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PETŐFI NEVELŐJE ÉS A NEMZETISÉGEK, 
A I Ú L T Év vége felé a fővárosi napilapokban 

az a hír jelent meg, hogy Petőfinek a 
* nevelője» Korén István, volt szarvasi 

tanár,, a pánszláv eszmék terjesztőjeként sze¬ 
repelt volna Szarvason. 

Nevezett pedagógus több mint egy félszáza¬ 
don keresztül oktatta, nevelte a magyar tanuló¬ 
ifjúságot. E téren szerzett érdemei minden 

kétségen felül állanak. Arczképe Vajda Péter, 
Greguss Ágost, Ballagi Mór, s a főgimnázium 
egyéb volt jeles tanárainak arczképe mellett, 
ott ékesíti a szarvasi főgimnázium dísztermé¬ 
nek a falát. 

Hogyan merülhetett fel tehát a magyar ta¬ 
nári kar ezen jeles tagja ellen - - halála után 
majdnem két éviizeddel a fentebb említett 
ominózus vád? 

E sorok irója Korén Istvánban a maga 

volt tanárát tisztelheti. Mint szarvasi tanuló, 
az ő házában laktam és asztalánál étkeztem 
négy éven keresztül. 

így közvetlen tapasztalás, személyes érint¬ 
kezés folytán szerzett benyomások, emlékek 
alapján tehetek bizonyságot arról: minő elve¬ 
ket vallott a nemzetiségi kérdésre nézve az a 
férfiú, a kit a magyar irodalomtörténet úgy 
ismer, mint a ki Petőfinek — aszódi tanuló ko¬ 
rában — első nyilvános tanítója, nevelője volt ?! 

Baditz Ottó: Hazafelé. Rottmann Mozart: Tánczhoz készül. 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT, TAVASZI KIÁLLÍTÁSÁRÓL. 



VASÁBKAPI ÚJSÁG. Ki. SZÁM. 1900 . 5fi. KVPOLYAM. 
SZÍM. éyioWAM. VASÁKNAPI ÚJSÁÖ. 

Korén István nagyon szerette a tót népet. 
Ezt értették félre, ebből vontak le hamis kö¬ 

vetkeztetéseket sokan. 
Mint botanikus és természettudós, tudta, 

hogy nincsenek fajok válfajok nélkül. 
Azért boszankodott és mintha a baját húz¬ 

ták volna, úgy érezte magát, midőn azt hal¬ 
lotta hangoztatni, hogy a «tótok nem ma¬ 
gyarok ». 

Kivitt minket - - nála lakó és kosztoló 
tanulókat - - a kertjébe. Megmutatta ott a 
sorokban egymás mellé ültetett különféle fajú 
szőlőtőkéket. A veres «dinkát», a fehér «gó-
hért», a fekete «kadarkát» és a hosszúkás 
bogyójú, zöldes szinű «kecskecsecset», - - az¬ 
után így szólt: 

«Van-e itt, a sorokban : kökény, galagonya, 
szamárkóró s általában olyan tő, mely nem 
szőlőt terem ?!» 

Mikor rámondtuk, hogy: «nincs», akkor 
mosolyogva kérdezte : «hát akkor mily badar 
beszéd az, hogy Magyarország szőlőskertjé¬ 
ben volnának olyanok is, a kik - - nem ma¬ 
gyarok?!» 

«A tótok — folytatta tovább — nem tartoznak 
a magyarságnak azon csoportjához, melyeknek 
típusai Scythiából, napkeletről jöttek be ez 
országba, milyenek: a turániak, székelyek, 
jászok, kunok, zsidók és czigányok. Hanem 
azok csoportjához tartoznak, a kiket Árpád 
Pannónia földjén talált. Őket ki nem irtotta, 
hanem legyezte, meghódította. Azokat pedig, 
a kik megadták magukat, keblére ölelte, mint 
a hogy a férfi keblére öleli azt a nőt, a kit 
megszeretett s a kivel házasságra lépett. Ily 
pannoniai eredetű magyarok : a tótok, oláhok, 
ráczok, szászok, svábok, - - és a régi kvádok, 
hienczek, krikehájok, -V- uturgusok-kuturgusok 
és egyéb, e fajta nemzetségek ivadékai.» 

* 
Különösen szerette Petőfinek azt a költe¬ 

ményét, melyben a költő a földet «Isten ka-
lapjá»-nak, és hazánkat «bokrétá»-nak mondja 
rajta. 

«Hát ha Magyarország szép virágos kertjé¬ 
ben - - monda - - nem volnának oly sokféle 
kiváló, jeles tulajdonságokkal felruházott né¬ 
pek, mint a hogy tényleg vannak; ha csak 
ríj;/ válfaja volna a magyarságnak: hogy 
lehetne akkor Magyarország a legszebb *bok-
rcta»» - - a z «Isten kalapján*?! 

«Nem kell taposni — úgymond - - . a szép 
virágokat! Csak arra kell vigyázni, hogy senki 
bürköt, szerbtövist, vagy egyéb olyan növényt, 
mely mérges, bódító, kellemetlen illatú s a 
mely megszúrná a szagolónak az orrát, — 
ne kössön ama bokrétába, mely az «Isten ka¬ 
lapjának* a legszebb dísze! 

# 
A Szvatopluk «fehér lován-nak a meséjén 

is mosolyogni szokott volt Petőfinek a nevelője. 
«Szép, szép! - - szokta volt mondani. -

Ügyesen van kigondolva. De tudok én annál 
még szebb mesét arról, hogyan hódította meg 
Árpád a tótokat ?» 

Azután elmondta azt a másik, szebb mesét. 
* Mikor a Scythiából kijött a két törzs -

kezdé a mesét - - Árpádot megválasztotta a 
maga fejedelmének a «magyari»-nak nevezett 
második törzsből és így «magyari» név alatt 
egy nemzetté egyesültek s egymás között meg¬ 
kötötték a vérszerződést: ezen nevezetes, világ¬ 
történelmi fontossággal bíró eseménynél ott 
voltak a mi kedves drótosainknak az ősei is. 

Pannónia földjéről jöttek. Elbeszélték a fé¬ 
nyes, szép öltözetű vitézeknek: hogyan bánik 
az ő véreikkel otthon, az Attila volt birodal¬ 
mában, - - a «gonosz isteni), - - a Párom1?! 
Nem elégedett meg azzal, hogy a frankok 
által rabszíjra fűzette őket. Még a germáno¬ 
kat is áthozta a Duna és Elba hídján. Ezek 
vízbe fojtják, a nyelvüket kivagdossák azoknak, 
a kik nem az ő nyelvükön beszélnek. 

Elbeszélték azt is, hogy mikor Attilának a 
a fia: Csaba vezér visszament Ázsiába - - a z 
ő őseik nem mehettek vele. Visszamaradtak 
ott az Alduna vidékén, — Tótországban. Mi¬ 
vel kevesen voltak, bizony ők nem őrizhették 
meg a nyelvüket. Mert kivagdosták volna azt 
a szájukból a más nyelvű népek. Azért kény¬ 
telenek voltak elszlávosodni. 

De megálmodták azt, hogy még egyszer ma¬ 
gyarok lesznek ők. Hogy az ő késő unokáik 

KOREN ISTVÁN. 

l 
egy nagy Békéscsabát, fognak alapítani. Az 
« aranyszarvas* pedig, mely a magyarokat Pan¬ 
nónia földjére fogja vezérelni, - - ott a hár¬ 
mas Kőrös partján, a Rohoska-féle szélmalom 
mellett, a hol Magyarországnak geográfiai 
közepe van, meg fog állapodni, hogy legelész-
szen és a «populus szarvasiensisn számára 
helyet mutasson ki a letelepedésre. 

Mikor Árpád ezeket meghallotta, megsaj¬ 
nálta és megvigasztalta Csabának visszamara¬ 
dott gyermekeit, így szólván hozzájuk : 

"Majd máskép lesz ez, ha mi birtokunkba 
veszszük Attilának az örökségét.* 

Azután rámutatott a körülötte csoportosult 
hét vezérre és ezt kérdezte tőlük : 

H Ha majd eljövünk titeket felszabadítani: 
melyiket választanátok ezek közül a ti vezé¬ 
reteknek ? » 

Felragyogott a szemük a mi kedves őseink¬ 
nek. Miután magyarul nem tudtak jól, -
csak újjal mutattak rá a legszebb, legdaliásabb 
vitézre és az ő anyanyelvükön így kiáltot¬ 
tak fel: 

(.Tohoto ! Tohoto !» 
Elmosolyodott Árpád és igy szólt hozzájuk : 

((Legyen hát Töhötöm a ti vezéretek !» 
És az egész magyarság rázúgta : « Élj én 

Töhötöm, a Csaba visszamaradt népének a 
vezére ! » 

így lett Töhötöm - - vagy szittya kiejtés 
szerint Tulinltnn • a tótok vezére, rege-
beli őse ! 

«No hát, fiaim ! - kérdé mosolyogva Petőfi 
Sándor nevelője, - - nem szebb mese ez a 
"fehér ló» meséjénél ?» 

néven vették Korén Istvánnak, hogy 
a Matyiczára és a rőczei gimnáziumra alapít¬ 
ványt tett. 

Pedig erre is csak a tót nép iránti nagy 
szeretete késztette. 

Ugyanazon indokból s ugyanazon feltevés 
alapján tette ezt, mely Zsédenyi Edét és az 
evangélikus egyháznak nem egy becsületes, 
kifogástalan hazafiságú tagját - - úgy a vilá¬ 
giak, mint az egyháziak közül - - arra indítá, 
hogy nevezett kulturális intézeteket anyagilag 
támogassák. 

A tót népnek ez igazi barátai alapítvá¬ 
nyokat tettek ezen intézetekre abban a hit¬ 
ben, hogy azok csakis a tót nyelv és kultúra 
ápolását fogják a maguk czéljának tekinteni, -
azon kereteken belül, melyeket Árpád imája 
és a magyar nemzet ezeréves múltja, — 
Szent-István birodalmában mindenki számára 
kitűzött. 

Nem tételezték fel azt, hogy a tót nép kul¬ 
túrája valaha ellentétbe jöhetne az Árpád ve¬ 
zérlete alatt egy nemzetté alakúit népek : a 
magyar nemzet érdekeivel. 

Ebben nem is csalódtak. De csalódtak azok¬ 
ban, a kik a tót nép ősi hagyományaitól el¬ 
térve, a tót nép fejlődésének új irányt szabtak. 

Miféle irány ez? 
Annak jellemzéséül álljon itt egy levél, mely 

egy, Túrócz-Szenl-Mártonban megjelenő lap¬ 
ban az 1886-ik év jan. 15-én látott napvilá¬ 
got, Csanádmegycből keltezve s melyben egye¬ 
bek közt ez olvasható: 

«Hát nekünk, szarvasi tótoknak mit üzen 
ön?» (t. i. a csanádmegyei levélíró.) Ti is 
akadályára vagytok egy bizonyos aradi Lapá¬ 
tosnak és bántja őt a ti hatalmas tömegetek 
és az, hogy szláv fajotokhoz ragaszkodtok. Az 
a Lapátos úr a fejét veri a falhoz, hogy nem 
tartjátok a «Szarvasi Ujságot», okolván azért 
a ti nagymíveltségű lelki atyátokat, és az ifjú¬ 
ság nevelésében, a becsület munkájában meg¬ 
őszült érdemes aggastyánt K.(oren)t, a kinek 
szíve annyira szereti azt a megkinzott' kira¬ 
bolt, megcsúfolt szláv nemzetet. Ö nektek él,— 
a nemzetnek, annak az árvának; jutalmazzá¬ 
tok meg őt legalább azzal, hogy szeretettel si¬ 
muljatok hozzá. Ő egyike közületek ama ke¬ 
vés választottaknak ! 

Ti szlávok vagytok ! Csak buta fej, a szláv 
nemzet árulója, romlott és alávaló ember ta¬ 
gadhatja azt, a mit bizonyít az Isten, az em¬ 
beriség és a természet, - hogy ti szlávok 
vagytok. A ki ezt az elvet vallja, az adhat 
nektek tanácsot, hogy mely úton járjatok. De 
mind az, a ki tagadja, hogy szláv és nem is¬ 
meri el a fentebb jelzett elv igazságát és a 
nép vezéréül tolja, fúrja fel magát, - - a ha¬ 
zának árulója. Az a Lapátos azt akarja, hogy 
• újság*-okát tartsatok és olvassatok, melyeket 
nem értetek. Neki tehát nem a ti művelődés-
tek és a hazának felvirágzása, - - de inkább 
az fekszik az ő fekete szívén, hogy titeket a 
nemzettől elszakítson! 

Hát a ti saját nemzeteteket kellene meg¬ 
tagadnotok egy, az idegen elem (a magyar) 
körül ugrándozó sehonnai éhenkórász kedvé¬ 
ért? No, eljön az idő és el kell jönnie, midőn 
a világ felett kitört istenitélet nekünk, szlá-
voknak megítéli azon jogokat, melyek hozzánk 
méltók volnának és megszégyenítse a mi el¬ 
lenségeinket, a kik hálátlanul lábbal tapossák 
ama feltört kezeknek a hólyagjait, a melyek¬ 
ből élnek. 

Boldog új évet! A népnek barátja.* 
íme! mily rettenetesen félremagyarázták, 

kizsákmányolták «az ifjúság nevelésében és 
becsületben megőszült aggastyánnak*, Korén 
Istvánnak a tót nép iránti szeretetét azok, a 
kik a trójai falovat Vajda Péter városába bevon¬ 
tatni és a «hungarus D szónak helytelen értel¬ 
mezésére alapított magyar-gyűlöletet a «po-
pulus szarvasiensisi) szívébe becsempészni akar¬ 
ták. » 

És ((Petőfinek a nevelője* mit tett, midőn 
a nevével űzött ezen visszaélésről értesült? 

Leveleket írt Tatay Istvánnak, a szarvasi 
főgimnázium akkori igazgatójának, melyben 
tiltakozott azon szerep ellen, melyet neki a 
tót lapokba író, névtelen «népbarátok * szántak. 

A ((Szarvasi Ujság»-ban megmagyarázta a 
közönségnek, hogy neki - - a tót nép iránti 
nagy szeretete mellett — esze ágában sincs a 
«magyar nemzeti) mellett más «nenizet»-ről 
álmodozni; hogy sohasem lelkesedett a Ko/li'u' 
János «Szlávy Océra»-jában megénekelt politi¬ 
kai ábrándkép megvalósításáért, - - sőt a tör¬ 
ténelmi múltjánál s hivatásánál fogva magya¬ 
rosodásra utalt tót népet a magyar nemzet 
egyik legbecsesebb, legértékesebb válfajának 
tartja. 

A vele tótul beszélgetni szerető «apókák»-
hoz és «mamókák»-hoz pedig kedélyesen így 
szólt: 

«Lírom-lárom! 
Ne pojdeme za Kollárom !» 

Magyarul: 
«Lírom-lárom! 
Nem jár eszünk a Kolláron !» 

Ez a mondás ma is szálló ige gyanánt él 
a szarvasi nép ajkán. 

És ezzel a jelszóval Szarvason agyon volt 
ütve minden hatás és eredmény, melyet a csa¬ 
nádmegyei «népbarát* fentebbi levele által a 
szarvasi nép között elérhetni remélt. 

Nem akadt ott senki, a ki a «megkinzott, 
kirabolt, megcsúfolt szláv nemzetért* csak a 
füle hegyét is megmozdította volna. 

Sőt inkább, a magyar eredetére büszke 
szarvasi nép szívében - - szláv szimpátiák 
helyett - - a magyar nemzeti érzésnek hamu 

latt lappangó tüze csapott fel hatalmas lán-
•. j^jj — ama légáramlat által szítva, me-

fyet a fentebbi csanádmegyei levél a hazafias 
körökben keltett. 

Az «aranyszarvas» meséje és a luhutumrol, 
mint a tótok regebeli őséről, - - a szarvasi 
nép körében élő hagyomány fokozott mérték¬ 
ben kezdte táplálni a nép hazafias érzésének 
a tüzet. 

Összes népiskoláikat magyar tannyelvüekké 
változtatták át. 

Eszükbe jutott Gyön/ Vilmos, a kit a híres 
szarvasi pap és békésmegyei esperes: Hciviár 
Dániel temetésén a szarvasi nagytemplomban 
mondott nagy hatású beszéde után - - egy¬ 
hangúlag meg akartak választani a maguk lel¬ 
készének s három esztendeig akartak várni 
rá csak hogy ezen idő alatt az «arany¬ 
szájú* -nak elnevezett orosházi magyar pap, 
az «apókák» és <(mamókák» kedvéért, tótul is 
megtanuljon. 

Ezen általános felbuzdulás hatása alatt el¬ 
határozták, hogy az új templomban minden 
második vasárnap csakis magyar isteni tisz¬ 
teletet fognak tartani. 

Ez a hangulat azóta Szarvason folyton emel¬ 
kedőben van. 

í»y tehát azt a vádat, hogy ((Petőfinek a 
nevelője* Szarvason pánszláv eszméknek lett 
volna terjesztője, - - maguk az események, -
a szarvasi népnek magyar irányban való 
fejlődése — minden szónál nyomósabban meg-
czáfolnak. 

A tanári pályáról nyugalomba vonult «ag¬ 
gastyán* - - életének utolsó éveiben - - azon 
tudatban rendezgetheté növénygyűjteményének 
vaskos köteteit, melyek szerény lakásának egy 
egész szobáját elfoglalták, - - hogy rendben 
hagyja maga után a szénáját. 

Kendben is hagyta. 
Ne háborgassák tehát síri álmát azok, - -̂  a 

kik az ő szereplését a csanád megyei unéji-
/wra'f»-ok által írt epistolák alapján kivan¬ 
nak megítélni. Jeszenszky Károly. 

ALMOK KIRÁLYFIA. 
Álmok királyfia 
A hol büszkén járok : 
Utam mindkét felén 
Hajladoznak felém 
Büszke, szép virágok. 

Csak Te nem vagy köztük, 
Ki után én járok. 
S nem tudom, merre jársz, 
Nem tudom, merre vársz, 
Te, a kit én várok. 

Te egyszerű, csendes, 
Alázatos lélek, 
Álmodott virágom . . . 
— Tudnám csak, mely tájon : 

De megkeresnélek ! 

Királyi pálczámat, 
Kincses tarisznyámat 
De eldobnám nyomban -
Lennék országodban 
ürökhű jobbágyad. 

Gó'gömet letörné 
Alázatosságod, 
üli, tudnám csak, hol vagy ? 
— Jaj, ha csnk álom vagy 

Te ezerszer vágyott! 

Büszke királylegény 
Százszor jaj úgy néked : 
Egy-virág kereső, 
Egy-álom kergető 
Utad nem ér véget! 

És ha így véget ér, 
Ezerszer jaj akkor: 
Leroskadsz egyedül 
Nagy szeretetlenül 
A nagy alkonyatkor . . . 

Kacziányi Ödön: Pax. 
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Ki sírodhoz jön is, 
Döbbenve fut vissza. 
— Jogarod rajt ott lesz, 
De már : koldusbot lesz. 
Szép kincses tarsolyod: 
Keshedt, ütött-kopott 
Eongy koldustarisznya! 

Lampérth Géza. 

JEGYESEM. 
(Sully Prudhomme.) 

A hitvestársat, kit szivemnek szánt a végzet, 
Betöltni ifjú vágyamat. 

Nem láttam még soha ; de egyet bizton érzek: 
Hogy élnie kell itt alant. 

Kora s kötelmei létét szűk körbe vonják. 
Tanyája üde kis szoba : 

Szép engedelmesen naponta ott vesz órát 
S az anyja nincs távol soha. 

Anyám, beszélj neki az Istenről, a Szűzről 
S a szentekről unatlanul, 

Hadd égessen gyertyát, félvén a sújtó tűztöl. 
Midőn az ég haragra gyűl. 

Milyennek kívánom ? Legyen komoly, de 
Szeressen s féljen : így neveld ! [gyöngéd. 

Oltalmul hadd vegye véremnek minden csöppjét 
S dédelgetőül szívemet! 

így ismeretlenül társam vagy és szeretlek. 
Régóta élsz együtt velem, 

Láthatlan jegyesem, kit nem nevezhetek meg, 
De szólítgatlak szüntelen. 

Hogy nem láthat szemem, álmom bűvöl elébern, 
Gondozlak s óhajod lesem : 

.Mit kívánsz ? — íme vedd ! - Vigyázz, az esti 
Meghűlsz, ne menj ki édesem !. [szélben 

Szigort is tettetek, éreztetvén hatalmam, 
Szeliden feddlek olykoron, 

De letörlöm könyed a másik pillanatban 
S bocsánatért rimánkodom. 

Fehér ruhádba' majd, távol hely rejtekében, 
A partra ülsz, ha jő a nyár. 

Mily édes lesz veled elszökni észrevétlen, 
Ha új vidék bubája vár. 

S mégis, minő sivár mit folytatok, az élet. 
Pedig boldogságom, lehet, 

Mellettem elhalad s a nagy tömegbe téved, 
Hol rá többé sosem lelek. 

Lehet, hogy már talán a sors utamba hozta 
Imádott eszményképemül, 

Lehet, hogy ugyanegy utczán járunk naponta, 
De ő mögöttem, én elül. 

S hahogy találkoznánk bármely pontján a 
Mosolyganom se von' szabad ; [térnek, 

Hisz ismeretlennel nem ekképen beszélnek : 
«Te vagy, kit rég várok, magad.» 

Egy nap, — csak én tudom, mit szenvedek 
Gondoltam : Ö közéig feléd! [azóta -

S igy szóltam : -Te vagy !» Csalódtam, vissza-
Midőn kezem nyujtám, kezét. [vonta, 

Azóta hallgatok, azóta árva lelkem 
Frigyünk távol bilincseit 

Istenre bízza, ki az átfutó szelekben 
Növényt növénynyel egyesít; 

Hacsak, hogy megfoszszon bírásától örökre, 
El nem ragadta a halál, — 

Gyermekkorába' még, téged, sorsom jövője, 
Ki hitvesem sosem valál. 

Francziából fordította : Szabados Ede. 
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A FEKETE VAROS. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

Nagyot kaczagott az idegen. 
—- Kendből jó Isten lett volna, anyóka, — 

monda és harmadszor is húzott a kancsóból, 
melyhez az öreg Bibók hozzá se nyúlt, — köny-
nyen bánna el a bűntettekkel. 

- Oh, pedig én buzgó keresztény vagyok, 
nagy jó uram. Igaz, hogy a templomba nem 
járok, mert az ebédet kell főznöm, a tekintetes 
-alispán úr meg nem eheti a más főztét, hanem 
azért minden lefekvéskor, a mint eloltom a 
gyertyát és leeresztem, megkövetem alásan, a 
szoknyáimat, elmondom az én napi imádságo¬ 
mat, olyan az én lelkem, nagy jó uram, mint 
egy fehér galambé, dehogy is pártolom én a 
gonosz tetteket, csak az az egy hibám van, ha 
hiba, hogy a véremet is odaadnám az uramért 
és ha már fenekednek ellenében a lőcseiek, 
százszor odanyújtanám a nyakamat ő helyette. 
De hát csakugyan fenekednek? És mit akar¬ 
nak, kérem alásan? 

- Azt majd csak magának a viczeispán úr¬ 
nak mondom meg, — felelte Bibók Zsigmond 
(mert csakugyan ő volt). — Délután úgyis egy 
kis dolgunk lesz a színe előtt. Nem készül vala¬ 
hova délután ? 

- Úgy gondolom, itthon lesz. 
Marjákné nem folytathatta tovább a beszél¬ 

getést, búcsúzott és hazasietett, miután ott 
künn a sárga földig leszólta a hazaérkezett 
Bibókot. 

