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•forrás. Szénsavdfts, dlltetttas. 
flditS tuzta.ll ital. - ElSsegitl 
az emésztést éa anyagcserét 

Legtalltattibb gyógyforrás. -
Indikálva: idült gyomorhurnt-
nAl, székrekedésnél. Brigiit-
féle vrsebajnál, lépdaganat-
n&l, májbajoknál, sárgaságnál, 
anyagcsere betegségeknél, a 
légutak hurntos bantalmiinál. 

Donáti 
• maga nemében a leggazda¬ 
gabb tartalmú gyógyforrás leg-
erélyesebb hatással. Föképen 
indikálva: idült bélhurutnál, 
obstipatiónál, epekőnél, elhízási 
bajiamnál, csuinál él cukor-j 
betegségnéL 

Legdusabb, 
természetes magnézium-

glaubersósForrások. 

KITÖR A DICSÉRŐ 
szó minden háziasszony 
ajkán, h l a szahadalm. 

: Hamu¬ 
rostáról 
bestéi. Soha újdonság nem 
»4U o'yan gyorsan söz-
kedvellté, mint ez az egy¬ 
szerű és nagyszerű házi 
es/kőz, amely lenjrpleg 
időt, nirg több fár»d>á(r<>l 
takarit és suk trszélytől 
óvja meg Önt. Folyo¬ 
sóra menés, f aj tá¬ 
ti . , lóbóliU i múlté. 
Vele a vasalás ólmtt. Már 
az első kisérlel elragadja 

és hálásan tovább ajánlja. Kérjen ingyen és bérniputve illns/trált 
leírást. A Haniuro.-la dnrai.ja K 2.80. Kapható minden stakba-
vágó üzletben. VezérképTiselök Arak és Társa l'uda|esl, 
VIII., József-körűt 33. Postai szétküldés utánvétlel, vtgy az összeg 

előzetes beküldése elleniben. 

:: Valódi brünni szövetek 
az 191O. évi tavaszi és nyári idényre. :; 

A MARGIT-CREME a főrangn hölgyek kedvencz 
szépítő szere, az egész világon el van terjedve. 

Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr 
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alalt 
észlelhető. 

Mivel a M A R G I T - C R E M E T ntánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilven készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget 

A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan,vegy-
iszta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést kelteti 

Ara l K. Margit-szappan 7O flll. Margit-pouder l'20. 

Gyárija Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drot'ua-üzletben. 

:: Egy szelvény :: 
3*10 méter hossza 
elegendő teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

:: ára csak :: 

l szelvény 7 ]J 
l szelvény 10 K 
l szelvény 12 K 
l szelvény 15 K 
l szelvény 17 K 
l szelvény 18 K 
l szelvény 20 K 

Egy szelvényt fekete szalonkabáthoz 2O.— K-érl, éppiigy fel-
öltőszöveteket, turistalodent, selyemkamgarnt gyári árakon küld 
a mindenütt ismert moglii.-.haló és szolid posztógyári raktár 

Siegel-Imhof, Brünn 126 
Hinták ingyen és bérmentve. 

Nagy előnyére szolgál mindenkinek, ha szövetszükség¬ 
letét direete a gyártás helyén Siegel-Imhof czég-
nél rendeli, uriási forgalma miatt állandóan a legnagyobb 

választék a legújabb szövetekből. 

ó SZABOTT, LEGOLCSÓBB ARAK! «• 
| Bármily megrendelés teljesítése szigorúan mintahü és figyelmes. | 

ÜRTÖMB, HOMOK ÉS SALAK-
:: TÉGLAGYÁRTÓ GÉPEK :: 
a legkülönbözőbb typusokban kézi vagy erő-

^ = hajtásra berendezve. = = ^ = 
Napi teljesítmény 7-—20000 darab falazótégla. 

228. számú specziális ajánlatok és utasítások dij mentesen. 

Dr. GASPARY & Co. 
:: M A R K R A N S T A D T Leipzig mel lett . :: 

Legnagyobb különlegességi gépgyár homok értékesítésére. 

Kérjük gyárunkat meglátogatni. 

Korszakalkotó találmány ! ! ! 
Sérvben 
szenvedők különös 
figyelmét felhívom 
cs. és kir. szab. pucn-
matikns pclottá-
v a ^ clli'itott sérvkö¬ 
tőimre. Ezek az egye¬ 
düli kötelékek, melyek 
teljesen fájdalom 
nélkül viselhetők, 
mert a pneumatikus 
pelotta a legerősebb 
rngó nyomását is 
érzéktelenné teszi 
és a legrégibb és a leg¬ 
nagyobb sérvet is fáj¬ 

dalmatlanul és teljes biztonsággal vissza¬ 
tartja. Ezernyi elismerőlevél a legelőkelőbb orvo¬ 
soktól és tanároktól. Képes árjegyzéket ingyen 

és bérmentve küld: 

l í TT T TT T T T c s - é s k i r- s z a b-IV Hí l^JCj J c l . sérvkötők gyára 
Budapest, IV., Koronaherczeg-u. 17. 
Alapítva 1878. Telefon 13—76. 

költöttek a franczia 
és angol hölgyek szé-

ezreseket ;Sp^:ÍÍ2ííS Diana-szappan 
elsőrendű bőrápoló tüneményes határát, különösen a szeplők és pattanások el¬ 
tüntetésénél. Ma már azonban teljesen tudatában vannak annak, hogy a Diana-krém 
és Diana-szappan lemossa a szeplőt és pattanást az arczról és kezekről. :: :: :: :: :: 

VÉLEMÉNYEK. 
BIZONYÍTVÁN!. 

Ezrnnel bizonyítom, hogy az Erényi Béla budapesti gyógyszerész úr ál¬ 
tal forgalomba hozott Diana-crémel és Diana-szappant megvizsgáltam és 
megállapítottam, hogy ezek a bőrre semminemű ártalmas alkatrészeket nem 
tartalmaznak. Vegyi összetételükről ítélve, ügy az arcz- mint kézbőrre fino¬ 
mító és tisztítószerül legjobban ajánlhatom. 

Budapest, 1907 márczius IS. 
Dr. TELBISZ JÁNOS, 

kir. keresk. és váltótörvényszéki hites vegyész. 

BIZONYÍTVÁN*. 
Alulírott ezennel bizonyítom, hogy az Erényi Béla gyógyszerész úr, buda¬ 

pesti lakostól bemutatott Diana-szappant, Diana-arczkrémel megvizsgálva, 
azokban fémmérgeket, maró hatású vagy külső használatkor ártalmas egyéb 
anyagokat nem találtam, miért is nevezett szépítő-, bőr- és hajápolószerek 
ártalmatlanok és így használatuk ellen kifogás nem emelhető. 

Kelt Budapesten, 1905 márczius 15. 
Nyilvános vegykisérleti állomás 

Dr. NEUMANN ZSIGMOND m. p. 
kir. keresk. és váltótörvényszéki hites vegyész. 

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

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

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

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

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5. 
ÍA l»írticohh n»nm>nJ-lX- : - t Lj — l i n 1 . , . . . . . - - -

— W 

(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.) 

22. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, MÁJUS 29. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

FínfiT»í»«; ( Egész évre _ _ 16 korona. A • Vild0ícroni/c<i»-val 
' \ Félévre _ _ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

{eltetelek : [ Negyedévre _ _ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

GOLDMARK KÁROLY. 
Á ; ÉLŐ zeneszerzőknek talán legnagyobbikát 

ünnepeltük most, a kit a nagy tehetsé¬ 
gen kívül a sors egy másik ritka ado¬ 

mányban is részesített: a hosszú, nyolczvan-
éves élettel, erőteljes öregséggel. Hatalmas 
pályát futott meg e nyolczvan év alatt, a ma¬ 
gyar kisváros bölcsőjétől a világhírig. 

Az Ínséggel határos szegénységben töltötte 
gyermekkorát. A nyomasztó szegénységnek két 
forrása is volt: egyik az, hogy Goldmark 
atyja, mint a keszthelyi zsidó hitközség kán¬ 
tora, nagyon csekély díjazást kapott, a másik 
pedig az, hogy ennek a javadalmazásnak még 
háromszorosa is csekély lett volna, olyan sok¬ 
felé kellett a család kenyerét el¬ 
osztani—huszonegy testvér közt... 
A kis Károly, hogy külső életkö¬ 
rülményeit röviden vázoljuk, ko¬ 
rán Bécsbe került, a hol jóval 
idősebb bátyja neveltette: Gold¬ 
mark József orvosdoktor, a ki 
1848-ban a bécsi forradalmi moz¬ 
galmakban nevezetes szerepet ját¬ 
szott, a mely miatt Amerikába kel¬ 
lett bujdosnia. Ezóta a fiatal ze¬ 
nész úgy anyagilag, mint kikép¬ 
zése, zenei tudása dolgában telje¬ 
sen magára volt utalva. Keserves 
küzködéssel hol Pesten, hol Bécs¬ 
ben, mint színházi hegedűs és zon¬ 
goratanító tartotta fenn magát, s 
jobbára más mester nélkül, köny¬ 
vekből és zeneművek tanulmányo¬ 
zása útján szerezte meg rendkí¬ 
vül nagy tudását. 

Goldmark bámulatos művészi 
gonddal dolgozik és folyton javít¬ 
gatja műveit, de csak az ihlet 
óráiban veszi kezébe tollat, s a 
mit ír, az bizton átjárja édes, tü¬ 
zes nektár-fluidumával a legnai-
vabb közönség szivét is. Az olasz 
városi zenekarok nyílt piaczi hang¬ 
versenyein a külvárosok népsége 
is olyan átszel]emülten hallgatja 
a Szakuntala indiai csodavilágába 
varázsoló zenei képeket, mint a 
hogyan a német fővárosok zene-
tudománynyal felvértezett hall¬ 
gatósága gyönyörködik a Pen-

theszilea vagy A hadifogoly ó-görög szellemű, 
komor szenvedélyének zenei festésében. Gold¬ 
mark meghódítja, magával ragadja hallgatóit, 
mert ellenállhatatlanul szép az, a mit és a 
hogyan ir; és szépségén fölül még eredeti, 
egyéni. 

Egyénisége már első, zongorára Írott mű¬ 
veiben is olyan bizton felismerhető, csakis 
ő reá valló bűvös hangokban jelentkezik, mint 
utóbb mindegyik művében, a legnagyobb-
szabásúakban is. Chopin édesen folyó dalla¬ 
mossága, Schumann merész, jelentős összhang-
gomolyítása, Rubinstein méla, epedő érzelmes-
sége, Wagner heves, kitörő drámaisága: meg¬ 
annyi eleme a Goldmark-zene stílusának; ez 
a négy elem senkinél így együtt nem jelent-

GOLDMARK KÁROLY. 

kezik, Goldmarknál pedig olyan egyöntetű, 
olyan harmonikus egészszé válik, hogy épen 
csak az ő egyéniségének megnyilatkozásául 
tekinthetni. Harmincz éves volt, mikor hege¬ 
dűre és zongorára irt első Suite-jét kiadta; 
ez rögtön elterjedt és magasztalttá tette Gold¬ 
mark nevét; mindenki érezte, hogy egy új 
nagyság támadt a zene világában. Lassanként 
egyéb szerzeményei is napvilágot láttak; a 
szerény eszközökkel — néhány hegedűvel, 
gordonkával - - érvényesülő «kamarazenes, a 
legnemesebb műfaj, egy-egy dús hajtáshoz ju¬ 
tott Goldmark zongorás hármasában, vonós 
négyeseiben, különösen nagy hírre jutott zon¬ 
gorás ötösében. Édes, mégis erőteljes, nemes 
dallamai, az erőbeli (dynamikus) hatások esz-

thétikus, mesteri fokozása, a szi¬ 
gorú, tömör kidolgozás: olyan 
diadalmas erényei voltak e mü¬ 
vekben, hogy bízvást foghatott 
nagyobb erőpróbákhoz. 

