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

GYÜMÖLCSFACSEHETEK 
Sétányfalc, díszcserjék, tűlevelűek, kéri-
tésnövénje«,bog-yö(ryfimölcsnekstb. stb. 

SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
(I. sima ám) európai t s amerikai sima 
gyökeres vesszők. (Oktató diszárjegyzek 

kívánatra ingyen.) 

FISCHER faiskolák és szolból!" ványfelEpek 

ÚJDONSÁG !! 
PAPEK-féle 

törv. védett 

pénztárcza 
áros zergebörböl. Előnyei: egy drb bőrből készitre, minden pénz¬ 
nem külön van. lapos és nem merev. — Urak részére 11 cm. hosz-
szú. 7Vi cm. széles 3 kiróna, hölgyek részére 11 cm. hosszú. 8V» cm. 
széles 3 K. Vidékié í darab megrendelésnél portómentes küldés. 

PAPEE JÓZSEF bőróndós és Ónom bőráru készítő 
Budapest, VIII., Rákóczi-útl5 B. — Árjegyzék bérm. 

HÖLGYEKNEK 
a MEISSNER-féle smyrna csomózott munka 
igen érdekes, kellemes és rzélszeni kézimunka ; világbire* és 
ismert, mert csakis elsnrenaü anyagot szállítunk gyönyörű 
szőnyegek 'minden nagyságban), ágyelők készítésére, 
íróasztalra, pianóra. Lépcső - és ablakdiszek. Huza¬ 
tok szófiára, divánra, fauleuilokra, hinta-és pihenő székekre, 
piano és kályhapadokra. H á t - , ab lak- és székvánko-
•ok. Kérjen árlapot és mintákat a kivánt megnevezésével. 

RLOÜISBEILICH,MEISSEN26.1Ü 
M E I S S E N I S M Y R N A - S Z Ö N Y E G G Y Á R . 
Minden munka i n g y e n Könnyű tanulás nyomtatott 
:: megkezdik . :: :: kezdés szerint. :: 
Szőnyegek minden nagyságban és bútorok smyrna munkával 
behuzví, készen kaphatok. — Arany éremmel kitüntetve. — 
:: Elismerések minden országból 

W** 

to májfo/fo* 
használjon eredeti Kárpáti-féle 

BENZOETEJ-CREMET 
mert ez ax eKyedüli ideális kéz é* arcrfinomitiS, c 
tosan eltüntet, szeplöt és minden bőrtisztát-

* 
* 
* 

Ára utasítással l korona, 6 doboz rendelésénél bér inni ive 
küldi az egyedüli késziiö : K á r p á t i J á n o s gyógyszer¬ 
tári A r a d I. Hnesten ka >h.-il.> lőrök .l.-nél királv-u. 12. 
T5rök S. oj.erapyógyl. Andrássy-út. Hr. Eg«er gyégyszer-
tára Váczi-küiúl, .Neruda .Nándor drogé-iá a Kossuth l.ajns-
:: :: uicza. — UUsilást Jljtalannl knld a készítő. : : : : 

* 

* 

* 

BŐRSZÉKIPAR 
Kendi Antal Bpest, IV. Karoly-n. 2. 

Angol bőrbutor 
renoválása wj<t műhelyemben. 

Ebédlő. 
•lékek, 

iroda- fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Siekátala-
kitások. 

• H*.i.U4i.U«A.I 

RÓZSATEJ 
kitűnő teint-ápoMszer 2 K 
fiatalos iideséget kölcsönöz a bőrnek. 
balzsamüzappan hozzá 601 . 

OSAN 
TANNINGENE haifest 

obb 
szer 5 K 

Hete kié megmarad és nem engedi festékét. 
Sotéts7.okére, barnára és feketére 

ANTON J. CERNY, Wien, 
XVJUI. Cári Lndwigstr. 6. Lerakat I. Maxmilianstr. 9. 

Raktár : gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

LEGJOBB ARCZSZEP1TO 
SZER 

Páratlan és csodás hatású arczszépitő és 
finomító a Földes-féle 

Margit-créme 
főúri korokban használt készítmény. Zsirtalan. 
ártalmatlan, rögtön színit. Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit-ponder l K 20 f. három színben kap¬ 
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek ár)álmat¬ 
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a készítő : : : : : 
FÖLDES K E L E M E N gyógyszerész A r a d o n . 

Telt kebel elérésére, 
Szép keblet szerez¬ 
ni, ma már nem ké¬ 
pez titkot a hölgy¬ 
világ elölt, a mióta 
t iPtluIes Uri-

entalesi(ke-
leti labdacsok) 
csodálatos ha¬ 
tása ismeretes. 
Ezek a pilulák 

valóban 
azon talaj¬ 
donsággal 

birnak, 

keblet kifejlesztik, megszilárdítják 
és újjáalakítják, ép agy > nyak és 
vállcsontok öregeit megsz&ntelik 
az által, hogy a kebelnek kecses 
teltséget kölcsönöznek a nélkül, 
hogy a derekat kibővítenék. A 
kele t i p i lu lák főleg keleti nö¬ 
vénykivonatokból készülnek t n 
ártalmas arzéntől leijeién mente¬ 
sek. Hatásít nem szabad hasonló 
czéln más külső vagy belső hasz¬ 
nálatra szolgáló szerrel összeté-
yeszleni. Egy löbb mint 20 évi 
eredmény a l'llules Orienta-
l e s hírnévéi megerősítette annyi¬ 
ra, nogy úgy a fiatal Iránynak, 
mint az asszonynak az egyedüli 
eszköze arra, hogy telt s szilárd 
keheire tegyen szert. Könnyű és 
diskrét kezelés, tartós eredmény 
már 1 havi használat után. Egy 
üvegecske használati utasítással 
6.45 kor., után véltei ti.75 kor. Fő¬ 
raktár Budapesten Török József 
VI, Király-uleza l i Prágában 
Fr. Wittek & Co.Wissergisse 19 

ft A IV 7 •fre T Á R C A VASÖNTŐ fis GÉPGYÁR R.-T. 
* •«• l-̂ l X* üiO J. .f*, i t ö A - BUDAPESTEN. -

beuia- . f i*-. nlTÓfffcx- és konóffás-üsemxw. Korát! hengwrldffépek. 
. Gosmótoros n m t í y n á U l t ó TMnti kocsik kis- él nagyvasatok számára. 

"""U. T**0 0 kocáik személy- *• t»hers»illit4»r«. Vasúti felszeretések. Kéregöntétü 
iflln rendí«re;. Henff .rsiék.k malmok • sámán kéregöntet ii hengerekkel. Jfm-

"0fcmY£I>ít ?**** "n*1""* b»r«id«sés« i s f«lsier«lise. Turbinák az elér-
mobb hataffnk biun,an,ával. TruumUndók. Gyári b«rendexés«k. Tt*la-

Eoaprlto-repek. Arjegytékekkel ét költségvetésekkel lávesen szolgálunk. 

Ganz-léte Villamossági R.-T. Budapesten, II. kertllet, L»v6ház-utcza. 
S S S S 5 ° r J S ^ V Í * •'*•*'"«" b*r«id«é»«ík egyen- é* váltakozó oromra. Kolibri 

•a«c«lofcra îTUktromos a „ m e k i>ere
sSd.mé.e nr»d»lm»kb«ii. Meglévő 

a«lM». KUktromo. 4,emfi ninttjnk, tejgazdasági bereniaéMk, eiulő-
^ ' etfvl5-' °Pritó-*é* takarmányozó-berendezé.ek. 
Bány»T»siit»k, - Árjegyzékekkel ét köUtégtiámttá-

tokkal tziveten szolgálunk. 

A „Titania" 
gyorsgó'zmosóyép 

f a l n l m n l "'in'len mosógé-
l e lUlmUl pet, bármely kon-
kurrencziához tartozzék (olya-
nokatis. méhek nagy lármával 

j és piaczi reklámmal hirdet-
! tétnek); 

m n s .D"'en* r re harmad annyi 
u"'™ időben, mint azelőtt; 
b i m á l i ' fehérneműt eddig 
K 1 I I M ) U el nem ért módon ; 

megtakarít L5 ^ f í 
OLCSÓ de jó. 
Sokezerill üzeni ben és ngvan-

ennnyi az elismerőlevél. :: 
Próbára is. ~ 

Titania - mángorló 
- IT-féle 

nagyság¬ 
ban á—ii 
krményfa-
hengerrel. 

minden ár-
fokozatban 
35 K-tól 

feljebb, öt 
- évi jótállás 

T l tan ia - forrófaösaró . 
elsőrendű paragummi henger¬ 
rel. Prospektusok, plakátok és 
refereneiiik ingyen. Magyar¬ 
országi veztrugynök: Takács 
Oszkár Budapest, VI. kér., 

.Nagymezö-utcza 49. sz. 
T I T A N I A - M Ü V E K 
W e l s , Felső-Ausztria &>. sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt: mosógépeket, takar-
mány-füllesztjket, velőgépe¬ 
kel, szénagereblyékeu szegecs-
fecskendőket, kálőnzöket, stb. 
RészlettizetéMk szívesen eo-

(edletatk 

ABCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES! 

ORIZOL vagy Bizsvaj törv. ylflye. 

K 
O 

Az éretlen lizs TEJ N EMU 
nedvéből készített csodás ég 
: : gyorshatásu arcz-szépitő. :: 

Teljesen kisimítja a ránozo-
kat l Egy adag áru a K 5O t. 
t-.gy drb szappan ára l K 5O t. 

Főraktár Magyarország részére : 
Bpest: Török gyógytár Király-u. 
Kolozsvárt: Dr. Biró gyógy tára. 

a legnagyobb vá¬ 
lasztékban kapható 

Divatos női 

kézitáskák 
kizárólag jobb mi-
•'• nöségben ,-. 
borönűös és finom 
nóráru készítőnél 

Budapest, VIII., liálsóczi-út 15. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. : : 

FŐ H N ÁBRAHÁM 
Budapest, VII., Király-utcza 9. sz. 
Megrendelésszerüen készült 
úri-, nő i . és gyermek-
nagy raktára. Vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek. 
:: Meg- nem felelőt kicserélek. :: 

Amerikai czipők. -K Olcsó ár. * Halina csizmák. 

Rekord-hanglemezek 
még nem létezett árban, k i tűnő jó, 2 5 óm., 
2 o lda la , csuk 3 -20 K dirahja, 12 darab 
egyszeri vételnél csak3korona. Fonográf¬ 
hengerek l 2O K. Gramofonok és fonog¬ 
ráfok gyári áraiból 30 % engedmény. Árjegy¬ 
zék ingyen és bérmentve, csak utánvét mellett 
Javítások olcsón eszközökéinek. SCHMUT-
ZER T E S T V É R E K gramofon és hang¬ 
lemez nagyraktár, Budapest , V I I I . kér. 
:: József -körnt 26 g. szám. :: 

BÚTOR 
ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz v agy részletre kapható 

SÁRKÁNY I. 
bútoriparostul, Budapest, 
VII.,Ensébet-körnt26.8L 

műhely és raktár. 

+Soványság. + 
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬ 
let 6—8 hét alatt érhetni el » 
törv. védett fBösterl*> nevű 
arany éremmel (Paris 1900, 
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬ 
tüntetett orientálta eröporunk 
használata állal. 30 fontnyi hí¬ 
zás biztosítva, ártalmatlan. Fe 
tétlen reális, nem szédelgés. 
Sok elismerőlevél. Dob^z hasz¬ 

nálati utasítással 2 marka. 
Postautalványon v. utáuvette 
(portó külön) Hyyienisch«» 
Imrtltut D. Prani Steinwr 
k Co Berlin 57. Königgratzer-
strasse66. Budapesten kapható 
Török Józsefnél, Kiraly-u. 12: 

OMDK ARANY 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból ozementtel vág; mészszel készült 
falazótégla, tetőcserép, járda és padlólap stb. 
dr. (iasnary rendsz. szerint előállítva. Dr. Oas-
pary kési vagy erohajtásra berendezett 
gépein vagy formain a legkülönbözőbb 
árakban. A 128. számú ismertetési brosúra 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. Leipziger Cementindnstrie. Dr. 
Gaspary Se Co. Markranstadt, Leipzig 

mellett (Németország). 

Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV„ Egyetem-ntcza 4. szám. 

HH^SSS*^ ~^" -*L 

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

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, OKTÓBER 10. 
• • • -Szerkesztőségi iroda : IV. Reáltanoda-utcza 5. 

Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. 
Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési í pffc^rf 
feltételek : \ Negyedi ;vre 4 korona. 

A íVfldflJtrónütdi-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 

KUlfüldi előfizetésekhez a poitailag meg¬ 
batározott viteldíj is csatolandó. 

TORNAI GYULA JAPÁN ÉS INDIAI 
KÉPKIÁLLÍTÁSA. 

N É G Y ÉVI utazásának, tanulmányának gaz¬ 
dag eredményét állította ki jeles orien¬ 
talista festőnk, Tornai Gyula a Műcsar¬ 

nok termeiben. Szakítván eddigi képtárgyaival 
az arabs és beduin népélettel, új világba vá¬ 
gyott, Buddha országába, az álmok és mesék 
világába. Abba a kiaknázhatatlan új világba, 
melynek minden kincse tündérország varázs¬ 
erejével tűnik elő az európai szemnek, mely¬ 
nek minden története egy igaz napkeleti mese. 
Régóta hajtották vágyai a hinduk országába, 
de még inkább a Mikádó birodalmába, Japánba. 

1905 nyarán kelt útra Indiába, a hol álta¬ 
lános benyomások megszerzése végett mint¬ 
egy három hónapot töltött, de a kitörő japán¬ 
orosz háború beleszólt számításaiba és gyors 
elutazásra késztette a már Indiában letelepedni 
vágyó művészt. Már dörögtek az ágyúk Korea 
partjain midőn partra szállott Yokohamában. 
Nagy szerencséjére egy hatalmas pártfogóra 
akadt gróf Okuma egykori japán miniszter¬ 
elnök személyében, a kinek arczképe első 
Japánban festett műve volt. Ez a nagybefo¬ 
lyású főúr, a modern Japán nagy reformátora 
azután olyan ajánló levéllel indította útnak az 
ambicziózus művészt, hogy megnyíltak előtte 
az európaiak számára különben zárt ajtók is. 
Belemerül a Buddhizmus és Shintoizmus csodás 
világába, sorra járva Narra, Kiotó, Niko és 
Nagaya szent helyeit. Hetek teltek el, a míg a 
nagyhatású meglepetések közepette kialakult 
előtte a maga nagyszerűségében, az új világ. 

Egymás után veti vásznaira a shinto temp¬ 
lomok misztikus hangulatait, jeleneteit. A gésák 
európaiak előtt téves hitben élő világát. 
A japánok túlvilági bájakban gazdag életét. 
Tizenhat hónap alatt bejárja az egész sziget¬ 
országot, honnan megrendelései visszaszólítják 
Indiába, a hol ugyanannyi idő alatt készül el 
tanulmányaival, melyekből ez alkalommal mint¬ 
egy hatvan kész nagyobb szabású műve és 
kilenczven tanulmánya és vázlata indul útnak 
európai körútra, bejárván London, Paris, Ham¬ 
burg, Dresda, Lipcse szalonjait. 

Ebből a művészi és néprajzi szempontból 
rendkívüli gazdag kiállításból mutatjuk be 
néhány művét. 

*Ler/yezőtán<'z» czímű művének tárgya To¬ 
kióból való. A természeti szépségekben gaz¬ 

dag Shiba parkban áll egy nagyszerű temp¬ 
lom, melynek udvarán, néha bucsújárás napján 
ezrekre menő nép nézi az istentisztelet számba 
menő legyezőtánczot, melyet felszentelt japán 
papnők, rendesen előkelő családfák sarjai lej-
tenek mesébe illő viseletükben. Ez a művész 
egyik színekben leggazdagabb müve. 

^Templomba menő japán herczegnő* czímű 
művén a mostani mikadó nővérét örökítette 
meg a művész, a mint belép a tokiói nagy 
Buddha-templomba. Kíséretében lévő előkelő 
udvarhölgyei térdre borulva, az előcsarnok¬ 
ban várják meg úrnőjüket. Érdekes, hogy 
alig néhány évvel ezelőtt még az európaiak-

LEGYEZŐTÁNCZ. 

T O R N A I G Y U L A K I Á L L Í T Á S A A M Ü C S A R N O K B A N . 
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Kiszer fényképe. 

TORNAI GYULA. 

nak is le kellett borulniuk e fenséges sze¬ 
mélyiség előtt. 

«Rhododendron tánczünnep.* Japánban 
minden fa és nagyobb virág nyilasának meg¬ 
van a maga örömünnepe. Ezek nemcsak pol¬ 
gári, de egyúttal vallásos ünnepek is, melyek 
pompában gazdag szertartásait a gésák tánczai 
gazdagítják. Minden ilyen ünnepségnek meg 
van a maga külön színezete virágdíszben és 
ruhadiszben. A tánczba pedig, annyi különböző 
változatot képes a gésa belehozni, mint egyet¬ 
len hivatásos ballerina sem. Japán érdekes 
vallásos világából meríti tárgyát. 

«Shinloizrnux» czíműmüve Konfutse követői 
elhunyt őseiket istenítik s azok sírjainál fohász¬ 
kodnak, melyek változó virágdíszben tündö¬ 
kölnek. A képen ájtatoskodó női alak, a has¬ 
felmetszéssel (harakiri) kimúlt negyvennyolcz 
sogun sírjánál van megörökítve, a mely tokio 
egyik legérdekesebb történelmi emlékekkel di¬ 
csekedhető temploma. 

• Bajadértánczt czímű műve India világából 
való és az indusok világhírre szert tett tán-
czosnőjét örökíti meg, a mint előkelő burd-
wani harczosok előtt lejti csábító tánczát. 

Tornai ezen nagyértékű kollekcziójával nagy¬ 
ban gyarapította művészi hirnevét, mindenütt 
dicsőséget szerezve a magyar névnek. A nem¬ 
zetek sajtója is a leghizelgőbb kritikákkal illette 
a művészet metropolisaiban átvonuló alkotásait, 
melynek számtalan műve Budapesten kerül 
első ízben a nyilvánosság elé. 

Ptntr Géza. 

NOCTUKNE. 
Vad, nyári éjek üldöznek te hozzád, 
Piros az ajkad és vakít a vállad, 
Liliomerdőn kell haladnom érted, 
S fekete szárnyon száll a vágy utánad. 

Enyém kelet hatalmas forrósága 
É'ő tüzek forrása lett az ajkam 
És megfogant az ősök csókra űző 
Asszonyt igázó örök átka rajtam. 

És mint a fajd az ágon, napsütéskor, 
Forró, megejtő hangokat kiáltok, 
Szerelmes lelkem \egig száll az erdőn 
És lángra gyújtja az egész világot. 

Tombol, sikoltoz, őrjöng, sír a vágyam. 
Megrázza testem, összetépi lelkem — 
Én liliomerdőn szunnyadó szerelmem, 
Bocsáss meg nékem, így sohsem szerettem. 

Mezey Sándor. 

ÚJ HÁZ A FALUBAN. 
Új. ház épült a faluban tavaly nyáron, 
Nagy ablakos, bádogos ház keltő-három ; 
Ablakából ki-kitekint a gazdája, 
Faluvégen, új dűlőben, a tanyára. 

Őszre aztán, mikor indul daru, gólya, 
A falu is készül, indul a hajóra ; 
A hajóval tengerentúl, meseföldre, 
A honnan a dollár jön a házra, földre. 

Dicsértessék az Úr Jézus, magyar népem! 
Istenáldás legyen a hű verejtéken l 
De megállj csak, hátha úgy van ma is, mint rég, 
Egy-két fecske nyári napot nem derít még. 

Öreg papod azt mondom én a dollárra, 
Nagy az a pénz, de még nagyobb annak ára; 
Mire csendül, megsiketülsz a hálásra, 
Ifjú erőt pazarolsz el ráadásra. 

«Ezer magyam — olvassátok, újság írja, 
Annyinak lett bányaomlás most is sirja ; 
Napvilágra ha kihoztak egy-két százat, 
Azok is csak csonka-bonka élő vázak. 

«Gyár robbanás*, — itt az újság, olvassátok, 
Milliósok mulasztása, munkás-átok, — 
Sok száz ember úgy égett el, mint a fáklya, 
Sok magyarnak csak a hamva maradt hátra. 

Tengeren is, ha hab zúdul a hajóra, — 
Magasabb az, mint itthon a falu tornya, — 
A hajón csak annyi lesz a földi ember, 
Mint porszem a forgószélben, — az a tenger! 

Itt az újság, olvassátok, a Levente, 
Hajótörést szenvedett, mert \ihar verte ; 
Magyarok mind odavesztek, deszkaszálon 
Hányva-vetve megmenekült kellő-három. 

Hej h l magyarok, még sírnak is jobb a róna, 
Még ha szentté ősi vér se tette volna ; 
De szent e föld, ne hagyjátok pusztulásra, 
A magyarnak a világon úgy sincs t á r sa . . . 

Új ház épült a faluban kettő-három, 
Hiába hát nekem ezt már prédikálnom ; 
Vándorútra mikor indul daru, gólya, 
Népem is csak szállong, indul a hajóra. 

Őszi szél zúg. Az Oczeán öblös torkán 
Ordít már a habothányó dühös orkán. 
Reng a hullám, mintha ég, föld megrendttlne, 
Reng a hajó, hullámsírba mintha dűlne. 

Jó magyarok a hajóban ezerszámra 
Töredezve zendítnek most egy zsoltárra ; 
Meseföldre így szállnak a viharszárnyon, 
Mind azt hiszi, ő lesz az a keltő-három! 

Fejes István. 

A FEKETE VAROS. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

Béla városában a Staroszta csak afféle hiva¬ 
talnok úr volt, a ki elég sok hatalommal ren¬ 
delkezett és azt respektálták is, de egy valódi 
nagyúr is lakott Bélán, báró Palocsay. Min¬ 
den az övé volt köröskörül, három napi járás¬ 
nyira. S azonfelül rokonságban állt az összes 
magyar arisztokrácziával. Károlyi Sándornak, 
a kurucz generálisnak sógora. Rokona volt 
egykor István lengyel királynak. Most már 
ugyan más dinasztia van, de minthogy a törzs¬ 
vendég akkor is az marad valami fogadóban, 
ha a firma változott, a Palocsay-család ma is 
a rezidencziába száll, ha a királyi székvárosba 
jut. Még ott is nagy szivélyességgel fogadják • 
öreg királyék, királygyerekek: Ki jön itt? Ki 
van itt ? A Palocsay bátyika van itt ? 

De biz ő nem igen megy a királyi székváro-
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sokba soha sem, mert nincs pénze. Hol venné? 
Pénze csak a lumpnak van, a ki elherdálja, a 
mit a föld ad neki, a helyett, hogy a cselédjei¬ 
vel megegye, vagy a gazembernek, a ki külön¬ 
böző módokon kiszedi a többi becsületes em¬ 
berek zsebéből. 