- Utálatos egy ember. Olyat mutat, mint 
egy hegyi bunyik. A híres Jánosikot láttam 
egyszer, de jóval becsületesebb arcza van. És 
még anyókának nevezett a szemtelen! Pedig 
öregebb nálamnáL Oh, szegény Bibóknó, sze¬ 
gény Bibókné! 

Elválván Vojkánétól, lihegve futott haza, 

Aggházy Gyula: Lakodalom. 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT TAVASZI KIÁLLÍTÍSÁRÓL, 

hogy az alispánt értesítse a nevezetes esetről 
és jelezze a rósz híreket, melyeket Zsiga úr 
Lőcséről hozott, de már elkésett, legalább rész¬ 
ben, mert míg ő Bibókéknál járt, azalatt a fia¬ 
tal Görgey György érkezett meg a kastélyba 
lóháton s töviről-hegyire elbeszélte a Lőcsén 
történteket és a városi tanács bosszút lihegő 
határozatait. 

Az alispán sápadt volt, mint a fal, bágyadt¬ 
ság, kimerülés látszott a szemein és egész 
magatartásán. A mint figyelmesen hallgatta 
öcscsét, szinte fölélénkült egy kicsit. 

- Azt gondolod, az életemre törnek ? -
kérdé csendesen. 

- Azt nem mondhatom. Annyira talán 
mégse vakmerőek, hogy Szepes vármegye al¬ 
ispánjához merjenek hozzá nyúlni. Hanem 
azért jó lesz oda nem jönni, mert a szász ne¬ 
hezen bolondul meg, de ha egyszer megbolon¬ 
dul, hát nagyon megbolondul. 

- Abban igazad lehet, - - monda az alis¬ 
pán. — Azt az örömet nem teszem meg nekik, 
hogy oda menjek, mert ahhoz nekem kellene 
megbolondulni, már pedig mégis csak inkább 
ők bolonduljanak meg. 

— Legokosabb lenne, ha bátyám uram el¬ 
vonulna innen, mondjuk, vagy egy fél eszten¬ 
dőre, apám uramékhoz Toporczra. Addig el¬ 
párolog a haragjuk. 

- Hogy megszökjem? Nem, azt nem tehe¬ 
tem. Egyrészt azért, mert gazdátlanul marad¬ 
ván jószágom, mindenemet feldúlnák, tönkre¬ 
tennék. Másrészt nem tehetem, mert Görgey-
nek hívnak. 

- Hát nem fél itt? 
- Azt meg én nem mondhatom. Sőt beval¬ 

lom neked, hogy félek, de nem Lőcse városá¬ 
tól. Ezek a falak elég erősek, s ha egy kicsinyt 
begyakoroltatom a jobbágyaimat s egy pár jó 
zsoldost fogadok melléjük, akárki ellen is meg 
tudom magamat védeni. A kitől én félek, a z . . . 

— A császár? 

— Nem, az a kisbiró. Attól a kisbirótól félek 
én, öcsém, a ki én bennem lakik s a ki már 
Káint is megbüntette annak idején és azóta 
mindenkit, a ki így vetkezett. Tegnap óta a 
hatalmában vagyok és érzem a sújtó kezét. 
Mindjárt az első percztől kezdve elvette ét¬ 
vágyamat, álmomat, nyugalmamat, s a mi 
egyebet a'világból még meghagyott, az már 
igen keveset ér. 

- Attól tartok, nagyon sötéten nézi a dol¬ 
got, Pali bácsi. 

- Megadom magamat sorsomnak, — felelte 
az alispán rezignáczióval. — Tudtam, hogy va¬ 
lami ilyes vége lesz egyszer szertelen heveske-
désemnek, küzdöttem ellene minden erővel, 
úgy látszik, hasztalan volt. 

Görgey Pál tényleg már tegnap meg volt 
rendülve, mikor a visszaküldött hajdú meg¬ 
hozta a hírt, hogy a lőcsei bíró meghalt. Nagy 
nyugtalanság fogta el. Azok a titkos hangok 
szólították, melyek ilyenkor a falakból is ki¬ 
hasadnak. Este a félhomályban a Kramler bíró 
alakja látszott kilépni a szobaszögletekböl. Éj¬ 
jel, mikor a szemét behunyta, legott jött a 
biró és leült az ágya szélére. Felkelt, felöltö¬ 
zött inkább, minden szobában meggyújtoíta a 
gyertyákat s úgy járkált fel s alá egész éjfélig, 
elgondolván az eset következményeit. Majd 
leült az Íróasztalhoz s leveleket irt; egyet 
Dessewffy Károly referendáriusnak Bécsbe, a 
másikat neczpáli Justh Mihálynak Budára, me¬ 
lyekben vázolta a közte és a lőcsei biró közt 
támadt egyenetlenséget s annak ilyen szeren¬ 
csétlen kimenetelét, kérvén az illető urakat 
atyafiságos szeretettel, hogy az egyik az udvar¬ 
nál, a másik a nádorispánnál adogassa be az 
esetet olyan formában, hogy az valami főben¬ 
járó causa criminalisnak ne tekintessék. "Hi¬ 
szen ha az a kis árva lányom nem volna, nem 
sokba tekinteném a halálomat sem, — végzé, — 
de így kénytelen vagyok instancziázni kegyel¬ 
meteknél. Elég baj nekem, hogy az Istennél 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 16. SZÁM. 1 9 0 9 . 5 6 . F.VFOLYAM 

Jendrassik Jenő: Rózsi. 

nem bírom elvégezni ezt a tettemet, ne nehe¬ 
zítsék meg gonddal teli fejemet az világi hatal¬ 
mak, ő felsége és a méltóságos nádorispán, a 
milyen idők járnak, bizony még hasznomat is 
vehetik. N. B. Kramler biró nem volt nemes 
ember.» 

A két levéllel mindjárt, reggel útra kelt Presz-
ton, a mi egy kis enyhülést okozott neki. Azt 
hitte, ezzel körülbelül el van igazítva a dolog 
törvényes része. Arra, hogy Lőcse városa any-
nyira élére állítsa a kérdést, nem gondolt. 
A macska fél Lőcsétől, nem én, -- gondolta 
magában, abban a hitben, hogy legfeljebb éles 
beszédek lesznek a városházán, vagy hogy egy 
deputáezió verődik össze a főispánhoz, a mely¬ 
nek eredménye az lesz, hogy hosszadalmas 
pertraktálások után az alispán (már mint ő) 
egy sajnálkozó nyilatkozatot tesz a megyei 
közgyűlésen, mely a polgárok büszkeségét le-
gyezgeti és vagy száz forintot izzad ki a városi 
kórházra, esetleg más czélokra, a mi viszont a 
kapzsiságukat elégíti ki. Ilyenben szokott a vá¬ 
rosok haragja elgőzölögni. Hanem az a hatá-
i'ozat, hogy a város mindaddig gyászt visel, s 
hogy a Kramler biró keze bebalzsamoztatván, 
fsak : akkor temettetik el, ha rajta bosszút 
állnak, ez mégis meghökkentette. E hókusz¬ 
pókuszok neki is imponáltak. A titokzatosság¬ 
ban roppant erő van. Hogy mily komolyba 
veszi, eltitkolta Gyuri előtt, de látszott, hogy 
gondolatokba merül. Kezeit hátra rakva, méri 
a szobát s szemeiben némi élénkség gyúl ki . ' 
Az új irányból érkező veszedelem inkább fel¬ 
villanyozta, mintsem leverte. Volt egy kis új 
táplálék a lelkének. Ellenséges mozdulataik 
fllen védekező mozdulatokat eszelni ki. Ez 
legalább szórakoztatni fogja. Hiszen mégis 

A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT TAVASZI KIÁLLÍTÁSÁRÓL. 

csak szivesebben harczol szászokkal, mint kísér¬ 
tetekkel. 

— És nem tudod, milyen terveik vannak? 
- Nem tudom. Pali bácsi. A szászok na¬ 

gyon tudnak hallgatni. De ha közlékenyek vol¬ 
nának, nekünk megyei embereknek akkor sem 
árulnák el, a mit forralnak. Mi csak annyit 
tudtunk meg a megyeházán, a mennyit ők lát¬ 
tak szükségesnek nyilvánosságra hozni. 

— Sokat érne, ha megtudhatnál egyet-mást. 
Beszélj bizalmasan Grodkovszkyval, az hű em¬ 
berem és a Pálfalvi feleségének udvarol. No, 
mért rezzentél úgy össze? Vágj7 talán te is 
fiam, Brutus ? . . . 

— Nem én, Pali bácsi. 
— Elpirultál imposztor, de én azért mégis 

elhiszem. Hát beszélj Grodkovszkyval. ígérd 
meg neki nevemben, hogy szolgabiró lesz, ha 
valamit megtud az asszony révén. Pálfalvi 
papucs alatt van s még a tanács titkait is ki 
bírja belőle húzni az asszony, különben is 
locsi-fecsi ember. Ha valami lényegeset meg¬ 
tudtok, staféta hozza akár éjjel, akár nappal. 

— Természetesen. 
— Most pedig eredj, mutasd meg magadat 

Marjáknénak, hadd lássa, hogy itt vagy. Talán 
még megszaporítja az ebédet valami kedvencz 
ételeddel. 

Egyedül maradván, még egyszer átgondolta 
az eseményeket s mit lehetne ellenök tenni. 
Nem lehetetlen, hogy haddal támadják meg a 
lőcseiek, rágyújtják a kastélyt és kipörkölik 
belőle. A városnak ágyúi vannak és rendes, be¬ 
gyakorolt őrsége, mely elég jól tud bánni a 
fegyverrel. Egy éjjel itt toppanhatnak. 

Ezeket az esélyeket görgette elméjében, mi¬ 
kor visszajött Gyuri. 

Márk Lajos : Női arczkép. 

- No, van már valaki, Pali bácsi, a ki job¬ 
ban tudja a történteket, mint én. 

- Hol ? Ki ? — kiáltá mohón az alispán. 
— Marjákné beszélt valakivel, a ki most ér¬ 

kezett Lőcséről. 
- Ez az asszony aranyat ér, — monda az 

alispán. — Hadd jöjjön be rögtön. 
- Mondtam neki, de most nem jöhet be. 

mert épen gyúr valamit és a rántással is 
baja van. . . . 
. — Az ördög vigye a rántását. 

Kis vártatva bejött Marjákné és elujságolta 
a Bibók Zsigmond megérkezését, kit eddig 
holtnak hittek a faluban. A múlt éjszakát Lő¬ 
csén töltötte és ott rémhíreket szedett fel. Azt 
mondja, egy rézpitykét sem adna a tekintetes 
úr fejéért. Különben eljön délután, elbeszéli, a 
mit tud, személyesen. 

- Bizony lesz vele elég baja a tekintetes 
úrnak, — végezte Marjákné. - - Nem tudom, 
hogy osztoztatja meg őket. Egy asszony és két 
törvényes férj. Az egyik a fiú, a másik az apa. 
Tudom, ilyen pőre se volt még a tekintetes 
úrnak. 

- Ismertem fiú koromban ezt a Bibókot. 
Már akkor is sokféle zsírral volt megkenve. 
Zsoldos csapatot szervezett csőcselék népség¬ 
ből, s hol Thökölyt szolgálta, hol a császárt, 
a szerint, a hogy fizették. Különös, hogy most, 
annyi év múlva megkerült. (.Épen akkor, -
tette hozzá gondolatban, — mikor ilyen em¬ 
berre van szükségem.) Életerős ember még? 

— Valóságos vasgyúró. Tele van a képe for-
radással, lógott az már talán akasztófán is. 

- Küldje el hozzá a hajdút, hogy mindjárt 
ebéd után akarok vele beszélni. Most pedig lás¬ 
son a tálaláshoz. 
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Poll Hugó : Hazafelé. 

Egy-kettőre megvolt az ebéd. Csak ketten 
ültek az asztalnál. A patvaristáknak ma külön 
tálalnak a nagy ebédlőben. Az alispán jóval 
vidámabb lett, szemben ülvén öcscsével, gond-
űző tokaji mellett. Mindenről beszélt, csak az 
»esetről» nem, mintha elfelejtette volna. Em¬ 
legette, hogy Osgyánba készül húsvétkor, a 
Rózát meglátogatni. De milyen nagy már. És 
milyen kedves leveleket ir. «Majd felolvasok 
neked egyet délután.* Akkor aztán elhallga¬ 
tott, mintha a lelke e levelek tartalmán élde-
legne, mire lassankint elborult a homloka s 
váratlanul így szólt Gyurihoz : 

— És te mit tanácsolsz nekem ebben a do¬ 
logban ? 

- Én ? Melyik dologban ? 
- Ebben az emberölési slamasztikában. 

Gyuri elmosolyodott. 
- Oh, Istenem! Én tanácsoljak a vármegye 

legokosabb emberének? 
- A maga ügyében, édes öcsém, mindenki 

szamár, tehát mégis . . . 
— De én a mások ügyében is szamár va¬ 

gyok, Pali bácsi. 
— Mindegy. Mégis mondd meg, mit tennél 

az én helyemben? 
— Megmondjam? 
— Kérlek. 

- Hát én mindenekelőtt lemondanék az 
alispánságról. 

Az alispán nyugtalanul mozdult meg. 
- Látom, igazad van. Tudniillik abban, 

hogy szamár vagy. Miféle bohóság lenne ak¬ 
kor vetni le a legerősebb pánczélt magadról, 
mikor a legtöbb golyóbis zuhog a melledre. 

Görgey Gyuri elvörösödött. Bántotta, hogy 
a nagybácsi úgy lehurrogta. 

- No hát, én úgy fogtam fel, — védte ma¬ 
gát, - - hogy az alispáni tisztség nem épen 
pánczél, hanem gyönyörű köntös, mely nem 
egészen az illetőé, a ki viseli, egy kicsit azoké 
is, a kik három évi tartamra a testére húzták, 
hogy benne ékeskedjék. S ha már most az a 
kilátás van, hogy a testemnek irányzott golyó¬ 
bisok azt a szép köntöst is ki találják lyukasz¬ 
tani, a mi nem az enyém, hát egyszerűen le¬ 
vetem. 

Görgey Pál kezéből kiesett a villa. Ez az 
okoskodás homlokon ütötte. A hirtelen benyo¬ 

mások embere volt. Odanyújtotta a kezét öcs-
csének. 

- Úr vagy. Úri módon gondolkozol. Meg¬ 
győztél, kölyök. Lemondok az alispánságról. 

S ezzel, be sem várván az ebéd végét, csak 
az idegeinek engedelmeskedve, nyomban a pat-
varisták ebédlőjébe sietett, a hol vagy hat lé-
hűtő úrfi vendégeskedett, nagy zajjal, disputá¬ 
val. Egy öreg irnok, Morton Muki ült az asztal 
végén, az töltögetett mindenkinek. Az alispán 
csak ritkán kívánta meg ezt az eleven társa¬ 
ságot. Többnyire egyedül ebédelt. 

Megparancsolván, hogy mához két hétre össze 
kell hívni a vármegye nemességét Görgőre egy 
értekezletre, három csatlós vigye az összehívó 
leveleket a megye különböző vidékeire. Az 
öreg Írnokot vállon érintette. 

— Magával egy kis tanácskozásom lesz, 
Morton. 

- Parancsoljon a tekintetes alispán úr. 
- Jöjjön be a szobámba. 

Az öreg irnok elsápadt. Még olyan se tör¬ 
tént, hogy az alispán vele tanácskozzék. 

- No no, előbb csak egye végig az ebédet. 
Az öreg Morton Muki tehetséges ember volt 

mint skriba öregedett meg a szepesi alispánok 
oldalánál. Abban a nagy fejben annyi volt be¬ 
raktározva, mint akár a rozsnyói káptalanban. 
Az egész akkori közigazgatási tudomány az öt 
újjában volt, a mellett olyan emlékezőtehetség-
gel birt, a mely bámulatra ragadta az embere¬ 
ket, hű ember is volt, megbízható, nem kor-
hely, nem kártyás, csupán egy hibában szen¬ 
vedett, a melyért nem boldogulhatott, de ő azt 
nem sejtette, mert különben abbahagyta volna. 
Tudniillik olyan szépen tudott irni, hogy messze 
földön emlegették. Állítólag a nádorispán, ki¬ 
hez gyakran kerültek fel a szepesi alispán elő¬ 
terjesztései vagy valamelyes aktái, a zsebében 
hordozgatta, mindenfelé mutogatván, hogy mire 
viheti egy ügyes emberi kéz a betűvetés egy¬ 
szerű mesterségét. A Morton Muki betűi élni, 
nevetni és csillogni látszottak a szép, komoly 
diósgyőri papirosokon. Olyasvalami volt már 
az, a miről a szepesi alispán nem mondhatott 
le többé. Úgy tudta már azt az emberiség, 
hogy a szepesi alispán iratai a legszebb ma-
nuscriptumok az országban, mint hogy a rima¬ 
szombati csutorák a legjobbak, a kassai dóm a 
legszebb, a bécsi Szent István torony a leg¬ 
magasabb és a miskolczi páczolt sonka a leg-
ízesebb. Szegény Morton Mukit nem lehetett 
onnan elvenni. Örökös Írnoknak kellett ma¬ 
radnia. Pedig az eszére nézve akár consiliarius 
is lehetne, — csakhogy arra sok ember talál-
t&tik, míg ilyen skriba nincsen több. Nem tu¬ 
dom én, mi lesz, ha egyszer neki is elkezd a 
keze reszketni. 

Alig hogy megtörülte száját, félénken be¬ 
kopogott az alispánhoz. 

Az alispán per tű volt vele abból az időből, 
a mikor még ő is patvarián volt, négyszemközt 
tehát, a hol nem megy a méltóság rovására, 
csak te-nek szólította az öreget. 

- Nem hallottál valaha valami Bibók Zsig¬ 
mondról ? 

- Dehogy nem, — felelte a skriba, mind¬ 

járt első lélekzetre. - - A z egy idevaló görgői 
nemes, az öreg Bibók Vinczének a fia. 

Mi történt vele ? 
Meghalt még valamikor a Thököly-csaták 

idejében. 
Bizonyosan tudod? 
Bizonyosan nem tudom, mert nem vol¬ 

tam ott, a hol meghalt, de azt bizonyosan tu¬ 
dom, hogy az utána kérdezősködő feleségének 
ezt feleltük, mint alispáni hivatal, még a tekin¬ 
tetes Görgey János úr alispánsága alatt. 

Ne beszélj! De már arra persze nem em¬ 
lékszel, hogy kifele, miféle szerzet felesége 
volt. 

Dehogy nem. Hiszen én tisztáztam le az 
iratot. Krakkói asszony volt. Hogy is csak? 
Valami Jaszenkája Vanda. 

— Hej, ha az az irat még megvolna. 
(Folytatása következik.) 

A SACKVILLE ÖRÖKSÉG. 
Anglia különleges viszonyai, melyek a nagy 

dolgokban épen úgy, mint a legparányibb cse¬ 
kélységekben is meglepő eltéréseket mutatnak 
a kontinens bármely országával szemben, talán 
az angol ember lakásában nyilvánulnak meg 
legjobban, - - azaz: sehol a lakóhelynek (va¬ 
lamennyi változatában) s a lakóhely minden 
alkatrészének nincs meg az a történelmi múlttal 
bíró, kijegeczesedett és országszerte általános 
alakja, mint itt. A jóllét magasabb foka még 
nem magyarázza meg teljesen azt, hogy Ang¬ 
liában majdnem mindenki saját házában lakik; 
hozzájárul ehhez még az az átöröklött közvé¬ 
lemény is, hogy. a boldogságot az otthon ba¬ 
rátságos volta adja meg. 

Az úgynevezett angol főúri kastély, mely 
rendszerint több mint száz szobából és parkból 
áll, még nem bizonyítja mindig a tulajdonos, 
vagy felépítő dúsgazdag voltát. Hány ilyen 
kastély kerül eladásra vagy bérbeadásra min¬ 
den nap, ügynökök százai útján ? A ki angol 
lapokat figyelemmel kisér, megmondhatja. 

A ki Angliában jár, el ne mulaszsza legalább 
•egy ilyen angol főúri kastély megtekintését. 
Az angol történelem büszke, elbizakodott alak¬ 
jai nagyszerű reliefet nyernek, ha otthonukban 
keressük fel őket, az óriási park közepén rend¬ 
szerint mélyebb fekvésű helyen épült kasté¬ 
lyukban, melynek birtokában csakugyan kis-
királynnk képzelheti magát az ember. 

Egyike a legnevezetesebbeknek a london-
doveri vonalon fekvő Sevenoaks melletti Sack-
ville-kastély és Knole Park. 

E park a rajta lévő kastélylyal, — melynek 
régi festményei és bútorai a művészet remekei,— 
a Sackville család hitbizományi tulajdona. Ér¬ 
tékét huszonnégy millió koronára lehet be¬ 
csülni, tulajdonosa azonban — szegény ember. 
A park fen^Hása, annál is inkább, mert angol 

A SACKVILLE-KASTÉLY A PARK FELÖL. 

felfogás szerint a park elválaszthatatlan tar¬ 
tozéka a vad, rengeteg sok pénzbe kerül. Ezt 
tígy fedezik, hogy a park fáit, köztük százados 
tölgyeket, turnusonként kivágják. Egyébként 
azonban, mint mondják, a tulajdonos, a nyár 
folyamán elhalt Lord Sackville, igen csekélj 
összeggel volt kénytelen beérni, mert a családi 
hitbizományt eladni sem volt joga. E körül 
az örökség körül támadt most az a por, me¬ 
lyet most tárgyalnak két ország óriási érdek¬ 
lődése közt. 

Lord Sackville, ifjú korában, az ötvenes évek 
végén, mikor ezt a czímet még nem viselte, an¬ 
gol nagykövetségi titkár volt Madridban. Itt is¬ 
merkedett meg Josefina Duran tánczosnővel, 
ki szeretője lett. Ez a nő Pepita de Olíva 
néven az összes variété-szinpadokat bejárta. 
Több gyermeke született Lord Sackvilletől, kik 
között az egyik, Ernest Henry Jean Baptiste 
Sackville-West megtámadta most az örökséget, 
melybe az elhunyt lord unokaöcscse már be¬ 
leült. 

Lord Sackville Josefina Durant, midőn már 
több gyermekük született, minden valószínűség 
szerint feleségül is vette. 

Anglia és Spanyolország összes jogászai 
eddig még hiába keresik ugyan a házassági 
aktusról szóló okmányt, bizonyos azonban, 
hogy évek hosszú során át, mint házastársak 
éltek együtt, a mit gyermekeik hosszú sora 
bizonyít. 1860 és 1865 közt született gyerme¬ 
keik törvényteleneknek vannak anyakönyvezve, 
apjuk azonban később elismerte őket. A 69-ben 
született Ernest Henry Jean Baptiste, - - ez 
az, ki az örökséget perli, - - törvényes gyer¬ 
meknek van anyakönyvezve: Lord Sackville 
ebben az anyakönyvben mint Jozefina Duran 
törvényes férje szerepel. Ebből az következnék, 
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hogy a házasság 18G3 és 1869 közt csakugyan 
megtörtént. 

Jozefina Duran 1871-ben meghalt és Lord 
Sackville, ki ekkor már első követségi titkár 
volt a párisi nagykövetségen, misét mondatott 
felesége lelki üdvéért. Az ezen misére szóló meg¬ 
hívó megvan és fontos bizonyítéka a pernek. 

