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Szépérzék és 
élet bölcsesség 
írSLtBERSONOZVA viseljük!!!! 

Női 
A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamará¬ 
tól fentariott nyilvános, három évfolyamú 

FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA 
POZSONYBAN. — 

Érettségi vizsgálat Állásközvetítés. Internátus. 
Értesítőt kívánatra küld az Igazgatóság 

l-01 dúljanak azon vá¬ 
rosi tanácsok ' és 
elöljáróságok, melyek 
kifogástalan minőségű 

a cipőknek a valódi új 
bersongnmmisarkokkaí 
való ellátását jelenti. 

• • • BERSONMŰVEK, BUDAPEST. 

BERSONOZNI 

herj 

Rozsnyay 
Mátyás chininczukorkáj'a íztelen 

chininből 

Többszörösen kitűnt. 
1869-uen a magyar or¬ 
vosok és természetvizs-
gálók űume vándor¬ 
gyűlésén negyven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű!! 
Legjobb szer láz, váltó-
láz, malária ellen, kü¬ 
lönösen gyermekeknek 
a kik keserű chinin 
bevenni nem képesek. 
Valódi, ha minden egyes 
piros f somagulópapirosun 
Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára 

Arad, Szabadság-tér. 

Minimax a legjobb és 'legbiztosabb 
kézi tüzoltókészülék, mely¬ 
nek" egy lakásból sem sza¬ 
badna hiányoznia. Bizo¬ 
nyítványok igazolják, hogy 
4 milliót vagyonban és 25 
emberéletet mentett meg 
a tűzpusztulástól. 
Ara felszerelve 66 K. 
Felvilágosítást szívesen ad: 

Magyar Minimax Részv.-Társ, 
Budapest, Rózsa-n, 85. Telefon 37-31. 

^SÉTANYFÁKAT 
ÉS* DÍSZCSERJÉKET 
jutányosán óhajtanak beszerezni, kér-
unek árajánlatot és diszárjegyzéket 

faiskolák és szbltroIrvánurelBnek 

fm B1 

'NEM AZ ÁR, HANEM A MINŐSÉG" 
TESZI OLCSÓVÁ AZ ÁRUT! 

Szavatolt jó minőségű vászonáruk háztartási cswilokra 
menyasszonyi fl|.ji.ailólr • 4 0 m é t e r színtartók és feké-
fcelenjryékre. uloraucü. r ek hibátlanok szépen vá¬ 
lasztva 6-16 m. hossznak 16 K, legfinomabb minőség 20 K. 

Maradékból minták nem [adhatók. 
Vászon lepedők varrat nélkül finom minőség 150/225 
nagyságú 6 drb. ára K 15.50, legfinomabb minőség 
K 18-50, l drb 24 méter hosszú «Edelweis» rambnrgi 
vászon jó minőségű 80 cm. széles K 1+-40. - l darab 
24 méter hosszú, «Schneewitchen« pchiffon, elsőrendű 
minőség 80 cm. széles, K 15'50. — l drb,dupla damaszt 
törülköző tiszta len 50-110 kor. 9-50, 55 120 kor. 12-— 
Törülközők, zsebkendők, törlőruhák, asztali és kávé-
garnitúrát legolcsóbb és legjobb kivitelben készülnek. 
Kívánatra prospektust ingyen és bérmentve küldök. 
Meg nem ielelőt visszaveszek — Koczkázat kizárva. — 
Szétküldés utánvéttel. — Jóhir evü t>amut- és lenszövődé. 

EmilWinternitzNachodpBotimen. 

Ön is egyedül kivan 
borotvá lkozn i , s nem tudja, 
hogy a sokféle készülék közül 
melyiket válassza. 

Ne vegyen mást, csak egy 

Gcm-biztonsági 
borotvá!ó-l<eszülcl<et 
valódi damaszkuszi pengékkel s biztosítjuk, hogy 
meg lesz elégedve. 

Tíz koronáért minden szakmabeli üzletben megrendelhető, 

amerikai; 

Tiszta alumínium,szép,egészséges és tartós 

POLGÁRI KONYHAKÉSZLET 
tiszta alumíniumból, 6 személyre, mely 25 darab praktikus 
-+- tárgyakból áll, minden háztartásban nélkülözhetetlen 4r-

Ára komplett 4 0 korona, 
IhzéklOcm 
l »' 12 i 
l • 14 t 
l > 16 • 
l i 18 > 

llábaslücm l tojássülc'i 
i omelellsntő 

l fedő 16 cm 
l > IK » 
!,.». 20 » 
l pecsenyesütő 
t.ökörszemsülő í sz. 

l átiiyoni'»(.ita 
l merő; 
l h ab veró 
l citromnvomó 
l leasíürí. 

Hozzá állvány keményfából darabja 6 korrvna. 
Nagy konyhakészlet, TT fjf) 

nenéimiii. II. ábra szerint •"• "V/ 
Urasági konyhakészlet T7" ~\ n n 

különösen nehéi min. III. -1*- ^UU 

Tiszta nluniiniuiii 
Fazék. 

Tiszta alumínium 
Lábas. 

i'iszta alumínium 
Tojássütő. 

Tiszta alumínium 
fettS. 

l liter :._ K l -70 
VIt liter K 2-20 
2Vs liter K 2-70 
3»/4 liter K 3-60 
5 liter__ K 4-50 

"« liter 
'A liteir 
1 liter 

.IVíliter 
2 lit<r 

K l -20 
K 1-50 
K 1-80 
K 2-20 
K 3 - -

12 cm K —-90 12 cm K —'65 
14 cm K 1-20 14 cm K—'80 
16 cm K 1-50 16cm__ K l'— 
18 cm K l -80 18 cm K l '20 

Alumínium-társaság 
Wien, I., Kárntnerstr. 28. 

NA6T KÉPES ÁBIE6YZÉK: 
I. oszt Háztartási cikkek. 

M. oszt. Asztalkészlet, evőeszközök. 
lil. oszt. Utazási és turistacikkek. 
IV. ősit. Ajándéktárgyak és újdonságok. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, TV., Egyetem-ntnza 4. sz-
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HÓ 
SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, ÁPRILIS 13. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vánnegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f 
feltételek: \ 

Egészévre _, __ 
Félévre „~ — „ 
Negyedévre _ 

2O korona. 
10 korona. 

5 korona. 

A «ViIdoJrroniJíííi>-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

KŐNIG GYULA. 
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KŐNIG GYULA HALÁLA. 

Gyászunk van, a magyar tudomány gyásza 
s a mi külön gyászunk. Kőnig Gyula meg¬ 
halt. A magyar kultura legkiválóbb oszlopos 
embereinek egyike dőlt sírjába halálával, a 
mely a váratlan csapás minden gyászával súj¬ 
tott le. Nem egy pályája végére ért, munká¬ 
ját befejezett aggastyánt terített le ezúttal a 
halál, hanem egy munkája közepén élő, tevé¬ 
kenysége és rugalmassága virágában levő el¬ 
mét, a mely szüntelenül működött, kutatott, 
vizsgálódott és szüntelenül termetté gyümöl¬ 
cseit, nagy - talán az eddigieknél is na¬ 
gyobb - eredményeket Ígérve. A veszteség 
kétszeres, nemcsak az élőnek örök eltávozását 
gyászoljuk, hanem a hozzá fűződött remények 
elsorvadását is. 

Tudományos életünkben Könifj Gyula szinte 
pótolhatatlan, nemcsak mint tudós, hanem 
mint egyéniség is, a kiben a tudósi és em¬ 
beri tulajdonságok szervesen voltak össze¬ 
forrva, úgy hogy tudósi minősége mélységet, 
széles áttekintést és lendületet adott emberi 
mivoltának, emberi tulajdonságai pedig meg¬ 
elevenítették, egyéni színnel vonták be a tudo¬ 
mánynak elméjében felhalmozott roppant anya¬ 
gát. Tudományos érdemét, mathematikusi pá¬ 
lyáját alább más, szakértő toll rajzolja meg, 
mi, ravatala mellett állva, egy utolsó pillan¬ 
tást vetünk itt gazdag, nemes és sokféle fény¬ 
ben tündöklő egyéniségére, mely valameny-
nyiünknek, a kiknek módunkban volt közelébe 
jutni, örökre feledhetetlen marad. 

A legerősebb, legmélyebb és legvilágosabb 
elmék egyike volt Egyszerű társalgása is, ha 
mindennapi vagy jelentéktelen dolgokról szólt, 
érdekes és sokféle benyomást keltő volt. Ko¬ 
molyabb és súlyosabb dolgokról szólva, bámu¬ 
latot keltett azzal a biztonságával, a melylyel 
minden kérdést a gyökerében, lényeges és jel¬ 
lemző pontján tudott megragadni, éleselműsé-
gével, a mely minden mögött meglátta a rejtett 
okokat és motívumokat, gondolkodásának vilá¬ 
gosságával, a mely bonyodalmas és nehéz fej¬ 
tegetéseket természetesen és érthetően tudott 
exponálni. Egész lényében volt valami belső 
logika, - - a mi nem csupán a tudományon 
fegyelmezett észjárást jelentette, hanem az 
elmének bizonyos veleszületett, szervi hajlamát 
a rendre, világosságra, egyensulyozottságra. 

Ehhez Kőnig Gyulánál a szellemnek rend¬ 
kívüli fogékonysága járult. Szaktudós volt és 
pedig a legmódszeresebb művelést kívánó szak¬ 
mának legmódszeresebb müvelője, de e mel¬ 
lett univerzális szellem, a kitől semmi sem 
marad idegen, a mi emberi. Fogékonysága 
alig ismert határokat, érdeklődött minden tu¬ 
domány iránt, az irodalom iránt, művészet 
iránt; és pedig nem a dilettáns terméketlen, 
érzelgős vagy teoretikus érdeklődésével, hanem 

az eleven lélek penetráló megértésével. Alig 
egy hónappal halála előtt mondta e sorok 
írójának, hogy mostanában nagyon érdeklik 
őt az emberiség őstörténetének kérdései. Az 
irodalmat, a magyart és külföldit, régit és 
modernet jobban ismerte és értette, mint akár¬ 
hány irodalmi f zakember; mindig sok szép¬ 
irodalmat olvasott s magyar és külföldi Írók¬ 
ról olyan nyugodt, érett és biztos ítéletei vol¬ 
tak, hogy tanulhatolt tőle az is, a ki egy éle¬ 
tet töltött irodalmi tanulmányokon. A termé¬ 
szettudományok minden ágában souverain úr 
volt, a filozófiának legújabb jelenségeiről is 
olyan nézetei voltak, melyek szetnmelláthatóan 
magukon viselték az egyes filozófusokkal és 
eszméikkel való közvetlen, személyi kapcsolat 
bélyegét. Igazi filozófiai szellem volt a szónak 
legegyetemesebb értelmében: elméjével átfogta 
és egy magasrendü szempontokon fölépülő 
világnézetbe foglalta össze az emberi ismere¬ 
tek minden mezejét. A szaktudományba való 
mély elmerülés rendszerint össze szokta szű¬ 
kíteni a tudósok fogalomkörét, eltompítja ér¬ 
zéküket más, tudományuk körén kívül eső 
dolgok iránt. Kőnig Gyulában nem volt semmi 
ebből az egyoldalúságból. Egyetemes szellem 
volt, a melynek számára minden, a mi az em¬ 
beri tudás körébe tartozik, egységes, egy tőről 
szakadt valami, az egyes tudományszakmák nem 
elkerített rekeszek, hanem egyetlen szervezetnek 
különböző, c1 e t-gy gyökérből eredő szervei. 

A mathematikát szeretik a költészettel pár¬ 
huzamba vonni. Kőnig Gyulában csakugyan 
volt valami a művészből: rendkívüli forma¬ 
érzéke. Ez nyilvánult szóbeli előadásának 
nyugodt, tárgyszerű formásságában, akár a 
műegyetem hallgatóit vezette be tudománya 
titkaiba, akár szélesebb körű, ünnepi közön¬ 
ség előtt szólott a tudomány1 és kultura össze¬ 
foglaló kérdéseiről. Néhány tanulmánya irói 
forma dolgában is a legkiválóbb magyar tudo¬ 
mányos essayk sorába tartozik. Formaérzéke 
nem egyszer nyilvánult magán-beszélgetésében 
is; ha valamiről beszélt, a mi érdekelte s ha 
belemelegcdett, valóságos kis befejezett, szel¬ 
lemes essayt mondott el. Nemrég a franczia 
Bergson most divatos filozófiájáról beszélgetett 
e sorok Írójával, - • tiz percznyi beszélgetés 
alatt olyan élesen állította szeme elé e filozófiá¬ 
nak hézagait és szépségeit, hogy az egész vilá¬ 
gosabban állt előtte, mint mikor terjedelmes 
könyveket olvasott róla. 

Formaérzékével volt kapcsolatban hajlama 
az élczre, az elmésségre. Az élez a mondani¬ 
való formájánali bizonyos meghatározott irány¬ 
ban való kihegyezése. Ebben Kőnig Gyula 
mester volt, elméssége mint a villám világí¬ 
tott rá egy jelenségre, egy emberre, egy furcsa¬ 
ságra vagy félszegségre. Csípős is volt, egy-egy 

megjegyzése néha mint a vessző csattant vala¬ 
kire, - - szatirikus elméjének élét sokan meg¬ 
érezték. Nem roszindulatból szatirizált, de-
fölényes szelleme mindenkiben azonnal fVl-
ismerte a feltűnő, furcsa vonást s megvolt 
benne a nagyon okos emberek türelmetlen¬ 
sége az ostobaság vagy nyegleség iránt, bár¬ 
hol és bármiféle formában nyilvánul is. Tudós 
körökben s abban az előkelő társaságban, a 
melyben élt, szerették elmésségeért, de féltek 
is csipősségétől. Tudott nagyon kedves és-
szeretetreméltó is lenni, és pedig őszintén 
volt az, mert lénye méltányos és megértő¬ 
volt, gőg és elfogultság nélküli. Nem voltak 
elfogultságai sem emberekkel, sem dolgokkal 
szemben, mindent a maga szempontjából tu¬ 
dott nézni. 

Sokoldalú érdeklődése vezette mintegy húrz 
év előtt új működési körbe : a Franklin-Társulat 
vezető emberei közé. Előbb mint, igazgatósági 
tag, később mint ügyvezető alelnök irányította e 
nagy hagyományú vállalatot, a mely az ő 
idejében, nagyrészt az ő érdeméből, addig nem 
sejtett méretekre nőtt meg. A vállalat munkájá¬ 
nak különösen szellemi részében vett tevékeny 
részt, legtöbb újabb nagyszabású kiadványát ő' 
kezdeményezte, vagy legalább is irányította. 
Egyetemes tájékozottsága és finom irodalmi 
érzéke nagy hasznára vált az intézetnek. A 'ki¬ 
adói szempont mellett mindig tekintetbe vette 
a kulturális és irodalmi szempontot is s a mél¬ 
tányosság szellemét honosította meg az ügyek 
intézésében. Benne magában is megvolt a mél¬ 
tányosság szelleme; szivesen meghallgatta az, 
ellenvéleményt, ha belátta alaposságát, enge¬ 
dett neki s nem riadt vissza a vitatkozástól 
sem. Humánus és jóindulatú volt és mindenben 
mindenekfelett okos ember. Mi, a Vasárnapi 
Ujsárj szerkesztősége is sokat köszönhetünk 
neki lapunk érdekében, mely iránt mindenkor 
melegen érdeklődött, tanácsával, buzdításával, 
áldozatkészségével segített munkánkban. 

A nagy könyvkiadó vállalat élén is meg¬ 
maradt tudósnak, a ki részt vesz a magyar 
tudomány minden dolgában. Élete utolsó sza¬ 
kában dolgozott utolsó nagy müvén, mely 
tudományos pályájának mintegy betetőzése. 
A tudós csatamezején, a tudományos munka 
közben halt meg s a veszteség miatti fájdal¬ 
munkban vigasztaló, hogy nyert csata végén 
halt meg: utolsó művét befejezte. 

A kulturális csapás miatti gyász közben 
is őszinte részvétünk fordul özvegye és két 
fia, György, miniszteri fogalmazó, lapunk belső 
munkatársa és Dénes, műegyetemi magántanár, 
atyja mathematikus tehetségének méltó örököse 
felé. Ok állottak hozzá legközelebb, ők vesztet¬ 
tek a halottban legtöbbet s ők szorulnak rá 
legjobban a részvevő vigasztalásra. 
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KŐNIG GYULA. 
1849 — 19 

A halál kegyetlenül ritkítja nagy tudósaink 
sorait. Alig múlt egy hónapja, hogy Pertik 
Ottót, a budapesti tudományegyetemen a kór-
boncztani tanszék finomlelkü, tudós tanárát 
kisértük el utolsó pihenőhelyéig. Két héttel 
reá Lengyel Béla jeles vegyészünknek, isméi¬ 
két hét múlva Hampel József világhírű archeo¬ 
lógusunknak és most Kőnig Gyula, nagynevű 
mathematikusunknak halálát siratjuk. 

Valóban megdöbbentő az a rés, a melyet a 
halál ily rövid idő alatt tudományos életünk 
erős oszlopainak ledöntésével ütött és csak 
aggodalommal gondolhatunk arra a hosszú 
időre, a melyre szükségünk lesz, hogy e nagy 
veszteségek folytán a tudós világunkban kelet¬ 
kezett űrt méltóan betölthessük. 

Kőnig Gyula halála érzékeny vesztesége 
nemzeti kultúránknak, a mely benne egyik 
legkiválóbb és maradandó értékű alkotásaiban 
gyökerező hervadhatatlan érdemeket szerzett 
vezérférfiát és bajnokát veszíti, a ki fényes 
tudományos működésével hazánknak hírt és 
dicsőséget szerzett széles e világon. 

A Bolyaiak óta ő volt a legzseniálisabb ku¬ 
tatónk a mathematika terén. E tudománynak 
alig van disciplinája, melyet ez az eredeti 
észjárású és sokoldalúságában még a Bolyaiakat 
is fölülmúló mathematikusunk számottevő mó¬ 
don ne fejlesztett és ne gazdagított volna. 
A nagy és egyetemes jelentőségű problémák 
és ezeknek nehézségei vonzották öt legjobban, 
melyeket azután nehéz agymunkában tanúsí¬ 
tott tiszteletet parancsoló kitartással és szívós¬ 
sággal úgy oldott meg, hogy megoldásukkal 
a tudománynak eladdig félhomályba burkolt 
területeire csodálatos fényt árasztott és nehéz¬ 
ségek áthidalásával hozzáférhetővé tette a tu¬ 
domány oly vidékeit is, a melyek odáig ke¬ 
vésbé zseniálisoknak járhatatlanok voltak. 

Alapvető kérdéseket megoldó jelentékeny 
mathematikai fölfedezései mellett a mathema¬ 
tika egész rendszerét is bölcseleti szemlélődé¬ 
seinek körébe vonta, a melyben az alapfogal¬ 
mak tisztázására irányuló törekvéseivel tete¬ 
mesen hozzájárult egyes mathematikai diszczip-
linák alapjának logikai megszilárdításához. 

Munkáit a mély gondolati tartalom mellett 
a szépség és elegancziára való törekvése jel¬ 
lemzik. Minden értekezésének és könyvének, 
minden előadásának, minden beszédjének meg¬ 
van az az egyéni zamatja, mely azokat érde¬ 
kessé és vonzóvá teszi. Műveinek szerkezetére 
és aesthetikai kialakítására mindenkor kiváló 
gondot fordított, úgy hogy bennük logikai vagy 
formai pongyolasággal sohasem találkozunk. 
A mathematikának is megvannak a maga szép-
tani törvényei. Itt is minden pillér, minden 
bolthajtás, minden szerkezeti rész csak akkor 
találhat tetszésünkre, ha rendeltetésének meg¬ 
felelve egyszersmind az ész statikai törvényei¬ 
nek is hódol. Össze nem tartozó gondolatok 
vagy módszerek erőszakos egyesítése, egyszerű 
problémáknak a szükségesnél bonyolódottabb 
eszközökkel való kezelése, szépérzésünket csak¬ 
úgy sértik, a mint fülünket a zenei hangok 
dissonancziája, vagy a hogyan szemünknek 
visszatetsző a rikító színeknek össze nem 
hangzó tarkasága. Kőnig Gyula munka köz¬ 
ben a szépnek törvényeit szem elől sohasem 
tévesztette és öszhangzatosan kikerekített, el¬ 
mét ébresztő munkáiból nemcsak okulást, de 
még igazi gyönyörűséget is meríthetünk 

A mathematika a legabstraktabb tudományok 
egyike és felette nehéz a laikust czélja, törek¬ 
vései és tárgya iránt kielégítően tájékoztatni : 
ezért alig tarthat igényt arra, hogy nemzetünk 
szélesebb ' rétegeire közvetetlenül is hasson. De 
felette kívánatos és a hazai különleges viszo¬ 
nyaink mellett múlhatatlanul szükséges is, 
hogy nemzeti művelődésünk széles medrébe 
beléjusson valami a mathematikai gondolkodás 
exaktságából, módszereinek czéltudatosságából 
és szigorú következetességéből, logikájának éles¬ 
ségéből, mert az elnyomatás hosszú és szo¬ 
morú korszaka után tespedéséből végre tettre 
ébredt nemzeti erőnk csak tétovázva, számos 
tévedésen meg-megbotolva tudta megtenni első 
lépéseit a szabad haladás utján. Kőnig Gyula, 
a ki a technikusoknak egész nemzedékeit ok¬ 
tatta a mathematikára, annai exakt szellemét 

ezrek leikébe beoltotta, nemzeti haladásunk 
szempontjából is elévülhetetlen érdemeket szer¬ 
zett, midőn az exakt és következetes gondol¬ 
kodás elemének kultúránkba való beleolvasz¬ 
tását elősegítette. -
-, Kőnig Gyula tanulmányi és ^fejlődésmenete 
sokban tér el a rendes saolontól. Nagy tehet¬ 
ségének már fiatal korában adta számos tanú-
jelét. Még alig 16 éves, midőn szülővárosá¬ 
ban Győrött, elvégzi gimnáziumi tanulmányait, 
hogy ezután orvosi pályára készüljön. E pá¬ 
lyára való rátermettségének fényes tanujelét 
adta legelső, az elektromos idegizgatás elmé¬ 
letére vonatkozó publikácziójában, a melyben 
a kísérleti fiziológiába vágó önálló buvárlatá-
nak eredményeit teszi közé a bécsi tudomá¬ 
nyos Akadémia értesítőjében. Bécsből, a hol 
egyetemi tanulmányait megkezdette, átköltöz¬ 
ködik Heidelbergába, a melynek hires bölcsé¬ 
szeti fakultásán épen ez időtájt a jelen hazai 
tudományos életünk számos kiválósága készült 
jövendő tudományos pályájára. Heidelbergában 
Helmholtznak, a hires nzologus és fizikus¬ 
nak, valamint Königsberger, jeles mathemati-
kusnak tanítványa lett és csak az utóbbinak 
ösztönző hatására szánja rá magát a pálya¬ 
változtatásra és arra, hogy ezentúl összes ere¬ 
jét kedvencz tudományának, a mathematiká-
nak szentelje. Talán épen tanulmányi mene¬ 
tének e sajátos alakulására vezethető vissza 
gondolkodásának csodálatos egyetemessége és 
érdeklődésének minden tudományos és kultúrái 
kérdésre kiterjedő sokirányúsága. Heidelbergá¬ 
ban az elliptikus modulus-függvények elméle¬ 
tével foglalkozott és ugyan erre a tárgyra vo¬ 
natkozik heidelbergi jdoktori dissertácziója is. 
A berlini egyetemen^Weierstrass és Kronecker 
nagyhírű mathematikusok elméleteivel ismerke¬ 
dik meg, a melyek közül különösen Kroneckeréi 
voltak reája tartós hatásúak Göttingában is 
megfordult, a hol Clebsch épen ez időben fej¬ 
tette ki a modern geometria és invariáns-elmé¬ 
let módszereit. Hazajötte után 1872-ben egye¬ 
temi magántanár, majd pedig 1874-ben a ma¬ 
gyar kir. József-műegyetemen a mathematika 
nyilvános rendes tanára lett. 