Palocsay sohase adott el semmit. Ha a gyap-
ját, gabonáját kérték a kereskedők, rendesen 
alkudozásokba bocsátkozott velők, de soha 
megegyezni nem tudott, vagy ha mégis egy¬ 
szer-kétszer megadták neki a követelt árt, 
mikor már épen parolát kellett volna csapni, 
egy óvatos fordulattal mindent visszaszítt: 
,,Ha magának megéri, nekem is megéri», 
és a gabona maradt a magtárakban, hogy ott 
zsizsikesedjék meg. Ökrei, tehenei, juhai úgy¬ 
szólván természetes halállal, végeigyöngülés¬ 
ben pusztultak ki a világból s bőreik se jutot¬ 
tak el rendeltetési czéljukhoz, mert hisz azok 
is annyit értek neki, mint másoknak és otthon 
penészedtek a padlásokon. 

Magyar ember lévén s egyszerű, czinikus 
természetű, semmivel nem foglalkozott; az 
uradalmait kezelték a tisztjei, úgy a hogy ke¬ 
zelték, a fehérruháját egy távoli rokona, Vit-
nyédiné gondozta, ebédre, vacsorára átjött 
«A holdat ugató kutyához*. Az ő kocsmája 
lévén, ebben ütötte fel a tanyáját s minthogy 
az utasok többnyire Magyarországból kereked¬ 
tek ki, itt volt ő otthon, a hozzátartozói közt, 
itt élte magyar mágnási életét, piros uniformi-
sos udvari czigánybandájával, játszatván a bu-
songó magyar dalokat «az Imriske idejébőb, 
mialatt a keménymagos leveskéjét szörpölgette, 
mert már nagyon öreg volt. Többnyire kontóra 
evett-ivott az «Ugató kutyánál)), a fényes Palo¬ 
csay-kastélyban csak magoknak főztek a sza¬ 
kácsok, kukták és lakájok, ő legfeljebb hálni 
járt oda éjszakára. 

Hanem hát nem volt az rósz, hogy a Palo-
csay-granariumok tele voltak ki tudja hány 
éves zabbal, rozszsal, mert különös gazdálko¬ 
dás indul meg itt Magyarországon, a nemzeti 
harag egy-egy felvillanása idejében, A harang 
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megáll a toronyban s miután eddig a halotta¬ 
kat siratta, lejön őket szaporítani ágyú alakjá¬ 
ban. A fehér abrosz a szántó-vető ember nya¬ 
kában, melyből a vetőmagot szórja, leszalad 
a hadisátor felállításához falnak, a kaszapengé¬ 
ből kard lesz . . . megfordul a világ, nem ló¬ 
herét vetünk, se rozsot, hanem vért, mert sza¬ 
badságot akarunk aratni . . . így lön aztán, 
hogy a lőcsei szenátus füleit kellemesen csik-
landoztatta meg a hír a bélai tele magazinok¬ 
ról s nyomban kiküldé a legfiatalabb és a leg¬ 
idősebb szenátort, Fabriczius Antalt és Mostel 
Ambrust Bélára, éj-napot nem pihenve, bocsát¬ 
kozzanak érintkezésbe az öreg báró Palocsay-
val a gabonanemű megvétele iránt, mert egy 
téli ostromra Lőcse a legjobb esetben el lehet 
készülve, ha többre nem, s alighanem bekövet¬ 
kezik egy időpont, a mikor a bélai granariu-
mok tartalma többet fog megérni Lőcse vá¬ 
rosának, mint Palocsay bárónak. 

A követek megérkezének, a báró azonban 
hallani se akart a gabona eladásáról, még össze 
is szidta a szép őszhajú Mostel bácsit. 

- Azt hiszik kegyelmetek, hogy én loptam 
a gabonát, hogy ilyenkor pocsékolom el, mi¬ 
kor sehol sincs, holott akkor vissza tudtam 
magam tartani, mikor az egész világ turkált 
benne. A mi megvan, maradjon. Ki tudja, mi¬ 
kor jönnek és meddig tartanak a bibliai sovány 
esztendők. A mennyit ér a gabona kegyelme¬ 
teknek, annyit nekem is megér, punktum. 

- No, az ellen pedig tiltakozom, mert az 
nem igaz, — kiáltá a fiatal szenátor élénken, 
a mitől nagy szemeket meresztett Palocsay. — 
Míg a nagyságos báró úr itt legfeljebb a hasát 
növeszti, azalatt abból a gabonából akarjuk 
mi otthon kiteleltetni Eákóczi Ferencz ő mél¬ 
tóságának a hadait, a kik előtt most november 
16-ikán megnyitottuk a kapuinkat s a kik a 
közös hazáért készek elvérzeni a bástyákon, 
azért a közös anyáért, mely a nagyságos bárót 
ajnározta a legjobban, mert a legnagyobb darab 
részt neki hasította ki a szivéből . . . 

Hévvel ejtette ki e szavakat Fabriczius, kor¬ 
holta is a bozontos szemöldökeivel Mostel: 
«Ejnye Tóni, Tóni», de Palocsay nevetni kez¬ 
dett és odaintette Ferencsiket, a korcsmárost: 

- Hallja, Ferencsik! Mit mond ez a fiatal 
úr. Hogy én csak a hasamat nevelem itt. Hát 
talán igaza van. Mondhatom, goromba ember, 
megmondta a szemembe. Mi is a neve, humil-
lime? 

- Fabriczius. 
- Hát mit adna, rogo, a gabonámért ? Hall¬ 

junk szót. 
- A nagyságos úrtól várjuk az első szót. 

— No jó, - - szólt az öreg. --. Hát hogy 
senki se csalódjék, átengedem a magot Lőcse 
városának, ugyanannyi és ugyanolyan magért, 
a mennyit és a minőt elvitt a bélai maga¬ 
zinokból. 

- Top, — monda az ifjabb szenátor, a főúr 
tenyerébe csapva. 

-Azaz megálljunk csak, - - szólt a báró, 
kezét óvón fölemelve, :— még nem végeztem 
be. A hat első magazinban a kastély mögött 
búza van, a legfinomabb vetőmag, olyan, mint 
a bánsági, mindeniken rajta van a Mária képe. 
Erre nézve azt kötöm ki, hogy a visszaadotton 
is rajta legyen a Mária-kép ! 

- Mi az? - kérdé Fabriczius elgondol¬ 
kozva. 

Mostelre nézett első sorban. Annak az arczán 
kóválygott valami tudás-féle. Mintha már hal¬ 
lott volna ilyesvalamit. 

- Hát nem tudják, mi a Mária-kép a bú¬ 
zán? — nevetett a báró. — Ilyenek a városi 
emberek. Hallja, Ferencsik, nem hallottak a 

INDIAI BAJADÉR-TÁNCZ. 
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Mária-képről a búzaszemen. Igazán érdekes. 
Szaladjon csak Ferencsik, kérjen egy marék¬ 
kal valamelyik tiszttől, de itt legyen az egyik 
lába. 

A két lőcsei úr összenézett, szemintéseik, 
dörmögéseik által néma értekezletet tartottak 
egymás közt, a melyben megállapiták, hogy az 
öreg báróval ilyen komplikált formájú meg¬ 
egyezés mellőzendő, ettől minden kitelik, nini, 
már most is valami kathotikus búzát követel 
rajtuk. 

A katholikus búza szót, bármily halkan 
súgta is Fabriczius, rögtön meghallotta s az is 
tetszett neki. 

- Ha-ha-ha. A katholikus búza? No, ilyet 
még Kolonics se tudna kigondolni, nem hogy 
én. Hát mondjuk Mária-képnek, ha az urak 
félnek tőle. Mondjuk, hogy az ép és egészséges 
magyar búzaszemen valami olyan van a felső 
tövénél, mintha meg volna billogozva . . . Hi¬ 
szen majd mindjárt meglátják. S mi öreg gaz¬ 
dák azt tartjuk, hogy vetőmagnak csak ez 
alkalmas. 

— Hiszen mind helyes ez, nagyságos báró 
uram, de minden helyzet közt legjobb a tiszta 
helyzet, - - jegyzé meg Mostel. — Mint öreg 
ember, ezt tanultam a régi rómaiaktól is: «clara 
pacta honi amiéi», sőt még saját magamtól 
is. Legjobb azért a készpénz: «viszem -
nesze-» 

- Persze-persze, - - vitatkozott a báró, -
csakhogy én meg olyan öreg ember vagyok, a 

ki nemcsak a jót tanultam meg a rómaiaktól 
és saját felebarátaimtól, de a roszat is. Én 
ugyanis csúnya, fösvény ember vagyok és a 
mellett irigy természetű. Ha én akármennyiért 
adnám el a gabonámat, az a gondolat kínoznat 
hogy hátha többet is megadtak volna érte sd 
miatt nem tudnék aludni. S mitől jó az ke¬ 
gyelmeteknek, ha én nem alszom ? Azonfelül 
elöntene a sárgaság is, mert ha nekem Lőcsé 
most készpénzzel fizetne, akkor azt bizonyosai! 
Quendeltől kérné kölcsön, már pedig mért hizx 

zék Quendel az én búzámon? 
Ezalatt meghozta Ferencsik nagy lihegve az 

egy marék búzát. A két szenátor érdeklődve 
nézegette, hogy a búzaszemen, a melyik végé¬ 
nél a legkésőbben vált el a toklászától, egy 
domború kör van kihasadva, melyből a sejte¬ 
lem könnyed játékkal kiépíti a Mária képét. 

- Mikép vállaljunk mi el oly föltételt, hogy 
a visszaadott búza minden szemén rajta lesz 
ez a jel? 

- Hát nincs rajta minden szemen? 
- De igen is rajta van, de . . . 
- Akkor iszen nem nagy mesterség vissza¬ 

adni, — biztatta őket a báró. 
- De hátha megkövetelné a méltóságos báró 

úr vagy az utódja a tanácstól, hogy minden 
szemet külön-külön adjon át, az említett jel¬ 
kép konstatálása mellett? 

— Az bizony hosszú munka volna, de nekem 
is, vagy az utódomnak is külön-külön kellene 
átvennie minden szemet. S a tanács akkor akár 
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sohase adná vissza az egészet, mert eltartana 
vagy^száz esztendeig. 

Nehéz akaratú ember volt az öreg, forgatták 
így, forgatták úgy, bebizonyították neki, hogy 
ez is, az is ostobaság, inkább hagyta magán¬ 
száradni, de nem engedett, minthogy pedig rá 
Voltak szorulva, hát mégis megkötötték vele az 
írást, hogy ugyanannyi ugyanoly minőségű 
gabonát kénytelen visszaszállítani Lőcse vá¬ 
rosa in natura báró Palocsay Lászlónak, a 
mennyit most tőle átvett. 

Ebben pedig az volt az öreg báró politi¬ 
kája, ' hogy ő mindennap kaphatott (érezte a 
körmei virágzásán, vagy a fülczimpája viszke¬ 
tésén) egy kellemetes Haiulbilletet vagy Krakkó¬ 
ból, vagy Bécsből, vagy Sárospatakról, hogy 
azt a kis gabonáját ne restelkedjék illendő el¬ 
lenszolgáltatás mellett a nemes czél érdekében 
X-nek vagy Y-nak (itt egy generális név követ¬ 
kezik) átadni, s akkor ütheti bottal a helyét, 
mert az ellenszolgáltatás emlékéül X-nek vagy 
Y-nak egy quietancziája marad háborús em¬ 
lékei között. Lesz tehát egy hadakozó fél, a ki 
egy quietancziával fizet, — de lesz egy másik 
hadakozó fél, a ki ezért megueheztel, az, a me¬ 
lyik nem kapja és ez is megfizet, a maga módja 
szerint; sokkal okosabb az efajta eleséget egy 
indiferens jó kulcsos városnak eladni, mely a 
háború után is együtt marad, de pénzt attól 
se való elfogadni, mert háborúviseléstől leg¬ 
elsőnek a józan ész betegszik meg, legutolsó¬ 
nak a pénz. 

«A holdra ugató kutya* sohase élt olyan vi¬ 
dám napokat, mint télen, míg a szállítás tar¬ 
tott. Ferencsik uram ekkor kezdte gyűjteni a 
nagy emeletes háza alapját. Bibókra is mulat¬ 
ságos napok virradtak. Mindig volt az ivóban 
tiz-húsz lőcsei ember, a kik szívesen elbeszél¬ 
gettek vele itt messze idegenben, otthoni dol¬ 
gokról, a jó piros borocska mellett. 

- Hát hogy van az most már: még mindég 
fekete a város, de már a veresnadrágos húsza- . 
rókát beeresztette? 

- Mert hogy egy kicsit muszáj is volt. 
- De az asszonyok még mindég feketében 

járnak, mi? 
- Hm. Nem baj a z . Megtalálják a kuruczok 

a fekete alatt is a fehéret. 
- Hát a Görgey-ügygyel mi történt? 

Nem halt meg a leányzó, csak alszik. 
- A vármegye még mindig Görgőn tartja a 

gyűléseit? 

- Még mindig ott vartyog. 
- De bolondok az emberek, hogy odamen¬ 

nek a Görgey irháját menteni. 
De már ezt a kifejezést letorkolták. Dehogy 

bolondok. Nem úgy van az, hé ! Görgőre érde¬ 
mes elmenni. Olyan traktér, mint a Quendelé 
Görgőn, több sincs talán Európában. Mi van 
ott azóta. Nemcsak a megye jár már oda, de 
a szász urak is Lőcséről. Ha valamely vidám 
lakomát akarnak adni, keresztelőt vagy ezüst¬ 
lakodalmat, oda rándulnak ki, mert a város 
falain kívül nem kötelezi őket a tanácsnak 
semmi tilalma és végzése. 

Ilyenfélékről beszélgettek téli estéken. Bibó-
kot különösen ez a tárgy érdekelte, de az egy¬ 
szerű szállító fuvarosok fantáziája inkább más¬ 
felé kalandozott, mintsem az Bibókot tovább 
érdekelhette volna. Ők a Quendel szerencséjén 
csodálkoztak, a kinek a vendéglője úgy megy, 
h°gy egymásra Hezitálnak a bérlők az árendá-
val. Pedig hát csak úgy bolondjában, az alispán 
kedvéért építtette oda a vendéglőt. Hja, olyan 
ember az, hogy ha egy mocsárba hagyítana be 
egy aranyat, hát talán egy aranypénzzel meg¬ 
töltött üst nőne ki belőle. 

Míg a szenátorok itt időztek, addig azok 
nem beszélgettek a város politikájáról Bibók-

' kai (csak úgy a fejmozdulataikból, vállvonoga-
tásaikból értett meg egyet-mást), a búzaszál Utó 
furmányosokkal (és egy villikus jött néha ve-
lök) viszont ő nem állott szóba; de farsane 

o 

táján aztán teljes paradicsommá vált «A holdra 
ugató kutyán egy kis sarokasztala, mert Kiébe 
úr megérkezvén a Molitoriszon, mely épen a vá¬ 
ros határában belement egy árokba a nagy hó¬ 
fúvásban és összetört, úgy, hogy három napig 
kellett csináltatni, annyi volt rajta részint a 
kollár-, részint a kovácsmunka. 

E három nap alatt valóságos élvezettel hab¬ 
zsolták föl a meggyűlt politikai anyagot, hogy 
életadó puncsot kavarjanak belőle a vacsoráik 
mellé. Kiébe úr különösen finom gépezetű 
elmével bírt s bizonyos veleszületett rajongás¬ 
sal csüggött a szász faj dicsőségén, jövendő 
nagyságán. Legfőkép nagyon érezte ezt, ha 
ivott, a negyedik pohár bornál rendesen köny-
nyekre fakadt. 

- Benne van már a métely a fajunkban. 
Nincs itt már semmi. A bíró, ez a Gosznovitzer, 
az egy szamár, de ne mondja meg kérem sen¬ 
kinek, mert nem szeretném, ha tőlem tudnák, 
mikor majd úgyis megtudja ő tőle magától, a 
tetteiből mindenki. A biró érzi, hogy már vala¬ 
mit kellene csinálni, de nem csinál semmit. 
A polgárság érzi, hogy bolondjában feketében 
járatja az egész várost a tanács, lázong is e 
miatt mindenki; de csakis lázong és feketében 
jár, vagyis voltaképen ő se csinál semmit. 

- De hisz így nem sokáig lesz teljes a ma¬ 
gisztrátus tekintélye, — vélte Bibók uram. 

• Lyukas az már, mint a százesztendős 
bunda a molyj árastól. 

- Hát csakugyan nem tesznek semmit ? 
- Kapkodnak ide-oda; nincsen most köztük 

nagy tehetség. 
- Ezt a Fabrieziust dicsérik, a ki itt járt 

Palocsaynál az őszszel. 
Kiébe úr fitymálón legyintett a kezével. 

- Nem lesz belőle vezérember. 
- Miért, apóka? 
- Mert beleszeretett egy magyar kisasz-

szonyba. 
- Honnan tudja az ilyeneket? 
- Mert magam vettem fel a fruskát a Moli-

toriszra egy budai útnál. Szép idők voltak 
azok. Hm. Egyszer majd el fogom meséim a 
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híres vacsoránkat a Ijeskovai molnárnál. Ott 
az úton szövődött köztük a viszony. Azóta lát¬ 
ható folytatásokban a város kertjében, a bás¬ 
tyái sétáknál és mindenütt, a hol a szép lány 
megfordul. No, de nem azért szólom meg, hogy 
egy és más, hanem itt ég a seb, fiam (a mel¬ 
lére mutatott), becsületemre, itt ég, melyet a 
város reménytelen sorsa üt e helyen. Mert 
nem az,' hogy valami nem úgy megy, a mint 
az ember szeretné, hiszen az Isten nem hagy 
magával diktandó dolgoztatni, de már valami¬ 
nek történnie kellene, az szent. Vagy annak, 
hogy a városi polgárság elsöpörje a magisztrá¬ 
tust, mint egy pölyhöt, vagy pedig annak, hogy 
a magisztrátus bekapja a nyeldeklőjébe Gör-
geyt, mint egy pók a szúnyogot . . . Minden¬ 
nek szabad volna történnie, csak annak nem, 
hogy míg eddig csak a megyei urak jártak át 
Görgőre, a Quendel vendéglőjébe, most az el¬ 
múlt ősszel már divatba jött, hogy vasárnapon¬ 
ként délután oda rándult ki kocsikon a polgár-
familiák előkelő része, s a határnál levetvén a 
fekete lebernyeget, mely öltözetüket a törvény 
kijátszása végett takarta, ott a szivárvány min¬ 
den színében és pompájában csillogó ruhában 
páváskodjanak a legyeskedő fejedelmi tisztek¬ 
kel Képzelem, hogy nevet a markába Görgey. 
Az ablakából épen jól odaláthat a Quendel-
vendéglő fái alá. (Folytatása következik.) 

FERENCZY ISTVÁN KIENGESZTELÉSE. 
A szeretet s benső ragaszkodás szokatlan 

megnyilvánulása volt az az ünnep, a melylyel 
honfitársai a magyar szobrászat első úttörőjé¬ 
nek omladozó porait szeptember 26-án rima¬ 
szombati sirkamrájában megtisztelték. 

Megható költői igazságszolgáltatás volt az, 
«a munka és a megértés napja», nem költe¬ 
ménybe, nem szónoki mesterműbe illő, hanem 
a hogy a mindennapi életben használatos az. 

Köztudomású, hogy a Ferenczy József kassai 
református lelkész hagyatékából előkerült az 
a papírlap, a melyre a mélyen megbántott, a 
sors által üldözött szobrász bizalmas levél 
alakjában 1845. szeptember 6-án e sorokat 
jegyezte fel: 

«Egy Eurydice statuán dolgozok magam szá¬ 
mára, a mint egy kigyóharapásban a földre 
bukik s meghal. A talapzatjára azon megyék 
nevei vannak írva, kik az 1844. október 18-ik 
napján a Mátyás-emlék emelése ellen szavaz¬ 
tak. Egy igen kellemetes természetnagyságú 
asszonyi alak. Tudod, hogy még nem volt 

Vaszary László szoborművé. 

SINTOIZMUS (JAPÁN). 

TORNAI GYULA KIÁLLÍTÁSA A MŰCSARNOKBAN. 

A SZOBOR LELEPLEZÉSE. 

A RIMASZOMBATI FERENCZY-ÜNNEPÉLYRŐL. — Bódy Béla felvételei. 

EÜRIDICE, FERENCZI ISTVÁN ÖSSZETÖRT SZOBORMŰVE, A MINT HEVESI FESTŐ ŰJBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA. 

alkalmam magyarországi létem alatt valamit 
önválasztásból készíteni, hanem mindenkor egy 
ilyen s ilyen nagyságú emlék s. a. t.; mostan 
tehát, ha úgy tetszik, valamint művészetemet 
a «Pásztor leány»-nyal megnyitám. úgy ezen 
haldokló Eurydice legyen életem bezárója.o 

Ferenczy tehát ez egyszer boldog volt, hogy 
egy emberöltőn keresztül nem kenyérkereset¬ 
ből, hanem önszántából faraghatta ki élet¬ 
pályájának emblémáját az akkori szokás és 
felfogás szerint a mythologiából merített kép¬ 
letben. Az ideál nevét nem régen fedezték fel 
abban a bizalmas levélben, a melylyel a szobrász 
testvéröcscse 1866-ban tisztelte meg Bődön 
Ábrahámot, Gömör vármegye másodalispánját. 

Kigyóharapásról is szólott visszaemlékezései¬ 
ben a szobrász. No hát a levél e része úgy 
tetszik, egy kissé túlzott; mert a szerencsétlen 
sorsverte ember lelke, mint tudjuk, rendszerint 
érzékenyebb. 

A Mátyás szobrának leszavaztatása után a 
szobrász rendkívül elcsüggedt. Állapotát, ha 
Teleki Blanka grófnő nincs, hát talán el sem 
viselheti; mert a szoborra begyült pénz arra 
sem volt elegendő, hogy az előleges költsége¬ 
ket ki tudta volna fizetni. Budai házát bocsá¬ 
totta áruba, háromszor is árverezték, de komoly 
vevő nem jelentkezett s az, a kivel a szerző¬ 
dést megkötötte, idő előtt ráhurczolkodott, mert 
építtetni akart. A kapkodás tehát kikerülhetet¬ 
len volt. 

Ferenczynek 1847-ben olyan gyűjteménye 
volt, a melynek súlya a háromezer mázsát 
meghaladta, ezek között nem egyet Rómában 
vásárolt, mint mondják; & régi görög szobrá¬ 
szat remekeiből, a melyek értékét fel nem 
fogta senki. Ő maga szaladgált a királyi tár¬ 
nokmesterhez, közbe vetette magát érette Pest 
vármegye, azután Toldy Ferencz, végül a Nem¬ 
zeti Múzeum, míg végre az ügy a legtermé¬ 
szetesebb úton nyert megoldást. 