Mit szólnak ehhez az örökösök? Nem vonják 
kétségbe a fent elősorolt tényeket, csak azt 
állítják, hogy Jozefina Duran, a mikor Lord 
Sackvillelal megismerkedett, tövényes felesége 
volt már egy Gábriel de Oliva nevű táncz-
mesternek. Ez a házasságkötés 1851-ben tör¬ 
tént volna, a mikor Pepita tizenhat esztendős 
volt. Fontos bizonyíték ez állítás mellett az 
a körülmény, hogy Pepita a színpadokon férje 
neve alatt szerepelt. Oliva csak 1888-ban halt 
meg; arról tehát, hogy Pepita özvegy lett 
volna, mikor Lord Sackville elvette, nem lehet 
szó. Elválás szintén ki van zárva. 

Legjobban megnehezíti a tiszta látást a bo¬ 
nyolult ügyben a következő körülmény. A mad¬ 
ridi bíróság megállapította, hogy a sanmillani 
plébánia azon anyakönyvében, mely Jozefa és 
Gábriel de Oliva házasságáról szól, vakarás 
van és a beírt nevek későbbi, nem egykorú 
bejegyzések. Szóval a bejegyzés hamis volna, — 
a mi teljesen az örökség megtámadói javára 
billentené a per állását. Csakhogy a szakértők 
azt is megállapították, hogy az új bejegyzés 
alatt levő kivakart_ régi bejegyzés teljesen meg¬ 
egyezik az újjal, így megint egészen máskép 
áll a dolog, mert világos, hogy ezt a hamisí¬ 
tást csak annak a félnek volt érdeke elkövetni, 
a melyik a bejegyzés hiteles voltát kisebbíteni 
szeretné, vagyis az örökség megtámadóinak. 

Sikerül-e döntő bizonyítékot szerezni a felek 
valamelyikének? Ez ma még bizonytalan eb¬ 
ben az érdekes és bonyolult örökségi perben, 
mely kezd némileg bűnpörré átalakulni. 

K. Gy. 

A RIDGE STREET-I HŐS. 
Elbeszélés. 

Irta Szebeuyci József. 

A mi iskolánk, a Grammer School No. 79, 
igen közel esett a newyorki ghettóhoz, ahoz 
a tizenöt - húsz utczához, a melyek mintha 
elzárkóztak volna minden kultúrától és véres, 
izmos, fanatikus markolással szorongatták a 
maguk határai közé az oda menekült néhány 
százezer orosz, lengyei, román zsidót. Azok¬ 
ban az utczákban angol szót nem is hallani. 
A feliratok, a czégérek minden, minden héber 
betűkkel hirdeti az exclusivitást, a boltok majd 
mindegyike élelmiszer-üzlet, az utczák pisz¬ 
kosak, rettenetes zaj, kiabálás, mezítlábas gye¬ 
rekek sikongatása, mintha itt ebben a nagy 
emberáradatban mindenki ismerné egymást, 
együtt, egy szívvel forrong, zsibong, keres¬ 
kedik itt mindenki és valami visszataszítóan 
éretlen szolidaritás érzik ki minden pincz>— 
ablakbóL Azt hinnéd, itt télen-nyáron mindt-ii 
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ember az utczán van. Apró gyerekek gyufát, 
rzipőfűzőt, kendőket kinálgatnak, és az egész¬ 
nek a képe olyan, mintha egy modernül épült 
Jeruzsálemben búcsú-vásárt látna az ember. 
Az egész nagy városnegyedben halszagot lehet 
csak érezni. A sarkokon mindenütt nagy, ele¬ 
ven halakat árulnak, piaczi alkudozás folyik 
mindenütt és ennek a zagyva zsargon-vásár¬ 
nak a góczpontja, a szive lüktetése, a hol 
minden összefut, a hol leglármásabb, legzak-
latottabb a nagy alkudozás: a Ridge Street. 

A londoni ghettó is a keleti részen fekszik. 
New-Yorkban is az East Sideon terpeszkedik 
az oda özönlött zsidók városrésze. Itt min¬ 
den •városrész egy-egy nemzet, vagy nemzeti¬ 
ség territóriuma. A nagy messzeség, az el-
liagyatottság érzete egy táborba, egy negyedbe 
gyűjti a honfitársakat és az egymásrautaltság 
összeforrasztja őket. A khinaiak, a japánok, 
a németek, magyarok, tótok, zsidók, franoziák, 
mind mind kiszemeltek maguknak egy-egy 
részt a város valamely pontján, a hol a maguk 
nemzeti szokásainak megfelelően rendezkedtek 
be. A khinai negyedben még a házaik is khinai 
módra épültek. De minden ilyen quarter ma¬ 
gán hordja az illető nép faji, vagy nemzeti 
jellegét. Clevelandban, a hol nagy számú ma¬ 
gyar lakik, igen gyakran lát az ember magyar 
stílusú falusi házakat, tulipános kapuval, mus¬ 
kátlis ablakokkal. V, PLICHTA SOMA. 

Mondom : a mi iskolánk, a Grammar School 
No. 79, közel esett a ghettóhoz és igy tör¬ 
tént, hogy a ghettó iskoláiból kiszorult gye¬ 
rekek eljöttek az alsó utczai iskolába. A fiúk 
javarésze onnan került ki, míg a csekélyebb 
hányada, már az elamerikaiasodott, vagy ős 
yankeek jobbfajta osztályából került oda. 
A gyerekek közt minden eszközzel fenn akar¬ 
ták tartani a tanárok és tanárkisasszonyok 
a tisztaság iránti jó érzéket, mégis nagyon 
sok volt köztünk, a ki 14—1G éves létére is 
erősen küzdött a tisztaság elemi szabályai 
ellen. A rongyos ruha, a piszkos, sáros czipő, 
össze-vissza gyűrt, tépett sapka közismert 
ruhadarab volt és ritkán akadt egy is, a kinek 
ki ne zöldült volna a fekete harisnyája, már 
a harmadik napon. Az öt czentes harisnyák 
hamar kizöldülnek. A sok toprongyos kis gye¬ 
rek közt is, pedig voltunk vagy három 
ezerén, - - az én osztályombeli Isaacs, a Ben 
Isaacs volt a legtoprongyosabb, a legmasza-
tosabb és a legszótlanabb, félénk, hallgatag 
kis diák. Már az ötödik esztendeje jártunk 
vele egy osztályba, mégsem ismerte senki. 
Szótlanul, szinte némán ült a padban, a czi-
pőjéből kilógott a lábaújja, zöld harisnyája 
száz helyütt volt lyukas, a ruhája gyűrött, az 
arc^a színtelen, sápadt volt mindig. És min-
dőnk között Ben Isaacs volt a legjobb tanuló. 
Ha felszólították, az orrán át, halkan, félén¬ 
ken beszélt, de okos, pontos feleleteket adott 
és ha akadt valami, a mit senki sem tudott 
az osztályban, Ben Isaacs megmondta ponto¬ 
san, határozottan. A fiúk nem igen törődtek 
vele. A szerénysége és a szegénysége miatt 
nem irigykedett rá senki, békében hagyták, 
ő meg boldog volt, ha nem szóltak hozzá. Ez 
a Ben Isaacs ott lakott a Ridge Streeten. Ezt 
az egyet tudtuk róla, mert mikor mindenki 
bediktálta a czímét, ő azt mondta, halkan, 
félve, szégyenkezve, hogy Ridge Street. 

Ennek az utczának félelmetes híre volt a 
mi gyerekvilágunkban. A Ridge Street és kör¬ 
nyéke arról nevezetes ugyanis, hogy nincs a 
nap huszonnégyórájának egyetlen egy percze, 
a mikor a Ridge Streeten valahol tűz ne lett 
volna. A ghettóban mindig ég valami. Azok¬ 
ban a vékonyfalu, zsúfolt házakban a tűz 
örökké ott lappang vagy a pinczében, vagy a 
negyedik emeleten, vagy fenn a lapos ház¬ 
tetőn, a hol nyaranta az egész ház népe szívja 
a levegőt, alusznak a rósz szalmazsákokon, 
a rothadt belsejű matráczokon, a hol a sze¬ 
mét, a sok lim-lom szinte sóhajt a 1űz után. 
Félelmetes statisztika van erről a negyedről 
a fire department évkönyveiben. A nyüzsgő 
sokaságot naponta tízszer kavarja szét a tűz¬ 
oltó kocsik rohanó három lova és a vásári 
zsivajba gyakran belecseng éles, sikongó, ijesztő 
csengetéssel a rohanó tüzoltószekerek vészt 
jelző csengetése. A szűk, nagy bérkaszárnyák¬ 
ból pedig rohannak ki ilyenkor a sivalkodó. 

bomlott hajú fehérnépek, egy sereg apróság 
a karjukon, a nyomaikban, mert mit tudja a 
pincze lakója, hogy nem az ő feje fölött sza¬ 
kad-e el a vasgerendákra rakott vékony kő¬ 
réteg, a mit arra felé háznak neveznek az 
emberek. 

Ben Isaacs itt lakott, ebben a tűzfészekben. 
Hogy ki volt az anyja, mi volt az apja, azt 
csak sejtettük, de ő nem mondta és mi nem 
kérdeztük. Ott üzérkedett bizonyára a többi 
szegény, garasos üzérkedő között, de mi min¬ 
denkinek az apját tiszteltük, így a Ben Isaacs 
apja is tiszteletreméltó ember lehetett. 

Egy forró júliusi napon, a mikor az utczá-
kon egymást követték a Bellevue Ambulance-
kocsik, az amerikai mentők és vitték a min¬ 
den sarkon el-elpotyogó napszurásos embe¬ 
reket, délután, úgy inkább estefelé minden 
oldalról vészes, vad csengetéssel, robogással, 
hogy szinte remegtek a sok emeletes kökoczka 
házak, rohantak a tűzoltó-kocsik a Ridge Street 
felé. Az ambulanceok tízesével vágtattak a 
nyomukba, a hátsó falhágón azzal a közismert 
lapos sapkás emberrel, a ki az orvos szokott 
lenni, a járdákon megállt a nép és a rohanás, 
a veszély, a hősiesség, az életmentés felemelő 
érzete ült minden arczon, lelkesedés lobogott 
a szemekben és csodálattal és bámulattal el¬ 
lelt szeretet kisérte a rohanó gummiköpönye-
ges, gummicsizmás, vassisakos hősöket ott a 
robogó kocsik tetején. A sarkokon a hogy hir¬ 
telen kanyarulattal befordult a vízszívó, füs¬ 
tölő, szikrákat okádó gőzgép, a rémes, süke-
títően éles fütyülésével szinte vitte, ragadta 
magával ez utczai áradatot és a másik pilla¬ 
natban már egy hömpölygő sokaság futott zi-
hálva, ijedten a kocsik nyomában. A nagy 
házak fölött pedig - - a hogy az este lassan 
leereszkedett, - - rózsaszin, lila füstfelhő go-
molygott és most "már mindenki tudta, hogy 
nagy veszedelem ül a Ridge Street fölött és 
hogy a kórházak megtelnek síró, jajgató sze¬ 
gény zsidó emberekkel. 

Abban az időben sportot űztünk abból, hogy 
a tengernyi sokaság nyüzsgő, futkosó, siető 
áradatában ki tudott leggyorsabban futni, ki¬ 
kikerülve a járó-kelőket, megijesztve az asz-
szonyokat, rohanni, bolond, eszeveszett futás¬ 
sal, óvatosan, czikkczakkosan. Ott diskuráltunk 
a Second Street-i templom előtt, mikor az 
Avenuen rohantak a kocsik, utánuk, előttük 
a nagy népáradat. Egy gondolat és mint a 
felzavart méhraj, vagy harminczan iramodtunk 
neki az utczának és indiánus üvöltéssel ijesz¬ 
tettük el magunk elől a népet, kigyulladt 
arczczal, lobogó szívvel szaladtunk keresztül 
mindenkin, a ki az útba került a Ridge Street 
felé. Az első pár tűzoltó-kocsival egyszerre 
értünk oda. A hol a Hester Street a Ridge 
Streetet átszeli, egy nagy ötemeletes áruház 
és a közötte lévő lakóházak, egy lobogó láng¬ 
ban álltak, körül mindenütt fájdalmas arczok, 

megvilágított sápadt, ijedt vonások, egy vo. 
nagló, féltő, szorongó tömeg. A hogy a kocsik 
megérkeztek, moraj ló zúgás, aztán egy éles 
zavaros, sikongó, félelmetes kiáltás követke¬ 
zett, melyet ezer meg ezer jaj követett. A tö¬ 
meg, mintha beleszurtak volna, hirtelen hűl-
lámzó mozgásba jött, a tűzoltók feltolták a 
meredek létrát az utcza közepén, mindenki 
fölfelé nézett az egyik ház negyedik emeleti 
ablakába, ott állott Ben Isaacs az ablak pár¬ 
kányán, karján egy apró gyerekkel és bevilá¬ 
gította félelmetes ragyogással az alulról feltörő 
piros láng nyelv. 

Az egyik tűzoltó kötelet vetett neki, elkapta 
a balkezével, egy pillanat alatt az ablak ke¬ 
resztfáj ab óz kötötte, az apró gyereket pedig a 
ruhájával a kötélhez erősítve derékon, csúszott 
le az apróság sebesen, ijesztően, az utcza köze¬ 
pére, a hol -a kötél másik végét tartotta egy 
tűzoltó. Ben Isaacs hirtelen eltűnt, majd egy 
perez múlva megint ott állt az ablakon egy 
másik aprósággal a karján. Ezt is leeresztette 
a kötélen. Az utczai nép lelkes kiáltozása ért 
csak hozzá, mikor megint eltűnt a fiú és egy 
öreg asszonynyal mászott fel az ablakra, a ki 
látszólag elaléltan dőlt rá. Ekkorra azonban 
már egy tűzoltó is megjelent mellette. A tűz 
pedig nyaldosta körül az ablakot és csak itt-
ott láttuk a füsttől az alakjukat. 

A melegség ilyenkor a vasgerendákból épült 
házaknál rettentő gyorsan idézi elő az össze¬ 
omlást. A gerendák a hőségtől meggörbülnek, 
vagy meglazulnak és a rájuk nehezedő terhet 
nem bírják ki. Az amerikai nép tudja ezt, 
ismeri az épületeit, ismeri a tüzet is, tudja, 
hogy a lobogó lánggal égő házak csak tíz¬ 
húsz perczig állják a tüzet összeroskadás nél¬ 
kül. Ez a tudat rettenetes szorongással töltött 
el mindenkit. A vérfagyasztó sikoltásuk, a 
tömeg jajveszéklése még borzalmasabbá tette 
a látványt. A hátsó részen, az állandó mentő¬ 
létrákon egymást lelökdösve csúszkáltak lefelé 
az emberek és mikor már egy-egy pillanat 
hiányzott csak a végső katasztrófától, Benlsaacs 
egy pólyás aprósággal a karján, kapaszkodott 
bele a kötélbe és jöttek lefelé szédítő sebes¬ 
séggel, a hogy a balkarjával átnyalábolta a 
kötelet. 

A Ridge Street-i hős másnap reggel ponto¬ 
san ott volt az iskolában. A lapok tele voltak 
a nevével, dicsőítették a hősiességét. Az osz¬ 
tályfőnök bejött a terembe, mély csöndben 
feláll Ben Isaacs és csendesen, az orra alatt 
beszélve, félénken szólt : 

- Tanár úr kérem, nem hozhattam el a 
könyveimet, mert bennégtek a tegnapi tűz 
alkalmával. Bocsánatot kérek. 

Az osztályfőnök, — szigorú öreg lír volt -
odament hozzá, kezét nyújtotta neki, megrázta 
erősen, hosszasan. Aztán leült. 

- Következik Washington átkelése a Dele-
ware folyón. 

Dr. PLTCHTA SOMA. 
Dr. Plichta Soma királyi tanácsosnak, Nóg¬ 

rádvármegye tb. főorvosának és losonczi já¬ 
rási orvosnak Nógrádvármegye orvosszövet¬ 
sége most, április 4-én nyújtotta át a buda¬ 
pesti tudomány-egyetem díszoklevelét orvossá 
felavatása ötvenedik évfordulója alkalmából. 
Ugyanez alkalommal ünnepelte meg Nógrád¬ 
vármegye tisztikara dr. Plichta 40 éves szol¬ 
gálatát, Losoncz város pedig 40 éves városi 
tanácsosságát. 

Az ünnepelt férfiú félszázadon át buzgólko-
dott Losoncz városában és környékén, nem¬ 
csak a közegészségügy terén, de mindenütt ott 
volt látható, a hol a társadalomnak és köz¬ 
ügynek áldozatkés^ és munkás emberekre volt 
szüksége. Alig van Losoncz városnak és vidé¬ 
kének oly jótékony egyesülete, a melynek 
munkájában tevékeny részt ne venne. Az ün¬ 
neplést, melynek részese lett, egy munkás 
élet szünetlen fáradozásával érdemelte ki. 

A MILLIÁRDOS FILOZÓFIÁJA. 
Fejedelem volt. Fejedelme a vasnak és pénz¬ 

nek. Adózott neki az egész világ. Ha itt, Ma¬ 
gyarországon valaki vasgerendát, vagy zseb¬ 
kést vett, árában lerótta adóját Carnegienek, az 
aczéltröszt urának. Két évtizeden át korlátla¬ 
nul, felelősség nélkül uralkodott, azután meg¬ 
unta az uralkodást, talán kifáradt benne, 
visszavonult. Visszavonultságában talán gon¬ 
dolkozni kezdett küzdelmes életpályáján, me¬ 
lyen a semmiből százmilliók birtokába jutott, 
úgy találta, hogy akad némi mondanivalója 
embertársai számára és írni kezdett. 

Kibontakozott az új Carnegie, az író, a ki 
megbírálta és elemezte azt, a mit Oarnegie, a 
milliárdos tett. Ezek az írások az emberi gon¬ 
dolkodás legérdekesebb dokumentumai közé tar¬ 
toznak, mert belevilágítanak az emberiség egy 
új klasszisának, a sokszoros milliomosoknak 
a lelki világába. 

Carnegie sohasem tartozott az amerikai 
milliomosoknak abba a fajtájába, a mely a 
pénz, a kincsek lázas halmozásában látja az 
élet egyedüli czélját. Ő még «aktív» korában 
is látott valami magasabb czélt, a mely felé 
az emberiségnek törekednie kell, belátta, hogy 
az életnek vannak nagy igazságtalanságai, a 
melyek nem méltók a czivilizált társadalom¬ 
hoz. Ezeket a gondolatokat juttatja kifejezésre 
írásaiban és ezeket a gondolatokat csoporto¬ 
sítja legújabb könyvében is. 

A könyv Problems of to-day a ma 
problémái, - czimet viseli. Ezek a problé¬ 
mák a vagyon, a munka, a szoczializmus. Ha 
csak elvont értekezés volna ezekről a kérdé¬ 
sekről, ennek sem volna több értéke, mint 
más hasonló írásoknak, Carnegie azonban éle¬ 
tének tapasztalatait szűri le benne, a melyekre 
akkor jött rá, mikor még semmije sem volt 
és mikor a milliók és az emberek fölött 
uralkodott. 

Érdekes mindjárt a kiindulási pontja. A nagy 
vagyon igazságtalanságot rejt magában, mert 
létrejötte nem emberi munka eredménye és 
inert bizonyos mértéken fölül több kényelmet, 
jólétet úgy sem tud biztosítani tulajdonosa 
számára. Ezt a mondást aláírhatná akárme¬ 
lyik szocziálista agitátor, pedig a különbség 
a szoczialisták és Carnegie fölfogása között 
óriási. Marx szerint a vagyon a meg nem 
fizetett munka egyenértéke, Carnegie szerint 
pedig egyszerűen a népesség szaporodásának, 
vagy a véletlennek a következménye. És neki 
gazdag praxisa van erre vonatkozó példákban, 

t van az amerikai farmer, a ki a múlt szá¬ 
zad harminczas éveiben megosztja birtokát 
két fia között. Az egyik termékeny, jól termő 
területet kap Pennsylvaniában, a másik köves, 
terméketlen talajt Manhattanon. Közben New-

A FOGATOK FELVONULÁSA. 
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York fejlődik, Manhattan beépül, az utóbbi 
milliomos lesz, a másik ellenben gazdag te¬ 
rületen, több munka mellett jómódban él 
ugyan, de az igazi nagy vagyontól távol áll. 

A mészáros, a ki ötven esztendeje a kicsiny 
Chicago mezővárosban telepedett meg, húski¬ 
rály lesz a körülmények kedvező összejátázása 
következtében, a másik mészáros kisiparos 
marad egy nem fejlődő városkában. A ked¬ 
vező időpont eltalálása a véletlen műve és 
ezt többé pótolni már nem lehet. A véletlen 
vetette meg az olajtröszt, vaströszt hatalmának 
alapját is. Azoknak vagyonosodása, a kik a 
kedvező pillanatban az áramlatba belejutottak, 
hétmérföldes lépésekkel halad előre. A nagy 
vagyonnak, a milliónak, eleven ereje van, 
a mely önmagában is működik, még ha gaz¬ 
dája nem akarná is. 

Ez az első igazság. A vagyon nem a munka 
és nem a takarékosság eredménye. Senki még 
akkora munkamennyiséget nem produkált, hogy 
abból milliomos lett volna és magától megvont 
czigaretták árán sem lett senki milliomos. És 
mert ez így van, mert a nagy vagyonok létre¬ 
hozása legalább is annyira érdeme a társada¬ 
lomnak, mint az illető egyénnek, az utóbbi 
fokozott kötelezettségekkel tartozik a társada¬ 
lom irányában. 

Az amerikai milliomosok nagy része alap¬ 
jában véve adakozó. A könnyen szerzett vagyon¬ 
ból szívesen tesznek nagy alapítványokat, nagy¬ 
városaikban állandóan szaporodnak a könyv¬ 
tárak, múzeumok, ingyenes főiskolák, melyek¬ 
nek a fölállítása egy Rockefeller, Astor, Gould 
vagy épen Carnegie «állítólagos» bőkezűségét 
dicséri. Önmagában a könyvtár, meg múzeum 
is nagyon szép dolog, de ez még nem meríti 
ki a milliomosok kötelezettségének mértékét. 
Az ilyen odadobott ajándék nem javítja az 
alant küzdő verejtékesen dolgozó százezrek 
munkáját, a kötelezettségek komoly formába 
kell átvinni és ez a forma csak az erős prog¬ 
resszív adó és az örökösödési illetéknek erős, 
esetleg 50—60 százalékig való fölemelése lehet. 

Szinte hihetetlennek tűnik fel, hogy ezt 
olyan ember mondja, a kinek van. A kinek 
semmije sincs, az könnyen hirdet ilyeneket, 
de talán az első eset, hogy olyasvalaki tegyen 
ilyen kijelentéseket, a ki birtokában van a 
vagyonnak, a melynek megszerzésében minden 
egyében kívül saját energiájának is volt része. 
Carnegie azonban látta azt az erkölcsi hanyat¬ 
lást, a mely az ilyen nagy vagyonok urainak 
gyermekeinél már az első generáczióban tapasz¬ 
talható, látta e sokszoros milliomosok belső 
életének sivárságát és így jutott egy ered¬ 
ményre azokkal, a kik kívülről hirdetik a 
milliók, a nagy vagyonok igazságtalanságát. 

Van-e hát egyáltalán jogosultsága a nagy 
vagyonnak, ha alapjában véve igazságtalan? 

Carnegie, a ki sajátságosán össze tudja egyez¬ 
tetni a szocziálista világnézletet a kapitalista 
felfogással, erre a kérdésre igennel felel. Van, 
mert a nagy töke teszi lehetővé a nagyban 
való és olcsó termelést és mert a nagy tőke 
a kisajátítás felé halad. Lényegében az egyénre, 
a nagy közönségre nézve nincs is különbség 
benne, hogy egy vasút, vagy a dohánytröszt 
az államé-e, vagy a magánosok kis csoportjá¬ 
nak birtokában van-e, a különbség az, hogy 
a magános inkább lehet vállalkozó és üzlet¬ 
szerűbben dolgozhatik, mint az állam. A kö¬ 
zönséggel itt is, ott is fizetett alkalmazott, 
hivatalnok,. titkár és igazgató érintkezik. 