Teljes zenekarra irta a már 
említett Szakuntala és Penthe-
szilea, továbbá Tavaszszal, Pro¬ 
métheusz, Szaffó ouverture-öket, 
egy Scherzo-t, a Falusi lakoda¬ 
lom czimű szimfóniát, tehát a 
Beethoven és Schumann által meg¬ 
honosított ú. n. programm-zenét, 
a melynek hallgatásakor a művek 
költői tartalmára kell gondol¬ 
nunk ; ismernünk kell az indiai 
királyleány szerelmének vagy a 
görög költőnő tragikumának tör¬ 
ténetét, hogy necsak élvezhessük 
a sokszor meglepő zenét, hanem 
teljes egészében méltathassuk is. 
Itt kell említenünk a maga nemé¬ 
ben szintén elsőrangú, hegedűre 
irott hangversenydarabját; bűvös, 
szép dallamai és egész, mesteri 
megalkotásmódja a műfaj reme¬ 
kei közé emelik. 

Bölcsen, a kicsinyről a na¬ 
gyobbra térve: dalokon és kar¬ 
énekműveken át fejlesztette Gold¬ 
mark az emberi hang számára 
irás nem közönséges képességét. 
Óriási gonddal: teljes tiz éven 
át irta első operáját, de ez aztán 
minőség, érték és hódítóerő te¬ 
kintetében is a világ első operái 

Kossak /ényképe. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz. 
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GOLDMARK KÁROLY CSALÁDJÁNAK TAGJAI. 

közöttíTáll. A Sába királynője eredetisége, 
egymást érő hasonlíthatatlan szépségei, lírikus 
és drámai hatásainak egyensúlya, hatalmas 
együttesei és elhajoló tánczzenéje a fülnek, a 
szívnek, a képzeletnek a legmagasabb gyö¬ 
nyört nyújtják. New-Yorktól Melbourne-ig min¬ 
denütt egyforma elragadtatással hallgatják; s 
épen most nyerte meg zeneköltője azt a fényes 
elégtételt, hogy ez a páratlan szép remeke dia¬ 
dalt arathatott Londonban is, a hol az eddigi 
álszent felfogás szerint nem volt szabad szín¬ 
padra hozni bibliai tárgyú darabot. 

Lehetetlenséget kívánna, a ki azt akarná, 
hogy Goldmark a Sába királynője szépségeit 
fölülmúlja vagy bár el is érje későbbi dal¬ 
műveiben. A meddig Tannháuser vagy Lo-
hengrin él és hódít, addig a velük egystilusú 
Sába királynője is fog uralkodni; de maga 
Wagner is csak azért tudta idézett operáit 
fölülmúlni, mert stílusa változott, fejlődött. 
De második Wagner még eddig nem támadt. 
Goldmark tizenkét évvel az 1875-ben világgá 
indult Sába után hozott új operát: Merlin-i; 
tárgya és zenéje többé nem keleti, de zenei 
stílje nem fejlődött az első dalműhöz képest; 
sok szépsége - - remek gyászzenéje, — s az 
egésznek romantikus szine talán azért nem 
hatott a Sába elemi erejével, mert a közön¬ 
ség még ennél is többet várt. A sikernek 
kisebb foka bírhatta viszont a zeneköltőt más 
stílus keresésére; Dickensnek A tűzhely tücske 
czimű kis regényéből Goldmark olyan dalmű¬ 
vet irt, a melyben ódon szabású, angolos dal¬ 
lamok és modern, drámai «énekbeszéd» vál¬ 
takoznak ; az Akhilleusz táborában játszó 
Hadifogoly magasztos ó-stilű gyász-karénekeit 
és Briszeisz himnuszát is ilyen reczitálás vál¬ 
togatja, a mely aztán uralkodó elemmé vált 
a Berlichingen Gőtz hosszú képsorozatának 
helyenként elragadó, szingazdag zenéjében. Az 
eddig utolsó opera, a két évvel ezelőtt bemu¬ 
tatott Téli rege végre ismét gyönyörű áriákat, 
bájos tánczdarabokat és idilli hangulatú zárt 
formákat hoz a megkapó drámai zenébe. 

És azt halljuk, hogy Goldmark friss erővel 
dolgozik ismét új dalművön, holott most, 
május 18-ikán, nyolczvanadik évét töltötte be. 
Bámulatos teremtő erő; megindító kultusza a 
művészetnek, gyönyörű példája a hivatástelje¬ 
sítő buzgóságnak. Valóban minden tiszteletre 
méltó ez a lángószszel és aranyos szívvel s 
jellemmel megáldott erőteljes aggastyán, a kit 
a király most magas érdemjellel, a budapesti 
tudomány-egyetem pedig tiszteletbeli tudori 
oklevéllel tüntetett ki, szülővárosa pedig, Keszt¬ 
hely, május 21-ikén, az ősz zeneköltő jelen¬ 
létében fényes ünneplés közepette márvány¬ 
táblát illesztett Goldmark szülőházának falába, 
az ő dicsőségének tannjeléül. 

Kereszty István. 

A SZEGÉNY KISGYERMEK PANASZAI, 
A délután pezsgett a poros utczán, 
Mint az aranybor 
S egyszerre este lett. 
És úgy megváltozott az utcza akkor. 
Savanyú holdfény lett a sugarakból, 
A tűzborból eczet. 

* 
Ilyenkor a szobánk mint a sziget 
S körötte a hideg lég mint a tenger. 
Kis kucsmáinkon zúzmara zizeg 
S piros arczokkal, könnyező szemekkel 
Haza jövünk. Kezünkbe korcsolya. 
Eeánk *üt a láBapáeskar-mosolya. 
És fő a kedves kávé, forr a tej, 
A pesztonka pereczért szalad el 
És pihegünk s szemünk bámulva <néz 
S a sárga gesztenyén végigcsorog 
A rózsaméz. 

•K 
A sakk. 

Feketesárga tarkaság. 
Figyelve áll őrt a sok tarka báb. 
Apám órákig bámul s nézi-nézi 
És visszabámul, nézi őt a sakk. 
Szivarfüstben beszélget véle hosszan, 
Mint egy komoly arak 

* 
Jaj, az estét úgy szeretem, 
Az este egy kis szerecsengyerek, 
Ki várja bús szerecsenanyját 
És addig játszik téveteg. 
Lángot fúj a fekete éjszakába, 
Pufók lámpákat, zengő tüzeket, 
Mint kisfiú, ki néma kedvtelésből 
Szappangolyókat ereget, 

•x 
Gyakran megyek el most halotti házak kapujánál, 
Hol régesrég vidám nénik és régi bácsik laktak 
És kérdezem titkát a hallgató konok falaknak. 
Mért van bezárva a kapu ? és várom, visszajő-e, 
Az, a ki csendesen pihen a messze temetőbe. 
És jit'hii hogyha fáj a délután,okosan s komolyan 
A barna bőrdiványt nézem, mely mostan is 

[egész olyan, 
Mint a mikor aludt rajta egy régi kedves ember 
S járok tág termeken némán felsajgó gyötre-
Es sirok és csodálkozom, [lemmel 
Hogy az öreg dívány ma is oly kedves a szivünknek 
S a márványasztalok, a hol régen halottak ültek, 
Ügy állanak, mint egykoron. 

•K . 
Menj, kisgyerek. 

Most vége ennek is. 
Menj, drága gyermek, édes kis fiam. 

A te utad a végtelenbe visz, 
De én előttem már a semmi van. 
A semmiség. Még egynéhány mesét ad, 
Aztán a férfikor s a sárga vénség, 
Menj édesem s bocsáss meg a dalosnak, 
Ki mostan a színpadra kényszerít, 
Menj budapesti bús redakcziókba 
S némán takard fel szóló sebeid. 
Menj a Newyorkba s kávéházi márvány 
Bavatalán tanulj újra meghalni, 
Irigy szemek kereszttüze közé menj 
S hadd nézzék benned mi az irodalmi. 
Menj és panaszkodj, hogy az vitt piaczra, 
Ki tégedet legjobban szeretett 
És kirabolva tiszta, kis koporsód, 
Most kinyitotta halott szemedet. 
Mondd, árva vagy és most lettél legárvább, 
Piczike koldus a föld kerekén ! 
Mezítlenül születtél, meztelen mégysz . . . 
Menj, menj szegény. 

Kosztolányi Dezső. 

A KONT-ESET. 
- Fantasztikus regény a XXT. századból. — 

Irta Szemere György. (Folytatás.) 

XV. 
A. várkastély intim szárnyában, a Kont dol¬ 

gozó-szobájával szomszédos teremben, hosszú 
tölgyasztal mellett terpeszkedett Kincses uram, 
mellette jobbra-balra a bojtárjai: Kanalas Abris, 
egy tarkóig kopasz, hatvan éves vén róka és 
egy göndör fiatalember, a kit rövidesen Sós 
öcsémnek szólított a princzipálisa. 

Szemben ezzel a csoporttal, az asztal túlsó 
végén Lombos Keresztóly lapított rengeteg kék 
szemüvege mögött; előtte egy halmaz kisebb-
nagyobb papirszeletekre odavetett jegyzet, ok¬ 
mány, könyv s egy tányér nagyságú zsebóra. 
(A nélkül gondolkozni se tudott a jó nazaré-
nus.) Oldalt Lombostól Kont ült, két lépésnyire 
az asztaltól, egy kemény, faragott, bőr karos¬ 
székben elnyújtózkodva. 

A bojtárok előtt tíz-tizenöt kilogrammra be¬ 
csülhető aktacsomó: a Kont-hagyatéki leltár. 
Az elenkhus és egy tiszta papírlap a főfiskus 
előtt hevert. 

A hagyaték birtokbavétele, átíratása iránt 
követendő eljárás volt a tanácskozás főtárgya. 
Azután a rengeteg massza financzirozásának és 
felparczellázásának kérdése került sorra. 

Kincses referált; utasításokat kért, javasla¬ 
tokat tett. Kont közölte a szem előtt tartandó 
irányelveket. Lombos hallgatott és mindent 
lesztenografált. . . 

Kincses uramnak volt annyi esze, hogy oly 
formában állítsa ki az alperes felekkel kö¬ 
tött egyesség-okmányt, hogy az átiratási ille¬ 
ték közvetlenül a vevő felekre legyen áthárít¬ 
ható. Azok meg se fogják érezni ezt a terhet, 
holott Kontnak óriási örökösödési százalékot 
kellett volna a tulajdonjog ideiglenes megszer¬ 
zéséért fizetnie . . . 

- Ez hát el fog maradni, — referálta a fő¬ 
fiskus, — a földek közvetlenül vevőik tulajdo¬ 
nába fognak átmenni s ezzel körülbelül 20 
millió koronát nyertünk. 

- Eendben van, — helyeselte Kont, — mi 
jobb czélra fogjuk fordítani azt a 20 milliót. 

- A mi a pénzügyi részt illeti, — folytatta 
Kincses előterjesztését, — érintkezésbe léptem 
valamennyi nagyobb hazai pénzintézettel, be¬ 
kértem ajánlataikat, megvizsgáltam, meghány-
tam-vetettem propoziczióik minden egyes pont¬ 
ját s arra a meggyőződésre jutottam, hogy a 
Kereskedelmi- és a Magyar Általános- és Le-
számitoló-bank ad hoc konzorcziumának föl¬ 
tételei a legkedvezőbbek. 

— Halljuk! 
- A bank-konzorczium hajlandó — miután" 

kifizette, illetve átvette a tömeget terhelő kü¬ 
lönböző bankterheket, — még 800,000 millió 
névértékű 3%-ős kötvényt 90%-ős kibocsátási 
árfolyammal rendelkezésünkre bocsátani, a 
mennyiben a parczellázás keresztülvitelét reá, 
bízzuk. 

Kont elnevette magát. 
- Heghiszem azt! — jegyezte meg. — Ha 

bankemberekre bíznánk a föld értékesítését, 
kétszerannyit kellene a parasztnak fizetnie, 

mint a mennyire a föld becsülve van, s meg 
is fizetné, mert neki annyit is megér. Csak¬ 
hogy én ezt nem akarom. Nem mi fogunk 
nyerészkedni a földmíves népen, hanem őt 
akarjuk gazdaggá tenni. A parczellázást — je¬ 
lentette ki, — az én embereim fogják nyélbe¬ 
ütni, annyival is inkább, hogy olyan kikötése¬ 
ket fogok támasztani vevőimmel szemben, a 
melyekbe a konzorczium talán bele se menne.. . 
Vegyék jegyzőkönyvbe, uraim. 

