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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. 
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ASSISI SZENT FERENCZ ARCZKÉPE, ÁLLÍTÓLAG GIOTTO FALFESTÉSE. 

jük. És nincs a ki batása alól kivonhatná 
magát. 

Életének adatai ma már szinte közhelyek. 
Született 1182-ben, olyan korban, a mikor a 
keresztesháborúk tüzes lelkesedése áradatként 
hömpölygött végig a még nyers és kicsapongó 
életre hajló népeken. Ez a kor nálunk II. Endre 
király kora volt. Apja Bernardone Péter, gaz
dag posztókereskedő vala Assisiben és a nö
vekvő ifjú korának gyermeke. Elvezetekre és 
katonai kalandokra hajló, talán korhely is. 
Mint 22 éves ifjú, Perugia ellen harczol, fog
ságba esik és csak egy év múlva tér haza. 
Majd Apuliába kiséri egyik honfitársát, szin
tén hadakozni, de nemsokára visszatér Assi
sibe és itt egyszerre megváltozik. Lemond a 
mulatozásról és meglepő dolgokat művel. Va
gyonát a szegényeknek adja; önkéntes kol
dussá lesz; a szegényeket és betegeket ápolja; 
a krisztusi szeretetet hirdeti és műveli akkora 
aszkéta lemondással, hogy kezdetben azt hi
szik, megzavarodott. A gúny elől elvonul a 
Subasio oldalán levő remete-magányba és két 
év múlva, 26 éves korában a szegénységet, a 
lemondást, a tisztaságot s a teremtett dol
gokra, még az állatokra is kiterjedő krisztusi 
szeretetet nyíltan hirdeti és gyakorolja. 

Csakhamar két jobbmódú ifjú: Bernardo és 
Egidio csatlakozik hozzá. Majd több is. 0 tizen
kettőt választ ki magának, épen mint Jézus, 
(még áruló Júdás is akadt társai közt) és a 
Subasio alatt, barlanglakásokban, mély vallá
sos elmerülésben él velük, gyakorolván a min
denre kiáradó szeretetet emberrel és állattal 
egyaránt. 

Ez a kis remetecsoport csakhamar meghó
dítja az emberek szivét és Ferencz 1208-ban 
gyalog elzarándokol Bómába, hogy maroknyi 
szerzetéhez III. Incze pápa jóváhagyását meg
kapja. A pápát mélyen meghatja a csodálatos 
rajongás és megadja neki a szóbeli jóváha
gyást. Hazatérve, társaival bejárja a környé
ket, békét szerez a pártok közt, csillapít, be
tegeket ápol és folytatja csodálatos éleiét. Az 
embereket mélyen megindítja a krisztusi sze
retetnek ilyen sohasem látott kultusza, a mely
ről különben megható emléket birunk a Finretti 
(li S. Franeesco (Szent Ferencz virágocskái) 
ezimű könyvben, a középkornak talán legbá
josabb legendagyűjteményében. 

De meghatja tiszta életük kivált a nőket. 
Egy gazdag assisii polgári család 18 éves szép 
leánya, Klára, 1212-ben otthagyja családját, 
levágatja gyönyörű szőke -haját és nővérével 

együtt rajongó követői közé 
áll. Fölvéteti magát a már 
meglevő benediktinus apá-
czák rendjébe és szentjévé, 
alapítójává lesz a hires Cla-
rma njiáczarendnek. 

Az új szerzet tagjai köz
ben párosan bejárják az or
szágokat s az evangéliumi 
szeretetet hirdetve, Afrikába 
is eljutnak. Maga Ferencz, 
Egyiptomba is elmegy, majd 
1220-ban Jeruzsálembe és 
Betlehembe, a hol akkor je
ruzsálemi Endre királyunk 
is megfordul. Hazatérve le
mond új rendje vezetéséről 
ós mint egyszerű barát él, 
zarándokol és térít tovább. 
De már betegen. Szemfájás 
gyötri, a melyet, úgy látszik 
Egyiptomból hozott. Később 
köhög és vért hány. Azon
ban már akkor csodálatos 
legendakör veszi körül. Is
ten kiválasztott szentjének 
tartják (halála után három 
évvel Bóma is szentté avatja), 
a ki az állatok nyelvét is 
érti, de az állatok is meg
értik őt. 

Már betegen, 1224-ben a 
toscanai Verniu hegyre vo
nul vissza s itt a legenda 
szerint nagy égi kitüntetés 
éri. A Megváltó megjelenik 
neki szeráf kópében s a ke
reszten szerzett sebhelyeit az 
ő kezére, lábára és jobb ol
dalára is rányomja. (Stig-

mata.) Innen ezentúl páter seraficus néven 
nevezik ós szerzete is szeráfi szerzet néven 
terjed. Majd népiesen mezítlábas (scalzi) szer
zeteseknek nevezik őket. A XIV. század végén 
már nem kevesebb, mint 150 ezer franciská
nus szerzetes él Európában. 

Assisibe visszatérve, a nap énekét (cantico 
del sole), a középkornak talán legszebb vallá
sos énekét szerzi, a melynek szövege reánk
maradt. Majd 1226 október 3-ikán, élete 44-ik 
évében, eléri a halál és Szent Klára ápolása 
alatt, szerzetes társai siralmai közt zárja le 
szemeit, a «nap énekét» énekelve utolsó per-
czeiben is. A legenda szerint halálakor, éjjel, 
akkora fény áradt ki a Porciuncula-zárdából, 
hogy a pacsirták hajnali fénynek vették és 
hangosan énekeltek. 

Azóta rendje az egész világon elterjedt, 
noha kettőbe szakadva. A szigorúbb életűek: 
fratres minores observantes név alatt a mai 
francziskánusok. Az enyhébb szabálv sze
rint élők a fratres minores conventuales né
ven a mai minoriták. A kapuczinus szer
zett is egy kiágazása Szent Ferencz rendjé
nek, mely különben országonként a köznép 
világlátásához alkalmazkodott. 

A ki ma assisii Szent Ferencz nyomain 
jár, rendesen a Porcmncula templománál 
(S. Maria degli Angeli temploma) kezdi, mely 
jóval a városon kívül, a vasúti állomástól 
egy puskalövésnyire áll és hatalmas kupo
lájával azonnal föltűnik. A XVI. századbeli 
szép templom a búcsújárások tulajdonképeni 
kegyhelye. Innen a porciunkula-bucsú. Nevét 
arról a kis telekrészletecskéről (porciuncula) 
vette, a hol Szent Ferencz a maga kezével 
építette föl első, parányi kápolnáját, a mely
nek közelében levő czellácskájában később meg 
is halt. A parányi kápolna, ép úgy mint a 
loretói Mária-ház, ma is ott van a hatalmas 
boltozatok alatt, művészi burkolattal befoglalva. 
Elejét Overbecknek egy szép festménye dí
szíti. Ebben a templomban őrzik a szent 
legrégibb szobrát is, a mely Andrea della Bob-
bia kezéből való. Ugyanitt kötélből való de-
rókövét és egyéb emléktárgyait. Az oldaltor-
náczon jjedig a szent halálának színhelye: 
a kicsiny czella áll, ez is szép művészi fog
lalatban. A kolostor udvarában végül «Szent 
Ferencz rózsái* virítanak. Tövisük nincsen és 
leveleiken a vércsöpp-forma nyomok, a hit 
szerint az ő vérének emlékére ismétlődnek. 
A középkori legenda szerint ebbe a rózsabo
korba hevert volna bele a kísértés órájában. 

Vére a rózsalevelekre hullott, de a bokor örökre 
elveszítette töviseit. 
• A porciuncula helyétől Assisibe félóráig tartó 
kocsiút vezet föl. Útba lehet ejteni S. Damiano 
kolostorát is, Szent Klára életének színhelyét. 
Maga a város még most is tartja hatalmas 
bástyáit. Girbe-görbe utczái, terei, sok száz 
esztendős épületei és templomai egészen kö
zépkori jelleget adnak neki. Idegenforgalma a 
bucsújárasokon kívül is jelentékeny s éhez 
mért szállói is vannak. Különösen sok angol 
utas fordul meg benne. A kik azonban a nagy 
benyomásokban a helyes rendet megtartják, a 
város megtekintése előtt rendesen kizarándo
kolnak a Subasio hegye alá, Szent Ferencz és 
társai remetehelyóre. 

Ez az ú. n. carceri. Fecskefészek-forma ős
régi zárda az 1400 méter magas hegy oldalán. 
Assisiból gyalog másfél óra járás. Sokan sza
márháton vagy kocsin mennek ki ; az odave
zető köves hegyi út azonban nem a legjobb. 
A vakolatlan terméskövekből épített ősrégi 
apró kolostor valóságos szent idill. A kopár 
hegyet itt hosszú vízmosás rója végig és en
nek egyik partjára van építve a maroknyi 
épület. A vízmosásról a középkori legenda azt 
tartja, hogy abban valamikor patak folyt le, 
a melynek a csobogása azonban a szentet el
mélyedéseiben zavarta. Imádságára a vízfolyás 
megszűnt s a meder ma is száraz. 

A kis zárda parányi udvarán megvan még 
az a cisterna is, a melyből a szent ivott; 
még a réz-vödröt is az övének mondják. Most 
azonban mindössze csak két barna-ruhás barát 
lakik e helyen, hogy legyen a ki az idegene
ket fogadja. Éttermük (refectorium) oly kicsiny, 
hogy már 5 — 6 embertől «zsúfolván van. Kü
lönböző, kisebbnól-kisebb czellák és kápolnák 
vannak itten. Az egyik parányi kápolna a 
szent imádkozó helye volt. Máig is őrzik ott 
az ő régi faragott fakeresztjét és kelyhét. Mel
lette egy sziklába vágott parányi czellában, 
fával befoglalva látható a szent kőágya, mely 
szűken elég egy embernek. Fejealján egy fa
hasáb van, a hagyomány szerint az ő egykori 
párnája. Az ágyról a hit azt mondja, hogy 
olykor jó illatok áradnak ki belőle és már 
sok beteg meggyógyult attól, hogy a szikla
ágyba belefeküdt. 

A látogatót itt egészen körülveszi a közép
kor legendás lelke. Az épület mellett szikla
hasadók tátong, a melyen rövidke márvány-
híd vezet keresztül. Valamikor, — így szól 
megint a szent legenda, — itt nem volt hasa
dék. Egyszer azonban a sátán megkísértvén a 
szentet és tőle elűzetvén, dühében kettőbe 
szakasztotta a hegyet és itt bújt le a pokolba. 
A szakadékot valóban buco del diavolónak 
nevezik. Túl rajta kis erdőcske van, az egyet
len a Subasio hegyén. Itt áll ma is az a vén 
cserfa, a melyen a madarak hangos öröm-
csicsergéssel köszöntötték a czellájából kilépő 
szentet s azután figyelemmel hallgatták beszé
deit. Lejebb a hegy oldalán tizenkét, sziklába 
vágott remeteszállás van, itt-ott félig meg
toldva fallal. Itt töltött Szent Ferencz barát-
jaival két évet ós ide vonult vissza, ha Krisz
tusban elmerült. Egész legendakör veszi körül 
ezeket a romladozó remete-szállásokat. 

A városba visszatérve, utolsónak marad Szent 
Ferencz temploma és kolostora a tizenhar
madik századbeli építésnek legérdekesebb mű
emléke. Taine, a nagy franczia művész-tudós 
azt mondja róla, hogy nem adná oda Szent 
Péter római templomáért sem. Valósággal a 
középkor misztikus hangulatát, mélységes sej
telmeit és a humánus szellem lassú földeren
gését egyetlen helyen sem tudta az építőmű
vészet úgy kifejezni, mint itten. Nem is pihen
hetnének méltóbb helyen az újjászületés első 
emberének: Assisi Szent Ferencznek a hamvai, 
mint épen itt. Ez a hely valamikor a kivég
zések helye, vagyis vesztőhely volt. Sz. Fe
rencz maga hagyta meg, hogy hamvait ide
temessék. Halála után is Krisztus példáját akarta 
követni, a ki szintén vesztőhelyen, a Golgothán 
szenvedett halált. 

A zárda és a templom a messze kinyúló 
árkádokra van építve s az idők barna patinája 
egészen belepte. Maga a kolostor egykor a 
rend központja volt, de 1866-ban az egyházi 
államok elfoglalása után az olasz királyság a 
rendházat kiüríttette és a tág épületben a ta
nítók gyermekeinek benlakó intézetét telepí-
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tette meg. Ma vagy 250 főnyi tanuló-csoport 
hemzseg a középkori folyosókon és termekben. 
A barátok közül csak 3—4 lakik az épületben 
a plébánia ellátása végett. 

Az ódon épület-csoport közepén áll a kí
vülről komor hatású templom. Tulajdonképen 
két egymás fölé épített templom az. Az alsót 
már 1228-ban kezdték építeni s alig volt ké
szen, Cimabue és Giotto érkezett a világra, 
hogy frescóival megdicsőítse. Giotto kétszer, 
húsz éves korában ós élete végén dolgozott 
a falakon, a melyek ma a legnagyobb műtör-
téneti nevezetességek. 

Az alsó templom félig a sziklába vágva, 
hatalmas, korai román boltozatokból épült, 
kissé még bizanczi vegyülékkel. A belépőt 
titokszerű félhomály fogadja, mely a boltoza
tok végén, a hol Giotto híres képei vannak, 
lassan kiderül. Forma, szin, világítás és ének 
csodálatos összhangban egyesül a boltozatok 
alatt. A világosabb rész boltozatának négy 
mezején, a főoltár fölött van Giotto négy híres 
falfestése : Szent Ferencz fogadalma (szüzesség, 
szegénység, engedelmesség) ós az angyalok 
karában való megdicsőülése. Képeink ezek kö
zül kettőt bemutatnak. Ezenkívül is számos 
falfestés. Az egyik, a melyet szintén Giottónak 
tulajdonítanak, Szent Ferencz kópét ábrázolja 
a stigmákkal, valószínűleg egykorú arczképe 
után. 

A szent férfiú hamvai 1818-ig itt, a főoltár 
alatt pihentek, ekkor azonban kivették onnan 
s az alsó templom alatt még egy mély krip
tát vágtak nekik. Ma is ott pihennek bágyadt, 
rejtelmes világításban. Két szóles lépcső vezet 
oda le, utolsó útja a zarándokoknak. 

A felső templom, mely az olasz góthika 
egyik érdekes alkotása, már élénkebb világítás
sal bir s egészen Szent Antal legendakörének 
van szánva. Oldalfalain Giotto ós tanítványai 
legendákból vett tárgyakkal 28 nagy képet 
festett. Legnevezetesebb köztük a szent pró-
dikácziója a madaraknak és az ördögök ki
űzése Arezzóból. E festéseken már Dante 
korának hatása látszik. A rajongással, ihlettel 
és nagy szenvedélyekkel eltelt kor lelke beszél 
itt a falakról az emberhez és szinte bántó, a 
mikor kilépünk a középkor eme megkövült 
hangulatából a napsütötte szabad térségre. 

Még egy nagy műemléke van Assisinek ezen 
kívül, ha Szent Ferencz szülei házát nem vesz-
szük ilyennek. Szent Klára temploma a szent 
leány sírjával. Az ősrégi és meglehetősen 
elhagyott templom külön áll. Ez 1257-ben 
épült és azóta nagyjából fölujították. A főoltár 
alatt mélyen, homályos sírboltban pihennek 

szent Klára földi ma
radványai. A sírboltot 
1850-ben dúsan föléke
sítették márványnyal. 

Szent Ferencznek e női 
mása 25 évvel élte túl 
a páter seraficust. A le
genda gyakran összeszövi 
a két szent alakot, mint 
a hogyan a középkori 
festőművészet is szám
talanszor örökítette meg 
őket együtt. 

A ki Assisiben járt, 
nem tud magának szá
mot adni, a természet, 
a vallás vagy a művé
szet benyomásai hatot
tak-e rá erősebben, any-
nyira egygyé olvadnak 
lelkében a megindulások. De senki sincs, a 
kinek a szíve meg ne telnék itt azzal a szelid 
és édes szeretettel, a melyet a híres középkori 
szent reáhagyott bájos umbriai szülőföldjére. 

Kenedi Géza, 

TAVASZ ELŐTT JARO. 
Keleten, keleten tavaszra várnak, 
Napfényt remélnek, melegre vágynak, 
Ki-kicsó'dűlnek a faluvégre, 
Minden új fecskének repesnek elébe. 

Senkise sejti, senkise látja, 
Távol jő a tavasz boldog királya, 
Ki lesz koronás, biborpalástos, 
Fölkent hódító, új igazságos. 

En csak hírnöke vagyok. Uj heroldja. 
Jelentem hírét én gyalog a porba, 
Beszeg fennszóval, tántorogva mondom 
Király fog jönni e fagyos porondon. 

Ő üzen bennem, sok évvel előre, 
Küld nyomot verni e csatakos földre, 
Virágok magvát szétszórni elébe, 
Jobbágyok lelkét parancsolni térdre. 

Keserű végzet, szolgaságnak édes, 
Testem föltörve, lelkem szomjú, éhes, 
Parancsát hordom a jövendő Nagynak, 
Én, forróláza ama nagy tavasznak. 

Én, zord márczius első gyötrő láza, 
Menyasszonyt kérek királyom nászára, 

SZENT FERENCZ SÍR-TEMPLOMA ASSISIBAN. 

Én csak szerelmét hordom a szent csóknak, 
Mely ki fog jutni majd a boldogoknak. 

Én, tavaszelő, első bús álom, 
Ki jajjal járok még alvó pusztákon, 
Az ébredésnek ki csak kínját hordom, 
Koraszülötten, korán is halódón. 

Bennem csak forráz a hűs első harmat, 
Fájnak a rügyek, kik másnak dagadnak, 
Fiíjnitk a rügyek lázas feszülésben, 
Reszket az álmom sivatagos éjben. 

S mnjd egy kintusázó éjen, forró csendben, 
Rügyburkot áttépő forró ihletben 
Kipattan szivem áloé-virága: — 
S az reggel itt lesz a tavasz királya ! 

Virágra lép majd, áloé-virágra, 
Lábához ömlik mind, mind a hozsánna! 
— Rólam akkor majd ne kérdezzen senki, 
Rég holtan fogok akkorra pihenni. 

Bodor Aladár. 

PROMÉTHEUSZ. 
Az örök vágynak betegje vagyok : 
Az én sóhajim nem a gyönyörben — 
Vágyban fakadó sóhajok. 

Perzselő, forró gyönyörre vágyom : 
— S esztendők óta csak a lemondás 
Keserves, kínos utait járom. 

SZENT FERENCZ RÉGI KÁPOLNÁJA A POBCIUNCULA-TEMPLOMBAN. 
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Messze pusztákon szeretnék lakni . . . 
— S elszökni innen, ki a szabadba, 
Időm alig van egy gondolatnyi. 

Sovárgom, vágyom, áldom a csendet... 
— Sorsom a lármás tömegbe hajszol, 

Magamba' lenni soha nem enged. 

Imádlak, csöndes vízparti alkony ! . . . 
— S egyedül, csendbe', mélázni hosszan 

Sose fogok tán este a parton. 

Merengni vágyom holdfényes estén . . . 
Hiába minden . . . E kőtömegben 
Oh a merengést hol is keresném ? . . . 

Az örök vágynak vagyok betegje... 
- S egy új, lelánczolt Prométheuszként 

Örökké vérzem ebbe' a sebbe. 
Varságh János. 

A FEKETE VÁROS. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

Mikor úgy éjfél felé megnyíltak a szivek, 
akárhol kalandoztak volna is, elméik csak 
visszatértek a «tengeri kígyóhoz*, mert a 
Görgey-ügy volt most már a lőcseiek kiindu¬ 
lási pontja, a gerincz-kérdés. Az óvatos Kiébe 
véresszájú lett, mint egy forradalmár s nagy 
dolgokkal fenyegette a világot, ha nem javul 
meg s nem az ő tanácsa nyomán indul. «Igaz, 
hogy nagyon nehéz s maga se tudná megmon¬ 
dani egyelőre, mi a teendő, de iszen nem is ő 
húzza ezért a fizetést, Gosznovitzeré a szé¬ 
gyen. D Bibók nyelve ellenben megcsúszott 
ilyenkor s épen nem tagadta, hogy ő tudna 
egy arkanumot, a mely egyszeribe nyeregbe 
segítené a szászokat, a nélkül, hogy bármely 
koczkázattal járna. 

Addig-addig botlott Bibók, hogy Kiébe úr 
figyelmes lett és elkezdte fakgatni. 

- Miféle arkanumról beszél kegyelmed? 
- Azt én tudom. 
- És melyik patikában árulják? 
- Nem árulják azt sehol sem. Nem pénz 

dolga az ilyen. Mi közöm nekem Gosznovitzer-
hez, vagy egyáltalán a lőcsei szászokhoz? 

— Minden becsületes ember a becsületesek¬ 
nek segít. 

