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* Elsőrendű gyógyvíz és diátetikus ital. * | 

Vesebajoknál, a húgyhólyag bántalmainál 
és köszvénynél, a czukorbetegségnél, 
az emésztési és lélegzést szervek hurutjainál 

a B o r és Lithion tartalmú gyógyforrás 

a continens legelső orvosi szaktekintélyei által kitűnő sikerrel használtatik. 

Húgyhajtó hatású. 

Kellemes izü. 

Vasmentes. 

Köanyen emészthető. 

Teljesen tiszta. 

Állandó összetételű. 

Kiváló óvszer a 

V Ö r h e n y n é l (scarlatina) 
fellépő vesebántalmaknál. 

Különösen oly egyéneknek ajánlatos, kik 
ülő életmódjuk folytán 

aranyeres bántalmakban, 
húgysavas lerakódások¬ 

ban, vagy anyagcsere 
betegségekben szenvednek, 

Dr. Szontagh Tamás, bányatanácsos, m. kir. főgeologus a «Hydrogeologiai megfigyelések* 
czLoiü most megjelent és a szinyelipóczi «Salvator» -forrás-csoportról szóló közleményében többek 
között a következőket is mondja: 

(Utoljára az 1908-dik évben néztem meg a forrást, a melynek aránylagos vizbősége a vizet apasztó aszályos évek után meglepett, mert az 
utolsó időben beállott vizapadást az ország területén, úgy a forrásoknál, mint a vizet szolgáló fúrásoknál is mindjobban tapasztalni. Igaz, hogy 
a viz mostanában nem emelkedik olyan magasra, mint azelőtt, de azért a legszorgosabb szakadatlan töltögetés mellett is mindig bőven áll ren¬ 
delkezésre a kristálytiszta változatlan és bakteriológiai vizsgálatok szerint kifogástalan minőségű ásványos gyógyvíz. 

A «8alvator» forrásvíz chemiai állandóságát bizonyítja Balló Mátyásnak, Budapest székesfőváros vegyészeti és élelemvizsgáló intézete nagy¬ 
érdemű igazgatójának legújabb 1907. évbeni ellenőrző elemzése, a mely szerint a víz 26 év óta, sónemü alkatrészeiben számba vehető eltérést 
nem mutat. Az ásványos gyógyvíz hőfoka 15'2 C° levegőnél és 733-00 mm. légnyomásnál 12'7 C°. 

Nagy vízmennyiségét az aszályos évek után is főkópen szerencsés hydrogeologiai körülményeknek köszönheti.* 

Forrásleírások ós orvosi bizonyítványok, valamint elismerő nyilat¬ 
kozatok betegek köréből díjmentesen állanak rendelkezésre. 

„S A LV AT ŐR" kapható minden ásványvizkereskedőnél, vagy 
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Külföldi előfizetésekhez a poatailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

A PÁPAI VÁRKASTÉLY. 
AZT HISZEM, hogy a hazánk történelmi em-

lekéivel oly szeretettel foglalkozó «Vasár-
napi Ujság»-ban a többiek között mél¬ 

tán foglalhat helyet a pápai várkastély rövid 
története is. 

Hiszen ezen, nevét tekintve, páratlanul álló 
város a maga történetét Szent István kora óta 
számítja, igen kedves hagyományt őrizve a 
felől, hogy első királyunk itt mondta először 
az ő édes atyjának, hogy: Papa! A kik pedig 
ezen csak mosolyogni tudnak, azoknak másik 
mondával is szolgálunk a város nevének ere¬ 
detére nézve, és e szerint ugyancsak nevezett 
királyunk itt kiáltott fel nagy örömmel a ró¬ 
mai pápától küldött korona láttára, hogy «Ecce 
Papa misit mihi coronam» és e felett való 
örömében a nép a római pápa éltetése mellett 
e helyet azonnal Pápának nevezte el. 

Hát még tovább menve a mi Korvin-házunk, 
I. Mátyás király vadászkastélya a Korvin-ut-
czában, nem kedves emlék-e hazánk törté¬ 
netében? 

De most minderről nem beszélünk, hanem 

csupán magáról Pápa város kissé későbbi ere¬ 
detű váráról fogunk megemlékezni. 

A pápai vár legelőször :l544-bai kerül tör¬ 
ténelmünk lapjaira, mikor Enyingi Török Bá¬ 
lint özvegye arra kéri hű emberét, Marton-
falvay Imre deákot «nagy sok szókkal, foga¬ 
dásokkal, néha sirassál is, hogy venné fel 
pápai várának gondviselését, ha meg nem 
teszi, annyiba veszi, mintha ő miatta vesztené 
el Pápát.» 

<i E szóra igen megháborodám - - irja em¬ 
lékiratában Martonfalvay Nagyságod ne 
sírjon, ime elmegyök, az nagyságod pa¬ 
rancsolatjára, mind élni, mind halni Pápán 
akarok.» 

«A várat — írja - pusztán találám, város-
sát épületlen, igen megbusulék rajta, olyan 
hirtelenséggel, a mivel lehete, kezdem várát 
megtakarni és városát raggatni és támogatni 
az palánkot, hol kidőlt, a hol bedőlt.» 

«Ezek után az Pápa várán is építettem, a 
mihöz érközhetém az külső sok épülettől, az 
nagy palotát leszakadón találtam, az várba 
hordókat raktak az eső ellen; az két kapu 
föUt is az két kőfalnak fölső_részét lövőhelyek¬ 

kel én építetém meg, az belső várban alatt 
lövőhelyeket én csináltattam, de jelentem az 
külső építésre viila nagyobb gondom, az hon-
nét MZ belső vár;it kellett oltalmazni az szegény 
községgel.» 

A török Székesfehérvárról Uloman bég alatt 
érkezett meg Pápa elfoglalására, de erre irja 
Martonfalvay: «semmit hátra nem, hagytunk 
tisztességünkben, oltalmaztuk az mi kegyel-
mes asszonyunk városát mind levesekkel, 
mind kopjákkal elannyira, hogy egy sem vésze 
kö/ülünk Isten kegyelmességéböl.» 

i555-be» újra felkereste a török hadaival 
Pápa várát. Ekkor Yelicháu bég, a fehérvári 
basa jött a vár elfoglalására. Lajtorjákat is 
hozott a város bástyáinak elfoglalásához és 
egy szeptemberi éjjel oly nagy riadással tör¬ 
tek be a Szent László-utczai részeri, hogy 
onnan a laudsknecht őrség azonual elmenekült 
és csak mikor a várúr: Enyingi Török Ferenc/, 
közéjük siet, fordulnak vissza és «kezdék kop¬ 
jákkal lehánni az terekeket mind az palánk¬ 
ról, mind az töltésről, kik azután nem meré-
nek késni, nagy károkkal, szégyenkezve el-
pirongának, ^sok lajtorjákat és holttestöket az 

A PÁPAI VÁRKASTÉLY A PARK FELŐL. Háry Gyula rajza. 
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1617-BEN. 

város árakjában hagyának, kiket el nem vilio-
velők n. 

A XVII. SZAZADBAN. 

4594-be>i mégis török kézre jutott Pápa 
is, és innen kezdve Semender basa volt az úr 
a várban három éven át, ki hogy itl magát 
teljes biztonságban érezze, a Tapolcza vizét, a 
mely eddig két oldalról védte csak a várat, 
körülvezettette a vár körül, ehhez pedig tíz 
láb mély s még ennél is szélesebb árokra volt 
szükség, a mit ő a szegény pápaiakkal ásatott 
meg a vár körül. Ezen intézkedésével a bás¬ 
tyával védett város elfoglalása esetén is még 
mindig védhető lett, maga a vár, mint az a 
városnak XVII-ik századbeli képén látható. 

Három év multával 1597-ben augusztus 
13-án érkezett meg a várnak visszafoglalására 
Miksa főherczeg 25800 főnyi hadával, mihez 
még 25 ágyú és 600 kocsi tartozott, a római 
pápa is 10000 emberből álló segédhadat kül¬ 
dött Miksához Aldobrandini Ferencz alatt. 
Benn a várban 600 gyalogosból és 300 lovas¬ 
ból állott a török sereg. Pár nap múlva meg¬ 
érkeztek a dunántúli főurak is bandériumaik¬ 
kal : gróf Zrinyi, gróf Nádasdy, Batthyány 
Ferencz, Török István, Dersffy Ferencz mint¬ 
egy 7000 emberrel. Augusztus 19-én a keresz¬ 
tyén sereg behatolt a városba, 20-án pedig 
Semender basa feladta a várat szabad elvonu¬ 
lás feltétele alatt. Csakhogy az olasz és vallon 
hadak a kivonulókra rohantak, s mire gróf 
Zrinyi rendet parancsolhatott közöttük, közü¬ 
lük 300-at le is kaszaboltak, épen akkor, 
mikor a vár egyik része óriási robbanással 
ezer darabban repült a levegőbe, mivelhogy 
a vár pinczéjében állott puskapor a zsákmány 
után kutató német hadak fáklyáitól meggyul¬ 
ladt és a várnak felette álló részét a zsák¬ 
mányt keresőkkel együtt légbe röpítette. 

Még az eddigieknél is nevezetesebb a vár¬ 
nak i6GO-ik évi története. Még mindig Rudolf 
király uralkodott hazánkban, de már igen 
megunhatta az uralkodást, mert már felé se 
nézett hazánknak, inkább a csillagos eget 
vizsgálgatta és így nem csuda, ha elfelejtette 
kifizettetni zsoldját egyebek közt a pápai vár¬ 
ban levő zsoldos hadainak is. Ezek pedig 
idegenek, vallonok voltak és így elkeseredé¬ 
sükben azt izenték a fehérvári basának, hogy 
ha nekik 60,000 arany forint hátralékos zsold¬ 
jukat kifizeti, jöjjön ide, átadják neki a várat. 

De hát elszorult erre a szíve az őrség ma¬ 
gyar alparancsnokának, Maróti Mihálynak és 
titokban értesítette a győri fővezért, Schwar-
zenberget a zsoldosok tervéről, az tehát tábo¬ 
rával a vár alá érkezett. Azonnal 25 lovast 
küldött be a várba oly izenettel, hogy ha tíz 
nap alatt a császár hűségére visszatérnek, 
teljes bűnbocsánatot nyernek és zsoldjuk hát¬ 
ralékos részét is megkapják. 

A zendülők azonnal értesítették a veszede¬ 
lemről Achmet fehérvári basát és sürgős se¬ 
gítséget kértek tőle. 

Schwarzenberg ezt megelőzendő június 24-én 
éjjeli támadást intéz a vár ellen, de a vár¬ 
belieknek a tüzes malomnál elrejtett három¬ 
száz főnyi őrségére nem számítván, vereség-

PÁPA VÁRA. R É G I K É P E I . — Egykorú metszerek után. 

gél visszaüzetett. Ekkor [Győrből újabb 3000 
majd 9000 főnyi sereg jött az ostromlókTse-
gítségére, a kikkel július 26-án a tüzes mal¬ 
mot a várbeliektől elfoglalta. 

Erre a szorongatott zsoldosok július 27-iké-
nek hajnalán kitörnek a várból, hogy elmene¬ 
külhessenek. Schwarzenberg fegyvertelenül lo¬ 
vára kap, de egy golyó ott terítette le a vár 
falánál, a hol most Szent János szobra áll. 
A vallonok közül többen fogságba esnek, a 
többiek visszamenekülnek ismét a vár falai 
mögé. A foglyokat, miután a várbeliek hely¬ 
zetéről kivallatták, a győztes vezérek a város 
alatt karóba huzatták, mint ez Pápa 1617-iki 
képén látható. 

Aggódva várta most már az őrség Fehér¬ 
várról a felmentő török sereg megérkeztét, de 
az csak nem érkezett. Már a lóhús is fogytán 
volt és így elhatározta az őrség, hogy Szent 
Lörincz éjszakáján, augusztus 10-én megszök¬ 
nek a várból. Biztatólag integetett feléjük a 
Bakony, csak azt elérhessék, akkor eljutnak 
Székesfehérvárra. Ezért a vár kertjében álló 
vizbe szalmát hintenek, arra deszkákat raktak 
és az éj leple alatt nagy csendben útnak ered¬ 
tek a Tapolcza vizén át a Bakony felé. Ennek 
szélén állott a karthausiaknak Nagy Lajos ki¬ 
rályunktól épített temploma, csaknem odáig 
jutottak, mikor a szökést az ostromlók észre¬ 
vették, riadótól hangzott a város és vágtattak 
a menekülők után. Ma az említett templom 
helyéhez közel vasúti állomás van, a neve 
Francziavágás, örök emlékéül annak, hogy itt 
vesztek el azok a boldogtalan felzendült val¬ 
lon katonák, kik oly sokáig őrizték fizetette-
nüL, nem hazájukat, a pápai várat. Rudolf 
király meg talán leveretésük hírével se törő¬ 
dött. 

Egy század is elmúlt, mire Pápa vára ismét 
helyet foglal a történelem színpadán. Akkor 
már II. Rákóczi Ferencz szabadságharcza folyt. 
A ő kedves tábornoka, Bottyán János Írja az 
Í705 deczember 27-ikén gróf Károlyi Sándor¬ 
hoz írott levelében: «Isten ő Szent Felsége 
általhozván szerencsésen a Dunán, Földvárát 
jó passusnak kedvéért megépítettem, Simon¬ 
tornyát, Pápát, Kapuvárt, Kőszögöt, Borostyán¬ 
várát szerencsésen megvettem. Én Pápán bez¬ 
zeg Édes Fiam csak alighogy el nem rúgtam 
a patkót; mivel az vállamat, fejemet és orczá-
mat csak alig hogy el nem vitte az kartács. 
Az testamentomtótelen sem lehetett vona Nagy¬ 
ságod jelen.* 

Pápa ekkor gróf Esterházy Antalnak, II. Rá¬ 
kóczi Ferencz dunáninneni generálisának bir¬ 
toka volt, s a dunántúli hadjáratban Pápán, 
Sümegen és Keszthelyen voltak a fejedelem 
hadainak főhadiszállásai. E három várost össze¬ 
kötő útvonal volt «a hadak útja». 

Igen érthető ez okon, hogy Pápának kézre¬ 
kerítése fő vágya volt a császári hadaknak, 
így hát 4707 augusztus 14-ikén gróf Pálffy 
János tábornok a császári hadakkal Pápa alá 
érkezett. A nagyszámú ellenség elől Rákóczi 
hadai visszavonultak. A város védetlenül állott. 
Elérkezett a boszúállás ideje. A tábornok 

«két nap és két éjjel Pápa alatt "subsistálván, 
az egész várost felégette, a mi f javait kap¬ 
hatta, eltakarította, a klastromokat is felverte. 
Pro ultima consolatione Excellentiádnak (Révay 
Gáspár levele gróf Esterházy Antalhoz) azt is 
írhatom, hogy az egész Excellentiád Pápán 
levő asztagjait is porrá tették, maim okkal 
együtt.» 

Ennekutánna ismét egy század telt el, mire 
a pápai várral a történelemben találkozunk. 
Helyesebben mondva, nem várak többé, hanem 
csak várkastélyok a szatmári békekötést követő 
királyi rendelet folytán az ilyen erősségek, a 
milyen Pápa is volt, s az alkalom, a mi a 
pápai várat ismét történelmi helylyó avatja, 
Napóleon 1809-iki hadjárata volt. 

4809 június 11-én vasárnapon érkezett hát¬ 
ráló hadaival János kir. herczeg Pápára, s míg 
ő maga a várkastélyba szállott, hadai a város¬ 
ban nyertek elszállásolást. 'Azután másnap 
alig hogy kivonult hadaival a városból a kir. 
herczeg, nyomába jött Beauharnais Jenő, az 
olasz alkirály a franczia hadakkal és hát ter¬ 
mészetes, hogy ő is csak a várba szállásolta 
be magát. Azonban a hátráló kir. herczeg 
hadai után sietvén, csupán utócsapatot hagyott 
városunkban a hadi pénztára őrizetére. A sze¬ 
merei csata után pedig, mikor vegyesen hord¬ 
ták Pápára a francziák sebesültjeit és a miein-
ket is, annyi lett itt a sebesült, hogy a miseri 
és a szent benedekrendi székházakon kívül 
katonai kórházzá lett a Szent-Ilonái ápolda, 
a kath. elemi iskola és a várkastélynak is a 
földszinti termei, ez utóbbiakat a francziák 
épen maguknak tartották fenn. 

Ezután, két évvel Beauharnais Jenő alkirély 
ittjárta után, 4841 június 11-ik napján József 
nádor szállott a várba, hogy másnap itt 
ifj. gróf Zichy Ferenczet feldíszítse a Lipót¬ 
rend középkeresztjével, Baráth Istvánt ezüst¬ 
éremmel, míg Fodor Istvánnak pénzjutalmat 
adott 1809-iki vitézségeikért. 

Végül 4848-iki szabadságharczunkban deczem¬ 
ber 26-án Perczel Mór tábornok érkezett Pápára 
hadaival s lett a pápai várkastély vendége, 
4849 június 11-én pedig Budavár bevételének 
hősei jöttek Kmetty György tábornokkal, kit 
kitörő lelkesedéssel kisértek a várba a pápaiak, 
együtt énekelvén a honvédekkel Kmettynek ked¬ 
ves dalát: «Söprik a pápai utczát.» 

Harmadik képünk bemutatja a várkastélyt 
mai alakjában. A várkastély termeire az Ester¬ 
házyak mindenkor nagy gondot fordítottak, így 
akárhány terme vetekedik egy-egy királyi pa¬ 
lota termével bútorainak választékossága és 
pazar drágaságára nézve. A történelem ked¬ 
velőjét mégis főképen a várkastély folyosója 
gyönyörködteti, a mely valóságos történelmi 
képtár az Esterházy grófi család neves sarja¬ 
dékaival, köztük Mária Teréziának és a törté¬ 
nelem nem egy jól ismert alakjának képével, 
miknek sorozatát Esterházy Miklós nádor és 
első felesége, Dersffy Orsolya nyitja meg. A mint 
ott néztem őket, elgondolkoztam, hogy mégj8 

melyik volt kettőjük közül az okosabb ? A ná¬ 
dor nagy eszét ország-világ ismeri, tanítja » 

történelem, de én azt hiszem, épen olyan okos 
volt a felesége is, mert úgy tudom, ő mondta 
ki először azt az ajánlatot kettőjük közül, hogy 
legyenek örökre az egymáséi, így lettek ők e 
fényes főúri család megalapítói. 

Kis Ernő. 

A MULATÓS EMBER 
Minden mulatós embernek 
Szomorú a vége. 
Van valami, a mi nem fór 
Bele a léikébe. 
Nem úgy van az, a miiit mondják. 
Kergeti csak nehéz gondját; 
Szebb a világ panasz nélkül. 
A mnlatós ember, hej ! de 
Könnyen békül. 

Minden mulatós embernek 
Nagyon sok a dolga ; 
A mi neki terhére van : 
Küldi a pokolba. 
Kérő szóra meg nem lágyul, 
De azt várja a világtul, 
Hogy ez törjön meg a kedvén : 
Akkor volna igazán csak 
Minden rendjón ! 

Minden mulatós embernek 
Szíve jobb, mint másnak. 
Bánatának jobb birót mái-
Senki nem találhat; 
A míg beszélsz : szeme könnyben ; 
Elbánhattok most már könnyen 
A czudarral, a ki bántott, 
Hej, csak segíts neki szidni 
A világot! 

Minden mulatós embernek 
Nagy a bölcsessége; 
Nincs oly tudós, a ki az ő 
Elvét utolérje : 
Az volt csak a futó bolond, 
A ki embert igába vont! 
Durvít, gyilkol csak a munka ! 
Siess élni, itt a halál 
A nyomunkba'! 

Minden mulatós embernek 
Józanság az elve. 
Röstelné, ha szenvedélyből 
Egy korty bort lenyelne ; 
Más az, mikor öröm éri, 
Vagy ha szivét bánat vérzi, 
Avagy, olykor, barátságbul... 
Igaza van : «nem lehet az 
Ember fábul». 

A PÁPAI VÁRKASTÉLY UDVARA. 

Minden mulatós embernek 
Nagy a bátorsága : 
Czikkázik az isten-nyiln ! 
Fittyet se vet raja. 
Szaladgálnak az emberek ; 
ü, a vitéz, meg nem remeg. 
Dúl a vihar legjavában : 
Ő csak mulat, amúgy isten 
Igazában ! 

Minden mulatós embernek 
Tűz emészti házát; 
De ő alszik. Álmából a 
Lángok föl nem rázzák. 
Dolmánya is tüzet kaphat. 
El nem oltja, vele hamvad . . . 
fsak egy nagyot sóhajt raja. 
Föl nem kelti az Arkangyal 
Trombitája. 

Pap Zoltán. 

SZERELMES CSÓK. 
— Mehemmed Dselál. — 

Száll már a nap nyugvóra tengervízbe, 
Jer hát velem karod karomba fűzve, 
S a míg az ég sok csillagát csodáljuk, 
Az árnyas lombok alját sorba járjuk, 
Szorítsd az ajkad ajkaimhoz. 

Kelet felől a rózsáskert fölébe 
Félj ő a hold is fényes köntösébe', 
Szerelmeinknek áruló tanúja. 
De hogyha tán felhők mögélie bújna. 
Szorítsd az ajkad ajkaimhoz. 

O nézd e rózsáskert fesló' virágját, 
Hallgasd e csermely zsongó dallos árját, 
S hogy minden rózsa rád nézzen csodálva, 
Fehér válladra fürtid szétzilálva 
Szorítsd az ajkad ajkaimhoz. • 

Bölcsó'dal minden vízhab csobbanása. 
Minden dal egy madárszív dobbanása. 
Sátort borít a bokrok orgonája, 
S a míg tVszkünket megraknánk alája. 
Szor/tsd íiz iijkml ajkaimhoz. 

Ha Isteii dörgő hangja zeng az égben, 
A villámtűz czikázik künn az éjben, 
S a felhő könnye hull, csak szüntelen dől, 
S remegve bújsz hozzám a félelemtől. 
Szorítsd az ajkad ajkaimhoz. 

S ha felvesz majd a végzet jég-ölébe, 
Boruljál lázas ajkaim fölébe, 
S míg csókod ér, szemem már megmerevszik : 
Ha vár a végzet még egy múló perczig, 
Szorítsd az ajkad ajkaimhoz. 

Törőkből: Mészáros Gyula. 

A PÁPAI VÁRKASTÉLY PARKJÁBÓL. — Balogh Rudolf fölvételei. 