És diktálni kezdett Kont vitéz : 
Először. Egy parczella hat magyar holdat 

fog kitenni és kisebb részre nem osztható. 
Másodszor. Egy család négy ilyen teleknél 

többet nem vehet meg. 
Harmadszor. A gazdálkodás irányítását, a 

vetésforgás megállapítását egyelőre fentartom 
m 

Negyedszer. Minden telektulajdonos annyi 
és oly fát tartozik a birtokán elültetni, mint 
a mennyit s mint a milyet e czélra kirendelt 
vándorgazdáim javaslata alapján köztük ingyen 
kiosztani fogok. Az elpusztult fák azonnal pót-
landók. 

Ötödször. Attól, a ki megszegi a kikötött 
föltételeket, visszaveszem, hogy érdemesebbre 
ruházzam át az eladott telket. 

Kincses uram felrántotta a szemét karikára. 
AZ EMLÉKTÁBLA LELEPLEZÉSE A SZÜLŐHÁZON. 

GOLDMARK AÜTOGRAMMOKAT ÍR A KÖZÖNSÉGNEK. 

- Ez így mutatós, — bátorkodott Kincses 
megjegyezni, — én be is veszem, de be fogja-e 
venni a paraszt? 

Kont suhintott a kezével. 
- Azon az áron, a melyen mi kínáljuk, tíz¬ 

szer is megvennék a földünket s tiz ember kö¬ 
zött csak akadni fog egy, a ki feltételeinkbe 
belemegy. 

- Akkor is, — okvetetlenkedett Kincses, — 
hogy fogjuk őket ellenőrizni s igényeinket el¬ 
lenük érvényesíteni; az is kétséges, sőt jogi¬ 
lag nem is az, vájjon a bíróság respektálni 
fogja-e kikötéseinket, mint a melyek a szabad 
birtok fogalmával ellenkeznek . . . 

Kont mosolygott. 
- Én nem a bíróságra építek, hanem a ma¬ 

gyar becsületre és józanészre. Azért adom oda 
a földemet félolyan áron, mint a mennyit meg¬ 
kaphatnék érte, hogy apellálhassak a vevő be¬ 
csületére, a mikor kötelezettségeket rovok reá; 
a józan eszével meg csak be fogja látni, hogy 
nem azért oktroyálok rá egy új gazdasági el¬ 
vet, hogy fizetésképtelenekké tegyem, hanem 
ellenkezőleg, hogy adóssága pontos törlesztésé¬ 
nek lehetőségét minél jobban biztosítsam. 

Ez is elég plauzibilisnek tetszett, de Kin¬ 
csest még nem győzte meg egészen. 

- Hogy gondolja ezt, nagyuram? Kötött 
föld a XXII. században. 

Kont felpattant székéről s az asztalra csa¬ 
pott. 

- Azzal én nem törődöm. A jelszavak ne¬ 
kem nem imponálnak, valameddig meg nem 
érlelte azokat az idő. Én a czélszerűség elvét tar¬ 
tom szem előtt csupán, mert eredményt akarok 
látni, s nem elégszem meg a félsikerrel, midőn 
egészet is elérhetem. Ez a nép imádja a föl¬ 
det, de nem ismeri. Meg kell őt a gazdálko¬ 
dásra tanítani. Hogy azt vesse a földjébe, a 
mi bele való s legtöbb hasznot hoz. A rö¬ 
göt - - folytatta a nagyúr, - - meg kell ele¬ 
mezni : mennyi legény, foszfor, mész, vas stb. 
van benne s ahhoz képest kell beleszórni a 
magot, hogy jól érezze magát, nem össze¬ 
vissza, találomra, esetleg a szomszédom vagy 
az apám, dédapám példája után. Végét kell 
vetni az egyoldalú, extenzív földmívelésnek. Ki 
kell használni a föld erejét, egy négyzetmé¬ 
ternyi területet se szabad kihasználatlanul 
hagyni. Egy nagy kertté akarom varázsolni 
ezt az áldott országot, a melynek nemcsak a 
szemes terménye, de a gyümölcse is különb, 
jobbizű, zamatosabb, mint az olasz vagy belga, 
ha nemesítés hijján nem is olyan szemrevaló, 
mint ezek. A gyümölcs lesz a föld fő jöve¬ 
delemforrása, azt, a mit fáról el nem tudunk 
belőle adni, fel fogják dolgozni gyáraink: ízzé, 
konzervvé, szeszszé, a szerint, a mint. Világ-
exportczikk lesz a magyar gyümölcs. 

GOLDMARK MEGÉRKEZÉSE AZ EMLÉKTÁBLA LELEPLEZÉSI ÜNNEPÉRE BERKES OTTÓ PREMONTREI 
GIMNÁZIUMI IGAZGATÓ KÍSÉRETÉBEN. 

GOLDDMARK KÁROLY ÜNNEPLÉSE KESZTHELYEN. — Jelfy Gyula fölvételei. 
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MIKSZÁTH KÁLMÁN SZOBRA HOLLÓ BARNABÁSTÓL. 

Kacskovics Géza ajánáékozta az írónak. 

- Megpróbálhatjuk, - - mondta. Egy 
ideig talán kibírják a regulát. 

— Úgy van, — s önkénytelenül elmosolyo¬ 
dott Kont, — egy ideig kibírják, hogy diktál¬ 
junk nekik, azontúl pedig maguktól is azt 
fogják csinálni, a mit mi akarunk; még többet 
fognak tőlünk követelni, - - valóságos csudá¬ 
kat, - - mert csudát fognak látni abban az 
eredményben is, a mi a megváltozott gazdál¬ 
kodási rendszer folytán úgyszólván az ölükbe 
hullott . . . Meg se fogunk tőlük szabadulni 
tudni, Kincses uram . . . 

- Hásze jól van, — adta meg magát a da-
CZOB fejű főfiskus, — majd ebben az irányban 
tárgyalok a konzorcziummal. 

- A fő szempont — intette Kont, - - az le¬ 
gyen, hogy a bankok ne aspiráljanak külön 
vállalkozói nyereségre, tiszta kölcsönüzletnek 
tekintsék az ügyet. 

Kincses felállott. 
- Rendben van; - - mondta, - - addig, a 

meddig ez a kérdés elintézve nincs, talán ne 
is menjünk tovább. Egyelőre, hogy időt ne ve¬ 
szítsünk, fölhívást küldök valamennyi érde¬ 
kelt község elöljáróságához közhirrététel vé¬ 
gett, hadd jelentkezzenek a vevők. 

- El ne felejtse a terhes pontokat. . . 
- Az úgy lesz megcsinálva, hogy pengni 

fog, mint a jóféle kasza. Csak bankot találjunk 
alkalmatosát. 

— Azzal se törődöm, ha nem kapunk itthon 
bankot, — vágta ki Kont, — akkor majd ide-
yenből hozom a pénzt. . . 

Kincses mester felkapta fejét, mintha állón 
lökte volna valaki. A látcsöves ánglus és az a 
másik, a láthatatlan ánglus jutott az eszébe. 
Nem állottá meg, hogy ki ne böffentse, a mi 
a fejében motoszkált: 

- Amerikából, ugy-e ? — kérdezte s Kontra 
emelte szúrós, inkviráló szemét. 

Az meglepetésében egy önkénytelen reflex¬ 
mozdulatot tett s farkasszemet nézett a fiská¬ 
lissal. 

- Az urak távozhatnak, — mondta egy pár 
pillanatnyi feszült hallgatás után, — Kincses 
uram ellenben marad . . . 

Lombos Keresztély összeszedte rengeteg czók-
mókját, aztán fej cső válással, de szó nélkül tá¬ 
vozott A bojtárok ódalogva követték, össze-
sunyítottak, ösztönszerűleg megérezték, hogy 
történt valami, a minek nem kellett volna 
megtörténnie. 

Kont és Kincses magukra maradtak... A vi¬ 
téz rőfös lépésekkel mérte a termet, földreszeg-
zett, gondolkodó fejjel, aztán hirtelen megtor¬ 
pant a főfiskus előtt 

— Kincses! 
— Tessék? 
— Hogy jutott eszébe Amerika? 

Kincses felállott, joviális gömbölyű arcza 
ünnepiesen komolylyá nyúlt egyszeribe. Külön¬ 
ben humoros lényét bizonyos masszív méltó¬ 
ság keményítette meg, a midőn a vitéz kérdé¬ 
sére válaszolt. 

— Felelni fogok nagyuramnak, — mondta, 
megropogtatva a szót, — de előbb én kérek egy 
kérdésre feleletet. 

— Tessék . . . 
— Miért nem bízik bennem, nagyuram? 
Kont kezét nyújtotta. 
- Bízom magában. 

Kincses nem fogadta el a nyújtott jobbot. 
— Akkor, — kérdezte, - - miért titkolódzik 

előttem is? 
Kont folytatta sétáját az asztal körül, úgy 

válaszolt. . . 
— Kedves barátom, vannak dolgok, a mik¬ 

ről nem lenne szabad senkinek se tudnia, egy¬ 
szerűen azért, mert nem a nyilvánosság elé 
valók. 

- Elhiszem, de nem értem, miért? 
— Kíváncsi ? 
Kincses kissé elszégyellette magát. 

- Nem, — mondta, — de jól esnék a teljes 
bizalma, annyival inkább, hogy önzetlenül, sőt 
tetemes kárommal szolgálom s fogom - - ha 
bizalmát nem vonja meg tőlem, — dűlőre vinni 
összes ügyeit. 

- Ezzel — jelentette ki Kont, — még nem 
győzött meg annak a szükségéről, hogy azt is 
tudassam önnel, a mi egyedül csak rám tartozik. 

Majd egy pillanatnyi gondolkozás után így 
folytatta: 

- A mi beszédre kényszerít, az a tudat, 
hogy látott vagy sejt valamit s az attól való 
félelem, hogy sejtelme nyomán előbb-utóbb si¬ 
kerülni fog önnek kikutatni a titkomat s hatal¬ 
mában lesz visszaélni velük. 

Kincses egy tiltakozó mozdulatot tett, Kont 
leintette. 

— Zokon ne essék így szólván, — nyugtatta 
meg az érzékeny férfiút, - - nem a jóhiszemű¬ 
ségében kételkedem én, csak az emberismereté¬ 
ben. Ön nem képes számot vetni az én lelep-
leztetésem következményeivel, valamint nem 
volt képes — különben nem járt volna el a 
szája, — 02 én eddigi titokzatos szereplésem 
értékét, immár kézzelfogható eredményeit meg¬ 
becsülni . . . Ne szóljon közbe, kérem, — foly¬ 
tatta Kont, megelőzve Kincsest szólási szán¬ 
déka kivitelében, — elhatároztam, hogy telje¬ 
sítem a kívánságát, mert tanácsosabbnak tar¬ 
tom, hogy a köteles diszkréczió, bár proble¬ 
matikus értékű garancziájához folyamodjam 
önnel szemben, mintsem hogy hallgatásom 
által mindenre fölszabadítsam önt. . . Üljön 
le, Kincses uram s hallgasson végig közbeszó¬ 
lás nélkül. 

Kincses önkénytelenül engedelmeskedett. 
Morczos volt, mert sértette a vitéz imperativ 
hangja, de el is volt fogódva, tehát hallgatott. 

— Mindent elmondok önnek, Kincses s hogy 
hézagot ne hagyjak az előadásomban, rend¬ 
szerbe foglalom a mondanivalómat. Először 
a tényállással fogom önt megismertetni, hogy 
lássa, mennyi a koczkázatom, aztán arról fogom 
felvilágosítani, hogy miben áll a koczkázat: 
miért kellett magamra öltenem a titokzatosság 
varázsköpenyegét. 

Most Kont is leült szembe Kincsessel és így 
folytatta fiskális uram ámulatára. 

— Egy év óta vagyok Magyarországon. 
Csakugyan Amerikából jöttem. Hogy kerültem 
oda s miképen jutottam ide, az egy hosszú 
regény, a melyre azt hiszem, nem kíváncsi ön. 
Önt az én szereplésem, terveim részletei érdek¬ 
lik s mindaz, a mi azokkal összefügg. Erről 
számot adok. Arra, mit saját szemeivel látott, 
szükségtelen kiterjeszkednem, munkámnak rej¬ 
télyes mozzanatait ismertetem meg önnel. . . 
Amerikából nem egyedül jöttem. Az új világ tiz 
leghíresebb szakértője kisért el utamban s dol¬ 
gozik ezen a földön a magyarok érdekében, mi¬ 
óta itt vagyok szakadatlanul: egy földszakértő, 
egy vegyész, egy vizimérnök, egy geológus, 
egy bányász, egy erdész, egy kertész, s az új 
világ legzseniálisabb mezőgazdasági tekintélye 
és gépész-mérnöke. Ezek, később, meggyőződ¬ 
vén róla, hogy nem hiába jöttek, még vagy 
száz segédet hívtak maguk mellé hazájukból, 
mert a megrendelt munkát a kikötött egy évi 
záros határidőre maguk erejéből nem végez¬ 
hették volna el. 

