogó termesztől megtámadva. 

Egy fagerenda, a kopogó termesztől összerágva. 

KÁRTÉKONY CSÖPPSÉGEK. 

Aztán elmúlt néhány esztendő, a Carcy taní¬ 
tása beigazolódott, a magyarság százezernyi szám¬ 
ban kivándorolt. 

Carcy a maga főmüvét (Principles of Political 
Economjr) 1840-ben tette kqzzé. Akkoriban az ő 
hazája, Észak-Amerika még nem exportált búzát 
Európába. A mezőgazdaság még pangott odaát, 
hiányzott a munkáskéz, mely a földeket kellőleg 
megművelje, s komoly ^ember nem gondolhatott 
arra, hogy az Egyesült-Allamok képezendik valaha 
Európa gabonaraktárát. De a mi akkor hihetet¬ 
lennek látszott, az bekövetkezett. Amerikából meg¬ 
indult a búzaexport Európa felé, s fokozott erő¬ 
vel tart ma is. 

Vájjon a Carcy tanítása be fog-e válni ebben 
az esetben is, s be fog-e következni a kivándorlás 
Amerikából Európa felé? 

Ma lehetetlenségnek látszik ennek feltételezése 
is. Hiszen még ma is százezrek hagyják el Euró¬ 
pát, hogy Amerikában találjanak boldogulást. De 

A dohányrovartól megrongált szivar. 

Szivarkák, a dohányrovartól rontva. 

az európai munkás többet kereshet itthon, mint 
odaát, — bár sok víz fog addig lefolyni a Du¬ 
nán — s akkor az amerikai munkás jön át ke¬ 
nyeret keresni Európába. 

A HÉTRŐL. 
A tilalom. Semmiképen se tudunk együtt hara¬ 

gudni azokkal az újságokkal, a melyek keserűen 
támadnak neki az osztrák kormánynak, a miért 
a Magyarországon adühöngö kolerajárvány» miatt 
bezárta előttünk a paradicsom, azaz Ausztria, egy 
szóval: Bécs kapuit. Szó sincs róla, ez az intéz¬ 
kedés, a mely kolerafészeknek kürtöli ki az egész 
világ előtt Magyarországot, nekünk nem dicsőség, 
a mint hogy egyáltalában nem dicsőség az, ha 
valaki előtt óvatosságból becsukják a kaput. És 
mégis mi azt kívánjuk, hogy az osztrák kormány 
maradjon meg szilárdan az elhatározása mellett. 
Ha még olyan keményen ostromolják és szidják 
is érte, teljesítse rendületlenül meggyőződóses 
kötelességét. Ne engedje, hogy a «kolerás» ma¬ 
gyarok behurczoljanak bármit is Bécs szeplőtlen 
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A torony új helyén; alul láthatók a csavarok, 
melyekkel az eltolást végeztek. 

földjére. A ki innen oda akar menni, utasítsák 
vissza ridegen, vagy vessék alá olyan alapos, kö¬ 
rülményes és tartós nvizsgálatnakn, műveljenek 
rajta olyan lelkiismeretes «óvóintézkedéseket», hogy 
örök időkre elmenjen a kedve a Bécsbe utazástól. 
Mert ha az osztrák kormány most a sarkára áll 
és csak néhány hét tartamára is radikálisan ke¬ 
resztül viszi a mi bojkottálásunkat, ennek föltét¬ 
lenül meglesz egy eredménye. Ha nem is az hogy 
Bécs (a mit különben emberséges lélekkel kívánunk) 
megszabadít a kholerától, de az, hogy egy óriási 
tömeg magyar ember megszabadul egy babonától. 
Attól ababonától, hogy meg kell halnia vagy legalább 
is lehetetlen élnie, ha nem szalad fel mindunta¬ 
lan és mindenért, a mire szüksége van, a büszke 
császárvárosba. Mert nem is ezer, hanem száz¬ 
ezerszámra vannak ilyen derék magyarok, a kik 
meg vannak győződve róla, hogy igazán lélekzeni 
is csak a bécsi levegőben lehet, az élet csak ott 
élet, a spanyolviaszk csak ott spanyolviaszk, a 
szinház csak ott szinház, az igazi csak ott igazi 
és ezért ha szórakozni, ha vásárolni, ha látni 
akarnak, okvetlenül oda kell menniük, különben 
elpusztulnának. Ez a tilalom megszabadíthatja 
őket ettől a keserves babonától. Ha nem lehet 
Bécsbe menniük, rá fognak eszmélni, hogy nem 
is muszáj Bécsbe menniük. Akkor se muszáj, 
majd ha már lehet. És ha elolvassuk az ép most 
megjelent kereskedelmi statisztikát, a mely azt 
jelenti, hogy külföldi, főként osztrák behozott 
portékáért tavaly megint kétszáz millió koroná¬ 
val fizettünk többet, mint harmadéve, be kell 
látnunk, hogy ez a ráeszmélós jövedelmezhet 
nekünk annyit, a mennyit az osztrák kormány 
igen haragos intézkedése árt a presztiszünknek l 

A beszéd. Föláll az ügyész és az esküdtekhez 
fordulva, ezzel az Ígérettel kezdi a beszédjét: 

- Bövidre fogom a mondanivalómat. 
Föláll a védő és ó' se tud kedvesebbet Ígérni, 

minthogy: 
- Azon leszek, hogy minél rövidebb ideig ve¬ 

gyem igénybe figyelmüket és drága idejüket. . . 
Föláll a képviselő és rögtön leteszi a foga¬ 

dalmat. 
- Nem fogok visszaélni a t. Ház szíves türel¬ 

mével . . . 
Csakugyan úgy tesznek-e, a hogyan ígérik, ez 

más lapra tartozik, de igen jellemző dolog az, hogy 
akárhol szónok a szónok, akármiféle hallgatóság 
előtt beszél, a lelkek megnyerésére azzal az Ígé¬ 
rettel pályázik, hogy nem fog sokáig beszélni. 
Azzal kelleti a portékáját, hogy nem fogja nagyon 

A torony eltolt állapotában. — A torony régi helye, a honnan eltolták s a hol a templomot ki fogják épiteni. 

