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Telefon 63-36. 
Vidéki megbízások ponto¬ 

san teljesittetnek. 

= Gyüjtötelepek : . — , 
Audrássy-út 50. szám. 
Lipót-kőrút 16. szám. 
Izabella-ntoza 66. szám. 
Ritkóozi-út 78. szám. 
Ullől-út 3O. szám. 
Váozi-ntoza 51. szám. 

Modern zeneköltök albuma 
Operettek, tánczok, dalok, cabaretszámok, köplek 
gyűj teménye . — A ZTépszinház-Vig-opera, a Magyar-
Szín ház, a Kirá ly-Szinhiz , a F ő v á r o s i Orpheum és az 
östfzes Cabare tek műsorábó l egy sztp kiállítású kötetben 
jelűit meg. A kötet 107 oldalra terjed és ipagában foglalja Lehár , 
Mader, Szabados, Szirmai, Línka CaruiMo, Hetenyi, Zeri-ovitz és 
m&a híres zenész rzok legjobb termékeit. E gyűjtemény, mely 

külön-külön 70 koronába kerül, 
5 K 80 f.-ért bérmentesen kapható 

ZIPSER é s KÖNIG 
zenernükereskedésében Budapest, Audrássy-ut. 

Ha őszül a haja, 
ne használjon máat, mint a 

„STELUMiAJVIZET, 
mert ez nem hajfestő, de oly vegyi összetételű szer, 
mely a haj eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K. 

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V 49, Szabadságiéi-, Sétatér-utcza 

sarkán. . 

tanyay Pepn bora. 
Kellemes izü, kiváló jó hátáén szer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor-

gyengeség ellen. 
Étkezés közben véve, megóv a Ryo-
niorterheléstől. Egy üveg ára 

3 kor . 2O till. 

12293 Kapható: 

minden gyógyszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

A MAGYAR GAZDÁK LEGNAGYOBB ELLENSÉGE a 
TŰZ, 

mely a forró nyári száraz¬ 
ságban évről-évre óriási 
k á r o k a t okoz. Nagy gaz¬ 
daságokat, egész községe¬ 
ket pusziit el. Legjobb vé¬ 

delem a tűz ellen a 

önműködő tűzoltó ké¬ 
szülék, melylyel bármely 
laikus még csirájában el¬ 

fojthatja azt. 

Erről számtalan bizo¬ 
nyítvány tanúskodik! 

Az ország legnagyobb bir¬ 
tokosai sok száz példány¬ 
ban szerezték be Mini inas 
kézi tűzoltó készülékeinket. 

Felvilágosítással szívesen szolgál a 

Magyar linimax Gyár Rém.-Társ. 
Budapest, VII., Ilka-utcza 31. 

Telefon 37—31. Telefon 37--31. 

Páratlan és csodás hatású arczszépitő 
- finomító a Földes-féle 

és 

Margit-créme 
főúri körökben használt készítmény. Zsirtalan, 
ártalmatlan, rögtön szénit. Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit-pouder l K 20 f. három színben kap¬ 
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek alkalmat¬ 
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a készítő : : : : : 
FÖLDES K E L E M E N gyógyszerész Aradon. 

GRflND 
PRÍX 

SIL°UIS 
1904 

PírtNOS, HrtR/AOISId/A 

.SCHJÉD/WER, 
- . PWNOFORTEMBRÍK" 

vorm. J.& P. SCHIEDMflYER 
K.uXHoflieferanten 

L STUTTGART 
»_ Neckars+r.12. 

Egyediili képviselőség Magvarország részére : 
Cinnel J . és F i a B u d a p e s t , Gizella-tér. 

Tátralomnicz 
H télen -

TTTrwTTTT 
A Tátra PALOTA SZÁLLODA 1909 február végéig 
van nyitva. Kényelmes közös helyiségek: ball, 
olvasó- és iróterem, női szalon, American Bar; 
fényes étterein elsőrangú konyhával, nagy 
fedett sétány. Az összes helyiségekben központi 
fűtés, villamos világítás. Lift. Posta, távirda és 
intei'iirlian telefon. Korcsolyapálya, Bob, rodli, 
skeleton, rennwolf, ski, egy- és kétlovas szánok, 
helyben bérelhetők. Karban tartott sétautak. A 
vasút a téli idény alatt is Tátralomniczig közleke¬ 
dik. Elsörangn teljes ellátás (penzió : reggeli, 

ebéd, ozsonna és vacsora) lakással 
. 13 koronától kezdve, 
25 koronától kezdve. 

egy személyre 
két személyre 

Prospektussal és felvilágosítással készséggel szolgál a 

Fürdőigazgatóság, Tátralomniczon. 
Gundel Károly, igazgató. 

fdríti vUáykiállitds -Óraiul JVte. 19OO. 

Kwizda-félc Resfifiilions-lluid 
mosóvíz lovak számára 

Szóvédjegy, czimke és csomagolás védve. -

Egy üveg ára 2 K 80 f. 
40 év óta az udvari- és verseny¬ 
istállókban van használatban na¬ 
gyobb strapáknál elő- és utűerő-
sitőül, inak merevségénél, 
stb. az idomitásnál kiváló 
munkára képesiti a lovakat 

K-nrizda-féle 
Restitntions - fluid 

csak a mellék ->lt 
védjegygyei va¬ 
lódi. Képes ár¬ 
jegyzéket ingyen 
és bérmentve 

Főraktár: Török Jozsfil gyógy¬ 
szerész, Budapest, Király-u. Iá 

és Andrássj-ut 26 

Gyermekek elismert legkiválóbb tápszere 

a Phosphatine Faliéres, 

Kapható minden gvógyszertá 

Egy nagy doboz ára 3 kor. 8O fillér. 
PSraktír: Z O L T Á N B É L A áyóí szertAr? 
Budapest. V.. Szabadság-tér (N. Korona-u. sarok' 
Érdeklődőknek «lsiuertetőfiizet> díjtalanul 

•A8YAHH l ELSŐ, LEBKAGYOB8 ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ Q8AUZLETE 

ÓRÁK. ÉKSZEREK 1D-évi jótállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

árleovzék bementve. Javítások nontosan 

Kész 
ágyak 

vőröa ágybe-
. tétből, jó 

.(megtöltve, l 
duón* vagy egy al.ódunna 180 
cm. hossza, 116 cm. Bzéles 
K 10, 12, 15 és 18. 2 méter 
hossra, 140 cm. izéles K 13, 
15, 18, 21. l fejTtokosSOcm. 
hoBMD, 68 cm. széles K 3, 3.50 
és 4. 90 óm. hossza, 70 cm. 
széles E 4.50 és 5.50. Készítés 
létezés •zerinti mérték útin ii. 
3-rétfl szúr-matraczok egy ágy» 
íi K 27, jobbak E 33. Szallitaí 
bérmentesen utánvéttel K 10 
tói feljebb. Kicserélés és visz-
uavétel a poitaköltség meg¬ 

térítése ellen megengedve. 
Sachsel Benedikt 

Lobes 989. (Pilsen mel¬ 
lett, Csehország. 
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SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, JANUÁR 10. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Bealtanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

1 Egész évre .., 
Félévre „ . 
Negyedévre _. 

16 korona. A tVilágkronikát-\a\ 
. 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

. 4 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

MESSINA. 
i SZICZIHAI rettentő földrengés, a legnagyobb 

/ \ elemi csapások egyike, melyeket a törté-
Xj-nelem ismer, ráfordította Messinára [az 
egész világ figyelmét. Oly vidék pusztult itt 
el, a mely úgyszólván bölcsője volt az európai 
művelődésnek, a mely közvetítő helye volt a 
görög műveltség s a római államhatalom érint¬ 
kezésének. 

Magát Messina városát Krisztus előtt 730-ban 
görög gyarmatosok alapították. 

Az ókorból fenmaradt, bámulatos nagy sza¬ 
bású templomok és más épületek romjai egész 
Szicziliában a görög telepítvényesek művei. 
827-ben Krisztus születése után az arabok 
foglalták el Szicziliát és oly virágzóvá tették, 
hogy midőn a keresztes hadjáratok alkalmá¬ 
val majd a normannok, majd a Hohenstaufe-
nek lettek a sziget urai, bőséges kultúrát és 
gazdagságot találtak itt. 

Később az ár agóniái királyok, majd V. Károly 
német-római császár és végre a Bourbonok 
lettek Sziczilia urai. De a régi fényt és dicső¬ 
séget senki sem tudta visszaidézni és meg¬ 
tartani. 

Messina városának központja a normannok 

UTCZAl KÉP MESSINÁBÓL. 

által 1098 évben 
székesegyház. 

A" székesegyház 

korai gót stílusban épített 

előtt, oldalt áll a város 

A TENGERPARTI KORZÓ MESSINÁBAN. 

ókori pártfogójának, Neptunnak szobra, melyet 
Michael Angelo egyik tanítványa faragott kőbe. 

A város, mely a tengerparttól mérsékelten 
felemelkedő magaslatra van építve, igen sza¬ 
bályos és az olaszországi városoktól jórészt 
elütő rendben van építve. Sajátszerű a kikötő, 
mely természeti alakjánál fogva félholdhoz 
vagy pedig sarlóhoz hasonlítható, a minthogy 
Messina ókori görög neve «Zankle», a mi 
• sarlót* jelent. E sarlóalakú keskeny föld¬ 
nyelv mely, a szárazföldről a tengerbe nyúlik, 
onnan ered, hogy e kiálló szélek egy elsülyedt 
tűzhányókráter megmaradt szélei, melynek 
területét egyharmad részben elmosta a tenger 
vize; a kerület megmaradt része adja a sarló¬ 
alakot. 

Minden olaszországi városnak van úgyneve¬ 
zett korzója és a városok jobbmódú lakosai¬ 
nak főélvezete a délutáni kocsizás. A szerepelni 
kívánó szegényebb család is inkább koplal 
egész napon át, de a délutáni kocsikorzón 
nem szabad hiányoznia. Ezt a délutáni kocsi¬ 
sétát a tengeri kikötő rakpartjai mentén tart¬ 
ják. Itt látják jönni és menni a hajókat és 
láthatják az árukat, melyeket ki- vagy behajóz¬ 
nak, kiszállani azonban a kocsiból nem illik. 

A tengerpart felől gyönyörűen mutatkozik 

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



VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

EGY RÉGI MESSINAI HÁZ UDVARÁBÓL. (A boltozat alá 
kis házikó is van építve.) 

Messina városa, szebben, mint bármely más 
kikötőhely a Földközi-tenger mentén. Az egész 
tengerpart hoszszán egy és ugyanazon styl-
ben épített paloták sorozata húzódik végig. 
Úgy J látszik, mintha egyetlen nagy, hosszú¬ 
hosszú ház volna a tenger felőli oldal. 

E palota-sornak középső épülete a Municipio, 
a városház. Valamivel nagyobb átjárói vannak, 
mint a többi épületeknek, különben egészen 
hasonló a palotasor többi épületeihez. A város 
felé eső részén pálmákkal beültetett nagyobb 
tér terül el, a tenger felé eső homlokzata előtt 
pedig ott áll megint, de más alakban Messina 
pogánykori pártfogójának, Neptunnak kőből 
faragott szobra. 

Még egy nevezetes szoborról kell megemlé¬ 
keznünk, mely bent a város egyik terén, a 
Sancta Mária deli' Annunziata templom előtti 
térségen áll. Ez V. Károly császár fiának, a 
lepantói győzedelmes hajóhad parancsnokának, 
Don Jüan d'Austriának érczbe öntött szép, 
egykorú szobra. 

Messinában legvonzóbb a város csodaszép 
környéke a tengerpart mentén; egyik oldalt 
elvisz a villamos vasút Sziczilia szigetének 
észak-keleti csúcsáig, csupa históriai emlékek 
mellett; másik oldalt a vasút Catániá-ig megy, 
közben érintvén Taorminát, Aci-Castellit, a 
képzelhető legszebben fekvő helyeket. 

A messinai tengerszoros, mely összeköti a 
tyrrheni tengert a jóniai tengerrel, már az 
ősidők óta a vészteljes hajózás közismert helye 
volt. Már Homeros említi Scyllát és Cha-
rybdist. 

Messinával szemben, a tengerszoros túlsó 
oldalán fekszik Keggio, Calabria tartomány¬ 
ban, innen származik elnevezése: Eeggio di 
Calabria. 

A mostani katasztrófában Messinának társa 
Eeggio. Pusztulását nem is annyira a földren¬ 
gés, mint inkább a tengerrengés okozta. A torony¬ 
magasságú hatalmas hullámok elöntötték s 
elpusztították a város javarészét. 

Eeggio, az ókori Ehegium, az olasz félszi¬ 
get legdélibb csúcsán fekszik a mögötte emel¬ 
kedő Aspromonte hegy lejtőjén. Szintén görög 
gyarmatosok, alapították 723-ban Krisztus szüle¬ 
tése előtt. Több mint 2000 éves fennállása 
óta, csak úgy mint Messinának, egymást váltot¬ 
ták fel urai; a legkülönbözőbb népek és nem¬ 
zetek bírták a várost e hosszú időtartam alatt. 
A görögök után jöttek a rómaiak, a népván¬ 
dorlás idejében a góthok foglalták el; a kali¬ 
fák uralomra jutásával az arabok bírták, ezek¬ 
től elfoglalták a keresztes hadjáratokban lejött 
normann fejedelmek; a mohamedán hatalom 
emelkedésével 1552-ben a törökök; idővel megint 
visszahódították a keresztények; jöttek a spa¬ 
nyolok, végre a franczia Bourbonok, kik a 
legújabb időkig bírták Itáliának e részét. 

Eeggio főtemplomának ormán a Szentirásból 
vett szavak büszkélkednek, azt bizonyítva, hogy 

Szent Pál apostol, midőn mint foglyot Jeru¬ 
zsálemből Eómába vitték, e helyen kikötött 
és prédikált az egybegyült sokaságnak, íj | 18 

Különben a városnál magánál vonzóbb a 
kilátás, melyet magas fekvésű helyéről élve¬ 
zünk ; áttekinthetjük a gyönyörű szicziliai part¬ 
vidéket Messinától Catániáig, a tengermenti 
virágos kertek hosszú lánczolatát fejedelmileg 
koronázza a kiemelkedő Aetna csúcsa. 

Messinában gyakran voltam s egy alkalom¬ 
mal nekem is kijutott egy kis katasztrófa, a 
mely ugyan gyermekjáték a mostani végzetes¬ 
hez képest, de bemutatóul elég volt. 

Egy nyári napon történt: roppant forró és 
tikkasztó volt a levegő; én elmentem a ten¬ 
gerben levő -uszodába, melyet a parttal egy 
keskeny, hosszú fahíd köt össze. A tenger¬ 
szoros túlsó oldalán, a calabriai hegyek felett 
roppant fekete felhők kezdtek tornyosulni. 
Látom, a halászbárkák sietve iramodnak a part 
felé s félnek a közelgő zivatartól. Én magam az¬ 
alatt kiúsztam a szabadba s gondoltam, míg 
a túlsó oldalon aj calabriai hegyek felett levő 
zivatar hozzám átjön az innenső partra, addig 
már szárazon leszek. 

Egyszer csak orkán szerű vihar támadt 
mely minden perczben azzal fenyegetett, hogy 
az uszoda gyönge faalkotmányát velem együtt 
kisodorja a nyílt tengerre. Oly jégeső támadt, 
milyenről soha életemben fogalmain sem volt. 
Valóságos tyúktojás nagyságú jégdarabok hul¬ 
lottak roppant erővel a gyönge faalkotmányra, 
akkora zajjal, mintha az utolsó nap köszön¬ 
tött volna be s az istenítélet ideje mindjárt 
bekövetkeznék. 

Kínos idő volt e rozoga helyen a zivatar 
elmultát bevárni. Végre elmúlt és felléleg¬ 
zettem. 

Messinának 150-000 és Beggiónak 35'000 
lakosa volt; ezek nagyrészben oda vesztek a 
mostani pusztulás alkalmával, de nem hiszszük, 
hogy rövid idő múlva csakhamar újra fel ne 
épülne e két város, miután természeti fekvé¬ 
süknél fogva mint Sziczilia és Calabria szem¬ 
ben fekvő nyúlványai, arra vannak teremtve, 
hogy itt az átvonuló forgalmat létesítsék. 

Nemes Antal 
praelatus. 

ÖRÖKSÉGEM. 
Valamikor régen az én ősapám 
Végvári vitéz volt, kemény kapitány. 
Czímere zöld halmán őrt áll a daru, 
Látszik, éber is volt, nemcsak hős karú. 

Törökkel tusázó nagy szívü vitéz, 
Jól tudta királyod, hogy karra mit érsz ; 
Izzadtál, vérzettéi száz viadalon, 
De, szegény magyarnak, nem járt jutalom. 

Örökül utánad nem is sok maradt 
- Magyar vér vetésén cseh, német arat -

S régi szegény sorban fiad s unokád 
Az ősi barázdát forgatta tovább. 

Édes apám háza — felejthetem-é ? — 
Szegény vala szintén, mint őseimé, 
Benne bizony szűken gurult a garas ; 
De egem derült volt és napsugaras. 

Még itt ragyog egyre lelkemben a kép, 
A ház meg a kert, a patak meg a rét ; 
Déli meleg halmon hajtott a borág, 
S virultak a völgyben a kék ibolyák. 

Hányszor bebolyongtam, mint gyérmek, u tájt, 
A dombos, a lankás, napsütte határt, 
Fű, fa, bokor bókolt mosolygva felém, 
S hívott a rigó is a fák tetején. 

A kis falu népe, az is szeretett, 
Sohse láttam mást, csak nyájas szemeket. 
Én meg, a hol jártam - mezőn, vagv utón — 
Süvegeltem váltig becsülettudón. 

A nyár szaka volt csak kedvemre való; 
Szérűn, mig az ágyast gázolta a ló, 
Villások a hűsről nézték a napot, 
S úgy hallgattak engem, akár a papot. 

*2. SZÁM. l'JU'J. .">(J. l'.VFOLÍAW. 

Mivel én rákaptam a könyvre korán, 
És gyermeki ajkkal mind elpapolám ; 
Hallgatnom azonban még jobban esek 
Mesemondó ajkról tündéri mesét. 

Hát a mikor szíves niiigyui' lakom/m 
Vendégeket látott apám meg anyám, 
S régi jeles törzsből nagy, tisztes urak 
Ülték körül egyszerű asztalukat, 

S kitört a szivekből a honfipanasz, 
A rab haza sorsán a bú, meg a diicz : 
Feszült a karom, szivem úgy dobogott, 
S gyermek szemeimben vad láng lobogott... 

Kiket emiékimben föl-fölkeresek, 
Rég porlotok immár, ti hűk, nemesek. 

. Kis falum mögöttem szintén elmaradt, 
S rám a hunyó nap hint bágyadt sugarat. 

De azért még érzem a föld erejét, 
Szívemhez egészen közel van a nép, 
Lelkem a múlthoz is vissza-visszavou 
S áldás a szivemben és ajkaimon. 

Áldom eleimnek emlékezetét, 
Áldott szüleimnek poríó tetemét, 
S áldom törökűző bajnok ősapám, 
A mért magyar szívet hagyott én reám. 

Vargha Gyula. 
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Ú J PÁN. 
Én a kikelet gyermeke voltam. 
Piros, tavaszi ünnepeken 
Sokat tánczoltam és daloltam. 

Nap járt előttem, nap megettem, 
Eagyogó erdőn kóboroltam 
És a halott Pánt költögettem. 

Opálos, esti kék homályban 
Egy redves, ócska cser tövében 
A Pán holt sípját megtaláltam. 

És belefújtam. Fújtam, daloltam 
Ifjú dalát az isteneknek — 
Én a kikelet gyermeke voltam. 

Dalolt a nappal és az éjjel, 
Tele volt minden nimfacsókkal, 
Driádkaczajjal, dallal, zenével. 

S dalolt a föld, az ég, a felhő, 
Jött Vágyisien, dalolt, mosolygott 
És kivirult az örömerdő. 

S az úton jött egy lány elembe, 
Szűz rózsapár nyílott az ajkán 
S fekete tűz volt a szemébe. 

Jött, kaczagott a nagy tavaszba, 
S rám nézett — összetört a sípom 
És beleveszett a harasztba. 

Mezey Sándor. 

A FEKETE VÁROS. 
REGÉNY. (Folytatás., 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

A fölháborodás orkánja tört ki erre. Szé¬ 
gyen, gyalázat! Hiszen a többieknek is volt 
puskájuk. Kik voltak még ott? Kik azok a 
gyávák ? Nevezd meg őket, Fabriczius ! 

Az ifjú azonban, úgy látszik, nem akart bele¬ 
menni a továbbiakba. «Hely ét, helyet!» kiáltá 
és térdeivel megszorítá lova lágyékát, hogy 
odább lépegessen a városháza felé. 

De ebben a szempillanatban egy kéz meg¬ 
ragadta lova zabiáját. 

- No, mi az? - - förmedt fel Fabriczius 
meglepetve. — Ereszted el rögtön azt a zablát ? 

- Nem addig, míg nem beszélek veled, te 
tacskó! 

Egy fiatal úr, egy másik tacskó fogta a Fab¬ 
riczius lovát, magyaros zsinórzatú bekecset 
viselt, sastollas csalmát és kard volt az olda¬ 
lán, szemei vadul szikráztak. Fabriczius sohase 
látta ezt az arczot, de úrfi volta nyilvánvaló 
volt. 

- Mit akar ön? — kérdé magyarul. (Eddig 
németül folyt a párbeszéd.) 

- Meg akarom mondani, hogy ha ön talán 
nemes ember, hát elégtételt ad nekem azért, 
hogy Görgey alispánt gazembernek nevezte. 
Azt én nem tűröm. 

- Nem tűri ? Hát ki ön ? 
A fiatal emberke kevélyen emelte fel daczos 

fejét: 
- Én Görgey György vagyok. 
- Pszt, - - vágott közbe gyorsan, - ne 

mondja ön a nevét olyan hangosan, mert az 
most veszedelmes lehetne. A mi pedig a dolog 
velejét illeti, hát én ugyan nem vagyok nemes 
ember, lőcsei polgár fia, Fabriczius vagyok, de 
azért összemérhetjük a kardunkat, ha úgy tet¬ 
szik. Hol kívánja, hogy legyek ? 