«A szakértők feladata volt: fölbecsülni az 
ország földértékét, meghatározni a kéreg termő¬ 
képességét, kikutatni, fölfedezni a föld méhé-
ben kiaknázatlanul heverő kincseket, megálla¬ 
pítani, miféle új művelési ágak, indusztriák 
meghonosításával lehetne leggyorsabban és leg-
czélszerűbben fokozni a nemzeti vagyont. Az¬ 
zal szemben, a mennyit most ad, mennyi hasz¬ 
not lehetne várni az ország természetes gazda¬ 
ságából s mily eszközökkel öregbíthető annak 
hozama . . . A nagy együttes munka kész. Ti¬ 
zenkét erős kötetet tesz ki a szakértők részletes 
jelentése, de egy pár szóban is összefoglalható. 

«A szakvélemény az, hogy okszerű gazdál¬ 
kodással három annyi értéket teremne a föl¬ 
dünk, mint a mennyit ma ad s hogy a föld 
méhében bitangul heverő szén, érez, kő értéke 
szinte kiszámíthatatlan kincset képvisel okszerű 
bányaüzem s politika mellett. Konstatáltatott 
továbbá, hogy a gyáriparnak sehol a világon 
nincs annyi haszonnal biztató tere, mint ná¬ 
lunk, mert a természet szinte ingyen adja az 
üzemhez szükséges azt az erőt, a melyért más 
országoknak milliárdokat kell kiadniok. Annyi 
a folyamunk s oly nagy esése van vizeinknek, 
hogy megfelelő viziművek felállításával az or¬ 
szágnak legutolsó kis gépe se szorul egyéb 
hajtóerőre, kőszénre, benzinre, a villamosság 
és a víz mindent elvégeznek itt. Persze a vizet 
előbb fel kell osztani, hogy jusson belőle min-
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denkinek s ereje villamos akkumulátorok s át¬ 
tételek segélyével mindenhova be legyen ve¬ 
zethető. Még a hegytetőkre is. Ez egy hatal¬ 
mas kultúrmérnöki feladat, de tervben megvan 
oldva az is. Csak pénz kell hozzá s az lesz, 
mint minden egyébre, bányanyitásra, gyárépí¬ 
tésre, úgy az országos viziművek létesítésére 
is. Azoknak a szakértői munkálatoknak alap¬ 
ján, a melyeket az én embereim itt elvégeztek 
s az ő személyes hitelükre és tekintélyükre ad 
az amerikai. Persze nem ingyen, hasznát 
akarja látni a vállalkozásának, de épen abban 
áll a siker legnagyobb garancziája, hogy az 
amerikai ki nem viszi pénzét idegen országba, 
csak ha nagy és biztos haszonra számíthat... 
Ön csóválja a fejét, — jegyezte meg Kont, ész¬ 
revevén, hogy fiskális uramnak skrupulusai van¬ 
nak. - - Értem önt. Arra gondol, hogy majd 
megszedik magukat az amerikai urak a magyar 
zsírból s hazaszaladnak vele. Hát erre csak az 
a megjegyzésem, hogy ebben az esetben is az, 
a mit itt hagynak, még mindig meg fog any-
nyit érni, a mennyit mi a magunk erejéből s 
tudásunkkal kétszáz év alatt sem tudnánk ösz-
szeteremteni... Csakhogy ez ellen az eset ellen 
védekezni is lehet. Az amerikai vállalatok rész¬ 
vényeit opczió útján foguk a nemzet részére 
lefoglalni, bebiztosítani... Ezt bizza rám. Nem 
hiába voltam amerikai polgár, az üzleti élet 
minden raffinementja a kisujjamban van. A 
maga hazájában talán túljárhatna az eszemen 
egy pár nagyobbstilű milliárdos, de az itteni 
viszonyok hézagos ismeretével nem fog velem 
boldogulni idegen ember, ha tiz trösztöt állít 
is ellenem... 

Kont mély lélekzetet vett s egy futó szem¬ 
pillantást vetve a Kincses arczára, a mely 
szinte szoborszerű merevséget öltött a feszült 
figyelemtől, újból beszélni kezdett... 

— íme, láthatja ezekből Kincses uram, hogy 
nem loptam a napot s hogy a czél, a melyet 
kitűztem: ennek az országnak gazdasági s 
majdan politikai függetlenségének kivívása nem 
chimaera. Az én számításaimnak, reményeim¬ 
nek érczalapja van. Az új világ minden kultur-
vivmányának felhasználása által tiz év alatt 
százat fogunk ugrani a vén konzervatív Európa 
népei között s ezzel, miután csak ötven esz¬ 
tendővel bandukolunk utánuk, egyszeribe eli-
béjük vágunk, a népek versenyében az elsők 
leszünk... És akkor majd ránk kerül a diktá-
lás sora. Súly és érdem szerint. Nem kapálód-
zás lesz az igyekezetünk, mint eddig, a mikor 
erő nélkül követeltük az erő privilégiumát, 
hanem kivívott, az ölünkbe hulló fényes győ¬ 
zelem. 

Kincses mesternek föllángolt az arcza. Kont 
vállára tette kezét. 

- íme, ez az, a mit ön tudni akart. A bi¬ 
zalmi kérdést ezzel meg is oldottam a kíván¬ 
sága szerint. Ezenkívül legföljebb még annak 
a magyarázatával tartozom, nem annyira ön¬ 
nek, mint inkább a most már kettőnk közös 
ügyének, hogy miért tartottam titokban a nagy¬ 
szabású előmunkálatokat, miért burkoltam be 
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magamat is a rejtelmesség ködébe; föllé¬ 
pésemre, megjelenésemre, viselkedésemre mi¬ 
ért erőszakoltam rá az emberfelettiség látszatá¬ 
nak bélyegét? Mi szükség volt a nagy komé¬ 
diára, a mit eljátszottam, miért nem léptem 
nyíltan hazamentő tervemmel a nemzet szine 
elé? Mirevaló volt ez a homéri komédia, vagy 
szatira, ha tetszik, a kolosszális arányú gyer¬ 
mekjáték, a melylyel lebecsültem, nevetségessé 
tettem saját fajomat ? . . . 

«Minderre azzal felelek, a miből kiindultam: 
ismerem az embert, egymagában is, a tömegben 
is — Mit gondol, kedves barátom, mit gondol¬ 
tak volna magukban az önök úgynevezett mérv¬ 
adó körei, ha Amerikából jövet eléjük toppa¬ 
nok a propoziczióval: van egy tervem, a mely¬ 
lyel gazdaggá, függetlenné tehetem az orszá¬ 
got, íme a terv!.. Bolondnak, holdkórosnak, 
vagy legjobb esetben iparlovagnak néztek volna 
a mi nagyuraink, de meg se igen értették volna 
a szavamat. Nem, Kincses uram, így nem men¬ 
tem volna semmire sem, iparlovag lennék ma 
itt becsületes, egyenes úton, holott így nem¬ 
zeti hős vagyok. A hitelem korlátlan, félnek 
tőlem az emberek, ha úgy akarnám, vissza¬ 
élhetnék a hatalmammal, a nép az enyém. 
A mai ember lelke — mondta meggyőződés¬ 
sel, — megkívánja a csudát, a rendkívüliséget. 
Abba beleszédül a feje s beleszédülvén, elfelejt 
kételkedni, holott a józan beszédnek, az érvek¬ 
nek, tételeknek nem hisz többé; belevénült a 
hazugságokba, melyeken egész társadalma fel¬ 
épült, az igazság iránt érzéke nincs. Nem gon¬ 
dolkozik, mert nyűtt az agya, de elfogadja az 
érzékelhető jelenségeket, ha nem találja is meg 
a megfejtési kulcsukat. . . Nem az ön s az 
önhöz hasonló intellektuális magaslaton álló 
férfiak félrevezetésére volt nekem szükségem, 
hanem a nagy tömeg hipnotizálására. Azokra 
számítottam, a kik hisznek a Mária szeplő¬ 
telen fogantatásában, Krisztus csudatevései¬ 
ben, felfeszíttetése utáni feltámadásában. Ezek¬ 
nek a hitére pályáztam s nem hiába. Mert 
a nagy tömeg hite ma az én erőm forrása, 
a mely a szemfényvesztő, szuggerált csudák 
után a valódi csudára is képesíteni fog . . . 
Mert az lesz, ha megmentem ezt az enervált 
nemzetet . . . 

Kincsesnek leesett a feje. 
- Úgy van - - hebegte, mert izgatottságá¬ 

ban nem jött ki szájából ép szó. — Úgy van . . . 
Kont ráhajolt szeliden s szinte atyáskodó 

hangon kérdezte: 
Nos, boldogabb most, hogy pőrére vet¬ 

keztem ön előtt? 
Kincses nagyon meg volt indulva... 

- Most már értem az aggodalmait... Önnek 

ÖNARCZKÉP. 

valóban szüksége van arra, hogy istenítsék, az 
emberi tekintélyre ma már az uralkodók sem 
építhetnek, a fény, a czeremónia sem elég... 

- A kérdésre nem felel ? 
- Arra is felelek. Hát igen, boldogabb va¬ 

gyok, mert most már nemcsak hogy bizom a 
jövőben, de látom is. Meg fogom érni a diadalt. 

Kont keresztet vetett magára. 
- Ha Isten is úgy akarja... 
- Akarja — kiáltotta Kincses fanatikus hit¬ 

tel, - - a magyarnak nagy veszedelem idején 
mindig elküldte a maga prófétáját... Önt is 
ő küldte. Ha nem is a csillagok útján, Kont 
személyében, de az ő mennyei ösvényén; vallom 
és hiszem ! 

. . . A két férfi összeölelkezett, mielőtt el¬ 
vált volna egymástól. . . 

. . . Immár hárman voltak a Kont titkának 
birtokosai. Mert Lombos Keresztélyt régen be¬ 
avatta a nagyúr. Benne biztos volt. Most már 
biztos volt Kincsesben is . . . 

Kont önkénytelenül Emerenczia herczegnőre 
gondolt, midőn magára maradt... Hát ő benne 
nem bízik? Benne, a kit a világon legjobban 
szeret? Rászolgált-e, megérdemli-e tőle az a 
nő, hogy titka legyen előtte ? . . . Elfacsarodott a 
vitéz szive. Szemrehányásokat tett magának. 

Egyszerre olthatatlan, mély vágy fogta el a 
szerelmese után. Felnyitott egy szekrényt s két 
gyűrűt vett ki belőle. Aztán nyergeltetett. 

(Folytatása következik.) 

AZ ALBÁNOK. 
i- A Balkán-félszigeten megint felhők szállnak 
át: Bosznia-Herczegovina annexiója és Bul¬ 
gária függetlenítése után támadt konfliktuso¬ 
kat nyomon követi az albán lázadás, a mely 
azonban már tisztán Törökország belső ügye, 
mert az új rendszer következtében az európai 
diplomáczia visszavonult a Balkán-kérdések 
keverésétől. Ám az albán forrongás forrását 
és indokait még mindig abban a korszakos 
változásban kell keresni, a mely 1908-ban zú¬ 
gott végig az ottomán birodalmon. 
i^A félsziget viszonyainak ismerői előtt tisz¬ 
tán állott, hogy az új török rendszernek, a 
mely első teendőjéül vallotta a Balkán paczi-
fikálását, a nemzetiségi szeparatisztikus törek¬ 
vések elnyomását és az állami tekintélyek biz¬ 
tosítását, első sorban az albánokkal kell szembe 
kerülnie. Az albán nép ugyanis, ha hozzáfér¬ 
hetetlen hegyei között meghúzódva, keveseb¬ 
bet is beszéltetett magáról, mint a maczedónok, 
az ötszáz éves török uralom alatt bizonyos 
virtuális függetlenséget élvezett és ennélfogva 
olyan helyzet elé került a török kormányzat, 
hogy Albániát tulajdonképen újból meg kell 
hódítania, ha a birodalomnak teljesen szerves 
részévé akarja tenni. Ezenfelül számolni kel¬ 
lett egy évtizedek óta tartó mozgalommal, 
szervezkedéssel, a mely ezt a virtuális füg¬ 
getlenséget fokozatosan nemzeti autonómiává 
akarja fejleszteni. Új vilajeti beosztást kivan, 
a mely egyesítené az albánlakta területet, kü¬ 
lön albán csapatokat óhajt, albán tisztviselő¬ 
ket, albán iskolákat és a nemzeti nyelv jogai¬ 
nak elismerését követeli. 

