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ROZSATEJ 
kitűnő teint-ápolúszer 
Halálos üdeséget kölcsönöz 
lialzsamszitppiin hnzzá 

OSAN !£ 
TANNINGENE 

Hetekig megmaradás nem engedi festékét. 
Soléls/Ökére, barnára és feketére 

ANTON J. CERNY, Wien, 
JLV111. Cári Lndwig-str. 6. Lerakat I. Maxmilianstr. 9. 

Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

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

Angol bőrbutor £25; 
renoválása aaj t műhelyemben. 

Ebédlő-
székek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Székátala-
kitasok. 

sorok száj¬ 
padlás nélk. 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Károlj-körút 26., I. emelet 

FOGAK 
Aranyfogkoronák, aranyhidat és mindennemB kaucsuk 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távolítása fölöslege*. Tartó* porcelán- én arany-tö¬ 
mések. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielégiltetnek, megvárhatják. — Mérsékelt árak. 
Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁ'R.T'AT 
néhai dr. Neofeld D. fogorvos volt techn. assistense. (Lilt.) 

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

gyengeség ellen. 
Étkezés közben véve, megóv a gyo¬ 
mor tér béléstől. Egy üveg ara 

3 kor. 2O üli 

12293 Kapható: 

minden gyógyszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

,OMOK ARANY 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból czementtel vagy mészszel készült 
falazótégla, tetőcserép, járda és padlólap stb. 
dr. Gaspary reniUz. szerint előállítva. Őr. Oas-
pary Kézi vagy eröhaj tasra berendezett 
gépeim vagy formáin a legkülönbözőbb 
árakban. A £28. számú ismertetési brosúra 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. I«eip«iger Cementíndustrie. Dr. 
Gaspary & Co. Markranstadt, Leipzig 

mellett (Németország). 

g < REKORD* 
! kézitáska 

Legújabb minta. Erős zerge-, angol 
saffián- vagy kecske bőrből minden 
színben 18 cm magas, 21 cm szé¬ 
les, selyem béléssel, belül toilettel 
11 "koronáért kapható a készítőnél 
CSÁNGÓ bőrdíszműves, Bpest, Muzeum-körút 3 . 
Pénz-, szivar- és hmkó-tárezák nagy választékban. 
Vidékre a pénz előleges beküldése mellett portómentes. 

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

mabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 üli. bélyegekben, 
NAGY I M R E lakberendezési vállalata, 
Budapest, Váczi-kőrut 9. sz. (Szereosen-u. sarok.) 

BÚTOR 
Ezredéves országos 

kiállítás díszoklevél 

MAGYAR FÉM- ÉS LÁMPAÁRU-
:: GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG:: 
— — Budapest-Kőbánya. — — 

ABCZ-fflASSAGE FÖLÖSLEGES! 

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

Teljesen kisimítja a ránczo-
kat ! Kgy adag: ára 3 K 5O f. 
í Ky drb szappan ára l K 59 f. 

Főraktár Magyarország részére: 
Bpest: Török gyógy tár Király-u. 
Kolozsvárt: Dr. Bíró gyógy tára. Ezredéves országos 

kiállítás díszoklevél 

Petróleum - lámpák 
legegyszerűbbtől a legpazarabbig. -"(J Öl ti. 

Légszesz- és villamos 
::: csillárok, ::: 

Fém- és díszmőíárgyak. 
:: Valódi király-olaj :: 
a legjobb biztonsági petróleum 

Raktárak: 
Budapesten: II., Szilágy Dezső¬ 
tér 3., V., Gizella-tér 1., VL, Te-
réz-körút és Király-utcza sarkán, 
YHL, Üllői-út 2, Kálvin-tér sar¬ 
kán, X., Jászberényi-út. Pozsony: 
Lőrinczkapu-u. Kolozsvár: Má¬ 
tyás király-tér 3. sz. Debreczen: 
Simonfi'y-utcza. : : : : 

S Z Ő LŐ O LT VAN Y, 
stoló'vesszó'ró'l és borról nagy íri(TTTpn ^s bérmentve küldöm meg 
képes á r j e g y z é k e m e t 1 U & J C I * a ki oz imét tudatja. 
Ezen könyvet még az is kérje, a ki rendelni n e m akar, mert 
ebből m e g t a n u l h a t j a a s z ő l ő t e l e p í t é s t s e mellett sok 
szőlőkép van benne. Szó'löollványokljól és más egyéb európai és 
amerikai sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű D e l a w a r é -
bó l állandóan több millió készlet eladó, olcsó ár mellett Több ezer 
e l i smerő leyé l , közte több herczegi és grófi uradalomtól. Czim : 
SZŰCS S Á N D O R F I A szőlőtelepe Bihardiószeg . 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert « 

„író angyal11 

gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID IMOVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. JJ*fij 
Választekküldamények, kedvező lemezesére fölvétel. Ár- él 

lemezjesryzék Ingyen és bérmentve. 

BÚTOR 
ízléses éa szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

SÁRKÁNY I. 
bntoriparosnál, Budapest, 
VII., Erzsébet-korul 26. ss. 

műhely és raktár. 

FflJEBEK, 

: 
n y u l a k a t különböző exo-
t ikus állatok, mada¬ 
rak, diszszárny ásókat, 
fajbaromíikatóriási fü¬ 
lesbaglyokat, élő iiiéhe-

ket stb. szállít a 
DIANA TELEP 

vezetősége 
Posta: Tar , vasút: Pásztó 

(Hevesmegye). 
Kimerítő árjegyzéket ki-
:: vánatra díjtalanul. :: 

Telt kebel elérésére, 
Szép keblet szerez¬ 
ni, ma már nem ké¬ 
pez titkot a hölgy-
világ előtt, a mióta 
a i P i l u l e s Or i -

entales.(ke¬ 
leti labdacsok) 
csodálatos ha-

| tása ismeretes, 
Ezek a pilnlák 

valóban 
azon tulaj¬ 
donsággal 

liirnak, 
__. hogy a 

keblet kifejlesztik, megszilárdítják 
és újjáalakítják, ép ügy a nyak és 
^állcsontok öregeit megszüntetik 
az által, hogy a kebelnek kecses 
telt.séget kölcsönöznek a nélkül, 
hogv a derekat kibővítenék. A 
k e l e t i p i l n l á k főleg keleti nö-
rénykivonatokból készülnek s az 
ártalmas arzéntől teljesen mente¬ 
sek. Hatását nem szabad hasonló 
czéln más külső vagy belső hasz¬ 
nálatra szolgáló szerrel összeté-
reszténi. Egy több mint 30 évi 
eredmény a F l l u l e s O r i e i i t a -
l e s hírnevét megerősítette annyi¬ 
ra. Hogy agy 9 Hátai leánynak, 
mint az asszonynak az egyedüli 
eszköze arra, hogy telt s szilára 
kebelre tegyen szert Könnyű és 
diskrét keielés, tartós eredmény 
már 2 hari használat után. Egy 
üvefrei'ske használati utasítással 
6.43 kor., utánvéttel 6.73 kor. Fő¬ 
raktár Budapesten Törők József 
VL, Kiraly-utcza 12. Prágában 
Fr.Wittek & Co.Wassergasse 19 

Minden, a mi ápolásban oem részesül, idővel tönkremegy. Az 
arcz- és kézbőr, a haj és egyáltalában a szépség csak gondos 
ápolás mellett lehet állandó. A ki nem akar idöelotl megvénülni, 

szívlelje meg az alábbi közleményeket: 
M I R T I l ^ - ^ R P M Afez~ é s kézflnomitó, teljesen ártíl-
m i I U U O IVnCiffl matl»n, a bőrnek linomságot és bársony-
puhaságot ad, frissít, üdít és már rövid használat után eltüntet 
minden bőrtiszláilmságot, mint szeplöt, bora tká t (Mitesser), 
ranezokat, májfoltot, pattanást, ajkrepedést, piirse-
nest, horliánilást, siimiirt, fagyási, hiirkicsere])Pse-
(lest, llimloliHyekct síh. é< megakadályozza az arozbör lénye-
sedesct. — N a g y t é g e l y ára 2 K., f é l t é g e l y l K. 
MIRTn<v-<!7flI>I»lW teljesen ártalmatlan, a legmegbiz-
min l U ű ö / lAf f AW hatóbb bőrápoló szer, mely bársony¬ 
aiéra puhaságot, üde szint ad a bőrnek. — Itendkiiül tartós, 
takarékos a használatban és igen kellemes illáin. — Darabja 

8O fillér, 3 darab 2 k o r o n a 2O fillér. 
MIRTnQ-in>PM-DTirVí'D a léz- és arczbőr legbi/tnsabb 
B11UU0 MtCilH f U i / ü K és legkellemesebb védöszere, 
mely az izzadást is megakadályozza. — Fehér-, rózsa- és sárga-
szinben kapható. — A r a d o b o z o n k é n t l- - korona. 

ÖRKÉNY-* HAJSZESZ S U K J S U S H ? 
pásodást. erősiti, frissíti a fejbőrt és hajsyökeroket, elősegíti 
a haj DÖtfeét, sűrűsödését. — ̂ xra l k o r o n a 6O fillér. 

ÖRKÉNY-féie ARÁBIAI HAJFESTÖK SSK1 b"^ 
aranyszóke 3 korona. 
Az összes rendelések csakis a készítőhöz intézendők 

és pedig igy czimezve : 
APOSTOL GYÓGYSZERTÁR 
Budapest, VIII.. József körnt 64. Depot 106. 
A legjobb kozmetikai szerekről, kiváló gyógy készítmé¬ 
nyekről és valódi finom teákról szóló részletes ismer-
totést khánatra mindenki ingyen és bérmentve kapja. 

Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV„ Egyetem^toza 
szara. 

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

HOITSY PÁL. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám Előfizetési f 
ára 40 fillér. ! feltételek : \ N é v r e '. 

FŐMUNKATÁB8 

ÍZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, NOVEMBER 21 . 
16 korona. A ' Világkróniká'-\a\ 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

A KÉPVISELŐHÁZ ÚJ ELNÖKSÉGE. 
CSODÁLATOS DOLOG, hogy a demokráczia elve, 

melyet annyiszor hangoztatunk, eddigelé 
úgyszólván soha sem jutott szóhoz a 

képviselőház elnöki szókének betöltésénél, a 
mely közjogi állás pedig a legkimagaslóbb 
mindazok között, melyek választás útján (te¬ 
hát demokratikus alapon) töl¬ 
tetnek be. 1848 óta a képviselő¬ 
ház úgyszólván kivétel nélkül 
abból a társadalmi rétegből vá¬ 
lasztotta elnökeit, a mely a 
közélet legkiválóbb tisztségeit 
addig is kizárólag betöltötte. 
S ha volt is kivétel, a Szilágyi 
Dezsőé, az maga is egy kivéte¬ 
les férfiúra vonatkozott. A többi 
elnökök, kezdve Pázmándy Dé-
nesen, s folytatva Ghyczyn, 
Szentiványin, Somssichon stb. 
keresztül egész gróf Apponyiig, 
Perczel Dezsőig és Justh Gyu¬ 
láig, valamennyien a nagy va¬ 
gyonú, történelmi családokhoz 
tartoztak, s egyéni kiválósá¬ 
gaiknak súlyt adott a nagyobb 
birtok és a családi összekötte¬ 
tés is. Ellenben azok előtt a 
férfiak előtt, a kiket az angol 
«selfe mádé man»-eknek nevez, 
s a kik még a zárkózott angol 
társadalomban is a legnagjo^b 
tiszteletnek tárgyai, a magyajv. 
képviselőház elnöki széke ed-
digeló majdnem elérhetetlen 
volt, noha azt semmiféle tör¬ 
vény vagy tiltó rendelkezés 
nem akadályozta. 

Gál Sándor megválasztásával 
a demokratikus elv érvényesült. 
Az ő jelöltségét nem támogatta 
se előkelő származás, se nagy 
rokonság. Még nagy vagyon se 
emelte egyéni értékét. Sőt neki 
a vagyona nagy részéről kellett 
lemondania, mikor e választást 
elfogadta. Bezárta ügyvédi iro¬ 
dáját, mely nagy forgalmával 
jövedelmét szolgáltatta, s me¬ 
lyet egy élet becsületes mun¬ 
kájával és fáradozásával tett 

virágzóvá. 0 tehát az első elnök abban a 
tekintetben is, hogy egész vagyoni exiszten-
cziáját érintő áldozatot hoz az állás elfogla¬ 
lásakor. Meg kell azonban állapítani, hogy 
ebben sem hiúság, sem ambiczió nem vezette — 
csakis a kötelességtudás. A megtiszteltetést 
nem kereste, előzetesen nem is tudta, hogy 
személyét kombináczióba vették, s a legna-

gyobb határozottsággal védekezett megválasz¬ 
tása ellen. Azok, a kik a jelölést csinálták, a 
megmondhatói, hogy mily nehezen ment a 
kapaczitáczió. S jellemző a felfogására az a 
tény, hogy csak akkor egyezett bele a meg¬ 
választásába, a mikor szeme elé tárták, hogy 
most nehezebb lesz az elnök dolga, mint 
máskor, több lesz útjában az akadály, s ép 

azért férfiasabb feladat a vál¬ 
lalkozása. 

S meg kell állapítanunk azt 
is, hogy ő az első elnök, a 
ki a felajánlott tisztet eleinte 
visszautasította, s hogy most 
először történt, hogy többen is 
voltak ilyenek azok között, a 
kiknek az felajánltatott 

Gál Sándor egyénisége ma¬ 
gában foglalja mindazokat a 
kvalitásokat, melyek garancziá-
ját képezik annak, hogy ezt a 
nagy állást méltóan fogja be¬ 
tölteni. Erős judicziumu férfiú, 
a ki bonyolult, sőt válságos 
viszonyok között is megtalálja 
nemcsak a kellő szót, de a 
kellő utat is. Nagy jogtudása 
s törvónyismerete még nagyobb 
törvénytisztelettel van páro¬ 
sulva. Igazságszeretete olyan 
nagy, hogy nem engedi pártos-
kodóvá lennie. Modora nyájas, 
s bár önérzetes, de alapjában 
mégis szerény, s nyílt termé¬ 
szete hamar megnyeri a szí¬ 
veket. Hogy eddig kevesebbet 
szerepelt a közéletben, különö¬ 
sen pedig a politikai nagy tu¬ 
sakodásokban, s hogy mikor 
szerepelt is, ritkábban hangoz¬ 
tatták a nevét, annak csak egy 
oka van: az ő nagy szerény-

GÁL SÁNDOR, A KÉPVISELŐHÁZ ÚJ ELNÖKE. 
Erdélyi fényképe. 

A mostani elnökválasztás al¬ 
kalmával az alelnöki székbe 
régi emberek kerültek : Návay 
Lajos és Eakovszky István. 
Mindkettőnek parlamenti mű¬ 
ködése ismeretes. Úgy látszik, 
mindkettő megszerezte magá¬ 
nak a többség szimpathiáit, 
mert újra megválasztották őket. 
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Návay Lajos. Rakovszky István. 

A KÉPVISELŐHÁZ ÚJ ALELNÖKEI. — Erdélyi fényképei. 

Csak a horvát testvérek dohogtak kissé, s a 
Rakovszky szavazó-czéduláira azokat a szava¬ 
kat írták, a melyekkel le szokta ültetni őket: 
•megvonom öntől a szót». De úgy látszik, az 
alelnökök is megszerették régi hivatalukat, 
mert elfogadták azt most is, mikor nem jár 
vele fizetés, a mi a múlt ülésszak alatt járt. 
Pedig hát az alelnöki állás ma már terhes. 
Ma már nem úgy van (a legközelebbi múlt¬ 
ban legalább nem úgy volt), mint valaha ré¬ 
gen. Akkor az alelnököknek hónapokon át nem 
volt teendőjük. Az elnök vezette a ház tanács¬ 
kozásait napról-napra, az ülés megnyitásától 
egészen annak berekesztéséig. Újabban pedig 
az alelnökök csaknem annyit elnökölnek, mint 
maga az elnök, s azonfelül részt vesznek még 
a ház adminisztrácziójának munkájában is. 
Akkor csak tiszteletbeli állás volt az alelnöké, 
ma fontos teendőket kell végeznie. 

RÉGI BETYÁROK. 
Mi még egy-ketten, 
Legfeljebb hárman, 
Mi, régi módi 
Dalos betyárok 
Magyar határban, 
Mi még nagyvérű 
Fajparipákon, 
Át bokron, árkon, 
Kantárt odavetve, 
Kurjantva, nevetve — 
Hajrá ( — röpülünk. 
Magyar a világ még 
Koraiunk. 

De már a többi, 
Az új módi, a sok, 
Ha betyár se betyár, — 
Ezek apache-oí. 
Zsöllyéit ülik 
A gyorsvonatnak, 
Automobilra 
Szívesen kapnak, 
Aeroplánon 
Repülnek próbát, -
A mi világunk 
Mit nekik l -
De szeretik, de kergetik 
Nagy Európát. 

Bámulom őket: 
Csodagyerekek! 
Bámulom a sok 
Motor-kereket. 
Gyors erejével 
Géphajtó gőznek, 

Gáznak, benzinnek, 
Voltás villanynak 
Nyomunkba vannak 
S huss ! — megelőznek, 
Minket legyőznek. 
Csúfon d ár gúnyjnk 
Bánk visszakárog: 
• Rajta hát, rajta, 
Ti régi fajta 
Szegény betyárok!» 

Manó versengjen 
Ezzel a néppel I 
— Szerencsés utat 

A divat-géppel J . . . 
Jobb a nyeregben 
Mégis nekünk. 
Hol vágtatunk, 
Hol léptetünk -
S a hol leszállónk : 
Virágot, csókot, tanyát 

találunk, 
Gyönyörűség az életünk. 
Itthon vagyunk az egész 

határban, 
Mi, csak egy-ketten, leg¬ 

feljebb hárman. 
Mi dalolunk, 
Mi szeretünk, 
Minden falu : a mi fa¬ 

lunk, — 
S ha szép világunk már 

letűnt: 
Hát az se baj, ha meg¬ 

halunk ! 
Kozma Andor. 

NOSZTALGIA. 
Ügy szeretem az emlékeimet, 
Ha beköszönt a téli, nagy hideg. 
Oly jól esik egy magányos sarokban 
A múlt rózsáit tépegetni sorban. 

Kibontogatni lelkem fátyolát, 
Távolba látni a homályon át, 
Álomvilágban járni messze, messze 
S megvárni szépen, míg leszáll az este. 

Akkor, libegő kályhaláng felett 
Elolvasni egy régi levelet, 
Egy könnyet a fakult sorokra sírni 
S egy bánatos, szerelmes verset írni. 

Így szoktam én sok téli alkonyon, 
De jaj, most tavasz üdvét hajszolom. 
Ezer színes virágszirom lepett el, 
S én nem birok e szomjas kikelettel. 

Nékem fájnak a kéjes illatok 
S e fájdalomban mégse sírhatok. 
És hogyha jönnek a tavaszi lázak, 
Nyomukban szürke kétségek tanyáznak. 

S az én szerelmem nem ide való, 
Az én szerelmem gyöngéd, elhaló. 
Könnyű, verteién csók a szenvedélyem, 
Mely megpihent egy csöndes, tiszta kézen. 

0 téli ábránd, hamvadó parázs, 
0 kályhatűznél levélolvasás, 
Könnyezve költött, csöndes téli versek, 
Hiába, én csak titeket szeretlek. 

Lányi Viktor. 

A FEKETE VÁROS. 
REOÉNY. (Folytatta.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

Gosznovitzer elnevette magát, mint a kivel 
valami tréfát űznek. 

- Ugyan menjen! Vén kópé! Miket eszel ki. 
- Engem úgy segéljen, igaz. 

E közben leértek a garádicson és a mint a 
másik garádics előtt elhaladtak, Bibók valami 
különös tárgyat pillantott meg a fűben, olyan¬ 
formát, mint a buzogánynak a gombja, csak¬ 
hogy nagyobb volt, sötét árnyalatú fehér zo-
mánczczal; megérintette a csizmája orrával, 
hogy talán érez, de puha volt, lehajolt hát érte 
kíváncsian. 

- M i ? — kérdezte Gosznovitzer. 
- Valami különös virág. Nyilván a kiaasz-

szony ejtette el. 

- Mutassa csak ! AB ördögbe is, — 
nyögte magában Gosznovitzer, megnézve a 
zsát. - Hiszen ez egy (ieorfjina-rózsít. 

A Georgina-rózsák akkor nu-ntfk újdonság-
számba. Csak az öreg Fabrieziusné kis házi 
kertjében volt két bokor, melynek csodájára 
jártak a városbeliek. 

Gosznovitzer előtt valószínűséget kezdett 
nyerni a Bibók értesítése. Fabrimus rózsát 
vitt vagy küldött Otrokocsy kisasszonynak s az 
itt kipottyant a hajából va -̂y a kebléről. Hm. 
Ez rettenetes volna. Szinte belehalványodott a 
jó úr. Nem. Ez mégis lehetetlen . . . Hanem 
azért jó volna őket utolérni. 

A kert kijárata felé sietett, hol a sűrűségből 
egy városi hajdú lépett ki. Elkérte tőle a zacskó 
pénzt és miután a hajdút elküldte onnan, át¬ 
adta Bibóknak. 

Olvassa nu-g kegyelmed. Háromszáz csikó 
van benne. 

Bibók föltéptf a pecséteket és a czérnákat, 
melyekkel a zacskó nyílása be volt varrva, bele-
mélyíté kezét, megforgatta a pénzeket, érezte 
rajtok a tinóm veretét, csiklandozta, szinte me¬ 
legítette vérét a nemes érez, egyet kihúzott 
találomra, megnézegette a holdvilágnál, a kia-
újja körmét végighúzta az élén. nincs-e körűi¬ 
metélve, majd kiemelt egy maréknyit, meg¬ 
számlálta, egyenkint potyogtatva őket a csal-
májába, azután megint egy maréknyit vett ki 
s hozzá olvasta a többihez: 

- Hetvenkettő, hetvenhárorn, hetvennégy... 
(Ekkor egyszerre megunta, visszaöntötte a zacs¬ 
kóba s szándékos, de játszi együgyűséggel 
monda.) Ha eddig jó volt, a többi is jó lesz. 

- Látom, hogy nem született ked kereske¬ 
dőnek. Nyújtsa ide a markát, - - jegyezte meg 
Gosznovitzer nevetve és a hátralevő huszonöt 
aranyat a zsebéből kezdte kiolvasni. 

— Különös, — szólt közbe Bibók, az eme¬ 
leti ablakokra pillantva, — a légyottos szoba 
még világos. 

- Alkalmasint égve hagyták a gyertyát. 
(S magában sóhajtott: szegény Fabriczius!) 

- Nem, nem, — rázta a fejét Bibók. — Ott 
van még a Seladon is, tévedtünk az elhangzó 
lépésekben. Látszik az árnyéka, a mint elmegy 
az ablakok mellett. Ni, most meg már sötét 
lett. Most fogja elhagyni a fészket. Menjünk 
innen hamar! 

- Bevárom, — monda Gosznovitzer hirte¬ 
len elhatározással. - - Szembe akarok nézni 
ezzel az emberrel. 

- Bátor ember a templomban is fütyül. De 
mire lesz az jó ? 

A biró nem felelt. Szemének egy kevély vil-
lanata lett volna a felelet, de azt Bibók nem 
láthatta, 

— Még valami bajba keveredik a nemzetes 
úr. Az ilyen emberekben nagy az elszánás. 

- Ejh, ki merné Lőcse város biráját bán¬ 
tani? 