Tanári működésével szerzett hervadhatatlan 
nagy érdemeit műegyetemünk történetének 
egyik legfényesebb lapjára fogja följegyezni, 
mert akár tudományos kutató és oktató mun¬ 
káját tekintjük, akár nagy érdemeit, melye¬ 
ket a felső oktatásnak a műegyetemen való 
szervezése körül szerzett, azok közé tartozott, 
a kikre műegyetemünk méltán büszke lehetett. 

Karöltve Hunyady Jenő, benső barátjával 
és kollegájával, a mathematika felső oktatását 
nálunk egészen új alapra fektette. Elmeéb¬ 
resztő, mély gondolkodásról tanúskodó, for¬ 
mailag is tökéletes előadásainak hosszú és 
a modern mathematika minden, ágát felölelő 
sorozatával, a tőle vezetett seminariumi gya¬ 
korlatokkal, de talán leginkább azzal a fényes 
példával, a mellyel a tudományfejlesztés terén 
előljárt, hazánkban a mathematikusoknak oly 
gárdáját nevelte, mely kutató működésének 
eredményeivel a magyar tudományosságnak a 
világ előtt becsületet szerzett. 

Tehetségesebb és törekvő tanítványai benne 
mindenkor atyai jóakaróra és tudományos mun¬ 
kára serkentő barátra találtak, a ki legna¬ 
gyobb örömét munkájuk sikerében és boldogu¬ 
lásuk előmozdításában találta. 

A műegyetem igazgatásából is kivette a maga 
részét. 1886—1890-ig a mérnöki és építészi 
szakosztályok dékánja volt; 1891—1893-ig pe¬ 
dig a rektori tisztet viselte. A műegyetemnek 
nem volt tanulmányi vagy szervezeti kérdése, 
a melynek előkészítésére és életbeléptetésére 
lényeges, sokszor döntő befolyást ne gyako¬ 
rolt volna, amaz osztatlan nagyrabecsülés és 
tisztelet folytán, a melyben műegyetemi tanár¬ 
társai a mindenkor önzetlen és becsületes tö¬ 
rekvéseit méltatván, öt mindig részesítették. 
Mint rektor az egyetemi építkezések kérdésé¬ 
vel több beszédében behatóan foglalkozott és 
nem csekély érdeme, hogy e fontos kérdést a 
napirendre és a megoldáshoz közel juttatta. 

Legkiválóbb müvei a függvénytan, az algebra, 
a számelmélet, a partiális differencziálegyenle-
tek elmélete és az elméleti mechanika körébe 
tartoznak. 

Tudományos és tanári érdemei legfelsőbb 
helyen is elismerésre találtak A király a mi¬ 
niszteri tanácsosi czím adományozásával, majd 

pedig a ((Pro litteris ét artibus» érdemjelvény 
adományozásával tüntette ki. 

A magyar tudományos Akadémia ÍK elis¬ 
merte érdemeit, midőn 1881-ben levelező, 
is.s't-bi-n rendes tagjává, 1894-ben harmadik 
osztályának titkárává, 1910-ben igazgatósági 
taggá választotta. Nemkülönben akkor is, mi¬ 
dőn őt a Bézsán-jutalomban és kétizben az 
akadémiai nagy-jutalomban részesítette. 

A Bezsán-jutalmat a «Két változót tartalmazó 
másodrendű parcziális differencziálegyenletek el-
mélek')) czímű kitűnő értekezésével nyerte el, a 
melyben ez elméletnek egy odáig eldöntetlen 
alapvető kérdését véglegesen tisztázta. 

A nagy-jutalmat első ízben «Analizis, Beve¬ 
zetés a mathematika rendszerében czímű nagy¬ 
szabású kézikönyveért ítélték neki oda, a mely 
nemcsak a maga idejében, hanem még ma is 
a legkiválóbb összefoglaló munkák közé szá¬ 
mítandó, mely különösen a benne kifejtett 
rendszer monumentalitásával, áttekinthetőségé¬ 
vel és szabatosságával tűnik ki. 
4" Másodízben a nagy-jutalmat «Az algebrai 
mennyiségek arithmetikai elmélete» czímű nagy 
műveért kapta. E művét a nagy-jutalmat odaítélő 
bizottság jelentése a következőképen méltatta: 
|%«Akár a benne kifejtett eszmék gazdagságát 
és mélységét tekintsük, akár az itt legelőször 
használt módszerek termékenységét, az új ered¬ 
mények fontosságát és nagy tömegét, a tárgy 
szigorú és e mellett szellemes kifejtését, az 
előadás világosságát és elegancziáját nézzük: 
mindenképen arról győződünk meg, hogy az 
utolsó évek nemzetközi irodalmában is aligha 
jelent meg munka, a mely a mathematika egyik 
fontos disciplinájára nézve oly önálló felfogás¬ 
sal foglalná rendszerbe a múltnak minden ala¬ 
pot vető alkotását és egyszersmind gazdag ere¬ 
deti tartalmával a jövő fejlődés számára oly 
nagy reményekre jogosító alapot nyújtana.» 

E mű német fordítása a benne foglalt új 
elméleteket a nemzetközi nagy mathematikus-
közönségnek is hozzáférhetővé tette és örö¬ 
münkre szolgál, hogy az e művet dicsőítő 
külföldi kritikák Akadémiánk ítéletét a leg¬ 
teljesebb mértékben igazolták. 

Kőnig Gyula tanári és irodalmi működésén 
kívül bőven vette ki részét hazánk tudomá^ 
nyos, közművelődési és tanügyi mozgalmaiból. 
1876-ban több tanártársával megindította a 
"Műegyetemi Lapok»-at. Néhány évvel ezután, 
báró Eötvös Loránddal megalakítja a Mathe¬ 
matikai és Physikai Társulatot, melynek kez¬ 
dettől fogva haláláig alelnöke volt. A magyar 
tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 
((Mathematikai és Természettudományi Érte> 
sítö»-t 1882-től fogva állandóan ő szerkesz¬ 
tette. Tevékenyen vett részt a középiskolai 
tantervek készítésében, a közoktatási tanács és 
a felső kereskedelmi iskolák líjjászervezésében. 

Nagy elfoglaltsága mellett még talált időt 
arra is, hogy kultura-filozo&ai kérdések fej¬ 
tegetésével is foglalkozzék. «A művelődés egy¬ 
ségéről)) és ((Helmholtz és a jelenkori német 
tudományosság" czímű akadémiai beszédei, 
műveinek e sorozatában a legkiválóbbak. 

Kőnig Gyulának hazai és idegen nyelven 
megjelent műveinek wzáma a félszázat meg¬ 
haladja és kutató szelleme e művekben a 
mathematikán kívül az elméleti fizikát és 
bölcseletet is gazdagította. 

Kőnig Gyula utolsó leheletéig hevült azok¬ 
ért a tudományos ideálokért, a melyek öt 
kora ifjúsága óta tettre és kitartó munkásságra 
serkentették. 

Lelkünk mélyéig ható érzés töltötte el keb¬ 
lünket, midőn arról értesültünk, hogy élete 
legutolsó napjai alatt készült el oly müvének 
kéziratával, a mely bölcseleti és mathematikai 
szemlélődéseinek méltó koronája lesz, a melyen 
már évek óta odaadó szeretettel, lankadatlan 
buzgósággal dolgozott és a melynek, az öt 
annyira jellemző tudományos lelkesedésével, 
szentelte utolsó erejét. Bánatos sziwel kell 
megállapítanunk, hogy e mű el nem maradó 
sikerén ő, fájdalom, már nem fog örvendhetni; 
de ez a siker is, mint Kőnignek oly számos 
más sikere, hazánk tudományossága hírének 
és dicsőségének öregbedését fogja jelenteni. 

Legyen áldott a tudomány és a hazai mű-
•velődés önzetlen szolgálatában töltött dii-tó 
életének emléke. 

Rados Gusztáv. 
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Német világ Magyarhonban. 
- Nos, itt van előttünk egy vendéglő, tér¬ 

jünk be, - - szólt bölcsen Hancsóh és mint 
mindig, most is «ad rem». 

Bementek az elegánsan berendezett, de itt-ott 
a szivarfüsttől megbámult helyiségbe. 

Egy merész frizurája, szmókingos, rovatlan 
előéletű, de kétnyelvű pinczér-úr és két spen-
czeres, felfürtözött töksifejű, piros-pufók arczú 
pikkoló lengette szalvétáját, pukkedlizve : 

- Karsainadíner ! Alázszolgája! 
- Alles soll geig'n! -- ismételték a növen¬ 

dék sör-borfiák. 
- Kuss' die Hánd, gnádige Frau! 

A hölgyvendég üdvözlésére nézve mindhár¬ 
man megegyeztek. 

Magory a kétnyelvűeket, mint elébb tüzes 
szavakkal hangoztatta, nem döfte le, nem csapta 
el, de helyelfoglalva az ez időtájban látoga¬ 
tott helyiség hátsó részében bosszankodva sört 
parancsolt. A pinczérek: «Igenis, kérem alás-
san!» «Bitte sehr, bitté gleich!» ismert mű¬ 
szavakkal repültek kifelé, hogy fél perez múlva 
Gambrinus-italát, mely négy kristálytiszta üveg¬ 
kupában habzott, a vendégek elé helyezzék, a 
kipfelhauserek városában országos, sőt világ¬ 
hírű speczialitást képező, sós és mákkal beszórt 
kiflikkel. 
, - - A «Magyar Világ»-otí— szólalt meg egy 

sörizü rekedt hang, a terem egyik végéről. -
Hányszor kérjem még? 

- A «Madjar Filag» í' bitt! — dadogta az 
egyik söröncz és elszáguldott. 

- «Magyar Világ!D Mondd ki becsülete¬ 
sen, — utasította rendre a pikkolót, mikor a 
hírlapot elhozta, a megszólalt sörizü hangnak 
borvirágos orrú, deresedő hajú tulajdonosa. -
Eleget szajkóztatlak benneteket másfél esz¬ 
tendő óta. 

E szavakra halk nevetés hallatszott egy asz¬ 
taltól, mely körül fiatal német hunniai úrfiak 
fogyasztották ebédelőtti sörüket. 

- No hát még egy kancsóval! — rendelke¬ 
zett újra a rekedt sörizü hang. 

- Edj kantschuh, egy krigli! — ismételte 
a sörfiú és szaladt az üres kriglivel; kifelé. 

- Kancsó, csacsi! Mondd ki magyarán. 
A fiatal nómethunnok gúnyosan mosolyogva, 

nevetgélve távoztak. A magyarosító hazafi utá¬ 
nuk mormogott: 

— Kölyök kipfelhauserek! Haszontalan gyász-
mngyarkák! 

- Ki ez a magában söröző, rekedtes hangú 
úriember? - - kérdezte a pinczórtöl növekedő 
érdeklődéssel Magory. 

- Ez az úr, kérem alássan, — informálta a 
társaságot halkan a kérdezett, erős németes 
kiejtéssel, — Manlich Tuhutuou Valamikor itt 
egy kis újságot szerkesztett. Atyja egyszer egy 
vadkant lőtt és ennek, tiszteletére fiát Eber-
hardra kereszteltette; de Manlich úr atyja ha¬ 
lála óta Manlich E. Tn;hutumnak irja magát. 

- Helyes ! Le a német keresztnevekkel is! — 
hangzott fel a, frisa italtól felüdült Hancsóhné 
enyelgő ezüst szava, miután a pinczér, illő re-
verencziák után, egyéb dolgai után rohant a 
világnak. 

- De hát, ha olyan lelkes hazafi, — kér¬ 
dezte Magory, — mért nem magyarosítja meg 
családnevét is? 

A mindenben és mindenütt kitűnőn értesült 
Verpeléti e kérdésre is megtalálta a kellő vá¬ 
laszt : 

- A fráter, mint most jut eszembe, Buda¬ 
pesten is járt szerencsétlen czikkeivel, mint a 
szerkesztőségek réme. Manlichnak (atyja Mann-
lich volt, két n-nel) irja becsületes német ne¬ 
vét, de ősi magyar «ch»-val mondja és mon¬ 
datja k i : a Iá Forgách; hogy ne menjek vissza 
Wérbulchúig. 

- Ah, mit! — védte Magory a sörbasszusú 
hazafit - - Igaz, lelkes sovén magyar, ki a né¬ 
metnek néni adja be a derekát soha. 

Manlich felhajtotta sörét, lenyelte az utulsó 
hatalmas kortyot és rekedt, harsány hangon 
elkiáltotta magát, hogy : 

- Fizetek ! 
Hancsóh, ki szokott flegmatikus részvétlen¬ 

ségében a sok fölösleges szószaporításból, az 
újságokat bújva, keveset hallott: fején találva 
a szöget, figyelmeztette a társaságot, hogy jó 
lesz, ha ők is fizetnek. 

- Fizetek, Paprutovics úr! — ismételte Man¬ 
lich az elősiető vendéglőshöz, egy kicsit sze¬ 
lídebben. 

Paprutovics Zrínyi egyik ismert alvezérének, 
ha nem :s leszármazási, de névszerinti utóda 
volt, s fején sötétkék horgolt házisipkát viselt, 
more patrio, előtestén pedig jókora potrohot, 
more Gambrino. 

- Igenis, Herr Mannlicb, itt vagyok, tessék, 
parancsol ? 

- A gazda mégis csak valahogy beszéli, töri 
a magyart, — szólt Manlich az elismerés hang¬ 
ján. — No, tehát nekem volt, Paprutovics úr: — 
Ezeket az egész csarnokot átharsogó hangján 
mondta, utána azonban halkabban, de azért 
mindenki által hallhatón, bizalmaskodón foly¬ 
tatta : - Ich hab' g'habt, Herrvon Papruto-
vich: einen garnirten Liptauer mit Butter, ein 
Brod und vier Kriegel! 

Manlich szivarra gyújtott és egy tekintetre 
sem méltatva a teremben maradiakat, távozott. 

Magory, miután ő és társai az őket jól meg¬ 
értő Paprutovicsnak magyar nyelven mondták 
be czehhüket, a vendéglős visszavonulása után 
e szavakkal fordult Verpelétihez : 

- A vendéglős német nyelven számol ugyan,' 
de azért jól megérti a mi magyar bemondásun¬ 
kat. Manlich Tuhutum úr mért diktálta be té¬ 
kát fizetnivalóját németül ? 

E kérdésre Verpeléti szeretetreméltó iróniá¬ 
val azonnal válaszolt: 

- Hát csak azért ánzágol németül, mert ta¬ 
lán mégis csak biztosabb, praktikusabb és a 
vendéglősnek kedvesebb a német bemondás. 

Pinczérek kara, a fejedelmi borravaló után 
a távozó inkognitó-odisszeistákhoz: 

Szóló: Alázszolgája ! Duó: Alles soll geig'n ! 
Terezettó: Kuss' die Hánd'! 

- Hát ilyen igaz, lelkes, sovén hazafiak eze¬ 
ket a német pinczérfiúkat szekáló, antikriglis 
nagy magyarok! — incselkedett Verpeléti Ma-
goryval, mikor az utczára értek. 

- Addig magyarok, — jelentette ki bölcsen 
Hancsóh, — míg érdekük mást nem kivan. 

Magorynak drága volt az ideje. Nem ért rá 
replikázni. 

- Egy óra elmúlt, — mondta. — Ha úgy 
tetszik, térjünk erre jobbra a városháza felé. 
Innen láthatjuk büszke tornyát, a négy világ 
felé szóló négy óralappal. 

- A sörcsarnokban sem vesztegettünk egy 
negyedórát hiába, — jegyezte meg újra Ver¬ 
peléti. — Sapienti sat est. 

Néhány iskolásfiú jött velük szembe. Nyolcz-
tiz évesek lehettek. Volt köztük úriasan öltö¬ 
zött gyerek is. Németül locsogtak-fecsegtek. 

- Hallja nagysád az új nemzedéket? -
figyelmeztette Hancsóhnét Verpeléti. 

- Nem hallom! — mondott ellen Han¬ 
csóhné. 

- No, hát hallja most? . . . Hová mentek, 
fiúk? 

- ín die Sebül'. Dér Schőberl und derWla-
diu geh'n zum Correpetitor, wir begleiten's -
beszélt kettő-három egyszerre. 

Erre Magory egy jól öltözött, intelligens ki-
nézésű fiút szólított meg : 

- Hát nem tudtok magyarul? 
- Most mink csak tanulni, — volt a válasz. 
- Hogy hivnak, fiam? 
- Szolga Miklós ! 
- Ily szép magyar névvel nem tudsz ma¬ 

gyarul? — feddte őt Magory_— Nem szégyen¬ 
led magad ? 

— Megértetted, a mit ez az úr mondott? -
kérdezte Verpeléti nyájasan. 

A kis Szolga Miklós ezeket mondta daczos 
arczczal, németül. 

- A magyar nyelv nélkül is meg lehet élni 
Magyarországon, mondta atyámnak Virvalek 
tanító úr. 

— Azt mondta ?! — pattant fel Magory, úgy 
hogy néhány járókelő utána nézett. — Hát Vir-
valeknek hívják azt a derék tanítót? 

Verpeléti noteszébe irta nevét. A fiúk futot¬ 
tak tovább. 

— Magyarországon magyar nyelv tudása 
nélkül is meg lehet élni! Ily mérget csöpögtet-
nek itt a fiatalság fogékony leikébe! — kiál¬ 
tott fel Magory, hangos páthoszszal. Szerencse, 
hogy a szűk utczában, melybe betértek, közel 
nem járt senki. 

Verpeléti kedélyesen leplezett arrogáns han¬ 
gon sietett a következő kommentárral: 

- Lászlóffy miniszter így szólt tegnapelőtt 
este a körben Hancsóh képviselő úrnak: Aztán 
fékezd, bremzöld okkal-móddalatigris-mameluk 
főispánt, ha kicsit megbokrosodnék. 

- Ejnye, hát már ezt is kiszaglászta az a 
klasszikus római orr? — tréfálódzott, leplezett 
bosszúsággal Magory. 

Magory a még rendelkezésére álló félóra 
alatt egy gyógyszertárba és egy-két kereskedő¬ 
üzletbe akart ellátogatni. 

Belépésüknél mindenütt német szóval üdvö¬ 
zölték és kérdezték őket, mivel állhatnak szol¬ 
gálatukra? Sőt az egyik czégfőnök, Csekő kalap¬ 
kereskedő tősgyökeres szittya volt és derék szé¬ 
kely-j argonban tördelte a germánok nyelvét. 
De még ez is németül szólította meg őket és 
Hancsóhné ama kérdésére, hogy nem nézte-e 
őket magyaroknak, minden habozás nélkül ezt 
felelte: 

- Itt egy előkelő uraság a személyében való 
tapintatlan tévedésnek tekintené, ha magyarul 
szólítanák meg; mint például báró Berendy is, 
ki sokat utazott külföldön, tréfálkozva azt kér¬ 
dezte tőlem magyar nyelven, hogy nem ismer¬ 
tem-e meg és hogy illatos havannája és King 
Edward parfümje daczára is, olyan vadmagyar¬ 
nak néz-e ki, mint minő az idei kinevezett új 
főispán. 

- Tableaux ! — súgta Verpeléti Magory fü¬ 
lébe. — Itt ne inkognitózzunk. 

Magory, leküzdve sértett hiúságának provo¬ 
kált fellobbanását, követte a jó tanácsot, aztán 
ő is és útitársai is (Hancsóh nem jött a boltba) 
itt vásároltak valami zsebredughatót: keztyűt, 
nyakkendőt, selyem házisipkát. Most a szem¬ 
közti fővárosias külsejű fényes divatárú- és 
rőfös-kereskedésbe léptek. Hancsóbnó a toilette-
jéhez szükséges szalagot, csipkét vásárolt. A ke¬ 
reskedő esökönyösen a német konverzáczióhoz 
ragaszkodott, de ő nagyságának nála nagy cso¬ 
dálkozást keltő megjegyzésére, hogy nem tud 
(már csak azért se!) németül: magyarul kezdett 
beszélni és pedig elég jól. De akadozó, kissé 
dadogó beszéde a magyarban még kirívóbb 
volt. 