Elhatározta, hogy szülővárosába megy lakni. 
Két nénje lejött onnan Budára és tizenhat 
gömöri szekérre felrakták a szobrokat, a me¬ 
lyeket a Nemzeti Múzeum régiségei közt sze¬ 
mélyesen helyezett el, azt a tiz ölnyi hosszú 
basreliefet pedig, a Mátyás király modelljével 
összetörte a kalapácsával, azután leballa¬ 
gott a Bomba-térre s a gőzhajó-állomásról 
beledobta vésőjét a hömpölygő habok közé. 

Vájjon mit érezhetett szegény Ferenczy, mi¬ 
kor a kavarodó örvényt a szemei előtt látta? 
Fenmaradt a márványmenyasszonya s az édes 
szülőföld, a melyet viszontlátni megengedte a 
kegyetlen sors s a melynek rokonszenve adott 
annyi erőt szegénynek, hogy még nyolcz évig 
tengette otthon az életét. 

Mielőtt a gömöri dombok közé elutazott 
néhány napra a budai Fortuná-ban vett szál¬ 
lást, ott hajtotta fejét nyugovóra, a hol csak 
nem régen testvéröcscse lakott, mikor külföldi 
tanulmányútjára indult s itt gondolkozott Fa-
ludy módjára a szerencse forgandóságáról, 
talán szemrehányást is tett magának érte. 

FERENCZY ISTVÁN SZOBRA. 
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hogy mórt volt idealista, mért nem vezette 
az oltár elé saját számára azt a Vilmát, a kit 
1817-ben mint vőfély fűzött a karjára, mikor 
a reformáczió háromszázados ünnepét meg
tartották ? 

De hát Ferenczy mindenáron művész akart 
lenni, meg akarta honosítani a monumentális 
szobrászatot, a melynek első indítványa, mint 
mondják, a nagy Kazinczy Ferencztől eredt. 

Bukásának okát nem a művész rövidlátásában 
keresték, hanem a kormány szűkkeblűségében 
s így törtónt, hogy az ötvenkét vármegye kö
zül azok czímerót megfordítva ábrázolta, a 
melyek az ő vállalkozását leszavazták; s úgy 
képzelte, hogy a helytartótanács boszankodott 
azon, hogy Rimaszombatba tért vissza s nem 
a művelt nyugatra vándorol ki, a hol meg
semmisülhetett volna, mint számtalan magyar 
művész, a kit nem istápolt odakünn senki. 

Az Eurydice szobrát egy tűzvész tette tönkre 
1847 május végén, midőn Fáy Andrástól bú
csúzott a fővárosban. Az avatatlan tűzoltók 
hideg vizzel locsolták az átizzott remekművet, 
a mely így összerepedezett s a melynek da
rabjait a sírjába rakták, midőn 1856-ban meg
hal t 

Mikor Ferenczy legutoljára Budán járt, hát 
látta, hogy akkor szállásolták el a nemzeti 
őrsereg borsodi zászlóalját s érezte, hogy 
most nem szobrászokra lesz szükség, hanem 
honvédekre. 0 maga csatában nem járt, de 
igen is oda állott Grabbe orosz hadvezér elé, 
s kegyelmet kért franczia nyelven a rima
szombati polgárok számára s el is nyerte azt. 

Ünnepi szónoklatában szépen fejtette ki 
Beöthy Zsolt, hogy Ferenczy volt az első, a 
ki az új művészet számára hazai földből úgy 
szólván kicsikarta a magyar márványt; fel
támasztotta ötszázéves sírjából a régi magyar 
érczöntóst, s felismerte Izsó Miklós lánglelkét 
mikor az a honvédegyenruhát levetette és 
erőnek erejével szobrász akart lenni. 

Engedtessék meg nekem, hogy a kegyelet 
adóját leróhassam Ferenczy István iránt, a ki 
egykor sétálni jártam vele a rimaszombati kis 
réten, s egy ital vizet vittem tanítványának, 
Izsó Miklósnak, s láttam, mikor az üldözött
nek beleperegtek a könnyei. 

De ez már bizony nagyon is régen volt! 
, KJ. 

FRA INNOCENTO. 
Elbeszélés. 

Irta Erdős Renée. 

Egy öreg asszony meg egy fiatal leány jött 
le a hegyi utón, a mely Assisiből San-Damia-
noba vitt. 

óvatosan lépkedtek a kiálló köveken. A faczipőjük ütem

ben kattogott és erre a kattogó ütemre a leány 
valami egyhangú kis dalt mondott, a mibe az 
öreg asszony is vékony, reszkető hangjával 
belezümmögött néha. 

Mikor a kolostor elé értek, az öreg asszony 
letette kosarát az alacsony kőfalra, mely pad 
volt inkább, mint kerítés és maga is leült 
mellé, miután előbb keresztet vetett ós el
mondott egy miatyánkot. A fiatal leány is le
tette a kosarát, de maga nem ült le, hanem 
beszaladt az udvarra, kicsit megnézte a fülkék
ben a festett szenteket ós visszajött megint. 

Akkor kezdett alkonyodni a nap. Lenn a 
völgyre már helyenként nagy árnyékok feküd
tek, csak a Santa Maria degli Angeli kupolája 
sugárzott még a napfényben és körölötte a 
rétek, tanyák, mint egy óriás gyűrűbe foglalva, 
égtek az utolsó sugarakban. 

— Látod, Anita, — mondta az öreg asz-
szony ós lemutatott ujjával a völgybe, — nem 
hiába mondják, hogy a boldogságos Szent 
Ferencz Istennek különös kedveltje volt. A nap 
minden este, mielőtt nyugovóra térne, ott ma
rad a Porciuncola fölött, mintha nem tudna 
tőle elválni. 

A kis leány lenézett a völgybe a fónygyürű 
irányába és nedves, ragyogó szemeibe az esté
nek áhítata ült. 

Kicsit pihentek még, akkor fölvették a kosa
rukat ós tovább mentek. A hegyi úton ekkor 
szembe jött velük a barát, Fra Innocento. 
Az öreg asszony alázatosan köszönt neki, 
de az, mintha nem is hallotta volna, tovább 
ment, föl a kolostor felé, merőn maga elé 
nézve, és a tekintete olyan volt, mint valakié, 
a ki álmában jár-kel. 

— Nem hallotta, — mondta a fiatal leány. — 
Talán imádkozik. 

Miután egy kis ideig mentek előre, hirtelen 
hallották, hogy valaki utánok siet és szólítja 
őket. Visszafordultak. 

A barát állt előttük, Fra Innocento. 
— Kedveseim, — mondta nekik, — nekem 

úgy tetszett, hogy az imént találkoztunk az 
úton és ti engem köszöntöttetek. Én nagyon 
el voltam mélyedve a gondolataimba és azért 
csak későn vettem észre. Bocsássatok meg és 
ne gondoljátok, hogy meg akartalak sérteni 
benneteket. Dicsértessék az úr Jézus Krisztus. 

Ezek után visszafordult és folytatta útját. 
A fiatal leány bámulva nézett utána. 

— Ez az a barát, a ki messze földről jött 
ide, — mondta az öreg asszony. — Te, a ki 
nem erről a vidékről való vagy, nem ismer
heted őt. Innocento da Palermónak hívják és 
ő faragta a nagy feszületet a szentsógkápolná-
nak, a háromarczú Krisztust. 

— A háromarczú Krisztust? — kérdezte a 
leány. — Én még soha sem láttam. Vájjon mi
lyen lehet? 

— Emberi szem arra nem nézhet sirás nél
kül, Anita. Majd elmondom neked a történe-

tót. Tudod, ez a legszebb Krisztus, nemcsak 
Assisiben, San-Damianóban és Santa Maria 
degli Angeliben, hanem az egész világon. Az 
olyan szép, hogy a ki látja, annak úgy meg
fáj ul a lelke, mintha csak magát az üdvözítőt 
látná abban a perczben, mikor kiadja lelkét. 
És ez a barát már sok esztendővel ezelőtt 
kezdte faragni a Krisztus testét és mindenki 
mondta, hogy soha sem fogja bevégezni, mert 
mikor a fejre került a sor, akkor ez a barát 
megijedt és letette a vésőket, mert attól félt, 
hogy nem tudja majd olyannak kifaragni az 
Üdvözítő fejét, a milyennek ő akarta, a mi
lyennek a lelkében látta. Mondják, hogy reg
geltől estig a hideg kövön térdelt és imádko
zott és kérte Istent, hogy adjon neki akkora 
erőt és hatalmat a munkára, a _ mekkora a 
szeretet szivében Krisztus iránt. És böjtökkel 
sanyargatta magát és nagyon korbácsolta tes
tét. Már majdnem meghalt kétségbeesésében 
és azzal vádolta magát, hogy Isten bizonyára 
a bűnei miatt nem engedi, hogy Krisztus fejét 
méltón kifaragja. És a feszület csak ott állt 
a czellájában, a fejetlen test, ós mindenki azt 
hitte, hogy a szegény Innocento testvér bele
hal a bánatába. Egyszer aztán — ez a Por
ciuncola ünnepén volt, mikor a zarándokok 
jönnek messze földről a bűnbocsánatért — Fra 
Innocento azt gondolta, hogy lemegy ő is a 
többiekkel és imádkozik Szent Ferenczhez, erő
sítené meg benne a magához való bizodalmat 
és adná meg neki a bátorságot, hogy az Üdvö
zítő fejének kifaragásához hozzákezdjen. Hát 
a mint ott imádkozik, egyszerre megfényese
dik előtte az oltár, annyira, hogy föl sem 
mert tekinteni, csak a nagy-nagy fényességet 
látta. És ebből a fényességből egy hang így 
szólt hozzá: Eredj haza, szegény Innocento 
testvér, mert Isten látta a te nagy vívódáso
dat és azt izeni neked, hogy mert a te lel
kedben oly gyönyörűségesen él az Üdvözítő 
feje és mert te olyan nagyon átérzed az 0 fáj
dalmát a kereszten, hogy azt semmiféle em
beri kéz lemásolni nem tudná, hát ezért a te 
nagy rajongásodért küld hozzád valakit, a ki 
neked a munkádban segítni fog, hogy épen 
olyan legyen, a milyennek te akartad." Ezek 
után a fényesség eltűnt és Fra Innocento 
haza ment San-pamianóba, igen nagyon meg
vigasztalódva. És mikor haza ért, bement a 
czellájába és bezárkózott, s ott maradt étlen-
szomjan három napig. Mikor pedig előjött, az 
Üdvözítő feje készen volt. És a fejen három
féle kifejezés volt. Ha jobbról nézte az ember, 
olyan volt, mintha iszonyúan szenvedne ós 
várná az utolsó pillanatot. Ha szemben néz
ték, olyan volt, mintha abban a pillanatban 
adná ki lelkét. Ha balról nézték, olyan volt, 
mint a ki már meghalt és megmerevedett. És 
mindenki nagyon csodálta ezért Fra Innocento 
tehetségét ós a feszületet nagy ünnepséggel 
vitték a kápolnába, a hol majd vasárnap te 
is megláthatod. Hanem Fra Innocento ez idő
től fogva nagyon megváltozott ós olyan, mintha 
a lelke nem volna vele többé. Mindig magá
ban jár, senkivel sem beszél és sokat sir. Azt 
mondják, azóta nem dolgozik semmit és hogy 
a vésőit ós minden faragó szerszámát elásta 
a kertben, mint valami halottat. És ennek oka 
az, hogy .nem akar többet dolgozni azután, 
hogy az Üdvözítő fejét így megfaragta. Ber-
nardo barát pedig, a ki már azóta meghalt és 
a ki valóságos szent volt, mesélte a többiek
nek, hogy a három nap alatt, míg Fra Inno
cento a czellájába zárkózva dolgozott, ő több
ször elment az ajtaja előtt és úgy tetszett 
neki, hogy belülről beszédet hall. Hogy valaki 
nagyon édes hangon beszél Fra Innocentóhoz. 
És egyszer, nem birta megállni, lehajolt és be
nézett a kulcslyukon és majd hogy meg nem 
halt meglepetésében. Mert látta, hogy Inno
cento ott áll a kereszt előtt és mögötte áll 
egy gyönyörű angyal, nagy, tündöklő szárnyak
kal, hófehér ruhában. És az angyal fogja Fra 
Innocento kezét, a melyikben a véső volt ós 
vezeti és oktatja, hogyan dolgozzék ós olyan 
szép csengő hangon beszélt hozzá, mint a 
hogy anya beszól a gyermekéhez. És Bemardo 
atya ezt a halálos ágyán mesélte el, mikor 
lelke már közel járt a paradicsom kapujához, 
tehát nincsen benne kétség, hogy igaz. Azért 
is mondják, hogy ez a Fra Innocento beteg 
és hogy már nem élhet soká, mert a ki egy
szer az Úr országából való teremtett lónynyel 

Kossuth Ferencz beszédet mond. 
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társalkodott, mint ő tette három napon át, 
annak már nincs többé maradása a földön, 
hanem elkívánkozik innen. Mondom neked, 
Anita, áldott az ilyen ember, mert a biztos 
üdvözülés már készen várja ő t . . . 

A kis leány nem felelt, hallgatagon ment 
az úton, fején a kosárral. És hallgatott az 
öreg asszony is és csendesen mentek tovább 
az estében, a tanya felé, a honnan tűz csil
logott elébük. Nagy béke ós nyugalom volt 
körülöttük és csak a tücskök szavát lehetett 
hallani az estében és a két pár faczipő kopo
gását a köves úton. 

M E T T E R N I C H . 
Száz évvel ezelőtt, mindjárt a wagrami 

katasztrófa után, a midőn Napóleon negyed 
izben tette tönkre Ferencz osztrák császár 
hadait, kezdődött egy fényes, negyven eszten
dőre terjedő diplomata pályafutás. A wagrami 
csatavesztés nyomában támadt zavarok állí
tották a fiatal, alig harminczhat éves Metter-
nichet az osztrák külügyek élére. Már nem 
volt kezdő diplomata. Tíz év óta szerepet ját
szott az osztrák külügyek vezetésében, de ad
dig nem jutott az első hegedűhöz. A franczia 
forradalom zavarai gyorsan járatták le az oszt
rák külügyminisztereket; tizennyolcz év három 
külügyminisztert emésztett meg : Thugutot, Co-
benilt és Stadiont. Ezek után került a sor 
Metternichre, a ki addig a drezdai, berlini és 
párisi udvaroknál volt nagykövet. 

Metternich csak négy esztendővel volt fia
talabb Napóleonnál (1773-ban született) s ab
ban az időben serdült ifjúvá, lépett a diplo
mata pályára, a midőn a franczia forradalom 
és Napóleon nagyon megváltoztatta Európa 
arczát. Ez a vihar Anglián, Török- és Orosz
országon kívül végig söpörte egész Európát 
s a megszokott viszonyokat mindenütt fene
kestül fölforgatta. Bégi dinasztiák eltűntek egy-
időre és egyidőre új államok támadtak. Az 
európai hatalmaknak az a koalicziója, a me
lyet Anglia pénzelt, a mely meg akarta torolni 
a lefejezett XVI. Lajos és Mária Antónia halá
lát, a mely az emigrált franczia nemességnek 
hazáját akarta visszaszerezni, a mely a régi 
állapotok föntartására és visszaállítására vál
lalkozott, nem birta nyakát szegni a gyűlölt 
és rettegett forradalomnak. A míg Napóleon 
nem került a forradalmi hadsereg élére, a 
forradalom a franczia föld határain túl nem 
igen hódított; de Francziaországot meg tudta 
tartani. A mint Napóleon átvette az olasz föl
dön táborozó franczia hadsereg parancsnok
ságát, nagyot fordult a koczka. A forradalom 
s a forradalomból született császárság diadal
lal járta be a kontinenst. 

Metternich diplomata pályája körülbelől egy 

időben kezdődött Napóleon tüneményes pálya
futásával, a rastatti kongresszuson, a melyen 
még csak VVesztfália grófjait képviselte. Bele
született és ránevelték a diplomáeziára. Csa
ládja, a melynek bölcsője a Bajna mellékén 
ringott, eredetét vissza viszi a Barbarossa 
Frigyes korába. Egy őse a XVI. században 
tieri választó-fejedelem és arról nevezetes, hogy 
a választó-reformok kollégiumában az osztrák 
abszolutizmus legerősebb támasza volt. Egy 
más őse tábornok volt H. Ferdinánd alatt s 
uradalmakat szerzett a lemészárolt cseh arisz-
tokráczia elkobzott vagyonából. Apja is diplo
mata volt, de jelentéktelen ember, a kit Mária 
Terézia grácziája juttatott gazdag feleséghez! 
ós csekélyebb fontosságú diplomata állásokhoz.' 
A fiatal Metternich azt az esztendőt, a mely 
ben a francziák Mária Terézia vejét és leá
nyát lefejezték (1793), Angliában töltötte. Húsz 
éves volt akkor. Életirói azt mondják, hogy 
ez az Angliáoan eltöltött esztendő volt" leg
nagyobb befolyással diplomata-pályájára. Ki
tűnő politikusokkal ismerkedett meg: az if
jabb Pittel, Foxszal, Barkevel, Sheridannal és 
magára vonta III. György király figyelmét is. 
Ezután még kétszer fordul meg Angliában: 
1814-ben, a midőn már mindenható kanczel-
lárja az osztrák császárnak és 1848 tavaszán, 

a midőn majdnem negyven évi kanczelláros-
kodás után, a mely idő alatt ő volt az euró
pai diplomáczia orákuluma, forradalom buk
tatta meg és Bécsből menekülnie kellett. Met
ternich politikai pályája forradalmi időben 
kezdődött és abban is végződött, pedig alig 
volt még egy diplomata, a ki a forradalom 
gyökeres kiirtásán nála hosszabb időn át, töb
bet dolgozott volna. Életirói azt is állítják, 
hogy a diplomácziában asszonyok voltak a 
mesterei. A mint említettük már, a rastatti 
kongresszuson még csak a ^vesztfáliai grófok 
kollégiumának képviselője. Akkor már házas. 
Felesége diplomata-ideáljának, a nagy Kau-
nitznak unokája. Érdekből házasodott. Házas
ságával nagy vagyont, hatalmas összeköttetést, 
a feleségében kitűnő munkatársat kapott. Hogy 
az asszonyok minő fontos szerepet játsztak a 
diplomácziában akkor, első állásában, a drez
dai követségben megtanulhatta. Az orosz czár 
érdekében, Drezdában, akkor három gyönyörű 
asszony: a kurlandi herczegnő, aztán Czar-
toryski és Bagration herczegasszonyok dolgoz
tak. E hölgy-diplomatákkal Metternich igen 
barátságos lábon állott s az egyikhez, Bagra
tion herczegnőhöz gyöngéd kötelékek fűzték. 
Viszonzásul ő sem csinált kázust abból, hogy 
felesége bizalmasan volt a drezdai franczia 
követség talentumos titkárával, Dumonstier 
márkival. 

Ez a kölcsönös szeladonkodás, a rokokó éra 
hagyománya volt, s abban az időben nem 
okozott általános megbotránkozást. A bibliai 
Példabeszédek bölcs irója tanítja, hogy: «Éde-
sebb az idegen asszony ajaka a csepegő lépes-
méznél és lágyabb az ő nyelve az olajnál.» Met
ternich híve volt e dogmának. Altalán tudott 
dolog, hogy egész hosszú életén át mohón 
kívánta, fáradhatatlanul kereste és váltig vál
lalta azt a gyönyörűséges igát, azt a kívána
tos jármot, a melybe Éva leányai Ádám fiait 
befogják. A társadalom minden osztályából, 
hol tartós, hol kérészéletű viszonyainak csi
nosan hosszú sorát ismerjük. Háromszor háza
sodott és eltemette mind a három feleségét. 
Először igen fiatalon, huszonhárom éves korá
ban. Akkor, a mint már említettük, Kaunitz 
herczeg unokáját vette eL a kivel tovább ólt 
egy negyedszázadnál, a ki testi bájakban nem 
vetélkedhetett volna a grácziákkaL de érde
mes parthie s jeles diplomata-talentum volt. 
E házassága idejébe esnek híres viszonyai, 
egyebek között az orosz Lieven herczegnővel 
szőtt viszonya is, a mely irodalmi emlékét, 
Metternich egész kötetnyi levelét nem rég pub
likálta Hanoteau. Bövid özvegység után, mert 
házát üresnek, szalonját ridegnek találta asz-
szony nélkül, közel ötven éves korában, fele
ségül vett egy húsz éves, gyönyörű bankár
leányt. A midőn ez is meghalt, a mint mondta, 
sírba tette vele boldogságát, egész életét, az 

A szobor a leleplezés után. 

A leleplezési ünnepély. 

AZ ERZSÉBETFALV1 KOSSUTH-SZOBOR LELEPLEZÉSI ÜNNEPÉBŐL. - Balogh Rudolf fényképei. 
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FOLIS FŐHADNAGY A CZÉLHOZ ÉRKEZIK. 

élet minden örömét, - - de csak rövid időre. 
Az aggastyánkor küszöbén harmadszor iá meg¬ 
hódolt Ilymennek, feleségül vette a csak 26 
éves Zichy Melániát, annak a Zichy Károly-
nak a leányát, a kit Bécsben, nem tudjuk 
miért, Judásnak hívtak s a kinek pénzügy¬ 
minisztersége az 1811. évi bankó-devalváczió-
ról emlékezetes. Mind a három felesége részel¬ 
tette apai örömökben. 

A berlini és párisi követségi állásokon át 
jutott Metternich szokatlanul liatalon az oszt¬ 
rák birodalom külügyminiszteri és kanczellári 
polczára. Mint berlini követ nyélbe ütötte az 
osztrák-orosz-poroHZ-szöveteéget, a mely vál¬ 
lalkozás a/ ausztcrlitzi vereséggel végződött. 
A béke megkötése után mind I. Sándor czár, 
mind pedig Napóleon Metternichet kívánták 
udvarukhoz követnek. A Napóleon kívánsága 
parancs volt: Metternich Parisba költözött, a 
miben egy emlékirat szerint, része volt I)u-
monstier márkinak is. Párisi követsége alatt 
ragadta ki Napóleon a spanyol földet a Bour¬ 
bonok kezéből s ültette a spanyol trónra 
József bátyját. Ausztria ezt az alkalmat hábo¬ 
rúra használta föl, azonban még nagyobb 
vereséget szenvedett, mint előbb. Metternich-
nék része volt a katasztrófában. Ö kardosko¬ 
dott a legkonokabbul a háború mellett. A vesz¬ 
tett hadjárat azonban nem tépte meg diplo¬ 
mata nimbuszát. Hazajött Parisból, mihelyt Na¬ 
póleon megengedte, a hadjárat kezdetén vissza¬ 
tartották még egyideig a átvette az osztrák 
külügyek vezetését. Most már a béke mellett 
agitált, a melyet Ferencz császár még a wag-
runü katasztrófa után sem volt hajlandó meg¬ 
kötni. 