A magánvállalatnak pedig inkább van mód¬ 
jában, hogy a szocziális igazságtalanságon eny¬ 
hítsen, mint az államnak. Ennek az enyhítés¬ 
nek módja pedig az, hogy az ilyen nagy ma¬ 
gánvállalatok fokról-fokra tegyék alkalmazot¬ 
taikat a vállalat részeseivé, részvényeseivé. Ez 
a szocziális béke és a társadalmi haladás útja. 

Még egy nagyon érdekes kérdésre felel meg 
Carnegie könyve: milyen a milliárdos belső 
élete ? Ez talán a legérdekesebb része az egész 
kötetnek. A kívül állók, a szegények, vagyon¬ 
talanok nagy serege úgy tekint föl a milliók 
urára, mint valami elképzelhetetlen jólétben 
élő félistenre, a kinek mindene megvan, a mit 
megkíván és a kinek igazán módjában van, 
hogy az életet élvezze. Nos hát ez a felfogás 
abszolút hamis. Bizonyos mértéken felül a jó¬ 
létet fokozni nem lehet, másrészt pedig a 
milliárdos tulajdonképen nem rendelkezik a 
vagyonával. Az annyira bele van fektetve va-
sutakba, bányákba, gyári üzemekbe, hogy vele 
szabadon rendelkezni nem tud, és nem lehet. 
Ez is a nagy vagyon törvénye, eleven ereje, a 
mely úrrá teszi őt birtokosa fölött. 

Specziálisan az amerikai multimilliomosok¬ 
nál pedig Carnegie tapasztalatai még szomorúb¬ 
bak. Odaát a pénz nem konzervatív, a vagyon 
megkötésére módokat nem találtak és nem is 
keresnek és a milliók a harmadik generáczió¬ 
ban átlag ismét szétosztanak, megsemmisülnek. 
A se'/' mádé man-eí, a kiknek ifjúsága, férfi¬ 
kora eltelik az aranyszerzés lázában, nem ta¬ 
nulják meg a kincsek élvezésének módját és 
különben is akkor jutnak el a «földi boldog¬ 
ság)) tetőpontjára, mikor már élvezni nem is 
tudják. Az a generaczió pedig, a mely az euró¬ 
pai régi családok átöröklött érzései nélkül jut 
a kincsek birtokába, szélsőségekbe téved, őrült¬ 
ségekben és aberrácziókban akarja a vagyon 
élvezésének módját megtalálni. Ezek a Carnegie 
végső konzekvencziái. Milyen tapasztalatokon 
kellett átmenni neki, mig ide eljutott, ki tudja 
megmondani. Egy érdekes, sikerekben gazdag, 
sőt teljes életnek egész eredménye az a köz¬ 
hely, hogy a pénz nem boldogít. Vájjon érde¬ 
mes-e hát küzdeni, tülekedni, viaskodni el-
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Bizonyos tekintetben ez kívánatos volna, mert a 
mai divat terén sok túlzással találkozunk. Annak 
kell neveznünk a másfél méter bó'ségű aljat, melyet 
oldalt fel kellett hasítani, hogy a nők lépni is tud¬ 
janak benne. Annak kell mondanunk ama most el¬ 
hangzott jóslatot is, hogy a nyár folyamán 12 mé-
leressé bővülnek az aljak. Egyik véglet követné a 
másikat — legjobb a középutat választani. 

Az eddig annyira kedvelt empire-ruha csillaga 
kezd lehanyatlani. Parisban már bővebb aljakat és 
hosszabb derekakat készítenek. Ellenben fentart-
ják az egyenes vonalat, még a kabátok világában is. 
Ezek képezik a rövid aljjal egyetemben a legked¬ 
veltebb, szinte nélkülözhetetlen tavaszi ruhát. Az 
uljak olykor ránczosak, máskor simák, még máskor 
kis tunikák díszítik gombokkal és sujtáshurkokkal 
egyetemben. A kabátok hosszúk, félbővek, alul oly¬ 
kor ívekben kivágottak. Ujjuk szűk, hosszú, megle¬ 
hetősen kényelmetlen. Anyaguk posztó, csíkos vagy 
koczkás angol szövet. Az utóbbi úgy készül, hogy 
egyik oldala sima, a másik koczkás. Ebből kerül a 
dísz, sőt esetleg kétfelé is viselhető a ruha, mely ez 
esetben természetesen különleges készítésmódot 
igényel. 

A gombnál nélkülözhetetlenebb díszt jelenleg 
nem ismerünk. Olykor egyesben, máskor tömege¬ 
sen látjuk a ruhákon, Bujtassál és selyemborítással 
egyetemben. Ez utóbbi jelenleg a sujtás verseny¬ 
társa lett és nem egyéb vékonyra összesodort se¬ 
lyemsávoknál, melyeket ép úgy kezelnek, mint a 
sujtást. Különösen tüllre alkalmazva kerül belőle 
rendkívül hatásos dísz. 

Minden párL-i nőnek legalább egy ilyen rövid, 
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esni a harczban és újra fölkelni? Érdemes-e 
és mi az igazi czólja az életnek? 

Kérdések, a melyre sem Carnegie, sem más 
nem felelhet meg. Tonelli Sándor. 

DIVATLEVÉL. 
A rohamosan változó és ötleteiben szinte kifogy¬ 

hatatlan divat ismét tömérdek meglepetéssel ked¬ 
veskedik híveinek. Mindenfelé azt a törekvést lát¬ 
juk, hogy a nők öltözéke művészivé fejlődjék. Ez 
magyarázza meg az antik, görögös redözet feleleve¬ 
nítését, mely szinte plasztikusan simul a nők ter¬ 
metéhez. Azonfelül a párisi asszony legfőbb törek¬ 
vése az, hogy öltözéke nemcsak divatos, de elsősor¬ 
ban egyéni legyen. Ennek kedveért tanulmány tár¬ 
gyává teszi önmagát: arczának, hajának, szemének 
színét, termetét, sőt természetét is. És éhez mérten 
alkotja meg külsejét, a legnagyobb gonddal vá¬ 
lasztva meg öltözékének még oly csekély részletét. 

Ez tulajdonképen hadüzenet volna a divattal 
szemben, melynek legerősebb alapja az általáno¬ 
sítás. Mert eddig a piaczra került néhány kalap¬ 
forma az egész czivilizált világon elterjedt s a nők 
szó nélkül elfogadták, így fedezte az új forma-elő¬ 
állításnak költségeit. A nők egyénisége ily módon 
teljesen háttérbe szorult az üzleti érdek kedvéért. 
Ha tehát most érvényesíteni kivánják egyéniségü¬ 
ket, ez tiltakozást jelent minden ellen, a mi vele 
meg nem egyezik. 
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kabátos ruhája van, melyet délelőtti bevásárlás, 
séta és egyéb teendői közben visel. A díszes uszá-
lyos ruhákra csak délután kerül a sor, a mikor lá¬ 
togatásait teszi. Olyan legyen e czélszerű ruha, 
hogy ne fogjon rajta sem a por sem az eső, sem a 
nap. Legczélszerűbb egy háromnegyed hosszúságú 
kabát, nem túlszűk ujjakkal. Egyszerű ingblúz, cse¬ 
rélhető vászongallérral, nyakkendővel. Végül pedig 
egyszerű, betűzött alj, esetleg fűzőövvel szabva. 

A látogató ruhánál elengedhetetlen a hosszú, 
szűk kabát. Elől hímzett vagy virágos selyemből 
szabott meUény fölött csukódik, gallérján is gya¬ 
kori a mellény színének megfelelő hímzés. Az alj 
sírna, de mindig általánosabb az uszály. E ruhák 
posztóból és selyemből egyaránt készülnek, de a 
kabátot olykor elütő színű szövetből szabják. Áx 
egybeszabott ruháknak jelenleg 100—120 cm. szé¬ 
les selymeket hozunk forgalomba. A mellény anyaga 
olykor tafeta, shantung, vagy toussorselyem. 

A nyakbodrok is rendkívül kedveltek. Az ügyes 
kezű nők minden maradékot felhasználnak e czélra. 
Kis darab csipke, lerakott tüll vagy batiszt elegendő, 
csak friss és lenge legyen. A nyakbodor és a mel¬ 
lény cserélése jelenleg általános, ezért kell belőlük 
több. így nem unjuk meg, ha kevesebb ruhánk van, 
mert mindig más, új jelleget kölcsönözhetünk neki. 
A nyár folyamán látni fogjuk a rövidebb ujjakat is, 
melyek mindenesetre jobban illenek a lenge ruhák¬ 
hoz, mint a most viselt, egészen megfeszülő, szinte 
a karhoz tapadó ujjak. Ekkor ismét uralomra ke¬ 
rülnek a már évek óta száműzött karkötők, melye¬ 
ket sokan nagyon kedvelnek és eddig nehezen nél¬ 
külöztek. 

A kalapokról egyelőre még némi tartózkodással 
szólunk, mert a minden idény beköszöntével lát¬ 
ható forrongás idejét élik. Legerősebben a minden 
karima nélküli, eredeti harangformát jelölik, mely¬ 
ről azt hisszük, hogy nem minden nő lesz hajlandó 
viselni. Eemóljük azonban, hogy az idény fejlődése 
folyamán még sok, mindenkinek megfelelő forma 
kerül majd forgalomba. A széles kalapok jelenleg 
kissé háttérbe szorulnak és míg eddig a karima 
volt óriás, most a fej növekedett meg hirtelen, még 
pedig magasságba. A virágdísz mellett sok selymet 
és gyönyörű színekben tartott tollat látunk rajtuk. 
Kedvesek és szépek az egyszerű, úgynevezett «mat¬ 
róz* kalapok. S . . . . . i Bella. 

MISS RANDOLPH UTAZÁSA. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta C. N. és A.. M. Williaimson. 

Ezekkel a szavakkal az ott̂  álló bérkocsik 
egyikébe vetettem magamat, így végződött a 
kellemetlen eset és még örvendhettem, hogy 
nagyobb baj nem történt. Abban a reményben 
éltem, hogy egy-két nap múlva elvihetem innét 
Miss Randolphot és az epizód véglegesen be 
lesz fejezve. De nem jó elhamarkodott illúziók¬ 
ban ringatózni. Meg kellett volna gondolnom, 
hogy a legjártasabb hazudozó is olykor elfe-
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lejti szerepét és igazat mond. A következő na¬ 
pon, azaz ma, keserű tapasztalat tanított meg 
erre. Nem történt semmi különös és mikor 
reggel Miss Kandolph elé járultam, hogy meg¬ 
kérdezzem, mit parancsol, oly szívélyes mo¬ 
dorú volt, annyira nem tért el viselete a 
megszokottól, hogy azt kellett feltételeznem, 
Mr. Payne elég okos volt az alkut tiszteletben 
tartani és minden indiszkrécziótól óvakodni. 
Beállt azonban az est; úrnőm utánam küldött, 
a miről a nagyérdemű kapus útján értesültem. 
Gyáva lelkiismeretem vagy valamely más belső 
szervem furdalását éreztem. Némi rémülettel 
kérdeztem magamtól, vájjon elárultak-e ? Ebben 
az esetben vagy ki fognak szidni, vagy két 
egyaránt nagy baj közül ér valamelyik: vagy 
kidobnak pompás állásomból, vagy be kell val¬ 
lanom minden késedelem nélkül, milyen ha¬ 
missággal éltem, minek mindenkép csak az 
lehet a következménye, hogy Miss Eandolphot 
elvesztem örökre. Igen kellemetlen érzéssel 
mentem fel, a cselédlépcsőt használva, -arra az 
emeletre, hol úrnőm ajtaján kopogtattam. 

Az ajtó csak be volt támasztva és még ko-
Ppgtatás közben hallottam Mary néni hangját, 
k l a legnagyobb megvetéssel így kiáltott fel: 

"Tőle kérdezni, nincs-e ellenvetése, ugyan-
ugyan! Azt hihetne az ember, hogy ön van 
szolgálatban, ő az úr. Nem szabad így visel¬ 
kedni vele szemben.. 

Nyilván az én kopogásom miatt félbeszakadt 
a beszélgetés. Miss Kandolph azt mondta, hogy 

izabad» és én benyitottam bőröltözetemben, 
egesz alázattal Alig mertem felpillantani a 

hölgyekre; mindamellett észrevettem, hogy úr¬ 
nőm imádni való volt fehér ruhájában, mely 
csipkében végződött az ezen átcsillámló gyö¬ 

nyörű nyak és két kar körül. Mosolygott és 
így reméltem, hogy még nem lát át a szitán, 
de a mosoly nem tetszett oly őszintének és 
derűsnek, mint rendesen; valami újszerű és 
erőltetett volt benne, miért ismét rósz sejtel¬ 
mek támadtak szivemben. 

«Brown, - - monda (és észrevettem, hogy 
Mary néni fenyegetőleg szegzi reá szemét), -
helyénvalónak láttam önt idehivatni és tudatni, 
hogy holnap még egy útitársunk lesz, ki né¬ 
hány napig velünk tart. Meglehet, hogy egy-
szer-másszor udvariasságból felszólítjuk, hogy 
ő hajtson, mert ő jól ért hozzá, és ha nem 
szólítanók fel, meg volna sértve. Arról azon¬ 
ban meg vagyok győződve, hogy ön jobban 
érti azt a mesterséget." 

Most már sejtettem, mi fog történni és össze¬ 
szedtem minden erőmet, hogy elviselhessem a 
csapást, de arczomon aligha meg nem látszott, 
hogy roszúl esik a dolog, mert a szegény 
leányka csak lígy ontotta a magyarázatokat, 
hogy valamikép sértve ne erezzem magamat. 

«Meg kell jegyeznem, — így szólt, — hogy 
az illető úr, Mr. Payne, családunknak régi ba¬ 
rátja és huzamos idő óta utazgat Európában, 
pihenés és üdülés czéljából. Túlságosan meg¬ 
erőltette magát és a munkától egészen kime¬ 
rült. Most az automobilját egy angol barátjá¬ 
nak kölcsönözte, Lord Lane-nek, kivel a Bivie-
rán fog találkozni. De most sem érzi jól ma¬ 
gát és különösen a vasúton menni nagyon ár¬ 
talmára van. Itteni orvosa figyelmeztette, hogy 
mindig szabad levegőn kell lennie, ha nem 

ZÁMORY MÁRIA MAGYAR NÉGYES FOGATA. 
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akarja, hogy régi bajába visszaessék; és Miss 
Kedison úgy vélekedik, hogy édes atyámnak 
igen roszúl esnék, ha nem szólítanék fel 
Mr. Paynet, ki ugyanarra tart, a merre mi, 
hogy útitársunk legyen. A Napier oly kitűnő 
kocsi, hogy bizonyára elbir négy utast ép úgy, 
mint hármat és azonfölül valamivel több pod-
gyászt is. 

«0h igen, ebben a tekintetben nem lesz ne¬ 
hézség*, — feleltem roszkedvűen. 

«És ugy-e bár, nem lát benne bizalomhiányt 
önmaga iránt, ha helylyel-közzel Mr. Payno 
vezeti a kocsit ?» 

Mary néni nagyot nézett, de angyali úrnőm 
erre egyáltalában nem vetett ügyet. 

Nincs megirva sehol, de örök "törvény, hogy 
a ki ember, ne tegyen úgy, mint az állat. Mi¬ 
után úrnőm oly gyöngéd figyelemmel volt 
<7iű/fe?<r-büszkeségem iránt, én sem mutatkoz¬ 
hattam ridegnek. Biztosítottam őt, hogy nem 
fogok megsértődni és nagyon hálás vagyok szí¬ 
ves figyelméért. Erőmtől telhetőleg, mondtam, 

kezni fogok az útitársaságnak hasznára 
lenni, feltéve, — természetesen, — hogy szol¬ 
gálatom nem vált feleslegessé, midőn immár 
oly jó barátja kiséri úrnőmet, ki az automobil 
vezetéséhez is teljesen ért. 

Vájjon mit tettem volna abban a nem igen 
valószínű esetben, ha Miss Eandolph szavam¬ 
nál fog? Képzeld el,, mit éreznék, ha egyszerre 
megfosztva bájos úrnőmtől és Napierem.től, 
szomorúan bele kellene nyugodnom, hogy egy 
átkozott csaló a leánynyal és a kocsival sze¬ 
mem láttára elrobog. Miss Bandolph sietett 
ennek még a gondolatát is elutasítani magá¬ 
tól, nyomatékosan kiemelve, mily becses az én 
c/iffu/fe»r-szolgálatom. Mindamellett igen ked¬ 
vezőtlen a helyzet. 

íme, nyakamba szakadt egy ember, ki úgy 
gyűlöl, mint az eb, ha megverték, gyűlöli azt 
az embert, ki végighúzott rajta és kit bizonyo¬ 
san megharap, ha meri tenni. Nem fordíthatok 
hátat ellenségemnek, hanem magammal kell 
czipelnem; és ha ennek nem adom meg keser¬ 
vesen az árát, ne legyek régi barátod, 

Jack Winston. 

Jack Winston Lord Lane-nek. 
Toulousc, deczember 16. 

Kedves Montié! 
Láthatod, mindig csak zaklatlak. Ki kell tár¬ 

nom szivemet, vagy valami bajom lesz — megüt 
a guta. Ha vetkeztem, bűnhődtem érte; és ha 
végig gondolom, hogy mi vár még rám, csak 
a legroszabbra nyílik kilátásom. Jól tetted, 
hogy utólag, az első levél megindítása után, 
hamarosan megírtad a másodikat, még éjfél 
előtt, így a másodikat is már szerencsésen 
megkaptam. Ebben a városban kézbesítették. 

Te úgy vélekedel, hogy legjobb volna, ha 
nyílt kártyákkal játszanék és feltárnám a valót. 
Ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Te 
nem vagy itt és nem tekintheted át a helyzetet 
úgy, mint én. Meg fogom magyarázni a ma¬ 
gam szempontjából, hogyan áll a dolog, mert 
azt hiszem, hogy te nem fogod fel helyesen a 
helyzetet. 

Minden szépítgetés nélkül beszélve, be kell 
vallanom, hogy csalással éltem, és Miss Ean¬ 
dolph természeténél fogva olyan, hogy rósz 
néven veszi, ha rászedték. Ha ez a Payne, kit 
bizalmasan csak Jimmynek neveznek, kiszima¬ 
tolja személyemre vonatkozólag a valót és hol¬ 
nap elmondja azt úrnőmnek, ez bizonyára na¬ 
gyon meg fog haragudni, még pedig teljes jog¬ 
gal, és - - _azt hiszem, — nehezen fog meg-
bocsátani. Épen mert ezt ösztönszerűleg érez¬ 
tem, engedtem mindent úgy fejlődni, a hogy 
magától történt. Úsztam a kellemes eszményeik 
árjával és a gyorsan elillanó órát Goethe szavai¬ 
val marasztaltam : «Időzz tovább, hisz olyan 
szép vagy», bár nem egyszer eszembe jutott, 
hogy örökre nem mehet ez így. De aztán 
kisebb-nagyobb akadályok is nehezítették a 
való föltárását. Én különben többé-kevésbbé 
mindig szem előtt tartottam, hogy Miss Ban-
dolph valamely napon meg fogja elégelni szol¬ 
gálatomat és a kocsit is, még pedig a dolgok 
legtermészetesebb fejlődésénél fogva, ha ezt a 
kimenetelt nem sietteti is valamely ctmtretemps, 
a mikor aztán semmivel sem lesz könnyebb 
előre jutni, mintha mindjárt most kellene ren¬ 
det csinálni. De az igazat megvallva, én re¬ 
ménylem, hogy a nehézség nem lesz legyőzhe¬ 
tetlen. Arra törekszem folyvást, hogy Brown 
módjára nélkülözhetetlenné tegyem magamat, 
mert ha ez sikerül, Miss Bandolph arra sem 
fog kedvet érezni, hogy Jack Winstont nélkü¬ 
lözze. Ebben a tekintetben még nem arattam 
teljes sikert, bár igyekezetemen nem múlt. En¬ 
nélfogva a válságos pillanatra még nem va¬ 
gyok kellőn elkészülve és ép azért félnem kell 
Paynetől. Igen, félek tőle, ezt a szót kell hasz¬ 
nálnom. És csak egy vigasztal, hogy ő is ép 
úgy fél éntőlem. 

A közönséges hazudó, ki csak megszokásból 
mond valótlanságokat, könnyedén veszi, ha 
rápiritanak és nevetéssel elüti valahogy, de a 
ki snob és kérkedő, nem úgy van ezzel. Jimmy¬ 
nek halála volna, ha kiderülne, hogy költött 
dolog a sok duke és earl-lel való ismeretsége, 
melylyel a maga czím nélkül szűkölködő mez¬ 
telenségét palástolta Miss Bandolph előtt. A ha¬ 
zugok e természetrajzára alapítom azt a remé¬ 
nyemet, hogy időt nyerek és így sikerül egye¬ 
bet is elérnem, a mit óhajtok. 

A mai napon, hogy nagyon jól mulass, csak 
a Napierre kellett volna ülnöd ötödik utasnak. 

Itt hallhattad volna Mary nénit, ki (mivel bi¬ 
zonyos fajtájú amerikaiak módja szerint imádja 
a czímeket) kérdésekkel ostromolta Jimmyt az 
ő előkelő angol barátjaira vonatkozólag. Sze¬ 
génynek elég kellemetlen volt e kérdésekre az 
én jelenlétemben felelni; hideg, gúnyos tekin¬ 
tetemet alig birta elviselni. 

"Ugyan miféle alakja van Burford herczeg-
nek, Jimmy? Igaz-e, hogy gyakran a királyi 
család tagjait is fogadja vendégekül? Volt-e 
ön nála, mikor a királyi párt szerencséltette 
házában ?» 

Szinte megsajnáltam Jimmyt, kire e kérdé¬ 
sek zúdultak. Különben is sokkal fontosabb 
érdekeim forogtak koczkán, semhogy a helyzet 
komikumát úgy élvezhettem volna, mint vala¬ 
mely más nem érdekelt tanú. De hagyjuk ezt, 
úgyis már nagyon messzire kalandoztam tár¬ 
gyamtól; visszatérek «Hekubához». 

Mikor a Gassion-hőtelből elindultunk, Miss 
Bandolph kijelentette, hogy most ő fog haj¬ 
tani. Azt hittem, hogy ezzel engem akar lekö¬ 
telezni. De Paynet ültette a legelőkelőbb helyre, 
maga mellé ; én pedig a tonneau-ba, kerültem 
Mary nénivel. Az én napom leáldozott! 

Miss Kedison méltóságán alóli dolognak te¬ 
kinti, hogy szolgájával társalgást folytasson, 
bár gyakran kényelmesnek találta utazás köz¬ 
ben a Bedeker helyett az én felvilágosításai¬ 
mat venni igénybe. Nem szeret elől ülni, en¬ 
nélfogva kénytelen volt tűrni, hogy fizikailag 
közelébe kerültem, de annál gondosabban ipar¬ 
kodott jelezni, hogy lelkileg igen magasan áll 
fölöttem. Azt hiszem, már jó régóta úgy véle¬ 
kedik, hogy többnek képzelem magamat, mint 
a mi tényleg vagyok, és egy cseppet sem lepett 
meg, hogy — mint értesültem — az ő taná¬ 
csára szólította fel úrnőm Payne urat a társa¬ 
ságunkhoz való csatlakozásra. Kétségtelenül 
arra számított, hogy ily módon én is vissza¬ 
kerülök az engem megillető helyre, a miben 
nem is tévedett. Ezenkívül, még mielőtt na¬ 
gyobb utat tettünk, mindenféle magukban véve 
apró jelekből következtethettem, hogy Jimmy 
nagyon kedvelt embere, sőt oly nagy mérték¬ 
ben az, hogy csak tőle függ, házasság útján a 
nénit nagynénjévé tenni. Szóval ők ketten igen 
jó barátok, és ha a tisztelt úr még nem talált 
alkalmat bizalmas úton rólam hátrányos dol¬ 
gokat mondani barátnőjének, nagyon félek, 
hogy a jövőben ezt a veszélyt ki nem kerül¬ 
hetem. 