- No lássa, megy a beszéd magyarul is, — 
szólt hozzá leereszkedő kedélyességgel Verpe¬ 
léti ; Hancsóhné pedig mosolyogva ekkép fe¬ 
nyegette meg: 

- Bizony, ha hamarosan meg nem szólal 
magyarul, barátom . . . 

- Nevem: Kamperle Rudolf, - - mutatko¬ 
zott be a czégtulajdonos úr, ki a «barátom» 
megszólítás által kaufherrn-arrogancziájában 
sértve érezte magát, - - különben én vagyok 
Ferer.cz József-rend lovagja, román és szerb 
királyi udvari szállító, városi törvényhatósági 
bizottsági tag s a kereskedelmi és ipartestület 
elnöké . . . 

Hancsóhné hirtelen közbevágott: 
- Csak azt akartam mondani, hogy ha ön 

soktisztségű, nagyérdemű férfiú, magyarul meg 
nem szólal: húszméteres kevélysége daczára, 

Schliíicher Kinil eredeti tniititüi'-fijlvtítt'.lt.'i a Ujxáfj számái-u. 

A holttest Pireuszba érkeztekor az idegen hadihajók tisztelgő lövéseket adnak. A halotti gyászmenet Pireuszban ; a holttestet egy ágyún tengerészek vontatják. 

bevásárlás nélkül, rögtön faképnél hagyom, dí-
szea boltjával együtt. 

- A hogy tetszett volna! - - szólt Merkúr 
rátartó kénjes alattvalója és becsomagolásra 
hetykén odadobta a szittya asszonyság által 
bevásárolt tárgyakat egyik segédének. 

A társaság elhagyta az üzletet. Magory meg¬ 
állt az ajtóban és visszafordulva így szólt a 
város ügyeit intéző dupla udvari liferánshoz: 

- Azt hiszem, tisztelt Kamperle úr, hogy 
Magyarországon mindenkit, ki egy ipari vagy 
kereskedési üzletbe lép, magyarul kellene fo¬ 
gadni, még a legkoczkásabb ruhájú ángliust is 
és csak akkor volna szabad idegen szóhoz fo¬ 

lyamodni, ha az illető kijelenti, hogy nem érti 
nyelvünket. Aztán, hozzáteszem, hogy az állam 
nyelvét nem értő alkalmazottakat sem volna 
szabad tartani. 

Kamperle úr kegyesen megfordult és «udvari» 
felsőbbséggel, akadozó hangján így szólt: 

- Minden művelt embernek kell tudni né¬ 
metül és én vagyok meggyőződve, hogy urasá-
god és a dáma is beszél ezen nyelvet. Itt az 
általános konverzáló-nyelv a német, még a leg¬ 
több magyar famíliánál is. 

- Elég baj ! . . . Nos, hát a — viszontlá¬ 
tásra ! — búcsúzott a főispán, erősen hang-. , . ,, r 
súlyozva az utolsó szót. 

Mig Magory, Hancsóhnéval és Verpelétivel 
ez üzletben időztek, azalatt Hancsóh, ki, mi¬ 
után egy hírlapárusnál még talált néhány oly 
újságot, a mit ma sero a vasúton, sem a sör¬ 
csarnokban nem olvasott el, betért egy fodrász¬ 
borbélyüzletbe és megnyesette szakállát. Az 
üzlettulajdonos a klasszikus ősi Hugli nevet 
kompromittáló Hugler névre hallgatott és még 
hozzá keresztneve Pantaleon volt. A bölcs hall¬ 
gató megütköződött azon, hogy a princzipális 
úr öt német és csak egy olcsó magyar lapot 
tart. Erre Hugler, minden nemzetiségi tenden-
cziától ment jovialitással így felelt: 

(Folytat&sa következik.) 
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B U CSÚ. 
ELBESZÉLÉS. IRTA BERKES IMRE. 

A zászlós hajnali három órakor egymagában 
ödöngött a kis város utczáin. Iszonyúan égett 
a gyomra, lompos és lusta volt szegény, a 
rnint búnak eresztett fejét itt-ott előre vetette, 
mint egy elhasznált lapdát, a rnire az ember¬ 
nek semmi szüksége. Olyan volt a város, mint 
valami régi, vedlett festmény, a mit egyszer 
a nagyapánk házában láttunk a sárga falra 
függesztve, köröskörül félhomály, piszkos házak, 
éles kövekkel kirakott kocsiút, a távolban egy 
semilyen szinü torony elmosódott kontúrja, a 
kikopott aszfalton egy álmatlan katona, a ki 
csak azért látszik tisztnek, mert magas sap¬ 
kája hasonlít az ezredeséhez, s a kardja nem 
olyan, mint a városi rendőröké. 

A zászlós cltámolygott az egyik utczába, 
ott nekidőlt a falnak. Most egészen mélyen 
horgasztotta le a fejét, mintha a mellére zu¬ 
hant volna le nagy, gyerek-koponyája, így állt 
egy darabig, - sírt, vagy gondolkodott, • 
aztán megfordult, kirántotta a kardját, s el-
kezdte vele verdesni az ablakot. A mikor az 
üveg odahúllt a lábához, valami fanyar mosoly 
ült az ábrázatára. S ezt motyogta magában: 

- Ha én nékem most annyi forintom volna, 
a hányszor három év alatt ezt az ablakot be¬ 
vertem, akkor most, ezeregyedszer nem ver¬ 
tem volna be. 

Benézett a kiütött ablakon és várt. Egy asz-
szony hajolt ki néhány perez múlva. 

- Eressz oe, - - mondta a zászlós. 
- Takarodj ! - - kiáltotta dühösen az asz-

szony. 
- Eressz be - - könyörgött a zászlós, -

mert fázom és fáradt vagyok. Pihenni szeretnék. 
Takarodj! —- mondta újra az asszony, 

de már valamivel enyhébben. Ha rögtön 
el nem mégy, följelentelek az ezredesnek. 

- Legalább ezerszer mondtad ezt és soha 
sem tetted meg, — nevetett a zászlós. — 8 ha 
most megteszed, akkor a szemedbe kaczag az 
ezredes. Mert az ezredesnek semmi köze hoz¬ 
zám. Tudd meg, hogy én már tegnap déltől 
kezdve nem vagyok katona. Hát csak menj az 
ezredeshez. 

-. Kirúgtak? 
- Ki. 

Mindketten szótlanul bámultak egymásra. 
- Te szerencsétlen, - - mondta az asszony. 

Eressz be, - - könyörgött a zászlós. 

zon, ezek a piszkos kocsmák, ezek a szűk, 
fojtott utczák, a mikbe mégis mindenki bele -
lát, ezek öltek meg engem. Mert látod, ha éu 
hitelbe ittam egy üveg pezsgőt, annak a dur¬ 
ranását hallotta az ezredes. Ha én bezúztam 
egy értéktelen tükröt, annak a csörömpölése 
belecsendült a kaszárnyába. Ez ölt-meg engem. 
Ezért rúgtak ki. 

Az asszony úgy tett, mintha nem figyelt 
volna, de minden szót tisztán hallott. 

- És tudod, egy ilyen viszony... Egy hu¬ 
szonkét éves fiú szeressen egy harminczkilencz 
éves... Tulajdonképen hány éves vagy te, édes 
özvegyem?... Hát jó, huszonkilencz éves. Mind¬ 
egy. A mikor a legutolsó közlegény is tudja, 
hogy most a zászlós jön a kedvesétől, vagy 
megy a kedveséhez, tudod, ebbe bele kell egy¬ 
szer pusztulni. Mert ez a vidék. Képzeld mi 
ez Pesten, vagy Bécsben. Ott egy zászlós semmi. 
Az nem is katona. Nem is lump. Az olyan 
kicsiny ott, hogy egyáltalán észre sem lehet 
venni. És érdemes, hogy egy ötvenkrajczáros 
zászlós mindig katona legyen? 

Az asszony megfordult, tágra nyitotta a sze¬ 
mét s nézte a fiú szőke haját. 

- Hát én búcsúzni jöttem, - • mondta a 
zászlós. — Te mindig jó voltál hozzám, köszö¬ 
nöm. De valakinek mégis megakartam mondani, 
hogy utálom a honvédeket. Mert már majd¬ 
nem hadnagy lettem, de ez az utálat meg¬ 
akadályozta. Letartóztattam a honvédkaszárnya 
őrségét, mert nem állott fegyverbe, a mikor 
éjjel arra jártam. Tudod éjszaka egy zászlós 
is tábornoknak képzelheti magát. És én kép¬ 
zelődtem. Micsoda botrány volt . . . De te jó 
voltál hozzám, Pepi. . . s látod, jobb, hogy 
nem lettem hadnagy, legalább nem tépik le 
rólam a csillagokat. Mert akkor te talán sirtál 
volna. 

Az asszony szemében könnyek csillogtak. 
Na és ezek a törékeny ablakok? Ez az 

én bűnöm. Ha én Pesten vagyok, nem verhe¬ 
tem be minden éjjel az ablakodat. Itt bever¬ 
tem. De még az sem lett volna baj. Van a 
kaszárnya-utczában egy ház, annak az ablakát 
sohasem vertem be, mert magas volt. Mindig 
megpróbáltam, de nem értem el a kardommal. 
Egyszer gyönyörrel pusztítottam hajnaltájt az 
ablakokat s már ott álltam a ház előtt . . . De 
kár, hogy olyan magas" vagy^te ablak, mond-

Az asszony hátralépett. Kinyitotta a belső ab- tam neki. Te komisz, te nagyon magas vagy. 
lakot. A zászlós belekapaszkodott a párkányba, Mindig csak a szegény alacsony ablakok pusz-
egyet lódított magán, s benn volt a szobában, tuljanak? Nem szégyelled magad ? . . . Ezt mond-
Az asszony betette az ablakot, elfüggönyözte, tam neki, aztán felmásztam a párkányra s be-
s ebben a pillanatban már nem törődött vele, vertem az arisztokrata ablakot. Nappal tud* 
hogy a reggeli járókelők megint észre fogják tam, hogy abban a házban lakik az "ezredes, 
venni, hogy a zászlós hajnaltájt bemászott a 
kedveséhez. Az asszony viss/abújt az ágvába, 
a zászlós meg odaült az ágya szélére. 

ügy-e gazember vagyok? - kérdezte a 
zászlós komolyan és megcsókolta az asszony 
fehér kezét 

Éjjel nem tudtam. A vörös ezredes felébredt, 
az ablakhoz rohant és meglátott. Na akkor 
bukott meg először a hadnagyságom. Valami 
háromszázezer ablakgyilkosság miatt tettek el¬ 
lenem feljelentést... Tudod, a tisztek azt mond¬ 
ják, hogy- én jellemtelen vagyok, mert a pin-

- Az vagy. Züllött vagy és tacskó vagy. czéreknek tartozom, ügy-e ez nem igaz? Ez 
Ml lesz belőled? Bécsben nem igaz. De itt, egy ilyen rút, aljas 

Semmi. Vagy pinczér. Vagy írnok. Vagy városban igaz. Emiatt buktam meg másodszor. 
larapagyujtogató Pesten. Csakhogy nincs czivií- Na és a honvédek. Ez volt a harmadik. De a 
ruhám. Nem tudok innen elutazni. honvédeket utálom, azok nem katonák. A har-

Czigarettára gyújtott, krákogott egy kicsit, madikkal nem is törődöm. Megyek lámpagyuj-
T-I 11 o L'rln i'/Álrií± Í-»TTÍ-I« . . . ' . ! . . „.f A* > i i i. — ü 1_ T\ _ _ « TT , . aztán a könyökét gyengéden rátámasztotta az 

asszony mellére, belenézett a szemébe, s csak 
annyit mondott: 

ügy látom, hogy nagyon megvénültél. 
Takarodj, - - kiálltotta az asszony. 

Ellökte magától és mérgesen mérte végig. 

togatónak Pestre. Van ott egy rokonom, valami 
díjnok, majd az besegít. Vagy jobbnak tar¬ 
tanád, ha villamos kalauz lennék? 

- Szegény ostoba fiam — mondta az özvegy 
s kibújt az ágyból. Magára dobott egy pon¬ 
gyolát, spirituszt gyújtott és teát főzött... Mi 

Az ajtón vagy az ablakon menjek ki ? lesz belőled ? - - kérdezte aztán, hogy a zász-
Az asszony még nézte egy pillanatig, aztán lós elhallgatott. - - Igyál teát. 

visszafeküdt az ágyba. A falnak fordult s 
sokáig nem szólt semmit. A zászlós letette a 
sipkáját, lecsatolta a kardját és beleült egy 

Az maga elé meredt, s mindaz, a mit mon¬ 
dott, s a mit átélt, mint valami keserű, meg 

-„— __ . ^ nem édesíthető lé, benn sistergett a teájában . 
karosszékbe. Egészen belelapult a székbe, Szürcsölte, s közben czukrozta az italt, de a 
mintha soha onnan nem akart volna fölkelni, torka, a szíve kesernyés volt s minden, a mi 

J * f Ü 8 t o t 8 némán bámult'a levegőbe. ebben a pillanatban ő volt, egy huszonkét éves 
Mert, - mondta nagysokára egészen semmi, egy kirúgott zászlós, egy bukott karrier 

hangon, mintha egy ; félbeszakított egy honvédgyűlölő, egy ablakgyilkos, egy jel-
tenetet folytatott volna, - - m e r t látod Pe- lemtelen, mintha hirtelen beleoldódott volna 

im, te drága özvegyem, engem ez a rongy ebbe a rossz teába s néki még egyszer meg kel¬ 
kisváros tett tönkre. Ez a vidéki, üres garni- lett volna innia élete mérgét... Dühösen fej. 

ugrott, a szoba sarkába akarta dobni a csé¬ 
szét, de meggondolta s letette az asztalra: 

- Borzasztó keserű, - - mondta ijesztő szo¬ 
morúsággal, nem tudom kiinni. 

Vizenyős tavaszi reggel volt. A zászlós az 
ablakhoz állt, akkor rukkoltak ki a századok. 

Nézd milyen piszkosak, sárosak vala¬ 
mennyien. Egy Írnok még ilyenkor alszik, s 
csak reggel megy a hivatalába... Nézd milyen 
undorítók. 

A bezúzott ablakon beszivódott a vizenyős 
hideg. Mind a ketten fázni kezdtek. Az asszony 
kendőt borított a vállaira. 

- Komolyan özvegy vagy te? - kérdezte 
hirtelen a zászlós. De olyan komolyan kér¬ 
dezte, hogy az asszony gyorsan felelte : 

- Igen, özvegy. Özvegy Szulokné. Az uram 
városi tanácsos volt. 

- Hát talán maradt a megboldogult után 
egy rend czivilruha - - mondta színtelen han¬ 
gon a zászlós. - - Ebben a ruhában nem kezd¬ 
hetem meg a lámpagyujtogatást. 

Az asszony föltárta az almáriumot s kiszedte 
belőle az ura régi ruháit. 

BÚCSÚZÓ. 
Valaki, a ki a szivébe lőtt, 
Ezt imádkozta el a vég előtt: 
ulmádlak, élet, részegítő kelyhe 
Tikkadt Ínyemnek, édes és nehéz bor ! -

% Ezt mondtam mindennap reggelre kelve 
És mondom most, a végső lefekvéskor; 
Ezt mondtam mindennap reggelre kelve : 
Oh szállj meg engem, élet szűzi telje ! 
Ne sajnálj tőlem se könnyet, se csókot: 
Ha ajakam véresre rongyolódott, 
Ha szemeimbe csapot vert a bánat: 
Ne sajnáld tőlem se könnyed, se csókod -— 
Ha csókolsz : áldlak, ha gyötörsz : kívánlak ! 
Dús asztalod végetlen étekrendjét 
Felhabzsolom, de azt mondom : kevés — 
0 jaj, hisz tőlem annyi idegen még, 
Emberi kéj, emberi szenvedés ! 
Vártak rám szép és idegen világok, 
Hány völgyhajlatban nem szedtem virágot, 
Hány hegynek várt rám szűzi meredekje, 
Mily keveset bámultam mély szemekbe, 
Mennyit böjtölt kezem, szemem, fülem, 
Hány naplemente múlt el nélkülem, 
Hány finom kézre nem hajoltam csókkal, 
Az ajkamon fagyott hány suttogó dal, 
Mily sok nyomor van, mely riadt jaját 
Az én szivemen nem zúgatta át — 
Oh szánjátok meg e mohó szivet t i ! 

- Engem az élet nem tudott szeretni 
Oly szertelen, mint én szerettem őt . . .» 

Ezt mondta. 
Aztán a szivébe lőtt. 

Rédey Tivadar. 

HOL REJTŐZIK:? 
Emberek jöttek s mentek utamon, 
Én valamennyit vizsgálón szembenéztem 
S mind fájóbb, lázasabb lesz keresésem. 
Mig lelkűk rejtelmeit bolygatom. 

Volt, ki közelgett virághidakon, 
Mint fénysugár s nem ért szivemig még sem, 
Egy hang i t t . . . . ott a szem övé egészen, 
A kit sovárgok s nem találhatom. 

Hol rejtőzik, ki lényemmel rokon:' 
Halkan kopogok süppedt sírokon : 
«Tán elment régen s övé már a béke?» 

Vagy üde gyermek, ki most érkezett? 
S én nem juthatok soha közelébe, 
Hisz életem hajnalából este lett! 

B. Szász Piroska. 

VASÁRNAPI UJSÁÖ. 

LIGETI MIKLÓS KIÁLLÍTÁSA. 
Ligeti Miklóst eddig a lágy finomságok, az 

ötletesség, az elmerengésben kicsendülő hangu¬ 
latok mesterének ismertük és ez a kiállítása, 
mely tehetsége kifejlődésének összes árnyala¬ 
tait bemutatja, szintén erről tanúskodik. Nem 
a magával ragadó kompozicziók művésze, nem 
a nagy tömegekkel ható alkotó, nem a világ¬ 
gal küzködő és azt legyűrő ember. Legsikerül¬ 
tebb szobrai finom realizmussal felfogott, rend¬ 
szerint egy alakból megkomponált dolgok, 
melyekről nyugodt és derült világbatekintés 
sugárzik. 

Valamikor ő is teljesen benne élt az im¬ 
presszionizmus levegőjében. A pillanatnyi im¬ 
provizálásnak a szobrász irónja, az agyag semmi 
korlátot sem szabott, és Ligeti bőven élt is 
ezzel a szabadsággal, elsőnek az ötletességet, a 
könnyedséget, az előadás virtuóz voltát tar¬ 
totta és nem sok ügyet yetett arra, hogy szobra 
később bronzban is agyag szobor marad. Ebből 
az inkább festői, mint plasztikus előadású al¬ 
kotásaiból való kedvelt szobra az Anonymus 
is, melyet nem annyira plasztikus előnyei, mint 
festőiessége és hangulatossága tettek vonzóvá. 
Ezek a kissé elhányt és az alkotás perczeinek 

• idegességére, az intuiczió örömeire emlékeztető 
stílus, mely a tárgyak struktúráját inkább rejti, 
mint feltárja, Ligetinél a környezet hatása és 
nyűge, de nem saját magának ösztönszerű haj¬ 
lama volt. Tehetségének alapiránya nem a nagy 
kigondolások, nem a nagy képzelet izgató ere¬ 
jében, nem a pillanatnyi ellesésekben gyöke¬ 
rezik, hanem az élet állandó formáinak min¬ 
dent egyformán szerető látásában és ábrázolá¬ 
sában, a mire az impresszionisztikus technika 
nem épen alkalmat, 

Ez a nyugodt .realizmusra irányuló hajlama 
avatta őt egyik legjobb arczábrázolónkká. Akár 
a régebbi, festőibb, agyagszerű hatásokat ke¬ 
reső mellszobrait nézzük, akár az újabbakat, 
melyek már márványban avagy bronzban van¬ 
nak elgondolva és befejezve, meg fog lepni az a 
hozzásimuló megértés, mellyel a művész nem¬ 
csak az ábrázolt pillanatnyi külső megjelené¬ 
sét, hanem az azon túlterjedőt, a számos ál¬ 
lapotok végső sommáját meg tudja mintázni. 
Mentül jobban távolodik előadásának vázlatos¬ 
ságot fitogtató módjától, annál inkább köze¬ 
ledik egy olyanféle derült és a jellemzőt meg¬ 
lepő hűséggel adó arczábrázolási módhoz, a 

MÚZSA. 

milyent a római, névtelenül maradt, pompá-
sabbnál-pompásabb arczképszobrok mutatnak. 

A másik tér, hol szintén nagy sikerrel ér¬ 
vényesül Ligeti tehetsége, a kisplasztika. Alig 
van magyar művészeink között más, ki ilyen 
finom bájosságú, elmerengő, igazi mithologi-
kus hangulatokba merült női aktokat tudna 
mintázni. Egytől-egyig kisméretű, a maguk 
korlátozottságában inkább dísztárgyaknak, mint 
szobroknak elgondolt alkotások, a minthogy 
nagyobb méretű dolgai is egytől-egyig lekicsi¬ 
nyíthető k és így bármely interieurbe bevihetők 
anélkül, hogy valami rövidséget szenvednének; 
sőt inkább nyernek ezáltal. Ligeti kis szobrai 
polgári magánélet keretébe simulnak belé ép 
úgy, mint a renaissance apróbb plasztikai al¬ 
kotásai a templomoknak, palotáknak intimitást 
nyújtó fülkéibe. Ezeken a kis szobrokon a női 
test lágy szépségeit nagy szeretettel, sok han¬ 
gulattal tudja hirdetni és a mellett minden 

oldalról kiegyensúlyozott szép vonalú szerkesz¬ 
tést ad. 

