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ROZS AT E J 
kitűnő teint-ápoldszer _ 2 K 
fiatalos iideségel kölcsönöz a bőrnek, 
hal/samszappan hoizá 60 f. 

titiinö fogápoló száj¬ 
víz K 1.76, fogpor 88 f. 

legjobb 
htiilcstó szer 5 K TANNINGENE 

Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 
Sotélszökére, barnára és feketére 

ANTON J. CERNY, Wien, levélczim 
JLVill. Cári Lu d wlg-str. 6. Lerakat I. Maxmillans tr. 9. 

Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

LEGJOBB ARCZSZÉPíTÖ 
SZER 

Páratlan és csodás hatású arczszépltö és 
———— finomító a Földes-télé 

Margít-créme 
línri korokban használt készítmény. Zsirtalan, 
ártalmatlan, rögtön gzépit Az egész világon kap¬ 
ható 1 és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit-pouder l K 20 f. három színben kap¬ 
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmat-
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a készítő : : : : : 
FÖLDES KELEMEN gyógyszerész Aradon. 

ABCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES! 
<REKORD> 
kézitáska 

Legújabb minta/ Erős zerge-, angol 
saffián- vág; kecske bőrből minden 
színben 18 cm magas, 21 cm szé-

j les, selyem béléssel, belül toilettel 
l 11 koronáért kapható a készítőnél 
] CSÁNGÓ bőrdíszműves, Bpest, Muzenm-körút 3 . 
Q Pénz-, szivar- és bankó-tárczák oagy választékban. 
n Yidékre a pénz elöleges beküldése mellett portómentes. 

készpénzért és részletre. 
3 sióba teljes berendelés 380 frt, 
mely áll: l háló, ebédlő és szalonból. 
100 szoba állandóan készen raktáron 
a legegyszerűbb kiviteltől a legfino-

mabbig. Képes árjegyzék ingyen. Albam 50 fill. bélyegekben. 
N A G Y I M R E lakberendezési vállalata, 
Budapest, Váczi-körut 9. sz. (Szereesen-u. sarok.) 

BÚTOR 
fl BudaiJzt/LuliüBfürtö 
Nagyszallodájában és Thermal-szállo-
dájában lakás teljes ellátással napon¬ 
ként 10 K-tói feljebb. Minden szoba 
kilátással a Dunára. Kénes iszap-
:::: fürdők és iszapborogatások. :::: 

FIATAL ÉS SZÉP MARADOK 
mert én a iZazat D.G.M. III. 589 párisi szépitő-
apparátust arcz , k a r o k és k e b e l szépí¬ 
tésére használom. A párisi szépilőapparáuis 
«ZAZA» aiitoniatikusan működik, kiszívja a 
bőr és vérből a tisztátalanságot, atmospnera 
nyomás állal. Néhány percznyi használat után 
a beesett arcz, sovány karok és keblek telt 
idomokká válnak s üde színűek lesznek. Rán-
czok, valamint sziirkebőr rövid időn belül tel¬ 
jesen eltűnnek, mitessert azonnal eltüntet. Biz¬ 
tos eredmény. Elismerések a legmagasabb kö¬ 
rökből. Ara használa t i u tas í tássa l K 3 50 (utánvéttel 50 fillér¬ 
rel több). Szépitökazet ta «Zaza», mely l tégely kitűnő arczkrémet, 
l doboz poudret és l darab linóm toilettszappant tartalmaz, — mely egy 

toiletteasztalról se hiányozzék — 5 ko'onáért szállítok utánvéttel. 
R. Hoffmann, Wien, VII., Lindengast e No. 2. B S. 

-l 
o 
N 

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

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

Főraktár Magyarország részére: 

Bpest: Török gyógytár Királyn. 
Kolozsvárt: Dr. Bíró gyógy tár a. 

BORSZEKIPAR 
Kendi Antal Bpest, IV. Károly-u. 2. 

Angol bőrbutor 
renoválása sajit mühelyemben. 

Ebédlő. 
székek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

Ülőbútor Áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

SzékataU-
kltáiok. 

Lancaster fegyverek 
K 26.-tól. Flobert fegy 
verek K 8.50. Piszto¬ 
lyok K 1.-. Revolve¬ 
rek K 5.-től. Kis magyar 
árjegyzék ingyen és bér-
mentve, nagy árjegyzék 
20 f. bélyeg beküldése 
:: mellett. :: 
D U á E K FERENCZ 
fpgyvergyára gőzüzemmel 
Opocno 14. Staatsbalm 
:: mellett Csehország. :: 

Állatkedvelőknek 
ajánljuk' 
Diana-telepünk 

megtekintését, hol minden¬ 
fajta fajebek, fajmacskák 
én f aj nyulak, különböző 
exotikns állatok, madarak, 
diszszárnyasok, fajba-
romfiak, fajgalambok 
stb. kaphatók. Kívánatra ki¬ 
merítő árjegyzékünket díj¬ 

mentesen küldjük. 

DIANA TELEP 
vezetősége 

Posta: Tar, vasút: Pásztó 
(Hevesmegye). 

Értesítés. 
Á polai cs. és kir. haditengerészeti élelmezési hi¬ 

vatal a következő élelmezési czikkeket kereskedelmi 
szokásoknak megfelelően oly minőségi és egyéb 
feltételek mellett óhajt vásárolni, a mint azok az 
ezen vételhez kiállított tUsancenhefte für die aus-
serhalb dér Borsé zu efiectierenden Káufe des 
Marineproviantamtes nach kaufmánnischer Usanceo 
czimü füzetekben megállapittatik, és pedig: 

Kávé: 30,000 kff., czukor 60,000 kg., búzaliszt 
1.000,000 kg., rozsliszt 450,000 kg., kömény 6.000 
kg., rizs 160,000 kg., hámozatlan borsó 50,000 kg., 
hámozott borsó 25,000 kg., bab 20,000 kg., tészta 
140,000 kg., hagyma 9,000 kg., bors 1,000 kg., disz-

Pola, 1909 október 31. 

nózsir 35,000 kg., burgonya 120,000 kg., eczet 4,000 
liter és bor 900,000 liter. 

Az l koronás okmánybélyeggel ellátandó eladási 
ajánlatok mielőbb, legkésőbb azonban 1909. évi 
november hó 30-ig nyújtandók be a ős. és kir. hadi¬ 
tengerészeti hivatalban Polában. A közeltbbi felté¬ 
telek, a melyeknek ismeretére minden ajánlattevő¬ 
nek okvetlen szüksége van, az összes kereskedelmi¬ 
es iparkamaráknál felfekvő «Megjegyzések* ehhez 
az értesítéshez czimü nyomtatványban, valamint 
t Csancenhefte» ez. füzetben megtekinthetők, avagy az 
előbbi nyomtatvány díjmentesen, az utóbbi füzet pedig 
20 f. ellenében az élelmezési hivatalból meghozatható. 

Cs. és kir. haditengerészeti élelmezési hivatal. 

A 16-os Bniwniug 
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 : : 

1 1 1) Z E LL 1 1 . cégnél Budapest, IV., Váczi-ntcza 28. 

Telt kebel elérésére, 
Szép keblet szerez¬ 
ni, ma már nem ké¬ 
pei titkol a hölgy¬ 
világ előtt, a mióta 
a fPi lulea Ori-

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

valóban 
azon tulaj¬ 
donsággal 

liiroak, 

keblei kifejlesztik, mcgsiilárdiljik 
és újjáalakítják, ép ügy a nyak és 
válltsontok öregeit megsíónletil 
az által, hogy a kebelnek kecses 
teltséget kölcsönöznek a nélkül, 
hogy a derekat kibővítenék. A 
k e l e t i p i l u l á k főleg keleti no-
vénykivonatokból készülnek > n 
ártalmas arzéntől teljesen mentfr 
sek. Hatását nem szabad ha>onio 
czélá más külső vagy belső hasz¬ 
nálatra szoleáló szerrel összeg 
veszteni. Egv több mint í " *" 
eredmény a (Milliós Orienta-
l e s hírnevét megerősítette annyi¬ 
ra, nogy ágy » fiatal leánynak, 
mint az asszonynak az fgyeoul 
eszköze arra. hogy telt > szíjára 
kebelre tegyen szert. Könnyo és 
diskrét ketelés. tartós eredmény 
már 2 havi használat után. bgv 
iivegecskí használati utasítással 
6.45 kor., utánvéttel 6.7S kor. F*-
raktár Biidapwten Törők Joffi«f 
VI, Király-iilcia 12- Prígaban 
Fr. Wittek & Co.Wassfrgasse 1» 

HIRDETMÉNY. 
h a t ó s á g , és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a huzási teremben SoraieJíS fl^r ^ ^"f 1^ e U e n o r z ° valamennyi árusítóinál kaphatók. 'isjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjátek 

Budapest, 1909. évi október hó 24-én. Igazgatósága. 
Hasatj. 

Pranklin-Társulat nyomdája. Budapest, 

45.SZ.1909. (56. ÉVFOLYAM. 
8ZBEKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST; NOVEMBER 7. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek .-

Egész évre . 
Félévre _ . 
Negyedévre . 

.„ 16 korona. A « Világkrónikái-\a\.. 
„ 8 korona: negyedévenként 80 fillérrel 
... 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott yiteldij is csatolandó. 

a Biasini gyorskocsija volt a legjobb úti alkal¬ 
matosság, mely több - kevesebb viszontagság 
után még Kolozsvárig is eljuttatta a bátor uta¬ 
sokat. Igaz, hogy «minden harmadik forduló¬ 
nál legalább egyszer feldűlt, de az utasait -
leszámítva egy kis nyelvbeharapást, kók''fol-
tokat, mi egymást — nevezetesebb baj soh'ae 
értei). Legalább így zengi a dicséretét teljes 
komolysággal egy akkori újság, kikelvén a 
vasút ellen abból íaz alkalomból, hogy 1847 
május havában a pest-váczi vonalon két moz¬ 
dony összeütközött. «Hiába, mi mindig meg¬ 
mondtuk : nem kell szeleskedni, lassan járj, 
tovább érszi» Egy füst alaü aztán végez min¬ 
den idők yasútjával és megjósolja, hogy a 
sínszálak mihamarább el fognak pusztulni a 
föld szinéről. 

De hát mégsem pusztullak el. Sőt az a 
lázas munkásság, melylycl a vasút fejlesztését 
hazánk legjobbjai siettették, bizonyítja, hogy 
e nagyok teljes tudatában voltak annak a mér¬ 
hetetlen fontosságnak, melylyel a vasút az 
ország kultúrájának és gazdagságának emelé¬ 
sére bir. 

A HUSZONÖTÉVES KELETI PÁLYAUDVAR. 

KÉPEK A VASÚTRÓL. 
MAGYAR KURIR 1825-ben következőképen 
emlékezik meg az első vasúti mozdony-

«Valami Stephenson nevű anglius 
oly masinát fundált ki, melyet füsttel és forró 
vízzel hajtanak. Higyje a ki akarj a.» 

Azóta nyolczvan esztendő telt el és szegény 
jó Kulcsár István, ha ma felébredne, csodál¬ 
kozva látná, hogy a furfangos anglius bolond 
találmánya alaposán megmételyezte a mi ba-
zánkat is. Fatalpakra erősített sinszálakon 
hatalmas gőzparipák saántják végig szédületes 
sebességgel az országot és naponként annyi 
embert szállítanak messze földre, a mennyi 
azelőtt évszámra se merészelt volna kibújni 
a falujából 

Mi, a kik már a 4—5 órát is sokaljuk az 
olyan utazástól, a melyikre apáink tan jó öt 
napot szántak, el se tudjuk képzelni, hogy 
Tolt idő, a mikor nem gyorsvonat röpítette az 
utasokat a világ egyik végéről a másikra. Pedig 
hát nem ÍB olyan rég ideje^ hogy így van. 

Hazánkban 1846-ban, tehát hatvanhárom 
esztendeje, nyílt még az első magyar gőz-
vasút, mely Pestről Váczra vezetett. Azelőtt 

INDUL A NAGY GÉP. 

K É P E K A K E L E T I PÁLYAUDVARBÓL. — Balogh Rudolf fölvételei. 
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A KELETI PÁLYAUDVAR CSARNOKA. 

Maga Kossuth Lajos már 1847-ben arra is 
gondolt, hogy kiópilteti a fiumei vonalat és 
ezáltal összeköti hazánkat a tengerrel, hogy 
így új utat nyisson a kereskedelemnek és a 
kivitelnek. De mikor röviddel a szabadság-
harcz bekövetkezte előtt lement Fiúméba, hogy 
az ottani intéző körökkel a vasút építését ille¬ 
tőleg érintkezésbe lépjen, már ott találta gróf 
Széchenyi Istvánt, a ki Kossuthot e hazafias 
munkában már megelőzte. 

Mennyire átérezhették e lángelméjű férfiak 
a közlekedés átalakításának fontosságát, lia 
oly napokban, melyek hazánk életét veszé¬ 
lyeztették, százszorosán lefoglalt perczeikből 
még ily tárgyalásokra is szakítottak időt. 

De a közönség is hamarosan rájött arra, 
hogy a vasúti kucsiban sokkal kényelmesebb 
kirándulás esik, mint szekéren, vagy akár hin-
tón. Mert eleintén a vasutat jórészt csak kirán¬ 
dulásokra használták. A palotai kis erdő ün¬ 
nepkor meg vasárnapon ugyancsak hangos 
volt a mnlatozók nótájától és két hatalmas 
vondéglője alig győzte befogadni a sok szom¬ 
jas torkú pestit. 

A kirándulókon kívül csak a vásárosok let¬ 
tek állandó utasai a vasútnak és a közönség¬ 
nek ez a két fajtája szerezte össze az első 
hónap körülbelül tízezer forintnyi jövedelmét. 
Ez a bevétel a mi fogalmaink szerint bizony 
nevetségesen kis összeg, de akkortájt nagy 
eredménynek tartották. A mai vasút jövedel¬ 
mét persze nem lehet ezzel a bevétellel össze¬ 
hasonlítani. Hiszen 1848-ban mindössze 174 
kilométernyi vonal állott készen, a mai háló¬ 
zat pedig meghaladja a tizenhétezret. 

A naponként közlekedő vonatok száma a 
pest-váczi vasút megnyitásakor összesen nyolcz, 
ma pedig 24 óra alatt 1030 vonat jár hazánk¬ 
ban. Ily óriási mértékben emelkedett a vona¬ 
tok száma hatvan év alatt és hasonlóan meg¬ 
nőtt természetesen a pályaudvarokon mozgó 
élet forgalma is. 

A vasút gyermekkorában a kíváncsiak bá¬ 
muló tömegén kívül csak néhányszor telt meg 
naponjként a pályaház várócsarnoka. A kíván¬ 
csiak számát rövidesen leapasztotta a megszo¬ 
kottság, no meg az a tiz pengő krajczár be¬ 
lépődíj, a mit az élelmes vállalkozók szedtek; 
de az utasok száma, több vonat hijján, csak 
lassacskán emelkedett, így aztán megesett, 
hogy óraszámra csendes, kihalt volt az a pálya¬ 
ház, mely a London-szállodától kiindulva, el¬ 
nyúlt egészen a mai pályaudvar csarnoka alá. 

A régi középponti vasúttársaság pályabáza 
fölé iá díszes új csarnokot épített 1876-ban 
az akkori oszt Iák állam vasút, a mely új csar¬ 
nok alól a szó szoros értelmében úgy húzták 
ki a régi, harmincz éves szolgálattól megvén-
hedt épületeket. De az osztrák vasútnak ez 
az új pályaudvara se sokáig gyönyörködtette 
egymagában az utazó-közönséget, mert 1887-ben 
épen huszonöt esztendeje az egyre erősbÖdő 
magyar államvasút Kerepesi-út homokos, ker¬ 

tektől környezett vidékén felépítette a köz¬ 
ponti pályaitdwit. 

Azóta magyar lett az osztrák vasutakból, 
nyugati meg keleti pályaudvar a két pesti 
állomásból. 

Itt is, ott is kora hajnaltól késő éjjelig űzik, 
hajtják egymást az induló vonatok és sza¬ 
kadatlan sorban robognak be az érkezők. 

A sort a környékről jövő helyi vonat nyitja 
meg. Kosarak, bátyúk, puttonyok szállnak le 
róla temérdek számban és szinte eltakarják az 
alattuk görnyedő sok szoknyás palotai asszo-
ayokat. Megindulnak hosszú, egyforma menet¬ 
ben, de alig érnek a kapuhoz, a hol nagy 
buzgósággal keresik elő a legalsó szoknyájuk¬ 
ból a menetjegyet, mikor már új tömeg lepi 
el a csarnokot. 

Készen áll az első induló vonat. A fürge 
podgyászvivők sietve kapaszkodnak fel a ko¬ 
csik lépcsőin és egy szempillantás alatt meg¬ 
találják a legkényelmesebb helyet. Álmosan 
csoszog utánuk a későn kelő fővárosi ember. 
Az iitasok elhelyezkednek. Itt egy kis hangos 
szóváltás, parázs veszekedés bizonyítja, hogy 
az ember csak jókedvében társas lény, amott 
csokorral, virággal elhalmozva, egy gyönyörű 
kis süldő leányka áll a hágcsón és pajkosán 
beszélgetve leplezi az elutazás okozta izgatott¬ 
ságot. Egy elégedetlen képű öreg kisasszony 
végigjárja az egész vonatot, de nem tud olyan 
helyet találni, a minőt keres; egyik-másik 
szakaszból pedig már jókedvű nevetés, hangos 
beszéd hallatszik: olyan emberek találkoztak 
össze, a kik minden helyzetnek megtalálják a 
kellemes oldalát. 

Bucsúzkodó szavak, kézszorítások, ölelések 
az egész vonat mentén. Most megszólal a vo¬ 
natvezető trombitája: a kocsiajtók becsapód¬ 
nak, az utasok az ablakokhoz sietnek, még 
egy-két fontos üzenet, egy sokatmondó pillan¬ 
tás, aztán megindul a vonat. Előkerülnek a 
zsebkendők, hogy lobogásukkal kifejezzék, vagy 
tán leplezzék a gazdáik érzelmeit . . . 

Utána más vágányon ugyanez a kép. 
Az elszakadás nyilt fájdalma és leplezett 

öröme ezerféle formájában! Az élet tarka¬ 
barka változatai ugyan hol nyilvánulhatnának 
meg jobban, mint itt, a hol egy füttyentés 
elválasztja egymástól százszámra az embere¬ 
ket. Ide elhozzák magukkal az otthon hangu¬ 
latát a maga igazságával vagy hazugságával 
együtt. Hosszú ölelkezés, sírás, zokogás nyil¬ 
vánosan, ezernyi ember szeme láttára! Mi, a 
kik oly félve őrizkedünk érzelmi kitörésektől 
még a jó barátaink körében is, itt akárhány¬ 
szor betekintést engedünk a családi élet tit¬ 
kaiba, az emberi élet rejtelmes sötétjébe... 

És ez a kép számtalanszor megismétlődik. 
Az életnek ezt a kaleidoskopszerű változását 
Játjuk mi a pályaudvaron, mikor útra kelünk 
magunk, vagy útra bocsátjuk valamelyik tár¬ 
sunkat. Sokkal jobban elfoglal igenkor a 
magunk dolga, semhogy akár csak egy pil¬ 

lanatra is észrevenniők azt a körültekintő gon. 
ndosságot és fáradhatatlan buzgóságot, a mely. 
lyel sok ezer vasutas dolgozik, hogy nekünk 
a modern vasút kényelmét és biztonságát 
megszerezze. 

Pedig minden készen álló vonat sok, fárad¬ 
ságos munkának az eredménye. A mozdonyt 
rnár jó három órával az indulás előtt befűtik 
a kocsikat megtisztítják, megvizsgálják: nem 
tört-e el valamelyik porczikájuk ? Betolják a. 
vonatot a csarnokba; télen fűtik, nyáron szel¬ 
lőztetik, megpróbálják a fékjét, megkopogtat¬ 
ják még egyszer a kerekeit és tesznek-vesz¬ 
nek, mert akad mindig munka, egészen az 
indulásig. 

Aztán mennyi éberség kell ahhoz, hogy nzt 
a sok vonatot, a muly mindössze néhány sín¬ 
páron jön-megy, kellően fogadják, kellően 
meneszszék. Szinte csodával határos, hogy a 
forgalmi irodában, a hol örökösen kalapál a 
távíró, csilingel a telefon és berreg a blok-
kozó készülék, öl nem veszti a józan higgadt¬ 
ságát az a pár intéző ember. Hát még mikor 
hófúvás, kisiklás vagy más effélék halomra 
döntik az egész menetrendet. Mikor minden 
vonatnál külön meg kell állapítani, hogy 
már indulhat-e, vagy bejárhat-e a csarnokba? 
Nem találkozhatik-e valamelyik elkésett tár¬ 
sával és melyik vágányra mikor kell eresz¬ 
teni? Biz' ez. idegbontó, veszedelmes munka. 

A kik végzik, egy kis elismerést bizony meg¬ 
érdemelnek. Péter Jenő. 

DALOK A SZILVASBÓL. 
i. 

Itt, a kis ahétszilviifás^-ban, 
A zúgó Bakony aljában, 
Zsongó Balaton felett —• 
Napsütésen hanyattfekve 
Szép iratos vadfüvekre 
Hajtom fáradt fejemet. 