- A csalitosban a város kertje mögött, 
reggel. 

- Hány órakor? 
- Hét órakor. 
- Ott leszek. 

S ezzel fövegét megbillentve, tovább lépdelt, 
de nem mehetett messzire, valóságos ostromló 
tábor állta útját a megyeháznál. «Pereat Gör¬ 
gey* kiáltások reszkettették meg a levegőt s 
recsegve hullottak alá apró törmelékben az 
ablakok üvegtáblái. Grodkovszky bezáratta a 
kaput, de eközben két kölyök ágyút, úgyneve¬ 
zett «Hakent» vitetett fel az erkélyre s azokat 
ijesztésül a tömegre irányítá. Balthazár pán-
czélban, rostélyos sisakkal jelent meg a két 
könnyű ágyú mellett: 

- A ki lármázni és rendetlenkedni akar, 
az menjen haza, — kiáltá le, — mert külön¬ 
ben baj lesz. Az okozott kárt fizeti a város. 

- Pereat Görgey ! -
- Görgey alispán úr nincs most itt, -

kiáltá le Balthazár, - - mert ha ő itt volna, 
azóta már ti nem volnátok itt. 

Hatalmas kőzápor volt a válasz alulról, de 
nevette azt Balthazár a pánczélban, melyet a 
megyei fegyvertárból hozott ki erre a czélra. 

Ugyanakkor a városház erkélyén is meg¬ 
jelent az őszhajú Mostel Ambrus szenátor, a 
legöregebb tanácsnok. Két fáklyás által meg¬ 
világítva, hosszú fehér haja kísértetiesen lobo¬ 
gott a szélben. Olyannak tűnt fel, mintha Bar-
barossa jött volna elő, kit veszedelmek idején 
vár a németség, — csakhogy a veres szakálla 

MESSINA ÉS KIKÖTŐJE. (Szemben a kalábriai partok llátszanak.) 

megőszült már és még nem nőtt meg akkorára, 
mint a legenda előszabja. Minthogy a csen¬ 
gettyű el volt valahol csukva a biró fiókjában, 
egy üres poharat hozott ki s az áldomásoknál 
divatos szász szokás szerint megcsendíté azt 
a hozzá vert peniczilusavai. 

Nem volt az különb hang a zajhoz mérve, 
mint zsinagógában a szunyogdöngés, mégis 
lett eredménye. 

- Az öreg Mostel akar beszélni. Csönd 
legyen! Hallgassuk meg ez öreg Mostelt ! 

Templomi csönd támadt, csak a szélkakas 
csikorgott a városház tornyán. Az öreg meg¬ 
szólalt bágyadt, gyenge hangon, mely a fogai 
hiánya miatt szétfolyt volna még a szobában 
is, de egyik a másiknak tovább adta s ha jól 
nem értette, saját kénye szerint egészítette ki : 

- Gyermekeim! Oszoljatok szét békesség¬ 
ben. Igaz, úgy hallatszik, városunkon sérelem 
esett, de még nem tudjuk, mekkora és milyen 
körülmények között. Ha történt valami, bízzá¬ 
tok annak megtorlását ránk, öregekre. Lőcse 
város szenátorai meg tudják őrizni a város 
méltóságát, meghigyjétek. Azért hát mordizom 
adta teremtette, ne csináljatok azért, mert egy 
baj van, még hozzá egy másikat, hanem men¬ 
jetek Isten hírével a házaitokba és énekeljetek 
inkább zsoltárokat, mert ha szét nem mentek 
és még tovább is itt lábatlankodtok, Isten en¬ 
gem úgy segéljen, én megyek le közétek ezzel 
a nádpáczával és a kit én ezzel megütök, azon 
rajta lesz nemcsak az ütés, hanem a szégyen 
is. Jó éjszakát gyerekek ! 

Csak egy szuverén beszélhet ilyen fensőség-
gel, mint az öreg Mostel, a ki ezzel nyugodtan 
megfordult s re bene gesta, a tanácsterembe 
vonult vissza, mert az egyáltalában eszébe sem 
jutott, hogy az ő szavának foganatja ne lenne, 
a mint hogy a rakonczátlan tömeg valóban 
szó nélkül széledezni kezdett, mintha elsöpör¬ 
nék onnan. 

A tanácsteremben majd mind együtt voltak 
a szenátorok, még a podagrás lábú Bibera 
Antal is felkoczogott két mankón. Minthogy 
a terem nem volt befűtve, le se vetették pré¬ 
mes csurapéikat és le se ültek, fel s alá járva 
sopánkodtak nagy fejcsóválásokkal az eset fö¬ 
lött, türelmetlenül, míg a terem átmelegszik s 
míg hiteles híreket hallanak. Egy hajdútól, ki 
kívül a kályhák begyújtásával foglalkozott, a 
fiatal Fabriczius üzent be, hogy az esemény 
színhelyéről jön, szabad-e a szenátorok ter¬ 
mébe bejönnie? 

- Hogyne ! Hogyne ! - Málták egyszerre 
négyen is s a türelmetlen Hűlik István eleibe 
szaladt, de Mostel visszaintette. 

— Egy szenátornak — monda méltósággal — 
sohase szabad se megijedni, se csodálkozni, se 
türelmetlenkedni. A világ foroghat, mehet úgy, 
a mint neki tetszik, de a szenátor csak any-
nyira mozdul, a mennyire illik. Azért tehát 
maradjon veszteg Hűlik uram, az a fiatal em¬ 
ber bejöhet a nélkül is, hogy eleibe szaladna 
és az ölében hozná be. 

Fabriczius megjelent és elbeszélte részlete¬ 
sen a látottakat. Némán hallgatták a patri-
cziusok, csak az arczuk lett egyre fehérebb, a 
mennyire a gyér világítású faggyúgyertyák 
fényénél ki lehetett venni. 

- Ilyen csapás! - sopánkodott Pálfalvi 
Mihály. — Nem hiába álmodtam én az éjjel, 
mintha a városház helyén mocsár lett volna 
és én rákokat fogdostam volna benne. 

Bibera idegesen csapott mankójával az asz¬ 
talra. 

- Én magam ölöm meg azt az embert, ha 
más nem vállalkozik rá. 

- Ne ragadtassa magát könnyelmű nyilat¬ 
kozatokra, - - utasítá rendre Mostel uram, -
kivált idegen fülek előtt. (Majd Fabriczius felé 
fordult.) Most már elmehetsz, édes öcsém. Igen 
helyesen cselekedtél, hogy jelentetted a látot¬ 
takat. Kegyelmed pedig, Pálfalvi uram, szintén 
jól tenné, ha eleibe menne a holttestnek és 
elrendelné, hogy idehozzák. 

- Ide? Minek? ~ pattant fel Kripélyi Já¬ 
nos. — Hiszen itt tanácsülés lesz. 

- Épen azért. Praesente cadavere, a holt¬ 
test jelenlétében tartjuk meg a mai tanács¬ 
ülést. A karzatokat ki kell nyitni. 

— A tanácsülések nem nyilvánosak, — ellen¬ 
kezett Hűlik uram. 

- Eendes esetben, - - tette hozzá az aggas¬ 
tyán, ki fiatalos erélylyel ragadta magához a 
hatalom gyeplőit, - - de ez rendkívüli eset. 
Mikor a lőcsei birót agyonlövik, akkor minden 
lőcsei embernek halottja van s a maga halott¬ 
jához mindenki beengedendő. 

A szenátorok a fejeikkel bólingattak. De 
iszen tudja Mostel uram a maga leczkéjét, 

A karzatokat tehát kinyitották, a minek a 
híre mint a futó tűz terjedt el az utczán. Lett 
is ebből olyan nagy tülekedés, hogy a hajdúk 
sehogy sem bírták a rendet fentartani. Boldog, 
boldogtalan tódult be. Mauks Donát szenátor 
uram, a kit most gyanakodó szemmel néztek 
a többi társai, minthogy a tanácsban ő volt az 
egyedüli nemes ember, s valószínűleg odahúz 
titokban szive a megyeházhoz, hogy magát 
némileg kimossa a gyanú alól, kiment és azt 
a parancsot adta ki a hajdúknak, hogy «viselös 
asszonyokat és nemes embereket ne bocsássa-
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CATANIA. (Háttérben az Etna.) 

SZXCZILIAI KECSKEPÁSZTOR. 

AZ OLASZOKSZÁGI FÖLDRENGÉS SZÍNHELYÉRŐL. 

A CATANJAI SZÉKESEGYHÁZ. 

nak fel a karzatokra.» A mi ugyan fölösleges 
intézkedés volt, mert már akkor többen voltak 
fent, mint a mennyien befértek, úgy ülvén egy
más hátán, mint a méhek. Bibera, a közerköl
csök javításával foglalkozó szenátor összerán-
czolta homlokát arra a látványra, hogyan gyö-
möszöltetnek össze vegyesen asszonyi és férfi 
testek, mint a fügék, mi bizonyára bűnös gon
dolatokat ébreszt a lakosságban s lerombolja, 
a mi szemérmet ő furfangos statútumokban és 
Policey Ordnungokban egy fél életen át bele
nevelt a tömegbe. Valóban hajmeresztő lát
ványt nyújtott, milyen helyzetbe jutottak a 
többnyire alsóbb osztályokból való szegény 
menyecskék és leányzók (ha ugyan érdemesek 
a sajnálatra), a nagy tolongásban ide-oda 
löketve, úgyszólván a férfiak ölében vagy azok
nak a térdén kuporognak s még csak meg
szólni se lehet őket, mert ha ki akarnának 
menni, se tehetnék (ámbár talán nem is szíve
sen tennék meg). Mostel apó intézkedése való
ban meggondolatlanság volt, rontja nemcsak 
a népet, de az alkalomhoz kívántató komoly
ságot is, mert minduntalan felhangzik egy-egy 
fölszisszenés vagy női sikítás, jeléül annak, 
hogy a sok istentelen férfi csupa dévaj ságból 
olyan helyütt is megcsipkedi őket, a hol az 
illedelem nagy hátrányára esik, ha nem vesz-
szük is számba, hogy olyan megcsipkedés sin

csen kizárva a világ romlottságában, a melyet 
semmi fölszisszenés sem kisér. 

A tanácsurak nem győzték figyelmeztetni és 
fékentartani a karzatot. 

— Csend legyen! Nem szégyenlik magukat 

ilyenkor nevetgérezni ? A ki valamely kihágást 
elkövet, két napra áristomba tétetik. 

Ezzel csakugyan elértek némi csöndet, de 
még jobban azzal, hogy odalent is történni 
kezdett valami. Egyelőre csak a villicus jött 
be (de milyen hamar kijózanodott ő kegyelme) 
s lehúzta a tanácskozó asztalról a ráborított 
zöld posztót, aztán kivitte magával. 

Kis vártatva berohant Pálfalvi szenátor s 
lihegve monda: 

— Megérkeztek ! 
Majd a két ajtónálló őr (janitor) széttárta a 

szárnyas ajtókat, mire hűvös, dermesztő áram 
csapott be kívülről s a mahomet termetű Nusz-
korb lépett be az ajtón, nagy vadászcsizmá
ban, csatakosan, vértől nedves ruhában. Utána 
Trück Sebestyén, Gosznovitzer Dávid és Brü-
neck Máté következtek, mindnek piros, a hideg
től kimart képe volt, melyek nagy ellentétet 
képeztek itthoni társaik sápadt orczáival. 

Minden szem az ajtóra volt szegezve. Nehéz 
léptek csoszogása hangzott az ajtó előtt. Bez
zeg elcsendesült a karzat is, a légy zizzenését 
is meg lehetett volna hallani s borzongás futott 
végig a hátgerinczeken, mikor négy hajdú egy 
saraglyán behozta a birót, az imént kivitt zöld 

posztóval betakarva. Csak a fejéből látszott egy 
darabka. 

— Ide tegyétek, — rendelkezett Mostel uram, 
az elnöki szók mögött elhelyezett kisebb asz
talra mutatva. 

A hajdúk odahelyezték a halottat. 
— Elmehettek! 
Némán, dermedten néztek oda a tanácstagok, 

a gyöngébb idegzetűek elfordították fejüket. 
A széláram, melyet a nyitott ajtó okozott, el
oltott vagy két gyertyát. Trück Sebestyén sie
tett újra meggyújtani. Kínos csend állott be. 
Csak a karzaton indult meg halk morajban a 
beszélgetés, hogy milyen derék ember volt a 
megboldogult és milyen jól járt a felesége, a ki 
még a nyáron meghalt. Vájjon maradt-e utána 
nagy vagyon ? S kié lesz az ? Mert se gyer
meke, se rokona. Nyilván a város örökli. 

Mostel András uram odajárult most a halott
hoz, leemelte róla a leplet, egy pillanatig reá 
nézett, aztán újra betakarta s a hosszú zöld 
asztalhoz lépve, beült egyenesen az elnöki 
székbe, intvén a többieknek, hogy foglalják el 
helyeiket, mire csendesen beleigazíták magukat 
a gót stilű székekbe; legalulra jutott Trück 
Sebestyén, maga elé tolta az irdatlan nagyságú 
fatintatartót és a többi írószereket, eleinte egy 
fehér lúdtollhoz nyúlt, de aztán, mintha meg

gondolta volna, lecsapta azt és megkereste a 
legfeketébbet. 

Az öreg Mostel felkelt, most s megvárván, 
míg Gosznovitzer Bálint kikrákogja magát, 
eképen kezdé, reszketeg hangon : 

— Bölcs és körültekintő uraim, Lőcse város 
nemzetes tanácsa! Teljes számmal gyűltünk 
itt össze ebben az órában, de csak testileg tel
jesen, mert biró uram lelke, a mely lélek táp
lálta mindnyájunk lelkét, immár az égbe szállott, 
egy szerencsétlen esemény következtében . . . 

— Ne czifrázza kegyelmed! — vágott közbe 
az örök ellenzéki Brunek Máté. — Mondja meg 
magyarán, hogy meggyilkolták. 

— Hogy én mit mondok, az az én dolgom, 
s a mit ón innen mondok, annak olyannak kell 
lennie, mint a biblia, és olyan is, — tette 
hozzá méltóságteljes önérzettel, — én csak azt 
látom eddig hivatalosan, hogy a lőcsei biró 
jelen van, de a lelke nincs jelen, minélfogva, 
mint a legöregebb tanácsnok, helyette én nyi
tom meg törvényeink szerint a mai ülést. Hogy 
miként fosztatott meg lelkétől e tisztes gyüle
kezet feje, ezt mint szemtanú, Nustkorb András 
tanácsnok uram van hivatva elmondani, kinek 
is átadom a szót. 

— Halljuk ! Halljuk ! 
Nustkorb felemelkedett s minden részletei

ben megvilágítá a szerencsétlen esetet, onnan 
indulva el, hogy már karácsony előtt is némely 
torzsalkodás volt észlelhető a város és a vár
megye feje közt. Igaz ugyan, hogy künn a 
vadászterületen a biró lőtt rá az alispán kutyá
jára, tehát ő kezdte, de ez lehetett elhirtelen-
kedés, ügyetlenség is, talán a nyúlra akart 
lőni, melyet a kutya már-már elért. 

— Hát azután ? — szólt közbe Mauks Donát 
uram. 

— Mi csak azt vettük észre, hogy kevéssel 
ezután egy jajkiáltással biró uram is össze
esett. Ösztönszerűleg odafutottunk, a nélkül, 
hogy az alispán lövéséről tudomásunk lett 
volna. Azt csak egy-két pillanattal később ér
tünk rá konstatálni, hogy ő lőtt. Valaki közü
lünk még hangoztatta is, hogy menjünk utána 
és lőjjük agyon. 

— Az lett volna a legokosabb, — vélte Bi
bera Antal, — most legalább már quittek len
nénk a vármegyével. 

Nustkorb a fejét rázta. 
— Sem nem lennénk quittek, sem nem lett 

volna a legokosabb. Quittek azért nem len
nénk, mert ha az alispánt lelőjjük, ezzel csak 

egy ellenségeskedést nyitunk meg a város és 
a megye közt — a mennyinél most kevesebb 
van, lévén ezúttal csupán a város elkeseredve. 
Legokosabb pedig azért nem lett volna, mert 
egy jogtalan gonosztettet másik jogtalan tettel 
viszonozni sohasem okos dolog, azonfelül. . . 

— Jogos lett volna in flagranti, — dohogott 
bele Pálfalvi Mihály, mire helyeslő moraj zú
gott fel a hivatalos asztal körűi, mely átragadt 
a karzatra is. 

— Azonfelül — folytatá Nustkorb zavartala
nul, — a puskáink pusztán seróttel voltak meg
töltve s míg mi azokba golyót teszünk, Görgey 
azalatt messze túl járt volna a lőtávolon. 

(Folytatása következik.) 

EGY IRODALMI KINCSESHÁZ. 
Flórencz mindenkor valóságos bányája volt 

a régi műemlékek után való kutatásnak s 
alig hinné az ember, hogy még a közelmúlt
ban is akadtak benne parlagon heverő, elfele
dett kincsekre. Pedig így áll a dolog s ez az 
újabb felfedezés valóságos szenzácziója a régi
ség-búvároknak. 

A MESSINAI SZÉKESEGYHÁZ. 

A MESSINAI DÓM BELSEJE. 

SZICZUJAI SZEKÉR. 

AZ OLASZORSZÁGI FÖLDRENGÉS SZÍNHELYÉRŐL 
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A MESSINAI VILÁGÍTÓ-TORONY. 

Közel a, Bargello-palotához, mely valamikor 
a podeszta otthona volt s jelenleg a flórenczi 
nemzeti múzeumnak ad hajlékot, a Ghibellini-
úton áll egy tipikus flórenczi ház. Utczai 
részét üzletek foglalják el, melyek közül az 
egyikben a múlt század elején egy különös 
öreg ember élt. Könyvkereskedő s egyúttal 
könyvmoly volt, a ki válogatás nélkül mindent 
megvett, a mit a boltjába hoztak. A könyvek 
tartalmához nem sokat értett s inkább az 
anyag mennyiségére fektette a súlyt. Afféle 
autodidakta volt, a ki az évek hosszú során 
át annyi mindenfélét olvasott össze, hogy 
semmiről sem volt tiszta fogalma. Minthogy 
azonban az épületben mindenki megtalálhatta, 
a mit, keresett, a bibliomanikus ember, a ki 
húsz frank tőkével kezdte meg karrierjét, 
lassankint vagyonos ember lett. Olasz tanárok 
és irodalmi férfiak mindennapi találkozóhelyévé 
vált a könyvesbolt, melyet abban az időben 
az ilyen emberek ép úgy akadémiává avattak, 
mint egy-egy gyógyszertárat, vagy borbély¬ 
termet. 

Mikor az üzlet már telistele volt a sok 
mindenféle könyvvel, a folyosót kezdte velük 
telerakni s mikor már ott is alig lehetett mo¬ 
zogni, újabb beszerzéseit egy húsz láb hosszú 
és tizenöt láb széles sötét szobába tömte. 
Sorra kerültek ezután az összes kamrák, a 
pincze és a padlás. Hogy milyen óriási töme¬ 
get vásárolt össze, az is eléggé mutatja, hogy 
a Flórenczet érdeklő könyveket és okmányokat 
rendesen a városi könyvtárnak, vagy más 
odavaló intézetnek ajándékozta s még így is 
aüg hogy elfért a házban a rengeteg könyv¬ 
halmaz. Általában inkább idealista volt, sem¬ 
mint könyvkereskedő, a ki nem a jelen, hanem 
a jövő számára gyűjtött. 

Pietro Franceschini volt a különcz öreg 
neve, a kinek üzletét nemcsak az előkelő 
olaszok, hanem külföldi nevezetességek is 
meglátogatták. Carducci benső barátságban volt 
vele s Gladstone, valahányszor Flórenczben 
járt, mindig meglátogatta s állandó levelezés¬ 
ben állt vele. Az angol főrangú családok közül 
különösen sok üzletfele akadt, sőt mondják, 
hogy egyizben maga Viktória királynő is föl¬ 
kereste inkognitóban a különcz könyvkeres¬ 
kedőt. 

Szegény Franceschini nem valami szerencsés 
volt a családjával. Nagyműveltségű leánya ko¬ 
rán tüdővészbe esett, fia pedig mint mérnök¬ 
ember nem igen érdeklődött az apja foglalko¬ 
zása iránt. Az öreg halála után ő örökölte az 
üzletet s minthogy a könyvekhez egyáltalában 
nem értett, az üzlet mindinkább vesztett a jó 
híréből. Olykor-olykor azt a barbárságot is 
elkövette a fiatal Franceschini, hogy súly sze¬ 
rint számított áron adott el egy-egy könyv¬ 
csomót. Mikor már ő is öregedni kezdett, 
valaki azt ajánlotta neki, hogy adja el az egész 
könyvhalmazt. Szívesen meg is tette volna, de 
nem akadt rá vevő. Az olasz könyvkereskedők 
bizalmatlanok voltak s nem akartak a rende¬ 
zetlen káoszért látatlanban pénzt adni. Már-

már arra gondolt, hogy elkótyavetyéli apja 
gyűjteményét, midőn egy angol bibliográfus 
Flórenczbe vetődött s elfogadható áron magá¬ 
hoz váltotta az öreg Franceschini hagyatékát. 
Kjí.Herkulesi munka következett ezután. Az 
angol ahhoz értő barátainak segítségével hozzá¬ 
fogott a rendezéshez és tisztogatáshoz. Hogy 
micsoda munka lehetett ez, arról csak az ad¬ 
hat némi képet, hogy két nagy kamra még ma 
is úgy van, a hogy az öreg olasz antikvárius 
hagyta. 