Ebben a pillanatban léptek hallatszottak túl¬ 
ról. Ah, itt jön ! Gosznovitzer egy vastag tölgyfa 
mellé lépett és ott lapult meg, Bibók ellenben 
a falhoz húzódott. 

Magas termetű, vállas férfi közelgett a kavi¬ 
csos úton, térden felül érő lovagcsizmákban, 
mélyen beburkolva még részben arczát is, kö¬ 
penyébe, melynek felhajtott jobb szárnya a 
bal vállra volt vetve. 

A ház szögleténél megállt egy picziuyt, óva¬ 
tosan körülnézett, majd szapora léptekkel a 
kijárat felé indult Gosznovitzer a lélekzetét is 
elfojtotta. 

Mikor azonban a tölgyfához közel ért, ki¬ 
lépett és eleibe állt. 

- Jó estét uram, álljon meg egy perczre. 
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__Mit akar? kérdé az idegen meghök-

kenve. 
__ Tudni akarom, kicsoda és mi járatban 

van itt? 
g rátette kezét az idegen vállára vakmerőén. 
_ Takarodjék, szemtelen s öklével nagyot 

sújtott a fültartóztató Gosznovitzerre, épen a 
szive táján, hogy az hátratántorodék, roezúllét 
és szédület fogta cl. 

- Mátyás ! Ui l». >k ! - kiáltá. Ide! Hamar! 
Bibók habozott, nem tudván, hova tegye 

aranyait, de a kaland izgatta, a zacskót bele¬ 
gyömöszölte a csalmájába s csalmástól becsapta 
egy puszpángbokorba, Mátyás hajdú pedig tüs-
kén-bokron szökdelve, felbukott, a saját kard¬ 
jában megbotolván, de csakhamar föltápász-
kodék. 

Az idegen látta a veszedelmet, elbagyította 
köpenyegót. A hold most épen odavilágított a 
képébe. 

— Görgey Pál, hüledezett Gosznovitzer. 
s szive hangosan kezdett dobogni. 

Bibókból kínverejtéket sajtolt ki a rémület, 
keze megdermedt, lába meggyökerezett, moz¬ 
dulni nem birt. A nagy szerencse, a nem várt 
fogás Gosznovitzert is szinte megfosztotta a 
józan cselekvőképességétől. 

- No, csakhogy a kezünkbe került kegyel¬ 
med, — lelkendezett. — Adja meg magát! 

— Még nem, - monda Görgey csendesen, 
s egy nyakán lógó sípba hirtelen belefújt, s mi 
éles, füttyszerü hangot adott. 

Gosznovitzer mindjárt észrevette a sípolás 
czélját. S hogy megakadályozza, villámhirtelen 
rávetette magát Görgeyre, a nyakánál kezdvén 
öt fojtogatni; Görgey a hatalmas ökleivel vé¬ 
dekezett, de félig immár tehetetlen volt, mert 
Mátyás hajdú hátulról nyalábolta át s a lábai¬ 
val próbált neki gáncsot vetni, hogy földre te-
perhessék. 

- Elve kellene bevinni Lőcsére, lihegte 
Gosznovitzer, s úgy világítottak szemei ennél 
a gondolatnál, mint két szentjános bogár. -
Nosza Bibók, hajrá Bibók, — biztatta a meg¬ 
bénult kalandort, - segítsen hát kegyelmed! 

De már későn volt, a küzdelem hevében 
észre sem vették, hogy a sípszóra elevenedni 
kezdett a környék. Lovak dobaja, patkók csat¬ 
togása veri fel a csendet távolabbról, a közel¬ 
ben pedig mozogni kezdenek a kukoricza- és a 
mákszárak, özönlenek be mindenünnen a Gör¬ 
gey huszárjai és zsoldosai. Bibók futásnak ered 
az egyik sétaúton, de onnan is jönnek, akkor 
átcsap rézsút a virágágyakon a másik útra, de 
ott is útját állják. Preszton kivont karddal ro¬ 
han a gazdájához többedmagával. A lőcsei biró 
kirántja a pisztolyát, de csakhamar kicsavar¬ 
ják kezéből. Preszton fölemeli a kardját ma¬ 
gasra : 

- Elvágjam a fejét, kérem alásan? 
Görgey inteni akar, hogy az bizony igen jó 

lesz, melle zihál, szemei vadul forognak, de 
aztán eszébe jut sötét végzete, mely a hirte-
lenkedéstől hízott meg s erőt vevén magán, 
inkább hörögte, mint mondotta: 

- Még most ne ! Hagyd Preszton! A bíróra 
nézve majd csak útközben fogok határozni, 
hanem ezt a gazembert, Bibókot, élve-halva 
kerítsétek kézre. 

Azzal kilépett a kertből és künn a lovára 
pattant: 

- Keressétek meg a köpenyegemet s hozzá¬ 
tok utánam a bírót a hajdújával együtt. 

Az alispán előre nyargalt a Görgőre vezető 
úton. A friss éji levegő kihúzta lassankint fejé¬ 
ből, szivéből a gonosz indulatokat. 

Most már szinte örült, hogy át nem engedte 
magát a pillanatnyi dühnek e kímélte a biró 

életét. Gosznovitzer kedvelt ember a kurucz 
tisztek előtt, kivált Andrássy generális szereti, 
esetleg ő vette volna kezébe a megtorlást s az 
alul aztán nincs kibúvás. Bolondság lett volna 
olajat önteni a már lohadó tűzre, így okosko¬ 
dott Görgey, s elégnek kezdte tartani, ha egy 
kicsit megtréfélja a lőcsei magisztrátust (hadd 
nevessenek a megyében). Azt a tervet forgatta 
fejében, hogy haza viszi a bírót Görgőre, szok¬ 
nyába öltözteti, főkötőt huzat a fejére s hol¬ 
nap fényes nappal beküldi szolgáival szekéren 
Lőcsére, hogy a piaczon letegyék. (Ez volt ak¬ 
kor a legnagyobb csúfság, a mi férfit érhetett.) 

De hova-tovább erről is lemondott. Hisz ez 
is csak olaj a tűzre, mindössze kisebb adag. 
Zöld dolog ez is, komoly emberhez nem való. 
Utoljára is miért agyarkodik ő Gosznovitzerre ? 
Hiszen Gosznovitzer csak azt cselekedte, hogy 
el akarta fogni. Már pedig melyik lőcsei biró 
nem akarná ezt a mostani környülállások mel¬ 
lett? De bizony egy hajaszála se görbüljön meg 
a szegény Gosznovitzernek e miatt. Csakhamar 
letett a tervről. Nagy esztelenség volna. És leg¬ 
alább Marjáknénak is megmarad a szoknyája 
és főkötője, mely már-már gazdát volt cse¬ 
rélendő. 

Mintán nagyon előre ment, teljesen lecsilla¬ 
podva megfordítá lovát és a csapatához nyar¬ 
galt vissza. 

A bírót gyalog hozták, ugyancsak a hajdú¬ 
ját. Biró uram csüggedten lépegetett s egyetlen 
szót se szólt egész úton. Bibóknak keze meg 
volt kötözve s a kötelet Sári János nevű csat¬ 
lós fogta, a ki lóháton volt. Néha meg-meg-
sarkantyúzta a lovat s a mint az galoppba kez¬ 
dett menni, Bibók is kénytelen volt szaladni, 
úgy járt a melle, mint a fújtató a kovácsmű¬ 
helyekben, a min nagyokat röhögött az a bizo¬ 
nyos Sári János. Hajadonfővel jött Bibók s a 
mikor beszélhetett (ha a ló lépésben ment), 
jajveszékelve emlegette, hogy a csalmaját ott¬ 
hagyta a kertben s hogy a csalmájában van 
minden vagyona, egy halmaz arany, rengeteg 
sok arany, rimánkodott, kisérjék vissza, gaz¬ 
dagon megfizeti. 

Nevettek rajta, nem hitték el. 
- Minek már magának bácsi az a sok 

arany? Megvan már a maga kosztja holtig. 
Görgey hozzájuk érve, nagy patáliát csapott. 

- Miféle dolog az, hogy a nemzetes biró 
uramat gyalog engeditek menni, mint valami 
Armer Reisendert? Nem hittem volna Preszton, 
hogy olyan ostoba vágj'. Tanuld meg, hogy az 
úr pokolban is úr. Melyiteknek van a leg-
roszabb lova? 

- Nekem ! Nekem ! 
Öten is jelentették, hogy a legroszabb lovuk 

van, nem tudván, mi végből kérdezi az al¬ 
ispán. Végre is a Kiss Ferencz lovában álla¬ 
podtak meg, hogy az a legroszabb. 

— Szállj le fiam, Kiss Ferencz és engedd át 
a nemzetes úrnak a lovadat. Üljön fel, biró 
uram. Bizony a legjobbat adnám oda, ha nem 
kellene attól tartani, hogy itt hagy bennünket 
kegyelmed, a mit pedig nehezen sajnálnék 
holtig. 

Egyben jelentették Görgeynek, hogy az el¬ 
fogott Bibók alázatosan esedezik, engedtessék 
meg neki visszamenni kiséret mellett a kertbe, 
mert ott hagyta fövegét egy puszpángbokor-
ban, teliden tele aranynyal. 

— Ugyan hol vette volna? Hazudik a gaz¬ 
ember, mint mindég. 

— Hogy azt mondja, a lőcsei biró is tanú¬ 
ságot tehet róla. 

A biró fejét rázta, ő nem tud semmiről 
semmit 

— Úgy látszik, valami szökési terve van a 

rókának. Nem eresztem egy tapodtat sem, -
határozta Görgey. — Hanem ha mégis igaz 
lenne, tudakozzák meg tőle a helyet, Plichta, 
Rajnáid, Kapánczy zsoldosok, hagyják itt a 
lovaikat, menjenek vissza gyalog és kutassák 
fel a mondott bokrokat. 

(És az is bölcs intézkedés volt Görgey is¬ 
merte embereit, kiválogatta a leghaszontala-
nabbakat, visszatartván a lovaikat, mert tudta, 
hogy ha a pénzt meg nem találják, gyalog is 
visszatérnek, — de ha a pénzt megtalálnák, a 
lovait is magokkal vinnék örökre.) 

Azzal sarkantyúba kapta lovát s jóval előre 
vágtatott Görgőre, úgy, hogy mire a kis csapat 
megjött a foglyokkal az udvarra, már akkorra 
átöltözve, künn az udvaron fogadta Goszno¬ 
vitzert. 

- Isten hozta, nemzetes biró uram. Tessék 
beljebb kerülni. 

Ott bent már vacsorára volt megterítve. Mar-
jákné egy-kettőre olyan lakomát ütött össze, 
hogy fejedelmek is megnyalhatták volna utána 
a szájukat. Hogy ne legyenek magukban, az 
Íródeákok közül hivatott be Görgey néhányat, 
a kik vig adomákkal mulattatták a vendéget. 
A pinczéből a legjobb borok kerültek az asz¬ 
talra, 1682-iki somlyai és Tokaj arany nedve, 
a biró uram születési évének termése, vagyis 
ötvenhét esztendős, a mely gyöngédség (vagy 
meglehet, maga a bor), annyira kiengesztelte 
Gosznovitzer uramat, hogy mogorvasága szem¬ 
látomást tünedezett, daczára a rettenetes bi¬ 
zonytalanságnak, hogy mi fog vele e gonosz 
olygarchánál történni. Istenhez fohászkodott 
halkan, hogy «legyen meg az Úr akarata*, s 
közben szürcsölgetett a borocskából. Egész kö¬ 
zönyös tárgyakról folyt a szó, az idei időjárás¬ 
ról, a borsóföldek állásáról, a háború esélyei¬ 
ről, különös esetekről, hogy a Berthóty István 
ágyújára egy méhraj szállott Érseknjvárott, a 
mi jót jelent; hogy Sárospatakon egy diák 
olyan álomba esett melyből most, hat hónap 
múlva se lehet felkölteni; alszik és távollát, 
úgy, hogy ha valaki a kezét fogja s megkér¬ 
dezi például, hol van most Heiszter, pontosan 
megmondja: Mostan a sátrában van Pozsony 
mellett. Mit csinál? Borotválkozik. Ép igy tud 
mindent a fejedelem vagy bárki felől. A dolog 
ki van próbálva. A diák minden szava szin-
valóságnak bizonyult s a pataki biró hatósági 
közegek jelenlétében jegyezte az órát és per-
czet, mikor és mit mondott bizonyos meghatá¬ 
rozott személy cselekedeteiről, kinek környe¬ 
zetében szintén hatósági személyek jegyezték 
az órát és a perczet, mikor, hol és milyen álla¬ 
potban foglalatoskodék. S mindenben össze¬ 
vágott pontosan: a diák beszéde és az illető 
cselekedetei . . . Úgy ver a hir újabban, hogy 
Bercsényi magával fogja vinni a táborba és 
hadi czélokra használja . . . 

- Nem szeretem már én azt, mikor méh¬ 
rajokban s alvó diákokban kezd bizakodni a 
magyar. 

Szóval sok mindenféle előkerült poharazás 
közben, csak a mai esetről egyetlen szó vagy 
czólzás sem. Mintha két közömbös ember va-
csorálna együtt véletlenül, a kiknek semmi, de 
semmi mondanivalójuk egymásnak, minélfogva 
a semleges pletykák és mindenféle híresztelé¬ 
sek szemetes kosarában turkálnak. Innen-onnan 
hajnalra járt az idő, mikor a Gosznovitzer 
szemei láthatólag kisebbedni kezdtek. 

Görgey udvariasan figyelmeztette: 
Ha pedig unná már magát, jelentem, 

hagy az udvaron befogva áll a kocsi, elmehet 
kegyelmed, a mikor akar. Nem akarnám a 
biróné asszonyomat nagyon megijeszteni a 
hosszú elmaradással. 
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GYULAI PÁL RAVATALON. — Balogh Rudolf fölvétele. 

- llaaa mehetek? motyogta elcsodái-
kosvs. 

— Hál ml egyebet gondolt kegyelmed? n. 
•MD a világért •« rótt egyéb esélom, esak hogy 
barátaágotan kocscsintbasrank agyét » m * 
mai váratlan találkosáwra. 

Gotznovitzcr zavartan vakarta a tsakállát 
M üstöké pedig izzadni kesdett 

hét sor és. nagyon nehéz sor 
Felk.lt, . Ihoesásott a báziúrtol a diákoktól, 

axtáfi kilámolygott Görgey kikisérte a koesi-
boa; négy pompéa paripa volt befogva s a 
••ját haj.liijn. Mátyás Olt a bakon a kocsit 
mellett, üörgey «nég egyasar katci nyújtott. 
mikor már fent <. 

— Jó éjszakát némtet** aram ét adja írtra, 
bogy minél előbb megint a kesémbe kerüljön. 

— Jó éjuakát, — viiaoniá a bíró — r 
gyásson a tekintete* őr, nebogy a kesémbe ke-
rttyön. mert ás égessen máskép végsődnek. 

rirkadni keidéit keleten. A nap még nem 
jött ki maga, cnak a vérpiros palástja egyik 
csacsiét kesdte kitolni a begyek mogul 

- Kikirikit — kiáhá egy éles torka kakán 
a baromfiadvar felöl. (TelytatáM ko*Hk*«ik.) 

ANTONIUS ÉS KLEOPÁTRA. 
Nem sserelmi, bánom politikai tragédia 

Antonius ée Kleopátra történőié, a miből hha-
keepeare egyik Ii'gnxehb aiomorújálékát irta. 
Talán a Shakespeare tragédiája, talán a Kleo¬ 
pátra egyénisége a* oka annak, hogy viaso-
ny ukt>an mai napig inkább txerelmi. mint 
podukai drámát látunk. Pedig mind ás Anto¬ 
nius, mind pedig a Kleopátra agyában a lírai 
hevületnek aa értelmi megiadoJuagnal tdbb 
helyet foglalt P! a hatalmi érdek. Goilvlmo 

l; ín,t >»t>;y*djfa át tntkdátt cxtmú 
munkájában atinte késselfogbatóan mutatja 
ki. hogy bakáirakat mennyire nem a szenve¬ 
dély kisárólagossága és vaksága, hanem agé> 
uen más korulmeny vonta maga után. Nem 

ú dolog hunt évatásad távolán át 
i mesés királynéjában meglátni ás 

igati, a históriai Kleopátrák Ás ő neve síim 
bólum nekünk, a m«ly a pompás, ás uralko-
dáara hivatott nőt jelenti, a kinek ölelésében 
együtt van mindet), a mi a awralemben édes 
és minden, a mi a szerelemben kárhozat 
Aaonban a legridegebb bi»ióriai fölfogás e a le«-

«bb kutatás tem fogja megczáfolni 8ba-
«ep*are ialkmaését, h o n a história Kleo¬ 

pátrájának i. .egyként illett a könny, a mo-
«>ly « * <fcazogát., hogy a história Kleopát¬ 

rájában is •miuden sxeatély csodássá alakult • 
a hogy essél a hatalmával fogta igájába «Jn-
Uns Czézárt a világ urát • a harmadrész 
világ oaslopát*, Antónínst Testben, külső meg-
jelenéeben élő Vénás, második HrKna, a Nílus 
Afroditéje és a csodás sassony. a mint alak¬ 
ját a hagyomány s ás egykorú följegyzések 
aa emlékesetnek föntartották. I..-l.kl..n nem 
volt erkölcsöt, a hogy ss erkölcs szót ma 
értelmeszuk és nem volt erkölcstelen sem kora 
f-1fogása ssarint Kiváltságos asssony volt a 
•sóleté*, a temperamentum t a K. Ili ín jogán 
egyaránt t ha nem mupán pszichológiai és 
etstetikai. de morális szempontoktól iá vesét-
««tjük magunkat, úgy a csodás l t/y'l'"'" ez 
egyik legremekebb csodáját, a mm.l. nlmt.. 
aeasonyiaág és örök saimbólumát eltanuljuk 
és ellaponitjuk. 

Válságos kor határmeagyéjén tzülelett és élt 
Kleopátra, abban a században, a melyben a 
romai respublika világbiró «v i*sá ala¬ 
kult t a melyben Jézos sztilHett. Egyiptom 
akkor ny. Kbcn, ételiemben, erk«> 
világ. Három ssásad öta uralkodtak odim; u 
Lagidák Kgyiptomban. a kik trónjukat a m« 
kodon Nagy San-L r h.>,lnáiiának köszöni). 
* a kik a férfiágon mindnyájan Pt..|.monss-
nak neveslék magukat. A család-alapító ős 
katona volt Nagy Sándor \il»k-|;.,.i.f,, |m. | 
seregében ás első Ptolemeattok on-kolt, k i* 
a katona-temjx'ramentumot. Három ssásad alatt 
azonban a Lagida-vér eltinornodolt és meg¬ 
romlott Lassanként a kstonaszenvedélyt s 
ás erőfeszítést a gyön u aassonyos 
otthonaién Táltolta föl. A görögön henye • 
N-I. a m oly eredetében mák laxa erkólrsú s*»>l 
lemi epikureiamus, társullak k«<lrt rrk 
•sokasai, a m.-ly.'k ás otthonból bán n 
királyi palotából arcnál teremtettek, a )><>l 
ssakadatlannl viaskodott a «•«. U/ovmy t ás 
ármány. A ijigiiiak testi é» stellemi élkor-
esOftodását talán eléggé magyarázzuk azzal, 
ha elmondjuk, hogy házi t szerint 
r«ak maguk koznl házasodhattak, hogy a fiú¬ 
testvér a hásitörvény paranoiára tette fele¬ 
ségül a vele egy mébböl született Iránytest-

k Tolt a legpompásabb, leg-
bóditóbb, egyasenmint utolsó htjtá*a a tró¬ 
non : Kleopátra. A családi tőrvény értelmében 
Ő is felesége volt egymámtán két öcacsének, 
a kik teltben lélekben gyöngék és satnyák 
voltak. Ás elet Alexandriában, a hol a L«gi-
dák székeltek, pompás, fénye* és győnyör-
vadászó volt Egyiptom a terméasettől is ál¬ 
dott ország, a hol a kereskedés s az ipar 
hatalmasan gyarapította a természet áldásait. 
A fényes királyi udvar, a hol szerették a szel¬ 
lemet, a lakomát, a komédiázást; a hol nem 
kellett pórázon tartani a tüzes szenvedélye¬ 
ket; a hol tér volt, hogy a szellem, ás éíel-
messég. ás amátlantág egyaránt dúsan kama¬ 

tozzók: magához vonta a szerencse-'. _ 
kát Maga a város is olyan háló volt, a DM) 
bőven fogla a zsákmányt Alexandria, a mj. 
lyet csak három százada, Nagy Sándor halá¬ 
lakor, neki mintegy temetőül alapítottak, ak¬ 
kor nagyobb és fényesebb város Rómánál-
vannak nagy tudósai, híres szónokai és gyö¬ 
nyörű hetéráí. 