A szivemből dalok zsongnak . . . 
— Fájó szív, ha bánatodnak 

.Egy-egy írt, nyugalmat ad : 
E helyet áldd, itt születtek, 
Szép iratos vadfüveknek 
Érzed bennük balzsamát. 

a. 
Felettem bólongó öreg szilvafák ti, 
Arezom simogató illatos virágok, 
Emlékezve sok itt elsírt szenvedésre : 
Ügy-e, csudálkoztok, hogy engem is végre 
— Nyugtalan, bús vándort — megpihenni láttok,. 
Víg-boldognak láttok ? 

Kérditek titkát ez édes változásnak. 
Hol a bíivös dal, mely méltón zengené el? 
- Várjatok... Majd egyszer jön velem Valaki. 

S minden dalnál szebben el fogja mondani: 
Dobogó szivemen dobogó szivével, 
Szerelmes szivével... 

Lampérth Géza. 

MEGÖLT SZERELEM SÍRKÖVÉRE. 
Anna meghalt és Annát eltemettem . . . 
Szép volt, nemes volt, tiszta, mint a hó. 
Ott él ő már csak a nagy emlékekben, 
Minden elomló és elsuhanó. 
Nincs könnyem és nem járok én gyászmezben, 
De Anna meghalt, Annát eltemettem ! 

Vannak ösvények, a melyekre többé 
Nem lép a lelkünk, bár utunk örök, 
Vannak csodafák, nyílhatnak örökké, 
De nekünk egy viráguk letörött, 
Csak sírva járhatnánk egy tündérkertben . . . 
0, Anna meghalt, Annát eltemettem ! 

Ne hozzatok hírt róla, őszi felhők, 
Ne hozzon hírt felőle a tavasz, 
Üdvöt adhatnak néki nyári erdők, 
Engem emléke halkan behavaz. 
Szép volt, nemes volt, szűz volt a szivemben. 
De Anna meghalt, Annát eltemettem l 

Juhász Gyula. 
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A FEKETE VAROS. 
REQÉNT. (Folytatás.) 

Irt» MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

Szoknyasuhogás támadt, madárcsapat rebbe-
éséhez hasonlatos. Csiklandozó muskátli-illat 

áradt szét s üde szellő látszott meglengetni a 
száldokfa (hárs) lombjait s mégis valami külö¬ 
nös ünneplés csend állott be a természetben, 
ú„y, hogy semmi egyéb nem hallatszott a min-
densógben, csak vagy tizenöt pár topán ropó 
gása a kavicsokon, de az a ropogás is muzsika 

volt, 
Pedig dehogy volt csend, dehogy, a korcsma 

előtti elevenség chaotiluis, bántó zsivajjá da¬ 
gadt, muskátli-illat se volt, ellenkezőleg, a 
közeli kőrisfa aranyzöld pánczélú hosszúkás 
bogarai, melyek ellepték, utálatos szagot ter¬ 
jesztettek. Minden csak úgy volt, mint azelőtt, 
kivévén, hogy Kröszter Matild jött arra a 
leányokkal és hirtelen megtörtént a szemel; 
teljes megrészegedése. A részeg szemek aztán 
e<ry kicsit bolonddá tették a többi érzékeket. 

Az öreg úr pajkosán hunyorított Bibókra. 
A helyi (viczinális) kevélység minden kevélysé¬ 
gek közt a legerősebb. 

— No, mit szól ehhez ? He ? A kirakat, he. 
Ilyen is csak Lőcsén van, mi? Hja, hja. Nem 
nekünk való. Tempi passati. Mi ? 

Az átvonuló fiatal hölgyek a nagy látványos¬ 
ságok varázslatos erejével hatottak. Egy sereg 
tündér. Az ördögbe is, nem tréfa dolog. Szép 
leány 'iszen nem ritkaság, minden bokorban 
akad Magyarországon. Egyenként semmi az 
ilyesmi. Ki bámulna meg például egy szép 
paripát? De ki ne bámulna meg szép egyforma 
négy lovat, a mint parádésan megy? Hát még 
egy egész ménest! Vidám és csillogó is lett 
volna az összkép, ha nincsenek talpig gyász¬ 
ban, de így egy temetés részletét vélte az em¬ 
ber látni s ez a melankolikus hangulat ránehe¬ 
zedett és sokat fölszítt a többi érzékek járu¬ 
lékából, így csalják egymást az érzékek is az 
osztozkodásoknál. . . 

- Szépek, — dünnyögte Bibók úr gépiesen, 
mint olyan ember, a ki nagyon el van merülve 
szorgos munkába. 

A mint hogy tényleg lázasan gyors munkát 
volt kénytelen végezni. A kis pesztonkát villám-
hirtelen felöltöztette képzeletében ugyancsak 

MEGÉRKEZETT A VONAT. 

hasonló finom, csipkés fekete ruhába és a 
mint kettesével, hármasával elsétáltak mel¬ 
lette a kisasszonyok, mindenikhez odaállította 
összehasonlítani, és hát csodák csodája, mind¬ 
nél szebb volt a kis pesztonka. Az öreg fe¬ 
csegő bácsi e közben egy kedves, filigrán 
alakra mutatott: 

— Ez ott a dúsgazdag Blum Katicza. 
Bibók egy szempillantás alatt megvizsgálta. 

«Bomoljak meg, ha nem szebb ennél is», gon¬ 
dolta magában, majd hangosan, mohón kér¬ 
dezte : 

— Hát a Quendel-kisasszony melyik? 
— Az. már férjhez ment, — felelte a min¬ 

dentudó lőcsei aggastyán. 
Bibók szinte elszomorodott, hogy férjhez 

ment. Nem tört volna bele a dereka, ha be¬ 
várja, míg őt is előbb összehasonlítja Bibók a 
kis pesztonkával. De most egyszerre hátra hő¬ 
költ és tátva maradt a szája. 

Jött a legszebb. Egy deli kurucz hadnagy-
gyal beszélgetve jött. (Jaj neked, kis pesz¬ 
tonka !) Majd olyan magas volt a kisasszony, 
mint a tiszt, egyenes tartású, mint a szarvas, 
hajlékony, ringó test, mint a gyíké, a mellett 

A KELETI PÁLYAUDVAR ÉRKEZÉSI OLDALA. 
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kecses, finom arcz, üde, mint a kinyílt rózsa, 
a kinyílás első napján a hajnali órákban. Ez 
már nem is leány, ez már több, ez már tü¬ 
nemény. 

— Tyüh ! — szisszent fel Bibók. — Hajajaj! 
(Többet nem mondott. Ebben benne volt bámu¬ 
lata, elcsüggedése és hátrálása.) 

— Valami Otrokócsy Rozália, — magyarázta 
a fecsegő öreg úr. — Helyes kis macska, mi? 

Bibók a kisérő tisztre vetett egy pillantást. 
Felismerte. 

- A tiszt a vőlegénye ? - - tudakolta az 
öregtől. 

— Nem hiszem. Ez alkalmasint csak olyan 
mellékimádó, a ki udvarolni tanul rajta. Ez 
egy Görgey-fiú. De nem azé a bizonyos Gör-
geyé, a ki nekünk ezt a nagy bajt csinálta. 
Ennek az apja becsületes ember. A fiú se rósz. 
Dicsérik. És elég csinos is. Hanem azért a 
szép Rozáli mégse neki nyílik. A hir legalább 
azt veri, hogy a mi fiatal Fabricziusunk lesz a 
férje. Érdekes, hogy ez a Görgey vágta le egy 
párbajban a Fabriczius fülét s ;most megint 
egy leánynak udvarolnak. 

— Hallom, szeretik ezt a Fabricziust Lőcsén. 
- Szemünk fénye, uram. 
- És mit várnak tőle ? 

— Mindent. Végtelen ügyes fiú. Megvan ab¬ 
ban minden, a mi egy derék embernek kell, 
nem hiányzik annak se erélye, se tudománya, 
semmije. 

- DÜ az egyik füle mégis hiányzik, •— ne¬ 
vetett Bibók, nem állhatva a túlságig vitt ma¬ 
gaszta lást. 

- Épen ez a hiányzó fül az ő népszerűségi 
tőkéje. Azért választottuk meg szenátornak, 
mert az ő gyűlölete Görgey ellen még ezzel a, 
hiányzó füllel hosszabb, mint a többieké. 

Bibók gúnyosan mosolygott. 
- Ugyan hagyjanak fel ezzel a vitézi hado¬ 

názással, tisztelt uram. Hiszen nem akarnak 
maguk Görgey vei szemben semmit. Lármáznak 
és nem csinálnak semmit. Nem is tudnak csi¬ 
nálni. Bevárják, míg meghal végelgyengülésben 
az emberi kor végső határán s akkor azt fog¬ 
ják mondani: Erős várunk nekünk az Isten, 
íme, megsemmisité ádáz ellenségünket. 

Az öreg úr felelni akart valamit, mikor a 
szemben levő forduló útnál ismét látható lett 
a Kröszter-intézet, már megkerülte a sétány¬ 
nak ezt a legtávolabbi köröndjét, mely a tavat 
övezte s hol a legritkább virágok voltak elhe-
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örvendező gesztusokkal ölelvén át az érkezőt 
kit az láthatólag boszantott, tekintettel tiszt' 
fekete ruhájára, melylyel nagy ellentétben állt 
a Bibók piszkos, zsirpecsétes öltönye. 

- Ejnye, hát no fojtson meg. Huh, minden 
csontom ropog. Bibók úr, legyen esze! Azután 
be is piszkít. 

- Álruha, — mentegetőzött Bibók és elbo¬ 
csátotta. 

- Hívott, hát jöttem. 
- Nagyon örülök, de menjünk ki innen a 

mezőre, sok mondanivalóm van. Ott magunk 
leszünk és szabadon beszélhetünk. 

Elhagyták a kertet és a barázdán a Flanger 
Jánosék borsóföldje mentén a kenderáztatók 
felé vették útjokat. 

Kiébe úr törte meg a csendet. 
- Nos, rágondolta magát ? 

Bibók úr hallgatott egy perczig, mintha ne¬ 
hezére esnék a vallomás, azután sóhajtott és 
így szólt: 

- A szegénység gonosz gazdája az ember¬ 
nek, sok olyat parancsol, a mitől a lélek el¬ 
fordul. Hát én arra határoztam magamat, hogy 
lehámozom kegyelmetekről ezt a sok fekete 
r u h á t . . . ha becsületesen megfizetik. 

VASÁENAPI ÚJSÁG. 933 

lyezve, a teljes, vagy mint akkor nevezték, a 
dupla ibolyák, székfüvek és mákvirágok, kalász¬ 
virágú nárdusok, a híres obruta-bokrok és a 
hajdan való Lippai érsek csodás kertjéből szer¬ 
zett új tulipánok. Ezeknek nézésébe merülve, 
úgy látszik, még egyszer körülmennek, de most 
megszaporodva, mert ime, már Fabriczius is 
ott van az Otrokócsy-kisasszony oldalán. Az 
öreg úr megpillantván őt, a helyett, hogy fe¬ 
lelne Bibóknak, beérte egy halk, jelentőségtel¬ 
jes figyelmeztetéssel: 

— Pszt! Megjött. 
Bibók szétnézett erre és ő is megpillantá, de 

a másik oldalról, a szuszogva érkező Kiébe 
urat, elrémülve szögezte tekintetét a fecsegő 
öregre. 

— Hogy tudja?— dadogta megsemmisülten. 
— Hiszen látom, — szólt a mindentudó öreg. 
Szerencsére csakhamar kibontakozott a hölgy-

csoport és Bibók úr is látta még egyszer Otro-
kócsy Rozáliát két tűz között, jobbról mellette 
Görgey Gyurit, balról pedig a szöszke, nyúlánk 
Fabricziust, a kit Béláról ismert. 

Megértvén a helyzetet, megkönnyebbült lélek¬ 
kel ugrott most már fel és Klebéhez sietett, VONATOK INDULÁS ELŐTT. 

INDUL A VONAT. 
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- Elhozta az írást? 
— Itt van. (A mellére ütött.) 
- Nem mutathatná meg? 
- Dehogy nem. 

Kihúzott a belső zsebéből egy négyrétben 
összehajtogatott fekete viaszkosvásznat, abból 
vett ki egy megsárgult ivet. Kiébe úr belepil¬ 
lantott s gondosan megvizsgálta a pecsétet, 
majd visszaadta. 

- Ez rendben volna. És mit kér érte ? 
- Négyszáz aranyat. 
- Az sok. Mit gondol. . . 
- Egy alispán feje nem közönséges tök, -

jegyzé meg Bibók. - - Nem adom olcsóbban. 
Hiszen nem ettem nadragulyát. 

- Alispánfejeket mostan olcsóbban is lehet 
kapni, — vélte Kiébe úr. 

- De itt nem csak a fejről van szó, hanem 
Lőcse város becsületéről is, — vitatta Bibók. 

- Igen, de négyszáz arany ma olyan pénz, 
hogy nem minden ládában akad. 

- Mindegy, egy polturát se engedek, -
hánykolódott Bibók. - - Nem lehet. Egy Gör-
geyvel szemben. Én legalább nem tehetem. 
Nekem jó emberem volt, fölkarolt, ezredessé 
tett. Az ilyen embert meg kell becsülni. Nem 

dbatom négyszáz aranyon alul. Beláthatja 
.jje jzy elmed. 

KÍebe úr nem látott be semmit. Méltóságtel¬ 
jesen, vonogatta a vállát. 

l Hiszen én végre se bánom. Nem az én 
W.nzemből megy. Én csak azért faragnék le az 
Ljzegből, hogy foganatja legyen a működé¬ 
semnek. Mert ha már a történelemre dolgo¬ 
zom, nem szeretném, hogy szétmenjen az alku 
egy'pár ostoba arany miatt. Hiszen nekem 

] semmi hasznom belőle. Nekem csak az öntudat 
"keli, hogy ha egyszer az öreg Kiébe behunyja 
a szemét, azt mondják az emberek a temeté¬ 
sén : «Derék ficzkó volt, ő húzta ki Lőcse vá¬ 
rosát a kátyúból, hanem azt nem mindenki 
tudja.» Talán a templomfal mellé is temetnek 
(kevélyen csillogtak a szemei), meglehet, oda 
dugnak, de bizony vékony haszon az is. Én 
csak azért mondom, mert négyszáz aranyat 
nem tudom hol vesz a magisztrátus olyat, a 
miről ne kelljen nyilvánosan beszámolni. A vá¬ 
ros tyúkja jó tojó, az igaz, de a mi sok, az 
mégis horrendnm sok. Hanem hát elmondom 
a bírónak s lesz, a mi lesz. 

Hosszan tárgyaltak még azután, leülvén a 
A NYUGATI PÁLYAUDVAR EGYIK RAKODÓJA. 

TOLATÁS A NYUGATI PÁLYAUDVARON. 

érdemesebb megint a székestemplom falába te-
mettetni.) 

Most már gyorsan megegyeztek a többi pon¬ 
tokra. Kiébe megígérte, hogy még ma este bár¬ 
mily későn közli a bíróval megérkezését s döntő 
választ kér holnapra. 

- Miképen tudhatom meg az eredményt ? — 
kérdé Bibók. 

- Hova menjek megmondani ? 
- Én itt a kerti vendéglőbe vagyok szállva, 

még pedig Tropszky név alatt. Az emeleten 
van egy kis szobám. El ne felejtse Kiébe bácsi, 
Tropszky Antal. 

Elválván, egymástól, Bibókot igen boszan-
totta a száz arany. Épen a szegény kis pesz-
tonka részét gereblyézte el az öreg Kiébe. A ven¬ 
déglőbe érve, felment a szobájába, nem mert a 
sokadalomba elvegyülni. Kárász uramat meg¬ 
kérte, hogy miután a feje fáj, küldjön fel neki 
valami könnyű, betegnek való maradékokat. 

Hát a kis pesztonka vitt fel neki később egy 
malaczfejet, egy tányér ludaskását és egy büty¬ 
kös kancsóban bort (a többi edény, úgymond, 
mind odalent van igénybe véve). 

kenderáztatók mellett egy sziklára. Bibók e 
közben nagy hibát követett el, némi apró ba¬ 
ráti kölcsön iránt terjesztvén ki csápjait Kiébe 
felé. Három tallért kért addig is, míg az ügy 
lebonyolódik, elmesélvén, mikép lopták el az 
erszényét tegnap a bliniczai korcsmában, a hol 
egy jó ebéd után állítólag elszundikált. 

- Mic&oda? — pattant fel Kiébe úr meg-
botránkozva, szörnyű haraggal. — Kegyelmed¬ 
nek egy futó dénárja sincs s mégsem enged a 
négyszáz aranyból? Hát van ehhez fogható 
könnyelműség a világon? Ember, ember, éhen 
akarsz elpusztulni csupa pénzéhségből! Hal¬ 
latlan szemtelenség, egy poltura nélkül itt állni 
és ilyen hangon követelni egy garmada ara¬ 
nyat. Úgy? Jó tudni, hogy egy grislije sincs. 
Hisz ez akkor más. Hát enged száz aranyat, 
vagy nem enged ? 

- Lehetetlen, mondtam már az okokat. 
- Akkor nem kapja a három tallért se, Is¬ 

ten áldja meg . . . 
- Engedek, — hörögte Bibók. 
- Most már bízom az üzletben, - - dör¬ 

zsölte Kiébe a kezeit megelégedetten. 
(Elhitette magával, hogy most újból száz 

aranyat mentett meg a városnak. Ennyivel is 

• 

PIHENŐ KOCSIK. 

K É P E K A N Y U G A T I PÁLYAUDVARRÓL. — Balogh Rudolf fölvételei. 
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Bibók igen nyájas volt a leánykához, meg¬ 
kérdezte, hogy hívják. 

— Engem Műinek neveznek. 
— No hát gyere ide, kis Mili. Mit, te félsz 

tőlem ? Ejnye, túrom megtúrom, bizony mind¬ 
járt beléd harapok, ham, megeszlek. 

Nagy vörös tenyerét a selymes lenhajára tette 
s egypárszor végighúzta rajta . . . valami külö¬ 
nös édes érzés volt. 

— Beh jó fogása van a hajadnak, Milike. 
Vannak-e testvéreid? 

-Egy. 
— Hol van ? 
— Ott van Görgőn. 

- ő is szolgál? 
- Nem, ő nem szolgál, csak ón szolgálok. 

Egy jó úr magához vette s ott úgy kényezte¬ 
tik, mint akár egy kisasszonyt. Azt mondják, 
hogy annak az úrnak is van valahol egy leánya, 
a ki majd egyszer hazakerül s akkor ott találja 
a komornáját, a kit előre kineveltek a szá¬ 
mára. 

— Hogy hívják a testvéredet ? 
— Vandának. 
— Van olyan csinos, mint te ? 

- Csinosabbnak kell lenni, mert az az úr 
megnézett mindkettőnket, aztán őt választotta. 
Ha én lennék a csinosabb, engem választott 
volna. 

— És hogy hívják azt az urat? 
— Görgey Pálnak. 
Bibók elkomorodott, valami lelkiismeretfur-

dalás-félét érzett Elmúló tünet volt az nála, 
mint más embernél a csuklás, csak inni kellett 
rá egy kortyot No, azt meg is cselekedte a 
butykosból, de azért dohogott magában. Mégis 
szörnyűség, hogy engedtem, hogy száz aranyat 
engedtem. Egy ilyen jó embert adjak én oda 
háromszáz aranyért? Soha! Inkább dögölj meg 
éhen, Bibók Zsigmond! (Haját felborzolva, fel 
a alá kezdett futkosni a szobában, mint egy 
haragvó vadkan. Mili ijedten osont ki a szobá¬ 
ból) De hát mikor fel akar akasztatni. Mindegy, 
mégsem kellett volna odaengednem a kis pesz-
tonka részét 

Egész éjfélig kerülte az álmosság, az utolsó 
vendégek már tiz órakor elmentek, mert a zár¬ 
órán otthon kell lenni. Bibók nehéz lépteit 
még mindig hallani lehetett odafönt 

Másnap mindjárt délután Kiébe úr kereste 
feL Még az ebédnél találta s suttogva beszél¬ 
gettek a vadgesztenye alatti kis asztalnál. Ká¬ 
rász uram észrevette, hogy dolguk van együtt, 
hát nem ült oda. 

- Széna-e vagy szabna? 
- Hát még semmi se. Gosznovitzer uram¬ 

nak tetszik a dolog. Ma délelőtt magához hí¬ 

vott egy pár jelentősebb szenátort magántanács¬ 
kozásra s előadta a tervet. Gosznovitzer érzi, 
hogy tennie kell valamit, erősen nyomja már 
a közvélemény. A szenátorok is azon a néze¬ 
ten voltak, — persze eskü pecsétje alatt, zárt 
ajtók mögött folyt a tanácskozás, csak én tu¬ 
dom, a kit behívtak maguk közé s odaültettek 
a zöld asztalhoz, - - azon a nézeten voltak, 
hogy meg kell venni az okmányt. Az egy Fab-
riczius ellenezte, végképen ellenezte. 

- Ostoba tacskó ! 
— Ha valaki megbuktatja a tervet, akkor 

Fabriczius az. Azt mondja, hogy ez a mód 
nem méltó Lőcséhez. Lőcse boszút áll, ha áll, 
a saját erejével . . . 

- Marha. 
- De nem mint árulkodó, mint denuncziáns. 

A ki el nem pusztul, azt mondja, a megalázás-
ban, elpusztul, ha méltóságának palástját le¬ 
veti, a szemétben. 