Még nem voltunk messzire Pautól, midőn 
Miss Bandolph hátrafordult hozzám, a mi elég 
koczkáztatott dolog menet közben, de ezúttal 
az út egyenes volt és — a meddig a szem lá¬ 
tott - teljesen szabad. Félig-meddig remél¬ 
tem, hogy a vezetést rámbízza, de nem tette. 

"Mondja csak, Brown, - - kezdé, - - már 
előbb akartam kérdezni, nem láttam önt a mi¬ 
nap a golf-klubban?» 

A kérdésből magából nem találhattam ki, 
vájjon árulkodott-e Payne ellenem. Az arcz-
vonásokból sem olvashattam ki, mikép áll a 
dóig, mert Miss Bandolph megint előre fordult 
és hajtott. A mi Paynet illeti, ő engem most 
is — mint az elindulás kezdete óta — gőgö¬ 
sen ignorált. 

«Én, miss, a golf-klubban? - - siettem tilta-
kozólag közbevágni, bár nem tartottam lehe¬ 
tetlennek, hogy oly kitörést idézek elő, mely a 
szegény Brownt a levegőbe röpítheti, — ejnye, 
hiszen egy chauffeur be sem juthat oda.» 

(i Én is azt hiszem, hogy nem, - - felelt ő 
félvállról. — De láttam én ott valakit, a ki na¬ 
gyon hasonlít önhöz és Mr. Payne mellett járt, 
mikor én barátaimmal onnét kiléptem.» 

(i Most rám jár a rúd!» - - gondoltam. De 
Jimmy legelső szavai megnyugtattak. 

«0h, én nem ismerem mindazokat az idege¬ 
neket, kikkel a klubban esetleg egy pár szót 
váltok», - - válaszolt sietve; mire aztán más¬ 
felé terelte a beszélgetést, arra kérve Miss 
Bandolphot. hogy engedje őt hajtani. «Vagy 
száz mértföldnyi út van Toul-ouse-ig; erős 
kézre lesz szükség, mert a napok igen rövi¬ 
dek)), — tette hozzá elég arczátlanul. 

Erre én elvesztettem fejemet és vastag hibát 
követtem el. Úgy éreztem, hogy nem lehetek 
nyugodt nézője, ha Payne az én kocsimmal 
kísérletez, és meg nem gondolva, mit teszek, 
kiszalasztottam: 

"Bocsánatot kérek, miss, de bizonyos-e ab¬ 
ban, hogy ez az úr ért egy Napier vezetéséhez? 

Gazdám arra számított, hogy én vezetem auto¬ 
mobilját, melyet kölcsön adott és . . . » 

Micsoda szemrehányó tekintetet vetett rám 
az én isteni úrnőm! 

„De én úgy képzelem, hogy a míg a kocsit 
bérlem, azt tehetem vele, a mit akarok, termé¬ 
szetesen bizonyos mérték betartásával, — így 
szakította félbe szavaimat. - - Mr. Payne azt 
beszélte nekem, hogy sokszor volt alkalma 
Burford herczeg Napierjét vezetni. És ha az 
ön gazdájának kocsijában valami kárt tesznek, 
mialatt én bérlem, minden kártérítésre kész 
vagyok: ebben a tekintetben tehát nyugodt 
lehet.» 

A jól megérdemelt, de mindamellett lesújtó 
rendreutasítás után Miss Bandolph megállí¬ 
totta a kocsit, és ezt vigyázatlanságból úgy 
tette, hogy a gép működése is megszűnt. Mint¬ 
hogy megelőző este beleegyeztem abba, hogy 
Payne hajtson, most a számat kellett volna 
tartanom; de be fogod látni, hogy nehéz volt 
a kísértésnek ellenállnom. A kocsiról leszállva. 
kötelességtudó c]i(titffe»r módjára segítettem 
úrnőmnek, ki gyűlölt vetélytársammal helyet 
cserélt és természetesen az én dolgom volt a 
gépet ismét működésbe hozni, a mit meg is 
tettem. Mielőtt én félreállhattam, Payne meg¬ 
indította a kocsit, szándékosan oly gyorsaság¬ 
gal, hogy jó darabig szaladnom kellett az auto¬ 
mobil után, mígnem a tonnean-bü, vethettem 
magamat, különben elmaradtam volna. Midőn 
a kocsin termettem, szerencsétlenségemre Mary 
néni lábujjára hágtam. A néni egyet nyögött, 
mereven nézett rám és félig elfojtott hangon 
csak annyit mondott: 

«Ügy étien !» 
(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
Szven Hédin, a méltán világhírű bátor és tudós 

kutató a néhány nap alatt, a mikor fővárosunk ven¬ 
dégéül tisztelhettük, olyan nyilatkozatokat tett az ő 
nagy elődjéről, Körösi Csorna Sándorról, a mely a 
formájában épen úgy hasonlított a hódolathoz, 
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mint a lényegében — a lesajnáláshoz. Egy kegye-
letes szemrehányás elmés köntösében sietett meg¬ 
állapítani, hogy a mi, nála bizonyára kevésbbé 
szerencsés sorú tudósunkról mi kevesebbet tudunk 
a kelleténél, a külföld pedig még kevesebbet, mint 
a mennyit mi tudunk. Egyáltalában nincs rajta mit 
csodálkozni, ha Szven Hédin a maga tudományos 
eredményeinek a hatásáról tájékozottabb, mint Kö¬ 
rösi Csőm a Sándor bátor és nagyszerű kutatásai¬ 
nak a hatásáról, a minthogy az is nyilvánvaló, hogy 
őt nem a tudomány mindenki számára hozzáfér¬ 
hető mappájának ismerete, hanem sokkal nehezeb-

T A V A S Z I D I V A T . — KOSZTÜMÖK. 

ben megközelíthető világok térképének megállapí¬ 
tása tette világhírűvé és méltán ünnepeltté. Ha 
Szven Hédin a nyilatkozatával talán a Körösi 
Csorna Sándor munkájának kisértéküségét kívánta 
volna megállapítani, ez legalább is túlságos óvatos¬ 
ság lett volna a részéről, mert hiszen bizonyára 
nem akad olyan ember, a ki azt állítaná vagy a 
kinek csak eszébe is jutna olyasmit hinni, hogy az 
a munkásság az övét fölöslegessé tette vagy értéké¬ 
ben csak egy vonalnyival is megcsökkentette volna. 
Lojálisabb dolog föltenni, hogy a mi illusztris ven¬ 
dégünk nyilatkozata, ha nem is egészen alapos, de 
egészen jóhiszemű volt. Nem volt alapos, mert a 
Körösi Csorna Sándor nevét itt Magyarországon 
minden iskolát járt, művelt ember ismeri és mun¬ 
kássága a külföld tudományos litteraturájának is 
értéke szerint szereplő eleme, de azért teljesen jó¬ 
hiszemű lehetett a Szven Hédin nyilatkozata egy¬ 
részt az erről való tájékozatlanságban, másrészt ab¬ 
ban a tiszteletreméltó meggyőződésében, hogy a mi 
nemes emlékű, lelkes tudósunk érdeme még többet, 
még több elismerést, még több babért érdememé az 
utókortól úgy belül, mint kívül hazája határain. 
És ebben az illetékességét is elfogadhatjuk a kiváló 
és szerencsés tudósnak, egyrészt azért, mert ő csak¬ 
ugyan legjobban tudhatja, mit kellett mernie, tűrnie 
és szenvednie az ő magyar elődjének az eredmé¬ 
nyért, a melyet a tudománynak gyűjtött, másrészt 
mert a munka jutalmának a megszabásában és le-
aratásában határozottan nagyobb talentumot mutat, 
mint a mennyi erre való talentuma volt Körösi 
Csorna Sándornak. Ettől azonban a Körösi Csorna 
Sándor érdeme nem lesz kisebb. Sőt a Szven Hédin 
érdeme sem. 

* 
Ajándék és liálu. Valamelyik franczia vígjáték¬ 

ban mondja az az elmés és finom öreg úr, a ki a 
franczia vígjátékokban az elmés és finom dolgokat 
szokta mondani, a következőt: 

— Az ajándékozás nehezebb mesterség, mint ál¬ 
talában hiszik. Nincs természetesebb dolog, mint 
az, hogy a ki ajándékot ad, valamelyes hálát is vár 
érte. Az ajándéknak tehát se túlságosan kicsinynek, 
se túlságosan nagynak nem kell lennie, ha túlságo¬ 
san önzők vagy túlságosan önzetlenek nem akarunk 
lenni, már pedig a túlzástól mindig tartózkodni 
kell. Ha az ajándék nagyon értéktelen, annak, a ki 
kapta, nem igen lesz kedve hálára. Ha meg nagyon 
is értékes, akkor úgy megtölti a szívét örömmel, 
hogy a hála már nem fér el benne. 

Hogy ez az elmésség több, mint elmésség, annak 
most egv gyönyörű, értékes bizonyságát bámulhat¬ 
juk meg a Műcsarnokban. A Benczúr Gynla hatal¬ 
mas históriai képe mellé, a mely mindenkorra 
egyik legnevezetesebb remeke lesz a Szépművészeti 
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Múzeumnak, egyszerűen elfelejtették és ha a na¬ 
gyon érthető fiúi kegyelet nem reklamálja, talán 
örökre is elfelejtették volna jelét tenni annak, hogy 
ezt a gyönyörű alkotást néhai Mészáros Károly 
dús áldozatkészsége juttatta a magyar nemzet mű¬ 
vészi kincsei közé. Hogy miért felejtették el, annak 
a franczia vígjáték bölcs márkija elmondotta a ma¬ 
gyarázatát. Az ilyen hatalmas nagy ajándék értéke 
a hatásával egyszerűen legyűri, hátraszorítja és el¬ 
takarja a lagszebb, legnemesebb készséget is, a 
melynek megköszönnünk kellene, ha a gyönyörű¬ 
ségtől, a mely az ajándékból ránk árad, egyáltalá¬ 
ban eszünkbe jutna, hogy meg is köszönjük. Erről 
bizony szépen meg szokjunk feledkezni még azzal 
szemben is, a kinek rá a legközvetetlenebb jogczíme 
lenne. Hányan néznek meg például egy szép képet, 
szobrot, hányan olvasnak el egy jó könyvet, a nél¬ 
kül, hogy megnéznék, vagy, ha megnézték is, az 
emlékezetükben megtartanák, ki festette, ki faragta, 
ki írta? Csak az adósait nem felejti el az ember, az 
adósaágait készséggel elfelejti akkor is, ha folyton 
figyelmeztetik rá. Hogyne felejtené el az olyat, a 
mit úgy adtak, hogy soha se kérik meg tőle ! 

* 

A mátészalkai eset. A mátészalkai szerencsétlen 
albiró esete, a ki a mámorából arra a szörnyűségre 
ébredt, hogy emberölés gyanúja és vádja függ a 
feje fölött, nemcsak magának az esetnek az izgul-
masságával érdekes, de érdekes, sőt megrá/ó főként 
azért, mert a megsértett és kegyetlenül boszúálló 
erkölcs alakja szinte klasszikus erővel domborodik 
ki az egész tragédiából. E mellett az, hogy csak¬ 
ugyan az ittas albiró okozta-e a kötekedő kémény¬ 
seprő halálát vagy pedig ama sötét véletlenségek 
egyike dobta-e rá a gyanú véres fátylát, a melyek¬ 
nek nem egy társa szerepelt már híressé vált bűn¬ 
esetekben, szinte mellékessé vauk. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy az albiró szerencsétlensége, vagy 
bűne nem ott kezdődik, mikor az összeszurkált em¬ 
ber akár az ő, akár talán a más keze alatt véresen 
összeroskadt Ez a szerencsétlenség távolabbi ere¬ 
detű. Ennek a szerencsétlenségnek a fertőző és 
pusztító mérge már benne volt az első pohár bor¬ 
ban, a melylyel a boldogtalan albiró, már évekkel a 
mátészalkai tragikus eset előtt - - többet ivott a 
kelleténél. Az iszákosságot a mi törvényköjtjtvünk, 
helyesen-e vagy helytelenül, de nem tartja'az igaz¬ 
ságszolgáltatás útján büntetendő bűnnek, a milyen¬ 
nek -például az angol törvény minősíti. Szenvede¬ 
lemnek, betegségnek, defektusnak tekinti, a mely-
ellen a társadalomnak kell megtennie a magáét, a 
mennyire az erejéből telik! De azért ennek a szen¬ 
vedelemnek vagy betegségnek az ereje és elhatal¬ 
masodása ellen természetesen védekezni illik, kell 
és erkölcsi kötelessége nálunk is minden embernek 
az erkölcsi és az értelmi fejlettsége mértéke szerint. 

Ha egy kocsis ittasan megy végig az utczán, ez 
ellen inkább csak az esztétikai érzésünk háborog, 
mint az erkölcsünk, mert ez olyan embernek a 
gyengesége, a kitől a léleknek vagy az értelemnek 
nagy ellentálló erejét nem is követelhetjük. De egy 
biró, a kinek a hivatásából folyó kötelessége, hogy 
lélek, erkölcs és értelem dolgában magasan álljon, 
már elveszett ember, már megbukott, már magára 
idézte az erkölcs minden megtorló haragját, ha 
zsákmányául engedte magát egy ilyen gyöngeség-
nek. Itt kezdődött a mátészalkai biró tragédiája, ez 
a boldogtalan ember vétke, a mely egy sokkal na¬ 
gyobb bűn köntösét vette magára, hogy bú'nhődése 
és vezeklése is rettenetes legyen még akkor is, ha 
kiderül, nogy ebben a nagyobb bűn]>en ártatlanul 
vádolta meg a kegyetlen véletlenaég. 

* 
A potya. Egy napilap a színházigazgatóktól meg¬ 

szerzett adatok alapján húsvéti számában statiszti¬ 
kát közölt az évenként átlag kiadott potyajegyek¬ 
ről. Színházjegyről lévén szó, mindenekelőtt meg 
kell állapítanunk, hogy a potyajegyet nem való 
összetéveszteni a szabadjegygyei. A szabadjegy tulaj¬ 
donképen természetben való fizetés bizonyos ellen¬ 
szolgáltatásért: a napilapok szabadjegye például 
azért jár, mert az újságok közlik a színházak mű¬ 
sorát és szinlapjaii A potyajegy, az egészen más. 
A potyajegyért nem jár semmiféle ellenszolgáltatás. 

Ez egy ingyenes utalvány olyan gyönyörűségre, a 
melyért mindenkinek meg kell fizetnie a megszabott 
árat. A húsvéti statisztika tételei azt bizonyítják 
hogy Budapesten ugyancsak szép számmal vannak 
a kik részesednek ebben az előnyben. Minden olyan 
ember, a ki például a mesterségénél fogva alkalmas 
rá, hogy a potyajegyre való vágyakozásnak a közve¬ 
títője lehessen, a statisztika nélkül is tudja, hogy 
még jelentékenyen többen vannak azok, a kik pá-
Ivázoak rá. És ha ezeket az embereket megfigyelj 
két érdekes momentum ad tárgyat a gondolkodásá¬ 
nak. Az egyik az, hogy a kik a legnagyobb vehe-
mencziával pályáznak a potyajegyekre, korántsem 
mind olyan emberek, a kik rá lennének utalva, 
hogy ilyen módon szerezzenek meg maguknak \ a-
lami előnyt vagy szórakozást. Vannak közöttük igen 
jól szituált urak, a kiknél az a néhány korona, a 
mit a potyajegy lálszfilaq megtakarít a számukra, 
raeg se igen kottyan. Nem számíthatna akkor se, 
ha ez az összeg tizannyi lenne is, mint a mennyi 
valójában. Miért törik tehát magukat utánna? A lo¬ 
gika szerint való felelet ez lenne : bizonyára fös¬ 
vénységből. Csakhogy — és ez a második érdekes 
momentum — a valóság ráczáfol erre a feleletre. 
Eltekintve attól, hogy a potyajegyek szenvedelmes 
áhitozói között akárhány van, a kiből nemcsak a 
kapzsi fösvénység csúnya tulajdonsága, hanem még 
a takarékosság dicséretes erénye is hiányzik, tudva¬ 
levő igazság, hogy - - semmi se adatik ingyen. 
A szívesség sem ; só't igen sokszor ez legkevésbbé. 
A potyajegyes is megfizet a potyajegyért és pedig 
akárhányszor az ellenszolgáltatásnak olyan töme¬ 
gével és értékével, a mely aránytalanul nagyobb 
annál, a mit érte vagy általa megtakarít illetve 
megvásárol. A potyajegyes igen sokszor inkább té-
kozló, mint — smuczián. De azért mégis örömmel 
fizeti a dupla árát — a potyának. Miért ? Egysze¬ 
rűen azért, mert a maga élelmességének a diadalát 
élvezi és ünnepli benne bár ritkán tudatosan, a 
legtöbb öntudatlanul. Bizonyára igen naiv, szerény 
és kezdetleges fajtája az élelmességnek, de hát nem 
is a Napóleonok azok, a kik egy potyajegy megszer¬ 
zésére konczentrálják az ügyességüket és becsvá¬ 
gyukat. 

JftSÁKNAPI ÚJSÁG. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A múzsa búcsúja. Több, mint hatvan évi gyön¬ 

géd, benső viszony után most egy kötet verssel 
búcsúzik a múzsától l.évny József. A bucsuzást nem 
kell szó szerint venni, a búcsú bizonyára nem vég¬ 
leges ; az agg költő szivéből még frissen, kedvesen 
buzog a dalok forrása. Az öregségnek higgadt böl-
csesége, szemlélődő derűje érzik versein, de nem a 
fáradtsága. Ma is az, a mi fiatal korában volt: a 
természet gyöngéd lelkű énekese, a kit újra meg 
újra meghatnak és dalra ihletnek az évszakok képei, 
a szülőföld zöld erdős hegyei-völgyei, a Tátra felsé-
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ges ormai és sötét fenyvesei; a férfias hazafi érzés 
dalosa, a kinek jelszava : okosan szeretni a hazát, a 
lelke tele van aggodalommal, de hittel is nemzete 
jövőjéről, nem lesz játéka nagyhangú frázisok üres 
délibábjának, de annál komolyabban lelkesül min¬ 
denért, a mi igazán nemzeti ügy ; a barátság ének¬ 
lője, a ki fenkölt szavakban emlékezik meg rég 
elhunyt nagy kortársairól, Aranyról, Tompáról, 
ToldyFerenczről s kedves, meleg szavakkal köszönt-
geti még élő barátait; a vallásos megnyugvás köl¬ 
tője, a ki hisz az isteni bölcseségben s ezzel a 
hitével megnyugszik a szenvedések idején, tisztán 
tudja élvezni az öröm óráit; a horatiusi életbölcse-
ség vallója, a ki nem ostromol lázongva és vergődve 
fellegeket, békésen elhelyezkedik az élet megsza¬ 
bott korlátai között s minden végletben, minden 
ellentétben megtalálja a nyugvópontot. Milyen 
irigylésre méltóan harmonikus élet képe tárul 
élőnkbe Lévay József költészetéből! Hogy meg tudja 
becsülni még ma, hajlott öregségében is az élet 
apró örömeit, egy szép tájat, egy baráti szót, egy 
pohár bort! Még a múzsa "s, mely nem egyszer 
végzete a költőnek, jó barátnője, a ki puha kézzel 
lesimítja homlokáról a redőket, ihletésével fokozza, 
megifjítja életerejét, bajban békélteti, örömét meg¬ 
szaporítja. Lázadó szenvedély, komor tépelődés 
sohasem szántotta fel lelkét, az élet úgy suhant el 
mellette, mint egy bársonytollú madár, sohasem 
mutatta neki félelmes karmait. Sebet ha kapott 
mégis, behegedt, •— saját kedves hasonlata szerint 
olyan a lelke, mint az ifjú fa, melybe egy mély 
betűt vágtak : sebe volt az ; ma nem vérzi, rég ki¬ 
forrta, rég nem érzi. Az egykori sebek ma édes TOLONGÁS AZ ÁRUS-SÁTRAK KÖRÜL.-
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nagyon is méltóságosan hömpölygőnek. E megjegy¬ 
zéssel Vörösmartyra gondol, az ő hexametereit 
azonosítja a magyar hexameterrel, a mi nem egé¬ 
szen jogosult, mert vannak másféle hangzású hexa¬ 
meterre is kísérleteink ; hogy a legnevezetesebbeket 
soroljuk fel: Arany Elveszett alkotmány-Ának egyes 
helyei és Lehr Albert Hermán és Dorotlieu-for&i-
tása. Mi a magunk részéről nem ebből a szempont¬ 
ból tartjuk azt, hogy egy hexameteres Homeros-
fordítás, általában hexameterben írt költemény nem 
számíthat szélesebb körű közönségre. Mi élvezni 
tudjuk Vörösmarty hexametereit, mert egy klasz-
szikai cziczomában gyönyörködő, a méltóság és 
hangzatosság hatásaira törekvő kornak szelleméből 
keltek ki s ezért megvan a maguk levegője, jogosult¬ 
sága s ma is ép hatása. Az a hexameter azonban, 
melyet ma írnak, túlságosan érezteti az iskola ízét, 
ízlésünk, hangulatunk ellentétben áll vele. mester¬ 
kéltnek érezzük, vagyis nincsen vele semmiféle 
belső kapcsolatunk, idegen előttünk. Ezért okos 
dolog, ha Homerost az eredeti forma nyűgétől meg¬ 
szabadítva próbálják hozzánk közelebb hozni, mert 
a hexameteres forma, a melyet az eredetiben élvezni 
tudunk, mert egy test, egy lélek az eredetivel, — 
a fordításban szinte sorról sorra eltávolít a nagy 
görög eposztól, mennél tovább olvassuk, annál 
jobban érezzük idegenségét tőlünk s a magyar 
nyelv természetétől. Hogy most már csakugyan a 
Vérlcsy Jenő rímtelen magyar formája a legalkal-
masabb-e, vagy inkább válaszszuk a Baksay Iliász¬ 
fordításának párrímes formáját, arról most alig 
érnénk rá vitatkozni. Hamarjában csak azt állapít¬ 
hatjuk meg, hogy Vértesy fordítása nagyon derék 

emlékek s az egykori édes emlékek ma is megtar¬ 
tották édes ízüket. Lévay József most megjelent új 
verses könyv-e az 1898—1908. évek lírai termését 
gyűjti össze; nem egy a versek közül lapunkból 
ismerőse a közönségnek. Legnagyobb részük me¬ 
rengő líra, egy öreg, de minden gyöngédségét meg¬ 
őrzött szív ellágyulásainak emléke, aztán hazafias 
hangok, ünnepi alkalmakra írt szárnyaló költemé¬ 
nyek, apró, finom elme-szikrák, egy élet tapasztalá¬ 
sain átszűrt elme villanásai, néhány fordítás Burns-
, ból, Berangerből. A kötet végén az ősz költőnek 
fiatalkori 1848—49-ben írt versei vannak egy külön 
szakaszban összegyűjtve. Látjuk ezekből, hogy a 
csöndes temperamentumu Lévayt is mennyire 
magával ragadta annak a kornak lázas forradalmi 
hangulata s Petőfi mindeneken uralkodó szelleme; 
egyéniségének alapvonásai: a szelíd merengés, a 
ízemlélődő hajlam, a természet képeibe való el-

merülés, az érzés harmóniája azonban már ezekből 
a forradalmi lendületű, szónokias hangú versekből 
is kikiütköznek. 