Legúj abban nagyobb kompozicziók is foglal¬ 
koztatják. Ezeknek kifejezésére kissé archaizáló 
eszközökhöz és új technikához nyúl, de eze¬ 
ket sem veszi a nagy szobrokat alkotó bronz 
vagy márványplasztika köréből, hanem inkább 
az olasz fayanceszobrok, alabastrom faragvá-
nyok vagy márványreliefek világából. Nyilván 
innét meríti azt a technikai fogást, melylyel 
újabb dolgait sokszor kellemetlen simaságává 
csiszolja úgy, hogy a márvány elveszti már-
ványosságát és porczellános fénytörésű felüle¬ 
tekként csillog. Ez az előadási mód nem 
mindenütt a rajzot hangsúlyozza és ezért nem 
egyszer zavarólag is hat. Legnagyobb igény¬ 
nyel fellépő kompoziczióján, a Krisztus sirba-
tételén még elősegíti a formák megértését, mert 
kiemeli a silhouettek plasztikusságát, de a 
Mária-szobron, mely már nem relief, csak 
zavarólag hat. Ennek a fénylő hajlásfelületek-
kel való hangsúlyozásnak megvan a maga 
jogosultsága a renaissance templomi homályba 
szánt reliefjein, melyeknek óriási alakgazdag¬ 
ságát e fénytörő felületek .rajzszerű tagozásra 
fűzik, megvan az értelme a színes, zománczos 
mázú Lucca della Robbiákon is, mert ez anya¬ 
guk egyik vonzóereje. A márvány szépségei 
mások, nemes áttetszőségét nem mindig taná¬ 
csos alabástromos átlátszósággá, vagy mázas 
csillogássá fokozni, mert a kivánt hatásfoko¬ 
zás helyett könnyen modorosság áll elő vagy 
olyan hatások, a milyeneket az iparművé¬ 
szet szokott keresni. Ezeknek az észrevételek¬ 
nek távolról sem tulajdonítunk valami nagy 
jelentőséget, mert inkább csak előadásbeli 
külső tévedésekre vonatkoznak, csak azért em¬ 
lítettük fel, mert némelyek előnyöket láttak 
bennük, holott inkább csak azt mutatják, hogy 
Ligeti, a ki újabban sokat kisórletezik kera-
mikával, a szobrászatban is belézökkent kissé 
a porczellánok és fayenceek stílusába. 

Ligeti kiállításának elrendezése példás, szob¬ 
rainak anyaga legnagyobbrészt kiválóan öntött 
és patinázott bronz vagy nemes márvány, 
úgy hogy valóságos üdülésszámba megy a ná¬ 
lunk megszokott lisztes gipsz ed szomorkodó 
agyag-minták után, melyeket a Műcsarnok 
óriási méretű oszloptermébe szoktak temetni. 

Farkas Zoltán. 

ALVÓ NŐ. FÉRFI-ARCZKÉP. 
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MIÉRT TÖRT BE A KLAPKA-LÉGIÓ 
MAGYARORSZÁGBA? 

«Bismarck és Andrássy» czímű munkámban 
röviden jeleztem a Bismarck és a magyar 
emigráczió közt fönnállóit összeköttetések leg¬ 
lényegesebb mozzanatait. NéVszerint fölvetet¬ 
tem azt a kérdést is, mik lehettek az indító 
okok arra nézve, hogy Klapka tábornok egy 
héttel a nikolsburgi preliminárék megkötése 
után kis csapatjával Trencsénmegye egy határ¬ 
széli falujába bevonult. Lehetetlennek mon¬ 
dottam, hogy e tapasztalt hadvezér eleve be 
ne látta volna vállalkozásának stratégiai szem¬ 
pontból való kilátástalanságát. Hogy mégis 
elindult, erre nyomós okának kellett lenni. 

A «Vasárnapi Újság)) 13. számában H. P. úr 
oly értesülések alapján, melyeket magától 
Klapka tábornoktól nyert, magyarázatát adja 
Klapka elhatározásának. H. P. úr érdekes elő¬ 
adását itt ismételni nem kívánom s egysze¬ 
rűen utalok annak a "Vasárnapi Ujság»-ban 
megjelent szövegére. 

A H. P. úr által felhozott kétrendbeli ok 
fönforgását a jóhiszemű és kényes érzésű tábor¬ 
noknál kétségbe nem vonom. Annál kevésbé 
teszem ezt, mert expedicziójának a H. P. • úr 
által előadottal lényegileg azonos megokolását 
már előbb is, expedicziója közben és kevéssel 
ezután más személyekkel folytatott beszélgeté¬ 
sei során is nyilvánította. Erre nézve bőséges 
nyomtatott dokumentumaink vannak 

De leszögezendő az a nevezetes tény, hogy 
az illető férfiak közt, kik pedig közelről szem¬ 
lélői voltak a lefolyt eseményeknek, nem akadt 
senki, a kit a Klapka által előadott magyará¬ 
zat kielégített volna. A tisztek egytől-egyig —• 
az első tanácskozásnál még Komáromy György 
is - - az expediczió ellen szavaztak. Azok a 
politikai egyéniségek pedig, kikkel abban az 
időben Klapka tábornok a dologról beszélt, 
mindnyájan elhibázott kalandor-vállalkozásnak 
nyilvánították a Klapka-féle expedicziót. 

Tehát a Klapka által nyújtott magyarázat 
mellett és e mögött keresnünk kell egy más 
nyomós okot. 

Ott ragadom meg a kérdést, mikor a július 
3-ikán vivott königgrátzi csata után két nap¬ 
pal Napóleon császár akczióba lépett s a «Mo-
niteuro július 5-iki számában nyilvánosságra 
hozta az Ausztria és Napóleon közt már június 
11-ikén létrejött megállapodást, melyben Auszt¬ 
ria Napóleon javára Velenczéről lemond. 

A franczia császárnak e nyilt akczióba lé¬ 
pése után Bismarck majdnem bizonyosnak tar¬ 
totta a tettleges franczia beavatkozást. Ezt mu¬ 
tatják akkor és később tett nyilatkozatai s 
még inkább tényleg megtett intézkedései. 

Ekkor indult meg nagyobb erővel a magyar 
légió szervezése. Ekkor hívták táviratilag Ber¬ 
linbe Vetter tábornokot, ki oda július 11-ikén 
megérkezett. Ekkor utasította (július 9.) Bis¬ 
marck gróf Goltz párisi porosz követet, hogy 
puhatolódzék Napóleonnál, mit szólna ez a 
porosz békeföltételekhez, melyek következők 
volnának: Poroszország annektálná Szász¬ 
országot, Hannovert; Kurhessent, Oberhessent, 
Nassaut'és Schleswig-Holsteint s ennek fejé¬ 
ben megelégednék a német kérdés oly rende¬ 
zésével, mely szerint csak Éjszak-Németország 
csapatai fölött kapná meg a főparancsnoksá¬ 
got. Bennünket közelről érdekelhet, hogy Bis¬ 
marcknak e sürgönyéljen az is benrfé foglal¬ 
tatik, hogy fontolóra veendő volna, nem kel¬ 
lene-e a békeföltételekbe fölvenni a magyar 
alkotmány helyreállítását is.- Ez az utóbbi 
természetesen^ csák^taktika volt. 

A franczia-porosz*' feszültség még tetemesen 
fokozódott, mikor gróf Béfcedetti franczia. kö¬ 
vet július 12-ikén váratlanul megérkezett a 
porosz főhadiszállásra. A poroszok most jnár 
július 22-ikén ^fegyverszünetet kötöttek az 
osztrákokkal,, négy nappal később pedig, július 
26-ikán, megkötötték & nikolsburgi előzetes 
békepontokat. E két dátum közé egy fontos 
dolog esik. Benedetti július 23-ikán előállott 
Napóleonnak azzal á követelésével, hogy Po¬ 
roszország engedje át neki Saarlouist, Bajor¬ 
ország Landart és a Rajnai Pfalzot, Hessen 
a Rajnától nyugatra eső területét és Mainzot. 
Oroszország is akadékoskodni kezdett. Oubril 
orosz követ kijelentette, hogy a német kérdés 
rendezése európai kongresszus elé tartozik. 

Világos tehát, hogy a franczia-porosz feszült¬ 
ség már július 23-ikán a forrpontra jutott. 
Bismarck számolni volt kénytelen azzal a lehe¬ 
tőséggel, hogy Ausztria a megkötött nikols¬ 
burgi előzetes békétől visszalép s Franczia-
országgal szövetkezve újra kezdi a háborút. 

Augusztus 5-ikén Benedetti július 23-ikán 
élőszóval bejelentett követeléseit Berlinben 
írásban is megismételte s Bismarck augusztus 
71-ikén adta meg erre a kategorikus választ, 
hogy Poroszország egy talpalatnyi területet 
sem hajlandó átengedni Francziaországnak. 
De míg Bismarck ily merészen beszélt, Moltké-
val együtt fontolóra vették azt az eshetőséget 
is, ha Ausztria netalán visszalépne a nikols¬ 
burgi előzetes békétől s ellene és Franczia-
ország ellen egyszerre kellene háborút viselni. 
Erre az eshetőségre is kész hadi terve volt 
Moltkénak. E tervben szerepelt a forradalmi 
eszközök megragadása is. 

Egyelőre azonban annak a nagystílű forra¬ 
dalmi mozgalomnak fölszítása, melyet Bis¬ 
marck erre .a végső eshetőségre kontemplált, 
időelőtti lett volna. Most még' ott tartottak, 
hogy a bécsi udvar elhatározásának ide-oda 
ingadozó mérlegét békés irányban befolyásol¬ 
ják. A végleges békének a nikolsburgi atepon 
való megkötése és Napóleon izolálása volt 
Bismarck szemében a legkívánatosabb meg¬ 
oldási mód. Ki van zárva annak a föltevése, 
hogy Bismarck annak az expedicziónak, mely 
Klapka vezetése alatt Magyarország felé út¬ 
nak indult, valami nagyobb stratégiai jelentő¬ 
séget tulajdoníthatott volna. Eánézve ez csak 
egy húzás volt a diplomáczia sakktábláján. 
Egy magyar forradalom rémképének a falra¬ 
festése, nem egy ily forradalom valóságos meg¬ 
indítása volt Bismarck czélja. 

A porosz király parancsot adott a magyar 
légiónak lefegyverzésére. Ez a lefegyverzés a 
légió egy részénél végre is hajtatctt. De a 
légiónak az a része, mely a Klapka-expedicziót 
megcsinálta, nem fegyvereztetett le, hanem 
fegyveresen Oderbergbe rendeltetett, mely már 
osztrák területen van. Klapka e csapattal már 
július 27-én megindult Oderbergből Orlauba. 
Onnét a porosz hadvezetőség visszaparancsolta, 
de már nem Oderbergbe, hanem a szomszédos 
Schillersdorfba. Itt Klapka, Komáromy és gróf 
Csáky megkérdezték a Klapka mellé rendelt 
Döring ezredest, hogy mi rendelete van a ma¬ 
gyar légióra nézve. Döring ezredes hivatalosan 
tudtukra adta, hogy a fegyverszünet alatt nem 
engedhetik meg a betörést s .ha azt mégis 
megtennék, a porosz kormányból sem pénzt, 
sem fegyvert, sem ágyúkat slb. utánuk kül¬ 
deni nem fognak. Azonban egyúttal kijelentette 
nekik, hogy «Uebungsmarschokat» tehetnek. 
Döring ezredes alantas tisztjei bizalmasan azt 
mondották, hogy az ő véleményük szerint a 
porosz kormány kívánja, hogy Magyarországba 
bemenjenek s őket cserben hagyni nem fogja. 

Ekkor (július 29-ón) a magyarok haditaná¬ 
csot tartottak s nyolcz szavazattal kettő ellen 
azt határozták, hogy gróf Csáky Tivadar men¬ 
jen a főhadiszállásra Bismarckhoz s tudja meg 
ez ügyben Bismarck akaratát, a légió pedig 
Schillersdorfban várja be a választ. Meg kell 
jegyezni, hogy Klapka maga ebben a hadi¬ 
tanácsban is sürgette a Magyarországba való 
bemenetelt. Csáky és Uechtritz azonban, vala¬ 
mint Komáromy György is, ekkor még leg¬ 
határozottabban ellenezték. 

A légiónál ekkor jelen volt Simonyi Ernő 
is, kit Kossuth Parisból a légióhoz rendelt, 
hogy a betörés után mint kormánybiztos mű¬ 
ködjék Felsőmagyarországban. 

Csáky távozása után a helyzet rögtön meg¬ 
változott. Komáromy, ki még az előző napon 
ellenezte az indulást, most rögtön minden 
áron indulni akart s az indulás el is hatá-
roztatott. Simonyi Ernő kérdezte Komáromy-
tól e változás okát s Komáromy azt felelte, 
hogy Döring ezredesnek segédtisztje neki bi¬ 
zalmasan azt mondotta, hogy a magyaroknak 
vakoknak kell lenniök, ha azt nem látják, 
hogy a porosz kormány kívánja a Magyar-

" országba való betörést. Az indulás még ezen 
a napon elhatároztatott és végre is hajtatott. 

Az indulás előtt Simonyi Ernő és Komá¬ 
romy elmentek Stolberg porosz tábornokhoz, 
ki Schillersdorf és a magyar határ közt 6000 
emberrel állott s megkérdezték tőle, hogy arra 
az esetre, ha a légió Magyarországba bemenni 

akar, azt hátráltatni fogja-o? Stolberg tábor¬ 
nok barátságosan fogadta őket s nagy sajná¬ 
lattal kijelentette, hogy ő ezt nem engedheti 
meg. Azután segédjével a másik szobába vo¬ 
nult s néhány perez múlva onnét kijött s 
határozott, majdnem parancsoló hangon azt 
mondotta, hogy ő semmi esetre sem enged¬ 
heti meg a betörést s a fegyverszünet meg¬ 
sértését s azt tanácsolja, hogy várják be a 
főhadiszállásról a választ, de mikor e szót 
mondotta «várják be», oly világos intést adott 
szemeivel, hogy az ellenkezőjét akarja, hogy 
ezt félreérteni nem lehetett. «Mi azután el¬ 
távoztunk toló - irja Simonyi s a vár 
előtt sétáltunk, míg lovaink ettek. Nemsokára 
kijött a tábornok segédje s elég hosszasan 
beszélt velünk, hogy a porosz csapatok hol 
vannak elhelyezve, a miből az látszott, hogy 
utunkban sehol som találkozhatunk poroszok¬ 
kal, kivévén Jablunkauban, a hol egy porosz 
század áll az ő csapatukból, de hozzá tette, 
hogy ez a század minden pillanatban elmehet 
onnét. Fjgy szóval úgy beszélt, hogy habár 
határozottan ellenezte is menetelünket és a 
bevárást tanácsolta, mégis mindketten azt ér¬ 
tettük beszédéből, hogy ha megyünk, nem talá¬ 
lunk akadályra és ők szeretnék, ha mennénk. 

Ez alapon határoztatott mára (augusztus 1.) 
az indulás és Komáromy azt ma oly határo¬ 
zottan sürgette, a mint tegnap határozottan ' 
ellenezte volt. Klapka folyvást azért volt az 
expediczió mellett, mert azt monda, ha mái-
olyannyira belementünk és a poroszok előtt 
annyit beszéltünk, szégyen nélkül vissza nem 
léphetünk. Ó egyébiránt azt is reméli, sőt 
hiszi, hogy a poroszok pénzt és fegyvert 
utána fognak küldeni. Azt reméli továbbá, 
hogy ha a betörés otthon meglehetős visz-
hangra talál s támogattatik, Bismarck azt 
fogja kívánni, hogy a magyar nemzet is bele-
foglaltassék a fegyverszünetbe és a békekö¬ 
tésbe. - - Mi okai és alapjai vannak ezt hinni, 
azt én nem tudom, remélem azonban, hogy 
ez nem puszta képzelet eredménye, hanem 
alaposabb tudáson nyugszik.)) így Simonyi. 
Föltevése, hogy Klapka állításai helyes infor-
máczión alapultak, alapos volt. Utalok arra, 
a pút föntebb a gróf Gültz párisi porosz kö¬ 
vetnek küldött utasításról elmondottam. Bis¬ 
marck nyilván így okoskodott: vagy jól men¬ 
nek a dolgok, azaz a béke létrejön, akkor 
könnyű lesz a magyar alkotmány helyreállí¬ 
tására vonatkozó pontot elejteni. Vagy rósz 
fordulat áll be, azaz Francziaország fegyvere¬ 
sen beavatkozik s akkor egy magyar forrada¬ 
lom megindítása szempontjából jó lesz, ha arra 
hivatkozhatik, hogy ő a magyar alkotmány 
helyreállítását is bele akarta venni a békekötésbe. 

A fentebb elősorolt adatok részint Simonyi 
Ernőnek, részint Mogyoródy ezredesnek Kos¬ 
suthoz intézett terjedelmes jelentéséből van¬ 
nak véve. (L. Kossuth, Irataim az Emigráczió-
ból VI. kötet 469 s köv. 1. és.ugyan e munka 
VII. kötet 84—95 1.) 

De bezárom a máris hosszúra nyúlt elő¬ 
adást. Világos az olvasó előtt, hogy a poro¬ 
szok nyíltan ellenezték a magyar légió elin¬ 
dulását, a minthogy mást, tekintettel a fegy¬ 
verszünetre nem is tehettek. Világos az is, 
hogy a légió elindulását igen könnyen meg¬ 
akadályozhatták volna, ha ezt komolyan akar¬ 
ták volna. De ezt nem tették meg, a minek 
nem lehetett más oka, mint az, hogy az expe¬ 
diczió elindulása Bismarck intenczióinak meg¬ 
felelt, a minek oka viszont nem lehetett más, 
mint a mit föntebb erre vonatkozólag kifej¬ 
tettem. Nevezetes az is, hogy maga Klapka 
volt az egyetlen, a ki eleitől végig, következe¬ 
tesen mindig az indulás melleit nyilatkozott. 
Nyilván ő volt legjobban beavatva Bismarck 
intenczióiba. Ezzel jól quadrál, hogy Klapka 
ismételve Bismarck iránti becsületbeli kötele¬ 
zettségére hivatkozott, mint expedicziójának 
egyik fő okára. De ép oly természetes, hogy ő 
Bismarckra való tekintetből sem akkor, sem 
később be nem válthatta azt, hogy expedicziója, 
mely a porosz hadvezetőség nyilt tilalma el¬ 
lenére történt, Bismarck akaratából indíttatott 
útnak. Az 1866-iki háborúról a porosz vezér-
ker által kiadott hadtörténeti munkában is az 
mondatik, hogy a magyar légió Uebungsmarsch 
ürügye alatt, a porosz hadvezetőség tiltó pa¬ 
rancsa ellenére indult el Magyarországba. 

Halász Imre-

POROSZ ÉS FRANCZIA KATONATISZTEK A LÉGHAJÓ MELLETT. 
FRANCZIA KATONÁK ŐRZIK A LÉGHAJÓT. 

NÉMET KATONAI LÉGHAJÓ FRANCZIA 
FÖLDÖN. 

Április elsején egy franczia vidéki lap, a 
«Courier de Champagne)) azt a pompásan ki¬ 
eszelt hírt közölte, - - melyet aztán másnap 
és harmadnap a megszokott «lapok áprilisi 
tréfája» czím alatt a párisi és külföldi lapok 
is átvettek, - - hogy egy német léghajó szál¬ 
lott le Reims közelében s érkezése, melyet 
kémkedési szándéknak épen úgy lehet tulaj¬ 
donítani, mint véletlennek, az egész környé¬ 
ken megdöbbentő hatást keltett. Alig volt ideje 
a vidéki lap szerkesztőségének másnap a ke¬ 
délyeket megnyugtatni azzal, hogy csak tréfá¬ 
ról van szó, .mikor a telefoncsengő megszólalt 
s Lunevilleből érkezett a hír, hogy egy óriási 
német Zeppelin jelent meg az égen s kevéssel 
utóbb épen a katonai gyakorlótéren le is szál¬ 
lott. A kis lotharingiai város negyvenkét esz¬ 
tendő óta nem látott porosz katonai egyen¬ 
ruhát és most sem örült meg sokkal jobban 
a látványnak. Párisnan az első órákban két¬ 
kedéssel fogadták az amúgy is valószinűtlenül 
hangzó hírt, melyet az előző napi vidéki lap 
tréfája még valószinűtlenebbé tett; másnap 
reggel azonban többhasábos tudósítások zárták 

ki minden kétkedés lehetőségét. El kell is¬ 
merni, hogy a franczia kormány s a hatósá¬ 
gok, nem ülve fel a sajtó s az egész közvéle¬ 
mény ugratásának, nagyon helyesen és nobi¬ 
lisán jártak el, mikor a nem továbo, mint 
24 óráig iartó vizsgálat után, mely főképen 
azon kérdés felderítésére vonatkozott, lehet-e 
ez esetben kémkedés kísérletéről szó, a lég¬ 
hajót útnak engedte vissza Németországba. 