— Nem tudták kidobni? 
— De 'iszen szépen érvelt. Igaz, Goszno¬ 

vitzer se hagyta magát. Sok esze van annak az 
embernek. Azt állította, hogy ez talán áll a 
magánszemélyre nézve, mert az vérből és hús¬ 
ból van s a vér forr s a hús átmelegszik tőle, 
az inak megfeszülnek, de egy város házakból 
áll és mindenféle más javakból, melyeket gene-
rácziók gyűjtöttek s egyetlen nemzedéknek egy 
rósz pillanatban fogamzott dölyfös gondolatért 
koczkáztatni nem szabad. Megengedi, úgy¬ 
mond, hogy a boszú kielégítése most közszük¬ 
séglet, sőt ezt maga is látja, de úgy gondolja, 
hogy a hatóságnak az a czélja, az ilyen köz¬ 
szükségleteket minél olcsóbb módon, minél ke¬ 
vesebb koczkázattal kielégíteni. Ha intrikával 
lehet, az intrika is jó. Mert a dicsőség szép 
dolog ugyan, de a város sorsa nem azért van 
a tanács kezébe letéve, hogy a tanács felbok-
rétázza magát olyan virtus-cselekedetekkel, me¬ 
lyek szépen hangzanak, mint a harangok dia-
dalmi zúgása, de később kisüljön, hogy biz' az 
temetési harangszó és hogy . . . valami gyö¬ 
nyörűen fejezte ki magát. . . megálljunk csak... 

- Ejh, hagyja a pokolba a kifejezéseit, — 
vágott közbe Bibók türelmetlenül, — mit bá¬ 
nom én . . . Mondja meg már egyszer, mit vé¬ 
geztek ? 

— Azt, hogy ma este tiz óra után ide jön 
maga a biró kegyelmedhez, fölkeresi a szobájá¬ 
ban és ha alkalmasnak találja az iratot, kifizeti 
érte a háromszáz aranyat. (Folyt. k5y.) 

SZÜRY DÉNES. 
1849—1909. 

Egy igazi finom, művelt magyar emberrel, 
csiszolt, minden szép dolgot nemesen élvezni 
tudó lélekkel, nagy tudású és erős judicziumú 
agyvelővel van kevesebb, mióta Szüry Dénes 
meghalt. Nekünk pedig egy régi, kedves mun¬ 
katársunkkal, a ki újabban betegeskedése miatt 
mind kevesebbet írt ugyan lapunkba, régebben 
azonban nagy tudással, a drámai művészet ég 
a színi irodalom mély megértésével írt színi 
bírálataival s sok egyéb czikkével sok ideig 
egyik oszlopa volt a «Vasárnapi Ujság»-nak. 

Szüry Dénes abból a fajtából való volt, a 
mely a kultúrának legszebb virága mindenütt. 
Született amateur, a kinek élete középpont¬ 
jában áll a szép dolgok élvezete, a művészet, 
az irodalom, a színház, az élet többi dolgai 
csak másodrendű járulékai ennek az egynek. 
Élvezni mindent, a mi szép, nem a szórakozás 
olcsó örömével, hanem mély penetratióval, 
egész lényében átlelkesülve, minden szellemi 
erőt erre használva fel. A szépet keresni min¬ 
denütt és mindenben, ennek a vágynak föl¬ 
áldozni az élet kényelmét, a világi karriert, 
mellékesnek tekinteni minden egyebet. Ez volt 
Szüry Dénes egyéniségének lényege. Még a 
külseje is mintha ezt a lelki diszpozicziót 
akarta volna jelképezni. Kicsiny, vézna, gyönge 
szervezetü ember volt, csak okosságtól és jóság¬ 
tól sugárzó arcza volt jelentékeny egész fizi¬ 
kumában; mintha nem is élt volna fizikai, 
csak szellemi életet. 

Hivatalnok volt, nagy tudása, szilárd jelleme, 
kötelességtudása révén szép pályát futott meg: 
miniszteri tanácsos volt a vallás- és közokta¬ 
tási minisztériumban, az elnöki ügyosztály 
vezetője gróf Csáky Albin minisztersége alatt. 
A hivatalos életben is megőrizte lényének 
eszthetikai jellemét, előkelő udvariassága, mél¬ 
tányossága, igazságszeretete tették munkás¬ 
ságát rokonszenvessé. Gróf Csáky miniszterrel 
annyira azonosította magát, hogy lemondása 
után maga is nyugalomba vonult s azóta 
teljesen tanulmányainak s az irodalomnak élt, 
közben sokat betegeskedve, de mindig dolgozva. 
Legtöbbet a «Vasárnapi Ujság»-ba dolgozott: 
a kilenczvenes években ő írta lapunk színi 
kritikáit, a melyek akkor az elsők közé tar¬ 
toztak a maguk genre-ában. A darabnak és a 
színész játékának mély megértése, mondani 
valóinak világos és eleven kifejtése, szellemes, 
finom stíl tették ezeket a kis essayket jelen-
tékenynyé s szereztek nekik nagy tekintélyt. 
Az együtt-dolgozás révén szíves, benső viszony 
fejlődött ki közte s lapunk szerkesztősége között 
s ennek révén volt alkalmunk megismerkedni 
az ő nemes, gazdag, előkelő gondolkodásával, 
szeretetével az irodalom iránt, Ítéletének mél¬ 
tányosságával. Mindent, a mi szép volt, verset, 
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énvt drámát egyaránt tudott élvezni, akárki 
• ta • elfogultság nem korlátozta. Színi bírála¬ 
tait 'könyvalakban is kiadta Drámai impresz-
vriók czímmel s akkor ez a munkája általános 
TftSV figyelmet keltett és nagy megbecsülést 
jtérzett neki. Örült a sikernek, mert érezte, 
óév megérdemelte. Máskülönben inkább 

terülte m int kereste a feltűnést és a szerep-
test sokat írt névtelenül is, egy régebbi mun¬ 
kái át, egy kötet igen szép visszaemlékezést, 
csak'kézirat gyanánt nyomtatta ki, a nyilvá¬ 
nosság elé nem bocsátotta. Az utazást is nagyon 
szerette értette és tudta élvezni; Mosolygó ég 
és Rajzok czímű könyvei is nagyobbára úti 
emlékekből állanak. Ezeknél művészibb úti¬ 
rajzokat nagyon keveset írtak nálunk. Külö¬ 
nösen Olaszország vonzotta bájos tájképeivel, 
csodás művészetével, napfényes egével. 

Nem becsvágy, hanem igazi lelki kényszer 
tette íróvá s ezért csak akkor és arról írt, a 
mikor és a mire a lelke vitte. Nagyon sokat 
nem is bírt dolgozni, mert gyönge szervezete 
nem győzte a sok munkát. E mellett igen 
sokat olvasott. Eitka szép könyvtára volt, 
különösen becses hungaricumokban gazdag s 
a<rglegónyi lakásában bejárta, íróasztalánál 
ülve, a világirodalomnak úgyszólván összes 
területeit. S hogy mennyire szerette íróit, mily 
gonddal, megértéssel és megbecsüléssel tudott 
foglalkozni velük, mutatják fordításai, A Kis- A mauzóleum bejarata. 

A sarkophag. 

köt, és végül a titkos tanács elnökét méltán 
nevezheti a történelem nemcsak a modern 
Japán egyik megalkotójának, de az újjászüle¬ 
tett nagyhatalom igazi kormányzójának. 

Ito élete a mennyire változatos, épen any-
nyira mozgalmas is volt. Mint vagyontalan 
szülők gyermeke, a társadalom alsó rétegéből 
emelkedett nemzetének élére. Az életet meg¬ 
ismerte korán, a legsötétebb oldalairól épen 
olyan jól, mint később teljes fényében és ra¬ 
gyogásában. 

A hosszadalmas és viszontagságos külföldi 
vándor-út, mint olyan sok nagyreményű fiatal 
japánra, Itóra nézve is döntő befolyással birt. 
És annyi csodálatos körülmény, váratlan for¬ 
dulat, mely a vagyontalan, de ernyedetlen 
szorgalmú vándorlegény Odisseáját jellemzi, a 
legcsodálatosabb jelenség kétségkívül a psycho-
logiai momentum. A tény, hogy miképen tudja 
akis igénytelen és alapjában tájékozatlan sárga 
ábrázatú suhancz Európa kultúrájának intéz¬ 
ményeit felfogni és hatalmának eszközeit meg¬ 
érteni. De még ennél is meglepőbb, hogy a 
mit látott és a mi annyira eltérő volt mind¬ 
attól, a mit hazájában ismerhetett, idővel mint 
létesítette is saját nemzete dicsőségére. 

Ito alig tért vissza a felkelő nap országába, 
azonnal munkához is látott. A feudális viszo¬ 
nyoknak parlamenti kormányzásra történt át¬ 
változásában oroszlánrésze volt. A képviseletet 

A KÉSMÁRKI RÉGI EVANGÉLIKUS FATEMPLOM. 

faludy-Társaság számára lefordította Goncourt 
híres regényét, a Zemganno fivérek-ei; nagyon 
kevés regényt fordítottak magyarra azzal a 
szinte túlságos gonddal és lelkiismeretességgel, 
mint ezt. Másik fordítása, az angol Fielding 
Jones Tamás-& most van sajtó alatt s szintén 
a Kisfaludy-Társaság kiadásában fog megjelenni. 

Az utóbbi években jóformán folyton bete¬ 
geskedett. Érdeklődését minden iránt megőrizte 
mindvégig, de dolgozni már mind kevesebbet 
tudott. Mind kevesebbet lehetett látni színház¬ 
ban, a Kisfaludy-Társaság ülésein - - e tár¬ 
saságnak 1893 óta tagja volt - - s a kik 
összeköttetésben voltak vele, azokat nem érte 
váratlanul halála híre. De a veszteség érzése 
ezzel nem kisebb, mert értékes embert vesz¬ 
tettünk el benne, a kinek értéke sokkal több 
volt annál, a mit elárult. A mi legbecsesebb 
volt benne, azt magával vitte a sírba, nem 
találjuk meg irodalmi munkáiban. 

VISSZAEMLÉKEZÉSEK ITO HERCZEGRE. 
i. 

Nippon koronázatlan uralkodója. 
A számos kiváló és híres ember közül, kik¬ 

kel kelet-ázsiai utazásaim alatt találkoztam, 
egyik se volt ünnepeltebb és hatalma egyik¬ 
nek se volt nagyobb Ito herczegénól. 

Az egykori pártvezért, majd miniszterelnö-

Az ünneplő közönség bevonulása a templomba. 

THÖKÖLY IMRE HAMVAINAK VEGLEGES ELHELYEZÉSE A KÉSMÁRKI MAUZÓLEUMBAN. - Jelfy Gyula fölvételei. 
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a német Reichsralh mintájára szervezte. Kabi
netet alkotott, melynek sokáig ő maga volt 
miniszterelnöke. Nem létezett olyan nemzeti 
kérdés, melynek eldöntése ne függött volna 
a legfelsőbb fórumon ő tőle. Egy szóval Ito 
herezeget méltán nevezhették Japán koronázat
lan uralkodójának. 

IL 
Ito mint politikus és diplomata. 

Az angol-japán szövetség eredménye isme
retes. Hogy kinek jutott abból több előnye, 
ma már szinte világos. Hogy az ázsiai angol 
gyarmatokat elsősorban Japán fogja veszélyez
tetni és egy napon esetleg Ausztráliát fogja 
megtámadni, kétséget nem szenvedhet. 

Itp méltán lehet büszke műveire. Ha bel
politikai tevékenységének köszönhető a nem
zet újjászületése és nagyhatalommá való emel
kedése, viszont ügyes külpolitikája és furfan
gos diplomácziájának érdeme, hogy a kis 
szigetvilág népe megverte a muszka Góliátot. 

Hogy a sárga ellenség meggyőzte a fehér 
seregeket, első sorban az Ito műve. Ha keresz
tül nem viszi az angol-japán szövetség meg
kötését, ha nem biztosítja a nagy tengeri ha
talom semlegességót és mindenekelőtt ha nem 
szerez angol piaezon pénzt a háború viselé
sére, Japán ma nem uralná Kelet-Ázsiát. . 

A végre Portsmouthban megkötött béke kö
rül Ito herczeg érdemei nem csekélyebbek. 
Mai napig kevéssé ismert, hogy Japán a há
ború vége felé mennyire szorult helyzetben 
volt. A seregek teljesen ki voltak merülve, az 
államkincstár végképen kiürült. Oroszország
nak ha csak némi tájékozása lett volna Japán 
szorult helyzetéről, mindössze türelemre lett 
volna szüksége ós kitartásra, hogy elfoglalt 
területeit megőrizhess*. 

Ha a világ el volt csodálkozva Japán eny-
nyire mérsékelt békefeltótelei felett, annak oka 
épen abban van, hogy a való helyzetet az 
ország határain kívül senki nem ismerte, az 
ország határain belül pedig csak nagyon ke
vesen. 

Ito volt az, mint a nemzet valódi vezetője, 
ki első sorban a legyőzött Oroszország érzé
kenységét akarta kímélni ós lehetőleg elke
rülni, hogy ott a revanche politika éledjék fel. 

Megtanulta Bismarcktál, hogy a diadal túl
ságos fénye, a mértéktelen harczisarcz és az 
ídőelőtti területfoglalások milyen'nehéz és foly
tonos áldozatokba kerülnek a nemzetnek. Az 
Ito politikája Kelet-Ázsia lassú, de követke
zetes meghódítására irányult. A szomszédos 
birodalmakat óhajtotta először nemcsak uralni, 
de teljesen átalakítani, mielőtt egy lépósael 
ismét előrébb tört volna kitűzött czélja felé. 

' / ' ' . . . . ' • • 

III. 
Ito Korea diktátora., 

Az 1907-ik év nyarán láttam viszont Nip-
pon koronázatlan uralkodóját. Uralkodott a 
szó legszigorúbb értelmében, még pedig telje
sen korlátlanul. A meghódított területek az ő 
hatalmas jogara alá kerültek. Koreának Ito 
volt akkor a minden felett rendelkező ós 
mindenható imperátora. 

Érdekes napok voltak. Minden reggel egy-egy 
új meglepetést hozott. Kormányválságok, ost
romállapotok, zendülések, rögtönitéletek végre
hajtása egymást váltották. A máskor nyugodt 
Chosen a «hajnali csend országa* folytonos 
lázadások és kegyetlen vérontás mezeje lett. 

Nippon vaskormányzója nem szerencsés 
Korea újjászervezésevei. Elsősorban számítá
son kívül látszott hagyni e nép passzivrezisz-
tencziájának teljes erejét, másodszor nem ál
lottak rendelkezésére kellő képzettségű végre
hajtó közegek. 

A japán adminisztráczió úgy Koreában, mint 
a többi foglalt terüle.teken, Formosában, Sha-
kalten szigetén vagy Mandsmia déli részein 
egyaránt túlszigorú, sőt sokszor zsarnoki. Az 
alkalmazottak megannyi alacsony műveltségű 
egyenek, kik hatalmokkaí a legtöbb esetben 
visszaélnek. 

Ito a helyzettel tisztában volt, de egy nap
ról a mamkra nem szervezhetett egy új meg
bízható kellőleg képzett és elsősorban tapin
tatos hivatalnoki kart, igy ő maga is mind
untalan szélsőségre hagyta magát ragadni, és 
nem egy rendelete sértette meg a nép önér-

ITO HERCZEG, A MEGGYILKOLT JAPÁN ÁLLAMFÉRFI. 

zetót, nem egy túlszigorú parancsa boszulta 
meg magát. 

A legkegyetlenebb mindez eljárások között 
kétségkívül a szerencsétlen és annyi megpró
báltatáson átment császár detronizálása. 

A detronizálás, melynek mozgalmas és ke
gyetlen perczei alatt magam is ottan voltam, 
a mennyire téves, épen annyira felesleges el
járás volt. A tehetetlen és annyi megpróbáltatá
son átalment Li-Hsi alapjában úgy sem uralko
dott. Útjában soha se lehetett az új rendszer
nek, mert évek óta mint fogoly élt palotá
jában. 

IV. 
A diktátor vaskeze. 

A rettenetes júliusi éjét soha se fogom el
feledni. Az" utczar liarcéók szívfacsaró jelene
tei, a gárda felkonczólása, a szerencsétlen 
császár agóniája örökre emlékében marad mind
azoknak, kik a válságos perczeknek tanúi 
voltak. 

Ito herczeg, mintha maga belátta volna 
tévedését. Lehetetlen, hogy ne hatottak volna 
reá a vérlázító jelenetek. Az utczákon patakzó 
vér, a házakból kihallatszó jajvesjéklés, a 
palotában felhalmozott hekatombák a leg
kegyetlenebb szivet is megindították volna. 

Utoljára találkozva Ito herczeggel, nagyon 
nyomott hangulatban találtam. Korea kor
mányzása több gondot, adott, mint gondolta 
volna. Tervei minduntalan nehézségekbe üt
köztek. A felkelések országszerte szaporodtak. 
A gyűlölet mind hevesebb", kifejezéseket nyert. 
Míg végre maga Ito herczeg kormányzó saját 
élete egy pillanatra se volt biztonságban. 

Ito kétségkívül nagyon okos ember volt, dé 
számításon kívül hagyta egy egész nép haza
szeretetét. Legyenek a koreaiak bármennyire 
elmaradottak, bármennyire gyengék ós hibá
sak, de szivük mélyén, mint a világ bármely 
más népfajának, ottan szunnyad a haza sze
retete. 

Koreáról írt tanulmányom, melyet búcsú
záskor átadtam a vaskormányzó Ito herczeg-
nek, a sors különös játéka folytán e szavak
kal végződött: «Politikának mint egyéneknek 
megvannak saját erkölcsi kötelességeik. A Ne
mesis mindenkor megbünteti a vétkest — csak 
az erényt koronázza a dicsőség..* 

Gróf Vay Péter. 

HÉT SZILAJ CSIKÓ 
Elbeszélés. 

Irta P . Á b r a h á m Ernő. 

Lassan-lassan sápadni, halványodni kezd
tek az alkony bíboros, lilás szinei; elébb a 
vérvörös fogyott el, utoljára, mire az ég kékje 
is megszürkült, a fényes sárga sávok. Azután 
ráborult a pusztára a csendes nyári este. Fel
feltámadó suhanásos enyhe szelek hűsítgették 

a rekedt meleget. Eóvedező ezüstös pontok 
rezzentek meg az égen, erőre kaptak az egyre 
árnyasodó sötétségben s végre ragyogott, szik
rázott az egész nagy leboruló kerek ég. Még 
csak egy árva kis bárányfelhő se zavarta meg 
csillagos pompáját. Messze távolokban, mire 
észrevette az ember, itt is, ott is apró, barát
ságos pásztortüzek integettek, hívogattak. Me
semondó, álmodozó este volt ez. 

— Meséljen valamit, István bátyám, — kér
tem az öreg számadó csikóst. 

Az öreg nem sokat kérette magát. Felkö
nyökölt a szűrére, belenézett a sötétségbe, 
mintha csak olvasni akart volna benne, darab 
ideig elgondolkozva hallgatta a közelben lege
lésző ménes jóizü szájropogtatását s a hal-
lomásos, titkos éjjeli hangokat, azután be
szélni kezdett. Komolyan, nagyokat gondol
kozva közbe-közbe, mint a hogy fehér hajú 
öreg pásztoremberek szoktak. 

— Hej, úrfi, — kezdte, — nagy dolog-e 
az, ha férfi-ember sír? 

— Bizony az a. 
— Szégyen az úrfi! Erős, kemény férfinak. 

Legfeljebb ha apja, anyja, vagy más közel
állója meghal. 

— Mire mondja ezt István bátyám? 
— Hát csak egy régi lovamra, a. Sármányra. 
Csend lett. Gondolkozott az öreg. Azután 

nagyot. sóhajtva kezdte megint a beszédet s 
lassan-lassan belemelegedett. 

— Hej úrfi, sok jó lovam volt már, olyanok, 
mint a szellő, meg mint a villám; egyiket se 
sirattam el. De mikor a Sármány elpusztult, 
csakúgy megsirattam, akar a testvéremet. Mert 
egy életen át is csak egyszer ha kerül az ember 
kezére olyan állat. Lehet már annak, úrfi, 
negyven esztendeje is. Még akkor a Hortobágy 
is füvesebb, mezősebb volt. Mert még akkoriba 
járhatta a Tisza, oszt térdig is megnőtt rajta 
a fű, mikor letakarodott a hátáról az árvíz. 
Azóta se igen láttam vadliliomot. Akkoriban 
meg tavasztájt egész táblákban nőtt. Meg a 
sok egyéb virág. Nádas, ruczanevelő sásliget 
is de sok volt akkoriba. Bégen volt az, úrfi. 
Még akkor én is csak bojtár voltam. Jó ember 
volt a számadóm, csak hirtelen haragú. Sok 

szép ló volt a kezén. Jó- menők, jó futósak. 
De egyik sem volt olyan, mint az öreg bús 
király hét hegyesi csikaja. Estendig csak meg
maradtak a többivel. De alig kezdett alkonyodni, 
füleltek, nyugtalankodtak, ijedősen, bokrosodva 
horkantgattak, s hangosan nyerítgettek a messzi 
távolba. Pedig csikajuk se volt arra, meg oszt 
itt a ménesben voltak együtt a többi'< lóval. 
Mégis hazakívánkoztak a hegyesi mezőre. S 
hiába, hogy egyre előzgettük őket * lóháton, a 
számadó is, ón is, meg a tanyás is, estéről
estére elszaladtak. De még a ménest is meg
vadították, s elszalasztották. Keresztülgázolták 
a Hortobágyot, azután a Borosróten a Szálka
halom felé neki az Elepnek. Elől az öreg bús 
király hót csikaja, utánuk a ménes. Úgy vág
tattak a pusztán, mint a szálló felhő..Hogy a 
nyomukba is alig értünk. Pedig hej, de jó 
lovakon hajszoltuk! Csak az El epén csende
sedtek meg egy kicsit. Ott oszt elébük kerül
tünk. De akárhányszor csak a Hegyesen tud
tuk elfogni a ménest. Olyankor hajnalra ha 
visszakerültünk. Szép dolog volt az, úrfi, vág
tatni a pusztákon éjjelente, s kongatni a kari
kással; szinte a szive is sebesebben vert az 
embernek. Csak fáradságos. Nappal örökösen 
őrizni a ménest, éjjel meg hajszolni. Hogy 
alig. aludt az ember valamit. Legfeljebb ha ló
háton. Egészség kell ahhoz, úrfi. Dehát győztük, 
így ment ez egy hónapig vagy tán még tovább 
is. Mig betörtük .a hét csíkot a többi közé. 
Még azután is el-elszaladtak, de már csak rit
kábban. Nagyon megkedveltem a hét csikót. 
Azért, hogy olyan szilaj ok, vadok voltak. Meg 
hogy olyan jó futósak. Különösen az egyik 
sárga pej, a Sármány. Még a számadóm se 
bírt vele. Hiába vetette rá a pányvát, kitépte 
magát, a keféből, s pány vastól együtt .elszaladt. 
A többi lóval is, ha összerágott, mindet leka
pálta. 