Róma és a Lagidák között az első kapocs 
trónvillongásból támadt A testvérek, mert csak 
az első szülött fiút s az első szülött leányt, 
mint házastársakat, együtt illette a korona, 
untalanul hajbakaptak a hatalmon. Uszítok -
nak az alexandriai udvar soha sem volt ssfi-
kében. Mint keleten általán a legtöbb helyen 
napjainkig, az uralkodó legbizalmasabb tanács¬ 
adói, a királyné benső férfi-cselédsége, a ko¬ 
ronás gyermekek nevelői, az állam főméltó-
ságai és tisztjei jobbára ennnchokból kerültek 
ki, a kik értettek a villongás szitásához és 
szenvedélylyel szőtték az ármányt A palota-
forradalom Rómába űzött rövid idő alatt né¬ 
hány PtolemeuBzt Kleopátra apja, Ptolemeoai 
Aulát és is Róma segítségeiéi szerezte vissza 
trónját, a miről családi villongás taszította 
le. A trón visszafoglalásakor aztán a megtor¬ 
lás tartott orgiát A testvér, a feleség, rend¬ 
szerint ezek támasztották a palota-forradal¬ 
mat, vérpadra kerültek. Vérpadon halt meg 
Kleopátra anyja, Berenicze s ő is vérpadra 
küldte bugát, Arsinoét 

Július Czézár azért ment Egyiptomba, az 
ürügy legalább az volt, hogy trónjára vissss-
helyezze Kleopátrát, a kit Arsinoé fison eL 
Kleopátrának és testvéreinek, apjuk végrendel¬ 
kezése szerint, Róma szenátusa volt s gyám¬ 
juk, tehát a mikor Alexandriából elűzték, Ró¬ 
mához fordult segítségért A szenátus az igaz-
látást a már akkor mindenható Czézárra bízta, 
a ki ostrommal foglalja el Alexandriai s a 
királyi palotában szállott meg. Ott együtt ta¬ 
lálta az összes Lagidákat Kleopátrán kivuL 
Ót Csézár hazaparancsolta s maga elé idézte. 
Kkkor kezdődött a Czézár és Kleopátra vi¬ 
szonya. Csésár ötvenkét éves s már harmadik 
házasságban élt a magtalan Kalpurniával. Kleo¬ 
pátra huss éves. Asssony már ő is, névleg 
legalább; fnlesége örscsenek, Egyiptom törvé¬ 
nyét királyának. MII. l'toltinwuna Dionizuss-
nak. Az akkori világ l-rlim-aebb és legbstal-
masabb férfia került össze a legbájotabbnak 
tartott asszonynyal, a kinek szépsége, Pln-
tarcbus szerint nt>m volt ugyan baaonlitna-
tatlan és mégis maga volt a megtestesült csáb. 
llímgja hasonlított a sok búrú lanthoz, s 
melynrk hangját gyönyörűség hallgatni. Ékes 
virág alak, a kinek testi tökéletességéből agy 
parányit sem takart el ás Egyiptomban diva¬ 
tos, testhez tapadó, áttetsző szövetből varrt 
köntös. Szemei ás epesztó vágyat, a sw-
n Imi mámor paroxizmusát dobták a vérbe. 
Ilyen készülettel állott Kleopátra a már idős. 
de még nem öreg Czésár elé. Egy hű rab¬ 
szolga zsákban vitte Csésár sjtajábos. Kopog¬ 
tatás, bejelentés nélkül, mintha caak az égből 
csöppent volna alá, állott Czésár elé a termé¬ 
szetnek és a «csodás remeke*, a kit meg¬ 
nézni, a kit megölelni üdv és kárhozat volt 
egyszerre. Minden, mi e találkozásból folyt 
természetes. Természetes, hogy Czézár Kleo¬ 
pátrának ítélte a trónt; hogy nem sietett vissza 
Rómába, a fagyos házba, a fagyosabb Kai 
purnia mellé. De nem csupán a szerelem tar¬ 
totta Egyiptomban, a hol a Níluson utat is 
tett Kleopátrával, hanem politikai érdek is: 
Egyiptom meghódítása. Végül természete* ás 
is. hogy a midőn Czézárt a politika vissza¬ 
hívta Rómába, Kleopátra megszülvén fiát, Cxe-
záriont, utána ment Ha Czézárt le nem döf 
a Casca tőre, mert politikai érdek is kívánta, 
Kleopátra talán Róma s az egész világ trón¬ 
jára kerül. Kleopátra már Rómában megismer¬ 
kedhetett Antómussal. hisz Antonius Czézár 
legbensőbb környezetéhez tartozott Czézár ha 
tála után azonban Rómából haza menekült 
Alexandriába • tovább bárom évnél nem lát' 
ták egymást E három ér alatt Antóniát! 
Brutus és Cassius megsemmisítése s a biro¬ 
dalom föloszlása foglalkoztatta. A birodalom 
megosztásával, a mikor Antoniusnak a keleti 
rész jutott, került az ő hatalmi szférájába 
Kleopátra és Egyiptom, A tarsusi hir*« ts-
lálkozáa, a mikor bárom év múltán viszont¬ 
látták egymást, nem puszta légyott volt ba-
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nem kelet urainak bemutatkozása és hódolata 
Antóniusiiál Brutus és Cassius legyőzője ekkor 
negyvenkét éves, híres katona, a ki mester-
jjgét Július Czézár oldalán tanulta s még 
tündébb korbely. Társasba nem esupán hival-
kodásból gyűjtötte össze kelet urait, han 
n ogj a parthusok ellen, a kiket már Czézár 
úi meg akart hódítani, segítséget csikarjon ki 
tőlük. A királyok és fejedelmek e aokadalma 
tennéazetefien nem eshetett dáridók és üim<-)i-
wgek nélkül. A fejedelmek társaságában oda 
strandokoit kelet minden szép asszonya: a 
bujaságáról és gyönyörű voltáról egyaránt ín 
rés Glaphira: II. An^/tol.ulo.-/. özvegye, Al«-
undra királyné és Heródes bájos felesége, 
Marianna- Antonius Tarsusban töltölt inn 
rol a kovt-tke/öket jegyezte föl egykorú his¬ 
torikus: >Ové volt minden kincs, a mi után 
kesét kinyújtotta; ajtaja előtt királyok tolong¬ 
tak s fejedelmek és királyok fi-leaégfi keltek 
versenyre kegyeik fölajánlásában>. Kleopátra 
azonban idézésre jelent meg Tanúsban. Az 
vitathatatlan, hogy Kleopátra meg akarta hó¬ 
dítani Antoniust azzal az ütjával, a melyben 
• Aírodite Ázsia üdvére látogatta meg Dioni-
zoszt* Vizén utazott; aranyos bárkáját ezüst 
evezők hajtották; maga arany t-átor alatt, Afro-
dite mezében nyugodott s ámoroknak olt»/.-
tetett gyermekek legyezték. Viszonyuk ekkor 
támadt s nem csupán azért, mert tetszettek 
egymásnak; hanem mert szövetségük hasz¬ 
nosnak is Ígérkezett Antonius ast remélte 
Kleopátrától, hogy segíteni fogja a parthusok 
ellen; Kleopátrát pedig csupán Antonius véd-
bette meg Rómától. Tartusból nclmny hónapra 
Alexandriába vonultak. Aztán három eszten¬ 
dőre szakadtak el egymástól, a mialatt Anto¬ 
nius szakadatlanul a párthua hadjárattal fog¬ 
lalkozott, a melyet megkezdett s a melyben 
megverték. 

Három év multán ismét összekerültek An-
b'oehiában. A part hús hadjárat alatt, hogy 
poziczióját megerősítse Rómában, Antonius 
feleségül vette Oktáviánus bogát, Oktáviut. 
Antiocbiában aztán, a mikor már belátta, 
hogy Oktáviánussal előbb-utóbb fegyverrel 
kell leszámolnia, inkább érdekből, mint sze¬ 
relemből feleségül vette Kleopátrát is. Ismét 
•égy esztendő telt el, a mialatt Antonius in¬ 
kább foglalkozott a párthus háborúval, mint 
szerelmével Tehát a világ harmadrészének 
oszlopa, Róma legjobb katonája, nem rsupán 
ássál foglalkozott, hogy «oltsa egy caigánynő 
lángbevél', mint Shakespeare mondotta s a 
esigánynőnek iá szerelménél fontosabb gondja 
volt birodalmának biztositása. Ez alatt ás 
idő alatt a távolból farkasszemet nézett egy-
mással Oktáviánus és Antonius s ás elsőbb-
•égért mérkőztek. Ámbár Antonius még 36-ban 
Kn.ztuH H/uletése előtt feleségül Telte Kleo¬ 
pátrát, erről az aktusról érmet is veretett; de 
bázaaságát nem közölte a szenátussal s Oktá-
viától is csak négy év multán válott cl. Kkkor 
Kleopátrától született két fiának királyságokat 
ssakitott ki Róma meghódított tartományaiból. 

A balvégzetű párthus hadjárat, házassága 
Kleopátrával, önkénye, melylyel Roma birto¬ 
kait osztogatta, együttesen ásták meg sírját 
Ha Aktiumnál vereség nem éri, még ideig-
óráig megtarthatta volna birtokában a világ 
harmadát. Az sktiumi ütközet sorsát azonban 
nem ás döntötte el. hogy Kleopátra megsza¬ 
ladt s Antonius még a csata sorsának eldőlte 
előtt köretté a Kleopátra példáját. Aktiumnál 
Antonius és Kleopátra sorsa dőlt eL Össze¬ 
omlott a csata elvesztésével minden, s min 
tizenegy évig dolgoztak. Oktáviánus azalatt 
annyira megizmosodott hogy most már 
xandriáig üldözhette Antoniust s ott őngyíl-
koaságb* kergethette. Vitathatatlan, hogy An-
tóniost Kleopátrához a politikai érdeken kívül 
ttenvedély is kötő- >lt a mikor egy 

helyen volt vele, Kleopátra nagyon befolyt 
elhatározására » cselekedeteire. Időnként, píbe-
Béól félre is tette a politikai gondokat * a 
mint Shakespeare mondta, egyetlen üdve volt 
hogy «oltsa egy czigánynő lánghevét* Az is 
vitathatatlan, hogy ás Oktáviánus és Antonius 
•érkőzésében ás okosság s a számítás legyőzte 
• temperamentumot s a szenvedélyt. Antonius 
halálakor Kleopátra meg egy próbát tett, hogy 
Július Csésár s Antonius után Oktáviánust is 
hálójába kerítse; hisz ősei birodalmát fiainak 

altNlában un, >mak nevesnek: nem 
igazán a*. A/t lwgfflj< l.li \nluimno uttinjárás-
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II. MÁNUEL, PORTUGÁL KIRÁLY. 

akarta megmenteni a harmincznyolcz évvel 
még kívánatos élni és szeretni. Oktáviánus 
azonban nem akadt hálójába, így Kleopátrá¬ 
nak sem volt más választása, ha csak ast nem 
akarta, hogy Oktáviánus diadalmenetben ma¬ 
tassa meg Róma csőcselékének, mint a kicsiny 
áspis kigyó, a melynek marása nem fáj és 
mégis halálos. 

CSERKÉSZET. 
IrU Bárao&y látván. 

Minden vadászatnak a koronája a cserib/-
a mi — szerintem — egyes-egyedül nagy-

rtendő helyesen. 
Cserkészet kisvsdra, pláne, - a mint igen 

hibásan mondják némc-lyc-k. apróvsdra, egy-
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II. MÁNUEL, PORTUGÁL KIRÁLY 
KEDVENCZ KUTYÁJÁVAL. 

<N iiüjmilhan szintén csatangol., ki \»<\ni «• 
Agy igyekeznék valahogyan a köselér* lopod-
sani, a mi esetleg sikerülhet is: asért mégis 
caak tréfás túlzásnál im.ii.lli:.' v o ast 
a vadat beoserkélt. nm 
általában sokkal • .lent az igazi vadáss 

i "bogy ín 
élő* a fogalmat komink azóval. uhun 

;. . : M Milakt azt 
mondaná f. ii.it«-m agy csacsira és a verseny-

• terítésiét tehát a nagy vadat illati s 
minthogy egyrészt a nagy vad jobbára erdő¬ 
ségekben tartózkodik, a honnan a nyílt »ik-
ságra, mezőgazdaságilag művelt li. l\. kr<. ónak 
ki-kn.-ilt. <!• onnan rendszerint viKw.atér. (ám-

• :in t.. . y ős, szarvas, vaddisznó, 
vnlarncly nagy tábla magas rozsban, búzában, 
kukoriizasban tölti a nappalt i*; nisas-nádas 

M.k.t m. f különben is SK-T 1-hát 
a oserkésset igazi térsége az erdő. - Már 
azért it leginkább ás erdő, mert okvetetlenfil 
fedéseire van a oserkéló vadásznak szüksége, 

.«y a vad korán észrevegye. Már pedig * 
miit helyen — mezőn, tarlón, kaszálón stb. — 
bizonyosan hamar észrevenné. - - Meg aztán 
még kell a caerkéetet czéltwrúségének 
» lu/.tosítáoára, a mi sem kalturfoldeken, sem 
tásat-nádjM helyeken nem igen szokott lenni; — 
s ez: a cwrkétíő-út Azaz olyan dtvényháló-
r.at, a m< ly azért steldes keretztül-kssul va-
1 a mely területet, bogy ásott nagyobb nehézség 
nélkül és a lehető legnagyobb csöndben, zaj¬ 
talanul haltdbasstuik erre-arra, a merre épen 

yy a kéretett vaddal találkozunk. 
Mondani sem k«H tehát, hogy az ilyen cser¬ 
késző útnak alaposan tisztogatott nak (lesöpört-
nek) kell lennie, h* a czéljának igazán meg 
akar f "W ni. Ámbár természetes, hogy a cser¬ 
késző út hálózatát eszményi tisztaságban tar¬ 
tani lehetetlen, mert arra folyvást hulldogál 
a száraz levél, meg a száraz galy, sőt ág is, 
ágy. bogy a vadásznak még az általános szem¬ 
pontokból kifogástalan eserkésző-útoii is ugyan¬ 
csak vigyáznia kell minden lépésével, bogy 
hova tegye a lábát, nebogy fölösleges zörgést, 
haraaztzizegést é* ágrecsesenést okozxon, a mi 
a mindig éber vadat rögtön figyelmezteti, eset¬ 
leg siető* menekülésre ösztönzi még mielőtt 
magánk megpillantottuk volna. 

De aztán ezen az egy «mdszaki» segítségen 
kívül nem is támaszkodik az igazi nagyvad-
vadá*z másra* mint saját magára, meg a fegy¬ 
verére. (A mely a mai <rj rendszerűek közöl 
már igen tökélett* lenét) Sőt vannak rend-
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kívül gyakorlott és ügyes vadászok, a kik, ha 
a helyzet kívánja, vagy megengedi, még a 
cserkésző-útról is letérnek, azt elhagyják és 
a legegyenesebb irányban közelednek a már 
észrevett vadhoz; például a bőgő szarvasbiká¬ 
hoz, a mely a hangjával elárulja hollétét, ha 
még nem látjuk is. - - Hogy az ily vállalko¬ 
záshoz mennyi gyakorlat és szinte virtuozitás 
kell, az nem szorul bővebb magyarázatra. De 
hogy a magyar vadászok legkiválóbbja, József 
királyi herczeg is ily merész cserkélő, az azok 
mellett szól, a kik alkalomadtán magok is 
követik a fenséges példát. 

A cserkészet az a módja a vadászatnak, a 
mely a vadászt minden tekintetben a legjob¬ 
ban, legalaposabban próbára teszi. Tökéletes 
testi épség kell hozzá, mert még közepes testi 
hanyatlásokat sem tűr meg; azaz minden 
efelé a legbizonytalanabbá teheti a sikert. 
Hisz' mit ér a legszívósabb kitartó kedv is, 
ha az ember maga, a ki cserkészik, nem hall 
jól, nem lát jól; ha nem bír sokáig neszte¬ 
lenül járni; esetleg sziklás meredeken kapasz¬ 
kodni ; ha elfárad és csüggedten hagyja abba 
a legnagyobbfokú óvatosságot minden lépésé¬ 
vel, minden tekintetével; holott a vad, a mely 
után már órák óta hiába ment, talán épen 
most van valahol előtte; de az elcsigázott, 
elernyedt vadász már nem vigyáz eléggé s 
íme, a vad elcsörtet, menekül, mert meghal¬ 
lott, vagy meglátott, vagy megérzett valamit, 
a mi neki gyanús, esetleg több a gyanúsnál is. 

Mindé száraz elméleti magyarázgatásnál 
többet mondhat a példa, leírok hát egy cser¬ 
készetet nagyjából, a hogy annyiszor átéltem. 

Nagy erdő van előttem, nagy vaddal. Tud¬ 
nunk kell, hogy nagy vad mindaz, a melynek 
igaz vadászosan golyó-halál való, a melyhez 
ez illik. Hazánkban ilyen a szarvas, a dám¬ 
vad, az őz, a vaddisznó, a medve, s hava¬ 
sainkon a zerge. A mi viszonyaink közt bát¬ 
ran a nagyvad közé számíthatjuk ugyan .a 
farkast s a hiuzt is, de ezekre, mint min¬ 
denkép irtandó komisz ragadozókra, a golyó 
törvénye nem szól. Jó nekik jobb hijján a 
vasszög is, sőt az ólomgomb is. Szárnyasaink 
közül egyedül a siketfajd éri el a nagyvad 
nemes klasszisát, de ezt meg más, ezúttal 
mellőzendő okok veszik ki a golyóhalál alól, 
épúgy, mint a sast s a túzokot is, a melyek 
pedig szintén megérhetnének egy golyót. 

De térjünk vissza a cserkészetünkhöz. 
Hajnal előtt vagyunk, a mikor ínég lám¬ 

pással kell a sötét erdőbe beindulnunk, hisz 
a szarvasbika (mert erre cserkészünk) jó 
távol innen vált át éjjeli kirándulásának a 
szinteréről nappali pihenő helyére. A mikor 
virrad, már ott kell lennünk azon a tájon, a 
hol kellő világossággal nemcsak megpillanthat¬ 
juk, hanem reális czélzással le is teríthetjük. 

Első gondunk a szél. Merről fujdogál mer¬ 
ről érzünk valami, bár még oly csekélyke, 

levegöáramlást, ez a kérdés. Mert a nagyvadat, 
kivált épen a szarvast, minden érzékében in¬ 
kább kijátszthatjuk, mint a szaglásban. Ha 
jó fedezetünk van, nem lát meg, sőt ha meg¬ 
lát is valahogy, egyelőre csak szemlél, figyelve 
néz, s ha nem moczczanunk és a szemünket 
lesütjük, rá nem nézünk: lassankint megnyug¬ 
szik s élettelen tárgynak gondol, a szerint 
viselkedik. Minél vénebb és tapasztaltabb a 
szarvas, annál nehezebben hisz, de legalább 
hihet. Ha gyanúsat lát, a miről nem birja 
elképzelni, mi az, rósz széllel (a mely a szarvas 
felöl fúj,) meg is közelíti. Odalépdel a moz¬ 
dulatlanul álló emberhez s óvatosan előre 
nyújtott nyakkal — megszaglálja. Hanem ak¬ 
kor riad is egy nagyot s ugyancsak elrugtat. Ha 
zörejt hall s a zörgés-mozgás nem ismétlődik, 
akkor is vár és figyel egy darabig, résen van, 
szökni kész, de ha állandó a csend, ő is 
elfelejti a roppanást, recscsenést. Csak a szag¬ 
lását nem lehet megcsalni. Az orra jobb, mint 
a legjobb vizsláé, hogy jobb lehessen, arról 
gondoskodott a természet. Minden oly anyag 
eltávolítására, a mit más állatnál az orr¬ 
csatorna ürít ki, a szarvasnak könnygödre 
van, a szeme alatt. Az orrürege tiszta, fino¬ 

man beidegzett, rendkívül érzékeny minden 
szagra. Hiába nem lát meg, hiába nem hal¬ 
lotta nesztelen lépésünket : ha megérzi a 
rólunk terjedő még oly gyönge párázatot is, 
rögtön tudja, hogy ellenség közelít s elugrik. 
Ezért kell elsősorban a széllel törődnünk, 
merről fuj, vagy csak legyint, lehel. Mert 
annak az iránynak szemközt kell haladnunk, 
különben minden fáradságunk hiába való. 
Szarvast még csak látni sem bírnánk így. 

Tehát előre, jó széllel. Előre, úgy a cser-
készőutak hálózatán, hogy lehetőleg mindig 
szemközt, vagy legalább is féloldalról, de elöl¬ 
ről érezzük a szelet. Egy pár gyönge szip¬ 
pantás egy czigarettből s az elszálló füst be¬ 
szól. Megmondja : honnan fúj. De aztán nincs 
tovább czigarett s dohányzás. A cserkészet az 
ilyesmit nem tűri. A mellső felületéin meg¬ 
nedvesített mutatóujj érzékeny idegei is meg¬ 
mondják, merről jön valami csekélyke lég¬ 
áramlás. Arról, a honnan a nedves ujjúnkat 
forgatjuk, hűvösséget érzünk. 

Lámpával haladunk, néha órahosszat. Min¬ 
dig óvatosan, minél kevesebb zajjal, de még 
normális mozgással. Egyszer csak világosodni 
kezd valamicskét s már közeledünk a szarvas¬ 
lakta erdőrészekhez. A lámpát eloltjuk. Yá-
runk, a míg a szemünk kissé megszokja a 
homályt. Aztán előre. — De most már lassan 
ám, nagyon lassan. Minden lépésünkre vi¬ 
gyázva; - - minden bokor mellől előbb kiha^ 
jolva; előre és oldalvást nézelődve. 

Eendesen «vezetővel)) vagyunk, a ki a cser¬ 
késző utak hálózatát alaposan ismeri és azon 
bennünket eligazíthat, minthogy minden ilyen 
ösvényről tudja, hogy az, a fordulóival s el¬ 
ágazásaival együtt, hova, merre vezet. Minél 
tapasztaltabb a vadász, a kivel vezető van, 
annál kevesebb dolga, feladata akad ennek a 
kísérőnek. Mert az igazi vadász el nem en¬ 
gedi azt a gyönyörűséget, hogy minden esé¬ 
lyét lehetőleg maga dolgozza ki s biztosítsa. 
Gyönge és járatlan vadász jól teszi, ha a 
vezetőt maga elé ereszti s jóformán mindent 
rábíz, főképen azt, hogy a vadat éles szemével 
felkutassa. Gyakorlatlan szem, kivált félhomály¬ 
ban, vagy fonnyadó bokrok közt, úgy sem 
bírja jól megkülönböztetni az egymásba folyó 
színeket, nem ismeri fel a szarvas csuháját 
idejében. 

Én épen ezt nem engedném át másnak. 
Elől megyek s a «vezetőm», (a ki természetesen 
valami vadőr,) csak előre megállapított halk 
pisszegéssel jelzi, ha az elágazó ösvényen jobbra, 
avagy balra kell fordulnom, a cserkészet ter¬ 
vének a megtartása végett. De figyelni magam 
figyelek mindenre s a kísérőm csak segít. 

A könyves Kálmán suk 

Pentelei Molnár János: Harmincz ezüst pénz. 
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Elvégre az emberi gyarlóság mindenkor okoz¬ 
hat tévedést, de meg «több szem többet lát», 
mondja a póldaszó. 

Minden vezetőm közt csak Bodros Janót, a 
királyházi volt orvvadászt (most jó vadőr és 
híres vezető) engedem magam elé. Azt is csak 
azért, mert Janó más különben hasznavehetet¬ 
len. *Ö nem bír hátul lenni, s a mily hiúz 
szemmel lát meg mindent, ha elől lehet, olyan 
közönyös lurkó, hogyha hátra szorul. Őt tehát 
fizikai kínoktól mentem meg, hogy ha a gyön¬ 
géjét respektálom. De ép ezért nem is az ón 
emberem ő. Hisz nincs annál izgatóbb, ha 
érzem, tudom, hogy minden úgynevezett ((sze¬ 
rencsém" tőlem magamtól függ. Megyek tehát 
elől, és figyelek. Néha lépésközben állok meg 
valami kis neszre s úgy maradok perczekig, 
előre hajolva, cserkésző botomra támaszkodva, 
jóformán fóllábon. A puskámat mindig magam 
viszem, hisz lehet egy váratlan pillanat, hogy 
elém terem a vad s bizony akkor már nem 
volna időm hátranyulkálni a kísérőm felé, a 
ki talán nincs is épen a közvetetten közel¬ 
ségemben. Tovább megyek, de az a menés 
inkább előre csúszás, settenkedés. Most egy ág 
szakadt le a magasból s a szomszédos ágakon 
nagyot koppant útközben többször is, a míg 
leért, majd egy-egy makk hull le, olyan zajjal, 
hogy szinte visszhangja kél. Ezt a vadászfül Túll Ödön : Tunisi vásár. 

Déry Béla: A. Zujder-tó mellől. 

riadtan ugrik meg, magával rántja egyszers¬ 
mind a többit is, mindet, a reménységünkkel 
együtt. 

De íme, végre közel a siker pillanata; meg¬ 
látjuk a bika agancsát, a mint mozog a bokrok 
közt. Czövekké válva várunk. Vájjon kilép-e, 
lesz-e alkalmunk, hogy jól lássuk s jól czél-
bavehessük, vagy elvonul, mielőtt az eleven 
testéből csak egy tenyérnyit is észrevehettünk 
volna. Kinos, izgatott, aggódó várakozással 
telnek az óráknak tetsző perczek. Közelednénk, 
de a türelem mégis többet igér, az legalább 
nem olyan koczkázatos. Hisz itt elég jó a 
fedezetünk, holott két lépéssel arrább már 
csak félig takarnának a bokrok. Milyen benső 
harcz jár ezzel a töprengéssel! Ah de végre 
is mozdul a hárem-basa s egyik szépe után 
indulva kitoppan. Hajh, de ép háttal áll, kor¬ 
rektül lőni lehetetlen volna, már pedig inkább 
sehogy, mint csúnyán, vadászhoz méltatlanul. 
Ott bőg előttünk, jó lövésnyire s mégsem 
lőhetünk. Ott udvarol és kergeti tolakodó házi¬ 
barátját, a mely szintén előbbre merészkedett. 
Hiába! a lövést nem szabad elsietni. S lám, 
hányszor megesik, hogy még ez a fél, vagy 
tizedrész esély is elromlik, elvész, mert a bika 
újra a sűrűbe vált s arrább arrább vonul. 

mind ismeri s megszokja. Hát még a szarvasé ! 
Ettől meg nem riad, fülel, de nem félénken, 
hanem ha egyenletes, egyforma mozgást hall, 
arra nyugtalanná vauk, hisz az az életet 
jelenti s egyben az idegent. A szarvas is lep, 
de azt a másik szarvas megkülönbözteti. A négy 
láb lépése más, mint a kettőé. 