Bibók a vállait húzogatta és még titokza¬ 
tosabb arczokat vágott ezentúl, úgy, hogy egé¬ 
szen felingerelte a Kiébe tudvágyát. A derék 
ember idegei felcsigáztatván, egy bizonyos pon¬ 
ton túl sirvafakadt, mert nem tudja, úgymond, 
túlélni, hogy az ő kedves bélai barátjának (már 

SZENT FEEENCZ SÍRBOLTJA. 

mint Bibóknak), a kit annyira szeret és becsül, 
nem birja a teljes bizalmát. 

Bibók elérzékenyült s mind a két kezét 
feléje nyújtotta. 

— Kiébe, öreg barátom, ne legyen gyerek. 
Ha titkolózom ön előtt csekélységekben, ez 
csak onnan van, mert kimélem olyan terheket 
rakni vállára, melyek esetleg a lelkét nyomnák. 

- Úgy, de kegyelmed valamely arkanumot 
titkol előttem. 

— Hja, a mi arkanum egynek, megölő mé¬ 
reg másnak. 

- Nem értem az egészet világosan. 
— Hiszen csak beszélgetünk, - - jegyezte 

meg Bibók kedélyesen. •— Az ember hosszút 
gondol és rövidet mond, vagy hosszút mond és 
semmit se gondol. A borocska megoldja a nyel¬ 
vet, az idő pedig szalad; csak a dolgok ma¬ 
radnak ott, a hol voltak. Ez az egész. 

— Elég szomorú, hogy így van. 
- De mit érne vele az emberiség, ha nem 

így volna, — bölcseikedék Bibók, — én most 
például rohannék a lőcsei tanács segítségére, 
mert tudok egy módot, hogyan kerekedhetne 
felül. Úgy, de valaki más meg ugyanekkor a 
Görgey uram segítségére rántana elő egy mó¬ 
dot, a melyről viszont csak ő tud s ügy-e me¬ 
gint ott volnánk, a hol azelőtt. Nem jó a gond¬ 
viselés dolgába belejavítani. 

- Vagyis abba lyukadunk ki, — monda 
Kiébe úr szemrehányón, a poharát eltolva, -
hogy nem mond meg semmit. Gyerünk aludni. 
Ferencsik úr, fizetek. 

— Fiatal még az idő, - - fordult hátra Fe¬ 
rencsik. 

- Üres fecsegésnél jobb az álom, —jegyezte 
meg Kiébe. 

- Korai álomnál jobb a mámor, — liczitált 
Bibók. 

- Én már lefekszem, — erősködött Kiébe. 
— Eh, maradjunk még. Hé, pinczér! 
Hans, az új bécsi pinczér ugrott oda s ala¬ 

pos módon kérdezte ki az urakat. 
- Mit parancsolnak? Sört vagy bort? 
- Bort, - - felelte Bibók. — No, üljön hát 

vissza, bátya, inkább elmondom a dolgot, ha 
már mindenkép kisértetbe visz . . . Te meg 
málészájú, még mindig itt állasz ? 

- Palaczkban vagy megmérve ? 
- Mit bánom én. Hozd megmérve. 
- Itczét vagy verdungot ? 
- Persze hogy itczét, te ökörszem. 
- Új-bort vagy ó-bort? 
- Öreget. 
- Fehéret vagy veresét? 
- Úgy váglak pofon, ha még valamit kér-

dezesz, hogy nyomban kétfelé szakadsz, vagyis 
két német lesz belőled. 

Meghozta a bort, töltöttek s közelebb lapul¬ 
tak egymáshoz. 

- Görgey nem megbízható ember, — kezdé 
suttogva Bibók, — s igen sok vétkét tudom. 
Nem megbízható se a labancznak, se a kurucz-
nak, teljesen az ördög szolgálatában áll. Mit 
mondana kegyelmed ahhoz, ha én azt állíta¬ 
nám, hogy mikor kurucz Görgey Jánosnak a 
Eákóczihoz való lengyelországi kimenetele ér¬ 
tésére esett, elfogatási parancsot adott ki a 
saját testvére ellen. 

- Borzasztó, — sziszegte Kiébe úr. 
- Ugy-e borzasztó ? Ezt mondja kegyelmed. 

De mit szólna maga Eákóczi fejedelem, ha 
megtudná ? 

- Hát legalább is fejét venné. 
- És mit szólna ehhez Lőcse városa? 
- Alkalmasint föllélekzene és levetné a fe¬ 

kete ruhát. 
- Ez az. Erről beszélek, kedves Kiébe, erre 

czélzok. Hogy Lőcse bevégezné a pőrét és to¬ 
vább folytathatná a dolgait. 

- Az ám, — szólt Kiébe úr rekedten, — ha 
ez az elfogatási parancs megvolna. 

- Hiszen az megvan. 
— De hol? 
- Én tudom, hol van. 
- És hogyan kellene megszerezni ? 

Bibók az asztalra könyökölt, letette a fejét 
a két kövér tenyerére, úgy nézett fel nagy 
vigyorogva a Kiébe becsületes, ámuló képébe. 

- Meg kellene venni, úgy, a hogy az életét 
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megvették Palocsaytól, mikor életre volt szük¬ 
ség. Most a halált vennék meg attól, a ki egy 
skatulyában tartja. Ha -Gosznovitzer okos em¬ 
ber volna. 

Kiébe lecsüggesztette a nagy fejét és nézte 
a kavargó füstöt a szobában, gondolata szállt, 
szállt, annak a kéklő szárnyain, tekintete pedig 
bambán révedezett a füstös falakon. Egyszer 
aztán rátette a szőrös kezét szép csendesen a 
Bibók karjára s rekedtes hangon suttogta: 

Kinél van most az az elfogatási parancs? 
Bibók mosolygott. 
— Találja ki, Kiébe apó. 
— Csak talán nem . . . 

Annyit mondhatok, rósz helyen van. 
Akkor talán mégsem jól gyanítom, de 

miért volna rósz helyen? 
— Mert közelebb áll az illető Görgeyhez, 

mint Gosznovitzerhez. 
— Hm, ez bizony baj . . . 
— Minden út szabályozható, hm . . . 
— És hát milyen az az elfogatási parancs, 

hiteles alakú, Görgey saját aláírásával? 
— Nincs abban annyi makula sem, mint egy 

liliomvirágban. 
Kiébe apó ásítani és nyújtózkodni kezdett, 

szemei aprók lettek, nyelve nehezen forgott, 
de azért mégis kivonatolta a gondolatait. 

— Érdekes dolgok ezek. Furcsák az embe¬ 
rek. És sok minden történik a Molitoriszon 
kívül is a világban. Hát ez nagy bolha, hm . . . 
Nagyon nagy bolha. Be kellene ereszteni a 
Gosznovitzer fülébe, mi? 

— Bolhának mondja? — nevetett Bibók. 
- No hát aranyból. Úgy, úgy, aranyból való. 

Sokat nyomhat, hej! Mennyire becsüli a sú¬ 
lyát, hm? 

Több szó nem esett erről sem ezen az estén, 
sem másnap, de hogy a Kiébe apó fejében 
nyoma volt, látszott arról a szórakozottságról, 
melylyel napközben a kovácscsal és a kollár¬ 
ral beszélgetett, kik a Molitorisz javításán dol¬ 
goztak. Mikor pedig harmadnap elbúcsúzott 
Bibóktól, jelentősen monda: 

- Nem állítok semmit, mert nem volna állá¬ 
somhoz méltó többet mondani, mint a meny¬ 
nyit épen kell, de úgy gondolom, hogy hallani 
fog rólam nemsokára. 

Bibók úr a kezeit dörzsölte (tele voltak gyű¬ 
rűkkel ez idő szerint). 

- Mindenkor csak örömömre szolgál, ha 
Kiébe úr felől hallhatok valamit. 

— Nem annyira magamat értem, mint az 
ügyet. Arról fog esetleg hallani. 

Bibók úr vállat vont. 
- Hallok vagy nem hallok, nem lehessen 

tudni. Az kegyelmedtől is függ, tőlem is függ. 

SZENT KLÁRA SÍRBOLTJA. 

— Hogy-hogy? — kérdé Kiébe úr halkan.— 
Kegyelmedtől is ? 

— Néha nagyon nehéz hallásom van, •— szólt 
Bibók úr fenhéjázón. 

— Vagyis ez azt jelenti . . . 
- Hogy akkor nagyobbat kell kiáltani, -

vigyorgott Bibók. 
- Hm, értem kegyelmedet. 

Ezzel aztán elutazott Kiébe úr és semmit 
sem hallatott magáról egész tavaszig. Hanem 
iszen Bibók uram nem is volt kíváncsi. Selyem 
élete volt most neki. A könnyelmű, vidám sta-
rosztának mind jobban-jobban a nyakára nőtt, 
titkait kileste és azokkal féken tartotta, sőt 
uralkodott fölötte, szóval úgy élt most Bélán, 
mint szunyogtanyán a pók. Mert Béla szinte 
varázsérintésre valóságos paradicsommá válto¬ 
zott át e télen. A férfiak zsoldos csapatokba 
alakulva, egyes rajokban át-átkeltek a veszély¬ 
ben levő magyarság védelmére a Eákóczi csa¬ 
pataihoz. Vér vizzé nem válik, a megtagadott, 
az elhagyított gyermek szive is az anyához 
húz. Zsigmond király csak a földet adhatta 
zálogba a lengyeleknek, hanem a levegőt nem, 
az magyar maradt, mihelyt a miazmáitól meg¬ 
tisztult. A férfiak elmentek, az asszonyok ellen¬ 
ben itt maradtak. A szép bélai asszonyok. És 
ha még csak azok lettek volna! Hanem ide 
menekültek az országrész többi szépei is, a 
háborúmentes területre. Feleségét, lányát, érté¬ 
kes portékáját ide hozta, a ki tehette. Majd¬ 
nem úgy volt, mint most száz esztendeje Esz¬ 

tergomban, mikor Esztergom Komáromban la¬ 
kott ; az egész város oda menekülvén a török 
elől. Két biró volt, két hatóság, két eklézsia, 
csak a temető volt egy. Az kellett kölcsön. 

No itt meg három városra való asszony volt, 
javaerejű férfi pedig semmi. Temető ide nem 
kellett, hanem a férfiembernek nagy becse tá¬ 
madt. Azért is volt az a sok gyűrű a Bibók 
ujján. 

Azonfelül is jól jövedelmezett ez a sokada¬ 
lom. A staroszta értette a menekültekkel való 
bánásmódot. A bőrét mentő alany szívesen en¬ 
ged a bőréről egy kis gyapjút levágni s ehhez 
olyan finom ollói voltak a starosztának, hogy 
öröm volt velők dolgozni. S a mi lelemény e 
téren az emberiség közkincse lett, abból nem 
egy sugárnyi épen a Bibók fejében gyűlt ki. 

Bibók ugyan engedte a javát a starosztá¬ 
nak leszedni, de azért saját külön jövedelmeket 
is tudott még csinálni folyton növekvő befolyá¬ 
sával, melyet immár annyira észrevettek a vá¬ 
rosban, hogy ha valaki simán ki akart húzni 
a starosztából valamit, hát Bibókot kente meg 
előbb. Elannyira beleedzette ez magát a nép¬ 
hitbe, hogy gúnykép is jelent meg Krakkóban, 
mely Ljubomirsky urat mint csótáros, czifra 
szerszámos öszvért ábrázolja, a kin Bibók lova¬ 
gol. «A holdra ugató kutyá»-ban is lógott egy 
ilyen kezdetleges torzkép; a staroszta nagyon 
megharagudott, a megégetését rendelte el és 
ötven lengyel forint birságra ítélte Ferencsiket. 
Tizenöt forint állítólag még ebből a birságból 
is a Bibók zsebébe ment. 

Úr volt Bibók, hatalma delelőj én. A starosz-
tával sétálgatott egy szép tavaszi napon, midőn 
egy öreg asszony megszólította a piaczon, hogy 
üzenetet hozott számára Lőcséről. 

— Kiről, anyácska ? 
— Kiébe úrtól. 
— No, mit üzen Kiébe barátom? 
— Hogy a harang a városház tornyán meg 

fog szólalni e napokban. 
— Egyebet nem üzen ? 
— Csak arra kért, hogy a nemzetes úr is 

üzenjen. 
Bibók boszúsan harapdalta az ajkait. 
— Mondd meg neki, anyácska, hogy Lőcse 

messzire van, nem lehet idáig hallani a ha¬ 
rangját. És hogy nekem most mind a két fülem 
gyapottal van betömve. 

Zsebébe nyúlt és egy tallért adott az anyó¬ 
kának. 

Ljubomirski, a ki ma rósz hangulatban volt, 
epésen jegyezte meg: 

— Bibók, Bibók, te valami roszban sánti-
kálsz. 

— Én ? Ugyan miből gondolod ? 

SZENT FERENCZ ENGEDELMESSÉGI FOGADALMA. (GIOTTO FALFESTMÉNYE.) SZENT FERENCZ DICSŐÍTÉSE. (GIOTTO FALFESTMÉNYE.) 
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— Nem lehet az egyenes ember, a ki ilyen 
görbeségekbe takarva kapja és adja az üzene
teket. 

-— Nem értelek, nagyságos uram. 
— Még te nem értesz. Ez nem rósz. De én 

megértsem, ugy-e, hogy miféle gyapottal van 
betömve a füled, mikor a legnyitottabb nyúlfül 
Európában. 

— Busz ezek floskulusok. A klasszikus neve
lés folyományai, a melyben mi magyarok része
sülünk. Egy magyarnak a nyelve és egy méh
nek a csápja váltig virágokban hempereg. 

A staroszta mégis dohogott, mert nagyon 
rósz kedvében volt. Előttevaló este jött Krakkó
ból s panaszkodott, hogy pénzt vesztett kár
tyán. Ilyenkor mindig mogorva volt. Bibók 
nem vette szivére és vigasztalta: 

— Majd szerzünk itthon. Nem halt még ki 
a pénzek anyja. 

Később azonban egyre élénkebb hirek kezd
tek szivárogni a közönségben. Kereskedők és 
krakkói utasok állították, hogy oly mesés ösz-
szeget vesztett a staroszta, a mire alig van 
példa Krakkóban. Bibókot még ez se nyugtala
nította, mert tudott annyit, hogy csak «hozza», 
becsületszóra hozza a pénzt. Efféle hozatal 
alatt pedig, akármilyen nagy is az összeg, nem 
törik el az ember dereka. Nem is lett volna 
baj, mindössze némi kellemetlenséget jelentett, 
hogy a királynak is tudomására jutott a nagy 
veszteség s minthogy szerette, ha ügyes király
nak tartják (mi mindenféle apró hiúságaik van
nak ezeknek is), egy főhivatalnokot küldött 
Bélára, a ki, mint a héja, legott lecsapjon a 
pénztárt megvizsgálni. Ez se lett volna baj, 
mert a kiküldött főhivatalnok, gróf Stramonsky 
is szenvedélyes játékos; Bélára érkezve, leül
tek ketten a starosztaval és egy egész éjjel ját
szottak, a mikor is Ljubomirsky becsületesen 
megkefélte a grófot. S ezt már azért se lehet 
tőle rósz néven venni, mert ha őt keféli meg 
a gróf, hát nem tudta volna megfizetni. A gróf 
meg is neheztelt ezért, a mit viszont a gróftól 
nem lehet venni rósz néven, mert a gróf hozzá 
volt szokva az ilyen pénztárvizsgálatoknál föl
tétlenül nyerni. A mi egyszer nemzeti szokás, 
az szokás, ki kell mellette tartani. Ilyen ártat
lan semmiségből eredt az egész baj. A főhiva
talnok gróf ugyanis ezúttal nem a pénztárt 
vizsgálta meg, a hol rendszerint sohase talált 

sokkal többet, mint a mennyit mint nyereséget 
készpénzben másnap elvitt, hanem a könyve
ket turkálta fel, a hol megtalálta, hogy a sta
roszta már tizenöt éve csalja az államot és a 
királyt. 

Erre aztán nagy lármát csapott gróf Stra
monsky, a starosztát felfüggesztette állásától, 
iratait, holmiját lepecsételte, hozzátartozóit el
csapta, köztük Bibókot is, kinek rögtön ki kel
lett hurczolkodnia, mint a Ljubomirsky rósz 
szellemének, a kormányzósági épületből, a sta
roszta helyére ideiglenes főnököt állított s ma
gát a starosztát mintegy fogságban Krakkóba 
vitte, hol a királytól kezdve mindenkit meg
lepett nem a bűnös kezelés, de az, hogy kisült. 

Ezentúl roszra fordult Bibók sorsa. Egy da
rabig még ott éldegélt «A holdra ugató ku-
tyá»-nál, de megfosztva pártfogójától s jöve
delmeitől lassan vedlett; azelőtt a kezei voltak 
hosszúak a hatalom révén, most az ujjai hosz-
szabbodtak rendre, szabadulván az értékes gyű
rűitől. 

Ljubomirsky, a mint tudjuk, visszakerült 
vagy félév múlva, teljes tisztaságában, mint egy 
liliom, hivatala élére (mondják, hogy az egész 
egy kicsinált komédia volt közte és Stramonsky 
gróf közt, mert nem birt volna máskép meg
szabadulni Bibóktól). Igaz vagy nem igaz, egyre 
megy, a tény az, hogy Bibók nem birta már 
bevárni a gazdáját, egy ideig még hitelben élt 
Ferencsiknél, — míg minden gyűrű, minden 
hitel oda lett, a legvégén pedig elfogyott az a 
vatta is a füléből, a mely miatt nem lehet hal
lani a lőcsei harang kongását. 

(Folytatása következik.) 

ÚJHELYIDAYKA GÁBOR 
1768-1796. 

Egy fiatal költő, az igazság után fáradhatat
lanul törekvő ifjú-ember, régi magyar író em
lékezetének hódolt Uncpnegye közönsége, mikor 
szobrát nagy ünnepség keretében e hó 3-án Ung
váron leleplezte. Késő öregséget nem érhetett 
meg, pályája ifjú korában derékban tört ketté; 
azon nagyszámú magyar írók közé tartozott, 
a kiknek pályájához fűzött fényes reménysé
geket a korai sír göröngyei örökre elföldelték. 
De mostoha, sivár sorsának szenvedései köz
ben nagy eszmékért küzdött, a magyarság bol
dogulása, előhaladása, az igazság megismerése 

hetöltöttók lelkét, lázas tevékenység közben 
emésztette föl magát. Rövid pályafutása akkor 
kezdődött^ mikor a magyarságban szunnyadó 
őserő tettekben kezdett nyilatkozni s meg
indult a mozgalom a nemzeti élet megújho
dásának kivívása végett s akkor dőlt korai 

• sírjába, mikor a sötét reactió a Maiiinovics-
féle összeesküvés véres jeleneteivel a nemzeti 
erők letörésére vetemedett. Fáradt, elcsigá
zott teste megpihent, de törhetetlen hite, lel
kesedése tovább élt lánglelkű társaiban, a 
kikkel együtt ö se ólt hiába. A magyar mű
velődés, a magyar nemzet feltartóztathatlanul 
tör előre, hogy az őt illető helyet elfoglalja 
a nemzetek sorában. 

Régi, nemesi, de elszegényedett családból 
származott, atyja miskolczi szabómester, sze
gény állapotában is neveltetni iparkodott két 
fiát. Nagy tehetségű bátyja, István, nem birta 
az akkori zord iskolai fegyelmet kiállani, 
katonának állott s Martinestyinól vitézül har-
czolva, a török háborúban esett el. Atyját a 
búbánat, a szegénység korán sírba döntötte, 
az árva fiú csak a saját törhetetlen akaratára 
és vas-szorgalmára támaszkodhatott az élet 
forgatagában. Kassán a philosophiai tanfolya
mon a lángeszű Szolárcsik Sándorral, a ké
sőbbi vértanúval vetélkedett az elsőség fölött, 
de gyenge, erőtlen teste nem birta a lázas 
szellemi munkát, ágynak dőlt. Egy jószívű 
orvos, Vécsey József mentette meg az életnek, 
de csak egy időre. A korai halál csirái már 
el voltak vetve erőtlen szervezetében. 

Mint egri papnövendéket, jeles ifjút, a köz
ponti, pesti szemináriumba küldték. Wohlge-
rnuth Fülöp igazgató volt itt atyai jóakarója. 
E nemes-lelkű pap tüzes magyar ember volt, 
az ifjú papokat a magyar nyelv tanulására 
buzdította, Dayka az ő pártfogása alatt meg
alapítja a magyar társaságot. Irogat, még 
többet olvas, az idegen nyelveket bámulatos 
könnyűséggel sajátítja el. 