Meg-megcsillogott az öreg szeme, s érczesen, 
büszkén hangzott a beszédje. Mintha megint 
húsz esztendőre fiatalodott volna. Az egyik ló 
egész mellénk tévedt. Pár pillanatig ránk. 
bámult nagy, okos szemével, azután egy-két 
rövid ugrással csendesen odébb vágtatott, s 
megint beleveszett a sötétségbe. 
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A KÖNYVTÁR. 

- Csakhogy hamarább hazajött ám a gaz¬ 
dám, mint számítottam. Mire észrevettem, már 
hiába tereltem volna vissza a ménest, csak-' 
rájött volna. Inkább bevártam. Pedig tudtam, 
hogy baj lesz, mert akkoriba orrontott rám 
valamiéri 

- Ej é, - - kiáltott rám - - ez ó a ménes 
járás ? 

- Nem feleltem, mert nem tudtam mit. 0 
pedig csak lekerítette a nyakából a karikást, 
elkáromkodta magát, s végigvágott a lovamon. 
Nem én rajtam, urfi, hanem a lovamon, a Sár¬ 
mányon. Mert ha rajtam végigvágott volna is, 
a gazdám volt. De a lovamon vágott végig, egy 
ártatlan jószágon. Egyszeribe veres lett előttem 
a világ. Jóformán azt se tudtam, mit csinálok. 
Mikor valahogy megfékeztem a Sármányt, csak 
kézbe kaptam a karikásom, s végigvágtam vele 
elébb a gazdámon, azután a lován. A hogy 
csak bírtam. Hogy alig győzött alatta ágas¬ 
kodni a ló. Azután a ménesnek estem, s ütöt¬ 
tem, vágtam a karikással. Hogy egyszeribe 
mind elszaladt Én pedig utánuk a Sármányon. 
A mék lovat értem, vágtam. Hogy nyolcz-tiz 
felé szaladt a ménes. Már csupa hab volt a 
Sármány, de én még mindig hajszoltam az 
egyik csapatot. Csak a Bogárzón hagytam abba. 
Ott darab ideig néztem a riadtan száguldó ló-
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— Hej, urfi, — fohászkodott az öreg — de 
sokért nem adnám, ha egyszer csak így elibém 
tűnne a Sármány az éjszakából, hogy még 
egyszer megülhetném l Nem adnám egy tizen¬ 
hatesztendős szép lányért, pedig régen esett 
szavam asszonyfélével. 

Megint elgondolkozott egy kicsit az öreg, 
úgy kezdte újra. 

— Verték-e meg már az úrfit? 
— Még eddig nem. 
— Engem pedig már vertek. Csak egyszer. 

Azóta se. De nem is ajánlanám senkinek se. 
Valami Tiszának húzó vadmadár kiáltott a 

fejünk felett. 
— Alighanem hattyú szólott — vélte az 

öreg. — Ha akarja az urfi, elmondhatom — tért 
vissza azután megint a verésre. 

- Csak mondja, István bátyám. 
— Hát úgy esett, hogy egyszer igen* száraz 

nyarunk akadt. A tavaszi mező hamarosan 
lesült, esőre pedig hiába vártunk. Hát sokat 
koplalt a jószág. Egy nap a számadóm valami¬ 
féle dolgában Nádudvaron járt, oszt az én 
kezemre maradt a ménes. Hogy a gulyaföldön 
még inkább akadt egy kis legelő mező, gon¬ 
doltam, átcsapom egy kicsit a jószágot. Mert 
akkor már harmadik hete koplalt. Legalább 
lakjék jól egyszer. Alig esteledett be, át iá 
csaptam. 

A PETÓFI-HÁZ A BAJZA-ÜTCZA FELŐL. 

A KÖZÉP-TEREM, KÖZEPÍN AZ A SAJTÓ, MELYEN 1848 MÁRCZIUS 15-EN A NEMZETI DALT NYOMTÁK. 

vak után, azután ráborultam a Sármányra: -*— 
Na, Sármány, nagy a világ, merre menjünk? 
A Tiszának mentünk. Hej, urfi, jó tanya volt 
a Tisza partja. Csupa bokros liget, csupa íej-
töző hely. A Sármánynak jó mező, engem pe-
dig csak jól-jól tartottak a parti emberek. 

Megint elhallgatott az öreg. Szedte össze 
az emlékeit. Azután nagyott sóhajtott, s foly¬ 
tatta. 

— Egy hétig bujdostam. Talán vissza se is 
mentem volna soha, ha meg nem sajnálom a 
Sármányt. Csuda az urfi, hogy tűd egy ló bú¬ 
sulni a többi után! Nagyon megesett rajta a 
szivem. Nem gondoltam már magamra, akármi 
is lesz velem. Csak a Sármány járt a fejembe. 

- Na te - - kérdeztem tőle egyszer a nya¬ 
kába borulv.a — tudod-é, hová megyünk most ? 

— S mintha csak megértette volna az ok¬ 
talan állat - - nyérített örömében. Mikor a 
Bogárzón jártunk, még egyszer arra gondol¬ 
tam, hogy visszafordulok. De végre is csak 
elszántam magam, s még be se alkonyodott, 
már a csikós tanyába értem. A számadóm a 
kút káváján ült. Csak ennyit kérdett: 

— Hazajöttél. 
— Háza — feleltem csendesen, s leszálltam 

a Sármányról. Örülve, élesen nyeVítve szaladt 
» ló a menésbe, A számadóm pedig csak oda 
s ó l t Janyájnak: 

Hozd elő csak a karikást, Pista! " 
Mikor a kezében volt, néki eresztette, s 

elVert-veié.-Csupa hurka lett a há-

Én pedig összeszorítottam a fogam, s 
szó nélkül tűrtem a verést is, a szidást 

• M é r t a gazdáin volt; s igazságos? .volt. Mi-
k'r megelégelte a verést, odaszólt hozzám: : 

_ Űtöd-e még meg másszor is a kényét* 
adó gazdádat? 

_ Mért nem engem ütött meg akkor is 
Gyuri bátyám? — feleltem. 

Mikor' igy megkaptam a magamét, töb¬ 
bet néni beszéltünk á dologról. Még egy esz¬ 
tendeig volt azután a kezemen a Sármány, 
azután hazavitte a gazdája, s igába törte. Az-
itán nem láttam, csak még egyszer. Körülbe¬ 

lül négy esztendő multán. A Feketeréten le¬ 
geltettünk. Éppen kinn volt a biztos úr is. 
Hát egyszer csak látjuk ám, hogy vágtát egy 
ló á bid felől nagy, hangos nyerítéssel egye¬ 
nesen á ménesbe. Fáradtan, nehezen vágtatott. 
Az idegen lótól megvadultak a mieink. Ossze-
áaaskodtak, nyerítettek, futták, kapáltak. Hogy 
csak úgy kattogott a patájuk. Alig bírtuk őket 
helybe tartani. 

^in i ) hisz ez a Sármány - - kiáltottam 
el magamat örömömben. Nagy dolog volt, az 
urfi! Négy esztendeig mindig csak arra az 
egy'lóra gondoltam, s egyszerre csak ott ter¬ 
mett, mintha az égből hullott volna lé. Csak¬ 
hogy milyen volt szegény. 

Sovány, fáradt, s az orra merő egy nyalka. A JÓKAI-SZOBA. 

AZ EREKLYE-SZÓBA'; JOBBRA SZENDREY JÚLIA JEGYGYŰRŰJE. 

hogy kivitelre képessé tegyék. Kétségtelen, hogy 
ily szándék vezethette Lerfgyel Menyhértet is, 
midőn «Taifun» czímü művét irta. Kitűnik ez 
nemcsak abból, hogy a mű a modern világ 
egyik központjában, Berlinben játszódik le s 
japán és német szereplőket mutat be, hanem 
főként abból, hogy felfogásában is a nyugat¬ 
európai szellemet igyekszik a japán gondol^ 
kodásmóddal szembeállítani. S mivel a szerző 
a hatáskeltésben ugyancsak járatos s divatos 
kérdést szenzácziósan dolgoz fel, valószínűnek 
látszik, hogy a munka német s más színpa¬ 
dokon is el fog terjedni s hogy a budapesti 
bemutató voltakép csak főpróbája a külföldi¬ 
nek. Bennünket, a kik a magyar színpad termé¬ 
keiben mindenek fölött a mi szellemünket 
keressük, a darab csak ép úgy köthet le, mint 
A nagyvilág valamely más, hatásos munkája, 
a mely kőrútjában hozzánk is eljő. Különleges 
érdeklődésünkre legfölebb csak az tarthat szá¬ 
mot, hogy szerzője magyar s hogy a körút, 
a melyet művével tenni szándékozik, ez alka¬ 
lommal Budapesten kezdődik. 

A «Taifun» abból a közkeletű felfogásból 
indul ki, hogy a japán emberek kizárólag 
fajuk érdekének élnek, míg a fehérbőrüek 
kizárólag egyéni érdeküknek, A faji s ág végle¬ 
tekig vitt elve áll tehát e műben az individu¬ 
alizmus végletes elvével szemben. A dráma 

— Hisz beteg ez a lőj kóros, - - mondta a 
biztos úr - - le kell ezt lőnni. 

- Mindig puskával járt; akkor is nála volt. 
ftemény fojtásra töltötte meg mind a két cső-
Vét, "azután rásütötte. Elterült a ló, de még 
élt Még két lövést kapott.. A negyedik végzett 
yele. Én pedig csak álltam ott szótlanul, s 
akárhogy erőlködtem is, csak kitolakodott a 
femembe a könny. Mert igaz az urfi, hogy 
száz esztendőben se terem égy olyan ló, mint 
a milyen a Sármány volt. 

Elgondolkoztunk mind a ketten. Szótlanul 
néztük a setétséget, s a csillagos eget. Csudá¬ 
latos, titkos éjszaka volt az. Mintha mesebeli 
táltos lovak vágtattak volna a levegőben. A nagy, 
egyenes puszta pedig tovább, álmodott a hal¬ 
lomásod, .rejtelmes éjszakában. 

"TAIFUN." 
' — Dráma négy felvonásban. -

A mióta Molnár Ferencz: «Ördög»-e st vilá¬ 
got bejárta, egyre több magyar színpadi szerző 
törekszik külföldre. Sőt egymás után akadnak 
oly szerzőink is, a kik már munkáik irása köz¬ 
ben számolnak a külföldi közönség igényeivel; 
piár élőre a világpiaczra való tekintettel választ-1 

Jak meg színműveik tárgyát és színhelyét.s 
már előre oly felfogassal dolgozzák fel. afct, 

JÓKAI HÁLÓSZOBÁJA. j 

A P E T Ő F I - H Á Z B Ó L —Balogh Rudolf fölvételei. 



940 VASÁKNAPLÍJJSÁCK 45. SZÁM. 190i>. 56. • 

, Damkó József szoborművé. 
Oberschall Adolf sírjaa liptó-rózsahegyi temetőben. 

szereplői ezért két csoportra oszlanak: japá¬ 
nokra, a kik nem is egyének, hanem vakon 
engedelmeskedő, automatikus közegei fajuk¬ 
nak, 8 európaiakra, a kikből kihalt a faji érzet 
s pusztán egyéni czóloknak élnek. A két világ¬ 
nak ilyetén merev szembeállítása nyilvánvaló 
bizonyítéka annak, hogy a szerző nem az élet 
beható megfigyelése, hanem valamely elmé¬ 
let alapján szőtte tervét. 8 ez meg is boszulta 
magát a drámán. Japán alakjai úgy járnak a 
színpadon, mint felsőbb hatalomnak, a fajnak, 
bábszerű eszközei, a kik tehát, mivel nem 
emberek, nem is érdekelhetnek bennünket. 
Viszont a mű fehérbőrű szereplői annyira el¬ 
rugaszkodtak fajuktól, hogy züllöttségük ugyan¬ 
csak nem lehel ránk vonzó hatással. Ennek 
következménye, hogy e műben sem a faji, sem 
az egyéni eszme nem ragadhatja meg lelkün¬ 
ket. Mind a két eszme iránt idegenkedés tá¬ 
mad bennünk. Nem kérünk a faji, illetve nem¬ 
zeti eszméből, a mely az embereket automata 
bábokká alacsonyítja s nem kérünk az indi¬ 
vidualizmus eszméjéből,-a mely az egyéneket 
elzüileszti 

Érezte a szerző, hogy a két végletes elv 
megszemélyesítői, mivel nem húsból-vérből való 
eleven alakok, hanem csak elvont fogalmak, 
nem játszhatnak le drámát. Ezért a cselekmény 

Nárai Szabó Miklós sírja a kerepesi-úti temetőben. 

középpontjába egy olyan japán embert állított, 
de a kiben a két elv egymással küzd. Toké-
maró neve e hősnek, a kit még megigéz a 
japán nemzeti ügy, de a ki már egy európai 
kokott igézete alá kerül. Tokamero tehát új¬ 
szerű változata az úgynevezett kétlelkű em¬ 
ber ismert drámai típusának. S a kérdés, a 
melyet a cselekmény fölvet, az, hogy melyik 
motívum erősebb a hős lelkében : a japán faj, 
vagy az európai kokott iránti vonzalom. Tokâ  
meio ugyanis Berlinben a japán kormány vala¬ 
mely fontos és titkos megbízásából tartózko¬ 
dik s hazája sorsára fontos iratokat őriz. 
A kokott, a kivel viszonyt folytat, ellop ily 
iratokat s a kémkedés gyanújába keveredik, 
minek következtében Tokamerónak szakítania 
kell vele. Akar is szakítani, de egy izgalmas 
jelenetben a csábító szirén eltántorítja a hőst. 
A kokott győz a hazafias kötelességtudás fölött, 
erősebbnek bizonyul a japán hősnél s összes 
vele levő honfitársainál. Ámde a kokott czélját 
elérvén, hirtelen fordulattal megvetését nyilvá¬ 
nítja a hős s az egész japánság iránt, a miért 
Tokamero megöli. Itt már nem tudjuk, vájjon 
a mellőzött egyéni vonzalom, vagy a sebzett 
faji érzés oka-e a bűntettnek. A cselekmény 
további során még érthetetlenebbé válik Toka¬ 
mero. Egyrészt a gyilkosság miatt önvád mar-
dossa, másrészt mégis eltűri, hogy helyelte 

.más japán kerüljön börtönbe. Mindhalálig tó-

Jókai sírja halottak napján. 

Tóth Béla síremléke a kerepesi-uti temetőben. 

SÍKOK É S S Í R E M L E K E K . 

yább végzi titkos hazafias megbízását s ugyan¬ 
ekkor mégis csak a kokott alakja él lelkében. 
A hazafias kötelesség vértanuja, de egyúttal 
a kokott iránti szerelem áldozata. S mindvégig 
nem derül ki, hogy voltaképen micsoda éa 
miért hal meg. Sorvad, de nem tudjuk, sze¬ 
relmi önvádból, reménytelen érzékiségből, bűn¬ 
tudatból vagy hazafias lelkifurdalásból. Csak 
egyet látunk, hogy merőben passzív alak, a ki 
pusztán sajnálkozást tud kelteni bennünk s a 
ki csak egyetlenegyszer ragadtatja magát iga¬ 
záncselekvésre, de ezzel — a kokott megölésé¬ 
vel - - is csak megoldatlan problémát ad fel 
nekünk. 

Még.talányszerűbb a vele együtt Berlinben 
élő japánok csoportja. Állítólag mind vértanú, 
halálra kész a hazáért. S mind azonnal kész 
arra, hogy Tokamero _ helyett a gyilkos tett 
szerzőségét magára vállalja s így a hős tovább 
hazafias küldetését lehetővé tegye. De mivel e 
hazafias küldetés mibenlétéről a műben egy 
szó sem esik s különben sincs sejtelmünk 
arról, miféle nagy nemzeti titkot őrizhetnek 
japánok Berlinben : pusztán annyi áll szeműm 
előtt, hogy az önfeláldozó japánok vezérnK 
bűntettének palastolására készek magukat f" 
áldozni. De ilyképen nem egy nemzeti ügy 
hosei,~ hanem" egy különös bűnszövetkezet tag-
jai gyanánt tűnnek feL Ez is hozzájárul d&o*, 
hogy a faji, illetve nemzeti eszmét fissza 
színben mutassa be. Mert képviselői -

&2£; 1909. 56. ÉVFOLYAM. 

,to 
-9zlol -j^ a hogy említettük bábszérüen 
flCft$nÍetleneknek, hanem érthetetlenül cziín-
i^lfoknak is látszanak. 

érthetetlenek az európai indi-
megj elemtői. Nem nyerünk bepil-

3a kokott lelki világába. Nem tudjuk, 
i)I|T9.^.e vagy nem szereti a japán hőst. 
MMj' 'szerelmét kolddulja, aztán eltaszítja, s 

miiJ is oly üres lelkű hetéra színében áll 
'^Imtnnfc a ki iránt érdeklődés nem támadhat. 
"úí?m&sik európai, a züllött iró, valamennyi 
•sáítk 1&zt legrejtélyesebb. Gyűlöli a japánokat, 
Szereti a meggyilkolt nőt s végül mégis benső 
•^rátsággal közeledik kedvesének japán 
gyilkosához. 

De bár a szerző csupa megoldatlan talányt 
állít a színpadra, föltétlenül el kell róla ismer¬ 
nünk hogy a modern színpadi beállítás, hatás¬ 
keltés művészetében otthonos. Szinte bámuljuk, 
hogy aránylag rövid szerzői pályafutása alatt 
ily°nagy gyakorlottságra tett szert. A színpadi 
díszletek, öltöztetések s világítások elemi 
hatásain kezdve a várakozás-keltés, fordulatos¬ 
ság hátborzongatás minden fogásáig eljutott 
s nálunk szinte példátlan könnyedséggel ját¬ 
szik a nagyközönség lelki húrjain. Bármily 
egyenlőtlen is a mű szerkezete, mégis négy 
felvonáson keresztül ébren tudja tartani a 
közönség feszült érdeklődését. Merészen s 
könnyedén siklik el a legnagyobb nehézségek 
fölött s ha meggyőzni nem is, elkápráztatni 
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a mi valami új bájt kölcsönzött neki és fel¬ 
tűnt Fanteuil Jacquesnak. 

- A honi levegő jót tesz neked, — jegyezte 
meg, — napról-napra szépülsz. 

Marguerite most már nem tiltotta meg apjá¬ 
nak az ilyen bókokat, mint első találkozásuk 
alkalmával, a mikor kikelt a franczia udvarias¬ 
ság ellen. Mosolygott és a tükörbe nézett. 

•(Kicserélték volna a kis Yankee-met?» — kér¬ 
dezte magában az apa. Egy pillanatig gondol¬ 
kozott, az arcza aztán felderült: «Hé, hé !» — 
mormolta hamiskásan mosolyogva. 

Már régóta nem érezte magát ilyen boldog¬ 
nak; pedig, nem is álmodta, hogy a délután 
még egy meglepetést tartogat számára. A Gare 
St. Lázárétól, 'a hol megérkeztek, Jacques gya¬ 
log akart menni leányával a Louvreba, hogy 
büszkélkedhessek vele. Messziről minden járó¬ 
kelőben ismerőst vélt látni, annyira óhajtotta 
volna, hogy barátai megcsodálják a leányát. 
De.olyan sugárzó arczczal, vidáman járt, az 
alakja még olyan fiatalos és annyira előkelő 
volt, hogy a szembejövők némelyike fiatal há¬ 
zasoknak nézte őket. 

- Te még mindég a szép Fanteuil vagy; 
kompromittálsz, — jegyezte meg a fiatal leány 
nevetve. 