Homeros Odysseája. Az Odysseának tudvalevő¬ 
lg két teljes fordítása van már: az egyik, a régibb, 
ozabó István ma már nagy részben elavult, de a 
maga idejében kitűnő szolgálatot teljesített mun-
kája a másik Kemenes (Kempf) Józsefé, mely 

néhány évvel ezelőtt jelent meg. Mind a kettő hexa¬ 
meteres fordítás. Most ezekkel szemben Vértesy 
Jenő a maga új fordításában új formát próbáira 

rímtelen magyar tizenkettős sort Próbálkozását 
losaavában azzal okolja meg, hogy a hexameter, 
mey a görögben eredeti, népies mérték, tehát 
hozzáillik a homerosi eposzok naiv hangjához, 

nálunk nem az hanem iskolai tanultság eredménye 
s fülünk túlságosan pattogónak érzi, másrészt pedig 
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munka, tiszteletreméltó becsvágy, szorgalmas ké¬ 
szültség és költői hivatottság terméke. A homerosi 
egyszerű, gyermetegsógével megragadó hangot leg¬ 
több helyütt nagyon jól eltalálja, nem kelti sehol — 
a mi nagy veszedelem - - a naivitás helyett a 
naivoskodás színét, sokszor ráismerünk a magyar 
sorokban az öreg Homeros hangjára. Bizonyára 
sokan vannak, a kik szívesen olvasgatnák az Üdys-
seát, ha nem kellene a formai nehézségek fáradtsá¬ 
gával küzködniök, ezeknek nagyon alkalomszerűen 
jön Vértesy Jenő fordítása. 

Olcsó könyvtár. Ez a nagy kulturális becstí vál¬ 
lalat, mely eddig megjelent több mint másfél ezer 
számában a magyar és a külföldi irodalom első¬ 
rendű termékeinek egész tömegét vitte bele a kö¬ 
zönség legszélesebb rétegeibe, most iiénii változást 
szenvedett. Nem minden melancholia nélkül nézzük 
ezt a változást, a mely abban áll, hogy Gyulai Pál 
megvált szerkesztésétől, az agg író nem birja már 
a vele járó munkát. Neve nem mint szerkesztőé áll 
már a legújabb füzet czímlapján, hanem — állandó 
kegyelet jeléül - - mint alapítóé. A szerkesztést 
lleinrich Gusztáv vállalta el, a kinek kezében biza¬ 
lommal láthatjuk Gyulai Pál örökségének ezt a 
részét. Az új régime első füzete a Kokoro, Lafcadio 
Jfearn világhírűvé vált könyve, apró rajzokban elő¬ 
adva talán legszebb, leghívebb és minden esetre 
legköltőibb irodalmi képe a japán nép életének s a 
japán népléleknek. Az angol származású szerző 
élete java részét egész néhány évvel ezelőtt bekö¬ 
vetkezett haláláig Japánban töltötte, úgyszólván 
félig-meddig, — már a meddig európai embernek 
lehet — el is japánosodott s e mellett elsőrendű 
iró is lévén, művészi erőre és belső igazságra párat¬ 
lan könyveket írt a messze keleti szigetország népé¬ 
ről. A Kokorot Woida Margit fordította nagyon 
gondosan az eredeti angol szövegből. 

A magyar vasúti jog foglalata. A «Közlekedési 
szakkönyvtár* czímű vállalatban, melyet Képessy 
Árpád osztálytanácsos szerkeszt, most jelent meg 
Barthos Andornak A magyar vasúti jog foglalata 
czímű, a maga nemében úttörőnek tekinthető mun¬ 
kája. A magyar vasut-ügy ma már annyira fejlett, 
jogviszonyai annyira bonyolultak lettek, hogy 
mindenkinek, a ki akár hivatásból, akár tanul¬ 
mányból foglalkozik a vasutakkal, szüksége van 
erre az útmutatóra, amely a legfontosabb és leg¬ 
bonyolultabb kérdésekben eligazítja. A munka meg¬ 
írására első sorban Barthos Andor volt hivatva, a 
ki mint a vasúti jognak tanára a közlekedési tan¬ 
folyamon s mint a kereskedelmi minisztérium 
egyik osztálytanácsosa, már másfél évtized óta 

állandóan foglalkozik e jogi stúdium elméleti és 
gyakorlati oldalával egyaránt. Feldolgozta az ide¬ 
vágó törvények, miniszteri rendeletek és nemzet¬ 
közi szerződések tömkelegét, éles ítélettel válogatta 
ki az országos és minisztertanácsi határozatok, elvi 
jelentőségű birói és közigazgatási döntvények kusza 
rengetegéből a szükséges és vonatkozó jogszabályo¬ 
kat, — mindenütt az eredeti jogforrásokra való 
hivatkozással — oly egyszerű és könnyen áttekint¬ 
hető rendszerbe foglalta a vasúti jog szerteszórt 
anyagát, hogy a mű úgy a jogászvilágban, mint a 
vasúti szakkörökben régen érzett hiányt fog pó¬ 
tolni. 

A «Fővárosi színházak műsora» czímű vállalat 
most új sorozatot kezd. új, az eddiginél sokkal tet¬ 
szetősebb alakban és kiállításban. Egymásután öt 
feltűnést keltett darab van egy-egy legújabb füze¬ 
tében : Lengyel Menyhért Falusi idyll és Földe* 
Imre Hivatalnok urak czímű színművei. Mind a 
kettő a Magyar Színház műsorából való. A harma¬ 
dik darab Blumenthal és Kadelburg kedvelt bohó 
zata, a Mozgófényképek, Heltai Jenő magyarosítá¬ 
sában. A negyedik Hauptmann Gerhart Henschi'l 
fuvaros-a, melyet Molnár Ferencz fordított ma¬ 
gyarra, az ötödik végre Szigligeti kedves vígjátéka, 
A mama, melyet mostanában újított fel a Nemzeti 
Színház. 

Új könyvek. 
A múzsa búcsúja. Költemények, írta Lévay 

József. Kiadja a Kisfaludy - Társaság. Budapest, 
Franklin-Társulat; ára fűzve 4- korona, vászon¬ 
kötésben 6 korona. 

Homeros Odysseája. Fordította Vértesy Jenő. 
A vallás és közoktatási miniszter támogatásával 
Budapest, Kilián Frigyes bizománya ; ára 5 korona. 

Kokoro. Irta Lafcadio Hearn. Fordította Woida 
Margit. «01csó könyvtár» 1531 — 1536. sz. Budapest, 
Franklin-Társulat; ára l'20 korona. 

A magyar vasúti jog foglalata. Irta dr Barthos 
Andor. Közlekedési szakkönyvtár. L sorozat. 6. 
könyv. Budapest. 

Fővárosi Színházak műsora 1. Falusi idyll. Irta 
Lengyel Menyhért. 2. Hivatalnok urak. Irta Föl¬ 
des Imre. 3. Mozgófényképek. Bohózat három fel¬ 
vonásban, írták Blumenthal és Kadelburg, magya¬ 
rosította Heltai Jenő. 4. A mama. Vígjáték három 
felvonásban, irta Szigligeti Ede. 5. Henschel fuva¬ 
ros. Dráma öt felvonásban, írta Hauptmann Ger¬ 
hart, fordította Molnár Ferencz. 

Mind az öt mű a «Fó'városi Színházak műsora*-
bán jelent meg ; Budapest, Lampel-Wodianer rész¬ 
vénytársaság. Egy-egy füzet ára 60 fillér. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: ROSZIK MÁTYÁS 

48-as nonvéd 80 éves korában Szarvason. — Kocsis 
GÁBOR földbirtokos, 48-as zászlóshadnagy 80 éves 
korában Kézclimarkosfalviín. — MIHÁLÍFALVI FE¬ 
RENCZ martonfalvi református kántortanító, 48-as 
honvédhuszáfőrmester 87 éves korában Kézdimar-
kosfalván. - - KATONA ENDRE magyar államvasuti 
felügyelő, gépészmérnök Budapesten. - - FEKETK 
JÓZSEF földbirtokos 89 é\es korában Vágsellyén. — 
Szombatsági VÉRTAN ZOLTÁN földbirtokos, Bihar 
vármegye törvényhatósági bizottsági tagja 52 éves 
korában Nagyváradon. — KIMLER LAJOS uradalmi 
felügyelő, Mosonvármegye törvényhatósági bizott¬ 
sági tagja, a mosonmegyei gazdasági egyesület al¬ 
elnöke, a mosonmegyei takarékpénztár részvény¬ 
társaság alelnöke és a Rábaszabályozó társaság és 
a Szigetközi ármentesítő társulat igazgató-választ¬ 
mányi tagja, 52 éves korában Abbáziában. — MÓDLI 
LÁSZLÓ Tolnavármegye nyűg. főpéntárosa 78 éves 
korában Pécsett. — VIEÁOH JÓZSEF kisenyedi ref. 
pap, a nagyszebeni egyházmegye volt közügy-igaz¬ 
gatója, törvényhatósági bizottsági tag 43 éves korá¬ 
ban Kisenyeden. — BODNÁR ENDRE vizsolyi plébános 
Vizsoly községben. — SZALÓCZY DÁNIEL református 
lelkész 70 éves korában Rimaszombatban. — Ki-
POSZTÁSSY JDSZTINIÁN, a cziszterczita-rend tagja, ok¬ 
leveles gimnáziumi tanár, az apátság szent-gott-
hardi uradalmainak kormányzója Szent-Gotthár-
don. — VELA PÁL nagyváradi gör. kath. kanonok 
79 éves korában Nagyváradon. - - STEIN FERENCZ 
nyűg. mónczföldi plébános 69 éves korában Szege¬ 
den. — DOBIECZKY JÓZSEF nyűg. ezredes, a Magyar 
Védó'egyesület megalapítója, később pedig a Tuli¬ 
pánszövetség és Védőegyesület igazgatója 58 éves 
korában Münkhenben. — KERTÉSZ SÁNDOR dr. sza¬ 
badkai tiszti főorvos Szabadkán. — Á VÉDIK LUKÁCS 
kerületi főesperes, örmény katholikus plébános, a 
Ferencz József-rend lovagja Erzsébetvárosban. — 
KOPECZEK FERENCZ, az orscva-járási alkotmánypárt 
elnöke, törvényhatósági bizottsági tag, 60 éves 
korában Orsován. — SPIHTA GYÖRGY, Zimony város 
egyik előkelő polgára, városi tanácsos 70 éves korá¬ 
ban Zimonyban. - - KRISTOFOLI FORTUNÁTÓ nyűg. 
dunai gőzhajóstársasági műszaki tisztviselő 81 éves 
korában Budapesten. — RUBRINYI SAMU magyar kir. 
adótáros 63 éves korában Karánsebesen. - - Ifj. 
LÓRY JÓZSEF SÁNDOR, Lóri József Sándor két éves 
kis fia. — KLAEMPFL ADOLF, Lajos bajor királyi her-
czeg főerdésze, 63 éves korában Sárváron. — PFEIF-
FER ISTVÁN, a főváros egyik legrégibb könyvkeres¬ 

ői*. Bernheim Mátyás temesvári egyet, orvostud, 
gyermekei, kik csupán a Nestlé-íéie gyermekliszt¬ 

tel lettek fölnevelve. 
Több évi orvosi működésem közben számos esetben volt alkal¬ 

mam a Nestlé-féle gyermektápliezttel való mesterséges csecsemőtáp¬ 
lálás áltnl elért kedvező eredményeket mpgfigyelni. Ezen tapasztala¬ 
taim alapján aztán, saját gyermekeimet: Mariskát és Steffit, 4 ik hó¬ 
tól kezdve a Nestlé-féle gyermekliszttel tápláltattam, mivel nőm maga 
tovább már nem szoptathatott, a dajkávnl való tápláláf-t pedig isme¬ 
retes okból kerülni akartam. Mint máskép nem is volt várható, Nestlé 
ez esetben is fényesen bevált. Gyermekeim, mint mellékelt fényképen 
látható, jól kifejlődött, erős izmos és piros pozsgás arczúak, mind ez 
ideig komoly betegek nem voltak. 

Hálából a geniália feltaláló Henri Nestlé vegyész iránt szívesen 
teszem fenti nyilatkozatot, s adom beleegyezésemet e sorok, s a fény¬ 
kép közzétételére. Megjegyzem, hogy azóta is gyakran rendelem Nestlét 
gyermekek táplálására mindazon esetekben, a midőn az anya maga 
nem szoptathat s m i n d e n k o r k e d v e z ő e r e d m é n y t konstatálhattam. 

Temesvár, 1908 november 21-én. 

Dr. Bernheim Mátyás 
egyetemi orvostudor, 

Temesvár-Józsefváros, Bonnáz-utcza 14. sz. 

CHINA-BOR VASSAL 
d k u kiállítás 19O6. I*?m»g-auM kit tat . 

lábbadaxék számára. *,tvág7gerjesztó, ide ( -
13866 ero.ité és vérjavitá » • » . 
Kitaii fa. 5006-nél több ormi »d««éM. 

J . SERRAVALLO, Tr ie . t . Barcelm. 
v*«*f»ft«l* a gyógyszertárakban ftOitem ttegekbM 

t t«.«Q, «(•» b u m atefekbu i l * m 

No most már teljesen elhagy a humorom! 
Friczi, fusson rögliin és gyorsan át és hozzon nekem mindjárt három 
doboz Fay-féle valódi sodeni ásvány-pastillál! Nem vagyok barátja 
az orvosságizedésnek. De ha már kell bevennem valami szert, mindjárt 
rendeset veszek, és az, a miot hallom, a Fay-féle valódi sodeni ásvány-
paslillák. Ezek kaphatók minden gyógyszertárban, drogueriaban és 
ásványvizkereskedésben dobozonként l K 25 f.-érl. Vezérképviselöség 
Ausztria-Magyarország részére: W. Tll. Guntzert, Wien IV l, 

Grosse Nengasse 27. 

PÁRISI BRILLIANS KIRÁLY 
Budapest, VII., Erzsébet-körűt 34. 
Ajánlja a mai kor legjobb ékazerutánzatait, 
mint: modern farosokat, gyűrűket, fülbevalókat, fésű-
:: :: két, karkötőket, nyak- f s őralánczokat. :: :: 

Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

| legenyhébb szappan g 
:: a bfir részére. :: 

Ma fáj a feje 
mely 10 perc* alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást 
Készíti B e r e t v & i s T 'umás gyógyszerész 

ne tétovázzék, hanem 
= = használjon azonnal 

elmulasztja. Ára 
Beretvás-pastillát^i 
f / . , . . í t s i , • * t r 

* * * * * 
kvrona 20 fillér. 

Orvosok által ajánlva. — 
- Kapható minden gyógyszertárban 
Három doboznál ingyen postai . » 

18. SZÍM. 1ÍVF01 

kedője 69 éves korában Budapesten. — MJ*HOVSEKY 
KiRÖLT nyűg. m. kir. erdőmester 73 éves korában 
Kolozsváron. — SCHAFFER IMRE dr. ügyvéd, törvény¬ 
hatósági bizottsági tag, 53 éves korában Szentgott¬ 
hárdon. — BRŐSZ GÍÜLA magyar államvasuti fel-
igyelő, 58 éves korában Budapesten. - SIMON 
AIÍDÁB, Simon József és neje egyéves fia Balassa¬ 
gyarmaton. 

Nagylónyai és vásárosnaményi LÓNYAY GÉZÁKÉ 
szül. bölsei Buday Anna 54- éves korában Budapes-
t e n '__ Özv. KRIBGBR PÁLNÉ, szül. Junker Lujza 79 
éves korában Kaposváron. — Özv. zágoni BODOLA 
JÁNOSNÉ, szül. baróthi Keserű Zsuzsanna 86 éves 
korában' Déván. — Özv. nagybányai HORTHY PÁLNÉ 
szül. ludányi Bay Katalin 63 éves korában Bereg¬ 
szászon. — SZINNTAY JÓZSEFNÉ, szül. Kovács Maka, 
18 éves korában Budapesten. — Özv. KERN VILMOSNÉ 
szül. Medveczky Henriett 51 éves korában Léván. — 
TÓTH MIHÁLYNÉ szül. Bekk Hermina 39 éves korá¬ 
ban Budapesten. — BODÓ ILONKA, Bodó Bertalan 
leánya Kolozsváron. — Kelenföldi TELKES ERNÖNÉ 
szül. Géczy Aranka 30 éves korában Budapesten. — 
Özv. ilsvai és zolnai LEUSTÁCH ADOLFNÉ, szül. felső¬ 
vattai Wattay Eóza, 84 éves korában Budapesten. — 
PETŐ ANNA volt m. kir. egyetemi főszülésznő Buda¬ 
pesten. — GASZNER KÁROLYNÉ szül. Kugler Mária 33 
éves korában Nagyváradon. — TEDESCHI BORBÁLA dr. 
a trencséni állami felsőbb leányiskola igazgatója 
Trencsénben. 

EGYVELEG. 
* A köröm növéséről Bloch franczia tudós na¬ 

gyon pontos vizsgálatok alnpjiín megállapította, 
hogy szoros összefüggésben van az életkorral. Na¬ 
ponkint a milliméter tíz századrésze az öt éves kor 
eló'tt, öttől 30 éves korig napi 14 századrész milli¬ 
méterig emelkedik s a 70 éves kor felé ismét nap¬ 
jában négy századrész milliméterig száll le. 

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

Kitünte té sek egész sorozata érte a Kálmán-féle 
Biborpaprikát, mert ez a legjobb. Árjegyzéket ingyen 
küld Kálmán József paprikanagykereskedő, Szeged, 
Dugonics-tér 16. 

Taff ét 

4fe • 
Pnlimm 
\DIUU1 l 
glfí l 
MUI1UIII 

lK:«f-t51 feljebb, 
ntve ** vámmente-

s e n . Minta postafordul-
tavai. Megrendelések bár¬ 

mely nyelven intézendök: 11990 

an Seidenfabrikt, I1 

A Bor- te Lithion-tarulmu 

Salvator-
forrás 
kitűnő sikerrel használtatik 

vesebajoknál, • húgyhólyag bán-
(almainál és kösz vénynél,* ez ukor-
betegségnél, az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál, 
Húgyhajtó hatásúi 

S6nnj«n «n*llU*t<t 
TelleJta u»Ut 

Sriapwtwi. lürútíi Édwinty L ináL 

Divatos kézimunkák 
M hozzávaló kellékek, f üggöny kongré, 110 széles mtr. 
rímek sodrottszálu konsré futó v. mi l l i enx kezd^e, anyap 

l kor . , 
iggal 4 K . 

• ' " - * • ! t . ' ' — J =• 

Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcza 11. 
Harisnya és keztyii különlegesség. 

v\ SARK API ÚJSÁG. 
t 

SAKK JÁTÉK. 
2637. számú feladvány Gamage P.-tól. 

(A t Western Daily .Merouryn 11. feladvényversenyén 
I. díjat nyert.) 

8ŐT*T. 

341r 

ax igazi iiiíívi'.sxlílokliíil árad és a melyről már mesz-
Bziről meg lehet ismerni a művészi munkát. 

Nem közölhetők továbbá: A múzsa csókja. —'Ar¬ 
nyak. — Csont. — Krisztus. — Kereszt. •— Egy kies 
tó bájos partján. 

KÉPTALÁNY. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

A 2610. sz. feladvány megfejtése Ehreastein Mórtól. 

1. Í3— Í4 Kd5xe6 (a) í. h7-hG 
2. Vb2-e5 f KeGxfT 2. Vb2-g2 t Kd5-c4 
3. Ve5— e7 f stb. 3. Vg2— c2 f stb. 

A 2611. számú feladvány megfejtése Kintzig .Róberttól. 
a. 

1. Hc2—el c6xb5 (a) 1. ___ ... cf>xd5 
2. Hel-í3 t matt. 2. Bd8-e8 f matt. 

Szerkesztői üzemlek. 
Fiam. Tavaszi dal. A «zsengék> bizony nem sokat 

ígérnek s alig adnak reményt arra, hogy az Ígért 
«jobbak» csakugyan jobbak is lesznek. 

A kis deák. Ez a deák-romantika talán kissé 
kopottas dolog már s ezért a különben ügyesen ver¬ 
selt vers nem hat elég frissen. 

A kis Ilonka. Mulassatok. Valakit várok stb. Egész 
halmaz vers, de nincs benne egy strófa sem, a mely 
arra vallana, hogy hivatott költő keze alól származik. 

Végzet. Kezdetlegesen, szinte dadogva írt történet; 
maga az anyaga, a mese sem valami érdekes, ebben 
a megírásban aztán teljesen ellapul. 

Messina. Jóindulatú, intelligens dilettantizmus, ép¬ 
pen az az összefoglaló, erő niugíLjiieg. benne, a mely 

A 12-ik számban megjelent képtalány megfej 
tése : Megválik, Itány zsákkal lelik. 

A Feleifis szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Stfi'kesztóséyi iroda : Budapest, IV., Beáltanoda-u. 5. 

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

Magyar királyi államvasutak Büdapesl-balparli üzlehezelőséé. 
14781/III. szám. 

Budapest ny. p. u. állomás nyitott rnkbelyein keze 
lendö kocsirakományu ámkra folyó évi 1247á. S'/ámn liir 
detményünkkel felemelt fekbérilletékre vonatkozó intézhe 
désflnket f évi április hó 8-án érvényen kívül helyeztük 

Budapest, 1909. évi április hó 10-én. 
Az üzletvezető helyette*. 

Magyar királyi államvasutak Üzletvezetőséé Kolozsvárt. 
í (1497, III. szám. 

HIRDETMÉNY. 
(CTjsinka állomás megnyitása az összforgalomra.) 
• A Fogaras-brassói h. é. vasút TJjsinka állomása 

mely eddig csak a kocsirakományokra \olt nugnyitva, f. év 
április hó 1-től fogva ez összes gyors- éé teher darabáruira 
is, illetve az összes forgal< mra megoyittatik. 

Az áruk elszámolása a Fogaras-brassói h. é. vasút 
dijsz ihása alapján a tényleges kilómét >r távolságok alapul 
vételével történik. 

Az igy megállapított díjtételek a Brassó és Brassó¬ 
bertalan átmenetnél fel. a Fogaras átmenetnél egész keze¬ 
lési illetékkel rövidítve alkalmaztatnak. 

Kolozsvár, 1900. évi április hó 1-én. 
Az üzletvezetőség. 

A jelenkor legtökclete-
:: sebb kézflnomitója. :: 

Elhanyagolt, érdes 
.-. vagy vörös .'. 

kezeket 3 nap alatt 
hársonypuhévá 4s habfeliirré.leszi. 
Egy üveg ára l korona. 
Kapható minden drogériában 
•: Fősiétknldési liely: :: 
VÖRÖSKERESZT DROGÉRIA 

Arad, Weitzer János-uteza 2. 

JOBB SELYEM 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Kíirolj-körút 2«., I. emelet 

és teljes fog¬ 
sorok száj¬ 
padlás nélk. 

Aranyfogkoronák, aranyhidak és mindennemű kaursiik 
fogazílok. melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el 
távolítása fölösleges. Tartós porcelán- és arany-t 
mesék. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, III évi jótállással 
kiek l nap alatt kielégiltelnek, megvárhatják. — Mérnkeit árak. 

Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. Nenfeld D. fogorvos volt teclm. assistense. (Lift.) 

FOGAK 

d . toft kézitáska 
különlegességek készítője 

CSÁNGÓ HENRIK 
Bndapest, IV., 

Mu/.eniii-köriit 3. sz. 
,Kossuth Lajos-n. sarok). 

a svájczinál 
nem létezik! 