A FEKETE VÁROS. 
REGÉNY. (FoljUUw.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

Különben a szász methodusnak is megvoltak 
a maga hibái. A hosszú kezek előnye szembe¬ 
szökő, azonfelül mindenféle szabálytalan vágás 
jogosult a Coup ile Jnrtiae (a szúrás) kivételé¬ 
vel, az «üsd, vágd, nem apád* legősibb tan¬ 
tétele érvényesült — vágd,. a hol éred. Csel, 
tinta ravaszság nemcsak megengedhető, sőt 
hasznos. 

*Egy, kettő, három ! Összecsaptak. A két kard 
megvillant, összeért, csattant, szikrát adott s 
csakhamar kitűnt, hogy a fiatal Fabriozitts, mint 
drezdai diák, ott künn jó mesterektől tauultn 
a bajvivást; biztosan, elegánsan fogta fel a 
vágásokat, ellenben Görgey apjától tanulta a 
mesterséget, magyar módra, s csak a csuklója 
forgatásával vagdalkozott. Hanem épen ez hozta 
zavarba a «kottából» vívót és a görbe, kurtább 
magyar kardok feszélyezték, mert az ő ke«e a 
hegyes és a hegyén kétélű német schlagelhez 
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volt szokva. Nem hagyta el lélekjelenléte (a mi 
a legjobb a mérkőzésnél), ellenkezőleg, egész 
hidegen a helyzethez képest, arra módosította 
szándékát, hogy egyelőre nem támad, hanem 
csak a védelemre szorítkozik, míg kitanulmá¬ 
nyozza ellenfele szerinte ujdonszerü vívásának 
csinját-binját, tehát csak parírozott és hátrált. 

Görgey csak úgy játékszerűen kezdte a via¬ 
dalt, mert rokonszenves volt neki a fiatal Fab-
riczius, s azt tartotta, hogy a burger kezébe 
dikics való vagy gyaln, minélfogva illő vele 
gyengéden bánni s egy kis karczolással megelé¬ 
gedni, de a hogy evés közben jön meg az ét¬ 
vágy, a kemény aczélpengék csattogása meg-
mámorosította, szemei szikrákat hánytak, mint 
az egymást horzsoló kardok. Az ellenfél foly¬ 
tonos hátrálása vakmerővé tette, az incselkedő 
fölényes védekezése boszússá, forró vére láza¬ 
san nyargalt ereiben s az emberi testnek ezek¬ 
ből a siető folyamaiból ha iszik, megrázza ma¬ 
gát az oroszlán, a ki ott piheg minden Görgey-
ben. Magasztos, hősies érzésekben megrnár-

tódva, mit tudta most Görgey, hogy csak a 
drezdai diák, Fabriczius áll előtte és nem a 
hétfejű sárkány? Szent György lovag volt ő 
most a saját képzeletében s megfeledkezvén 
az imént magára parancsolt kíméletről, hatal¬ 
mas sujtásra lendítette meg karját, a mit az 
észrevett s önkénytelenül félre ugrott előle 
balra, miközben mégis fölfogta a vágást s ab¬ 
ban a szempillanatban ruganyos erővel egy¬ 
szersmind visszasujtott, a mitől viszont Görgev 
tántorodék meg s balra hátrált. 

iíecséry fürge volt,' hirtelen keresztbe fek¬ 
tette közéjük a kardját. 

- Halt! Fabriczius úr kilépett a körből. 
- Ugyanazt tette Görgey úr is, - - sietett 

kijelenteni Koppén báró. 
Csakugyan az történt, mind a kettő úgyszól¬ 

ván egyszerre hagyta ott a'kijelölt kört. Nincs 
győztes, tehát nincs legyőzött se. Újra kell kez¬ 
deni a szász regula szerint. 

- Hadd fújják ki előbb magukat, - - vélte 
Máriássy. 

- Nem. Épen nem, - tiltakozott Blom az 

ő szokott hebehurgyaságával. - Tiltakozom a 
tüdők nevében, uraim. Micsoda alapon foszt¬ 
hatnánk meg a tüdőt az ő legszentebb jogai¬ 
tól ? Miért ne lehetne ő is faktor ? Mindig csak 
azt mondják, ha valami hősi cselekedetet visz 
valaki véghez: «volt szive hozzá». Hát csak a 
szívnek szabad a hőst segíteni? Hadd lássuk 
egyszer-másszor azt is, hogy van-e tüdeje 
hozzá. 

Ennek az érvelésnek engedni kellett. Beál¬ 
lottak tehát a körökbe s folytatták a viadalt. 
Most már megnehezült a Görgey dolga, mert 
Fabriczius támadott, hidegen, kecsesen, olyan 
arczczal, melyen semmi indulat nem volt 
észrevehető, míg ellenben Görgey nekipirult, 
lihegett, szépen boltozott homlokán verejték 
csurgott, csupa tűz volt ismét, csupa eleven¬ 
ség, de ez nem sokat látszott használni az is¬ 
kola szerinti vívással szemben, egyre hátrább 
szorult. Tizet lehetne tenni egy ellen, hogy 
Fabriczius győz. Fabricziust azonban nem ve¬ 
zette harag, belátta/hogy a fiatal Görgey nem 
cselekedhetett tegnap máskép, nem akarta hát 
megsebesíteni s a Gribe-féle cselvágáshoz nyúlt, 
mely száz esetből legalább kilenczvennyolcz-
szor beválik, ki akarta kezéből ütni a kardot 
(a mi szintén legyőzetést jelent a szász párbaj¬ 
nál), hadd végződjék be az egész bohóság vér 
nélkül, a segédjeinek esetleges vidám gúnyoló¬ 
dásával, hogy: «szurok a markodba». A finta 
pedig abból-áll, hogy a kardot úgy kell emelni, 
mintha az ellenfél mellét akarná érni, mire az 
megfelelőleg készül parírozni, a helyett azon¬ 
ban a csukló villámgyors fordulatával egy fél¬ 
ivet ir le a kard a levegőben lefelé s alulról 
csapódik fel szilaj erővel az ellenfél pengéjére, 
hogy az menthetetlenül kirepül kezéből a vá¬ 
ratlan helyről jött ütésre. Ez egyszer azonban 
olyan erősen fogta Görgey, hogy ki nem esett 
a kezéből, hanem fölvágódott a Fabriczius feje 
fölé s minthogy Görgey meglepetésében ki¬ 
nyújtotta a karját, ösztönszerűleg mintegy utána 
akarván kapni, leesőben a kard elnyisszantotta 
a Fabriczius balfülének egy darabkáját és a 
vállába ütődött, a hol feltartotta a ruhaszövet, 
nem okozhatott sebet. 

Maga Fabriczius észre se vette ezt a meg¬ 
rövidítést, a megyei főjegyző patvaristája, Má¬ 
riássy pillantotta meg a fülczimpa felületén 
kibugygyant egy-két vércsöppet. 

Vér! — kiáltá harsányan. 
Mindketten leeresztették a szablyáikat s szor¬ 

gosan vizsgálták egymást, hogy hol a vér. 
- A füle vérzik, Fabriczius úr. 
- Csak talán nem? - kérdé Fabriczius 

meglepetve. 
- Sőt el van vágva egy darabja. 

Fabriczius odakapott az ujjaival, az éi'intés-
nél érezte az éles fájdalmat s megfestette pi¬ 
rosra a kezét. 

Görgey hozzá lépett. 
- Igen sajnálom, hogy ilyen alkalmatlan¬ 

ságot okoztam. 
Fabriczius mosolyogva nyújtotta kezét, me¬ 

lyet Görgey barátságosan rázott meg. 
- Nem .tesz semmit, -~ szólt az előbbi vi¬ 

dáman. - - Van már a városban sánta Fabri¬ 
czius, az apám félszemű Fabriczius (a Thököly-
harczokban szúrták ki a jobb szemét), lesz most 
egy csonka Fabriczius is. 

- Ne búsulj rajta, — vigasztalta Blom. -
hátha kinő, mint a salamanderé, mire meg-
házasodol. 

Mecséry ezalatt meszet kapart le a'kertész¬ 
ház faláról, porrá morzsolta az 'újjai közt és 
behintette vele a Fabriczius fülét, hogy a vér-
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zésnek gát vettessék. Nem szaladtak még az 
akkori emberek mindenért patikába. 

Aztán az is a szokáshoz tartozott, hogy a 
duellumnál kibékült felek együtt mutassák ma¬ 
gukat a népek előtt, minélfogva Görgey átült 
a Blom szánjára, Fabriczius mellé, úgy hajtat¬ 
tak be a városba. 

Útközben, mint rendesen ilyenkor, a párbaj 
lefolyásáról estek megjegyzések. Moulinet-k, 
prím és kvint vágásokról locsogtak, báró Kop¬ 
pén vállveregető csodálkozását fejezte ki egy¬ 
ben Fabricziusnak a férfias türelmén, egy-
kedvűségén, melylyel a sebét veszi. 

- Mégis csak kemény faj ez a szász faj, -
monda, — hogy annyi század óta idegenben 
sem tudott elpuhulni. 

- Ugyan cousin, cousin, ne tedd magad ne¬ 
vetségessé ez előtt az úr előtt! — gyúlt ki erre 
Blom. — Mi az a tenger sima tükréhez képest ? 
Tudod-e, mit láttam én itt ezelőtt néhány év¬ 
vel, mikor olyan tacskó voltam, mint most te? 
Egy pár kuruczot karóba huzatott Karaffa a 
pleszniczi erdő szélén. Ott ültek a karókon fel¬ 
nyársalva és egykedvűen pipáztak. Veszszek 
meg, ha nem igaz. Hát hogy tudtunk volna mi 
itt elpuhulni ? A KOSSUTH LAJOS-UTCZÁBAN. 

AZ ÜNNEPÉLY A PETŐFI-TÉREN. 

temi bizonyítványa, a mit kapott és a mit még 
kapni fog, ő most már úr és bevégzett ember. 

- Nem értem. 
- Persze hogy nem érted és soha meg se 

értheted, mert német ember vagy s könnyebb 
az oczeán vizét átfesteni, mint ezt neked meg-
érthetővé tenni. De nini, dobolnak. Menjünk 
csak sebesebben! 

Csakugyan dobszó hallatszott a főtér felől. 
Az utczai járókelők megszaporiták lépteiket, a 
kik ellenkező irányba mentek, visszafordultak 
és a dobszó felé indulának. A kereskedők, ipa¬ 
rosok kiálltak zöld kötényeikben és puha sip¬ 
káikban a boltajtókba. Hiszen ma nem valami 
közönséges liczitáczióról, vagy szabályrendelet 
kihirdetéséről lesz szó. Nagy események kü¬ 
szöbén állunk. A köröskörül fekvő házak ab¬ 
lakai is nyiladozni kezdtek, daczára hogy a 
hideg bemegy. A Teöke-ház emeleti ablakán a 
szép, csintalan Teökéné dugja ki csinos fejecs¬ 
kéjét, mosolygós orczája a kikeményített, fod¬ 
ros, fehér reggeli főkötőben olyan, mint egy 
papirstaniczliba csomagolt piros rózsa. 

Görgey nem ismerte Blomot, kérdőleg né¬ 
zett Fabricziusra, a ki megértette a megrökö¬ 
nyödött tekintetet s magyarul felelt rá: 

- Veszszek meg, ha igaz. Különben jó fiú 
és nem is mondhatni hazugnak, csak olyan 
egy kicsit, mint a nagyító üveg. 

Beérvén a városba, a megyeház előtt leszáll¬ 
tak. Görgey kezet fogván valamennyiükkel, azt 
mondta Fabricziusnak: 

- Legyünk ezentúl jó barátok. 
A hangja ellágyult s dióbarna szemeiből me¬ 

legség áradt Fabriczius felé. 
- Szeretném, — felelte ez és mintha valami 

balsejtelem lepné meg, felhő vonult el homlo¬ 
kán, — szeretném, ha az Isten úgy engedné. 

- Derék fiú, — dicsérte meg Blom, a mint 
letűnt a megyeház kapujában. 

- Az, — hagyta rá Fabriczius. — Örülök, 
hogy megismerkedtem vele. 

Koppén felkaczagott gúnyosan. 
- Hozzá kellett volna még tenni: boldog 

vagyok, hogy a fülemet levágta. 
- Már megint nem érted a dolgot, cousin, — 

czáfolta le Blom. — Fabrieziusnak többet ér 
ez a füllevágás, mint minden iskolai és egye-

MEGÉRKEZÉS A PETŐFI-TÉRRE. 

AZ EGYETEMI IFJÚSÁG MÁRCZIUS 15-IKI ÜNNEPÉLYE BUDAPESTEN. 
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felsége akaratából, a nemzctes városi tanáig 
nevében. 

Először. Kendeltetik a néhai bíróért való 
fájdalmas érzésünkben, hogy az idei farsang 
a kalendáriumhói delcáltassék, semminemű za¬ 
jos vígságok és ezéh-lakomák ne tartassanak 
a vígságra ingerlő szerszámok: hegedű, duda, 
czimbalom, gitár vagy harmonika erre az időre 
otthon és mindenütt tiltatnak, csakis a Stadt-
pfeifernek engedtetvén meg mesterségének gya¬ 
korlása. 

Másodszor rendeltetik, hogy mától számítva 
nyolcz nap múlva, a mely ideig mindenki meg¬ 
szerezheti öltönyeit, Lőcse város patricziusai, 
nemesei és minden renden lévő polgárai, úgy¬ 
szintén nejeik és hajadonaik, kivétetvén pusz¬ 
tán a közönséges szolgaszemélyzct, templomok¬ 
ban, nyilvános gyülekezetekben és bármely 
összejöveteleken, valamint egyéb közhelyen, 
úgy piaczon, mint az utczákon, a vagy nyáron a 
város kertjében, csupán fekete gyászoló ruhában 
mutatkozhatnak mindaddig, míg a nemes város 
néhai birájának kegyetlen és szomorú haláláért 
magának elégtételt nem vészen, ezen ruhák, 
ezen fekete posztóba vont város emlékeztetvén 
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Blom fölpillant az ablakzörgésre, leemeli a 
süvegét, felülről mosoly és kecses fejbillentés 
a felelet. 

- Isten úgy segéljen, nem győzöm, — mo¬ 
rogta a javíthatlan agglegény panaszos han¬ 
gon, a két fiatal diák irigykedésére pályázva, 
a mi neki alkalmasint jobban esett, mint esné¬ 
nek a megtörtént tények. 

Miklós úr ugyanis a nőhóditóknak ahhoz a 
nem ritka fajtájához tartozott, kik többre be¬ 
csülnek egy kalandot, mely nem történt meg, 
de beszélnek róla, mint három olyan kalandot, 
a melyről nem beszélnek, de megtörtént. Sőt 
alapjában nem is volt nőhódító (az asszonyok 
nem bízzák rá magukat a dicsekvőkre), gyaní¬ 
tani lehet, hogy igazi kalandjai se igen voltak, 
inkább csak a kétkedéseivel és különös kiszó-
lásaival verte fel veszedelmesnek a saját becses 
személyét. Nem a nők szerelme, hanem a fér¬ 
jek félelme és a pajtások irigysége okozott 
neki élvezetet. 

A doboló hajdú bevégezte pálczikáival a tem¬ 
pót s a beállott csendben bikahangon olvasta 
az öt körülálló sokaságnak : 

Adatik tudtára, a kiket illet. Isten ő szent 
A MENET ELEJE A PETŐFI-SZOBORHOZ VONULÁSKOR. 

LOVASRENDÖRÖK A MENET UTÁN. 

A SZOCZIÁLDEMOKRATÁK MÁRCZIUSI Ü N N E P É L Y E B U D A P E S T E N . 

és sürgetvén folyton és folyton minden egyes 
polgárt, hogy önérzetével, férfias büszkeségé¬ 
vel, valamint a város méltóságával szemben 
még tartozásban vagyon. A ki pedig ez ellen 
vétene, tíztől ötven tallérral bűnhődik. 

Harmadszor és utoljára. Item tudtára adatik 
mindenkinek, hogy biró uram temetése holnap 
délután négy órakor történik a városházából. 
Jobbkeze azonban elvágatván, bebalzsamozta-
tik és a város tanácstermében üvegszekrényben 
lesz kitéve, hasonlóképen emlékeztetésre és 
serkentésre mindaddig, míg elégtételét meg 
nem kapja, hajlóbbak lévén őt ősi szokásaink 
szerint egyelőre inkább kéz nélkül tenni a 
földbe, mintsem üres kézzel. Mihelyest Isten 
jóvoltából sikerül nekünk a becsület fájáról 
leszakítani a megtorlásnak gyümölcsét, az itt 
maradt kéz egy másodszori temetéssel fog a 
test mellé helyeztetni.* 

Teökéné mérgesen csapta be az ablakot, mi¬ 
kor a hajdú elhallgatva, egy utczával odább ment 
dobjával. Kezdte már érteni a Hűlik tegnapi 
szavait. Fabriczius helyeslőn bólingatott: «Ezt 
az egyet szépen csinálta a tanács», Blom azon¬ 
ban kifakadt: 

Ehol van ni. Most már a harmadik vá¬ 

rosból teszik ki a szűrömet. Vagyis innen én 
menekülök. Szent Isten, milyen unalmas fekete 
város lesz ez ezentúl! Akár mindjárt mehetünk 
csomagolni, kedves Konrád, hogy elköltözzünk 
valamerre, de hova? 

- Menjünk talán Bélára, szeretném látni 
azokat a szép lengyel asszonyokat, — indítvá¬ 
nyozta a báró. 

— Nem győzöm, cousin, nem győzöm már, 
ne kívánd tőlem, — felelte melankolikus han¬ 
gon. — Menjünk haza Leibnitzba az apámhoz. 

(Folytatása következik.) 

CSÁVOLSZKY LAJOS 
1841—1909. 

Abban a generáczióban, mely az alkotmány 
visszaállítása óta jelentős szerepet játszott a 
közéletben, egyike a legérdekesebb alakoknak 
volt Csávolszky Lajos. 

Mindvégig tántoríthatlanul ragaszkodott el¬ 
veihez, de nagyobb gondját képezte a meg¬ 
gazdagodás, mint az elv. Bizonyos idealizmus 
jellemezte a felfogását, de az üzletet elébe 
tette minden ideának és ideálnak. Kérlelhet-
lenül tudta üldözni politikai ellenfeleit s mint 
pártjának harczosa, megbecsülhetetlen volt, de 
mint üzletember meg tudott alkudni minden¬ 
kivel. Ügyes, leleményes volt mindenben, fá¬ 
radhatatlan s bámulatot keltőén kitartó a maga 
elé tűzött czélok elérésében. Sok nagy, jó do¬ 
log létrehozásában volt része, de se hálát, se 
szeretetet nem tapasztalt soha, mert önző volt 
határtalanul s igazán talán senkit sem szere¬ 
tett. Volt része a nélkülöző szegénységben, 
volt nagy vagyon ura s bár mindenek fölé 
helyezte ezt a vagyont: nem birta megtartani. 

Az atyja egyszerű faragó-béres volt Bujákon 
az Esterházy-uradalomban. 0 maga úgy birta 
elvégezni iskoláit, hogy leczkeórákat adott 
kevésbbé szorgalmas s kevésbbé eszes osztály¬ 
társainak. Feljött Budapestre, verseket Íroga¬ 
tott, melyeknek nagy része a «Vasárnapi Uj-
ság»-bau jelent meg. E réven ismerkedett meg 
Komócsy Józseffel, a ki bejuttatta Gévay fény¬ 
képészeti irodájába, a hol előbb ő maga volt 
alkalmazva. Ezért mondották Csávolszkyról, 
hogy fotográfus volt, holott csak az irodában 
dolgozott. Aztán a Jókai lapjához, a "Honhoz» 
került mint korrektor. Akkoriban már este 
lezárták a lapokat s éjjel egy munkatárs sem 
maradt a szerkesztőségben. Egy éjjel fontos 
külföldi esemény hirót hozta meg a távíró. 
Csávolszky elküldött a munkatársak után, hogy 
írjanak a dologról vezérczikket, de a szolga 
senkit se tudott közülök megtalálni. Megírta 
tehát a czikket maga s a szerkesztő tudta 
nélkül leadta a nyomdába. A czikk fényesen 
sikerült, másnap Jókai czikkirónak szerződ¬ 
tette Csávolszkyt. írásaiban Csernátony volt a 
mestere. Még nálánál is kíméletlenebb volt, 
de irálya könnyebb s fordulatosabb. Skorpió 
jegyet tett czikkei elé s rövid idő alatt nem 
volt olvasottabb valami, mint a skorpió 
czikkei. 

Mikor Csernátony a Klapka-Jókai párbaj 
után oda hagyta a «Hont» és az «Ellenőrt» 
alapította, Csávolszky is vele ment. Népszerű¬ 
sége ekkor volt delelő pontján. A mezőtúri 
kerület képviselőnek választotta meg s a kép¬ 
viselőházban Tisza Kálmán pártjához csatla¬ 
kozott s csakhamar feltűnt alapos tanulmány¬ 
ról tanúskodó, de a mellett kíméletlenül sze¬ 
mélyeskedő beszédeivel. Akkoriban azt tartották 
róla, hogy az állami költségvetést csak egy 
ember ismeri nála alaposabban : Széli Kálmán. 

Az 187-2-iki választás alkalmából egy röp¬ 
iratot írt ezen a czímen : «Mit akar a bal¬ 
oldal. » A röpiratot százezer példányban osz¬ 
totta szét az ellenzék s Csávolszky a pártkör 
gazdájától, Móricz Páltól írói honorárium fe¬ 
jében hatezer forintot kapott. Annyi pénzről 
nem is álmodta előbb, hogy birtokában lesz 
valaha. Vasútra ült s n vonatról nézegette a 
tájakat, hogy hol vegyen birtokot. De az a 
pénz csakhamar elúszott. Nem volt semmije, 
mikor Tisza megcsinálta a fúziót. Csávolszky 
nem ment vele. S minthogy az "Ellenőrbe* 
többé nem Írhatott, maga alapított egy napi¬ 
lapot, «Baloldal» czimen. Ez azután össze-

Ellinger fényképe. 
CSÁVOLSZKY LAJOS. 

meg a spekulácziót. Egyre szaporodtak a házai, 
Budapesten is, Bécsben is. Volt hatezer holdas 
birtoka a Tisza mellett, s volt négy millió 
koronányi vasúti elsőbbségi részvénye. De 
minden meg volt terhelve adóssággal egészen 
a végső határig. S ő, a ki fiatalabb éveiben 
azt hajtogatta, hogy csak százezer forintot 
akar szerezni, ha az meglesz, egészen a köz¬ 
ügyeknek él: mikor milliói voltak már, újabb 
milliók után rohant észbontó vad rohanással. 
Csak egy fuvallat kellett, a hitelviszonyok 
egyszerű megroszabbodása, s az adósságra 
felépített vagyon magától összeomlott. Elve¬ 
szítette mindenét. 