Arra a roppant hatalomra és tekintélyre. 
a melylyel utóbb dicsekedhetett, Metternich 
Napóleon orosz hadjárata alatt tett szert, a 
midőn Napóleon megbuktatására újabb koáli-
cziót, teremtett. Paris első megszállásakor kez¬ 
dődött az ő harminczhár*om évnél tovább tartó 
érája. Azokat az éveket, s míg megjött az 
alkalom Napóleon letörésére, arra használta, 
hogy a kanczelláriát úgy rendezze be, a mint 
volt Kaunitz, az udvari haditanácsot, a mint 
volt Laczy idejében. Kaunitz volt a mintája, 
Kaunitz szerepét szánta magának. A míg Na¬ 
póleon Elbán volt száműzetésben, Bécsben 
kongresszusba gyűltek össze Európa dinasz¬ 
tiái, hogy földrészünket visszazökkentsék abba 
az állapotba, a melyben a franczia forrada-
om találta. A koronás fejek, diplomaták, poli-
izálö szép asszonyok e páratlan sokadalmá-

ban Metternich egyaránt volt czeremónia-mes-
ter és vezér-diplomata. Személyesen ismerte 
Luropa összes dinasztiáit, tudott velők bánni 
és tudta kapaczitálni a diplomatákat. Napo-
eon váratlan visszatérése Elbából és száz napos 

uralkodása ugyan mint riadt fürj-csapatot reb-
bentette szét a fényes gyülekezetet; de a ren¬ 
dezés már megtörtént s Napóleon második 
leverése után nem kellett ismét összeülni kong¬ 

resszusba. A szent szövetség, a melyben Met¬ 
ternich Ausztriát, Orosz- és Poroszországot 
fogta együvé, restaurálta a franczia királysá¬ 
got és a Bourbonokat visszaültette Franczia-
ország trónjára. 

A szent szövetség megkötése után bukásáig 
Metternich volt Európának első diplomatája. 
Hatalmát nemcsak maga érezte, éreztette má¬ 
sokkal, még koronás fejekkel is. Mint Kau¬ 
nitz, Metternich is azt hitte és hirdette magá¬ 
ról, hogy Kurójia korxisti, hogy világrészün¬ 
kön egyedül az ő kezében a gyeplő. Az nem 
csupán az ő, hanem egyúttal korának is gyar¬ 
lósága, hogy a diplomatizálás, a nagypolitika 
kedvéért nem törődött semmit a kormányzás¬ 
sal. A bécsi kongresszus után egy ivadck egész 
élettartama alatt egyéb sem érdekelte a for¬ 
radalmi hajlam gyökeres kiirtásánál. A rend 
volt a halványa s azt hitte, hogy a rend leg¬ 
szilárdabb, legmt'ghi/.hatóbb alapja a rendőr, 
a kém s a czfii/.iiru. l'ró/ui politikusnak hir¬ 
dette magát, holott az illúziók embere volt. 
Ragyogó szellemességgel disszertált a politika 
napi kérdéseiről, ötletben kifogyhatatlan, ékes¬ 
szólása megvesztegető: de mert mindig a tá¬ 
volba nézett, a közelállót nem látta. Ha nem 
a hivatalszobából, diplonmtu-aktákkal dirigálja 
Európát, a forradalom nem találja készület¬ 

lenül s nem ő lesz szinte első áldozatává, 
így azonban Ausztria az «öreg ház», a melyet 
ő olyan odaadással, akkora méltósággal, a 
maga fontosságának nem is takargatott tuda¬ 
tával támogatott, egyetlen fuvallatra össze¬ 
omlott 1848 márcziusának idusán. 

Június. 

EGY ÉRDEKES LOVAS-VERSENY. 
Október 1-én és 2-ikán párját ritkító érde¬ 

kes lovaglási versenyt rendezett Budapesten 
a lovastiszti egyesület. 

A Rákosfalvától délre elterülő nagy lovas¬ 
sági gyakorlótér e két napra ünnepi mezt öl¬ 
tött. Keleti szegélyén, egészen közel a kere-
pesi-vámhoz valóságos kis sátortábort emeltek. 
Az indulás és beérkezés helyén a rendező¬ 
bizottság sátrai körül Budapest előkelő sport¬ 
közönsége teljes számban gyülekezett, és mind¬ 
végig kitartott bravúros lovastisztjeink gyö¬ 
nyörű sportünnepének végéig. 

A verseny feltételei már eleve rendkívül ér¬ 
dekes eredményt Ígértek. Nem a rendes táv-
lovaglási versenyek többnyire sablonszerű ke¬ 
retében tolyt le ez a mérkőzés. Egy új lerv 
valósult meg e verseny folyamán, melynél a 
lovasnak legnagyobb testi erőmegfeszítése mel¬ 
lett még szellemileg is működnie kellett. 

A rendes, megszokott távlovaglásokat egy 
bizonyos már huzamosabb idővel előbb közölt 
útvonalon tartják meg, a melyen a lovasok 
tetszés szerint trainirozhatják lovaikat, az út¬ 
vonalat a versenyt megelőzőleg végig lovagol¬ 
hatják s így a versenynél a viszonyok, melyek¬ 
kel számolniuk kell nem ismeretlenek előttük. 

Nem így volt ez a legutóbb lefolyt mérkő¬ 
zésnél, melyet a lovas egylet «parancsó'rtiszli 
l/n'iii/liÍK»-nak nevezett el, 

A feltételek röviden, a következők voltak: 
1. Részt vehetett minden rendes és rend¬ 

kívüli tag. 
2. A lovaglás sulykiegyenlítés nélkül bár¬ 

mily országbeli és bármily korú lovon tör¬ 
ténhetett. 

3. A lovaglás távolsága kb. 50 kilométer. 
Ebből 40 kilométert mű- és mezei utakon ter¬ 
mészetes akadályokkal (útárkok, sövények, pa¬ 
takok, vizes cHatornák, stb.), 10 kilométert pe¬ 
dig a terepen toronyiránt, természetes és mes¬ 
terséges akadályokkal kellett lovagolni. 

4. A lovaglás irányát egy térképlapra beraj¬ 
zolva minden résztvevőnek az indulás napját 
megelőző estén adták tudtul. 

Ezen útvonalat bármily módon előre be¬ 
járni tilos volt. 

•~>. A lovaglást minden lovas egyedül, kisérő 
nélkül csupán a kapott térkép nyomán ^égezte. 
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K É P E K A PARANCSŐRTISZTI LOVAGLÁSRÓL. —Kreybig Rezső fölvételei. 

Az indulás idejét sorshúzás útján állapítot¬ 
ták meg. 

6. A lovaglást 3V« órán belül kellett végre¬ 
hajtani. 

A verseny alapjául tehát óránként 14'3 kilo¬ 
méternyi teljesítmény szolgált. 

Megjegyezzük itt, hogy a lovas csapat moz¬ 
gásánál óránként átlag 8, kisebb járőrök moz¬ 
gásánál 10, egyes küldöncz-lovasok lovaglásá¬ 
nál l- kilométernyi utat szokás számításba 
venni. 

Az említett feltételek alapján folyt le októ¬ 
ber 1-én és 2-án a lovaglás. 

Az út iránya Eákosfalva, József főherczeg-
telep, Szentgyörgy-telep, Rákospalota, Alag, 
Fóth, Mogyoród, Csömör, Czinkota és gróf 
Batthyány-telepen át a lovassági gyakorlótérre 
vezetett. 

Mindjárt a start után, még ott a gyakorló¬ 
téren négy, egymástól 50—100 méterre elhelye¬ 
zett akadályt kellett ugratni. 

A megtett útvonalon részben az utakon, 
részben a terepen összesen 20 különféle aka¬ 
dályon kellett minden lovasnak átugratni. Ezek 
az akadályok zászlókkal voltak megjelölve. 
Volt a 20 között négy kettős akadály is s így 
tulajdonképen 24 ugrást számíthatunk. 

Az a lovas, a ki az útirányt nem tartotta 
be pontosan, vagy az akadályok közül akár 
egyet is elmulasztott, a verseny feltételei alap-
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FOLIS FŐHADNAGY (A 2-ES SZÁMMAL JELÖLT) ÚTJÁRÓL BESZÉL. 

ián nem tarthatott igényt az egylet által ki¬ 
tűzött emlékielvényre, illetve tiszteletdíjra. tekből álló nézőközönség szerencsekivánatai- Kszterházy 

• ** j. ' l l ' . • A j • - l l .' l . X 1 t i n . i . . r *F *«m t fi Jí ci A«j-vi_i*-li w i íirwits ó l \ A l n i tii* ön i r w l i i l o u t t n l i 11. ,i \ ' i A A lovaglás ilyen körülmények között. igen 
nehéz volt. Ezt az tudja megítélni, a ki már 
megpróbálta azt, hogy egy világváros közvetlen 
környékén, a rendkívül kifejlett kultúra köze¬ 
pette, térkép után tájékozza magát. 

Az a számtalan nyaralótelep, kert, facsoport, 
erdő, út, csatorna, szántó- és veteményesföld, 
mely a nagyvárosokat széles övben körül¬ 
veszi, olyan, mint egy útvesztő labyrintus. A ki 
a kitűzött útról csak néhány száz lépésre is 
letér, annak azután már jó idejébe kerül, míg 
ismét megtalálja a helyes irányt. Ehhez járul 
még az is, hogy a néhány év alatt, mely a 
térkép kiadása óta elmúlt, egész területek 
karaktere megváltozik a nagyvárosok környé¬ 
kén. A szántóföldek és rétek helyén nyaraló¬ 
telepek ópühek. A térképen megtalálható major 
körül másik két - három major emelkedik. 
Melyik most már az igazi? Az, a melyik a 
térképbe be van rajzolva, vagy a másik, esetleg 
a harmadik ? Minden vágtaugrás csalódást hoz¬ 
hat, időveszteséggel járhat, pedig minden perez 
olyan drága ilyenkor, mikor dicsőségről, rikord 
megteremtéséről van szó. 

A sorshúzás szerint az első lovas, Dornin-
ger Hugó tüzérfőhadnagy, 1-én reggel hét óra¬ 
kor indult, a korai órában még csupán tisz-
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tói kisérve. A többi lovast 12 percznyi idő¬ 
közökben indították. 

130 nevező közül 72-en indultak, :t<» az 
első, 36 a második napon. E 72 lovas közül 
már csupán 2—3 maradt ki a sorból. 

Elsején reggel, épen a verseny kezdetének 
órájában, sűrű köd borította a tájat. 

Az amúgy is nehéz tájékozódást tekintve, 
ez mindenkópen nagyon kellemetlen volt azok¬ 
nak a lovasoknak, a kiket a sors az indulás 
sorrendjének elejére helyezett. 

A második lovas Fo/is Jenő 10-ik huszár-
ezredbeli főhadnagy volt; hét óra 12 perczkor 
reggel állt a starthoz. Az indító rövid vezény¬ 
szava után vágtában indult el s alig 15—20 
lépésnyire már eltűnt a sűrű ködben. 

Már az indulásnál általános érdeklődés ki¬ 
sérte Folis Jenőt. 

A múlt évi Budapest—Wien között le¬ 
folyt távlovaglásnak a második győ/tese volt 
Tizenhat óra alatt 230 kilométert lovagolt! 
Neve ezzel a rikorddal és számos bravúros 
versenylovaglásával nemcsak a belföldön, ha¬ 
nem a külföldi sportkörök előtt is közismertté 
vált. 

Folis barátai tudták, hogy rikordot akar 
teremteni. 

START ELŐTT. (Gróf Lablensky őrnagy.) 

K É P E K A PARANCSŐRTISZTI LOVAGLÁSRÓL. —Kreybig Rezső fényképei. 

sárosdi méneséből, már az indulásnál igen jó 
benyomást keltett. 

Mikor gazdájával eltűnt a sűrű ködben, 
megindult a «tippelés». - - Két óra alatt be¬ 
jön! - - Igen ám, ha köd nem volna --- slb. 

Indult azután a többi lovas 12 perczenként 
A sportkörökben ismertebb nevek hallatára 

csoportosultak az emberek a start helyén. 
Hiába! A név varázsa. A kinek a szemé¬ 

lyéhez már több győzelem fűződik, attól töb¬ 
bet — sokat várnak. 

Nyolcz óra után a köd hirtelen szétfoszlott 
s a nap végig szórta sugarait a lankás, ho¬ 
mokos síkon. 

Néhány perczczel kilenca óra előtt felhang¬ 
zott a kiáltás •— Jön egy lovas.» 

Mindenki hitetlenül mosolygott. Senki se 
akarta hinni, hogy máris érkezhessek valaki. 
A beérkezés helyén a sátor még üres volt. 
A czélbizottság tagjai is még a start helyén 
tartózkodtak. 

A kételkedés azonban mihamar csodálko¬ 
zássá vált. 

A Rákosfalva felől a végi-zélhoz kanyarodó 
fasoros úton sebesen vágtatva közeledett egy 
lovas. A fák mögött fel-feltűnt. Hogy kicsoda, 
milyen száma van azt nem lehetett kivenni, 
csupán az látszott máris, hogy ló is lovas is 
kitűnő erőben van. A czéltól mintegy 80—100 
h pcsnyire volt az utolsó akadály. Az út árka. 
Egy hirtelen kanyarulat én Folis Jenő főhad¬ 
nagy, - • mert ő volt - - remek ugrással jött 
át ez akadályon. Mintha csupán 2—3000 mé¬ 
teres versenyt lovagolt volna • bravúrosan 
galoppozott el a czél előtt pont nyolcz óra 
."18 perczkor reggeL 

Kenki se akart hinni szemeinek. 
."iO kilóméter, 24 ugrás, térkép után isme¬ 

retlen terepen, sokszor út nélkül, tarlókon, 
szántóföldeken át, toronyirányában egy óra 
16 perez alatt! 

Olyan bravúros lovaglás ez, mely valóban 
bámulatra méltó. Ha hozzávesszük azt is, hogy 
lovas is ló is teljes erőben, épen érkezett be 
igazán a legnagyobb elismerés illeti e derék 
fiatal tisztet 

Mit jelent ez a teljesítmény? 
l-'nlis főhadnagy perczenként 0'478 kilómétert 

vagyis 478 métert = 636 lépést lovagolt átlag 
egy óra és 46 perczig olyan útvonalon, a 
melyen kerékpárral, kocsival, motorkerékpárral 
vagy automobillal minduntalan megakadnánk. 
E közlekedési eszközök közül ilyen viszonyok 
között, ilyen rövid idő alatt egyikkel sem 
lehetne beérkeznL 

Ebben rejlik Folis főhadnagy, nem kevésbbé 
a versenyben résztvett többi lovas lovaglásának 
óriási jelentősége, mert hiszen javarészük va¬ 
lóban bravúros eredményt ért eL Például: 
Belnay főhadnagy egy óra 57 perczczel, Fanta 
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BEÉRKEZÉS UTÁN. (Gróf Lubiensky.) 

milyent Folis főhadnagy s néhány bajtársa 
a parancsőrtiszti lovaglásnál bemutatott, ha¬ 
sonló viszonyok között még eddig nem pro--
dukállak. Tristán. 

EGY VÉRES NAP KRÓNIKÁI. 
Hírlapi tudósítások 1849 okt. 6-ikáról. 

A hazai és külföldi történetírás kibeszélte 
magát a maga őszinte vagy ellenséges szem¬ 
pontjai szerint az október hatodiki vértanuk 
ki végeztetéséről. Most jön azonban a főtanú, 
a kor riportere, - - osztrák köntösbe bujtatva, 
hogy ő is elmondja a magáét ezekről a bor¬ 
zasztó és rettenetes eseményekről. Czélzatosan, 
gyűlölködve és nem egyszer rágalmazó módon 
beszél, de kit bántanak ma ezek a piszkoló-
dások? Történetírásunk eddig figyelmen kívül 
hagyta ezeket a hírlapi tudósításokat, holott 
érdekes anyag van felhalmozva bennök. De 
nemcsak a bécsiekben, hanem sokkal inkább 
a franczia, olasz, angol stb. lapokban, melyek 
a magyar szabadságharcz minden mozzanatá¬ 
ról kitűnően értesítették közönségüket. A bécsi 
lapok magatartása azonban valamennyi között 
a legvadabb, mondhatni a legbarbárabb volt. 
Ezok még a kivégzések után sem átallották 
magasabb morálról, az összeség érdekeiről 
olyan értelemben beszélni, hogy a magasabb 

százados két óra három perczczel, Konkoly fő¬ 
hadnagy két óra hat perczczel, stb. 

Majdnem valamennyi lovas 3 V* órán belül 
érkezett be. 

Javarészük a 2Vs órai lovaglási idő körül 
csoportosul s így bátran állíthatjuk, hogy az, 
a mit lovastisztjeink e verseny alkalmával 
bemutattak, még a túlzott reményeket is túl¬ 
szárnyalták, de bátran és büszkén állíthatjuk 
azt is, hogy nem telivér, hanem félvér ló-
anyaggal - - mert hiszen ez a faj volt töme¬ 
gesen képviselve ezen a versenyen is — ilyen 
teljesítményeket más állam lovassága nem bír 
felmutatni. 

A lovaglás eredményét a napilapok közöl¬ 
ték, arra itt részletekben nem terjeszkedünk ki. 

Csupán azt említjük még, hogy tudomásunk 
szerint 50 kilométeres távolságra eddig a világ¬ 
rekordot egy belga távlovagláson egy óra és 
28 perczczel teremtették meg. Hozzáteszszük 
azonban azt, hogy: 1. Az útvonal egyenes 
volt; 2. A lovasok az utat eleve ismerték; 
3. Terepen nem kellett lovagolni, csak járt úton; 
4. Akadályok nem voltak. 

Ha mindezt figyelembe veszszük, nyugodtan 
állíthatjuk azt, hogy olyan lovaglást, mint a GRÓF ZEDTWITZ UGRATÁSA EGY KŐFALON KERESZTÜL. 

AZ ELSŐ PATAKNÁL. (Rákosfalván túl az elsö akadály.) 

K É P E K A P A R A N C S Ő R T I S Z T I L O V A G L Á S R Ó L . — Kreybig Rezső fényképei.) 

szempontok kényszerítő szükségességével ma¬ 
gyarázták a világhistóriában is nem minden¬ 
napi embertelenségeket. 1849 október havában 
folytak le ezek a bestialitások, miknek áldo¬ 
zata lett száz és száz olyan kiválóság, kiknek 
emléke kitörölhetetlenül benne él örök időkig 
a magyarság szivében. Az egykorú hírlapi 
tudósítások főbb jelentéseit közöljük ezúttal 
az októberi áldozatok kiválóbb alakjairól. A tör¬ 
ténetírás argumentumai ezek a riporteri jelen¬ 
tések, melyek osztrák kézből valók, osztrák 
hírlap számára, mivel Magyarországon 1849 
október havában Haynau jóvoltából egyetlen 
egy magyar hirlap sem jelenhetett meg. Meg¬ 
jegyezzük, hogy e tudósításokat a magyarelle¬ 
nes Wiener Abend Courier, az Oesterreicher 
Courrier és a Constitutionelle Blatt egykorú 
közlései alapján állítottuk egybe. A riporteri 
jelentések az októberi kivégeztetésekről így 
következnek: 

.Gróf Batthyány Lajos kivégeztetése. 

Pestről írják október 6-ikáról: A tegnapi 
nap folyamán általános elrémülésre az a hír 
terjedt el, hogy gróf Batthyány Lajos, volt 
magyar miniszterelnök kötél általi halálra Ítél¬ 
tetett és kivégeztetett. Ezen, kissé meglepő 
ítéletet (hivatalos értesítés hiányában), azzal 
magyarázhatjuk meg, hogy a gróf épen egy 
évvel ezelőtt Latour hadügyminiszter halálá¬ 
nak előidézésében erősen kompromittálva volt. 
Csakugyan ma reggel minden előkészület meg 
volt téve a kivégzéshez az Újépület mellett 

41. sziM. 1909. 56. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG- 859 
levő régi fatelepen (Holtz-platz), midőn várat¬ 
lanul a már kivonult csapatok ismét bevonul¬ 
tak és az akasztófa elhordatott. Pillanat alatt 
az a hir terjedt el, hogy a gróf öngyilkossá¬ 
got követett el. Sebe nem életveszélyes, de 
mégis súlyos természetű, minél fogva a kivég¬ 
zést felgyógyulásáig és annak kipuhatolásáig, 
hogy miként jutott fegyverhez, felfüggesztették. 
Eközben hiteltérdemlő forrásból hallom, hogy 
nevezettnek megkegyelmeztek. Hogy miként 
és milyen módozatok mellett, később fog a 
hivatalos haditörvényszók által tudtul adatni. 
A vesztőhelyet, mint hasonló alkalmakkor min¬ 
dig, nagy nézőközönség állottá körül. Fájdal¬ 
masan érintett azonban, hogy az emberek, kik 
különben a műveltebb osztályhoz tartoznak, 
erőmegfeszítéssel is törekedtek az akasztófa 
közelébe jutni, hogy közvetlen-közeiből élvez¬ 
hessenek egy pillanatot, mely minden jobb 
gondolkozásnak lelkében csak iszonyatot kelt¬ 
het és azt az óhajt, hogy ilyen jelenetekről 
még beszólni se halljon. 

(Wiener Ab. Courrier Nr. 84.) 
— Magán értesülések jelentik, hogy gróf 

Batthyány Lajoson a kivégzés a nyakán levő 
seb miatt nem kötél, hanem golyó és lőpor 
által fog végrehajtatni. 

- Pestről írják nekünk okt. 7-ikéről: Ok¬ 
tóber 6-ikáról való első jelentésemet azzal RÖVID UGRÁS. (Rákosfalván túl az első pataknál,) 

VIZES ÁRKON ÁT. (Czinkotáróll délkeletre.) 

A tábornokok kivégzése. 
— Aradról érkező hirek közelebbi részle¬ 

teket hoznak a magyar felkelő vezérek kivé-
geztetéséről. A kivégzés rendkívüli néptömeg 
összejövetele mellett október 6-án történt meg. 
A hadbiróság Ítéletének hire gyorsan terjedt 
el több mértföldnyire a vidéken és nagyobb 
távolságból is becsődítette az embereket. A ki¬ 
végzéshez tekintélyes számú csapattestek vol¬ 
tak kivonulva. Még lovasság és tüzérség is 
körülbelül 8000 számerőben. A tüzérség az 
aradi sánczokban töltött ágyuk mellett állott. 

Több elitéltet papok kisértek, egyesek azon¬ 
ban mindenféle papi kíséretet visszautasí¬ 
tottak, a mi a különben szigorúan vallásos 
magyarok között visszatetszést keltett. Halotti 
csend uralkodott a kiuonulásnál. Az elitéltek 
közül néhányan az utolsó pillanatig szemtelen 
és kihívó modort tanúsítottak. Damjanich, ki, 
mint az utolsók egyike végeztetett ki, még 
gúnyosan is nyilatkozott, hogy ő, a ki min¬ 
dig elsők között volt a csatában, miért legyen 
épen itt az utolsó. Azok, kik lőpor és golyó 
által végeztettek ki, a nép által nem voltak 
láthatók, a többiek azonban több órán át 
«rettenetesen elrettentő például* közszemlére 
téve, a bitófán hagyattak. A halotti csend, 

kell kiegészítenem, hogy Batthyány tényleg 
öngyilkossági kísérletet követett el. Magához 
kérette gróf Károlyi házi káplánját, a ki "szü¬ 
letett franczia» s rögtön ennek távozása után 
nyakán megszúrta magát. Ebből származott 
az a gyanú, hogy a nevezett pap hozta a 
fogolynak a fegyvert s már el is fogták. Épen 
most hírlik, hogy a gróf feleségét is elfogták 
azon gyanú miatt, hogy ő csempészte be fér¬ 
jének a tőrt. 