A BOLCHOLTI (BELGIUMI) TORONY AZ ELTOLÁS UTÁN. (Lásd ez évi 33. számunkat.) 

bőven mérni. Ha ebből a letagadhatatlan jelen¬ 
ségből állapítanék meg a szónoklat kedveltségé-
nek mértékét, akkor az eredmény Ciceró művé¬ 
szetére egy csöppet se lenne hízelgő és a ma 
ünnepelt szónokai között az első hely néhai gróf 
Károlyi Istvánt illetné, a ki az egyáltalában el 
nem mondott beszédek műfajának volt a meg¬ 
alapítója. Ez a mérték-megállapítás azonban csak 
egy esetben lenne hiteles és elfogadható. Ha 
tudniillik a beszédek terjedelme a mondanivaló 
terjedelmét is jelentené és a rövid beszéd okvet¬ 
lenül közelebb állna a semmitmondáshoz, mint a 
hosszú beszéd. Ez azonban tudvalevőleg nem áll. 
A hosszú beszéd is lehet tartalmas, de kétségte¬ 
len, hogy a rövid beszédben kevesebb tartalmat¬ 
lanság fér el, mint a bosszúban. És ha ma a 
tartalmas emberek is igyekeznek mennél rövi¬ 
debbre fogni a szót, ennek a maga általános ér¬ 
vényű magyarázata is megvan. A fejlődés minden 
téren a konstrukczió egyszerűsítését, a fölösleges 
elemek elhagyását, a ható erők tömörítését, a 
kellékek megcsökkentését keresi. A fejlődésnek 
ugyanez a törvénye érvényesül a szónoklatban is, 
ennek a konstrukczióját és organizmusát is ebben 
az irányban formálja. Valamikor az volt a szónok, 
a ki száz szót tudott arról mondani, a miről más 
egyet. Ma az a szónok, a ki egy szóval meg 

tudja azt mondani, a mit más százzal se tud ki¬ 
fejezni. 

* 
Az ügyvédi gyakorlat. Az ügyvédjelöltek való¬ 

ságos — és nem is érthetetlen — kétségbeeséssel 
harczolnak az igazságügyminiszter terve ellen, a 
mely két esztendővel hosszabb várakozásra itéli 
őket, mint a mennyi ideig most kell tanulniok, 
hogy végre kamatoztathassák a tudományukat, az 
ügyvédek pedig valóságos — és szintén nem ért¬ 
hetetlen — lelkesedéssel állanak melléje. A jelen 
birtokosainak és várományosainak ez az egymás¬ 
sal szembefordulása nagyobb őszinteséggel tárja 
föl a reform igaz motívumát, mint a mennyivel 
ezt a hivatalos megokolása elmondhatja. Mert 
lehet, hogy az előkészítés most érvényben levő 
ideje csakugyan kevés arra, hogy az ügyvéd a 
szükséges ismeretek teljes készségével álljon ki a 
hivatása területére, de ezt az argumentumot épen 
azok hangoztathatják legkevésbbé, a kiket így 
eresztettek útnak — és mégis kitűnően megállják 
a helyüket. Az ellenkezőjét legalább egyik se em¬ 
legeti. Az igazi motívum tehát más, nem ilyen 
szépen hangzó, de szintén megérthető, és talán 
nem is annyira takargatni való. Hogy az ügyvédi 
pálya túlzsúfolt és az ügyvédi diploma sokkal 
kapósabb, mint — általánosságban »- maga az 
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ügyvéd, ez már régen nem titok. A jövedelem 
tömege nem gyarapodik úgy, mint azoké, a kik¬ 
nek benne osztozkodniuk kell. Már pedig a régi 
germánok módjára, agyonütni az öregeket, hogy 
kevesebb legyen a kenyérpusztító, ma már nem 
lehet. De ha nem lehet lenyirni az élet — a ke¬ 
nyérben osztozkodó jogú élet — végéből, igenis 
lehet lenyiszszantani valamit az elejéből. Ha ezer 
ügyvédjelölt egyenként két esztendőt vészit, ezer 
ügyvéd engedi át két esztendei keresetét a meg¬ 
lévő status javára. Ha ennek az ezernek a kere¬ 
sete nem is lenne több annyinál, mint a mennyi 
a felének vagy a harmadának elég, mindenesetre 
több a semminél. A köteles -nyugdíjazásnak egy 
fajtája ez egy enyhítő és egy súlyosító különbség¬ 
gel. Az enyhítő az, hogy nem az élet értékesebb 
része után, hanem ez előtt szakad az emberekre, 
a súlyosító pedig az, hogy — semmiféle nyugdíj 
nem jár vele. 

* 
A szimpatikus ember és a nem szimpatikus 

ember. A fórfiú, a ki t vérrel mosta le nevéről a 
gyalázatot» a közérzés romantikájának legelemibb 
és legvértezettebb hősei közül való. Tragikumának 
vonzó ereje óriási. A közvélemény a megtáma¬ 
dott erkölcs sérelmének halálos megtorlóját érzi 
benne, részvéttel és tisztelettel övezi. Mi az oka 
és magyarázata tehát annak, hogy ez az ősien 
elemi érzés a ezécsényi dráma szomorú hősével 
szemben, a kinek a tragikuma pedig nagyon nyil¬ 
vánvaló, valósággal megzavarodott? Mi a magya¬ 
rázata annak, hogy a közönség hangulata is, épen 
azé a közönségé, a mely az izgalmak légvonalá¬ 
ban állott, sehogyse tudott egész tömegében a 
szerencsétlen ember mellé szegődni, a kit pedig 
csakugyan a .becsülete megrontása, a legmegért-
hetőbb indulat sodort gyilkosságba? A felekezeti 
motívumokkal való megokolást nem vagyunk haj¬ 
landók elfogadni. Ezeknek, ha talán csakugyan 
szerepeltek is, ekkora súlya és irányító ereje nem 
lehetett. Mi más magyarázatát véljük az érzelmek 
ilyetén elhelyezkedésének. Sokkal általánosabbat 
és közelebb esői Azt, hogy Szécsényben egy ked¬ 

ves, szimpatikus embert ölt meg egy nem kedves 
és nem szimpatikus ember. Ez a boldogtalan szé-
csényi ügyvéd — mint maga elmondotta a vallo¬ 
másában — soha se kereste az emberek társasá¬ 
gát és kétségtelen, hogy ezeknek se volt okuk, 
vagy kedvük, hogy az övét keressék. Fiatalságá¬ 
nak örömtelensége árad ki belőle; komor, keserű, 
bizalmatlan, féltékeny és önző ember, becsületes, 
de nem kellemes. Bizonyára soha se csalt meg 
senkit, de nem is szerzett soha senkinek egy 
derűs, kedves perczet. Pedig az emberek talán 
semmit se becsülnek úgy meg, mint a kellemességet, 
derűt, a vidámságot és kérdés: nincsen-e igaz¬ 
ságuk. Már pedig ez a másik férfi, a kit megölt, 
tele volt ezekkel az értékes tulajdonságokkal Hó¬ 
dító levente, délczeg, vidám, elmés, kedves szavú 
és gavallér. Szerették, mert szeretni való volt és 
áldozata lett annak, hogy szerették. Az ilyen 
ember elpusztulását veszteségnek érzi a társada¬ 
lom, ha más okon nem is, hát önzésből és nehe¬ 
zen hajlik meg a tragédiája jogossága előtt, ha erre 
a jogosságra az esküdtek verdiktuma üti is rá a 
pecsétet. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Gróf Andrássy Gyula élete és kora. Körül¬ 