Azóta Csávolszky visszavonultan élt. Imitt-
amott közre adott még egy-egy röpiratot, 
melyben volt bajtársait, a függetlenségi rárt 
híveit támadta meg, ma már szokatlanul éles 
hangon, a milyent <iskoi-pió» használt valaha. 
De ennek ma már nem volt visszhangja. 
Senki se vette komolyan kirohanásait. Az 
utolsó választáson a képviselőházból is kima¬ 
radt. Elfelejtették még életében, néhány hónap 
előtt elveszítette nejét is, s teljes elhagyatott¬ 
ságban halt meg. 

olvadt a függetlenségi párt lapjával, a «Magyar 
Ujsággal», melyet Irányi Dániel szerkesztett 
s a kettőből lett az «Egyetértési). 

Mint az ((Egyetértés)) szerkesztője, olyan szol¬ 
gálatokat tett a hírlapirodalomnak Csávolszky, 
minőket kortársai közül senki. Ö szoktatta rá 
főkép az embereket, hogy napilapot minél 
fzálesebb körökben olvassanak s a lapolvasás 
életszükségletük legyen. 0 honosította meg, 
még pedig az őt jellemző kitartással a lap 
egyes példányainak eladását. Akkor csak a 
rendes előfizető olvashatott lapot. 0 sorra járta 
a dohánytőzsdéket, ingyen adta az «Egyetértést* 
s a trafikosnak engedte át az egész bevételt, 
csak árusítsák a lapot. Eleinte még *lfy is 
csak kevesen vállalkoztak reá. Azután beutazta 
az egész országot, kiszállt minden nagyobb 
állomáson s a vasúti portásokat szólította fel 
az «Egyetértés» árusítására. A lapját ezeknek 
is ingyen küldte, övéké maradt az egész be¬ 
vétel s ezek is csak nagy rábeszélésre - - a 
minek Csávolszky kiváló mestere volt — men¬ 
tek bele. A ki megírja valaha a magyar hir-
lapírásnak történetét, kell, hogy nagy szerepet 
juttasson benne Csávolszkynak. 

S a lap terjesztése mellett különös gondja 
volt Csávolszkynak arra is, hogy az "Egyet¬ 
értés" jól legyen szerkesztve. Azt akarta, hogy 
lapja a magyar «Times» legyen; elérendő 
példa gyanánt ez lebegett folyton szemei előtt. 
Kiváló gondot fordított a közgazdasági hírek 
és értesülések pontosságára és megbízhatósá¬ 
gára, nemkülönben a külpolitikai jól érte-
sültségre. Az volt ambicziója, hogy a nyugoti 
külföld az Egyetértés utján értesüljön a keleti 
eseményekről. Az orosz-török háború idején 
külön tudósítót küldött a harcztérre, mikor 
pedig Pétervárott, a téli palota felrobbantása 
után forradalmi mozgalmak voltak észlelhetők, 
egy lengyel újságírót küldött oda, a ki naponta 
sürgönyileg értesítse. A sürgönyöket vasúton 
külön ember vitte az első osztrák állomásra 
s ott adta föl, s a hírszolgálat némely napon 
700 forintot emésztett fel. 

Ekkor állott az "Egyetértési) virágzásának 
tetőfokán. Csávolszky felismerte hamar, hogy 
egy elterjedt lap a gazdagodásnak is kitűnő 
eszköze lehet. Lassanként mindinkább erre 
vetette magát. A lap szellemi része mind-
kevésbbé érdekelte, annál inkább a hirdetések. 
Nem különben az átalány összegek, melyeket 
egyes pénzintézetek fizettek. S ő, a ki valamikor 
kidobta szobájából azt az embert, a ki kétezer 
forintot kínált azért, hogy a keleti vasút bot¬ 
rányairól ne túlságos élesen írjon, később 
ugyancsak értette a módját, hogy felszöktesse 
a bankok pausaléjának összegét. 

Aztán üzletekre adta magát, s eleinte min¬ 
den sikerült, a mihez hozzá fogott. Megvette 
azt a házat, a melyben szerkesztősége volt 
egy öreg hölgytől olyan évi járadékért, hogy 
a ház kétszer annyinál is többet hozott, mint 
a mennyi volt a fizetendő járadék. Aztán el¬ 
adta ezt a házat, kapott cserébe egy másikat, 
készpénzben is kapott kilenczvenezer forintot, 
s a járadékot a vevő vállalta el. P ẑzel kezdte 

A MAGYAROK NAGY ŐSFOGLALKOZÁSA. 
Hermán Ottó legújabb, hatalmas munkájá¬ 

nak a czíme, a mit e sorok fölé irtunk. Az 
illusztris szerző, a pátriárkák korát élő aggas¬ 
tyán, hogy őt magát idézzük, ebben a munká¬ 
jában tovább halad azon a csapáson, a melyet 
szinte negyedszázaddal ezelőtt tört A tudyi/ar 
halászat könyve czímü munkájában. Mai könyve 
szűkebb keretben, kevesebb illusztráló anyag 
támogatásával már a millenáris ünnep alatt 
megjelent s ez volt az első kísérlet az ősi, a 
nomád pásztorélet irodalmi rekonstruálására. 
A gondolat, hogy az ősinagyar ethnikumát, azt 
az embertípust, a milyen a honfoglaló magyar 
lehetett, a minőnek lennie kellett, a hagyo¬ 
mányok, a régészeti leletek, a krónikák, a 
nyelv adatainál teljesebben, főlderítőbben, be¬ 
szédesebben tartották fönn az ó'sfoglalkozások, 
régen, talán negyedszázad előtt, a mikor a 
magyar halászat története foglalkoztatta, tá¬ 
madt az agyában. Aztán lassan érlelődött és 
izmosodott, a mint hogy a nagy gondolatok 
általán lassan, nagyobb idő lefolyása alatt 
szoktak kiformálódni. 

Hermán Ottó véleménye szerint historiku¬ 
saink, ethnografusaink ősi mivoltunk tisztázá¬ 
sában két okból nem bírnak dűlőre jutni. 
Nem helyeznek elég súlyt Magyarország ter¬ 
mészeti viszonyainak, kivált pedig a honfog¬ 
laláskorabeli természeti viszonyoknak ismere¬ 
tére és nem tanulmányozzák eléggé alaposan 
mindazt, a mi az ősfoglalkozásokból napjainkra 
fönmaradt. 

A magyar, a midőn megjelent a história 
színpadán, akár azt a pár ivadékot vegyük 
szemügyre, a mely a honfoglalást végrehaj¬ 
totta, akár azokat az elődjeit, a kik már ismert 
helyen, európai területen, Baskírjában, Lebe-
diában, Etelközben tanyáztak, nomád pásztor 
s egyúttal kitűnő lovas katona. Hermán az 
ősmagyar ethnikumából csupán a nomád pász¬ 
tort vizsgálja, tehát csak arról beszélünk mi 
is. Hogy az ősmagyar pásztoréletet, a miből 
közvetetlen tudósítás alig maradt ránk, plasz-
tikusabbá tegye, a nomád, a pásztorkodó 
szkiitha-életből vesz analógiákat. A mit a 
szkiithákról tudunk, illik az ősmagyarra is s 
ezért tanulságosak és földerítők a szkiitha 
analógiák, a melyek azonban nem jelentenek 
atyafiságot, csupán azt jelentik, hogy a két 
faj hasonlatos természeti viszonyok közölt 
támadt és alakult meg. Hérodotosz azt irja 
róluk, hogy nem építenek sem várakat, sem 
városokat, hanem szekereken laknak, nyilas 
lovasok, nem földművelésből, hanem barom-
tartásból élnek. A magyarokról is azt olvas¬ 
suk még a XII. században is, a mikor már 
hét-nyolcz ivadék született és halt meg ezen 
a földön, hogy a házat nem sokra becsülik, 
hogy inkább szerelik a szellős sátrat és szekér¬ 
várral még a mohácsi csatában, tehát a be¬ 
költözés után hat század multán is találko¬ 
zunk. Mert a legelő barom nyomán jártak, 
lakásnak a sátornál is jobban bevált a fonott 
vagy szőtt ernyős szekér, a miről kép is ma-
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radt ránk a Bérsi képes króniká-ban. A görög 
tudósítók azonban nemcsak négy-, hanem hat-
kerekű szekérről is beszélnek, a mi képtelen¬ 
ség, a mi arra vall, hogy nem vették eléggé 
szemügyre a mozgó-házakat. A hatkerekű csoda 
titkának megfejtése egyszerűen az, a mint Her¬ 
mán képpel is bizonyítja s a mi a mi pász-
toróletünkben a mai napig fönmaradt, hogy a 
négykerekű szekér után kötötték az éléskam¬ 
rát, a kétkerekű födött taligát. Úton azonban 
csak az asszonyok s a gyermekek ültek a sze¬ 
kereken, a férfiak lóháton mentek a ménes, a 
gulya, a nyáj s a konda nyomán. Nemcsak a 
szkiithák voltak kcmczafejők és tejivói,', hanem 
a magyarok is. A tejet nemcsak édesen itták, 
hanem vajat köpültek belőle rázással, meg¬ 
oltották túrónak és sajtnak. A luró, a sajt, a 
tar (savanyútej) eredetben szkiithn szavak s 
elterjedtek az egész törökségben s vagy egye¬ 
nesen a szkiitháktól, vagy török csatornán ju¬ 
tottak hozzánk. A lókultusz, mert valóságos 
kultusz volt, az őshaza s az őséletmód hagyo¬ 
mánya. Föltétlenül mind a szkiitha, mind a 
magyar a puszta népe. Ezért találjuk az em¬ 
lékeken a szkiithát mindig íjjal és lóval. 
A puszta népének a ló s a nyíl az életfölté¬ 
tele. Gyalogosan nem tehetné meg azokat a 
roppant utakat, a melylyel a pásztorkodás s 
a vadászat jár s dárdával nem igen ejthette 
volna el zsákmányul a puszta fürge vadját. 
Aztán az ősidőkben a ló sem volt az a csak 
igavonó és luxus-állat, a minek mi ismerjük. 
Gazdáját nem csupán hordta a hátán, de táp¬ 
lálta is tejével és húsával. Sörényére, fark¬ 
szőrére szüksége volt a nyilasnak. Szőréből 
nemezt szőttek, bőrét ruhának és sátornak 
használták. 

Nincs tudásunk róla, hogy hazánk mai terü¬ 
letén őseink megszállása előtt valaha a mai 
értelemben vett állam alakult volna. Hermán 
a leletekből megfigyeli azt is, hogy a kőkor-
ban, a mammuth korában az Alföldet még 
nem lakta ember, hogy annak világa az Al¬ 
földet körülfogó halmokon végződött, vagy 
azért, mert az Alföld még nem volt ember 
által lakható, vagy, a mi valóbbszínű, azért, 
mert az az ősemberfaj az Alföldön nem találta 
meg a magának való viszonyokat. A história 
kézzel foghatóan taníthatja, hogy hazánk csak 
a megszálló magyarokban talált igazi gazdára 
s hogy a honfoglalók is ebben a földben igazi 
hazát találtak. Itt azt az életet folytathatták, 
a melyet megszoktak; volt roppant síkság, a 
melyen a barom szabadon járhatott s voltak 
hatalmas, halban bő folyóvizek és tavak. Az 

első században még életmód a zsákmányra 
járás nyugat felé, a rablóhadjárat. A nemzet¬ 
nek azonban lassanként, néhány ivadék élete 
alatt<í»meg kellett barátkoznia az európai, 
valamennyire már rendezett viszonyokkal, meg 
kellett férnie a maga földjén. A határokon 
belül az ősi életmód azonban nem változott 
meg máról-holnapra, sőt némely fajában ősi 
állapotában maradt meg szinte napjainkig. 
A nyugathoz való eimulás, mondjuk el-euró-
paiasodásnak, az ország nyugati felében, a 
Dunántúl, az osztrák határokon kezdődött. 
A római kultúrának legtöbb nyoma és hagyo¬ 
mánya ott élt még. Ott ütötte föl székhelyét 
a királyság, a mely a törzsfőnökségből kemény 
harczok árán vált ki. Ott támadt és onnan 
hódított a magyar keresztyénség. Onnan indult 
ki a meghódított teriilet állammá tömörítése. 

A Duna-Tisza közén, az Alföldön a megszo¬ 
kott, a magunkkal hozott életmód alig módo¬ 
sult, egyben-másban még századokig folyt 
tovább. Az Alföldön lassan támadnak az ál¬ 
landóan lakott helyek, az a nomád pásztorok 
világa, a hol még sokáig a ló a legbecsesebb 
jószág. A midőn a keresztes vitézek a meg¬ 
település után kétszáz évvel átutaztak az or¬ 
szágún, a lovak sokaságát bámulták meg a leg¬ 
jobban. A Dunántúl mindjárt a megszállás 
után megkezdődött az intenzivebb földműve¬ 
lés, a szőlő és a kertgazdaság, a minek eléggé 
plasztikus képét olvashatjuk ki azokból az 
adományokból, a melyeket királyaink az egy¬ 
házaknak, káptalanoknak, kolostoroknak osz¬ 
togattak. Nyilvános élet századokon át csak 
a Dunántúl s a Duna mentén legfölebb egy 
szűk szalagon volt. A Dunántúl, a felső me¬ 
gyékben, az erdélyi részekben támadnak az 
első nagy uradalmak, az első hatalmas oly-
garchiák, a kik élet-halál harczot vívnak a 
királysággal s nem egyszer kerekednek a ki¬ 
rályság fölé. Az Alföldről ezekben a száza¬ 
dokban alig tudunk valamit azon kívül, 
hogy hatalmas, rengeteg lápok közt fekvő 
pusztáin örökösen a szabadban, félig vadon 
roppant falkákban legel a ló, a szarvasmarha 
s a juh. Az ember is annyira a természet 
édes gyermeke, mint a nyáj, a melyet őriz. 
Csak a XV. s még inkább a XVI. században 
tudja meg Európa, hogy milyen kincse Magyar¬ 
országnak az Alföld. Akkor kezdik nagyobb 
falkákban a magyar marhát Nürnbergig haj¬ 
tani. A Nürnbergben vásárra kerülő magyar 
marha számát évi hetvenezer darabra teszik. 
Bécs akkor már jó ideje magyar marha hú¬ 
sán élt. 

Csak a XVHI. század dereka táján kezd 
megváltozni az Alföld képe. Mind nagyobb és 
nagyobb területet fognak művelés alá s ezzel 
tért veszít a ménes, a gulya, a nyáj s a konda. 
A puszták fiát, a pásztort is nemcsak rendhez 
akarják szoktatni, hanem illemhez is. Bele¬ 
kötnek az ingébe, a mely annyira rövid, hogy 
teste a hónaljtól a kötésig meztelen. A jász 
kerület Berényben tartott közgyűlésén (1746) 
végezi, hogy: «némely jobbágyok s főképen 
pásztorok, hiábavalóságuktól ösztönözve, sokak 
megbotránkoztatására, rendkívül rövid inget 
viselnek; tehát az ilyen ingek viselésétől hu¬ 
szonöt bot büntetés terhe alatt tiltassanak eL» 

Hermán Ottó könyve negyedik, legterjedel¬ 
mesebb, A magyar állattartás kortörténete 
czimű fejezetében a IX. századtól napjainkig 
századról-századra adja képét hiteles levéltári 
adatok nyomán az ősfoglalkozás állapotának. 
Egészben is rendkívül becses könyvének ez a 
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A GYERMEKVISELET ÁTALAKULÁSA A XVIII. SZÁZAD 

(A bábu nemzetségfája 
UTOLSÓ HARMADÁTÓL A XIX. SZÁZAD KÖZEPÉIG. 

czímű czikkünkhöz.) 

legbecsesebb, minden ízében merőben új része. 
Nem szeretnők túlozni a dolgot; de abban tel¬ 
jesen igaza van Hermán Ottónak, hogy his¬ 
tóriánk az Alföldre, az Alföldön magát szinte 
napjainkig föntartó ős életmódra ügyet sem 
vetett. Ősi mivoltunkat kutatta minden elkép¬ 
zelhető és elképzelhetetlen helyen, csupán ott 
nem, a hol taíálhatött~^?ölna belőle valamit. 
Hogy az Alföld Magyarország megalapításá¬ 
ban, megtartásában fontos szerepet játszott, 
azt Hermán Ottó előtt senki sem feszegette. 
Ez a fontos föladat nem merült ki abban, 
hogy barmot s igen szivós, erős, bátor ember¬ 
anyagot adott az országnak. Hogy Hermán 
Ottó arra a kérdésre: mit köszönhet Magyar¬ 
ország az Alföldnek? megadhatja-e a feleletet, 
nem tudjuk. Idős ember, de patriarkális kora 
mellett is olyan szivós, erős, bátor és akara-
tos, mintha csak halványából, az alföldi ma¬ 
gyarságból vétetett volna. Már a mit eddig 
adott, azzal is legteljesebb hálánkra szerzett 
jogot és érdemet. Janin*. 

A BÁBU NEMZETSÉGFÁJA. 
Senki se kételkedjék benne, hogy a bábu 

oly idős, mint az emberiség. Mióta felcsepe¬ 
redett az első kis' leány, bábu is volt a vilá¬ 
gon okvetetlenül, Nem oly pirosképü, mosoly¬ 
gós, mozgatható kezü-lábu, siró báb, minőt a 
mi gyermekeink kapnak, hanem talán egy 
hosszúkás kő- vagy fadarab, melyet a gyer¬ 
meki képzelet emberré varázsolt s ápolta, daj¬ 
kálta, etette, mint az anyja az igazi kisdedet. 
Mert a kisleány ösztönszerűen így készül az 
anyai hivatásra, ösztön az, mondom, s a baba¬ 
játék minden bizonynyal kedves szórakozása 
volt már a patriarchák leányainak, meg a többi 
ó-testámentombeli kisasszonykáknak is. 

Nem puszta feltevés ez. A párisi Louvre 
egyiptomi osztályában, (de más néprajzi gyűj¬ 
teményekben is) vannak ó-egyiptomi gyermek¬ 
játékok, köztük egy bábu, melynek mozgat¬ 
ható karja van és valódi hajat visel a fején. 
Ez a tökéletes baba már a biblia korából 
való.' Mily hosszú történelmi fejlődésen me¬ 
hetett át a báb-készítés technikája, míg ily 
diadalaihoz juthatott. Nehéz kételkedni benne, 
hogy'a fejlődés Tnár az őskorban kezdődött. 

Hogy az athéni leánykák mozgatható1 kezű 
i lábú bábbal játszottak, tudjuk az Attika 

földjén kiásott ó-kori bábtöredékekbőL S . a : 
régi görög és római íróktól tudjuk, hogy a 

görög és római hajadonok Vénusz-Afrodité-
nak ajánlották fel bábuikat. A középkori bá¬ 
bukról meg épen történetkönyvet lehetne írni. 
Históriai bizonyítékok vannak arról, hogy a 
régi germánok gyermekeinek már a kilencze-
dik és a tizedik században kedves játéka volt 
a bábu, melyet a Parcival-monda is emleget; 
a nürnbergi Germanisches Múzeumban meg 
lelni már egykorú viseletbe öltöztetett tizen¬ 
negyedik századbeli német bábokat. A Hortus 
deüciarumban, melyből középkori apáczák ok¬ 
tatták a kisdedeket, látni egy képet, melyen 
tizenkettedik századbeli nemes gyermekek moz¬ 
gatnak zsinóron két mozgatható karú, lovagi 
ruhába öltöztetett bábot. Ehhez hasonlít Burck-
mair Hansnak 1515-ből való fametszete, me¬ 
lyen szintén lovagi ruhába öltöztetett bábok 
állnak egymással szemben, nem is gyalogosan, 
hanem lóháton. 

A tizenhatodik és tizenhetedik században 
már nagyban foglalkoztatja a mechanikusokat 
a bábu problémája. Ok már oly alakokat igye¬ 
keztek élőállatán-, melyek a csalódásig híven 
ábrázolják az embert. Sandrart beszéli 1075-ben 
megjelent művében, melynek «Teutscher Aca-
demie» a czime, hogy az augsburgi Neuber-
ger Dániel, korának egyik leghíresebb mecha¬ 
nikusa, elkészítette III Ferdinánd császár és 
magyar király teljes nagyságú alakját, mely 
bámulatos élethűséggel mozgatta fejét, szemét 
s ruházatában is hű mása volt a magyar ki¬ 
rálynak. «A nagy test - - írja - - széken ült, 
de belsejében levő óraszerkezet segítségével 
fel is állhatott, le is ülhetett, oly természetes¬ 
séggel, hogy egykor a magyar kanczellár, ki 
egyben Nyitra püspöke is volt, a császári 
kincstárba vezettetve, midőn abba a szobába 
lépett, melyben a császár említett képmása 
ült, megdöbbenve látta, hogy az az alak feláll, 
fejét, szemét jobbra és balra mozgatja, s a 
császár nem remélt jelenlétén annyira meg¬ 
ijedt, hogy térdre borúit és bocsánatért ese-
dezett, hogy parancs és engedély nélkül be¬ 
lépni merészkedett, és nem is állt fel térdé¬ 
ről, míg a kincstárnok kaczagva fel nem 
emelte és fel nem világosította csalódásáról." 

Utóbb, a tizennyolczadik században még na¬ 
gyobb csodálat tárgyai voltak a Vaucanson-
féle automaták, melyeket Goethe már rom¬ 
jaikban látott 1805-ben: a flótást, ki már 
nem'flótázott s á kacsát, mely még ügyesen 
szedte magába a zabot, «de már nem emész-

- tette meg.» Egykori emlékírók szerint ugyan¬ 
csak Goethe nagyot bámult a magyar Kem-

pelen Farkas lovag sakkozó gépén, mely ala¬ 
csony szekrény mögött széken ülő emberi 
alakból állt és a szekrényen levő sakktáblán 
ügyesen sakkozott. Ez a sakk-automata korá¬ 
nak egyik elsőrangú látványossága volt. Utóbb 
egy amerikai múzeumba került s tűzvész pusz¬ 
tította el. 

De hát csodálni való ez a haladás, midőn 
már az ó-korban annyira haladt a mechani¬ 
kai tudomány, hogy mozgó bábokat készítet¬ 
tek a gyermekek számára? 

Új korszakot jelent a bábu történetében a 
siró-baba feltalálása. A francziák ujabb keletű 
találmányának mondják ezt és maguknak kö¬ 
vetelik az elsőbbséget. Tévednek, mert a siró-
Ilábúnak is kétszáz éves múltja van. Uffen-
bach Konrád Zakariás, a tizennyolczadik szá¬ 
zad elején élt frankfurti biró és könyvkedvelő, 
leírva Szászországban, Angliában és Német¬ 
alföldön tett utazását, elmondja, hogy Gro-
ningen hollandi városban 1710-ben megismer¬ 
kedett Eding Gisbert jogtudóssal, ki könyvek¬ 
ből és más nevezetességekből álló gyűjtemé¬ 
nyében egy «nürnbergi gyermeket* vagyis bá¬ 
but is tartogatott, «so schreyen kann», mely 
kiáltani tudott. 