Abban a nagy fellángolásban, a mely két 
óv előtt elfogta a török birodalom népeit, a 
szabadságmozgalmat így magyarázták a ma¬ 
guk javára az albánok s azért voltak kezdet¬ 
ben a leglelkesebb hívei Niazzi és Enver bej 
őrnagyoknak, de egyúttal legelkeseredettebb 
ellenfelei az új-törököknek azután, a mikor 
tapasztalták, hogy törekvéseiket nemcsak nem 
honorálja az új rendszer, de sőt hallgatag 
beleegyezéssel eddig élvezett külön jogaikat 
is meg akarja semmisíteni. Visszakivánták 
természetesen a régi korszakot és Abdul Ha-
mid-ot, a ki a névleges függetlenség felett 
behunyta a szemét, sőt kedvezéseivel élesz¬ 
tette is mozgalmaikat. Múlt év tavaszán tisz-
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tában voltak már az albánok, hogy csalódtak 
az új-törökökben s ekkor fel is lobbant köz¬ 
tük az elégedetlenség tüze. Dzsavül pasát kül¬ 
döttek ki megfékezésükre 1909 április havá¬ 
ban; egy évig folytak a guerilla harczok, a 
melyek azonban csak jobban élesztették a bó-
kétlenkedést, a mely most már nyilt forrada¬ 
lomban tört ki. 

Az albán-kérdés nagyon komoly feladatokat 
ró az ottomán kormányra s ezek a feladatok 
nem lesznek megoldva a megfékezésükkel és 
forradalmuk leverésével. A munkának nehe¬ 
zebbik része csak most következik. Akkor 
tudniillik, a mikor a kulturális megerősödésre 
törekvő ottomán birodalom hasznos polgá¬ 
rokká akarja majd tenni az albánokat s ez 
okból a kultúra előrehaladása számára akar 
országutakat vágni a vad, jóformán ismeret¬ 
len albán területen. Mert ha mai szervezett¬ 
ségükben, mai viszonyaik között hagyja meg 
őket, akkor állandóan robbantó erőt fog tar¬ 
togatni a maga számára a nyugati Balkánon, 
míg ellenben ha magához tudja őket kap¬ 
csolni, megtalálta azt az archimedesi sarkot, 
a melyen megoldást nyerhet az egész Balkán¬ 
kérdés. Egy külön fajú, originális és életerős 
nép, a melynek ugyanolyan külső törekvések 
ellenében kell harczolnia, mint az állami 
szuverenitás épségéért harczoló ottomán biro¬ 
dalomnak, igen jelentékeny erőt alkothat az 
állam kezében. Albánia és az albánok ék gya¬ 
nánt vannak ugyanis beverve a délszlávok 
közé s ez utóbbiaknak törekvései a legvesze¬ 
delmesebbek a török államhatalom európai 
pozicziójára. 

Ám az út az albánok felé szakadékos, ör¬ 
vényes és veszedelmeket rejtő lesz a török 
államhatalomra nézve. Az albánság, a mely 
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a baszkok mellett Európa legrégibb népe, ha 
egységes birodalmat nem alkotott is soha és 
mindig [alá volt vetve a görögöknek, bulgá-
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roknak, olaszoknak, szerbeknek és törökök¬ 
nek ; ez az alárendelés mindig csak névleges 
volt s ebben a keretben élnek kétezer esz¬ 
tendő óta. Az államhatalom befolyása ma is 
csak a hegyekig terjed, azon túl már az ön¬ 
álló törzsek földje következik, a melyre lábát 
nem tette sem török állami tisztviselő, sem 
katona. Nincs itt garnizon, nincs hatóság, nin¬ 
csenek utak, nincs törvényes rend, egyedül az 
ököljog és a vendégjog szabályozzák az ember 
életét. Vannak széles sávok Éjszak-Albániá¬ 
ban, a melyeknek területe fel sincs fedezve, 
akár csak Tibet sivatag pusztáié, ismeretlen 
hegyek, folyók, törzsek népesítik be, de senki 
közelebbi adatokat róluk még nem hozott 
Különös, de igaz, hogy Európa szine előtt, 
nagy kultúrák közelségében ilyen viszonyok 
uralkodhatnak s van Európában is terület, a 
mely csak ezután várja a felfedezőt. Ha ezt 
a népet és ezt a földet akarják a törökök 
politikai eszközzé finomítani, akkor valóban 
nem csekély feladatot tűztek ki maguk elé. 

Részben az a nagy ismeretlenség is, a mely 
körülveszi Albániát és az albánokat, hozzá¬ 
járult azokhoz a fantasztikus hírekhez, a me¬ 
lyeket róluk kolportáltak. Lélekszámukról, 
törzsszervezetükről, életükről és földjükről le¬ 
hetetlen adatok vannak forgalomban. Bizo¬ 
nyos, hogy lélekszámuk eléri a két milliót, 
mert hisz ma már kezükben van nemcsak a 
janinai (Dél-Albánia) és a skutari vilajetek, a 
melyek pár exczellencze albán területeknek 
vannak megjelölve, de igen jelentékeny szám¬ 
ban élnek a kocszovói és monasztiri vilajetek¬ 
ben is. A Rigómező például már jórészben 
albánokkal van megnépesítve s a szerb hatá¬ 
rokat Ó-Szerbiában mindinkább kifelé tolják. 

Törzsekre vannak felosztva, de törzseik szá¬ 
mát tulajdonképen nem lehet megállapítani, 
miután például a Mirditák öt baj rákra oszla¬ 
nak, de ebből csak három rokon, míg a má¬ 
sik két baj rak csak később csatlakozott eh¬ 
hez a leghatalmasabb katholikus törzshöz. Ez 
utóbbi két bajrak (zászlóalj) tehát tulajdon¬ 
képen külön törzs lenne. Ugyanígy vannak a 
Drimtől éjszakra lakó törzsek, a melyek a 
monda szerint egy törzsből, a Dukadzsini-ből 
erednek s épen azért «fis e dzsast bajrakut»-
nak, a hat bajrak törzsének nevezik magukat, 
ellenben a gyakorlatban mégsem tartják a 
rokonságot, különálló törzseknek tekintik ma¬ 
gukat az egyes bajrakok és épen azért háza¬ 
sodnak is egymás között. Külön területet 
alkot még a Merdita tartományon kívül az 
ú. n. Duragjini tartomány, a mely négy tör¬ 
zset egyesít magában. Tévedés azt hinni, hogy 
csak a Merdita tartomány élvez külön jogo¬ 
kat. Valamennyi éjszak-albániai törzs függet¬ 
len. Adót egyik sem fizet s valamennyi saját 
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baj raktárjának veTzetése alatt áll. Valamennyi 
bajraktári állás öröklődik. Beszélnek általában 
Malizia tartományról és malisszorok törzsé¬ 
ről. Ilyesmi nincs. A malzor gyűjtőneve az 
összes hegyvidéki albánságnak. 

Vérboszújokról és az albán vendégjogról 
sokat irtak össze. Helytelen azonban az a fel¬ 
fogás, hogy a vérboszú korlátlanul uralkodik 
s nem fékezi semmi. Van az albánoknak két¬ 
féle törzstörvényük is. Az ismertebb és el¬ 
terjedtebb a Lek Kanuni Dukadzsinit, a mely¬ 
nek megalkotója Dukagjin tartomány egykori 
uralkodója: Dukagjin Sándor. Ez a Drimtől 
éjszakra lakó törzsek között honos, míg a 
Kanuni Skanderbegat a mirditáknál és a tő¬ 
lük délre élő törzseknél ismeretes. Szájhagyo¬ 
mány útján fentartott törvénykönyvek ezek, 
a melyek főleg pénzbirsággal igyekeznek a vér¬ 
boszú érvényre emelkedését megakadályozni. 
Némely törzsnél, a hol az anarchia nagy ará¬ 
nyokban dúJ, természetesen keresztülvihetet-
len, hisz van olyan törzs, például a Mati 
vidékén élő, a melynek 300 családjából :.'•"><( 
harczban él egymással; vagy mint a Drim 
vidéki Nikaj és Sela törzseknél, a melyeknek 
50%-a vérboszú alatt pusztul el. A hol azon¬ 
ban a gyenge bajraktarok-kal szembe helyez¬ 
kedett az ifjúság, szervezkedett és így kiala¬ 
kult a «pari t'dzselmijs» tisztség, ott már sze¬ 
lídebbek a viszonyok, mert ez utóbbi ifjúsági 
vezér már szigorúan őrködik a rend felett. 

Egyébként az albánok teljesen úgy élnek, 
mint a középkor elején. A kultúrának halvány 
sugara sem tudott behatolni az albániai alpok 
közé; a legtöbb vidéken a cserekereskedés él, 
kezdetlegesek az eszközeik és életmódjuk; 
többnyire pásztorkodásból kerül ki fentartá-
suk, egyedül a fegyvereik tökéletesek; ez az 
egyetlen díszük és kincsük. Szivós, erős, ed¬ 
zett, harczkedvelő hegyi nép, a mely képes¬ 
ségeinél fogva, ha majd a kultúra megszelí¬ 
díti erkölcseiket, a legjelentékenyebb tényezők 
egyike lehet a Balkánfélszigeten. Ma termé¬ 
szetesen még messze vannak ettől. Ma még 
a Balkán ragadozói ők, kőszáli sasok, a mint 
hogy «sas fiá»-nak (skipe-tar-nak) nevezik is 
magukat. A monda szerint Pyrrhus király óta, 
a ki győzelmei után azt hirdette az albán 
katonák előtt, hogy könnyű volt neki gyors 
mozdulataival bámulatba ejteni ellenfeleit, a 
mikor sasok - - albán katonák — kölcsönöz¬ 
tek neki szárnyakat. Katonai képességük azóta 
is beesés volt mindazok előtt, a kik igénybe 
vették az albán fegyvereket. Az ottomán biro¬ 
dalom a kultúra patinájával bevonva akarja 
most hasznosítani magának ezt a népet s 
Európa feszülten figyeli: miként fog ez sike¬ 
rülni neki. Szegh Dezső. 

BOTTICELLI. 
- Halálának 400-adik évfordulóján. -

Európa nyugati országaiban az ágas-bogas, 
ószi-rü templomok százai beszélnek a kö¬ 
zépkor napjairól. Igaz tanuk, mély jelentő¬ 
ségük van és meggyőzők. Égbe meredő tor¬ 
nyaik, szobrokkal népes külsejük, a derengő, 
magas bolthajtások s belsejük diszessége vilá¬ 
gosan elmondják, hogy a barbár népek vad 
erkölcse és durva keze lassanként hozzásimult 
a munkához és hogy a lelkes szeretet, a teljes 
odaadás és hosszú gyakorlat a munkát művé¬ 
szetté nemesítette. A kettő közt mindig meg¬ 
maradt a legbensőbb kapcsolat: a szerény 
munkai foglalkozás a művészet jegyében élt, 
a legnagyobb művészet az anyag megmunká¬ 
lásában gyökerezett. A munkába és művészetbe 
való szerető elmélyedés fegyelmezte a szilaj -
ságot és kiváltotta a barbár népekből az 
emberiséget, megveté alapját a nyugoti pol-
gárosultságnak a mai művelt társadalomnak. 

Az emberiség története során e páratlan ki¬ 
alakulásban a vezető szerepet Francziaország 
vitte, a franczia szellemet tükrözik a középkor 
legnagyszerűbb alkotásai. Már a XIV. század¬ 
ban félre nem ismerhetően jelentkezik az a 
terület, mely hivatva van Francziaországot 
fölváltani. A XV. században Olaszországé az 
elsőség. 