belül irodalmunk legnagyobb arányú históriai élet¬ 
rajzi monográfiája az, melynek első kötete az 
Akadémia kiadásában most hagyta el a sajtót. 
Kevés híján nyolczszáz lapra terjed. Szerzője 
Monori Wertheimer Ede, legjelesebb történet¬ 
íróink egyike, a kinek munkásságát a mi közön¬ 
ségünk nem ismeri eléggé, pedig a XIX. századi 
történetünk megvilágításához alig járult valaki is 
annyi becses anyaggal s a történetírói áttekintés, 
mélyre-látás és az előadásbeli szabatosság és élénk¬ 
ség dolgában is kevesen vetekedhetnek vele a mai 
historikusaink közül. Gróf Andrássy Gyula életé¬ 
nek megírására vállalkozott, a legérdekesebb és 
legizgatóbb pályájú egyéniségek egyikének jellem¬ 
képét és korára való hatását igyekszik részlete¬ 
sen megrajzolni. Óriási anyaggal dolgozott, fel¬ 
használta a bécsi külügyminisztérium, a porosz 
állami levéltár, a kabinetiroda levéltárának, a 
magyar és osztrák miniszterelnökségek, a bécsi 

hadi levéltár, az Andrássy-család s más magyar 
főúri családok levéltárait, kortársak kiadatlan 
naplóit és egyéb följegyzéseit, igazán nem hagyott 
kimerítetlenül egyetlen forrást sem, a mely fel¬ 
világosító anyaggal kínálkozott. Erre szüksége is 
volt, mert Andrássy alakját széles korrajzi táv¬ 
latba állítja bele; ebben a korrajzban benne van 
annak a társadalomnak képe, melyből Andrássy 
kinőtt, benne van az emigráczió jellemzése, a 
magyar közállapotok rajza, a bécsi udvar minden 
kísérletezése a magyar kérdés elintézésére, a hat-
vanhatodiki háború a magyar közállapotokra való 
hatásában, a kiegyezési tárgyalások, - - szóval 
Magyarország egész kortörténete s javarészben 
Ausztriáé is, a mennyiben kapcsolatban volt 
Andrássy szereplésével. A szereplő alakok szinte 
vége-érhetetlen hosszú sora vonul el előttünk 
s Wertheimer valamennyit teljesnek mondható 
tájékozottság alapján világítja meg. Mindennek 
előterében Andrássy áll; az ő alakja bontakozik 
ki előttünk világosan, határozottan és életteljesen. 
Fejlődésében mutatja be a könyv gyermekkorától, 
első politikai föllépésétől kezdve egyéniségének tel¬ 
jes kialakulásáig. A most megjelent első kötet a 
külügyminiszteri szék elfoglalásáig, 1871 novem¬ 
beréig viszi Andrássy élettörténetét, tehát legfon¬ 
tosabb, világtörténeti szereplése csak ezután fog 
sorra kerülni, de jellemképe már az eddigiekben 
is teljesnek tekinthető, a következendők csak 
színezni fogják, kitágítják körét, egyben-másban 
módosítják, de lényegében nem változtatják meg. 
Örülnünk kell, hogy történetünk legnagyobb 
államférfiai egyikének pályája már most olyan 
hű, kimerítő és komoly feldolgozóra talált, mint 
Wertheimer. Andrássy ma még csaknem kortárs 
számba megy; munkájának nyomai még elevenen 
élnek, még való tényezői nemcsak a mi közéle¬ 
tünknek, hanem Európáénak is, alakja még benne 
van a köztudatban, de már megvan a történeti 
perspektívánk megítélésére. Minden körülmény 
alkalmas arra, hogy a történetíró valószertí, igaz 
és életteljes képet adhasson a nagy államférfiról 
is. Ennek anyagát ritka teljességgel látjuk fel¬ 
halmozva és ritka szemléletességgel feldolgozva 
Wertheimer könyvében. 

A Jó Pajtás, Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja legújabb, szeptember 25-iki 
számában verset közöl Benedek Elektől, bohókás, 
kedves gyermek-történetet Móricz Zsigmondtól; 
Sebők Zsigmond befejezi Dörmögő Dömötör nya¬ 
ralását a sztraczenai völgyben, V. Sipos Ida és 
Elek nagyapó mesét mondanak, Zsiga bácsi Csu-

Menyasszonyi ruha-selyem 
minden színben, méterenként l K 85 f-től feljebb. Bér- és 
vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag minjagyüjte-

ményt postafordultával küld 

H E N N E B E R G selyemgyáros Zür ich. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

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

zés) szervek hurutjainál. 
Húgyhajtő hatású! 

Vauntei l Kóuyni eméiztbető l 
Ttliesea tinta! 

Kapható ánátií/ntkereikedéitkten tagi <* 
Stmyt-Lipóczi Salratorforrát- Vállalatnál 

Budapeit, r. Rudolf-rakpart S. 

uübőröndöt vásárol. 
kérem tekintae meg saját ké-
szitményö bőrönd és bőr 
dinxmnórn raktáramai :: 

CSÁNGÓ 
bőröndül, 

Olcsó szabott árak. Acrántontos! lue im-körút 5. sz. 

3 ÚJ SZÓ... 
.ALTVATER" 

GESSLER 
BUDAPEST. 

GARNITÚRÁKAT 
ÉS KABÁTOKAT 
VÁSÁROLJON 

SZŰCSmESTEK 

NAGY ÁRUHÁZÁBAN 

Vn.KÍBOLY-KÖRüTlH9. 
DIVATLAP BEKKÉNT VE 

OIC8Ó SZABOTT ÁBAK! 
TELEFON 106—98. 

Rendeléseknél szíveskedjék lapunkra hivatkozni. 

Svájci selyem a legjobb l ] 
Kérjen fekete, fehér vagy színes újdonságainkból min táka t : 
Crépon, Dnchesse, Caohemire, Messaliue, Cótelé, 
Eollenne, Shantnng1, Mousseline 120 cm. széles, méte¬ 
renként l K 20 fiU. tol kezdve. Ruháknak, blúzoknak stbnek való 
bársony és pellnone, úgyszintén hímzett blúzok, vala¬ 
mint batiazt, pamut, vászon és selyem ruhák. — Mi csakis ga¬ 
rantáltan erős selyemszöveteket adunk el vám- és portomén-

tesen direot magánvevőknek. 