De már az eddigi kutatás eredménye is 
meglepő. Igen sok értékes könyvet találtak, 
legnagyobbrészt angol klasszikusok műveinek 
első kiadását. Tennyson, Keat, Lamb, Scott, 
szóval a tizenkilenczedik század elejének leg¬ 
jelesebb angol írói vannak a gyűjteményben s 
számtalan illusztrált munkára akadtak, melye¬ 
ket a híres Eowlandson rajzai díszítenek. 

Hogy a gyűjteményben olyan sok az angol 
könyv, annak az az oka, hogy akkortájt sok 
egyedülálló angol utazó telepedett le Florenz-
ben oly czélból, hogy a város műtörténeti ne¬ 
vezetességeit hosszabb időn át kényelmesen 
tanulmányozhassa. Sok közülök végleg ott 
maradt' s haláluk után értékes könyvtáruk 
Franceschini kezére került. 

Az angol könyveken kívül találtak igen ér¬ 
tékes- Dante, Medici Lőrincz és Petrarcha-ki-
adásokat s más nagybecsű régiségeket. Érdekes 
különösen Amerikának egy 1554-ből való tér¬ 
képe. Igen sokat érő dolgok a régi velenczei 
könyvek a tizenötödik és tizenhatodik század¬ 
ból gyönyörű fametszetekkel. Sok könyv be¬ 
kötési táblája arról tanúskodik, hogy királyok 
és pápák tulajdonából került a lomhalmazba. 
Van a többek közt egy spanyol könyv, mely¬ 
nek tartalma teljesen értéktelen, de illusztrá-
czióit nem kisebb művész készítette, mint Goya. 

Nagyon érdekes lelet a Medici-korszakból 
való teljes csomag játékkártya, melyekből ed¬ 
dig alig egy-két európai múzeumban volt lát¬ 
ható egy pár darab. Valamennyinek a hátsó 
oldala Medici alakjával van díszítve. 

A rendezés munkája még egyre tart s ki 
tudja, miféle érdekes leletek kerülnek még a 
közel jövőben napvilágra. 

A KAPOCS. 
Egy gyermek naplója. — Irta Zsoldos László. 

Budapest, deczember 12. 
Ma rettentő levél jött édesmamától. Az volt 

benne, hogy az idén nem vihetnek haza a 
karácsonyi szünidőre, mert Vilma néni, a ki 
néhány napi látogatóra utazott volt hozzájuk 
Debreczenből, útközben meghűlt és most vesze¬ 
delmes tüdőgyulladásban fekszik a lakásukon. 
«Hazaszállítani lehetetlen," — írja a mama -
«itt pedig oly gondos ápolásra s olyan zavar¬ 
talan csöndre van szüksége szegénynek, hogy, 
ha te, édes fiacskám, most hazajönnél, még 
nem is örülhetnénk hangosan és szivünk sze¬ 
rint a viszontlátásnak. Épen azért ezúttal 

kivételesen inkább majd mi látogatunk meg 
téged karácsonykor az intézetben; még pedig, 
mivel valakinek Vilma néni mellett is kell 
maradnia, karácsony első ünnepén én, a máso¬ 
dikon meg apád.» Borzasztó ! Hát a mama 
vasúton töltse a karácsonyt? És én itt az ide¬ 
genben ? Soha! Délután megírtam a mamának, 
hogy inkább meghalok, semhogy a Ferem-z-
József-intézetben maradjak karácsonyra, inert 
én otthon, édesapával s édesmamával akarom 
tölteni a karácsony-estét. Nem bánom, zárja¬ 
nak egész időre a fürdőszobába, hogy ne 
zavarjam Vilma nénit, de ha nem visznek haza, 
én beteg leszek. Máris csak úgy zúg a fejem 
a sok sírástól; a mint hogy igaz is. Most el 
kell dugnom a naplót, mert jön az inspekcziós. 

Budapestt, deczember 16. 
Hála Istennek : Levelem, úgy látszik, hatott, 

mert ma édesapám értesített a pusztáról, hogy 
karácsony előtt való napon értem jön a mama 
és hazavisz Nánásra. «Vilma nénit* — írja 
«a kinek a lába még mindig gipszben van, 
addig majd hazaszállítjuk valahogyan.» Hát 
mégis hazamegyek! Istenem, milyen boldog is 
vagyok! Csupán azt az egyet nem értem, hogy 
miért van Vilma néninek a lába gipszben, 
a mikor tüdőgyulladásban fekszik? Hát a tüdő¬ 
gyulladást gipszszel gyógyítják? 

Hajdu-Nánás, deczember 24. 
Ma volt karácsony estéje. Én egy tizenkét 

kötetből összeállított kis könyvtárt, teljes festő 
fölszerelést, meg fényképező készüléket kap¬ 
tam az édesapámtól, a mamától pedig pom¬ 
pás írókészletet, két tuczat finom zsebkendőt, 
imakönyvet és gyönyörű ezüstórát. Azonkívül 
mindakettőtől tíz-tíz koronát. Igazán végtele¬ 
nül örülök! Vilma nénit, a kiről édesapám, 
mint utólag kiderült, szórakozottságból írta, 
hogy gipszben van a lába, még megérkezésem 
előtt szerencsésen hazaszállították, s a néni 
néhány hét múlva meggyógyul. A szalonban 
remek karácsonyfa állott, sok csillogó csecse¬ 
becsével és kitűnő szalonczukorral, a mivel 
természetesen siettem teletömni a zsebeimet. 
A mikor meggyújtották a karácsonyfát és 
engem beeresztettek a szobába s megmutat¬ 
ták az ajándékaimat, én szokás szerint oda¬ 
léptem először édesapámhoz, aztán pedig édes¬ 
anyámhoz és kezet csókolván nekik, boldog 
ünnepeket kívántam. Ők mindaketteii forrón 
magukhoz öleltek és megcsókoltak. 

Ez megtörténvén, szüléimen mintha bizo¬ 
nyos kényelmetlen érzést vettem volna észre; 
először énrám, majd egymásra néztek s azután 
édesapám odalépett a mamához és erőltetett 
hangon, a minek okát nem tudom magamnak 
megmagyarázni, így szólt: 

- Boldog ünnepeket, édes Ilona! 
A mama pedig szárazon ezt felelte : 

- Boldog ünnepeket, Géza! 
Aztán az apám hirtelen énhozzám fordult 

és az ajándékaim felől kezdett kérdezősködni, 
a mama meg a csipkéket kezdte igazgatni a 
pongyoláján. 

Énnekem, mondom, feltűnt ez a szokatlan 
magaviselet és nevetve szólottam az apámhoz : 

Édesapa, mért nem csókoltad meg a 
mamát, a mikor boldog ünnepeket kívántál 
neki? 

A mama gyorsan hátat fordított és az asz¬ 
talkán babrált valamin. 

Apám rekedten nevetett. 
- Hallja, . . . hallod (igazította ki sietve) 

Ilona, mit beszél ez a gyerek? 
Mi már előbb megcsókoltuk egymást, 

édes kis fiam, - • felelt apám szavaira, én 
hozzám intézve a választ a mama, még min¬ 
dig az asztal fölé hajolva. 

Természetesen, fiacskám, nevetett 
tovább most az apám. - - Mi már előbb el¬ 
végeztük a csókolódzást az édesmamával. 

- Az más, - - mondottam én. - - Azt hit¬ 
tem, hogy már valamin összevesztetek. Pedig 
karácsony estéjén nem szabad összeveszni, 
mama, mert ez a szeretet ünnepe. 

- Mindjárt visszajövök, — vágott szavamba 
az apám és gyorsan kiment a szobából. A mama 
pedig odafutott hozzám és ölébe kapva, össze¬ 
vissza csókolt, mialatt könny rezgett a sze¬ 
mében^: 

- Édes kicsi fiam! Édes kis egyetlenem a 
világon! 

Nemsokára jelentette a szakácsnő, hogy 

készen van a vacsora s mi, édesapámmal együtt, 
a ki időközben visszatért, asztalhoz ültünk 
az ebédlőben. 

A vacsora kitűnő volt. Sokkal jobb, mint 
az intézetben. Apámnak pompás kedve lehe¬ 
tett, mert szakadatlanul anekdotázott nekem 
s én magától érthetőleg nagyokat nevettem 
a nagyszerű tréfákon. A mama azonban egyet¬ 
lenegyszer sem mosolygott az egész idő alatt. 
Alig evett és mindig csak velem foglalatos¬ 
kodott, 

- Hogy ízlik a sonka, Palikám? No még 
ezt a kis dióst! Nem fog megártani! 

- Ne is! — szólott közbe hirtelen az apám 
és egy pillanatra farkasszemet nézett a mamá¬ 
val, a ki ideges nevetéssel válaszolt: 

- Melyik anya nem vigyáz a gyermeke 
egészségére? 

- Édesmama, koczintsunk ! - indítványoz¬ 
tam hamarosan én, és összecsendítettem a 
poharamat apám meg a mama poharával. Ok 
koczintottak velem, majd miután előbb (óh, 
én mindent észreveszek!) loppal rám pillantot¬ 
tak, egymással is. 

- Isten éltessen bennünket! — mormogták 
mindaketten. 

Aztán egyszerre csak előbb édesapám, utána 
pedig a mama kapott magához és össze-vissza 
csókoltak. 

- Hát csókolódzzatok már ti is, édesapám ! -
kiáltottam most én, s megfogva apámat a 
mama felé húztam. Megcsókolták egymást. 

• Hála Istennek! - - mondottam. —. Már 
féltem, hogy talán Vilma néni miatt haragusz-
tok egymásra, édesapa! 

A mire apám megint nevetve felelt: 
- Dehogy, te nebuló! Már hogy haragud¬ 

nánk mi egymásra az édesmamával? Nem 
igaz, Ilona? 

- De micsoda gondolat is tőled ez egyálta¬ 
lában, kis fiam! — fordult most felém a mama. -
Hát nem tudod, hogy az édesapára nem sza¬ 
bad senkinek haragudni? 

Elálmosodtam és megcsókolva a kezüket, 
jó éjtszakát kívántam a szüleimnek. Itt azon¬ 
ban, az én hajdani szobámban, hol még tavaly 
télen is olyan jó napokat töltöttem a pajtá¬ 
saimmal, kiment a szememből az álom és, ez 
okból jegyeztem föl mai élményeimet a nap¬ 
lóba, a melyet hazahoztam magammal az inté¬ 
zetből. Hanem azért most már mégis lefek¬ 
szem, mert a pompás ezüstórám tizenegyet és 
felet mutat. Jó éjtszakát! 

Dcbreczen, karácsony első napján, délelőtt. 
A váróteremben vagyok és czeruzával irom 

az utolsó naplómat, mert azután a legközelebbi 
vonat elé vetem magamat és meghalok. Nem 
tehetek másként, mert a mi ma hajnalban tör¬ 
tént velem, az rettenetes! Karácsony éjjelén 
ugyanis, megírván naplómat, lefeküdtem és 
elaludtam. Egyszerre csak (ötöt ütött az óra) 
fölriadok. A szomszéd szobából, a mely szüleim 
hálószobája volt, szóváltás ütötte meg a 
fülemet. 

Hm - - hallottam az apám hangját -
hát felöltözködve fekszik, asszonyom? 

7 Kérem, - - felelte izgatottan és fojtott 
hangon a mama (de azért a szobámba szolgáló 
kályhanyíláson tisztán hallottam a hangját) — 
távozzék a szobámból! 

- Nono! hallatszott az apám rekedt neve¬ 
tése - - tudom, hogy én csak vendég vagyok 
itten a . . a (és ennél a szónál egyszeriben 
ellágyult a hangja) Pali kedveért, de hát . . . 
de hát épen azért jöttem be ide mostan, hogy 
négyszemközt, a mikor a gyerek alszik, tudtára 
adjam magának, hogy semmi pénzért nem 
mondok le a gyerekről. Pedig a bíróság nekem 
fogja megítélni, hiszen tizenegy esztendős. 

- De, — szólt közbe szinte könyörgő han¬ 
gon a mama és a kályhanyiláson át hallot¬ 
tam, hogy kiugrik az ágyból. Apám szagga¬ 
tottan folytatta: 

- Semmi pénzért, tudja?! Nem kell a fele 
birtob, tudja?! A magáé minden, hát legyen 
a magáé minden, hanem a gyerek az enyém! 
Tudja?! 

És indulatosat toppantott a lábával. 
— Az Istenért, Géza, — csitította az anyám, 

lihegő, gyors suttogással, a mely jobban hal¬ 
latszik a rendes beszédnél,—- ne olyan hangosan, 
mert fölébred! És akkor hiába való volt az egész 
komédia, hogy legalább még ezt az egy kara-

Halmi Artúr önarczképe. 

csonyát megóvjuk attól a rá nézve borzasztó 
csapástól, hogy a szülei, haha, válóperben 
vannak ! . . . Nem akarja a fele birtokot Paliért? 
Nem. Adok még készpénzt, tízezer koronát? 

Kis leány babával. 
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Elfogadja? Nem. Istenem, hát miért? Adok 
tizenötezret! Jó? Ne kívánjon többet! A Pali 
örökségét nem adhatom oda! Hisz azt is el-
iiinn! l'iha! Most is részeg! . . . 

- Nono, - hallottam az apám dörmögé-
sét, Jiiít megittam még azt a kis maradék 
konyakot. Talán azt is sajnálja a vendégjétől? 
Mi? Tizenötezer korona? Nem kell. A gyere¬ 
kemet akarom! 

Ezt már szinte kiáltva mondta az apám. 
Most hallottam, hogy a mama megfogja és 
rimánkodva meg veszekedve, kituszkolja a 
szobából. Aztán csend lett. A mama is kiment 
az apámmal. Medermedvo ültem az ágyamon 
és minden tagom reszketett a félelemtől. Váló¬ 
per ! Komédia! Karácsony! Fele-birtok! Tizen¬ 
ötezer korona! Maradék konyak ! Istenem, soha, 
soha az élet bennem lesz több ilyen éjszakám ! 
De nem is lehet, mert most véget vetek min¬ 
dennek. 

Aztán, mialatt folytonosan figyeltem, nem 
jön-e be valaki újra a hálószobába, rémült 
sietséggel felöltözködtem és ezt irtam czeru¬ 
zával egy papírra: 

- «Édes apa és édes mama! Ma reggel 
ébren voltam és mindent hallottam, és most 
Isten veletek, bocsássatok meg szerető fiatok¬ 
nak, de én nem birok tovább élni. Kezeteket 
csókolja a ti bánatos Palitok!» 

Ezt a papirost a párnámra tettem, s kioson¬ 
tam a szobából. A szalonban még egyszer 
búcsút intettem a könyvtáramnak, fénykép-
masinámnak és fcHtőállványomnak, a melynek 
zavaros körvonalait még ott láttam a kará¬ 
csonyfa tövében a homályban és a reggeli 
ködben kisurrantam az utczára. Szerencsére 
senki Kern vett észre. Télikabátomat szorosan 
összehúzva magamon (mert ugyancsak hideg 
volt) lélekszakadva futni kezdtem a vasúti 
állomás felé, a honnan, tudtam, hogy reggel 
indul a vonat Debreczen felé. Aztán a nálam 
levő húsz koronából jegyet váltottam és most 
itt várom a pályaudvaron a legközelebbi vona¬ 
tot, hogy öngyilkos legyek. Mert a mai éjtszakai 
jelenettől megszakad a szivem. Ah, már jelzik 
a vonatot. Közeledik a prüszkölő bakó! 
M int vánk, ki vagy a mennyekben, szenteltes¬ 
sék . . . 

Hajdu-Nánás, karácsony második napján este. 
Élek. Tegnap ép akkor, a mikor ezt a szót 

írtam utolsó naplómba a pályaudvaron, hogy 
szenteltessék, váratlanul betoppant a váróte¬ 
rembe egy rendőr, meg Vilma néni. 

A néni olyan fürgén és izgatottan ugrott 
felém, hogy első pillanatra minden egyébről 
megfeledkeztem és ezt kiáltottam feléje: 

- Jé, Vilma néni! Hát nincs tüdőgyulli -
dása? 

0 azonban se látott, se hallott és zokogva 
kapott a karjai közé: 

- Palikám, hát még élsz?! Óh, te rósz 
gyerek, hogy kétségbeejtetted a szüléidet! 

A rendőr pedig büszkén pödörgette a baju¬ 
szát: 

- No, megmentettük az ifijurat az öngyil¬ 
kosságtól ! 

Ettől fogva nem tudok semmit, mert a 
nagy felindulástól elvesztettem az eszmélete¬ 
met. Csak délután tértem magamhoz. Vilma 
néniék lakásán feküdtem; a fejemen jeges boro¬ 
gatás volt. A két kezemet pedig két meleg 
kéz fogta gyöngéd szeretettel. Kinyitottam a 
szememet: édesapám volt ott és édesmama. 
Mindkettejüknek könnycseppek pörögtek végig 
az arczukon, s a mint észrevették, hogy magam¬ 
hoz térek, mindaketten egyszerre lehajoltak 
hozzám és engem meg egymást is átkarolva, 
mindaketten, mintha csak összebeszéltek volna, 
egyszerre zokogni kezdtek: 

- Soha, sohase hagyjuk el egymást! 
Eleinte gyanakodtam, hogy megint valami 

rósz komédia készül, de most már nyugodt 
vagyok. Szüleim ugyanis elhatározták, hogy 
kivesznek az intézetből és itthon fognak tanít¬ 
tatni nevelővel, hogy mindig közöttük legyek. 
A szobámba pedig külön kályhát kapok és a 
kályhanyilást betömetik. Amiért is, ha látom, 
hogy czivakodni akarnak éjszaka, kénytelen 
leszek suttyomban kinyitni a két szoba közt 
az ajtót. 
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HALMI ARTÚR KÉPEI. 
Halmi Artúrt - - a kinek gyűjteményes 

kiállítását most mutatja be a Nemzeti Szalon -
sokáig Munkácsy prezumtiv utódjának tartot¬ 
ták. Nem csak azért, mert a kilenczvenes évek 
elején, 1890—1892-ig állandóan a Mester mel¬ 
lett dolgozott Parisban, Neuilly-ben és Kol-
pachon, hanem azért is, mert az akkor még 
fiatal művészt ugyanaz a vágy és hajlandóság 
vonzotta a nagy stilus felé, mint a Krisztus 
Pilátus előtt alkotóját. Akkoriban Munkácsy a 
Honfoglalás-t festette s a magyar történeti 
festészetet régi dicsőségébe visszahelyezni: ez 
a gondolat lelkesítette a Mestert s a fiatal ta¬ 
nítványt egyaránt. Ennek a szép korszaknak 
az emléke azonban a Halmi kiállításán mind¬ 
össze néhány pompás vázlat, egészen Mun¬ 
kácsy modorában festve; a mester egy arcz-
képe, festés közben, háttérben a Honfoglalás 
vázlatával, azzal a kissé hősies, de Munkácsyra 
oly jellemző mozdulattal, melylyel az ősz mű¬ 
vész, hátralépve, a munkáját szokta vizsgál-
gatni. Ennek a kornak, vagy legalább is e kor¬ 
szak hatásának emlékei egyébként azok a kucs-
más, kalpagos tanúlmányfejek is, melyek a 
magyar arisztokráczia ama tagjairól készültek, 
kik részt vettek annak idején a király jubi¬ 
leumi hódoló felvonulásán s e tanulmányok¬ 
ból készült utóbb Halmi nagy képe — utolsó 
munkája a történeti festés terén. Ezenkívül 
csak «A király* czímű díszmű rajzai hirdetik, 
hogy a ma szinte kizárólagosan arczképfestő 
Halmi egykor mily más utak felé törekedett. 

A művész még férfikora teljében van s mégis 
ily óriási, szinte hihetetlen múlt áll a háta 
mögött, mióta Munkácsy mellől elkerült. Tiz 
év Münchenben, hét év Berlinben s most itt¬ 
hon pár esztendő: ezek a nevezetesebb állo¬ 

mások pályáján. Ám ez az út már szinte ki¬ 
zárólag arczképfestés közt telt le, leszámítva 
tán három-négy esztendőt, mikor Halmi a 
«Jugend»-nek rajzolt. Munkásságának ered¬ 
ményeiről, a művész bámulatos tevékenységé¬ 
ről azonban ez a tárlat csak nagyon hézagos 
képet ad, mert az itt felhalmozott arczképek — 
pedig az egész Szalon az ő képeivel van 
tele — alig egy tizedét teszik ki munkáinak. 
Azok az előkelő emberek ugyanis, a kiket a 
művész Berlinben festett, nem szívesen adják 
át arczképeiket kiállításra, pláne külföldre, s 
így a magyar közönségnek meg kell elégednie 
azzal, hogy szinte túlnyomó számban az egé¬ 
szen új munkákat láthatja csak. És ha ez a 
körülmény csökkenti is a tárlat tájékoztató ha¬ 
tását, mert nem mutatja be a művészt ingadozá¬ 
sai, tévelygései, keresései és forrongása közben, 
viszont annál nagyobb a kiállítás esztétikai 
érdekessége, mert egy minden ízében kiforrott, 
kész és előkelő művészt mutat be művészeté¬ 
nek delelő pontján. 

A hogy ma Halmi Artúrt látjuk, nem hiába 
az előkelő körök festője, művészetét a leg¬ 
jobban az előkelőség jellemzi. Azok a her-
czegek, grófok, bárók, bankdirektorok és lipót¬ 
városi szépségek, a kik festőállványa elé álla¬ 
nak, bizonyára nagyon meg vannak a maguk 
udvari festőjével elégedve, mert az - - igazi 
világfi módjára — sohasem igazat, mindig csak 
szépet mond nekik. A Lenbach és a László 
Fülöp sikereinek titka kulcs a Halmi sikerei¬ 
nek titkához is : ő sem úgy festi az embereket, 
a milyenek azok a valóságban, hanem olyatén-
mód, a hogy azok — magukat látják. Ez az 
igazságnak tett engedmény vagy eszményítés 
sokat levon ugyan a műtárgy benső értékéből, 
de viszont leveszi az ecsetről az érdességet, 
mely az igazi naturalisták és festő-lélekbúvárok 

sokszor oly kellemetlen igazmondását ellenszen¬ 
vessé teszi a közönség előtt. 