Bármily hamar eloszlott is az esetet körül¬ 
vevő homály, ennek a 24 órának története 
fontosabb bizonyos szempontokból, mint lehe¬ 
tett volna Francziaország történetének néhány 
esztendeje. Világossá vált itt néhány óra alatt, 
hogy -a gyűlölet s az ellenségeskedés a két 
ország közt oly nagy, legalább franczia rész¬ 
ről, hogy egy csendes vidéki város lakossága 
nem állta meg, hogy a szomszéd állam útjuk¬ 
ban eltévedt s a város vendégszeretetét igénybe 
venni kénytelen tisztjeit kővel meg ne dobálja 
s a tömeg csak kettős katonai kordonnal volt 
megakadályozható abban, hogy a léghajóban 
kárt ne tegyen. Világossá vált, hogy a kém¬ 
kedés gyanújának legkisebb mérvű beigazoló¬ 
dása esetén a közvélemény azonnal háborút 
kiáltott volna. Az elkeseredés és bosszúvágy a 
háború óta sohasem volt oly nagy, mint ma, 

annak daczára, hogy Németország óriás mé¬ 
retű fegyverkezését Francziaország, már csak 
lakosságának kisebb száma miatt sem lesz 
képes belátható időn belül utolérni. Itt meg¬ 
fordítva állnak a dolgok, mint nálunk. A köz¬ 
vélemény kivánja parancsoló hangon a három¬ 
éves katonai szolgálat behozatalát, sőt azzal 
sem éri be. Itt egy szempillantás alatt meg-
czáfolódik a materialista felfogás: nincs fran¬ 
czia, ki a gazdasági érdekeket vak, se czélt 
nem kereső, sem az eshetőségeket nem mér¬ 
legelő hazafiságának alá nem rendelné. Ha 
felnő majd a mai fiatalság, melynek anti¬ 
intellektuális és jóformán egyedül katonai 
ideálokért lelkesedő irányáról annyit irnak, -
és nem lehet nem irni róla, mert lépten¬ 
nyomon találkozhatni vele, - - nem fogja ezt 
az országot féken tarthatni az öregek alig va¬ 
lamivel higgadtabb vérmérséklete. 

A Zeppelin IV. visszaérkezett baden-badeni 
hangárjába, de francziaországi kirándulása, 
bármily simán folyt is le külsőleg, lerántotta 
az álarczot' a két nagy állam egymáshoz való 
viszonyáról. A «Courier de Champagne»-nak 
pedig meglehet az az elégtétele, hogy elérte a 
rekordot a hírlapi igazmondás terén: valót 
állított még áprilisi tréfájában is. —gy. 

A ZEPPELIN IV. LÉGHAJÓ LUNEVILLEBEX. 
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A TAVASZI DIVAT. 
A mit nagyanyáink egyszer csináltak végig, 

mialatt a menyasszonyi kelengyéjüket készí¬ 
tették és ezzel kapcsolatosan csaknem a fele 
életükre, de biztosan egész fiatalságukra szóló 
ruhatárukat állították össze, ezt a sok izgal¬ 
mat és vesződséget a modern asszony minden 
idényváltozáskor végig csinálja. A külömbség 
már évtizedek óta csupán az volt, hogy a mo¬ 
dern asszony ruhája idényről-idényre többet 
változott, mint a mennyire a nagymama ruhája 
a dédanyáétól különbözött. És a csupa ideg, 
csupa érzékenységű modern asszony mégis min¬ 
den zúgolódás nélkül hajolt meg a divat eme 
zsarnokoskodása előtt. 

Csak a legutóbbi három éven belül látunk 
valami renitens tiltakozást az ő részéről. Mert 
hiszen a szűk és rövid aljat és a már oly 
hosszú életű blúzt ismételten pusztulásra Ítél¬ 
ték Paris divatművészei. Teremtettek sokat, 
de mindezzel épen homlokegyenest ellenkezőt, 
így például kötelezővé akarták tenni az alj 
szövetjéből készült derekat és itt-ott már a 
krinolin réme is felbukkant. És ime! a mai 
asszonyok arra az álláspontra helyezkedtek, 
hogy a rövid, szűk szoknya nagyon kényelmes, 
a blúz meg egyenesen megfizethetetlen divat. 
Mert egy aljjal és több blúzzal minden alkalom¬ 
nak megfelelővé tehetjük külsőnket. Ők tehát 
nem hajlandók egyiket sem mással cserélni fel. 

így esik, hogy ma - - csaknem négy esz¬ 
tendei uralom után - - még mindig a szűk 
ruhát viselik, illetve műnyelven szólva, még 
mindig az egyenes vonalat tünteti fel a nők 
megjelenése. A mely ruhának megvan az a 
nagy előnye, hogy kényelmes, tiszta viselet, 
a legtöbb nőt kellemesen ifjítja és - - a ki 
ezt kihasználja, — a szép czipő kultuszát jelen¬ 
tékenyen fejleszti. 

Paris ennél is több engedménnyel szolgál 
ezen a téren. Mert a szűk aljat olykor még 

fel is hasítja és így a láb még jobban kilát¬ 
szik. EZ azonban nem mindenki Ízlésének fog 
megfelelni és inkább a feltűnést keresők ked-
venczévé lesz. Ép úgy, mint azok az apró, 
alig tenyérnyi kalapok, a melyek egy hónappal 
azelőtt - - a mikor először jelentek meg a 
divatárúsnők kirakatában - - önkéntelen mo¬ 
solyt csaltak az arra menők ajkára. Ezeket 
sem fogja mindenki viselni, de nem is visel¬ 
heti. Képzeljünk csak el egy méreteiben ter¬ 
jedelmes alakot, melynek fején egy ilyen 
csöppnyi kalap díszeleg. És ezért teljesen ért¬ 
hető volt az a nagy ellenszenv, a mellyel 
ezeket általában fogadták. 

De mint minden idény elején akadnak ilyen 
lehetetlen szenzácziók, úgy a parányi kalapokat 
sem kell komolyan venni. Az első láz elmul¬ 
tával Paris világgá fogja bocsátani a tartalék¬ 
újdonságokat, ezek között pedig a divatos, 
nagy kalapokat is. A nevetségesen kis kalap¬ 
ból pedig ki fog alakulni az a czélszerü, kisebb 
kalap és sapka, a mely oly kellemes viseletül 
szolgál szeles, esős időben, úton, sport közben, 
stb. És a mely eddig valósággal hiányzott az 
óriás kalap korszakában. 

A bojkottal fenyegetett blúz is megtartotta 
a maga létjogosultságát. Csak az újjá lett 
hosszabb és az oly könnyen készíthető Mmona-
szabás van kiveszőben. Ismét feltűnik az évek 
óta nem látott ingblúz, a maga letűzött rán-
czaival. De itt is tesz némi engedményt a 
divat, mert a rövid ujjas, lenge fehér blúz¬ 
csodákat most is megengedi. Nagyon kedvesek 
a szélesen lehajló gallérok és sok, nagyon 
sok a kivágott nyak, a melynél nyáron kevés 
czélszerűbb viselet akad. 

A takarékos asszony okvetlenül örömmel 
fogadja továbbá azt az újítást, hogy az aljnak 
nem kell okvetlen a kabát szövetjéből készül¬ 
nie. Sőt az az elegáns, ha mindenik más-más 
szövetet mutat, mint például a koczkás és 
sima szövetek összeállításánál látjuk. A kocz¬ 

kás, vagyis pepita alj pompásan illik az egy¬ 
színű kabáthoz és mivel ennek a szabása is 
főleg abban változott, hogy elől erősen le van 
kerítve, így a múlt évi kosztümből újat csinál¬ 
hatunk oly módon, hogj csak a pepita aljat 
készíttetjük újonnan. EB milyen czélszerü 
viselet kerül ebből a sok fehér, nyári blúzzal 
egyetemben, 

A lenge szövetet már teljesen elütő módon 
használják fel. Belőlük sok ránczos, úgyneve¬ 
zett «plisszé» ruhákat készítenek, a minek fő¬ 
leg a szövetgyárak örülnek, a melyek amúgy 
is keservesen panaszkodtak azért, hogy a mos¬ 
tani női ruhához olyan kevés szövet kell. 
A plisszé-ruhák végig ránczokba vannak le¬ 
vasalva, díszüket lenge csipke és gyakran fe¬ 
kete bársonyszalag adják, a szövetet ellenben 
finom grenadin, voal és muszelin. A koczkás 
selymek ellenben a kabátos ruhák aljának 
kedvelt anyagát szolgáltatják. 

Szín dolgában nagy a változatosság. Ép a 
múltkor jelentette egy párisi divatlap, hogy 
ujabban 102 szint jelöltek meg, mint divato¬ 
sat. Közöttük első helyen állnak a pasztell¬ 
színek különböző árnyalatai, főleg pedig a vö¬ 
rös szín variácziói. Kezdve a cseresznyevörö¬ 
sön le egészen a legsötétebb karmazsinvörösig. 
Sok árnyalatát találjuk a sárga és zöld szín¬ 
nek, továbbá a kéknek, a sötéttől a leghalvá¬ 
nyabb szürkés-kékig. 

A nyári ruhák divatjául erősen jelölik a re-
dőzött és tunikás aljat. Ezeket selyemkabáttal 
egészítik ki és e czélra ép úgy használják a 
damasztokat, mint az ezüstcreponokat. Sőt az 
oly soká mellőzött moiré is megjelen ismét. 
Kissé fantasztikus és legkevésbbó sem határo¬ 
zott e redőzött «Composéi> ruhák szabása és 
itt tág tere nyilik az egyéni ízlésnek. Sőt 
egyenesen szükséges is, mert különben köny-
nyen Ízléstelenség keletkezik az ismeretlen és 
meglehetős lazán körvonalazott divat terén. 

S . . . Bella. 

AZ ÁPRILIS 7-IKI VASÚTI BALESET SZÁR ÉS FELSŐ-GALLA KÖZÖTT. — ELPUSZTULT TEHERKOCSIK. Kirsohweng Lajos fölvétele, 

A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM. 
Franczia regény. (Folytatás) 

TAVASZI DIVATKÉPEK 

Annyira érzékeny lettem, hogy messziről fel¬ 
ismerem Closeburn lépését, sőt ajtónyitását is. 

Tegnap a könyvtárban voltam, magasra mász¬ 
tam a guruló létrán, XVIII. századbeli emlék¬ 
iratokat kerestem, hogy Winnievel olvashas¬ 
suk. Hallom Closeburnt jönni, belép. Szeren¬ 
csémre a kinyílt ajtó elfedett. Minden erőm 
elhagyott, mert valami görcsös bágyadtság fo¬ 
gott el. Ha meglátott volna, biztosan lábához 
zuhanok. 

Deczember 49. 
Jobban érzem magam, idegességem múlik. 

Minden reggel hideg vízben fürdőm és lovago¬ 
lok. Tegnap Winnievel együtt Wordéknál egy 
nagyon nehéz falkavadászaton voltunk. A Three-
flowers nevű vágásban egy rókát ugrasztottunk 
fel, mely hegyen-völgyön át kegyetlenül meg1 

futtatott. 
Társam Peart Closeburn volt. Nagyon komo¬ 

lyan vette feladatát, mert egy pillanatra sem 
hagyott el, úgy hogy megszabadított bátyjától. 
Jól mulattam rajta, midőn kijelentette : 

— Ez a Guildford marquise mégis csak a 
legmajestetikusabb nője Angliának. Hidegebb 
tökéletességet képzelni sem lehetne. A szép 
Gladys roppant egészséges, roppant előkelő 
szerfelett gazdag, nagyon boldog, de legalább 
is ugyanennyire korlátolt. 

Bizony, este biborszin bársonyruhájában, 
mely még jobban kiemelte szőkeségét, a mar¬ 
quise igazán szép volt, de teljesen tudatában 
is volt hódító szépségének. Csakhogy semmi 
sem árad ki ebből az élő szoborból, mintha 
csakis szemet gyönyörködtetni született volna, 
olyan csillogó szép, mint valami fehér állat, 
mint az ókoriak szent bikája. 

Igen ! jobban érzem magam, mert lám ! ked¬ 
vem jött a megszólásra. 

Deczember 20. 
Reggeli után a herczegnő hivatott. Féltem, 

hogy az Eddie elutazása reggelén történteket 

hozza szóba. Elhatároztam, hogy bűnösnek val¬ 
lom magam királynői itélőszéke előtt, így a 
sors döntsön felmentésem vagy elitéltetésem 
felett. Az utóbbi esetben örökre megszabadul¬ 
tam volna Closeburntól és visszatérhettem 
volna Francziaországba. Mivel sohasem az 
következik be, mire számítunk, szó sem volt e 
dologról. 

A herczegnő boudoirjában fogadott: 
— Kedvesem, nagy szívességre kérem. Le¬ 

gyen jelen reggelenként, midőn személyzetem¬ 
nek kiosztom parancsaimat, hogy szükség ese¬ 
tén helyettesíteni tudjon, ha esetleg a kará¬ 
csonyi ünnepek után nem leszek idehaza. 

- Eendelkezésére állok, de szabad egyetlen 
aggodalmamat elárulnom? 

- Mi az? 
- Félek, hogy megtalálom sérteni azokat a 

jogokat, melyeket Drommle asszony a cseléd¬ 
ség kormányzásában szerzett. 

- Ez ne aggaszsza, mert nem a cselédség--
gél, hanem az én helyettesítésemmel kell majd 
törődnie. Ez a szerep pedig nem illetheti meg 
Drommle asszonyt, mert ehhez találékonyság 
is kell. 

- Parancsolatára állok, herczegnő. 
— Köszönöm, kedvesem, mindjárt veheti is 

első leczkéjét. 
Egymásután jelentek meg. a főszakács, a 

maitre d'hótel,:„-az ezüst kezelő, a pinczekezelő, 
a főkomornyik, a főinas, a főmosónő, az első 
kifutó inas és a többi. 

Drommle asszony ellenőrzi, hogy vájjon 
minden a kiosztott uíasítások szerint történik-e 
és őnála vannak az éléskamra kulcsai is. Való¬ 
ságos közigazgatás ez. 

A herczeg a kocsisokkal, versenyistálókkal, 
vadászokkal és a bérlőkkel, majorosokkal törő¬ 
dik, a kik kastélyunk élelmiszer szállítói is. 
Főintézője Leu Griffith folyton sürög-forog, 
még pedig mindig olyan arczczal mintha 
valami missiót teljesítene. 

Egy napon bámulatba ejtett: 
- Gondolja csak miss de Nérans, hogyha 

én nem emlékeztetem rá, Guildford marquiB 

elfelejtette volna beíratni lord Richárd Bark-
leyt a Carlton-Glubba, midőn megszületett. 

Meghökkenésemben tágranyílt szemmel bá¬ 
multam reá: 

- Mit beszél? 
Winifred majd megpukkadt a nevetéstől, míg 

végre megmagyarázta a dolgot. Hogy valaki 
ennek a clubnak, melynek tagszáma korlátozva 
van, tagja lehessen, a lordok házában üléssel 
kell bírnia. Mivel pedig nagyon sok a clubba 
jelentkező, a lordok elsőszülött fiáikat már 
születésükkor bejelentik, hogy midőn a felső¬ 
házba bejutnak, a clubban is helyet kapjanak. 

Csodálkoztam a herczegnő rendszeretetén. 
Még a vendégek szobáira szétosztott kölni-viz 
és fog-ápoló szesz mennyiségét is nyilvántartja. 

Megegyeztünk, hogy minden reggel jelen 
leszek ezen parancsosztogatáson, hogy meg¬ 
tanuljam a szolgasereg igazgatását. 

Midőn Drommle asszony kulcscsörtetve el¬ 
távozott, a herczegnő megjegyezte: 

- Látja Nérans kisasszony, hogy ez nem 
nehéz dolog. 

- Valóságos minisztérium ez, madame. Ér¬ 
teni kezdem, hogy nagyon gazdagnak lenni 
szerencsétlenség is. 

— Oh az sohasem ez, előítélet volna annak 
mondani. 

- Hány alkalmazott van a kastélyban azon 
a tizenegy személyen kívül, ki az imént meg¬ 
jelent? 

— Drommleval együtt hatvanketten vannak. 
Viszontlátásra kisasszony. De várjon csak kissé ! 
Vigyázzon kérem a karácsonyfa díszítésére; ez 
nehéz munka, előre is figyelmeztetem. Öt-hat 
méter magas a fa, de tíz tizenkét személy, fér¬ 
fiak nők fognak segíteni. Isten vele, kisasszony. 

Ha ez így folytatódik, nemsokára hatvau¬ 
három cselédje lesz a herczegnőnek. Nem baj, 
sőt annál jobb. Mentői inkább megtörik testem 
és foglalkoztatva lesz lelkem, annál kevesebbet 
töprenghetek, talán ez hozza majd meg meg¬ 
váltásomat. 

Belelátok a herczegnő kártyáiba. Látja, hogy 
Drommle kivénülni kezd, sejti, hogy Winifred 
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Gróf Marenzi Ferencz a magyar honvédség új helyettes 
főparancsnoka. 

házassága küszöbön áll, mindezért nem bánná, 
ha ,megtarthatna és mindenfelére tovább is 
használhatna. Lassanként házvezetőnőt akar 
nevelni belőlem. A nemes lélek lassanként 
ehhez akklimatizál. 

Miután eltávoztam lady Surreytől, Winifred-
hez mentem. Épen akkor kapott bátyjától Ed¬ 
uárdtól levelet. Azt irja benne, hogy karácsony¬ 
kor alig számíthat még csak huszonnégy órai 
szabadságidőre is. Sajnálkoztam, mert szeret¬ 
tem volna magamat annak kipanaszkodni, ki 
oly nyájasan ajánlotta fel testvéri jóindulatát. 

Dcczember 21. 
Az erdőőrök elhozták a karácsonyfát. A csa¬ 

ládi szalont lezárták és a bútorokat a falhoz 
tolták. Holnap kezdődik a fa feldíszítése. 

Épen azt vizsgáltam, hogy vájjon a szoba 
közepére állították-e, midőn Closeburn belépett. 

- Ejnye, hát még ezt is önre sózták? Ez 
már bolond dolog. Társalkodónő, betegápoló, 
zongorás, egyszóval minden. Hagyja a cselé¬ 
deknek ezt meg a házi hölgyeknek, hadd ve¬ 
sződjenek fájukkal. 

- Megígértem, hogy gondom lesz rá, és 
igéretemet meg is fogom tartani. 

— ígéreteit mindig ilyen híven megtartja? 
— Mindig. 
Hozzámlépett, közvetlen közelembe. 

- ígérjen tehát nekem is valamit ? 
— Mit? 

- Hogy nem fog haragudni rám! 
- Igen, szívesen megteszem, ha viszont meg-

igéri, hogy nem fog törődni velem. 
- Hogy ne törődjek önnel? Komolyan mond 

ilyesmit? Sokkal okosabb semminthogy felté¬ 
telezhesse, hogy feledni tudjam, midőn sóvár-
gok maga után. 

- Oh, ismét sértő szavak ! 
- Az ég szerelmére, ugyan melyik? 
- «Sóvárgok». 

— Igenis sóvárgok, erős életem egész hatal¬ 
mával, testem minden szenvedélyével, a férfi 
erős szerelmének minden vágyódásával. Ne is-
mondja azt, hogy így nem akar szerettetni, meri 
mért sáppad el akkor, ha közelébe lépek, méri 
fél, mért'reszket, ha sóvárgásom nem ejti ma; 
mórba? Nem érzi-e jól magát, ha önhöz ily 
közel ver a szivem, ha szememmel majd el¬ 
nyelem ? 

Halkan beszélt és hangja csengése hízelgő 
volt olyan, mint egy végtelenül rabul ejtő be-
czézgetésé. Ha így beszel a szivem vadul kezd 
verni, vérem agyamra tódul és valósággal bugy-
borékol az ereimben. Átkozottul szorongató 
agónia ez, mindig azt hiszem, hogy belepusz¬ 
tulok. 

0 periig, midőn meglátta gyáva gyöngesége-
met, lassan a keblére vont és megölelt. Telje¬ 
sen tehetetlenül tűrtem, mert minden erőm el¬ 
hagyott. 

Le akartam rogyni, de ekkor eleresztett s egy 
karosszékbe ültetett és eltávozott. Olyan éles 
fájdalmat éreztem szivemben, mintha tüzes 
vasat döftek volna belé. 

Ezek az ideges elgyengüléseim kétségbeejte¬ 
nek. Félek, testestől-lelkestöl félek Closeburn-
lól. Megbabonáz, megfoszt akaratomtól. Mért 
nem kiáltottam, vagy mért nem menekültem 
előle? Ezt kellett volna tennem. Nem üldözött 
volna, félvén, hogy nevetségessé válik. Szégyen¬ 
lem magam fejvesztettségemért. 

Dcczember 23. 
Üldözőm között s közöttem újabban még 

semmisem történt. Megfigyelt, köznapi figyel¬ 
mességekkel vett körül és kegyelemből csak 
közömbös dolgokról beszélgetett velem. Ez az 
állapot sokkal jobb volt semminthogy soká tart¬ 
hatott volna. A következő történt: A gyerme¬ 
kek sejtve a közelgő karácsonyi meglepetéseket 
nagyon kíváncsiak és izgatottak. Körülöttünk 
settenkednek, hogy kihallgassák beszédünket. 
Ma lunch után a hallban Dick kis kezét nyúj¬ 
totta és kristályos csengésű hangján megkér¬ 
dezett : 

- Miss Nane a Jézuska a francziaországi 
játékokat is a fára fogja akasztani? 

- Nem fogja, kicsikém. De este ki kell majd 
tenniök czipőiket szobájuk küszöbére és más¬ 
nap reggelre beleteszi az ajándékot. 

- De mért csak akkor? 
- Talán, hogy kétszer örüljenek, este és 

reggel is. 

l 
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Pierpont Morgan, a most meghalt amerikai milliárdos 
utolsó fényképe.' 

— így hát Jézuskának két utat kell tenni, 
mibe bele is fáradhat. 

— Szárnyai vannak! 
- Mint az angyalkáknak? 

— Mint azoknak kicsikém ! 
- Hát magának is lesz a czipőjében reg¬ 

gelre ajándékja? 
- Nem lesz, mert én már kinőttem ebből. 

— Majd én adok valamit az én játékszereim¬ 
ből, fekete tündér. 

— Oh, Eichard játékai nem jók a fekete 
tündérnek. 

Összerezzentem, mert e szavakat már Close¬ 
burn mondta, ki, mögöttünk állva hallgatta 
beszélgetésünket, így folytatta szavait: 

- Tudja Dick, a fekete tündérek nem ugyan¬ 
olyan babákkal játszanak mint a kis gyerekek. 
Nagy babák kellenek nekik, a kiket gyötörnek, 
hogy szenvedjenek. 