Előre . í . előre! Minden hajlatba, minden 
sűrűségbe Jól bekukucskálva, messzelátóval min¬ 
dent átkutatva. A szarvas fekhet is, és meg 
kell különböztetni tudni mindent, a mi téve¬ 
désbe ejthet, hisz a vágy megnöveli a képzelő-
dést s néha ott is látni vélünk valamit, a hol 
semmi látnivaló sincsen. 

A szarvascserkészetnek is legszebb ideje a 
szarvasbőgés évadjára esik. Akkor már mesz-
sziről megállapíthatjuk, hogy körülbelül hol 
van a bőgő szarvasbika. Arra kell tartanunk. 
De mily roppant figyelemmel! Mily lankadat¬ 
lanul óvatosan! 

Pedig a bika ilyenkor majdnem olyan, mint 
a siketfajd: se lát, se hall, úgy elönti a szen¬ 
vedélye. A bőgő bikát sokkalta könnyebb volna 
megközelíteni, mint a némát. Ha nein volná¬ 
nak ott, körülötte, az asszonyai. De azok ott 
vannak s mindannyian éberen vigyáznak. ! 
annál roszabb nekünk, hogy azok hallgatnak 
s ha egyet-kettőt közütöl£ tálán meglátunk is 
és azokat sikerül megcsalnunk, nem tudhatjuk, 
vájjon egy másik, elhanyagolt s kevésbbé meg¬ 
figyelt bokor mögött nincs-e még egy szarvas-
dáma, a ki már neszei felénk s egyszer csak 

' ~A! könyves Kálmán sokszorosítása.. 

Knopp Imre: Csipkeiskola Buranóban. 
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Skutezky Döme: Rézhámorból. 

Láttak és nem látjuk. Talán soha többé. Kezd¬ 
hetjük újra, tizszer-húszszor minden délután és 
minden hajnalban, a míg a bó'gés tart. Remé¬ 
nyünk nem oszlik, bizakodásunk csüggedetlen, 
minden új cserkészet új izgalmat kinál, de új 
fáradtságot is, szinte-szinte a kimerülésig. 
Hisz a legjava vadásznak néha még az sem 
elég, hogy sikerült egy szarvasbikát becser-
kélnie, mit ér, ha nem azt a bizonyost látja 
maga előtt, a hatalmasat, a remek koronás 
urat, a kinek sörényes nyaka püffedt a sok 
szerelmi ömlengéstől, s az agancsa pedig 
igazi királyi dísz. 

Tessék azt a bizonyos legszebb szarvas¬ 
bikát az ő sok ezer holdas lakóhelyén fel¬ 
keresni, megtalálni, becserkélni és végül egy 
korrekt golyólövéssel leteríteni! A ki ezt eléri, 
az méltán büszke a sikerére és méltán díszíti 
kalapját a bika vérébe mártott cserlombbal, a 
mi a diadal jelvénye. 

A ki így cserkészik, az olyasmit érez, a mit 
semminő más vadászat nem bir éreztetni. 
Hisz' ebben benne van a saját magunk minden 
dicsérete is egyszersmind, mert a mi remek 
vadunknak az ő valamennyi természetadta vé¬ 
delme — pedig mennyi van! — sem volt elég 
arra, hogy tőlünk, a hozzá érzékek dolgában 
nem is hasonlítható gyöngébbtől, menekülni 
bírjon. 

Ilyenkor az a lövés, a mivel a vadat lete¬ 
rítjük, már csak riadás és annál kevésbbé 
vehető nagy dolog számba, minél tökéletesebb 
volt cserkésző munkánk, a mely által, a saját 
egyéni ügyességünkkel, a vadnak esetleg köz-
vetetlen közelségébe jutottunk s így magát a 
lelövést már kis feladattá tettük. 

Holott minden más vadászatnak a zenitje 
épen ez a végső eredményt biztosító lövés. 

TÉLI KIÁLLÍTÁS A MŰCSARNOKBAN. 
Az a heves harcz, a mely művészeti életünk 

színfalai mögött dúl, érezteti hatását műkiállí-
tásainkon is. Egyik szomorú eredménye a ko¬ 
moly, kitartó munka értékének hanyatlása, a 
jelszavak - - sokszor üres jelszavak — ural¬ 
mának túltengése, a mely megzavarja csöndes, 
lelkiismeretes munkájukban azokat is, a kik 
ebben a zűrzavarban hivatva volnának szilárd 
központjául szolgálni a jövendő szerencsésebb 
fejlődés kijegeczesedósének. 

Azért most is vannak mindenütt bizonyos 
tekintetben tiszteletreméltó művészek és mű¬ 
vész-csoportok, kik komoly törekvéssel, tisz¬ 
tességes munkával, a már kivívott nevet tisz¬ 
teletben tudják tartani. 

És ezek legfőképen azok, kik a már egy¬ 
szer megtalált irányt nem változtatják máról 
holnapra, nem szaladoznak divatos áramlatok 
után s nem cserélgetik modorukat Paris, Ber¬ 
lin, vagy München divatos szeszélyei szerint. 
A jövő ezeknek fog igazat adni. Kiváló példa 
erre a bécsi Waldmüller, Ausztria legnagyobb 
genre-festője. Halálakor kevésre becsüllék, di¬ 
vatja múlt, manapság már a legteljesebb el 
ismerés jutott neki osztályrészül. 

Bár megszívlelnék e példát s ez elvet mind-
ama fiatalabb művészeink, kiknél még nem 
késő s kiket az oktalanul pajtáskodó dicséret 
még el nem rontott teljesen. 

Műfajokat tekintve, elég változatosságot mu¬ 
tat a kiállítás. Nagyratörő alkotásokban sincs 
hiány, sőt ezek közt nem egy tartósabb élve¬ 
zetben is részesítheti a figyelmes szemlélőt, 
így mindjárt az első teremben Fenteiéi Molnár 
János szingazdag alkotása, «Harmincz ezüst 
pénz» és Hegedűs László nagyszabású alko¬ 
tása, az «Egyenes úton». 

Az arczképfestők között feltűnően jól van¬ 
nak képviselve arczképekkel: Stetka, Balló Ede, 
Endrey, Szenes, Glatter Ármin, Gerster, Papp 
Sándor az idősebbek közül. A fiatalabbak kö¬ 
zül Glatter Gyulát kell említenünk. Meztelen 
női alakot (tükör előtt) festett Vesztróczy Manó, 
széles felfogással, erőteljes színben, egyike a 
tárlat legjobb műveinek. 

Nagy haladást mutat plein air műveiben is. 
Deák Ébner Lajos tanulmányalakja s finom 

Endrey Sándor: Arczkép. 
Gerster Károly : H. Dóra kisasszony 
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hangulatú tájképe erejének teljében mutatja 
a mestert. 

Jeles alkotásokkal szerepelnek az alakfestők 
közül Jendrassik, Skutezky Döme, Spányik 
Kornél, Neogrády Antal, Túli Ödön, Vajda 
Zsigmond, Boruth, Góth, Knopp Imre, Komá¬ 
romi Kacz Endre, Herrer Caezár. 

A tájfestészet gazdagon van képviselve. Báró 
Mednyánszky László borongós hangulatú alko¬ 
tásai első sorban kötik le érdeklődésünket. 
Az ő chromatica skálában tartott szinakkordjai 
mint transzponált harmóniák nyújtanak élve¬ 
zetes tanulmányt a műértőnek. Gazdagon van 
képviselve Bosznay, kitűnően Nádler Bobért 
és Spányi Béla, igaz hatású közvetlen dolgok¬ 
kal Markó Ernő, Pörge Gergely, Mendlik Osz¬ 
kár, Edvi Illés Aladár; Bruck Lajos, Bruck 
Miksa, Bruck Hermina, Déry Béla és Basch 
Árpád egyaránt tartják a már elért művészi 
magas szinvonalat. 

A szobrászok közül Bóna József csoportja, 
•József és Putifárnéi), mint mesteri alkotás 
vivja ki az elismerést. 

Kiválóan vannak képviselve kitűnő alkotá¬ 
sokkal Holló Barnabás, Teles Ede, Markup, 
Istók, Szentgyörgyi, özv. Fadrusz Jánosné, Vas 
és Moiret. 

AZ ELSŐ FAGY. 
Elbeszélés. — Irta Szűts Dezső. 

Két gyerek ült a meleg szobában és sutto¬ 
gott. A fekete azt mondta a fehérképünek: 

— Almát kellene sütni. 
— Hol ? — kérdezte az. 

- Itt a kemenczén. Olyan puha lesz, mint 
a vaj s furcsa az íze. Finom. Eredj, kérj a 
mamától. 

— De nem ad, - - szabódott a másik. 
— Dehogy nem, csak mondd, hogy nekem 

kell. A Miskának. Mindjárt ad. Engem szeret. 
Eredj, aztán megsütjük. Na menj, ne légy 
olyan mamiasz, Gyurka. 

Ez tétovázva indult az ajtónak. Hirtelen 
lépések hallatszottak, az ajtó kinyílt s meg¬ 
jelent a mama. A fiúk kezet csókoltak s Gyurka 
félénken megszólalt: 

Jendrassik Jenő: Tanácskozás. 

- Ha volna alma, a Miska szeretne egyet. . . 
vagy kettőt . . . 

- Nem nyughattok attól a pár almától, -
szólt haragosan a mama, — hát majd jó volna, 
ha lenne. Hol van még a tavasz, meg a nyár, 
de nem én bánom meg. 

Kiment s hallatszott, a mint a kamarának 
ajtaja csikorgott s hüvösség vette körül, a mint 
visszatért. Az almákat odaadta a fiúknak: 

— Itt van; ez az utolsó. Többet ne halljak 

almáról a nyárig. Most pedig megyek a szom¬ 
szédba, vigyázzatok, hogy be ne jöjjön valaki. 

A két fiú nagy gyönyörűséggel megsütötte 
almákat a kemenczén s megette. Azután az 

nagyot sóhajtott a Gyurka: 
- Most már nem lesz több. Pedig milyen 

hosszú a tél. Mindig azt az aszalt szilvát kell 
enni. - Nincs eldugva valahol gyümölcs ? — kér-
dez'.e a másik. — Nálunk mindig hoz a inaiba 

Pörge Gergely : Kolopi kaszinó. 
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valamit a kamarából: «Na, fiúk, találtam a 
sarokban egy körtót. Biztosan elgurult, mi¬ 
kor felraktuk a polczra.» A múltkor meg szőlőt 
hozott le a padlásról. Azt mondta, hogy a 
gerendán maradt, a sötétben. Eldugta, bizto¬ 
san tudom. Mindig dngdos valamit: nekünk 
gyümölcsöt, az apának meg sajtot. Nálatok 
ezt nem csinálják? 

- Nem, — szólt szomorúan Gyurka, — min¬ 
dig minket küldenek ki a kamarába. Ez a két 
alma volt még, én láttam. Különben kihoz¬ 
tam volna, mikor zsírért mentem. Hanem a 
szőlőben betettem a pajtába egy kosár oláh¬ 
piros, meg czigányalmát, mikor szüret után 
kint voltam. Szőlőt kerestem a hegyen. Azlán 
nem tudtam kimenni, mert mindig esett az 
eső, meg a hó. Nem is mertem szólni itthon. 

Piros, meg fekete almák, van közte egy pár 
kálvinalma is. Mind ott rothad. 

A másik fiúnak hirtelen megcsillant a szeme. 
- Te Gyurka, — mondta bátran, — mondok 

valamit. Menjünk ki az almáért. 
— Most — ijedt meg az ajánlatra Gyurka, -

ebben a hidegben? 
Önkéntelenül az ablakra néztek, a melynek 

üvegét jégvirág tarkította. Az udvaron maga¬ 
san állott a hó s a háztetőről jégcsap eresz¬ 
kedett az ablak elé. Osszeborzongtak. A hegyek 
zugaiból kiemelkedő rémek szállottak meg a 
bútorokat s fagyosan néztek szembe a két fiú¬ 
val. De csak egy pillanatig. 

— Ne félj, — biztatta Miska a másikat,—jókor 
van még. Elindulunk s itthon vagyunk vacso¬ 
rára. Ha kérdik, hogy hol jártunk, azt mond¬ 

juk, hogy mi nálunk voltunk. Gyere, menjünk. 
Hátha találunk még valami mást is. 

Kis bundáikat magukra szedték, a konyha¬ 
ajtót bezárták, a kulcsot felakasztották a nyújtó 
deszka háta megé. Senki se vette észre őket, 
szaporán lépdeltek a havas utczán keresztül^ 
a mikor egy gyerek ütődött beléjük. 

- Nini, Pápa Árpád, - - szólt a Miska. 
- Hát ti hova mentek ? — kérdezte amaz. 

— Hova, - - mondta akadozva Miska, 
hogy hova? Hát a vasúthoz. Igen, ott van 
hóeke, most érkezett, azt nézzük meg. 

— Én is megyek, csak átszaladok a boltos¬ 
hoz. Megvártok? 

- Meg, ha sietszt, — hagyta helyben Miska. 
A kis fiú elszaladt, Miska pedig megragadta 

Gyurka kezét: 
- Most szaladjunk, hogy utói ne érjen. 

Csak nem viszszük magunkkal. Még az úton 
elkezdene sirni. 

Nekiiiamodtak. Kint voltak a város végén, 
a vasút mellett. Elkerülték a deszkarakásokat 
s mentek fölfelé a fehér ruhájú hegyre. Mögöt¬ 
tük emelkedett a nagytemplom vörös kupolája, 
a nap szikráztatta, ragyogtatta. A vasúti mozdo¬ 
nyok éles, hosszantartó fütytyöket eresztettek, 
mint mikor tolvajt kergetnek a rohanó utcza-
gyerekek. Szép téli délután hideg ragyogása 
ült a városon és a hegyeken, csak a papok 
barna keresztje állt csodálkozva, mintha szemre-
hányóan mondaná : «Hol jártok itt gyerekek? 
Megengedte az anyátok? Én tudom, hogy 
szöktetek. Hát ilyen gyerekek vagytok ?» Nem 
is mertek felmászni a hegytetőre, hanem sietve 
megkerülték a keresztet s lombtalan szilvások 
között haladtak a másik hegy felé. Hátra-hátra 
néztek, a mint egy-egy élesebb füttyöt hozott 
a sivító szél, B ilyenkor aranysugarakkal éke¬ 
sítve nézett le rájuk a barna kereszt a kék 
égről. A sötét pajták mélyéből törpék és manók 
incselkedő szemeit látták megvillanni s lassan-
kint a bátorság a csizmájukba szállott. A hó-
este hegyoldalakon itt-ott egy-egy árva billeng 
lógott a szőlővesszőkön s a frissen hordott 
trágya gőzölgött a pajták mögött. Siettek, meg¬ 
görnyedve taposták a havat s el-elállott a 
lélekzetük. Hallgatag villák csukott ablakszemei 
alatt megriadva rohantak el. Jaj, ha kinyiiná¬ 
nak az ablakok s valaki rájuk szólna. Már 

Spányik Kornél.- Utolsó öltések. 
Bruck Miksa : Mise előtt. 
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ion is valami, ott, a fa mellett megmozdult 
a feketeség. A két fiú ijedten kapott egymás 
keze után s a Gyurka kétségbeesetten ordított: 

— Farkas ! Farkas ! 
A. kiáltásra a feketeség megiramodott s el¬ 

tűnt a hegytetőn. «Nyúl, nyúl; kaczagott Miska, 
fogjuk meg.» 

Hőst már esteledett. A borongós hegy tete¬ 
jéről haragos felleg feketesége bontogatta a 
térítőt, megszürkültek a fák, a pajták s csak 
messziről pislákolt egy-egy vinczellér-lakás. Kö¬ 
zel voltak, még egy kis út lefelé s ott állott 
az ágasbogas diófa alatt a nádtetejű pajta, 
faajtajával, csukott fatábláival. Leverték a ha¬ 
vat csizmáikról s Miska nagy örömmel állott 
a zár elé: 

- Nyisd ki. 
Én ? - - kérdezte a Gyurka. - - Mivel ? 
Hát a kulcscsal. Vagy nem hoztuk el 

kulcsot? Jaj, akkor itt fagyunk meg. 
Körültopogták a pajtát, feszegették az ab¬ 

laktáblát, be - benéztek az ajtó négyszögű 
nyilasán. Nem lehetett, sehogysem lehetett. 
Hosszú ágakat kerestek s bedugták az ajtó-
nyilason. Jobbra-balra kapartak az aggal, 
seperték a földet, mig végre hallatszott, hogy 
belül valami feldűl s gurul az ajtóhoz. Miska 
utána kapott. Egy fagyott alma volt. Meg egy 
másik. Ették, harapták a jeges almákat, tele¬ 
rakták zsebeiket s nem vették észre, hogy be¬ 
sötétedett, s nincs más világosság, csak a hó-
teritő. Hideg szélvész szakadt rájuk a hegy¬ 
tetőkről, s az óriások fenyegetően kiáltoztak 
viharhangjukkal a két apró gyerekre : jaj nek¬ 
tek, jaj a rósz fiúknak, ma meghaltok a he¬ 
gyek alatt, diófák tövében. Ezt a nótát sziszeg¬ 
ték, fájták, orgonálták a hegyek küldöttei: 
a szelek s bebújtak a fiúk csizmájába, a bunda 
alá, lekapták arczukról a pirosságot s a má¬ 
sik szél már sápadtra festette az ijedt, szomorú 
kis gyermekképeket. Kongtak, bongtak a szaka¬ 
dékok, temetés készült s a fiúk engedelmesen 
leültek a fal mellé, hogy meghallgassák az 
utolsó szózatot, a mit a halál intéz hozzájuk. 
Eltűnt előlük a világ, a szülők, minden. 

Egyszerre Miska felnézett. Valamit látott 
csillanni a havon, épen előtte, azután messze, 

Spányi Béla: Őszi delelő. 

a fák között. Megdörzsölte szemeit, még job¬ 
ban látta a fényt. 

— Lámpa, gyertya, Gyurka, hallod? látod? 
Gyurka összerezzent, álmosan nézett fel. 

Mesét hallott, szép, hívogató, altató mesét. 
Hívta a föld vissza s ő meghajolt. De Miska 
rázta, rángatta, kiabált, majd czipelni kezdte a 
havon. Gyurka mégis feltápászkodott s tüskön¬ 
árkon át vánszorogtak a szomszéd vinczellór 
pajtáig, a melynek ablakából gyertyafény sugár¬ 
zott az éjszakába. Benyitottak. A vinczellérné 

tésztát dagasztott s ámultában a lisztes tek-
nőbe nyúlt. 

- Hát maguk mit keresnek itt? Miska? 
Gyurka ? tán a nemzetes asszony is kint van ? 
Hol van? 

Miska hirtelen megfogta az asszony tósztás 
kezét s könyörögve szólt: 

— A mama nem jött ki, hanem mink ki¬ 
szöktünk, mert almát akartunk enni. Meg 
hazavinni. Ne szóljon a mamának, mert 

Hegedűs László : Levélírás közben. Vajda Zsigmond : A barátnők. 
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akkor haza se megyünk. Csak egy pár szál 
gyufát kérünk. 

- Jézusom, szent atyám, - - sivalkodott a 
vinczellérné, — hát van maguknak sütnivalójuk, 
hogy ilyen télben . . . Jaj, dehogy nem szólok, 
dehogy nem. Csak jöjjön ki a nemzetes asszony 
tavaszszal, majd megmondom, hogy mit csinál¬ 
tak a drágalátos gyermekek a szőlőben . . . 
Na, csak találkozzak vele. 

Miska azonban felfedezte, hogy a gyufa¬ 
skatulya az ablakpárkányon van, egy szem¬ 
pillantás alatt lekapta a kincset s kiugrott az 
ajtón. Gyurka utána. Egy kicsit felmelegedtek, 
hát nevettek, ugráltak s útközben szedték a 
száraz gályákat. A pajtához érkeztek, a havat 
elkaparták fagyos kezeikkel, s egymásra hány¬ 
ták a sok ágat, a mit a vihar levert a fákról. 
Gyufát gyújtottak, a szél elfújta a fellobbanó 
lángot 

— így nem lesz tűz, - - mondta Miska. -
Papír vagy szalma kéne. 

- Húzgáljunk nádat, — vetette fel Gyurka. 
- De meglátja a mamád, tudod, hogy őrzi 

a nádat. 
- Nem baj, hiszen nem sokat szedünk ki. 

Neki álltak s fel-felugrálva húzgálták a 
ropogós nádszálakat. A gályák alá rakták s 
egy gyufa lángja szerencsésen belekapott egy 
csomó száraz bugába. A szól, mely ellenségük 
volt, segített fújni a tüzet s mindjárt jó meleg 
lett a pajta körül. Leültek a tűz mellé, a 
mely forrón simogatta sápadt képüket, játékos 
kedvében hol a diófa ágai felé kapdosott 
lángkarjaival, hol pedig nekiugrott a két fiú¬ 
nak. Olykor a nedves fa kesernyés füstjével 
köhögtette és könnyeztette meg őket, mintha 
haragudott volna rájuk. Sütötték az almákat, 
ették, aztán megcsömörlöttek s eszükbe jutott 
valami. 

- Most már menjünk haza, — szólt ijedten 
Miska s erre a szóra kellemetlen érzések fog¬ 
ták el a két fiút. Egyszeriben havat hánytak 
a parazsakra, eltaposták az égő gályákat s 
megindultak a hegyek alján hazafelé. Már nem 
mertek felmenni a tetőkre, lent, a kocsiutakon, 
mezőkön, országúton keresztül, a merről a> 
gőzös vörös szemei integettek, kocsik és sze¬ 
kerek után baktatva érkeztek a város alá, 
rettegve és félve, hogy mit mondanak otthon. 
A szél beléjük kapaszkodott, mintha nehezen 
engedné el őket karmaiból, a hegyek utánuk 
szóltak mély morgásokkal, mint haragos fehér 
kutyák s a felhők sűrű ködöt eresztettek eléjük. 
De már látták az utolsó házak lámpafényét, 
a vasúti fényszórókat, ismerős hangok hallat¬ 
szanak az utczákon, jól ismert házak mellett 
osontak el, a mikor egy bolt ajtajából valaki 
eléjük ugrott. A Pápa fiú. 

-Tárlak ám benneteket,— kiáltott rájuk, -
én láttam, hogy felmentetek a hegyre, nem mer¬ 
tem utánatok menni, hanem sírtam mérgemben. 

— Ne kiabálj, — morogta Miska, — még meg¬ 
hallják és akkor jaj lesz nekünk. Különben 
nem is igaz. 

— De igaz, és megmondom a néninek. 
Most megyek veletek. Mit loptatok? 

Ezzel már oda is nyúlt a két fiú zsebéhez. 
Nem lehetett tagadni. 

— Adjatok belőle, akkor nem szólok sem¬ 
mit, — mondta a kis rabló. Adtak neki. Több 
kellett 

- Tudjátok mit? Adjátok ide mind nekem. 
Úgyse dughatjátok el otthon, mert a néni 
már hazament. Megtalálja nálatok. Hagyjátok 
itt nálam, nekem van pinczém az ólban, aztán 
eljöttök enni. Mind meglesz, nekem nem kell. 
A mit adtatok, az elég. 