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

TÓ R LEY 
TALISMRN GRSIHO-RÉSERVÉ 

Soha többé! 
nem cserélek szappanommal, mióta a Berg-
mann-féle vesszőparipa - liliomtejszappant 
használom (egyedüli gyártók: Bergmann 
& Co, Tetschen a/E.), mert az összes gyógy-
szappanok közül ez a leghatásosabb és ki¬ 
zárólag csak általa érhető el szép, gyön¬ 
géden puha és szeplőtől mentes arczbőr. 
Darabja 80 fillérért minden gyógyszertár¬ 
ban, drogériában és illatszerkereskedésben 
stb. kapható. 

Ma fáj a feje 
mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. — 
Készíti B e » - e t v a . » T a m & s gyógyszerész 

Bcrctvás pastillát ne tétovázzék, hanem 
===== használjon azonnal 

Ara l korona 20 fillér. — Kapható minden gyógyszertárban. 
Iva. — Három doboznáj i« 

tora Jancsi kalandjait beszéli el az éjszaki sarkon, 
Dánielné Lengyel Laura folytatja történeti regé¬ 
nyét. Pompás képek, a szerkesztői üzenetek egé¬ 
szítik ki a szám gazdag tartalmát. A Jó Pajlás-i a 
Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed 
évre 2 korona 50 fillér, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó¬ 
hivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Gróf Andrássy Gyula élete és kora. A M. T. 

Akadémia megbízásából kiadatlan források alap¬ 
ján irta: Monori Wertheimer Ede. Első kötet. 
Budapest, az Akadémia kiadása; ára 20 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Osli nemzet-

ségbeli oslffy-asszonyfai OSTPFY ISTVÁN negyven-
nyolczas honvédtiszt, földbirtokos, volt országgyű¬ 
lési képviselő 80 éves korában Ostffy-Asszonyfa köz¬ 
ségben. - - Idősb KAMMEBER FJEBENCZ ügyvéd, volt 
negyvennyolczas honvédszázados 86 éves korában 
Kastélyosdombón. — SZTBECSKÓ JÓZSEF, városi rak¬ 
táros, volt negyvennyolczas honvéd Körmöczbá-
nyán. — VŐBÖSMABTY BÉLA, magyar államvasuti el¬ 
lenőr, Vörösmarty Mihály költőnk unokaöcscse 50 
éves korában Budapesten. — VIETORISZ MIKLÓS, volt 
országgyűlési képviselő 60 éves korában Vágujhe¬ 
lyen. — Márkusfalvi MÁBKUS SANDOB, nyűg. belügy¬ 
miniszteri tanácsos, a harmadik osztályú vaskorona¬ 
rend lovagja 77 éves korában Budapesten. — Idó'sb 
kassai POLINSZKÍ EMIL, nyűg. vasúti vezérfelügyelő, 
városi bizottsági tag, a felsó'magyarországi mérnök¬ 
egyesület tiszteleti elnöke 76 éves korában Kas¬ 
sán. — SCHWEBTNEB FERENCz, pénzügyi számtaná-
csos, Liptómegye törvényhatósági bizottsági tagja 
58 éves korában Liptószentmiklóson. — Ifj. HUBEBT 
FERENCZ, műépítész 32 éves korában a Wienerwald-
szanatóriumban. — Kisszeniczei SZENICZEY PÁL or¬ 
vos, volt ottoman császári törzsorvos, 66 éves korá¬ 
ban Jászalsószentgyörgyön. — HOLLÓ LÁSZLÓ, fű-
szerkereskedő 36 éves korában Eákosszentmihá-
lyon. - Idősb SZABADOS GYULA, nyűg. magyar 
államvasuti alkalmazott 70 éves korában Buda¬ 
pesten. — CSAPKAY JENŐ, vaskereskedő 68 éves korá¬ 
ban Nyíregyházán. — MÜLLEB HENRIK, nyűg. állami 
fó'erdész Nagy becskereken. — Csejthei BORÓCZYERNŐ 
62 éves korában, — MAGYARÓSSY GÉZA, királyi járás-
biró Budapesten. — LEE NÁNDOR, vendéglős 75 éves 
korában. — BAHTA GÉZA, fővárosi kereskedő 37 éves 
korában Budapesten. — TBAÜTSCH KÁROLY, az Opera¬ 

ház zenekarának nyűg. tagja, a Nemzeti Zenede 
gordon-szakának kiváló tanára 81 éves korában 
Budapesten. 

Néhai FODOB JÁNOS, pöstyéni főszolgabíró özvegye 
marokházi és dormánházi Cházár Ágnes 84 éves 
korában Pöstyénben. — Ozv. SEBESTYÉN-KOVÁTS LA-
JOSNÉ, szül. Tompos Zsuzsanna 80 éves korában 
Győrött. - - Özv. MASSANEK BEZSÓNÉ, szül. Eisler 
Ilona 60 éves korában Budapesten. - - Idősb AP-
BILY JÁNOSNÍ, szül. Wisinger Amália 59 éves korá¬ 
ban. Budapesten. — GEBADEB KÁBOLYNÉ, szül. ványai 
Fodor Zsuzsika, 50 éves korában Debreczenben. -
BABON EDÉNÉ, szül. Popper Hermin, 48 éves korá¬ 
ban, Budapesten. — MATEJKA VINCZBNÉ, szül. Novak 
Emília, Matejka Vincze tátrai vendéglős felesége 
Poprádon. — PILITZ MÓBNÉ, szül. Gutmann Irma, 
Pilitz Mór veszprémi kereskedő felesége 43 éves ko¬ 
rában. — HERCZKA JÁNOSNÉ, szül. Hacker Boriska, a 
pesti izraelita fiárvaház igazgatójának felesége Bu¬ 
dapesten. 

SAKKJÁTÉK. 
2711. számú feladvány Lndányi Antaltól, Budapest. 

BOTÉT. 

nrt 

I I . 

I 

Wyschogrod Pál. — Beér Mór.— Gottléb István (Budapeit). 
Németh Péter (Ciongor). — Kintzig Bobért (Fákért.) — 
Höller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬ 
vár). — Szabó János (Bakony-Szentlátzló) — A tOyőri 
Sakk-kör.t — Székely Jenő. — Mészey József (OySr). — 
A tZborái Tartatkor*. — «A Kalocsai Katholikut Kört — 
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodzát-
ujlak.) — A «Duna földvári EgyenUiégi kört l Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdú-
hadháta). — A tLeibiczi Gatdatdgi Kaszinói (Leibiet). — 
Lnstyik János és Sziv&k János (Alberti-Ina). — tCsrngeri 
Catzinót (Ctenger). Király Mihály (Zenta). — Kunz Rezső 
(Tfmesrékás). — Budai Sakkozó Tartóság (Budapeit). — 
Patkó Imre (Talpai). 