- Hát ők is eltörik babáikat? 
- Bizony elég gyakran, csakhogy azok boszút 

tudnak állni. 
- Hogyan? 

— Összetörik kínzóikat. 
— Összetörik? 

Igen, még pedig a szivüket. 
- Miss Nane, ne hallgassuk ezt, Dick tudja 

hogy ez gonosz bácsi. Gonosz ! 
Szó nélkül megyünk tovább. Lord Closeburn 

leste, hogy ismét közelébe jöjjünk, de hiába, 
mert uralkodni tudtam magamon. 

Deczember 24. 
Winifreddel ma reggel megáldoztunk. Lel¬ 

kem mélyéből buzgón fohászkodtam, megaláz-
kodtam, de szivem nem könnyebbült meg. 

Midőn hazatértünk, Winnie hirtelen meg¬ 
szólalt : 

- Christiane, valamit szeretnék kérdezni, 
eddig tétováztam, attól félve, hogy felelete nem 
volna óhajtásom ínyére való. De most már 
szükségem van véleményére. Feleljen, hogy az 
én helyemben örömmel menne-e hozzá Wil-
liam Closeburnhoz ? 

- Winnie, így nehéz felelni, még nem tu¬ 
dom, hogy vájjon lelke mélyéből szereti-e őt, 
vagy pedig csak épen azért taríja elfogadható¬ 
nak házasságukat, mert családjuk jó barátság¬ 
ban él és kívánja ezt az összeköttetést? 

- Kezdetben atyám kívánsága vitt rá, hogy 
beleegyezzem. De azután nagy vonzalmat kezd¬ 
tem érezni Willie iránt, most pedig tudom, hogy 
szeretem. Igen, szívvel-lélekkel szeretem, hiszen 
oly szép, hódító és igéző. Nem így vélekedik 
ön is Christiane? 

- Szép is és nagyon eszes is, ez igaz. 
- Édes Christianém nem. . . nem szeretné-e 

ön is őt az én helyemben. 
- Ezt nem tudom megmondani, de mivel e 

kérdéssel egészen lelkem mélyére aiar hatolni, 
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egészen őszintén felelek: én nem szeretnék 
hozza menni. Hogy elfelejtem az ő gazdag¬ 
ságát s az én szegénységemet? Ezt olvasom 
szemében. Nem, nem lennék a felesége, mert 
nem rokonszenves, mert nem szeretem. 

•— Igazán ? 
— A templomból jövünk az áldozásról, meg¬ 

esküdhetem. 
— Oh, édes Christianém, bocsásson meg 

nekem gonosznak, azt hittem . . . 
Nem fejezte be szavait, hanem nyakamba 

ugrott, átölelt és mellemre rejtette arczát. 
— Szegény kicsikém, persze hogy megbocsá-

tok, de mért titkolta eddig ezt a fájdalmas 
gyanút ? 

- Féltem, hogy megsértődik. 
— Ártatlanok nem sérthetnek meg. Tudom, 

hogy mért támadt ez a gondolata. Gyakran 
voltunk vele az ön kívánságára hármasban. 
Évekkel vagyok idősebb önnél, sok viszontag¬ 
ságon estem át. A nyomor kemény nevelő, ha¬ 
mar megnyirbálja tanítványainak szárnyait. 
Lord Closeburn én bennem egy önnél jobban 
megérett lelket talált, kihez úgy beszélhetett, 
mint egy asszonyhoz szokás és ez megtetszett 
neki. Szeretetreméltóbb volt hozzám semmint 
kívántam, de szeretetreméltósága és roszkedve 
egyaránt közömbös volt nekem. Alapjában véve 
pedig a dolgot, ön nyugodt lehet a felől, hogy 
ő jegyesének tekinti, és egészen kétségtelen 
és megállapodot nézete az, hogy egy skót ne¬ 
mes, ki a Stuartoktól származik, kinek legenda-
koszorúzta kastélya van a Lundee-tó mellett, 
hogy egy önmagát megbecsülő úr nem vesz 
feleségül egy társalkodónőt. Biztosan tudom, 
hogy nem szeret engem, meg vagyok győződve 
erről. De ön érzi-e, hogy szerelmes önbe? 

- Azt hiszem. Édes Naném, mily jól estek 
szavai! Leleplezem most szivemet. Azt hiszem, 
hogy szerelmes belém, mert gyakran, midőn ön 
a zongoránál ült és énekelt, mellém telepedett 
és édes dolgokat mondott nekem. Egy este 
azt mondtam, hogy önnek nagyon szép hangja 
van. Ezt válaszolta: Nagyon szép, meleg, szen¬ 
vedélyes csengésű, forró keringésbe hozza a 
vért és vágyat kelt, hogy szeretteink társasá¬ 
gában legyünk, hogy megragadjuk beczézgetve 
kezüket, mint én most teszem és úgy hallgas¬ 
suk e hang hullámzását. E közben kezébe zárta 
az enyémet. Sokáig ültünk így egymás mellett. 
Mindenféle más kis esemény is eszembe jut. 
Meghozatta nekem Londonból azokat a köny¬ 
veket, melyeket ön ajánlott nekem, virágokat 
szed számomra, azt a fagyöngy gallyacskát, 
melyet fehér tüll ruhámon pár napig hordtam, 
szintén ő hozta erdei sétájáról; végre midőn 
azt mondtam, hogy skót nemzeti viseletében 
szeretném látni, elhozatta. Ma este két testvéré¬ 
vel együtt ebbe öltözködnek, dudán fognak ját-
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szani és eltánczolják a felvidékiek tánczát. 
Láthatja, hogy mily kedves és figyelmes, hát 
hogyan ne szeretném? 

(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Pintér Jenő irodalomtörténete. Pintér Jenő 

néhány évvel ezelőtt magára vonta az általános 
elismerést nagyarányú két kötetes1 munkájával, 
mely irodalmunk történetének Bessenyeiig terjedő 
korát tárgyalta kimerítő részletességgel és beható 
gondossággal. Az Akadémia e munkát a Semsey-
dlj mellék-jutalmával tüntette ki, a kritika is 
általános elismeréssel fogadta és mindenfelől az a 
kívánság merült fel, hogy a szerző a szép sikerrel 
kezdett művet mielőbb végére juttassa. Most aztán 
jelentékenyen közelebb jutott a megvalósuláshoz 
ez az óhajtás is: megjelent a munkának második 
része, szintén két kötetben. Ez sem a teljes munka 
még: Bessenyei felléptétől Kazinczy haláláig viszi 
az anyagot, vagyis Kisfaludy Károlylyal és a kora¬ 
beli kevésbbé jelentékeny írókkal záródik. Irodal¬ 
munk legfontosabb és legmozgalmasabb korszakai¬ 
nak egyike játszódik le e két kötetben: azok a 
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kísérletek, melyekkel a magyar irodalom belépni 
igyekezett az európai irodalmak közösségébe s 
kaput próbált nyitni, a melyen át a magyar kul¬ 
túra bejuthasson az egyetemes kultúra minden 
terére és európai színvonalra emelkedhessek. Pintér 
Jenő munkája egy ily szélesebb kört átfogó mun¬ 
kához mért részletességgel tárgyalja ez irodalmi 
törekvéseinket, alapos históriai és irodalomtörté¬ 
neti alapvetéssel, az eddigi kutatások révén fel¬ 
merült anyag lehetőleg teljes ismeretével. A mit 
az irodalomtörténeti kutatások eddigelé felhoztak, 
azt Pintér Jenő mind ismeri és a mennyiben ér¬ 
demes, fel is használja, lelkiismeretes gondosság¬ 
gal és józan kritikával. Kortörténeti kapcsolatok, 
életrajzi adatok, filológiai összehasonlítások és elem¬ 
zések mind fontosságukhoz mért feldolgozásra talál¬ 
nak s e munkából látjuk, hogy az utóbbi évtizedekben 
végzett részlet-kutatások mennyi kisebb-nagyobb 
problémáját világították meg irodalmunk történeté¬ 
nek, mennyire más képe van az egésznek és az egyes 
részeknek, mint azelőtt volt, mikor még csak a körvo¬ 
nalak voltak meg, de hiányzott a pontos részletrajz, 
mely a körvonalakat betöltse. Egyenkint nézve az 
egyes, sokszor túlságosan aprólékos részlettanul¬ 
mányokat, hajlandók voltunk az egész irányt, a 
melyből keletkeztek, kelleténél kevesebbre becsülni, 
de most látjuk, mennyire megérett a dolog ma 
már az összefoglalásra, a mely nemcsak egységes 
képben foglalja össze az egyes részlettanulmányo¬ 
kat, hanem egyúttal felmutatja az egésznek is¬ 
merete szempontjából való értéküket is. Mint ilyen 
összefoglalásnak, Pintér Jenő munkájának tudo¬ 
mányos értéke minden kétségen felül áll s nem 
lehet elismerés nélkül nézni azt a szokatlanul 
nagy szellemi munkát, a mely a két kötetben igazán 
tudóshoz illő tárgyiassággal, az anyag mögé vo¬ 
nuló önmérséklettel és az ügy iránti szeretettel 
össze van hordva. Nagyon kedvező hatást tesz az 
írónak szerénysége, a melylyel elvonul az anyag 
mögé, azt beszélteti önmaga háttérbe szorításával, — 
azt mondhatnék, egy realista iró impersonnalitásá-
val. Rendkívül hasznos szolgálatot tesz módszeré¬ 
nek egy másik oldala is: az irodalmi anyagnak 
mondhatni teljes feldolgozása, melyet bő és gon¬ 
dos jegyzeteiben találunk, a mely nemcsak biblio-
grafikus repertóriumát adja az egyes kérdéseknek, 
irodalomtörténeti és filológiai problémáknak, ha¬ 
nem a problémák fejlődését is megvilágítja a meg¬ 
oldásra való egyes kísérletektől kezdve a kérdések 
mai állapotáig. Ezzel megbecsülhetetlen szolgálatot 
tesz az irodalomtörténeti kutatónak és az érdek¬ 
lődőnek is, nem különben a fiatal embereknek, a 
kik most kezdenek az irodalomtörténet tanul¬ 
mányozásába. Különösen az utóbbiaknak nemcsak 
megbízható kalauza a kutatás módjaiban, hanem 
figyelmeztetője is a módszeres tudományos munka 
hasznára és nélkülözhetetlen fontosságára. Azt hisz-
szük, irodalomtörténetet tanító tanárok is kitűnő 
hasznát vehetik munkájuk közben, de még a 
merőben érdeklődő, a nagy közönség köréből való 
olvasó is, a ki ily módon bepillanthat a tudomá¬ 
nyos munka műhelyébe. Az eszthetikai elemzés 
és lélektani magyarázat dolgában már kevésbbé 
erős a munka, —• ez a szempont a szorosabb 
irodalomtörténeti mögött némileg háttérbe is szó-
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•rul s az Írónak talán a történeti és filológiai szem¬ 
pontok felé fordult figyelme nem engedett elég 
erőt az e tekintetben való elmélyedésre. Objektív, 
nyugodt hangja, ha nem árul is el egyéni színe¬ 
zetű, művészi stílust, jó hatással érvényesül s 
magyarságának gondosságával, czifrálkodás nélküli 
egyszerűségével megfelel annak a szellemnek, a 
melyből az egész munka eredt. A mai, túlságosan 
részletekbe széthulló tudományos kutatások közben 
égető szükséget elégít ki Pintér Jenő munkája, 
mely egységes képbe foglalja össze az eddig fel¬ 
tárt tudományos anyagot s mintegy határjelzője 
annak az állomásnak, melyet irodalomtörténetünk 
művelése mostanáig elért. Az író megérdemel érte 
minden elismerést, annyival is inkább, mert tel¬ 
jesen önzetlenül, sőt anyagi áldozat vállalásával, 
a saját kiadásakép adta ki a két terjedelmes kötetet. 

Molnár Jenő verseskönyve. Molnár Jenő leg¬ 
inkább mint egy régi, kedvelt élczlap szerkesztője 
tette magát ismertté az irodalmi világban s most, 
mikor komoly, a napi termelésen túlmenő igényű 
verseit adja ki, a régi szabálynak hódol, a mely 
szerint a komikus színész szabad idejében, titok¬ 
ban tragédiát játszik: ő is szomorú, vívódó ver¬ 
seket ír. A mi líra van a könyvében, az csupa 
keserű lázadás és fájdalmas lemondás, vágyakozás 
az ifjúság harmóniája után, kesergés ifjúi álmai 
vesztén, évődő önvád, küzködés a sorssal, a mely 
az élet olyan útjaira sodorja, a hol el kell hullatnia 
lelke virágait és mindé motívumok mögött az élet 
czéltalanságának melancholiája. «Az élet nem felel 
a sok miért-re, az élet nem -felel egyáltalán» — 
mondja a kötetnek mindjárt bekezdő versében s ez 
a panasz, mint valami állandó alaphang ott rezeg 
minden verse mögött. A fiatal vér háborgása, a 
szerelem is ép oly czéltalansága az életnek, mint a 
többi, kigyullad, kiég és csak ham új a marad. Pesszi¬ 
mista költészet ez, nyomott hangú és szomorú, de 
megvan benne a lírikus szubjektív igazsága: a költő 
titkos, benső érzése tesz benne vallomást önmagáról. 
Vannak a könyvben nem-lírai versek is; néhány 
genre-kép forma, az öreg főhadnagyról, a magyar úr¬ 
ról, az öreg boltosról s másokról. Némelyik szatirikus 
hangú, de valami melancholia és érzelmes ellá-
gyulás ezek mögött is érzik. A kötet végén né¬ 
hány rövidebb elbeszélő vers van (ritkaság a mai 
csupa-líra magyar versben), — ezek is érzelmes, 
szomorú történetek, hangulatosan elmondva. A 
könyvecske komoly költői törekvésnek minden te¬ 
kintetben szimpatikus eredménye s megérdemli 
az olvasók rokonszenvét is. 

A (Budapesti Szemle* most megjelent áprilisi 
számában Bcrzeviczy Albert folytatja görögországi 

útirajzainak érdekes és magvas sorozatát. Ezúttal 
Eleusis és Argolis történeti, kultúrtörténeti és mű¬ 
vészeti emlékeiről szól a tárgy meleg szeretetével 
és művésziesen gondos előadásban. Návay Lajos 
a házszabályok revíziójához ad eszméket, melyek 
az azóta végrehajtott házszabály-reformmal el¬ 
vesztették ugyan aktualitásuk egy részét, de így 
is egy tapasztalt és előkelő színvonalról ítélő poli¬ 
tikus magvas fejtegetései maradnak. Téglás Gábor 
l)áczia megdőlésének történetét foglalja össze most 
kezdődő czikksorozatában. Pap Eerencz báró Ke¬ 
mény Zsigmond Nagyenyeden töltött iskolai évei¬ 
ről ad részletes kutatásokon alapuló és valóban 
jól informált képet Révész Alexander ^ Magda 
Három epizód az építészet történetéből czímmel a 
XV. századbeli és a XVI. századi franczia építé¬ 
szet és az olasz gótika sajátságos belső ellent¬ 
mondásait világítja meg, mélyebben rejlő lélektani 
okokat keresve e közös belső szálakkal összefűződő 
jelenségeknek. Árkosy Ferenczy Kálmán novellája 
és Vargha Gyula négy szép Heine-fordítása ad¬ 
ják a füzet szépirodalmi tartalmát. A Szemle ro¬ 
vatban Angyal Dávid vitázik a Greguss-jutalóm¬ 
ról szóló jelentésének bírálóival, Vériesy Jenő a 
Faustnak új franczia fordítását kritizálja, az Ér¬ 
tesítő rovat könyveket ismertet. A Budapesti Szemlét 
Berzeviczy Albert és Beöthy Zsolt közreműk idősével 
Voinovich Géza szerkeszti s a Franklin-Társulat 
adja ki; előfizetési ára félévre 12 korona. 

A «Jó Pajtása, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, április 13-iki 
számába Ábrányi Emil és Benedek Elek irt ver¬ 
set, Szabóné Nogáll Janka elbeszélést, Sebők Zsig¬ 
mond folytatja A milliomos fia czímű új regényét, 
Gyula bácsi érdekes állatokról ír czikket, Mavks 
Kornélia mesét, Manna Müüadesz érdekes képet 
rajzolt, Zsiga bácsi elmondja mulatságos mókáját, 
Rákosi Viktor folytatja regényét. A rejtvények, 
szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag 
tartalmát. A * Jó Pajtás t-i a Franklin-Társulat adja 
ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, 
félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám 
ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a 
kiadóhivatal (IV. kér. Egyetem-utcza 4) 

Új könyvek. 
faA magyar irodalom története Bessenyei György 
fellépésétől Kazinczy Ferencé haláláig. (1772-1831). 
Irta Pintér Jenő. Két kötet. Budapest, szerző ki¬ 
adása. A két kötet ára 30 korona. 

Verses könyv. Irta Molnár Jenő. Budapest, 
Singer és Wolfner. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : KOLLEE KÁBOLY 

nyűg. liozeumi tanár, 89 éves korában Késmár¬ 
kon. — Selyeby KOVÁCH GYULA földbirtokos, 71 
éves korában Szatmáron. — Vihnyei dr. SZOMBAT¬ 
HELY JÓZSEF orvos, a Szent Erzsébet Aggház nyűg. 
gondnoka. 68 éves korában Kolozsvárott. - Ná-
nási OLÁH GYULA, 66 éves korában Hajdúnáná¬ 
son. - - BACZ (EOSBNBERG) SAMU, 67 éves korában 
Budapesten. - - IVÁNÍI JÓZSEF akadémiai festő, 64 
éves korában Bécsben. — Vitenczi BOKOVSZKY LÁSZLÓ 
a lipótmezei elmegyógyintézet irodavezetője, 61 
éves korában. — Székelykeresztúri dr. KOVÁCS BÁ¬ 
LINT báttaszéki orvos, 59 éves korában. •— SZIMOK 
BÍLA, gróf Károlyi Lajos uradalmi főerdőmérnöke, 
53 éves korában Nagysikárlóban. - - TEBVEY ELEK 
magyar államvasúti fó'ellenó'r, volt pozsonyi for¬ 
galmi főnök, 49 éves korában. — HUMAYEE MIHÁLY, a 
Humayer Károly mész- és téglaégető telepek és első 
magyar műhabarcsgyár czég beltagja, 43 éves ko¬ 
rában. - - EOSKOVICS JÁNOS királyi táblabiró, 60 
éves korában Budapesten. - Kiss AKISZTID, az 
andocsi kolostor főnöke, 46 éves korában. — WEISZ 
SÁNDOR, a Magyar Folyam- és Tengerhajós Eész-
vénytársaság ellenőre Budapesten. - - BOZDOGHY 
BÓDOG, oki. gyógyszerész, 24 éves korában Kolozs¬ 
várott. — Apáti ABT EDE nyűg. magy. kir. pénz¬ 
ügyőri biztos Zsombolyán. — MOBELL GÉZA, a Lu-
dovika Akadémia növendéke, 22 éves korában. -
MÁBTZ SÁNDOB ISTVÁN, a cziszterczita-rend egri rend¬ 
házának tagja, 25 éves korában Egerben. — Posz-
TÓCZKY. KBISTÓF és felesége, szül. simonyi és var¬ 
sányi Simonyi Márta kis fia, Kristóf Patvarczon. 

Özv. bethleni BETHLEN GÁBOBNÉ grófnő, szül. beth¬ 
leni Bethlen Leopoldina grófnő, 88 éves koíában 
Bécsben. — Özv. TÓTH SÁNDOBNÉ, szül. Czenger Má¬ 
ria, 86 éves korában Szatmárnémetiben. - - uzv. 
BABTUS ANDBÁSNÉ szül. Streicher Anna, 82 éves 
korában. — VEBDEBBEB RÓZA, 79 éves korában 
Budapesten. - - Özv. NEUMANN MÓBNÉ, szül. Weisz 
Anna, 73 éves korában. — Özv. AUSTEBLITZ LEONE, 
szül. Lux Etelka, 64 éves korában Új aradon. -
uzv. nemespani és gyöngyöshalászi HAMAB AKPÁDNÉ 
szül. Vaisz Ilona, 62 éves korában Esztergomban. — 
DUBONELLY ILONA, 60 éves korában Miskolczon. — 
Özv. BÁTOBI GYÖBGYNÉ szül. Uenk Jozefin, 58 éves 
korában. — BANGA PETEBNÉ, szül. Hunyadi Eszter, 
48 éves korában" Hódmezővásárhelyen. — Csik-
csatószegi és szentsimonj CSATÓ PÁLNÉ, szül. Havass 
Sándorka, 30 éves korában Branyicskán. — Szent-
erzsébeti SZAKÁTS EÓZA, Szánremóban. 

Vegyen 
Selymei 

Kérjen mintákat tavaszi és nyári ujdonságlnkb 
ruhákra és blúzokra: Voile, Foulard, Messaline, 
Crepe de Chine, Eolienne, Mousseline 120 cm 
széles méterenkén K 1.20-tól méterenkint., 
fekete, fehér, egyszínű él mintázott, vala¬ 
mint Hímzett blúzok és uhák batiszt-, gyapjú-, 
vászonból és selyemből. 

Csakis garantált szolid selyemszöveteket 
adunk el közvetlen magánosoknak bér- ét | 

C . 
nentesen házhoz szállítva. (Dupla levélportó). 

Schweize r & C o , Luzern U 2 3 
elyemszövet-kivitel. (Svájcz) Kir. üdv. szállítók 

A japánok gyakorlati érzéke 
azonnal felismerte az &3T új 
DCDCfUl" ,«%. gummisarúk 

„uCndUN ?^v számos előnyeit! 

Japán 
levélhorM. 

Ferdére taposás, kisiklás, fárz&ság, az ide* 
gek rázkódtatása kizárva! 
Bérsen -*»«!v«»fc Pidapest, VIP. 