A két fiú ijedten adta át az összes almákat. 
Dühösen, tehetetlenül a fenyegetés ellen. Hanem 
mikor mind a Pápa fiú kezében volt a sok 
alma, hogy az állat verte, Miska gáncsot 
vetett neki, Gyurka pedig a fejére ütött s 
elszaladtak. Az almák utánuk gurultak a 
havon, de már nem bánták. Futottak, s nem 
tudták, miért. . . 

A mint az ajtókilincset megnyomta Miska, 
az ajtó nem nyílt ki. A kulcs a szegen lógott. 

- Milyen hazug az a Pápa fiú, meglásd 
kitöri a nyakát, mondta Gyurka. De már bent 
voltak a meleg szobában, lámpát gyújtottak s 
majd elszédültek a nagy boldogságtól. Meg-
gémberedett lábaikról gyorsan lehúzták a csiz¬ 
mákat, levetkőztek, be a dunyhák közé s onnan 
nézegettek át mosolyogva egymáshoz. Még 
mozogtak, fészkelődtek, de az álom már kerül¬ 
gette őket. 

- Vörös alma is volt ? — kérdezte álmosan 
Miska. 

- Oláh piros, szólt halkan Gyurka. 
- Én nem láttam, csak fagyos almát. 
- A Pápa fiú vette el a pirosat. 
— Meg a feketét i s . . . Az én lábam fagyos... 

— Az enyém is . . . 
Kinyitották az ajtót s belépett a mama. Az 

óra hangosan ketyegett s a két gyerek szive 
gyorsan kezdett kalapálni. Az anya meg¬ 
szólalt : 

- Már lefeküdtetek ? Voltatok valahol talán ? 
A két fiú szeme felvillant. Eszükbe jutott a 

kereszt, a mely még most is felettük áll, a 
fehér hegytetők, a sötét est borzalmai, a 
fáradság, mely lábaikat húzgálja, az éles füty-
työk^s az éjszaki szél zúgása, a'>stthanó árnyék, 
melyet a halál küldött, az almák s a vér¬ 
vörös tűz, minden, minden, s a hogy ezer 
veszedelem után mégis kint voltak a szőlőben, 
visszajöttek. A diadal érzése feszítette kis 
sziveiket, szerették volna hangosan kikiáltani, 
elmondani, hogy ők megtették az utat, a mit 
6Sy gyerek se mert volna még csak gondolni 
se, a minek hallatára irigység és csodálkozás 
töltötte volna el az összes gyerekeket, a tábor¬ 
nok fiát úgy, mint a favágóét. És nem lehet 
és nem szabad elmondani, talán nem is hin¬ 

nék el, azt mondanák rájuk: csavargó, rósz 
fiúk, büntetés lenne a vége és soha többé nem 
lenne szabad szaladgálni szabadon, ki, 
mezőkre, a rétekre, a síkságra s a hegyek 
szakadékaiba. Kis sziveiket összeszorította í 
keserűség, torkaikat átfogta a tehetetlenség vas 
marka, s egyszerre könnyek permetezték be-
szemeiket. 

Az óra hangosan és gúnyosan sétált jobbra¬ 
balra: «mondtam, mondtam», a mama csodál¬ 
kozva nézett a két fiúra, a ki most érezte az 
első, dermesztő fagyot, hogy nem ér semmit 
a küzdelem, ijedelem, harcz, bátorság és diadal 
az emberszivnek, ha nem lehet elmondani 
nem szabad megtudni senkinek, legkévésbbé 
annak, a kit legjobban szeretünk. 

MINISZTERELNÖK FELESÉGE 
ORSZÁGGYŰLÉSI GYORSÍRÓ. 

Dániában új, radikális kormány alakult 
A miniszterelnök neje, Zahlz Matild a rijstag 
gyorsírója volt és tovább is megmarad, mert — 
úgymond - - anyagi függetlenségét meg akarja 
tartani. Fenyvessy magyar országgyűlési gyors-
irófőnök üdvözölte őt ezen elhatározásaért, a 
mely nagy elismerés az összes gyorsírók, de 
különösen a parlamenti gyorsírók részére, mert 
tanúságot tesz arról, hogy olyan kiváló nő is 
szívesen kultiválja e mesterséget. 

Fenyvessy különben elmondja levelében, mi 
nehéz gyorsirónőnek a parlamentbe bocsátása 
és hogy nálunk vagy 40 évvel ezelőtt meg¬ 
történt, hogy egy gyorsirónő (ülésy György 
hirlapiró özvegye), Deák Ferencz nyomatékos-
ajánlása daczára, az akkori elnök (Somssich 
Pál) ellenzése következtében nem bocsáttatott 
be a képviselőházba. Zahlz Matild Kopenhá-
gából e napokban megköszönte Fenyvessy 
üdvözlését, megküldi itt közölt arczképét és 
elmondja, hogy a dán országgyűlésen 16 
gyorsíró s 16 gyorsirógyakornok jegyez, ez 
utóbbiak közül most 4 nő, az előbbiek közt 
rajta kívül még egy nő van. 

GARIBALDI ÉS NINO COSTA, 
Új adatok a nagy hős életéből. " 

Alig két esztendővel ezelőtt az egész művelt 
világ, de különösen a derült egű Itália méltóan 
megünnepelte a nagy szabadsághős: Giuseppe 
Garibaldi születésének századik évfordulóját. 
De úgy ezekben az időkben, mint azóta is 
alig esett szó valahol a jó, a hazaszerető 
Giovanni, - - vagy a mint általánosan nevez¬ 
ték — Nino Costa-ról, az újabbkori Olasz¬ 
ország egyik legjelentékenyebb festőművészéről, 
ki Garibaldinak mindvégig egyik leghűségesebb-
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, volt. S hogy ez alkalommal itt külön például mikoron Nino Costa Monté Eotondóba 
foglalkozunk vele, azt első sorban Olivia ért: a Salvatori - házban elszállásolt tisztek 

R setti Agresti-nek köszönhetjük, a ki egy egetverő újjongással üdvözöltek egy sült borjú¬ 
kötetben — angolul — (Giovanni Costa: czombot, melylyel Costa akkor megörvendez-

Life Work and Times. By Olivia Eossetti tette őket. El is fogyasztották farkas-étvágygyál 
A Sesti 'London, Grant Eichards, pp. 296) a szegényes vacsorájuk mellett. 

r 'rván a római születésű festő életét, korát Megállapodtak hát végre is abban, hogy a 
művészi pályafutását, - - érdekes adatokat garibaldisták másnap reggel felszedik sátor-

69 leáltat a nagy Garibaldi jellemrajzához s fájukat, Nino Costa pedig egy genovai cara-
lában az Unita Itália megteremtésének binieri-vel kocsin előre megy Tivoliba, szállást 

izdelmes előjátékaihoz is. csinálni a csapatoknak. 
. oly szerencsétlen csillagzat alatt vívott A mentonei ütközet előzményeinek részletei-

entonei ütközetet megelőző napon, - - 1867 vei nem foglalkozom e helyütt. Szegény Gari-
vember 2-án — Nino Costa, az olasz szabad- baldit egész nap csalogatta, csábítgatta a sze-
a ideális zászlóhordozója, Monté Eotondóba rencse, a mely utoljára mégis csak elpártolt 

ietett hogy találkozhassak hatványozott mes- tőle. Az egyesült franczia és pápai csapatok 
terével, Garibaldival. Egészen bizonyos érte- akkori új rendszerű Chassepjot-puskái siralmas 
süléseket szerzett ugyanis Eómából való elin¬ 
dulása óta arról, hogy Napóleon Lajos seregei 
és a pápai zuávok csapatai másnapra, — novem¬ 
ber 3-ra --tervezik a kemény összecsapást a 
saribaldistákkal. Hát ez olyan hír volt, mely¬ 
ről a vezérnek okvetlenül tudomást kellett 
szereznie idejekorán. 

Garibaldi, - - ki itt a Palazzo di Piombino-
ban lakott, '-- nagyon megörült Nino Costa 
jövetelének. Be is osztotta mindjárt a törzs¬ 
karába. Hanem a nem várt híradás nagy 
mértékben gondolkodóba ejtette. Elvégre is az 
ő serege gyengén élelmezett, roszúl ruházott s 
katonailag fegyelmezetlen emberekből állott, a 
kikre a sokat próbált hadvezér sehogysem 
tudott a siker biztos reménységével tekinteni. 
Most erősen habozott, talán először életében. 

Nino Costa, a művész-katona, - - azt aján¬ 
lotta Garibaldinak, hogy mindjárt másnap kora 
hajnalban hagyják oda Monté Botondot, men¬ 
jenek fel a hegyekre, gyűjtsék ide össze vala¬ 
mennyi önkéntes-csapatot s tűzzék ki a forra¬ 
dalom zászlaját Olaszországban. 

A hatvan éves Garibaldinak ez volt a válasza 
erre: 

- Fiam, én öregebb vagyok, mint te. Úgy 
fogunk tenni, a mint én legjobbnak látom. 
Azonkívül embereim mindenben hiányt szen¬ 
vednek. Sőt még a lábukon sincs semmi; utána 
kell látnom, hogy czipőket oszszak ki közöttük ! 

Mellesleg jegyzem meg itt, hogy ez a sze¬ 
génység aránylag nemcsak a közlegénységet 
jellemezte. Nem valami nagy jólét uralkod¬ 
hatott a Garibald.i «törzskarábau» sem. így 
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eredményeket idéztek elő Garibaldi emberei 
között. Futottak ezek szerte-széjjel, ki merre 
látott. 

Nino Costa Garibaldi mellett állott e szomorú 
pillanatokban. A letört vezér lóháton figyelte 
ezt a szégyenletes megfutamodást. Közben Costa 
felé fordulva, azt mondta neki: 

Láttam embereket futni Bezzecca-nál 
(az 1866-iki tyroli csatában), — de az a futás 
semmi sem volt éhez képest. 

Majd dühtől reszketve, halálsápadtan, az 
izgalomtól rekedt hangon így kiáltott Garibaldi 
a menekülők felé: 

— Vil peccoreccio, mettetevi a sédére e 
vincerete! Gyáva juhnyáj, - üljetek le és 
győzni fogtok! 

De bizony nem ültek azok le, még csak 
nem is álltak meg. A fejetlen tömeg, megriadt 
patkányok módjára rohant szanaszét, azt sem 
tudta, hova. Alig maradt valami kevés a Gari¬ 
baldi embereiből. De az a kevés aztán hősiesen 
meg is állta a helyét. 

A mentonei csata sorsára keményen ráütöt¬ 
ték a pecsétet a franczia és a pápai csapatok. 
A megvert tábornok némán, megdöbbentően 
komoran vezette megmaradt seregét az olasz 
határhoz még azon az éjszakán. Nino Costa 
mellette volt. 

Másnap reggel a határon, Pietro Corese-nél 
szomorú kedélyállapotban ültek vonatra Gari¬ 
baldi és főbb emberei, közöttük egyik leg-
kitartóbb híve, Nino Costa is. S megindult a 
vonat Flórencz felé. 

A figline-i állomáson egy bersaglieri-csapat 
vette körül a kis vonatot. Ve¬ 
zetője, Camozzi ezredes nagy 
fensőséggel adta tudtára Ga¬ 
ribaldinak, hogy mostantól 
fogva nem szabad ember 
többé: felsőbb parancsra le 
kell tartóztatnia. 

Nino Costa, meg a Gari¬ 
baldival egy kocsiban utazó 
tisztek valamennyien kard¬ 
jukhoz kaptak, hogy meg¬ 
védelmezzék nagy emberü¬ 
ket. De ez nyugalomra in¬ 
tette őket. 

Aztán Camozzi ezredes¬ 
hez fordulva, izgatottan, de 
erélyes hangon tiltakozott a 
törvényellenes letartóztatás 
ellen. Ő arra, —úgymond, — 
semmi legkisebb okot nem 
adott: idegen földön harczolt 
s meghagyta híveinek, hogy 
rakják le fegyvereiket az olasz 
határon, — a mit azok meg 
is cselekedtek Majd kijelen¬ 
tette, hogy egy lépést sem 
mozdul el az állomásról. Hl* 

De hát hiába volt minden 
ellenkezés. Mit sem használt 
az akkor Garibaldi társasá¬ 
gában levő Crispi szava sem : 
az öreg tábornokot erőszak¬ 
kal hurczolták el a durva 
karabinierik s a részére már 
fentartott kocsiba vitték. 

Azt már aztán tudjuk a 
történelemből, hogy a világ¬ 
hírű szabadsághős nem so¬ 
káig maradt fogoly. Megke¬ 
gyelmeztek neki csakhamar 
s visszanyerte ismét az ő él¬ 
tető levegőjét: a szabadsá-

Martunfy ufödu fényképe. 

HEGEDŰS GYULA JAPÁN MASZKBAN, MINT TOKERAMO 

A «TÁJFUN» CZÍMŰ DARABBAN. 

gót. Nino Costa, a múzsáknak ez a kiválasz¬ 
tott embere pedig az utolsó perczig hűséges 
maradt halhatatlan barátjához egészen 1882 
június 2-ikáig, mely napon Garibaldi hősies 
lelke oly váratlan röppent át az örök béke és 
nyugalom hazájába . . . Zsoldos Benő. 

A BOTRÁNY. 
Bataille drámája. 

Bataille fenkölt lélek, minden bűnt megért 
és megbocsát Sőt még ennél is tovább megy 
«A botrányt) czímű négy felvonásos drámájá¬ 
ban, merészen hirdeti, hogy a bűnnek lélek¬ 
tisztító hatalma van s a házasságtörő asszony 
eltévelyedésén épül fel a férj újabb és tisztább 
boldogsága. Hogy e különösséget hirdethesse, 
egy franczia illatszergyáros ideális hitvesét 
mutatja be, a ki mindig hű volt urához, 
gondosan ápolta gyermekeit s csak egy világ¬ 
fürdő szokatlan izgalmai között szédült el egy 
pillanatra. Nem is tehet arról az eszményi 
hölgy, hogy idegeit igézet ragadja meg, hisz 
férje oly jóravaló, oly rendes, oly derék férfiú, 
hogy a legjobb asszony is megunja ezt idővel 
s valami szokatlan, valami ismeretlen izgalom 
után vágyakozik. A világfürdő gondtalan mula¬ 
tozása is kábító hatású a gyenge női idegekre 
s jól teszik a férjek — ez is a mű egyik 
becses tanúsága — ha nejeiket nem teszik ki 
az ily veszedelemes helyek kísértéseinek. S ki 
vehetné azt rósz néven a tiszta lelkű asszony¬ 
tól, hogy épen egy külföldi kalandor csábítá¬ 
sának esik áldozatul. Az idegen fajok vonzzák 
egymást s az exótikus nép köréből származott 
szélhámos oly érdekes, oly szokatlan meg¬ 
jelenésű, oly kábítóan férfias, hogy annak a 
franczia nő ellent sem állhat. De bár elbukik, 
lelke tiszta marad s csak a férjét szereti igazán. 
Kitűnik ez abból a tényből, hogy nem hosszas 
ellentállás után, hanem mindjárt az első talál¬ 
kozáskor dől az idegen karjaiba. Tehát nem 
lassan kifejlődött lelki vonzalom, hanem hir¬ 
telen hevület kábította el. Ez is bizonyítja, 
hogy a nő nem számító, kaczér, hanem egészen 
ártatlan, gyermekded lélek. Azt sem kérdezi, 
kicsoda, micsoda az a kalandor, még csak nem 
is gondolkozik fölötte, — tehát igazán tapasz¬ 
talatlan, ideálisan naiv minta-asszony. Hogy 
csak múló hevület rabja volt, kitűnik gyors ki¬ 
józanodásából. A nemes lélek ugyan nem férje 
iránti vonzalomból szakít a kalandorral, bűn-
bánat sem ragadja ki az érzéki igézetből. 
A gyermekei iránti szeretet sem ébreszti fel 
kábultságábóL Csak akkor eszmél, mikor a 
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kalandor pénzt kér tőle. Tehát elzüllött szegény 
emberrel kötött viszonyt, olyannal, a ki az ő 
segítségét kénytelen igénybe venni. Ezt nem 
birja el női önérzete, ettől iszonyodva döbben 
vissza. Tiszta lelke el tudta viselni azt a 
tudatot, hogy árulója lett férjének, de már 
azt nem képes elviselni, hogy bűntársa nem 
igazi módos gavallér. Vezekel is ezért a negye¬ 
dik felvonás végéig. 

Nffjíhatón irja le a költő a nő kálváriáját. 
Mert hiába szakít a kalandorral; ennek kétes 
egyénisége összeütközésbe kerül a büntető igaz¬ 
ságszolgáltatással s a nő is kénytelen az 
ügyben tanúként szerepelni, így szégyent hoz 
nemcsak magára, hanem urára is. S itt jut 
érvényre a mű egy másik szép tanúsága, ho^y 
tisztes asszonyok, ha mér botlanak, legalább 
kifogástalan franczia gavallérokat szemeljenek 
ki maguknak, íme az exótikus egyének mennyi 
csapást zúdíthatnak a franczia nőre. Ha ezt 
a tanúságot tekintjük, a mű hazafias irány¬ 
drámának is mondható, — intő szózat a fran¬ 
czia nőkhöz, hogy külföldi kalandorokkal ne 
szeretkezzenek. Az ilyen apró eltévelyedések 
maradjanak - - a családban. 

S ha már a nő annyit szenved s egy bot¬ 
lásáért még bíróság elé kell mennie: illő, 
hogy ezért jutalmat is nyerjen. Meg is nyeri 
a férj teljes bocsánatában. Ez a férj a meg¬ 
testesült humanizmus. A költő magasztos ér¬ 
zületeinek letéteményese. Megtudja neje hűt¬ 
lenségét, nyilvános botrány hőse, köz-gúny 
tárgya lesz, le kell mondania állásáról, rang¬ 
járól, pályájáról, de ő hős és vértanú s min¬ 
dent feláldoz, hogy nejének megbocsáthasson. 
E csodás férj egy jjyönyöríi tirádában fejti ki 
elhatározása rugóit. Felfogása szerint még ez¬ 
után kezdődik házasságuk szebb, tisztultabb 
korszaka. A nő egyénisége már átment a bűn 
H/ürőjén, most már megnemesodve és meg-
finomodva kezdheti a házasélet új epochájat. 
Azelítt csak tapasztalatlan és csak tisztessé¬ 
ges volt, nem is lehetett hát oly hitves, a 
milyent az új párisi irodalom férjei kivannak. 
Most azonban, most már méltó feleség és 
anya lesz belőle. 3 a jeles férj ezután bizo¬ 
nyára forróbban szereti nejét, hiszen édea és 
ingerlő emlék gyanánt lebeg majd lelke elölt 
a tudat, hogy neje már mást is boldogított 
kegyeivel. A nő meg bizonyára óvatosabb lesz 
ezután. Kitűnik ez a mű poetikus záró jelene¬ 
téből. Mert mialatt a férj a bünbocsánat igéi¬ 
vel kapcsolatban a házasfrigy új, szebb kor¬ 
szakáról B/óiiokol, nz asszony olnlszik. A ft-rj 
bölcs elmélkedései áliimsítják-e el, vagy pedig 
a négyfelvonasoB mű fáradalmai: annak ki¬ 
találását a szerző a közönségre bízza. Mi nmi 
kutatjuk az elalva* okát, nzt azonban sejtjük, 
hogy ily hölgy az előzmények után, férje bo-
iWwatát tudva, álmában valószínűleg új ka¬ 
landok bűvös képeit liitjn. S talán arról Álmo¬ 
dozik, hogy ezután jól n.•>••!». módos francíia 
urakra pazarolja vonzalmát 

Bataille kétségtol.'iiiil ungy ember. A huma¬ 
nizmus mezébe burkolt dekádon* ér/iki-
senki nálánál találóbban nem fejezi ki. A leg¬ 
újabb párisi v/rr/ók ko/ül egyet sem isme¬ 
rünk, a ki oly mértékben értene ahhoz, mi-
kép kell iszap-virágokat a költészet virágai 
gyanánt árulni. Az erkölcsi rothadiist tinóm 
illatszerekkel tudja ellensúlyozni. A mételyt 
úgy lopja a szírekbe, hogy megható igéknek 
látszanak. De az ép érzékű és értelmű néaőt 
nem téveszti meg. 

A müvet, a mely Bécsben megbukott, a 
budapesti közönség nagy tetszéssel fogadta. 
Ennek oka a helyi korul meny ékben keresendő, 
a melyek közül itt csnk azt említjük, hogy 

'erre három kiváló művészi erőnek. 
Márkus Emíliának. Odiynnk és Mibálytinak— 
nyilt alkalma az érvényesülésre. Márkus és 
Oiby játékát nem kell bővebben méltányol¬ 
nunk, hisz ők úgyis a közönség ünnepelt ked-
venc/ei. a kiknek méltán iiesen jnt ki 
••tapsból. l>e ki kell emelnünk Mihcihifi nagy 

'l.kiulens művészi 'irányzat 
mindent elkövet, hogy e kiváló 

raasa s elavult, ósdi szavalónak 
W. S íme most iamét kitűnt, hogy 

M»g. tiszta magyar beszéd, választékos 
bensőséges érzés, szorgalom s min-

denekfolott «Udtó « * és tehetség még min¬ 
dig - nem baba. Mibályfi cwk egy meUék&U-
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kot ábrázolt, egy szegény, meghasonlott em¬ 
bert, a kit a férj neje bűne felől kivallat, de 
a ki vallani nem akar, s ezt a jelentéktelen 
alakot a lelki tusák mélységes ábrázolásával 
felejthetetlenné tette. Az ő sikere a Nemzeti 
Színház szebb hagyományainak sikere volt. 

Palágyi Lajos. 

TENGERENTÚLI MENYASSZONY, 
BEOÉNY. (Folytatág.) 

írta Daniel Lesueur. — Fordította M. Hrabovszky Júlia. 

Max a zsebébe csúsztatta a papirost és csó¬ 
nakjához indult. De a helyett, hogy ott kife.sy.i-
tetto volna a vitorlákat és elindult volna, leült 
a csónakba és álmodozásokba merült. 

A fagyos ébredés én eseml költ.és/eté\el teli 
reggeli óra, az első ös/.i köd fátyol a vidéken, 
e bájos zug lomb és \i/, kö/.ölt, idézte volna-e 
meg mélahús hajával Maxot annyim, hogy a 
testi mozgást imádó, pezsgővérü ifjút tétlen 
álmodozáslmn tartotta viss/a csónakjában? 