Minél jobban közeledtek azonban az Avenue 
de l'Opera felé, annál hallgatagabb, elgondol-

mindenesetre tudja hallgatóit. Az úgynevezett 
szenzácziós drámának kétségtelenül legbravou-
rosabb művelője. S művétől a nagy színpadi 
siker el nem vitatható. A Vígszínház szerep¬ 
lői közül különösen a hős szemólyesítője, 
Hegedűs tűnt ki, a ki meglepő módon utá¬ 
nozta a japán embernek nemcsak külső voná¬ 
sait, hanem egész exótikus benső mivoltát. 
Mellette Góth jeleskedett a züllött német iró 
ábrázolásával. A kis szerepeket is jól játszot¬ 
ták, de hisz ez természetes, mikor még Feny¬ 
vesire is statiszta-szerepet bíztak. 

Paláfiyi Lajos. 

TENGERENTÚLI MENYASSZONY, 
REGÉNY. (Folytatás.) 

fcta Dániel Lesueur. — Fordította M. Hrabovszky Júlia. 

- Ösmerőseink furcsának fogják ezt találni. 
- Én meg következetleneknek és együgyűk-

nek fogom találni őket és kvittek leszünk. 
- Egy franczia anya félne menyéül fogadni. 

Marguerite nem mulasztotta el az alkalmat, 
hogy kijelentse : 

Nem szándékozom Francziaországban 
menni férjhez. 

De ma volt valami lágyság a hangjában, a 
lényében, karcsú testében és finom arczában, 

A SZÁSZRÉGENI ÁLLOMÁSON. 

A SZÉKELY KÖRVASÚT MEGNYITÁSA. 
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kodóbb lett Marguerite. A Theatre Fran9ais-
téren hirtelen elhatározta magát. Kivette zse¬ 
béből a levelet, a postahivatal felé indult és 
ott bevetette levelét a «Külföld* felirással el¬ 
látott levélszekrénybe. 

«Sokat adnék érte, ha tudnám, mit irt a 
nénjének*, — gondolta magában az apa. 

És nem gyanította, hogy legalább e levelet 
illetőleg, nemsokára meg fogja tudni, mihez 
tartsa magát. 

A Louvre-múzeumban Fanteuil jó kedve 
alább szállt kissé. Ismét megfélemlítve érezte 
magát leánya által. Marguerite minden iskolát 
ismert és misztikus benyomásokat látszott érezni 
bizonyos képek előtt, a melyeken Jacques csak 
többé-kevésbbé festői alakokat, vagy érdekes 
szinellentéteket látott. A különben annyira nyu¬ 
godt Margueritet az apa izgulni, lelkesülni 
látta, majd hirtelen bizonyos néma bámulatba 
esett és mintegy megkövülve állt, úgy, hogy 
apja nem merte őt továbbmenésre felszólítani. 

- Lehetséges-e, hogy valaki annyi mindent 
lásson e képeken ? — kérdezte magában Fan¬ 
teuil. 

Daczára, hogy elismerte leányának éles eszét, 
Fanteuil mégis úgy vélte, Marguerite a köny¬ 
vekből merítette a felindulások java részét, a 
melyeket e képek szemlélete alatt érzett és 
nagy szerencse a festőkre nézve, hogy irók 
vannak a világon. 

De Jacques gúnyolódási kedve hirtelen bol¬ 
dog örömbe csapott át, a midőn ezt a megjegy¬ 
zést hallotta a leányától: 

- Nézd papa, ezt a képet fogom lemásolni 
télen, ha majd Parisban leszünk. 

— A télen?. . . Oh, leánykám . . . minő ked¬ 
ves dolgot mondasz itt nekem!. Tehát velünk 
szándékozod tölteni a telet? 

Marguerite félszemmel az apjára nézett és 
mosolygott. 

— Örülnél ennek? 
— Ha örülnék-e ! . . . Nézd. . . őrült kedvem 

lenne itt az egész világ előtt megcsókolni 
téged. 

- Ne tedd azt! - - kiáltott fel Marguerite 
vidáman. — Egy olyan fiatal papa, mint te 
Minő botrány!. . Nézd, mondd inkább, mi a 
véleményed da Vinci Szent Annájáról. Tudod, 
nem arrogálom magamnak, hogy az egész ké¬ 
pet le tudnám másolni. . . Csak a gyermeket 
a báránynyal fogom lefestem. Nem találod, 
hogy ez a kép elragadó ? 

- Nem rósz! — felelte Fanteuil, egészen a 
boldogságával elfoglalva. 

~ Hogyan, nem rósz ? — De papa, ez egy 
páratlan mestermű! 

Nem nagyon tetszik nekem az a modor, 
egy asszonyt egy másik nőnek a térdeire ül¬ 
tetni. . . És az öreg úgy összehúzza az arczát, 
mintha tüsszenteni akarna, - - jegyezte meg 
Jacques ártatlanul 

— What a shame! — kiáltott fel Margue¬ 
rite, annyira fulladozva a szörnyűködéstől, hogy 
csak e három angol szó jutott az eszébe, a mi¬ 
nek értelme az volt: «Minő szégyen!» De sza¬ 
vait enyhítette a gyerekes pajkosság, a mivel 
azokat kimondta. 

— Különben, - - felelte az apa, a ki nem 
értett angolul, - - ha a gyermeket feated le, 
óvakodjál egy dologtól . . . A gyermek térde 
épen a bárány térde fölött hajlik be, úgy, hogy 
a bárány patája a kis Jézus lába folytatásának 
látszik, a mi a Bambinót egy kecskelábas kis 
faunhoz teszi hasonlóvá. 

— Jer papa . . . menjünk! — mondta Mar¬ 
guerite, bátorságát vesztve. — Ha meggondo¬ 
lom, hogy te nem érzed át e képnek a poe-
zisét! 

Nem, Fanteuil csakugyan nem érezte. És 
leánya fanatizmusa mellett Vinciért, az ő men-
tegetései, a nélkül, hogy azt sejtette volna is, 
olyan keveset nyomtak volna a latban Mar¬ 
guerite előtt, hogy nem sokat használtak volna 
neki. De Fanteuil képtelen volt megmagya¬ 
rázni a leányának, hogy a flórenczi mester 
titokzatossága e képnél némileg a bizarrságba 
csapott át és azt csak géniuszának igazi hivei 
képesek megérteni, míg a profánok ezt a mű¬ 
vét nehezebben értik meg a többinél. Még 
maga Marguerite is, daczára műismeretének, 
mely inkább betanult volt, mint személyes és 
őszinte, nem birt elég szükséges kritikai érzék¬ 
kel, hogy számot adjon róla magának, így 
tehát apa és leánya jobbnak látták egyébről 
beszélni, mint a festészetről. 

Fanteuil különben is csak egy gondolatnak 
engedte át magát. Leánya bizonytalan időre 
velük marad . . . Ki tudja? Talán örökre. És 
sietett visszatérni Enghienbe, hogy e jó hírt 
elmondhassa a feleségének. Marié Therése bi¬ 
zonyára épen olyan boldog lesz, mint ő. Mert 
Jacques kitalálta, minő reményeket fog ebből 
meríteni a felesége. 

És tényleg páratlanul boldog órát töltött 
együtt az öreg és egymásba még mindég sze¬ 
relmes házaspár, a legragyogóbb légvárakat 
építették együtt, midőn gyermekeiknek jó éjt 
mondva, visszavonultak a szobájukba. 

- Oh! Eithé, ne áltasd magadat hiábavaló 
reményekkel . . . Ez nagyon is szép lenne! — 
mondta Fanteuil, majdnem megijedve az élénk 
fantáziával megáldott asszony optimikus fel¬ 
tevéseitől. 

- Ah! — suttogta a La Tour-féle kis pastel-
kép, bajosabban, mint valaha, örömtől ragyogó 
fekete szemeivel és rizsporos hajával, — min¬ 
dég mondtam neked, hogy e gyerekek végre is 
meg fogják szeretni egymást. Nagyon is édesek 
mindketten, Maxom olyan szép, olyan jó fiú ! . . . 
És a te Marguerited a legszubtilisabb lelkű kis 
teremtés! . . . Bizonyára kimagyarázták magu¬ 

kat a chantilly-i kirándulás alat t . . . Ha Maggie 
velünk marad, nem csupán azért teszi, hogy 
da Vinci jó asszonyát lemásolja. 

(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
Az tutálatost politika. Minden istenadott napon 

tízszer halljuk és olvassuk mostanában, hogy a po¬ 
litika autálatoso — még pedig halljuk férfiak szá¬ 
jából, a kiknek hivatásuk a politika és olvassuk az 
újságokban, a melyeknek a háromnegyedrésze szin¬ 
tén politika. Nekünk nem mindennapi kenyerünk 
a politizálás, de azért mégis — vagy lehet talán, 
hogy épen ezért — kissé különösnek tartjuk a po¬ 
litikának ezt a leszólását azok részéről, a kik vele 
élnek, vagy nem tisztán a maguk akaratából nem 
élnek vele. Sőt még valamivel többnek vagy egyéb¬ 
nek is tartjuk, mint különösnek. A politikának is 
megvan a maga esztétikája, de a politika dirigáló 
törvényei nem az esztétika paragrafusai, mert hi¬ 
szen a politikának nem a gyönyörködő kedv szol¬ 
gálata a hivatása. A politika föladatának roppant 
anyagában ez is elfér, de nem ez az egyetlen, sőt 
nem is ez a domináló eleme. A politika nagyobb 
dolog annál, semhogy egy egyéniségre szóló vagy 
illeszthető meghatározást lehetne alkalmazni raja. 
A politika külömböző áramlatoknak, törekvéseknek 
és fölfogásoknak harczos vegyüléke, a folyása egy 
nagyszerű kémiai proczesszus, a melynek az ered¬ 
ményében az emberi elme, találékonyság, ügyesség, 
éleslátás legkiválóbb értékei érvényesülnek. A fo¬ 
lyamat fölszine lehet csúnya, zavaros, de csak a 
laikusnak, soha sem a politikusnak, a kinek men¬ 
nél keményebb és keservesebb munkát kell vé¬ 
geznie a maga hazafias meggyőződéséért, annál ke-
vésbbé szabad az orrát fintorgatnia és ezt a mun¬ 
kát, a munkában a maga hivatását «utálatos«-nak 
éreznie. A betegség vagy a seb se szokott szép lenni, 
sőt van nagyon sok, a melyik még kevesebb vagy 
több is, mint egyszerűen nem szép: de hol az az 
orvos, a ki a sebet esztétikai szempontból vizsgálja 
és beéri annak a konstatálásával, hogy — utálatos ? 
Ilyen orvos nincsen és olyan politikus sincs, a ki a 
politikát utálatosnak mondhatná. Ha mondja, nem 
őszintén mondja, ha őszintén mondja, nem poli¬ 
tikus. A mi azonban nem zárja ki azt, hogy a leg-
őszintébb jóhiszeműséggel annak ne tartsa magát. 

¥ 

Kilenczvenegy repülőgép. Az országos szaba¬ 
dalmi hivatal közlése szerint idáig kilenczvenegy 
magyar föltaláló kért és kapott szabadalmat saját 
találmányú repülőgépére. Erre a statisztikai adatra 
a legkinálkozóbb és legközelebb eső megjegyzés bi¬ 
zonyára az, hogy kilenczvenegy olyan külömböző 
szerkezetű magyar repülőgép van tehát, a melyik¬ 
nek mindnek megvan az az egy közös tulajdonsága, 
hogy — nem repül. Mert fájdalom, az igaz, hogy 
magyar aviatikust még nem láttunk maga-konstru-
álta repülőgépen a levegőben. De ezért a legkinál¬ 
kozóbb megjegyzés még nem okvetetlenül a leg-
igazabb. Mi meg vagyunk győződve róla, hogy nem 
kilenczvenegy olyan magyar találmányú repülőgép 
van, a melyik nem tud repülni, hanem — sokkal 
több. Lehet, hogy kétszer annyi, sőt az se lehetet¬ 
len, hogy ötször annyi. De viszont ez még koránt¬ 
sem jelenti azt, hogy az a kilenczvenegy, a mely 
idáig eljutott a — szabadalmi hivatalig, mind ezek 
közé tartoznék. Valószínű, hogy a nagy részük 
ilyen, de még ez se bizonyos, annál kevésbbé lehet 
bizonyosra állítani, hogy egy se tudná a mestersé¬ 
gét, ha -- hozzájuthatna, hogy megpróbálja. Na¬ 
gyon meglehet, hogy akárhánynál nem a gépben 
van a hiba, a mely miatt nem tud a levegőbe emel¬ 
kedni, hanem abban, hogy a gép — nincsen. Maga 
is csak : levegőből van. Gondolat, a mely nem a le¬ 
vegőt ostromolja meddőn, hanem az anyagot, » 
melyet a levegőbe emelne. Azt talán tudná, a mi* 
előtte senki se tudott, de zárva van előtte, a mit 
már nem kell kitalálni: a legismertebb és leghatal¬ 
masabb hajtó energia: a pénz. Már pedig Ingyen 
csak a gondolat adatik. Az a kilenczvenegy szaba¬ 
dalmi bejelentés tehát nem okvetetlenül azt mondja, 
hogy ennyi magyar ember nem találta föl a repülni 
is tudó repülőgépet: jelentheti azt is, hogy ennyi 
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feltalálónak nincs pénze az ideája megva-
„Ara Nekünk mindenesetre vigasztaló tudat, 

már félig-meddig fölpattantott nagy titok 
L fölfedezéséért folyó heves küzdelemben egész 

m a g y ar elme is csatázik - a névtelen har-
S k tömegében : de ők szegények lelkűk iszonyú 

l fizetik meg árát a mi vigaszunknak. 

A tekintetes miniszterelnök. Dánia új miniszter-
raöke, a ki egy radikális elvű parlamenti többség 

vezére, mint a világ összes lapjai megírják, csak 
azzal a föltétellel vállalkozott a kabinetalakításra, 
ha nem szólítják exczellencziás úrnak és ha a ki¬ 
rály megfogadja, hogy se neki, se minisztertársai¬ 
nak soha semmiféle ordót vagy más kitüntetést 
nem ad. Egy miniszterelnök, a ki mint miniszter¬ 
elnök is tekintetes úr akar maradni és tiltakozik 
minden rangos cziczoma ellen, ez kétségtelenül úgy 
hangzik, mintha szépen hangzanék. De őszintén 
megvallva, nem igen tudunk a dánusoknak gratu¬ 
lálni éhez a dicsőséghez. Mert az az érzésünk, hogy 
az ő tekintetes miniszterelnökük lehet igazán de¬ 
mokrata ember, de aligha lehet igazán nagy ember. 
Az egyéni példaadás olyan ember részéről, a ki 
erősen a közösség szeme előtt van, értékes és hatá¬ 
sos dolog, de egy kormány fejének, egy ország 
sorsa intézőjének bizonyára nem az a megkíván¬ 
ható legnagyobb erénye, hogy - - iskolás osztály¬ 
zattal szólva — az erkölcsi magaviselete példa¬ 
szerű. Ez a becses virtus igen kis virtus azok mel¬ 
lett vagy azok között, a melyekkel egy ország ve¬ 
zető férfiának megáldottnak kell lennie. Már pedig 
micsoda programmja, terve, eszményei lehetnek 
egy államférfiúnak, a ki csak azzal a föltétellel vál¬ 
lalkozik az ideáit megvalósítható hatalom birtokba¬ 
vételére, ha — tekintetes úr maradhat és nem kell 
ordókat elfogadnia ? Ha az új dán miniszterelnök 
igazán nagy ember, akkor megvalósíthatja az ő 
radikális és demokrata ideáit, terveit akkor is, ha 
a világ legmagasabb czímeit és ordóit aggatják raja, 
mert ba vérbeli demokrata létére semmibe se veszi 
a titulusokat: mi az ördögnek válogat benne, miért 
húzódik az egyiktől, a melyet nagyobbnak és miért 
ragaszkodik a másikhoz, a melyet" kisebbnek ter¬ 
mészetesen csak azok tarthatnak, a kik — nem de¬ 
mokraták ! A kegyelmes titulussal való kevélyke-
désnél nem kisebb, hanem nagyobb kevélység az, 
ha valaki akkor követeli magának a tekintetes czí-
met, mikor kegyelmes minden 'követelés nélkül is 
lehetne. A kitüntetés, az ordó meg lehet közömbös 
vagy kedve ellenére való a minden hiúságtól men¬ 
tes léleknek, de a ki azelőtt tiltakozik ellene, még 
mielőtt odakinálják neki, aligha mentes minden 
hiúságtól. Külömben aligha dokumentálná az élő-
leges tiltakozásával azt a biztos meggyőződését, 

— okvetetlenül rá fog szolgálni. 

A GYALI-ŰTON ÉPÍTETT FŐVÁROSI MÜNKÁSHÁZAK HOMLOKZATA. 

zása erkölcsének ? Mert az egészen bizonyos, hogy 
egy város, mint konkurrens nem tartozhatik a leg¬ 
veszedelmesebb versenytársak közé. Ezt kizárja üz¬ 
leteinek óhatatlanul és elkerülhetetlenül bürokra¬ 
tikus szervezete, nehézkessége, a portékája kínálá¬ 
sának a magánczégénél korlátoltabb lehetősége, a 
propaganda eszközeinek megválasztásában köteles 
kényessége, minden bírálatnak természetszerűleg 
nagyobb mértékben való kiszolgáltatottsága. A hol 
a városi üzem — ha semmiféle monopólium nem 
bástyázza körül — sikerrel dolgozik, a közvagyont 
nem csökkenti és a közönség előtt népszerű, ott 
csakugyan a legnagyobb mértékben szükséges is, 
mert a sikere nyilvánvaló bizonysága annak, hogy 
a magánvállalkozás bizonyos ágaitól nem elhódí¬ 
totta, hanem — megszabadította a közönséget. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 

A városi üzem. Egy egész városnyi városi ház 
épül Budapesten, nemsokára városi lesz a gáz is, a 
mivel világítunk, városi kenyerünk már van és 
most a magisztrátus azon van, hogy a jövőben vá¬ 
rosi tejbe apríthassuk a városi kenyeret. Már a ki¬ 
nek van mit a tejbe aprítani. Bizonyos, hogy har-
«zok lesznek a városi tej kérdése körül is és a vá¬ 
rosi politika egyre határozottabban kialakuló új 
iránya egyáltalában a megvitatások domináló té¬ 
májává fogja tenni a községi üzem, az úgynevezett 
házi kezelés problémáját. Azokon kívül, a kiket ez 
az új irányzat anyagi érdekeikben érint, vannak a 
községi üzemnek elvi ellenségei is, a kik igen nyo¬ 
mós és tiszteletreméltó érveket tudnak fölhozni a 
maguk álláspontjának, illetve ellenzésének meg-
okolására. Tagadhatatlan dolog, hogy egy város, egy 
község nem üzleti szövetkezés, a melynek üzleti 
haszon elérése a hivatása, föladata vagy rendelte¬ 
tése. Egy város adminisztrálása nem üzletvezető¬ 
ség és nem is alakulhat ilyenné, konkurrenséül a 
tulajdon adózó polgárainak. De a ki a mi viszo-
nyainkat ismeri, az igazán nem állíthat olyat, hogy 
Budapest városi üzemének folytonos bővülése üz¬ 
leti, nyerészkedési tendencziákat szolgálna. Nem 
czéheket akar tönkretenni, hanem a közönség 
tönkretételót kell megakadályoznia. Ha e mellett 
esetleg üzleti szempontból se jár roszul a vállalko¬ 
zásával, ez csak újabb nagy igazolása a vállalko-

Magyar symphoniák. Mint egy lelki fürdő iz¬ 
galmas, gyötrött órák után: úgy hatnak ránk 
Kozma Andor versei, melyekből most adott ki egy 
vaskos kötetre valót. A líra újabban komor, nehéz 
valami lett: az embernek egész lélekkel kell bele¬ 
merülni, felhangolni minden idegét, hogy szépsé¬ 
geire reagáljanak s hogy meg tudja fogni az érzés¬ 
nek azokat az ideges reszketéseit, a belső vívódásnak 
azt a vonaglását s a tartalomnak és formának azt a 
szinte túlságos differencziáltságát, a mely az új líri¬ 
kusoknak — már a ki érték közöttük — szépségeit 
bizonyos beteges színbe öltözteti. Üdülés ezzel szem-
ban az olyan egészséges, életkedvvel teli, derült 
költészet, a milyet Kozma Andor művel. A mai 
fiatalság belső szaggatottságával szemben csupa 
egység, egyensúly és haimónia, kínos jajveszékelé¬ 
sük helyett csupa legényes tréfa, elmésség, könnyed 
ellágyulás, önmagukba való elmerülésük helyett 
magabiró, bátor világba-nézés, az eredeti kifeje¬ 
zés forradalmi hajszája helyett békés beleilleszke¬ 
dés a hagyományos formákba, melyek még mindig 
elég elevenek arra, hogy rajtuk belül is lehessen 
szépet, újat, érdekeset mondani. Kozma is érzésein 
keresztül nézi a \ilagot, de nem vájkál a saját ér¬ 
zéseiben, hanem belerejti ókét a szemlélet ebjekliv 
képeibe. Megvan benne a férfi-ember tartózkodó 
szemérmetessége : nem titkolja érzékenységét, ellá-
gyulását, fölhevüléseit, de nem is dicsekszik velük 
s letompítja, objektív formákba rejti, inkább sejteti 
és érezteti, mint kimondja. Ezért szereti ai nyira a 
genre-rajzot, a balladát, mert ezekben belerejtheti 
önmagát egy-egy alakba, erre átvetítheti a saját 
líráját a tartózkodás sérelme nélkül. Szereti a friss, 
fiatal egészséget, a jókedvű, egyszerű embereket, a 
szegényeket, a kik békén, becsülettel tűrik MZ élet 
igáját. A természetbe nem merül bele,nem olvad vele 
össze, úgy nézi, mint egy szép kípet, a mely \idam, 
vagy szomorú képzeteket kelt benne Egész valójá¬ 
val benne él a magyar úri rend gondolkodásában, 
csak nagyobb fogékonysága, műveltsége és tehetsége 
emeli ki belőle; semmiből sincs benne kevesebb, 
mint az ősi fa'akat bontogató forradalmárságból. 
Nyelv és stilmüvészete, mely Arany János hagyo¬ 
mányaiból sarjad ki, a maga nemében páratlan a 
mai magyar \ersben, de nincs igazuk, a kik csak 
virtuózt látnak benne, mert teljesen hiányzik belőle 

a roszabb értelemben vett virtuóz legjellemzőbb 
vonása: az ostentatio. A muzsikásán összecsendülő 
rím, a frissen lüktető ritmus nála természetes dolog, 
magától megy, nem tudatos erőlködés eredménye. 
Más szóval: forma-művészet s ennélfogva becses és 
megbecsülendő eleme mai költészetünknek. 