Kérjen mintákat tavaszt és nyári újdonság..lukból 
ruhák és blnzok számára : Ottoman, Liberty, Cotolé, 
Crjpe de Chine, Louisine, Taffettas, Mousseline 
120 cm szóles, méterenként l kor. 2i> fill.-töl kezdve feke¬ 
tében, fehérben, egy- és többszínűben, valamint hím¬ 
zett blúzok és ruhák batisthól, szövetből, vászon- és 
selyemből. Csakis garantált szolid selyemkelmét árusítunk 
közvetlen mag-ánfeleknek bérmentve és elvámolva 

a házhoz. 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U. 24. (Svájcz.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító. 

Gyermekeknek, 
és 

'felnőttek¬ 
nek. 

Kiváló tá plálószer egész¬ 
séges és gyönge, a fpj-
lődésbep visszamaradt 
bármilyen korú gyer¬ 
mekeknek. Előmozdítja 
a csont és az izom kép¬ 
ződését, s ügy elhárítja 
és megszünteti a has¬ 
menést, bélhurutot és 
hányszékelést, mint 

semmi más szer. 

:: Kizárólag eredeti, lejsrjóbbaknak elismert :: 

„író angyal11 

gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NÖVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. J^fóí.., 
Választékkfilíemények. kedvező lemezesére fölvétel. Ár- •» 

lemez]eg-yzék ingyen és bérmentve. 

Dohitsch-Sauerbrunn 
Teljesen újonnan átalakítva. 

Császárfárdó, modem berendezett TÍZ-

Stájerország. 
Vunt, po»t» te távir*. 

terepkirák. - Kitűnő Ivóvi.. -
- Liftek. - Modern ciatornazii. - AJla 

fordőzenekar a hirneveB trieítinl vonósnégyes közreműködésével. 

Styrlaf ardő, újonnan installált szénsav-
ftt.dök. 

E l i s m e r t gyógryliely gyomor, bél, máj 
és Tesebtjoknál, chron. Biékrekedés, hámor-
rhoidák, epekő, elhízás, eznkorbetegseg, csnz, 
torok- és gégehurutnil, szirbtjoknáL K»rl»-
Iwd tf mrltn*-*^ forráwinos a»-

Finom toalett-szappan 
(löredék) ÜillatbaD, mini ittolya. 
ff»-öng)íiráz. orfrooa, pézsma, 
birévirá?. stb. kilója (Iá- 14drb) 
l K 80 f., postaköltség 90 liller. 
5 kiló bruite 9 korona iitáB«éiiel. 

Wien, IX., Alserstrasse 
ft SZJUB* T . U> 
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l'árallau és csodás hatású arczszépitfi és 
linomitó a Földes-Iéle -

Margit- créme 
főúri körökben használt készítmény. ZsirtalaD, 
ártalmatlan, rögtön szépít. Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit-pouder l K 20 f. három színben kap-. 
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek alkalmat¬ 
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
:::_:: a készítő : : : : : 
F Ö L D E S K E L E M E N gyógyszerész A r a d o n . 

Pirszén (koksz) 
a budapesti légszeszgyárakból, 

a legjobb, legtisztább és 
legtakarékosabb fűtőanyag. 

Leszállított árak 1909 április hó 1-től: 
diópirszén.__ 100 kg-kint helyt a gázgyárakban 4 K 32 f. 
darabos pirszén 100 • « t 4« 20 • 
ll.rend. pirszénlOO • • • 3 « 321 

Házhoz fuvarozás és berakásért a pinczébe: 
a) a balpart belterületén 100 kg.-kint 32 fillér 
b) a jobbpart belterületén (a budai 

légszeszgyárból) . . . __'. 100 
c) a Vár, Gellérthegy, Naphegy, 

Rózsadomb és környéke, Ó-Buda, 
a bal- és jobbpart külterületén, 
valamint a pesti gyárakból Budára 
történő szállításoknál ___ ___ . . . 100 

d) zsákolásért (250 kilogrammtól 
1000 kg.-ig kötelező) 100 
Tekintette1 az etmnlt téli hónapokban a szállitás körül 

beállott rendkívüli nehézségekre, kérjük a n. é. közön¬ 
séget, hogy pirszénszükségletét lehetőleg már a nyári 
hónapokban beszerezni szíveskedjék. 

Az igazgatóság. 
(Utánnyomás nem díjaztatik.) 

36 

60 

32 

irasre 
^ • i • • — — «, « lerméaetejtOTínre 

7S erméaet«WT$a»B 
ÖAVANYÚVÍZ. 

Legolcsóbb bevásárlási forrás 
saját készitményü 

oap-és esernyőkben; 
legnagyobb választék eredeti franczia 

reform-fűzőkben. 
melyeket mérték szerint is készítek. n a P " é s <i>ern\őüyár Budapest. Ki 

r á i y . B . u . és Deák Perenc-n.18. 

MA RGIT 
Bereg-ineg-ye. 

gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a légző¬ 
szervek huruton bántalmainál igen jó hatású még 
.-. .'. akkor is, ha vérzések esete forog fenn 

Megrendelhető: EDESKTJTY L.-nél Budapestenée 
a forrás kezelőségénél Munkácsé 

használjon eredeti K&rpáti-féle • » 

* BENZOETEJ-CREMET 
mert ez az egyedüli ideális kéz éa arcsflnomitó, csodála¬ 
tosan e l tünte t , n e p l ő t éa minden bőrt isztat-

Ári utasítással l korona, 6 doboz rendelésénél bérmentve 
küldi az egyedüli készitö : K á r p á t i J á n o s gyógyszer¬ 
tára A r a d I . Hpesten kapható Törők J.-nél Király-u. 12. 
Török S. operagyogyl. Andrássy-iit. Dr. Egger gyógyszer¬ 
tári Váczi-körút. iSeruda Nándor drogériája Kossuth Lajos-
: : : : utcia.—Utasítást díjtalanul küld a készitö. : : : : 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Anyáfc, óvjátok gyermeRelteket a hátgerinczelgörbiiléstol!! 

Nincs többé elgörbült test! 

Ha az én ntól nem ért, n Ipgisinertebb orvosok által aján 
lőtt Orthopad-támasztó fűzőmet használja. Mesésen köny 
nyü és liygienikus ! Vattázás nélkül elfödi az egész elgör-
biilést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze ! 30 éve fennálló 
testpgyenészeti müiutézetettbsn a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá: 
egyenestartókjárókészülékek, mfilábak és mükezek, 
cs. és kir. szab. KELETI-fele sérvkötók, haskötők. 
Új! Gummi - görcsérharisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬ 
közök. — Képes árjegyzék ingyen és bérmentve 
T f T T "FTT .T orvos-sebészi műszerek és 

xvJJi-i.EJj.j. «*. gnmnii4 r i lk.gyára . . . . 
Budapest, IV., Koronaherezeg-ntcea 17. szám. 

A jelenkor legkiválóbb börfinomitó 
találmánya s 

növényekből készült 
kristályáéra 
massza , a ^ ^ L \ . * oxidálja és nem sár-

gitja, mint a ZBÍTOS Benő-
c«5k- Ellenben fehéríti, üdévé és 

bársonysimává változtatja. Kapható min-
den drogériában. Próbatégely 50 f. n. üvegdoboz 

3 K szappan l, púder l E. Förakt. Bp. Báró ss-ntcza 91. 

A „Titania" 
gyorsgfjzmosóyép 

folnlmnl m i n ( l e n mosógé-

ienumnip ( , , i b á r m e |yk o n . 
kurrencziához tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lármával 
és piaczi reklámmal hirdot-
tctnek) ; 
mns hófi'hérre harmad annyi 
m u s időben, mint azelőtt ; 

megtakarít L5 

O L C S Ó de jó. 
Sok ezeráll üzemben és ogyan-
:: ennnyi az elismerőlevél. :: 
WF" Próbára is. ~9H 
Titania - mángorló. 

17-féle 
nagyság¬ 

ban 2— S 
keményfa-
hengerrel. 
mindenár-
fokozatban 
35 K-tól 

feljebb. Öl 
évi jótállás 

T i t a n i a - f o r r ó f a c s a r ó . 
elsőrendű paragummi henger-
reL Prospektusok, plakátok és 
refereneziák ingyen. Képvise¬ 

lők keresletnek. 
HTANIA- MÜVEK 

W e l a , Felső-Ausztria 20. sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt : mosógépeket, takar-
mány-gyurspárolo velőgépe¬ 
kel, síénaeereblvéket, szegecs¬ 
fecskendőkel, különzőket, slb. 
Részletfizetések szívesen en¬ 

gedtető jk 

Szép telt alakot, gyönyörű keb¬ 
let 6—8 hét alatt érhetni el a 
törv. védett >Büsteri»» nevű 
arany éremmel (Paris 1900, 
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬ 
tüntetett orientális eröporunk 
használata által. 30 Pontnyi lii-
zásbiztositva. Ártalmatlan. Fel¬ 
tétlen reális, nem szédelgés. 
Sok elismerőlevél. Dob^z hasz¬ 

nálati utasítással 2 marka. 
Postautalványon v. utánvéttel 
(portó külön) Hyg-ienisches 
Instltnt D. Pranz Steiner 
* Co Berlin 57. KiJhiggrálzer-
strasseG6. Budapesten kapható: 
Török Józsefnél, Király-u. 12 

HERZ EMMA 
ö cs. és kir. Fensége József főher-
czeg kamarai szállítója. Román ki¬ 
rályi jubileumi érem tulajdonosa. 
Grand I'rix nagy aranyérme és ke¬ 
resztje. Kitüntetve orsz iparegye-
sülel díszé nmével, továbbá London, 
Bécs, Budapest, Pécs, Milánó, Bu-
.•.•.'.' karest stb. slb. .-.-.•. 

Első magyar arany hímző telepe 
Bpest, Deák Ferencz-u. 17. 
Ajánlkozik legmavésziesebb kivitelű, 
mindennemű arany, ezüst és 
selyemhimzések, különösen 

zászlószalag-ok és templomi 
b e r e n d e z é s e k készítésére stb. 

Rajzokkal díjmentesen szolgál. 

BÜSZKE MINDEN HÁZIASSZONY 
jó hírnevére, válogassa meg tehát fűszereit, hogy a 

jó hírnevén csorba ne essék! 
Páratlanul legjobb fűszer a KÁLMÁN-féle szabad 

BIBORPAPRIKA, 
mert nem erős, remek szint ad és az ételnek felséges 
zimatot kölcsönöz. Még gyomorbetegeknek sem ártalmas. 
Csak eredeti és védett csomagolásban kapható 

a következő árakon: 
l kilós doboz 6.— kor. 
Vi • • 3.30 « 

V* kilós doboz 1.80 kor. 
Vs t • 1.— t 

Minden fűszer- és csemegeüzletben kapható. 
Tessék kísérletet tenni! Számtalan elismerő levél! 

Kálmán lózsef paprMiTitele, Szeged Dugonics-tér 16. 

Rozsnyay vasas china bora, 
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬ 
kor, nenrasthenia eseteiben. Egy 
Vt literes ttveg ára 3 .5O kor. 

A Rozsnyay-féle 
vasas chlna 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. 

Míg eddig a régi bőrbetegégek, alegkiiluobözobbsályos 
idegbajok (neiirathenia. ritatancz), a "ápkór. a női 
arczot elektelenitó pattan iok a női nemi zervek 
t olya okkal kombinált hnrnto megbetegedée inek 
kezeléenel csekély értékű idegen vizekre voltunk uUlvi, 

addig ujabban 12823 

a PARÁDI ARSEN 
olyan kincsünk v»n, mely minden eddigi arsensavas víznél 
(Roncegno Levico) hatásosabb, könnyebben eme thetö s 
manapság már, minthogy legelőkelőbb orvosi tekintélyeink fel¬ 
karolják s a fogyasztók egész serege dicséri hatásait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek örvend. 
£gy postaláda (7 palaczk) parádi aráén vastartalmú gyógyvljet 
Magyarország öasses postaállomásaira 6 korona 50 fillérért 

bérmentesen szállít a 
• cs. és kir. üdv. szál-
L * Utó, BUDAPESTEN. 

Kapható minden gyógytárban és megbízható fnszerkereskedésben. 

LOHR MÁRIA 
* * * * Ezelőtti KSOKFTJSS. * * * * 

Fiiknzletek: IVn Eskü-üt 6, VI, AndráMJ-út 16, 
VIII, JózMf-kOrút 2, IX, Calvin-tér 9, V, Harmln-

nad-ulexa 8, VI, Teréi-kOrút 89. 

Budapesti Takarékpénztári és Országos Zálogkölcsön R-T, 
Irodai i VI., Andrassy-ut 6 sr. a. isaj&t házában). 

Befizetett részvénytőke.- 10 millió korona. Eltogid betétek*, lenámtíol váltókat ét előley* 

i "Tv" IV. . --. — 18.. IVn Ferencziek tere 4. (ín 
vteza 47., VIIL, Józtef-körut t.. VIII., VII.. 

Első magyar általános biztosító-társaság Budapesten. 
I. Tűz-, szállítmány-, jég- és betörés-biztosítási Üzlet 

Ótvenegyedik évi zirszámla 1908 január i-töl deczember 3i-ig. 
KIADÁSOK BEVÉTELEK 

I. Tűzbiztosítás. 
Kifizetett károk és költségek 10.850,062'-

levonva viszontbíztoBÍtott 
Űrök és köl t ségek- _ 4 696 «8-48 

Füeíöbeo maradt károk tartalék.) _ 
Szerzési költségek a viszontbiztosított 

rész utáni bevétel levonásával _ -
JBvedelmi adó és bélyegtlletékek _ 
Postabérek — — — — — — — 
Adakozások kSzhasznn czólokra _ _ 
t tűzbiztositási üzletet terhelS igazga-

Usi költségek _ — — — — 
Behajthatlan követelések leirása _ _ 
l következő évek készpénz-dijtartalekH 

a viszontbiztosított rész levoná«a után 
és minden megterhelés nélkül _ 

n . Száll í tmány-biztosí tás. 
Kifizetett károk és költségek 545,604'W 

levonva viszontbiztosított 
károk és költségek _ _ 458,494 öl 

Függőben maradt károk tarl.iléka_ . 
Szerzési és igazgatási költs, a viszontbiz¬ 

tosított rész utáni bevétel levonásával 
i következő évek készpénz-díjtartalék* 

a viszontbiztosított rész levonása után 
és minden megterhelés nélkül — — 

ü l . Jégbiz tos í tás . 
tiízetett karok és költségek 2.540,052-40 

levonva viszontbiztosított 
károk és költségek _ _ J.517.9.r2'92 

fttggőben maradt károk tartaléka — 
Szerzési és igazgatási költs, a viszontbizto¬ 

sított rész utáni bevétel levonásával 
Bélyegílletékek _ _ _ - — — 
Behajthatlan követelések Ifiráss _ 

A folyó évben lejárt több éves jégbizt. 
esedékes tartaléka _- — _ 

A következfi évek díjtartaléka— _ _ 
IV. Betörésbiztosl tás . 

Kifizetett károk és költségek 35,221'65 
levonva viszontbiztosított 
károk és kéltségek _ _ 15.89876 

FöggSben maradt károk tartaléka... _ 
Sierzéíi él igazgatási költs, a viszontbiz¬ 

tosított rész utáni bevétel levonásával 
A következő évek készpénzdijtarlaléka 

a viszontbiztosított rész levonása után 
és minden megterhelés nélkül — — 

T. 1908. évi nyereség-számla. 
A f. é. t'zlftből fenmaradt nyereségért 

K. ,f. 

6153793!52 
623693J67 

117950929 
322154.'i!6 
12313S7S 

20000 ! -

1511099 
464181 

11500000-

9310995 
9785263 

2105305 

100000 

102209948 
434264 

23043894 
42080Í19 
2774-86 

533248,08 
3029727" 

II 
19529J95 

55446J54 

280000;— 

_2851S30J9J 

I . Tűzbiz tos í tás . 
Az 1907. évről áthozott készpénz díjtar¬ 

talék a viszontbiztosított rész levonása 
után és minden megterhelés nélkül _ 

Tűzbiztosításuk után bevett készpénz-
dijak és a f. évben lej. dijkötelezvé-
nyek és dijváltók . 10 697,ü71'15 

lev. töri. dijak 2 746.649-06 
viszontb. dijak és 
díjrészletek H 948,64fl'!5 9 695,294-20 

Az 1907. évben fUggóbeo maradt karok 
tartaléka _ _ _ _ _ _ _ 
n . Szállítmány-biztosítás. 

Az 1907. évről áthozott készpénz díjtar¬ 
talék ayiszontbiztositott rész levonása 
után és minden megterhelés nélkül 

Szállítmánybiztosítások útin bevett kész¬ 
pénzdijak _ _ _ 570,449 47 

levonva: törlesz¬ 
tett dijak- 28,588-70 

viszontbizt. díj. 435.25159 463,840-29 
Az 1907. évben függőben maradt károk 

tartaléka _ _ _ _ _ _ _ 
n i . Jég-blztositás. 

Az 1907. évről áthozott díjtartalék _ 
Jégbiztosítások után bevett készpénz¬ 

dijak _ _ _ _ 3.663.990-66 
levonva: törlesz¬ 

tett dijak _ 329,779-38 
viszontbizt. dij. 1.969,278-41 t.299,057-79 
Az 1907. évben függőben maradt károk 

tartaléka _ _ _ _ _ _ _ 
IV. BetőzésblztoBitás. 

Az 1907. évről áthozott készpénz díjtar¬ 
talék a viszontbiztosított rész levonása 
után és minden megterhelés nélkül 

Betörésbiztositások után bevett kész-
pénzdíjak és díjrészletek 347,681-31 

levonva: törlesz¬ 
tett dijak... 47,77126 

viszontbizt dij. 161.255'83 209,027-09 
Az 1907. évben függőben maradt károk 

tartaléka _ _ _ — _ 
V. Egyéu bevéte lek . 

Szel vény,takarok pénztári, váltó és e»yéb 
kamatok, valamint árfolyam-nyereség 
eladott értékpapírok és idegen pénz-
nemek után_ _ _ _ _ _ _ 

TArs-isági házak tiszta jövedelme 

VAGYON Mérleg-számla i9oS. évi deczember ji-én 

K. 

6500000 

1002378 
827136 50 

100000-

106609 
78999 81 

65835501 

1364932 

5169 

240000 

138654I2S 

8932? 

936517 M 
1373434 

TEHER 
llbelyezett tőkepénzek takarékpénztárok és 

bankoknál _ _ . — — — — — — 
3284,000 K B. é. Magyar földhitelintézet 

4»/«-os korona záloglevél _ _ 4 92'50 
2.949,000 K n. é. Magyar leszámítoló- és penz-

váltóbank 4»/o-os záloglevél _ _ á 98 50 
1.740,000 K n. é. Kisbirtokosok orsz. fKld-

hitelinlézeti (o/o-os záloglevél _ á 92 50 
074,000 K n. é. Pesti' magyar kereikedelmi 

bank *Vi%-os községi kötvény _ á 99 50 
1.000,000 K n. é. Pe.-ti magyar kereskedelmi 

bank 4% ős községi kötvény á 93'50 
1.000,000 K. n. é. Magyar jelz. hitelbank 

4W/0-09 községi kötvény á 98,50 
250,000 K n. é. Magyar ált. takarékpénz¬ 

tári *% záloglevél a a2'25 
330,000 K n. é. Aradi polgári takarékpénz¬ 

tár 5%-os záloglevél _ __ „ . 4 VT— 
244,000 K n. é. Temesvári első takarékpénztár 

4W/0-OS záloglevél ... _ _ 4 97.25 
105,000 K n. é. Kisbirtokosok ursz. föld-

hitelintézeti 50/,-os záloglevél _ á 100'— 
11963 drb Magyar-rranczia biztosító részvény¬ 

társasági részvény™ _ .- — á 200*— 
900 drb Bécsi elet- és járadékbiztosító inté¬ 

zeti részvény _ — _ _ 4 740.— 
t>49 drb Bécsi bizt. társasági részv. á 470'— 
$97 drb Hazai általános biztosító részvény¬ 

társasági elsőbbségi részvény _ 4 200'— 
A fenti értékpapírok stb. után az év végéig 

esedékes kamatok _ . - _ _ - - . 
Tiszti iselök és szolgák nydijalapjának értékei: 
1.995,000 K n. é. Kisbirtokosok őriz. földhitel¬ 

intézet 5'/o-os záloglevél 4 100'— 
Ezen értékpapírok utáu az év végéig esedé¬ 

kes kamatok _ _ — _ — — 
•Ormódi Ormody Amélie alapítványa" értékei: 
EO,6CO K n. é. Kisbirtokosok orsz. földhitel¬ 

intézet 4'/i°/o-os záloglevelek á 97-50 
Az év végéig esedékes kamatok _ _ _ 
Első magyar általános biztosító társaság 

'Tűzoltók segélyalapja* értékei, letétben 
a m. kir. állampénztárban: 

Leszámítolt és visazleszámitolt váltók _ 
Társkságí házak _ _ _ _ _ _ _ 
Különféle adósok: 

a) Pénzkészlet és maradványok a képviselő¬ 
ségeknél— _ _ _ _ _ — -

b) Maradványok idegen bizt. intézeteknél 
Jégbiztosítás) osztály folyó számlán _ _ 
Központi pénzkészlet- _ _ _ _ — 

199400 

273521 -."J 

4 9 3 3 5 -
371)50 

13 
74-25-,! 7 Sí 
860830B— 

2170664149 
9654%-20 
39301S-2ti 

7165499 

35973583^ 

H észvényalaptöke: teljesen befizetetl 
4000 egész részvény á 1000 frt és 
teljesen befizetett 4000 tél rész¬ 
vény á 500 frt _ _ _ - -

Társasági tartaléktöke _ _ — 
Külön tartalék*™ _ _ _ -
Jégbiztosítás! külSn tartalék 
Tüzbiztosit. díjtartalék készpénzben 

a viszontbiztosított rész levonásá¬ 
val és minden megterhelés nélkül 

Szállítmány-biztosítási 
díjtartalék készpénz¬ 
ben a viszontbiztosí¬ 
tott rész levonásával 
és minden megter¬ 
helés nélkül _ _ 100,000-— 

Jégbiztosítás! kész¬ 
pénz-díjtartalék a 
viszontbiztosított 
rész levonásával és 
minden megterhelés 
nélkül _ _ 30f,97Z-77 

Betörésbizt készpénz-
díjtartalék a vi¬ 
szontbiztosított rész 
levonásával és min¬ 
den megterhel, nélk. 980,ono-— 

Tűzbiztosítás! függő károk tartaléka 
Szállitmány-bizt. függő károk tártai. 
Jégbizt. függő károk tartaléka-
Betörénbizt. függő károk tartaléka 
Különféle hitelezők _ _ _ -

1995000— Előbbi évekről eddig fel nem vett 
osztalékok __.._ — — — -

~ Tisztviselők és szolgák nyupdijalapi* 
Az első magyar ált. bizt. társ. fél¬ 

százados alapja __ __ -_ — 
Első m. ált. bizt.-társ. «Lévay-a!api 
Első magyar által, biztosító-tár sasa f 

• Ezredéves alapítványi— _ _ 
ürmody Vilmos-alap _ — — _ 

. Ormódi Ormody Amélie alapítványa 
*- Első magyar általános biztosító tár¬ 

saság .Tűzoltók segélyalapja* _ 
Életbiztosítási osztály folyó száralán 
1908. évi nyereség _ — — -

* Al idei hozzájárulásokkal 42083(1 
kor. 85 fillérre emelkedett. 