Murguerite eleintéii képtelennek tartotta őt 
ilyen felindulásoki n. minthogy MHX hideg ma¬ 
radt a természet művészeti reprodllke/iiii előtt. 
De Mu\ iiiügát a t.-rmés/etet mélyen átére/te. 
Tudott figyelni n liMii"j:iir;i és megértette ii/o-
kat. Kö/ölni tudta vele heves vágyait n/. isme¬ 
retlen, a távoli világok, a veszély és a sy.ahad-

után. Kalitba /ált sii-ni valló tekintete 
nem lui/ildott. A modi-rn e/i\ ili/.áczió és éitd-
mneg hortónél'i1 /árt Max egy fiatal barbár 
kiilands/omjas leikével bírt. de kifinomodott 
ér/ésekkel teli szive M jelen s/á/ad gyi rmeki're 
vallott. K/ért nem tudta helyét találni a pol¬ 
gári foglalkozások kö/ött. és nem követhette 
mei' kalandos vágyait sem, mert félt, 
hogy anyját kétségheejti. 

l''.; most. elhihá/ott hivatása okozta gyötrel¬ 
meihez még újabb gyötrelem járult: a szerelmi 
bánat, mely a/, ifjú lélekben, mint minden más 

kétféle alakban nyilvánult: heves erő¬ 
szakban és túl/.ott érzékenységben. Max csak 
néhány nap óta jött tudatára annak, hogy sze¬ 
reti Margueritet. miután nagyon közel állt 

i. hogy meggyiilölje őt. Keservesen nehez¬ 
telt rá úgy a megvetés miatt, melyet a leánv 
a jelleme iránt tanúsított, melyet megismerni, 
érteim, /ni nem is vett fáradtságot magának, 
de főleg neheztelt vá a rettenete* felelet miatt, 
melylyel a kegyetlen Marguerite véget vetett 
minden házassági tervnek közöttük. 

an gyanította volna Max. hogy ezen 
annyira rt s/ivböl fakadtak és 
Marguerite azok által, a nélkül, hogy annak 
tudatában lett volna, e-ak v isszaadta a roszat, 
melyet neki mostohatestvére első szerelmének 
története okozott? 

Ez s két, annyira különböző természettel 
megáldott fiatal lény, a kiknél a különbséget 
látszólag még jobban kiélesitette a nevelésük, 
emlékeik, felfogásuk a világról, csak egy pont¬ 
ban volt egyenlő, de ez nem közelebb, de még 

távolabb hozta őket egymástól: mindketten 
büszkék voltak. 

De Max büszkesége, legalább önmagával 
szemben, nem érvényesítette magát. A fiú be¬ 
vallotta magának, hogy őrülten beleszeretett a 
kis elamerikaiasodott franczia leányba; nem 
szerette ugyan sem exczentrikus képzelődéseit, 
sem szándékosan sértegető modorát, de mikor 
Marguerite olyan szép volt, olyan csábítóan 
merész és annyira nyilfc, becsületes! És hideg¬ 
vérének vértje mögött annyi rejtett gyöngéd¬ 
ség volt, elhatározásában annyi szent bátor¬ 
ság ! . . . Számot adott magának Max mind¬ 
ezekről ? Talán kevesebbet lá tot t . . . talán többet 
is a valónál. Szerelmes volt. 

Minő hévteljes szomorúsággal gondolt Mar-
gueritere e csónakban, melynek vitorlája ki-
feszítésére már. nem is gondolt! «Marguerite 
szemében — gondolta, — annak folytán, a mit 
Amerikában mondtak rólam, mindig az a férfi 
leszek, a ki aljasán a pénze után sóvárog. 
Ő gazdag . . . E gazdagság miatt még azon 
szerény örömtől is meg leszek fosztva, hogy 
megmondhassam neki, mennyire szeretem őt, 
a ki nem szeret engem. Mert mindaz, a mit 
elérhetek nála, csupán utálatos gyanújának 
felébresztése lehet.» 

Sötét lombok között átszűrődő napsugár vi¬ 
lágította meg a helyet, a hol az ifjú álmodo¬ 
zott. Egészen közelében a csendes, fekete viz 
arany foltokat kapott a könnyedén füstölgő 
reggeli köd alatt. A kis kikötő nem volt többé 
kék árnyakkal teli kripta, a viz és a fák néma 
csendje közepett. Vidámság uralkodott ott, el¬ 
űzve a sötét benyomásokat. Lejebb a tó szürke 
tükre csillámokkal teli kék szint öltött. 

- Menjünk! — intette magát Max. 
Megmozdulva valami kis fehérséget pillantott 

meg hirtelen a lábai alatt. És bizarr felindulás 
remegtette meg, mikor megismerte az előbbeni 
papirszeletkék egyikét, melyet a szél repített 
ide a lábai elé. A véletlennek sajátszerű cső-
könyössége volt ez! Minő titokzatos akarat 
irányította a széláramlatot, hogy ez a papirka 
épen ide repült, az ő csónakjába? 

Kissé dobogó szívvel, mintha a végzet kezé¬ 
ből venné át, vette fel Max a papirost. Epén 
az a része volt a levélnek, a mely ahhoz tar¬ 
tozott, melyen ő a «kötelesség" és "megmen¬ 
tett" szavakat találta, egytagú szók között, 
melyeknek értelme most kiegészítődött Két 
mondatot betűzött ki Max, ha nem is teljesen, 
de könnyen kiegészíthetően. Mikor azoknak 
jelentőségét teljesen megértette, a fiatal ember 
energikusan száraz, barna arcza elvörösödött 
egészen világos szeméig, mely vadul, keményen 
nézett, íme a két mondat: 

« . . . E házasság ezentúl kötelesség . . . » 
És: 
«. . . Cleriot Max megmentette az élete¬ 

met . . . » 
Marguerite tehát most erkölcsi hitelezője¬ 

ként tekinti öt, és adósságát vagyonával — a 
melyre áhítozni vélte őt akarta kiegyenli-
teni, azon egyetlen elfogadható módon, hogy 
önmagát is feláldozza. . . Maxot felháborította, 
vérig sebezte az ilyen gondolatban minden, 
egészen ama kifejezésig, vagyis a mód, mely¬ 
lyel őt Marguerite nemcsak keresztnevén, — a 
mint először az első papirdarabkán megpillan¬ 
totta, — de családnevét is hozzátéve említette. 
• Kötelesség! — ismételte Max, — kötelesség !••• 
És minő kötelesség! . . . » Az, hogy nekem adja 
a pénzét. Mert a mi a személyét illeti, ismerve 
Marguerite jellemét, jól tudom, hogy képes 
lesz azt elvonni imádatom elől, még ha a fele¬ 
ségem lenne is. Ki tudja, hogy az esküvőnket 
követő napon nem mondaná-e nekem kevés 
változattal ugyanazt, a mit az anyám előtt 
mondott: «Önt gazdaggá tenni, igen. De önt 
szeretni, ezt sohasem. Eleget tettem kötelessé¬ 
gemnek. Vegye pénzszekrényem kulcsát, de ne 
nyúljon a szivemhez.» 

Max most a hideglelés egy nemével kt 
tette elő a csónakját. Felhúzta a vitorláját és 
kievezett a tóra. A kis jármű nyilsebességgel 
repült tova. A fiatal ember őrült idegességét, 
egy teljes órán át, a legnagyobb figyelmet és 
ügyességet igénylő testgyakorlatban akarta ki-
féresztaai, t gy bánt csónakjával,-mint « 
ügyes lovas a tüzes lovával, megforgatta azt 
helyben, szabályos mozdulatokra kényszeritette 
és koronként aztán frenetikus lökéssel engedte 
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M t szabadjára. És Maxnat e mellett ugyan-
jzon érzése volt, mintha egy szilaj, veszélyes 
élő lényt fékezett volna meg. 

•Jobb az így, — gondolta Max. — Mert ha 
már nem bizonyíthatom be neki a szerelme-
n e t j — a miről hogy tudomása legyen, nem 
érdemli meg, - - legalább bebizonyítom neki 
ínzetienségeinet. Az a jellem és minden mél¬ 
tóság nélküli fiú, a kinek ő tart engem, képes 
legz visszautasítani a vagyont és a boldogsá¬ 
got, melyet kötelességből ajánlanak fel neki." 

Főleg ez a szó kínozta Maxot kimondhatat¬ 
lanul. Önérzetét, keménységét látta abban a 
szívnek, mely nem szeretve őt, nem tudta el¬ 
viselni, hogy bár hálával is tartozzék neki. 
Oh, minő megvásárolhatónak kép/elte őt Mar-
gnerite! Ki tudja, nem tulajdonította-e a meg¬ 
mentésére kifejtett múltkori hihetetlen energiá¬ 
ját is kapzsi számításból eredőnek ! Megvásá¬ 
rolhatónak tartotta őt, a ki, mielőtt Margueri-
tet elragadta a bicziklije, kissé mögötte maradt, 
hogy gyönyörrel bámulhassa kecses alakját és 
olvan felindulást érzett e közben, melyen ural¬ 
kodni nem tudott többé. Öt, a ki mikor ezt a 
kérlelhetetlen önös gyermeket veszélyben látta, 
eleintén csak arra gondolt, hogy együtt hal 
meg vele, mindaddig, míg emberfeletti erővel, 
megfeszített izmokkal küzdve, nem tűnt fel 
előtte a szabadulás lehetősége ! . . . (Folyt. k«v.) 

A HÉTRŐL. 
Feminista kongresszus. Szombaton és vasárnap 

feminista kongresszus volt Budapesten, a mennyi¬ 
ben a magyarországi nőegyesületek szövetsége ezen 
a két napon tartotta az évi közgyűlését. Megalaku¬ 
lása óta az ötödiket. Ennek a szövetségnek közel 
tzáz egyesület a tagja, tehát meglehetősen tekinté¬ 
lyes tábort képvisel. A magyar feministák nem 
olyan harcziasak, mint az angolok, nem olyan han¬ 
gosak, mint a francziák, nincsenek olyan hatalma¬ 
san szervezve, mint a dánok, de szívósak és van 
bennük valami csöndes rajongás, a mi kétségkívül 
ritka erénye a női társulásoknak. A munkásságuk 
anyagát idáig túlnyomó nagy részben szocziális és 
humánus akcziók teszik: a szegénynek, az aggnak, 
a gyermeknek védelme, a tudatlanság, a nyomor, a 
pálinka ellen való nemes küzdelem, de a nők vá¬ 
lasztójogáért való küzdelem külön szakosztályba 
való szerveiése után a politika színei is energiku¬ 
saiban jelennek meg a magyar feminizmus lobogó¬ 
ján. Politikai programmjuk egyelőre még természe¬ 
tesen nincs a mi feministáinknak : a programmjuk 
ez irányban ma még csak az a törekvés, hogy ők is 
politizálhassanak. Ennek a programmnak egy jó 
tulajdonsága mindenesetre megvan. Az tudniillik, 
hogy egyelőre mindnyájan egyetértenek benne. 
Sajnos, ez a jó tulajdonság megszűnik abban a pil¬ 
lanatban, a melyben a programm megvalósul. Ak¬ 
kor természetesen mindjárt közöttük is lesznek 
negyvennyolczas és hatvanhetes feministák, kon¬ 
zervatívok és radikálisok, bankosok és kooperálok, 
polgári pártiak és szoczialisták. A szép nagy egy¬ 
ségnek azonnal vége lesz és a kik most mind egy 
akaraton vannak, mást mást követelnek valameny-
nyien. Egymás ellen fognak agitálni és lesznek vi¬ 
harok, szakadások, csaták, a hogy ez a férfiaknál 
szokásos. A programmjuknak ezt a -pontját tehát 
jó lesz, ha a legnagyobb óvatossággal kezelik a fe¬ 
ministák. Nagyon vigyázzanak rá, hogy valami¬ 
képen — meg ne találjon valósulni. 

# 
fölvonulás Ennek a mostani képviselőháznak a 

dicséretes tulajdonságai mellett szinte kezdettől 
megvolt az a nem dicséretes tulajdonsága is, hogy -
nem igen volt kíváncsi saját magára. Egész sereg 
honatya, a mint beadta a mandátumát, jókelvén 
»zét se igen nézett a törvényhozás csarnokában, 
Wán még az iránt se érdeklődött: hol jelölte ki a 
Belyét a háznagy ? — már ment kipihenni a vá¬ 
l t á s fáradalmait és egésren elfeledkezett arról, 
bog? még «gyszer-visszatérjen.-Hasztalan-volt a 
Partok vezetőinek minden fáradozása: az urakat 
Mm lehetett többé becsalogatni se kéréssel, se 
figyelmeztetéssel, se sürgetéssel. A ráérő filozófusok 
Wálgatttk az okát ennek a jelenségnek, talán ki 
" találták, de segíteni rajta bizony nem tudtak, a 

' 
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míg azután f gyszerre egészen megfordult a dolog. 
A nagy szakadás ulán a képviselőház legutolsó üló: 
sein olyan zsúfolt élet hullámzottá törvényhoziis 
termében, hogy a nagy sokaság majd szétvetette a 
falakat. Az ember már nem is gondolta volnn. 
hogy ennyi képviselő van Magyarországon! Ez a 
fordulat azután meghozta a magyarázatát, miért 
volt - - azelőtt másképen 1 Mert akkor nem volt 
ennyire érdekes a törvényhozás - - statisztikája. 
Eettenetes nagy volt a többség és rettenetesen kicsi 
a kisebbség. Az olyan nagy volt, hogy nem lett 
kisebb,.ha egy-két kilencz emberrel meg is fogyott, 
ez meg olyan kicsi, hogy nem lett nagyobb, ha 
egy-két kilencz emberrel meg is szaporodott. Az 
ember, a mandátum, a voks tehát nem valami so¬ 
kat számított. A kormánypárti képviselő így okos¬ 
kodott : 

— Minek menjek el ? Annyian vagyunk, hogy 
észre se veszik, akár ott vagyok, akár nem va¬ 
gyok ott! 

Az ellenzéki meg ezt mondta: 
- Olyan kevesen vagyunk, hogy velem is csak — 

kevesebben lehetünk. 
De hogy az arányok megváltoztak, ez a filozófia 

is meghalt. Senki se fölösleges többé. A voksok ér¬ 
téke, becsülete megnőtt. A főlöslegesség keserű éa 
rezignált érzése eltűnt a honatyai lelkekből és a 
szükségesség büszke tudata lépett a helyébe. Fon¬ 
tosabb személyiség lett, mint volt ezelőtt. A hivek 
melegen fogadják és a vezérek szeretettel czirógat-
ják. így már érdemes lenni és látszani, mert észre¬ 
veszik az embert. Szóval: az új fordulat kedvesebbé 

tette a mandátumot. Oh, lm — lartótabbá is te¬ 
hette volna... 

* 
A tArsailtiloin erkölcte. Egy szegény, boldogtalan 

fiatal leány, a kit először elcsábított, azután meg¬ 
csalt és cserbenhagyott egy gavallér, revolvert rán¬ 
tott elő t-s li'l.'itte a megrontójál A/ ilyen szerelmi 
dráma, frijda'oni, nem ritkaság éa ennek a legújabb 
inegi- nők nincs semmi olyan momentuma, 
a mely a típustól eltérve valami új timulság meg¬ 
állapításra mllmti.a alkalmat vagy anyagot. De 
épen tipikus voltánál fogva alkalmat* bizonyos 
jelenségek leuögeiéaére. E jelenségek között érde¬ 
kesség dolgában bizonyára nem utolsó az, hogy 
minden ilyen esetben a fáradalom égési erkölcsi 
erejével és rokonszenvével a leány niollé áll, a ki 
ölt v n K \ ölni nkiul. EB egészen terraékietea dolog, 
Kt emberi lőlek legelemibb érzéseiből fakadt elha¬ 
tározás és állásfoglalás lenne, lm nem lenne egy¬ 
úttal kiáltó ellentétben a tulajdon olöüményoivel 
Mert mi volt, a társadalom állásfoglalása, ériése, 
crkülcsi ítélete a szerencsétlen leánynyal szemben, 
még mielőtt fcnvvcrt nyomott kezébe szörnyű 
csalódás*? Védettje volt-o a Urmviliilctmnuk és s 
társadalom erkölcsónok? Épen ellenkezőleg. Sze¬ 
gény megtévoilt lit/.ndójn és kitagtáot^n. Olyut 
tott, a mi kirekesztette a társnBágiibúl, széttépte a 
polgári erkölcs kötelékeit és meg a szülei háe fö¬ 
dele alól is kiűüte. A mi tehát későbben történt 
vele, az a társadalmi erkölcs ellen történt fölláza-
dásánuk tragikus bukásit volt és ebben a társadalmi 
erkölcs diadala. Ez bizonyára nagvon ridegen 
hangzó megállapítás, dó aligha lehetne megczá-
folni. A társadalomnak bizonyára joga van tisz¬ 
telni a maga erkölcseit, a melyeken rendje nyug¬ 
szik és joga van elítélni azokat, a kik ez erkölea 
ellen cselekednek. És ha most mégis minden rész¬ 
véte azé, a kit előbb elitélt, ha most szánalmával 
fölemeli azt, á kit végleges bukása előtt elejtett: 
mi ez ? Hipokrizis vájjon ? Vagy előbbi ítélete er¬ 
kölcsének megtagadása ? Sem az egyik, nem a má¬ 
sik. Nem lesz vele következetlen a maga fölfogásá¬ 
hoz, nem is szankczionálja a boldogtalan teremtés 
tévedését, csak közelebb jut a megértéséhez, mert 
egy erősebb megvilágítás új adatokat ad ítéletének. 
Mert annak a revolvernek az eldördülését egy iszo¬ 
nyatos, keserves wzrklfanrk kellett megelőznie és 
ez a vezeklés egy nagy elégtételadás annak az ér-' 
kölesnek, a mely ellen a most vergődő, szegény, 
elvakult lélek annak idején föllázadt. Az ilyen 
dráma egy véres és vérző beismerés: a melyet* 
társadalom erkölcse, mint a maga igazolását, fáj¬ 
dalmas részvétével honorál. 

A SALAMISI KÓRHÁZ, MELYET A LÁZADÓ GÖRÖG 
TENGERÉSZEK BOMBÁZTAK. 

T. 

A csúnya határ. Egy angol újságíró, a ki nálunk 
járt és a lapjában beszámol az itt nyert benyomá¬ 
sokról, észrevette azt, a mit mi már meg se látunk — 
a megBzokottBágtól. Azt ugyanis, hogy Budapest: 
nck nincsen határa, azaz hogy van, de olyan, mint 
egy a Sahara közepében épült városé. Kultúrának, 
az ember művelő munkájának szinte nyoma se 
látszik rajta. Az emberi települések rendes kerete 
kétféle, a szerint, hogy a lakosságnak milyen ter¬ 
mészetű a foglalkozása. A hol a lakosság földmű¬ 
velő és mezőgazdasággal foglalkozik, ott a határ 
termőföld, kalászok rengő tengere és a külömtöző 
kertek sokasága borítja. Az ipari városokat telepek 
és gyárkéményck erdeje öleli körül. Budapest terü¬ 
lete nagyobb, mint Páriáé, beépítve e hatalmas 
darab földnek talán a harmadrésze sincs, tehát 
ln'ii/c a határának van bőségesen, de ez a határ 
hihetetlenül sivár, szegény, szinte kiégett. Iparte¬ 
lepe, gyára a magyar fővárosnak távolról sincsen 
annyi, hogy teljesen elboríthatná a szabad terüle¬ 
tet, de a mezőgazdasági munkának is alig van más 
képviselete, mint a bolgár zöldségesek veteményes 
kertjei. Pedig termékte!ennek a pesti határ a gaz¬ 
dasági kultúra mai fejlettsége és sokágusága mellett 
igazán nem minősíthető. Csak azért terméktelen, 
mert — nem termelnek rajta. A hatalmas terület¬ 
nek egyetlen művelője: a lakásínség és — a telek-
spekuláczió. Mert a budapesti ember nem is ismer 
földet, csak telket. A budapesti viszonyok terméke 
az az elméaség, hogy mikor az északi sark fölfede¬ 
zésének híre jatt, a káréházakban ez volt az eleő 
kérdés: 
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— És mekkora az a sarok-telek ? 
A kinek a pesti határban, ha még oly messze iá, 

része van, annak nem földje van, hanem telke. 
Nem vetőmagot kivan bele, hanem vízvezetéki csö¬ 
vet meg gáz-vezetéket. Nem dűlőket hasít, hanem 
parczelJákat. Nem a földet knltiválja, hanem a vá¬ 
rosatyákat. Ennek a terméktelenségnek bizonyára 
nem kis része van abban, hogy az élelmiszer ára 
Budapesten oly rettenetesen megdrágult. De vi¬ 
szont a föld megművelésénél bizonyáia sokkal ké¬ 
nyelmesebb foglalkozás várni, hogy— följebb megy 
az ára. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Szocziológiai nyomozások. Kenedi Géza e czím 

alatt gyűjtötte össze a társadalmi életre vonatkozó 
hírlapi czikkeinek javát két szép kötetben. Nem 
rendszeres szocziológiai munkáról van itt szó, in¬ 
kább egyes czikkek gyűjteményéről, a melyeknek 
témáját napi események vetették fel, tartalmát 
pedig az Írónak sajátságos, eredeti társadalmi fel¬ 
fogása adta meg. Tömegben összegyűjtve aztán bi¬ 
zonyos rendszerré alakúinak, szinte maguktól, eről¬ 
tetés nélkül, a tárgyak logikai kapcsolatai révén s a 
szerző kiforrott, egységes, kialakult világnézete ré¬ 
vén. Jgy aztán a könyv a szocziológia főterületeinek 
jókora részét bejárja, nem azzal a szándékkal, 
mintha ki akarná meríteni, hanem hogy a művelt 
laikus olvasót hozzászoktassa a dolgok szocziológiai 
szempontokból való nézéséhez. Előbb kijelöli A lát¬ 
határ czimű fejezetben azokat az alapokat, melyek¬ 
ben az ő szocziológiája épül, aztán sorban tárgyal 
néhány gondolatkört: a feminizmust, a társada¬ 
lomban érvényesülő bomlási energiákat s a fen-
tartó energiákat. Ezekre a körökre is inkább 
csak fénysugarakat vetít, a nélkül, hogy bevilá¬ 
gítaná őket, de a mit e fénysugarak világában 
lát az ember, elmemozgató, magvas és okos do¬ 
log. Nem dolgozik forradalmár eszközökkel, nem 
kapcsolja szét mai társadalmunkat, csak kriti¬ 
kailag áttekinti. Kritikája a fennálló rend szem¬ 
pontja alatt áll, a mi betegséget lát a társadalom¬ 
ban, inkább a körülmények, mint a szervezet bajá¬ 
nak látja, a melyen a fejlődés — melynek érvényé¬ 
ben hisz — előbb-utóbb segíteni fog. Előadása is 
higgadt, tárgyilagos és élénk, a publiczista nyelvén 
szól a publikumhoz, a fősúlyt mondani valójának 
világos kifejtésére veti. Józan, okos könyv, csupa 

Csikós 
Koczkás -
Shantung-
Armüre - Selyem 

[Henneberg»-selyem l K 
35 f.-töl félj. bérmentve 
és vámmentesen. Minta 
postafordultával. Megren¬ 
delések bármily nyelven 
•> » intézendök: o o 

an Seidenfabrikt. Heillickrg ÍI1 Ziilícll. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál és kösz vénynél, a czukor-
betegségnél, az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Hügyhajtó hatású! 

Vasmentei! K«uy*n t Beirtható! 
Teljéién UiiU! 

Kapható ásrányritkerfskfdéstkben vagy a 
Szinye-Lipóczi Salratorforrás- Vállalatnál 

Budapat, V. Rudolf-rakpart S. 

Valódi harczi kanárimadarak, 
^kitűnően és szorgalmasan éneklő hfmek ds rabja 8, 10, 12, 
' 15, 18, átl és 2> korona. 'IVnyésznöslénvek darabja 3 és 

4 korona. Élii niígérkezéscrt szavatolok! A \fg-
nipsszebbnienö garanrziák! Minden 15 koronán 
felüli uipgmideléshfz egy tenyésziiostény ingyen 
nicllfkeltetik annak, ki ezen lopra luvalkozik. K merilö 

tenyésztési éi kezelési ulasilás. valaminl árjegyzék kanárikról, papagá-
-f\éb lengerrnlnli madarakról 20 hllér levélhélyrg ellenében 

madarak, miután a esomagolás a Icgc/.élszernbben eszközöl-
fcli«^a|e(riiagyobb hidigb™ is azállilhalók. 

mértéktartás és higgadtság, nagyon alkalmas arra, 
hogy az átlagos olvasót a szocziológiai gondolko¬ 
dásba beavassa. 