Szerkesztői üzenetek. 
Vallomás. Közvetlen hangú rajongás; a hangja nem 

kellemetlen, de a mit mond rajta, bizony nem ér¬ 
dekes. 

Beszélgetünk. Hazajöttem. A nyelvének egyáltalán 
nincs semmi ritmusa, énért hiányzik verséből az, a 
mi a legfőbb dolgok egyike: a muzsika. 

Csöndes virrasztások. Csupa szó, a minek nincs 
magva, frázisok, a melyek mögött neui áll sem érzés, 
sem gondolat. 

Tavasz. Este. Biedermayer. Az elsőt a mint lehet, 
közölni fogjuk ; talán a másodikat is, de ennek persze 
majd ki kell várni az idejét. 

Későn jöttem ide. Egy madonnának. Nagyon kö¬ 
zépszerű, jelentéktelen dolgok, sokkal kevesebb a te¬ 
rünk, semhogy ilyenekre vesztegethetnők. 

Eis fiam temetésére. Fiam halálának évfordulójára. 
Sóhajtás. Epigrammák növendékeimhez. Avultas, nem 
a mai idők hangján szóló dolgai egy gondolkozó, 
művelt embernek, a kiben élénk viszhangokat kelte¬ 
nek az irodalmi olvasmányok, de az igazi, eredeti 
műalkotáshoz eljutni nem tud. 

KÉPTALÁNY. 

a b o d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

A 2707. számú feladvány megfejtése Matouschek F.-től. 

1. Kd7—c7 _.. Fg5xf6 (a) 
2. Í2-Í4 f matt 

1. .' . . . _ . d7-d3 
2. Va8-al t matt. 

1. _._ ___ c5—c* 
2. Va8—a5 f matt 

Helyesen fejtették meg: Merényi Lajod. — Ueist 
fónsef és Stark Vilmos — A tBudapetti Sakk-kört. -
i tfiiidapnti III. k?r. Sakk-kört. — Lndányi Antal. -

A 35-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Tisztelet szeretet nélkül ki nem elégít, sze¬ 
retet tisztelet nélkül önmagától undorodik. 

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

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

ÉKSZEREK 
EZÜSTNEMÜEK 

egyházi szerek, órák, angol, 
franczia és khinaezüst dísz¬ 
tárgyak gyári áron a legújabb 
angol rendszer szerint be¬ 
szerezhetők részletfizetésre 

SÁRGA JÁNOS 
ékszergyárostól Kolozsvár. 
Képes nagy árjegyzék ingyen. 

HALTENBERGER BÉLA 
ruhafestő-, vegytisztitó- és gőzmosó-gyára KASSA 
ruhákat, felöltőket, télikabátokat, mindennemű ruha-
nemüeket a legszebben tisztit és fest. — Gallérok, 
kézelők hófehérre tisztittatnak. — Alapítási év 1810. 

Hölgyek figyelmébe 
Mielőtt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

= tekintse meg = 

PAPEK JÓZSEF 
bőröndös és finom bőr¬ 
áru készítő kirakatait 

Budapest, TOL, Bákóczi-út 15. 

VALÓDI 

IA-MU 
SAROK v«~ CIPŐJÉN 

KÍNA BORA VASSAL 
kiállítás 19O6. L»g-m»g»»»bb kitűnt. Eroi l tő«r«r gyengélkedők, v«r«iegények •« 

Ubbadosok Mami ra . ^ tv i^yKer je . . !* , ideg-
•réi i tö u Ter javiU Mer. 

KiUlnS b. "Uüü-nái több crreii TéleménT. 
L ler rml le . «. <• iir. íJnri uáitó Tritite-Barcola. 

Va»irolh»l4 a cyócyuerUrakbu l 
K S.86, UKra h«f*hM K eJOl 

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

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

A 18 év óta fönnálló 
Kozmetikai Gyógyintézetben 
melyet <lr. Jutassy József bőrgyógyász, egészség¬ 
tantanár vezet, egy hétig tart egy arcxhámlasztás. 

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

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

Bőrhámlasztó készlet ára 5 korona és kapható 
minden nagyobb gyógyszertárban s drogériában. Direkt 
rendelhető utánvéttel ezen a czirnen: 
Kozmetikai Gyógyintézet 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 4.1. em. 

LEGFINOMABB PIPERESZAPPAN 
BŐRÁPOLÁSRA LEGJOBB 

^ ELSŐRENDŰ SZÉPITÖSZER 
Kapható niímiemiu. Darabja 7O fillér. 

A Dr. BÍRÓ-f éle 

Ma vasi Gyopár Crém 
Nagy tégely _. l korona 
Mosdóviz ,_, _. l korona 
Szappan 7O fillér 
Púder l korona 
Főraktár: W o l f gjógvlár 
Kolozsvár, Budapesten 
kapható: Török gyogytár 
K irály- u. és Operagyógy • 

t á r Andrássy-úl. <• 

SZAMOST ELZA 
a magyar királyi «0pera» 

primadonnája igy ir: 

Kedves Doktor Úr! 
A (Havasi Gyopár 

Crémi-jét már regen 
használom ! 

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

SZAMOSY ELZA 
a m. kir. opera 

művésznője. 

Hirdetések felvétetnek Blockner I. hirdető-
frodájában.lV. Semmelweis-u. 4. 

M A R G I T GTÓOT 
FORRÁS 

Beregmegye. 
gyomor, belek, húgyhólyag 8 különösen a l é g i ó , 
••ervek hnrntoi bantalmainal igen jó hatáiá még 
•. / . akkor iá, ha verié iek e*ete forog (enn. .-. / . 
Megrendelhető: ÉDESKUTT L.-nél Budapestené« 

• forrás kezelőaégénél Mnnkaoaon. 



8 1 0 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 
39. sziM. 1U10. B7. ÉVFOLYAM. 39 . 8ZÍM. 1910. 57. ÉVFOLYAM. 

PAPEK JÓZSEF 
ÍBÓRÖNDŐS ÉS FINOM BŐRÁRU KÉSZÍTŐ 

VIII. Rákóczi út 15 
^Kizárólag jobb minnőségü áruk 

Árjegyzék ingyen e* bérmnntv*. 