Hires a nürnbergi germán múzeumnak már 
említett bábugyűjteménye, de a legrégibb báb¬ 
jai mégis csak a tizenhetedik századból valók. 
Mozgó bábu is van köztük egynéhány. Buhá-
zat-történeti szempontból is érdekesek, mert 
legtöbbjük a korukbeli divat szerint van öl¬ 
töztetve. De a felnőttek divatja szerint. Mert 
csak a tizennyolczadik század harmadik har¬ 
madában kezdődik a külön gyermekdivat. Ad¬ 
dig a kicsinyeket is a nagyok ruhaszabása 
szerint öltöztették, csizmásán, sőt kardosán is, 
hosszú mellénybe és köntösbe, a leánykákat 
földig érő bő rokolyába. Példa rá a madridi 
Pradóban levő hires Velasquez-kép, mely oszt¬ 
rák Mária infánsnőt, IV. Fülöp spanyol király 
kis leányát ábrázolja. 

Gyermekruhát csak Eousseau Emil-jenek 
hatása alatt kezdettek varrni, aztán Basedow, 
a hires pedagógus buzdítására. Eeynolds és 
Gainsborough gyermek-portraitjain már látni 
a gyermekek akkori «reform»-viseletét, mely 
állt rövid mellényből, rövid, a nyakat szaba¬ 
don hagyó zekéből s bokáig érő rövid nad¬ 
rágból. A kis leányok számára csak jóval 
utóbb varrtak reform-ruhát s azon a képen — 
madame Vigée-Lebrun művén - - mely a bol¬ 
dogtalan emlékezetű Mária Antoinette királynét 
örökíti meg gyermekei körében, s dauphin már 
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Sokácz babák Dályáról, Verőcze-megyéből, 

újdivatú fiúruhát visel, de tizenkét éves leánytest¬ 
vére még hosszú uszályos rubában áll mellette. 
A gyermekleányok számára csak a tizenkilen-
czedik század elején varrják általánosabban 
a gyermekkorhoz illő ruhát. Ennek a divat¬ 
nak is átmenetei vannak. A kis leány eleinte 
rövid szoknyát, de hosszú, bokáig érő nadrá¬ 
got visel, mely alul, a czipőnél, szűkebb, fel¬ 
felé bővül. Csak utóbb szabják mind rövi¬ 
debbre és rövidebbre a leánykák bugyogóját. 

Ez a kor új korszakot jelent a bábu öltöz¬ 
tetésének történetében is. A kis leányok, kik¬ 
nek bábut vett az anyjok, maguk varrtak ru¬ 
hát bábujuknak anyjok vagy nónjök ujj muta¬ 
tása szerint, hogy jó korán beletanuljanak a 
szabás és varrás művészetébe. A bábbal való 
foglalatoskodást már akkor eszközül tekintet¬ 
ték árrá, hogy a gyermekleány jó élővé elő¬ 
készüljön az anya és a háziasszony teendőire. 
Ezért a tizenkilenczedik század első harmadá¬ 
ban jobbára csak ingecskével takart bábut 
gyártottak. 

Nagy néprajzi tanulmányt lehetne irni a 
művelődésben hátramaradt népek bábuiról és 
gyermekjátékairól, de ennek csekélyebb érde¬ 
kessége van reánk nézve, mint a fent elmon¬ 
dottaknak s főkép a magyar népies bábuk 
megmentett maradványainak, melyekről - - a 
Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának nőm 
nagy, de értékes gyűjteményéből - néhány 
képet bemutatunk. 

Van Magyarországon ezenkívül még egy ha¬ 
tározottan becses és szokatlanul gazdag bábu¬ 
gyűjtemény ; Violáné Gerde Etelka, egy buda¬ 
pesti úri nő gyűjteménye. Legszebb darabjai 
közül való az a finom mívű renaissance-kori 
velenczei viaszbaba - - ruhája nehéz selyem-
brokát valódi velenczei csipkedíszszel, — mely 
egy velenczei nobile palotájának árverése al¬ 
kalmából került a gyűjteménybe, továbbá egy 
majdnem másfélszáz éves csipkés brokát ru¬ 
hájú, fából faragott magyar roccoco-baba, mely 
egy Pálffy grófnő tulajdona volt, két magyar 
ruhába öltöztetett zenélő és tánczoló baba, mely 
Parisban készült 1848-ban, a nagy magyar-
szimpáthiák idején, két igen szép olasz baba 
a múlt század elejéről, kiváló értékű eredeti 
japáni és khinai, jeruzsálemi, tiroli és magyar 
babák s egy igen szép román bábu-pár, melyet 
Románia királynőjétől kapott ajándékba a gyűj¬ 
temény tulajdonosa. Mert Erzsébet királynő 
a bábu-gyűjtők első sorában áll. Gyűjteménye 
általános figyelmet keltett 1898-ban, midőn 
kiállítást rendezett belőle jótékony czélra Sig-
maringenben. Violáné Gerde Etelka asszony 
értékes gyűjteményéből hat részletet mutatunk 
be képben olvasóinknak. 

AZ ÖREG KŐPAD. 
Elbeszélés. — Irta Vértesy Gyula. 

A nagymamát a doktor fürdőre küldte; maga 
nem akart menni, hát elhatározta, hogy magá¬ 
val viszi az unokáját, Etelkát is. 

- Hanem azt előre is megmondom a kis¬ 
asszonynak, hogy nem mulatni megyünk. Nem 
tenniszezni meg bosztonozni, hanem engem 
fogsz ápolni. És holmi ismeretségeket se fo¬ 
gunk ám kötni léhűtő fiatal urnákkal, de nem 
ám! Azért jó lesz azok helyett a selyemblúzok 
helyett inkább valami kézimunkát bepakolni. 
Mert halálra fogod magad unni mellettem. 

- Viszek könyveket is, nagymama. 
Holmi ostoba regényeket ne hozz ám. 

Elég baj, ha az anyád idehaza megengedi, 
hogy ilyesmiket olvass! Kellenek is még neked 
regények, te kis béka. Az idén van először 
hosszú ruhája és már adja a nagy leányt! 
Persze, az anyád ront el! Csak mellettem len¬ 
nél mindég, más lányt faragnék én belőled. 

- De hát mi baja van velem a nagymamá¬ 
nak, hiszen nem csinálok én semmit? 

- Az a baj, hogy semmit sem csinálsz. 

A ki semmit sem csinál, az roszat csinál. Bez 
zeg az én koromban máskép nevelték a leányn 
kát, nem olyan haszontalanoknak, a minő te 
is vagy. 

- Hát ha olyan haszontalannak tartja mama 
az unokáját, - - kelt a lánya védelmére Etelka 
mamája, hát ne vigye magával sehová. 
Jövőre majd elviszem én fürdőbe, az idén 
pedig elmaradhat idehaza is. 

- Igen, ha nagymama mindég bánt, hát 
nem kérek a fürdőzésből. 

A dolog vége azonban mégis csak az lett 
hogy Etelka elutazott a fürdőre a nagymamá¬ 
val együtt. A mama nem győzött rajta csodál¬ 
kozni, hogy mi ütött a leányához, hogy egy¬ 
szerre hajlandó lett az elmenetelre, holott 
azelőtt arra kérte, hogy ne kellessen elmennie 

- Eredj, ha nem félsz a nagymama szeka¬ 
túráitól ! 

Már mindegy, ha szekíroz is, mé^is 
cs"ak el kell menni vele. Akármilyen rosz°is 
néha hozzám, mégis az én édes nagymamám 
a ki ha bánt is, azért szeret. Meg azután ê y 
hónap nem a világ. Valahogy majd csak ki¬ 
húzom. 

És elutaztak. Odahaza pedig a, mama egyre 
azon tópelődött, hogy mi lelhette Etelkát, hogy 

.ilyen hirtelen rászánta magát? 
Persze ha hallotta volna azt a pár szót, a 

'mit a minap este a színkörben súgott oda 
Etelka a szomszédjának, dr. Kovács László 
törvényszéki jegyző úrnak, hát mindjárt tisztá¬ 
ban lett volna az Etelka elhatározásával. 

Csakhogy nem hallotta, mert a kópé kis 
lány ugyancsak lassan súgta, meg azután a 
mama oda is figyelt a darabra: 

- Tehát maga is jön utánunk! De a nagy¬ 
mamának be ne mutassa magát; előtte mi 
nem ismerjük egymást. Azért majd csak talál¬ 
kozunk néha; a nagymama szegény, úgy se 
nagyon szeret járni, én pedig majd fogok ma¬ 
gamnak valami gardedámot. Az Anna-bálon 
a második négyes a magáé! . . . 

Ha a mamácska ezt hallotta volna, bizony 
hamar tisztába lett volna az Etelka nagy ál¬ 
dozatkészségével. 

A fürdőn a nagymama mintha sokat enge¬ 
dett volna az ő szokott szigorúságából. Hiába, 
a régi helyen, a hol leánykorában volt utol¬ 
jára, az emlékek hatása alatt, igen jól érezte 
magát. Mintha nekifrissűlt volna az eczetes 
kedélyű, zsörtölődő öreg asszony. 

És estenden, leülve valamelyik vén fenyőfa 
alá, a nagymama jókedvűen mesélgette el Etel¬ 
kának, hogy mikor ő ezelőtt hatvan esztendő¬ 
vel, mint tizenhét éves leányka ott Koritnyi-
czán fürdőzött az édes anyjával, milyen más 
világ volt ott! 

- Akkor csupa nagy úr járt ide, Tiszáék 
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Dégenfeldek, Károlyiak. Úri fürdő volt ez! 
Kossuth Lajos is volt itt a feleségével vagy 
két hétig . . . 

Azután az új villák, az új szállók előtt sé¬ 
tálgatva, elmondogatta, hogy akkor még milyen 
primitív, kezdetleges kis helyecske volt: 

— És mégis kedvesebb volt, mint most. Vagy 
talán ép azért volt kedvesebb. S hogy tették 
a szépet nekünk azok a nagy urak. A szép¬ 
anyádat Teleki gróf már messziről köszöntötte. 
Földig leemelte a kalapját és úgy kisztihando-
zott. Gyönyörű szép fiatal ember volt. És ha 
az én anyám is úgy törte volna magát, hogy 
engem elsüssön mielőbb valakinek, mint a 
hogy a te anyád töri magát, hogy téged, te 
tacskó, férjhez adjon, hát akkor ugyancsak 
boldog lehetett volna. De az én anyám más 
fából volt ám faragva. S mikor egyszer a gróf 
úr az ebédlőszobában az asztalunkhoz akart 
ülni, hát az anyám illő tisztelettel megkérte, 
hogy ne üljön oda, mert a kis .leányt még 
zavarba hozná. Úgy ám. Akkor még hem fog¬ 
ták a mamák a vőlegényt; nem -bizony és a 
leányaikat előbb megtanították sütni, főzni, 
mosni, vasalni és úgy adták férjhez, meglett 
korukban, nem mikor még tacskók voltak. 
Te persze nem bánnád, ugy-e, ha valami gró-
focska letelepednék az asztalunkhoz. Csakhogy 
abból nem eszik ám, édes kisasszony, de nem 
ám! Más lányok voltunk mi! . . . De mit 
akarsz megint a nagy sétány felé menni? 
Mutogatni akarod magadat? Azért se me¬ 
gyünk arra. 

S egy elhagyatott, régi fenyves sorba men¬ 
tek, a hol igazán nem volt Etelkának kinek 
mutogatni magát. A fasor végén mohos, ócska 
kőpad állt; sűrű bozót vette körül, látszott, 
hogy nem igen koptatták járókelők az oda 
vivő utat. 

- Látod, kis lányom, ez volt akkor az én 
padom. A pad, hogy megmarad olyannak, a 
minő akkor volt, és az ember, hogy nem ma¬ 
rad ! Ide jártam én ki kötögetni. Erre nem 
járt senki. Itt dolgozgattam napestig. Akkor 
jött értem az anyám és hazamentünk. Este 
kilenczkor már ágyban voltunk. Te persze teg¬ 
nap is még tíz órakor is kint ültél a veran¬ 
dán. Pedig tudhatod, hogy addig nem alszom 
el, míg te be nem jösz. Mit is csinálhattál 
odakint ? 

- Olyan szép este volt nagymama; tele 
hold, a csillagok meg ragyogtak s lent a kert¬ 
ben olyan szépen csicsergett valami kis ma¬ 
dárka. Gyönyörködtem nagymama a természet¬ 
ben. Ilyen szép este ha kint ülök és gondo¬ 
lat nélkül gondolkozom, mindég úgy erezem, 
mintha imádkoznám igazában. 

MAGYAR BABÁK. 

Két zenélő és tánczoló magyar bábu, párisi készítmény a negyvennyolczas időkből. Mögötte középen 
erdélyi lovasnö. Jobbról XVIII. századbeli magyar roccoco-baba, mely Pálffy grófkisasszonyok tulaj¬ 
dona volt. A bábu fából való magyar készítmény. Ruhája régi selyembrokát és brabanti csipke. 

A kép előterében egy XIX. századbeli játékbaba áll. 

- Ábrándozunk, álmodozunk kicsikém! -
Máskor bezzeg sokkal keményebben fakadt ki 
a nagymama, mikor ábrándozásról volt szó. 
Rendesen úgy leszidta szegény kis Etelkát, 
mintha valami nagy bűnt követett volna el. 
De most valami szokatlan melegség lágyította 
meg a szavát: 

- Te kis csacsi! Mit ér az ábrándozás ?! 
Csak arra jó, hogy elszomorítsa az embert. 
Mennél kevesebb ábrándja volt az embernek, 
annál kevesebbet kell eltemetni. Ha jön az 
élet prózája, az észre térít mindnyáj\mkat. 
Legjobban jár az, a kit nem kell észre téríteni. 

A nagymama elhallgatott. Mintha belefáradt 
volna abba, a mit elmondott. Mind a ketten csen¬ 
desen üldögéltek a régi kőpadon; mindaketten 
elfoglalva a gondolataikkal. 

A nagymama a hatvan év előtti nyárra gou-
golt. S igyekezett lehető legkomolyabb arczot 
vágni, mintha félne, hogy kis unokája belát 

OLASZ BABÁK. 

Ruthén-vidéki betlehemes figurák Vereczke tájékáról. 

B Á B U K — A MAGYAR NEMZET! MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK GYŰJTEMÉNYÉBŐL. 

A háttérben renaissancekori velenczei viaszbáb. Ruhájuk nehéz selyemből, igazi csipkedíszszel. Mel¬ 
lette két bethlemes báb a 17—18-ik századból. Előttük egy firenzei olasz paraszt és parasztnő. Az 

előtérben két templomi relikvia és a gyermek Jézus aktja. 

B Á B U K . — VIOLÁNÉ GERDE ETELKA ÚRNŐ GYŰJTEMÉNYÉBŐL. 

-,i7. ö rég eltemetett s most egyszerre csak fel¬ 
ébredt emlékei közé. 

Ez a pad juttat az eszébe mindent. Itt ta¬ 
lálkoztak egyszer, egy csodaszép délutánon, 
míg a mama szundikált, a fiatal Teleki gróf¬ 
fal. Szép, szőke legényke volt, akkor ősz-
szel készült fel Pestre jurátusnak. Sugár volt, 
mint a nyárfa, szőke hosszú haja a vállát 
verte, nagy kék szeme szelíden, fényesen ra¬ 
gyogott reá. (Ha életben maradt volna, most 
milyen fogatlan, kopasz, megtört tekintetű 
ember lenne! Hát nem jobb volt neki meg¬ 
halni, hogy így emlékezhessen rá vissza 
az, a ki valaha szerette.) És a nagymama 
mintha a szavát is hallaná a szép szőke fiú¬ 
nak : ((Milcsike kisasszony, én szeretem magát!» 
Hatvan hosszú esztendő homályán keresztül, 
hogy átverődik ez a hang üdén, frissen, csen¬ 
gőén, a hogy akkor hangzott, azon a szép nyári 
délutánon. 

A nagymama a zsebkendőjét veszi elő, hogy 
valahogy meg ne lássa a kis unokája azt a 
legördülő könycseppet, a mely forróan, égetően 
végig folyik szép öreg arczán. 

Etelka nem veszi észre. 0 is el van foglalva 
a maga gondolataival. 0 is a múlttal foglalko¬ 
zik. De egy kicsit közelebbi múlttal, a tegnapi 
délután emlékével. 

ük is ezen a padon ültek, a hol most ülnek. 
Milyen furcsa is! Most ő és a nagymama, 
tegnap pedig ő és dr. Kovács László úr! Hiszen 
szeret ö a nagymama mellett is ülni, de tegnap 
mégis csak jobb volt. A verandán is tegnap 
este erről a kedves délutánról gondolkozott. 
Azért nem hazudott, hogy imádkozott; hiszen 
mikor az ember arra gondol, a kit úgy szeret, 
mi át ő Laczit, akkor imádkozik... 

Igen bizony, itt ültek, ezen a kis kőpadon ! 
Milyen furcsa is! Hanem az is furcsa lenne 
ám, ha a nagymama megtudná az ő szörnyű 
bűnüket. Az iszonyú lenne, ha a nagymama 
megtudná, hogy az ő kegyeletes padját így 
megszentségtelenítették. 

Meg is mondja Laczinak, hogy máskor ezen 
a padon ne merjen olyanokat beszélni, a minő¬ 
ket tegnap is beszélt, hogy ha egy cseppet sze¬ 
reti, hát legalább a homlokát meg engedi csó-
kolni. Hogyisne! Hogy a homlokáról letéved¬ 
jen az ajakára! De minek is tartja őt az a 
Laczi, hogy így mer vele beszélni! Nem csó¬ 
kolta őt még meg senki se és nem is fogja, 
csak az uraeskája. 

Mikor azután erre gondol a kis csitri lányka, 
ő néz ijedten a nagymamára, hogy vájjon nem 
találja-e ki az ő bűnös gondolatait... 

De milyen elbizakodott is az a Laczi! Még 
azt hitte, hogy megcsókolhatja! No hanem 
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szép, de'szeleknek kitett Biarritz egyik szálló¬ 
iának rajzát. Ezzel összefüggésben.kalandokról 
ás balesetekről kell e levélben számot adnom.' 

Szép úrnőm kétségtelenül azt hiszi e pilla¬ 
natban, hogy a hotel cselédtermében (ha ugyan' 
van ilyen) kurírok társaságában mulatok. De 
mint rendesen, úgy most is ügyesen segítettem 
magamon; és miután ínég mint Brown mos¬ 
tam meg.kezeimet, barátod, Jack, bodor füstöt 
eresztgetve a pipából, kényelmesen ül és leve¬ 
let ir neked a hotelnek «majomház» nevű helyi-' 
ségében. Minthogy nem ismered Biarritzot, azt 
fogod gondolni, hogy nem nagyon okos és elő¬ 
nyös cselekedet volt a cselédterem kényelmeit 
egy majomházért adni cserébe. De majomház 
és majomház között is van különbség. Az, a 
melyben én ülök, gyönyörűséges üvegtérem a 
hotel homlokzata mögött, szemben kertekkel 

tennisudvarokkal, nagyszerű kilátással' a 
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e.s 

NÉPRAJZI CSOPORT. 

A jobb és bal szélen levő két nagyobb báb Romániából való, Erzsébet romániai királyné ajándéka. 
A többi magyar népies alak. 

' " ' ' 
rendre is utasította.. Most már'tudj a,, hogy kell - Nem, nem lehet - mondja azután a 
vele' beszélni! Az" erélyes hang imponá) neki., leány. --Megölne a szégyen! Ha megtudná 
Ma még erélyesebb lesz,' ha "megint csókokat 
mer emlegetni. Különben ki tudja, találkozhat¬ 
nak-e? Hátha a nagymama este felé nem is 
engedi el sétálni. Pedig hét órára itt kellene 
találkozniuk. 

Szerencsére a nagymama ma cs'odálátosképen 
engedékeny: • 

— 'Soká ne maradj oda; fél nyolczra vacso¬ 
rázunk. 

- Csak míg a czigány játszik a fedett sétá¬ 
nyon. 

- A nagymama itthon marad? 
— Itthon. 
Szinte belepirult a füllentésbe; mert már 

mikor azt mondta, hogy otthon marad, már 
akkor az járt fejében, hogy kimegy megint a 
régi kőpadhoz. Az emlékezés úrrá lett felette 
és parancsolt neki. Mintha az a szép szőke 
legény felébredt volna a régi sírból és hívta 
volna oda ki. 

A hatvan -év előtti hangulat megkapta a lel¬ 
két s valami édesen borongó érzés ismét oda 
kergette, árrá a helyre, a hol végigálmodta ifjú¬ 
sága első, ártatlan kis regényét.: 

Mire lassú léptekkel odaért, a különben is 
borús égről már leszállt az alkonyat, s a mint 
közeledett, Vette észre, hogy a félhomályban 
két alak ül a padon. 

Boszankodva ment közelebb a bokrok ol¬ 
talma alatt, de bizony az ő öreg szeme akkor 
se lattá meg, hogy kik ülnek a padon. 

Mindössze azt látta, hogy férfi és nő. Kissé 
távol ültek egymástól s a férfi duzzogva beszélt: 

— Nem is szeret maga engem. A kit szere¬ 
tünk, azt nem lökjük el magunktól, a miért egy 
csókot mer kérni. Hiszen van valami természe¬ 
tesebb dolog, mint az, hogy a kit szeretünk. 
annak vágyódunk a csókjára. A ki ezért a vá¬ 
gyért meg is tud haragudni a másikra, az 
nem is szereti ezt a másikat. 

A leány hallgatott. Lehajtotta a fejét és az 
ölében levő kalapjával babrált. 

A nagymama még közelebb lépett s akkor 
már rájuk ismert. Hiszen ez Etelka? De ki ez 
a férfi? Egy pillanatra a harag fogja el a férfi 
iránt, a ki az ő kis unokájának szívét meri 
kerülgetni. De ez csak egy pillanatig tart. A kö¬ 
vetkező pillanatban már mintha csak ma¬ 
gát látta volna ott ülni. Maga mellett pedig 
azt a deli, szép szőke legényt, a kihez mintha 
hasonlítana is ez a fiatal férfi. Az is ép így 
kért tőle csókot. S ő is ép így megtagadta. 
Másnap elutazott, s többé az életben nem is 
látta. 

Azóta hányszor megsiratta ezt a csókot a mit 
meg nem kapott. Ostobaság nem szeretni, a mig 
szerethetünk; az ifjúság elmúlik s a vén sze¬ 
mekből könnyek hullnak az ifjúság fel nem 
használt perczeiért... 