A szeminárium falain is áttörnek a József 
császártól, «kalapos király»-tól kezdett korszak 
hullámverései. A magyar nemzet a forrongás 
korát éli. A magyarok nemzetiségének e nagy 
ellensége épen annyit használt reform-törek
véseivel hazánknak, mint a mennyit ártott 
a kegyes királynő Mária Therózia elaltató po
litikája. A sajtószabadság folytán hihetetlen 
gyorsasággal terjedtek a szabad eszmék. Az 
az ellenhatás, a mit a rendi alkotmány önzése 
indított meg a császár reformtörekvései ellen, 
a szabad eszmék irodalmának erkölcsi hatása 
alatt a nemzeti haladás meginduló mozgalmává 
nemesült. Ez irodalom salakos mocska nem 
hagyott nyomot Dayka tiszta lelkén, de annál 
többet merített nagy eszméi forrásából. 

Mikor három év múlva Egerbe ment vissza 
e Kazinczy Ferencz leírása szerint lobogó, 
sötét szöghajú, nyúlánk, karcsú, magas hom
lokú, játékos, kékszemű, elbájoló nyájasságú 
ifjú, épen felvilágosult gondolkodásával a ki
kerülhetetlen összeütközésnek rohant elébe. 

Az egykorú Írások Egernek e korbéli társa
dalmi életét igen sötét színekkel festik. A vá
ros tele volt feslett asszonyokkal, a diákság 
csődült oda, mert «igen sok heverést engedő 
vágyai és privilégiumai voltak.» így aztán a 
botrányoknak és .dorbézoló életmódnak adhat
ták magukat, úgy hogy verekedések és egyéb 
csínjeik miatt legnagyobb rószök a tömlöczöt 
ülte. Ezt még dicsőségnek tartották. A színház, 
kaszinó látogatása, könyvek olvasása «a papi 
székből véteknek hirdettetvén*, a lakosság a 
kocsmának és a dorbézolásnak élt. De min
dennél végzetesebb volt Daykára nézve, hogy 
itt ólt Szailz Leó, a dühös barát, a ki tagad
hatatlanul ötletes, erőteljes magyarsággal irott 
munkáiban a XVII-ik század hitvitázói nyer-
seségével üldözte a felvilágosult «phantastá-
kat.» Dayka két versében is szikrázó gúny
nyal állította pellengérre, a barát egy pródi-
kácziójába kötött s püspöke előtt eretnekséggel 
vádolta. Az izetlenkedéseknek az lett a vége, 
hogy Dayka ott hagyta a szemináriumot A kér
lelhetetlen barát még később a világi pályára 
lépőt is üldözni igyekezett. 

Végzete Lőcsére kergette, mert tanári állást 
keresett Itt ismerkedett meg Rekh Zsuzsan
nával, e szép, de feslett erkölcsű szepesi le
ányzóval Barátai, maga is hiába iparkodtak 
másutt keresni neki tanári állást, Lőcsére 
nevezték ki és Dayka feleségül vette azt, a 

VASÁKNÁPI ÚJSÁG. 87ö 

ki hálójába kerített áldozata, a különben is c 
gyenge szervezetű, finom érzésű költő életét 1 
megmérgezte. i 

Nem csoda tehát, hogy Dayka költészete t 
csupa bú, panasz ós szenvedő sóhajtás. Lant- i 
ján csak egy két húr van, de ezen szívrepesztő- { 
hangon játszik. A német költők hatása alatt 1 
ír de szentimentálizmusa nem tanult, érezzük, ] 
hogy szive mélyéből fakadnak síró panaszai. 
Igazi lyrikus, egyéni, mélabús hangjainak van- < 
nak szinei, változatai; a formának mestere, i 
egyforma könnyedséggel dalol" klasszikái és 
mórtékes rimes, valamint magyar versekben. 
Jellemző sajátsága Dayka lyrájának, hogy 
emésztő fájdalma és elkeseredése gyakran 
gúnynyá élesül; egy pár versében mély sza
tírái ér mutatkozik. Nyilai félelmesen röppen
nek nagy eszméinek ellenségeire. A minthogy 
természetében is nyájas szerénysége, ellágyu-
lása mellett sok dacz és önérzet is volt. 

Családi bajai miatt elkívánkozott Lőcséről. 
Ungvárra tették át tanárnak 1795-ben. De 
ungvári élete már csak haldoklás volt. Erős 
akarata ideig-óráig győzedelmeskedett gyenge 
testén, ungvári tanítványai még gyönyörködhet
tek lángoló, világos előadásában, de nem so
káig. Azt az esztendőt, melyet Ungváron töl
tött, a halállal folytonosan viaskodva élte le. 
Meghalt 1796-ik év október 23-ikán. Sirját 
már 1805-ben se lehetett megtalálni. 

Munkássága se mint költőnek, se mint 
nyelvművésznek nem volt korszakalkotó, isko
lája is rég letűnt a magyar költészet birodal
mából, de nemes rajongása, példaadása méltó 
az utókor tiszteletére. 

Gyöngyösy László. 

EGY R É G I TÖRTÉNET. 
Elbeszélés. — Irta Krúdy Gyula. 

Ezt a történetet még a nagyanyámtól hal
lottam, ő pedig ugyancsak az öreganyjától 
hallotta. Ki tudja, hány kézen ment keresztül 
a történet, a míg hozzámig jutott? Toldottak 
hozzá, elvettek belőle? Minden emberben van 
egy adag fantázia. A valóság rendesen csak 
egy piczinyke magocska az emberi történetek
ben, de az idők folyamán terebélyes fa nő a 
magocskából, néha meg épen egész erdő. De 
hát hadd mondom el a régi történetet, min
denkinek a tetszésére bízva azt, hogy annyit 
higyjen el belőle, a mennyit jónak lát. 

Bergócz, egy felsővidéki falu a történet szín
helye, a mely falu még a felvidéken is neve
zetes volt arról, hogy csupa nemes ember 
lakja. Minden embernek megvolt a maga ku
tyabőre, különböző régi királyok aláírásával 
ellátva. Lehet, hogy ezek a kutyabőrök értek 
valamit akkor, a mikor újak vol tak . . . 

A történet ideje a tizennyolezadik század, 
nemsokára azután, hogy a Rákóczi szabadság-
harcza véget ért és a fejedelem az ő hűséges 
híveivel bujdosásba ment. 

A bergóczi nemesek is ott verekedtek a fe
jedelem seregében, bizonyosan derék vitézek 
voltak, hisz a verekedéshez akkor értettek a 
nemesek. 

A hadjárat után egyenkint hazaszállingóztak 
es mint háború után szokásos, kiki utána 
nézett a saját elhanyagolt dolgainak, miután 
a haza bajai miatt erre rá nem ért. Egyik
másik elmaradt közülük, ki tudná, merre so
dorta őket a háború vihara? Az otthon ma
radottak vártak rájuk egy darabig, aztán las
san felejtgetni kezdték őket. Elbujdostak vagy 
elestek valahol? A bergóczi hegyekről leolvadt 
a hó, a hegyipatak vígan hajtotta a Fehér 
molnár malmát. Tavasz lett. Ugyan ki gon
dolna mindig a halottakkal? 

Csak egy valaki volt a faluban, a ki nem 
felejtette el az ő halottját, az ő elbújdosottját 
Egy fiatal leányzó volt ez a bizonyos, Klement 
Erzsébet, a kinek a vőlegényét vitte el a fe
jedelem. 

Az öreg klementi Klement Sámuel még 
olyan faluban sem lett volna utolsó ember, a 
hol a ládákban nem csupán régi kutyabőröket 
őrizgetnek, mint Bergóczon. A házát pláne 
kastélynak hívták, habár a régi történetekben 
a kastély szó nem fedezi egészen ezt a fogal
mat. Lehet, hogy csak épen a födele volt kü
lönb a háznak, mint a többi bergóczi viskóké, 

de az is meglehet, hogy igazi 
kastély volt az kapubálvá-
nyokkal ós kőkoczkás ambi-
tussal, valamint füstölgő ké
ményekkel, a melyek mint 
guggoló komondorok ülték 
körül a zöld mohával be
nőtt dupla-franczia háztetőt. 
A hátulsó udvaron talán kis 
csikók ugrándoztak és az 
istállóban fehér kövér tehe
nek várták a sajtárral jövő 
piros arczú fejőléáhyt1. . . 
Vagy talán kopár volt a ház 
tája és a sovány tehénkék 
nappal az igát húzták azo
kon az ördögszánt'otta föl
deken, a hol egy ekenyomás-
nyira gránit-sziklában csor
bul el az aczél. 

Hogy volt, hogy nem volt? 
Ki tudná azt annyi rengeteg 
idő után kihámozni? Elég 
az-hozzá, hogy a kastólybe'i 
kisasszony még az új tavasz
kor is reménykedve tekint
getett ki az ablakon arra 
felé, a merre az országút 
kanyarog felfelé a hegynek. 
A hegyipatak megújuló zú
gása, erdők felöltözködése és 
mindenféle kedves virágocs-
káknak a földből való elő-
búvása nem felejttette el 
vele azt, a ki neki a leg
drágább volt a földön, Já
vorka hadnagyot, a ki a feje
delem északnyugati dandár
jában szolgált, aztán sok 
hősi kaland után nyoma ve
szett. 

Az öreg Klement, a ki 
összefonta a haját, mint a 
Thököli hajdúi, — már akkor kezdte az öreg 
a háborút, — eleinte nem sokat ügyelt a bú
songó leányra. Majd felejt, gondolta magában 
az öreg, a fiatal lány mind ilyenféle. 

Meg aztán nem is volt mindig búskedve 
Erzsébetnek. Néha reggel fölébredvén, olyan 
vidám volt, hogy jókedvével csaknem felvette 
a házat. Az öreg Klement, a kinek nem volt 
egyéb dolga, mint a sebesült jobblábát egy 
kis széken tartani, csodálkozva kiáltott fel: 

— Ejnye, valami bolondot álmodtál már 
megint! — dörmögött rá Erzsébetre, a kinek 
nótázása elhangzott a Sejő patakig, vagy tán 
még tovább is. 

A leány lesütötte a szemét: 
— Azt álmodtam, hogy hazajött. 
Klement legyintett a kezével. 
— Az bizony majd bolond lesz hazajönni, 

hogy megfogdossák, karóba húzzák. 
— Pedig én álmodtam — rebegte Erzsé

bet — Lehetetlen, hogy az álmok csaljanak. 
Hiszen akkor nem volna érdemes felébredni 
az álomból, a melyben vele együtt vagyok. 

•— Bizony, nem nagyon érdemes, — mor
gott Klement. — Azaz, hogy érdemes bizony 
felébredni. Itt van a turóczi juhász-nábob fia, 
a Medveczky Gyuri. Igaz, hogy csak juhász
gazda az apja ma is, de nábob, valóságos 
nábob. Még ő maga sem tudja, hogy mennyi 
a juhai száma. 

— Nem is igaz úton jutott ő kegyelme a 
gazdagságához, — felelt Erzsébet. — Hisz 
épen édesapám mondta, hogy nagy zsivány 
az öreg Medveczky. 

— Volt, v o l t . . . Azaz, hogy a hogyan vesz-
szük. A labanezok elhajtották a juhot juhász-
szal együtt, ott a hol találták. Nem hajthatták 
örökké maguk előtt a bégető nyájat, mert 
egyéb dolguk is volt. Arra való volt az öreg 
Medveczky, hogy a juhokat pénzért megvegye. 
A pénz nem béget, nem akadályoz meg a to
vábbi portyázásban. Medveczky minden juhot 
megvett. Ha még soká tart a háború, Gácsor-
szágtól Bécsig minden juh a Medveczkié lett 
volna. Okos ember az öreg. Neki nem kellett 
rablott ékszer, sem egyéb portéka. Csak juh. 
Az mind egyforma. Jószemű ember legyen, a 
ki a magáét ki tudja a nyájból választani. 

— Azelőtt másképen beszélt, apámuram. 
Szidta Medveczkyt, mint a bokrot. 

— Hiszen most se dicsérem én. Csakhogy, 
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tudod, bolond ember az, a ki a vénségére is 
a háborút keresi. A háború elmúlt, megbénul
tam bele, a fejedelem úgy se jön már vissza, 
Medveczky meg első ember lett. Aztán a fia 
nem ludas az apja cselekedeteiben. Bizony jó 
volna, ha már nem álmodnál olyan sokat 
Akkor is dalolnál, mikor a Gyuri itt van 
nálunk. 

Klement Erzsébet elhalványodott A szív
verése is megállott arra a gondolatra, hogy 
neki hűtlennek kellene lenni a vőlegényéhez, 
az álmaihoz. Az apák abban az időben nem 
sokat teketóriáztak a leányaikkal. Férjhez ad
ták ahhoz, a kihez jónak látták. Most már 
csak az a kérdés, hogy a túróczi juhászgazda 
fia mikor mondja ki, hogy jó lesz neki Er
zsébet szomorúan, bánatosan is, majd meg
vigasztalódik a főkötő alatt. Pedig az csak 
nem lehetséges, hogy az álmok csaljanak! 
Hiszen világosan jelentik, hogy Jávorka had
nagy hazajön, itt lesz, talán már itthon is 
van . . . 

Be jó volna addig álmodni, a míg igazában 
hazajön Jávorka, sóhajtotta magában Klement 
Erzsébet. Aludni, aludni sokáig ós csak arra 
nyitni fel a szemét, hogy előtte áll a várva-
várt vőlegény. Nem kellene akkor Medveczky-
hez férjhez menni és boldogság lenne az 
egész élet. 

Fiatal leányok fohászkodnak magukban ilyen
formán, egyenesen lehetetlenségeket kívánván. 
De Klement Erzsébet, a mint e történetből ki
tűnik, ez egyszer nem kért lehetetlenséget 

Alkonyattal még egyszer kinézett az ország
útra, a honnan fanatikus hittel várta a vőle
gény megérkezését és hűséges kis cselédje, 
egyetlen barátnője vállára támaszkodva sokáig 
nézett bele az alkonyatba. 

A nap már a hegyek sapkája alá világított, 
a melyek e tájon jókora nagyok, — teremtőm, 
mennyi báránybőr kell azokhoz a sapkákhoz, 
annyi báránya tán csak a turóczi juhász-ná-
bobnak van, — ós lenn a faluban a lábatlan 
Klebák már elfoglalta helyét a régi malom
közön, a honnan a gyerekeknek, asszonyoknak 
mindig-mindig ugyanazt az egyet mesélte, hogy 
mit főztek Kassán a fejedelem konyháján és 
Bergóczon estére mindenki pástétommal töl
tött aranyfáczannal ós nyársrahúzott vaddisz
nóval álmodott. 
• — Nekem könnyes a szemem, nem látok 
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jól, — szólott a kisasszony a Klement-kastély 
tornáczán. — Nem látsz te valamit, Hanka? 

— Én semmit sem látok, kis úrnőm. 
— Pedig mintha jönne ott egy nagy szekér 

nagyon lassan. 
— A homokember szekere az, hozza rajta 

a bergócziaknak az éjszakai álmot. Álmos 
vagy, kis úrnőm? 

— Igazad van, Hanka, gyerünk álmodni. 
És lefeküdt Klement Erzsébet hófehér ágyába 

s másnap nem ébredt fel, sem harmadnap. 
Aludt, álmodott Húsz esztendeig. 

* 
A csodának hamarosan hire futamodott Ber-

góczon. Valaki kitalálta, — a vitéz Szikora An
tal talán, a kinek páripát és feleséget igért a 
fejedelem, de igéretét már nem tudta bevál
tani, — hogy addig fog aludni Klement Er
zsébet, a míg a fejedelem ismét visszatér Ma
gyarországra és vele az elbujdosott Jávorka. 
(Akkor jön meg a paripa is.) 

Hát ez bizony könnyen meglehet. A bergó
cziak csodájára jártak az alvó kisasszonynak. 
Úgy feküdt ott, mintha ébren volna és csak 
tettetné az alvást pajkosságból. Az arcza ró
zsás, az ajka piros és szabályos a lólekzetvé-
tele. A tejet, a mit a hűséges Hanka a szá
jába tölt, elfogyasztja. De se szóra, se érin
tésre fel nem ébred. 

Nem látott még ilyen csodát a világ. 
Már második hete alszik a kisasszony és 

Hanka azt mondja, hogy néha mosolyog is 
álmában. Csakhogy olyan furcsa mosolygás 
az, hogy nem jó azt embernek nézni. Hanka 
mindig kendővel takarja el a kisasszony ar-
czát, ha mosolyogni kezd. Még az öreg Kle
ment is kisántikál a szobából a rósz lábával 
és csak odakünn, a tornáczon jut eszébe, hogy 
golyó van a lábában, muskétából származott 
golyó. 

Hát erre a mosolyra hogyne lettek volna 
kíváncsiak a bergócziak. 

A híres Porubszky Pál, a ki még öreg ko
rában is kitépte a földből az esztendős fenyőt 
és hogy fiatalkorában mennyi hőstettet köve-, 

tett el, annak összeírá
sához kevés volna egy 
könyv, ő volt az első, a 
ki nagyon kíváncsi kez
dett lenni az alvó kis
asszony mosolygására. 
Épen akkor jelent meg 
a kastélyban, a mikor az 
öreg Klement dühösen 
pörölt Medveczky Gyu
rival. 

— Hát most vedd el! 
Aludni ment előled. Te 
vagy az oka, hogy el
aludt! Zsivány volt az 
apád, zsivány vagy ma
gad i s . . . 

— Helyes a beszéd, — 
szólt közbe a hires Po
rubszky. — Az én ju
haim is . . . A fekete ko
som is . . . Táguljon in
nen Medveczky! 

A fiatal Medveczky 
örült, mikor künn volt 
a házból, habár a ber
gócziak mindig vendég
szerető emberek voltak. 
A vörös hajával, fakó 
arczával és csúfondáros 
beszédmodorával sokáig 
nem kapott feleséget. 

Porubszky Pál pedig 
bement az alvó Klement 
Erzsébethez, (szokás volt 
már oda látogatóba járni) 
és így szólott az alvó fe
jénél ülő Hankához: 

— Egy ezüst húszast 
kapsz, ha nem takarod 
el a kisasszonyod arczát, 
a mikor mosolyog. 

— Nem lehet az, nem
zetes uram. Megijed attól 
minden eleven. 

— Hát én nem ijed
tem meg soha még ed

dig, — felelt Porubszky Pál. — Szeretnék már 
megijedni. 

Szólt és lenéz az ágy mellé. 
Egy kis negyedóra múlva csak megvonaglik 

az alvó szája széle, Hanka már kap is a kendő 
után, de Porubszky uram lefogta a kezét. De 
azt már nem akadályozhatta meg, hogy Hanka 
eltakarja a kendővel a saját arczát. 

A híres Porubszky mintha sápadtabb lett 
volna, mikor hazafelé ment. Még a járása 
sem volt olyan hetyke, mint máskor. A tekin
tetét imbolyogva hordozta a földön és való
sággal meghökkent, mikor egy kutya ráugatott 
a garád mellől. Otthon elővette a bundáját, — 
azt a golyó, meg kardjárta farkasbundát és 
a kemencze mellé terítette. Elfeküdt rajta és 
elaludt. Akár a kastélyban Erzsébet kisasszony. 

No ez már több volt, mint a mit a bergócziak 
észjárása elbírt. Hogy az a gyönge leányka 
alszik hosszadalmasan, az még csak érthető, 
de egy Porubszky aludjon hétszámra, a ki a 
trencséni csatában megmentette a zászlót, egy 
Porubszky, a ki hétszámra nem aludt a lako
dalmakban, — ez már érthetetlen. 

Rokonok, ismerősök, komák reggeltől-estig 
ott ültek a hatalmas ember körül. Az a va
laki — bizonyosan ismét Szikora uram, — 
bátrabban kezdte hangoztatni. 

•— Porubszky Pali is a fejedelem hazajöve
teléig alszik. Mert addig ugyan miért volna 
neki szükséges ébren lenni? 

Rövid idő múlva egy Bunyitay nevű kurta
nemes aludt eL a ki csak a felkarját hozta 
haza Bottyán dandárjából, a negyedik elalvó 
pedig az öreg Klebák lett. 

Most már a szomszéd falvakból is eljöttek 
a bergóczi alvók megbámulására. És az alvók 
száma napról-napra szaporodott Bergóczon. 
A kurucz hadjáratból hazatért régi katonák 
szinte kötelességüknek tartották, hogy elalud
janak, mert hiszen a hagyomány így paran
csolja. Egy napon Szikora uram is azt gon
dolta magában, hogy jobb lesz a paripát alvó 
állapotban bevárni és lefeküdt. 

A vármegyének és a többi hatalmasságnak, 

a ki manapság nem tűrné az ilyen dolgot, 
akkoriban egyéb elfoglaltsága volt, hagyta te
hát Bergóczot aludni. 

¥ 

Hány esztendő múlott el ? Ki tudná ? A mese 
húszat mond, de lehetett több is, kevesebb is. 

Feküdt alva a gyönyörű Klement Erzsébet 
ós az arcza nem változott, nem öregedett. Épen 
olyan szép volt, mint az első nap. Mellette 
Hanka bizony megöregedett. Az öreg Klement-
nek is csaknem a földet seperte már a sza
kálla ós az ép lábával is olyanformán volt, 
mintha az is golyót kapott volna Újvárnál. 