Olaszországot e században a munkának még 
rajongóbb szeretete, a középkori népekből ki¬ 
alakult emberiség üdítő szelleme járja át. 
Behatol a lelkekbe, irányítja az emberek ér¬ 
deklődését, cselekvését. A munka és művészet 
közt itt is benső a kapcsolat, mind a kettő 
lázasan törekszik a legnagyobb tökéletességre, 
tanulmányoz és kutat. A művészet minden 
terén: az építészetben, szobrászatban és a 
festészetben új meg új munka és formai 
problémák merülnek föl. Ezek közé tartozik 
a valóságnak legapróbb részletekre kiterjedő, 
mennél hívebb utánzása. Olyan probléma, a 
melyet így, ilyen határozottsággal az ember 
addig nem állított föl. Ennek és a többi 
problémának megoldásán lázas buzgalommal 
fáradozik a művészek nagy száma. Sokan 
közülök felölelik a problémák összeségét, egy¬ 
aránt gyakorolják a művészet minden ágát. 
Előáll a művészeti universalitas: ugyanaz a 
művész festő, szobrász, építész és ötvös is. 
A nagy tevékenységnek czentruma és főhelye : 
Firenze. 

E művészeti törekvések egyik legkiemelke¬ 
dőbb kifejezője és képviselője: Sandro Botti-
celli, a ki 1510 május 17-én halt meg, tehát 
most van halálának 400-adik évfordulója. 
Botticelli nem volt universalis a művészet 
gyakorlatában, de tárgyait tekintve sokoldalú. 

, 

Témáiban változatos; antik tárgy, valamint 
vallásos, főkép Madonna-ábrázolás egyaránt 
szerepel művészetében, s ehhez járulnak még 
a mély irodalmi ismeretet követelő Dante-
illusztrácziók. Látjuk tehát egy művészeti ág 
keretén belül is az igazi XV. századi firenzei 
szellemet, a sokoldalúságot. Botticelli nemcsak 
nagy, de vonzó egyéniség is. A mint fölkelti 
érdeklődésünket tárgyaival, le tudja kötni 
figyelmünket továbbra is ábrázolásmódjával. 
Egészen sajátos alakjai modern ember lelké¬ 
ben is visszhangot keltenek. 

A XV. századbeli firenzei művészetet a ter¬ 
mészeti jelenségek közül elsősorban az ember 
foglalkoztatja, így Botticellit is. Élénk fantá¬ 
ziája egykorú alakokat beleállít antik, vagy 
allegorikus jelenetekbe, a melyeknek részben 
irodalmi, részben korabeli eseményekre czélzó 
hátterük van. Az antik itt nem a formákra, 
hanem csakis a tárgyra vonatkozik. Legismer¬ 
tebb és legnevezetesebb a: Vénusz születése 
és Primavera (a tavasz). Vénusz aktja nem 
anatómiai tanulmány; a nem részletező rajz, 
a formák lágy kiegyenlítődése bizonyos fia¬ 
talos lengeséget ad az alaknak. Annál több 
apró formát látunk a ruhákon, köpenyeken. 
Mintha mi is éreznők a Zephyrus hozta 
szellőt, úgy hat reánk ez a sajátságos hangu¬ 
lat, s azt képzeljük, hogy a mozdulatok össz-
hangzó voltát valami titokzatos melódia hozta 
létre. 

Mythologiai alakjai néha ismert vonások 
viselői: Mars és Vénusz-on állítólag Giuliano 
Medicit, a firenzeiek kedvenczét és az ő sze¬ 
relmét : Simonettát ábrázolta. A Mediciekkel 
való összeköttetésének egyik bizonyítéka a 
kompozicziójáról nevezetes: Keleti bölcsek az 
Uffiziban, melyen számos Medici-portrait lát¬ 
ható. Botticelli különben arczképeket is festett 
s ezzel is tanúságot tesz arról, hogy száza¬ 
dának fia. 

Botticelli hullámzó lelkületét azonban nem 
tölthette be a világi tárgykör, még kevésbbé 
a történeti festés. Egyéniségének fő sajátsága 
a lelki elmélyítés; a lelki ember érdekli kü¬ 
lönösen. Művészetének kezdete óta sokat fog¬ 
lalkozik egy olyan témával, a Madonna-ábrá¬ 
zolással, mely a keresztény művészetben, fő-
kép festészetben uralkodó jelenség elannyira, 
hogy egy külön nagy fejezetet képvisel a fej¬ 
lődés menetében. Botticelli művészetének is 
oly uralkodó tárgya, hogy összes ábrázolásai 
közt feltétlenül az első helyet vívta ki. Hol 
egyedül találjuk Máriát a gyermek Jézussal 
ölében, hol meg angyalok csoportja járul a 
kompoziczióhoz. Az angyalok nem csupán 
ünnepélyes járulékok, hanem valóságos lények, 
a kik testileg-lelkileg részt vesznek a jelenet¬ 
ben. Némelyik kikandikál a képből; mintha 
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nem állandóan volnának Mária mellé rendelve, 
hanem csak pillanatra szüntették volna meg 
élénk mozgásukat, hogy aztán fokozott mér¬ 
tékben folytassák. Mária sem az a megköze¬ 
líthetetlen királynő már az isteni gyermekkel 
ölében, hanem anya, kicsiny fiával a térdén. 
Ez a bensőséges hang anya és gyermek közt 
először Verocchiónál csendül meg, s itt a 
szobrászat hatását látjuk érvényesülni a festé¬ 
szetben. Botticelli ifjúkori Madonnáin a for¬ 
mákra való befolyást is tapasztalhatunk, mes¬ 
terének, Filippo Lippinek hatása alatt objec-
tiven individuális és Verocchióra emlékeztető, 
szobrászian keményarczú Máriákat látni. De 
csakhamar mindezt levetkőzi. Erős egyénisége 
egy specziális típust teremt. Egy ideig még 
lágy, fiatalarczú anyákat fest, bár soha oly 
teljes önfeledt boldogságban lévőket, mint 
Luca della Kobbia terrakottái, vagy épenség-
gel a velenczei Bellini-Madonnák. De föllép 
Savonarola s elfordítva a világi széptől a te¬ 
kinteteket, a vallásba mélyed és megrendíti 
szavaival a firenzeiek lelkét. Hivei között ott 
van Botticelli is. Mária arcza megnyúlik, 
szemei a távolba merengenek, a gyermek 
Jézuson is valami bizonytalan sejtelem nyoma 
lesz látható; még nem ismerik a fájdalmas 
jövőt, de már érzik az ismeretlen bánatnak 

Max Buri: Berni parasztok. 

P. Colombi: Tél a hegyekben. 

kotások művészi értékének föltételei. Erre alig 
találhatunk jellemzőbb példát Bottioellinél, a 
ki a firenzei festészet emelkedő menetébe il¬ 
leszkedve, befogadta az örökséget, de hozzá¬ 
adta az ő alkotó szellemét. Vikár Vera. 

SVÁJCZI MŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA 
A NEMZETI SZALONBAN. 

Vájjon van-e valami belső összekötő kapocs 
a svájczi művészek kiállításán? Avagy csakis 
a legkülönbözőbb irányok termékeinek gyűj¬ 
teménye ez a tárlat? Van-e valami nemzeti 
karaktere, melyet oly szívesen keresünk a 
kollektív kiállításokon s oly könnyen fede¬ 
zünk fel ott, hol a festők nem egy ethnog-
rafiai motívumot is felhasználnak. 

Azt hiszszük, hogy van. Ez pedig az a ter¬ 
mészetmegérzés, az a kristálytiszta levegő¬ 
hangulat, mely majdnem az összes képeket 
csillogókká teszi, az a vakító napsütés, mely 
csak a havasokon járók előtt ismeretes, az a 
haragos-kék égbolt, mely a kék szinen kívül 
néha a szivárvány összes színeiben vibrál, 
ezek az árnyékok, melyek soha sem barnák, 
nyomasztók, nem ködösek, hanem fénytől csil¬ 
logók, ezek a messzire terjedő kilátások, me-

l 

lelkűkre vetülő árnyékát. A Máriák gyönge 
fizikuma egy szenzitív lelki életet rejt magá¬ 
ban ; sőt nem is rejti, hanem kifejezésre is 
juttatja tartásban, arczkifejezésben, a vibráló 
formákban s az angyalokon is végigvonuló 
hangulatban. 

Utolsó nagy munkája: Dante illusztrálása. 
Mikor ő maga is készül az örök életre, az 
örökkévalóság költőjével foglalkozik. Fantáziá¬ 
jának megfelelő vállalkozás: képzelete együtt 
röpül Danteval és Beatriceval. A nagy költő¬ 
nek rajzokban való interpretálásával saját 
költőiségéről is tanúságot tesz. 

Művészetében ismerjük meg igazán Botti¬ 
cellit. Teljesen azonban sohasem értjük meg. 
Allegorikus képein, Madonnáin valami sejtel¬ 
mes szellő vonul végig, meglobogtatja a grá-
cziák fátyolleplét, Flóra virágos köpenyét, 
meglebbennek az angyalok ruhácskái, mintha 
egy még titokzatos, de friss éltető szellem 
jelentkeznék itt a formákban, üdeséggel és 
bájjal párosulva. Talán épen ez a titokzatos¬ 
ság vonz bennünket Botticelli művészetéhez. 

Ma a pillanatnyi meglátások és benyomá¬ 
sok festészetének korát éljük. A XV. századi 
olasz művészet törekvése is a valóság vissza¬ 
adása; de nem a pillanatnyi megjelenést fogja 
meg, hanem az ember és állandó jegyei ér¬ 
deklik: a mozdulat mindig valami cselekvést, 
vagy lelkiállapotot fejez ki. 

A közös törekvések, eszmények közepett 
azonban kiemelkedtek az egyéniségek: az al-

Eduardo Valiét: Régi kert. 
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lyekről minden párát, minden ködfátyolt el¬ 
söpör a hűvös havasi szél, úgy hogy távol 
messzeségben fekvő tárgyak oly plasztikusan 
látszanak, mintha pár lépésre volnának 
előttünk. 
!-' Ez a hatalmas, napfényben fürdő természet 
égreszökö szirtjeivel, fényben sziporkázó havá¬ 
val, kékellő egével, zefirkék tavaival, gomolygó 
fehér felhőivel rajta nyugszik az összes svájczi 
festők lelkén, s nemcsak tárgyat ad nekik, ha¬ 
nem tiszta, derült, nyugodt^ hangulatot is. 

Nincs e képek között egy sem, mely sejtel¬ 
mes borongós lelki hangulat, egy sem, mely 
lelki fájdalom szülötte volna, mind életerős 
természetélvezet emlékeit adja. Csakhogy nagy 
egyéniség nincs e festők között, fenséges 
szczeneriákat ábrázolnak, de nem fenségesen, 
képeik külömböznek Segantini képeitől. Emlé¬ 
kezetünkben élnek még az ő hatalmas hármas 
képsorozata keltette impressziók. Képei láttára 
oly kicsinyeseknek, oly mulandóknak éreztük 
magunkat, oly végeseknek a természet meg¬ 

mérhetetlen hatalmával, fenségével szemben. 
Ebből a hangulatból nincs ezen a kiállításon 
semmi, bármennyire tanítványai is a svájczi 
festők technikai szempontokból legnagyobb 
festőjüknek. 

Túlnyomók a tájképek. A legkiemelkedőbbek 
a tájképfestők közül Hans Emenegger, a ki¬ 
nek Hóolvadása a tárlat legimpozánsabb táj¬ 
képe, és Alexandre Perrier, ki még talán a 
leginkább emlékeztet Segantinira. 

Erősen dekoratív jellegű irányoknak hódol¬ 

nak Bolens, Brack, Geiger, Prochaska, Schmidt, 
Traugott, Züricher, a mint már nevük is el¬ 
árulja, a német svájcziak. 

A francziák sokkal intimebbek, a brutális 
vonalakat, színeket inkább kerülik. Alexandre 
Perrier mellett Edouard Valiét válik ki, külö¬ 
nösen finom hangulatú Regi kertjével. 

A olaszokon mintha még mindig rajtuk 
nyugodnának a pusztuló bárok édeskés emlé¬ 
kei. Augusto Sartoriból minden modernsége 
mellett is még e kor reminiszczentiái csengenek, 

sőt még Plinio Colombi hatalmas napsütötte 
«Tél a hegyekben* czímű képén is van valami 
édeskés vonás. 