Tarka pillangók. Egy új írónő, Konrádné Kelen 
Jolán jelentkezik abban a szép könyvben, mely a 
Tarka pillangók a mesék országából czimet viseli. 
Ifjúsági könyv, 24 mese van benne, eredeti lele-
ményfí, frissen elbeszélt dolgok, egy harmonikus 
asszonyi lélek kedves virágai. Ifjúsági irodalmunk¬ 
ban határozottan számot tesz; ha vannak is egyes 
mesékben, különösen előadásukban vonások, a me¬ 
lyek elárulják a nyilvánosság tüzében még ki nem 
próbált Írónőt, a dilettáns mértéken jóval felül 
emelkednek. A könyvhöz Felsö-Eöri Fábián Fe-
rencz rajzolt illusztrációkat, melyek néhánya meg¬ 
lepően érdekes illusztrátor! képességeket árul el. 

Goethe Tassója. Goethe összes drámái között a 
legszubjectivebb a Torquato Tassó, melyben a nagy 
olasz költőnek Estei Leonórához, Ferrara herczeg-
nőjéhez való viszonyát irta meg, de folyton belerej¬ 
tette a maga egyéni lírai érzéseit. Helyzete sok 
tekintetben hasonló volt, ha szerencsésebb is, mint 
Tassóé: ő is egy kis fejedelmi udvar kórében élt, ő 
is hoves szerelemmel volt eltelve egy nemes, finom 
lelkű nő, Stein báróné iránt. Sok tekintetben tehát 
önmagát irta meg Tassóban s drámáját épen a lírai 
és drámai elemeknek ez az ölelkezése teszi olyan 
termékenynyé költői szépségekben. A német szel¬ 
lemóriás e remekműve most Gsengeri János, a ki¬ 
váló műfordító kezéből magyar fordításban is meg¬ 
jelent, az eredeti szépségeihez teljesen méltóan. 

Történelmi olvasókönyv. Eredetileg iskolai 
czélokra készültek, de a történelem iránt érdeklődő 
művelt olvasóközönség is élvezettel és tanulsággal 
olvashatja azokat a történeti olvasókönyveket, me¬ 
lyeket Mika Sándor szerkeszt. A magyar és világ¬ 
történet közérdekű főbb forrásműveiből adnak sze¬ 
melvényeket, nevezetes politikusok, hadvezérek, 
szónokok irataiból, egykorú emlékiratokból stb. 
Ezek segítségével az olvasó némi bepillantást nyer¬ 
het abba a kohóba, melyben a világtörténelem ese¬ 
ményei forrnak. Most új kötete jelent meg a soro¬ 
zatnak, a mely több jeles szakember fordításában 
az új kornak és legújabb kornak legfontosabb doku¬ 
mentumaiból tartalmaz részleteket: Sully herczeg 
emlékirataiból, Kichelieu bibornok politikai vég¬ 
rendeletéből, az angol Bill-of rightsből, Sobieski 
Bécs felmentéséről szóló emlékiratából, Bossuet, 
Spinoza, Locke, Montesquieu, Nagy Frigyes iratai¬ 
ból stb. Az egyes szemelvények nagy gonddal és 
hozzáértéssel vannak megválogatva s nagyon alkal-

KÍNA BORA VASSAL 
Hrfrlenlkns kiállítás 1906 Leg-mag-asabb kitűnt. 
Erősitöszer gyengélkedők, vérszegények és 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg» 
1ÍÖU6 erősítő és vérjavitó szer. 
KiUinö íz. (KKIO-nél löhb orvosi vélemény. 
I. Serravalle, «. fc tír. idnri miiitó Trieste-Barcola. 

Násárolhaló a gyógyszertárakban félliteres nvegek.beu 
K 2.60, literes (bégekben K 4.80. 

Feketére fest * Hófehérre tisztit 
hetenként sok 100 ruhát. naponta állag 20.000 sallert, kéfélőt. 

Iiulia.lt vegyileg1 tisxtittatuitlt 

HALTENBERGER ruhafestőgyárában 
KASSA. Alapítási év: 18*1O. = 

masak a történelem iránti mélyebb érdeklődé 
keltésére. 

Almanach. A Singer és Wolfner ezé* a i m 
nachja, mint már évek hosszú sora óta minden 
ben, az idén is megjelent. Mint mindig, m o s t -s 
Mikszáth Kálmán irta bele az előszót, s' ezúttal18 

fantáziáról és a mesékről mond el rendkívül 
dolgokat, a maga kedves módján vitázva azokkaU 
tanférfiakkal, a kik a mesék, mint a fantázián 
túlságos táplálói ellen kikelnek. Az almanach tó 
vábbi tartalma tizenhat novella különböző iónev" 
Íróktól. 

Új könyvek: 
Szocziológiai nyomozások. Irta Kenedi Géza 

Két kötet. Budapest. Franklin-Társulat; ára 8 kor 
Tarka pillangók a mesék országából Irta Kon 

rádné Kelen Jolán. Felső Eó'ri Fábián Ferencz ere" 
deti rajzaival. Budapest. Franklin-Társulat. 

Goethe : Torquato Tasso. Fordította Csengni Ja-
nos. Budapest. Franklin-Társulat; ára két korona 

Történelmi olvasókönyv. V. rész. Szerkesztette 
Mika Sándor. Budapest. Lampel-Wodianer részv 
társ.; ára két korona. 

Almanach '1910 évre. Szerkeszti Mikszáth Kál¬ 
mán. Budapest, Singer és Wolfner; ára két korona. 

EGYVELEG. 
* A Franklin-Társulat nyomdai szakszemély¬ 

zete által, érdemes igazgatójuk nevére létesített 
Hirsch Lipót-alapítvány kamatait, melyek minden 
évben Lipót-napján kerülnek szétosztásra, ez évben 
ismét négy intézetbeli rokkant élvezte, nevezetesen 
Juhász János, Horzéay Ferencz, Erényi Ferencz és 
László Dezső. 

* Mérések a Reggio tengerszorosban. A jénai 
geológiai intézet hires geológusa, dr. Graevenitz 
meglepő eredményekhez jutóit a Eeggio tengerszo¬ 
ros mérése alkalmával. Délen ugyanis, a hol eddig 
1000 méteres mélység volt, most csak 450 m-re 
akadtak ; Capo Peloro és Punta Pezzo között pedig, 
a hol a tengerszoros eddig 80 m. mély volt. ma 
már csak 12 méteres mélységre találtak. (G. L.) 

Schmid nővérek, IV., Kigyó-tér 1. szám alatti 
grammofoB;kerepkedés hirdetésére fölhívjuk olvasóink 
figyelmét. Ár- és lemezjegyzók ingyen és bérmentve. 

Diana sósborszesz mint háziszer kapható az 
egész országban. Köztudomású, hogy bedörzsölésekre 

ne tétovázzék, hanem 
használjon azonnal 

A LÉG-
JOBB. SVAICZI SELYEM 

Kérjen mintákat újdonságainkról feketében, fehérben és 
színesben. Eolienne.Cachemir e, Shantun g-, Ducheise, 
Crepe de Chine, Cötelé, Messaline, Monsseline 120 
cm_. széles, méterenként K 1.20 és feljebb. Bársony és 
plns ruháknak és blúzoknak stb., úgyszintén hímzett 
blúzok és ruhák batisztban, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk közvetlen a magánvevőknek bérmemve és már 

elvámolva. 

SCHWEIZER & Co„ LUZERN ü 23 (Svaicz.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi udy. szállító. 

A« előkelő hölgyet csak a = 

POUDER :: 
mSZAPPANT 

h a s z n á l j á k . Fé>aklar B A T E R A N T A L gyógylara Buda¬ 
pest, Andrássy-nl 84. az. — Kapható azonfelül KarlschmaroB, 
— Lux, Nernda, Molnár és Moser és ülasi utóda drogueriákban. — 

Síeckenpíard-
Liliomtejszappan 

§ legenyhébb szappan = 

:: a bőr részére. : : • 

Bcrctvás pastillát? 
Ara l korona 20 fillér. - Kapható minden gyógyszertárban. 

OrvoBok által ajánlva. - Három doboznál ingyen portai azállitáayg/ 
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» legalkalmasabb. Nagyon kellemes hűsítő. Az összes 
fodrászüzletekben fejdörzsölésre ég borotválkozás után 
arczfecskendezésre az urak használják. A fájdalmakat 
azonnal csillapítja. Masszírozásra általánosan minden 
házban csakis L)iana sósborszeszt használnak. Egy 
a v e g 44 fillér. 

Ha hul l a l»aja» használja a hires amerikai 
Brool tanár-féle Petrol-balzsamot. Egyedüli biztos szer 
hajhullás és korpaképződés ellen. Az összes amerikai 
klinikákon állandóan rendelik. Nagy üveg ára 3 kor. 
Silány utánzatoktól óvakodjunk. Kapható Petrovics-
drogeriában, IV., Bécsi-utoza 2. szám. 

Pénz t á r czá l i ban , öv- és kézitáskákban, bőrön¬ 
dökben és minden egyéb bőrdiszműíruczikkekbt-n ál-
lamlóan nagy raktár található Papek József bőröndös-
és finom-bőrárukészitőnél, Budapest, VII., Eákóczi-
ut 15 B. A czégnek saját találuiányu törv. védett 
pénztárczái rövid idő alatt nagy népszerűségre tet¬ 
tek szert. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : BOGNÁR JÁNOS 

1848 9-iki honvédtizedes és BOGNÁR JÁNOS 1848 9-iki 
honvédőrmester Gyöngyösön. Az agg szabadsághar-
czosokat nagy részvéttel temették el. — SOMOGYI 
GÁBOR, a hajdúböszörményi református egyház pres-
bitere 79 éves korában. A szabadságharczot mint 
honvédtizedes küzdötte végig. — Dr. HOFFMANN JÓ¬ 
ZSEF kultuszminiszteri osztálytanácsos, a budapesti 
tudományegyetemen a római jog nyilvános rend¬ 
kívüli tanára egy fővárosi szanatóriumban. — PLAT-
ZEB JENŐ nyűg. királyi számtanácsos, a Ferencz 
József-rend lovagja 81 éves korában Selmeczbá-
nyán. - - DOHNÁNII FRIGYES, nyűg. főgimnáziumi 
igazgató, Dohnányi Ernő zongoraművész atyja. 67 
éves korában Pozsonyban. — KOFRENEK VENCZELIN 
nyűg. kataszteri középponti felméiési felügyelő, a 
Ferencz József-rend lovagja, 78 éves korában Szat-
máron. - - DEMÉNDI RTITTHÉNS BÉLA földbirtokos, 
megyebizottsági tag, a kishonti ág. év. esperesség 
kiérdemült felügyelője, a rimaráhói ág. év. egyház¬ 
község, felügyelője életének 74 dik esztendejében 
Eimaráhó községben. — Szolcsáni SZOLCSÁNYI JÁNOS 
egri egyházmegyei áldozópap. tiszapalkonyai római 
katolikus lelkész, Borsod vármegye törvényhatósági 
bizottságának tagja, 43 éves korában Tiszapalko-
nyán. — SCHLEGEL PÉTER győri székesegyházi in-
fulás éneklő kanonok, szentszéki ülnök, a győri 
Szent Vincze-Egyesület elnöke, életének 71-dik évé¬ 
ben Győrött. — EEINHAKD KÁROLY festőművész 36 
éves korában Budapesten. — PICK LAJOS, az észak¬ 

magyarországi egyesített kőszénbánya és iparválla¬ 
lat részvénytársaság nyűg. igazgatója, életének 80-ik 
esztendejében Budapesten. — ECKEK MÓR, az erzsé-
beifalvi téglagyár fdtisztviselője 54 éves korában 
Erzsébetfalván. — BRISZEEB REZSŐ pénzügyi szám¬ 
vizsgáló, életének 38-dik évében Budapesten. 
Dr. PLECHL SZILÁRD orvos Nagybecskereken. 

Ozv. LUKÁCS ANTALNÉ, szül. Seprősy Czárán Gi¬ 
zella, néhai Lukács Antal főrendiházi tag, a Magyar 
Földhitelintézet egykori igazgatjóának özvegye Bu¬ 
dapesten, 70 éves korában; az agg úrnőt bevásárlási 
útján egy villamos vasúti kocsi gázolta halálra. — 
O^V. SzMEREKOVBZKY ANDRÁ8NÉ, SZÜl. U l h e l y i AlOJZÍa, 
néhai Szmereltovszky András gör. kát. lelkész és 
volt negyvennyolcas honvédhuszár fohnrlnagy öz¬ 
vegye 78 éves korában Ungváron. — Özv. nárai 
SZABÓ FERENCZNÉ. szül. felsőeőri Hegedűs Sarolta 
77 éves koriban Pozsonyban. — PANTL EÁLMÁNNÉ, 
szül. Dragon Jozefin életének 61-dik évében Buda¬ 
pesten. — ROSMAYEK PAULA életének 41 • ik esztendejé¬ 
ben Budapesten. — CSEDÖ IslvÁNNÉ. szül."Kovács 
Anna, életének 67-dik esztendejében 'Csíkszere¬ 
dán. — Ozv. FEBENCZI FEBENCZNB, szül. fülev Kováts 
Laura 68 éves korában Nagyváradon. — KLINKOW-
STRÖM ÁGNESNB "rófné, Írónő Münkhenben. — PECZ 
KOBNÉLNÉ. szül Westendorp Johanna életének 32-dik 
évében Budapesten. — KORCHMÁROS JÁNOSNÉ, szül. 
Sonnegger Klára életének 25-dik évében Csanád-
Palotán. — Özv. szentrókusi BLANCZ VILMOBNB, szül. 
Faulhaber Francziska. 

Szerkesztői üzenetek. 
Szerenád. Szórd meg hamuval. Ügy vagyunk ve¬ 

lük, hogy tetszTenek is, nem is, — látunk bennük jó 
sorokat, átérzetteket és látunk tanultakat, a mai líra 
kellékes tárábil valókat. Féldolgok, nem adhatunk 
nekik teret. 

Hitetlenül. Csodáljuk kitartását, más már rég 
elvesztette volna kedvét ennyi sikertelenség után. 
Közölni ezt sem lehet. 

Csak a múlást nézem. A vágy. Barátság. Csak 
szavak vannak bennük, poézis nélkül és eredetiség 
nélkül. 

Lenkéhez. Kicsiny szobám stb. Ügyetlen, dadogó 
nyelven mrnd el olyan dolgokat, a melyeket jól pergő 
nyelven sem érdemes elmondani. 

Fehér szoba. Levél. A fehér szoba is, a kis ház s 
a benne élők leírása is úgy hatnak, mint valami 
magánügyek: meleg érzéssel beszél róla, de nem 
tmlja ezt a meleg érzést átvinni belénk, idegenül 
állunk vele szemben, mert nincsenek költőileg meg¬ 
alakítva. 

A boldogság után. Fehér hópelybek stb. Az első 
halvány alleg.'irizálás, a többi szentimentális, lágy 
reflexió, elég rutinnal irva; egészben véve közép¬ 
szerűek. 

örzse néne. Jóformán csupa külsőségeket ir le, 
egyes vonásokat, melyekből nem alakul kép. 

A vándormadarak. Éjjeli találkozás stb. Útszélről 
szedett népdal és mfiköltészeti motívumok, minden 
különös érdekesség nélkül összeszőve. 

SAKKJÁTÉK. 
2668. számú feladvány Berger Jánostól, Grácz. 

(A 'Tijdskrift fór Scbacki versenyén az I. dijat nyerte.) 
8ÖTÍT. 

k b o d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indnl és a negyedik lépésre mattot ad. 

A 43-ik száínban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Mindenki annyi szeretetet kap osztályrészül, 
a mennyit megérdemel. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Reáltanoda-u 5. 

Kiadóhivatal • Budapest, TV., Eeyetem-ntcza 4. 

8 nap 
elegendő ahhoz, hogy kezei hófehérek, 
tiszták, simák, puhák s bársonyszerüek 

1 • ' - - rvfAXTA . _ „ „ „ i í „ 
tiszták, , r  
legyenek. A ki a DIANA szappant és 
DIANA krém hatását ismeri, az tudja 
jól, hogy ezeK a legjobb kézfinomitók. Előkelőbb urak és hölgyek nem is tudnak mosakodni csak DIANA szappannal. 

— E R. E D E T X 

Tisztelt Gyógyszerész nrl 
Sokai hallottam már az Ön Üiana-s appanáról és eddi? mindenütt csak dicséretet hallotlam, 

megpróbálkozom én is ve!e tehát. Tc-sek küldeni rgy darab Ihana-s/appanl. de olyat. huK> min¬ 
den szeplóm és patlaná.-um elmuljnn tőle. Hajónak bizunyul a Üiana-szappan, uyy sokkal töb¬ 
bel huzaluk és ajánlani is fogom mindenkinek, ügy mint ahogy nekem is ajánlották. Kérem azon¬ 
nal küldje a lliana-szappanl. Kiváló tisztelettel N a g y l u t v & n n é . 

Kedves Gyógyszerész úr l 
Miután egyszerre elláttam magam Diana-crémmel. Diana-szappannal és Diana-pnderrel hu¬ 

zamosabb időre ezúttal nem kérek ugyan semmit, de szívesen irok Önnek néhány sort azon vég¬ 
telen kellemes vál ozásról. mii az ön bőrápoló szereinek köszönheiek. Tudja kedves Erényi úr, 
engem igazán egész boldoggá lett. m rí valósággal szég> e leni pár héttel ezelőtt társaságba menni, 
olyan vörös voli az arezom és kezem tele volt s a bőröm palianái-sal. ma pedig m nden ilbizako-
duttság nélkül merem mondani, hogy kifogástalan szép i bőröm, llazalias üdvözletét köldi 

Mrs. Mary Smith. 

LEVELEK: — 
Igen tiszteli Uram l 

Eddig még mindég alaposan becsapódtam a sokai hirdeletl holmikkal, de t/. Ön Diina-
szappanával végtelenül meg vagyok elégen ve. Alig egy bele, hogy hasznait m s minden csúnya 
pallaiiásiim ellőni, sőt az orrom sem vörös azóla. Már számtalan -zerlk próbáltam, de eredmény¬ 
telenül. Méltón nevezhelik a Diana-szappant a szappanok királyának, mert léin lég csuda üaiása 
van. Nem mulaszthatom el, hogy ezekéi öuuel ne ludassam. N e n s c W t t e l C l a r i s s e . 

Tisztelt (ij-ógvszerész ár l 
Nagyon sziveson venném, ha néliány sorral megnyugtatna, hogv szállit-e ön ide Abbáziába 

Uiana-specialitásokat, meri félek nagyon az nlánzalokiól s azl hiszem. Önnek is előnye, ha a 
vevők megmaradnak azon jó véleménynél, mini az önnél beszerzell Diana-szerek elhasználása 
ulán báiran terjeszthetnek. Mindeddig remeknek bizonynll nálam és egész oaládomnál a Ünna-
crém és szappan, minta ezekéi a kellemes illata szerekel használjuk, nincs szeplős art z közönünk. 
Várom sorait s vagyok lisztelője D r . S . J . - n é . 

DIANA-PÚDER 
. .« A x::^: Egy nagy darab Diana-szappan Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 

\asznaTatra) l kor. 5O Hl . 
Eev üvegtéeely Diana-crém (csak éjjeli hasznalatra) 

l kor. 5O íill. 
és 

l kor. 50 HU. 

Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 
(fehér, rózsa, vagy sárga színben) \ kor. 5O fill. 

. Aki nem tudja sa 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly körút 5 
(A legkisebb 
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MARGIT 
Beregmegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag 8 különösen a légső-
iiervek hurutot bantalmninál Igen jó hutái ó még 
.-. .'. akkor is, ha vérietek esete forog fenn. .'. .'. 
Megrendelhető: É D E S K U T Y L,.-nél Budapesten ég 

a forrás kezelőséRénél Munkácson. 

Pétről -Balzsam ot 
m<-lv 3 ÜTeg elhasználása után léglc? megszüntette a hajhullást, 
kurpaképződést ; a hajat barsonysimává és hullámossá tette. S/áraz 
és zsíros hajn 'k. Egy nagy üveg ára 3 K. — Kapható : 
P E T R O V I C S D R O G É R I A Budapest , I V . kér. 
IKMKt Bécsi-nto.a 2. szám. 0000 

Dunnié5len$erihDlnhut, 
valamint Hnm ár, 

Languszta, 
Scampi slb. szállít 

Wcinkrgcr 
= Vilmos = 

Budapest, V., Deák Ferencz-tér, Halcsarnok. 
Telefon 81—85. Telefon 01—85. 

OLCSÓ 
CIPŐK 

Elegáns férfi viksz czlpő 
korona 8.— 

Elegáns férfi boz czipő 
korona 10.— 

Női erős viz kor. 6.5O 
Erdélyi darócz csizmák 

:: Kaphatók :: koroua 12— 

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

Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Budapest, IV., Károly-körut 2tt., 1. emelet 

FÖGAK^ 
^ J V I M l B% padlás nélk. 

Arnnyfogkoronák, araujhidak és mindennemű kauruk 
fupiatok. mi-Kekot a Májból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távolítása fölöslege*. Tartós porce lán- e» arany-tö¬ 
mések. Foghumás leljes enesldenitéswl, Hl évi jótállással. Vidé¬ 
kiek t nip alán kielegiltelnek, megvárhatják. — Héráikéit árik. 
Dr. EDEL.M ANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai ilr. Ncufeld D. fotrorrog volt terhn. assistentie. iLilt.) 
SZÓLÓ O JLTVÁNY, 
izőlőtessiőről és borról nigy írirrTran ^' '"'rmenlvi' kü||l"ni meg 
k e p o ár jegyzékemet Í1J&J'Cil , ki oz imét tudat ja . 
Ezen könyvei még «z is kérje, * ki rfndelni n e m akar , mert 
ebből m e g t a n u l h a t j a a • ző lő te l ep i t é s t i e nielletl suk 
siő'őkép van benne. Szölőoltványoki.ol a nas efvéh rnropn és 
amerikai smia és gyökeres vessiókböl, a Tilaghirü D e l a w a r é -
b é l állandóiul több millió készlet eladó, olcsó ár mrllru. 15bhozer 
e l i«nierőlevél , közte töhli lienvegi és grófi uradalnmtól. Czim : 
SZŰCS S Á N D O R F I A szolóulepe B i h a r d i ó s z e g . 

TÖRLEY 

M e g v i z s g á l t a Bool t a n á r 

FflJEBEK, 
továbbá 

fiijinaeskák és f»j. 
nyulakatkülönböző exo-
tikiis állatok, mada¬ 
rak, (lisz-zámvasokat, 
f aj liaroinfikat óriási fü¬ 
lesbaglyokat, élő ín éhe¬ 

ket stb. szállít a 
DIANA TELEP 

vezetősége 
Posta: Tar, vasút: Pásztó 

(Hevesmegye). 
Kimerítő árjegyzéket ki-
:: van át rá díjtalanul. :: 

A „Titania" 
gyorsgó'zmosóyép 

fa lnlmnl minden mosógé-
lelf i lmil l pei,bárm.lykon-
kumneziihoz tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lirmáral 
is piacii reklámmal hirdet-
trtnek); 
m no hófehérre harmad annyi 
<UI» j,)öbpn, mint azelőtt; 

' fehérneműt eddig 
el nem írt módon ; 

megtakarít L5 V * 
O L C S Ó de jó. 
Sok eierill üzemben és ugyan-
:: ennnyi az elisrnerölevél. :: 
ttT Próbára is. ~ M 
T i t a n i a . m á n g o r l ó . 