•iOOOOOU 
6000000;-
500000-

H2369S >7 
9785263 

4342IH 
Í9529'95 

97216S58 

7 4 7 5 -
ZOI125B78 

500000-

100000-
100000— 
517375C 

7289483 
5:i9>93&77 
.35163091 

J597338338 

II. Életbiztosítási Üzlet. 
Negyvenhatodik évi zárszámla 1908 január i-töl decz. ji-ig. 

KIADÁSOK BEVÉTELEK 

Törlesztett kötvények dija 
Visszaváltott kötvényekért _ 
Halálesetek után kifizetett kár¬ 

összeg _ _ _ _ _ _ 
Lejárt kiházasitási tőkékért _ 
Kihazasitási biztosításuknál ha¬ 

láleset következtében díjvissza¬ 
térítés _ _ _ _ _ _ 

FUggóben levő károk és díjvissza¬ 
térítések tartaléka _ _ _ 

Függőben levő kiházasitáei tőkék 
tartaléka _ 

Évjáradék okért _ _ _ _ 
Viszontbiztosítási dluk 
Bélyegekért.. _ _ _ _ 
Irodai bér, postadijak, nyomtatv., 

üti s egyéb költségek _ _ 
Tiszti fizetések _ . 
Adóért _ _ _ _ _ 
Orvosi dijakért _ _ _ _ 
Szerzési és dijbehajtási költségek 
Bebajthatlao tartozások leírása 
Kisorsolt biztositások tartaléka 
Díjtartalék ez év végén _ _ 
1908. évi nyereség _ _ _ 

1428308 
2oti'.i:!ua 
43ZR5S1 
3777747 

56238 

791441 

Í70543 
491552 
714201 
382509 

1254436 
307536 
41408 

207M03 
1508015 

43017 
800C 

120090742 
1364240 

Í391.-OT3:! fiü 

A m. évből áthozott 
díjtartalék _ _ 

Befolyt dijak : ez év 
ben kiállított köt¬ 
vények után _ 

az előbbi évek¬ 
ben kiállított köt¬ 
vények utáu — 

a biztosított tőke 
emelésére fordí¬ 
tott nyeremények 

Illetékek _ _ -
Kamatjövedelem 
Múlt évi függőben 

volt károk és díj¬ 
visszatérítések 
tartaléka _ _ 

Múlt évi függőben 
volt kiháza-iitasi 
tőkék tartaléka _ 

K f. 

IH71Z5U5 

260796036 

1S293130|70 

95204 A-J 
4JB306U4 

5W3239 — 

69Í32770 

31931701 

VAGYON Mérleg-számla 1908. évi decz. 51-én. TEHER 

Értékpapírok- _ _ 100.702.355 40 K 
ugyanis: 

1760:300 Kor. n. é. m. kir. f/g-os kor. jár. 
91-15 K-val_ _ _ _ _ _ _ 

8.397,000 Kor. n. é. m. földh. 3Va»/o-os 
záloglevelek SS'oO K-val _ _ _ _ 

14.855,200 Kor. n. é. m. földhit. 4"/o-os 
talajjavítás! és szabály.zálogl.92 50 K-val 

15.596,800 Kor. n. é. m. földhit. 4»/o-os 
kor. zlgl. 92'DO K-val_ _ _ _ _ 

10.098,400 Kor. n. é. pesti m. kér. bank 
4°/o-os kor. zlgl. 93 50 K-val _ _ _ 

11.066.POO Kor. n. é. kisbirt. orsz. füldh. 
4Vt°/« z.-lev. 97-50 K-val _ _ -

6.973,100 Kor. n. e. m. orsz. kozp. tkp. 
4°/o-os zálogl. (ápril)!'3'50K-val _ _ 

493,100 Kor. n. é. m. orsz. kőzp. tkp. 
40/o-os zálogl. (jun ) 93'— K-val _ _ 

991,000 Kor. n é. m. orsz. közp. takp. 
4V2»/o-o9 zlgl. 98'50 K-val _ _ _ 

6.01)2,400 Kor. n. é. egyes, bpestí fóv. tkp. 
4°/o-o< zálogl. 93-50 K-val_ _ _ _ 

406,000 K. n. é. egye*, bpesti föv. tkp. 
4W/0-08 záloglevelei 99 K-val — — 

585,000 Kor. n. é. belvárosi tkpénztár 
*'/2°/o-os záloglevél 98-50 K-val _ _ 

9.754,600 K. n. é. pesti hazai első tkpt. 
egy. 40/o-os zlgl. 93'— K-val _ — _ 

5.287,900 Kor. n. é. m. jelz.-hitelbauk 
4°/o-os záloglevelei 93'— K-val _ _ 

1.000.000 K. n. é. m. jelz.-hitelbank 
4Vs"b-os korona záloglevelei 98'ÖOK val 

3/0,000 Kor. n. é. m. jelzálg-hitelbauk 
4'/í»/o-os zlgl. 98-50 K-val _ _ _ 

1.000,000 K n. é. m. leszámítoló és pénz-
váltóbank 4%-os záloglevelei 93'50 K-val 

Beszterczebánya - brezovaí és piski-vajda-
hunyadi vasúti els. kötv— _ _ _ 

250,000 K. n. é. első horvát tpénztár 
4'/«%-os záloglevelei 98'75 K-val _ 

440,000 K n. é. egyes, államad. 4Vu%-os 
ezüstjárad. (ápril) 97 25 K-val _ _ 

60,000 K n. é. egyes. Államad. 4»/»%-oj 
papirjaradék (febr.) 97'25 K-val _ _ 

7.880,000 Kor. n . é . t nes t páré.i/oi h. é. v. 
4u'o-os elsóbbs. kötv. 99'90 K val _ .. 

1.470.IXK) Kor. n. é. íRudolfbahm állam¬ 
adósság 4<Vo-os kötv. R5 10 K-val ._ _ 

1.000,000 Kor. n. é. Wiener Verkehrs-
AnlagenA-jleihe4o/().oa kötv.95 - K val 

61-2,400 Líre olasz SW/. -os járadék és 
kamatai _ _ _ _ _ _ _ _ 

Túlélési csoportok értékpapírjai: 
180 700 Kor. n. é. m.k. 4°/o-os korona-
járadék 81-15 K-val_ _ _ _ _ 

1908-ik évet illető kamatok _ _ -
Jelzálog-kölcsönök _ _ _ _ _ 
Kötvény-kiHcaőn6k _ _ _ _ — 
Viszontbizt. kötvény-kölcsüij.ik _ -
A közp. tartozása folyó számlán _ _ 
Vezér- és főügyuöksegek és uia.iuk tar¬ 

tozásai _ . _ _ _ _ — _ — 

Budapest, 1908 decz. hó 5i-ín 
? Steiner Jenő , 

életbiztosítási könyvvivő. 

160451; 
70114951— 
137*1060-
14127040 
9442004-
10789936 
66198(850 
468583 
976135 
5612Í44 
401940 
576225 
9071778 
4917747!-
9S5000 
364450 
935000 
1153374 81 

146876 

68350 
7872120 
1397970 
950000 
59606979 

16470805 
951908 275478% 

13168771 
440832 

5S92S3677 
396598507 

Díjtartalék: 
123.490,137-6-i K 

levonva a viszont¬ 
bizt. díjtartalékot 

3 395 39', 14 K 
Biztossagi alap _ 
Kiházasitási tőkék 

nyereménye — 
Függőben levő károk 

és díjvisszatéríté¬ 
sek tartaléka -

Függőben lévő ki-
hazasitasi tőkék 
ta r ta léka- _ .. 

Túlélési csoportok 
számláia_ _ _ 

Elnre fizetett dijak 
Fel nem vett nyere¬ 
mények 1907. évről 

Kisorttuit biztositá¬ 
sok tartaléka _ 

Viszontbiztosító in¬ 
tezetek és mások 
követelései _ -

1908 évi nyereség 

f. 

U009074351 
85585817 
729J3977 

79144 

-27054371 
16585! 
2345* H 

79 
8000 

16206642 
CI642403-!. 

30 

Gergely Tódor, 
a központi könyvezés főnöke. 

Az igazgatóság: Báró Harkány i F r igyes , László Zsigmond, 
Ormody Vilmos, Szende Károly, gróf Zichy Nándor. 

Bálában Adolf, aligazgató. 
A fenti zánzámlákat és mérlegeket megvizsgálván, azokat a törvény¬ 
ben s az alapszabályokban meghatározott elvek szerint készülteknek 
és azok egyes tételeit a fő- és segédkönyvekkel teliesen megeeve-
zőknek találtuk. Budapest, 1909 márczius 13-an. 

A felügyelő-bizottság: Berzeviccy Albert, 
Barchard-Bélaváry Konrád, Hajós József, Németh Ti tusz , 

báró Radvánszky Géza. 
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RÓZSATEJ 
kitűnő teint-ápolóüzer 2 K 
fiatalos üdegégel kölcsönöz a bőrnek, 
hal/snmszappan hozzá 60 t. 

itiiiinő fogápoló száj¬ 
víz KI. 7<i.foRpor 88 f. 

legjobb 
li:i jt'cstii s/ci' 5 l TANNINGENE 

Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 
Sötéls/őkére, barnára és feketére 

ANTON J. CERNY, Wien, levélre 
XVIII., Cári Ludwig-str. 6. Lerakat I. WallfischfT. 5, 

Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

l;íriti rU<i,/klállilii* 1ÍMHI. 

Kwizda-fele Reslitnlions- fluid 
moaóviz lovak (fámára 

- S/óvédjegy, czimke és cto'uugolas vélve. -

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

Kwitda-féle 
Restitutions - fluid 

csak a mellék-lt 
védj egy gyei va¬ 
lódi. Képes ár¬ 
jegyzéket ingyen 
és bérmentve 

Főraktár: Tőrük JOZSPl gyógy¬ 
szerész, Budapest, Király-n. l-' 

és Andrássy-ut 26. 

kellemes, hatásos hashajtószer 
felnőtteknek és gyermekeknek 

egyaránt. 
Enyhe és biztcs hashajtó, hatását orvosok 
többszörösen kipróbálták, s ezért a „Califig" 
néven ismert Kaliforniai Fügeszörp tisz¬ 
tasága és rendkívül jóhatásu tulajdonságai¬ 
nál togva állandó vagy múló székrekedés, 
emésztési zavarok és étvágytalanság esetén 
orvosok által ajánlott, szívesen használt szer. 
Különösen kell ügyelni a „Calitig" védjegyre 

L Minden gyógyszertárban kapható. Nagy üveg 3 kor. Kis üveg 2 kő 

Miért használja Ön a 

MENTHOL FOGSZAPPAN.T? 
Mert ez a legjobb és legolcsóbb fogtisztitószer. 
Legjobb azért, mert fertőtleníti, szagtalanítja a 
szájüreget, a fogakat fehérré teszi s a romlástól 
megóvja. Legolcsóbb azért, mert a menlhol fog-
szappan sokkal tovább ellait, niint az cnhüvelyes 
fogkrémek és szájvizek. — Ára gyógytárakban 
l korona. — Késziti SZTRAKA gyógysz. Moholon. 

egyi tisztítás, ruha- 2— 
festés, gözmosás 

ozimü ismertető füzetet bárkinek bérmentve 
küld Haltén berber Béla, Kassa. A..A..A..A.A..A. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiniiiiiiniiiiniiiiniiiniiiiiiiiniiiiiiinniiiiiiiiiiHiiinHiii" 

V 

BLÚZOK 
FALÜDI LASZLÖ 

costum és pongyolák — 

BÜTOR Ízlésen éa szolid kivitelben, 
teljes lakberendezésekkész¬ 
pénz T agy részletre kapható 

Sárkány I. 
butoriparosnál, Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 26. sí. 

műhely és raktár. 

Szücsmester 
SCHWARTZ MÁRTON 

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

Dús választék 
szőrme árukban. 
Mérték utáni rendelések. 
FIGYELEM ! ! ! 
:: 50.0OO pár czipő! :: 
4 pár czipö csak K 7.5O 
Több nagyobb gyár lizetésképle-
lensége következteben megbizattam 
nagyobb mennyiség árunak plaiiá-
sára mélyen eló'lállilási áron alul. 
Eladok tehát 2 pár úri, 2 pár női 
fűzős czipó't jól elkészítve, elegán¬ 
san kiállítva összaseu 7 K 50IÍII.-
ért. — Nagyság ezenliméterekben 
adandó meg. — Küldés utánvéttel. 
S . U R B A C H pzipö- kivitel 
K r a k a n 8 8 . Kicserélés meg¬ 
engedve, vagy a pénzt visszaadom. 

Telt kebel elérésére. 
. 

Szép keblet szerez-
m, ma már nem ké¬ 
pez titkot a liöl»v 
világ előli, >raiá, 

' P i l u l e s O r i -
entalesi(ke-
leti labdacsok) 
csodálatos ha-

| tása ismeretes 
Ezek a pilulák 

valóban 
azon tulaj-bírnak. 

^ ^ — -- - - hogv a 
keblet kifejlesztik, megszilárdítják 
és ii'jáalakilják, ép ügy a nyak és 
•vállcsontok üregeit megszüntetik 
az által, hcigy a kebelnek kecses 
teltséget kölcsönöznek a nélkül. 
hogy a derekat kibővítenék. A 
k e l e t i p i l u l á k főleg keleti nö¬ 
vénykivonatukból készülnek s n 
ártalmas arzéntől teljesen mente¬ 
sek. Hatását nem szabad hasonló 
czélú más külső vagy belső hasz¬ 
nálatra szolgáló szerrel összeté¬ 
veszteni. Egy több mint 20 évi 
eredmény a P i l u l e s Or i en ta -
l e s hírnevét megerősítette annyi¬ 
ra. hogy úgy a fiatal leánynak. 
mint az asszonynak az egyedüli 
eszköze arra, hogy telt s szilárd 
kebelre tegyen szert. Könnyű és 
diskrét kezelés, tartós eredmény 
már 2 havi használat után. Egy 
liveirerske használati utasítással 
6.45 kor., utánvéttel 6.75 kor. Fő¬ 
raktár Budapesten Török József 
VI., Király-utcia 12. Prágában 
Fr. Wittek & Co.Wassergasse 19. 

Évi h a t húzás l.OOO,OOO, 5OO,OOO, 3OO,OOO, 2OO,OOO, 1OO,OOO, 75,OOO koronás 
főnyereményekkel és számos nagy melléknyereménynyel. 

Legkisebb nyeremény 140 K készpény. és egy nyereményjegy, mely utóbbit készek vagyunk drbonként 50 Kárban megvenni. 

B^" Legközelebbi húzás f. hó 24-én *>OO9OOO koronás főnyereménynyel. "̂ ffl 

A Magyar Jelzálog-Hitelbanki Konverzionális Sorsjegyeket, 
melyeknek 

főnyereménye <3Cjy 1HÍ11ÍÓ korona, 
következő alapon adjuk el: 

I. Készpénzfizetés ellen a napi árfolyamon, vagyis jelenleg drbként 124 K árban. 
a) A sorsjegyeket utánvéttel Yagy a naptár előzetes beküldése ellen portómen¬ 

tesen küldjük. 
6) Darabonként H), korona előleg beküldése ellen a sorsjegyeket szám¬ 

jegyzék kiadása mellett és azonnali nyereményjogosnltsággal a vevő részére őrizetbe 
Tesszük és a jelenleg 124.— koronát kitevő napi árból hátralékos 114.— koronát a vevő 
terliére írjuk, mely hátralékból 14.— korona I9O9 junins hó l-ig küldendő be, mig a 
fennmaradó 100 korona, föltéve, hogy váratlan áresés nem áll be — tetszés szerinti 
részletekben törleszthetö. A megterhelendő bátralék utáni kamatok, melyeket 1ÍI09 decem¬ 
ber hó 31-ig kedvezménykép BVJo/o-ban állapitnnk meg, negyedévenként utólag fizetendők. 

I I . Részletiv a'akjában, darabonként 30 havi 5 koronás részletekre. 
A megrendelőjegy és az első részlet beküldése ellen küldjük nz 18831. évi XXXI. 

t.-ez. értelmében kiállított, a sorsjegyek számait és sorozatait feltüntető részletivet, mely¬ 
nek alapján a lészletív vevője már részt v é s / a húzásokon és az összes rész¬ 
letek leBzetése után a sorsjegy tényleges tulajdonába jut. 

lyérvények, 
melyek a folyó hó 21-én megtartandó húzáson 200.— korona n. é. A és B betűs sors-

' játszanak, darabonként !> koronás á r o n kaphatók. 

Szíveskedjék az alanti megrendeló'-jegyeket felhasználni és kívánságra készséggel szolgálunk eló'.etes felvilágosításokkal. 

„ H E R M E S " Magyar Általános Válfóiizlet Részvénytársaság Budapest, IV., Koronaherczeg-iifcza 5, 
Takarékbetéteket ; í S e í ^ : : ^ S - Safe-di-posit kisorsorolásból eredő árvcsz-

t e s é g ellen, biztosítunk. 

A kiadásunkban megjelenő „HERMES" sorsolási ellenőr előfizetési ára évi 2 korona. 
MegrendelőjegY készpénzfizetésre. 

„Hermes" Magyar Altalános Váltóüzlet 
Részvénytársaságnak Budapesten. 

Ezennel felkérem Önöket, hogy hirdet¬ 
ményük alapján . <lar:ilt magyar jcl-
záloghilelbaukt konverzlonálls sors 
jegyet portómentesen ezimemre elküldeni 
szíveskedjenek. 

Az ellenérték fejében a 124— korona 
vagyis koronát szíveskedjenek 
a küldeménynek utánvenni, — postantal-
ványnyal köldök. — 

Kelt 

Olvasható aláírás: 

Pontos ozün: 

_ 1 9 0 9 . 

Megrendelőjegy 10 K előleg beküldése eselén. 
„Hermes" Magyar Altalános VilUiizlet 

Részvénytársaságnak Budapesten 
Ezennel megrendelek Önöknél hirdetmé¬ 

nyük alapján darab magyar jel-
záloghftelbanki konverziónál!* sors¬ 
jegyet darabonként 124.— korona árban és 
kérem, hogy a sorjegye t részemre őri¬ 
zetbe venni és nekem a számjegyzéket be¬ 
küldeni szíveskedjenek. 

Előleg fejében küldök darabonként 10 
koronát, vagyis koronát posta¬ 
utalványon és kérem, hogy engem a hátra¬ 
lékos összeggel megterhelni és nekem a 
szükséges nyomtatványokat aláírás végett 
beküldeni szíveskedjenek. 

Kelt_. -1909_. 
Olvasható aláírás: 

Pontos czim : 

Megrendelője^ résztetivre. 
„Hermes" Magyar Általános Váltóüzlet 

Részvénytársaságnak, Budapesten. 
Ezennel megrendelek Önöknél hirdetmé¬ 

nyük alapján egy az 1888. 6vi XXXL t.-cz. 
értelmében kiállított részletivet 

darab magyar jelzáloghltel-
bankl konverzionalis sorsjegyről 

darabonként 30 havi 5 koronás részletfize¬ 
tésre, és felkérem Önöket, hojjy a részlet¬ 
ivet ezimemre beküldeni szíveskedjenek. Az 
első részlet fejében koronát kül¬ 
dök Önöknek postautalványon. 

Tudomásul veszem, hogy az eredeti sors¬ 
jegyek átvétele alkalmával a törvényes be 
lyegilletékek és felmerült portóköltségek 
általam megtérítendők. 
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Me*rendelőjegy ígérvényre 
, , ' érmes" Magyar Á'ta'ános Váltóüzlet 

Részvénytársaságnak Budapesten. 
Ezennel megrendelek Önöknél hirdetmé¬ 

nyük alapján darál) Ígérvényt, 
a magyar jelr'.áloghitelbanki konverzionális 
sorsjegyeknek 1909 április 24-én megtar¬ 
tandó húzására és a darabonkinti 0.— ko¬ 
ronás ár fejében koronát 
postautalványnyal czimükro elküldtem. 
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17. SZ. 1909 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

HÓIT S Y PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, ÁPRILIS 25. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

P, , f i . . . f Egész évre _. _ 18 korona. A iVi/djtroníkdi-val 
i Félévre _ _ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

feltételek : [ Negyedévre _ _ 4 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a poetailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

BENCZÚR GYULA KÉPE. 
ATIOLCZVANAS évek elején történt, hogy az 

akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
Trefort Ágoston, idegenben élő kiváló mű¬ 

vészünket, Benczúr Gyulát, a müncheni aka¬ 
démiáról haza hívta és egy újonnan felállított 
művészi felsőiskola élére állította. Benczúr 
minden kecsegtető kilátások nélkül ott hagyta 
dicsősége színterét és hazaköltözött Budapestre. 
Követték azon művészek is, a kiket az ő ki¬ 
alakuló művészi egyénisége körébe hódított. 
Rövid pár esztendő alatt felépült Budapest fő¬ 
város áldozatkészséges támogatásával a Bajza-
utcza művésznegyede. A szerény műtermek¬ 
ben szorgalmas munka folyik és a régi And-
rássy-úti Műcsarnok kiállításain új tehetségek 
nevei tűnnek fel az ismeretlenség" homályából. 

Benczúr Gyula kitartó munkásságát a siker 
koronázza. 

Az úttörés nehéz munkájában pedig igen 
szerény körülményekkel kellett egyelőre meg¬ 
elégednie. Abban az időben a kormány na¬ 
gyon keveset juttatott a képzőművészetek tá¬ 
mogatására. Nem voltak meczénások. Csak a 
kissebb méretű és árú műtárgyak találtak néha 
vevőre. 

Tizenöt esztendei vajúdás után végre javul¬ 
nak a körülmények és a kormány maga tekin¬ 
télyes összeget utal ki a közoktatásügyi mi¬ 
niszter kezeihez a czélból, hogy az újonnan 
épülő Szépművészeti Múzeum számára meg¬ 
szerezhesse a kiválóbb műtermékeket. 

A megrendelésekkel elhalmozott művészek 
munkásságáról beszámol az ezredévi kiállítás 
új Műcsarnoka. Új nevek, új tehetségek kerül¬ 
tek a nyilvánosság elé. A kormánynak azon 
dicséretre méltó fáradozása, hogy történelmi 
festményekben örökíttesse meg az elmúlt ezer 
esztendő dicsőséges korszakait, sajnos azon¬ 
ban nem sikerült. Alig három-négy művészi 
alkotás akadt az elkészült megrendelések kö¬ 
zött, mely kielégítette a várakozásokat.' Ezek 
is kisebb igényű történelmi epizód-megörökí¬ 
tések voltak. 

A lezajlott ezredévi ünnepségek azonban 
annyi festői jelenetet tártak elő, hogy önként 
kínálkozott az alkalom, ezek valamelyikét egy 
nagyobb szabású műben megörökíttetni. Régi 
igazság, hogy a legjobb történelmi festmény 
^ d i g az, a mely a cselekmény korában, 
közvetlen szemtanú kezétől származik. 

Szmrecsányi Miklóstól, a művészi ügyek ez 
idei vezetőjétől eredt az eszme, hogy az or¬ 
szággyűlés két házának hódolatát királyunk 
előtt, meg kell örökíttetni. Wlassics Gyula 
akkori miniszter magáévá tette a kitűnő esz¬ 
mét, rövid idő alatt kieszközölvén a kormány 
többi férfiainak egyhangú hozzájárulását. 

Ennek a nagyszabású műnek kivitelét Ben¬ 
czúr Gyulára bízták. 

Benczúr művészetét ugyanis alig néhány al¬ 
kotás képviseli Szépművészeti Múzeumunkban: 
Vajk keresztelése és egy Bachánsnő. Buda¬ 
vár bevétele Budapest főváros tulajdonában 
van. Magánosok között pedig alig van négy-

BENCZÚR GYULA FESTŐ ÁLLVÁNYA ELŐTT. 

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