A svájczi festők jelenleg élő legjelentó-
kenyebbike: Hodler két képpel szerepel. Táj¬ 
képe egyáltalában nem alkalmas egyéniségének 
megismerésére, inkább női aktja, melyen jel¬ 
lemzően látható az a mindenképen egyszerű¬ 
sítésekre, nagy vonalakra való törekvés, az a 
dekoratív irányzat, mely nála különösen szim¬ 
bolizmussal párosul. Ez a műve azonban ily 

irányú müvei között nem foglal el első helyet, 
nem éri el nagy dekoratív festményeinek szin¬ 
vonalat. 

Cuno Amiét egy érdekes aktot mutat be, 
Max Buri két képet küldött. Az egyik, mely 
berni parasztokat ábrázol, meglepő tárgyának 
nagy vonalú, nagy szinfoltu ábrázolásánál fogva, 
de bármily életerőt leheli is, van valami kel¬ 
lemetlenül brutális benne. Á másik 'kép, egy 
pamlagon fekvő nő minden izében virtuóz 
megfestett plein-air interieur. 

A KOPORSÓ A RAVATALON A WESTMINSTER HALLBAN. 

vn. EDVABD 
AZ ÁGYÓTALPilA HELYEZETT KOPORSÓ AZ OXFORD TERRACERA ÉR. 
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Ez a plein-air hangulat vonul végig a tárlat 
minden képén, még a csendéleteken is. Mily 
ellentétei e kepék már ezért is a régi csend¬ 
élet festésnek, mely diszkréten tompított ár¬ 
nyékokba burkolta tárgyait, csak a szögleteken, 
az edények domborulatán villant meg néha 
egy-egy kis fénysugár. De itt minden villogó, 
vibráló levegőbe van burkolva, rikítón hara¬ 
gosak a színek. 

Egy pár szobormű is van a kiállításon. Paul 
Verlainenek impozáns homlokát sikerültén mo¬ 
dellálta De Niederháuseren, August Heer egy 
kitűnő aktot állított ki. 

Kétségtelen, hogy e tárlaton, mely az egész 
nyár folyamán nyitva marad, nem kell hatalmas, 
nagy benyomásokkal küzdenünk, nagy egyéni-

val elmondja, hogy Mohammed szultán Belg¬ 
rád ellen ment, de nem bírta elfoglalni, meg¬ 

ágyúgolyótól találtatva s ugyané csatában 
lön «vértanúvá* a janicsár aga is. «Ezen idő¬ 
ben — így fejezi be az ostrom leírását -
két üstökös csillag jelent meg, egyike keleten, 
másika nyugoton s valóban - - mondja tovább 
az üstökös befolyására czólozva - - annyi tö¬ 
rekvés és iparkodás eredménytelen volt és az 
iszlám serege vereséget szenvedett.)) 

Feltűnő, hogy miként Kegyes Lajos fran-
czia király és római császár életirója a Hal-
ley-üstökös 837-iki feltűnésekor, a törökök is 
1456-ban két üstökös-ről beszélnek. Feltűnő 
azért, mert az idei télen is megelőzte a Hal-
ley-üstököst egy másik s még egy izben, az 
1531-iki megjelenésnél is van adatunk, hogy 
ugyanazon esztendőben két üstökös volt lát¬ 
ható. Úgy tudom, hogy a csillagászoknak eddig 
még nem tűnt fel ez a mindenesetre további 
vizsgálódásra alkalmat szolgáltató jelenség. 

Mindazoknál, kikre föntebb hivatkoztunk, 
sokkal körülményesebben írja le az 1456-iki 
üstököst Dlugosz János lengyel történetíró. 
Nagy műve, a «História Polonica» XIII. köny¬ 
vében szól előbb Nándor-Fehérvár ostromáról 
s Hunyadi János és a Kapisztrán által veze¬ 
tett keresztesek nagy diadaláról, azután tér 
az üstökösre s végül Hunyadi János halálára. 
Dlugosz ezeket mondja: 

«Nem hallgatandó el, hogy Szent Vitus 
napja utáni szerdán (jun. 16.) üstökös tűnt föl 
Lengyelország birodalmában, mely napnyugtá¬ 
val nyűgöt és éjszak között támadva egész 
éjjel, napkeltéig látható volt fáklyát mutatva 
csóvájával éjszak felé, a hajnali időközben 
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említvén még Táji Karadsa ruméliai beglerbég kelet felé. Hajnalban keletnek tartott. Nagy-
elestét, így folytatja: «Ez évben két üstökös 
csillag jelent meg, egyik nyugoton, másik pedig 
keleten.* Bészletesebben Írja le az ostromot 
az 1512—20 között elhalt Nesri; szerinte a 
szultán, midőn látta, hogy a gyaurok a győz¬ 
tesek, kardot ragadott s maga is harczolni 
kezdett. «De hiába! A hitetlent nem lehetett 
legyőzni. Ekkor az uralkodó fölkerekedvén, 
az iszlám földe felé vette útját. E háború a 
hidsre 860-ik évében (1455 decz. 11.—1456 
nov. 29.) történt. Ugyanezen évben két nagy 
üstökös csillag volt látható, egyik keleten, 

sága pedig nem kiváló, hanem közepes. És 
tartott egy hónapig. Feltűnésével némelyek 
pestist vagy jövendő háborút, mások királyok 
és fejedelmek halálát s éhség és élelemhiány 
miatti kellemetlenségeket, viszont mások a 
törökök föntebb már előrebocsátott vereségét 
jövendölték. Úgy mondják, hogy Prussiában, 
Litvániában s Nagy Lengyelország némely 
részében volt nagyobb hatása az említett üs¬ 
tökösnek, melynek pályafutása közelebb lát¬ 
szott ama vidékekhez, mint másokhoz s hogy 
hatása november eleje körül kezdődött. Oly-
nagy mennyiségű eső esett ugyanis egész nyá-

vassz 
lelkesedik. 

A HALLEY-ÜSTÖKÖS A MAGYAR 
TÖRTÉNELEMBEN. 

^ __ másik nyugoton. D Még részletesebben beszél 
ségek nagy művekkel nem szerepelnek, mégis Szeád-eddin(1536/7—1599) «Tádz-et-tevárikh» ron, hogy a nagyobb folyók mellett levő ösz-
szinvonala olyan, hogy kellemesen fog reá vagyis «A történetek koronája» czimű műn- szes terményeket tönkretette az áradás. Más 
isszagondolni az, ki a plein-air festésért kajában. Ő is úgy tudja, mint Nesri, hogy helyeken is jobbára megromlottak. De nem-

Farkas Zoltán. Hunyadi Jánost, a ((pokolbeli királt», «az át- csak Lengyelországot ejtette rémületbe az üs-
- között Jankót» a törökök sebesítették meg és tökös megjelenése, hanem Eómában és Itá-

sebeiben halt meg. «A harczias padisahnak liában is feltűnt ez vagy egy másik üstökös, 
vitézségét és rettenthetlen voltát látó harczo- Ennek eltűntével a várost és Itáliát nagy pes-

(Vége.) s o k o l v e r ő v e l küzdöttek és buzgólkodtak, hogy tis lepte meg, melyben sokan elpusztultak. 
a pokolbeli királt a körülötte levő tévelygő Krakkó vidékén Krossno és Eimanow körül 

Bonfini Antal, kit Mátyás király bízott meg csoporttal együtt több izben visszaverték a föllépett az ősszel a pestis. Ugyanezen időben 
Magyarország történetének megírásával, műve várba, - - végre pedig a követ is átjáró nyil- halt meg Hunyadi János, Magyarország kor-
IH. Decasának VIII. könyvében beszél Nán- lftl megsebesítvén, pokolra küldöttek.)) De a mányzója. Kiváló és nagyérdemű férfi a hadi-
dor-Fehérvár ostromáról s Hunyadi János hala- vége mégis vereség lett. Elesett Karadsa pasa dolgokban és hadvezetésben, különösen a mit 
Iáról. 

• Sok csuda jelentette előre halálát — írja. — 
Legelőbb is június hónapban körülbelül 3O 
napig üstökös csillag volt látható a 15-ik 
fokon. Sabinban, mint mondják, február ha¬ 
vában kétfejű borjú jött a világra. Eómában 
Venus kapujánál véres eső, Liguriában hús¬ 
eső esett; Picerunban pedig a mezőre egy 
hatfogú és szokatlan nagy arczú gyermeket 
tettek ki. Mindezen előjelek nem csak Ger-
vinus halálát jelentették, hanem sok egyéb 
bajt is.» 

Heltai Gáspár elhagyja Bonfini fölösleges 
szavait, így adja elő: «Az ő (Hunyadi J.) ha¬ 
lálát sok jelek mutatták meg annak előtte. 
Mert azelőtt egy üstekes csillag támada az. 
égbe és marada vagy harmincz napig etc. Ez; 
lön vége az jámbor vitéz Hunyadi Jánosnak, 
Magyarországnak gubernátorának.» 

Székely István az 1455-ik év alatt mondja, 
el Világkrónikájában Nándor-Fehérvár ostro¬ 
mát, úgy tér át az 1456-ik esztendőre, midőn 
•Magyarországba nagy üstökös csillag láttaték, 
kinek látára korán megbetegüle a Hunyadi Já¬ 
nos ugyanottan Fejérvárba, és kihozatván on-
nat magát, meghal a Zemlinbe és eltemettetek 
Erdélybe Gyula-Fejérvárott, kit mind az egész 
Magyarország igen sirata.» 

A török történetírók szintén tudnak a Nán¬ 
dor-Fehérvár ostroma ideje körül látható üstö¬ 
kösről, de ők már kettőrül beszélnek, így az Oz-
mánház 1486-iki névtelen írója «Tevárikh-i-ál-i-
Oszmán» czimű művében, miután néhány szó-

-; 
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a törökök ellen viselt a keresztyénségért. Ha¬ 
lála nemcsak Magyarországra volt káros azon 
időben, hanem az egész katholikus világra, 
mert Magyarország fejedelmei és bárói között 
nem volt egy sem, ki lelkesebben harczolt 
volna a török ellen.» 

Sokkal kevesebb figyelemben részesült nálunk 
a Halley-üstökös 1531-iki és 1607-iki meg¬ 
jelenése. 

Az 1531-ikről Ostermayer Jeromos brassai 
orgonista ennyit ir 1520—1561-ik évekre ter¬ 
jedő krónikájában: «1531-ik évben. Földren¬ 
gés volt s öt napon át egy üstökös csillagot 
is lehetett látni.» 

Sepsi Laczkó Máté, Lorándffi Mihály udvari 
papja 1521—1624 évekről szóló krónikájában 
1530—31-ből három üstököst is említ. «1530. 
Nagy üstökös csillag látszik Kisasszony havá¬ 
ban — irja. — Erdélyből 60,000 török sok ne¬ 
mes asszonyokat elviszen, kiknek űrök a törö¬ 
köt behívták vala. Nagy döghalál Erdélyben. 
1531. Szulimán császár 200,000 törökkel Bécs 
alá indula, Kőszögöt ostrommal meg nem ve¬ 
heti — megadják neki; Bécset megszállja, de 
(V.) Károly császártól félt, ki 80,000 gyaloggal 
és 30,000 fegyveressel és nagy magyar had¬ 
dal jő vala, — azért nagy prédával Tótország 
felől haza méné. Két üstökös csillag láttaték 
az egen». 

Palmer Mátyás krónikájának német folyta¬ 
tója szerint ez az 1531-iki üstökös augusz¬ 
tusban volt látható csaknem az egész hónapon 
át s a rák, oroszlán, szűz és mérleg alatt az 
arcturus csillagzatnál nyugoton tűnt fel. 

Az 1607-ikit említi Segesvári Bálint, kolozs¬ 
vári unitárius vallású polgár 1606—1654-ik 
évekről szóló krónikájában: «1607. ín mense 
octobris láttatott nagy üstökös csillag majd 
egy egész holnapig napnyugot felé.» Bethlen 
Farkas is megemlékezik róla az 1607-ik év 
eseményei elbeszélésének végeztével «Historia 
de rebus Transsylvanicis» czimű nagy műve 
XV. könyve legvégén: «Szeptember és októ¬ 
ber hónapban üstökös volt látható Erdélyben.» 
Maros-Vásárhelyi Nagy Szabó Ferencz nem 
szól ugyan 1580—1658-iki Memóriái éj ában az 
üstökösről, de azt följegyezte az 1607-ik év¬ 
nél, hogy ekkor «nagy szokatlan árvíz vala.» 
Nagy esőzéseket említ 1456-nál Dlugosz is, 
aztán 1682-ben Cserey Mihály s jelenleg szin¬ 
tén áradóban van a Duna. 