."/ kiló ui, jA fosztott, por¬ 
mentes K 8-60, 5 kiló jobb 
K l-'—,5 kiló fehér, pehely-

pnha, fosztott K IS'—, W—, 6 kiló hófehér, pehely-
puha fosztott K 30.—, 36'—, « '—. = 

'ÁgyíoJ/aJfJ 
V-j ̂  _ ,— ^ tS 

KÉSZ AGYAK 
Ipiros ágj-
] hutaiból, 

jól meg' 
töltre, 

90 cm. hosszú, 70 cm. széles K *'30 és 5'50. Készítés minden tetszés 
szerinti méretben is. 3 rétü szörmatraczok l -agyra K 27'—, Jobbak 
K 33'—. SzéttűWés utánvét mellett bírmentve 9 E-tól feljebb. Becserélés 

és visszaküldés a postakölts'-g megtérítése ellenében megengedve. 
Sachsel Benedek, Iiobes 60 . Pilsen mellett. (Csehország.) 

forduljon minden ér¬ 
deklődő, ki súlyt 
fektet elsőrendű faj¬ 
tiszta anyagra. :: 

GYÜMÖLCSFACSEMETÉK 
Sétányfák, díszcserjék, tűlevelűek, keri-
tésnö vény ék, bogyógryümölcsüek stb. stb. 
SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
(I. sima áru) európai t s amerikai sima 
g-yökeres vesszők. (Oktató diszárjegyiék 

kívánatra ina-yen.> 

Faiskolák és 

\ 1000 kor. kártérítés 
annak, ki legojabb szer-
:: kezet ü :: 
jELECTRIC1 

biztons. berelráló ké-
szölékkel sebet ejt. — 
6 k o r o n a ellenében 
bárkinek szállítjuk a 12 
késsel fi'lázerfll sza-
.-. valóit önműködő .'. 
E l e c t r i c b i z t o n s . 
h e r e t v á l ó készü¬ 
l é k e t l heti próba¬ 
időre, míg a hátralékos 
ü K csak ezen próbaidő 
eltelte után lizetendő. 

Élesilés. lehúzás, vii, szappan nem szi kséges többé, csupán l tégely 
heretválókrém, mely hónapokig elegendő és mel>«i ingjén ho/zá-
osomagolunk. Bárki, ha egyedül nem is hcretválkozolt soha, 3 perc 
alatt simára megbereiválkozik. Megsebzés teljesen kizárva ! Óriási 
megtakarítás, mert az eddigi örökö s kiadás a borbélynál fölöslegessé 
lilik, l komplett €Eleclric» biztonsági berelválókészülék ára lioo-

' mán ezi'utözve, 12 késsel, elegáns tokban s ingyen krémmel csak 
i 12 K, mely összegből 6 K utánvéttel, a hátralékos 6 K ellenben a ; 
Í t heti próbaidő útin fizetendő. — Kizárólagos szélkiildö 7 
, Heinrich Kertész, Wien, L, Wollzeile 34-ü. J 
-~ . • «» •« «« «« «» »» •• •»»•» 

RATIONALIS 

HÓ tfOKÉRTÉKESITÉS 
hez szállítunk munkaképes 

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

Markranstadt (Németország). 
228. számú brosúra ingyen. 

MEGNYÍLT 
BALOGH GYULA fehérnemű terme, 
Kossuth Lajos-utcza 8, félemelet, 
hol vásznak, asztalnemüek és kész fehérnemű 
különlegességek a legolcsóbban beszerezhetők. 
Telefon 149-77. ez. V * * Telefon 149—77. sz. 

SZOLOOLTVÁNYOK 
szölŐTesszfik és finom érme.léki boiok be¬ 
szerzésére legmelegebben ajánljuk a leg¬ 

jobb hírnévnek örvendő 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
szőlőteleptt Bihardiószegen. 

Képes á .egyztkel lanulságos tartalommal i n g y e n és b é r ¬ 
m e n t v e . Ezen árjegyzéknek egyetlen házból sem szabad hiá¬ 
nyozni, mert só mindenkit érdeklő dolgot tartalmaz. Tehál senki 
el ne mulaszsza egy levelezőlapon kcrni. OIcSÓ á r és pontos ki-
szolgálás Több ezer elismeri' levél. Készlet: .H millió. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EGUSZTÁVÉ 
ZONGORATERMEI 

Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

IBACH;' -ZONGORÁK 
i jjedttli képviselete 

Telefon. :: 

IBAÖH-zongorát játszanak és ajánlanak : 

Backhaas, Dohnányi, Pujjnot, Alice Ripper, Sauer, Stefaniay stb. 

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

Budapesten, L.Mészáros-ntcza 58,sz, 
Telefoissám 41—48. Sürgönyczim: Cartoiage. 

Góieröre berandemve. 

A magyar kir. dohányjövedók szállítója. 

:: :: Napi gyártás 150,000 doboz :: :. 

a vasnlas tartama alatt kitenni a vasalót, 
kitisztítani, az abban levő tüzet feléleszteni? 

Riessner-Kályhák, 
a viJag legjobb t* használatban legtakaré¬ 
kosabb'folytonégói Egészségi szempontból 
a legideálisabb rendszer. 

Egyszeri betüzeléssel egéSZ télen ég. 
miáltal a sok fáradsággal és költséggel járó 
mindennapi betüzelés megtakarítónk. Lá-
thaió tűz. eredeti biztonsági szaúalyozó 

Gázömlés vagy robbanás teljesen ki¬ 
zárva, ellenben mindig egyenletes és egéss-
séges melegség, különösen a szoba alsó 
légrétegeiben te 
Egyedüli elárusít ás, nagy rálaszték ét raktár i 

Ringeisen Testvérek 
BUDAPEST^ 

A már 53 ét óu dicsértlreméltólag ismert, s l 71011 sz. Bm. leirat követelményeinek teljesen megfelelő 

* UJ-YUKŐVÁRI * 
arcztisztité kenőcs 

szeplö, himlőhely, sömor, májfoltok, fakadé-
kok. forrosági pörsenések, orrvorosségek él 
mindeu egyéb arc virágzások ellen, valamint az 

uj-\ilko vári 

bfirszépitő szappan \ mely az arckenöcscsel a használati otaiitás 
szerint alkalmazva, még korosabb egyének¬ 

ek i* viruló és fiatal kinézést kölcsönöz. 

Egy nagy tégely ára l K 60 f. kisebb l K. szappan l K. Utánzásoktól óvakodjunk I Csak Krajcsovics 
által V ü k o v á r o n készített kenőcs valódi, hmden tégelyen Kra jcsov ics a készítő arcképe látható. 

Főraktár: Budapest, Király-u. 12 és Andrássy-ut 26, TÖRÖK JÓZSEF gyógytára. 