A nagyvilági előkelőségen kívül azonban van 
Halminak egy más és sokkal művészibb erős¬ 
sége is : ez festői felfogása, melylyel arczképei-
nek megadja azt a képszerűséget, mely a kép¬ 
től, mint díszítő műtárgytól, elválaszthatatlan. 
A modell beállítása, az öltözék színeinek meg¬ 
választása, a háttér foltjának gondos keresése 
mind ezt a festőiséget szolgálja s ha néha — ki¬ 
vált a gyorsabb és könnyebb kezelésű pasztell-
arczképeknél — ez a festőiség kissé keresett¬ 
nek, túlontúl választékosnak, sokszor szín¬ 
padiasnak is hat, viszont a falakra olyan fol¬ 
tokat vet, melyek bármely környezetben is 
uralkodnak dekoratív erejükkel. 

Halminak bizonyára nincs oka megbánni, 
hogy szakított ifjonti múltjával s arczkép-
festővé lett. Ha Munkácsy utóda nem lehetett, 
a László Fülöp külföldre történt távozásával 
itthon szakadt űrt mindenesetre sikerűit betöl¬ 
tenie s ez, ha dicsőségnek sem épen meg¬ 
vetendő, egy ilyen fiatal pályafutás derekán 
bizonyára nem mindennapi eredmény. 

A MENLO-PARK VARÁZSLÓJA. 
— Edison emlékiratai. —• 

Attila király, hogy minél hamarább értesül¬ 
hessen a birodalmában történt eseményekről 
és vezéreinek hadi tetteiről, hírnököket állí¬ 
tott fel minden irányban, kik megkiabálták 
egymásnak a legújabb híreket s így adták 
tovább és tovább, míg a király fülébe jutot¬ 
tak. Ehhez hasonló módon adták tovább a 
király parancsait is. A telefon - szolgálatnak 
ezt az ősi formáját Attila maga is Ázsiából 

hozta, .^ol már a hajdankorban ily módon 
szereztek nirt a birodalmuk legmesszebb zu¬ 
gában történtekről a perzsa királyok. A kiál¬ 
tozok lánczának ezt az intézményét akkor úgy 
hivták: a király füle. 

A király fülétől Edison telefonjáig: a hala¬ 
dásnak mily végtelenül nagy útját tette meg 
az emberiség! A telefont ma minden hevület 
nélkül, de sokkal nagyobb sikerrel használja 
mindenki, mint hajdan a perzsa birodalom 
ura az ő kiáltozóinak hálózatát. S ha jól meg¬ 
gondoljuk, épen ebben van az újkor ez egyik 
legnagyobb találmányának jelentősége. Az ókori 
telefon csak a király füle volt. Edison tele¬ 
fonja mindenkié. 

.Edison az újkori feltalálók legragyogóbb 
típusa és legnagyobb példaképe. Halhatatlan 
ideáit csak a gyakorlat számára termelte és 
valósította meg: a gyakorlatnak és . semmi 
másnak. Azt is, hogy megírta emlékiratait, 
melyek nemsokára hozzáférhetővé lesznek az 
európai olvasók számára, csak gyakorlati czél-
ból tehette. Mert ezt a nagy embert minden 
tettében, minden kísérletében gyakorlati czé-
lok vezették. Míg a laboratóriumi találmányok 
igen jelentékeny része a gyakorlatban legfel¬ 
jebb egy-egy meglepő játékszer készítésére al¬ 
kalmazható, Edison nem veszi le kezét talál¬ 
mányairól, míg ki nem elégítik az életben is 
azt a várakozást, melyet elméletben hozzájuk 
fűzött. Ezért van az, hogy nélküle el sem kép¬ 
zelhetnek a villamossági ipar mai roppant gaz¬ 
dagságát és haladottságát, á távíró és a tele¬ 
fon nem volna a világforgalomnak az a világ¬ 
történeti jelentőségű észköze, melylyé az ö 
alapvető javításai tették, a fonográfot egyál¬ 
talán nem ismernők, a villamos izzólámpa és 
az egy központból szolgáltatott villamos vilá¬ 
gítás egyáltalán nem volna. 

Hogy miképen születtek meg Edison talál¬ 
mányai, hogy fáradhatatlan kísérleteivel ho¬ 
gyan tökéletesítette a gyakorlat számára e ta¬ 
lálmányok eszméit: részletesen elmondják Edi¬ 
son emlékiratai, melyeknek tartalmáról, euró¬ 

pai és amerikai folyóiratok közlése nyomán 
megfelelő képet rajzolhatunk az alább követ¬ 
kezőkben. 

íme egy példa arról, hogy nagy találmá-: 
nyainak sikerében az eszme döntő erején túl 
mily óriási része van azoknak az elfáradást 
nem ismerő kisérleteknek, melyek minden más 
ember türelmét és idegeit a végsőig, talán az 
őrületig feszítették volna. A «Menlo-park va-
rázslójao - - ezen a néven szokták emlegetni 
az amerikaiak Edisont, mert laboratóriuma a 
New-York közelében levő Menlo-parkban van -
egyszer napok hoszszáig egyebet sem tett, mini 
hogy elégetett ezernyi ezer pamutfonalal, me¬ 
lyeknek hamvát egy lehellet is elfujhatta volna, 
de ő mégis oly csinyján bánt velők, hogy a 
hamuból álló fonalat sértetlenül beleilleszt¬ 
hette egy üvegből készült izzó-kürtébe, e kör¬ 
téből kiszivattyúzhatta a levegőt, az üreget, 
elszigetelhette, a villamos áramot belekapcsol¬ 
hatta, csak azért, hogy e minden türelmet 
próbára tevő munka után végre is megállapít¬ 
hassa, hogy rósz nyomon járt és hiábavaló 
volt minden munkája és fáradsága. 
. Edison- tehát kereste azt, a másik anyagot, 

melynek hamuja ellenállhasson az elektromos 
áram erejének, melyet a legnemesebb fémek 
sem bírtak ki. Ekkor egy japáni bambusz¬ 
legyezőre esett tekintete. A következő pilla¬ 
natban már lehántott egy csikót a kérgéből, 
elégette, hamuját beleillesztette egy izzó-kör¬ 
tébe s kísérletét újra meg újra megismételte. 
A kísérlet sikerülni látszott, de a bambuszrost 
hamuja néhány perczig tartó izzás után újra 
kialudt. Minthogy a bambusznádban lelte meg 
a siker lehetőségének első jeleit: Edison reá¬ 
vetette magát a bambusz egész irodalmának 
tanulmányozására. Ennek során megtudta, hogy 
a bambusznak körülbelül nyolczszáz faja él 
a föld kerekségén. És mit tett Edison ? Nagy 
költséggel négy expedicziót küldött a világ 
bambusztennő tájaira. Ez expedicziók kerek 
félmillió koronájába kerültek s eredményűk 
az volt, hogy mégsem a bambusz az igazi 

ZONGORA-ÓBA. 

HALMI ARTÚR FESTMÉNYEINEK KIÁLLÍTÁSÁRÓL. 

LEÁNY-ARCZKÉP. 

anyag, melyet a villamos izzófény előállítása¬ 
im/, keresett. 

Mindenki tudja, hogy Edison New-York ut-
czáin, mint rikkancs ke/dette pályáját. Tizenöt 
éves korában már annyira vitte, hogy mozgó 
új ságelárusító boltja volt az amerikai vasuta¬ 
kon, sőt maga is adott ki egy kis újságot a 
saját szerkesztésében. Ekkor s a következő 
időkben születtek meg első találmányai, me¬ 
lyekre még nem szerezte meg a szabadalmat, 
nem is keltett velők különös feltűnést. Az 
újságárusból nemsokára táviróhivatalnok lett 
az amerikai nyugati vasutak egyik állomásán. 
Nem volt mintaszerű hivatalnok. Minthogy 
nappalait kísérletezéssel töltötte, az éjjeli szol¬ 
gálat idején bizony egyike volt a legfáradtabb 
és a legszórakozottabb telegrafistáknak. S a 
szükség ekkor újabb meg újabb találmányokra 
sarkalta. Sokat korholták fölebbvalói azért, 
hogy szolgálat közben el-elaludt és kötelessé¬ 
get mulasztott. Eleinte úgy segített a bajon, 
hogy néhány perczczel a vonatok érkezése előtt 
felverette magát az ébresztő órával, jelezte a 
a távozó vonatot a következő állomásra, az 
ébresztő órát beállította a következő vonat 
esedékessége idejére, aztán újra elaludt. De 
egy éjszaka a menetrendszerű időt megelőzve 
érkezett be egy vonat s az ifjú telegrafista 
hanyagsága kiderült. Edisont megrendszabá-
lyozták oly módon, hogy kötelességévé tették 
az éjszaka minden fél órájában tovább adni 
&z A betűt a távirógépen. így akarták ellen¬ 
őrizni. És mit tett Edison? Szerkesztett és 
hozzákapcsolt az áramvezetékhez egy készü¬ 
léket, úgy alkotva meg, hogy minden félórá¬ 
ban automatikusan lehullott egy kis fakala-
pács, mely estével bekapcsolta és felemelke¬ 
désével nyomban aztán kikapcsolta a villamos 
áramot, tovább adta így szépen az A betűt, 
ép úgy, mintha valaki a Morse-gép kopogta¬ 
tóját mozdította volna meg. 

A következő találmányára már kivette a 
szabadalmat, de biz egy fillért sem keresett 
rajta. Bámulatos egy találmány volt: villamos 
szavazógép. A törvényhozó testület minden 
egyes tagjának asztalán áll egy kis villamos 
készülék, két kopogtatóval; ha az egyiket 
nyomja meg, igennel szavaz, ha a másikat, 
akkor nem-mel, és szavazatát a villamos áram 
az elnökhöz viszi, jelezve egy papírszalagon 
a szavazó képviselő nevét, szavazatát és lajst¬ 
romozva egyben valamennyi szavazatot, úgy, 
hogy az elnök a szavazás berekesztése után 
nyomban ki is hirdetheti, melyik oldalon van 
a többség. Edison elvitte készülékét Washing¬ 
tonba és jelentkezett vele a kongresszus elnö¬ 
kénél. Ez megvizsgálta a gépet és így szólt : 

- Fiatal ember, a készüléke tökéletes. Jobb 
már nem is lehetne, így csakugyan képtelen¬ 
ség volna visszaélést követni el a szavazatok¬ 
kal. De azért több hasznát vehetnők itt min¬ 
dennek a világon, mint az ön találmányának. 
Hiszen akárhányszor épen a szavazatok össze-
cserélése és a szavazás késleltetése által lehet 
elejét venni a káros határozatoknak. Bámulom 
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elméjét és leleményét, melylyel ily kiváló gé
pezetet tudott megalkotni, de kijelentem, hogy 
találmánya nem nekünk való. Vigye vissza 
Isten hírével. 

Az ifjú Edison e csalódása után fogadta 
meg, hogy nem bíbelődik soha többé oly 
problémával, melynek határozott gyakorlati 
értéke nincs. És megtartotta fogadását. így 
tette lehetővé találmánya: a fonoplex segítsé
gével az egyidejű táviratozást és telefonozást 
ugyanazon a dróton, megnyitva ezzel az új
kori haladás egyik legfényesebb korszakát. És 
így született meg a fonográf, mely Edison
nak teljesen önálló és legbámulatosabb talál
mánya. Talán nem is a legutolsó. Mert a 
Menío Park varázslója teremtő gondolatokkal 
jár-kel még titokteljes boszorkány - konyhá
jában. 

A REPÜLŐ EMBER 
Úgyszólván napról-napra tökéletesednek a 

repülőgépek és mint a közel jövő eseményé
vel számolhatunk azzal, hogy a repülőgép 

rendkívül hajlandó ily új nyelvek megtanu
lására, holott ezek sokszor nagyon is kompli
káltak. Ilyen például a lovaglás, a mely oly 
sokoldalú és szerves összeköttetést kivan a ló 
mozgásával, sőt még idegrendszerével is, a 
melyről a legtöbb embernek, köztük sokszor 
még azoknak is, a kiknek öntudatlanul meg
van ez az érzéke, fogalma sincs. Ezen össze
köttetés természete — bár első pillanatra kü
lönösnek látszik — legjobban úgy fejezhető 
ki, hogy a lovas szalad, de a ló lábaival. Eb
ben benne van az, hogy a gyakorlott lovas 
érzi a talaj különbözőségét, idejében érzi, ha 
a ló botlani kezd, már az elugrás pillanatá
ban érzi, sikerűit-e az ugrás vagy sem, stb. 
Idejében észreveszi a ló szándékát p l , ha meg 
akar szaladni és száz meg száz apróságot. 

Az automobil a sebesség érzetén kívül egész 
sereg finom érzet értését és jelentőségének fel
fogását kívánja meg a vezetőtől. Az érzékeny 
kormányszerkezet használata, a lassítás-gyorsí
tás nemcsak hogy nagy ügyességet, hanem 
valóságos külön autoidegrendszert, autoembert 
kivan meg. 

Egy jó, szolid repülőgép [vezetéséhez már 

gépet, a melytől a háború megszüntetését 
remélik. 

A repülőgép elterjedése folytán meg fog vál
tozni az ember ítélete a távolságokról, az út 
és a határ fogalma mindjobban háttérbe lép 
elmosódik. Mindent összevéve, a repülőgép 
növeli ós differencziálja az ember öntudatát 
sok dologban teljesen átalakítja gondolkodá
sát, a mi pedig gazdasági ós társadalmi téren 
beálló hatását illeti, ahhoz legfeljebb a gőz
gépé fogható. 

Ifj. báró Szentkereszti Zsigmond. 

MISS RANDOLPH UTAZÁSA. 
BEGÉNY. (Folytatás.) 

Irta C. N. és A. M. Williamson. 

Nyolcz órakor szándékoztunk indulni, mint
hogy több mint ötven mértföldnyi utat kellett 
megtennünk Newhavenig, hol a kocsit még 
aznap éjjelén hajóra akartuk vitetni; de Ratt-
ray kissé nehezen tudta a kocsit indítani és 
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kívántam, bár neked is volna ebben részed. 
Arról ábrándoztam, hogy megtéríthetlek téged 
is. Oh, mily kevéssé prófétai volt az én lelkem ! 

Egyszerre, midőn körülbelül óránkénti tíz 
mértföldnyi sebességgel meredek halmon fel
felé igyekeztünk, a kocsi megállt, sőt tán még 
hátra is szaladt volna, ha Rattray nem alkal
mazza a fékezőket. «Mi baj?» kérdeztem, mi
alatt Mary néni görcsösen szorongatta karomat. 

«Csak elszakadt egy hajtószíj, miss, — vála
szolt komoran. — Ez annyit jelent, hogy húsz 
perczig késünk; egyéb baj nincs. Sajnálom, 
hogy a hölgyeket fel kell zavarnom. Új hajtó-
szíjak és hajtószíjkapcsok az ülés alatt talál
hatók. Szerszámok a kocsi fenekén vannak.» 

Nagy megkönnyebbülésünkre szolgált, hogy 
nagyobb baj nem történt. Át kellett látnunk, 
hogy nagy hálával tartozunk a gondviselésnek. 
Mindenesetre azonban fel kellett tápászkod
nunk kényelmes ülőhelyünkből, a teakosarat 
és a lábmelegítőket a kocsi fenekéről felvenni 
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az örvendetes reményben él, hogy hasonló baj 
nem fog többé bekövetkezni. 

Egészen rendben folyt minden a lunch 
idejéig, melyet egy igen kedves vendéglőben 
költöttünk el George Meredith háza közelében. 
Ezután megint félórába telt, míg a kocsit meg 
lehetett indítani, Rattray majd megpukkadt mér
gében. Olyan érzésem volt, mikor néztem a 
fogatyúval való hasztalan babrálását, mintha 
elefántok taposták volna testemet. A baj, úgy 
mondta, az, hogy a «kompresszió igen nagy» 
és «hátralő» a kocsi,—Isten tudja, mit jelent 
ez. Mikor már kezdtem lemondani minden re
ményről, nekiiramodott a gép és ismét folytat
tuk utunkat minden bút feledtető gyönyöi'ű 
vidéken át. Négy óra felé a legdicsőbb hajtás 
közepette egyszerre egy «r-r-cs», a kocsi az 
egyik oldal felé csúszik, Mary néni hangosan 
felsikolt, mozdulatlanul állunk az út közepén, 
o Eltört a láncz», morogja Rattray. 

Még egyszer fel kellett ugorni, a teakosarat. 
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kezefejét, ő felkiáltott, egyet rúgott a kereken 
és az út füves részére ment, a hol én a szür
kületben csak homályosan láttam, a mint a 
szájához tartotta a kezét és hol hátra, hol 
előre támolygott. Annyira hasonlított egy dü
höngő koboldhoz, hogy alig tudtam nyugodt 
hangon kérdeni tőle, vájjon nem sérült-e meg 
nagyon. «Majd letört a kezem, miss, ennyi az 
egész», mormogta. Végtére ismét rávetette ma
gát a rettenetes fogantyúra, megtalálta a mód
ját, hogy a kocsit megindítsa, és hajrá, men
tünk előre. 

A mint egy városban, melynek Rattray sze
rint Lewes a neve, dombon felfelé hajtottunk, 
észrevettem, hogy a kocsi nem halad a szokott 
rugalmas erővel. «Erőveszteség», vetette oda 
amúgy félvállról Rattray arra a kérdésemre, 
hogy mi a baj ; és ezzel meg kellett elégednem, 
bár szerettem volna tudni, mit akar mondani. 
Lewesben, azt hiszem, eltévesztette az utat 
(egészen sötét volt már s csillagtalan éjszaka); 

valóságos , közlekedési eszközzé válik. Ennek 
úgy tudományos, mint gazdasági és társadalmi 
szempontból rendkívül nagy hatása lesz, a 
mely előre szinte beláthatatlan, épen ezért 
sokszor a legcsekélyebb tudás nélkül már ren
geteget írtak erről a kérdésről. Talán ép ily 
érdekes, de mindenesetre sokkal áttekinthe
tőbb az a kérdés, hogy mily hatást tesz a 
repülés az ember gondolat- és érzelemvilágára, 
mert itt már analógiákra és részben tapasz
talatokra támaszkodhatunk. 

Minden új szerszám bizonyos mértékben 
fejleszti az emberi idegrendszert. Egyszerű 
példát véve, minden fogó vagy vágó szerszám
nál a tapintási és az izomérzék egészen új 
benyomások alatt áll, a melyeknek jelentését, 
értelmét meg kell tanulni. Így válik a kapcso
lat szervessé, a szerszám mintegy meghosz-
szabbítása lesz a szervnek. A vívókardot érő 
ütések értelmét csak az foghatja jól fel, a ki
nek a vívás vérébe ment át, a kinek tapin
tási érzéke szinte a kardba költözött és a ki 
a vívás közben előálló izomórzeteket pillanat
nyilag értelmezni tudja. Minden szerszám, 
eszköz külön nyelven szól az idegekhez, s en
nek értelmét és jelentését teljesen meg kell 
tanulni Az ép és jól fejlődött idegrendszer 
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alig kell valami finomabb érzék (nem a mos
tani sport-repülőgépekről szólok) és ilyen érte
lemben csak a repülő sport (motor nélkül) fej
leszti, differencziálja az idegrendszert. Annál 
nagyobb mértékben növeli az emberi öntuda
tot, büszkeséget. Az ember a kiválóságot a ma
gassággal fejezi ki, illetve abban szemléli. Az 
uralkodót trónusra ülteti, a görögök isteneiket 
az Olympusra képzelték. A magasan, hegy
völgy felett tova repülő, száguldó ember egyéb
ként is emelkedettebbnek, többnek érzi magát. 
A tülekedő, lármás, füstös város fölé emel
kedve, a lüktető lárma gyenge, szelid zson
gássá válik, mire feljut hozzánk. A kedélynek 
valóságos elikszirje lehet egy ilyen légi uta
zás, hol lecsillapulnak a zaklatott idegek, a 
tüdő friss levegővel telik meg, a gondolkodást 
békesség szállja meg. Belátva a kicsinyes tüle
kedések czéltalanságát, talán legnagyobb ellen
ségével is kibékülne az ember. 

És ezt is a háború eszközévé akarják tenni?! 
Különben ezen nem is csodálkozhatunk, mikor 
a katonákat Jézus nevében viszik gyilkolni. 
Harcz a levegőben még gondolatnak is bor
zasztó. A kik annyira optimisták, hogy társa
dalmi átalakulás nélkül is lehetségesnek tart
ják a világbékét, bizalommal várják a repülő

félórai Jié3ésünk^volt, a mi annál inkább bősz 
szántott bennünket, mert jó sokan látniJakar 
ták és be is várták indulásunkat. Végtére 
mintha puskából kilőtték volna, meglódult a 
kocsi és igen szépen haladt, középen ketté
vágva Mary néni harminczkettedik sóhajtását. 

Néhány órán át minden jól ment. A városon 
kívül voltunk, kedves, hullámos angol vidéken. 
Kocsink, melyről Mr. Cecil-Lanstown azt állí
totta, hogy felülmúlhatatlan dombmászó, vára
kozásomnak megfelelőn igazolta dicséretes hí
rét. Hideg volt a levegő, de testünk nem bor
zongott, a vér szinte pezsgett bennünk, a mint 
vidáman röpített a kocsi. Tudod, milyen fagyos 
teremtés Mary néni. 0 sem panaszkodott a 
rósz idő miatt és alig volt szüksége a lábmele
gítőre. Ez aztán élet! mondottam magamban. 
Ugy tetszett, hogy még nem ismerkedtem meg 
a fizikai élvezet tetőpontjával, míg gépkocsiban 
nem hajtottam. Kellemesebb érzésem volt, mint 
mikor tökéletesen sima padlón, kitűnő tánczos-
sal, felülmúlhatatlan zeneszóra tánczot lejt az 
ember, vagy ételhez jut, ha rettentőn éhes; 
vagy tűz fölé tartja a hidegtől megmerevedett 
kezét; vagy megfürdik, miután egy egész forró 
napot poros vasúton töltött. Nagyobb magasz-
talást már nem mondhatok, nemde? És azt 
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és Rattray elől levő üres ülésére áthelyezni, a 
vastag lábpokróczot leszedni és lábunkat ma
gasra felhúzni, mialatt a padozatdeszkát fel
emelték; azután felálltunk, hogy eltávolíthas
sák az ülésről a párnákat és felemelhessék a 
láda fedelét. Igyekeztünk vagy legalább én 
igyekeztem elképzelni, hogy mindez a mulat
ság kiegészítésére szolgál, de egy kicsit nyo
masztó volt Rattrayt hallgatni, a ki magában 
beszélve mormogott és nyögött, mialatt leol
dotta a málnát, levette a kocsi hátulsó ré
széről, hogy hozzáférhessen a belső elsza
kadt hajtószíjhoz és ez utóbbit mérgesen le
csapta a poros országútra. 