á nagymama! Hiszen nem is ismeri magát! 
A nagymama előlépett s a halálra ijedt 

Etelkának reszkető, de jóságos hangon mondta : 
- Ej, ej, kicsikém, ha csak az a bajod, mu¬ 

tasd be a gavallérodat! No ne sírj! Hiszen a 
a csók nem olyan nagy vétek! Különösen az 
a csók, a mit meg se kaptunk 

MISS RANDOLPH UTAZÁSA. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta C. N. és A. M. Williaimson. 

Jack Winston Lord Lane-nek. 
Biarritz, deczember 11. 

Kedves Montié! 
Jó sokáig nem zavartam meg leveleimmel 

nyugalmadat (nekem ugyan ezalatt nem volt 
nyugalmam); most pedig, azt hiszem, nagy 
szemeket meresztesz, látva a levélpapiroson a 

tengerre és egyúttal minden emberi vagy nem 
emberi lényre, a mely arra vetődik. A" majom¬ 
házban lehet teázni, levelet írni, regényt ol¬ 
vasni, szivarozni vagy csevegni, a mint az ille¬ 
tőnek neme vagy kora kívánja ; de egyúttal a 
magánügyeivel foglalkozó embert az egész nagy 
sokaság bámulja, mely az üvegház előtt tolong; 
s ép innét nyerte ez utóbbi a majomház nevét. 

A levegő ragyog a verőfénytől és ózonnál 
telt. Tornyosodó zöld hullámok csapódnak 
mennydörögve a parthoz és megtörnek rajta, 
szivárványszínű és tajtékzó vizsugarakat lövelve 
a halomra hányt barna szirtekre. A távolból 
nézve a tenger a pávatollak összes színeiben 
tündöklik; a világ oly szépnek látszik, hogy 
szebb nem is lehet; magamnak is örvendenem 
kellene, hogy részem van benne, de nem érzek 
örömet. Úgy áll a dolog, hogy kedélyem hábo-
rog. Fülig szerelmes vagyok és minthogy nincs 
remény a sötét veremből kimászhatni, vagy 
lábamat szilárd talajon megvetni, a puszta táj¬ 
kép (szárazföld vagy tenger) szépsége csekély 
jelentőségűnek tűnik fel előttem. 

Nem gyötörnélek bajaimmal, melyek — meg 
kell engednem — főleg önhibámból erednek és 
helytelen eljárásomnak megérdemelt következ¬ 
ményei ; de utolsó leveledben azt kérdezted tő¬ 
lem, nem lehetsz-e valamikép hasznomra, és 
csakugyan hasznomra szolgál, ha a gőzt kissé 
kibocsáthatom. Te vagy az én biztosító szele¬ 
pem, jó öregem. 

Sietve irt soraimat bizonyára megkaptad An-
goulémeből. Tehát tudod, hogyan szabadultunk 
meg a hosszú szempillájú Monsieur-től. Nem 
hiszem, hogy valaha találkozunk még ezzel a 
szép ifjú vízióval és egész szívből óhajtom, 
hogy hozzá hasonlóktól meg legyünk kiméivé; 
de lehetetlen előre látni, mi történhetik még. 

NÉMET CSOPOR.T. 

ha a kormányrúd egy amerikai lánynak van a 
kezében. Leirtani neked a kastélyokban történt 
viselt dolgainkat is. Mindent összevetve, idil¬ 
likus idő volt az, és habár épen most mormog¬ 
tam és panaszkodtam neked, ha nem lebegne 
szemem előtt, hogy mi lesz holnap, nem talál¬ 
nék okot a sorsra neheztelni. 

Mikor jutok haza, otthonomba? Kimond¬ 
hatja előre ? Átléptem saját körömből más 
körbe és némelykor különös elszigeteltség ér¬ 
zete lep meg, mintha az űrben lebegnék. Csak 
ha neked irok, vagy azoknak leveleit kapom, a 
kiket elhagytam, veszem észre, hogy van még 
valami, a mi engem a múlthoz fűz. Mióta Pa¬ 
rist elhagytam, az én régi világomtól csak 
négy levél jutott el hozzám, s ezek a levelek, 
a Brown világába pottyanva, olyanok, mint 
egy másik élet idegenszerű maradványai. Meg¬ 
kaptam a te kedves soraidat és anyám egy 
levelét Cannesból (Poitiersből közöltem vele 
lakczímemet). Anyáin tudatta velem, hogy meg¬ 
érkezett Jabez Barrow, egyetlen bájos leányá¬ 
val, siessek hát hozzájok. Mintha bizony ked¬ 
vem volna a kocsin trónoló istennőm társa¬ 
ságából a bájakban és más értelemben is 
gazdag Miss BarroAV után vetni magamat. 
A dús Jabez, úgy látszik, nem rajong Can¬ 
nesért és Olaszország után sóhajt, édes anyám 
pedig megígérte, hogy személyesen kalauzolja 
Jabezt és leányát Rómába. Szeretné, >ha én 
Cannesban lehetnék, mielőtt ők e várost el¬ 
hagyják, vagy ha ez nem lehetséges, az volna 
kívánsága, hogy én kocsimat elhagyva, vonaton 
utazzak Rómába, nehogy a nagy szerencsét el-
szalaszszam. Engem nem lep meg ez a vándor¬ 
lás. Szegény anyám, mihelyt az utazási láz 
utoléri, képtelen a bolyongástól tartózkodni. 
Ma még itt van, de a mint elolvassa a fal¬ 
ragaszon a valamely más helyet magasztaló 
hirdetést, másnap már útban van új czél felé. 

Anyám levelét olvasva, szerencsés sugalla¬ 
tom támadt. Félig-meddig abban a — nem egé¬ 
szen határozott alakot öltött - - szándékban 
volt az én bájos úrnőm, hogy a Loire-parti 
kastélyok megtekintése után Lyon felé veszi 
útját és Grenoble városán keresztül folytatja 
Nizzáig. Én azonban nagy furfanggal figyel¬ 
meztettem, hogy sokkal változatosabb és főleg 
nem oly «közönséges* utat tennénk, ha Bor¬ 
deaux és Biarritz érintése után Spanyolországba 
is bekukkantanánk és a Pirenéusok aljában 
Marseille-ig haladva, ezen a hosszú kerülőn 
igyekeznénk a Riviéra felé. A «közönséges» 
valóságos léte nőire-ja, egy amerikai hölgynek, 
ki mindenáron eredeti akar lenni; ép azért 
ravasz tanácsom már el is van fogadva s e 
szerint történt intézkedés. Anyámnak azt ír¬ 
tam, hogy nem érhetek Cannesba, még mielőtt 
ő útra kel Rómába; ilyen módon időt nyerek. 
Mindamellett az igazság utóvégre is ki fog de¬ 
rülni és minél későbbre marad ez, annál ke-
vésbbé szeretek rágondolni. 

Istennőm (alias Miss Randolph) nénjével az 
Angleterre-be szállt. Onnét én szépen eloson-

A HONFOGLALÁS KÖRKÉPÉNEK ÉPÍTÉSE A VÁROSLIGETI ÚJ MUTATVÁNYOS-TELEPEN. 

tani, de előbb megbeszéltem a kapussal, hogy 
sietve küldjön valakit utánam, ha úrnőmnek 
szüksége lenne rám. A kocsi ezalatt gurage-
ban van elhelyezve, a hol tisztítják és útra 
készen tartját, nekem pedig semmi bajom sincs 
vele. Minthogy fokról-fokra chauffeur állásá¬ 
ból Miss Randolph megbízottjává léptem elő, 
mindent úgy tervezhetek, a mint jónak látom; 
a számlákat, melyeket ő meg sem néz, szintén 
én egyenlítem ki, legfeljebb olykor jelentést 
teszek neki a néhány nap folyamában történ¬ 
tekről. Te beszélted el nekem, tán emlékszel 
még reá, hogy a lelkiismeretes falusi yankee 
Parisban hiába próbálkozott a hotel ebédjének 
menu-jéi végigenni és a pinczértől kérdezte, 
nem szabad-e egyet-mást itt vágy ott átugornia. 
No hát én is szeretnék a Loches és Biarritz 
közötti utam we/nt-jében egyet-mást átugorni, 
de minthogy ebben a kirándulásomban neked 
is részt kellett volna venned, méltán követel¬ 
heted a részleteket. 

Lochesból elindulva, általútra tértünk, me¬ 
lyen Dangé mellett a Toursból Bordeauxba ve¬ 
zető országúira jutottunk. Erről az automo-
bilozásunkról csak keveset mondhatok, legfel¬ 
jebb annyit, hogy kellemes, hullámzatos vidéken 
át haladtunk, a hol minden irányban tágas ki¬ 
látás nyílt, de ilyen hullámos vidék és térés 
horizont ezer is akad Francziaországban. La 
Haye-Deseartes mellett kedves kép tárult elénk, 
midőn a Creuse folyó hídján végig gördültünk. 
A leáldozó nap azt a csodát művelte, hogy a 

A háttérben: Tiroli paraszt (régi) mellette bécsi bábu, hatvanas évekbeli gyermekkosztümben a 
hatvanas évekbeli boroszlói hölgy. Előttük elszászi és középfrankföldi paraszt-alakok az előtérben 

pedig egy régi nürnbergi bábu-minta. 
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vizet átváltoztatta borrá és csevegő, nevető 
lányok és asszonyok, mintha megannyinak csi¬ 
nos fejébe szállt volna az a bor, vidám társa¬ 
ságban, térdelve ruhát mostak a folyóban. 
Egyike volt ez ama vonzó jeleneteknek, me¬ 
lyek lépten-nyomon az ember útjába akadnak 
a ocharmant pays de Francé»-bán és állandó 
emléket hagynak hátra. Miss Randolph azt 
óhajtotta volna, hogy a kocsit megállítsam a 
híd közepén és így élvezzük a szép látványt. 

Hogy erősen délvidék felé haladunk, azt az 
utakat végtelen sorokban szegélyező olasz dió¬ 
fák is tanúsították. Felhős ég alatt, olykor¬ 
olykor esőtől verve, egész nap óriási kiterje¬ 
désű, hullámos felületű, jól művelt vidéken 
haladtunk keresztül, hol gyér falvak következ¬ 
tek hosszú időközökben egymásután. A kis 
Couké-Verac városkában némileg elkésve reg¬ 
geliztünk. A rendes déjeuner ideje már elmúlt, 
minthogy délután három óra lehetett; de tiz 
perczczel a házba való érkezésünk után a kö¬ 
vetkező reggelihez ülhettünk: lágy tojás, borjú¬ 
sült, boeuf á la módé, burgonya-j/wee, fáczan, 
finom, kitűnő pdté, szőlő, őszibaraczk, körte, 
édes sütemények, sajt, vörös és fehér bor, ke¬ 
nyér tetszés szerinti mennyiségben. Mindez 
csak két frankba került fejenkint. Ki gon¬ 
dolná? Pedig ez csak igénytelen falusi ven¬ 
déglő volt. Mi történnék, ha Angliában térnénk 
be váratlanul ily házba ? Kapnánk hideg marha¬ 
sültet és füstölthúst, vagy e helyett sonkát és 
tojást, esetleg cőtelettet vagy beefsteake-et, 
húsz percznyi várakozás után. Igazán, a főzés¬ 
ben barbárok vagyunk. A franczia diniroz, ná¬ 
lunk etetnek. 

A vendéglős nem volt tuczatember, hanem 
karakter, kitűnő modorú, még fiatal ugyan, de 
már őszbeboruló hajzattal, mely széles hom¬ 
loka mentében rövidre le volt nyírva. Arany¬ 
keretű szemüvegén át lelkes kék szem tekintete 
Csillogott. Eljött velem a kocsit megnézni és 
kifejtette, hogy ő feltaláló, új rendszert gon¬ 
dolt ki tengeri hajók mozgatására. Találmánya, 
úgy szólt, sokkal hatalmasabb, mint a hajó-
csavar, működése olyanforma, mint az úszó 
emberé, «szabály ős a szabály talanságban».Láb-
újjhegyre állva, karjait kinyújtotta és bizonyos 
ütem szerint mozgatta a levegőben, így akar¬ 
ván elméletét megvilágosítani. Bizalmasan meg¬ 
vallotta, mennyire fáj neki, hogy egy kis vá¬ 
rosban vendéglősnek kell lennie és nem élhet 
Parisban, mérnökök között, a hol találmányát 
tökéletesíthetné. Nem ismerek-e véletlenül, 
kérdé, oly tőkepénzest, a ki támogathatná. Én 
részvétemnek és sajnálatomnak adtam kifeje¬ 
zést : de ki tudja, nem volt-e igazán valami jó 
eszméje? Bloisban szobrot emeltek Dénis Pa-
pin-nek, ki a francziák szerint a gőzgép fel¬ 
találója. Meglehet, évek múlva, ha majd uno¬ 
káim vetődnek Couhé-Veracba, a helységbeli 
kis vendéglő kékszemü tulajdonosának szobrát 
fogják ott láthatni. 
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A CZ1RKUSZ A VÁROSLIGETI ÚJ MUTATVÁNYOS-TELEPEN. 

Couhe Verac-on túl történt az első kutya 
miatti baleset. Kutyák tudvalevőleg igen alkal¬ 
matlanok úgy automobiloknak, mint kerék¬ 
pároknak és a kocsikra oly dühvei támadnak, 
hogy heves rohantukhan majdnem a kerekek 
alá kerülnek. Némelykor azzal mutatják erejö-
ket, hogy pár száz méternyire szaladnak a 
kocsi mellett, e közben pedig oly dühösen 
ugatnak, hogy az erőlködéstől szinte vonaglik 
a teatök. Mérsékelt gyorsasággal hajtottam, 
nem egészen harmincz mérföldnyi óránkénti 
utat hagyva hátra, midőn egy szép juhász¬ 
kutya az út széléről, hol eddig állt, nyugodtan 
előre lépett és hátat fordítva, épen a kocsi 
útjába helyezkedett. Ennek oka egyszerűen 
abban rejlett, hogy megpillantotta az ország¬ 
úton felérik közeledő gazdáját és üdvözölni 
óhajtotta. Mindez egy pillanat müve volt, nem 
szakíthattam időt a kocsi megállítására. A kutya, 
azt hiszem, süket lehetett, különben meg kel¬ 
lett volna hallania a kocsi robaját. Kiabáltam, 
de az állat rám se hederített. Hirtelen az egyik 
oldal felé kitérni annyi lett volna, mint a ko¬ 
csit a leidőlés veszélyének kitenni; de nem is 
volt hely a kitérésre, mert épen egy lovaktól 
húzott szekér haladt el mellettünk. A motor¬ 
kocsit szívesen feláldoztam volna, hogy a 
juhászkutyát megmenthessem, de nem áldoz¬ 
hattam fel Miss Randolphot. Nem tehettem 
mást, át kellett gázolnom a kutya testén. Való¬ 
ságos szivfájással láttam a szép állatot a szá¬ 
guldó kocsi alatt eltűnni. Gyorsan fékezve, 
hátranéztem, elkészülve arra, hogy darabokra 
tépett tetemet fogok látni. De a kutya ép volt 
és bukfericzezve gurult odább az úton. Világos 
volt, hogy a kocsi alja leütötte lábáról és tova¬ 
lökte. A robaj, a váratlan ütés, a szelepeken 
kibocsátott mérges gőzök forró, ádáz fuvallata, 
a szegény állat szemébe csapódva, olyan ha¬ 
tással lehetőit rá, mint a földrengés kitörése. 
De szerencsére nem esett baja. Épen mikor 
hátranéztem, talpraugrott és a hátsólábai közé 
kapva farkát. segélyt keresni gazdája felé sie¬ 
tett. Az utolsó pillantás, melyet feléje vetettem, 
meggyőzött arról, hogy a tragédiát komédia 
váltotta fel; a kutyát bottal jól elverte gazdája, 
a miért utunkba akadt. Féltem, hogy Miss Ran-
dolph sikoltozni fog vagy ájuldozni, de mind¬ 
kettőtől óvakodott. Csak márványfehér lett 
arcza; inog soha ily szépnek nem láttam. Mary 
néni természetesen sikoltozott, de valószínűleg 
inkább mert félt és nem a kutyát szánta. Azt 
mondja hogy jobban szeretné a kutyákat, ha 
a csúnya ugatásról le lehetne őket szoktatni. 

Angonlv-mc, ép úgy, mint Poitiers, domb¬ 
tetőn épült város, igen sajntságos és ódon, 
valóban megtekintésre méltó, de most már na¬ 
gyon szerettünk volna az igazi délvidékre érni 
é.s i síik annyi időt szakítottunk, hogy a lunchöt 
flkölthessük é.s lassan végighajtassunk néhány 
oly terrasz alakú boulevardon, mely Angou-
leiic különös sajátsága és disze. Kétséget nem 
s/i-nved, hogy ez a helység, magas és magá¬ 

nyos domb tetején, melyet a Charente tiszta 
vize majdnem körülvesz, igen regényes fek-

Az automobilsport hátrányára szolgál Fran-
cziaországban az a tény, hogy a nagy, egyenes 
összekötő utak közül nagyrész kövezett Azt 
hiszem, hogy ez az útkészítés régi korának 
maradványa, a mikor csak efféle súlyos kocz-
kákkal lehetett előállítani oly felületet, mely 
az ágyúkat is elbírhassa. Közönséges közleke¬ 
dési viszonyokra nézve az úgynevezett pátié 
képtelenség és kövezett utak létezése a keres¬ 
kedésnek és forgalomnak csak akadályul szol¬ 
gálhat. Francziaországban külön kerékpár-tér¬ 
képeket készítenek, melyeken pontozott vonalok 
jelzik a kövezett utakat, és ezeket én gondosan 
tanulmányoztam, mert érdemes ám bármekko¬ 
rát kerülni, hogy a pavé borzasztó zökkenései-
nek ki ne legyen téve az ember. De Angouléme 
és Bordeaux között, magam sem tudom, mikép, 
rósz irányban fordulhattam, mert egyszerre 
épen az orrunk előtt vége volt a jó útnak, 
mintha vonalzóval keresztülhúzták volna, és 
az utálatos pav-;- vette kezdetét. 

"Oh, tegyünk még egy kísérletet, — paran¬ 
csolta szép úrnőm. - - É n nem szeretek hátra¬ 
fordulni és talán nem tart sokáig.» Magam is 
bíztam és reméltem, mert tudtam, hogy sok 
helyen fel van ásva a pavé, csak itt-ott hagy¬ 
ják meg néhány rövid szakaszát; így tehát 
óvatosan rávittem a Napiért a rettenetes, egyen¬ 
lőtlen kőfelületre. Zökkentünk és hánykolód¬ 
tunk és a kormányzás nagyon sok nehézséggel 
kezdett járni. Különösen boszantott bennün¬ 
ket, hogy ennek az utálatos útnak két oldalán 
csábító, széles rétségek terültek el, de ezeket 
sűrű egymásutánban, mintegy roszakaratú ki¬ 
számítással, ferde lecsapolási csatornák met¬ 
szették, melyek kerékpárnál szélesebb járó¬ 
művek haladását lehetetlenné tették. Kerék¬ 
párok számára a francziaországi nagy Túrozási 
Klub csakugyan spccziális útvonalakat tart 
fenn, de mindennemű négykerekű kocsi kény¬ 
telen a durva, egyenetlen köveken zokogni és 
rázkódni. Mikor az első általathoz értünk, 
Mary néni kegyelmet kért. é.s én örvendtem, 
mikor parancsot kaptam a j^nv'-ről bármi áron 
letérni. Bármennyire erős szerkezetű volt a 
Napier, rettentő és kíméletlen megpróbáltatást 
szenvedtek a rugók és gummiabroncsok, és én 
folyvást attól tartottam, hogy valami leszakad 
a kocsiról. .Végnélküli szőlők között, mellék¬ 
utak egész tömkelegében keresgélve a helyes 
irányt, Barbérieux és Libourne városkákon ha¬ 
ladtunk át. és midőn alkonyodptt, a Garonne 
büszke hídján végiggördülve, a nyüzsgő lakos¬ 
ságú Bordeauxba hajtottunk. 

Következő napon az automobilon bejártuk a 
Quai des .Chartrons-t és Bordeaux néhány fő-
utczáját és terét, hogy legalább egy pillantást 
vethessünk a csinos városra. Miss Eandolph 
ez alkalommal szép orocskáját űntorította, mert 
mindent «újnak és pénzes emberekre vallónak» 

talált. Azután a hotel egyik kerékpározó szol¬ 
gájától kalauzolva, a városból kihajtottunk 
Arcachon felé. Át kellett gázolnunk az elke¬ 
rülhetetlen pavé-n és számos gyűlöletes tram-
way-sínen, mielőtt a város végéhez értünk és. 
kalauzunk búcsút vehetett tőlünk. 

Szép, regényes országút feküdt előttünk. 
Több mint harmincz mértföldön át egyenes és 
sima, mindig illatos fenyők között, melyek 
alján kárpitként zöldelö páfrányok terülnek el. 
Miss Eandolph, joggal mondhatom, már nagyon 
ügyesen tud hajtani. Mihelyt meglátta a hosszú 
egyenes utat, kijelentette, hogy a kormány-
kereket kezébe veszi. Égy perezre megállítot¬ 
tam a kocsit és helyet cseréltünk. Most úrnőm 
a legnagyobb elérhető sebességgel indította 
meg a kocsit, mely szinte repült a beláthatat¬ 
lan hosszú fasoron végig. Ez az óriási fenyves 
olyan, mint a sivatag, csak apró és gyéren el¬ 
hintett falvakra akadtunk. A mi szélsebes 
utunk a Landes belsejében soha el nem töröl¬ 
hető emléket hagyott bensőmben. Az útitársak 
közül egy sem szólt, ketten - - azt hiszem, — 
úgy éreztük, hogy közel vagyunk a természet 
szivéhez. A fenyvek balzsamos, részegítő illata 
felvidította a lelket; a szél fuvalmától aeol-
hárfaként megszólamló ágak mélabús zenéjébe 
a fáradhatatlan motor zümmögése, zakatolása, 
mély kisérő hang gyanánt olvadt. Többször 
bátorságot vettem magamnak lopva egy-egy 
pillantást vetni Miss Eandolph arczára. Egye¬ 
nes tartással ült, keztyüs kezecskéje pehely-
könnyűséggel nyugodott a kormánykeréken, de 
a csukló és a kéz minden újjá erőteljes volt 
és fürge, mint a telivér paripán ülő jockeyé; 
szemei figyelmesen pillantották át az előtte el¬ 
terülő hosszú, egyenes utat és szinte elragad¬ 
tatás kifejezése ült az arczán. 