Aludtak a bergócziak és várták haza a 
fejedelmet. 

Egy napon egy vén, fehér szakállas, barát
ruhába öltözött, hatalmas termetű férfiú lép
kedett lefelé a hegyekről kanyargó országúton 
ós a mikor Bergóczra ért, elgondolkozva, el
merengve nézett körül. Megállott a Klement-
kastély előtt és felsóhajtott, hogy a szakálla 
megrázkódott. Aztán tétovázva belépett a ka
pun. A tornáczon Klement Sámuel ült és 
most már mind a két lábát zsámolyokra fek
tette. 

A vén barát az öreg emberhez lépkedett 
és mély hangon ráköszönt: 

— Adjon Isten, Klement uram. Él-e még 
Erzsébet? 

Az öreg megdermedve nézett a poros ván
dorra. 

A ház belsejéből sikoltozva, jajgatva futott 
ki e pillanatban a hűséges Hanka. 

— Nagyuram, nagy jó uram, felébredt a 
kisasszonyka! 

Az öreg Klement megrökönyödve nézett a 
jajgató tót asszonyra. 

—• Felébredt, bizony felébredt... És mind
járt a tükröt kérte. 

Klement Sámuel talpra ugrott, talpra állt. 
— Te vagy Jávorka? — kiáltott az ősz 

vándorra, megragadva annak kezét. 
Az némán bólintott. 
— Jer, téged várunk, — kiáltotta magán 

kívül az öreg és betuszkolta a vendéget a 
házba. 

A szobában felöltözve ült valaki egy szóken 
és keserves zokogással takarta el az arczát a 
két tenyerével. 

— A leányom.. . a leányom.. . dadogta 
megrökönyödve Klement Sámuel és a szék
hez lépett és az őszülő hajra meresztette a 
szemét. — Te vagy az, Erzsébet? Jávorka 
van i t t . . . 

Klement Erzsébet csendesen levonta a két 
tenyerét arczáról. Az öreg ember hátralépett 
és hitetlenkedve rázta meg a fejét. A ki a 
széken ült, az nem az alvó gyönyörűséges Er
zsébet volt, hanem egy elvirágzott, hervatag, 
halovány nő, a kinek arczáról eltűnt a fia
talság, — abban a perczben, a mint feléb
redt. 

Erzsébet csudálkozva nézte az őszszakállú 
vándort, a ki búsan ingatta a fejét. 

— Ugy-e megöregedtem annyi idő alatt? — 
szólt mély hangon Jávorka. — Nagy idő mú
lott el azóta . . . De maga még mindig a 
rég i . . . 

Klement Erzsébet elmosolyodott. 
— Megálmodtam, hogy visszajön még egy

szer. . . 
Jávorka elborulva felelt: 
— A nagyságos fejedelem parancsából jöt

tem Bodostóból. A kis Rákóczi felkelést akar 
támasztani Magyarországon. Azért vagyok itt. 
Hanem a mi időnk már lejárt. 

A falu felől most zajgás, lárma, asszonyi 
visítozás hallatszott. A lárma a kastély felé 
közeledett. 

— Az alvók felébredtek! — kiáltotta egy 
hang az ablak alatt. 

Valóban ott jöttek az alvók. Mindegyiknek 
hosszú szakálla, haja nőtt, de Porubszky Pál 
most is legelői. A csodálatos esemény szinte 
megbolondította a bergócziakat. Csaknem a 
bőrükből bújtak ki örömükben. Jávorkának 
néhány szóval elmondták a csodálatos törté
netet és Jávorka ugyancsak rázogatta fehér 
szakállát: 

— Megjelentem őnagyságának, a mint visz-
szatérek, — mondogatta, — mert ez a csudá
latos esemény az orvosi tudományban ritkaság. 

Klement Erzsébet csodálkozva hallgatta a 
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barát dörgő hangját, nézte alakját, de a régi 
Jávorkából mit sem tudott felfedezni belőle. 
De azért jó szívvel szólt hozzá és nem hara
gudott reá, hogy annyi ideig váratott magára. 
Az a fő, hogy az álom beteljesült. 

És mint a mesékben szokás, nagy lakomá
hoz ültek, a hol csak Szikora uram volt kissé 
bánatos, mert most már bizonyosnak látszott, 
hogy a paripának befellegzett. 

Jávorka visszatért Rodostóba, mert a 
mesemondó tovább nem merte szőni a mesét. 

«STEPHANO BATTOREO.» 
Idegenszerű, de azért mégis valahogyan ös-

merős ez a név a magyar fülnek és magyar 
szemnek. Stephano Battoreo — Padovában? 
Hiszen ez a magyar Báthory István. Az ő neve 
néz le reánk, latinos helyesírással irva, egy 
hatalmas márványszobor talapzatáról, a mely 
itt áll a padovai Prato della Valle faóriásaival 
szegélyezett oválisában, vagy hogy modern ne-

olasz gyerekek leütötték és most csak csonka 
fogója maradt kezében. De ha valaki e kézből 
következtetne arra, hogy vájjon kit is ábrá
zol ez a szobor, hát inkább Zách Felicziánra 
gondolna, meg Mária királynőre, mert három 
újjá — hiányzik. Ezt a három ujjat azonban 
nem a királyi családra emelt kard metszette 
le, hanem csintalan olasz nebulók verték le 
tövéből.. Talán épen parittyakőre volt szük
ségük. És ebben a nemes szenvedélyükben nem 
kímélték meg a szobor egyéb részeit sem. 
Báthory István féllábával könnyedén előre lép 
és czipőjének orra eláll a talpazattól. Azaz 
csak — elállott, mert úgy látszik, nagy lehet 
a hiány Padovában parittyakövekben és a szép 
csattos czipő orra is erre a sorsra jutott . . . 

A játékos olasz gyermeknép nem sok kímé
lettel viselkedhetett e szoborral szemben, de 
az idő épen így tett. A szobor valamikor va
kítóan fehér carrarai márvány volt. Ma poros, 
piszkos, szinte zöldes-fekete ós alig lehet ki
betűzni a büszke feliratot, a mely talapzatán 
ékeskedik: 

sen Staniszlay (Ponjatovszki Szaniszló) lengyel 
király faragtatta márványba. Ez az oka talán 
annak is, hogy a feliraton semmiképen sincs 
kitüntetve Báthory István magyar volta, hanem 
egyszerűen csak mint lengyel király szerepel, 
a mi bizony mindenképen sajnálatos dolog, 
reánk magyarokra. 

Mert: miért nem gondoltunk mi magyarok 
arra, hogy szobrot emeljünk Báthorynak Pa
dovában? És ha már ezt nem tettük, a mikor 
a lengyelek szobrot emeltek neki, miért nem 
volt gondunk rá, hogy magyar volta el ne 
sikkadjon? 

A szoborról, mint műremekről, hogy őszin
tén megvalljuk, nem igen lehet beszólni. 
A XVIH. század végén készült, a többi 
nyolczvanhót szoborral együtt, tehát akkor, a 
midőn a szobrászat már Itáliában is megtette 
az utat a lejtőn —• lefelé. Barokk, túltömött 
szobor ez is, csupa részletkidolgozás, semmi 
egyéniség, annál több deklamáczió és páthosz. 

De ha nincs is valami nagy művészi értéke, 
kulturhistóriai érdekessége mégis van. Az első 

vén nevezzük: a Piazza Vittorio Emanuele II. 
szellős síkján, a négy oroszlánlábon álló obe
liszk mellett. Messziről ideintegetnek a Giar-
dino Botanico zöld lejtői, Goethe hatalmas 
pálmafájával, az ovális piazzát körülölelő zöld 
vizű árkon túl pedig ott állnak még a három
napos fiera vásári fabódéi, a melyeknek tete
jén szurtos olasz gyerkőczök ütöttek tanyát 
ós kavicsokkal czéloznak a Prato egy-egy szob
rának orra felé. A vásári kereplőjük, agyag
csengőjük még megvan és a mikor egyik el
eltalálja Gusztáv Adolfnak, Galileinek vagy 
Dantenak szobrát, boldog csatakiáltásban tör
nek ki és ujjongva, valóságos diadalmámor
ban rázzák az agyagcsengetyűket és pergetik, 
forgatják a kereplőket. 

A nagy fiera elmúlott, de a lármájából még 
épen elég maradt vissza. És ebben az olaszos, 
jókedvű lármában komolyan néz le reám a 
tömpe, tört orrú, marczona bajuszú Báthory-
szobor. Mellén pánczól, vállán, könnyedón oda
vetve, százránczú köpenyeg, vértes térdnadrág
ban, csokros, magas czipellőben. Kezét össze
szorítja, mintha valamit tartana benne, de 
hogy mit, azt nem lehet felismerni. Valószínű
leg kardmarkolatot, a melynek pengéjét pajzán 

HETIVÁSÁR A DUNAPARTON. - Bér Dezső rajza. 

STEPHANO BATTOREO 
OLIM. GYMNASII. PATAVINI. ALUMNO. 

POSTEA. POLONIAE. REGI. CLABT8SIMO. 

E három 60r alatt már tördelések látszanak 
és csak azután folytatódik a szöveg: 

STANISLAUS. POLONIAE. KEX. 
PROLIXO ET. IN. EIÜS. MEMÓRIÁM. 

ET. IN. CIVIT. MERITI8SIMAM. ANINO. 
P. 0. 

ANNO. MDCCLXXXIX. 

A latin feliratból tehát kitűnik, hogy Bá
thory István Padovában tanult és ezért is ju
tott a szoborhoz, mert a Prato nyolczvanhót 
szobra csak az egyetem, a Bö híres hallgatói
nak jutott. Báthory is a híres-neves padovai 
egyetemre járt, a mely ekkor már pár évszá
zados volt, mert hiszen Giordano püspök még 
1222-ben alapította. Első magyar látogatója 
azonban mégsem ő volt a padovai egyetem
nek, hanem Orbác, a későbbi pozsegai pré
post, de ez nem kapott szobrot. Báthorynak 
sem a magyarok emelték ezt az emlékművet 
(sőt Báthory Istvánnak még Magyarországon 
sincs szobra!), hanem a lengyelek, nevezete-

Báthory-szobor. A mi miatt kétszeresen szé
gyenkezhetünk, azért is, hogy az első, de azért 
is, hogy nem mi emeltük. 

Balla Ignácz. 

ANDERS ZORN. 
(Grafikai kiállítás a Szépművészeti Múzeumban). 

Mintegy két évtizede már, hogy a világhír 
szárnyaira vette az Anders Zorn nevet. És 
sajátságos, sohasem halljuk valamely művé
szeti iránynyal vagy iskolával kapcsolatban 
emlegetni, hanem mindig egyedül. Úgy, a 
milyen egyedülvaló, fejedelmi függetlenségben 
előttünk álló és csak legbensőbb énje törvé
nyeit követő az ő egész művészete. A mi 
pedig őt egyben-másban a többiekhez — pl. 
a franczia impresszionistákhoz — hasonlóvá 
teszi, szintén csak művészi egyéniségének ösz
tönszerű nyilvánulása, távol bárminemű tudatos 
utánozástóL 

Képessége mindenekelőtt a plasztikus és 
athmoszferikus jelenségek visszaadásában tün-
dököL A fényt mint eszközt használja, mely-
lyel ábrázoltjainak alakját és arczát mintegy 
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villanásszerű megjelenésben állítja a valóság 
küszöbére. Eleme a napfény, a szabad levegő. 
Aktjait nem festi műteremben, hogy azután 
erdő- vagy tenger-környezettel vegye őket 
körül, hanem künn, Isten szabad ege alatt 
fénybe, levegőbe fürösztve, eltelve a belőlük 
sugárzó életörömmel és szépségük és egész¬ 
ségük biztos tudatában. Ebben egészen svéd, 
a mezítelen emberi test kultuszán naiv kedv¬ 
teléssel csüngő. 

Pedig sokfelé járt már a világban. Beutazta 
egész Európát és Észak-Amerikát, mindenütt 
barátokra és munkára találva. Közben a fran-
czia műveltség java részét is magáévá tette. 
Mint egy Svédországba vándorolt német ser¬ 
főző és egy dalekarliai parasztlány gyermeké¬ 
ben, kezdettől fogva megvolt Zornban az ős-
erő, hogy idegen hatásokat, finomult kultú¬ 
rák - - másokra nézve - - bomlasztó elemeit 
fogadja magába s olvaszsza össze egyéniségével, 
a nélkül, hogy ezáltal bármiképen gyöngülne. 

csaknem régiesnek tetszik. De keze egyre 
szabadabban kezd mozogni. Folyton közeledik 
a mintázás azon módjához, mely tisztán a 
biztosan odavetett egyenes vonalakra támasz¬ 
kodik. Gyakran, mint a szél űzte zápor, oldal¬ 
ról esnek be ezek a vonalak, szemen és arczon 
átszántva, mellet és kart eltakarva. És csodá¬ 
latos, e sűrű vonal-lepel alól lágyan, meg-
megcsillámló fénynyel gömbölyödnek elő a for¬ 
mák. Női fejei mind egyazon typus képviselői. 
Legszívesebben ábrázolja az amerikai nő kerek 
gyermekarczát, ama jellegzetes metszósű felső-
ajakkal, mely elől szabadon hagyja a villogó 
fogsort. A mint az arczok közül csak egy 
bizonyos fajtájúak érdeklik, ép oly határozott 
ízléssel választja meg akt-modelljeit. Véznákat, 
dekadenseket nem látunk ezek között, mind 
csupa telt idomú, élettől duzzadó alak. Egyik 
a hálószoba homályában félig lehunyt szem¬ 
mel terjeszti szét gömbölyű karjait, a másikat 
kint találjuk az erdőben, hol az ágakon 

Igazán öröm ezzel az arczczal szemtől-szembe 
állni. Azután Anatole Francé szelíd melan-
choliával ránktekintő jóságos képe vagy Ernest 
Renan kényelmesen ülő alakja stb. Valamennyi 
egy-egy kis szenzáczió a művelt szemlélőnek. 
Önmagát is többször karczolta rézbe művészünk. 
A legeredetibben és legjellemzőbben bizonyára 
akkor, midőn munkakabátban tüntette föl 
magát, a háttérben egy mezítelen női alakkal. 
Szabályos, erőteljes vonásai mély nyugalmat 
és erólyt árúinak él. Csodálatos a nagyanyjá¬ 
ról készített karcza is, egy felfogása nagyszerű¬ 
ségében egyenest Eembrandtra emlékeztető 
ifjúkori munka. Azután szűkebb hazájának, 
Dalekarliának leányai következnek, kiket oly 
szeretettel ábrázol. Vasárnap reggel, midőn az 
alacsony parasztszobában a mozsdótál fölé 
hajolva szépítkeznek, vagy a mint később tel¬ 
jes díszben, hosszú szőrmekabátjukba bújtan 
állanak előttünk. 

A svédországi Móra Zorn szülőhelye. Ott 

GITÁROZÓ NŐ. ZONGORÁZÓ HÖLGY. 

ANDERS ZORN MŰVEINEK KIÁLLÍTÁSA. A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN. 

Rajzolótalentuma már igen korán megnyilat¬ 
kozott. És mindjárt a figurális érdekelte. Kis 
fiú korában, mikor nagyapja nyáját legeltette, 
már apró állatkákat faragott, melyeket szamó-
cza és más bogyófajta gyümölcs levóvel fes¬ 
tett be. Különös, mily gyakran szunnyad a 
szobrászban a grafikus művész! Zorn érdeklő¬ 
dését először Axel Hermán Hágg nevű barátja 
terelte Londonban a rézkarczolás felé és ő 
oly odaadással és annyira eredményesen fogott 
annak művelésébe, hogy sok Zorn-barát csak¬ 
hamar nem tudta, vájjon a festőt, a szobrászt 
vagy a grafikust tisztelj e-e inkább benne. 
Mindenesetre megvan rézkarczainak a maguk 
elvitázhatatlan sajátossága. Zornnak a forma 
és fény utáni kutatásában okvetlenül erre az 
eljárásra kellett rátalálnia, melyet senki előbb 
hozzáfoghatóan nem gyakorolt. Korábbi lapjain, 
kivált a spanyol korszakából eredőkön, még 
alig látjuk nyomát ennek az egészen különleges 
Zorn-modornak. A «pipázó nagyenyedi czigány» 
(1885) se mutat belőle semmit. Ezeken még 
aprólékos vonalkákkal keresi a formát s a 
kifejezésben és elrendezésben nem egyszer 

keresztültörő világosság fényfoltokat rajzol 
mezítelen bőrére, a harmadik meg a ten¬ 
gerben fürdik, a nyári nap forró, vibráló 
levegőjétől köznyezetten. Mindenben a formát 
s az életet keresi Zorn, s ezért talán néha 
nyersnek, érzékinek tűnik föl, - - ízléstelen¬ 
ségbe azonban sohasem esik, sokkal inkább 
művész, hogy sem ilyesmi megtörténhetnék 
vele. 

A Szépművészeti Múzeum kiállítása, mely 
a mester 134 grafikai művét mutatja be, vi¬ 
lágos, könnyen áttekinthető képet ad az ő 
egész rézkarczoló tevékenységéről, kezdettől 
(1882.) napjainkig. Figyelmünket leginkább 
megragadják a szellemes képmások. Míg a női 
arczképeknél Zorn megelégszik a külső meg¬ 
jelenés szépségének és frisseségének vissza¬ 
adásával, addig férfiainak jellemzésében meg¬ 
lepően mélyre tud hatolni. A leggeniálisabb 
mind között bizonyára Auguste Rodin arcz-
képe. A fej nevető jókedvben hátravetve, az 
arczon pedig mintha a fény szellemei játsza¬ 
doznának, belevilágítva minden apró redőbe, 
mindenünnét életet és vidámságot csalva elő. 

áll az általa emelt bronz Wasa Gusztáv em¬ 
lékszobor, ott van a háza és ottan lakik ő a 
legszívesebben. És szombatonként este, a heti 
munka végeztével - - maga beszélte el nekem 
1905-ben, legutóbbi budapesti tartózkodása al¬ 
kalmával - - kinyittatja műtermének ajtait 8 
beereszti rajtuk a helybeli parasztlegényeket 
és leányokat, megengedve nekik, hogy ott 
egymással tánczoljanak, — és mikor e jókedvű, 
egészséges alakokban gyönyörködik, nem gon¬ 
dol többé Parisra vagy Chicagóra, hanem úgy 
érzi, hogy ő is azon derék, lényével oly közeli 
rokonságban álló kékszemű emberek közé tar¬ 
áik- Dr. Térey Gábor. 

HOGY FOGJÁK A CZÁPÁT? 
A czápának rósz a hírneve nálunk. A nyári 

kacsával együtt szimbóluma a kánikulai hazug¬ 
ságnak. Minden újságolvasó mosolyogva vesz 
tudomást a lapok híradásáról, a mikor a czápa 
megjelenését újságolják. És a közfelfogásban 
megrögzött a hit, hogy a lapok csak nyári 
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C Z Á P A F O G Á S F I Ú M É B A N . - A CZÁPÁT DARUVAL EMELIK LE A HAJÓRÓL. 

hatalmasabb volt valamennyi között. Ennek 
hosszúsága megközelíti a hét métert és súlya 
akkora, mint huszonöt jól megtermett férfié. 
A 20 métermázsás tengeri vadat kellően pre¬ 
parálva Fiúméból Budapestre szállították, hogy 
bemutassák a tamáskodó fővárosi közönségnek, 
a mely szemtől-szembe láthatja a ((megtes¬ 
tesült hazugságot.» 

A czápának különféle és igen sok válfaja 
él a tengerekben. Legnagyobb számban a dél¬ 
övi vizekben találhatók, a hol sűrű rajokban 
nyüzsögnek és félelmetes ellenségei a náluknál 
kisebb halaknak. 

Hozzánk a Quarneróba a csoportokban járó 
hadihajók csalogatják a czápát. A több ezernyi 
katonaságot ellátó flotta konyhahulladékaiból 
mindig bőségesen jut ki neki. Ha pedig a hajó¬ 
raj eltávozik a kikötőből és a czápa az itt 
horgonyzó gőzösök körül véli föllelni minden¬ 
napi táplálékát: vesztére reked itt, mert előbb-
iitóbb az egyik vagy a másik partmenti hal-
ÍDgótelep hálójába kerül. 

Fiumei látogatásának még más, természete¬ 
sebb magyarázata is van. A különféle halrajok 
egymást követő üldözésének lánczolatát a czápa 
fejezi be. Kora tavaszszal az apró szardella 
miriádnyi sokasága rajzik a part felé, ívási 
ösztönének kielégítésére. Őket követi a skom¬ 
bro (scomber), a mely falánkságával állandó 
rettegésben tartja a kis szardellákat. A skom¬ 
bro rajok csatlósai pedig a fürge tinhalak, a 
melyeknek viszont a czápa a leglelketlenebb 
üldözője, így tehát, mikor a skombro nyári 

•üása beköszönt, a tinhalak is ellepik a 
Quarnero vizét és nyomukba jön a czápa a 
mely rettegett fenevada még a tengerben 
lubiczkolo nyári fürdővendégnek is. 