A késés inkább félórai volt, mint húsz 
percznyi. Kétszeresen hosszúnak tetszett, mert 
fárasztó mulatság volt Mary nénit mulattatni, 
hogy ne ismételje folyvást: «Lám, előre mond
tam !» De a mint egyszer útra keltünk, mire 
két mértföldet tettünk meg, már el volt feledve 
a kis kellemetlenség. Ez a különös sajátsága 
megvan az automobilsportnak. Oly boldognak 
érzi magát az ember, mikor jól megy minden, 
hogy elfelejti az elmúlt baleseteket és abban 

lábmelegítőket, pokróczokat félretaszítani és 
magunk is elkotródtunk Rattray útjából, hogy 
az ülés alatti tartóba helyezett szerszámokhoz 
és tartaléklánczokhoz férhessen. Arra a nézetre 
kezdtem térni, hogy a kocsi talán nincs oly 
czélszerűen berendezve utazási czélokra, mint 
eleinte képzeltem, de a világért sem árultam 
volna el ezt a gondolatot — legalább akkor 
még nem. Kaptam azon, hogy ime, kitűnő 
alkalom nyílt teázni, tehát ki is nyitottam a 
teakosarat és valóságos pikniket rendeztünk az 
út szélén, mialatt Rattray a lánczczal vesző
dött. Nem volt nagyon hideg és örömmel gon
doltam, hogy hasonló gyönyörködtető stáczió-
kat fogunk tartani valamely melegebb éghajlat 
alatt a «hullámzó Loire partjai mellett*, a hogy 
elegánsan magyaráztam Mary néninek, ki azon
ban csak ennyit mondott: « Bizonyára én is 
reménylem, édesem*, még pedig oly hangon, 
mely az időjárásnál is fagyosabb volt 

Legalább félórába telt, míg Rattray kellőn 
odaerősítette a lánczot; erre aztán megint a 
szokott nehézséggel járt az indítás. Egyizben 
a fogantyú körüllódult és megütötte Rattray 

bármint legyen, nagyon sokat kerülgettünk 
ide-oda és végtére egy síksághoz értünk, me
lyet a homályban elmosódó meszes dombok 
környeztek és alig észrevehető csillogása folyó 
hasított. Mary néni visszasülyedt sokat kifejező 
hallgatásába; a kocsi oly lassan mászott, 
mintha valami megsebesült élőlény volna; 
végtére mégis elértünk a newhaveni mólóhoz 
és a hajóra vitettük a podgyászt. Rattraynek a 
kocsival a teherhajón kellett utánunk jőni. 
így végződött az első napon a leczke, mely 
tíz órát vett igénybe és — ha okosabbá tett, 
legalább ép oly mértékben el is szomorított. 

Mary néni aludni tért, mihely a hajóra ke
rültünk; de engem nagyon felizgatott az a 
gondolat, hogy meg fogom látni Francziaor-
szágot és ezért a fedélzeten maradtam a meleg 
köpenybe burkolódzva, melyet eredetileg ko
csin való használatra vásároltam. A csatornán 
való átkelés felséges volt és a mint Dieppe 
közelébe értünk, láthattam mészszirteket és a 
kikötőbe vezető mólón egy nagy ösztövér fe
születet . . . Úgy éreztem magamat, mint a ki 
álmodik, midőn az embereket francziául hal-
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lottam csacsogni és senki sem talált ebben 
valami feltűnőt; nagyon megtetszettek a 
douanier-k, a czifra katonák és a kék blúzos 
vasúti hordárok. Természetesen holt idénye 
volt ekkor Dieppenek, de mi a tenger mellett 
levő hotelbe szálltunk. Nagyon kellemes volt 
a Francziaországban töltött legelső nap reggelén 
kissé későn ébredni, nézni az ablakon át a ve¬ 
rőfényes víztükröt, a kis vöröses-barna vitorlás 
halászcsónakokat és élvezni az erős kávé és 
finom sült zsemlyék valóságos mennyei illatát. 

Jóval később a kikötőhöz ballagtam, hol úgy 
találtam, hogy a teherhajó már megérkezett és 
Eattray a kocsival partra szállt. Ez az ember 
most igazán mosolylyal üdvözölt. Most először 
mutatta magát szolgálatkésznek és használha¬ 
tónak. Mindent elvégzett, teljesítette a fizetést 
a vámházban és kiállította a szükséges iratokat. 
Azután gépkocsin vitt vissza a hotelbe, de 
minthogy már majdnem déli tizenkét óra volt, 
úgy gondoltam, helyesebb lesz másnap reggel 
indulni Paris felé, hogy hosszú, akadálytalan 
utat tehessünk. Parisban Mary nénivel termé¬ 
szetesen legalább egy hétig óhajtottam tartóz¬ 
kodni. Kattray megígérte, hogy alaposan átvizs¬ 
gálja a kocsit és nem kell majd balesettől tar¬ 
tani útközben. 

Meglehetős sokaság gyűlt körénk — barát¬ 
ságos, jólelkű emberek — mikor útra készen 
állottunk a hotel istállója melletti udvaron. 
Ott volt a szálló tulajdonosnője, olyan csinos, 
mint egy baba; a hordárok, zöldkötényes házi¬ 
szolgák mereven bámészkodva álltak mellette; 
néhány asszony a szögletben ruhát mosott és 
abbahagyta munkáját; egy csomó pajzán piczi 
iskolásfiú, rövidre nyírott hajjal, bőröves fekete 
blúzokban nyüzsgött körülünk, élénk taglejté¬ 
sekkel magyarázgatva egymásnak a kocsi szer¬ 
kezetét. Eattrey olajkorsót tartva sürgött-for-
gott, aztán felrakta a podgyászt és íme, készen 
álltunk. Több méltósággal, mint önbizalommal 
kapaszkodtam a magas ülésre Mary néni mellé. 
Ezúttal csak egyet fordult a fogantyú és már 
indult a kocsi, oly szeszélyes az a különös 
bestia, az automobil. Egyik nap félóráig kell 
küzködni a fogantyúval, a következő napon 
egyetlen érintés életre kelti a készüléket és 
senki sem képes megmagyarázni, miért van ez 
így. Köszöngetve madamenak és embereinek, 
kecsesen kigördültünk a hotel udvarából, mi¬ 
alatt Eattray egész tust fúvott kürtjével. Nagy¬ 
szerű start volt! 

Dieppe utczáit azok az iszonyú egyenlőtlen 
kövek burkolják, melyeket a franczia a pavé 
névvel jelöl és azokon oly lármával és csöröm-
pöléssel zökkentünk végig, mintha csupa tányér 
volna a kocsi terhe. Látszott, hogy a kocsi na¬ 
gyon szilárd és súlyos alkotmány; ez pedig -
mondaná Mr. Cecil Lanstown, — egyik nagy 
érdeme. Tölgyfából való, egy hüvelyk vastag¬ 
ságú és összetörhetetlen-. Még egy előnyös tu¬ 

lajdonsága, hogy szilárd abroncsai vannak a 
borzasztó pneumatik helyett, a mely örökké 
pukkad és kilyukad és véghetetlen sok alkal¬ 
matlanságot okoz. Szilárd abroncsokkal mindig 
teljes biztonság jár, — mondogatta Mr. Cecil 
Lanstown. Mindazonáltal elgondolom, milyen 
megnyugtató dolog, ha olyan utakon, mint á 
dieppeiek, pneu van az ember kerekén, a 
hogy azokat rövidítve nevezni szokás. Csilin-
gel, csikorog a belső gépezet és a kocsi vala¬ 
mennyi laza része. Egészen idegessé lettem 
tőle. 

De nemsokára a városon kívül voltunk, pá¬ 
ratlanul sima országúton. «Route nationale* 
ez, — monda Eattray, - - és ilyennél jobbat 
sehol sem találni a világon. A szekér úgy gu¬ 
rult rajta, mint a tekeasztalon a golyó. Még 
Mary néni is így szólt: «Jaj, ha mindig ekkép 
menne. D Mindjobban fellelkesültem. Büszkén 
mosolyogtam és köszöngettem az út mellett, 
kopár kertjeikben dolgozó parasztoknak. Sőt 
már hajlandó voltam Eattraynek fekete bőr¬ 
kabáttal födött vállát megveregetni. Ez, ez 
igazi élet volt! Sütött a nap, a friss levegő 
dallamosán zúgott fülünkbe, a kocsi szaladt, 
mintha egy óriás erejével birna. Oly független¬ 
nek éreztem magamat, mint a czigány a kara¬ 
vánban, csakhogy olykor ez utóbbinak a sebes¬ 
ségével futottuk be utunkat. A vidék valóságos 
panoráma gyanánt tárult fel előttünk. Minden 
fordulatnál el voltam készülve egy kalandra. 

Szinte röpültünk az elragadó zöldelő tájékon 
át, melyet óriási gyümölcsösök borítanak, úgy, 
hogy ott terem — mint Mary néni égy útirajz¬ 
ból olvasta - - a híres cidre de Nomiamlie. 
Arra gondoltam, milyen gyönyörű piros mezt 
fog ez a föld lassankint ölteni. Majd hirtelen 
a keskeny útról igen szélesre és kanyargóra 
tértünk, a hol tág kilátás nyílt a hullámos 
tájékra és a fehér városra, mely úgy tűnt fel̂  
mint a madárfészekbe repült pillangó. A völgybe 
vezető hosszú úton Eattray körülbelől órán¬ 
kénti harmincz mértföldnyi sebességgel eresz¬ 
tette neki a kocsit és Mary néni kezével épen 
görcsösen megragadta a korlátot, midőn valami 
sóhajtásféle hallatszott a kocsi belsejéből, mire 
az megállt, hogy pihenjen egyet. 

Eattray leugrott és nagy zavarban szemlét 
tartott. «Nem látom, mi a hiba, miss; le kell 
szednem a podgyászt, hogy belül nézzem meg 
a kocsit.» Ennek különös sajátsága, hogy min¬ 
den működésben levő része szerényen el van 
rejtve a főtömeg alatt. Ez jó védelem a ned¬ 
vesség és por ellen, mint Mr. Cecil Lanstown 
meg is magyarázta nekem, de egy kicsit alkal¬ 
matlannak tetszhetik, hogy minden podgyászt 
le kell hurczolni, valahányszor meg akarják 
vizsgálni a gépezetet. Nem tartott sokáig an¬ 
nak kutatása, hogy mi volt a baj. A «szívócső», 
mondta Eattray, meglazult (bizonyára a Dieppe 
városi pavé okozta zökkenések folytán) és így 
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a «gőz nem juthatott el a szénsavfejlesztőből 
az exploziós kamarába.» 

Ezt én nem értettem meg teljesen, de érez-: 
tem, hogy a szegény kocsit nem érhette gáncs. 
Ki várhatná tőle, hogy szívócső nélkül szalad¬ 
jon? Nem volt «csavarkukss a szorosabb össze¬ 
kapcsolás létesítésére') és Eattray sötét czélzá-
sokat tett egyéb bekövetkezhető zavarokra. 
Három franczia fiacska kézi targonczával oda¬ 
jött bámészkodni. Kodakkal lekaptam őket és 
a képet a jelen levélhez csatolom szenvedéseim 
illusztrálására. 

Nos, midőn Eattray a szorosabb kapcsolatot 
csavarral létrehozta, a hogy erejétől telt (és 
tettek-e ennél többet a mi államférfiaink a pol¬ 
gárháború után?), ismét útnak eredtünk, sietve 
haladtunk a völgyben fekvő városon keresztül 
(neve Neufchátel-en-Bray, mint Murrayből ki¬ 
böngésztem) és nagyon jóleső sebességgel gör¬ 
dültünk a szép vidéken végig, mígnem — dél¬ 
ben — Forges les Eaux piaczára rontottunk. 
Épen vásárt tartottak ott, midőn mi lassú tem¬ 
póban sétakocsiztunk a nyüzsgő place-on át, 
melynek élénkségét a sok sátor, a pulykák 
rud-rudolása, a tehenek bőgésé növelte. Csak 
egy tisztességes vendéglő kínálkozott és a salle 
á manger tele volt hangosan beszélő, ravasz, 
ránczos, barna, álarczhoz hasonló arczú parasz¬ 
tokkal, a kik ép oly zajjal végezték az evést, 
a milyennel beszélgetni szoktak. 

A terem annyira zsúfolt volt, hogy Eattray¬ 
nek a mi asztalunkhoz kellett ülnie, és ámbár 
ezt jó demokrata létemre nem kellett volna 
rósz néven vennem, kissé kényelmetlenül érez¬ 
tem magamat, mert az ő modora — no, jobb, 
ha ezzel nem foglalkozunk. A lunch azonban 
igen jó volt, egészen francziás és olyan olcsó! 
Sietve fogyasztottuk el, de félórát veszített 
Eattray a kocsi víztartóinak megtöltésével (mi-
végből természetesen le kellett hurczolnia a 
podgyászt) és a csapágyak olajozásával. Mikor 
Forges les Eauxból tovább indultunk, oly sike¬ 
rűit volt a start, hogy reményeim újra éledtek. 
Bizonyosnak tarthattuk, hogy egészen jókor 
érkezünk Parisba, de alig hogy a városból ki¬ 
értünk, az egyik láncz igen kecsesen lecsúszott 
az országúira. 

Azt lehetne hinni, hogy a világon á legegy¬ 
szerűbb dolog lett volna a lánczot visszacsúsz¬ 
tatni helyére, de kitűnt, hogy az egy cseppet 
sem volt könnyű. Eattray megint félóránál 
tovább kínlódott vele (úgy veszem észre, min¬ 
den igazítás legalább félórát igényel ennél a 
kocsinál, gyakran még több idői), halk hangon 
mindenféléket mondogatott, a miket Mary néni 
azért nem hallhatott, mert nagyon süket, én 
pedig nem akartam hallani, mert méltóságo¬ 
mon alattinak tartottam. Végre nem állhattam 
tovább és ingerülten megjegyeztem: «Ön rósz 
katona volna; a jó katona mindennel boldogul 
és férfiasán viseli sorsát. Ön semmivel sem 
boldogul.» 

((Mind lehetséges, miss, - - felelt komor ko¬ 
boldom, — de a katonák emberekkel küzdenek, 
nem beste gépekkel.» 

«E1 is esnek a csatában*, — mondám én. 
«Vannak dolgok, melyek miatt megkívánja 

az ember a halált*, — mormogta vissza. És 
erre már elhallgattam, ámbár folyvást hallot¬ 
tam hajtogatni, hogy minden istenadta csavar 
meglazult; őt gépésznek szerződtették, nem 
kocsikészítőnek; ha már kocsikészítő, nem oly 
szerencsétlen fejű, hogy ehhez hasonló kocsit 
csináljon, inkább akasztófára kerülne.4 

(Folytatása következik.) 

BÁRÓ SPLÉNY ÖDÖN. 
1842—1909. 

A fővárosi társaság egyik közismert és tisz¬ 
telt alakját ragadta el a halál miháldi báró 
Sjtlény Ödön személyében. A czukorbetegség-
hez, mely régóta lappangott benne, a nélkül, 
hogy nyugtalanító méreteket öltött volna, vá¬ 
ratlanul gyomorfekély járult, mely három nap 
alatt megölte az életerősnek látszó, daliás, 
szép embert. . 

Báró Splény Ödön régi híres nemzetségből 
származott. Ősei a XVI. századból jöttek át a 
katholikus Tirolból és hazánkban a reformáczió 
első úttörői közé tartoztak. A hitélet ápolása 
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mellett a Splény-ek főleg a katonai és a po¬ 
litikai pályán gyűjtöttek érdemeket. Míg sok 
kiváló hadvezér került ki a családból, az el¬ 
hunyt ősei inkább az állami szolgálatban tűn¬ 
tek ki. Szépatyja Splény József (1744—1836.) 
koronaőr és valóságos belső titkos tanácsos, 
nagyatyja Károly (1780—1863.) kamarás, atyja 
Henrik (1811—1893.) országgyűlési képviselő 
és földbirtokos volt 

Az elhunyt báró Splény Ödön a nyitra-
megyei Csermenden született 1842 november 
24-én. Őseitől leginkább a harczias szellemet 
örökölte. Már gyerekember korában, mint a 
6. vértesezred hadnagya részt vett az olasz 
hadjáratban. Később Kecskeméten jogászkodott 
és 1867-ben hivatalt vállalt Fehérmegyóben. 

De a száraz hivataloskodás nem felelt meg 
heves vérmérsékletének s a mikor a honvéd¬ 
séget szervezték, ő is belépett főhadnagyi mi¬ 
nőségben s a Ludovica Academia felállításakor 
(1873.) az új intézet tanárává neveztetett ki. 
1876-ban századosi ranggal vonult nyugalomba, 
hogy barátja, báró Baldácxy Antal meghívá¬ 
sára, ennek bélai uradalmát kezelje. 

A legeredményesebb tevékenysége azonban 
a fővárosi rendőrség szervezésének idejére esik. 
1885-ben rendőrkapitánynyá nevezték ki s eb¬ 
ben az évben, különösen az országos kiállítás 
tartama alatt s annak területén szerzett ma¬ 
radandó érdemeket a példás rend meghono¬ 
sításával s fentartásával. 

Később (1886.) a detektiv-osztály szervezé¬ 
sével bízták meg. Ebben a minőségben is, úgy 
tapintattal párosult erélyével, mint nagy kö-

MOSTAR. 

rültekintő buzgalmával általános elismerésre 
tett szert, 1890-ben rendőrtanácsosi ranggal a 

ORSZÁGÚT A VERBÁSZ FOLYÓ VÖLGYÉBEN. 

K É P E K AZ A N N E K T Á L T T A R T O M Á N Y O K B Ó L . Kullman Vilmos fölvételei. 

IV. kerületi kapitányságot vette át és nyuga¬ 
lomba vonulásáig vezette. 

Sokoldalú érdemeiért számos kitüntetés érte : 
A király a Ferencz József-rend lovagkeres/.t-
jével díszítette föl, — megkapta a Takova-rend 
tiszti és commandeur-keresztjét, a szerb fehér 
sas-, a német Mária-, a perzsa nap- és orosz¬ 
lán-rendet. 

Báró Splény Ödön a főváros társas életében 
is előkelő szerepet játszott, úgy is mint a 
magyar szent korona vörös kereszt-egyletének 
főmegbizott-helyettese, úgy is mint az Országos 
Kaszinó szellemes és nagyműveltségű tagja, 
de minden egyéni jeles tulajdonságain kívül 
úgy is, mint a magyar közönség bálványozott 
kedvenczének, fílalia Lujzának férje. 

1881-ben volt az esküvőjük, mindenki előtt 
emlékezetes, nagy éi-deklödés mellett. Példásan 
boldog házaséletüknek csak a halál vetett 
véget. Valóban Philemon és Baucis-ra emlé¬ 
keztető gyöngédség jellemezte a házastársak 
szeretetét. A nagy művésznő hűségesen gon¬ 
doskodott, hogy férjének minden kívánsága 
teljesüljön, a férj pedig a színházban a leg-
rajongóbb publikuma volt (egy felléptéről se 
maradt el) - - a manánéletben pedig minden 
legapróbb göröngyöt is el akart söpörni út-
jából. 

A mólyen sújtott özvegy zokogva mondta: 
— Szegény Ödön! Mennyit fáradt, hogy 

visszavonulhassak, hogy megpihenhessek. 
Majd csüggedten tette hozzá; 

- Nem érte meg . . . és talán én se fogom 
megérni! 

Kidőlt a támasz, elsorvadt a segítő kéz. De 
reméljük, hogy a csüggedés alaptalan : A halóit 
iránt - - a Kegyelet, az élő iránt - - a Hála 
befejezi a nemzeti kötelesség feladatát. 

K. E. 

NORDENSKJÖLD BUDAPESTEN. 
Századunk elején valóra vált az a sokfelől 

hangoztatott régi óhajtás, hogy nemzetközi vál¬ 
lalkozásban több állam fogjon össze a déli 
sarkvidék feltárásának küzdelmes és koczkáza-
tos munkájára. Közösen megállapított prog¬ 
rammal indult útnak az angol, a német, a 
svéd és a skót expediczió, hogy lehető sok 
oldalról közelítse meg a titokzatos Antarktiszt, 
földünk legnagyobb ismeretlen területét. 

Ma már valamennyi expediczió visszatért 
hazájába. Szakszerű jelentéseikből képet alkot¬ 
hatunk az utazások tudományos eredményei¬ 
ről, üti leírásaikból pedig a kutatók küzde¬ 
lemmel teljes életéről. Igazi hősei ők a béké¬ 
nek s a kultúrának. 

* 
A svéd expediczió vezetője, Ottó Nordens-
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kjöld, a Magyar Földrajzi Tárbaság meghívá¬ 
sára Budapestre érkezett s holnap, január 11-én 
érdekes előadásban fogja ismertetni tudomá¬ 
nyos eredményekben és kalandos eszmények¬ 
ben egyaránt gazdag utazását. (Előadását német 
nyelven tartja meg az Uránia tudományos 
színházban, este félnyolcz órakor.) 