(Wiener Ab. Courrier Nr. 85.) 

A pesti kivégzésekről megbízható kézből a kö¬ 
vetkező részleteket kaptuk: Miután Batthyány 
Lajos október hó hatodikán megreggelizett, 
börtönőrét pohár vízért küldte. Ennek távol¬ 
létében nyakán egy kicsiny tőrrel sebet ejtett, 
melynek markolata vésőzött munkájú és erő¬ 
sen aranyozott volt. Azután ágytakarójába bur-
kolódzott. Mikor utolsó útjának órája ütött, 
a börtönőr azt vélve, hogy alszik, fel akarta 
ébreszteni, de nem kapott tőle feleletet. Ek¬ 
kor a börtönőr félrehúzta a takarót és észre 
vette a vérnyomokat. Dr. Balassa, a Neuge-
báude egyik foglya és egy törzsorvos szolgál¬ 
tak a szükséges orvosi segélylyel. Batthyány 
délután összeszedte magát a vérveszteségből 
és kivégzése öt és hat óra között megtörtént, 
körülbelül ugyanazon órában, a melyben La¬ 
tour egy évvel előbb áldozatul esett 

(Const. Blatt.) 

AZ UTOLSÓ AKADÁLYON ÁT, 100 MÉTERRE A CZÉL ELŐTT. (Matisz Pál főhadnagy.) 

K É P E K A PARANCSŐRTISZTI LOVAGLÁSRÓL. — Kreybig Rezső fénylépei. 
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A CZINKOTA-KEREPESI MŰÚTON ÁT. (Waldbaner Henrik százados.) A CZINKOTA-KEREPES1 MŰÚTON ÁT. (Havassy Jenő főhadnagy.) 

K É P E K A P A R A N C S Ő R T I S Z T I L O V A G L Á S R Ó L . — Kreybig Rezső fényképei. 

mely ezen aktusnál uralkodott, csak dobpergés 
által lett koronként megtörve. Hogy milyen 
különböző érzelmekkel oszlott szét a tömeg, 
ez csak nehezen állapítható meg, de remél¬ 
jük, hogy olvasóinknak erről részletesebb ada¬ 
tokat fogunk közölhetni. 

(Wiener Ab. Courrier Nr. 89.) 
•K 

A részletesebb tudósitás elmaradt, bánéin 
jöttek helyette a Woroniecky, Giron, Aván-
cour, Jeszenák, Csányi, báró Berényi, Szacs-
vay, Csernyus és mások kivégeztetéséről a 
jelentések, végül pedig, mikor a külföldi lapok 
erélyes tiltakozásokat tettek közzé, egy kommen¬ 
tár, mely az udvar sugallatára működő had-
biróságok eljárását akarja igazolni. Ez is a 
Wiener Courrierben jelent meg s egyik pasz-
szusa így hangzik: «A mint látszik, még 15 
személyt fog a legközelebbi napokban ugyanez 
a sors érni. Ha az emberbarátok szive az 
igazságnak hozott ilyen áldozatok látásán vér¬ 
zik is, ha a humanitás az ilyeneket szívesen 
meg nem történtté tenné is, politikai tekin¬ 
tetben még sem lehet tar/adni ezeknek szo¬ 
morú szükségességét. A nyomort és szenve¬ 
dést, melyet ezek az emberek az előbb pat-
riarkális nyugalomban és békés egyességben 
boldogul élő országra hozták, egész közelről 
kell megtekinteni, hogy méltatható legyen azon 
gonoszságnak iszonyú mértéke, melyet ezek 
(Batthyány, a tábornokok és társaik) fajgyű¬ 
löletből, nagyravágyásból és elbizakodottság¬ 
ból elkövettek.» A negyvennyolczadiki magyar 
szabadságharcz az osztrák riporter szemében 
ez volt és nem több: fajgyűlölet, nagyravá¬ 
gyás és elbizakodottság. Ebből a szempontból 
természetesen egészen méltóak hozzá és a 
bécsi sajtóhoz azok a kommentárok, melyeket 
a kivégeztetések alkalmából közre adtak. 

'LACZKOVICS KAPITÁNY.-
A Nemjeti Síinhái bemutatója. 

Laczkovics kapitányt bátor, önzetlen, érző 
szivű, sírig hű nemes lovagnak festi Abonyi 
Árpád. Komantikus hősnek, a ki tud olthatat-
lanul szeretni, de magábafojtani is tudja láng¬ 
ját ; a ki tud eszmény képéért tűrni, de képes 
érte élet-halál harczra is; a ki hajlandó sors¬ 
üldözöttekért anyagi áldozatokat hozni, de 
mintaszerű gazda is tud lenni. A deli férfias¬ 
ság modern mintaképének képzelte Abonyi 
Árpád e hőst. S bárha nem szeretjük a roman¬ 
tika túlzásait, mégis örvendünk, hogy annyi 
betegesen érzéki és jellemtelen színpadi hős 
után végre olyat is láthatunk, a ki nem vala¬ 
mely újszerű becstelenséggel akarna kitűnni. 
Abonyi Árpád még hisz eszményben, s még 
a jellem kiválóságában látja az igazi férfias¬ 
ságot s ezt különös érdeméül kell feljegyez¬ 
nünk. Már maga a becsületes törekvés is el¬ 
ismerésünkre tarthat számot. 

Hogy a hős aok kiválósága daczára mégsem 
tud e drámában kellőkép érvényesülni, annak 
oka első sorban a vele szemben álló' másik 

alaknak, a Szalánczy-leánynak jellemében rej¬ 
lik. Érthetetlen marad előttünk, hogy ily ritka 
értékű férfi mikép érdeklődhetik mindvégig ily 
silány, közönséges, sőt alantas női egyéniség 
iránt? A leány könnyelmű és mulatnivágyó s 
a hős helyett egy láha ifjút tüntet ki szerel¬ 
mével. Laczkovics kapitány tovább szereti. 
A leány bántalmazza őt, kiutasítja a házból. 
Laczkovics kapitány szerelme tovább lobog. 
A leány nejévé lesz a léha ifjúnak s éli vele 
világát. Laczkovics kapitány tovább is tiszta, 
eszményi hűséggel csüng rajta. Végül az asz-
szony arra ébred, hogy a léha ifjú nem tudja 
eltartani, koplaltatja s züllésbe viszi. Ekkor a 
nő igénybe veszi Laczkovics kapitány erkölcsi 
és anyagi segítségét, sőt bevallja neki, hogy 
szereti. 8 Laczkovics kapitány elhiszi ezt, pár¬ 
bajt vív érté, megöli a férjet, megszabadítja 
ideálját s majd a dráma vége után bizonyára 
nőül is fogja venni. 

Hát ez jóval több, mint lovagi rajongás az 
imádott nőért, - - ez kutya-hűség. S az iró 
ezzel akaratlanul is mélyen alászállítja a férfi¬ 
nak értékét, a kit pedig eszményképnek kívánt 
festeni. SehOgysem értjük, mikép lehet ideálja 
ez a nő, a ki a gazdagság napjaiban ledéren 
elhagyta, s csak miután már másé volt s már 
nyomorba jutott, támaszkodik rá. Még érthe¬ 
tetlenebbé teszi Laczkovics kapitány alakját 
az a tény, hogy a nőnek van egy húga, a ki 
mindvégig hisz benne, szereti őt, nem lóba s 
nem könnyelmű, nem is megy máshoz nőül 
s nem szerelme és jelleme foszlányait adná 
neki, hanem egész tiszta lelkét; s Laczkovics 
kapitány még csak figyelemre sem méltatja 
ezt. Az az érzés támad bennünk, hogy a ro¬ 
mantikus hős, daczára sok kiválóságának, még¬ 
sem bír kellő érzékkel az igazi becsület s igazi 
erkölcs iránt. Hozzá korlátolt és vak. S még 
az a baj is támad ebből, hogy a dráma négy 
felvonásán keresztül az ártatlan kis leány csak 
úgy lézeng a műben, folyton tesz-vesz, jón 
és szépen töri fejét s végül kiderül, hogy 
semmi szerepe sincs a műben, - - a hős még 
csak észre sem veszi s más sem látja meg 
tiszta jellemét. 

De mindezen felül van e műben még egy 
alak, a két lány apja, a ki lényegesen hozzá¬ 
jut Laczkovics kapitány alakjának háttérbe 
szorításához. Az apa könnyelmű nemes úr, 
a ki minden vagyonát eltékozolja. Ebben az 
iró a pusztuló magyar középnemesség típusát 
kívánja festeni. Ez ellen nem is merülne fel 
észrevétel. A baj csak az, hogy az apa alakja 
nagyon is nagy szerephez jut. Két felvonáson 
keresztül az ő tragédiája játszódik le szemeink 
előtt s a tulaj donképeni hős, Laczkovics kapi¬ 
tány, szerelmi drámája mellett egy külön ma¬ 
gyar gazdasági tragédiát nyújt. Az iró nagyon 
is sokat kívánt egy műbe foglalni s a sok 
tárgy közül egyiket sem dolgozhatta ki telje¬ 
sen. Az ártatlan kis leány félben maradt szív¬ 
ügye, az apa tönkre jutása és öngyilkossága 
mind oly nagy teret foglal el Laczkovics ka¬ 
pitány szerelmi történetében, hogy erre kellő 
idő nem jut. így a kapitány végleges össze-
veszése ideáljának férjével még csak szinpadra 

sem kerül, a szerelmi vallomás jelenetére alig 
egy-két perez jut, a megoldás, a párbaj utáni 
rész meg egészen elmarad. 

Az epizódok túltengése, a sok történet együvé 
foglalása mind arra vall, hogy a mű eredeti¬ 
leg regény volt, a minthogy Abonyi Árpád 
elsősorban novellista iró. De bár a mű szer¬ 
kezete s jellemfestése nem elégíthet ki, újra 
ki kell emelnünk az iró eszményies törekvé¬ 
sét, tiszta hangját, választékos írásmódját, 
egyáltalán előadásának azt a nemesebb, iro¬ 
dalmibb jellegét, a mely színpadjainkon ma¬ 
holnap már teljesen veszendőbe megy. S a 
közönség ezt teljes mértékben méltányolta is 
s nagy elismeréssel adózott a jeles Írónak. 

A szereplők közül a hős alakjában Odry 
tűnt ki. Igazán kiváló volt, oly tökéletes, a 
milyennek az iró elképzelte. Mellette egy új 
művésznő, Aczél Ilona aratott nagy sikert. 
A hősnőt természetes, egyszerű s szívhez szóló 
módon játszotta. Alakja, hangja, egész föllé¬ 
pése megnyerte a közönséget. Váradi Aranka 
a kis lány alakjában csupa közvetlenség és 
élet volt. Palágyi Lajos. 

DIVATLEVÉL. 
Az első sárguló falevéllel, az első ködös reggellel 

egy új gond szakad a nők lelkére. Az őszi divat 
kérdése az, mely meglehetősen súlyos, tekintve 
Divat ő felségének a végtelenségig szeszélyes voltát. 
Alig hogy megteremtett egy divatformát, máris el¬ 
veti egy másik kedvéért, mely az előbbivel homlok¬ 
egyenest ellenkezik, oly hirtelen történnek e válto¬ 
zások, hogy már a divat leghívebb követői, a nők is 
fellázadtak ellenök. Nem élvezet már nekik az öltö¬ 
zékük, hanem teher, mert költsége és fáradsága 
óriássá nőtt, olykor csak áldozatok árán szerezhető 
meg. A mit ma mint szépet és ízléseset megvesz¬ 
nek, holnap már mint rútat és ízléstelent sutba 
vetni kénytelenek. És ha erre nem hajlandók, 
kénytelenek ruhájukra a adivatját multa» jelzőt 
alkalmazni, ha még csak két hónapja került is ki a 
szabó keze alól. 

A legújabb hírek ismét nagy változásokat jelen¬ 
tenek. Az empire és directoire ízlés eszerint 
kegyvesztes lett, egybeszabott ruhát is csak itt-ott 
látunk néhányat. A jelenlegi divat pedig minden 
ismert stílustól távol áll. Legfeljebb görögös vonat¬ 
kozásokat alapíthatunk meg benne a leghatározot¬ 
tabban. De e ruhák csak ünnepélyes alkalmakkor 
bírnak létjogosultsággal. Az egyszerű és utczai ru¬ 
hánál főleg a czélszérfiség elvének kell érvényesül-
niök. A mellett természetesen a jóizlést sem szabad 
szem elől tévesztenünk. 

E tekintetben is új szabályok léteznek A nyár 
folyamán látott díszes aljak a télen is, kedveltek 
lesznek, a kabátok egészen más módon készülnek. 
A ránczrészeket már nem dolgozzák az alj egész 
hosszában, hanem sima csipőrészre illesztik, melyet 
dús sujtáshimzéssel vagy rátétmunkával díszítenek. 
Hasonló módon kezelik a kabátok oldalrészeit. A rán-
czok itt is közvetlen a csípő alatt kiugranak, hogy 
könnyed hajlással az alj ránczaira simuljanak. 
A hát ellenben egyenes és sima, csak a mélyen le¬ 
érő gallér vagy kihajtó díszíti. Ezeket leginkább 
prémből vagy moaréból készítik, ritkábban bár-
sonjbóL Az ujjat olykor dúsan díszítik. 

A moaré nagyon divatos disz jelenleg. Olykor 
sima posztóaljhoz moaréból szabott kabátot visel¬ 
nek. A szövetkabátokat pedig selyem paszománnyal 

41. SZÁM. 1909. 56. KVFOLYAMj VASÁRNAPI ÚJSÁG 861 

és sujtáshimzéssel, rátétmunkával, gombokkal egye¬ 
temben leginkább moaré díszíti. A rövid alj jelen¬ 
leg is nélkülözhetlen az utczai ruhánál, csak ha 
látogatásra van szánva, készítik uszállyal. 

Itt gyönyörűen érvényesülnek a lágy simulékony 
szövetek, a milyen a selyemposztó és hasonló szö¬ 
vések. A hosszú vonalak diadalát látjuk a kecses re-
dó'zetben, mely meleg színárnyalatokban simul meg 
a testen. Az utczai ruháknál ellenben erősebb szöve¬ 
teket alkalmazunk, különösen cheviotot és homes-
punt. Nagy előszeretettel a színes szöveteket választ¬ 
juk, melyek közül rendkívül kedvelt az erilla szín. 
Olyan tompa árnyalatos lilás rózsaszínű ez, mely 
különösen szőke nők kedvenczének van jelölve. 

És a mikor odakünn még bokorról bokorra 
löppenve megpihen a békanyál, izzó színekben 
nyílnak az őszi rózsák, a divatműhelyek fényes 
termeiben már készen áll az estélyruhák egész tár¬ 
háza. Mintha sejtenék, hogy a frissült idegekkel 
hazatért «társaság» mily nagy érdeklődéssel zúdul 
majd feléjük. Még egy rövid pihenő, azután házról¬ 
házra siklanak majd a meghívók, kezdetét veszik a 
fogadóesték, ebédek, hangversenyek és színházi 
premierek. Akkorra már készen kell lenni a külön e 
czélra szánt ruhatárnak. 

Tündéri szinpompát látunk itt, melyhez teljesen 
méltók a szövetek és a ruhák készítésmódja. Külö¬ 
nösen a kissé redőzött, dúsan díszített ruhákat ked¬ 
velik. Hogy ez mesterien sikerüljön, természetesen 
rendkívül lenge szö\ etekre van szükség, melyek 
minden hajláshoz alkalmazkodnak. Görög vonalak 
egyesülnek itt valami raffináltan művészi iránnyal, 
melynek eredetét csak Paris divatművészei ismerik. 
Ezt látjuk a képeinken is kifejezve, valamint azt is, 
hogy a fényűzés itt teljesen háttérbe szorította a 
takarókosságot. 

A míg a ruhák igyekeznek minden stílustól men¬ 
ten bemutatkozni, addig a kalapok annál hívebben 
ragaszkodnak az elmúlt idők ízléséhez. Különösen 
kecsesek a Napóleon és XVI. Lajos korabeli kala- UTCZAI ÖLTÖZÉK. 

UTCZAI ÖLTÖZÉK. 
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pók A kerek, felcsapott peremü kalapok moaréfejet 
kaptak és a szélük lerakott. Látunk fehér, nemez¬ 
ből készült Pierrot föveget nagy bársonycsokorral 
és felálló strucztollakkal. A legjobb újdonságot e 
téren a fej díszítésében kell keresnünk, valamint az 
anyag csodaszép összeállításában. Látunk hosszú-
szőrű, selyemlágy biebert, moaret, selymet, bár¬ 
sonyt, tollat és virágot. A csipke és virág ellenben 
kissé háttérbe került, a mi természetes, tekintve a 
téli jellegét Itt inkább helyén való — utczai ruhá¬ 
nál — a komoly czélszerűség. S.. . . i Bella. 

TENGERENTÚLI MENYASSZONY. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Dániel Lesneur. — Fordította M. Hrabovszky Júlia. 

V. 
Egy augusztusvégi délutánon egy óra felé, 

Fanteuil Marguerite és Cleriot Max szótlanul 
ültek együtt hársfák árnyékában, egy rusztikus 
padon. 

Nagyon távol voltak^Enghientől és a szülői 
háztól, a honnan a reggeli órákban távoztak 
bicyklin. Kirándulásuk czélja Chantilly volt. 
Gyorsan és könnyen jöttek oda a Paristól 
Clermontig vezető egyenes úton és a Grand 
Condé szállóban megvülásreggeliztek. Otthagyva 
gépüket, gyalog indultak a kastély felé. És 
most, mielőtt sétájukat folytatták volna, meg¬ 
pihentek e híres vidéken, várva, hogy a nap 
legmelegebb része elmúljék. 

Az öreg fák, melyek alatt megpihentek, oázis¬ 
ként csoportosultak a magas fűvel benőtt sík¬ 
ságon, a mit Pelouse de Chantilly-nek (chan-
tillyi gyepnek) neveznek. A fák ős régi, zöld 
csoportja a kastély felé néz. Marguerite bámulta 
minő elegencziát kölcsönözhet egy nemes stílusú 
kőkorláttal körülvett nagy vízmedencze egy 
különben eléggé banális épületnek. A távolból 
és a közvetlen előtte levő vízben visszatükrö¬ 
ződve, a Montmorencyak és Condék lakóhelye 
a különböző korból származó két részével nagy 
összhangban volt és sajátszerűen poetikus szí¬ 
nezetet nyert. A naptól csillogó levegő meleg 
datinával vonta be a szélesvonalú architektúrát. 
Néhány könnyű felhő még mélyebbnek és még 
kékebbnek tüntette fel az eget. És a minden 
oldalról nagyon tág keret nyugodt vonalai, a 
messzitávol méltóságával, álomszerűén nyúltak 
le a távoli erdőig. 

- íme egy benyomás, a mit nem szerezhe¬ 
tek Amerikában - - szólt a fiatal leány hirte¬ 
len — Itt emlékek vannak és a történet. Csak 
képzelődés-e ? Nem tudom. De nekem igazán 
úgy tetszik, mintha századok lüktetését erez¬ 
ném egy kissé ezen a vidéken. 

Marguerite alig, hogy kimondta e szavakat, 
mintegy megbánta azokat. Max talán ismét 
gúnyolódni fog fölötte. Aztán nem képtelen-e 
őt megérteni ez a fiú ? A fiatalember Marguerite 
felé fordította éremhez hasonlóan élesen meg¬ 
rajzolt profilját, a gyöngédvonalú komoly száj¬ 
jal, a bársonyos pillák között annyira világos 
szemeit. Fájdalmasan vad arczkifejezésével job¬ 
ban, mint valaha, emlékeztetett egy lelánczolt 
sasra. 

- Hogy a régmúlt, a nagy mindenség érzete 
átjárja a lelkét, önnek szüksége van falakra, a 
hol történt valami? Engem ellenkezőleg az 
ember zavar. Én is átéreztem a tér és az idő 
szédületes benyomását.. . de egészen egyedül, 
mint őr a sivatag szélén. 

Miként mondta ezt! Először történt, hogy 
Max nem élczelődve beszélt a leánynyal. Mar¬ 
guerite könnyed, zavaros felindulást érzett, kissé 
csodálkozott és büszke is volt e nem várt ki¬ 
tüntetésre. 

- Lássa Max, hogy nem annyira érzéketlen 
a szép iránt, mint azt állítani szereti. 

- Csakhogy én nem ott találom fel azt, a 
hol ön állítja felfedezni — felelte Max visszatért 
nyerseséggel, mintegy bosszankodva, hogy egy 
pillanatig egyformán gondolkozott a leánynyal. 

- A hol én állítom felfedezni ? - - kiáltott 
fel a fiatal leány elcsudálkozva. 

Igen . . . vagyis a könyvekben, a képeken, 
mindazon firlefancz között, a mit már előttünk 
más gondolt vagy affekíált elgondolni. 

- Pedig - felelte a fiatal leány — mikor a 
géniusz látszata megnyilvánul annak legkisebb 
jelentősége . . . 

De elhallgatott. Max nem figyelt reá többé. 

Pulton, az első gőzhajó-épitő, kinek most ünneplik 
emlékezetét Amerikában. 

A versenylovakat nézte, melyek lovászgyerekek 
által megülve, egyik a másik után jöttek ki a 
monumentális istállókból. A karcsú állatok 
kellően idegesek, könnyűek voltak a verseny¬ 
futásra, de most mintegy sántikálva nyújtották 
előre fehér flanellal bepólyált vékony lábszárai¬ 
kat. A telivér hanyag, habozó járása volt ez, 
mikor semmi sem korbácsolja önérzetét. Egyik 
ló azonban nyugtalanságból, szeszélyből-e aka-
ratoskodni kezdett. Néhányszor nekiiramodott, 
aztán őrült galopban vágtatott tova, hátán a 
lovasgyerekkel, a ki ruganyosán, majomügyes¬ 
séggel tapadt a ló testéhez, engedve, hogy a 
telivér a hevét kilovagolja. 

- Nézzen oda — mondta Max Marguerite-
nek — az ottan az igazán szép ! Nem több szép¬ 
ség rejlik-e abban a szélvészként tovaszáguldó 
állatban, mint a mit akár a legnagyobb művész 
is, vásznon kifejezni képes? 