Szótlanul száguldtunk az erdőn át majdnem 
egy óra hoszszáig, midőn egyszerre a fenyők 
balzsamillatába ingerlő ozonszag vegyült, mely 
a fák sötétzöld rónáján túl kéklő nyilt térség¬ 
ről érkezett a szél szárnyain. Miss Eandolph 
kérdő pillantást vetett rám. «Csak a tenger 
lehet», — szóltam, és pár pillanat múlva, a 
régi La Teste városon is keresztülhaladva, ki¬ 
értünk egy térés, félköralakú laguna széléhez, 
melynek távoli partjai határozatlan kék ködbe 
vesztek. «Ez a bassin d'Arcachon», —mondot¬ 
tam én. De a város még mindig nem volt lát¬ 
ható, csupán a szárazföldtől környezett nagy 
vizterület és annak partján elszórva az osztriga-
keresők sok barna fakunyhója. Azt hihette az 
ember, hogy a világ végéhez érkezett. 

Kissé lassítva a tempót, a bassint szegé¬ 
lyező emelkedett kocsiúton haladtunk, majd 
egy hosszú, egyenes utczába fordultunk be, 
melynél furcsábbat bizonyára még nem láttál. 
Egyik oldala, melyet a tenger mos, csupa fan¬ 
tasztikus nyárilakból, villából áll. Ezek a házak 
a legváltozatosabb stílben épültek, mindenik 
kert közepén áll, az egész város pedig fenyve¬ 
sek oczeánjába merül. A város szélénél ismét 
kezembe vettem a kormányt, mert Miss Ean¬ 
dolph nem bízik saját ügyességében, a hol 
élénkebb sürgés-forgás van. Ebben a tekintet¬ 
ben ugyan nem volt nagy ok az aggodalomra 
Arcachonban, a hol oly csend honolt, mintha 
a város meg volna igézve. A hosszú főutczán 
gördült át kocsink, elhaladtunk az impozáns 
fehér kastély és sok igazán kedves ház mellett, 
mígnem oly hotelhez értünk, melyet úrnőm 
kedvére valónak talált, és ott végre befordul¬ 
tunk egy kertbe. Előbb még nem jártam Arca¬ 
chonban és az útikönyvekből néztem ki ezt a, 
helyet, mint olyat, hova a hölgyek szállhatná¬ 
nak. Du A kilépő kisasszony az erdőben fekvő 
téli szállóba tessékelt bennünket. Itt, úgy 
mondta, a hol most vagyunk, a tengerre nyílik 
a kilátás és nyáron kell tartózkodni, a másik 
ház kellemesebb és védett helyen van. 

Az erdei házról örömmel hallott az én bájos 
úrnőm. Azonnal ismét automobilra ültünk és 
Madame Feras utasítása szerint a ház kere¬ 
sésere indultunk. Napierünk meredek, kanyargó-
útón gördült felfelé, míg e.ny igen szép kertbe 
nem értünk. Ott olyan Állumibra-féle épületre 
akadtunk, melyet Mary néni igazan kellemes¬ 
nek talált, de ép azért keserű csalódással hal¬ 
lotta, hogy nem ez a mi vendéglőnk az, hanem 
az arcachoni casino. Kitűnt azonban, hogy a 
kert tulajdonképen a l'i/.V ,1'liu<er eleje, vele 
kezdődik az ily nevű eredeti és bájos villa¬ 
csoport, melynek egyes épületei eí vannak 
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szórva Landes fenyveseinek tömegében. E dí¬ 
szes épületek közül a legimpozánsabb a Conti¬ 
nental és mellesleg megemlítem, hogy az itteni 
klíma épen neked való volna, én úgy képze¬ 
lem. Levegője páratlan vegyüléke a fenyves¬ 
illatnak és jó tengeri fuvallatnak ; mint zson-
gító, megbecsülhetetlen volna ; orvos, ha pa-
laczkokba fejthetné, milliókat szerezhetne vele. 

következik.) 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

A HÉTRŐL. 
Mágnásasszonyok a kórházban. Néhány héttel 

ezelőtt történt, hogy egy csomó mágnás, mint ön¬ 
kéntes csatlakozó, engedelemmel részt vett a rend¬ 
őrségnek egy igen szomorú munkájában : egy raz¬ 
zián. Éjnek éjszakáján sorra fölkeresték omegtapasz-
taltáks a nyomorúságnak, az ínségnek, a szenve¬ 
désnek és az ezek gőzében érő bűnnek sötét és ret¬ 
tenetes odvait. Hogy miért mentek oda, erre a kér¬ 
désre — sok mérges és gyanúsító kommentárral 
szemben — cselekedetekben adták meg a hiteles 
választ. Az a tanulmányút pénzben és humánus 
intézkedésekben egy egész vagyont érő támogatást, 
segedelmet jövedelmezett a nagyváros elesettjeinek, 
legszegényebb szegényeinek. Most megint látunk 
valamit, a mi lelkében rokon ezzel az elhatározás¬ 
sal. Auguszta főherczegnővel az élén egy sereg 
mágnásasszony, köztük Batthyány Ilona grófné 
sűrű. sőt némelyik mindennapos vendége a főváros 
kórházainak. Dolgozni mennek oda. Segíteni az 
ember legáldottabb, de legkeservesebb és minden 
ideget erősen megpróbáló munkájában : az orvosé¬ 
ban. Műtéteknél asszisztálnak, sebeket mosnak és 
kötöznek. Nem előkészület nélkül, mert tudjuk, 
ezek az előkelő nők kurzust hallgattak a mentőknél. 
Mi a praktikus értéke az elhatározásuknak, nem 
vagyunk hivatva megbecsülni ; de talán nem is lenne 
igazságos, ha ezzel a haszonnal mérnök a cseleke¬ 
detük erkölcsi értékét. Az értéknek itt más a muta¬ 
tója. Az érték az a megismétlődött bizonyság, hogy a 
magyar társadalom legmagasabb rétegében, azoknál 
az embereknél, a Isiket a Gondviselés kegyelme 
hatalomba és bőségbe helyezett, erősen él és keresi 
az érvényesülés útjait az a nemes akarat, hogy a 
tehetősségükkel hasznára legyenek azoknak, a kik¬ 
kel a legmostohábban bánt az élet. A szegények és 
a szenvedők sora foglalkoztatja, serkenti a lelkűket 
és nem csak hogy el nem zárkóznak a nyomor meg¬ 
ismerésének szomorúságától és kényelmetlenségé¬ 
től, hanem keresik az ösvényt, a melyen segítő ere¬ 
jükkel vele találkozhatnak. Ez a cselekedetük igazi, 
nagy értéke, a melynek a kamatoztatása egy ügyes 

és hozzáértő közvetítésnek szép föladata. 
# 

A háború. A budai polgári leányiskola szőke és 
barna kis növendékei, mint a lapok megírták, azzal 
a határozott követeléssel léptek a tanáraik elé, hogy 
háború esetén nekik is részük lehessen valamely 
megfelelő formában ebben a históriai küzdelemben. 
A budai polgárista kisasszonykáknak ez a föllépése 
valamelyes fordulatot a balkáni válságnak amúgy 
is eléggé fordulatos fejlésében bizonyára nem ered¬ 
ményezhet, a mint hogy a mi hadvezetó'ségünkre 
sem igen lehetett nevezetesebb hatással a szerb ama¬ 
zonok harczi gyakorlatozása, ha még olyan félel¬ 
metes amatőr-fotográfiák készültek is róla. Az egész 
dologban nem is ez az érdekes, hanem érdekes 
annak a varázsnak a megszólalása, a mely a háború 
fogalmából az emberi leiekre sugárzik és pedig 
nemcsak a férfi lelkére, hanem a nőére és a gyer¬ 
mekére is. Bizonyos, hogy annak a tételnek, a mely 
szerint az embernek a harcz a természetes állapota, 
nem nagyon kell kutatnia az argumentumait, íme : 
«z a kor, a melyben most élünk, igazán nem nevez¬ 
hető a háborús propaganda korának. Az úgynevezett 
történelmi materializmus egyre tépdesi a történelem 
romantikájának a virágait. Egy lelkes és roppant agi¬ 
lis csapat világszerte állandó izgatást folytat minden 
háború ellen, az örök békéért Az antimilitárista 
sgitáczió már magát a hadsereget se akarja meg¬ 
tűrni. noha bebizonyult, hogy a hadsereg nemcsak 
a háború eszköze, hanem a békének is biztosítéka. 
A háború maga, a melynek a veszedelme e pilla¬ 
natban a fejünk fölött lóg, indítékaiban nem olyan 
természetű, hogy erősen belemarkolhatna nemzeti 
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érzéseinkbe és fölgyújthatná a lelkünket. És mégis 
mindenkit érdekel, izgat, foglalkoztat és hipokrizib 
lenne azt állítani, hogy ennek az izgalomnak és 
érdeklődésnek minden forrása csak az aggodalom 
és irtózás lenne. Bizonyára nem kívánjuk a hábo¬ 
rút, de a közelségének az érzete határozottan gyújtó 
természetű és olyan hatással van a lelkekre, a mely 
nem sok eredménynyel biztatja az örök béke apos¬ 
tolait. 

* 
A szabadjegy lélektana. Van-e abban valami zak¬ 

latás, sértés, vagy épen szabadság-korlátozás, ha az 
embertől a nézőtér ajtajában a belépésre jogosító 
jegy fölmutatását kérik azok a közegek, a kiket 
épen ezért állítottak oda az ajtóba ? Ennek a kér¬ 
désnek a fölvetése bizonyára soha az eszébe se ju¬ 
tott volna olyan embernek, a ki a pénztárnál vásá¬ 
rolja meg a jegyét. Nemcsak, hogy zaklatást nem 
lát benne, hanem a jogos ellenőrzés mellett a maga 
érdekének a védelméül is tekinti, mert megóvja 
attól, hogy más foglalja el az ő megszerzett helyét. 
Az ellenőrzésnek ezen az erkölcsén bizonyára az se 
változtat, ha szabadjegyről van szó, mert a szabad¬ 
jegyes hely se arra adatott, hogy akárki elfoglal¬ 
hassa, hanem annak a használatára, a ki birtoká¬ 
ban van a szabadjegynek. Az ellenőrzés tehát iga¬ 
zában ennek az érdekét is védi. A helyzet olyan vi¬ 
lágos, hogy semmi okunk sincs a pozsonyi szabad¬ 
jegy-osztály dolgát kérdésnek tekinteni. De annál 
érthetőbb, ha az emberek lelkében önkéntelenül 
fölütközik a kérdés: honnan van tehát, hogy a po¬ 
zsonyi újságírók sérelmet és zaklatást éreztek ab¬ 
ban, hogy a színház ajtónállói a szabadjegyük föl¬ 
mutatását követelték tőlük ? Erre a kérdésre a lélek¬ 
tannak egy határoltabb fejezete: a szabadjegyes 
ember lélektanáról szóló kapitulus adhatja meg 
csak a választ. Az ugyanis megállapított dolog, hogy 
a szabadjegy bizonyos elváltozásokat teremt az ér¬ 
zésekben, a mely elváltozás azután az egyes embe¬ 
rek temperamentuma szerint jegeczesedik ki meg¬ 
nyilatkozási formákba és típusokat teremt. Talán a 
leggyakoribb a naivul Imszke boldog szabadjegyes, 
a ki nemcsak az ajtónállónak mutatja meg a sza¬ 
badjegyét — a kritikusi méltóság szimbólumát — 
hanem megmutogatja mindenkinek, annak is, a ki 
reá egyáltalában nem kíváncsi. Épen ennek a típus¬ 
nak a naiv és kissé mulatságos volta teremtette 
meg az ellenképét, a ki viszont nemcsak annak 
nem mutogatja a jegyét, a kit nem érdekel, hanem 
még annak se hajlandó, a kinek igenis kötelessége 
lenne megmutatni, íme : így szülik egymást az el¬ 
lentétek : a mulatságos véglet az epés végletet. 
A miből az a tanulság, hogy minden joggal kritiká¬ 
val kell élni, még pedig a legnehezebb kritikával, a 
saját cselekedeteink objektív megbirálásával. 

A iii'iicsséf/ iskolája. Érdekes lenne megtudni, 
mert nagyon kétséges, vájjon a feminista apostolok 
elfogadják, illetve elismerik-e kollégájuknak Parrot 
asszonyt, a ki Londonban a héten megnyitotta — 
a báj és a nőiesség akadémiáját ? Madame Parrot a 
szakmája szerint kétségtelenül feminista, mert a 
nőnek a legelemibb joga mégis csak nz, hogy nő 
legyen : a feminista generálisnők azonban semmi¬ 
esetre se fogják elismerni legújabb társuknak se az 
aggodalmait, se a tanításait. A mi még nem jelenti, 
hogy okvetetlenül igazuk is legyen. Madame Parrot 
bizonyára nem áll egyedül azzal a nézetével, hogy 
a fiatal angol női nemzedék a nőiességéből túlsá¬ 
gosan nagy adót fizetett bizonyos modern er¬ 
kölcsi áramlatoknak és a férfiak jogáért harczohán. 
e jogokra való megérettségét több férfias vonással 
kívánja demonstrálni, mint a mennyit a nőiesség 
épsége elbír. Az utczán ágáló és a rendőrökkel du¬ 
lakodó stiffragetíe ha még oly sűrű, szinte megszo¬ 
kott jelenség lett is Londonban, aligha válik bár¬ 
mikor is a nőiesség eszményévé és a férfias tempók 
fölvételével a nők részéről aligha fognak bármikor 
is megbarátkozni — a férfiak. Már pedig a férfiak 
kritikája a feminizmus legvirulóbb korszakálan 
se lesz teljesen közömbös a nők előtt. Legalább azok 
előtt nem, a kiknek még a természet meghagyta a 
módot, hogy ezt a kritikát kedvezőbb természetűvé 
befolyásolhassák. A Parrot asszony iskolájának te¬ 
hát nem fölösleges a gondolata, csak az fölösleges, 
hogy iskola legyen a gondolatából. Mert arra, hogy 
nőies legyen, megtanítani nem kell a nőt. Hiszen 
ilyennek született. Ezt a bájos tudományt készen 
kapta. Csak attól kell megoltalmazni, hogy — elfe¬ 
lejtse a nőiességet. Ehhez pedig egyrészt fölösleges 
egy külön iskola, másrészt meg — kevés egy külön 
iskola. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Tűnő évek. Azok az olvasóink, a kik a lapunk¬ 

ban otthonos költőket figyelemmel szokták kisérni, 
észrevehettek, hogy Farkas Imre alkotásmódja az 
utolsó három-négy év óta bizonyos változáson meni 
át. Eégebbi meleg, lágy lírai tenorjába mélyebb, sőt 
nyersebb zöngék vegyültek, zsongító parfümös leve¬ 
gője mintha viharokat látott volna, hangfogós, hal 
kított tónusában disszonancziák is vehetők észre. 
Romantikus szerelmi lira most is, a mit csinál, de 
a szerelem nem az a fiatalos, ártatlan, az életről 
nem tudó, illedelmes epedés többé, a mely annyi 
fiatal lány-leiket rezgetett meg szelíd ábrándokra, 
keserűségek, visszásságok sötétítik meg hátterét s a 
szenvedély rekedt kiáltásai sivítanak bele az egy¬ 
kori puha harmóniákba. Valami történt: új tapasz^ 
tálatok, keserűek, bántó kiábrándulások - - s a 
magyar lírában új hangok, melyek nem maradtak 
hatás nélkül Farkas Imrére sem. Az olyan puha, 
fogékony lélek, mint az övé, gyorsan reagál minden 
hatásra, akár az élet viharos erdejéből jön, akár az 
irodalom virágos kertjeiből. Mostani kötete a fór-
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rás, az új benyomások beolvasztása fokán mutatja 
a népszerű fiatal költőt: még külön vannak válva 
félig az új vonások a régiektől, még gyakran meg¬ 
csendül a régi romantika, de fordítsunk egy lapot 
és új hangokat hallunk. Nem mind kedves nekünk 
ez az új hang: azon a kaméliás hölgy-romantikán 
például, a mely néhány versnek tartalmát adja, 
már régen túl vagyunk, banalitást érzünk benne, 
nem igazságot. Még ma is legteljesebb hatásúak 
azok az apró Biedermeyer-ízű képek, a melyekkel 
a fiatal költő népszerűsége legnagyobb részét sze¬ 
rezte, — ezekben otthon van s ezek belekapcsolód¬ 
nak a mai életbe, a mely különös módon divattá 
tette viseletben, iparművészetben, dekoráczióban a 
múlt század harminczas -negyvenes éveinek stílusát. 
Kedves stílus ez, nincs mélysége, csak hangulata, a 
finom apróságok, a gyöngéd vonalak kultusza, 
messze menekül az élet zordonságaitól, de vannak 
intimitásai különösen az ellágyulásra hajló termé¬ 
szetek számára. S Farkas Imrénél — akárki mit 
szól is — ez nem fölvett modor, hanem egyénisé¬ 
gének természetes megnyilatkozása ; ha akarja sem 
tud teljesen szabadulni tőle, észeveszszük ott is, a 
hol szemmelláthatóan valami egészen mást akar 
csinálni. Mi azt tartjuk, hogy az irodalom annál 
gazdagabb, mennél több színű s ebből a szempont¬ 
ból tagadhatatlanul nyereség a mai líra sokféle 
hangjai között a Farkas Imréé s ha most a fejlődés 
új perspektívái nyílnak számára, jogosult kíváncsi¬ 
sággal nézhetjük, hova fog előbb-utóbb eljutni. 

Új csapáson. Lázár Bélát mint nagyon ambi-
cziózus írót ismerjük, a ki a sikernek egyforma aka¬ 
rásával dolgozott a szépirodalomban, irodalmi kri¬ 
tikában, műkritikában és műtörténetben, filozófiá¬ 
ban és pedagógiában. Sokat dolgozott, nem mindig 
egyenletesen, de mindig elárulta, hogy sokfelé for¬ 
golódott a tanulmány nagy birodalmában és hogy 
szinte szenvedélyes törekvés dolgozik benne. Most, 
néhány évi hallgatás után egy regénynyel lepi meg 
az olvasót. nEegény a művészéletből» — így nevezi 
ő maga, de tulajdonkép úgy lehetne nevezni: a 
modern művészet kifejlődése regény-alakban. A re¬ 
gény elejétől végig művészek környezetében játszik 
s ez a háttér annyira uralkodik benne, hogy egé¬ 
szen elnyomja az irodalmi tartalmat. A történet, az 
alakok hamarosan visszaszorulnak érdeklődésünk¬ 
ből, érezzük, hogy csak mintegy szemléltető eszkö¬ 
zök arra, hogy a szerző kifejthesse az utolsó ember¬ 
öltő festészeti törekvéseiről való nézeteit. Kezdődik 
az akadémikus festés uralmának végnapjaiban s a 
naturalizmuson, plein-airen, impresszionizmuson át 

folytatódik a legújabb magyar művészi törekvésekig. 
S ezt a hatást még az is fokozza, hogy az alakok jó 
része gyöngén elburkolt élő alak, kulcs is alig kell 
hozzá, hogy rájuk ismerjünk. Nem érdektelen 
kísérlet ez, - - mintha az iró a történeti regény 
módszerét akarná a mai világra alkalmazni, csak az 
a baj, hogy nincs elég irói ereje arra, hogy a műtör-
téneti anyagot irodalommá olvaszsza. így, a hogy a 
regényben találjuk, irodalmi szempontból nézve 
teljesen nyers: megmarad műtörténeti anyagnak, 
az irodalmi rész pedig, a történet, az alakok és 
helyzetek rajza sokkal halványabb és élettele¬ 
nebb, semhogy fenn tudná tartani érdeklődésün¬ 
ket. A munka ily módon hybrid, — nem irodalom, 
de nem is műkritika, a kettőnek valami furcsa 
kereszteződése. Nem hiszszük, hogy szükséges vagy 
czélravezető volna a művészeti ismereteket így 
népszerűsíteni, — tehát ebből a szempontból sem 
tulajdoníthatunk Lázár Béla könyvének valami 
különös értéket. Jószándékkal, becsvágygyal, sok 
tudással és irói routinenal készült dolognak tartjuk, 
de egyúttal elhibázott dolognak is. 

Petőfi-almanach. A Petőfi-ház hölgy-bizottsága, 
melynek gróf Apponyi Albertné áll az élén, most 
a kegyeletes ügy javára igen csinos és tarta'mas 
Petőfi almanachot ad ki 500 példányban, a melyben 
pgész tömege van a Petőfire vonatkozó többé-
kevésbbé érdekes közleményeknek. Előszóul Pető¬ 
finek 1847-ben tervezett kötete elé írt s a legújabb 
időkig kiadatlannak maradt előszava szolgál, aztán 
közli Petőfi jelszavát 23 nyelven, Petőfi névjegyé¬ 
nek facsimile mását. A többi közleményekben mai 
magyar és külföldi írók Petőfire vonatkozó szépiro¬ 
dalmi és kritikai dolgozatait találjuk : Lévay József. 
Szabolcska Mihály, Kozma Andor, Endrődi Sán¬ 
dor, Ábrányi Emu, Vargha Gyula stb. verseit, 
prózai dolgozatokat Görgey Artúrtól, Gyulai Páltól, 
Herczeg Ferencztől, Berzcric.zy Alberttől, Beöthy 
Zsolttói, gróf Apponyi Alberttől, Riedl Frigyestől 
és a jeles Írók és Petőfi kutatók egész seregétől. 
A nagyon csinosan kiállított tizenhatodrét formá¬ 
tumú vastag kötet a Petőfi-ház hölgy-bizottságának 
névsorával s a költő Benczúr-féle arczképével vég¬ 
ződik. Szerkesztésének munkáját Ferenczy Zoltán 
végezte. 

Marx és tanításai. Palágyi Menyhért ily czímü 
munkája voltaképen polemikus mű: a Marx-féle 
tanoknak, a XIX. század kétségkívül legnagyobb 
társadalom-átalakító és forradalmat szító hatású 
eszméinek bírálatát akarja adni filozófiai alapon. 
Igyekszik föltárni azokat az ellenmonelások át, a 

-melyeket Marx revolutionizmusa, történelmi mate¬ 
rializmusa rejt magában s meglehetősen elmosódó 
körvonalakban vázolja a maga szocziális felfogását. 
Nincs semmi okunk arra, hogy a polémia érdemébe 
belebocsátkozzunk, annál kevésbbé, mert hitünk 
szerint a nagy problémát úgysem a filozófusok 
vitatkozásai fogják eldönteni, hanem az élet ható 
tényezőinek súrlódása, a társadalmi fejlődés. Annyit 
azonban megállapíthatunk, hogy Palágyi okfejtésé¬ 
ben filozófiai tanulmányokon fejlődött dialektika 
nyilvánul, a melyen néha ugyan nagyon is megér¬ 
zik, hogy épen dialektika s hogy érveit nem mindig 
a dolgok mélyéből meríti, hanem mindenünnen, a 
honnan tollára tolulnak. Könyvét tanulsággal olvas¬ 
hatja mindenki, akár Marx felé hajlik a felfogása, 
akár Marx ellen, mert az ilyen vitának mindig meg¬ 
van a felvilágosító ereje mindkét fél számára. 