Gazdag és sokirányú tudományos program¬ 
mal hagyta el hazáját Nordenskjöld, hogy út¬ 
ját az ismeretlen «harcztér» fölé vegye. Feladata 
volt az Atlanti-óczeántól délre eső sarki tájak 
kikutatása. Ezek az Antarktisznak hozzánk leg¬ 
közelebb eső, de legkevésbbé ismert vidékei. Ér¬ 
dekes új eredményeket várt a földtani viszonyok 
tanulmányozásából s főkép a dél-amerikai szá¬ 
razföld geológiájával való összehasonlításából. 
A Nyugati-Antarktisz geológiai és paleontoló¬ 
giái feltárása szolgáltatta valóban az expediczió 
legjelentősebb tudományos eredményeit. Nor¬ 
denskjöld kutatása alapján csaknem teljes bi¬ 
zonyossággal megállapítható a szerkezeti össze¬ 
függés Dél-Amerika és a Déli-Sark vidék szá¬ 
razföldje között. A nagy számban talált kövü¬ 
letek világosan tanúskodnak róla, hogy arány¬ 
lag nem is régi geológiai korban enyhe, sőt 
forró éghajlat uralkodott itt; tarka növényzet 
és gazdag állatvilág élénkítette és népesítette 
be a manapság szinte élettelen pusztaságot. 

Meteorológiai megfigyeléseik meglepő ada¬ 
tokkal gyarapították az Antarktisz eme részei¬ 
nek éghajlatáról való ismereteinket. Feltűnt 
az átlagos hőmérséklet (— 12° C) alacsony 
volta, a mi határozottan kontinentális befo¬ 
lyásra vall. Az északi félgömbön - - és ez 
nyilván a kontinentális tél kemény hidegeinek 
tulajdonítandó - Jakuck környékén, az ázsiai 
szárazföld belsejében tapasztaltak ilyen alacsony 
átlagos hőmérséket. 

A téli időszak borzalmait nagyban növelték 
a rettenetes szélviharok. Egyetlen sarki expe-
diczió sem jegyzett még fel óránkint száz¬ 
negyven kilométer sebességgel rohanó orkánt, 
a milyeneket Nordenskjöldék éltek át téli ál¬ 
lomásukon. Nagyobbrészt délnyugati viharok 
dühöngtek. Megtörtént, hogy az észlelő-állomás 
tetejét leszedte a vihar s elsodorta magával 
több száz lépésnyire. A szél átlagos sebessége 
a téli hónapokban (1902 márcziusától október 
végéig) tíz méter volt másodperczenkint -
olyan rekord, a minőhöz foghatót egyetlen 
sarki expediczió sem tapasztalt soha. 

A szokatlanul kegyetlen telet fagyos nyár 
követte. A jég óriási mennyiségben halmozó¬ 
dott össze. Ebben a nyári jégtorlódásban ve¬ 
szett oda az utazók hajója is. 

Az utazás szorosan vett földrajzi eredményei 
is figyelemreméltók. A Nyugati-Antarktisz tér¬ 
képét a svéd délsarki expediczió lényegesen 
módosította. 

Megbecsülhetetlenek az oceanográfiai, bioló¬ 
giai, botanikai és zoológiái megfigyelések ta¬ 
nulságai. Gyűjteményeik és följegyzéseik egy 
része hajójukkal együtt áldozatul esett, de 
szerencsés intézkedés folytán nagyobbrészt biz¬ 
tonságba helyeztettek. 

Ottó Nordenskjöld unokaöcscse Erik Nor-
denskjöldnek, az északkeleti átjáró hírneves 
fölfedezőjének. A geológia professzora a gőte-
borgi egyetemen. 1869-ben született, tehát 
expedicziója idején alig múlt harmincz éves. 
1900-ban utazott először az «Antarctic»-on, 
mint az Amdrup vezetése alatt álló dán grön¬ 
landi expediczió geológusa. Beutazta más al¬ 
kalommal Dél-Amerika déli részét és a Tűz-
földet is. Vágyott kiterjeszteni kutatásait a 
Horn-fokon túl elterülő ismeretlen tájakra. 
Délsarki útjára nyolcz tudományos munkatár¬ 
sat választott maga mellé honfitársai közül. 
Buenos Airesben az argentiniai tengerészet 
egyik fiatal tisztje csatlakozott még hozzájuk. 

A svédek kicsiny hajója, a sarkvidéki jég¬ 
ben többször kipróbált «Antarctic», 1901 októ¬ 
ber havában szedte fel horgonyait Göteborg 
kikötőjében. Újesztendő elmúlt, mire az első 
jéghegyekkel találkoztak a Déli-Shetland szi¬ 
getek közelében. Az Orléans- és a Gerlache-
csatornán igyekeztek lefelé hatolni, de a jég 
kedvezőtlen állapota miatt kénytelenek voltak 
visszafordulni. Megállapítván'a Louis-Phiiippe-
föld, a Palmer-, Danco- és Graham-föld össze¬ 
függését, 'az Antarctic-szoroson át az Erebus-
és Terror-öböl felé^vették útjokat. Ennek déli 
részén, a kis Snow-Hill szigetén, túl a déli 
szélesség 64. fokán, telelő-állomást rendezett 
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be Nordenskjöld öt társával együtt. A hajót 
pedig 1902 februárjában visszaküldte a Falk¬ 
land-szigetekre, hogy f elvevén ottan az időköz¬ 
ben Európából oda érkezett Gunnar. Anders-
sont, az expediczió másodparancsnokát, a 
következő tavaszon visszatérjen értük téli 
szállásukra. 

Nordenskjöld kicsiny csapata fáradhatatlan 
munkában töltötte a nyarat. Bár a télies idő¬ 
járás sok bajt és veszedelmet zúdított reájuk, 
a közeli szigetekre és az Oszkár király föld¬ 
jének keleti partjaira tett szánkirándulásaik 
gazdag földrajzi felfedezésekkel jutalmazták 
fáradságukat. 

Már egy esztendőt töltöttek ebben a rettentő 
magányban. Türelmetlenül, kínos aggodalom¬ 
mal kezdték várni a hajót, hogy önkéntes 
száműzetésükből hazatérjenek. Kótszerte nyo¬ 
masztóbb érzések közt teltek a napok, a mikor 
rájuk borult a második sarki éjszaka. Majd 
dfelvirradts ismét a tavasz, s október elején 
útnak indultak észak felé. 

Két héttel később csodálatos látomány jelent 
meg előttük. Egy meredek sziklafal aljában 
két sötét alak közeledett. Előbb pingvineknek 
hitték, majd megismerték, hogy emberi lények. 
Feketék voltak tetőtől-talpig; hosszú fekete haj 
lengte körül vallókat. 

Köszöntötte egymást a két kis csapat, a 
jövevények megmondták nevüket s csak ekkor 
derült ki, hogy — saját társaikkal találkoztak! 
Gunnar Andersson és Duse hadnagy voltak, 
a kik háromnegyed, évvel előbb, látván, hogy 
a hajóval nem tudnak a téli tanyahelyre eí-
vergődni, fölkerekedtek, hogy gyalog tegyék 
meg a mintegy 150 kilométeres utat a Louis-
Philippe-föld északi csúcsától Snow-Hül-ig. 
Odahagyták a hajót, hogy so'se lássák többé 
viszont. 

Leírhatatlan örömmel töltötte el mindnyá¬ 
jukat a váratlan találkozás. Gyors menetekben 
siettek vissza téli tanyájukra. Még mindig re¬ 
mélték, hogy majd csak megérkezik az ő jó 
hajójuk. A nyárral együtt kedvező időjárás 
köszöntött be s lelkesedéssel fogtak ismét 
munkához, - - a mikor váratlan esemény adta 
elő magát. Az utazók megmentésére kiküldött 
argentiniai hadihajó tisztjei jelentek meg a 
lehangoló hírrel, hogy az «Antarctic» sorsáról 
mit sem tudnak mondani. 

Fájdalmas megnyugvással törődtek bele, hogy 
az «Antarctic»-on maradt társaik nélkül tér¬ 
jenek vissza hazájukba. Nordenskjöld még ezen 
az estén hozzá fogott a Snow-Hill-en hátra¬ 
hagyandó jelentésének megírásához. Munká¬ 
jából egyszer csak dühös kutyaugatás riasztja 
fel. Biztosra vette, hogy a hadihajóról küldenek 
valami üzenetet, de mily mondhatatlan nagy 
volt a meglepetése, a mikor társainak hangos 
hurrá-kiáltásait meghallotta. Kilépett a kuny¬ 
hóból s a sarkvidéki éjszaka félhomályában 
Larsen kapitányt pillantotta meg társaival. Az 

(lAntarctio) elveszettnek hitt személyzete állott 
előtte csaknem két évi távollét után. 

Larsen kapitánytól tudta meg végre Nor-
denskjöld, hogy mi történt az expediczió ha¬ 
jójával. Az «Antarctic», nem tudván tovább a 
zajló jég rettentő nyomásának ellenállani, el-
sülyedt " az Krebus- és Terror-öbölben l'.IIKÍ 
l'el.'rtiar 12-én. A svéd lobogó akkor is ott 
lengett még a sokat szenvedett hajón, a mely 
SÚlyoa sebeivel lassan-lassan alámerült. Ott 
marad örökre azokban a vizekben, a melyek¬ 
nek a kikutatásában oly sok szolgálatot telje¬ 
sített. A hajótöröttek szomorú szívvel hagyták 
el a hajót, hogy gyönge csónakokra bízzák 
életülvet. Óriási erőfeszítéssel tizenhat nap és 
éjszaka tartó út után sikerült elérniök a 40 
kilométerre eső Paulet-szigetét. Itten kunyhót 
('.pitéitek maguknak. Nyolcz havi téli fogság 
után az első szép októberi napon elindultak 
csónakon a Snow-Hill felé. Épen a kellő órában 
ertek el Nordenskjöld téli tanyáját, hogy a 
Déli-Sark hősi vándorai mindnyájan egyesül¬ 
hessenek ismét az «Uruguay» ágyunaszád fe¬ 
délzetén. 

Egy hétre reá a Tűz-föld zöldelő erdői közt 
járt velük a hajó. ((Körülöttünk pillangók 
repdestek, szemünk előtt virágok nyiladoztak 
s fejünk felett a madarak éneke szólt.. .» -
írja Nordenskjöld, s szavaiból kiárad a mély¬ 
séges gyönyörűség, a melyet a tarka, édesszavú 
élet nyújt azoknak, a kik az örök fagy fehér 
és néma világából érkeznek. 

Halász Gyula. 

A HÉTRŐL. 
Messina. A gyönyörű szicziliai kikötőváros ma 

inkább a halálé, mint az életé, a mi belőle meg¬ 
maradt, szinte arra se elegendő, hogy emlékköve 
legyen tulajdon pusztulásának : de azért azok, a kik 
Pompéji és Herkulánum sorsát idézik reá, egész 
bizonyosan tévednek. Messina nem marad meg a 
pusztulás örök prédájának, a szerencsétlenség, a 
mely raja szakadt, nem adta el az enyészetnek. A mi 
okvetetlenül föl fogja támasztani, nem pusztán az 
ember eredendő, daczos szívóssága, mely romjaiból 
is újra életbe követeli, a mit egyszer megalkotott és 
nem hagyja el otthona földjét akkor se, ha minden 
tiz esztendőben meginog is a lába alatt, hanem föl 
fogják építeni azok. a kiknek semmijük se omlott 
össze a remegő szigeten. Az olasz kormány ugyan 
szentesítette az elemek halálos ítéletét, kimon¬ 
dotta, hogy nem tartja kívánatosnak a város; újból 
való fölépítését, de ez nem jelent egyebet, mint 
hogy Messina az olasz kormány támogatása nélkül 
fog megujhodni. A mint lecsíllapul a borzalom, az 
ijedtség és a részvét érzése után egy más, talán még 
hatalmasabb ösztön nyitja ki a szemét a lelkekben: 
a kíváncsiság. Nem telik belé két hónap és hatalmas 
tengeri hajók seregei tizezerszámra viszik az embe¬ 
reket arra a helyre, a hol az emberiség munkája 
egy nagy csatát veszített a feldühödött elemekkel 
szemben. Az elűzött, elmenekült ezerek helyébe 
százannyian mennek majd borzongva, de egy óriási 
vonzás leküzdhetetlen varázsa alatt, mert mindenki 
kíváncsi a rettenetes katasztrófa képére, kivéve azo¬ 
kat, a kik föltámadása pillanatában látták szörnyű 
arczulatát és boldogak lennének, ha ezt a képet ki 
tudnák mosni emlékezetükből. Ez a kíváncsiság 
talán nem a legnemesebb fajtából való, de nem 
lehet elitélni sem, mert ez is emberi erőt képvisel 
és a kik romokat mennek nézni, tulajdonképen tégla¬ 
hordói lesznek az új Messina építő munkájának. Ez 
a kor, a mely ezer éve halott városokat ásott ki 
sírjukból, nem fog átadni az enyészetnek városokat, 
a melyeknek tegnap még eleven életét látta. 

* 

Egy életem, egy haláluin .' Az a Berényi István, 
a ki ezekkel a szavakkal és puszta ököllel rohant 
reá a székesfehérvári posta állig felfegyverkezett 
rablójára, állása szerint egyszerű postaszolga csu¬ 
pán, de lelkének alapvonása egyáltalán nem szolgai. 
Ő a maga egyszerűségében talán nem is tudja, hogy 
milyen nagy gondolatnak adott kifejezést. Betétül 
feltenni az életet, hogy vagy sikerül a dolog, vagy 
odaveszünk: mindenkor a kiválóan előkelő lelkek 
tulajdona. Igazán nagy vállalkozásai az emberiség-
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nek, mind ezzel az elhatározással jöttek létre. A si¬ 
kernek az a legbiztosabb föltétele, a mit úgy fejez 
ki a költő: «gondolj merészet és nagyot, és tedd 
rá éltedet e. S ennek a Berényinek egy csöppet sem 
von le a nimbusából az az ellenvetés, hogy szinte 
ösztönszerüleg, az életösztön hatása alatt cseleke¬ 
dett. Mert hiszen az életösztön késztette azt a má¬ 
sikat is, a ki az ágy alá búj t. Csakhogy az életösztön 
az egyikben máskép nyilatkozik meg, mint a másik -
paii, és ez a hogyan ép az elhatározó. 

Kossuth miniszter nagyon bölcsen intézkedett, 
mikor Berényit kivette a postaszolgák közül és 
altisztté léptette elő; ilyen hősi lelket nem illet 
meg a szolgasor. Hivatalosan megkapta tehát a leg¬ 
teljesebb elismerést. Más kérdés, hogy a társadalom 
is megtette-e vele szemben azt, a mivel neki tarto¬ 
zik. Mert a mi nézetünk szerint az a fő az emberi 
életben, hogy mindenki töltse be teljesen a mn<;a 
helyét, s lelkének egész ereje szerint teljesítse a 
feladatot, a melyre vállalkozott. Egy napszámos, a 
ki lelkét teszi a munkájára, sokkal külömb legény, 
mint a hadvezér, a ki nem állja meg a helyét. 
Ebből a szempontból nézve pedig, Berényi reásiáol-
gált, hogy a legjobb emberek is kezet szorítsanak 
vele. 

* 

Egy szürke öreg úr. Budapesten ezen a héten 
nagy csöndben temettek el egy szürke öreg urat, 
Sántha István nyugdíjas segédszinészt. A mit róla 
elmondani lehet, azt ebben a pár szóban el is mon¬ 
dottuk. Semmi olyan dolgot, a mi a nevének külö¬ 
nösebb ismeretséget vagy maradandóságot szerez¬ 
hetett volna, sóba életében nem müveit. Annál érde¬ 
kesebb, hogy ennek a nem érdekes életű, egyszerű, 
szürke öreg urnák az eltűnése egy egész sereg ember 
szemében megszegényítette egy sajátos színnel e 
nagyváros életének tarkaságában is meglehetősen 
egyenletes képét. Mert a nélkül, hogy bármi külö¬ 
nös is lett volna rajta, az embereknek észre kellett 
venniük a lassú, de biztos járású, tiszta, elégedett, 
sőt derűs tekintetű aggastyánt, a ki esernyővel a 
kezében, naponként órák hosszat sétálgatott az ut-
czákon. Meg kellett pedig látniuk egyszerűen azért, 
mert az ilyen derűsen sétálgató, szemmel láthatólag 
az élet pihenőjét élvező öreg ember talán sehol a 
világon nem olyan ritka jelenség, mint Budapesten, 
a hol viszont a pihenve sétálgató vagy sétálva pi¬ 
henő fiatalság hadserege nagyobb, mint a nyugat¬ 
nak bármely más metropolisában. Van-e összefüg¬ 
gés a két jelenség között olyanformán, hogy az em¬ 
berek azért nem érnek rá öreg korukban a pihe¬ 
nésre, mert a fiatalságukat pihenéssel töltötték el, 
ezt a kérdést most nem kívánjuk bolygatni. De 
igenis leszögezzük magát a valóságot. A mint Pa¬ 
risban meglepheti az embert a parkokban és a csön¬ 
desebb sétáló helyeken a gyermekek kis száma, Bú-
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dapesten is joggal föltűnhetik neki, milyen keveset 
láthat azokból, a kik meg már a másik oldalon len¬ 
nének kívül az élet harczain és küzdelmein : a pi-

NORDENSKJÖLD ÉS TÁRSAI ELSŐ TALÁLKOZÁSA AZ ARGENTINIAI TISZTEKKEL. 
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henő öreg emberekből. A mi öreg embereink tehát 
vagy holtig ott harczolnak az élet, a munka küzdő¬ 
síkján, vagy olyan fáradtan mennek pihenni, hogy 
sétára se bírja többé a lábuk. Pedig a derűsen pi¬ 
henő öregség bizonyára hozzátartozik a szép élet 
teljességéhez és hogy milliók se kellenek hozzá, 
hogy valaki megszerezhesse magának, a Sántlui 
bácsi példája a bizonyság rá, a ki szegény ember 
volt és maradt világéletében. Mégis olyan kevesen 
vannak, a kik meg tudják csinálni, hogy ez az egy 
tudomány ismertté teheti azt, a ki értett hozzá. 

* 
Általános sztrájk. A megüzent általános sztrájk¬ 

nak Szilveszter napján csak a füstjét láttuk ugyan, 
de ha — hála Istennek — nem nyilt is alkalmunk 
egy nagyváros munkásélete megdermedésének sivár 
és félelmetes képét szemlélni, ennek a napnak vol¬ 
tak jelenségei, a melyeknek a tanulságaiért érde¬ 
mes rá visszatekintenünk. Ilyen jelenség volt maga 
a sztrájk bukása is, a melynek a jelentősége, min¬ 
den látszat "szerint túlterjed ennek az egy akczió-
nak a határain. Úgy véljük, minden látnoki ihletés 
nélkül is meg lehet jósolni, hogy a szocziális küz¬ 
delemnek ez a mináluűk legsűrűbben használatba 
vett fegyvere épen nálunk kerül ki leghamarabb a 
forgalomból. Mert hogy a munkamegszüntetés ha¬ 
tásos harczi eszköz legyen, ehhez elsősorban a pro¬ 
dukálás égető nagy szükségessége kívántatik, tehát 
olyan helyzet, a hol a munkaadó elmaradt haszna 
aránytalanul nagyobb annál az áldozatnál, a melyet 
a harcz a munkás részéről megkövetel. De így van-e 
ez minálunk? Az igazán nagyvállalatokat szinte az 
ujjain el tudja számlálni az ember. A munkáltatók 
egy óriási részének meg majdnem haszon, ha a 
mesterségesen felcsigázott munkabérből egy nap¬ 
számnyit megtakarít. A megszokás mellett — mert 
hiszen ehhez volt módunk bőségesen — ez is hozzá¬ 
járul ahoz, hogy a sztrájk szinte teljesen elveszítette 
félelmetes karakterét. Elveszítette épen azok szemé¬ 
ben, a kik ellen foganatba veszik. De viszont rette-
getté lett — és ez a másik érdekesen sajátos jelen¬ 
ség — azok előtt, a kiket közvetetlenül ez a harcz 
nem is érinthetne. Nem a munkaadók félnek tőle, 
hanem fél, bizonyára nem ok és előzmények nél¬ 
kül, az ártatlan nagyközönség. Az emberek az ab¬ 
lakaik meg a koponyájuk épségeiért aggódnak, hol¬ 
ott igazában se az egyik, se a másik nem lenne talán 
a szocziális küzdelem jogos területe. Ez egy speczi-
ális szörnyűsége a gazdasági harcznak a magyar 
fővárosban, olyan különlegesség, a melyre aligha 
lehetnek büszkék a jóléti küzdelem apostolai és 
vezérei. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
~ Napos tájak. Tömörkény István mnnkái kitűnő 
példái annak, hogy még egy szűk körből is mennyi 
értékes anyagot hozhat ki az író az irodalom számára 
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ha igazi szeretettel, erős megfigyeléssel forgolódik 
ebben a körben. Szeged és környékének népe jófor¬ 
mán az egyedüli tárgy, a mely Tömörkényt immár 
majdnem húsz éves irodalmi pályáján foglalkoz¬ 
tatta, — legfeljebb, hogy még a Boszniába került 
magyar katona adott neki néha anyagot egy-egy 
rajzra. Ezt a szegedi milieut Mikszáth Kálmán fe¬ 
dezte fel az irodalom számára s tudjuk, hogy az ő 
néhány rajzára támaszkodva indult meg Tömörkény 
is, nem különben még néhány más író. Tömörkény 
ki tudta magának küzdeni azt, a mi írónál a legfon¬ 
tosabb dolgok egyike : a saját maga alkotta formákat 
s a sajátos tónust. Az ő szegedi történetei csupa 
gt-ure-képek, alig akad köztük, a melynek több sze¬ 
mély összeütközéséből alakuló cselekvénye van, 
többnyire jelenetek egy-egy egyszerű ember egy¬ 
szerű életéből: egy nyolczvan egynéhány éves öreg 
paraszt halála, egy öreg parasztasszony, a kit a 
múzeumi gyűjtő rávesz, hogy megváljon fiatalkori 
emlékeitől, a parasztember, a kiben az a hír, hogy 
tengeri halat árulnak a városban, felkölti Fiúméban 
töltött katonaéveinek emlékét, mire bemegy a vá¬ 
rosba s a helyett, hogy tengeri halat venne, egy volt 
baka-pajtásával elázik a korcsmában s a rendőrségre 
kerül. Csupa ilyen apró, magában teljesen jelenték¬ 
telen eset, de az író hajszálnyira aprólékos megfigye¬ 
lése és sajátszerű rajzoló módja színt, súlyt és táv¬ 
latot ad nekik. A modor az, hogy az író maga kezd 
beszélni az elején, a míg emberét szemünk elé állítja, 
aztán mind jobban és jobban belemerül, míg aztán, 
mire a történetbe belejutunk, egészen mögéje búvik, 
úgy hogy csak magát az alakot látjuk. Ez az ábrázo¬ 
lási mód hozza magával, hogy az elbeszélések min¬ 
dig a bennük szereplő emberek színvonalán mozog¬ 
nak, még az író gyakori elmélkedései is az egyszerű 
eszével néha magvas igazságot találó józan gondol¬ 
kodású parasztembert igyekeznek tükrözni. A stílus¬ 
ban néha érezhető nehézkesség sokszor zavar ugyan, 
de nem egy esetben meg kell vallanunk, hogy a 
jellemzetesség hatását idézi fel. Napos tájak czímű 
új könyvében Tömörkény huszonegy újabb rajzát 
gyűjtötte össze s eddigi olvasóihoz bizonyára sok 
újat is fog szerezni velük. 