A finom húsú tinhalak fogására a tenger¬ 
mellek alkalmas helyein külön halfogótelepek 

vannak. Az öböl egy részét hálóval kerítik be 
és csak egy része szabad, hogy a tinrajok bel¬ 
jebb kerülhessenek. A bejáró nyilassal szem¬ 
ben a hálóval körülzárt terület közepén véko¬ 
nyabb hálót feszítenek ki, a melylyel a gazdag 
zsákmányra leső halászok jelt kapnak a halak 
megjelenéséről. E vékony háló két vége 
ugyanis kötélre van erősítve, a melyet a par¬ 
ton egy-egy ember tart a kezében. Mihelyt 
aztán a skombrót üldöző tinhalak a bekerített 
csapdán belül jutottak és rohanásukban neki¬ 
vetődnek a jelzőhálónak, a kötél megrándúl, 
mire a parton álló két ember gyorsan jelt ad 
társainak, hogy a külső hálókat vonják össze. 
Egy-egy ilyen fogásnál több ezer skombro és 
tinhal zsákmánya a halászoknak. 

A múlt napokban kézrekerített czápa is 
ilyen módon lelte vesztét. Egy nyolczvankilós 
tinhal után vetette magát, a mely gyors 
iramodással igyekezett előle menekülni. Éjfél 
után három órára járt az idő, mikor a Zengg 
mellett levő lukovói tinhalfogó-telepre surrant 
be az üldözött tin. Az óriási czápa utána. 
A tinhal nekirohant a jelzőhálónak, majd 
nyomban utána belerohant az éhségtől elvadult 
czápa is és hatalmas lökésével úgy megrán¬ 
totta a hálót tartó kötelet, hogy a parton 
szundikáló halász bepöndörödött a tengerbe. 
Nagy riadalom támadt. A halászok sietve ösz-
szevonták a hálót. Mire pedig vizbe rántott 
társuk kitápászkodott a szárazra, örömmel lát¬ 
ták, hogy a partmenti sekély vízben izgalmas 
viaskodás folyik a tin és a czápa között. A ha¬ 
lászok erre fölkaptak egy kétméteres fadoron-
got és a fogságban vadul fetrengő czápa tá¬ 
tongó szájába verték. Eövid idő múlva az 
óriási tengeri szörnyeteg hurokra vetve a par¬ 
ton feküdt. 

Az izgalmas czápavadászatnak mindig meg¬ 

örülnek a halászok. Fáradozásukat megjutal¬ 
mazza az állam is, a mely minden emberevő 
példány után, annak nagysága és neme szerint 
több száz koronás jutalmat ad nekik. A czápa 
aztán mutogató-bódóban ravatalra kerül és a 
bámulására özönlők filléreiből is szép summa 
gyűl össze a szerencsés halászemberek szá¬ 
mára. Húsa élvezhetetlen ugyan, de azért szi¬ 
véből - - a halászok szerint - - Ízletes halotti 
torra való eledel készül. A most Budapestre 
fölszállított czápa «zúzájából" is vig lakomát 
csaptak és májából olajat készítettek. Az óriási 
száj üregét övező éles fogsorokból pedig amu-
letteket csinálnak, a melyek, tengerparti ba¬ 
bona szerint, mindenkit megóvnak a megigé-
zéstől. Harmath Károly. 

TENGERENTÚLI MENYASSZONY, 
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REGÉNY. (Folytatás.) 
Irta Dániel Lesneur. — Fordította M. Hrabovszky Júlia. 

Marguerite nem állhatta meg, hogy ő maga 
is ne nevessen, daczára a magára erőltetett 
méltóságnak és könnyed pedánsságnak, a mi fia¬ 
tal arczának komoly kifejezést adott rendesen. 
Mogyorószinű szeméi, hosszúkás arcza, mely 
üde volt, mint a virág, ragyogott. A kalap kari¬ 
májának árnyéka, a lombok zöld visszfénye, 
még fehérebbé, édesebbé tették az arczát. 

Max maga mellett látta őt, nyulánkan test¬ 
hez tapadó kerékpározó szoknyájában, melyet 
fehér bőr-öv szorított le derékon . . . olyan közel 
volt hozzá e leány és mégis annyira távol! 
Max előtt úgy tetszett, mélyebb ösvény választja 
el őket, mint az Oczeán, a melyen át ez a test¬ 
vér eljött hozzá, ez a testvér, a kit egykoron a 
menyasszonyaként emlegettek. 

A fiatalember ajkain elnémult a kaczaj. El-
bocsájtotta, majdnem visszalökte a kezet, a 
melyet az előbb megfogott. És ott álltak mind¬ 
ketten, szemben egymással, határozatlanul, 
gyanakvással teli, önérzetesen és félénken. És 
végtelen gyönyört és végtelen fájdalmat is érez¬ 
tek egyszersmind. 

E meleg órában az üres esplanádon egészen 
közelükben egy tücsök czirpelt. 

- Minő zajt tud csapni az ilyen kicsi 
állat! — szólt Marguerite, örülve, hogy valami 
mondanivalója akadt. 

- Ismeri ezt a szép énekest? - - kérdezte 
Max. 

- Nem. Csúnya fekete rovar, úgy-e? 
- Hová gondol! . . . 

Max felháborodott és védte jóbarátját, a tücs¬ 
köt és mikor Marguerite undorral húzta fel 
szemöldökeit, felkiáltott : 

- Azt állítja, szereti a művészetet, mikor 
nem ismeri a természetet! . . . 

Az indignáczió egy neme izgatta Maxot és 
elfordult a leánytól. Marguerite látta, hogy 
Max keres valamit a földön, aztán kezében 
hosszú fűszállal, lábujjhegyen, rendkívülien elő¬ 
vigyázatosan közeledik a helyhez, a honnan a 
tücsökczirpelés hangzott. Hirtelen csend lett. 
Max némán intett a leánynak, hogy közelebb 
jöjjön és Margueritenek ideje volt egy parányi 
tisztásfélén, fűcsomók között egy kis sötét testet 
tovasiklani látni; a tücsök tűnt el a lyukában. 

- Ah ! kiáltott fel Marguerite mindennek 
daczára sajnálkozással — nem tudtam jól meg¬ 
látni ! 

- Várjon, majd megfogom. 
- Hogyan . . . megfogja? Oh . . . ez utálatos. 

Ne tegye Max! . . . 
De Max nem hallgatva a leányra, a fűszálat 

már bedugta a piczike üregbe és ott könnyedén 
kotorászott. Ez nem fájhatott a tücsöknek, de 
nyugtalanította és bizonyára ki fog jönni. Ügy 
történt. Max egyik kezét a lyukra téve, elzárta 
a rovar elől az utat, a másikkal pedig meg¬ 
ragadta a tücsköt. A fiatalember két tenyere 
közt tartva a foglyot, felemelkedett. 

- Mutassa — szólt Marguerite, undora da¬ 
czára is kíváncsian. 

- Azonnal . . . 
Max ujjai között ráfujta meleg lehelletét ft 

fogolyra. A meleg illusiót keltett az érzékeny 
kis állatban. Hallani lehetett szárnyai fedelének 
zsongását. Habozó hangok hallatszottak. A czir-
pelés aztán egyszerre felhangzott élénken, éle¬ 
sen, mint az aczélsíp. 

__ Érdekes! — suttogta Marguerite — Lás¬ 
suk csak, hogyan képes ilyen zajt csapni? . . . 
De mondja, nem csíp legalább ez a csúf rovar? 

J)e megpillantva az állatot, Marguerite fel¬ 
kiáltott : 

Nini . . . de hiszen nem is csúnya! 
. Csúnya! . . . remek kis állat egészen egy¬ 

szerűen. Nézzen ide . . . 
Max majdnem gyöngédt elővigyázatossággal 

nyújtotta előre a kezeit. És Marguerite ebben 
az erőszakos fiúban egyszerre valami gyermeki 
bájt fedezett fel, a mely alatt talán mélyebb 
érzések rejlettek: rokonérzésű meghatottság,,, 
szánalom az élet minden rendellenes formája, 
minden teremtménye iránt, mely a szinleges 
bilincseken kívül, természete szabadságában 
énekel, ugrál, küzd a nap alatt. 

Max felemelte az ujjait és felfedte a rovart, 
mely a melegtől megrészegedve, nem gondolt 
a szabadulásra és folytatta cziripelését. 

Zömök kis testének hat lábával Max tenye¬ 
rébe kapaszkodva, remegett a rendkívüli eről¬ 
ködéstől. A vereses fedelek az aranyos erekkel 
két vésett ércztányérhoz hasonlítottak, a mint 
összeütődtek, érintették egymást, makacs, gyors 
ritmus után sipító hangot adva rezgő széleik 
között. A kis állat négyszögletes homloka, a 
melyen két vékony szarvacska remegett, fekete 
csillogó gyöngyszemei makacs igyekezetére mu¬ 
tattak egyetlen feladatának: megrendíthetetlen 
akarattal, folytonosan csak a nyár dicsőségét 
zengeni, a meleg évszak czirógatása alatt a 
boldog föld sóhajtását képviselni. 

— Menj kicsikém, — szólt most Max, a ro¬ 
vart gyöngéden a földre helyezve. - - És most, 
miután Maggie húgom már ismer, talán majd 
eszébe fog jutni, hogy mielőtt felebarátunkat 
megvetnénk, vele előbb bánni kell tudnunk és 
őt odúján kívül kell látnunk. 

Maxnak még ugyanezen délutánon alkalma 
nyílott magát «odúján kívül* bemutatni, vagyis 
ha azzal önmagára czélzott, magát Marguerite¬ 
nek igazi valójában, a neki megfelelő szinben 
mutatni be, váratlan alkalma nyilván hideg¬ 
vérét, odaadását, megdöbbentő lélekjelenlétét 
kimutathatni. 

A fiatalok ismét felülve kerékpárjukra, a 
Commel-tavak felé vették útjukat. Kissé bele¬ 
fáradva a síkságon fekvő erdő egyforma per¬ 
spektívájába, megunva a zsinóregyenes fasoro¬ 
kat a nyírott bükkfákkal, a szabályosan nyirt 
lombfalak között húzódó utakat, alig várták, 
hogy festőibb ponthoz érjenek. Végre egy lejtő 
tetejéről megpillantották Blanche királynő két¬ 
tornyú kis kastélyát. 

- Jó lenne, ha leszállna a kerékpárjáról, -— 
szólt Max Margueritehez. — Az út erősen lej¬ 
tős és lenn az ösvény úgy be van nőve sással, 

A CZÁPA FEJE. 

hogy az ember nem tudja, hol végződik a ke¬ 
mény talaj. 

És rámutatott egy alattuk fekvő rétLlére, 
melyet Marguerite kemény talajnak nézett, pe¬ 
dig az mocsár volt. Szárcsaraj szállt fel onnan 
hirtelen. Marguerite vállat vont: 

— Befordulok, mielőtt odaérnék, — mondta. 
—. Ne bízzék abban, — ismételte Max nyug¬ 

talanul. 
A fiatal leány angol-szász merészsége soha¬ 

sem hátrált volna meg egy franczia előtt, bárki 
légyen is az. De azért, daczára ügyességének 
és bátorságának, nem hasonlíthatta össze ma¬ 
gát Maxxal, a ki csupa passzióból nem egy 
biczikli-versenyen nyert díjat álnév alatt. Szí¬ 
vesen leszállt volna különben gépjéről Max is, 
hogy a leány önérzetét kímélje, de miután 
Marguerite már nekiindult, sietett utolérni őt. 

Az út lefelé elég hosszú volt. Marguerite, 
bár nem akarta magának bevallani, kezdte fá¬ 
rasztónak találni a gép folytonos visszatartását. 
((Kénytelen leszek a féket alkalmaznia — gon¬ 
dolta. De azért még makacskodott, mikor a nem 
eléggé megfeszített láncz hirtelen kiugrott a 
kerékpár fogaskerekéből. Még mielőtt a fiatal 

A PREPABÁLT CZAPA ÚTRAKÉSZEN BUDAPEST FELÉ. 

A F I U M E I Ó R I Á S I C Z Á P A . — Jellusich fényképei. 

leány számot adhatott volna magának a tör¬ 
téntekről, csupán egy lökést érzett, aztán érezte, 
hogy szédítő gyorsaságban halad lefelé. De ak¬ 
kor ijedt meg csak igazán, mikor észrevette, 
hogy lábai hiába nyomkodják a pedálokat, nem 
uralják azokat, mert őrült, fékezhetetlen erő¬ 
nek lettek játékszerei. Az eddig sohasem hasz¬ 
nált fékezőhöz nyúlt most, de az nem műkö¬ 
dött a keze alatt. Érezte, hogy el van veszve. 

Daczára részben természetes, részben bele¬ 
nevelt erélyének, a fiatal leányt ez alkalommal 
teljesen elhagyta az akaratereje, az csak egy 
irányban erőlködött még: hogy ne kiáltson. 
Minden összezavarodott, minden összeomlott a 
lelkében, csak egy érzés állt ott fenn rendíthe-
tetlenül: önérzete Maxxal szemben. Miért? Nem 
tudta, de folyton csak ő rá gondolt. Nem akarta 
magát kisebbnek tartani, kevésbbé kiválónak 
ama bizonyos valaminél, a mit a fiú zárkózott 
természetéből kiérzett. 

Leírhatatlan két másodpercz volt ez. Körü¬ 
lötte a derült, mosolygó természet és mégis 
halálos árny borult fiatal életére. Semmi segít¬ 
ség számára e földön . . . vége! A borzalomtól 
eltorzulva rohant Marguerite a veszte felé. Két 
dolog várta: vagy az összeütközés, mikor a 
csontok ropognak, a hús összezúzódik, vagy 
belefut a minden menekülést kizáró sásba és 
elnyeli őt a mocsaras tó. 

És ekkor a villám gyorsaságával csoda tör¬ 
tént. A Marguerite szivét kegyetlenül szorító 
abroncs hirtelen meglazult, olyan hirtelen, 
hogy ez az érzés eleintén fájdalmat okozott 
neki. De megértette, mi történt . . . és fullasztó 
öröm árasztotta el: Max mellette volt és már 
csupán jelenléte által is csökkentette a gyor¬ 
saság okozta szédületét. Marguerite legalább 
úgy látta azt a szabadulás vakító villámfényé¬ 
nél. Aztán rögtön számot adott magának a 
történtekről. Max, miután utolérte öt, hatal¬ 
mas, kétségbeesett erővel kapaszkodott bele 
hátulról a leány bicziklijének nyergébe. S mint 
a gőzt, melyet egy gép tüzes ereibe bocsátunk, 
úgy összpontosította Max a leány utolérésében 
kifejtett rettenetes erőlködését abban, hogy el¬ 
lensúlyozza a leány gyors menetét. 

És olyan nagy volt az ereje, hogy képes volt 
eleintén csökkenteni, aztán mindjobban meg¬ 
lassítani az ijesztő gyorsaságot. A lejtő alján, 
az út gyors kanyarulatánál, a hol gyors iram¬ 
ban lehetetlen befordulni, bár még mindég 
gyorsan, de már eléggé mérsékelten mentek, 
hogy Max minden baj nélkül más irányt adha¬ 
tott a két kerékpárnak. Most már egyenes ta¬ 
lajon voltak. A fiatal ember megállt és a nél¬ 
kül, hogy mostohatestvérének kerékpárját el¬ 
bocsátotta volna, leugrott az övéről és ügyes 
mozdulattal karjaiba kapta Margueritet. 

— Nincs semmi baj! — mondta látszólagos 
felindulás nélkül. — Ez a fődolog. 
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UJONCZOK A KASZARNYA UDVARÁN. 

A leány a fiatal emberre dőlve megtántoro-
dott. Max Margueritet az út széléig segítette és 
ott leültette. 

— Minő ostobaság! . . . Minő butaság! -
kiáltotta Marguerite, ideges nevetésbe törve ki. 

— Mi ostoba? 
— Ez az egész dolog! . . . És most még az 

idegeim is! — kiáltott fel Marguerite és inge¬ 
rülten dobbantott a lábával. 

(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
A képviselőháznak szombaton kilencz óra hosz-

szat kellett vergődnie és próbálkoznia, a míg annyi 
erő" gyűlt össze benne, hogy — megállapítsa a kö¬ 
vetkező ülés napirendjét. Igtz, hogy a parlamentá¬ 
ris rend merevsége éhez a határozathoz ugyanak¬ 
kora erőt követel, mint a legfontosabb döntéshez. 
Ebben a merevségben bölcseség van, mert az or¬ 
szággyűlésnek semmiféle határozása se lehet mel¬ 
lékes, igénytelen és másodrendű. De mégis neve¬ 
zetes külömbség van abban, ha a következő ülés 
napirendjének megállapítása nem vonz száz kép¬ 
viselőt a törvényhozás csaknokába, mintha valami 
fontos, súlyos, az ország érdekébe mélyen vágó kér¬ 
désről nem lehetne dönteni a képviselők kényel¬ 
messége vagy közömbössége miatt. A határozatkép¬ 
telenség semmi körülmények között se dicsősége a 
képviselő urak lelkiismeretességének és buzgóságá-
nak, de mégse lenne igazságos dolog a mulasztás 
mértékét a tárgy érdemének vizsgálata nélkül meg¬ 
állapítani. A szombati, kétségtelenül minden dicső¬ 
ség nélkül való zavart egy taktika csinálta, de jól 
tudjuk, hogy a mi képviselőházunkat akárhányszor 
csak egy hasonló taktika elmaradása mentette meg 
hasonló kellemetlenségtől. Ez látszólag annál saját¬ 
ságosabb, mert minálunk az emberek tudvalevőleg 
nem idegenkednek valami túlságosan a képviselő¬ 
ségtől. A jelölteket nem kell kötéllel fogni és egyik 
se azt igéri a választó polgártársaknak, hogy -
nem fog törődni az ország dolgaival. Viszont azon¬ 
ban arról se szabad megfeledkezni, hogy egy kép¬ 
viselőház nem Tudományos Akadémia, a melybe 
érdemeikért választottak választják az érdemeikért 
választandókat. A képviselőséget adja talentum, 
érdem, de adja még összeköttetés, vakszerencse, sőt 
véleüenség. Van képviselő, a kinek a politikai kar¬ 
rierje a mandátummal kezdődik, de van — és ta¬ 
lán nem kevesebb I — olyan is, a kié ezzel végző¬ 
dik, így van ez a világ minden parlamentjében és 
ez a forrása annak a sajátságos, de nagyon is em¬ 
beri egyenetlenségnek, a melyljel az úgynevezett 
parlamenti gépezet mindenütt működik. Néha per-
ozek alatt rengeteg munkát elvégez, illetve rengeteg 

eredményt produkál, máskor meg megakad egy je¬ 
len téktejenségen, A mi még kisebb baj, mint a mi¬ 
kor jelentős dolgoknál akadozik. 

* 

Zsitvay Leó, a kit a budapesti büntető törvény¬ 
szék elnökéből most kúriai tanácselnökké nevezett 
ki a király, már huzamos idő óta áll a híres bírák 
sorában. Ez a sor nem túlságosan népes, de egyál¬ 
talában nem azért, mintha kevés számmal lenné¬ 
nek kiváló biráink — hiszen a magyar birói kar, 
hálaistennek igazán elsőrangú — hanem egyszerűen 
azért, mert ez a gyönyörű és nagyrendű hivatás 
nem olyan, a mely könnyűvé teszi az egyéniség ki-
domborodását. A biró amúgy is igen nagy magas¬ 
ságban van és a kiemelkedés ebből a magasságból 
egészen rendkívüli tulajdonságokat követel. Egy 
hires mondás szerint: a biró a törvény akczentusa. 
A törvény bölcs, de merev, az élet változó és hajlé¬ 
kony, nagyszerű művészet és megáldottság kell 
tehát a törvény szavának olyan akczentuálásához, 
hogy mindig az igazság ércze csengjen benne. Vol¬ 
tak hires birák, a kiket az emelt ki a sorból, hogy 
az igazság kedvéért meg is hajlították a törvényt. 
Ilyen hires birák leginkább azokban az országok¬ 
ban támadnak, a hol az igazságszolgáltatás nagyobb 
teret enged a birói mérlegelésnek, tehát az egyéni¬ 
ség érvényesülését is könnyebbé teszi a birói szé¬ 
ken. A Zsitvay Leó birói kiválóságának talán az a 
legnagyszerűbb vonása, hogy soha se szorult rá 
ilyen engedmények igénybevételére. Az ő szava 
mindig a törvény szava volt és a törvényben az 
igazságé. Ezért volt benne mindig olyan klasszikus 
erő, olyan rendíthetetlenség és olyan szeplőtlen 
világosság. Ez adta meg birói alakjának szinte 
szoborszerű érczességét A jogkezelés tusai fölött 
mindig úgy állt, mint maga a törvény és a szeme 
soha semmi mást nem nézett,, mint a kibontakozó 
igazságot. Egy igazi biró, & ki akárhol van, akár¬ 
milyen rangban, legnagyobb méltóságának azt érzi, 
hogy: biró, szolgálja a törvényt és teszi az igaz¬ 
ságot. 