Hányszor kénytelen ön 
M e n n y i i d ő t VeSZT így el a felesleges munkával? 
M e n n y i t k e l l m é r g e l ő d n i e , amig a vas kellően átmelegedik? 

f n r d l l l e l ő h o g y m'9 a z esyiket használja, addig a masik-XOrUUX CJ.U, bán újból elégett a parázs ? 
- Nem akar mindennek véget vetni? -

Nem is hiszi, amíg meg nem próbálja!!! 
Vegyen le két karikát a lyukról, állítsa bele a hamu-
rostát, ürítse abba a vasaló egész tartalmát s meg fog 
győződni, mily hihetetlen gyorsan, alig egy perez alatt 
tisztítja és éleszti a parazsat a tűzhely Téghuzata. — 
Saját érdekében ajánljuk, szerezze Kapható min-
be a hamurostát. Mind e kelleinet- den háztartási 
lenségek megszűnnek. Félannyi idő — üzletben — 
alatt készül el az egész vasalással. o g n 
Meg fogja látni, hogy már az első 
használat után kifizeti magát. - '.' koronáért.'. 
Gyári raktár: KOMMER BÉLA Budapest, 
«» VIII. kerület, József-körűt 11. szám. «» 

nil»d»!« uU jt-

gfcuL 
Ara 3 korona. 

Használata egyszerű, hatása biztos, teljesen 
•zag talán, veszély kizárva, nyomot maga után 
nem hagy, üzemben tartása költséggel nem jár, 
na-ncsak a poloskát, hanem a petéit is kiirtja. 

Schwitzer Lipót és Testvére 
vas, fém, szerszám és gépkereskedők Telelőn 104-69. 

B U D A P E S T , 
V., Nádor-utca 70., a Llpót-körut közelében. 

Kapható minden szaltbavágó üzletben. 

•AflYABHOtt I U O . LEBIIAaYOBB ÉS UEfilOBB HÍRNEVŰ ÓRAŰZLETt. 

llapittatott 

ÓRÁK, ÉKSZEREK 10-évi jótállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

*ri-miirrri 

VASÁBNAPI ÚJSÁG. 819 

Ö Fensége lózsef 
fő h s. kam. száll. 

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

— bán. :z= 

LŐW SÁNDOR 
Telefon 62-68. é k s z e r é s z é s ó r á s Telefon 62-68. 
Budapest, VIII., József-kőrút 81. szám. 

- Fióküzlet fürdöidény alatt: Trencséntepliczen. Telefon. 

Dús raktár mindennemű 
chronograf, chronometer, 
stoper-, ütő-, zseb-, utazó-, 

álló- és fali órákban. 
Spec ia l stopwatchcs. 

T 

Felülmúlhatatlan háziszer 
meghűlés okozta bajok, mint rheuma, kosz-
vény, ischias, izttletlob, zsábában szenvedők 

fájdalmainak megszüntetésére. 
Ára: kis üvegnek 2 korona, nagy üvegnek 
2-5O korona, próbaüvegnek 1-2O korona. 

Gyártják: 

D' BOROYSZKY R, és BOROYSZKY K. 
Budapest, II., Fd-utcza 73-77. Kapható mindenült. 

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

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

3 kor. 2O üli. 

Kapható: 
minden gyógyszertárban 

valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

+Soványság. + 
Szép, telt totidomokat, gyönyörű 
keblet nyerhet < törvényileg védett, 
«BÜSTBRIA» erőporunk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben i m 
Hízás 6-8 hét alatt égési 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza haiználati utasi-
UBS«| 275 K. A pénz postautal-
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
nische Institut Dr. Franz 
Steiner & Co., Berlin 57., 
Königgratzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertára Budapest, VI.. 

>ntczs 12. szám. 

BDTOR 
ízléses éa szolid kivitelben 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

Sárkány J. 
butoriparosnál, Budapest, 
VII., Erilóbet-körnt 26.», 

műhely és raktár. 

„FAMOS" 
legjobb és legolcsóbb úti palaczk 
vadászoknak, turistáknak, betegeknek 
stb. különösen alkalmas! — «FAMOS» 
legújabb palaczk italok hidegen vagy 
melegen tartására I — Hideget hide¬ 
gen, meleget melegen t a r t 2 4 
órán á t minden előkészület nélkül. 
Legfinomabb műbőr burkolattal, szolid 
és tartós kivitelben, lecsavarható ku¬ 
pakkal, mely ivópohárnak használható. 

Árak: V* liter 8 korona, V-2 liter 10 korona, \ liter 18 korona. 
Foraktir 

orvosi műszer és betegápolási czikkek gyára 
Bpest, IV 2., Koronaherceg-n. 17 1. 

KOVÁCS 
YICTÖR 

harisnya és trico-árn nagykereskedés 

V., Bécsi-utcza 10, 
megnyílt. 

Fö üzlet: 
VII., Király-utcza 15. 

Fióküzletek: 
V., Bécsi-utcza 1O. 
VI., Andrássy-út 18. 
VI., Teréz-körút 2. 
VII., Rákőczi-út 34. 

A M A R G I T - C R E M E a főrangú hölgyök ksdfenci 
siépitc szert, az égési világon el van terjedve. 

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

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

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

Ara l K. Marg-lt-sxappan 7O üli. Marg-it-ponder l '2O. 

G y á r t j a Fö ldes K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n . 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-Bzlelben. 

Fadászfegyverek 
Pisztolyok 
kényelmes havi lefizetésre. 

Kívánatra kimeríts fesyyerarjegyzék ingyen. 

Aéeciil és Goldschmied utóda 

TársaLT. 
Budapest, IY„ Károly-köroí ÍO. szám, 

Flöbertek 
Látcsövek , 

Lohr Mária (Kronfusz) | 
csipke-, vegyitisztiti-, kelmefestő-, szőnyegporoló- ( 
és szőrmemegóvó gyári-Intézete. V Telefon 57-O8 e 
Budapest, VIII. kerület, Baross-utcza 85. szám. 

Fiókok: 
IV., Kecskemétl-ntcza 14. 
IV., Eskü-ot 6. BZ. 
V., Harminczad-otcza 4. 

VI., Andrássy-ut 16. sz. 
VL, Teríz-körnt 39. sí. 
VIU., J6zsef-k8rnt £. sz. 

Eredeti MEIDINGER """"• szc"öz" és szabályozó- KÁLYHÁK 
központi fűtésre szolgáló kaloriférek, szcllőzőrácsok minden nagyságban 

l ff I f 

Pári.i viUgkiállitás 19OO: Grand Prix. 