Magyar nóták. Egy ügyes zeneszerző, Sas Ignáes 
most egyszerre több jó ízű, duhaj magyar nótát 
adott ki. «Azt a kutyafáját» czím alatt egy csárdás 
és három eredeti magyar nóta van összefoglalva, a 
másikban «Bendó'r-noták»-at találunk, a harmadik 
pedig «A ki nem züllött még soha» czímű nóta, mind 
zongorára és énekre. A szöveget valamennyihez Ál-
dór Miklós irta. Az elsőnek 2 korona az ára, míg a 
másik kettő nagyon olcsón, 20 fillérért kapható. 

Új könyvek. 
Tűnő éwk. Versek, írta Farkas Imre. Budapest, 

Singer és Wolfner kiadása. 
Új csapáson. Begény a művészeiéiből. Irta Lázár 

Béla. Budapest, Pállasz részvénytársaság. 
Petőfi-almanach. Szerkesztette Ferenczy Zoltán. 

Kiadja a Petőfi-ház hölgy-bizottsága. 
Marx és tanítása. Irta Palágyi Menyhért. Pécs. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : KOTT FEBENCZ 

földbirtokos Magyar-Gencs községben 86 éves 
korában, a ki a szabadságharczban mint tüzérhad¬ 
nagy vett részt. — Egervári MLINKÓ ZSIGMOND, volt 
48-as honvédhadnagy, nyűg. postamester 79 éves 
korában Budapesten. - - KLEMPA JÁNOS negyven-
nyolczas honvéd-tüzérhadnagy, nyugalmazott ura¬ 
dalmi mérnök, 83 éves korában Pozsonyban. -
SCHILBEBSZKY KÁROLY nyűg. pénzügyminisztériumi 
tisztviselő és az Adria biztosító társaság tisztvise¬ 
lője 74 éves korában Budapesten. — HOLLÓ LÁSZLÓ 
a kiskunfélegyházi főgimnázium igazgatója 54 éves 
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zés! szervek hurutjainál 
Húgyhajtó hatású ! 
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Újdonság-; Törv. védve. 

"REKORD" 

Vidékre utánvéttel. 
3 darabnál portómentes. 

pénz¬ 
tárcza 

elszakíthatatlan. ~9Q 
Egy darab borból 

Apró pénznek külön mélyedés. 

3.- korona 
kizárólag- csak a készítőnél 

Csángó Henrik bőrdíszműves 
Bpest, Blnzeuro-kömt 3. sz. 

A jelenkor legtökélete-
:: sebb kézfinomitója. :: 

Elhanyagolt, érdes 
.-. vagy vörös .-. 

kezeket 3 nap alatt 
bársonypuhává és halifehérré teszi. 
Egy üveg ára l korona. 
Kapható minden drogériában 
:: l-'íszélküldési hely: :: 
VÖRÖSKERESZT DROGÉRIA 

Arad, Weit/er János-utrza 2. 

Tetszik tudni, én sem vagyok egyik azon ostobák közül, 
a kik minden Mmagasztalást olliisznek ; de a/éri mégis hálás vairyok 
annak, a ki nekem a sodeni isviny-paslillákat— természetesen a valódi 
Fay-félékel — ajinlotli. Ezek valódi csnditdolgok Rekedt ön. köhög ön, 
elnyálkásodott ön, szenved ön gyomorsavképződésben : néhány darab 
való li Fay-féle sodeni elűzi minden liajit. Elhiheti nekem, hogy már tíz 
év óla használom a valódi Faj-féle sodeni ásvány-pasiillákat, ön vásá¬ 
rolhatja azokat minden gyógyszertárban, drogueriában és ásványvíz-
kereskedésben, dobozonként 1 K 25 f-ért. Vezérképviselőség Ausztria-
Magyarorsz. részére: W. Tll. Guntzert, Wien, IY/J, Gr. Neugasse 27. 

HERZ EMMA 
O. ca. és kir. Fensége József fűher-
CZ*K kamarai szállítója. Román ki-
r.ilyi jubileumi érem tulajdonosa. 
Grand Prix nagy aranyérme t s ke¬ 
resztje. Kitüntetve őrsi. iparegye-
riület diizérmével, továbbá London, 
Bécs, Badape*t, Pécs, Milánó, Bu¬ 

karest stb. atb. 

Bpest, Deák Ferencz-n. 17. 
Ajánlkozik legművéaxiesebb kivitelű, 
mindennemű arany, ezüst, és 
selyemiimzések, különösen 

- ZÁSZLÓK. 
zászlózzalag-o\ és templomi 
berendelések ké«rité«ére Mb. 

Rajzokkal díjmentesen siolgál. 
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kebelnek l e-
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hotrj az egeauegnex irtana. Ke 
zeiked'e araenikmentes. Az or¬ 
vosi tekintélyektől elismerve. 
Abeolat discretio.Doboza haszn. 
atanitaasal E 8.4fi bementve. 
J. Batié gyógyszertára. Paris. 
Bakt rak: Budapest, TSrök J. 
Kiralv-u. t i . Wien, Pserhofei 

R , Singergtrajse 16. 

JOBB SELYEM a swájczinál 
nem létezik! 

Kérjen mintákat tavaszt és nyári újdonságainkból 
ruhák és bltizok számára : Ottomau, Liberty, Cotolé, 
Cr i e de Chine, Lotiisine, Taffettas, Mousseline 
120 cm széles, méterenként l kor. 21) flll.-töl kezdve feke¬ 
tében, fehérben, egy- és többszínűben, valamint hím¬ 
zett blnzok és ruhák batistból, szövetből, vászon- és 
selyemből. Csakis garantált szolid selyemkelmét árusítunk 
közvetlen magánt eleknek bérmentve és el vámolva 

a házhoz. 

SCHWEIZER & Co., LUZERN ü. 24. (Svájci.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító. 

BAGARIA MOLYPAPIR 
legjobb és legtisztább molyóvszer 

120 em. széles méterenként (5, 10 méter) 50 f. 
:: darabonként (10,25, 50 darab) 5 fillér. :: 

DETSINYI FRIGYES drogéria * a fekete kutyához* 
Budapest, V. kér., Marokkói-uteza 2. szám. 

Steckenpísrd-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan = 
:: a bőr restére. 

E Ha fáj a feje 
mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint PS fejfájást elmulasztja. 
Késziti Bei-e<wn.» T a m á s gyógyszerész Kitspegtton. # * 

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

— Ara l korona 20 fillér. Kapható minden gyógyszertárban. 
Orvosok által ajánlva. - Három doboznál ingyen postai 

korában Kiskunfélegyházán. - JékeiBALoon SÁNDOB, 
Debreczen sz. kir. város halápi fó'erdésze 40 éves 
korában Budapesten. — Ér-Szentkirályi SZENTKIRÁ-
LÍI SÁNDOB mezó'madarasi ref. lelkész 73 éves korá¬ 
ban Mezó'madarason. — Nagykajdacsi idó'sb. FABKAS 
JÓZSEF 88 éves korában Budapesten. — KOLESZÁR 
SÁNDOB ügyvéd, Kolozsvár város törvényhatósági 
bizottságának tagja, a kolozsvári ág. év. egyház¬ 
község tanácsosa, 63 éves korában Kolozsváron. — 
DBUTSCH MÓB magánzó, 65 éves korában Budapes¬ 
ten. — KŐBÖS KÁLMÁN Békés vármegye nyűg. al-
pénztárosa, 65 éves korában Budapesten. — Lusz-
TIO ÁBMIN 35 éves korában Budapesten. — VIBÁOH 
LAJOS, Szeged város mérleghitelesítője 54 éves 
korában Szegeden. - - WBCHOVSZKT EMIL törvény¬ 
széki telekkönyvvezető 61 éves korában Budapes¬ 
ten. — WÉBEB ABTUR 32 éves korában Budapes¬ 
ten. - - CZIOÁNY JÁNOS ügyvéd, Jászberény város 
nyűg. polgármestere Budapesten. - Galánthai 
FEKETE ALADÁR báró 65 éves korában Pozsonyban. — 
Bóms MENYHÉBT, a nyíregyházi izraelita iskola 
igazgatója, 54 éves korában Nyíregyházán. — 
FÜSTER JÁNOS nyűg. uradalmi intéző, 73 éves korá¬ 
ban Nagyszombaton. — BESSENYEI GÉZA hentes¬ 
áru-kereskedő, 56 éves korában Budapesten. -
ABLETH EMIL dr. innszbrukki egyetemi tanár. Arleth 
dr. magyarországi származású ; Eperjesen született 
1856-ban. Az innszbrukki egyetemen a filozófia 
tanára volt. — HANTY KÁBOLY nyűg. megyei levéltá¬ 
ros 65 éves korában Zalaegerszegen. - - ÉBCZHEQYI 
LÁSZLÓ 42 éves korában Budapesten. — VALENTÉNYI 
JÓZSEF 64 éves korában Garamolaszkán. — LÓRY 
BANDIRA, Lóiy József Sándor galántai járási ké¬ 
ményseprőmester négy éves kis fia. 

LÁSZLÓ JÓZSEFNÉ, szül. HavTÜla Margit 35 éves 
korában Hernádgecsén. — Özv. LÁSZLÓ FEBENCZNÉ 
szül. lemhényi Zsigmond Etel 68 éves korában 
Hókon. — Özv. GICHNEB SIMONNÉ Budapesten. -
HÜBNEB KÁBOLYNÉ szül. Bernhardt Terézia, Hübner 
Károly budapesti háztulajdonos neje 75 éves korá¬ 
ban Budapesten. - - Özv. DONDON ELEKNÉ szül. 
Merza Anna 67 éves korában Kolozsváron. — Özv. 
idó'sb. zebegnyői DIBNES ISTVÁNNÉ, szül. márkus- és 
batizfalvi Máriássy Mária, néhai Dienes István¬ 
nak, a tiszáninneni kerületi tábla volt elnökének 
özvegye 91 éves korában Eperjesen. — Özv. dezseri 
RUDNYÁNSZKY JÓZSEFNÉ, szül. Kratochvill Mária (iO 
éves korában Trencsénben. - - FOBCHEB ADOLFNÉ, 
előbb férjezett Komarniczky Zsigmondné, született 
cserkuti Nendtvich Karolina, ötvenegy éves korában 
Budapesten. — ABDAY IDA színésznő 45 éves korá¬ 
ban Debreczenben. 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterein 
Budapest, IV., Károly-körút ÍÍO., I. emelet 

f ^ ^ ^ ^ .M I.C és teljes fog-
• • m mm Mm mm sorok száj-

% ^ V I mm l m padlás nélk. 
Aranyfogkoronák, aranyhidat és mindennemű kaucsuk 
fogantok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távolítása fölösleges. Tartós porcelán- és arany-tö¬ 
mések. Foghúzás leljes'érzéstelenitéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alalt kielógittetnek, megvárhatják. — Mérsékelt árak. 
Dr. EDELM ANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. Xenfeld D. fogorvos volt teclin. assistcnsc. (Lift.) 

* * * * * 

EGYVELEG. 
* A londoni hő. London levegőjének tisztátalan-

sága közmondásos. Mostanában érdekes kísérleteket 
tettek annak megvizsgálására, mennyi benne az 
idegen anyag. Frissen esett havat szedtek egy ház¬ 
tetőről és vegyileg megvizsgálták. Az eredmény MZ 
lett. hogy 4'500 gramm idegen anyag volt egy köb¬ 
méter hóban, vagyis ennyi tisztátalanságot vett ki 
a hó a levegőből. Ebből is látni, mennyire tisztítja 
a hó a levegőt. 

* A szamártej — Gauoher franczia tudósnak a 
párisi akadémiában tartott előadása szerint — az 
emészthetőség szempontjából nagyon hasonlít az 
anyatejhez s a csecsemő táplálására sokkal alkal¬ 
masabb akár a tehén, akár a kecske tejénél. 

A közügye ime t fel kell hívni arra a körül¬ 
ményre, hogy a haj festésre használt szerek között 
igen sok olyan van, melyek fémeket tartalmaznak, 
tehát ártalmasok. Czerny I. Antal Tanningene bsj-
festőszere nemcsak teljesen ártalmatlan, hanem ki¬ 
tűnő, hosszan tartó festőképességgel bir, miért is 
Tanningene egyike a legkeresettebb hajfestőszerekiiek. 
A kozmetika szerei közül a keleti rózsatej, a fog¬ 
ápoláshoz Bziikségea Osan, valamint a Fritsch-féle 
napraforgóolajszappan és Coca fogpaszta a leginkább 
használt szerek. 

Új pénztárcza. Csángó Henrik böröndösmester 
(Budapest, Muzeum-körút 3.) egy darab bőrből ké¬ 
szített igen czélszerü, tartós és tetszetős pénztárczút 
hozott forgalomba, melynek ábrája a hirdetési rovat¬ 
ban látható. Ára 3 korona. 

Szerkesztői üzenetek. 
A levél. Napnyugta. Roppant naiv, kezdetleges 

dolog a próza is, a vers is. 
Az élet. Ahhoz, hogy valaki olyan nagy dolgot, 

mint az élet, össze tudjon fogni egy kurta versbe, 
kicsit különb legénynek kell lenni. 

Élet, a mily könyörtelen. Bölcsesség és pipa stb. 
Zavaros s a mi még roszabb, prózai okoskodások, 
erőltetett hangulátkeverés, — semmi poézis. 

Belefnlt egy . . . Megrepedt a . . . Az ilyen nép¬ 
dal-utánzatok már szinte maguktól készülnek: a sok 
utánzó nyomán meg van adva minden elem, csak 
össze kell egy kicsit rakni s kész a vers. Aztán, — 
nincs is benne köszönet. 

Én. Divatczikk; mert egy bizonyos hang és forma¬ 
készlet mostanában fel van kapva, hát e szerint 
dolgozik. Majd ha megtanul a saját hangján és saját 
formáival dolgozni, szívesen látjuk, mert úgy látszik 
tehetsege van. 

A fuvolaszó. Hosszadalmas, koiivt'ucziuuúlis s/fiiti-
mcntáli/mussa! telő vers, nőm kelt semmi érdek¬ 
lődést. 

Ezer esztendők., Vannak, a kik. Én. Ugyanaz áll 
önro is, amit az «Éu» czimű versre föntebb izentünk. 

SAKK JÁTÉ K. 
2633, száma feladvány Kintiig Róberttól Győrök. 

SÖTÉT. 

u b o d e f g h 
VII.ÁOOS. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A 8-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Ne szemeld a másét, csépeld a magadét. 

Feleifis szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Reáltanodán. 5. 

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

Gyermekeknek 
és'feinőlteknek. 

A külföld és belföld 
legkiválóbb szaktekin¬ 
télyei mint legjobb táp¬ 
lálékot ajánlják a Ku-
leke-t hányszékelés-
nél, bélhurutnál és 
hasmenésnél. :: :: :: 

CHINA-BOR VASSAL 
ikns kiállítás 19O6. legmagasabb kit önt. 

Erösitőszer gyengélkedők, vérszegények és 
lábbadozók számára, étvágygerjesztő, ideg-
12686 erősítő és vér.javitó szer. 
Kitűnő íz .'iilOd-nél több orvosi vélemény. 

J. SERRAVALLO, Trieste Baroola. 
rtárakban féHiUres 

1H3BÖI 
^ M B | i.^B ™ ^ ^ ^ "" tcrntcizctwéovényo 

Vesszőparipa-
liliomtejszappan 

Bergmann és Tárea ozégtől Dresden és Tet-
Bchen 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 arozszin elnyerésere és 
megtartására. Darabja 80 fillérért kapható min¬ 
den gyógyszertarban és drogueriában, illatszer-
= = = = = és fodrászflzletben.  

húrom titka ü 
Paradisia 

„rcztisztitó- él szépitő-szeret 
minden arczot ttdlt, £rit«it és »épit Marmora 

Az előkelő hölgy¬ 
világ arckrémé 
4 korona. :: :: 
Az arcon láthatat¬ 
lan rizsvirág pú¬ 
der, fehér vagy test-
szin (natnrelle) régi 

6 korona. 
mandalaliszt, ked¬ 

velt mosdópor 
szappan helyett, 
3 korona 50 fillér. 

K a p h a t ó : Egy kisérlef meggyőzheti. 
M, & Mme, Czartoryski 
kozmetikai intézet, cs. és kir. (őberciegi üdv. szállító 
IV., Váczi-utczá 12. szám. 

BUDHPEST 
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MARGIT 
Beregmegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a légző¬ 
szervek hurut ős bántalmsinál igen jó hatású még 
.'. / . akkor iá, ha vérzések esete forog fenn. .'. .'. 
Megrendelhető: ÉDESKUTY L.-nél Budapesten éa 

a forrás kezelőségénél Munkácson. 

A szépség és fiatalság 
megtartására legbiztosabb szer 

L vagy RIZSVAJ, 
(törv. iéd»e) 

mely a bőrt puhítja, linómmá 
::: és széppé teszi. ::: 

Hatása biztos és gyors. 
A leghíresebb bel- és külföldi 
bőr-gyógyászok és kozmetiku¬ 
sok által kipróbált szer. — 
Sohasem avasudik ; teljesen 
ártalmatlan, mely ;iz éretlen 
rizs tejnemii nedvéből ál-
littatik elő. l nagy tégely ára 
3.50 K. Egy darab szappan 
1.50 K. 10 koronás megrende¬ 
lést bérmentve küld a magyar¬ 
országi főraktár: T ö r ö k J . 
gyógyszertára Budapest. Ki-
rály-iiicza 12. sz.. D r . B í r ó 
gyógyszertára Kolozsvár. Má¬ 
tyás király-tér. — Szétküldés 
naponta (diskréten) a világ 

minden Tarosába. 

Hatóság 
engedélyezett 
Minthogy Koronaherczeg-utciai liókiizlelünket április havában 
végleg feloszlatjuk, a még raktáron levő gazdag árukészletünket 
m é l y e n l e s z á l l í t o t t á r a k o n , beszerzési áron alul is 
bocsátjuk eladisra. — Ezen ritka előnyös alkalmai műipari 
ctikkek. díszműáruk, útitáskák s egyéb luxus- és használati 
tárgyak beszerzésére bátrak vagyunk a t. közönség becses 
figyelmébe ajánlani. :: :: :: :: :; ;: ;; ; : : : :: 

MARTON ALAJOS és FIA 
Budapest, IV., Koroiialierczegr-utcza 1O. 
Vaezi-ntczai föűzletnnk változatlanul tovább fennáll. 

A jelenkor legkiválóbb börfinomitó 
találmánya a 

növényekből készölt 
kristályszerii 
masaza, a 

Abör 
f elült-tót nem 

oxidálja és nem «ár-
gitja, mint a zsíros Kenő-

égők. Ellenben fehéríti, üdére és 
birsonysimává változtatja. Kapható min¬ 

ién drogériában. Próbatégely 50 f. n. üTegdoboz 
SKsiappan l, púder l K. Förakt. Bp. Baross-ntcia 91. 

J^iváíó irodalmi újdonság ! 
Irta 

Berzeviczy 
Jllberí. 

cinquecento 
festészete, 
szobrászatba és 
művészi ipara. 
Jl Velenczéről szóló fejezetekkel kiegészítette 
DHVIID T(OT{ntL. *** ** 208 képpel. 

f 

Ara díszes pergament kötésben 18 J^, 
Megjeleni a TrankUn-Tánulal kiadásában. 

T^aphaíó •=^=zz=z=?z===zzz=zs=z=zz=zszzzizizs=z=s^2z: 

LJJMPEL 7̂ . könyvkereskedése 
(Wodianer T. ' és fiai) részvénytártaságnál 
'Budapest, 77., JIndrássy-út 21. sz. 
f és minden könyvkereskedésben. f 

Szücsmester 
SCHWARTZ MARTON 

Budapest, VII., Károly-
körút 17. szám. 

Dús vá lasz ték 
szőrme árokban. 
Mérték utáni rendelések. 

——. Mindenki — — 

ingyen kap 
egy nagyított képet, ha 
bármelyik fényképét 80 
fillér bélyeg melléklésével 

hozzánk beküldi csak 
azért, hogy intézetünket 
ismerősei között ajánlja. 
LÉVAI és TÁRSA 
Festészeti Hűintézet 
Budapest. VI., NagymezS-
uteza66/V. Telefon 118-77. 

EiItWl 
i'zimii lapot megrendeli, játszvi 
minden megerőltetés nélkül és ön¬ 
állóan az a n g o l és f r a n c z i a 
nyelveket alaposan megtanulhatja. 
Előfizetési ár negyedévenként min¬ 
den kiadásra 3 kor. — Megrende¬ 
léseket elfogad és mutatványszá¬ 
mokat küld a kiadóhivatal. Buda¬ 
pest, A n d r á s s y - n t 9 7 . szám. 

BOTOR 
Ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz T agy részletre kapható 

Sárkány I. 
hutoriparosnál, Budapest, 
VII., Eruébet-körut 26. sz. 

műhely és raktár. 

A „Titania" 
gyorsgá'zmosógép 

fplnlmnl m i n ( l e n mosógé-
le lUlmnl pet,bárm.lykon-
kurrencziához tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lármafái 
és piaczi reklámmal hirdet-
tetnek); 
m n i hó^hérre harmad annyi 
* u " s időben, mint azelőtt; 
Irímál! a fehérneműt eddig 
KUD611 el oem ért módon; 

megtakarít l s V é n £ 
O L C S Ó de jó. 
Sok ezer áll üzemben és ugyan-
:: ennnyi az elisraerőlevéí. :: 
fjsj- Próbára is. ~VH 
T i t a n i a - m á n g o r l ó . 

17-féle 
nagyság¬ 

ban 2—3 
kemcnyfa-
hengerrel, 
mindenár-
fokozatban 
35 K-tól 

feljebb. Öt 
évi jótállás 

, Titania-forr ófaosaró. 
elsőrendű paragiimmi henger¬ 
rel Prospektusok, plakátok és 
refereneziik ingyen. Képvise¬ 

lők keresletnek.,, 
TITANIA. MŰVE K 
W e l s , Felsö-Aasztria 20. sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt: mosógépeket, takar-
mány-fcyonpirolo Tetőgépe¬ 
ket, Bzenagereblyéket, szegecs-
fecskendíket, külöiuőket, stb. 
Részletfizetéstk síiresen en-

gtdtetnek. 

BZÍM. 1909 . 5 6 . KVF01.YAM. 