Max világos szemeiben a lelkesedés tüze 
lángolt. Izmai remegtek, mint a telivér húsának 
vibráló idegei a fényes szőr alatt. Max imádta 
a lovakat és szenvedett, mert a mióta otthagyta 
a katonaságot, nem volt lova többé. Nemrégiben 
csupa kedvtelésből, idomított egy nagyon tüzes 
lovat, a mit barátainak egyike drága pénzen 
megvásárolt, aztán nem mert lovagolni. 

És Max a szabad természet üde levegőjében, 
miközben a működésben levő erő lelkesítette, 
önmaga is azt a «szépet» képviselte, a miről 
Margueritenek beszélt. A leányt megdöbbentette 
az ifjúnak észrevétele, de még inkább az, ilyen 
élénknek látni e hallgatag fiút. 

«Lenne a poéziának egy neme, a mi hatással 
van reá és a mit én kevésbé jól észlelek, mint ő?» 

Ezt érezte Marguerite majdnem öntudatlanul. 
És ez a kétely kellemetlenül érintette, mert eddig 
mindent csak a «művészi becséért* értékelt. 

De aztán ismét titkos haraggal érezte Max 
fesztelen nembánomságát, a melylyel kereken 
megtagadta neki, őt a kastély képtárába el¬ 
kísérni. 

- Nem érünk reá — felelte Max — miután 
még a Commel-tóhoz akarunk byciklizni. Gon¬ 
dolja meg, hogy nyolcz órára odahaza kell 
lennünk Enghienben. Az anyám nyugtalan¬ 
kodna másképen. 

Marguerite bosszúsan kiáltott fel: 
- Maga csak az anyja iránt tud kedves lenni. 

Oh! ha ő óhajt valamit, legyen az bármi. . . 
- Mikor neki olyan gyöngéd és lágy szíve 

van! — felelte Max — Míg ön . . . 
- Nos . . . én? 
- Ön erős. Sohasem fog érzései miatt szen¬ 

vedni. 
- Legalább is igyekezni fogok. Engem úgy 

neveltek, hogy az eszem vezesse a szivemet, 
mert a szív sok bolondság elkövetésére csábít. 

- Oh, van valami — szólt Max, és az arcza 
kemény kifejezést öltött — a mit én is a szív 
érzései fölé helyezek... és ön nagyon jól tudja, 
hogy mit . . . 

- Valamit . . . De mit ? 
- Az érdeket. 

Marguerite szive megdobbant, keblén hullá¬ 
mosán emelkedni kezdett blúzának vékony 
battisztja. Érezte, hogy elpirult. De azért nem 
tudta pontosan meghatározni, szemrehányás, 

czinizmus vagy keserűség volt-e Max ezen vallo¬ 
másában. Max egy igazságot látott megállapí¬ 
tani, a miben semmi bántó sincsen. 

De az a kis lelkifurdalásféle, a mit Margue¬ 
rite e perczben érzett, hamar eloszlott, mikor 
mostohatestvére újra gúnyolódni kezdett és 
kétségbevonta, hogy húga őszintén óhajtja a 
képtár megtekintését. 

- Ugyan hagyja e l . . . kis húgom. Soha sem 
fogja elhitetni velem, hogy egy húsz éves, élénk, 
életvidor teremtés, mikor egy ilyen remek napon 
kitűnő kerékpáron repülhet végig erdőn, mezőn, 
őszinte szívből óhajthatja két órát vesztegetni 
el zárt termekben többé vagy kevésbé ügyes 
mázolás előtt, a mi iránt csak illemből lelke¬ 
sedünk. 

- Várjon itt reám . . . Egyedül fogok oda¬ 
menni — szólt Marguerite felemelkedve. 

Max megragadta a leány kézcsuklóját, hogy 
visszatartsa őt és nevetett, az ő sajátos, hirte¬ 
len kitört, gyerekes jókedvével, a mi egészen 
átváltoztatta őt. 

- Ezt nem fogja megtenni! 
(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
Hatvanegy szobor. A nagy, az országos monumen¬ 

tum, a mely az egész nemzet háláját és kegyeletét 
van hivatva képviselni, még csak készül, de már hat¬ 
vanegy szobra áll Kossuth Lajosnak Magyarország 
földjén. Kőből vésett vagy érczből öntött alakja ott 
van hatvan helyen : nagy városok közterein és apró 
falucskák piaczán, fényes paloták és lombos akácz-
fák között. A hatvanegy között van nagy szobor, kis 
szobor, van olyan, a hol szimbolikus alakok test¬ 
őrsége is jutott Kossuth Lajosnak, van szerény 
mellszobor is, de ha közöttük lenne a világnak mű¬ 
vészileg legszebb szobra, ennél is érdekesebb maga 
az a valóság, hogy egy országban, a mely nem is 
tartozik se a legnagyobb, se a leggazdagabb, se a — 
legháládatosabb országok közé, a halhatatlanság 
földi szimbólumának egy egész zászlóalja hirdeti 
egy embernek, egy elmének, egy léleknek példátlan 
dicsőségét. És mennél tovább viaskodik az idő Kos¬ 
suth Lajos nevével, ez az érez hadsereg annál szá¬ 
mosabb lesz. Más seregek fogynak a viadalban, ez 
egyre szaporodik Kossuth Lajos halhatatlanságá¬ 
nak új meg új őrzőivel. Van-e még egy halhatat¬ 
lanság, a melynek ilyen hadserege, ilyen testőrsége 
lenne? 

* 
A jótékonyság szervezése. Megalakult az országos 

szegényügyi egyesület és ez a nagyhivatású alaku¬ 
lás aktuálissá tesz egy kérdést, a melynek a meg¬ 
oldása majdnem egyet jelentene a társadalmi har¬ 
mónia megteremtésével. Már pedig minden ország¬ 
nak legbiztosabb ereje ez a harmónia. A leghatal¬ 
masabb birodalom energiája sem tökéletesen szi¬ 
lárd, ha benne a keserűségnek egy nagy hadserege 
táborozik, a melynek van rá oka, hogy a sorával 
megelégedett ne legyen. A szegénység mindenütt 
egy külön hatalom és mint minden más hatalom, 
ez is annál félelmetesebb, mennél több a katonája. 
Nyilvánvaló dolog, hogy a szegénység ellen való 
küzdelem nem csupán humánus föladat, hanem 
társadalmi vagy mondjuk így: állami érdek is, a 
melynek az elejtése nagy veszedelmek eshetőségét 
képes fölidézni. Ezt a küzdelmet organizálni két¬ 
ségtelenül a legnehezebb föladatok egyike, mert 
hiszen maga a szegénység se organikus, sőt még az 
elméleti egyénisége sincs meghatározva. Ki tudja 
megmondani: hol kezdődik és meddig terjed a 
szegénység, melyek föltétlen érvényű, biztos karak¬ 
tervonásai? A szegénység is, mint minden, a mi 
emberi, többé-kevésbbé individuális és az egyiknek 
még csak nem is teher ott, a hol a másik már 
egyenesen elviselhetetlennek érzi. A megoldandó 
kérdés anyaga természetesen csak az a szegénység 
lehet, a mely segítségért kiált: de valamely egy¬ 
öntetűségről a segítség mértékében természetesen 
itt se lehet szó, mert valamely minimumot vagy 
maximumot megállapítani körülbelül annyit jelen¬ 
tene, mint — pályává tenni a szegénységet. Ez pe¬ 
dig igazán senkinek és semminek se érdeke. De 
organizálni lehet igenis minden nyomorúság leg¬ 
nagyobb mediczináját: a jótékonyságot. Mert en-
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nek a mostani állapota igazán rászorul a fejlesz¬ 
tésre. A jótékonyság technikája minálunk ma még 
legalább is kezdetleges. Eettenetesen közvetett, ne¬ 
hézkes és - - drága. Semmit se adminisztrálnak 
nálunk olyan költségesen, mint a jótékonyságot. 
Iszonyú pénz megy el a — dekoraczióra meg a cso¬ 
magolásra. A mi segítő akczióink, ünnepségeink, 
bazáraink és vigalmaink tiszta eredménye egy cse¬ 
kély hányada annak a summának, a mibe kerültek. 
Ha tíz koronát küldünk a nyomorúságnak: száz 
korona — portót fizetünk érte. Ennek a különös¬ 
ségnek a megszüntetésére igazán sokat lehetne és 
kellene is tenni. Egyszerűsíteni kellene valahogyan 
a jótékonyság közigazgatását, redukálni a toilett-
költségeit, hogy több maradjon azoknak, a kiknek 
nincs mit magukra ölteniük ! 

* 
Tizenhat krajczár. Nagyváradon meghalt egy 

öreg fiskális, a kinek a lelke tele volt becsületes¬ 
séggel és kinek — tizenhat karjczár volt az egész 
hagyatéka. A milyen jó világot élünk, az öreg úr 
talán nem is volt az egyetlen diplomás ember az 
országban, a kinek nincsen több tehermentes «va-
gyonas tizenhat krajczárnál, de azért nem okvetet-
lenül bizonyos, hogy a kinek több van, az csak 
hamissággal, a becsülete föláldozásával vagy a lel¬ 
kiismerete elnémításával jutott hozzá, ha az ügy¬ 
védség is a mestersége. Tagadhatatlan, hogy sok 
ember keres pénzt és szerez vagyont azzal, hogy 
nem túlságosan kényes az ízlése és az eszközökben 
nem válogatós a természete. Az is bizonyos, hogy 
sok szegény embernek nem kellene szegény ember 
nek lennie, ha nem riadna vissza az arany szerzé¬ 
sének olyan munkájától, a mely foltot hagy, ha 
nem is a kezén, de a tisztességén. De azért egy 
olyan tanításnak, a mely föltétlenül és általános 
érvénynyel dicsekvő összefüggést állapít meg, még 
pedig fordított aránynyal a vagyon és a becsületes¬ 
ség, a boldogulás és a tisztesség között, sehogyan se 
vagyunk se hívei, se barátai. Ismételjük: vannak 
emberek, a kik hamissággal, könyörtelenséggel, a 
lelkiismeretük elaltatásával szereztek vagyont: de 
még azt se vagyunk hajlandók elismerni, hogy ezek 
csak a többségét vagy jelentős részét tennék is a 
gazdag vagy boldoguló embereknek. Egyenesen 
dó're és erkölcstelen tanítás lenne az, hogy a becsü¬ 
letesség egyet jelent a szegénységgel, a gazdagság a 
becstelenséggel. Vannak emberek, a kik egyaránt 
gazdagok vagyonban és a lélek tisztességében és 
vannak, a kiknek ép oly kevés jutott a becsületes¬ 
ségből, mint az aranyból. Ha egy becsületes ember 
sorsa mostohaságából szegény maradt vagy elsze¬ 
gényedett, ez még nem jelenti azt, hogy a becsüle¬ 
tesség a szegénység útja, a hamisság, a beestelen-
ség a meggazdagodásé. A becsületesség -épen úgy 
nem privilégiuma a szegény embernek, mint a ho¬ 
gyan nem privilégiuma a gazdagnak és a tisztes¬ 
sége féltése ne tartson vissza senkit a gazdagságtól, 
h* szorgalommal, becsületes munkával magának 
megszerezheti. Nem igaz, hogy csak az lehet becsü¬ 
letes, a kinek nincs több vagyona tizenhat kraj¬ 
czárnál. 

* 
A beteg czárné. Kétségtelen, hogy a világ legér¬ 

dekesebb országútja az újságok hírrovata. A legtar-
kább és legváltozatosabb társaság hullámzik rajta: 
csupa olyan ember, a kin rajta van az érdekesség 
bélyege. Fejedelmek, rabok, emberek, a kik főnye¬ 
reményt csináltak, emberek, a kik milliomosból 
koldussá lettek, regényhősök, kalandorok, lakodal¬ 
mas és temetkező menetek, a jótékonyság hősei és 
templomrablók: ki tudná elszámlálni és fölsorolni 
valamennyit. Ezen a csodálatos országúton, a napi 
érdekességek tarka hullámzásában vagy három 
esztendő óta szinte minden hónapban találkozunk 
egy karcsú, magas, halavány nőalakkal, a kinek 
mását a képeslapokból mindnyájan ismerjük. És a 
hányszor találkozunk vele : az alakja mindig kar¬ 
csúbb, mindig lengébb és mindig — hajlottabb, az 
Mcza mindig haloványabb, a szeme mindig szomo¬ 
rúbb. A világ egyik leghatalmasabb emberének a 
hitvese ez a lenge, bánatos, roskadozó asszony. 
A czárné. A beteg czárné. Ez a jelző évek óta ott 
van a neve előtt és mintha immár soha lekopni 
nem is akarna onnan. Sűrűn olvasunk róla és soha 

SZÜRETELÉS. 

mást, mint hogy beteg. Nem annyira a teste, mint 
inkább a lelke. Olvassuk, hogy folyton sír. Hogy 
éjszakáinak nincs álma és napjainak nincs derűje. 
Hogv folyton bánkódik, fél és szivének minden ér¬ 
zése csak aggodalmak és rettegések forrása. Borús 
képzelete mindig szétroncsolt, véres tetemeit raj¬ 
zolja reszkető szive elé azoknak, a kiket szeret. Az 
uráét és a gyermekeiét. A kik újságot olvasnak, 
még emlékezhetnek rá, hogy a szép, vidám, fiatal 
német herczegkisasszony mily nehezen szánta rá 
magát, hogy fejére vegye a czárné gyémántos koro¬ 
náját. Mily vonakodva és reszketegen indult el a 
robbanó köd országába, hogy úrnőjévé legyen. És 
azóta se olvasunk róla soha mást, csak azt, hogy — 
szomorú, beteg, rettegő. A lelke fázik, az arcza ha¬ 
ló vány. Az egyetlen, a mit nemzete hatalmasaitól 
kér, hogy —• ne öljenek meg annyi embert, mert a 
kivégzettek lelkei ott suhognak az ő ártatlan gyer¬ 
mekei ágya fölött. Szegény czárné! 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Mikszáth Kálmán jubileuma. Annak a kultu¬ 

rális nemzeti ünnepnek, a mely Mikszáth Kálmán 
irodalmi munkásságának negyvenedik esztendejére 
készül, egy lelkes fölhívás az első harangkondulása. 
Ebben a fölhivásban a jubiláris ünnep teljes bizott¬ 
sága — gróf Apponyi Alberttel az élén és kebe¬ 
lében a közéletnek, az irodalomnak, tudománynak, 
művészetnek, társadalomnak szinte minden kitűnő¬ 
ségével — azt adja tudtul, micsoda ajándékot ad 
ebből az alkalomból a magyar közönségnek. Meg¬ 
állapíthatjuk, hogy a mit ad, méltó arra, hogy meg¬ 
ünnepeljük. Megkapjuk Mikszáth Kálmán 30 
kötetnyi munkáját, alkotásának azt a részét, a me¬ 
lyet maga az író legjobbnak tart — húsz könyvbe 
foglalva. Ezt a húsz könyvet a legfinomabb famen¬ 
tes papirosra külön erre a czélra készült betűvel 
nyomtatják. Maga Mikszáth Kálmán rendezi sajtó 
alá őket és végleges kiadás gyanánt adja át a kö¬ 
zönségnek, az irodalomnak, az időnek. Nem lesz a 
teljes Mikszáth — adja Isten a teljességnek ezt a 
betelését minél későbben ! — de kész, végleges, vál-
tozhatatlan része az egésznek és maga is elegendő 
ára egy biztos írói halhatatlanságnak. A jubiláris 
gyűjtemény minden példányán ott lesz az író mű¬ 
vészi képmása, alatta sajátkezű névírása. Ennek az 
ünnepi kiadásnak meglesz az a sajátossága is, hogy 
szebb és gazdagabb lévén az előbbi kiadásoknál -
hiszen harmincz kötetet ad húsz könyvben — ol¬ 
csóbb is lesz, mint azok voltak. A két egyenként tiz 
könyves sorozatban megjelenő teljes gyűjtemény 
ára 80 korona, mind a húsz könyv díszes kötésben 
120 korona. Az összeget lehet egyszerre, lehet há¬ 
rom részletben is fizetni. A jubiláris kiadás czélját 
a következő sorokban mondja meg a fölhívás : 

A mi nemzetünk lelkében, képzeletében és érzé¬ 
sében meleg és derűs, igazszavú és szeretetreméltó, 
hűséges és biztató: ott ragyog Mikszáth költészeté¬ 
ben. Tréfálva ítél, évődve vigasztal, borongva gyö¬ 
nyörködtet, mesélve jövendöl E költészetnél mi 

sem tárja föl gazdagabban és elevenebben korunk 
magyar lelkét: mi sem erősíti jobban idehaza ön¬ 
magunkban való méltó bizalmunkat; mi sem ter¬ 
jeszti messzebb idegenbe jogunkat a megbecsül-
tetésre. 

Köszönjük meg neki; köszönje meg egész nem¬ 
zetünk. A mint teljes életében azon dolgozott, hogy 
ez a föld a mi nemzetünké maradjon : fejezzük ki 
iránta hálánkat azzal, hogy ennek a földnek azt a 
kicsiny darabját, melyet az ő eleinek, apáinak ve¬ 
rejtéke öntözött, ajándékozzuk vissza neki. 

Az előfizetési dijat illetve a megrendelést a Bel¬ 
városi Takarékpénztárhoz Budapest, Kigyó-tér 
1. szám alá kell beküldeni. 

Erzsébet királyné kíséretében. Sztáray Irma 
grófnő, a ki éveket töltött a mi dicsőséges emlékű 
és felejthetetlen királyasszonyunk mellett; látta őt 
boldognak, szenvedőnek és halottnak, megírván, 
most kiadta az évek történetét, a melyeket bizo¬ 
nyára a maga élete leggazdagabb korszakának is 
érez. Erzsébet királyné legendás alakja, lelke, sorsa, 
mártiromsága arra való, hogy egy nagy, gazdag és 
minden sorában nemes és vonzó irodalom ihletése 
legyen, különösen vonzó és lebilincselő nekünk ma¬ 
gyaroknak, a kiket annyira szeretett. A Sztáray 
Irma grófnő könyve ennek a folyton gazdagodó 
irodalomnak mindenkor egyik legértékesebb ter¬ 
méke marad részben azért, mert egy igen finom és 
megértő lelkű beavatottnak a munkái a, részben ma¬ 
gának a könyvnek becses írói erényeiért, közvetlen¬ 
ségéért, jellemző voltáért, hangjának meghatott 
emelkedettségéért. Csodálatos lélek volt Erzsébet 
királyné : a mit mondott, cselekedett, a hogyan élt 
abban szinte ünnepi tisztasággal ragyog egy vará-
zsos, meleg poézis és a Sztáray Irma grófnő könyvé¬ 
nek elsőrangú érdeme, hogy harmonikus keretet ad 
ennek a költőiségnek. Bizonyára azért, mert meg¬ 
értette, a lelke megnyílt varázsa előtt és maga is 
megtelt vele. Hódolat, rajongás, szeretet, hűség van 
a könyvében, tulajdonságok, a melyek végtelen 
harmóniával illenek Erzsébet királyné alakjához és 
emlékéhez. 

Téli sport. Ezzel a czlmmel megjelent füzetében 
a Magyar Könyvtár Ambrus Zoltán hat novellájával 
kedveskedik a közönségnek. Eövid történetek, a 
cselekményes tartalmuk nem sok, de az igazi író¬ 
nak egy mozzanat megérzékítése elég, hogy egy 
egész embert, egy egész karaktert vagy egy egész 
sorsot állítson elénk: Ambrus Zoltánnak meg do¬ 
mináló művészi erénye a szabatosság. Az elképze¬ 
lését, a gondolatát imponáló tisztasággal tudja 
visszaadni az Írásban, a legfinomabb árnyalatra is 
van külön színe az ő salaktalan előadásának és 
minden munkájának zománczot ad az író nagy biz¬ 
tosságának, megértésének, elmés fölöttességének 
fénye. Tisztább és gazdagabb szavú iróművészünk 
alig van nála. Ezek az erények teszik értékessé a 
Téli sport hat novelláját is. Minden soruk írói 
munka. 

Új könyvek: 
Erzsébet királyné kíséretében. Irta Sztáray Irma 

grófnő. A Szent István-Társálat kiadása; ára 5 kor. 
pergamenkötésben 6 korona. 

Téli sport. Elbeszélések. Irta Ambrus Zoltán. 
A Magyar Könytár kiadása; ára 30 fillér. 
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HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Néhai váradi 

SZAKÁL ALBERT festőművész, volt 48-as honvéd-fő¬ 
hadnagy 81 éves korában Kőröstarcsán — Svábóczi 
és tótfalvi SVÁBY IMRE volt negyvennyolczas honvéd¬ 
hadnagy, Szepesvármegye árvaszékének nyűg. iroda-
igazgatója életének 80-dik évében Kökényesd köz¬ 
ségben. — GÁL LAJOS mérnök, volt negyvennyolczas 
honvédfőhadnagy, városi képviselő, megyei bizott¬ 
sági tag, 82 éves korában Kiskunhalason. — MATÓ 
JÁNOS nyűg. tanító, községi biró, negyvennyolczas 
honvédtizedes 84 éves korában Zalkodon. — Bo-
CSÁRI SVABTICS GÁBOB, volt országgyűlési képviselő, 
Somogy vármegye törvényhatósági bizottságának 
tagja, életének 81-dik évében Budapesten. — LIN-
OAUBB JENŐ udvari tanácsos, az államvasutak pénz¬ 

ügyi osztályának igazgató-helyettese, 49 éves korá¬ 
ban Budapesten. — Thurzóbányai ELISCHEB GYULA 
dr. egyetemi ez. rk. tanár, fő- és székvárosi szt. 
rókns kórházi főorvos, a vaskorona-rend lovagja stb. 
63 éves korában Budapesten. — FABBITIUS JÁNOS, az 
állami hidak tisztviselője 49 éves korában Budapes¬ 
ten. — KEAKKEB KÁLMÁN, a váczi országos siketnéma¬ 
intézet gondnoka, a koronás arany érdemkereszt 
tulajdonosa életének 60-dik évében Váozon. 

Özv. TELESZKY ISTVÁNNÉ szül. Krammarics Kor¬ 
nélia 64 éves korában Budapesten. — Özv. MOBA-
VETZ IQNÁCZNÉ szül. Heischmann Lujza Budapes¬ 
ten. — Idősli özv. PAYEB JENÖNÉ, szül. Vajda Jozefa 
87 éves korában Budapesten. — Járdánházi KOVÁCS 
MARÓIT, járdánházi Kovács Béla és neje, szül. sár¬ 
bogárdi Mészöly Vilma 3 ̂ ves leánykája Balaton¬ 
füreden. — Borbély SZÉKELY JOLÁN Szatmáron. — 

BÜPPEHT BLANKA, Buppert József 22 éves leánya 
Gölle községben. — Özv. verbói SZLDHA LÁSZLÓKÉ, 
szül. Kökényessy Szidónia, néhai verbói Szluha 
László negyvennyolczas hpnvédhadnagy özvegye 
életének 79-dik évében Budapesten 

EGYVELEG. 
* Osiris-jutalóm. — Az Osiris-jutalmat (100,000 

trankot), melyet minden harmadik esztendőben az 
«Institut de Francén szokott Parisban kiosztani, az 
idén Blériot Lajos és Voisin Gábor híres léghajósok 
és mérnökök kapták a léghajózás terén elért fényes 
sikerük elismeréséül. (G. L.) 