Kwizda Bestítntion- Ftaidja. 
MOSÓYIZ lórik síimíra, egy ÖFeg á r a K 2'80. — UdTari í§ 
verseny-istállókban több mint 40 éie hasznílatbin ; nagy fá¬ 
radalmak útin újra erősít, az inak mereTségét megszünteti él 

l lovat traminiben királó képességűre teszi. 

Kwizda Besütntion-Flnidja 
széjegy, ezimke é« csomagolás Tédre. Csak 
íz itt látható védjegygyei valódi. Kapható 
minden gyógyszertárban és drogériában. — 
Képes árjegyzékek ingyen és benn. 

T n i - n V TÁK»í»f gyógyszertára Budapesten, 
: l O r O K ü O Z S e i Klriry-utcza 1 2, Andrássy-ut 25. 

F í -

(DATJERBRAND) 
Legolcsóbb ftttés. A liiaeg beáltával 
egryszer kell befűteni és egész télen 
át ég. A .szobákban kellemes és meleg. 

EISLERésVÉRTES 
Meidinger-kályhák gyára Budapest, VI., Andrássy-ut 41. 

Árjegyzékek és költségvetések bénnentve. 
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l MIT CSIHáL OH HIHDEH ESTE?? 
— Diana-sósborszeszszel dörzsöltetem magam. 
— Miért éppen Diana-sósborszeszszel P 
— Mert meggyőződtem arról, hogy csak a 

DIAHA-JÓS&ORSZESZ 
masszírozás: 
1. csillapítja a derékfájást, 
2. csillapítja a hátfájást, 
3. csillapítja a csuztól eredő fájdalmakat, 
4. csillapítja a reumatikus fájdalmakat, 
5. csillapítja a köszvényes fájdalmakat, 
6. csillapítja a fejfájást, 
7. csillapítja a lábfájást, 
8. csillapítja a szaggatási fájdalmakat, 
9. csillapítja az oldalszurás fájdalmait, 

10. csillapítja a megerőltetett és nehéz munká¬ 
tól származó fájdalmakat. 

— Éppen ezért én csakis Diana-sósborszeszt 
vásárlók és semmi mást! 

Egy eredeti üveg 4 4 fillér és mindenütt kapható. 

Egyedüli készítő: 

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

! 

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

HOITSY PÁL. BUDAPEST, OKTÓBER 2. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Reáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
leltételek : 

{Egész évre _ 
Félévre _ _ 
Negyedévre 

— 16 korona 
_ 8 korona. 

4 korona. 

A «Viíáfffcronikd»-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekbe* a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

Pranklin-lánralftt nyirndija, Budapest, IV., Egyetem-uteu 4. u . 

ARANY JÁNOS SZOBRA 
NAGYKŐRÖSÖN. 

GTÖNYÖRÜ, verőfényes őszi nap. De a bá¬ 
rányfelhőkkel beszórt ég szelíd kékje a 
nap tüzes pillantását már tétován mélá¬ 

zóvá teszi. Nem az a játszi, pajkos kaczagású, 
szenvedélyes, gyerekifjú ragyogása már ez 
többé a napsugaraknak, mint tavaszszal, ha¬ 
nem inkább a meglett férfi enyhe, őszi, sőt 
néha, — mikor az apró felhők nagyobb gomo-
lyaggá torlódnak össze - - fanyarul mosolygó, 
komoly derűje. Minden szépségével a gerezd¬ 
érlelő magyar őszök melankóliája ez, a mikor 
a munkás szüretelő sohasem tudja, kié lesz 
a kisajtolt tüzes zamatú nedű. Méltó Arany 
Jánoshoz — a költőhöz, az emberhez, a ma¬ 
gyarhoz egyaránt — a kinek életén, líráján 
és elbeszélő költészetén általában ez az alap¬ 
hang vonul végig; s a kinek most Nagykőrös 
városa érczbe öntött s kőbe faragott szobrot 
emelt. Körülötte az őszirózsák pompájában 
díszelgő, zöld farácsú virágos kert, a hol 
valamikor a templomhoz tartozó czinterem 
állt, melybe a török és rácz támadás elől 
annyiszor menekült a lakosság. Mögötte az 
ódon, ma már csak szükségből hivatalos helyi¬ 
ségnek használt egykori gimnáziumi épület, 
előtte a puritán egyszerűsógű kálvinista temp¬ 
lom, melynek falai talán még a tatárpusztí¬ 
tást is látták. Köröskörül az alacsony házak; 
azokon túl a végtelen Alföld. S az ekép terí¬ 
tett asztal simaságán, ha nem fátyolos a le¬ 
vegő, talán a Tiszáig, a Dunáig és a Mátráig 
is el lehet lá tni . . . A rácson kívül és belül 
ünneplő sokaság, a kérgeskezű, napbarnította 
arczú nép: férfia és asszonya, a színes ru¬ 
hákba öltözött nők változatos serege, melybe 
a férfiak hivatalos fekete ruhája komolykodón 
vegyül s ezt az ellentétes összetételű tömeget 
ma ugyanegy vezérlő érzés uralja. 

. . . De mennyivel másként volt ez hatvan 
év előtt, a mikor a körösieknek eszükbe jutott, 
hogy a szabadságharcz után súlyos viszonyok 
közé került költőnek kenyeret adjanak. A körösi 
református presbitérium 1851 október 3-iki 
ülésének jegyzőkönyvében olvassuk a követ¬ 
kező határozatot, hogy az ottani főgimnázium 
tanári állására • honunk egyik nevezetes köl¬ 
tője, mint a ki a nevelésben szintén jártas 
és hajlammal bir, hivassék meg.» Azonban 
Arany János sajnálkozva irt vissza, hogy errf 

a nagy távolság és az út költséges volta mel¬ 
lett nem vállalkozhat, a mint ez a presbité¬ 
rium október 9-iki ülésének jegyzőkönyvében 
olvasható : «Arany János úr leveléből sajná¬ 
lattal olvasván, hogy a tanárságot anyagi kö¬ 
rülményei, különösen a messzeség miatt a 
költözködéssel együtt járó költség tekintetéből 
el nem fogadhatja.» Erre a következő végzést 

hozták: «Az egyháztanács átlátván Arany Já¬ 
nos úrnak a messzeség miatt származható 
nagy költségét, hogy e tekintetben is az oko¬ 
zandó költsége visszapótoltassék, utazási és 
költözködési költségre 120 ezüst frt fizettetik 
ki az Egyházi pénztárból.* Most már Arany 
sem vonakodott tovább, hanem még október 
végén útnak indult egész családjával és útba 

ARAN Y JÁNOS SZOBRA NAGYKŐRÖSÖN, STROBL ALAJOSTÓL. — Balogh Rudolff főlvétele. 