A bűvös erszény. Krúdy Gyulának ez a regénye, 
mint olvasóink jól emlékezhetnek rá, lapunkban 
jelent meg először s akkor megállapíthatták, hogy 
mint Krúdy minden munkájának, főereje annak is 
az elbeszélés eleven szinességében és közvetlen 
humorában van. A hogy alakjait, a hóbortos 
Viczky Eduárdot és garázda czimboráit, aztán a 
Fátyol-családot s Viczkynét és leányát beállítja s az 
olvasó előtt exponálja, a hogy fordulatokban gazdag 
történetüket összeszövi és kibogozza, abban egy 
született író tehetsége nyilvánul meg, a mely feled¬ 
teti a komppziczió egyes hézagait és zökkenőit is. 
S nagyon vonzó az egésznek alaphangja : a csöndes, 
meleg humor, a mely az összes alakok levegőjét 
megadja. Krúdy szemmel láthatólag Mikszáth Kál¬ 
mánhoz járt iskolába s a mit tőle tanult, azt meg¬ 
pótolva a magáéval, saját hangot és stílust alakított 
ki magának. Most, hogy kötetben jelent meg a re-

• gény, még két elbeszélés van hozzácsatolva: az egyik 
egy özvegyasszony késői szerelmének ébredését 
mondja el nagyon meleg hangulattal, a másik egy 
új földesurat ír le, a ki külföldön teleszítta magát 
szocziálista eszmékkel s otthon feleségül kér egy 
parasztleányt, de ez a kérést csúfságnak veszi és 
elbúj dosik. Ebben — a mi Krúdynál ritka — humo¬ 
rának szatirikus íze is van. 

A becsület szanatóriumából. Balázs Ignácznak 
egészen saját leleménye az a könnyű és mulattató 
műfaj, a melynek most vagy két tnczat példáját 
gyűjtötte kötetbe : a tréfás törvényszéki karczolat. 
Bohókás alakok, a kik valami apró-cseprő ügy-baj 
miatt kerülnek a biróság elé s a tárgyalás során 
való magukviseletéből bontakozik ki nevetséges vol¬ 
tuk. Nagyon mulatságos könyv, jószemű ember irta, 
a ki nagyon jól megnézte és meg is látta azokat az 
embereket, a kiket elénk vezet, pompásan ismeri a 
birósági termek levegőjét s jóizüen tud elbeszélni, 
embereket beszéltetni 

San Pantaleone. D'Anmmzio ily czímü novellá¬ 
ját s rajta kívül még hat mást adott ki most az 
Olcsó könyvtár legújabb füzete Ballá Ignácz fordí¬ 
tásában. A kitűnő olasz írót a mi közönségünk in¬ 
kább a lapok sokszor nagyon izetlen híreiből ismeri, 
a melyek viselt dolgairól tudósítanak, miut mŰ\ei-
ről, pedig jobb volna neki is, nekünk is, ha fordítva 
volna a dolog. Ezek a novellái is művészi munkák, 
a lelki rajz gazdagsága és a történetek mögött re¬ 
megő lirai érzékenység teszi őket érdekesekké. 

Szomaházy István munkáiból két újabb kötet 
jelent meg: az egyik egy regény, A /rétszti-ü / etl<ö 
a czíme. a másik novellngyüjtenjény S:if ir.-z/o- test¬ 
vér álma czímmel Mind a két könyv olyan, mint 
S/omuházy munkáinak legnagyobb része s bizo¬ 
nyára ezek is £p oly népszerűségre fognak jutni a 
szórakoztató olvasmányt kereső közönség közt, mint 
a többiek. 

Az ember tragédiájának az a kiadása, melyet 
Alexai-der Bernát rendezett sajtó alá, most 2-dik 
ja\ított kiadásban jelent meg. Madách nagyszerű 
művének ez a legbő\ebben és leglelkiisniereteteb-
ben készült kiadása, nagyszámú jegyzetei, az egyes 
színek után kinetkezo magyarázatok s a végén » 
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mű és szerzője méltatása — a legmélyebbre ható 
Madách-tanulmány irodalmunkban — megvilágít¬ 
ják minden oldaláról s valóban közelebb hozzák az 
olvasóhoz. A második kiadás sok pontban javítja 
meg az elsó't, Alexander újra átnézte a szöveget a 
kézirat és az I.—ül. kiadás alapján s nem egy hi¬ 
bától tisztította meg s a jegyzeteket is kiegészítette. 

Gömör-Kishont vármegye nemes családai. Dr. 
Forgón Mihály e czim alatt adatokban gazdag két 
kötetes könyvet adott ki, a melyben abcz-rendben 
mondja el mindazoknak a nemes családoknak a 
történetét, melyek Gömör és Kishont vármegyében 
egykor honosak voltak, vagy ma is azok. Sok törté¬ 
nelmi nagy név van köztük, mint a pelsó'czi Bébe-
kék, Lórántflyak, az Andrássyak, Wesselényiek, 
Koháryak stb., a sok olyan család, mely ma is vi¬ 
rágzik s egyes kiváló tagjai révén országos szerepet 
játszik. Mint mindenütt másutt, Gömörben is 
magva szakadt a legtöbb ősi családnak, de 47 olyan 
család is él még, a melynek ősei mér a középkorban 
is a vármegyében éltek. Mind e családokról a ge-
neológiai irodalmunkban számottevő könyv szerzője 
gazdag anyagot gyűjtött össze különféle levél¬ 
tárakban. 

Humoros útilevelek három világrészből. Egy 
Jcan D'or álnév mögé rejtőző szerző e czimmel 
adta ki keleti utazásának leírását. Útjára a szokásos 
útravalókon kívül még egy igen hasznosba kellemes 
készséget is vitt magával: jókedvet. Útilevelei is 
jókedvűek, tréfásak s annak számára, a ki szereti a 
könnyebbfajta humort, elég mulatságosak is. 
A könyvnek első kiadása — melynek teljes jöve¬ 
delme jótékony czélra szolgált — hamarosan elkelt 
s most a második kiadás kerül a közönség elé. 

Zöldségtermesztés czím alatt Bombay Dezső 
jónevű gazdasági írónak hasznos kis könyve jelent 
meg, mely a Falusi Könyvtár egyik legértékesebb 
kötete. A jó magyarosan megírt, könnyen érthető 
könyvecske minden tudnivalót elmond a konyha¬ 
kertészkedésről, a zöldségfélék eltartásáról és konzer¬ 
válásról. 

Új könyvek: 
Magyar symphoniák. Kozma Andor újabb versei. 

Budapest, Athenaeum ; ára 5 korona. 
A bűvös erszény és egyéb elbeszélések. Irta Krúdy 

Gyula. Budapest, Franklin-Társulat; ára 3'60 
korona. 

A becsület szanatóriumából. Irta Balázs Ignácz 
Budapest. Budapesti Hírlap kiadása; ára 3 korona. 

San Pantaleone és egyéb novellák. Irta Gáb¬ 

rielé D'Annunzio. Olaszból fordította Ballá Ignácz 
(Olcsó Könyvtár 1537- 1538 sz.) Budapest, Franklin-
Társulat ; ára 40 fillér. 

A kétszivü Pethö. Eegény, írta Szomaházy István. 
Budapest, Singer és Wolfner; ára 3 korona. 

Szilveszter testvér álma és egyéb elbeszélések. 
Irta Szomaházy István. Budapest, Singer és Wolf¬ 
ner ; ára 3 Korona. 

Madách Imre : Az ember tragédiája. Jegyzetek¬ 
kel és magyarázatokkal kiadta Alexander Bernát. 
Második javított kiadás. Budapest. Athenaeum; ára 
három korona. 

Gömör-Kishont vármegye nemes családai. Irta 
Mihályfalusi dr. Forgón Mihály. Kapható szerzőnél 
Gömörmihályfalván (u. p. Gömörfüge). Két kötet: 
ára 12 korona. 

Humoros útilevelek három világrészből. Irta Jean 
D'or. Száz képpel. Arad, Kerpel Izsó kiadása ; ára 
3 korona. 

Zöldségtermesztés. Irta Bombay Dezső. (Falusi 
Könyvtár 60. sz.); ára l korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : SZÁSZ VENDEL 

negyvennyolczas honvédhuszár Komáromfüssön 84 
éves korában. — BUBZTIG JÓZSEF brassói főgimná-
ziumi igazgató 45 éves korában Brassóban. — FRITZ 
PE.TEB, a budapesti kereskedelmi és iparkamara tit¬ 
kára 64 éves korában Budapesten. - - HABEÁNYI 
EDE dr. szocziológiai iró a Herczel-féle szanató¬ 
riumban 31 éves korában. — KHATLL ANTAL életé¬ 
nek 91-ik évében Budapesten. — NAGY IGNÁCZ 
református esperes, 60 éves korában Miskolczon. — 
VABJAS JÓZSEF, a laskói ref. egyháznak megválasz¬ 
tott lelkésze Budapesten 34 éves korában. — BENE¬ 
DEK EMIL magánzó Budapesten életének 85-dik 
esztendejében. - VÁSONY JÓZSEF, Hunyady gróf 
uradalmi számtartója 74 éves korában Keszthe¬ 
lyen. — Legidősebb NICZOBA JÓZSEF nagyiparos 86 
éves korában Budapesten. — LADB JÁNOS egyházi 
karnagy Budapesten életének hatvanhatodik esz¬ 
tendejében. — BACSCH FEBENCZ nyűg. államvasuti 
főellenőr Szombathelyen, életének 61-ik esztendejé¬ 
ben. — BEKKÖ LAJOS tengerész-kapitány 29 éves 
korában Harsova román kikötőben. — BUKNA SÁN-
DOB egri joghallgató 21 éves korában Nyíregyhá¬ 
zán. - - ÁDÁM ÁGOSTON magánzó 83 éves korában 
Budapesten. — Dr. LINDNEB GUSZTÁV kir. tanácsos 
nyűg. egyetemi tanár, orsz. képviselő 73 éves korá¬ 

ban Nagyszebenben. — PETZBIK ANTAL József, 
czeg ő cs. és kir. fensége piliscsabai uradaltí „ 
intézője, Piliscsabán. 

Özv. kaplathi és csenedei FBIDECZKY 
szül. mindszenti Nesztor Jozefin 77 éves 
Pozsonyban. — Özv. kémeri és thordai 
JÓZSEFNE, szül. nemes Lénárth Krisztina 
maton, 74 éves korában. — DUSCHEK EBNŐ«É,; 
Mandelik Irma, Duschek Ernő állami tanítók'é 
intézeti tanár felesége Léván, életének 28:-
ben. — FüKÁlscH JÁNÖSKE, szül. Bruckner 
életének 44-dik évében Budapesten. — ÖZV,, 
LOVITS ANTALNE, szül. matrói és geleji Mskay. 
nia Sátoraljaújhelyen. — MÁTHIÁSZ MABiPKA 
hiász Jánosnak az országoshirű katonatelepi 
birtokosnak leánykája 9 éves korában. — 
JÓZSEFNE szül. Herepei Gizella 69 éves korában 
Egerbegyen. — Özv. TELEPY KÁBOLÍNÉ Egressy ga¬ 
lambos Etelka 74 éves korában Budapesten. — Özv 
DOBOS SÁNDOBNÉ, szül. Sukovics Emília Kalocsán 73 
éves korában. — Teremi és tasnádi idősb KENSEBES 
LAJOSNÉ, szül. Bojtos Borbála, életének 80-ik évében 
Szolnokon. — SALY ÁGOSTONNÉ, szül. nemes Pcpo-
vich- Badubiczky Mária Szentendrén 56 éves korá¬ 
ban. — KLIMES JÓZSEFNE, szül Vaneck Józsa 69 éves 
korában Budapesten. — Idősb OLÁH ISTVÁNNÉ, szül. 
udvardi és kossuthfalvi Kossuth Zsófia, életének 
72-ik évében Homonnán. — KIKÁLY ELLA, özv. Ki¬ 
rály Lajosné dr.-né, 8 éves leánya Ürményben. 

EGYVELEG. 
* A világító gáz mérgező ha tásának meg¬ 

szüntetésére új módszert talált fel a griesheimi 
«Elektron», kémiai szerek gyára, mely abban nyil¬ 
vánul, hogy a szénoxydot a gáznak izzó mészkövön 
való átvezetése segélyével hydrogénnal helyette¬ 
sítik. (U. L.) 

Egy orosz szépség nemrég levelet irt Örkény 
Hugónak, az Apostol gyógyszertár tulajdonosának, 
Budapest, József-körűt 64, Depot 106, melyben be¬ 
vallotta, hogy arezának, kezeinek finomságát, feltűnő 
bájos fehérségét, hajának tömöttségét és fényét ki¬ 
zárólag az Apostol gyógyszertár által készített koz¬ 
metikai készítményeknek köszönheti, ugyanez a meg¬ 
győződés nyilvánul meg sok ezer más köszönőlevél¬ 
ben is, melyek a készítőhöz érkeztek. E készítmények 
jegyzékét Örkény ingyen és bérmentve küldi és vár¬ 
ható, hogy a mi hölgyközönségück is ki fogja hasz¬ 
nálni e készítmények megbízhatóságát. 

Diana sósborszesz mint házi szer kapható az 
egész országban. Köztudomású, hogy bedörzsöléeekre 
a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hűsítő. Az összes 
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A LÉG-
JOBB. SVAIGZI SELYEM 

Kérjen mintákat újdonságainkról feketében, fehérben és 
színesben : Eolieime,Cacheuiire, Shantung*. Dtichesse, 
Crépe de Chice, C öt elé, Messaline, Monsseline 120 
cm. széles, méterenként E 1.20 és feljebb. Bársony és 
plus ruháknak és blúzoknak stb., úgyszintén kimzett 
blúzok és ruhák batisztban, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis sznvatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk közvetlen a magánvevőknek bérmentve és már 

eivámolva. 

SCHWEIZER & Co„ LUZERN U 23 (Sraicz.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító. 

A Bor- és Lithion-tartalmu 

gyógyforrás 
Salvator 

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

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatású ! 

Vasmentes l Könnyen emészthető l 
Teljesen tiszta l 

• Mapat főraktár Édeshty L. árnál. 

Sleckenplsrd-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan = 
:: a Mr részére. :: 

KÍNA BORA VASSAL 
Hyfflentkus kiállítás 19O6. Leg-mag-asabb kitűnt. 
Erősitőszer gyengélkedők, vérszegények él 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg* 
12666 erősítő és vér javító szer. 
Kiliinő íz. 60UO-nél több orvosi vélemény. 
I. Serravallo, és. és tir. ndwj szállító Trieste-Barcola. 

\ ásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
K 2.60, literes üvegekben K 4.80. 

A kebel fejlődése. 
A művészet, melylye! szép keblet lehet elérni, Pá-
ris asszonyai és minden ország elegáns hölgyei 
előtt, a kik a Pilnleg-Orientalei t (keleti 
pilulákal) használják —jól ismert. Csak a b«l»* 
kezelés fejt ki előnyös befolyást a kebel fejlődi 
sere és erősítésére és ebben a tekintetben a P l -
I n l e s - O r i e u t a l e s oly hirnévre teltek síért. 
« mely kizárja, hogy ezeket más priparátumok-
kal, mint: púder, liszt stb. hasonló megkisérlett 
szerrel összehasonlítani lehetne. Kívülről alkal¬ 
mazott szerek, mint: balzsam, pomádé, frottiro-
íás és mindennemű készülékek hatáslalínokniJ 

.: »«__. « _ bizonyultak ; a szükséges ingert elő nem idett 
meri » «uei lejiodese egyes-egyedül a tápsejtek különös belső funktio-
jától függ. A P i l n l e s - O r i e n t a l e s használata által, — ezeknek 
sajátszeru növényanyaguk következtében, a melyet tartalmainak, — ezt" 
fpnktio csak annál erősebb lesz, erősebb vér kering a kebel környékén, 
a mely a kebel fejlődését és keménységét előidézi. A fiatal leánynak tón*' 
módjában van keble természetes fejlődését előmozdítani, ai asszonyok¬ 
nak pedig, hogy keblük leltségét megszerezzék, vagy visszaszerezhessek. 
A P i l n l e s - O r i e n t a l e s különös hatással vannak a kebel szép for¬ 
májának előidézésére és teljesen eltüntetik a váll- ?agy nyak csontelö-
iigrásokat. melyek graciózus tellséggel belakartatnak. 30 évi tapasiU-
asratámaszkodva kijelenthetjük, hogy ezen pilulák teljesen ártalmaia-
nok és hogy azokat az egészség legcsekélyebb veszélyeztetése nélkül le¬ 
het alkalmazni. Könnyű, diszkrét kezelés. Egy üvegecske használati nu-
sitással 6 kor. 45 fill. franco ; utánvéttel 6 kor. 75 üli. J . R A T I E , 
gyógyszerész, S Passage Verdeau, Paris. Utániatoktól megkímélendő, 
kerjank határozottan franczia bélyegzővel U n i o n d e s fabricant»» 
ellátott dobozt. Budapesti raktár: Török József gyógyszerész Király-

utcza. Prágai raktár: Fr. \Vitek & Co., Wassergasse 19. 

r?lj-2°r?nct a l a t t a I«ífmakac8Bbb ^Készíti Berot>-a8 Xamftg 

^-^ » W>.^vOf w 

Berctvás pastillátj 
l korona 20 fillér. m**^t ~.-»± »/„ ^*,i,„ 

ne tétovázzék, hanem 
_ = használjon azonnal 

migraint f* fejfájást elmulasztja — l r a i Jtnvnnfi »n 411* ' 
'-̂ î pê te,. . , . * , _ **3^&'--í**£^^ Kapható rninden gyógyszertárban. 

—J11itáa Af 

••„lotnkben feidörzBÖlésre és borotválkozás után 
fod1Sendezésre az urak használják. A fájdalmakat 
a r "flillapitia. Masszírozásra általánosan minden 

a csakis Diana sósborszeszt használnak. Egy 
s 44 fillér. 
Hódító u t ó n van immár Magyarországon is a 

•u*,«.Tte ismert kaliforniai fügeszörp, a mely tCo-
T t g név alatt került forgalomba és valóságos meg-

az emésztési zavarokban szenvedőkre nézve. 
Uális hashajtószer a Califig nemcsak azért, mert 

riercz alatt biztosan hat, de azért is, mert kelle-
izü és semmiféle kellemetlen hatással nincs a 

^rendszerre. Egy nagy üveg ára 3 kor, kis üveg 
l korona. Kapható minden gyógyszertárban. 

Ha ha l l a h a j a , használja a hires amerikai 
Ttrnnl tanár-féle Petrol-balzsamot. Egyedüli biztos szer 

hullás és korpaképződés ellen. A.Z összes amerikai 
klinikákon állandóan rendelik. Nagy üveg ára 3 kor. 
ffilénv utánzatoktól óvakodjunk. Kapható Petrovics-
drogeriában, IV., Bécsi-ütcza í . szám. 

Knote H e n r i k bajor kir. kamaraénekes, a híres 
Waíner daténekes, kit múlt évről nagyon is jól ismer 

wncert látogató közönség, f. hó 15-én tartja dal-

1. _ _ . ___ Fe5-d4 
2. 06-o7 f stb. 

d 
1. __- ___ t. sz. 
2. c2xd3 t Btb. 

1. Kb5xc4 
2. c2xd3 f stb. 

Helyesen fejtettek meg: Merényi Lajos. — Cicist 
József és Stark Vilmos. — A iBudapetti Sakk-kört — 
A tBudapeiti III. kér. Sakk-kört — Ladányi Antal. — 
Wyschogrod Pál. — Beér Mór. (Budapeit). — Németh Péter 
(Ciongar). — EintziR Bobért (Fokért.) — Müller Kandor 
(Szombathely). — Hoffbaner Antal (Lipótvdr). — Szabó 
János (Bakony-SzentlAtzló). — A •Győri Sakk-kört. — 
Székely Jenő. — Mészey József (Qyor). — A tZbarói 
Táriaskört. — A tKalocsai Katolikui-köri — Veöreös 
Miklós (Zirci). — Uj. HBbay Bertalan (Bodzdtujlak). — 
A oDunaföldvári Egyenlőiégi kort f Dunaföldvár > — Barcsa 
Mihály (Biharudvari). — Csolnoki litván (Hajduhadháza). 
A tLeibicii Gazdasági Kaszinó.t (Leibici). — Lustyik János 
és Szivak János (Alberti-Ina).—•Ciengeri Kattinót (Ctenger). 
Király Mihály (Zenta). — Kunz Bezső (Temeirikát). 