LOHR MÁRIA 
Ezelőtti IONFUSZ. * * * * 

Csipke-, vegyészeti tisztító és festéizett 
izitézete. __Cvi_r:: VIII., y*r°»s-utoza 85 
Fióknitotek: 1V„ KlkO-út 8, VI, Ai„lráMT-űl 
VIII, JAisel-kBnU 2, IX, Calvin-tér 9, V, Harmln 

riad-uteiM 3, VI, Terei-kOnU 89 

ÚJSÁG. 243 

r Vas- Réz- Kertibutor 

OLBRICH L. 
nyerges és toöröndös 

Bpest, VI., Teréz-kőrút 6. Dús raktár lovagló-, hajtó-
vadász-, utazási és sport-
::: czikkekben. ::: 

Alapítva 1875. Árjegyzék ingy. 

Állandó dús választék modern rézbntorokban, vasbntorokban, sodrony- ágy¬ 
betétekben, rnganymatraezokban, kerti vasbntorokban, gyermekkocsik-

.'. Képes árjegyzéket ingyen éa bérmentve küldünk. 

' 
, 

l bán stb. stb. .'. . 

J PAPAI s J 

: : : : INGYEN KÜLDJÜK MEG : : : : 

DAL ésZENE 
a XIX. században. 
.DAL ÉS ZENE 

Zcneműkönyvtár négy kötet¬ 
ben. Albumszerü gyűjtemény. 
14 oldalas képes tartalomjegy¬ 
zékét, mely 402 modern és 
klasszikus zeneszerzeményt tar¬ 

talmaz. 
A «DAL ÉS ZENE A XIX. SZÁZADBAN. 
czimú zenekönyvtár tartalma operánk, színházaink és 
hangversenyek állandó műsordarabjaiból van össze¬ 
állítva. Többek közt a legújabban megjelent IV. kölet: 
Hegyek alján. Téli reg-e. Engrén Onegin. Pillangó 
kisasszony. Dollárkirálynő stb. operák és operettek 
nagyobb sikert aratott zeneszámait la tartalmazza. 
Teljes gyüjtemény 4 kötetben ára 60 korona. Havi rész¬ 
let 5 K. Egyes kötet bolti ára 15 K. Havi részlet 2 K. 
Havi részlettörlesztés mellett Is megrendelhető. 

C C D C M P 7 könyvkeresked. Bpest, 
F 1.1\ t lí V/t. Semmelweis-ntcza 15. 

ríni ;iiiii;iiniiiiiiin ír mii iiiinin iiiiiiiiiiiiiinn un mini iiiiiin IMI l 1111111111111111 min l 

Dávid Károly és Fia 
doboz-, papíráru- és szabad, fémkapocsgyára 

Budapesten, L, Mészáros-utcza 58, 
Telefon sz..-4í-4<$. Sürgönyczim: Cartonage. 

Gőzerőre berendezve. 
A magyar kir. dohányjövedók szállítója. 

fopi gyártás 150,000 doboz. 

egyi tisztítás, ruha-
festés, gözmosás 

czimü ismertető füzetet bárkinek bérmentve 
küld Haltenberger Béla, Kassa. A. A. A. A. A. A. 
iniiiMiiiiiiiiiii»iíiii]iMiiiniiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiaia(ii!iii» 

V 

selyemáruháza. Bécsi-utcza 4. 

:TAVASZI IDÉIY: 
Budapesti Takarékpénztári és Országos Zálogkölcsön R.-T. 

Irodaii VI., Andrauy-nt 5 sz. a. isaját hazában). 
Beflietett részvénytőke: 40 millió korona. Elfogná betéteket, leszámítol váltókat él előleget 

nyújt értékpapírokra. 
M. kir. szab. osrt.-sorzjaték fó.lárusitó h»ly«: VL, AndrAszy-ut 6- Kézizalog;-
az l« t» l : IV. Károly-körut K., IV', Ferencxiek tere 4. (Iránvi-utcia tarok), VII., Király-

utcta 51., VIII., Jóttet-körut t., VIII., fllöi-ut HSW 

Figyelem! 
Szőlőoltványt, szőlővesszőt ne rendeljen addig, 
mig tőlem árjegyzéket nem kér! Gyökeres olt¬ 
ványok ezre 140 K, Delaware ezre 100 K. Czim 

Szigyártó Nagy Mihály 
Felsősegesd (Somogy-megye). 

Royal Serge ruhára _ 
Triamphaoto _ — — 
Shantung uni..- -
Shantung Cotele - _ 
Shantnng" Decroné _ 
Crepe Meteor _ 
Charmense _ 
Pleur de sóié Iniprimé 
Crepe Martelé 
Twill sóié Imprimé 
Crépe Shantnng 
Cachmire de sóié — 

70 cm. széles 
70 
70 
85 
85 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 

Nagy választék legszebb blouse-selymekben. 
Nehéz minőségű iiyemelyem frt 1.10 

frt .95 

Szép telt alakot, gyönyörű keb¬ 
let 6—8 hét alatt érhetni el a 
törv. védett «Büateri»t nrvü 
arany éremmel (Paris 1900, 
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬ 
tüntetett orientális erőporunk 
használata által. 30 fontnyi hí¬ 
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬ 
tétlen reális, nem szédelgés. 
Sok elismerölevél. Dob^z hasz¬ 

nálati utasítással 2 marka. 
Postautalványon v. utánvéttel 
(portó külön) Hygfienlsches 
Institnt D. Tra.ni Stelner 
k Oo Berlin 57. Königgrálzer-
strassc 66. Budapesten kapható: 
Török Józsefnél, Király-u. 12. 

MOST JELENT MEG 
a Franklin-Társulat kiadásában 

BOSNYÁK ÉS SZERB 
ÉLET- ÉS NEMZEDÉKRAJZÍ TANULMÁNYOK 

Irta THAIXÓCZY LAJOS. 

: Ára 15 korona. :: 

Kapható: 

L ÁM l* E L R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) részvénytársaságnál 

Budapest, VI„ Audrássy-út 21. s/. 
:: és minden könyvkereskedésben. :: 

Nehéz ininiiségü árumra — 
Snhogé reclamtaffbta minden 

színben » 1.10 
Rengaline de sóié 110 cm. széles > 3.25 
Hímzett svájczi batiszt - .90 feljebb 
2 m. hossza ntazó-fátyol min¬ 

den szinben . l írttól kezdve. 

Minták vidékre bérmentve. 
r /• 

:: Budapest, IV., Bécsi-utcza 4. :: 

Természetes íorró meleg kénes forrástó 
= = - - a Thermál-azálloda földszintjén, -

jsapborogatások. kő- ég kádfürdők 
a Nagyszálloda földszintjén. Gondos pensió. A téli 
rardöévadra vonatkozó felvüagositás végett fordul¬ 
jon a budai Stmt-Lukdafürdö iffatgatótágdhot. 

\ / e 
használjon eredeti Kárpáti-féle * t f 

* BENZOETEJ-CREMET * 
* 
* 
* 
* 
* 

mert e.ts u egyedüli idnális kéz éi arciflnomité, csodála¬ 
tosan eltüntet, sxeplöt él minden bőrtlntát-

Ara utasítással l korona, 6 doboz rendelésénél bérmentre 
küldi az egyedüli késziti : K á r p á t i J á n o s gyógyszer¬ 
tára A r a d I . lipesten kapható Török J.-nél Király-u. 12. 
Török S. operagyogyt. András»y-nt, Dr. Egger gyégyszer-
tár« VácT.i-körút, Neruda Nándor drozeriája Kossuth Lajos-
:: :: utcza.—Utasítást díjtalanul küld a készitő. : : : : 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

MENTBŐL FOGSZAPPAN 
törvényesen védve a legtökéletesebb, szakorvosok 
által ajánlott fogtisztitó. Erős bacillusölö hatásá¬ 
nál fogva a szájureget fertőtleníti, szagtalanítja, a 
fogakat fehéríti és a romlástól megóvja. Ara l K 
minden gyógytárban. — Készíti SZTRAKA gyógy¬ 

szerész Moholon. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

ELRAGADÓ U JOONSAO I ! 

Spezialitát dér Parfüméria 

'GEORG&RALLE.HAMBURG 

( 5 . 

r 
0 
a 
B 
S 

Gyöngyvirág Hlnsio a „viláptoronyban" 
alkoholmentes virágoseppek. 

Elragadó, a megtévesztésig természetes illat. — Sokszor 
.•.v utánozva — de sohasem megközelítve! .•.;• 

Újonnan megjelent : ROZSA ILLUSIO 
v .'. a sötétpiros rózsa teljes illata. .'. v 

BÚTOR készpénzért és részletre. 
3 szoba telj és berendezés 36O frt, 
mely áll: l háló, ebédlő és szalonból. 
100 szoba állandóan készen raktáron 
a legegyszerűbb kiviteltől a legfino-

mabbig. Képes árjegyzék ingyen. Albnm 50 fill. bélyegekben. 

N A G Y I M R E lakberendezési vállalata, 
Budapest, Váczi-körut 9. .HZ. (Szerecsen-u. sarok.) 

Rozsnyay vasas china bora, 
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬ 
kor, neurasthenia eseteiben. Egy 
Vi literes üveg ára 3 . 5O kor. 

A Rozsnyay-féle 
vasas china bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül¬ 
múlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszertárban. 

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

BLÚZOK*-RUHÁK 
costum és pongyolák 

FALUDI LÁSZLÓ 

Legolcsóbb bevásárlási forrás 
saját készitményü 

nap-és esernyőkben; 
legnagyobb választék eredeti frinczii 

reform-f űzőkben, 
melyeket mérték szerint is készítek. 

UranH Káinnal DaP~és esernyőgyár Budapest, Ki 
1)1 ilDU aalllUtH rályn. 16. és Deák Ferenc-ú 18. 

HARISNYAHÁZ! 
KARDOS é l STEIIBB TI., Andrággy-at 50. (Oktogou). 

Harisnyák, keztyük, trikók, áruk, övek, 
színházi és sport különlegességi czikkek. 

fáríti vOágkUUUát lOramí Príx- 19OO. 

Kwizda-féle Restitations-fluid 
mosóvii lovak számára 

• Szóvédjegy, ciirnke 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 utoerő-
sitönl, inak merevségénél, 
stb. az idomitásnál kiváló 
munkára képesíti a lovakat 

Kwlida-fele 
Restitutions - fluid 

csak a mellékelt 
védjegygyei va¬ 
lódi. Képes ár¬ 
jegyzéket ingyen 
ég bérmentve 

Főraktár: Török JOZS61 gyógy¬ 
szerész, Bndapest, Király-n. \í 

és Andrássv-ut 26. 

; Vasárnapi Ujság lapok részére hirdetéseket 
===== kizárólag ===== 

BLOCKNER I. 
hirdető-iroda Budapes t , 

vesz fel. 
és költ¬ 

ségvetést kívánatra küld. :: 

5 0 Eszéki Arczkeiiőcs és 
Eszéki Szalvator-szappíin «ÍK,M- eltávolítja a szeplöt. májfoltot és a 

bőr összeg tisztátlanságát. Valódi 
csakis a DIENES J. C. Salvator 
gyógytárából, Eszéken, Felső¬ 
város . l tégely eszéki arczkenöcs ára 
70 f. és l K. l db Salralor-szappan ára 
1 K. l tégely kézipaszta ára K 1.20. Lyoni 
rizspor kis dobozi K, nagy doboz 5 K. 
Ezen rzikkek mentek minden ártalmas al¬ 
katrészektől s megfelelnek tökéletesen a 
71012. számú beliigyminiszt rendeletnek. 

HOGY MIÉRT ÉPPEN 

„MIRANDA"-CRÉMET 
HASZNÁLJON T ? ? 

Mert i «Miranda»-créme t»lje-
sen ártalmatlan, mcn » Oliran-
da»-créme áltat ideális szép¬ 
séget ér el, mert a •Miranda»-
créllie a bor minden tiszlátlan-
ságát eltávolítja, mert a «MÍr»D 
da»-eréme nemcsak gzépitöleg 
hanem tiatalitólag is hat. Ép 
tégely «Miranda»-iTénie l K, 
e«y doboz «Miranda»-pnder 
(3 szioben) l K, »'üy db «Miran 
da>-szappan 70 f. Kapható 
Budaptsleo : Török József 
gyógyszertárában, vagy * ké¬ 
szítőnél . Dienes J, C. utódá¬ 
nál Eszéken, felsövárosban, 
hol pottai meerfnJelesek azonnal 
utánvétel mellett euköiöltetuek. 
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RÓZSATEJ 
kitűnő teint-ápolészer 2 K 
fiatalos üdeséget kölcsönöz a bőrnek. 
balzsam szappan hóm 60 f. 

ö fogápoló száj-
mK1.76,fogpor88f. 

TANNINGENE 
Hetekig megmarad és nőm engedi festékét. 

_ Sotétszökére, barnára és feketére 

ANTON J. CERNY, Wien, Briefe 
XVIII., Cári Ludwig-str. 6. Hiederlg-. I.Wallfischg-. 5, 

Raktár : gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

Gallérok és fehérnemíiek 
legszebben tisztittatnak a 

„Kilós" Nagygözmosodában 
Weinberger Aladár 

Budapest,Rottenbiller-utca 3O. 
Gyűjtőknek és viszonttisztitóknak nagy árengedmény. 

Anyák, óvjátok gyermekeiteket a Mtgerínczelgörbüléstöl!! 
Él* l * * I l f l • • • • • • • • • • • 

Nincs többe elgörbült test! 

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok altul ujár. 
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesésen köny 
nyü és hygienikus! Vattázás nélkül elfódi az egész elgör-
bülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló 
testegyenészeti müintézetemhen a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá: 
egyenestartók, járókészülékek, mülábak és mfikesek, 
cs. és kir. szab. KELETI-fele sérvkötok, haskötők-
Új! Gummi - görcsérhar isiiy ák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬ 
közök. — Képes árjegyzék ingyen és bérmentve 
l t P J T . É T I JT o r v o s sebészi műszerek és 

gnmmiárnk-gyára : : : : 
Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcia 17. szám. 

Akar-e Akkor ne hasz¬ 
náljon máét, 

mint a legjobb¬ 
nak általában 

elismert — szép lenni? ia 

Rogátsy-féle magyar pipere-boraxot, 
a melytől rózsás, üde, selymes arczbőrt nyer, eltünteti 
» ránczokat, ezeplőt, majfoltot, pattanásokat, stb. 
TV'ílfl*»ft Ifi ö r» fí 1 nemnélkülözhetjük,mert 

IVCjfCI'f 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 75 fillér. — 
Rogatsy-féle borux-crem l K, boraz-szappan 8O f. 
borax-ponder l K 2O f., borax-fogkrem ÖO fillér. 

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

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

Margit- créme 
főúri körökben használt készítmény. Zsirtalan, 
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 K E L E M E N gyógyszerész Aradon. 

Tudja Ön? hogy a 
Gyermekvédő Liga minden sorsjegye 

feltétlenül nyer? 
Ha nem, ügy rendeljen ezen sorsjegyekből és győ¬ 

ződjék meg ennek igazságáról. 

400,000 sorsjegy, 
ugyanannyi 
nyeremény. 

A legkisebb nyeremény művészi íz¬ 
léssel készült arany- vagy ezüsttárgy. 

/. Főnyeremény 20,000 korona. :, 
Nem ajándékoz és nem koczkáztat és mégis elő¬ 
mozdítja a sorsjegyvásárlással a Liga czéljait: mert 
az e réven begyült minden fillér egy-egy meg¬ 

mentett kis lélek váltságdíja. 
Ára darabonként l korona 50 fillér. 
Főelárusitás az Országos Gyermekvédő Liga 
központi irodájában Budapest, IV., Ferencziek-tere 4. 

Technikum Mittweida 
Igazgató: A. Holzt, tanár. 11073 (Szász királyság.) __ 

Mag-aaabb technikai t an in téze t elcktro- és gépész¬ 
mérnökök, technikások te művezetők kiképzésére. Gazdagon fel-

— szerelt elektrotechn. és gépépítő laboratóriumok. Gyári tanuló¬ 
mühelyek. 3610 hallgató a 36. iskolai évben. 
Programra Btb. díjtalanul a titkárság által. 

Vérszegénység, 
étvágytalanság, idegesség 

a él gyenge gyermekek, valamint 
fiatal leányok erősbltésére s*s82rá--í? 

sápkóros 
a leckitünőbb kéazitmén;, 

TOKAJI GHINA VASBOR 
o5. tokaji borból készül, 

.KJf *T«g irm 3.2O K, n»gj üt«g 6 K » gjógj»iertii»kb«n. 
tai szétküldés n»pont» utányéttel Ttgj 

a pfDl elözeteí beküldése után. 

lOBOIA-gyógyszertár 
Budapest, Kálvin tér. 

BŐRSZÉKIPAR 
Kendi Antal Bpest, IV. Károly .Q. 3. 

ANGOL 

BORBUTOR 
készítése,festése és re noválása saját 

lyemben. 

Ebédlő. 
székek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

Ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 
W 
Székátala-
kitások. 

Gyermekek elismert legkiválóbb tápszere 

a Phosphatine Faliéres, 

Kapható minden grógysier á 
Egy nagy doboz ára 3 kor. 8O fillér. 

FffraMár: Z O L T Á N B É L A gyó* szarára 
Budapest, V.,Szabadság-tér (N. Korona-u. sarok1 

Érdeklődőknek tlsrnertetőfüzeti díjtalanul 

ANGOL-OSZTRÁK BANK. 
Az Angol-Osztrák Bank részvényeseinek 

rendes közgyűlése 
19O9. évi április 5-én este «V> órakor Bécsben, 
saját helyiségében (L, Strauchgasse 1.) tartatik meg. 

A közgyűlés napirendje: 

1. A főtanács évi jelentése. 
2. A számvizsgáló-bizottság jelentése az 1908. évi zár¬ 

számadásról és e feletti határozathozatal. 
3. Határozathozatal az 1908. évi tiszta nyereség hova-

fordításáról. 
4. Főtanácsosi választások és a cooptált tagok helyben¬ 

hagyása. 
Az alapszabályok 30-ik §-a értelmében 25 részvény 

egy szavazatra jogosít. 
A szavazatra jogosított részvényesek felkéretnek, hogy rész¬ 

vényeiket, a még le nem járt szelvényekkel együtt f. év 
mározius hó 29-ig bezárólag Bécsben az Angol-Osztrák bank 
számfejtőségénél, Londonban az Anglo-Austrian banknál 
és Budapest, Aussig, Bodenbach, Brünn, Prága. 
Teplitz, T ran tenan és Triestben az Angol-osztrák bank 
fióktelepeinél, továbbá Fi l senbeu Hoff-nann & Kottlarzig 
bankbetéti társaságnál letétbe helyezzék. 

Az alapszabályok 27-ik §-a értelmében meghatalmazás csakis 
szavazatra jogosult részvényesre ruházható. 

Bécs, 1909 márcziua 12-én. 
A főtanáéi 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 
"̂̂ "̂̂ ^̂ "••"̂ •̂•̂ •••••••••••l 

Hirdetmény. 
?y a Magyar Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték (XXUI. 
tartatnak meg, mag pedig a következő napokon: «• - ^ á l y á n a k húzásai folyö ^ 

történnek a 

márczius 24, 26, 27, 29, ao, 31, április 2, 8, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21-éD. 
8< 88 é s * m a ^ a r k i r á l * i e»en«rző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében nyilvánosan 

sorsjegyeknek a 6. osztályra való megújítása a játékterv szerint, 'minden igén/különbeni 

Budapest, 1909. évi márczins hó 7-én. Magyar Királyi Szabadalmazolt Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
Lukács. Haxay. 

13, SZ. 1 9 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, MÁKCZIUS 2 8 . 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. fi??;1 1 ™*rf~ 

feltetelek: ( Negyedévre 

... - - 16 korona. A iVilágkrontkát-\al 
_ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
_ - . 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

BUSZKABÁNYA DÉL FELÖL. 

ezredesnek s a Bánságban Kiss Ernő hadosz¬ 
tályában vitézül küzdött tovább. Kétségtelenül 
elsőrendű szerepre jutott volna a honvédsereg¬ 
ben, ha időnek előtte meg nem öli a sok testi 
megerőltetés. Zsombolyán szép síremléke van, 
melyet minden márczius 15-ikén ünnepélyesen 
meg szoktak koszorúzni a hazafias zsombolyai 
polgárok. 

Ennek a vitéz katonának bátyja volt Mader-
spach Károly. Jeles technikai szakember, s 
ruszkabányai virágzó vasipartelep megterem¬ 
tője és felvirágoztatója. Ő szerkesztette és épí¬ 
tette az első vasszerkezetű ívhidat Magyaror-
s/ágon, Karánsebesen a Temesen át s össze¬ 
köttetésben állott kora legkitűnőbb férfiaival, 
köztük Széchenyivel és Kossuthtal is. Felesége, 
Buchwald József aradi orvos leánya, Fran-
cziska, művelt lelkű, előkelő gondolkozású 
úrinő volt, abból a fajtából, melyet a múlt 
század első felének felvilágosodott szelleme 
szaporított el nálunk is: kitűnő feleség és 
anya, a társas életben a finom, művelt tónus 
terjesztője, tele lelkesedéssel a közélet és a 
művelődés eszméi iránt. 

A szabadságharcz kitörésekor a ruszkabányai 

MADERSPACH KÁROLYNÉ. 
H A Y N A U sötét emlékű szereplésének, a to-

porzékoló düh és durvalelkű kegyetlen¬ 
ség e gyűlöletes tombolásának legfel-

háborítóbb momentumai közé tartozik az a 
minden kultúrát hallatlan módon arczulcsapó 
elbánás, melyben a generális hozzá méltó em¬ 
berei Maderspach Károlynót részesítették. 

A Maderspach-név többszörösen is rokon¬ 
szenves szerepet játszik az 1848/49-iki ese¬ 
mények történetében. Egyik viselője, Mader¬ 
spach Ferencz a lipcsei csatában tanúsított 
vitézségéért Mária Terézia - keresztet és ne¬ 
mességet nyert. 1848-ban mint nyugalma¬ 
zott százados élt Erdélyben családja köré¬ 
ben, a mikor reaktiválták; az u. n. illiriai-
bánáti határőr-ezredhez hívták be szolgálattc-
telre s Fehértemplomba helyezték ezred- és 
térparancsnokul. Itt a fölkelő ráczokkal szem¬ 
ben Maderspach hervadhatatlan érdemeket szer¬ 
zett s 1848 augusztus 19-ikén, aránylag kis 
seregével s a németajkú polgárság segítségével 
fényesen visszaverte a Fehértemplomba betömi 
akaró ráczokat. A magyar kormány kinevezte A RUSZKABÁNYAI MADRESPACH-HÁZ. 

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