Irodalmi nevelés. Miklós Elemér, kit eddig ver¬ 
seiről és egy-két kritikai dolgozatáról ismertünk, 
most egy kötet paedagogiai értekezést adott ki. 
Nagyobbára az irodalomnak középiskolai tanításáról 
szólnak, de van közöttük általános irodalmi tárgyú 
is Vörösmartyról, Aranyról, Kazinczyróí, Petőfi¬ 
ről, — ezeket többnyire egy-egy alkalom vetette a 
szerző tollára. Tanárról s tanári könyvről lévén szó, 
legjobban, azok a részei érdekelnek a könyvnek, 
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melyekben a szerzőnek hivatásához való viszonya 
nyilvánul; ilyen különösen a tanár egyéniségéről 
szóló kis elmélkedés. Azt látjuk belőle, hogy 'Miklós 
Elemér szereti az irodalmat és a tanári mesterséget, 
őszinte lelkesedés és hit vezeti tanító munkája köz¬ 
ben. Ez megnyeri rokonszenvünket akkor is, ha 
gondolatai és megfigyelései nem járnak valami 
nagyon mélyen s nem mutatják a dolgokat olyan 
oldalról, a mely új gondolatokat keltene bennünk. 
Miklós Elemér épen nem forradalmi temperamen¬ 
tum, a hagyományos konvenoziókhoz ragaszkodik, 
a kegyelet, a kiválóság iránti tisztelet ideális képben 
rajzoltatja meg vele az embereket és munkájukat. 
Hogy néha szívesen tesz kirándulásokat a lírába, az 
meglátszik ezeken az értekezéseken is, a melyeknek 
reflexiói gyakran olvadnak lírai ömlengéssé. A kis 
könyv nem gazdagít sem új' fölfedezésekkel, sem 
nevezetesebb új szempontokkal, mégse bánjuk meg 
elolvasását, mert egy csöndes, szelíd, derék ember¬ 
rel volt alkalmunk egy-két órára társalkodni. 

Melódiák. Nagy Imre neve új név a számunkra. 
Melódiák czímű verses könyve nem revelál eredeti, 
nagyvonalú egyéniséget, de azért nem tűnik el 
teljesen hatástalanul, mert egy élénk képzeletű, 
színesen gondolkodó embert ismerünk meg benne. 
Maga von korlátokat az iránta érdeklődők elé: 
mint felekezeti költő lép fel, a zsidó vallásos áhí¬ 
tatot, a zsidó hagyományokat és a százados ősi 
zsidó érzékenységet énekli. Ez a tárgykör úgylátszik 
nem elég gazdag neki, vagyis nem lát meg benne 
elegendő lírai motívumot, mert sokszor kénytelen 
magát ismételni s a mi még roszabb, a motívumok 
néha modorossággá merevednek a kezében. A ver¬ 
sek eszmekörében benne élők bizonyára több érde¬ 
kességet is találnak bennük, mint mi, a kiknek 
ez az önmagát elszigetelő felekezetiség mégis 
csak idegen, — elvégre nem lehet tőlünk kívánni, 
hogy pl. egy-egy zsidó ünnepnap minket is úgy 
ellágyítson, mint a szerzőt. Ha igazi nagy költő 
volna, talán el tudná érni ezt is, de nem az, mert 
csak egyes hangjai és csak egyes színei vannak, 
arravaló ereje már nincs, hogy ezeket a hangokat 
melódiává, a színeket képpé alakítsa. A nyelve sok¬ 
szor félresiklik, nem tudja megtalálni azokat a 
szavakat, melyeket mondanivalója megkíván s ezért 
a versek tulajdonképeni formája — a mit belső 
formának szoktak nevezni - egyenetlen, néha za¬ 
varos is. 

Vármegyei monográfiák. Az Országos Monog¬ 
ráfia-Társaság kiadványai során most Esztergom és 
Győr vármegyére került a sor. Mind a két vármegye 
terjedelemre kicsi, de kulturális és történeti szera-
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pontból nevezetes, mint fontos művelődési intéz¬ 
mények és nagy történeti események színhelye. 
Ezért a kettős monográfiának megvan a helyi érde¬ 
kén túlmenő érdekessége is. Esztergom^ vármegyé¬ 
hez Faszán/ Kolos herczegprímás írt előszót s rajta 
kívül többnyire a vármegyében élő szakemberek 
írták a monográfia egyes czikkeit. Hasonlókép van 
összeállítva Győrmegye monográfiája is, — mind a 
kettő kiterjeszkedik a vármegye természeti, gazda¬ 
sági, művelődési viszonyaira, jelenére és múltjára 
egyaránt. A nagyszámú szövegképen kívül az Esz¬ 
tergom vármegyére vonatkozó részt száz, a Győr-
megyére vonatkozót pedig nyolczvankilencz mű-
melléklet díszíti. 

Új könyvek. 
Napos tájak. Irta Tömörkény István. Budapest, 

Singer és Wolfner ; ára 3 korona. 
Irodalmi nevelés. Irta Miklós Elemér. Budapest, 
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Melódiák. Versek, irta Nagy Imre. Budapest, ára 

3 korona. 
Esztergommegye monográfiája. A Magyarország 

vármegyéi és városai központi szerkesztőbizottsá¬ 
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nt&sitassaJ E 6.46 bérmentve. 
i. Batié gyógyszertára. Paris. 
Raktárak: Budapest, TSrök } . 
Kiraly-n. 12. Wien, Pserhofei 

«.. 8ingerntr«se 16. 1K9I 

Ha fáj a feje ne tétovázzék, hanem 
===== használjon azonnal 

mely 10 p«c i alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. — Ára l korona 20 fillér. — Kapható i 
Kénriti B e r e t ^ f t a Tnm&a gyógyszerész K l t a p e s t e n . » » » » » » » Orvosok által ajánlva. — Három doboznál ingyen postai szállítás! 

Beretvás-pastillát 
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HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Nánhegyeseli 

ZUBEB ANTAL negyvennyolczas honvédalezredes, a 
Eerencz József-rend lovagja, 0-Barokon, 92 eszten¬ 
dős korában. — WINTEKNITZ MÁRTON negyvennyol¬ 
czas honvéd, Szarvason 84 esztendős korában. -
PBAHÁCS GYULA m. kir. államvasuti főfelügyelő 58 
éves korában Budapesten. — Dr. STBELTNGEB HERMÁN 
tiszteletbeli megyei főorvos, sárvári járásorvos, Lajos 
bajor herczeg feleségének uradalmi orvosa, Sárváron, 
55 esztendős korában. — STBINEKER GÁBOR magyar 
királyi műszaki tanácsos, a Ferencz József rend 
lovagja, Budapesten. —BBKBFI ELEK igazgató-tanító, 
járási faiskola-felügyelő, megyebizottsági tag, életé¬ 
nek 49-dik évében Zalakoppányban. Kisbaczoni 
BENEDEK GERGELY székesfővárosi tanító Budapesten, 
életének 36-ik évében. — TALCSIK JÓZSEF, a temes¬ 
vári katonai élelmezési raktár főnöke 59 esztendős 
korában, Budapesten. - - NAGY IMRE kántortanító, 
életének 51-ik évében. — Vola-lubeczkai ZVOLINSZKY 
JÓZSEF jogszigorló, az 5. honvédhuszárezred tartalé¬ 
kos hadnagya, Mádon, 30 esztendős korában. -
OBACS ANTAL nyűg. csendőrőrmester Nagyboros-
nyón. — LICHTENBERG MÓB 79 éves korában Szege¬ 
den. — HEHS BÉLA, Hehs Aladárnak, a «Hadsereg» 
szerkesztőjének és nejének, Spitzka Ilonának 9 éves 
fia Aradon. - - Sarkadi NAGY ZSIGMOND nyornda-
tulajdonos, a «Nagykároly és Vidéke» lap kiadója 
Nagykárolyban, életének 43-ik évében. - - GRUM 
IVÁN, a budapesti leszámítoló bank főtisztviselője 
Gráczban életének 56-ik évében. — HABAL JÁNOS 
Budapesten, életének 59-ik évében. «— Kisborosnyói 
Tompa Árpád és neje, alsócsernátoni Bernáld Anna 
3 éves fiacskája, GÁBORKA Szentkatolnán. — PAPP 
ISTVÁN gyáros Brassóban életének 80-ik évében. — 
FŰRÉSZ JÓZSEF nyűg. városi rendőrbiztos, 74 éves 
korában Székesfehérváron. PALLAGI JÓZSIKA, 
Pallagi Béni és neje, Gallovich Emília ötödfél éves 
fia Gyöngyösön. 

SZIRMAY OTTÓNÉ, grófné, szül. Csuzy Paula csillag¬ 
keresztes hölgy, 66 éves korában Budapesten. — 
POTOCZKY ISTVÁNNÁ, szül. Ádámy Józsa 59 éves korá¬ 
ban Budapesten. — Özv. raksai KAKSSÁNYI GÁBORNÉ 
89 éves korában Péczelen. — Özv. WBISZ DÁVIDNÉ 
104 éves korában Balatonfüreden. — Özv. SCHENKER 
EDELBERTNÉ, a Schenker és Társa czég volt főnöké¬ 
nek özvegye Budapesten. — VIRAVA MELINDA, Virava 
János dr. hét esztendős leánykája, Budapesten. — 
KÖPECZI DEÁK BERTA 76 éves korában Maros-Vásár¬ 
helyen. 

VASÁENAPI ÚJSÁG. 

Ne vásároljon selymet 

\ 

mielőtt 10 filléres levelezőlapon mintákat nem rendéit Tolna a 
mi garantált szolid újdonságainkból fekete, fehér és színesben. 
Különlegesség: Messaline, Crepe de chine, Taffetas 
chiffon stb., menyasszonyi, báli, társasági és ntczai 
tói lettokra, úgyszintén blúzokra, bélésre su>. l K 25 f-től 
18 kor.-ig méterenkint, valamint hímzett blúzok és öl tönyök 
Datistból és selyemből. Mi csak garantált solid selyemkelméket 
adunk el közvetlen magánfelekiiek és már vámmentesen szál¬ 

lítjuk házhoz. 13684 

SCHWEIZER & (Jó., Luzern U/24. (Svájci) 
Selyemszövet-kivitel. — Kir. üdv. szállító. 

különféle reprodnktiók, 
::: régi mesterektől ::: 
a világ összes képcsarnokaiból látképea 
levelezőlapon. — Árjegyzék ingyen. 

Comeriner H.Wien I.,Strauchgasse2. 

Klső LeáiiykiSiázasitó Egylet mint szövetkezet. 
Gyermek- és életbiztosító intézet Budapesten, VI. kér., 
Teréz-körut 40—42. Alapittatott 1863-ban. 

Az intézet felügyelő-bizottsága u. m. az előbbi évek¬ 
ben is deczember 31-én tartott ülésében az intézet pénz¬ 
tár- és vagyonállapotának fővizsgálatát megejtette és 
megállapította, hogy az intézet vagyona a következő 
értékekben van elhelyezve és pedig: 
Intézeti házak beruházási értékben K 2.075,81266 
Értékpapírok 9.380,435-25 
Jelzálogkölesönök 8*,000-— 
Kölcsönök saját kötvényekre 1.100,000-— 
Takarék- és bankbetétek .-. 2.472,927-92 
Postatakarékpénztár ... 19,902-51 
Hivatalnoki nyugdijalap betét 290,830-11 
Pénzkészlet 43,301-10 

én K 15.467,209-55 
1908 deczember havában 1.869,900 K értékű biztosítási 

ajánlat nyujtatott be és 1.654,700 K értékű új biztosí¬ 
tási kötvény állíttatott ki. — Biztosított összegek fejé¬ 
ben 114,35* K 16 f. fizettetett ki. — 1908 január 1-től 
deczember 31-éig bezárólag 19.937,200 K értékű biztosítási 
ajánlat nynjtatott be és 17.113,000 K értékű nj biztosítási 
kötvény állíttatott ki. — Biztosított összegek fejében 
a folyó évben 1.465,069 K 68 f. és az intézet fennállása óta 
13.862,955 K 59 f. fizettetett ki. — Ezen intézet a gyer¬ 
mek- és életbiztosítás műiden nemével foglalkozik a 
legolcsóbb díjtételek és legelőnyösebb feltételek mellett. 

EGYVELEG. 
* Egy tonna súlyú arany értéke 3.260,000 ko¬ 

rona. Egy tonna aczél pedig órarugóknak feldol¬ 
gozva 37.840,192 korona értéket képvisel, s így 
majdnem tizenkétszer többet ér, mint a hasonló 
súlyú arany. 

* Edward angol királyt trónörökös korában 
vagy ezerszer meghívták keresztkomának. Mióta a 
trónra lépett, körülbelül száz esetben fogadta el a 
keresztapai tisztséget. 

A n ő k szépsége nagy kincs és hatalom! Azt 
ápolni és megtartani nagy művészet. Ezer szert aján¬ 
lanak ennek elérésére, mindazonáltal a Leichner-fóle 
gyártmányok felülmúlhatatlanok. A Leichner-féle zsir-
puder, Leichner-féle Hermelin és Aspasiapuder a világ 
legjobb púderei. A ki egyszer kísérletet tett velük: 
állandóan használja. Hatásuk bámulatos, a mellett 
teljesen ártalmatlanok. Utánzatoktól tessék óvakodni. 
Csakis Leichner-téle zsirpudert tessék követelni; zárt 
szelenczékben. Gyár Berlin S. W. Schützenstrasse 31. 
Lásd hirdetést. 

SAKKJÁTÉK. 
A 2623. számú feladvány Sohuster Zsigmondtól. 

BOTÉT. 

41 

ismert dolgokat mond öl. A másik kettőben nem ta¬ 
lálja P] a kellő hangot s különben is ez a génre már 
annyira ki van merítve, hogy alig lehet valami újat 
kipréselni belőle. 

A gond. Nagyon lapos a nyelve s lapos gondolato¬ 
kat is takar. 

Újévi köszöntés. Újévi levél nagybácsimhoz, stb. 
Szorgalmasan ontja a verseket, de teljesen kárbavósz 
a szorgalma, mert igazán nyomát sem lehet bennük 
találni a költői hivatottsagnak. 

Fiibius Cunctator. Epigrammok, stb. Sajnáljuk, de 
egyik sem közölhető, sem a tartalma, sem a forma 
szempontjából nem állanak irodalmi színvonalon. 

öröm iskolába járni. A fiúcska. Sem a próza, sem 
a \ci-s nem felel meg, a vers nagyon kusza, művésziet-
len, a pri'xa jii'ilif; semmitmondó. •? 

Bűnök. Heghalt az Isten. Mese. A két vers csupa 
szavalás, kemény, merev rhetorika; a novella sem 
érdekes. Egyik munka sem ad elegendő támasztópon-
tot arra, hogy pontos képet alkossunk magunknak 
képességeiről. 

A lépcBö-mászók. Elhoztam a lelkem. Olyan nehéz¬ 
kes a nyelve, mintha mázsás súlyok akadályoznák a 
mozgásban. S a mondani valója sem épen első rangú. 

Eszmék rabja. Menekülj. Roszúl tanulta meg a 
nótát, — egyáltalán a ki költő, az nen> jön tanult 
nótával, hanem a magáét énekli. 

KÉPTALÁNY. 

b o d e f g h 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

Szerkesztői üzenetek. 
Miért is hal meg. Kurucz nóták. Az elsőben nem 

hatol be elég mélyen a gondolata, csupa únos-untig 

A49-ik számban megjelent képtalány megfejtése: 
A szüntelen tréfa hazugsággal határos. 

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

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

Vesszőparipa-
liliomtejszappan 

Bergmann és Társa czégtől Dresden és Tet-
schen E/m. a naponta beérkező elismerő levelek 
bizonysága szerint most és a jövőben is a leg¬ 
hatásosabb szappan marad az összes gyógyszap-
panok között, szeplő ellen, valamint gyönge, 
puha bőr és rózsás arczszin elnyerésere és 
megtartására. Darabja 80 fillérért kapható min¬ 
den gyógyszertárban és drogueriában, illatszer-
= = ^ ^ = és fodrászüzletben. = ^ ^ = ^ ^ = 

IDEÁLIS HASHAJTÓ A 

fiatalok és öregek részére! 

Nem okozhat az anya 
gyermekének nagyobb örömet, mintha egy 
kanálnyit ad neki a „Califlg "-bői, a 
kaliforniai füg-eszorpböl. Nincs is szer, 
mely gyenge természetüeknél jobb hatással 
volna, ha hashajtószerre van szükség. A 
„Califig" ifjúnál, vénnél egyaránt kedvező 
hatással jár, mert tisztítja a gyomort és 
megóvja az emésztési szerveket idönkmti 
vagy krónikus székrekedéstől. 
Kaphatom,ndengyogyszenátban. Nagy üveg 5 kor. Kis u»eg 2 kor. 

Megfagyva, jégben pihen folyó és patak 
és mindennemű téli mulatságok, szánkázás, korcsolyázás, bál és táacz-
mulatságok veszik igénybe az embert. Azonban hányan vannak, a kik 
ez örömöket a rosszullétnek nehéz napjaival fizetik, mert elég gondatla¬ 
nok voltak és mert meghűltek és aztán nem használták rögtön az igazi 
elháritószert? A kinek tényleg az a szerencsétlensége, hogy ily mulat¬ 
ságon meghűl, az használjon azonnal néhány Fay-féle valódi sodeni 
ásvány-pastillát — ezek neki a képzelhető legjobb szolgálatot fogják tenni. 
Kaphatok az összes gyógyszertárakban, drogueriákban és ásványvíz-
kereskedésekben l K 28 f.-ért dobozonként. Vezérképv. Ausztria-Magyar¬ 
ország részére: W. Th. Guntzer t , Wien IV/l,GrosseNengasse 27. 

les .Alexander', ,Iars', .Hercnles' stb. korcsolyák. 
Téli sportczikkek. — — 

Jég Hockey, Rodel, Flexible-Flyer, Botileiglb. 
Tobbogan, Skeleton. — Hó- én jég»port-sapkák, 
keztynk, Sweaterek, bóczipők stb., legfinomabb minő¬ 

ségben. Árjegyzéket bérmentve kőid: 
Weszely István, Budapest, IV., Táczi-utcza 9. 
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• Világ-kiállítás Malland 19O6. Grand Prlz. • 

Leichner i l Zsirpuder 
Leichner-féle Hermelinpuder és Aspasiapuder 

a világ legjobb és leg¬ 
ártalmatlanabb arcz-
poraí ; az arozbömek 
finom, rózsás, üde 
izlnt kölcsönöznek, a 
nélkül, hogy rajta a 
púder észrevehető Tol¬ 
na. Kapható a gyárban 
Berlinben, Schfi-
tzenstrasse 31 és min¬ 
den illatszerkereske-
déaben. Tecsék mindig 
Leichner-f. árnt kérni. 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

HSTELLA"-HAJVIZET, 
mert ez nem hajfestő, de oly vegyi összetételű szer, 
mely a haj eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K. 

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V 49, Szabadságtér, Sétatér-ntcza 

sarkán. 

LOHR MÁRIA 
^ * * * * Ezelőtti KBOZTFUSZ. * * * * 

C«ipke-. vegyészeti tig»titó^ésfe»té8geti 

Fióküzletek: IV., Ksku-út 6, VI, Andrány-út 16, 
VIII, József-korút 2, IX, Calvln-tér 9, V, Harmln-
- czad-utcza 3, VI, Teréz-kiirút 89 --

Dávid Károly és Fia 
doboz-, papíráru- és azabad. fémkapocsgyára 

Budapesten, L, Mészáros-utcza 58, 
Telefon sz.: 41-45. Sürgönyczim: Cartonage. 

Gőzerőre berendezve. 
A magyar kir. dohányjövedék szállítója. 

Napi gyártás 150,000 doboz. 

Budapesti Takarékpénztári és Országos Zálogkölcsön R.-T, 
Irodái i VI., Andrássy-ut S sí. a. .saját 

Bffttetett rénvénytóke : ÍO millió korona. Elfogid betéteket, leszámítol váltókat él előleget 
nyújt értékpapírokra. 

M. kir. szab. oszt.-sorsja.tek fö«lárusltó h«]y» : VI., Andrássy-ut 5- Kézizálog-
ozl*t«l : IV, Eároly-körut 18., /V, Ferencxiek tere 4. f/ranwt-utno tarok)., VII., Király-

atcta 57., VIII., Jóuef-körut t., VIII., Űllöi-ut 1198Í 

IVolűdL tűzben éjetett entoill omulettek 
i4 karátos arany keretben. 