* 

A szerbek. Szegény embernek lenni se szégyen, 
de tönkrement embernek lenni, olyannak, a ki va¬ 
lamikor jobb napokat látott •— finomabb állapot. 
Ebben a sorsban van valami előkelőbb, finomabb 
tragikum, egy darab eredendő és óhatatlan hatású 
romantika. Az emberek nemcsak nagyobb részvét¬ 
tel nézik azt, a kinek valamikor jóval, széppel, 
örömmel is szolgált az élet, mint azt, a kinek ilyes¬ 
mivel soha se kedveskedett, hanem bizonyos tisz¬ 
teletet is éreznek iránta, noha a tönkremenést sem¬ 
miféle iskolában nem tanítják dicsőségnek vagy 
virtusnak. De épen azért, mert ebben a sorban van 

valami kellető, valami martiromség-ezerű, magukra 
veszik a köntösét sokan olyanok is, a kiknek iga¬ 
zán nem a köpönyegük. Azt lehetne mondani, hogy 
ezek a múlt szódelgői: egy múlté, a mely soha.se-
volt az övék. Van, a ki spekuláczióból teszi egy jgen 

rejtelmes forrású és bonyodalmas vegyi összetételű 
élőitélet vagy elfogultság kamatoztatására: de ta¬ 
lán még több, a ki egész önzetlenül, merő hiúság¬ 
ból szenvelgi ezt a hatásos pózt, zománozot adva a. 
szegénység amúgy is elég hiteles martiromságának. 
Ezek az emberek jutnak az eszünkbe, mikor arról 
a gyászünnepről olvassuk a tudósításokat, a melye^ 
két Szerbiában Bosznia és Herczegovina bekebele¬ 
zésének évfordulóján rendeztek. Ezeket a tartomá¬ 
nyokat, ezt a vagyont és hatalmat nem Szerbia 
vesztette el, mert — nem volt az övé. Nem lett vele 
se szegényebb, se kisebb, mert az annexió előtt sa 
volt se gazdagabb, se nagyobb. Tehát egy dicsősé¬ 
ges hatalmat, nagy múltat gyászol, a mely azonban 
nem volt az ő múltja. Egy martiromság gyászko¬ 
szorúját teszi a fejére, a nélkül, hogy kiállta volna 
ezt a martiromságot. Ez egy kedves, romantikus 
póz, tagadhatatlanul illik a délszláv temperamen¬ 
tumhoz, de eszünkbe juttatja a szegény talyigás 
koldust is, a ki elpanaszkodott a társainak : 

— Nagyon hiányzik nékem délben a feketekávé. 
Csodálkozva kérdezték tőle: 
- Hát ittál már te egyáltalában feketekávét? 
— Inni még nem ittam, de a mióta a multkórá¬ 

ban azuraság konyháján ebédet kaptam és kis híja, 
hogy nekem is nem adtak utána fekete távét, azóta 
rettenetesen megszoktam. 

Belgrádban is rettenetesen megszokták a fekete 
kávét, a mióta egyszer — nagyon szerettek volna 
kapni belőle. 

* 
Az elmésség. Mark Twain-nek, a világhírű ame¬ 

rikai humoristának most menyasszony lett a le¬ 
ánya. Természetesen ez az örvendetes családi ese¬ 
mény nem múlhatott el a nélkül, hogy a nagy hu¬ 
morista ez alkalommal is ne adózzék egy elmés 
mondással a világsajtónak. Ez már vele jár a dicső¬ 
séggel. Akármi történjék is a nagy humoristákkal, 
nekik kötelességük ennek az eseménynek egy ka-
czagtató ötlettel állítani emlékkövet. Még akkor is, 
ha az alkalom nem olyan kedves, mint a milyen 
például ebben az esetben. Mark Twainnek például 
meg kellett termelnie a maga jó mondását akkor 
is, mikor — ezelőtt vagy nyolcz esztendővel — egy 
lapkiadói vállalkozásában egész vagyonát elveszí¬ 
tette és az agg írónak fölolvasó körútra kellett 
mennie, hogy anyagilag megint talpra állhasson. 
Akkor vagy száz riporter interwiewolta meg azzal 
a kérdéssel: hogyan ment tönkre ? — és neki száz¬ 
szor kellett erre a kérdésre úgy megfelelnie, hogy — 
az egész világ kaczagjon rajta. Mert, ismételjük, ez 
már hozzá tartozik a humorista dicsőségéhez és 
hivatalához. A humoristának mindig készen kell 
állania egy kaczagtató elmésséggel, bármi történik 
is vele. Ha lekésett a vonatról, ha kihúzatta a fájós 
fogát, ha a ruhatárban egy rósz esernyőt hagytak 
ott a prémes bundája helyett, vagy ha kificzamí-
totta a lábát, ha valahová megérkezik, vagy ha va¬ 
lahonnan elutazik, ez mind kötelező alkalom egy 
sikerült elmésség felszolgálására a várakozó nyilvá¬ 
nosság számára. Az ember néha az elmésségeken is 
csodálkozik, de még inkább azon, hogy — így győzi. 
Ennek a titkát külömben elárulta egy igen kiváló 
és híres humorista, a kinek tömegben vitték szét 
az elmés mondásait. Egyszer egy bámulója már 
nem állhatta meg, hogy meg ne kérdezze : 

— Ugyan mondja már meg, hogyan termi ezt a 
rengeteg elmésséget ? 

Az író elmosolyodott, félrehúzta a kiváncsi urat 
és súgva mondta neki : 

— Elárulom magának. Először is : ez nekem na¬ 
gyon könnyen megy. Másodszor pedig — én nem 
is mondom őket! 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Petőfi képzelete. A mi a szorgalmat és termé¬ 

kenységet illeti, Oláh Gábor kétségkívül rendkívüli 
dolgokat művel; íme, most megint jelent meg egy 
könyve és pedig nem is valami kis vérsfüzet, vagy 
útleírás, hanem 19 íves vaskos könyv Petőfi képze-
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letérői. Ennek a mohó munka-vágynak nagy vesze¬ 
delme van: nem tűri meg az elmélyedést, a saját 

„iával tisztába jutást, a mire pedig épen az ólján 
•ertelenségre hajló, folytonos bugásban levő, az 

élet és irodalom benyomásaira nagyon könnyen 
reagáló természetnek, mint Oláh Gábor, első sor¬ 
ban szüksége volna. Ennek tulajdonítjuk egyenet¬ 
lenségét s azt az ide oda ingást különböző irodalmi 
hatások között, a melyet munkát mutatnak. Olyan 
rohamosan dolgozik, hogy a hatásokat, melyek alól 

fa. a legnagyobb tehetség sem lehet mentes, nem 
bírja magába beolvasztani, lelke felületein marad¬ 
nak s ezért elfödik egyénisége igazi képét; a saját 
magából termett gondolatokat és formákat sem 
tudja kiérlelni, félig-készen, tehát egyenetlenül ve)i 
ki magából. Legújabb könyvén is ez látszik meg, 
•ezért teszszük le egy kis csalódással, a kik — is¬ 
merve a tagadhatatlanul nagy tehetségű Írónak né¬ 
hány kisebb irodalmi jellemrajzát — minden te¬ 
kintetben érdekes és eredeti könyvet vártunk tőle 
Petőfiről, különbet az átlagos eszthetikai és iroda¬ 
lomtörténeti munkáknál, a milyenekben nálunk 
nem igen van hiány. A tárgyba. Petőfi képzeletének 
elemzésébe tulajdonkép bele lehet foglalni Petőfi 
egész költői és embeii egyéniségének megrajzolását 
s Oláh Gábor erre is igyekszik. Három részre osztja 
fejtegetését: előbb a természeti elemek hatását ke¬ 
resi Petőfi képzeletére, aztán az emberi indulatokét 
és érzésekét s végül az irodalmi olvasmányokét. 
Módszere mindjárt bizonyos megütődést kelt ab¬ 
ban, a ki egészen mást, mélyreható lélektani elem¬ 
zést várt. E helyett itt alig találunk egyebet, mint 
felsorolásokat, hogy pl. hogyan, milyen hasonlatok¬ 
kal, milyen képekben írja le Petőfi a csillagos eget, 
az egyes csillagokat; a szelet, az égiháborút, a he¬ 
gyeket, növényeket, miket mond az emberiségről, 
a sorsról, a szivró'l stb. S mikor aztán egy-egy feje¬ 
zet végére értünk, a szemünk előtt tarkán -kóvá¬ 
lyognak Petőfinek önkényes mozaikokba rakott 
képei, de a miért a könyvet elolvastuk, pl. Petőfinek 
* természethez való viszonyáról, arról alig tudunk 
valamivel többet, mint eddig. Nyilvánvaló, hogy az 
iró itt a nyers anyagot dobálta elénk, a hogy ta¬ 
lálta, — nem volt elég lelki nyugalma, hogy feldol¬ 
gozza, beolvaszsza magába s aztán megint kibontsa 
magából mint irói alkotást. Az elmélyedés hiányzik 
a könyvből, a nélkül pedig az ilyen eszthetikai-
lélektani elemzésben sokkal kevesebb a tartalom, 
mint a szó. Ha én Petőfinek valamely tárgyról való 
mondásaira vagyok kiváncsi, előveszem magát 
Petőfit s nem várom meg, a míg valaki ezeket a 
mondásokat kijegyzi, prózába átírja és zsinórra 
fűzi, mert ha a maguk helyén olvasom őket figyel¬ 
mes szemmel, okulhatok belőlük; egy önkényes, 
tárgyak szerinti csoportosítás nem jár rám nézve 
komolyabb tanulsággal, különösen líráról lévén szó. 
Hogy Petőfi pl. a sorsot egyik versében zsarnok 
úrnak mondja, a másikban pedig csaholó ebnek, a 
mely a vele szembeszállóktól megszalad: ebből 
nem következik semmi, csak az, hogy a két vers 
két különböző hangulatát tükrözi. Sajnáljuk azt a 
sok szép gondolatot, helyes megállapítást, jó meg¬ 
figyelést, a mi a hova-hamarabb unottá váló felso¬ 
rolások közt el van hintve; ezek révén, ha kissé 
fáradságosán jutunk is hozzájuk, a könyvnek mégis 
van értéke Petőfi pontosabb megismerése és meg-

•i 
BEÖLTÖZÉS. 

értése szempontjából. Ezeket kellett volna a fejte¬ 
getés tengelyébe tennie, a nyersanyagból lehán-
tani, a mi fölösleges, mélyebben fogni meg az egész 
témát, jobban szabadulni az iskolás magyarázó 
mód nyűgétől. Olyan tehetséges és becsvágyó em¬ 
bernek, mint Oláh Gábor, csak olyan dologgal illik 
a nyilvánosság elé lépni, a mely méltó a tehetségé¬ 
hez, mert őt épen tehetségénél fogva, melynek mi 
vallói és hirdetői voltunk eddig s vagyunk most is, 
szigorúbb kritikai mérték illeti meg. 

A «Budapesti Szemle > októberi számában Pap 
Ferencz nagyobb terjedelmű irodalmi tanulmány 
közlését kezdi meg két regényírónkról, Jósikáról és 
Kemény Zsigmondról. Kávay Lajos Belügyi refor¬ 
mok czímen több igen figyelemre méltó reform¬ 
eszmét vet fel. Hornyánszky Gyula folytatja Hyp-
pokrates milieu-elmélete czímű tanulmányát. Szép¬ 
irodalmi olvasmányul szolgál Haü Caine A főbíró 
czímű regénye Ballá Mihály fordításában és Lévay 
József Ákáczok a temetőn czímű szép költeménye. 
Viszota Gyula Széclienyi, Kossuth és a gyáralapító 
társaság czímmel mond el érdekes adatokat a ma¬ 
gyar reform-kor közgazdasági törekvéseiről. Lanson 
francziából fordított Voltaire-tanulmányának foly¬ 
tatása s az Értesítő rovatban több magyar és kül¬ 
földi munka ismertetése fejezi be a füzet tartalmát. 
A «Budapesti Szemle* Gyulai Pál szerkesztésében 
s a Franklin-Társulat kiadásában minden hó 1-én 
jelen meg; előfizetési ára egész évre 24 kor., egyes 
szám ára két korona. 

A KASZÁNYA KAPUJÁBAN. 

UJONCZOK OKTÓBER ELSEJÉN. 

A Magyar Könyvtár, írói arczképek czímmel új 
sorozatot indított meg, és ezt a sorozatot Arany 
János két hires tanulmányával vezeti be. Az egyik 
Gyöngyöm István, a másik Orczy Lőrincz irodalmi 
egyéniségéről és jelentőségéről ad klasszikus képet: 
mind a kettő mintája lehet az irói jellemzésnek. 
A sorozat következő száma Beőtliy Zsolt munkája 
lesz Szász Károlyról. Ugyancsak a Magyar 
Könyvtár kiadta Wilde Oszkár A páduai herczegnő 
czimfí históriai tragédiáját, a mely a minapában 
került színre a Magyar Színházban. Wilde dráma¬ 
írói értéke még hitelesebb megállapításra vár, de 
ebben a darabjában is teljes fénynyel ragyog egy 
nagy művészi erénye: a nyelv káprázatos és pa-
takzó pompája, a melynek minden ékességét híven 
megőrizte a Kosztolányi Dezső kitűnő fordítása. 

A Héderváry-család oklevéltára. Hatalmas, 
hatszáz oldalas könyvben jelent meg a Héderváry 
család oklevéltárának első kötete, a melyet az Aka¬ 
démia történelmi bizottságának megbízásából az 
időközben elhalt báró Radvánszky Béla és Zó-
vodszky Levente gyűjtöttek össze, foglaltak sor¬ 
rendbe és láttak el magyarázó jegyzetekkel. A kötet 
előszavában Závodszky meleg megemlékezésben 
méltatja elhunyt munkatársa érdemeit. A teljes 
gyűjtemény két kötetre terjed. 

Humor a bűnben. Tábori Kornél, kinek már 
számos népszerű bűnügyi könyve jelent meg, Vi¬ 
dám Könyvtár czím alatt új sorozatos vállalatot 
indít, a melynek első füzete Humor a bűnben czím¬ 
mel egy sereg rendőri anekdotát mond el, tréfás 
mondásokat és történetkéket, melyek hősei a rend¬ 
őrök és a biró kezére került bűnösök. 

A gyümölcsfák ellenségei s az ellenük való 
védekezés. Wenninger Mátyás e czím alatt hasz¬ 
nos kis füzetet adott ki, a melyben azokat a kárté¬ 
kony állatokat ismerteti, melyek a gyömölcsfákat 
meg szokták támadni, az ellenük való védekezés 
módjaival együtt. 

Új könyvek: 
Petőfi, képzelete. Irta Oláh Gábor. A Csokonai-

Kör tulajdona : ára 4 korona. 
Irói arczképek. Arany János két tanulmánya. 

A Magyar Könyvtár kiadása ; ára 30 fillér. 
A páduai herczegnő. Wilde Oszkár színműve. 

A Magyar Könyvtár kiadása. Kettős füzet; ára 
60 fillér. 

A Héderváry-család oklevéltára. Első- kötet. Köz-. 
lik báró Radvánszky Béla és Závodszky Levente. 
A M. Tud. Akadémia kiadása; ára 12 korona. 

Humor a bűnben. Megtörtént viczczek, anekdo¬ 
ták. Terjeszti a M. Kir. Államvasutak Hírlap- és 
Könyv-árusítása; ára 50 fillér. 

A gyümölcsfák ellenségei s ás ellenük való véde¬ 
kezés. Irta Wenninger Mátyás. Tata. Englánder 
és társa ; ára egy korona, 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: KATI MIHALI 

földbirtokos, városi képviselő, volt negyvennyolezas 
nemzetőr, 95 éves korában Hajdúböszörményben. — 
Jágocsi PÉTHBFFY ISTVÁN nyűg. cs. és kir. huszárfő¬ 
hadnagy életének 69-dik évében Nógrádverócaén. — 
UMHHBEB KÁBOLY életének 63 dik esztendejében Bú-
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dapesten. — FOBGÁCH JÁNOS munkácsi prépost-plé¬ 
bános, beregi fó'esperes, megyei törvényhatósági 
bizottsági és városi képviselőtestületi tag, a mun¬ 
kácsi katolikus kör díszelnöke, a munkácsi állami 
iskolai gondnokság elnöke, a munkácsi kaszinó' al¬ 
elnöke, a bereg-munkácsi takarékpénztár igazgató¬ 
sági tagja 73 éves korában Munkácson. — BOBZSÁK 
ENDBE szekszárdi református lelkész 37 éves korá¬ 
ban Szekszárdon. — DULÁNBZKY ADOLF volt püspöki 
jószágkormányzó, a Ferencz József-rend lovagja 
életének 72-dik évében Pécsett. — BABTOS IMBE éle¬ 
tének 87-dik évében Váczon. — SBYFBIBD JÓZSEF, a 
szegedi kir. ítélőtábla volt elnöke, a második osz¬ 
tályú vaskorona-reud lovagja 61 éves korában Bu¬ 
dapesten. — Ifjabb KEBBSCH FBBBNCZ, s bajai állami 
tanítóképző rendes tanára életének 29-dik évében 
Bókésgyulán. — COHN GTULA, az Oiszágos Magyar 
Kereskedelmi Egyesület orosházi kerületének elnöke 
Orosházán. — TENGERT IUBB életének 85-dik évé¬ 
ben Báczkevén. — FARKAS ISTVÁN pécsi király telek-
könywezető 43 éves korában Pécsett. — WOHL-
MUTH JÁNOS hetvenkét éves korában Kispesten. — 
Sima BÉLA tizenkét éves korában Kalocsán. — 
CSESZNÁK BENŐ nyűg. altábornagy, a harmadik osz¬ 
tályú vaskorona-rend és számos katonai kitüntetés 
tulajdonosa Balatonföldváron. — Nagycsepcsényi 
és muthnai WLADÁB MÁRTON nyűg. számtanácsos, 
volt főszolgabiró 74 éves korában Budapesten. — 
MÁBKY ISTVÁN gyógyszerész Solton. — BAJNEB JÁNOS 
főkáptalani rendelkező kasznár 54 éves korában 
Esztergomban. — GYÖBKÖ SÁNDOR jogszigorló 27 
éves korában Pécsett. — BEVÍÍ BÉLA államvasuti 
titkár 46 éves korában Szegeden. — SZEKERES ISTVÁN 
szállótulajdonos 53 éves korában Nagyszombat¬ 
ban. — SBIDE JÓZSEF, a salgótarjáni kőszénbánya 
részvénytársaság tisztviselője 56 éves korában Bu¬ 
dapesten. — DOMINITS GYULA, Ganzgyári tisztviselő, 
életének 55 ik évében Budapesten. 

Özv. komádi TARSOLY GÁBOBNÉ, szül. gzsemalai 
Dobieczki Anna 63 éves korában Aranyos-Bako¬ 
son. — Özv. DANIELIK JÓZSEFNÉ, szül. erzsébetvárosi 
Török Terézia életének 78-dik évében Budapes¬ 
ten. — PKKH GIŐBGYNB, szül. Láng Irén állami taní¬ 
tónő életének 34-dik évében Baranyában. — SBET-
VIZER LAJOSNÉ, szül. Bakovszky Ilona 53 éves korában 
Budapesten. — Özv. PATÁT JÓZSEFNÉ dr.-né, szül. 
Dubovitzky Káck Borbála életének 90-dik évében 
Várpalotán. — FBANKL LIPÓTNÉ, szül. Gana Juliska 
27 éves korában Székesfehérváron. — Özv. SALZ-
MANN BRÜNÓNÉ, szül. Frettag Berta 63 éves korában 
Kaposváron. — GAÁL GÍZÁNÉ, szül, Wieser Lujza 
59 éves korában Újpesten. — FARKAS KÁBOLYNE szül. 
Kacsó Gizella 56 éves korában Pokakereszturon. — 
FBANCZIA JÓZSEFNÉ, szül. Bóhny Teréz harmincz-
három éves korában Budapesten. — Békésgyulai 
PLACSINTÁB DÁVIDNÉ, szül. danczkai Pattantyús Áb¬ 
rahám Polixéna, Szamosnjvár néhai polgármesteré¬ 
nek özvegye 67 éves korában Kolozsváron. — LIEDL 
JÓZBKFNÉ, Liedl József kávés felesége Budapesten. 

EGYVELEG. 
* Magasság-rekord repülőgéppel. — A repülő¬ 

gépekről mindennap hoznak újabb és újabb híre¬ 
ket. Blériottal és Lathammal telve van, úgyszólván 
minden újság. Az eddig elért maximális magas¬ 
ságról is keringenek hírek. Douai-ban ugyanis 
6000 frank jutalmat kapott Paulhan, ki Voisin-féle 

gépével az eddigi maximális magasságban 44 km. s 
978 m.-nyi utat tett meg. Repülőgépe egy 120 m. 
magasságban lebegő léghajó fölött 30 méternyire 
volt s e magasban huzamosabb időn át lebegett. 