Első Leáiiykiliázasitó Egylet min t szövetk. 
Gyermek- és életbiztosító intézet Budapest, VI. kér., 
Teréz-körut 40—42. Alapittatott 1863. -r- Folyó év 
szeptember havában 1.630,500-— K értékű biztosítási 
ajánlat nyujtatott be és 1.461,500-—K értékű új biztosí¬ 
tási kötvény állíttatott ki. — Biztosítási összegek 
fejében 120,622 K 13 f. fizettetett ki. — 1909 január 
1-től szeptember 30-ig bezárólag 15.973,600-— K értékű 
biztosítási ajánlat nyujtatott be és 14.039,900'— K. 
értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. — Bizto¬ 
sított összegek fejében a folyó évben 1,031.474 K 32 f. 
és az intézet fennállása óta 14.894,429 E 91 f. fizet-
tetett ki. — Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás 
minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek 
és 'a legelőnyösebb feltételek mellett. 

Sctmiid nővérek, IV., Kígyó-tér 4. szám alatti 
grainmofon-kereskedés hirdetésére fölhívjuk olvasóink 
figyelmét. ÁJ- és lemezjegyzék ingyen és, bérmentve. 

A főváros egyik előkelő és ismert fogmütermb 
a dr. Eflelmann József fogorvos és Márfai Arthtcr 
vezetése alatt álló, Károly-Tförut 26. sz. alatti fogorvosi 
és fogtechnikai műterem, melyre fölhívjuk olvasóink 
figyelmét. Bővebbet a hirdetések között. 

Diana sósborszesz mint háziszer kapható az 
egész országban. Köztudomású, hogy bedörzsölésekre 
a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hűsítő. Az összes 
fodrászüzletekben fejdörzsölésre és borotválkozás után 
a-rczfecskendezésre az urak használják. A fájdalmakat 
azonnal csillapítja. Masszírozásra általánosan minden 
házban csakis Diana sósborszeszt használnak. Egy 
üveg 44 fillér. 

Számtalan elismerő levél bizonyítéka annak, 
hogy a Kálmán-féle szab. Biborpaprika a legjobb. 
Árjegyzéket ingyen küld Kálmán József paprika¬ 
nagykereskedő Szeged, Dugonics-tér 16. 

Ridikül , divatos női kézitáskák készítésében első¬ 
rangú gyártmány Fapek József bőröndös és finom 
bőrárukészitőnél, kinek Bákóczi-ut 15. szám alatti 
üzletében állandóan dús raktár található a legválo-
gatottabb ízlésű saját készítményt! női kézitáskákban 
és mindenféle szebbnél-szebb bflrdiszmtiárukban. 

EGY MAGYAR SELYEMÁRUHÁZROL. 
Aki a kontinens világvárosait bejárta, az bizo¬ 

nyára meglepődéssel állt meg egy-egy pazar pom¬ 
pával berendezett áruüzlet előtt s csodálkozva nézte, 
hogy az ily áruház tulajdonosának ügyes ötlete és 
találékonysága mily valóban impozánsát és nagy¬ 
szerűt tud — berendezés dolgában, a kirakatok 
meneszeszerü elrendezésében, az áruk Ízléses és 
ügyes összeválogatásában — egyszó¬ 
val üzletének minél impozánsabbá való 
tételében produkálni. És nem ok nél¬ 
kül tartják a nagyvárosok kereskedőit 
fontos tényezőknek városuk szépségé¬ 
nek emelésében és fejlesztésében, mert 
hiszen, a sok szép és monumentális 
épület, impozáns utak és terek mel¬ 
lett az üzletek kirakatai és esténként 
azoknak tündéri kivilágítása az, ami 
egy metropolist igazán széppé és 
vonzóvá tudja tenni Amíg Paris, 
London, Berlin, Bécs áruházai úgy¬ 
szólván világhirességre tettek szert, 
addig a mi állandó fejlődésben levő 
fővárosunk csak utóbbi időben kezd 
ezen a téren is óriási lépésben ha¬ 
ladni. Ma már nálunk is vannak 
áruházak, amelyek bármely külföldi¬ 
vel sikerrel felvehetik a versenyt. 
Ezt a külföldön is elismerik már. 
De sokkal örvendetesebb ennél az a 
tény, hogy a magyar publikum kezd már hozzászokni 
ahhoz, hogy szükségletét itthon szerezze be és pén¬ 
zét ne a külföldre vigye, hanem idehaza hagyja, 
ezzel természetesen a magyar kereskedelemnek is 
óriási lendületet adván. Hogy pedig ez igy van, azt 
nem csupán a hazafias érzés fölülkerekedésében 
látjuk, de látjuk első sorban a magyar kereskedők 
lankadatlan buzgalmában, melylyel iparkodnak, 
valóban kényes közönségünket minden tekintetben 
a legjobban kielégíteni. Nem könnyű feladat ez, 
elismerjük; az elismerés azonban ceak annál na¬ 

gyobb, ha látjuk, hogy szorgalmas és intelligens 
kereskedőink nem csak hogy lépést tudnak tartani 
a modern nyugattal, de azt eredeti ötletességgel, 
kiváló Ízlésükkel sokszor túl is szárnyalják. Mind¬ 
ezt abból az alkalomból mondjuk el, hogy alkal¬ 
munk van ezen czikkünk keretében egyik elsőrangú, 
nem csak a fővárosban, de annak határain túl, az 
egész országban legelőnyösebben ismert régi, jó-
hírnevű magyar czéget olvasóinknak képben is be¬ 

mutatni. Széní isy, Hof fmann és T á r s a Bécsi-
utcza 4. szám alatt levő selyemáruháza ez, amely 
áruháznak fáradságot nem ismerő, modern gon¬ 
dolkodású, agilis főnökei értettek hozzá, hogy 
üzletüket ismertté, kedveltté és nagygyá tegyék. 

Közönségünk előtt a Szénásy, Hoffmann és Társa 
czég neve nem ismeretlen, hiszen ez a név a se¬ 
lyemáru fogalmával úgyszólván egybeforrt és aki¬ 
nek selymet vásárolni akaró szándéka van, az ezt 
a czéget bizonyára nem kerüli el, mert hiszen az 
áraknak dúsabb és válogatottabb halmazát — no 

és ami szintén nagy tényező: méltányosabb árakat, 
előzékenyebb kiszolgálást, szóval mindazt, ami egy 
kényes vevőt ki tud elégíteni — még a külföldön 
sem tála'. 

Hölgypublikumunk előtt mindez eléggé ismeretes 
és hogyha a czóggel most bővebben foglalkozunk, 
nem azért történik, mintha azt föl akarnók fedezni, 
lianem megelégedésünkre szolgál, hogy ezt a czé¬ 
get, melynek hazai- kereskedelmünk fejlesztésében 

, oly bokros érdemei vannak, itt kü¬ 
lön is kiemeljük és képben bemu¬ 
tassuk. 

A czég lehetővé fogja tenni, hogy 
szezononként változó, nagymennyi¬ 
ségű árukészleteinek egyes czikkeit 
időről-időre névszerint is ismertessük, 
megjelölvén egyúttal azokat a sza¬ 
bott és a méltányosság határát soha 
túl nem* lépő árakat is, amelyeken 
ezeket a czikkeket, kérésre készség¬ 
gel díjmentesen beküldendő minták 
alapján, vidéki publikumunk is vá¬ 
sárolhatja. 

Az idei őszi évad erősen keresett 
divat-selyem újdonságai egyébként a 
következők: 

•«••»••• • Moire Givré, Moire Louis XIV., 
Moire Suplesse, Ottoman Cameleon, 

J B B B B i Chine Cotelé, Armure Channeuse, 
Velour Faconné, Matlassé, Popeline 
Bengaline. 

Mindezen selymekből a czég óriási készlet fölött 
rendelkezik s aki az idei őszi divatujdonaágait meg¬ 
tekinti, egyetért velünk abban, hogy kiváló izlés 
tekintetében emiitett áruházunk a francziákkal egy 
színvonalon áll. 

Csak azt kívánjuk még megemlíteni, hogy * 
czégnek kizárólag IV., Bécs i -u t cza 4 . szám alá** 
vannak az üzlethelyiségei, melyeknek kirakatai külö¬ 
nösen este a czégtála pazar kivilágításánál, !»*' 
ványosság számba mennek. K- J-
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SAKKJÁTÉK. 
2662. számú feladvány Schrüfe F.-tó'l, Bamberg. 
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SZERKESZTŐ: 

SEBÖKZSIGMOMD. 
rönurmoTrtRS 

BCnEDCKCLCK 
KÉPES GVERMEKLAP. 

Első száma 1909 október hó elején jelen meg 

a b o d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

Szerkesztői üzenetek. 
Korkép. Értelmét is alig tudtuk kihüvelyezni, nem 

jjogy élvezni tudtuk volna. 
Az utolsó rózsák. Jó dalszöveg, zeneszerzője hasz¬ 

nát vehetné, — versnek nem elég erős, hogy magá¬ 
ban megálljon. 

KÉPTALÁNY. 

A 37-ik számban megjelent kép talány megfej¬ 
tése : Legyen a békó vas, vagy arany, csak egyfor-
mán nyom az. 

Feleifis szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Beáltanoda-u 5. 

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

Szép • Tartalmas • Mulattató • Tanulságos. 

JÓ PAJTÁS 
munkatársai: 

Benedek Elek, 
Mikszáth Kálmán, 
Molnár Ferencz, 
Rákosi Viktor, 
Sebők Zsigmond, 
Schöpflin Aladár, 
Sebestyén Károly, 
Szőüősi Zsigmond 
s más jeles írók írnak 
elbesséléseket, meséket, 
regényeket, csikkeket. 

JÓ PAJTÁS 
munkntársai: 

Ábrányi Emil, 
Kozma Andor, 
Lampérth Géza, 
Lévay József, 
Lipcsey Ádám, 
Radó Antal 

s mán jeles kuliul; írnak 
sxebbnél-sxebb verseket. 

JÓ PAJTÁS 
jeles müvésxek ni/xuí/ii/.-. 

MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. 
Az első szám rejtvényeinek megfejtői között harminez jutalmat sorsolunk ki, 

melyek elseje 22O kor., másodika 6O kor., harmadika 24 tor. értékű. 
Előfizetési ár: egész évre 1 0 korona, félévre 5 korona, negyedévre 2 korona 5O fillér. 

Egyes szám ára 2O fillér. 

A "Jó PAJTÁS- kiadóhivatala 
FRANKLIN-TÁRSULAT 

Budapest, IV, Egyeleni-ulcza 4. szám. 
ingyen küld a kiadóhivatal. 

FIÓK-KIADÓHIVATAL : Lampel-féle 
könyvkereskedés VI. Andrássy-út 21. 

Csikós -
Koczkás -
Shantung-
Armúre - Selyem 
an Seidenfabrikt, Henneberg ín Zürich. 

és «Henneberg»-selyem l K 
35 f.-tői félj. bérmentve 
és vámmentesen. Minta 
postafordultával. Megren¬ 
delések bármily nyelven 
» i» intézendök: <» ti 

A Bor- és Lithion-tartalmú 

gyógyforrás 
Salvator 

kitűnő sikerrel használtatik 
vesebajoknál, a húgyhólyag bán-
talmafaál és köszvénynél.acznkor-
betegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtő hatású! 

üosmenfes l Könnyen emészthető ! 
Teljesen tiszta! 

Budapest főraktár Édeskutj L. árnál. 

Jn valóban csodaszép volt. 
ndaíi « L bünnödnöm kell. Nem tudok már a szabadban ma-
'«fvok ' i ° § y éJÍel ne köhögjek ; nem aíszo n és löbb napra oda 
^- . ! kedves Nagysága, miért nem használja a Fay-féle valódi l 
Bánját i '"p*8t i l. l ik» l ? N««yon ajánlanám öonek, a mikor künn ül, l T|»»iés P°p*lnl> >Han este elalvás előtt iá még egyel-kettőt be-if«v-fél«, aJt1. "5 m f ° S a önt köhögés kínozni és pompás alvási'lesz. 
•*Urb.n Sodem k a P h a t ó dobozonként l K 35 f-ért minden gy'ógj -
*«Wri»-« ( l r o « l " i r ' á b a n *» ásíányvizkereskedésben. Vezérképviselóáeg 

»-•*- részére: V . Th. Guntzert , Wien 1T/1, 
drosse Neugasse 37. 

LEGJOBB 

FOO-CRÉME 

tS« WW6% 
V l&x+V'fjS? 

<^'^ 
P ̂ >y*,«• 

KÍNA BORA VASSAL 
Hyg-lenlkns kiállítás 19O6 Leg-magasabb kitűnt. 
Erösitőszer gyengélkndök, vérszegények és 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-
IÍ6ÍÍ6 erősi tő és vér javít ó szer. 
Kitűnő (z. öOOO-nél több orvosi vélemény. 
I. Serravallo, a. » Kr. adnri sáiiitó Trieste-Barcola. 

Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
K 2.60, literes üregekben K 4.80. 

A LEG¬ 
JOBB. SVAIGZI SELYEM 

Kérjen mintákat újdonságainkról feketében, fehérben és 
színesben: Eolienae.Cacnemire, Shantung-, Duchesse, 
Crepe de Chine, Cotelé, Messaline, Mousseline 120 
cm_. széles, méterenként K 1.20 és feljebb. Bársony és 
plüs ruháknak és blúzoknak stb., úgyszintén hímzett 
blúzok és rúnák batisztban, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk közvetlen a magánvevőknek bérmentve és mar 

el vámolva. 

SCHWEIZER & Co., LUZERN ü 23 (Svaicz.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító. 

Öv és kézilá 
pénz-, szivar- és levéltárcza-

andóan 
«•» raktáron tart 

CSÁNGÓ bőrdiszmüáru-készitő 
:: Budapest, Mnzenm-körút 3. szám. :: 

Steckenpfard-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan 
:: a bőr részére. : : 

Ha fáj a feje ne tétovázzék, hanem 
_ használjon azonnal 

J perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. — Áfa 
B e r e - t v t i s T a m A s gyógyszerész K i s p e s t e n . * * * _ * * * _ 

Bcrctvás pastillátf 
korona 20 fillér. — Kapható minden gyógyszertárban. 20 fillér. 

Orvosok által ajánlva. — 
Kapható minden gyógyszertárb 

Három doboznál ingyen poétái szállítás. 
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8 nap 
elegendő ahhoz, hogy kezei hófehérek, 
tiszták, simák, puhák s bársonyszeruek 
legyenek. A ki a DIANA szappant és 
DIANA krém hatását ismeri, az tudja 
jól, hogy ezeK a legjobb kézfinomitóh, 

Előkelőbb ~rak és hölgyek nem is tudnak mosakodni csak DIANA szappannal. 

EREDETI LEVELEK: 

Tisztelt Gyógyszerész úr! 
Sokat hallottam már az Ön Diana-sztppanáról és eddi? mindenütt csak dicséretel hlllotlam, 

megpróbálkozom én is vele tehát. Tessék küldeni egy darab Diana-szappant, de olyat, hogy min¬ 
den szeplom és pattanásom elmúljon tőle. Hajónak bizonyul a Diana-szappan, ügy sokkal töb¬ 
bet hozatok és ajánlani is fogom mindenkinek, ügy mint ahogy nekem is ajánlották. Kérem azon¬ 
nal küldje a Diana-szappant. Kiváló tisztelettel Nagy I s tvánné. 

Kedves Gyógyszerész ár l 
Hintán egyszerre elláttam magam Diana-eremmel, Diana-szappannal és Diana-púderre! hu-

ramosabh időre, ezúttal nem kérek agyán semmit, de szívesen írok önnek néhány sort azon vég-
Klen kellemes változásról, mit az Ön bőrápoló szereinek köszönhetek. Tudja kedves Erényi úr, 
engem igazán egész boldoggá tett, mrrt valósággal szégyellem pár héttel ezelőtt társaságba menni, 
olyan vörös volt az arczom és kezem tele volt s a bőröm pattanással, ma pedig minden elbizako¬ 
dottság nélkül merem mondani, hogy kifogástalan szép a bőröm. Hazafias üdvözletét küldi 

Mrs . Mary Smith. 

Igen tisztelt Uram! 
Eddig még mindég alaposan becsapódtam sokat hirdetett holmikkal, de a/, ön Diana-

szappanával végtelenül meg vagyok elégedve. Alig egy hite, hogy használom s minden csúnya 
patíanásom eltűnt, sőt az orrom sem vörös azóta. Már számtalan szert kipróbáltam, de eredmény¬ 
telenül Méltán nevezhetik t Diana-szappant a szappanok királyának, mert tényleg csoda hatása 
van. Nem mulaszthatom el, hogy ezeket önnel ne tudassam. Nenscnattel Clarisse. 

Tisztelt Gyógyszerész őr! 
Naevon szívesen venném, ha néhány sorral megnyugtatna, hogy szállit-e ön ide Abbáziába 

Diana-specialitásokat, mert félek nagyon az utánzatoktol s azt hiszem, Önnek is előnye, ha a 
vevők megmaradnak azon jó véleménynél, mint az Önnél beszerzett Diana-szerek elhasználása 
után bátran terjeszthetnek. Mindeddig remeknek bizonyult nálam és egész családomnál a Diana-
crém és szappan, mióta ezeket a kellemes illatú szereket használjuk, nincs szeplős aroz közöttünk. 
Várom sorait s vagyok tisztelője »r. S. J.-né. 

DIANA-PÚDER 
pedig arról nevezetes, hogy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen láthatatlan; 
amennyiben pedig teljesen ártalmatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láthatósága a kékes-
szinü arczbőrnek, amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak. 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 
használatra) l kor. 5O fül. 

Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) 
l kor. 50 íill. 

Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O fill. 
Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 

(fehér, rózsa, vagy sárga színben) l kor. 5O íill. 
Kapható egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni az rendelje meg a központból: 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly körút 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.) 

Női angol 
H l " 11 " l A J." " l 

Feloltok, Costumok, 
és 

legjutányosabb árakban kaphatók 

R E I C H H E N R I K EGYETEM-Ú. 9! 

Rekord-hanglemezek 
méfr nem létezett árban kitűnő jó, 25 ont., 
2 oldala, csak 3-2O K dara„j:i. 12 darab 
egyszeri vételnél rsak3korona. Fonográf-
hengerek l 2O K. Gramofonok és lonoR-
rafuk gyári áraiból 30 °/o engedmény. Árjegy¬ 
zék ingyen és bérmrntve. c-ak uiánvél mellett. 
Javítások olcsón pszkö/ölietnfk. SCHMUT 
ZER TESTVÉREK gramofon és hang¬ 
lemez nagyraktár. Budapest,VIII. kér. 
:: József-börnt 26 g. szám. :: 

Divatos női 

kézitáskák 
kizárólag jobb mi¬ 

én /. 
bijröndös és finom 
borára készítőnél 

Budapest, VIII.. KAlí6ezi-tit ir>. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. : : 

FOGAK 

: Ai előkelő hölgyek csak a : 

PARK- CREME :: :: 
ILLAT :: :: :: 
POUDER :: 
SZAPPANT 

hasznaijak. Főraktár B A Y E R A N T A L gyógytára Buda¬ 
pest, Andi-ássy-út 84. sz. — Kapható azonfelül KarisdimarolT, 
— Lm, Nernda. Molnár és Moser és Utasi utóda drogueriákban. — 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Károly-körút 20., I. emelet 

és teljes fog¬ 
sorok száj¬ 
padlás nélk. 

Aranyfogkoronák, aranyhidat és mindennemű kanc::uk 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni oem kell. A gyökerek el 
távolítása fölösleges. Tartól porcelán- és arany-tö¬ 
megek. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kiel»giltetn*k, megvárhatják. — Mérsékelt ánk. 
Dr. EDZLM ANN JÓZSEF és MARFAI 
néhai ilr. Nmfeld D. fogorvos volt te din. assistense. (Lift.) 

SZŐLŐ O JLTVÁNY, 
szólövessznn'il és borról nagy írin'TTPn ^s '" 'n"en lv ( ' küldöm meg 
képes árjegyzékemet "J&J e u a ki czimct tudatja. 
Ezeu könyvet még az is kérje, a ki rendelni nem akar, mert 
ebbi! megtanulhatja a szőlőtelepítést s e mellett sok 
sző.ilken van benn.. Szőlőoltványokból ed más egyéb európai és 
amerikai sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű Delawaré-
ból állandóan több millió készlet eladó, olcsó ár mellett. Több ezer 
elismerölevél, közte töbli hcrrzegi és grófi uradalom lói. Czim: 
SZŰCS SxiNDOR FIA szílőtflepe Bihardiószeg. 

KNUTH KAROLY 
mérnök és gyáros 119W 

G». és kir. fensége József fSherozeg üdv. szállítója. 
Gyár és iroda: 

Budapest, VII. kép., Garay-utcza IO. 
KS«pontí Ti*. *B gSzttiéaík, ttgszesz- és viiresetékek, esatomi-

»k, szellőztetések, ssmOtyuk, viMromftTÍ emelőgépek rtb. 

Tfcnk, költségietések, jötedelml etölfiiijatok gyorsan késiittetnek. 

BÚTOR 
Ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

SÁRKÁNY I. 
butoriparosnál, Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 26. u. 

műhely és raktár. 

:: Jaj, be jó! :: 
Mentből fogszappan 
a legjobb fogtisztitó szer. 
Aki egyszer megpróbálja, 
annak más nem kell. Kap¬ 
ható gyógytárakban, dro¬ 
gériákban és illatszer-üz¬ 
letekben l koronáért.:: •'• 

A jelenkor legkiválóbb bőrfinomitó 
találmánya a 

nBvényekböl készölt 
kristályszerö 
massza, a oxidálja én nem út-

gitja, mint a zsíros ie">̂ " 
Ellenben fehéríti, üdéfé <* 

birsonysimáyá változtatja. Kapható min¬ 
drogérUbw PróbU^aly W f n. megdobó 

eiappan l.pnder l K. Főrakt. Bp. Earo««-utcia 91-

Divatos kézimunkák 
«s hozzávaló kellékek, függöny kongré, HÓ széles mlr. 
remek sodrotlszálu kongré futó T. mil l ienx kezdve, anyaggtl * 

Budapest , IV., Korouaherczeg-n tcza 11. 
— Harisnya és keztyü különlegesség. —• 

<> pír príma flór fekete térd nőihansnya S korona. Árjegyzék bennem 

UJDONSÁ6Ü 

törv. védett 

pénztárcza 
»rős zerj;ehőrból. Előnyei : egy drb bőrből késziue, mmdea 
aem külön van. lapos és nem merev. — Urak részére H etn. no¬ 
sza, 7Vi cm. széles 3 korona, hölevek részére H cm. hossza. bV 
széles 3 K. Vidékre 2 dar»b megrendelésnél portómentes k«« 

PAPEK JÓZSEF bőröndós és unom bőrára készíti 
Budapest, VIII., Rákóczi-út 15 B. — Árjegyzék bérmj 
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FORRÁS 
Beregmegye. 

belek, húgyhólyag 8 különösen a légző-
gyomo • , . t o g bántalmaináligen jó hatású még 
'."''akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .-. .-. 
Mw!iend«lhető: ÉDESKUTY L.-nél Budapesten és 

a forrás kezelőségénél Munkácson. 