Amulettekhez Ülő lyen apar t nyak- " " " Arany és ezüst női órák, pompás hosz-
lanczok óriási választékban ta l i lha tók U{ « u lorg-non-lánozok, ni, apró rndacs-

árje^yiékemben. J | kákból ötvözött mnnkák. 

1014. szám. GyönyörB lüz-
zománcz festésű amullette, 

aranyból 12 K, ezüst 7 K. 

1015. sz. Arany foglalatú lo>-
zománcz amulctte 15 K, ara¬ 
nyozott ezüst kerettel 8 K. 

„Omega", 
„Glashűtie" 

híres órák, arany és 
ezüst tokban, állandóan 

raktáron. 

1042. szám. üj mintájulfiz-
zománcz amiileue aranyk eret 

ben 20 korona. 

1044. sz. Párisi zománcz Képpel. 
aranyból, 10 gyöogygyel ékítve 

22 K, 10 brilliánssal'fiOkor. 

1045. sz. Csodaszép kivitelű, ízlé¬ 
ses arany keretű románcz amulette 

16 korona. 

ÜUJDONSÁGü 

SZENT 
ERZSÉBET 
AMULETTE 

Csak nálam kapható! 

Valódi tűzzománcz fest¬ 
mény, Szent Erzsébet álló 
alakjával, gyönyörűen szí¬ 
nezve, valódi arany ke¬ 
retben 12 korona, ara¬ 
nyozott ezüst 5 korona. 

Schönwald Imre 
Ki ezen lapra hivatkozik, megkapja most megjelent új nagy képes árjegyzékemel ingy. és bírm-

magyar ó.-ásmester és ék» 
"ergyáros Pécs, 15. szám. 

Nagyon fontos! 

AFenicklingyorsnikkelezö 
azonnal benikkelez minden készülék 
nélkül bármilyen 'fémtárgyat. Nél¬ 
külözhetetlen katonáknak, kerék¬ 
párosoknak, mekanikusoknak, kéz* 
műveseknek és puskamüveseknek, 
vendéglősöknek, egyáltalán minden¬ 
kinek. Egy üvegben harmincz nik-
kelezéshez elegendő anyag van, ára 
1.70 K. Három üveg ára 4.80 K. 
Legfinomabb alpakka-nikkel egy üveg 
2.50 K, három üveg 6.60 K. Szét¬ 
küldés utánvétellel. L. F e n i c h e l 

Wien, IX., Altmüttergasse 3/B. 

és bérmentre 
nagy képes magyar 
árjegyzékemet 3000 
né! több ábrával 
órákról, arany- és 

ezüstárukról. 
Az első óragyár Brüx : 

KONRÁD JÁNOS 
cs. és kir. udv. szállító Brnxben 
H»31. szám. (Csehország.) Valódi 
ezüst remontoir óra K 8.40. Valódi 
eznstláncz K 160. Koczkázat ki¬ 
zárva ! Becserélés megengedve v. 
i pénz vissza. 

Baromfitenyésztő 
az amerikai rendszerű mes¬ 
terséges tömeg termelés¬ 
ben, baromfihizlalásban, 
angol neinesbaromfi és 
fáczántenyésztésben, hosz-
szabb külföldi és bazai 
gyakorlata alapján tökéle¬ 
tes jártassággal bir, meg¬ 
felelő alkalmazást keres. 
Czime: Blockner J. hir¬ 
dető irodájában, Sütő-u. 6. 

Telefon 17—02. 

A „Titania" 
gyorsgó'zmosdgép 

faluimul miml(>n mosógé-
I e l n l m n l p e l , bármely kőn-
kurrencziához tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lárm ával 
és piaczi reklámmal hirdet-
tetnek) ; 
m n s hófehérre harmad annyi 
U l u s időben, mint azelőtt ; 

a fehérneműt eddig 
el „éra ért módon ; 

megtakarít 
OLCSÓ de jó. 
Sok ezer áll üzemben és ugyan-
:: cnnnyi az elismerőlevél^ :: 
tf Próbára is. ~ M 
T i t a n i a - m á n g o r l ó . 

17-féle 
nagyság¬ 

ban 2—3 
keményfa-
heogerrel, 
minden ár-
fokozatban 
35 K-tól 35K-IÓ1 

feljebb. Öt j 
évi jótállás 

Titania-forrófacsaró. 
elsőrendű paragummi henger¬ 
rel. Prospektusok, plakátok és 
referencziák ingyen. Képvise¬ 

lők kerestetnek. 
T I T A N I A - M Ü V E K 
W e l s , Felső-Ausztria áü. sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt: mosógépkét, takar-
mány-gyorspárolo veió'gépe-
ket, szénagereblyéket, szegecs-
fecskendőket, különzőket, stb. 
Részletfizetések szívesen en¬ 

gedtetnek. 

szer 
EREDMÉNYEI! 

BLÚZKÜLÖNLEGESSÉGEK 
COSZTUdÖK ALJAK PONGYOLÁK 

FALUDILÁSZLÓHE 
arczkrém, 1. sz. 
tisztátlan ás 
zsiros bőrűek ; 
bőrűek. 4 kor. 

Ü » » t | 
az arczon telje¬ 
sen láthatatlan, 
fehér vagy test-
szinü, 6 kor. és 
mandula liszt 

mosdásra, 
szappan helyett 

3 kor. 50 íllér. 
Számos elismerés! Egy kísérlet meggyőzheti:! 

Kapható 

M. & Mme. Czar tory ski 
kozmetikai intézet, cs. és kir. főhermgi udvari szállító, 

IV., Váczi-utcza 12. sz. 

Paradisia 2. szám durva és ezáraz 
Poudre de Princesse. 

Marmóra 

BUDAPEST 

Pártái vilát/kiállitás tOrand Prix* 1OOO. 

Kwizda-féle Restilutions-flaid 
mosóvíz lovak számára 

Szóvédjegy, czimke és csomagolás védve. 

Egy üveg ára 2 K 80 f. 
40 év óta az udvari- és verseny¬ 
istállókban van használatban na¬ 
gyobb strapáknál elő- és utöerö-
sitőül, inak merevségénél, 
stb. az idomitásnál kiváló 
munkára képesiti a lovakat 

Kwizda-féle 
Restitutioiis - fluid 

csak a mellékelt 
védj egy gyei va¬ 
lódi. Képes ár¬ 
jegyzéket ingyen 

és bérmentve 
Főraktár: Török JOZSCl gyógy¬ 
szerész, Budapest, Király-u. 12 

és Andrássy-ut 26. 

A MAGYAR GAZDÁK LEGNAGYOBB ELLENSÉGE a 
TŰZ, 

mely a forró nyári száraz¬ 
ságban ̂ évről-évre~"'óriási 
károkat okoz. Nagy gaz¬ 
daságokat, egész községe¬ 
ket pusztít el. Legjobb vé¬ 

delem a tűz ellen a 

önműködő tűzoltó ké¬ 
szülék, melylye] bármely 
laikus még csirájában el¬ 

fojthatja azt. 
Erről számtalan bizo¬ 
nyítvány tanúskodik! 
Az ország legnagyobb bir¬ 
tokosai sok száz példány¬ 
ban szerezték^ be Minimax 
kézi tűzoltó készülékeinket. 

Felvilágosítással szívesen szolgál a 

Magyar Mioimax Gyár Részv.-Társ. 
Budapest, VII., Ilka-utcza 31. 

Telefon 37—31. Telefon 37—31. 

Páratlan és csodás hatású arczszépltő és 
- finomító a Földes-féle 

Margit-créme 
főúri körökben használt készítmény, /sirtalan. 
ártalmatlan, rögtön szépít. Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit-ponder l K 20 f. három színben kap¬ 
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmat-
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a készítő : : : : : 
FÖLDES KELEMEN gyógyszerész Aradon. 

Természetes forró-meleg kénes forrásté 
= = a Thermál-Bzálloda földszintjén, = = 

iszapborogatások, kő- és kádfürdők 
a Nagyszálloda földszintjén. Gondoa pensió. A téli 
fürdöévadia vonatkozó felvilágosítás végett fordul¬ 
jon a budai Szent-Lukácsfürdd igazgatóságához. 

Rejtélyes 
titok 

volt eddig, hogyan kell igazan j ó é l olcsó 

rumot és likőröket házilag készíteni 
de nem az többé, ha kipróbáljuk a hirag W a t -

; t e r i o h esszencziúkat, melyek a legjobb kí'S/.it-
, menyekkel vetekednek. W a t t e r i o h likőr- és 

rumesszencziak adagos üvegekben, minden 
kiváut ízben kaphatók, 4 fclí *ffi t 

.•Klánonként 6O fillérért, 
ügy hogy másfél liter igen jó zamata 

rnm 2.88 korona, vagy 

31. igen finom házi likőr legfeljebb 
3 koronába kerül. 

W a t t e r i o h teakeverék l doboz l k o r o n a 
és elegendő 200—250 csésze igen finom za-
matu tea elkészítéséhez, a háztartásban, uta¬ 

záson és vadászaton nélkülözhetetlen. 

Csak WATTERICH névvel ellátott üvegek T. 
csomagok a valódiak és kapható csak kiz. 
Budapest, VII.. Doháuy-u. 5. sz. 

WATTERICH A. drogériában. 
WT Utasítást ingyen küldök. ~WI 

l uves; ara l korona 5O fillér 

A KULTÚRA 
FOKMÉRŐJE; 

CSAK ERŐS KŐZGAZ-pAőAGJ 
ÉS KEBLE ÜKE DE L./1I ÉLET l::"i 

BECSÜLIME6 ÉS FOGJA FEL A HIR¬ 
DETÉS E RE JÉ T, HÁTASAT, HATALMAT 

HIRDETŐ 
IRODÁJA 

SÜTŐ' UTCA 6.: 
A VILÁG ÖSSZES HÍRLAPJAI; 

FQLYÓI HÁTAI KAPTÁR VÁLLALATAI 
RÉSZÉRE KÖZVETÍT HIRDETÉSEKET 

SZAK": 
jgZERŰ 

FELV1LA6O6ITASS/1I., Etor 'K t *4»_.vu-i/m v»o* •rv>j«='t»»< t v 
4 NTÖg KÖLTSE G S 2Áf\l TASSAL 

DIJ/1ENTESEN SZOLGÁL AZ IRODA 
H S OH S S H 

űU TiEf ̂ elbeszéléseknek. 
A d y E n d r e . Sápadt em¬ Gol l ins W i l k i e . A jós¬ F r a n o z i a e lbeszé lők 

berek és történetek. (497.) lat. Ford. Mikes Lajos. t á r a . I. sorozat. Maupas-
A g a i A . (Porzó.) A Violka (403. sz.) sant, Uréville, Ricard, Cha-

Vera és egyéb elbeszélések. C o n a n Doy le Doktor vette, Bonsergent. Forditotta 
(24. sz.) Holmes kalandjai. (Detektív Ambrus Z. (17. sz.) 

A m b r u s Z o l t á n . Hajó¬ történetek.) (189, 222,273, — II. sorozat. Daudet, Clare-
töröttek. Nyolcz elbe.sz. (56.) 

— Arnyékalakok. Hét elbeszé¬ 
320, 417. és 457. sz.) 

— Az Ágra kincse. A Sherlock 
tic, Prevost, Coppée, Alis, 
Ephcyre. Ford. Ambrus Z. 

lés. (204. sz.) llolmes-esetek V. füzete. és Boltlíkné Tölgyessy M. 
Hi'r/.senyi báró és családja. 

Tollrajzok a mai Budapest¬ 
Kord. Mikes L. (378— 9. sz.) 

Coppée . Henrielte. Fordi¬ 
(98. sz.) 

— III. sorozat. About, Lemti-
ről. (284—285. sí.) totta BottliknéTölgyessy M. tre, Villiers de l'lsle Ádám, 

— Kevélyek és lealázottak. (82. sz.) C. Mendes, M. Pár. Ford. 
(328. sz.) — Adós fizess! Regény. Ford. Ambrus Z. és Hevesi S. 

A m e r i k a i elbeszélé¬ Tóth B. (124. sz.) (161. sz.) 
sek. I. sorozat Bret Harte, Csehov. Falusi asszonyok és — IV. sorozat. Coppée, Mai-
Mark Twaia, Slockton. egyéb elbeszélések. Fordí¬ zeroy, Banville. Fordította 
Forditotta Szappanos A. totta Szál ó E. (60. sz.) Dr. Harquis G. (253. sz.) 
(247. sz.) 

A n g o l e lbeszé lők t a r a 
— Elbeszélések. Ford. Kara-

bái A. (326. sz.) 
— V. sorozat. P. Louys, Pre¬ 

vost. Ford. Gábor A. (416.) 
I. Philips, Mernek és Becke. 
Ford. Marquis G. (218. sz.) 

C y p r l a n (Andor József). 
Margitka szökése és egyéb 

F r a n c é A n a t o l e . Régi 
dolgok. Ford. AmbrusZ.(140) 

B a r n á m m i l l i ó i , llar- történelek. (190. sz.) - Gallio. Elbeszélés. Fordi¬ 
num önéletrajzából. Ford. D a n d e t A l p h o n s e . Az totta Gábor A. (421. sz.) 
Domokos E. (172. sz.) utolsó leckeóra és egyéb tör¬ — A kyméi énekes. Forditotta 

B á r s o n y I . Vadásztörténe¬ ténetek. (A Öntés un Lundi- Nyilrai J. (330. sz.) 
tek. (28. íz.) ből.) Ford. Hanjuis Géza dr. — Crainquebille. — Pulois. 

— Szól a puska. Vadásztörté¬ (438. sz.) Ford. Gábor A. (399. sz.) 
netek. (217. sz.) D e A m l o l s E d m o n d o . G o r k i j M a x i m . Csudra 

Becsky L á s z l ó . Ameri¬ 
kába és vissza. (Üti kalan¬ 

A bor és egyéb apróságok. 
Ford. Tóth B. (7. sz.) 

Hakar és egy eb elbeszélések. 
Forditotta Ambrozovics D. 

dok.) (127. sz.) D i c k e n s . Vázlatok. Ford. (232. sz.) 
B e n e d e k E . Apró történe¬ Pogány I. és Pogány M. — Maivá. Fordította Yartin. 

tek. (228. sz.) (205. sz.) (269. sz.) 
B e r k e l e y . (Charles de.) > Dosz to j evszk i j . A játé- — Huszonhat és egy. Fordí¬ 

Akis márkiné. Regény. Fór- J kos naplója. Regény. Ford. 
ditotu Lándor T. (229. a.) Szabó E. (169— 170. sz.) 

totta Isiák M. (299. sz.) 
G o r k i j M a x i m . A téve¬ 

Boccacc io . Válogatott el¬ Droz G. Az úr, az asszony dés. A khán és fia. Dal a 
beszélések a DrkameronbóL és a baba. Rajzok a családi sólyomról. Ford. Ambrozo¬ 
Ford. és bevezetéssel ellátta életből Forditotta Béri Gv. vics D. (354. sz.) 
Radó A. (96. sz.) (39. sz.) H a b b e r t o n J o h n . Helén 

B o n r g e t P a u l . Három el- E l m e r E s c h e n b a c h liaeskái. Forditotta Gábor A. 
beszéléi. Ford. Hevesi S. M á r i a . Krampampuli és (302—363. sz.) 
(33. sz.) egyéb elbeszélések. Fordí¬ H a r a n o o n r t E . Léghajón 

B r ó d y S á n d o r . Ember¬ totta Radó Ágnes. (471. sz.) és egyéb elbeszélések. Ford. 
fejek. (197. sz.) E n d r ő d i S á n d o r . Ghitta. Gábor A. (358. sz.) 

— Az automobil. (469. sz.) Az otthon világából. (212.) H e l t a i G á s p á r . Váloga¬ 
B n t t i E . A . Az erkölcs¬ F a l n d i F e r e n c . Három tott meséi. Bevezetéssel és 

telen. Elbeszélés. Forditotta elbesz. a «Téliéjtszakák»- jegyzetekkel ellátta Imre L. 
Tóth B. (48. sz.) ból. Kiadja Radó A. (311.) (90. sz.) 

C a p n a n a C a s t e l n n o v o F a r i n a S a lva t ő re . Kró- H e l t a i J e n ő . Gertié és 
Olasz elbeszélők tára. Ford. sebb a szerelemnél Regény. egyéb elbeszélések, (248.) 
Tóth B. (99. íz.) 

C o l l í n . W i l k i e . Párbaj 
Fordította Tóth B.(l 19. sz.) 

F á y A . Válogatott meséi. 
— A Vénusz-bűnügy és egyéb 

elbeszélések. (423. sz.) 
az erdőben. Ford. Mikes L Bevezetéssel ellátta Badics H e r c z e g F e r e n c . El¬ 
(366. sz.) F. (54. sz.) beszélések. (198. sz.) 

Teljes jegyzéket kívánatra készséggel küld minden könyvkereskedés. 
Kaphatók minden könyvkereskedésben és nagyobb pályaudvaron 

WVB 
1 ó m n á l R könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) részv.-társ.-nál 
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Gyermekek elismert legkiválóbb tápszere 

a Phosphatine Falieres, 

Kapható minden gvógygzer á 

Egy nagy doboz ára 3 kor. 8O fillér. 
Pnraktlr: Z O L T Á N B É L A íyóü 
Budapest. V.. Szabadság-tér (N. Korona-u. 
Érdeklődőknek «Ismertetőfüzet* díjtalanul 

Akkor ne hasz¬ 
náljon mást, 

mint a legjobb-
általában 

elismert — 

Akar-e 
szép lenni? ? 
Rosátsy-féle magyar pipere-boraxot, 
a melytől rózsás, üde, selymes arczbőrt nyer, eltűnteti 
a ránozokat, ezeplőt, májfoltot, pattanásokat, stb. 
TVTi irt v»fl Ifi O-frl fi I n e m nélkülözhetjük, mert 
1M ylll Wlll&lllll a legkeményebb talaj¬ 
vizet is megpnhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgyul-
ladás, izzadás és szájbűz ellen. A fogak fehérítése és 
épentartása tekintetében bámulatos hatással bír. Mint 
univerzális háziszer gyermekápolásnál és háztartás¬ 

ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 
— Egy doboz ára 30 és 7ő fillér. — 
Rogátsy-féle borax-crém l K, borax-szappaii 8O f. 
borax-ponder l K 2O f., borax-fogkrém 5O fillér. 

ROGÁTSY KÁLMÁN drogériája, 
Budapest, VII., kér., Rákóczi-út 1O. szám. 

RSSy chínincznkorkája *£* 
Többszörösen kitüntetve, 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természetvizs¬ 
gálók fiumei vándorgyű¬ 
lésén 40 arany pályadíj¬ 

jal jutalmazva. 
Láz ellen! 

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

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

ha minden egyes piros 
csomagolópapíron 

R o z s n v a v M á t y á s 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11266 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszeretára 

Ai ad, Szabadság-tér. 

felvétetnek Blockner I. hirdetési 
irodájában, Budapest, SUtó'-u. 6. 

200 cscszc 
tea l korona, 

Legtökéletesebb 
arcztisztitó- és szépitő-szerek 

minden arczot tidit, frissít és szépít 

ijfoltot, ránczot. pattsnást biztosan tltárolit. 

ha a „Divinus" téa-pasztillákat használja, 
miáltal családja és vendégeinek nemcsak 
jót nyújt, hanem még pénzt is takarit 

" tía-pasztillál|. 
Egy doboz tartalmaz 50 drb pasztillát, me¬ 
lyekből egy drb elegendő 2—4 csésze legza-
tnatosabb orosz tea könnyű és olcsó elké¬ 
szítéséhez. Háztartásban, utazáson, vadásza¬ 
ton stb. nélkülözhetlen. Egy doboz ára l kor. 

„piVintis" liHör- 0 rum-csscnciál; 
csinos zsebüvegben, minden kivánt ízben. 

Egy zsebüveg ára l korona. 

„Divton;" «öíény-H«Ver«l(. 
Egy doboz elegendő 5 liter legjobb gyomor-
erősitő-likör (á la Chartreuse) könnyű és 
olcsó elkészítéséhez. Kitűnő háziszeri 
— Egy doboz ára l korona 50 fillér. — 
Csak „Divinus" védjegy és aláírással va¬ 
lódiak. Kapható a legtöbb gyógyszertár, 
drogéria, fűszer- és csemege-üzletben, vagy 

p í t drognisti 
Budapest, VII. Hír., Hátful-it 8s= szán, 

egyi tisztítás, ruha- ^ s 
==?=— festés, gőzmosás 

czimü ismertető füzetet bárkinek bérmentve 
küld Halteiiberger Béla, Kassa. A.AA.A.A.A. 
iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiigniiiiniiiiiiiiinniiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 

V 

UTOR, FORRASZ 
NÉLKÜLI. 

i l iíiriíf 

(p^^T«^ 

Í ff 

L ' L 
Hazai gyártmány! Elismert elsőrendű minőségű. Jobb, szebb, tartósabb és olcsóbb a galvanizált 
vascsövekből készült fémbútornál. Hézagnélküli, teljesen féregmentes. Nem kell pasztá¬ 
val fényesiteni. Színtartó, takarítása alig kerül munkába, mert legfinomabb angol vernirrel 
van patinázva. Legalkalmasabb bútor: finom hálószobák, szállodák, intézetek, szanató¬ 
riumok, kastélyok és kórházak részére. ízléses, modern minták dús választékban. 

PÁPAI és NÁTHÁN vas- és rézbutor gyárosoknál 
Budapest, VI. kér., Andrássy-ut 2. szám. Saroképület, Fonciére-palota. 

Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve küldetik. 

3. SZ. 1 9 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, JANUÁR 17. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

f Egész évre ._ 
Előfizetési feltételek: < Félévre 

l Negyedévre _ 

. 16 korona. A íVibfgkroiittdi-val 
8 korona, negyedévenként 80 lillérrel 

. 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a poatailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

1. A kereskedelmi kikötő Reggio di Calabriában. 2. Holttestek a tengerparton Messinában. 3. Egymásra támaszkodott házfalak Messinában. 

A DÉL-OLASZORSZÁGI FÖLDRENGÉS. 

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