Jnlishoz. Szeretni vágyom. Egy-két szó bennük 
arra vall, hogy néha közelébe kerül annak a helynek, 
a hol a költégzet virágai teremnek, de belépni meg 
nem tudott. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ _ — 

Felelős szerkesztő: Hoitsy P á l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Beáltanoda-n 5. 

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

wncer , . 
estélyét a Vigadó nagytermében. A rendezést a Lyra 
hangversenyiroda vállalta magára. _ 

SAKKJÁTÉK. 
2666. számú feladvány Edin Konrádtól, Bécs. 

SÖTÉT. 

KÉPTALÁNY. 

illi 

KÉPES GÍERMEKLAP 
Első száma 1909 október hó elején jelent meg. 

[ S/.cp * Tartalmas * Mulattató * Tanuls&aosT] 

t b o d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és az ötödik lépésre mattot ad. 

A 2648. számú feladvány megfejtése Peigl M.-tó'l. 
Világos. Sötét Világos, a. Sötét 

1. Vh6-cl d3*c2 (a, b, 1. Fa2—bl 
c, d) 2. Hol—a3 f stb. 

2. Vcl-fl t stb. 

A41-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Addig tündöklik a nap, míg a hold fel 
nem jön. 

Szerkesztői üzenetek. 
Az én nagyanyám. Van benne egy kis melegség, 

de nagyon el van nyújtva, ezért elvész az a ha¬ 
tása is, a mi különben lehetne. 

Reqniem. (Nihil). Nem épen rossz, de nem is épen 
jó. Középszerű dolgokat pedig minek közölnénk, mi¬ 
kor jókat is kapunk! 

Hazafelé, ügy-e kedves. Szerelemféltés stb. Talán 
van bennük valami (nagyon fiatal embernél sohase 
lehet az effélét biztosan tudni], de még sokat kell 
küzködnie, forrnia, érnie, hogy ezt a valamit kiala¬ 
kítsa magából. 

M 

JÓ PAJTÁS 
munkatársai: 

Benedek Elek, 
Mikszáth Kálmán, 
Molnár Ferencz, 
Móricz Zsigmond, 
Rákosi Viktor, 
Sebők Zsigmond, 
Schöpflin Aladár, 
Sebestyén Károly, 
Szó'lló'si Zsigmond 

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

gényeket, czikkeket. 

JÓ PAJTÁS 
munkatársai: 

ábrányi Emil, 
Endró'di Sándor, 
Kozma Andor, 
Lampérth Géza, 
Lévay József, 
Lipcsey Ádám, 
Badó Antal 

s más jeles költők Írnak 
szebbnél-szebb verseket. 

A 
JÓ PAJTÁS 

képeit 
jeles művészek rajzolják. 

Meg jelen minden vasárnap. 
Előfizetés i á r : egész évre 10 kor., félévre 5 kor., 
negyedévre 2 kor. 50 fillér. Egyes szám ára 2 0 fillér. 

A JÓ PAJTÁS KIADÓHIVATALA 
FRANKLIN-TÁRSUUT 

Budapest, IV. Egyetem-utcza 4. 
lUulatVi'inyKyániot klvAnalra nilmli'nUlnok Inflyen kiil 

Fiókkiadóhlvttal: 
LAMPEL R. KÖNYVKERESKEDÉSE 

(WODIANIR F. É8 FIAI) R.-T. 
Budapest, VI. Andrnssy-út íl. 

l H kiadóhív 

HdHjuK 
ama szeplős hölgyeKet 
k ik arczukról egész egy szerűen lemossák az összes szeplőt és pattanást a 

KÖSZÖNŐ LEVELEK: = 

Igen tisztelt Gyógyszerész úr 

""" - ° " t e •"*Mta-
Tekintetes ERÉNYI uram ! 

Tisztelt ERÉNYI úr! 
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 Diana-crcmet nappali használatra. Tisztelettel Bchleslnger Gertrud. 

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

' •—-"' — »--™i LniHinn tnliát 2 doboz fehér púdert szarvasbqrrel és 
miután úgyis egy a pono, lessen im/./..^.-.........^.,.... _ m. 
valami jó mitesser-irtója, Ügy küldjön azt is, de csakis Erényi-féle legyen és ne kerül¬ 
jön többe 2 koronánál. Megint csak azt mondom, hogy a legjobb szepfö elleni szer az 
Ön Diana-crémje és Diana-szappanja, mert az én szeplős arczomat valami bámula¬ 
tos módon megszépítették az Ön szerei. 

Teljes tisztelettel Lndwig- Sarolta. 

DIANA-PÚDER 
- Rév naev darab Diana-szappan l kor. 5O fill. , . . A- i; 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 
használatra) ' 

Egy üvegtégely Diana-crém (csak <> fill. 
Eev nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 

(fehér, rózsa, vagy sárga színben) l kor. 5O lill. 
. 

. . * 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordnlópostával utánvéttel eszközöltetik.) 
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GYÓGY¬ 
FORRÁS MARGIT 

Beregmegye. 
gyomor, belek, húgyhólyag 8 különösen a légsö-
nervek hnmtos bántaJmsinál igen jó hatású még 
.-. .-. akkor is, ha versesek esete forog fenn. .'. .•. 

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

Minden pesti nő könnyelmű 
ha meg nem tekinti 

1/QÍHű ílüTOfí °ői divat üzletét 
ffuJUO UuLUU IV., Koronaherczeg-utca9. 

Dús és ízléses választék csipkék, gombok, paszományok és 
rövidárukból. Minden darab művészi kivitelű s a mellett olcsó. 

Vajda Dezső női divat áruháza Epést, IV., Koronaheraeg-u. 9. 

ÚJDONSÁG!! 
PAPÉ K-féle 

törv. védett 

pénztárcza 
erős zergebőrből. Előnyei: egy drb bőrből készítve, minden pénz¬ 
nem külön fan, lapos és nem merev. — Urak részére M cm. hosz-
szá, 7V« cm. széles 3 korona, hölgvek részére M rm. hosszn. ti1/? cm. 
széles 3 K. Vidékre 2 darab megrendelésnél portómenles küldés. 

PAPEK JÓZSEF böröndós és finom bőráru készítő 
Budapest, VIII . , Rákóoz i -n t l5 /B . —Árjegyzék berni. 

ilődi harczi kanárimadarak, 
^kitűnően és szorgalmasan éneklő himek darabja 8, 1Ü, 12, 
' 15, 18, 20 és 2"i korona. Tenyésznőstényck darabja 3 és 
4 korona. Elő megérkezésért szavatolok! A leg¬ 
messzebbmenő garancziák! Minden 15 koronán 
felüli megrendeléshez egy tenyésznöstény ingyen 
Iliellékeltetik annak, ki ezi'u lapra hivatkozik. Kimerítő 

tenyésztési és kezelési utasítás, valamint árjegyzék kanárikról, papagá-
lyok'ól és tg\éb trngvreiilnli madarakról 21) líllér levélbélyrg ellenében 
kiildetik. A madarak, miután a csomagolás a legczélszeriibben eszközöl¬ 

tetik, a legnagyobb hidegben is szállíthatók. 
IVEUMA-YJR, 

SZŐNYEGEK KÖZ VÉTLEN BESZERZÉSE. 
Első rendű díszazőuyegeinket vastag plásehenillebol, 
egyenlő oMalokkal, utolérhetetlen jó miuöségiieu, u valódi 
smyrna szőnyegekkel megtévesztőén hasonlatos, szavatoi-
tan színtanok, közvetlen a vevöközöuségnek tzállitjuk. 

Fal i szőnyegek 100 cm széle?, 200 cm hosszú K 5'3O, 
gyönyörű perzsa minták, további papagáj, menekülő nagyvad, őz-
család, szarvas, hattyú, oroszlán, iá -/,4n. kutvacsalad stb. falisző-
n vegeink kizár Slag elsőrendű minőségűek, a nedvességetát nem eresz¬ 
tik, a legjobb óvszer mrghfilés ellen. — E l s ő r e n d ű sza lon-
szőnyegek a legelegánsabb porz-n. szecessiós és virágmintákkal 
140 cm néles 200 cm loiszi í 7.— 180 cm nélts 2ÍO én hossza E 13.— 
160' • 250 « • f 10.— 250 • « 300 • . . U.— 

250 cm Hflts 150 cm hossin K 24.— 
E legáns egyelők ugyanolyan anyagból drbja K 1.SÓ. L a m -
brequ in (ablakvédük1. k i v á l ó a n erős doublésmyrnachenille 
szövés. 123 cm magas, 140 cm széles bordűrrel és rojttal. vagv 
perzsa mintákkal drbja K 5.40 T ig r i s flanell t a k a r ó 
drlija K 2.75. Szélküldés utánvéttel. Nem leUzés esetén kicserélés, 
«» vagy az. összeg visszaküldése. «» 
R á a d á s : Minden 10 koronát meghaladó küldeményhez egy va-
«» lóili amerikai a r a n y t ö l t ő t o l l adatik ingyen hozzá. «» 

Produktív und Handelsgesdlschaft 
Göding (Morvaország) 37. sz. 

TRLEY 
PEZSGŐ. 

Megvizsgálta Bool tanár és rendelte a közvetlenül 

alríkti PC tl'Ol - BalZ SíllllOt 
mely 3 üveg elhasználása után végleg megszüntette a hajhullást, 
korpaképzödésl; a hajat liársonysimává és hullámossá tette. S/.áraz 
és zsiros hajnak! Egy nagy üveg á r a 3 K. — Kapható : 
P E T R O V I C S D R O G É R I A Budapes t , I V . kér . 
IKIOO Bécs i -n tcza 2. szám 0000 

OLCSÓ 
CIPŐK 

Elegáns férfi viksz czipő 
korona 8.— 

Elegáns férfi box czipő 
korona 1O.— 

Női erős viz kor. 6.5O 
Erdélyi darócz csizmák 

:: Kaphatók :: korona 12.— 

FOHN ÁBRAHÁMNÁL 
Budapest, VII., Király-ntcza 9. sz. 

S Z Ő LŐ O LT VAN Y, 
szőlövesszó'ről és borról nagy incrrran é s bérmentve küldöm mén 
képes árjegyzékemet m ö J ö u a ki ozimét tudat ja . 
Ezen könyvet még az is kérje, a ki rendelni nem akar , mert 
ebből megtanulhat ja a szőlőtelepítést i e melleit sok 
szöíó'kép van benne. Szőlőoltványokhói éó más egyéb európai és 
amerikai sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű De lawaré -
ból állandóan több millió készlet eladó, olcsó ár mellett. Több ezer 
elismerőlevél, közte löbli herr/egi és grófi uradalomtól. Czim : 
SZŰCS S. iNDOR F I A szőlólrlepi Bihardiószeg. 

A 
H)~US a u t o m a t a i smé t lő teg-yver megjelent és belőtt példányok gyári áron 

legjobban nálam szerezhetők be. 

Vadászfegyverek 
legjobb gyártmányok u. m.: 
Sowotny l Prága, Holland 
& Holland, Ptirrtey Scot stb. 

Sport és utazási cikkek 
rendkívül nagj választékban, 
a megszokott szolid árak mellett, 
: : legjobban besz:rezhetők :• 

Budapesti V.. Váczi-ntcza 28. 

Feketére fest * Ilifehérre tisztit 
hetenkéut sok 100 ruhát. napont* átlag 20.000 gallért, ké,-löt. 

Iiiili:iU vegyileg1 tisietittatnalc 

1ÍLTEHBER«£I roliafestőgviráliai 
= KASSA. — Alapitasi év: T81O. -

Ás előkelő hőigj ék osak a 

PA1IK- CRÉME :: :: 

ILLAT : 
POUDER :: 
SZAPPANT 

használ ják . Főraktár B A Y E R A N T A L gyógytára Buda¬ 
pest, Aadrássy-úl 84. sz. — Kapható azonfeliil Kartschmaroff, 
— un, Ncrinía. Molnár és Moser és l'tasi móila drogueriákban. — 

M Soha többé az életben!! 
Női vászoning! 
Csak 1.95 korona. TW 
Igen gazdag hímzéssel gyönyörű 
facon, vállongomboló, különféle 
kerek, rezsin, vagy négyszögii 
kí\ ágasokkal. Garantált vá¬ 
szon! Egy nagy gyári raktár 
feloszlása miatt potom áron el¬ 
adók. Legalább 3 db véte-
lént'l darabja csak 1.95 K 
Egyedáriisitás pnslaiuánvéltel: 
H E I N R I C H KERTÉSZ 
Wien, I., Wollzeile 34-49. 

: Ki/.'irólag ere<leti, legjobbaknak olixinert 

f,író angyal'1 

gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NŐVÉREK-né» 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. J * 1 ^ 
Vá'.asít. kkiild.mények, kedvező lemezesére fölvétel. Ár- é« 

lemezjegryiék ingyen és bérmentve. 

Divatos kézimunkák 
és hozzáí.lé kellékek, függöny kongré , 110 széles mtr. l kor., 
remek sudroiis/.alu koneré fotó v. m i l l i eux kezdve, anyaggal 4 K. 

Budapest, IV., Koronaherczeg-ntoza 11. 
- Harisnya és keztyü kttlón'egesség. -

(i pár prima flór fekete térd nőiharisnya 5 korona.Trji'gpek hérmenu 

A jelenkor legkiválóbb bőrfínomitó 
találmánya a 

ösvényekből késiül t \ 
kristályéra f* [V V> ,e^£ 
massza, a ^ 4 ^ ^ V o»ia»ij» *» nem »f 

gitja, mint » Miről «enJ-
RlUnben fehéríti, üdére é« 

Ti TiltoiUtjl. K«ph»tó min-
drjgiriibn PribiOjaly > J r i íreglobo 

ilappan l.pnder l K. Fírmkt. Bp. B»ro«s-oUn» »!• 
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íordnljon minden ér¬ 
deklődő, ki súlyt 
fektet elsőrendű faj-

ffr tisíta anyagra. :: 
GYÜMÖLCSFACSEMETÉK 

Betinyfak díszcserjék, tűlevelűek, kerl-
tósnövénjek, bogyogyömölcsüek stb. stb. 
SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
il sima ám) európai Ín amerikai sima 
irvöker«s vesszők (Oktató diszirjegyzek 

kívánatra ing-yen.) 

f lS CHER 
ETredéves országos 
kiállítás díszoklevél 

Ezredéves országos 
kiállítás díszoklevél 

MAGYAR FÉM- ÉS LÁMPAÁRÜ-
R RÉSZVÉNYTÁRSASÁG:: 
Budapest-Kőbánya. 

Szesz - lámpák 
Auer-Pelroleum-lámpák 

legpgjs/erttlibt'l a legpazarabbiR. 

Légszesz- és villamos 
::: csillárok. ::: 

Fém- és díszmüíárgyak, 
:: Valódi király-olaj :: 
alegjobbbiztonságipetroleum 

11 akt árak: 
Budapesten: II., Szilágy Dezső-
tér 3., V., Gizella tér 1., VI., Te-
réz-körút és Király-utcza sarkán, 
VIII., Üllői út 2, Kálvin-tér sar¬ 
kán, X., Jászberényi út. Pozsony: 
Lőrinczkapu-u. Kolozsvár: Má¬ 
tyás király-tér 3. sz. Debreczen: 
Simonffy-utcza. :: :: 

Divatos női 

kézitáskák 
kiiárólag jobb rcl-
.-. nőségben .-. 

a legnagyobb vá¬ 
lasztékban kapható 

Papek József 
Budapest, VIII., KAlióczi-iit 
«» Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint s 

„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. S«abad«ást«r, S«tnt«r-atn«« 

Sll|! rd.!i(r a régi hó'rhrtPgséEPk, a leKküluohöi6bb súlyos 
idegbajuk (ncurasthenia. vitiistancz), a sápkor, a n»i 
arczot cléktelenitii pattanások sanóinemi szervek 
lolyásokkal komhinált hurutos megbeteeedeseinek 

csekély értékű ideiren riiekr* 'oltunk utalva, 
jabban 

• « A R A D I A R S E N ,utartalommtl 
olyan kincsünk ián, mely minden eddigi arsensavas vizníl 
(Ronercno I.CVÍPO) hatásosabb, kiinn.vehbrn emészthető f 
nnnapság már. minthogy legelőkelőbb orvosi tekintélyeink (el-
Uroljik s « fogyasztók égisz serege dicséri hatásait, hazínkban 

csaknem kizárólagos keresletnek örvend, 
postaláda (7 palaojkl párád! arwn TaeUrUlmn fy»KÍTlMl 

ranniág öeazes postaállomásaira 6 koron* 60 fillérer 
bérmenteticn szillit « 

FSraktir: É D E S K U T Y L. ^J&SS^SÍ!: 
S»pható minden gy6gyt»rl»D m megklihato fSwerkerMkedéilx 

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

msbbig. Képes árjegyzék ingyen. Albnm 50 fill. bélyegekben. 
N A G Y I M R E lakberendezési vállalata, 
Budapest, Váczi-körnt 9. sz. (Szereosen-n. sarok.) 

BLÚZOK"? RUHÁK 
costam és pongyolák 

FALUDI LÁSZLÓ Epést, VI., Andrássy-nt 48. 
Divatlap ingyen !' 

A „Titania" 
gyorsgözmosógép 

felnlmnl ra'id«n mosógé- í 
leiUimül pei:bárm«lykon- í 
kurrtncziához tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lármával 
és piaczi reklámmal hirdet-
tetnek); 
mna hófehérre harmad anayi H " ' B időben, mint azelőtt; 

a fehérneműt eddig 
el nem ért módon ; 

megtakarít L5 V 2 
OLCSÓ de jó. 
Sok ezer á II üzem ben éa agya n-
:: énnnyi az elismerőlevél. :: 
k W Próbára is. ~*« 
T i t a n i a - mángor ló . 

17-féle 
nagyság¬ 

ban í—H 
tf menyfa-
hengetTel, 
minden ár-
fokozatban 
35 K-tól 

feljebb, öt 
m*— évi jótállás 

Ti tania-1 or ró facsaró, 
elsőrendű paragummi henger¬ 
rel Prospektusok, plakátok és 
refereneziák ingyen. Magyar¬ 
országi mériigynök: Takács 
Oszkár Badapest, VI. kér., 

Nagymezö-utczi 49. sz. 
T I T A N I A - M Ü V E K 
W « l s , Felső-Aosztria 20. sz. 
Gyártanak különlegességek ' 
gyanánt: mosógépeket, takar-
mány-fnlleszlöket, vetögépe-
kel, sténagereblyéket, Síegecs-
feeskeudökeL különzőket, stb. 
tUsilellizetések szívesen én-

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

SÁRKÁNT I. 
bntoriparosnál, Budapest, 
VII., Ensébet-körnt 26. sí 

műhely és raktár. 

Gazdaságok 

iancaster fegyverek 
K 26.-tól. F looert fegy¬ 
verek K 8.60. Pi««to-
lyok K 2 . - . Revolve¬ 
rek K 5.-t51. Kis magyar 
árjegyzék ingyen és bér-
mentve. nagy árjegyzék 
20 f. bélyeg beküldése 

mellett. 
DUSEK FERENCZ 
feRTTergvarrt Közüzemmel 
Opoono l*. Staatsbabn 
:: mellett Csehország. :: 

és 

GAZDAS SZÓ NYOKHAK 
ajánluuK: tenyesz és fa j -
baromfit, valamint tenyésc-
tojásokat, Emdeni fehér, 
Tonlousi és olasz óriási In¬ 
dákat. Pek ing i hófehér, vala¬ 
mint Aylesbnrgi , Ronen 
cs India i kársakat, továbbá 
Bronz, Virginiai , F r a n -
ozia és Boszniai pulyká¬ 
kat. Fekete c- fehér mi -
norkó >tb. tyúkokat. Kime-

riiö árjegyzéket küld: 

DIANA TELEP 
vezetősége 

Posta: Tar, vasút: Pásztó 
(Hevesmegye). 

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

Budapesten, I.,Mészáros-atcza 58.sz. 
Telefonszám 41— 48. Sűr^iinyczini: Cartonage. 

Gőiercí-e berendelve. 

A magyar kir. dohány]övedók szállítója. 
:: :: Napi gyártás 150,000 doboz .: : 

L O H R 1 1 
t . * * Eze lő t t i KROUFU5Z. » . » * 

Csipke -^ vegy észé ti ti s«tit o ég f e» té»ie ti l 
intézete. Gyár VIII.,_Bar5>»»-ntcza_85. l 

Fióküzletek: IV.. Eskü-iit 0. VI. AnilrlSs«y-úl 16 
\ I I U J"/.sof-kftrúi -2, IX_ CalTin-tér a, v_ Harmln 
- .-za.l-nlcia a, VIM Teréz-kOrút 39 . 

KNUTH KAROLY 
mérnök ét Erároi 11010 

Os. és kir. fensége József főherczeg itdv. szállítója. 
Gyár éa iroda 

Budapest, VII. kér., Garay-utcza 10. 
Központi víz- é§ gfizfűtések, légszesz- és vízvezetékek, ceatorná-

náeok. ezellfiztctések. szivattyúk, vizerAinfivi emelőgépek ntb. 