A „Titania" 
gyorsgó'zmosóyép 

mosógé-

peti bármely k ° n . , 
knrreneziához tartozzék (olya- l 
nokat is, melyek nagy lármával ' 
és piaczi reklámmal hirdet-
tetnek) ; 

hófehérre harmad innyi 
időben, mint azelőtt ; 

megtakarít -s3 

OLCSÓ de jó. 
Sok ezer áll üzemben és ugyan-
:: ennnyi az elismerőlevél. :: 
t f Próbára is. ~W> 
Titania - mángorló. 

17-féle 
nagyság¬ 

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

feljebb. Öt 
— évi jótállás 

Titania-forr ó facsaró. 
elsőrendű paragummi henger¬ 
rel Prospektusok, plakátok és 
referencziak ingyen. Magyar¬ 
országi vezérügynők: Takács 
Oszkár Budapest, VI. kér., 

Nagymező-utcza 49. sz. 
TITANIA- MÜVE K 
Wels , Felső-Ausztria 20. sz. 
Gyártínak különlegességek 
gyanánt: mosógépeket, lakar-
niány-fiUlesztőket, Tetőgépe¬ 
ket, síénagereblyéket, szegecs¬ 
fecskendőket, különzőket, stb. 
Részletfizetések szívesen en¬ 

gedtetnek 

flr 
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬ 
let 6—8 hét alatt érhetni el a 
törv. védett «Büsteria» nevű 
arany éremmel (Paris 1900, 
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬ 
tüntetett orientális eröporunk 
használata által. 30 fontnyi lá¬ 
zas biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬ 
tétlen reális, nem szédelgés. 
Sok elismerőlevél. Dob -z hasz¬ 

nálati utasítással 2 marka. 
Postautalványon v. utánvéttel 
(portó külön) Hygienisches 
Instltnt D. Franx Steiner 
Se Co Berlin 57. Königgrátzer-
strasse 66. Budapesten kapható 
Török Józsefnél, Király-u. 12: 

Szállítási hirdetmény. 
A pólai cs. és kir. tengerészeti arzenál parancsnoksága 1910. évi szük¬ 

ségletének biztosítására a következő csoportokra fog általános versenytárgya¬ 
lást tartani, és pedig: 

II. csop. Festékek. 
Ül. Tisztító pamut. 
IV. Bőráruk. 
V. Repczeolaj. 

VI. Leuolaj. 
VIII. Szürke mosószap¬ 

pan, parafin és stea-
riuból való gyertya, 
stearin gyertya. 

X. « Ecsetek és kefék. 
XI. i Faszén. 

XIII. t Fémrntlak,sodrony, 
bádog ég vörösréz¬ 
szegek. 

XIV. a i Vörösrézcsövek. 
XIV. b < Sárgarézosövek. 

XV. t Fémrudak, snrló-
bádog és borító-bá¬ 
dog Kuntz-fémből. 

XVI. csop. Kantsckuktárgyak. 
XVII. < Sárgarézrndak, rn-

daosok és bádog, 
sárgaréz-sodrony. 

XIX. « Cíiuvat, mnnkás-
rnhához. 

XX. • Vékony kötélára és 
egyéb hasonló ké¬ 
szítmények kender¬ 
ből. 

XXI. f Sodronykötelek és 
egyéb kábelszerűén 
készült kötél-
nemüek. 

XXII, « Spárga, kátrány-
nélküli kenderből. 

XXIV. i Aczélsodrouykötél. 
XXVII. < Nyers-kender¬ 

tömlők. 
Az egyes szállítandó tárgyak mennyiségére, minőségére, szállítási határ¬ 

idejére stb. nézve az ajánlati minta és a feltételi füzet adatai mérvadók. 
Az ajánlatoknak legkésőbb f. é. november hó 2-ig be kell 

érkezniük a cs. és kir. tengerészeti arzenál parancsnokságához. 
Pólába. 

A szükséges nyomtatványok a közös hadügyminisztérium tengerészeti 
osztályának iroda-igazgatóságánál B é c s b e n , a cs. és kir. tengerészeti arzenál¬ 
parancsnokságnál P ó l á b a n , a tengerészeti kerületi parancsnokságnál Trieszt¬ 
ben és a tengerész éti különítmény-parancsnokságnál B u d a p e s t e n , Magyar¬ 
ország és Ausztria összes kereskedelmi és iparkamaráinál és a Villach városi 
hatóságnál kaphatók, valamint megtekinthetők Bécsben a cs. k. kereskedelmi 
minisztériumnál és a magyar kiiályi kereskedelemügyi minisztériumnál, 
Budapesten. 

Póla, 1909. évi szeptember havában. 
A cs. és kir. tengerészeti arzenál-parancstiokságfóf. 

5000 K jutalom, ha nem válik be! 
szelvény R A N C 2á O K Vasárnapi Újság 

Érvényes holnap, a világ leghíresebb szépség-specialistájánál. 
r- Alkalom nyujtalik most ezen ujsáf: minden olvasó¬ 
jának leljesen dijlalanul konsullálni llarriel Metál, a 
párisi és londoni uilágliirü szépségspfcialislát. 

Három év elölt még senki sem isineri oly szeri, 
melylyel végleg el lehel távolilani ránczokat, üc azon 
idó'lájon löitéot Méla k. a. fon¬ 
tos felfedtzése, mily körben 
híressé lelte két világrrs/ben. 

í j találmányának nagy ha¬ 
tását kimutatta, midőn eltávo¬ 
lította saját ránczait h áron 
éjjeli kezelés után, miután 
arczdörzsölés, maszk, kötés 
és gőzcsuprok slb. eredmény¬ 
telennek bizonyultak és Méta 
k. a. orczái ma is mentesek 
minden ráncztól, arrza telt és 
virágzó úgy, hogy öröm rá¬ 
nézni. 

Számosan öt tartják Paris 
legszebb hölgyének. Feltűnést 
keltett találmányát megvizs¬ 
gálták a párisi és római nem¬ 
zetközi kiállítás intéző-bizott¬ 
ságai is, és mindkét esvtben 
nyomban odaítélték neki az aranyéi met A franczia 
kormány szintéi! megtisztelte egy szabadalommal új 
eljárásáért és ugyancsak szabadalmi eljárás folyik 
jelenleg az Egyesült Államok kormánya elölt is Wa¬ 
shingtonban. 

Londoni njságokkiküldtékszrpségrovatvezelőjüket, 
nogy kipróbálják .nódszerét é* azoknak elismerő bi¬ 
zonylatai híressé telték nevét, úgyszólván egy nap 
alalt, ügy, hogy londoni és párisi grófnők és magas-
rangú angol és franciia hölgyek buzgón keresték fel 
tanácsért. A londoni újság «0nlovker» szépségrovat¬ 
vezetője írja a következőket: «A beszélgetés amelyet 
Méta kisasszonynyal folylatlam, azon meggyőző lést 
érlelte meg bennem, hogy végre kitalálják a titkos 
módszert, mely visszaállítja az ifjúságot és szépséget. 
Sokan azok közül, akik módszerét használták, bámu¬ 
latos eredményt közölnek. Davis J. Mary k. a. Ean 
St. Lonis, III. írja : Itánczaim és redőim mélyek és 
régiek voltak, képzelheti tehát meglepetésemet, midőn 
már kétszpri kezelés után azok leljesen eltűntek, llas-
kell L. J. asszony San Francisko, Clay St. 2ö( 2. írja: 
SÓ éves vagyok, tehát ránczaim már régóla vannak és 
nem gondoltam, hogy lehetséges volna eltünle ni őket, 
de most, hoirv megváltozott képemet látom a tükör-

bon, alig tudom elképzelni korábbi ránczos kinézése-
nii-i. M. A. Gdwards asszony Kalcigh N. C. Írja : Mi¬ 
óta használom módszerét, liatalabban nézek ki, mint 
-.'> év elölt. Radsch grófnő Sí. James's S. W. írja : 
tHasznállam módszeréi ulasitása szerintés az eredni, 

valóban csodás. Üaczára, hogy 
a vonalak némelyike mélyen 
volt bi'vésve, most teljesen el-
tűnlek és a bőr gyönyörű, pulii 
és sima lett. Módszerét való¬ 
van bámulatosnak tarlom és 
biztos vagyok, hogy bárki pró¬ 
báttesz vele.megerősíteni lógja 
véleményemet. 

Mióta Méla k. a. csodálatos 
felfedezését telte, természete¬ 
sen utánzatok keletkeztek az 
egész országban. .Nci.ielyek le¬ 
másollak Bírta k. a hirdeléseit 
és nyomlalványait oly mérték¬ 
ben, hogy a közönség gyakran 
alig képes megkülömbozlelni 
az utánzatot a valóditól. 

Fel vagyok lehat hatal¬ 
mazva a következő ajánlat 

közzétételére, mely mindenkit meg fog gyöződtetni 
az igazságról. 

Méta k. a. 5000 K-t tizet aranyban bárkinek, a ki 
bizonyítani tudja, hogy nem bir 9 aranyéremmel és 
3 nagy díjjal találmányaiért nemzetközi kiállítások¬ 
tól. Ugystinlén liiet 3000 K-t aranyban bárkinek, a 
ki bizonyítani tudja, hogy nem távolította el saját rán¬ 
czait 3 éjjel lefolyása alatt, mint ő állítja. Fizet lo-
vábbá 5000 koronát aranyban, ha bármely bizonyít¬ 
vány, vagy esküdt tanuságtéiel, melyeket közöl, nem 
találtatnék valódinak. Végre (izet 5000 koronát bár¬ 
kinek, a ki felmulalhal az övéhez hasonló hirdetése¬ 
ket bármely újságban, v. folyóiratban korábbi kelettel 

Megállapodásra jutottunk Méla k. a.-al, hogy tel¬ 
jesen dijtahnul tartozik szállítani ránczok eltávolítá¬ 
sára szolgáló, csodálatos eredményű, új módszerének 
ismertelését és utasításait minden olvasónknak. Csak 
vágd ki és küldd be neki az alábbi szelvényt 25 fil¬ 
léres bélreggel ellátóit borítékban és forduló postá¬ 
val megkapod az összes tudnivalók részleteit, egy¬ 
szerű zárt borítékban. Alkalmazhatod ezen bámulatos 
eljárást saját otthonod magányában, a nélkül, hogy 
akár legbensőbb barátod is észrevehetőé. Számtalan¬ 
szor csodáseredménveketszaieev éjszakai h>szn. után. 

LUHK MAHIA 
. * * * * Ezelőtti KKONFUSZ. * * * * 

-, vegyészen LISZIHO és lesteszet i 
intézete . Gyár : V I H . ^ a r o « i i - u t c ; a _ 8 5 . 
fióküzletek: IV., Eeka-út 0, VI, AndrAisy-út 16, 
VIII., József-karút 2, IX., Cnlvln-tér U, V, Harmin 

czad-utcza a, VI., Teréz-kOrút 39. 

Minden elővigyázatos férj felesége 
kényelmére ROPS-ot vesz. 
Minden elővigyázatos feleség taka¬ 
rékosság szempontjából R O P S - o t basznál. 
Minden elővigyázatos apa családja 
életbiztonsága kedvóért csak ROPS-ot tűr. 
Minden elővigyázatos anya tudja, 
hogy tűzveszély ki van zárva a ROPS-nál. 

Ára Budapesten 4 korona. 

Kapható minden jobb vasáru üzletben. Ha vala¬ 
hol nem kapható, szíveskedjék hozzánk fordulni. 
Képes prospektus ingyen és bérmeatve. 

R / " \ f"> O[ Férném Rész-
V7 Jr O vény-Társaság 

Budapest, V., Váczi-út 74—77. sz. 

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

Budapesten, I.,Mészáros-otcza 58.sz. 
Telefonszám 41— 48. Siirgönyczim: Cartonage. 
. Gőzerőre berendezve. — — — -

A magyar kir. dohányjövedék szállítója. 
:: :: NapiJ gyártás 150,000 doboz .-. :. 



868 VASÁENAPI ÚJSÁG. 41 SZÁM. 1909. 5S. ÉVFOT.YAJ 

BLÚZOK'*? RUHÁK 
• costnm és pongyolák 

FALÜDI LÁSZLÓ "út 48. 

FOHN ÁBRAHÁM 
Budapest, VII., Király-ntcza 9. sz. 
Megrendelésszerüen készült f ^ r W l [ 1 ^ f \ ' K 
nri-, női- és gyermek- \..4fjl t F IX 
nagy raktára. Vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek. 
j . Meg nem felelőt kicserélek. :: 

Amerikai czipők. * Olcsó ár. * Halina csizmák. 

LEGJOBB ARCZSZEPITÖ 
SZER 

Páratlan és csodás hatású arczszépitő és 
finomító a Földes-féle 

Margít-créme 
ifiari korokban használt készítmény. Zsirtalan, 
ártalmatlan, rögtön szénit. Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan 

Anyát, óvjátok gyermekeiteket a hátgerlnczelgorbüléstől!! 
• ! • i •* i • r l " í " I I I i l 

Nincs többe elgörbült test! 

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok által aján 
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesésen köny 
nyú és hygienikns ! Vattázás nélkül elfodi az egész elgör-
bülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze I 30 éve fennálló 
testegyenéazeti müintézetemben a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá: 
egyenestartók, járókésiülékek, mülábak és mnkezek, 
cs. és kir. szab. KELETI-féle sérvkötok, haskötők-
Új! Gunimi- görcsérharisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬ 
közök. — Képei árjegyzék ingyen és bérmentve 
T( T T T" T T T orvos sebészi műszerek és 
• • • • • • • * * * ** • gnmmiáruk-gyára : : : : 
Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcza 17. szám. 

.OMOK ARANY 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból ozementtel vagy mészszel készült 
mlaiotégla, tetócuerép, járda és padlólap stb 
ür.6»gparyreiKUz. szerint előállítva. Dr. Oas-
pary tézi vagy erőhajtásra berendezett 
p P f i n v«gy formáin a legkülönbözőbb 
a ra iban . A £28. szánra ismertetési brosúra 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. Leipriger Cementtndnstrie. Dr. 
Gaapary & Co. Markrun.t4dt , Leipmlg 

mellett (Németország) 

D 
D 
<REKORD> 
kézitáska 
Legújabb minta. Erős zerge-, angol 
saffián- vagy kecske-bőrből minden 
színben 18 cm magas, '21 cm szé¬ 
les, selyem béléssel, belül toilettcl 
11 koronáért kapható a készítőnél 

Q CSÁNGÓ bőrdíszműves, Bpest, Múzeum-kőrút 3. 
D Pénz-, szivar- és bankó-tárczák nagy választékban. 

Vidékre a pénz elöleges beküldése mellett portómentes. 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

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

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V/49, Szabadságtér, Sétatér-utoia 

sarkin. 

A kebel fejlődése. 
A művészet, melylyel szép keblet lehet elérni, Pa¬ 
ris asszonyai és minden ország elegáns hölgyei 
előtt, a kik a P i l n l e s - O r i e n t a l e s - t (keleti 
püulákat) használják—jól ismert. Csak a be l ső 
kezelés fejt ki előnyös befolyást a kebel fejlődé¬ 
sére és erősítésére és ebben a tekintetben a P i -
l u l e s - O r i e n t a l e s oly hírnévre tettek szert, 
g mely kizárja, hogy ezeket más priparátumok-
kal, mint: púder, liszt stb. hasonló megkísértett 
szerrel összehasonlítani lehetne. Kívülről alkal¬ 
mazott szerek, mint: balzsam, pomádé, frottiro-
zás és mindennemű készülékek hatástalanoknak 
bizonyultak; a szükséges ingert elő nem idézték 

mert a Keltei fejlődése egyes-egyedül a tápsejtek különös belső funktió-
jától függ. A P i l u l e s - O r i e n t a l e s használata által, — ezeknek 
sajátszerü növényanyaguk következtében, a melyet tartalmaznak, — ezen 
fnnktió csak annál erősebb lesz, erősebb vér kering a kebel környékén, 
a mely a kehei fejlődését és keménységét előidézi. A fiatal leánynak tehát 
~ijilk~* m»ojulbU-i..mAn.nt«.~_fcljigj^sét előmozdítani, az asszonyok-

negszerezzék, vagy visszaszerezhessék. 
nős hatással vannak a kebel szép for-
iltüntetik a váll- vagy nyak csontelő-
éggel belikartatnak. 30 évi tapaszti-
hogy ezen pilulák teljesen ártalmaila-
gcsekélyebb veszélyeztetése nélkül le-
•.ii»lés. Egy üvegoesUUaszfláltti nta-

suaasai u KUI ._*> na. Iranco ; utánvéttel 6 kor. 75 üli. J . R A T I E , 
gyó|yszeiési, S Passage Verdeau, P»ris. Utánzatoktól megkímélendő, 
térjünk határozottan franczia bélyegzővel o U n i o n d e s f a b r i c a n t s * 
ellátott dobozt. Budapesti raktár: Török József gyógyszerész Király-
::: utcza. Prágai rakiár: Fr. Witek & Co., Wassergasse 19. ::: 

Halovány hölgyek és urak a 

Grolichíli Rydyol 
(ezelőtti elnevezése Grolich-t'éle Rúzsaliariliat) használata által 
gyengéd rózsa-arczszint nyernek. Egynéhány csöppet kis szivacs¬ 
kára kell önteni s az arczon szétdörzsölni. Egyszeri használat után 
gyengéd rózsaszín keletkezik az arczon. Többszöri használat után 
ez a szin erősebb lesz s különösen este érvényesül kiváló módon. 
Módjában áll tehát tetszés szerint világosabb vagy erősebb arcz-
szint viselni, anélkül, hogy 
legkrvésbhé is félnie kellene, 
hogy a Grolich-féle R y ¬ 
d y o l a bőrt megtámadná, ,' 
mert feltétlenül 

A Grolich-féle Rydyol 
tartós s csak mosással távo¬ 

liiható el, használatban pedig kiadós. Vásárlásnál 
lessék a czégre ügyelni, mert máris vannak silány után¬ 

zatok. Egy zöld pecsétü eredeti üveg ára K 1.8O (portó külön). 
Szétkiildési hely, a hová a megrendelések küldendők : 

J O H A N N G R O L I C H vegyi-kozmetikai laboratóriuma a 
•fehér angyalhoz*) B r ü n n . 

Főraktár Budapesten : Török József, Király-utcza, Egger Mádor-
gyógytára Váczi-körút 17, Molnár és Moser drogéria, K őrön a-
herczeg-uteza 11., Detsinyi Károly drogéria, V., Fürdő-utcza 10., 
::: Lax Mihály drogéria, IV., Muzeum-körút 7. sz. 

ARCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES! 

íilZOLi 
: : vagy Eizsvaj törv. védve. ;; 
Az éretlen rizs TEJNEMÜ 
nedvéből készített csodás és 
: : gyorshatásu arcz-szépitő. : : 

Teljesen kisimítja a ránczo-
kat! Egy adag ára 3 K 5O f. 
Egy drb szappan ára l K 5O í. 

Főraktár Magyarország részére: 

Bpest: Török gyógytár Király-u. 
Kolozsvárt: Dr. Bíró gyógy tára. 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

„író angyal" 
gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NOVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. 
Választékküldemények, kedvező lemezcsere fölvétel. Áx- éi 

lemezjegyzék Ingyen és bérmentve. 

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

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

3 kor . 2O fill. 

12293 Kapható: 

minden gyógyszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

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

GYÜMÖLCSFACSElíETE 
Sétányfák, díszcserjék, tűlevelűek,, *«*• 
tésnövények, bogyógyfimölcsuek l 
SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
(I. sima árn) európai t s amerikai sim» 
g-yökeres vesszők. (Oktató diszarjegy"1 

kívánatra ingyen.) 

FISCHER 
Faiskolák 

Vadászfegyverek 
legjobb gyártmányok u. m.: 
Nowotny I. Prága, Holland 
& Holland, Purdey Scot stb. 

Sport és utazási cikkek 
rendkívül nagy választékban, 
a megszokott szolid árak mellett, 

legjobban beszerezhetők 

HÜZELLA M. tiégaél Budapest, IY., Yacri-otoa 28. 
Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV„ Egyetem-ntcza 4. szám. 

FŐMUNKATÁRS 

42. SZ. 1909. (56. ÉVFOLYAM.) HÓITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, OKTÓBER 17 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. | Egyes szám 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. ára 40 fillér. 

„,. , . . . . f Egész évre ., „ 16 korona. Előfizetési F | é v r e 8 k o r o n a 

jeltételek : { Negyedévre _ _.. 4 korona. 

A iVilágkrónikát-\al 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a postaüag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

SZENT FERENCZ VAROSA. 
— Assisi. — 

AZ ANCONA-RÓMAi vasútvonal Foligno állo-
/V másán az Arezzo felé vezető mellókvo-
t \ . nalra átszállván, félóra múlva kijutunk a 
Tiberis széles folyamvölgyébe. A termékeny 
völgység tele van szőlőskertekkel, olaj- és fü¬ 
gefa-ligetekkel. Népe szelíd, szorgalmas, tiszta 
és vidám. Balról az Appeninek legmagasabb 
gerincze szegi be a szemhatárt. A háttérben 
az etruszk Perugia látszik. Jobbról a magas 

Subasio hegye nyújtja ki dombkarját a Chiag-
gio patakig. 

Ennek az előfokán, a bájos síkság közepén 
fehér öv gyanánt fekszik Umbria szent városa, 
Assisi. Fölötte régi és omladozó pápai vár 
(rocea) őrködik, a honnan szédületes kilátás 
nyílik a vidékre. Alatta, a beépített hegyoldal 
nyugati része boltozott csarnokba fejlődik át. 
Ez a hatalmas árkád tartja Szent Ferencz 
földi maradványainak hétszáz esztendős sír¬ 
templomát. 

Az olasz éghajlat minden szelidsége és bája 

egyesül itt a vallás, a történet és a művészet 
megható emlékeivel. A városnak a római kor¬ 
ból is vannak szép emlékei. Propertius római 
költő is itt született Utczái, épületei jobbára 
a középkorból valók. Ősi templomai, kapui, 
bástyái, faragott és festett művei még Olasz¬ 
országban is ritkaságok. És mindezt bevonja 
a vallás misztikus zománcza. 

Szent Ferencz élete szinte hű mása ennek 
a szelíd, összhangos környéknek. A pozitív 
történet, az emelkedett hit és a naiv legenda 
tette azt is olyanná, a milyennek ismer-

ASSISI DÉLBŐL. 