A modern fegyvertechnika 
legtökéletesebb 'alkotása a 
katonai puska a mel-
lényzsebben a 7 65 s 9»/m 

Frommer- Baby-pisztoly 
nagykahberü, hatlövetü mel¬ 
lényzsebbe való fegyver ka¬ 
tonai puska-závárzattal, a lö¬ 
vésnél alig észrevehető visz-
szalökéssel. Legnagyobb egy¬ 
általán elérhető biztosság a 
lövő szamára; kényelmesen 
kezelhető kakas és önműködő 
biztosító. Kapható minden 
jobb fegyverkereskedőnél is. 
Fegyver és Gépgyár rí, Bpest. 

SOVÁNYSÁG, 
Szép, telt testidomokat, nyerhet ft 
törr, védett, keleti BUSTEEIA 
e r óporunk általtmely arany 
éremmel kitnntettetett. Bi-
zús 6—8 hét alat: egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás . Számos köszönetnyil¬ 
vání tás . Doboza használati uta-
vitással a-75 K. A pénz poita-
ut»l tanyoii beküldése, vagy utánvét 
mellett, portó külön. — Diszkrét 
szétküldés Dr. Pranz Steiner 
& Co. Beil in '24 Königra-
tzeratrasse 85. Főraktár ét 
szétküldés Törők József Budapest, 
VI. kerület, Királj-ntcu 11 BZ 

Ki akar 
egy órát 
ivgyen? 
Hogy a mi kilünö zsebóráinkat 

mindenütt megismertessük, 
5000 órát osztunk szét ingyen. 
Küldje be pontos i-zimét csak 
egy levelezőlapon a következő 

Jákob KönigT W i e n III 2 
Postám t 4 5 , F a c h 23O. 

A szépség gazdagság, 
A szépség hatalom, 

Ez a legnagyobb kínos csak Mnie Kosa Schaffer 
által feltalált szépségápoló cz ikkek által érhető el 

a z a*czbőrt vakitóan fe-
hérré teszi, szeplőt, himlő-

helyet, anyajegyet eltüntet, ránczokat elsimít és min¬ 
den hölgy arczát fiatalossá teszi. Ez az egyedüli púder, 
melynek használata után megmosakodhatunk anélkül 
hogy a szenzáeziós hatás eltűnnék. K 5 ' — és K 3'— 

Créme ravissante, ££5f^L 
K1 OH r*l l'iv<i.'>ilii/k a kebel petyhüdt-
LaU l l l l l u u a l l l u ségét megakadá¬ 

lyozza, erősít és a legkitűnőbb toalett-
viz___ ___ ___ . . . . . . ._. K 6'— 

R ll /ül AIUC< minden sápadt arcznak tar-
HllUUUpla tós hamvas rózsaszint köl¬ 

csönöz... —. . . . K 3-— 

Savon ravissaote Ltíní^eí 
tűnő hatásn . . . K 2-4O és K 1-6O 

n/kl'ÍII'liV'7-llkl^lll a környezetre el-
DU1 lllatiMitlp|>all lenállhatatlan va¬ 

rázst gyakorol, darabonkint 70 fillér, 
l karton 3 darab K 2 ' 

a dupla áll képződését meg-
akadályozza . . . .__ K •*•— 

li, márvány-
sima homlok eléré¬ 

séhez t „ .__ ___ ___ . . . K 3 - — 

Rosa Schaffer, Wien 

KirálygySngy ára . . .. K 2 ' -

nek 

a kéznek ruárvány-
finomságot kölcsönöz-

_ K 3'— 

lí AnAAr ^ s z hajnak visszaadja a fiatal-
HUUUUI , kori szint (szőke, barna, sötét¬ 

barna, fekete)kis doboz U K, nagy 10 K. 
Lr APU A l a tájnak pompás fényt köl-
Rt/I UUI csönöz .._ _ . . . K 5 — 

megakadályozza a haj 
kihullását és őszülését. 

íopasz helyen a haj növését előmoz¬ 
dítja __. . . . . . . . . . . . . K 3 . -

Haj ellenség 
eltávolít 

minden kellemetlen 
hajat azonnal biztosan 

. K 3 - -

RosaSeliaffer fé lekedven" ibo lya 
illat... 

pompás erdei ibolya-
K 6-— és K 4-— 

fagytól megóv, vörös orr 
»5 és megfagyott helyek 

egészségesek lesznek K !•— és K 2 -

Lerakat és szétküldés! telep 
XIX/2. Hammerschmidtgasse 18. 

Szétküldés a pénz előzetes beküldése ellenében. A Chemiko fiziko Palermo tiszteletbeli tagj». 
A Szt. Péter-rend hölgypatronegse a beosületkereszttel. Szerb kir. nd». szillitó. Vi»ioBt«Wm-
sitóknak magas r aba t t ! Főraktár Magyarorsz. részére Török József gyógyszertára, Budapest. 
Király-utoza 18. azonkívül kapható minden gyógytarban, illatsierksreakedésben éa drogériában 
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EGYVELEG. 
* Egy millió hatszázezer lóerőt használ ki az 

ember jelenleg a világ összes vizi erejéből, azaz a 
folyók és vízesésekből. Legtöbbet használ ki Észak¬ 
amerika, 540,000-et, legkevesebbet Anglia, 12000-et. 
A viz ereje az embernek évenkmt 140 millió korona 
értékű szenet takarít meg. 

* A villamos lámpában a fényt előállító szén 
(vagy vizesés) erejéből csupán egy-két százalók ala¬ 
kul át fénynyé, a többi erő, mint hasztalan meleg 
szétszóródik. Ez az oka annak, hogy a feltalálók 
nem pihennek, olyan lámpát igyekeznek konstruálni, 
a melynél nincs ekkora erővesztcség. 

Paris 
26 (piacé VEBiüie) 

tn Budapest. 
lU 

— Szépen kérem ha 
megvannak a jegyek 

hozzon magával 

YES 
fehér porcellán poudert, 
mert én anélkül nem 
megyek a színházba! 
Yes porcellán pouder a világ 
legjobb pouderja. flz egyetlen 
pouder, mely szabadalmat nyert. 

Egy doboz ára 3 és 5 korona. 

l Váci-utca 5. 
arcnemesitő intézet 

Arc, nyak, orr, kéz, kebel slb. ápolása tu¬ 
dományos, hygienikus alapon, a világhírű 
párisi intézet szakavatott kezelőnői szemé¬ 
lyes vezetésével. — Manikűré él haj¬ 
ápolási osztály. — Valódi francia ápoln-

• és szépitA-szerek. BJ 
Bejárat Tiirr István-utca 9. szám. 
Utasítás és árjegyzék kívánatra ingyen. 

Közvet len beszerzése által legolcsóbban 
kapható minden fajta férfi ég női szövet a régen 
ismert posztógyári czégnél, Siegel Imhof Brünnben. 
Ezen szövetek jósága és olcsósága világhírű. Magán¬ 
személyeknek is szétküldetik ezen legújabb minta-
gyűjtemény, ingyen és bérmentve. 

SAKKJÁTÉK. 
2844. számú feladvány Hetland 8,-tól Bukarest. 

SÖTÉT. 

Helyesen fejtették meg i Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A iBudapeiti Sakk-kört. — 
A tBudapeiti 111. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. — 
Wysohogrod PáL — Beér Mór. — Gottléb István (Budapett) 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Bobért (Fokért). — 
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (lApot-
vár). — Szabó János (Bakony-Szentlátzló). — A tOyöri 
Sakk-tört. — Székely Jenő. — Mészey József (Oyor). — 
A tZborói Tártaikon. — A iKaloetai Katholikui Kört. — 
Veöreös Miklós (Ziret). — írj. Hnbay Bertalan (Bodzát-
újlak). — A • Duna földvári Bgyenlőiégi kort (Duna földvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdú-
hadháza). — A tLeibiezi Oazdatdgi Kainnót (Lríbicz). — 
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — iCtengeri 
Coiiinót (Ctenger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Rezső (Temetrékái). — Budai Sakkozó Tartóság (Budapeit), — 
Patkó Imre (Talpai). 

Szerkesztői üzenetek. 
Ha te is jönnél. Alkonyat stb. Nincs igazi poétái 

lendület a versekben, csak némi ügyesség, sok után-
i'ív-, nem is bizonyon költők, hanem irodalmi köz¬ 
helyek után. 

Szép forrásokból itatgass. Valami nem kellemes 
szavalás rr/.ik ki u versből, a melyben különben vau¬ 
nak jó passzusok ÍR. Igaz szívvel irta, az meglátszik, 
de a szaván idegen hatásokat lehet megállapítani. 

Tél a tavaszban. Keresem magam stb. Csupa mes-
terkélás, koresett szavak keresett egymásra halmozása, 
tulajdonképeni költői tartalom nélkül. 

Balassárul való. Nincs ebben a versben Balassa 
szelleméből egy lehellet sem. 

Búsan kong az estharang. Teljesen önképzőköri 
színvonalon álló, gyarló kis versike. 

KÉPTALÁNY. 

ftbodefgh. 
VILÁGOS. 

Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad. 

A 2835. sz. feladvány megfejtése Schlechter Károlytól 
Világos. Sötét. Világos, a. Sötét. 

1. Vf7—fi l c5 - c4 (b, c) 
2. Kg7—n\ t. sz. (a) 2. . . . „ , . . . Ke4-d3 (dó) 
3. Vfl—f5 f stb. 3. Vfl—dl f stb. 

í). 
i. _ _ :.. 
2. He2 c3 t 
3. Fe5 f stb. 

c. > 
1. J. .. Fa7-b8 
2. Kg7-g6 stb. 

A •Vasárnapi Ujság» 11-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése : Árpádok uralma. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-n. 11. 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. 

dobhártya 
nagyothallás, 

víbraczíós masszázsa 
fülzugás és fülfájás 

minden neme ellen, neves tudósok kutatásai alapján 
szakkörökben már régóta kitűnő és hathatós gyógy¬ 
módnak van elismerve. Kézzel természetesen lehe¬ 
tetlen a dobhártyához masszázs által eredményesen 
hozzáférni, ennélfogva a technika és a mechanika 
műszereire vagyunk utalva. A'fül belsejének masszí¬ 
rozására alkalmas egyszerű, tehát nem túlságosan 
költséges, szolid, czélszerü vibrátor feltalálásának 
problémája megoldást nyert, mégpedig a duderstadti 
Loest Emil czég «Audito» nevű műszerével. Ezzel 
mindkét fül egyszerre, vagy esetleg csak egyik fül 
is kezelhető, egyszerű fogás által a kívánt legkisebb 
vibrácziós erősségre beállítható, de erősebb beállí¬ 
tásnál ismét erősebben hat. Mellékkészülékek, vagy 
duplaműszerek különböző használati czélokra nem 
szükségesek. 

Sokan azt hiszik, hogy reménytelenül kell szen-

vedniök, mert a fülkezelés modern, tudományos ha¬ 
ladásáról sejtelmek sincsen. Kötelessége tehát min¬ 
denkinek, a legújabb vívmányokkal és hathatós ke¬ 
zelési módszerekkel megismerkedni, melyek lehetővé 
teszik a bajjal, idült esetekben is megküzdeni. A pa¬ 
ciensek számos elismerő levele tanúskodik a bá¬ 
mulatra méltó eredményről, mely ezen készülék 
kezelése által éretett el és a tekintélyek ajánlása 
mellett'figyelemre méltó biztosítékot nyújt az «Audito» 
kiváló működéséről. 

A törv. bej. czég Emil Loest, Spezial-Institut, 
Duderstadt 14a. Harz (Németorsz.). nagyothallók¬ 
nak kívánatra útbaigazításokkal és kezelési utasítá¬ 
sokkal ellátott kimerítő könyvecskét küld. Önnek 
csak az «Audito»-ra (német szab.) vonatkozó köny¬ 
vecskét kell kérnie s azt azonnal teljesen költség¬ 
mentesen megkapja. 

ÁM 
lesi 

ha a világhirü Vukovári Goldstern-
arczkenőcsöt és szappant használja. 
Készíti XlrGhbmnm gyógyszertára, O-Vukovir 9. 

Budapesti főraktár : Török-féle gyógyszertár, Király-u. 12. 

kiváló bor- és 
lithmmos 

gyógyforrás 
vese- és hólyagbajoknál, koszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

Kapható isványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

Szinye-UpócziSalvatorforrás-vállalat, 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 
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A VILÁGHÍRŰ S A VILÁGHÍRŰ 

chőbcrl-ágy Kotorok, sajtolókj 
l homok- és kavicsmosógépek, belonür-

tönih- és fahizóléglagyártó - gépek, tető-1 
cserépgyártó - gépek, formák : lépcsőfo¬ 
kok, csövek, oszlopok slb gyártására. -

Asbestpalagyárak 
gépies berendezései 

Éjjel ásty Nappal szék. 

Minden háztartásban elegáns kis kanapé gyanánt szollal és efy , 
kézmozdulattal a legtökéletesebb ruganyos matraczos agyra vál¬ 
toztatható át, a legnehezebb és legnagyobb szemelj,ek szamara 
is ennélfogva minden jobb családnál kedvelt, sót nelkulozhetlen. 
34 év óta sok ezer van használatban, mert a jó fekvés a tudó-
szabad lélegzését előmozdítja. A Sch<berl-a.gr "rá kivitel szerint j 
52 72 K és feljebb. Szétküldés a világ minden részébe Sohoberl ; 
Bobér t udvari szállitó. cs. és kir. szab. gyára által Bndapes f _ _ m mmm f m m 
ten. IV., Karis-buár 12. árjegyzék kívánatra, óvjuk a t-cz. B ^ • M II laT • • l 

közönséget Schöberl-ágyaink értéktelen utánzataitól, l MIK l Hl M l 

L.C.M. ásványfestékck 

Dr. Gaspary & Co, gépgyára Markranstádí, Leipzig mellett 
Kérjük 
gyárunkat 
meglátogatni. 

228. sx. 
árjegyzék 

ingyen. 

és 
finom bőráru 

4 - Csak hölgyeket érdekli ! -K 
ELSŐ MAGYAB NŐI EGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS TESTÁPOLÁSI CZIKKEK SZAKÜZLETE. 

I7VIV nUlf V 

KELL i i. 
" 

Bpe»t, IV., Korona-

(6r.Szapáry-ud»ar.) 
A ezég saját gyártmányú és külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötők ea összes al¬ 
testi bántalmak ellen. Eredeti paris! fű¬ 
zők és melltartlik éptermetünk részére, 
valamint kiegyen l itofüzök ferde növésiiek 
számára. Cs. és klr. szab. sérvkötők. 
Egyenestartok. Hygienikus havibajkötők! 
Gumminarlsnyák. A legkiválóbb franczia 
és amerikai női évszer különlegességek 
ÚJ l Autó Vagina! Spray. Új l Irrigáto-
rofc, bidék, valamint az öfiezes betegáp -
lasi czlkkek. — Csak szakavatott ncl 
kiszolgálás. — Mértékeit és polgári árai 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve 

Minimax 
a legjobb és legbiztosabb 
kézi tüzoltókészülék, mely¬ 
nek egy lakásból sem sza¬ 
badna hiányoznia. Bizo¬ 
ny itvány ok igazolják, hogy 
4 milliót vagyonban és 25 
emberéletet mentett meg 
a tűzpusztulástól. 
Ára felszerelve 66 K. 

Felvilágosítást szívesen ad: 

Magyar Minimax Részv.-Társ, 
Budapest, Rózsa-u. 85. Telefon 37-31. 

iZOLYVAI GYÓGYFORRÁS S ; 
6EBE6ME6TE Számos orvosi tekintély vé¬ 

leménye alapján sikerrel al-
kalmaztatik csúz és köszvény ellen. Czúkor-
betegség, epekő, a torok és tüdőszervek bántal¬ 
mainál, étvágytalanság, gyomor-, bél- és vese-
bajoknál. KitUnő izü, igen üditő ásványvíz, b ^ é 

Megrendelhető: Schönborn Buchheim gróf uradalmi 
ásványvizeinek bérlöségénél Szolyván. b ^ é bé^lí 

iZOLOOLTVANY 
[WMAMIHTAMCRIKM beuftanu 

•IMAÉ30YÖKWCI 

SZŐLŐVESSZŐ 
>KERUlTB0VNKItOllU8f M0mjÉ8BW 

o i c s o ÁR AK MUCIT eiAOÁsKA Áaujgi 

BAOAGONYVIDÉKI SZÖLQTOEP 
Kezetósáae 

TAPOLCZA,(ZALXM4 

ban 
!n75rP os. és kir. ndv. szállító böráru-JUábbl gyártónBl>Bpe3t,BákóoZl-útll. 

A kontinens legerősebb 
júd-bróm forrása nagy 
rádióactivitással. Meg. 
lepő gvógyeradménvak. 

vizgyógymód, izzasztó¬ 
kúrák, szénsaviH-íürdők és az összes hidropatbiai gyógy¬ 
módok. Modern újítások. Kényelmes, olcsó lakások szana¬ 
tórium szórakozások. Allamliivatalnokok _es ^katonatisztek-
nek elő- utóidényben 50% engedmény. Csiziviz háznál tör¬ 
ténő ivöknrához rendelhető a forrásnál és Edeskuty L 
lerakataban, Budapesten. Prospektust szívesen küld a fürdő-
igazgatóság Posta, tavira», telefon vasiit-állomás helyben.-
Fiirdöorvosok: dr. Kallós Jenő, dr. Pazar László 

Legrégibb és legtökéletesebb 

ARCZÁPOLÓ, SZEPLO- ÉS 
MÁJFOLT ELTÁVOLÍTÓ SZER 

AZ ESZÉKI ARCZKENOCS 
ÉS SZAPPAN. 

J. C. DIENES SALVATOR 
GYÓGYTÁRÁBÓL, ESZÉK II. 

Magyar structoll-ipar ! 

Dos választék 

Structoil, 
kócsag. 

Idénynjdonságok női kolapdiszekben 

GUTTWIANN ANTAL 
Budapest, IV., Szervita-tér 8.1. cm. 
Sütő-u. sarok. Telefon 91—13. 

Női 
A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamará-

ff m tol fentartott nyilvános, három évfolyamú 
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA 

POZSONYBAN. 
Érettségi vizsgád*. Állásközvetítés. Internátűs. 
Értesítőt kívánatra küld az Igazgatóság. 

AJLAPITVA 1865. 

HECKEMAST 
=GUSZTÁV= 
ZOIROBiTEBlEI 

Telefon. 

IBACH-ZONGOBÁK 
egyedüli képviselete. 

IBACH-zongorát játszanak és ajánlanak : 
Backhaos, Dohnányi, Papnőt, Alice Ripper, Sauer, Síeíanlay slb. 

MA R GIT 
sLWJL. gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belet, Ungyhólyug t különösen a 
légzőszervek hurutos bántalmainál igen jó ha¬ 
tású még akkor is, ha vérzések esete iorog fenn. 
Megrendelhető: EDESKUTY L.-iial Budapesten 

éa a forrás kezelöségénél Munkácson. 

Tiszta alumínium,szép,egészséges és tartós 

POLGÁRI KONYHAKÉSZLET 
tiszta alumíniumból, 6 személyre, mely 25 darab praktikus 
-+-tárgyakból áll, minden háztartásban nélkülözhetetlen <+-

Ára komplett 4 O korona. 
IfazéklOcm 

12 
l • 14 
l i 16 
l • 18 

l lábas 12 cm 
14 
16 • 
18 • 

ltojássfitő 
l omelettsütő 
l te|serpeny8 
l fedő \-l cm 

14 • 

l fedő 16 cm 
18 
20 

l pecsenyesütő 
l ökörszt'insütű l sz. 

l átnyomóüzita 
l merő 
l habverő 
l citromnvomó 
1 teaszürc. 

Hozzá állvány kemény fából darabja 6 korona. 
Nagy konyhakészlet, 17" fjA 

nettézmiu.n. ábra szerint ••*• *'*' 
Urasági konyhakészlet T7* ~\f\f] 

különösen nehéz min. III. •"• -1-V/U 

Tiszta alumínium 
Fazék. 

Tiszta alumínium 
Utas. 

Tiszta alumínium 
Tojásaütő. 

Tiszta alumínium 
fedő. 

l liter. K l -70 
l»/4 liter K 2-20 
2V« liter K 2-70 
3»/« liter K 3-60 
5 liter K 4'50 

"j liter K l -20 a/t liter K l -50 
1 liter K l -80 
IVi liter K 2-20 
2 lite-r K3-— 

12 cm 
14 cm 
16 cm 
18 cm 

. K 

. K 

. K 

. K 

-90 
1-20 
1-50 
1-80 

12 cm K —'65 
14 cm _ K —'80 
16 cm K ! • -
18 cm K I'ZO 

Alumínium-társaság 
Wien, L, Kárntnerstr. 28. 

RA6Y KÉPES ÁRJEGYZÉK: 
l . oszt. Háztartási oikkek. 

I I . oszt. Asztalkészlet, evőeszközök. 
III. oszt. Utazási és turistacikkek. 
IV. oszt. Ajándéktárgyak és újdonságok. 

15. SZÁM. 1918. riO. KVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. bOJ 

100 gyertyafény erős, ór&nkénti világításra 3—5 fil¬ 
lérbe kerül.nines kanócza, bárhova vihető s semmi 
körülmények között fel nem robbanhat. 

Aliondó kifillitós 
megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül 

OIRTOBIN ÉJ TARUL Epeit, 
VIII., kerület, Baro» ntcxa 1. «zám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Valódi uTünni szövetek 
az 1913. évi tavaszi 

Egy szelvény 
3.10 m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág, és mellény) 

elegendő, csak 

és nyári idényre, 
l szelvény 7 kor. 
l szelvóny 10 kor. 
l szelvény 15 kor. 

szelvény 17 kor. 
szelvény 20 kor. 

F.gy szelvényt fekete izalonruhához 20.— K-ért, szintúgy 
Itlfiltöizővetet, tnristalódent, lelyemkamgarnt, női kosztüm 
Követeket stb. gyári árakon küld, mint megbízható és 

szolid cég mindenfitl ismert posztógyár! raktai. 