17-féle 
nagyság¬ 

ban 2—'A 
keményfa-
bengeml, 

minden ár-
fokozatban 
35K-IÓI 

feljebb, öt 
é»i jóiillás 

Ti tanla- torrófaowiró . 
f Isörendii paragnmmi henger¬ 
rel Protpeklnsok, plakátok és 
rpferenciiák ingyen. Magyar¬ 
országi Tezériigynök: Takács 
Oszkár Budapest, VI. kér., 

Nagymezö-uteza 49. sz. 
T I T A N I A . M Ü V E K 
W e l s , Felsó-Aositria 20. sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt: mosógépeket, takar-
mány-ffinesttólet, vetögépe-
ket, szénagereblyéket. szegecs-
fecskendöket kúiönzőket, stb. 
Részletfizetések szűcsén en-

DÁVID KAROLY ÉS FIA 
doboz-, papíráru- és szab. fómkapoes-gyára 

Budapesten, I.,Mészáros-utcza 58, sz. 
Telefonszám 41—48. Sürgönyeim: Cartona^e. 

Gőiercre berendelve. 

A magyar kir. dohányjövedék szállítója. 

:: :: Napi gyártás 150,000 doboz :: : 

B ÜTOR 
ízléses és szolid kivitelben, 
t élj ea lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

SÁRKÁNT I. 
bntoriparosnál, Budapest, 
m,l.rnébet-Uriit26.ii. 

műhely és raktár. 

BLÚZOK priacesse 

FM.ODI LÁSZLÓ 
• costum és pongyolák 

íttfiSÁRKÁNY 
asztalos és kárpitos butoriparos 

, 

Budapest, VII., Erzsébet-körűt 26. sz. a. 

helyiségeinek átalakitása 
következtében a raktáron levő összes asztalos- és kár¬ 
pitos bátorok a míg a készlet tart, ügy készpénz, mint 
részletfizetés mellett, minden elfogadható áron kiárusit-
tatnak. Készpénzfizetőknek további 10" o kedvez¬ 
mény. Fizre vásárolt áruk kívánatra 1910 feb¬ 
ruár 15- ig réz ér váltatnak. Butorv evőknek ezen ked¬ 
vező vátárlási alkalom legjobban ajánlható, xxxxxxxxxx 

LOHfl MÁRIA 
* * * * Eielött) KBÖNFUSZ. * * * * 

Csipke-svegyégzeti 
intézete. Gyár: VIII., Barogs-utoga 85. 

Fióküzletek: IV., E^kil-úl 6, VI, Andraxy-úl 1« 
VIII, Jözsef-kArdt 2, IX, Calvln-l#r 9, V, Harmln 

czad-utcza », VI, Teréa-körűl 39. 

•AgYARHOM ELSŐ. LEBMAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ORAUZLETL 

0?AK.EKSZEREK 10-évijólállással . - v i s s 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

Kepe* irleniéh bérmtntve. Javltiunk nnntamn asikorSltetnek-

KIMUTH KÁROLY 
:: MÉRNÖK ÉS GYÁROS :: 
Ön. én Mr. fensége József 
n ciegr ndvarl szállítója. :: 
===== Gyár és iroda: = = 
Bndapest, Vü., Garay a. 10. 

Központi viz- és gőzfűtések, légszcsz- és 
vízvezetékek, csatornázások, szellőztetések, 
szivattyúk, vizerőmüvi emelőgépek stb. stb. 

Tervek, költségvetésík, jövedelmi elöirany-
:: zatok gyorsan készíttetnek. 
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A tisztelt hölgyközönséghez! 
Egy selyemgyárnak szebbnél-szebb mintákból álló teljes készletét si¬ 
került potom áron megvennünk, melynek összes minőségeit kivétel nélkül 

:: 9 5 krajczárért árusítjuk el. :: 
Ezen selymek elárusitása már megkezdődött és egyrésze árral ellátva 
kirakatainkban látható. 

Mintákat vidékre :: 
bérmentve küldünk. 

Tisztelettel 

Szénásy, Hoffmann és Társa 
csakis IV. kér., Bécsi-utcza 4. szám. 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :s 

„író angyal11 

gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NOVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz-J^IfS. 
VAlftSztckkfildemények, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- é» 

lemezjeifyzék ingyen éa bérmentve. 

M Soha többé az életben!! 
Női vászoning! 
Csak 1.95 korona. ~VO 
I»en gairtaghimzésselgyönyörű 
faron, vállongomboló, különféle 
kerek, rézsűt, vagy négyszögii 
kivágásokkal. Garantált vá¬ 
szon l Egy nagy gyár. raktár 
feloszlása miau potom áron el¬ 
adók. Logalább 3 db véte¬ 
lénél darabja csak 1.95 K 
Egyedárusitás postauiánvéttel: 
HEINRICH KERTÉSZ 
Wien, I., Wolltelle 34-49. 

SEBŐK ZSIGnatlD. ^ ^ BOICDEKCLCK. 

KÉPES GYERrtEKLflP 
Első száma 1909 október hó elején jelent meg. 

| Szép * Tartalmas * Mulattató * Tanulságos.] 

A A 

JÓ PAJTÁS JÓ PAJTÁS 
munkatársai: 

Benedek Mek, 
Mikszáth Kálmán, 
Molnár Ferenez, 
Móricz Zsigmond, 
Eákosi Viktor, 
Sebők Zsigmond,, 
Sohöpflin Madár, 
Sebestyén Károly, 
Szó'lló'si Zsigmond 

munkatársai : 
.Ábrányi Emil, 
Endrödi Sándor, 
Kozma Andor, 
Lampérth Géza, 
Lévay József, 
Lipcsey Ádám, 
Badó Antal 

s más jeles költők írnak 
szebbnél-szebb verseket. 

JÓ PAJTÁS 
képeit 

jeles művészek rajzolják. 

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

gényeket, czikkeket. 
Megjelen minden vasárnap. 

Előfizetési ár: egész évre 1O kor., félévre 5 kor., 
negyedévre 2 kor. 5Ü fillér. Egyes szám ára 2O fillér. 

A JÓ PAJTÁS KIADÓHIVATALA ^„p^^^Yv'KERESKEDÉSE 
FRANKLIN-TÁRSULAT (WOOI»ÍIER t. És FIAI) H.-T. 

Budapi'sí, IV. Egyetem-utcza t. Budapest, VI. Andrásay-út í í 

_M"lalT!Sny»7íirrot Útvonalra rolnilpnlilliplc Inoyen l 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

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

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V/49, Ssabadsagtér, Sétatér-utosa 

Divatos iiői 

kézitáskák 
a legnagyobb vá- £ 1 1 1 1 1 1 1 1 kizárólag jobb rcl-
lasztékban kapható 

Papek József tffitidü 
Budapest, VIII., KAlc6czi-út lf>. 
«» Árjegyzék ingyen és bérmentve. • «» 

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

bőrbutor 
renoválása eaj t mühelyemben. 

Ebédlő. 
síékek. 

Iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

Ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Síékátala 
kitasok. 

készpénzért és részletre. 
3 sióba teljes berendezés 36O írt, 
mely áll: l háló, ebédlő ég szalonból 
100 s'.óba állandóan készen raktáron 
a legagyszerább kiviteltől a legfino-

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

N A G Y I M R E lakberendezési vállalata, 
Budapest, Vaczi-körut ». sz. (Szereesen-u. sarok.) 

BÚTOR 
HAMUROSTA 
= = nélkül ma már ne tessék vasalni! 
Ezerszeresen bevált! :: :: :: :: Szabadalmazott! 

Tiszta! jfwf\Tűzbiztos! 
G-yors! Í L ^ M Tökéletes! 
Ára K 2.80. ^JFjlr Ára K 2.80. 
Kapható minden háztartási üzletben. Ahol nincs,ford. 
Hüller Jánoshoz, Bpest, Aranykéz-n. 8 

l Hí * 
A lW~OS 

serétes automata ismétlő fegyver megjelent és belőtt példányok gyári áron 
legjobban nálam szerezhetők be. — --- - - — - ' 

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

Sport és utazási cikkek 
rendkívül nasry vAlaszrékban, 
a megszokott szolid árak mellett, 
:: legjobban beszarezhetők : ego 

HÜZELLA H. eiégoél Bodapest, IV.. T i o k t c u 28. 
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forduljon minden ér
deklődd, ki súlyt 
fektet elsőrendű faj
tiszta anyagra. :: 

'GYÜMÖLCSFACSEMETÉK 
Sétányfák díszcserjék, tű leve lűek, keri-
tésnö vény ek,bog-yógyümölcsüek8tb. stb. 

S Z Ő L Ő O L T V Á N Y O K , 
(I. alma árui európai é s amerikai s i m a 
gyökeres vesszők (Oktató d i s iár jegyzek 

kívánatra ingyen.) 

FIS CHER 
faiskolák és szolboltványfelepek 

Divatos kézimunkák 
és hozzávaló kellékek, f ü g g ö n y k o n g r é , 110 széles mir. 1 k o r . , 
remek sodrotiszálu kongré f u t ó v. m i l l i e u x kezdve, anyaggal 4 K . 

B u d a p e s t , I V . , K o r o n a h e r c z e g - u t c z a 11. 
— H a r i s n y a , é s k e z t y ü k ü l ö n l e g e s s é g . — 

6 pár príma flór fekete térd nőiharisnya 5 korona. Árjegyzék bérmentve. 

HÖLGVERHEK 
a M E I S S N E R - f é l e sxnyrna c s o m ó z o t t m u n k a 
igen érdekes, ke lemes és ozélszení kézimunka ; világhíre' és 
ismert, mert csakis elsörenaö anyagot szállítunk g y ö n y ö r ű 
s z ő n y e g e k minden nagyságban), á g y e l ő k készítésére, 
iroa-zialra. pianóra. L é p c s ő - é* a b l a k d i s z e k . H u z a 
t o k szófiára, divánra. fanteuilokra, hinta- es pihenő székekre, 
p.ano és kályhapadokra. H á t - , a b l a k - é s s z e k v á n k o -
sok . Kérjen állapot és m i n t á k a t a kiváut megnevezésével. 

P.LÖÜISBEILICH,MEISSEN26.ki^ 
M E I S S E N I S M Y R N A - S Z Ö N V E G G Y Á R . 
Minden munka I n g y e n könnyű tanulás nyomtatott 
:: m e g k e z d i k . :: :: kezdés szerint. :: 
Szőnyegek minden nagyságban és bútorok smyrna munkával 
behúzva, k é s z e n kaphatók. — Arany éremmel kitüntetve. — 
:: elismerések minden országból. :: 

N i n c s k o p a s z s á g . : : 
N i n c s h a j h u l l á s . : : : : 
N i n c s k o r p a k é p z ő d é s . 

E l l a . h a j - é s s z a k á l l n ö v e s z t ő 
pomádem rövid hasznalata után. Szigorúan 
megbízható Hatása meglepő, öregé* fiatal, 
urak és hölgyek hajuknak, szakálluknak és 
szemöl töküknek ápolására és növesztésere 
csukisElla p o m á d é t használjanak Ár-
talmatlanságaért szavatolás A korai meg
szüléstől megóv; a hajnak gyönyörű fényt 

' 'S teliséget ad Számtalan elismeröiratmin-
1 len vilairrés/bnl K i t ü n t e t v e : P a 
r i s 1 9 0 9 d í s z o k l e v é l l e l , a r a n y 

é r e m m e l é s d i s z k e r e s z t t e l . 
Kapható: M i t z k y K a m i l l a uniünél. M a r b u r g a D . Grethe-
strasse 2 d Budapesten: lörük J-nél Király-utez. és Kartsrhmaroff A. 
drogériájában Rákórzi-ntöo. Szétküldés csaki* utánvéttel, vagy az ösz-
szeg előzetes beküldése ellenében ; árak : > tégelv 2kor. és3kor.30üli., 

3 tégeiy S kor. és 8 kor. 50 üli. 

A leiuialu kisleuuya. 

Mfg eddig a répi borbetegségek, a legküloohözóbb súlyos 
idegbajok (neurasthenia. vitustancz). a sápkor, a nói 
arcztit eléktelenítő pattanások s a mii nemi szervek 
(olyasokkal kombinált liurutos megbetegedéseinek 
kezelésénél csekély értékű idegen vizekre vonunk utalva, 

addig ujabban 

PARÁDI ARSEN 
olyan kincsünk van, mely minden eddigi arsensavas víznél 
(Roncegno Levico) hatásosabb, könnyebben emészthető > 
manapság már. minthogy legelőkelőbb orvosi tekintélyeink fel
karolják s a fogy asztok egész serege dicséri hatásait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek örvend. 
Egy postaláda (7 palaoik) parádi axaen vastartalma gyógyvizet 
Magyarország összes postaállomásaira 6 korona 50 fillérér 

bérmeDteaen szállít a 
Ffiriktir: ÉDESKUTY L. 
Kapható minden gyógytárban és megbízható fsazerkereakedésbea. 

A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból cssementtel vagy mészszel készült 
falazótégla, tetőcserép, járda és padlólap stb. 
ar. (iaspary rendez, szerint előállítva. D r . G a s -
p a r y k é s i v a g y e r ő h a j t a s r a b e r e n d e z e t t 
f Í K w " ^ ÍST*4^ a ^SktUönböaőbb 
a r a k b a n . A 228. „jinm ismertetési brosúra 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. E e l p r i g e r C e a t e n t í n d ü s t r l e T ö r . 
G a s p a r , * C „ . M a r k r a u . t a d t , E e i p a i g 

m e l l e t t (Ner--* *-• 

<REKORD> 
kézitáska 
Legújabb minta. Erős zerge-, angol 
saffián- vagy kecske-bőrből m i n d e n 
s z í n b e n 18 cm magas, 21 cm szé
les, selyem béléssel, belül toilettel 
11 k o r o n á é r t kapható a készítőnél 

i CSÁNGÓ bőrdíszműves, B;est, lazeam-körát 3. 
Pénz-, szivar- és bankó-tárczák Dagy választékban. 
Vidékre a pénz előleges beküldése mellett portómentes. 
l a a t — I I itznr—n ir racjcziczic jaczic j r . 

$£ természetes, kellemes hashajtószer, 
ff mely enyhe és mégis biztos hatásánál fogva 
i% különösen .gyenge természetű embereknél, 
$ aszszonyok s gyermekeknél bevált. Rendkívül 
& kellemes ize, tiszta, mindig egyenletes elö-
% állításánál fogva ajánlatos időnkénti és 
% állandó székrekedés, vagy emésztési zava-
v£. rok, valamint étvágytalanság esetén, J 
% amikor orvosok is ajánlják. Vásárlás- 0 

nál ügyeljen a „Califig" védjegyre. 0 
Kapható minden gyógyszer- ...V;';:' 
tálban. Nagy üveg •>, kor. .áv??" 

•V "V 

SZŐNYEGEK KÖZVETLEN BESZERZÉSE. 
E l s ő r e n d ű d í s z s z ő n y e g e i n k e t vastag plüschenilleből, 
egyenlő oMa'okkal, utolérhetetlen jó minősogtien, a valódi 
smyrna szőnyegekkel megtévesztőén hasonlatos, szavatol
tan szintav-'ok. közvetlpn a v.'vőközönRógnelf ez-íllitink. 

F a l i s z ő n y e g e k 100 cm széles, 20" cm Iwsszu K Ó'3Q. 
gvönyörü perzsa minták, továbbá papagáj, menekülő nagyvad, őz-
család, szarvsa, hattyú, oroszlán, fánán. kutvacsalád stb. íalisző-
nvegeink kizár Mag elsőrendű minőségűek, a nedvességet ál nem eresz
tik, a legjobb óvszer meghűlés elén. — E l s ő r e n d ű s z a l o n 
s z ő n y e g e k a legelegánsabb perzsa, szecessiós és virágmintákkal 
140 cm széles 200 cm hosszú K 7.— ISO cm széles 270 cm hossza K 13.— 
160 « i ü t i v t 10.— 250 t . 300 t , « 14.— 

250 cm széles 350 cm hossia K 24.— 
E l e g á n s egyelőkugyannlvan anyagból drbja K l.d'0. L a m -
b r e q n i n (ablakvédó'kt, k i v á l ó a n erősdntiblésmvrnachenille 
szövés. I2S cm magas. 140 rm szeles bordűrrel és rojltal. vagv 
perzsa mintákkal drbja K 5 . 4 0 T i g r i s H a n o i i t a k a r ó 
drbja K 2.73. Szétküldés utánvéttel. Nem teUzás esetén kicserélés, 
«» vagv az ös-zeg visszaküldése. «» 
R á a d á s : Minden 10 koronái meghaladó küldeményhez egy va
ut lódi amerikai a r a n y t ö l t ő t o l l adatik ingyen hozzá. «>> 

P r o M t i v und Baodelsgespllschaft 
G ö d i n g ( M o r v a o r s z á g ) 37 . sz . 

iUunyay 
Mátyás chininezakorkája 

Többszörösen kitöntetve, 
1869-ben a magyar or
vosok és természetvizs
gálók fiumei vándorgyű
lésén 40 arany pályadíj

jal jutalmazva. 
Láz ellen! 

Nem keserű! 
Legjobb sier láz, váltó
láz, maiária ellen, külö
nösen gyermekeknek, a 
kik keserű chinint be

venni nem képesek. 

Valódi , 11468 
ha minden e g y e s piros 

csomagolópapíron 
R o z s n y a y M á t y á s 

néva lá í rása olvas
ható. 11266 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszere tára 

<rad. Szabadság-tér. 

ABCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES! 

.OBIUL! 
:: vagy Eizsvaj törv. védve, j • 
Az éretlen rizs TEJNEMÜ 
nedvéből készített csodás és 
: : gyorshatásu arcz-szépitő. :: 
Teljesen kisimítja a ránczo-
k a t ! Egy adag ára 3 K 5() 1. 
hgy drb szappan ára 1 K 51) 1. 

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

Anyát, óvjátok- gyermekeiteket a hátgerlnczelgórbüléstől!! 

Nincs többá elgörbült test! 

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok által aján 
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesésen kön; 
nyü és hygiemkus I Vattázás nélkül elfödi az egész elgör-
búlést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló 
testegyenészeti müintézetemben a legtökéletesebb technikai 
kivitelien és mérsókeit árak mellett készi Inek, továbbá 
egyeDestartok, járókészülékek, műlábak és mükezek, 
cs. és kir. szab. KELETl-lule sérvkötok, haskötők 
Uj! Gammi - görcsérharisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szüksóge< esz
közök. — K é p e s á r j e g y z é k i n g y e n é s b é r m e n t v e 
E f T ' T T ' T T T o r v o s s e b é s z i m i i s z e r e k és 
Jl.XiLl.IjXJ. « J . g n m m i á r I l k _ g y á r a : : : : 
B u d a p e s t , I V . , K o r o n a h e r c z e g - u t c z a 17 . szám. 

nszépséí! 
Minden, a mi ápolásban nem részesül, idővel tönkremegy. Az 
arcz- és kézbőr, a haj és egyáltalában a szépség csak gondos 
ápolás mellett leliet állandó. A ki nem akar időelótt megvénülni, 

szívlelje meg az alábbi közleményekel: 
MIOTTTC-k'PPM a r f z - és kézfinomító, teljesen ártal-
UUIi íUO ftfiMl mallan, a bőrnek linomságol és bársony-
puhaságot ad, frissít, üdit és már rövid használat után elliinlet 
minden bőrtisztáil.nságot, mim szeplót, boratkát (M'lesser), 
ránezokat, májfnltot, pattanást, ajkrepedést, pürse-
nést, bórhámlást, sümört, fogyást, bórkifserenese-
dést, himlúllelyeket síb. é. megakadályozza az arrzb'.r (enve-
sedésft. — N a g y t é g e l y á r a 2 K. , f é l t é g e l y 1 K . 
MTDT11C <37(1DDIIM teljesen ártalmatlan, a legmeglnz-
B U I l l U ö Ö I l A r r / t l l hatóbb bőrápoló szer. mely bársony-
szern puhaságot, üde szint ad a bőrnek. — HVndkiiül tartós, 
takarékos a használatban és igen kellemes illáin, — D a r a b j a 

8 0 fillér, 3 d a r a b 2 k o r o n a 2 0 fillér. 

MIRTOS-KREM-PUDER és legkellemesebb védőszere, 
mely az izzadást is megakadályozza. — Fehér-, rózsa- és sárga-
szinben kapható. — Á r a d o b o z o n k é n t 1'— k o r o n a . 

ÖRKÉRY-féie HAJSZESZ ^ ^ t a ^ T ^ 
pásodást. erősiti, frissíti a fejbőrt és hajgyökerekel, elősegíti 
a haj növését, sűrűsödését. — j i r a 1 k o r o n a 6 0 fillér. 

ÖRKÉNY-íéie ARÁBIAI HAJFESTÖK SE- X 
aranyszőke 3 k o r o n a . 
Az összes rendelések csakis a készítőhöz intézendők 

és pedig igy czimezve : 
A P O S T O L G Y Ó G Y S Z E R T Á R 
B u d a p e s t , V I I I . , J ó z s e f k ö r ú t 6 4 . D e p o t 1 0 6 . 
A legjobb kozmetikai szerekről, kiváló gyógy-észitmé-
nyekről és valódi finom teákról szóló részletes ismer
teiéit ki ánatra min-le' ki ingve» és b^rm^ntve k»i>j» 

Frankl in-Társulat nyomdája. Budapest , IV. , E g y e t e m - u t c z a 4 . szám. 
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Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza i. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltélelek : 

Egész évre 
Félévre — — 
Negyedévre _ 

16 korona. A «Vitóal;róníírd»-val 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postaüag meg 
határozott viteldíj is csatolandó. 

AZ ÚJ MŰEGYETEM 

T
ELJESEN KÉSZEN áll már s át is van adva 

rendeltetésének a Ferencz József-híd mel
lett közvetlenül délre, a Lágymányoson 

a József-műegyetem, az egyetlen magyar mű
szaki főiskola új épület-csoportja. Kitűnő he
lyen fekszik, a Duna partján, a honnan hatal
mas arányai érvényesülhetnek, elejével a híd 
előtti téren, hátával a lágymányosi síknak, 

Budapest legújabb s egyik legszebb városré
szének, a Fehérvári-út környékének mintegy 
kapuja képen. A hatalmas épülettömb e helyen 
olyan perspektívát kap, mintha, a Gellérthegy 
délkeleti lejtőjének folytatásaképen bocsátkoz
nék le a Dunára. 

Ez a budapesti műegyetemnek első meg
felelő helyisége, mert az 1882-ben elfoglalt Mú
zeum-körúti épület-csoport már megnyitásakor 
is szűknek bizonyult. Az ország újabbkori fej

lődése, a közlekedési és ipari berendezkedések 
hallatlan gyorsaságú kifejlődése hozta magá
val, hogy a mérnöki képesítést adó műegyetem 
oly gyorsan s oly arányokban nőtt, mint sem
miféle más főiskolája az országnak. Az a kis 
geodéziai intézet, mely 1846-ig a budapesti 
tudomány-egyetemmel volt kapcsolatos s mely 
1850-től fogva mint József-ipariskola a budai 
várban, az egyetemi nyomda épületében volt 
elhelyezve, félszázad alatt egyike lett Európa 

ÉPÜLETÉNEK A DUNÁBA NÉZŐ HOMLOKZATA. - Balogh Bndolf fölvétele, AZ ÚJ MŰEGYETEM KÖZPONTI ÉPÜLETÉNEK A DUNÁRA NÉZŐ HOMLOKZATA. — Balogh Rudolf fölvétele. 