(G. L.) 
Pénztárczákban, öv- és kézitáskákban, bőrön¬ 

dökben és minden egyéb bőrdiszműáruczikkekben ál¬ 
landóan nagy raktár található Papek József bőröndös-
és finom-bőrárukészitőnél, Budapest, VII., Bákóczi-
nt 15/B. A ozégnek saját találmányu törv. védett 
pénztárczái rövid idő alatt nagy népszerűségre tet¬ 
tek szert. 

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

Csángó bőröhdösnek a finom bőráru készítményei 
általánosan ismertekéskedveltek, különösen figyelemre 
méltók az általa most forgalomba hozott «Rekord» 
kézitáskák, a melynek megtekintésére a t közönség 
b. figyelmét felhívjuk. Üzlete Muzeum-körut 3. szám 
alatt van. Lásd a czég hirdetését a jelen számunkban. 

SAKKJÁTÉK. 
2663. sz. feladvány Schuster Zsigmondtól, Budapesten. 

««TÍT. 
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VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2643. sz. feladvány megfejtése Dr. Gold Sámueltől, 
Világos. Sutét. Világos. a. Sötét. 

1. Vdl-a4 . . . Ke6—d6(a,b) 1. — Kd5xf5 
2. Hb.8—f7 t matt. 2. Hd5—c7 t matt. 

b. 
1. Hh3 t. sz. 
2. Va4-f4 f matt. 

A 2644. sz. feladvány megfejtése dr. Gold Sámueltől. 
Világos. Sötét. 

1. Hbl—c3 . . . Ke4—e5 
2. Vh3—h5 f matt. 

Helyesen fejtették meg: Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A tBudapetti Sakk-kört — 
A tBudaptiti ni. kér. Sakk-kört — Ladányi Antal. — 
Wysohogiod Pál. — Beér Mór. (Budapert). — Németh Péter 
(Ctongor). — Eintzig Bobért (Fákért.) — Müller Nándor 
(Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó 
János (Bakony-SzentUazla). — A tOyörí Sakk-kört. — 
Székely Jenő. — Mészey József (Oyor). — A íZborói 
Tártatkört. — A tKalociai Katolikui-kört — Veóreös 
Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodzátujlak). -

A •Dunaföldvári Egyenlötégi kort (Dunaföldvár> ~ Baroia 
Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajduhadháza} 
A tLeibicti Gazdatdgi Kaszinó.* (Leibicz). — Lustyik János 
és Szivák János (Alberti-Irta).—tCsengeri Kaszinót (Cienger) 
Király Mihály (Zenta). — Ktinz Bezso (Temetrékát). 

Szerkesztői üzenetek. 
Eörner szobránál. Két esztendő után. Egy csép 

sincs benne a költészet nedűjéből; nem nézi a ' " 
gót költő szemével s nem beszél költő nyelvén. 

Rege egy leányról. Zászlóbontáskor. Intelligens 
dolgok, de művészietlenek : konvenczionális, színtelen 
nyelv, a komponálás teljes hiánya. 

Keresztútnál. Emlék. Luse mondta. Zöld fűzfa-ver¬ 
sek, egyenesen a papírkosár számára vannak írva. 

Este a kórházban. Ebben is vannak érdekességek 
és vannak laposságok, a melyek miatt nem lehet a 
nyilvánosság elé vinni. 

KEPTALANY. 
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A 38-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : A kit a darázs megcsípett, az a szúnyogtól 
is f él ^ _ _ _ _ _ 

Felelős szerkesztő: Hoi tsy P á l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Beáltanoda-u 5. 

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

ÚJ KÖLTEMÉNYKÖTETI 

Emlékek és Emlékezések, 
Irta ZALÁR JÓZSEF. 

Ára 2.— korona. 
Kapható: L ÁM P EL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál, Budapest, 
VI. kér., Andrássy-ut 21. szám és minden 
;: könyvkereskedésben. :: 

KÉPES GVERMEKLAP 
Első száma 1909 október hó elején jelent mog. 
Szép * Tartalmas * Mulattató * Tanulsá{jos7j 

JÓ PAJTÁS 
munkatársai: 

Benedek Elek, 
Mikszáth Kálmán, 
Molnár Farencz, 
Rákosi Viktor, 
Sebük Zsigmond, 
Schőpflin Aladár, 
Sebestyén Károly, 
SzöllSsi Zsigmond 

6 más jeles írók írnak el¬ 
beszéléseket, meséket, re¬ 

gényeket, czikkeket. 

JÓ PAJTÁS 
munkatársai: 

dbrányi Emil, 
Kozma Aiidor, 
Lampérth Géza, 
Lévay József, 
Lipcsey Ádám, 
Radő Antal 

s más jeles költők írnak 
szebbnél-szebb verseket. 

A 
JÓ PAJTÁS 

képeit 
jeles művészek rajzolják. 

Megjelen minden vasárnap. 
Az első szám rejtvényeinek megfejtői között harmincz 
jutalmat sorsolunk ki, melyek elseje 22O kor., má¬ 

sodika 60 kor., harmadika 24 kor. értékű. 
Előfizetési ár : egész évre 1O kor., félévre 5 kor., 
negyedévre 2 kor. 5O fillér. Egyes szám ára 20 fillér. 

A JÓ PAJTÁS KIADÓHIVATALA 
FRANKLIN-TÁRSULAT 

Budapest, IV. Egyetum-utcta t. 
Fiúk tiadóhiratal: 

LAMPEL R. KÖNYVKERESKEDÉSE 
(WODIANER ! ÉS FIAI) R.-T. 

Budapest, VI. Andrássy-út H-

Mutatványszámot !! •; 
kívánatra mindenkinek 
tnnyen kaid a hiadő- ; ; 
hivatal. : : : : : : : : • ' • • 

EGY KERESKEDŐ-CZÉG JUBILEUMA. 
(Watterich Arnold 1869—1909.) 

Ennek a mi nagy, fényes fővárosunknak sok 
ragyogó díszét, pompáját az élet küzdelmeiben 
elmerült ember a külsőségek szerint szokta 
mérni. A monumentális kőpaloták czirádái, a 
körutak hömpölygő emberáradatának vetekedő 
elegancziája, ékszerdisze, a pöffögő gépkocsik 
százai, a felszínes intuicziójú ember szemében 
mind inkább kiegészítői a rezidenczia nagyságá¬ 
nak, mint mint azok a tényezők, a melyek ennek 
a csillogásnak csakugyan meg is adják belső 
értékét. Az ipart és a kereskedelmet értjük itt, 
a mely tényezőknek a szereplésből nagyon ke¬ 
vés de a működésből annál több szokott ki¬ 
jutni osztályrészül és amelyek, a kelleténél 
talán többször is, a na.gy nyilvánosság előtt 
csak akkor «szerepelnek)), a mikor egyik-má-

legfőképpen pedig ernyedetlen szorgalommal. 
Becsületes, minden tekintetben szolid üzleti 
elvek, a vevőkörnek a legszélesebb keretek kö¬ 
zött mozgó és teljes kielégítése volt az, 
a mi a régi Watterich-boltot a fővárosban csak¬ 
hamar nagy hírre emelte. Ez az egészséges 
alap 1878-ban, a mikor az alapító, öcscsének: 
Waüerich Ödönnek adta át az üzletet, csak 
növekedett. A még csak' nemrég kezdetleges 
formák között mozgó kereskedés csakhamar 
virágzó czéggé nőtte ki magát s ebben a me¬ 
derben gyarapodott azután, az akkori főnöknek 
huszonhét éven át tartó lankadatlan munkál¬ 
kodása alatt, nagygyá, megbízhatóvá, megingat-
hatatlanná téve a Watterich nevet. 

1905-ben ment át az üzlet jelenlegi főnöké¬ 
nek, Watterich Gusztávnak, Watterich Ödön 
fiának a birtokába. A teljesen modern vezetés 
néhány év alatt óriási arányokban vitte előre 

dezett horvátországi kiállítás ugyancsak az ér¬ 
dem jeléül érmet hozták meg a czégnek. Az 
1896-iki milleniumi kiállításon aranyéremmel 
tüntették ki a czéget. 1902-ben a gazdasági 
egyesületeknek országos szövetsége1 által Po¬ 
zsonyban rendezett kiállítás elismerő oklevéllel 
és végül a sütők nemzetközi kiállítása 1906-
ban ujabb éremmel tünteti ki a Watterich 
nevet. 

E sűrű dekoráczióra azonban valóban rá is 
szolgált a czóg. Az anyagáruk, kompozicziók,, 
drogok és pinczegazdászati felszerelések czik-
keinek, apraja-nagyjának valóságos kincsesháza 
a dohány-utczai óriási épület. Kezdve a leg¬ 
egyszerűbb borsajtótól a saját szabadalmában 
készült hűtő aparátussal ellátott sörszivattyúig 
minden legapróbb czikkecske képviselve van. 
Drogjainak legelsőrangu minősége közmondá¬ 
sossá vált, az anyagáruk kifogástalan volta pe-

sik exponensük, önhibából-e, nem-e, de össze¬ 
roppan. 

Akkor veszszük észre, hogy vannak ennek a 
mi nagyvárosunknak, ennek a mi tenger fé¬ 
nyünknek, pompánknak, belső tényezői is, azok, 
a melyek ennek a csillogó nagyságnak az igazi 
teherhordozói. 

El kellett mondanunk e néhány szót, hogy 
egj régi, neves fővárosi kereskedő czégnek, 
Watterich Arnold üzletének negyven évi fenn¬ 
állása jubileumát, a melyről az alábbiakban 
akarunk megemlékezni, igazi értéke szerint 
mérlegelni tudjuk. 

Negyven esztendő, majdnem egy fél század, 
számottevő numerus még akkor is, ha az illető 
kereskedői czég szakmájában vannak régibb 
keletű üzletek is, hát még akkor, hogyha, mint 
a jubiláló Watterich Arnold esetében a czég a 
legrégibb üzlet e szakmában széles Magyar¬ 
országon. Hogy mindjárt a bevezető sorok gon¬ 
dolatmeneténél maradjunk: mennyi fényt és 
pompát, mennyi összeroppanást látott a czég 
maga mellett elhaladni, míg a saját szikla¬ 
szilárd berendezkedésével, lépésről-lépésre min¬ 
dig megállva a helyét, felküzdötte magát mai 
nagyságára. 

A ma már országos hirü, sőt a külföldön is 
nevessé vált üzletet 1869-ban alapította a csa¬ 
lád nesztora: Watterich Arnold. Nem nagy 
tőkével, de annál több szaktudással, energiával, 

a czéget azon az utón, a melyet egyrészt az 
elődök neve, másrészt a modern fejlődés jelöl¬ 
tek ki számára. 

Most, a mikor a Watterich-czég negyven 
éves fennállásának jubileumát készül meg¬ 
ünnepelni, eljutott oda, a hol bízvást elmond¬ 
hatjuk róla, hogy ebben az országban nem¬ 
csak az első, de az egyedüli is, a mely 
anyagáruk, kompozicziók, drogok és pinczegaz¬ 
dászati dolgokban felveheti a versenyt min¬ 
den tekintetben. 

Minden tekintetben, a mivel sokat mondot¬ 
tunk, mert az anyagáruk, kompozicziók és dro¬ 
gok dolgában a versenyképesség elérése nem 
csupán országos jelentőségű. A szakma áruival, 
a külföld olyan mértékben igyekszik elárasztani 
az országot, hogy a Watterich-czégnek például 
éveken át küzdelmes harcza volt azzal, hogy 
az olcsóbb, de természetesen selejtes portékát 
ki tudta szorítani Magyarországból. 

Ennyi becsületes munka, ennyi igyekvés ter¬ 
mészetesen nem maradhatott elismerés nélkül. 
Az illetékes körök méltánylásának a negyven 
éves fennálás alatt többször is volt részese a 
Watterich-czég. Első kitüntetése az 1876-iki 
szegedi kiállításról való, a hol áruinak tökéletes 
jóságáért kapott jutalmat. A következő kitün¬ 
tetés 1879-ben érte, a mikor a székesfehérvári 
kiállításon nyert aranyérmet Az 1885-iki or¬ 
szágos kiállítás és az 1891-ben Zágrábban ren¬ 

dig régóta versenyen kívüli klasszist vívott ki 
magának. 

A miről azonban már vezető helyen kellett 
volna megemlékeznünk, az a czég külön spe-
czialitása: a kompozicziók. 

A kompozicziók sokfélesége, finomsága, mél¬ 
tányos ára és mégis exczellens volta nemcsak 
a kereskedői világban vált közismertté, hanem 
immár a gazdasszony háztartásában is jó nevet 
szerzett magának. 

E dolgok azonban annyira átmentek már a 
köztudatba, hogy valósággal hiba volna e he¬ 
lyen velük bővebben foglalkozni, nehogy úgy 
tűnjünk fel, mintha ezeket most akarnánk 
felfedezni. 

A czég egyébként minden újdonságot, min¬ 
den raktáron levő legkisebb czikkecskét óv-
negyedenkint megjelenő árjegyzék-lapjában, a 
mely Watterich Gusztáv saját szerkesztésében 
jelenik meg, közzétesz és így a vevőközönséget, 
a mely a lapot ingyen és postán bérmentve 
kapja kézhez, még ez utón is a legfigyelmesebb 
kiszolgálásban részesíti. 

Csak azt kívánjuk még megemlíteni, hogy a 
czégnek kizárólag a dohány-utcza 5. szám alatt 
vannak az üzlethelyiségei. 

A ki olvasóink közül alkalomadtán elfárad a 
dohány-utczai óriási üzletbe, az igazat fog adni 
ne künk: a Watterich-czég vezet. H. L 
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SVAICZI SELYEM 
Kérjen mintákat újdonságainkról, feketében, fehérben és 
színesben Eolienne, Cachenilre, Shantnng-, Duchesse, 
Crépe de Chlne, Gőtéié, Messaline, Mousseline 
120 cm. széles, méterenként K 1.20 és feljebb. Bársony 
és plns ruháknak és blúzoknak stb. úgyszintén hímzett 
blúzok és ruhák batisztban, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk, közvetlen a magánvevőknek bérmentve és el¬ 

vámolva. 

SCHWEIZER & Co„ LUZERN U 24 (Svájci.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 

gBófltjfotrás 
Salvator 

kitűnő sikerre] használtatik 
vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál ésköszvénynél.aczukor-
betegségnél.az emésztési és léleg-

zési szervek hurutjainát. 
H úgyhaj tő hatású! 

L'űsmentes! Könnyen emészthető I 
Teljesen tiszta ! 

Budapest főraktár Édeskuty L. árnál. 

Igazi jótéteménynek 
érzi az anya és a gyermeke abban a gyakori esetben, a 
mikor az anyatej időnek előtte elapad, ha «Kufeke»-
vel folytatják a táplálást. A fKufekei könnyen emészt¬ 
hető, a legjobb táplálóanyagok vannak benne s még a 
leggyöngébb csecsemő gyomra is jól elbírja. A gyermek 
pompásan fejlődik tőle és megmenekül a gyakori emész¬ 

tési zavartól. 

Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan = 

:: a bőr részére. : : 

KÍNA BORA VASSAL 
Hyg-lenlkus kiállítás 1906 Leg-ruaffasabb kitűnt. 
Erősitöszer gyengélkedők, vérszegények és 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-
12WÍ6 erősítő és vérjavltó szer. 
Kitűnő (z. 60UO-né] több orvosi vélemény. 
I. Serravallo, «. (t kir. odnrí náiiitó Trieste-Barcola. 

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

TÖRLEY 
PEZSGŐ, 

Az utazásnak is megvan a maga árnyoldala. 
A vasúton por és légvonat ér, sétámon is könnyen meghűlünk és este a 
szabadban ülve, alighogy észreveszszük, meg vagyunk hűlve. És ha Így 
van is, íné.sem maradhatunk mindig otthon. A por és légvonat ellen 
egyszerűen Fay-féle valódi sodeni ísványpastillákat használok, és ha 
tényleg meghűlök, ismét csak Fay-féle valódi sodenit veszek be és a mint 
látni tetszik, az utazás nekem mindig jólesett. Jegyezze meg magának: 
Fay-féle valódi sodeni ásvány-paslillákal használni l Egy doboz csat 
\ K 23 f-be kerül éj kapható minden gyógyszertárban, drogériában és 
ísványvizkereskedés ben.Vezérképviselőség Ausztria-Magvarorsz. részére: 

W. Tll. Gnntzert, Wien IV1, Grosse Neugasse 27. 

f; Ha fáj a feje 
mely 10 perez alatt a legmakacsabb migrnint én 

1<IV Készíti B o r o t v á s Tiimás gyógyszerész líiwpost011. 

ne tétovázzék, hanem 
r használjon azonnal 

migraint fa fejfájást elmulasztja. — Ám 
Beretvás pastSISátTl 

H 
[ korona 20 fillér. — Kapható minden gyógyszertárban. 
Orvosok által ajánlva. — Három doboznál ingyen postai szállítás, jfj 

HdlIjuK 
ama szeplős hölgyeKet 
kik arczukról egész egy szerűen lemossák az összes szeplőt e's pattanást a DIANA szappan és DIANAkrém segítségével, 

KÖSZÖNŐ 

Igen tisztelt Gyógyszerész úr 
Ne vesse meg nz én elismerő levelem, de nem tudom másként meghálálni azt, 

hogy a Diana crémje minden szeplőmet elmulasztotta. Különben nem volt semmi 
szépséghiba rajtam, de az a sok szeplö egészen eltorzította az arczpmat s azt hiszem 
a fő a/ egy nőnél, hpgy az arczbőre sima és fehér legyen. Egész életemben hálásan 
fogok Önre gondolni. Üdvözli Hans Grete Sángerln. 

Tekintetes ERÉNYI uram! 
Ha lehet, küldjön utánvéttel 4 darab Diana-szappant, mert már elfogyott a másik 

Tisztelt _ERENYI úr l 
Szívesen terjesztem az ön Diana-szappanát és Diana-crémjét, mert végtelen örömöm 

van, mióta ezen szereket használom. Ahányszor a tükörbe nézek, mindég áldom ént, 
hogy ilyen csodálatosan eltűntek a szeplöim és pattanásaim. Kérek ismét 6 darab Di¬ 
ana-szappant és 3 üiana-crcmet nappali használatra. Tisztelettel Schlesinger Qertmd. 

Tisztelt ERÉNYI úr! 
Az itteni gyógyszertárban nem knptam Diana-púdert, Ön pedig azt írja, hogy ta¬ 

nácsos gyengén bepuderczni az arczol, küldjön tehát 2 doboz fehér púdert szarvasbőrrel és 

tem használni, először nagyon megijedtem, mert egészen lehámlott a bőröm, de utána 
annál szebb lett az arczom" Mindenkinek örömmel ajánlom a Diana-szereket. Azonnali 
szállítást kér Kelemenné. tos nődön megszépítették az Ön szerei. ptös 

Teljes tisztelettel tndwlgr Sarolta. 

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 láthatósáqa a kékes-
szmu arczbornek. amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak 

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

Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 
(fehér, rózsa, vagy sárga színben) l k o r . 5O fül. 

tó egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni az rendelje meg a központból: 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.) 
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FORR!S 
Beregmegye. 

m o r belek, húgyhólyag s különösen a légzfi-
rvek'hnruto* bántalmainál Igen jó hatású még 

•* -akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .-. .-. 

Megrendelhető : É D E S K U T Y L.-nél Budapesten és 
a forrás kezelőségénél Munkácson. 

e"en 
használjon eredeti Kárpáti-íéle 

» BENZOETEJ-CREMET * 
* ^ ^ ^ e ^ r i s 8 ^ ^ ^ ^ ^ ! ? : 
•£ ! X ^ = = = = lansáfrot. -
* 
* 
* 

ira utasítással l korona, 6 doboz rendelésénél bénnentve 
küldi az egyedüli készitó : K á r p á t i J á n o s gyógyszer¬ 
tára A r a d / I . Bpesten kapható Torok .l.-nel kiralv-u. 12. 
Tőrök S. operagyógyt. Andrássy-nt, Dr. Egger gyógyszer¬ 
tára Váczi-körút, Neruda Nándor drogériája kossuth Lajos-
• • • • ulcza. — Utasítást díjtalanul küld a készítő. : : : : 

* 

* 

* 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint s 

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

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V/49, Szabadságtér, Sótatér-ntoza 

sarkán. 

Forduljon bizalommal hozzám! 
10 K 60 ff.-
é r t szállítok 
teljesen portó¬ 
mentesen egy 
igen finom, 

pontosan járó 
férfi- gól-
din - ó rá t 
lánczczal 
Igen alkalmas 
né v és születés¬ 
napi ajándék. 