Siegel-Imhof Brünn 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök a melyeket a magánvevö élvez, ha szBvet-
•zflkségletéi közvetlen Siegel-Imhof cégnél, a gyári 
piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. Szabott, leg¬ 
olcsóbb árak. Óriás! választék. MiuiahB, figyelmes 
kiszolgálás, még a legkisebb rendelésnél Is, teljesen Imi 

áruban. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Oyár és f í i i z le t : 
VIH.,Baross.n.85. 
Telefon: József 2 37 

A főváros első és legrégibb 
esipbetisztitó, vegy tiszti tó 

és kelmefestő gyári intézete. 
Fiókok: n.,F6-ntcza37. IV., Eskü-út 6. V., Kecskeméti-

ntcza 14. V.. Harminczad-u. 4. VI., Teréz-körút 
39. VI., Andrássy-út 16. VIH., József-kőrút S. 

Fog-
és gyökérhuzások 
fájdalommentesen, 
érzéstelenítéssel. Fo¬ 
gak fehérítése, fog¬ 
kövek eltávolítása, 
a száj és nyelv be¬ 
tegségeinek gyógy¬ 
kezelése, a legkin-
zóbb fogfájások 
azonnali megszün¬ 
tetése ; gyermekek¬ 
nél a foghúzásoknál 
speciális módszer 

alkalmazása. 

Fog-
tömések (plombok) 
arany és platinából, 
arany és ezüst amal-
gamból, továbbá a 
fog színével teljesen 
azonos porczellán 
massából stb. Ren¬ 
detlen, kiálló fogso¬ 
rok és egyes fogak 
rendes állasba való 
visszahelyezése,sza¬ 
bályozása teljesen 
fájdalom nélkül, fel¬ 

nőtteknél is. 

Fog-
sorok, rágásra alkal¬ 
masak, szájpadlás 
nélkül, ki nem ve¬ 
hetők, a berlini fo¬ 
gászati poliklinikán 
elsajátított legújabb 
módszerek szerint, 
művészi kivitelben. 
Arany- és platina¬ 
koronák, arany lii-
dalások. Régi hibás 
fogsorok átdolgo¬ 

zása és javítása. 

Med.Univ. Dr.Gonda Sámuelfog 
specialista 

fogorvosi rendelőjében rendkívül mérsékelt díjszabás mellett eszközölteti k 
TELEFON 
164-44. IV., Kossnth Lajos-ntcza 11. sz. TELEFO" 164—44. 
Vidékiek 24 óra alatt megkapják fogsoraikat Részletfi/etési ked¬ 
vezmény. Rendelő órák egész nnnon át Tisztviselőknek az esti 

órákban külön rendelés, írásbeli jótállás. 

Hutter és Schrantz r,-t, 
szilaárú- és nemezposzlógyárak magyarországi telepe 
Bndapest, X. kér., Gyoiuroi-út 80'15. szám. 
Ajánlja kész állapotban, tehát ulólafjosan tüzhorg-any-
zással ellátott többször csavart gepaodronyfonatait 

mint tartósság tekintetében páratlan gyártmányt! (Nem tévesz¬ 
tendő össze más fajta fonntokknl, melyek mind közön¬ 
séges horganyozott drótból készülnek.) Tüskés huzalok. 
Mma huzalok, kettőshegyü szegek stb. igen jutányos árban. 
•^rjegyzék és minták ingyen és berni. Továbbá gyártatnak : 

a legegyszerűbbtől a legdíszesebb khitt'lig, elönyárnk 
| mellett. Költségvetések és tervezetek díjtalanul. H 

ni Mén min¬ 
denki tudja 
mar hogv a 

CIPŐKRÉM 
Minősege kitűnő 

puhit, tisztit 
fényesit. 

Gyártja HERCZEG ésGEIGER 
csasz és kir udvari szállító Budapest 

KAPHATÓ MINDENÜTT. 

kina bora vassal Hygienikus kiállítás 1906. Legmagasabban ki¬ 
tűnt Erősitőazer gyengélkedők, vérszegények 
és lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-

erősltö és vérjavitó szer. 
Kitűnő íz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

J. SeiraYallo, S5v.usi Trieste-Barcola. 
Vásárolható a 

K 2.1 
rtárakban félliteres üvegekben, 

teres üvegekben K 4.80. 

Forduljanak azon vá¬ 
rosi tanácsok és 
eioljáróeágok, melyek 
kifogástalan minőségű 

MAGYARHON ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LESJOBB HÍRNEVŰ ÓRAÜZLETE. 

?]lapiffaKm 
18<*7 -

RAK. ÉKSZEREK 10 évnótálléssal 

RÉSZLETFIZETÉSRE 
Képes áriegyúk bérmentve, javítások pontosan 

Rendelésnél kérjük a 
lapunkra hivatkozni. 

jutányosán óhajtanak beszerezni, kér¬ 
jenek árajánlatot éa diszárjegyzékei. 

SÉTANYFÁKAT 
ÉS DÍSZCSERJÉKET 

* f es 
Bndapest, VI, Andrássy-ot 2. 

Árlapok díjtalanul l 
Olcsó gyári árak! 
Minőség egyedülálló! 

egyszerű és 
díszes ki¬ 
vitelben. 

új szabadalma¬ 
zott ágyak. 

KERTI BÚTOR 
LÖSZÖRDERÉKALJAK 
GYERMEKKOCSIK finom kivitelben. 

MÁRYÁNYMOSDÓK angol rendszerű 

SODRONYÁGYBETÉT KÜLÖNLEGESSÉGEK 
DÍSZTÁRGYAK 
FÉMTOILETTEK stb. 

BADEH Wien mellett, Nagyfokú radioaktivitás. 
1912-ben 31,567 fürdövendég. 

Kiváló gyógyerejü kénesforrások csúz, 
köszvén.v. ischias, izzadmányok, bénu¬ 
lás, nenralgia, görvélykór, börbajok, fém-
mérKezés ellen. „Herzoghof" városi 
fnrdöszálloda. ElsőrangH ház. Inter-
urban-telefon. Melejrviz, fényjelző min¬ 
den szobában. Továbbá elsőrangú 
szállók, peniiók, vendéglők, ét-
termek. Fürdőidény egész éven át. 
Prospektus kívánatra ingyen küldetik. 
Felvilágosítás és prospektus Blookner 
J. hirdetőiroda utján is. Bndapest. 
IV. kerület. Semuielweis-ntczu 4. szám. 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

BUDAPEST, VI. KERÜLET, ARÉNA-UT 127. SZÁM. Külön osztály 

téglagyári gépek. 
GY ART : falltegl*. e. cserep»ajtókat, teglogyurto e> ugyagmegmnnkaJo 

g«peket leenjabb *• legjobban bevált serkeietekben. .: :: 
Elvállalja anragvii>. 
eaJatok kivitelét «. 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek *• költMg-reté»k 

díjtalanul. 
ELSORAMOU ===== 
= REFEREHCZIAK. 

l 
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A keblekfejlesztésére és erősítésére a Pilules 
Orientales közelébe semmi sem jöhet, 

Szép, kemény és kifejlett kebel mindig nagv 
vágya volt az elegáns hölgyeknek.-mert elengeu-
ln'tt'tlenül hozzátartozik a szépség teljességéhez. 

Tehát nem fölösleges ismételni a hnlgyckiifk, 
akiknek keble nincs elegendő módon kitVjlmlve. 
„vagy azoknak a sokaknak, akiknek melle nem 
'réndelke/ik a/,/al a ruganyossággal, iimrlyrt a 
mostani divat megkövetel, hogy egyedül a Pilnles 
Orientales adják meg az ideális keblet, amely 
elegánsan harmonizál a derék karcsúságával. 

Sok másféle szert és ke/elést hirdetnek még, 
mint czélhozvezetőt, de eddig mind hatástalan-
nak bizonyult és kénytelen volt a Pilules Orien-
tales-nak átengedni a teret, amelyet ma az egész 
világon ismernek és kedvelnek. Ue mindez nem 
tart vissza némely utánzót attól, hogy időről-
időre ismét csodaszernek ne hirdesse a maga 
készítményét. Ezek az Ígéretek, sajnos, nem vál¬ 
nak be s a hölgyeknek az a része, amely hitelt 
ad ezeknek n csábító ma¬ 
gasztalasoknak, a nagy költ¬ 
ség ellenére is csalódik. 
Ezek a hölgyek jobban tet¬ 
ték volna, ha mindjárt a 
Pilules Oriontales-t használ¬ 
ják, mert akkor sok csaló¬ 
dást elkerülhettek volna 

Azon kölgyek száma, akik 
a Pilules Oricntalesnek kö¬ 
szönhetik a gyönyörű mrl-
let. nagyobbodik napról-
napra és a hálájuk kitűnik 
dicsérő leveleikből, amelye¬ 
ket—hivatali titok akadá¬ 
lyoz abban, — hogy teljes 
szövegükben közöljük, de 
amelyek a Pilules Orien¬ 
tales elvitathatatlan hatá¬ 
súnak Őszinte és autentikus 
bizonyítékai. 

így ir pl. de (",... hölgy : 

Teljesen meg vagyok elégedve 
azon ér ed meny*!/(l, amelyet el-
értem a Pilules Oríentalessel. 
Legyen biztosítva, miszerint Há-
lumit fogom Önnek tanúsítani, 
t hogy fogok jó és jól érdemelt 
reklámot csinálni n: ön pilu-
íái T ftxére. 

Mme deC , . . rue Bayen, 
Parit. 

És a másik : 
Vran.' 
A Püules Orientales nagyon jót tesznek és köszönet 

fzt.-keri, látom örömmel azon beeséseket lassan eltűnni, 
amelyek körülvették keblemet. Most már nem esem két-
tfftht, hogy szép keblet fogok visszakapni, amelyet több 
év óta elvesztettem. 

Louíse M. . . rue Franklin, Pasty. 
A Pilules Orientales hns/nálata által esodála-

tosan megtelnek a liatal leányoknak épp ügy, 
mint azon hölgyeknek, kiknek" keble tökéletle¬ 
nül van kifejlődve vagy száradtság és beteg¬ 
ségben szenvedett. 

Gyenge egészségű és szervezető egyének is be-
vehetik azokat, ahogy a következő két kivonat 
mutatja : 

Uram! 
Sn nagyon meg vagyok elégedve a Pilules Őrien-

tales-sal, amelyek nemesik kissé naguóbb keblet adnak, 
hanem egészségesebb is vagyok. Ma 20 éves vagyok, 
vérszegény voltam a legzsengébb gyermekkorom óta és 
ctalf asóta, hogy veszem az ön PiíoZaií, látom vér-
fzegénységemef eltűnni. 

Mtlle O . . . piacé St.-Pierre, Tonneins. 

Uram l 
A barátnőm, akivel megismertettem a Pilulet Orírn-

talest, nagyon meg van velük elégedve. Sőt gyomor-
göreaei voltak, amelyek eltűntek. 

L. F . . . rue Couraye, Qranville 
így a Pilules Orientales nem ártanak soha 

sem az egészségnek, sem a gyomornak. Külön¬ 
ben ki/árólag ártatlan és'jótevő anyagokat .tar-
talni:miak s nem veszélyes"szerekét, mint arzén 
vagy más cs soha nem merült föl panasz 30 év 
óta, amióta minden országbeli hölgy és fiatal 
leány használja. 

Az orvosok maguk elismerik érdemét, rendelik 
pacienseiknek, amit a következő levél bizonyít: 

Uram! 
Tovább is rendelem a kitűnő Pilulet Orientáld 

produktumot az én páczienseimnek ei ürömmel kijelent¬ 
hetem Önnek, hogy enn€k számos tikért köszönhetik. 

Doctor G . . . .j W . . . 
(Laire-Inféricure.) 

A kezelés jó hatása azon" 
nal kifejezésre jut és töké¬ 
letes lesz a hatás 2 hónap 
alatt, sőt gyakran néhány 
hét alatt, ahogy a követ¬ 
kező két levél mutatja: 

Uram í 
14 nap óta szedem a Pilulet 

Orientalest és már megelégedett¬ 
séggel meglepi eredményt veszek 
észre. 
Mme H L ., . rue Condart, 

Marteüle. 
Uram .' 
Ezennel etetek Önnek gratu¬ 

lálni Pilulet Orientaleteért, 
amelyet jobban lelicttte csoda-
pUulánák ntvczni, hogy egyet¬ 
len üveg elegendő volt, hogy 
eltüntette mellhorpadásaimat, 
amely keblem mindkét oldalán 
volt. Most gyönyörű keblem van. 
Ax én puha mellem megkemé¬ 
nyedett, t (n a* ön Piluláitól 
el vagyok raatidtatva. 

Mme A.. . L. .. Vevey, Svájc 
Itt félbeszakítjuk a ezitá-

láspkal, amelyek a Pilules 
Orientales hatását mutat¬ 
ják, amelyek nem engedik 
összetéveszteni egyikével 
sem azoknak a nem reális 

szereknek,amelyek napról-napra megjelennek. 
Itt félbeszakítjuk a czitálásokat, amelyek a 

Keleti pilulák hatását mutatják, amelyek nem 
engedik összetéveszteni egyikével sem azoknak 
a nem reális szereknek, amelyek napról-napra 
megjelennek. 

így tehát a hölgyek, ha javítani akarják keb¬ 
lük esztétikáját; ha mellük nem elég kiterjedt 
vagy kemény, ne habozzanak a il'ilulcs Orien-
lalcs»-h(iz folyamodni. 'Néhány hét alatt leg¬ 
kedvesebb (illájukat teljesítve fogják látni és 
néni fogják legszebb derékkel megáldott'barát¬ 
nőjüket irigyelni. Meg lesz lepetve és elragad- . 
látva az önnel teljesült gyors átalakulással. 

I-RV úveR •Pilales OíienLale«- ára, lrasy.ua-
lati utasítással együtt 6'4S postautalványon való 
beküldése ellenében, vagy 6'75 kor. utánvéttel. 

J. Ratie, Pharmacicn, 5 Passage verdeau Paris. 
Baktár Ausztria-Magyarország részére: Török 
József. gyógyszerész, Budapest, VI. kér., Király-
utcza 12. sz. Vertrieb, Franz. Kosmet Artikel 
Wien, XII. Bez., Teichackergasse 5. 

l kg. szürke fosztott ágytoll 2'80 K, jobb 3'50, félszürke jó 
4'50, szép 5'50, finom fehér 6'50, jobb 7.50, hófehér 8'50, hófehér 
linóm 9'50 K. *Tisza gyöngye* saját különlegességünk, 
legkiválóbb ágytoll 10'50 és 11-."•() K. Pehely hófehér, minőség 
szerint 9"—, 10'—, 11'—, 12'—. 13'50, 14 50 K kg.-ként. — Kész 
ag"ynemü: l párna 80X58 cm. íinom angintokban, jól meg¬ 
töltve 5-02, G'07, 7*57 K. l dunvha 160X116 cm. 10-20, 11'Oá, 
14'45K. Két személyes dunyha 200X140 cni.'12'70.14'G3,17 ;i8 K. 
Készlet tetszés szerinti méretekben és mi nőségben. Nagy rr$itár : 
kész alsólepedök, paplanlepedók. kész párnahajak és hímzett 
női ingekben, valamint a világhírű szepességl -vászon és 
asztalnemüekben. Paplan és matraczgyár. Szétküldés után¬ 
véttel, 15 koronától feljebb bérmentve.- Meg nem felélői kicse¬ 
rélünk, vagy a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képes 
B árjegyzékünket ingyen és bérmentve. fl 
Magyar Kereskedelmi Vállalat, Mískolcz 9O. szám. l 

•fürdő. Felső-Anszlria, 

Dr 

| I S Elsőrangn jodbromfardö. Kurópa 
Jf. m ̂  legrégibb és leggyógybatásosibb 

S « ̂  jódforrása. liény : május l-tólok-
S l ^ tóberl-ig. FFlviláffosiUstéspros-

m l l pekumknid Direktion dér [jan-
desknranstalten Bad-Hall. 

Oarstel szanatórinma egész éven át nyitva. 

4- Elzsirosodás, + 
elhízás 

megszűntethető a .TONKOLi-
által . Kitüntetve az aranyérdem-
Jellel és dicsér; oklevéllel. Niiicn 
többé erős derék, kövér csípő, ha¬ 
nem k a r o n , elegáns és gra-
cziózns alak. Nem iryóffy-
szer. nem titkos szer, ere¬ 
detileg zsirtalanito, elh&jaso-
dott uî y.in, de azért egészséges 
személyeknek. Néni kell diéta, 
nem kell az életmódot inê -viilto/-
i.-ul. Tökéletes hatáx. Ára 3 kor. 
postán, Tâ y után vél t'I. Gyár: D. 
Franz Stelner & Co., Berlin 
31. Kóniggratzerstrasse 85. 
Föraktirós szitküldrá Török József, 
Bndapest, TI. kér , Király-utcza 1-2. 

Az ország 
legelőnyösebb 
ékszer, óin, rzüstnemü 
és iparművészeti tárgyuk 
beszerzési forrása. 

S á r g a J á n o s Készpénzésangoirends, 
császár és királyi udvari szállító , , « « . _ , : g 

ékszerész ét műötvös , ka rátos arany . 90 K. 
Budapest, IY., Kigyó-tér 5. és vidékre választékot küid i ^Ust'b6rszijjal^ i a l ~ ^ I 

r, MátyáS király-tér 13. Árjegyzék ingyen. Aczél • _ 14 , 

Vadászterületet 
keresek Budapesttől 2—3 órá¬ 
nyira, bő apróvad-állomány-
nyal. Csakis igen jó terület jöhet 

számításba. - - Esetleg oly földbirtokost vagy bérlőt keresek, 
ki nekem a vadászati jogot bérbe adná, vagy jelenlegi vadászat¬ 
bérlővel társulok. Közvetitők dijaztatnak. Czim: a «Vasárnapi 
Ujság» kiadóhivatalának B. E. úr részére Bpest, Egyetem-u. 4. 

l már 53 él óta dicseretreméltólag ismert, s a 71012. H . Belügyminiszteri felirat köreteiménjeinek teljesen megfelelő 

UJ-VUKOVARI 
aratisztitó kenőcs 

uj vukovári 

szopR himlöhely. sömiir. má.ifoltok, fakadékpk 
lorrósági pörsenések. nirvonissegek és minden 
egyéhb amviragzások ellen, valamint az :: 

mely az arczkenőcscsel a használati ntasitás 
szerint alkalmazva, még kornsahh egyénekneK 

^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ is viruló és liatal kinézést kölcsönöz. :: 
Ecy nagj tégely ár» l K 6O fill. kisebb l E, szappan l E. Utánzatoktól óvakodjunk! Csuk Krajcsovics 
által Vnkováron készített kenőos 7al6di. Minden tégelyen Krajosovics a kéazttö arczképe látható. 

Főraktár: Budapest, Király-u, 12. és Andrássy-ut 26. Török József gyógyszertára. 

bftrszépito szappan 

NUTH KAROLY 
Cs. és klr. fensége 

.József főh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, VII. kér., Garay-ntcza 10. 
Központi TÍZ-, lég- és gőzfűtések, légszesz és vízvezetékek, csatornázások, 
szellőztetések, szivattyúk, vizerömfivi emelőgépek stb. - Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

Költőgépek 
házi és vadsz&rnyaa részére Jöve¬ 
delmező baromfiudvart s/akszerüeu 
és olcsón -berendez, xr.inden.fel* 
fajbaroznflt. az feszes szükségloti 
cikkeket s'zállit akülŐnJegexsóg-gyai 

NICKEBL&Co.G.m.b.H. 
Központ: Wien-Inzersdorf. 
Trlesterstr . 30. Telefon 912O. 
144. sz. katsló^ns kívánatra Ingyen 

gyógyforrás 
á (Beregmegye. 

Elsőrangú diálikus viz: egüdi-
tőbb asztali ital. Nagymérvű 
lithiumtartalmánálTogva rend¬ 
kívül gyógyhatású, különösen : 
gyomorbajok, étvágytalanság, .. „., — —-_. 
hurutja, köszvény, vese, hólyag és vízelet szervek bajainál, 
M E G R E N D E L H E T Ő : SchönboruBnchheim gróf 

r da lmt ásványvizek íjerlőségéncl, Szolyván. 

több asztali ital. Nagymérv 
l- (^ ~ - ~ ö ~ 

gyomorbajok, étvágytalanság, a gyomor- és bél krónikus 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

A monarciüL legnagyobb kocslraktára. Árjegjzéi ingyen. 

ROZSNYAY PEPSIN BORA, 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 

étvágytalanság, ren¬ 
detlen emésztés és 
gyomorgyengeség ellen. 

Étkezés közben véve, megóv 
a gyomorterheléstől. 
Egy üveg ára 3 kor. 2O fill. 

Kapható: 

minden gyógytárban 
valamint 

Rozsnyay Mátyás 
ARAD, Szabadság-tér. 

Redőnyös fa lapos írónsztololt Iratszekrények. Kártyanyilvántartás. 
Teljes intézeti berendezések, j * 

Budapest, 
Telefon 86—27. Hlrscli (s Társa, 

irósépe [H a Jelenkor lég 
tökéletesebb 

Országszerte d í j m e n t e s bemutatás. 

Ptnz,kon9v^okminyszekrtnyek 
Elsőrendű minőség. .- . Szolid árak. 

V, Alkotmány utca 19. Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntrza 4. sz-

16. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) H O 
SZEBKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, ÁPRILIS 20. 
Szerkesztőségi iroda: IV. V&rmegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
feltételek: í 

Egészévre _ _ 
Félévre 
Negyedévre _̂  „ 

2O korona. 
1O korona. 

6 korona. 

A t Világkránikán-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj iá csatolandó. 

A CATTARÓBÓL MONTENEGRÓBA VEZETŐ SZERPENTIN-ÚT A HEGYOLBALBAN. 