Tervek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnél. 

ismét Tötök fiitól lettek jóban fterenctöekü| 
Az immár befejeződött 2 4 - i k m. k i r . osz tá lysors já tékban ismét szerencsénk volt 
m inden húzás i n a p o n tisztelt vevőinknek főnyereményeket kifizetni. C.-upsn a most 
lefolyt 24-ik sori játék tfXf m i l l i n I r n r o n ó f nyertek nálunk. — Vevőink közöl 
bán t. vevőink kb. IXCU UiUlJLU JUUUUttW sokan, akikanevük melletti számok¬ 
ból választottak, nagy nyereményeket éltek el. Szíveskedjék tehát cevét az alanii táblá¬ 
zatban megkeresni és a mellette levő számot uálunk mielőbb megrendelni. — N e v e k : 

Ábrahám 
Ailolár 
Adolf 
Adorján 
Adelheit 
Adél 
Ágoston 
Ágnes 
Alajos 
Amália 
Anno 
Aliiin 
Albrecht 
Apollónia 
Aladár 
Albert 
Antónia 
Aranka 
Auguszta 
Alfréd 
Ákos 
Ambrus 
Andor 
András 
Antal 
Ármin 
Arnold 
Árpád 
Arthur 
Aurél 
Attila 
Balázs 
Bálint 
Baltazár 
Berta 
Béla 
Benedek 
Bernát 
Bertalan 
Blanka 
Borbála 
Boriska 
Bódog 
Bogdán 
Boldizsár 
Brúnó 
Belli 

2726 
6311 

20424 
46460 
S8472 
63781 
70528 
72203 

98393 
2748 
6529 

20594 
46488 
59130 
65699 
67846 
86921 
89342 
985(18 

3626 
12197 
21014 
56555 
59154 
63796 
69412 
86945 
93197 

100526 
4043 

15313 
29636 
57080 

67281 
72193 
89340 
94154 

103797 
41168 

17IÍ7Í 
40766 
. 772.-, 
rawt 
63782 
70834 
Sli.VJl 

Bella 
Brigitta 
Czézár 
Czeczilia 
Czyrill 
Coriiélia 
Dániel 
Dávid 
Dóra 
Uénei 
Dezső 
Domonkos 
Dömötör 
Dorottya 
Edith 
Ede 
Elek 
Eleonóra 
Elemér 
Emma 
Éliás 
Ernesztin 
Emánuel 
Éva 
Ervin 
Evelin 
Emil 
Erzsébet 
Endre 
Eszter 
Etel 
Ernő 
Flóra 
Fábián 
Farkas 
Francziska 
Félix 
Frida 
Ferdinánd 
Ferencz 
Frigyes 
Fülöp 
Gábor 
(iertrud 
Gáspár 
Gedeon 
Gizella 

94386 
96938 
2726 
6311 

20424 
46460 
58472 
63781 
70528 
722U3 
86916 
98393 
2748 
6359 

20594 
46488 
;OI30 
63699 
67846 
86921 
89342 
98518 

3626 
12197 
21014 
56555 
59154 
63786 
69112 
86915 
93197 

101)526 
4043 

12312 
29636 
57080 
.-,9212 
67281 
72193 
8!).WO 
91154 

ln;)T!)7 
4086 

17674 
40766 
57725 
59381 

Győző 
Géza 

l Gusztáv 
Györgyike 
György 
Gyula 
Hedvig 
Henrik 
Heléna 
Hermann 
Hugó 
Hermina 
Hilda 
Illés 

: Ilona 
Imre 

: Ilka 
i István 

Irén 
Izidor 
Irma 
Jakab 

' Janka 
János 
Johanna 
József 
Jolán 
Julitka 
Kelemen 
Karolin 
Konrád 
Katinka 

i Kálmán 
Katalin 

; Károly 
Klára 
Kornél 
Klotild 
Kristóf 
Kornélia 
Krisztina 
Lajos 

; Laura 
László 

i Lenke 
, Lázár 
i Leonia 

63782 
70834 
86591 
94386 
969.8 

2726 
6311 l 

20421 ! 
Milti l 
58472 | 
63781 | 
70528 
72203; 
86911) 
93395 

2748 
6559 ; 

2U594 ! 
46488 
59130 
65B99 
67846 
86921 
89(42 
98508 ! 
3626 

12197 
21014 j 
56555 j 
59154 
63796 
60412 
86945 
93197 

100526 
4U43 j 

12)13 ! 

2963(1 
57080 : 
59212 
67281 
72193 ! 
K9340 
9H54 i 

103797 
4086 

17074 

Lehel 
Leontin 
Leó 
Lídia 
Lipót 
Lina 
Loránd 
Ludmilla 
Lothár 
Lujza 
Lukács 
Magdolna 
Manó 
Malvin 
Manfréd 
Margit 
Marczell 
Mariska 
Márkul 
Mária 
Márton 
Martba 
Máté 
Matild 
Menyhért 
Melánia 
Miklós 
Miksa 
Milán 
Mór 
Hatná lia 
Nándor 
Nelli 
Napóleon 
Nelti 
Orbán 
Olga 
Oszkár 
Ottilla 
Ottó 
Ödön 
Paula 
l'ál 
Pepi 
Péter 
Piroska 
Pisla 

40766 
57725 i 
59581 i 
63782; 
70834 
86591 '! 
94386 
96958 
2726 i 
6311 

204241 
46460 
58472í 
63781 i 
70528! 
72203 í 
86946 
98395 ; 
2748 l 
6559 

20594 
46188 
59130; 
4,-;699 
B7846 i 
86921 : 
89342 j 
98508 
3626 

12197 i 
21014 : 
36555 
59154 
63798 
69412 ! 
86945 
93197 

10II5U6 
4043 

12'Í12 
29! 136 
57(181) 
5ÍI212 
672.S1 
7^1!I3 
89341) 
91154 

Kacliel 
Richárd 
Rebeka 
Rafael 
Regina 
Rezső 
Rózsika 
Hóbert 
Rozália 
Rudolf 
Bari 
Salamon 
Sarolta 
Samu 
Szeréna 
Sándor 
Szerafin 
Simon 
Sziegfried 
Szidónia 
Tasziló 
Teréz 
Teofil 
Tekla 
Titus 
Teodóra 
Tamás 
Tercsi 
Tibor 
Tinka 
Tivadar 
Terus 
Valéria 
Vazul • 
Veronika 
Vennél 
Viktória 
Virgil 
Vilma 
Vendel 
Vilhelmine 
Viktor 
Vilmos 
Viiuve 
Xsnlin 
Zoltán 
Zsigmond 
/ s u z s n n n a 

103Í97 
4068 

17674 
40766 
57725 
59581 
63782 
70834 
86591 
94386 
96958 
27.6 
6311 

20424 
46460 
58472 
63781 
70528 
72203 
86916 
98395 

2748 
655!) 

20594 
46489 
Í9130 
63699 
67846 
8(5921 
8:1342 
•J8308 

3626 
52197 
21014 
56555 
59154 
63796 
69412 
86945 
93197 
10052 
4043 

12313 

59212 
67281 
72193 

Kérjük fenti számokat gyor»an megrendelni, hogy ások el ne keljenek 

niAi- no"venal>or h 6 I S . ó s •-ío-am. ~WI 

Aí I . ősit. sorsjegyek ára lEgész sorsj. 12 K.fél sorsj. 6K, negyed sorsj. 3 K, nyolczad sorsj. UOK 
Ás eredeti sorsjegyek utánvéttel, va?y az összeg 
előzetes beküldése mellett rendelhetők meg-. 

TÖRÖK A. ÉS TÁRSA BANKHÁZ B.-T. 
Ugn. ositáljsorsj. illet Budapest Szervita-tér 3c. 

T T M l . VI Teréz-körút 46. sz., a nyugoti pályaudvar közelében. TPÍ 
I l O K O K . v., Vaezi-körút 4., a Deák-tér közelében. Tel. 11-68. Térirsifié • >•• "l*" 
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•REKORD' 
kézitáska 
Legújabb minta. Erői zerge-, angol 
saftián- vagy kecske-bőrből minden 
•sínben 18 cm magas, -H óm szé¬ 
les, selyem beleesel, belül toüettol 
11 koronáért kapható a készítőnél 
CSÁNGÓ bőrdisimfira, Bpest, Múzeum-kőrút 3 . 
Pénz-, szivar- és bankó-tárczák nagy választékban. 
Vidékre a pénz elöleges beküldése mellett portómentes. 

Ideális háziszer 
gyomorbántalmak, emésztési 
zavarok és ezek következnie 
nyei esetében a „CALIFIG" 
néven ismeretes 

Kaliforniai 
Ize kellemes, hatása enyhe 
és mégis biztos. Tisztítja az 
emésztő szerveket, szabá¬ 
lyozza az emésztést, vissza¬ 
hódítván ezáltal az étvágyat 
s az egészséget. A „Califig" 
gyermekeknek és felnőttek¬ 
nek egyaránt jótékony szol¬ 
gálatot tesz. 

Kapható minden gyógyszertárban. 
Nagy üveg 3 kor. Kis üveg 2 kor. 

i i 

Páratlan és csodás 
- finomító l 

hatású arczszépítő és 
Földes-féle 

Margít-créme 
Mari körökben használt készítmény. Zsirtalan, 
ártalmatlan, rögtön szépít Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronái tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit-pouder I K 20 f. három színben kap¬ 
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmat-
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a kéaiiUS : : : : : 
FÖL.I>E8 K K K KM KN gyógyszerééi A r a d o n . 

eMnineiukorkája 
Többszörösen Utfintetve, 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természetviis-
gálók fiaméi vándorgyű¬ 
lésén 40 arany pályadíj¬ 

jal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű! 

Legjobb szer Üt, valló-
láz, malária ellen, külö¬ 
nösen gyermekeknek, a 
kik keserű ehinint be¬ 

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

ha mindenegyes piros 

ható. 11466 

gyógyszere tára 
Arad, Szabadság-tér. 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Karolj-körút 2tt., I. emelet 

és teljes 
padlás FOGAK 

Aranyfogkoronák, aranyhidak is mindennemű kanreuk 
fogantok, melyekéi a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távol ítása fölösleges. Tartól porcelán- és arany-tö-
méiek. Foghazás teljes ínestflenitéssel, 10 évi jótállással. Vidé-
kiak l nap alatt kielégittelnek, megvár halják. — Mérsékelt árak. 

Dr. EDELMANTí JÓZSEF és MÁRFAI 
nébai dr. \eofeld D. fogorvos volt techn. assistense. (Ült.) 

HÖLGVERNEK 
MPEISSNER-féle nnyrna cnomónott munka 

ig*n érdekes, kellemes és czélszerti kézimunka ; világhíres és 
ismert, mert csakis elsőrenaS anyagot szállítunk gyönyörű 
szőnyegek (minden nagyságban), ágyelők készítésére, 
íróasztalra, pianóra. Lépcső- és ablakdlszek. Huza¬ 
tok szófiára, divánrs. (aiiteuilokra. hinta- és pihenő székekre, 
piano és kilyhapadokra. Hát - , a b l a k - és s z é k v á n k o -
•ok. Kérjen érlapot és mintáikat a kívánt megnevezésével. 

F,LOUISBEILICH,MEISSEN26.kL£ 
M E I S S E N I S M Y R N A - S Z Ő N Y E G G Y Á R . 
Minden munka I n g y e n Könnyű tanulái nyomtatott 
:: megkezdik. :: :: kezdés szerint. • :: 
Szőnyegek minden nagyságban és bútorok smyrna munkával 
behúzva, készen kaphatók. — Arany éremmel kitüntetve. — 
:: Elismerések minden országból :: 

HOMOK 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 

tetőcserép, járda és padlólap 
szerint előállítva. Dr. Ghu-

•ary iezi vagy eroaaitan* berendezett 
formáin a legkülönbözőbb 

szánra ismertetési brosúra 

nyelven. I*eip*iger Cementindnitrie. Dr. 
Co. Markrmn.tudt, Leipzlg 

amellett (Németomig). 

Félig ingyen! 
„ELEKTRO" 

aranyóra. 

Ára csak 
K 11,80 

Senkinek 
sem szüksé¬ 
ges ma mái 

valódi 
aranyórát 

300 koroná¬ 
értvásárolni, 
mióta az ide 
lerajzolt ki¬ 
váló gyárt¬ 

mányú 
• EJéktron-
aranyírát 

(Glashiilte-
rendsier)ké-
szitik. Ezen 
óra szerkeze¬ 
tének három 

kizárólagosan változatlan, aranyhasonlo érvelvénybil és ezenkívül még 
egy vastag réteg valódi arannyal,' mely villamos áram segítségével lesz 
rávezette, ágy, hogy kiváló tartósságért teljes garantiát vállalok. 

Az «Elektro»-aranyórát senki sem tudja egy 200 koronát érő 
aranyórától megkülönböztetni. Pontot járásért 3 évig írásban garan¬ 
tálok. Római vagy arabs számjegyekkel. 

ra csak K 11.80. ~*» 
Minden Elektro-aranyóra vásárló ajándékul 

egy szép elektro-aranyláncot is kap. 

Mmden Elektra-aranyóra mellé 5 év* szóló kezességi jegy Tan csa 
tolva. - Egyedfli árusítás utánvétül! 

Heinrich Kertész, Wien, I., 
Wollzeile 34—U. 

45. 8zAM; 1909. 56.' Évpoiv, 'ÁM. 

ABCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES l 

Eizsvaj törv. védve. : : 

Az éretlen rizs TEJNEH1U 
nedvéből készitett csodás éa~ ' 
: : gyorshatásu arcz-szépitő. 

Teljesen kisimítja a ránczo-
kat! Egy adag ára 3 K 6O f. 
Fey drb szappan ára l K 5O f. 

Főraktár Magyarország részére : 

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

Anyát, óvjátok: gyermekeiteket a hátgerlnczelgőrbüléstil!! 

Nincs többé elgörbült test! 

Ha az én ntól nem ért, a legismertebb orvosok által aján 
lőtt Orthopad-támasztó fűzőmet használja. Mesésen köny 
nyü és hygienikus l Yattázás nélkül elfödi az egész elgör-
bnlést. Ferdén növésre hajlandó Iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze l 30 éve fennálló 
testegyenészeti mfiintézetembeu a legtökéletesebb technikai 
kiwttiben -és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá: 

ilékek, mülábak és mftkerik, iá 
b és. és Úr. siabKELETI-féle sérvkötők, haskötők. 

Új! Gummi - gör csérharisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápolásból szükséges esz¬ 
közök. — Képei árjegyzék ingyen és bénnenive 
TÍ"P.T."P r rT Y orvos sebészi műszerek él 
**.£*Ajf4±±. 99. gununjUwnfc.gyAra : : : : 
Budapest, IV., Koronaherczeg-atcca 17. »am. 

ÜSZÉPSÉÍ! 
Minden, a mi ápolásban nem részesül, idővel tönkremegy. A« 
arcz- és kézbőr, a haj és egyáltalában a szépség csak gondol 
ápolás mellett lehet állandó. A ki nem akar időelott megvéDÜIni, 

szívlelje meg az alábbi közleményeket: 
MIRTITC-KRIÍM a r c z " é s kézfiBOmitÓ, teljesen ártal-
nUUlOO lUlMl mallan, a bőrnek finomságot és bársony-
puhaságot ad, frissít, üdít és már rövid használat után eltüntet 
minden bőrtisztátlanságot, mint gzeplöt, borátkát(Mitesser), 
ranczokat, májfoltot, pattanást, ajkrepedést, pörse-
nest, bórhámlást, sömört, fagyási, bórbicserepese-
flest, nimlölielyeket slb. és megakadályozza az arczbör fénye-
sedésct. — N a g y tége ly ára 2 K., f é l t ége ly l K-
MIRTIK-^FuPPiN ^J"8"" ártalmatlan, a legnugbiz-
JUUUUD 0/íArrAlll ha több bőrápoló szer, mely bársony-
szerű puhaságot, üde szint ad a bőrnek. — Rendkívül tartós, 
takarékos a használatban és igen kellemes illáin. — Darabja 

8O fillér, 3 darab 2 korona 2O fillér. 

MIRTÜS-KRÉM-PODER tífjgsSSfSSÜ 
mely az izzadást is megakadályozza. — Fehér-, rózsa- és sárga-
színben kapható. — A r a dobozonként !•— korona. 
ARKPNV-fáln U H TC 7PC 7 m í r 2—3 naP m n 'T a me^" 
t m M W l leié H A J ö í i f i ö i szünteti a hajbullást és kor-
pásodást. erősiti, frissíti a fejbőrt és hsjgyökereket, elősegíti 
a haj növését, sűrűsödését. — A r a l korona 6O fillér. 

ÖRKÉNY-féie ARABJAI HAJFESTŐK S K 1 *% 
aranyszöke ; 3 korona. 
Az összes rendelések csakis a készítőhöz intézendök 

és pedig igy czimezve : 
APOSTOL GYÓGYSZERTÁR 
Bndapest, VIII., József kornt 64. Depot 106. 
A legjobb kozmetikai szerekről, kiváló gyógykészitmé-
nyekröl és valódi finom teákról szóló részletes ismer-
tetést ki• ánatra mindenki ingyen és bérmentve kapja-

Pranklin-TáarsnUt nyomdija. Budapest, "ív., Egyetem-ntoza 4. szám. 

46.SZ. 1 9 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, NOVEMBER 14. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Eeáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f E ^ é ™ -
feltételek : ( Negyedévre . 

l é korona. 
8 korona. 

. 4 korona. 

A fViíd9)íróniltd»-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj U csatolandó. 

GYULAI PÁL. 
1826—1909. 

SZINTE a lehetőségét sem akartuk 
hinni : Gyulai Pál nincs többé szellemi 
életünk vezető embereinek sorában, szép 

ősz feje lehanyatlott, pattogó hangja örökre 
elhallgatott, éles tolla soha sem fog többé sem 
bonczoló kritikát, sem borongó verset papirra 
vetni. Annyira beletartozott irodalmunk ké¬ 
pébe, hogy most ezt a képet alig bírjuk nél¬ 
küle elképzelni. 

Ő volt szemeinkben úgyszólván symboluma 
irodalmunk egységének. Élete pályájával, mely 
Petőfitől máig terjed, munkája eredményeivel, 
melyek Petőfi és Arany eredményeiből vetet¬ 
tek alapot irodalmunk mai fejlődésére, gondol¬ 
kodása csodálatra méltó egységével, a mely 
ugyanaz volt ötven évvel ezelőtt és ma s ép 
ezért aktuális volt mindig. Innen az az érzé¬ 
sünk, mintha csak most, az ő halálával sza¬ 
kadtunk volna el korban a régi nagy nemze¬ 
déktől, mert a míg Gyulai élt, köztünk élő¬ 
nek éreztük azt a nemzedéket is, a melyből ő 
származott. Az árvaság érzése fog el, elsza¬ 
kadt egy szál, a mely legerősebben, legérez-
hetőbben fűzött apáink emlékéhez. Mert ha 
Gyulai művei megmaradnak is, oda van sze¬ 
mélyes hatása, a mely érezhető volt úgy¬ 
szólván mindig és mindenütt irodalmi dol¬ 
gainkban. Akármi történt, akármiről folyt a 
vita, mindig az a kérdés lebegett az ajka¬ 
kon: mit szól hozzá Gyulai Pál? S ha valaki 
nem egyezett is véleményével, az is a legna¬ 
gyobb fontosságot tulajdonította neki. Ezt a 
nimbuszt leviszi magával a sírba, s nincs, a ki 
örökölje utána. Ezért érezzük annyira azt a hé¬ 
zagot, mely halálával irodilmunkban támadt. 

Keressük ennek a páratlanul álló tekin¬ 
télynek okait? Nemcsak tehetsége kivételessé¬ 
gében rejlenek, hanem helyzetében is, egyé¬ 
nisége természetében nemkülönben. Való igaz, 
legnagyobb kritikai irónk és legkitűnőbb próza-
írónk volt. Irodalmunk értékei az ő megálla¬ 
pításai szerint mentek át az egész nemzet 
tudatába. S a mi még ritkább dolog: akár-
mily fontosabb kérdésben akármily állást fog¬ 
lalt el, a következések mindig neki adtak 
igazat Hogy csak a fődolgokat említsük, az 
ötvenes évek nagy Petőfi-vitájában az ő állás¬ 

pontja diadalmaskodott, pedig nehéz helyzete 
volt, mert egyfelől ki kellett vívnia Petőfi 
vlsőségét az öregekkel szemben, másfelől pe¬ 
dig lefojtani a Petőfi-utánzók lármás hadát. 
Ő vitte fel Petőfit irodalmunk legmagasabb 
csúcsára, Arany János mellé, de az ő műve 
volt az is, hogy a két egyenrangú költő közül 
mégis Aranyra esett a nagyobb hangsúly. Az 
utókor neki adott igazat a Jókai-vitában is, 
ma már az ő értékelését fogadjuk 'el, kissé 
letompítva azt, a mit nála a polemikus czél-

zat élezett ki. De mindez nem magyarázná 
meg teljesen nagy tekintélyét, mert nálunk a 
külső tekintély nem mindig szokott egy vona¬ 
lon lenni az elért eredményekkel. Hozzá kell 
még venni azt a helyzetet, melyet elfoglalt. 
Arany János és Jókai mellett az ötvenes évek 
óta tagadhatatlanul ő volt a legnagyobb te¬ 
hetség és főkép a legigazibb író, így Arany 
halála után mintegy az ő poziczióját is örö¬ 
költe, mert Jókai óriási arányú produkcziója 
mellett nem ért rá tevőleges részt venni az 