Selinger M. 
óra¬ 

nagykereskedő 
Budapest, IX., Ráday-utcza 8. 

A jelenkor legkiválóbb bőrfinomitó 
találmánya a 

ösvényekből késiült 

massza, a oxidálja és nem sár-
gitja, mint a zsíros sen>-

oar)k. Ellenben fehéríti, üdévé és 
bársonyaimává változtatja. Kapható min-

ÍQ drogáriibta Pób»tá?a(y V) f n. áveg.lobo 
l,pader l E. Förakt. Bp. Baruss-utcia 91. 

Í5S? ehiDinezDkorkája J A 
Többszörösen kitüntetve, 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és tennészelvizs-
gálók fiumei vándorgyű¬ 
lésén 40 arany pályadíj¬ 

jal jutalmazva 
Láz ellen l 

Nem keserű I 
Legjobb szer láz, váltó-
láz, malária ellen, külö¬ 
nösen gyermekeknek, i 
kik keserű chinint be¬ 

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

ba minden egyes piros 
csomagolópapíron 

Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11966 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszeretára 

A rád, Szabadság-tér. 

Női angol 

Bousok e* Pongyolák legjutáuyosabb árakban kaphatók 

R t l C H H £. N R l K EGYErEM-Ú. 9! 

FOHN ÁBRAHÁM 
Budapest, VII., Király-utcza 9. sz. 
Megrendelésszelüen készült f^ *W ~f 1TJ f \ XT" 
nri-, női- és gyermek- ^ 4LÁ I I \ J J V 
nagy raktára. Vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek. 
:: Meg' nem felelőt kicserélek. :: 

Amerikai czipők. -K Olcsó ár. -K Halina csizmák. 
Ritka alkalom!! 

STRUCZTOLLIK 
Nagy kiiHcmény, ritka síép sza¬ 
vatolt valódi s t rnoctol l - erős 
szárra], fehér vagy fekete, a követ¬ 
kező meglepően olcsó árak mellett 
adatnak el, a míg a.készlet tart: 

35 cm. hosszú, 10 cm. széles K 3 50 

Nagyságos asszonyom I He üüjflltűjjon 
hamurosta nélkül! Sok időfecsérléstől, tisztát-
lanságtól, veszélytől kíméli és óvja meg szabadal¬ 
mazott és ezerszeresen bevált hamurostam! Ed¬ 
dig a szénvasalót lóbálással és fujtatással élesz¬ 
teni kellett, ami időrabló, veszélyes, fáradságos és 
tisztátlan kezelés volt. Mindez a haruurosta hasz¬ 
nálatával megszűnik, mert ez az egyszerű és 
nagyszerű házieszköz oly kitűnő szolgálatot telje¬ 
sít, hogy már az első használatnál elragadtatással 
beszél róla és tovább ajánlja. Kezelése könnyű, 
egyszerű és tiszta. Ha a vasalóban már sok hamu 
van, akkor tartalmát a hamurostába üríti, amelyet 
a tűzhely nyilasa fölé helyez. Egyszerű rázással 
a hamu azonnal átesik a rostán és a benne 
maradt már kialvófélben levő szén a léghuzam 
által egy perez alatt felélesztve, a vasalást azon¬ 
nal újból lehetővé teszi. Ez 100%-ős időmeg¬ 
takarítást jelent I Ára tehát (darabja 2.80 kor. 
kapható minden jobb szakbavágó üzletben) hama¬ 
rosan megtérül. Képes leirást ingyen és bérmentve 
küld Müller János Budapest, IV., Aranykéz-u. 8. 

13 
17 
19 
22 
25 
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4'50 
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2 8 ' -
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Straoztollak igen divatosak és mindig megtart¬ 
ják az értéküket. Szétküldés utánvéttel 

L O U I S F E N I C H E L , W i e n , I X . , A l tmnt tergasse3 /3 . 

készpénzért és részletre. 
3 szoba teljes berendezés 360 frt, 
mely áll: l háló, ebédlő és szalonból 
100 szoba állandóan készen raktáron 
a legegyszerűbb kiviteltől a legfino-

uiabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 fill. bélyegekbon. 
N A G Y I M R E lakberendezési vállalata, 
tiudapest, Váczi-körut 9. sz. (Szerecsen-u. sarok 

BÚTOR 
! B U T Q R 

ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénzvagy részletre kapható 

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

műhely és raktár. 

A „Titania" 
gyorsgó'zmosóyép 

folülmnl ">inli'"> mnsógé-

l e m i m m pel> b á r m„iy k*„. 
kurrencziához tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lármával 
és pitczi reklsmmal hirdet-
tetnekl; 
rnftS Wfeherrehtrmadinny l u ' " ' időben, mint azelőtt; a fehérnennit eddig 

el nem ért módon ; megtakarít _ 
OLCSÓ de jó. 
Sokezeráll üzemben és ugvan-
:: ennnyi az elismerőlevél. :: 
WT I'róbára is. - » 8 
T i t a n i a - mángor ló . 

17-féle 
n«gysig-

ban 2—:i 
kíményfa-
heneerrel. 
minden ár 
fokozatban 
33 K-tól 

feljebb, öt 
— évi jótállás 

TI t a n l a - forr ó faczar o. 
elsőrendű pangnmnii henger¬ 
rel. Prospektusok, plakátok és j 
referrneziák innyeo. Magyar- S 
országi vezérügynök: TakiU'S 
Oszkár Budapest, VI. kcr., 

Nagymuő-utcza 49. sz. 
T I T A N I A . M Ü V E K 
W élt , Felsö-Ausztrii A>. sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt : mosógépeket,takar-
mány-fnllesztőkH, Telögépe-
kel, szénagereblyéket, szegecs-
fecskendőket, különzöket, stb. 
R«szl«ltizetéj«k sínesen en¬ 

gedtetnek 

Harzi kanári madarakat 
nj és modern 
éneklési irány¬ 
ban, nagyszerű 
nappali és vi¬ 

lágosságnál 
éneklők, a ős. 
ég kir. ál¬ 

lami éremmel, arany és 
ezüst éremmel kitün¬ 
tetve, szállítok konknrrencia 
nélkül már 20 év óta a leg¬ 
olcsóbb árakon 10, 11, 16 és 
20 koronáért. Elsőrendű nős 
téuykéket 3 koronáért. Nem 
tetszőket kicserélem, esetleg 
az összeget küldöm vissza 

Sok ezer elismerő évéi. 
Magyar árjegyzék intryen 
J.WAIS kanárimadár telepe 
Wien, VII., Halbgasse 3O, 

forduljon minden ér¬ 
deklődő, ki súlyt 
fektet elsőrendű f aj-

^ tissta anyagra. :: 
6YÜ1ÖLCSFACSEMETÉK 

Sétány fák, díszcserjék, tűlevelűek, keri-
tcsnö vény ék, bogy ogy ümölcsüek stb. stb. 

SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
(I. sima aiu) európai i s amerikai sima 
gyökeres vesszők. (Oktató diszárjegyzek 

kívánatra ingyen.) 

FISCHER 
Faiskolák és 

ÜJDONSAG!! 
PAPEK-féle 

törv. védett 

[pénztárcza 
áros zergebörböl. Előnyei: egy drb bőrből készitve, minden pénz-
oem kfllön »an. lapos és nem merev. — Urak részére H cm. hosz-
szú, ~'/j cm. széles3 korona, hölgyek részére 11 cm. hossza, 6V< cm. 
széles 3 K. Vidékre 2 darab megrendelésnél porlémentes küldés. 
PAPEK JÓZSEF bőrőndős és finom bőráru készítő 
Budapest, VIII., Rákóczi-út 15 B. — Árjegyzék berni. 

SZŐ LŐ OLTVÁNY, 
Ezen könyvet még az is kérje, a ki rendelni n e m a k a r , mert 
ebből megtanulhat ja a MÖlőtelepitést s e mellett sok 
szőlőkép van benne. Szőlőoltványokbél éi más egyéb európai és 
amerikai sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű D e l a w a r e . 
ból állandóan több millió készlet eladó, olcsó ár •ellett. T.)bbezer 
el ismerőlevél , közte több herczegi és grófi uradalomtól. Czim : 
SZŰCS S Á N D O R F I A szolőtelepe Bíhardlószeg . 

LOHR 
Ezelőtti KKÖNFtTSZ. * * * * 

C si pke- : vegy ész éti ti s z tlt 6 és festészeti 

Intézete. Gjár: VIIJL, Barogg-ntoza 85. 

Fióküzletek: IV., Eskü-iH (!, VI, AnürAtsy-út 16, 
VIII, Júzsef-Uflrút 2, IX, Cnlvln-tér 9, V , Harmln-

czad-utcia 3 , VI , Teré»-kOrúl 39 . 

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

Budapesten, I„Mészáros-utcza 58, sz, 
Telefonszám 41— 48. Sürgünyezim: Cartonage. 

Gőzerőre berendezve. — — — — 

A magyar kir. dohányjövedók szállitója. 
:: :: Napi gyártás^löO^O.O doboz :: :. 

Takarékpénztári és Országos Zálogkölcsön I -T, 
Irodai i VT., Andrauy-ut 6 n . a. (mját hazában). 

Bentctett rétívcnytóke: 10 millió korona. Elfogad betéteket, leszámítol váltókat é* előleget 
nyújt értékpapírokra. 

K. kir. uab. ozzt.-»orsj»t*k fóelirnzlto h*ly« t VI., Andriny-nt 5- Kézlzalor-
(Lzleteli IV. Károly-körut Í8., /V, Fereneiiek tere 4. (Irányi-utfta tarok)., VII* Királv-

vtcta Sí.. VIII., Jóttef-körut í„ VIII.. üUői-ut l l« 

l 
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Alapittatott 1869. évben. 

IVE l SS OyUL/1 
NŐI DIVATÁRUHÁZA 

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utcza 18. sz. 
értesíti a n. é. Hölgyközönséget, hogy őszi és téli DIVATKÖZLÖ-
NYE, mely a legújabb NŐI FELÖLTŐ és KOSZTÜM újdonságokat tartal¬ 
mazza, megjelent és kivánatra ingyen és bérmentve megküldi. 

r 

LEGJOBBARCZSZáPITC 
SZER 

Páratlan és csodás' hatású arczszépltö és 
finomító a Földes-féle 

Margít-créme 
Muri körökben használt kéasitmény. Zsirtalaa, 
ártalmatlan, rögtön szépít Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronái tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit-potder l K 20 f. három színben kap¬ 
ható. Tessék a záró védjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmat-
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a készítő : : : : : 
FÖLDES K E L E M E N gyógyszerész Aradon. 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Karolj-kör út 26., I. emelet 

és teljes fog¬ 
sorok száj¬ 
padlás nélk. 

Aranjfogkoronák, aranjhidak is mindennemű kmcfuk 
fogazatok, mf l veket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távolítása fölöslegei . Tartás porce lán- és araay-tö 
mesék. Foghuiás teljes érzésleleniléssel, 10 évi jóUlÜJsal. Vidé¬ 
kiek l nap alán kieUgitttlnek, megvárhatják. — Mérsékeli ánk. 
Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. NVut'eld D. fogorvos volt terhn. assistrn.se. (Lili.) 

FOGAK 

i Mii at-UMafMf 
Nagyszallodájában és Thermal-szállo-
(Iájában lakás teljes ellátással napon¬ 
ként 10 K-tól feljebb. Minden szoba 
kilátással a Dunára. Kénes ÍSZap-
:::: fürdők és iszapborogatások. :::: 

<REKORD> 
kézitáska 
Legújabb minta. Erős zerge-, angol 
saffíán- vagy kecske-bőrből minden 
színben 18 cm magas, 21 cm szé¬ 
les, selyem béléssel, belül toilettel 
11 koronáér t kapható a készítőnél 

CSÁNGÓ bőrdíszműves, Bpest, Muzeum-körút 3 . 
Pénz-, szivar- és bankó-tárczák nagy választékban. 
Vidékre a pénz elöleges beküldése mellett portómentes. 
II II II 11 II II H 11—11 II 11—11 II II II ir-EI 

ROZSATEJ 
kitűnő teint-ápolószer 2 K 
fiatalos üdeségel kölcsönöz a bőrnek. 
halzsamszappan hozzá 60 f. 

kitűnő íbgápoló száj¬ 
víz K 1.76, togpor 88 f. 

TANNINGENE legjobb 
haj festő s/er 5 K 

Hetekig megmarad és nem engedi festékét 
SowHszökére, barnára és feketére 

AKTON J. CERNY , Wien, 
XVIII. Cár l Ludwig-s tr . 6. Lerakat I. Maxmilianstr . 9, 

Raktár : gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

Feketére fest * Hófehérre tisztit 
hetenként sok 100 ruhát. naponta átlag -20.000 gallért, kézelőt. 

l i M li:i u vegyileg tisztittatnak 

HALTENBERGER rohafestoárában 
KASSA. - Alapítási év: 181O. = = = 

OMOK ARANY 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból czemehttel vagy mészszel készült 
falazó tégla, tetőcserép, járda és padlólap stb. 
dr. Gagpary rendsz. szerint előállítva. Dr. Gas-
pary kézi vagy erőhajtásra berendezett 
gépein vagy formáin a legkülönbözőbb 
árakban. A ~2í8. számú ismertetési brosúra 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. Leipciger Cementlndnstrie . Dr. 
Oaspary & Co. Markranstadt , Leipzig 

me l l e t t (Németország). 

A 16-08 BrOWUÍUg legjobban nálam szerezhetők be. 
megjelent és belőtt példányok gyári áron 

Vadászfegyverek 
legjotí; gyártmányok u. m.: 
Nowotiiy t Prága, Holland 
& Holland, Purdey Scot atb. 

Sport ÉS utazási cikkek 
rendkívül nagy választékban, 
a megszokott szolid árak mellett, 
-.: legjobban beszerezhetők : : 

HPZELLA M. eiégnéi Budapest, IV., Váezi-nteza 28. ISSSÍSSSA 

ARCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES! 

íORIZOLi 
:: vagy Eizsvaj törv. védve. :: 
Az éretlen rizs TEJNEÍttÜ 
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 Királya. 
Kolozsvárt: Dr. Biró gyógy tára. 

:: Kizárólag: eredeti, legjobbaknak elismert :: 

„író angyal11 

gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NOVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. 
Választékküldemények, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- •« 

lemezjegryzék ingyen i s bementve. 

Lancaster fegyverek 
K 26.-tól. F lobor t fegy¬ 
verek K 8.50. Piszto¬ 
lyok K 2 . - . Revolve¬ 
rek K 5.-töl. Kis magyar 
árjegyzék ingyen és bér¬ 
mentve, nagy árjegyzék 
20 f. bélyeg beküldése 
:: mellptt. :: 
D U S E K FERENCZ 
fegyrergyára gözüzemmel 
Opoéno 14. Staatsbalm 
:: mellett Csehország. :: 

+Soványság. + 
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬ 
let 6—8 hét alatt érhetni el a 
törv. védett fBnsterla* nevű 
arany éremmel (Paris 1900, 
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬ 
tüntetett orientál!.* erőporunk 
használata által. 30 fonlnyi hí¬ 
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬ 
tétlen reális, nem szédelgés. 
Sok elismerőlevél. Dob^z hasz¬ 

nálati utasítással 2 marka. 
Postautalványon v. utánvéttel 
(portó külön) Hyglenisch«s 
Institnt D, Franz Steiner 
k Co Berlin 57. Königgratzer-
strasse66. Budapesten kapható 
Török Józsefnél, Király-u. 12: 

Franklin-Társnlat nyomdája. Budapest, IV, Egyetem-utoza 4. szám. 

Telt kebel elérésére, 
Szép keblet szerel¬ 
ni, ma már nem ké¬ 
pei titkot a hóljfy-
világ előtt, a mióta 
a i P U u l e s Ori-

entalesi(ke-
leti labdacsok) 
csodálatos hí-
lása ismeretes. 
Ezek a p M * 

valóban 
azou tulaj-

bírnak, 
. Kev ' 

keblet iilejlesztik, megszilárdítja! 
és újjáalakítják, ép ügy a nyak K 
vállcsontok öregeit megszünteti! 
az által, hogy a kebelnek kecses 
teltséget kölcsönöznek a nelkm. 
hogy a derekat kibővítenék. * 
k e l e t i p i l u l á k főleg keleti n< 
vénykivonatokból kaszálnék • M 
ártalmas araéntől teljesen mén* 
sek. Hatását nem szabad b»=onl° 
czéln más kfilsö ragy belső hasi-
nálatra szolgáló szerrel »sszei^ 
veszteni. Egy több mint * 
eredmény a l ' i l u l e s O r i e n l 
l e s hirne\ét megerősítette annyi¬ 
ra, tíogy ágy a fiatal , 
mint az asszonynak az e 
eszköze arra, hogy telt s szíj* 
kebelre tegyen szert. Könny", es 

diskrét keielés, tartós ereoinM] 
már á havi használat után. tf! 
üvegecskí használati «tasitas:£ 
6.45 kor., utánvéttel6.75 kor. rfr-
raktár Budapesten Törők Jo» 
VL, Király-bUM 12. Mf^ 
Fr. Witlek & Co.Wasíergus* W 

43. SZ; 19 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

HOITSy PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, OKTÓBER 2 4 . 
Szerkesztőségi iroda : IV. Eeáltanoda-uteza 5. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám : Előfizetési / ^?f?z é v r e -
ára tó.ffllér. jMjtclek : { Ne^Tdévre ~... 

i 
érrel 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

Szerkesztőségi iroda : IV. Eeáltanoda-uteza 5. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám : Előfizetési / ^?f?z é v r e -
ára tó.ffllér. jMjtclek : { Ne^Tdévre ~... 

8 korona, negyedévenként 80 fül 
4 korona. több. 

i 
érrel 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

JAJCZEI VÍZESÉSNÉL. 

a magyarbarátot, vagy a hivatalosan szín¬ 
telenek léptek előtérbe. Ugyanezt a politikát 
láttuk akkor is, a mikor a Budapest fővárosi 
társaság érkezett rrieg a bosnyák fővárosba. 
Szerajevo alpolgármestere, a nagyhorvát Man-
dics elutazott, és a kevésbbé feltűnő állás¬ 
ban levő nagyhorvátok meg osztrákbarátok 
elmaradtak mindenünnen, a hol a magyarokat 
fogadni kellett. Sajnos, ma senki se mehet 
Boszniába anélkül, hogy ne érezze az átcsato¬ 
lás elintézetlen voltát. A hivatalos körök állás¬ 
pontja, a mely osztrák és magyar akar lenni, 
épen olyan furcsa, mint a milyen kedves 
nekünk a magyarbarátok magatartása és kel¬ 
lemetlen az osztrák barátoké. A hírhedt magyar¬ 
faló bécsi polgármester már kora tavaszszal 
bejárta vezérkarával együtt Boszniát és Her-
czegovinát, igyekezett ott egész osztrák poli¬ 
tikai ügynöki kart szervezni. Dalmáczián ment 
át a bécsi társaság az átcsatolt területre, és 
ezzel is azt akarta dokumentálni, hogy Dal-
mátország, Bosznia és Herczegovina együvé 
tartozik. Ez a felfogás sajnos a katonai beosz¬ 
tásban már gyakorlatilag is megnyilvánult, 
mert hiszen külön hadtestet szerveztek, össze-

MAGYAROK BOSZNIA-HERCZEGOYINÁBAN, 
ÍMULT TAVASZON számos tagból álló bosnyák 

/ \ küldöttség látogatta meg előbb Bécset, 
-LA-azután Budapestet. A látogatásnak az volt 
a jogczíme, hogy az átcsatolás után az úgy 
nevezett Monarkiához szorosabb kapcsokkal 
fűzött bosnyák polgárság közvetetlenül is kife¬ 
jezést akart adni az együvé tartozás érzésének. 
Hogy ez az érzés egyformán őszinte legyen 
Bécsben és Budapesten is, a derék bosnyákok¬ 
nak két leiekre volna szükségük. Mert hiszen 
ők is tudják, hogy manapság Bécs és Buda¬ 
pest között milyen viszony van s hogy bizony 
az egyik fél iránt mutatott barátság csak 
ellenségeskedés szinében tűnhetik fel a másik 
előtt. Mivel pedig egy-egy embernek két lelke 
nem igen lehet, a bosnyákok egyszerűbben 
oldották meg a nehéz kérdést. Szereplő embe¬ 
reik között vannak ugyanis olyanok, a kik 
nyiltaa a Luegerék, vagyis az elnyomó osztrák 
birodalmi eszme szekerét tolják. De aztán 
vannak olyanok is, a kiknek szive inkább 
Budapest felé húz. A küldöttségben mind a 
két felekezet képviselve volt és Bécsben inkább 
a Luegerék «mberei, Budapesten pedig inkább 

A KÜLDÖTTSÉG FOGADTATÁSA MOSZTARBAN. 

B U D A P E S T K Ü L D Ö T T S É G E B O S Z N I Á B A N . — Jelfy Gyula fölvételei. 