A Halley-üstökös 1682-iki megjelenéséről is 
nagyon kevés egykorú írónknál találunk föl¬ 
jegyzést. 

Annál inkább emlegetik az 1680-ikit. így 
báró Apor Péter nSynopsis Mutationum» czimű 
művében azt mondja, hogy 1680-ban «ingens 
cometa,* igen nagy üstökös tűnt fel az égbol¬ 
tozaton, melyet ő is látott, mint gyermek. 

Gsernátoni, kézdivásárhelyi iskolamester 1673— 
1687-iki évekről szóló s eddig kiadatlan napló¬ 
jegyzeteiben, melyek a sepsiszentgyörgyi Szé¬ 
kely N. Múzeum birtokában vannak, így ír 
az 1680-ik évnél: «Deczemberben üstökös csil-
lagh láttaték ad Occidentem (nyugotra), olyan, 
a minemű soha ez emberi nemtül nem obser-
valtatot, hosszú farka viszsza dél fele mint 
egy néhány gerendák.» Cserei Mihály az 
1661 — 1711-iki események Históriájában ek-
kép emlékezik meg az 1680-ki üstökösről: 
«Ebben az esztendőben nagy és példa nélkül 
való üstökös-csillag láttaték az égen, Udvar¬ 
helyt laktomban nagy álmélkodással szemlél¬ 
tük, egész nyolca hétig durált, azután exspi-
rálva. Sokféle jövendölést hallottam akkor fe¬ 
lőle, de az utána következett nagy változások 
megmutatták, Isten mit akart azzal jelenteni; 
mert a török s német között tizennyolcz esz¬ 
tendeig való véres hadakozást praesagiála, a 
mely miatt mind Magyarország, Erdély, az 
császár haereditária provincziái nagy pusztu¬ 
lást s romlást szenvedének és a török biro¬ 
dalom ugyan jó formában megseperteték. 

Az 1682-iki esztendőnél csak a nagy ára¬ 
dást említi Cserei. «A Duna vize megárad¬ 
ván, a sok eső miatt, mindenfelé kiönté ma¬ 
gát, és a mellette való falukat kétfelől mind 
emberestől barmostól elsepré, s nagy károkat 
tőn Magyarországban.» 

Spangár András jesuvita már czéloz az 
1682-iki üstökösre is Pethő Gergely «Eövid 
Magyar Krónikájának tovább terjesztésében*, 
melyet az eredetivel együtt 1734-ben, Kassán 
adott ki. Azt mondja ugyanis: «Anno 1680. 
Egymás után való két esztendőben nagy üs¬ 
tökös csillag láttatott legelőször az idén Ka¬ 
rácson havában, melynek sugara 60 gradusig 
nyujtózék és nyolcz hétig látczék. A Törökök 
mind Magyar Országra, mind az egész Keres/-
tyénségre nagy hadi készülettel vannak.» 

Mind az 1680-, mind az 1682-iki üstököst 
elég körülményesen említi a soproni Csányi 
(vagy mint magát írja: Tschány) János 1670-től 
1704-ig terjedő németnyelvű krónikájában. 

• Ugyancsak ezen 1680-ik esztendőben -
irja - - november 20-án az égen egy üstökös 
csillag jelent meg reggel, nap kelte előtt kö-
rülbelől bárom órakor s olyan sugarakat lö-
velt a magasságba, mint valami kunyhónak a 
szarufája; de a 12-ik nap elmaradt, úgyhogy 
nem lehetett többet látni. Ugyancsak ezen 
1680-ik évben deczember 26-án, Szent István 
napján mindjárt napnyugta után ismét lát¬ 
ható volt az égen egy üstökös-csillag, mely¬ 
nek láttára nemcsak az idősb emberek retten¬ 
tek meg, hanem még a kis gyermekek is fél¬ 
tek. A mely üstökös csillag már éjjel fél hat 
körül leáldozott, csak a nagy üstöké maradt 

az égen, mint valami felhő oszlop. S ez a 
csóva kiterjedt az égboltozaton fél láthatárra, 
a hogy a tudósok kiszámították, 80 fok hosszú 
volt s a földön 12 ezer mértföldre terjedt, 
úgy hogy néhány száz év óta nem jelent meg, 
sem látható nem volt az égboltozaton ilyen 
üstökös csillag. Azután mindinkább visszama¬ 
radt és fogyott, napról-napra kisebb lett és 
látható volt Pál fordulásig. Az idő fogja meg¬ 
mutatni, mi következik ezen üstökös csillagra.» 

Midőn két évre rá megjelent a Halley-üs¬ 
tökös, erről a következőkép emlékezik meg: 
"Ugyancsak ezen 82-dik (1682) esztendőben, 
augusztus 25-én egy üstökös csillag tűnt fel 
az égen, mely körülbelül egy órával kelt föl 
a nap előtt és olyan sugarat czipelt maga 
előtt, mint egy pózna. Augusztus 29-én me¬ 
gint látható volt naplemente után három óra 
hosszáig, azután eltűnt. Üstöké az augusztus 
29-kihez mérve kis vesszőnek látszott. Szep¬ 
tember 3-án elveszett és többé nem kelt föl.» 

Nagy Géza. 

HELENA ÚTJA. 
BEGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Antiiony Hope. — Angolból fordította Woida Margit. 

H. Nagyon topograflkus. 
Miss Gilletson a helyi lapot tanulmányozta, 

mely minden szombaton jelent meg s másnap 
reggelre ért Nab Grangeba. Felkiáltott s asz¬ 
tala felett megszólította egy másik kis asztal¬ 
nál reggeliző marchesát. 

- Heléna, Lynborough lord pénteken meg¬ 
érkezett a kastélyba! 

- Igazán, Jennie ? - - viszonozta minden 
érdeklődés nélkül a marchesa. — Még egy to¬ 
jást, ezredes ? — Ez utóbbi kérdést asztaltár¬ 
sához, Wenman ezredeshez intézte, egy csi¬ 
nos, de kopasz negyven éves úrhoz. 

- Lynborough lord, barátja, Stabb Leonard, 
a híres régiségbuvár, s magántitkára.Wilbraham 
Eoger. Ő lordsága személyzete már előbb érke¬ 
zett a kastélyba. 

Lady Norah Mountliffey — a ki miss Gillet¬ 
son asztalánál ült, — mindig ki szokta mon¬ 
dani, a mit gondolt. Most azt mondta: 

Hála Istennek! s elég hangosan 
mondta. 

— Úgy látszik, az urak nem igen mulattat¬ 
ták Noraht, - - jegyezte meg a marchesa az 
ezredeshez fordulva. 

- Azt hiszem, én legalább mással voltam 
elfoglalva, habár, sajnos, sokkal keményebb 
feladattal! — felelt az halkan, hódoló bámu¬ 
lattal pillantva rá. 

- Ha rám czéloz, bámulatos sikere volt, -
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bizonyította a marchesa kedvesen, csakhogy a 
kedvességébe egy kevés gúny is vegyült, a mi 
mindig bizonytalanná tette az ezredest. «Mu¬ 
lattatni», ez azonfelül olyan szó, melynek a 
jelentősége gyakran kétes. 

Misa Gilletson elgondolkozott. 
- Heléna nem látogathatja meg, s nem hi¬ 

szem, hogy ő felkeresné, — szólt Nórahhoz. — 
Ha akarja, megismerkedhetik vele. 

- Én felkereshetném, — ajánlkozott az ez¬ 
redes. — Hiszen tudják, hogy ő is katona volt, 
s ez, nos, ez is kapocs. Istenemre, furcsa le¬ 
gény volt! 

Irous kapitány és Stillford most tértek vissza 
a sétalovaglásukról, s elkéstek a reggelitől. Ők 
egészítették ki az asztaltársaságot, mert Du-
faure Violet reggelijét az ágyban költötte el. 
Irous húsz év körüli csinos fiatalember volt, 
nagyon szőke és nagyon napbarnított. Értett a 
kardforgatáshoz s ügyes volt a pólóban. Still¬ 
ford, habár a béke embere (ha ugyan lehet egy 
ügyvédet így nevezni), fizikailag egyáltalában 
nem állt mögötte. Előkelő vidéki család ifjabb 
sarja volt, híres vadász és kitartó úszó. A mar¬ 
chesa ügyeit megbeszélni jött Nab Grangeba, 
de jó társalgónak bizonyulván, rábírták, hogy 
továbbra is vendégük maradjon. 

A férfiak össze-vissza mesélték a Lynborough-
ról keringő hireket. Wenman ismerte a londoni 
pletykákat, Stillford a helyi tradicziókat; de 
már évek óta egyikük sem látta a mesék hősét. 
Az anekdoták elragadtatták Mountliffey Noraht, 
s miss Gilletson borzadva csapta össze a ke¬ 
zét felettük. S mégis miss Gilletson volt az, a 
ki megjegyezte: 

- Talán látni fogjuk ma a templomban. ' 
- Nem valószínű, — ellenkezett Stillford. — 

És aztán, megy valaki a templomba? 
A kérdést a szokásos csend követte. Sem a 

marchesa, sem lady Norah nem akart menni, 
mindketten katholikusok voltak. Valószínű, 
hogy miss Dufaure sem, mert fáradt lesz. 
Miss Gilletson persze hogy el fog menni, Uru-
man ezredes szintén, de ezt mindenki tudta, 
nem kellett szólniok. 

- Talán lesznek ott hölgyek Lynborough 
társaságából, — koczkáztatta meg Irous kapi¬ 
tány. - - Az hiszem, én elmegyek! Stillforfl, 
magának, a ki családi ügyvéd, stb. szintén 
kellene templomba járnia, ugy-e ?J 

Egyszerre üzenet jött miss Dufauretól, tu¬ 
datva, hogy jobban érzi magát, s elmenne a 
templomba, — elvitethetik-e? 

- A fogat bárhova elmehet, — mondta miss 
Gilletson kissé élesen. 

- Igen, én is azt hiszem, hogy el kellene 
mennem, — járult hozzá StiÚford. — Oda ko¬ 
csin megyünk, vissza gyalogolunk ? 

- Helyes! — mondta a kapitány. 
Ha követnénk a társaságot Nab Grangeból a 

filbyi templomig, részben megismerhetnénk a 
vidéket; de talán jobb, ha egyszerre szemügyre 
veszszük az egészet. Az üres elbeszélés tetszik 
a lusta olvasónak; de az ehhez hasonló mesék 
jogosan követelnek az olvasótól némi szellemi 
erőfeszítést. 

Nos, ha az utas az éj szaki tengerparton köt 
ki (s ez az egyetlen pont, a hol kiköthet) ho¬ 
mokos partra bukkan, mely hirtelen esésű lé¬ 
vén, igen alkalmas a fürdésre. Ha a szárazföld 
felé fordul, bakói, délfelé hosszú síkság terül 
el; jobbján Sandy Nab meredek lejtője, hullá¬ 
mos körvonalaival, füves lapályokkal s pásztor-
tüzeivel; szemben vele egész a partig húzódik 
a grangei uradalmat körítő magas fal, mely¬ 
nek közepén kapu nyílik a birtokra. Grange 
délre fekszik, Sandy Nab oltalmában. Szemben 
vele sétányok vannak, azután egy száraz sövény¬ 
kerítés, majd tágas mezőség. A birtok hoszsza 
körülbelül másfél mérföld (inkább több, mint 
kevesebb), szélessége fél mérföldnyi. Grange 
mellett, az uradalom délnyugati sarkában van 
egy kis major, vagy inkább a tiszttartó háza. 
Éjszakon mocsarak határolják, keleten, a mint 
említettük, a tengerpart, nyugaton és délen az 
országút. Grange határán az út jobbra fordul, 
a belföld felé s keresztül visz Filbyn; azután 
az easthorpi országútba torkollik. Éasthorp tiz 
mérföldnyire fekszik, van vására, boltjai és 
állomása. Azonban az utas rövidebb úton is 
eljuthat Grangeból Filbybe vagy Easthorpba, 
ha átvág a nyugati országúton s a karsmoori 
uradalmon, melyet széles, nyilvános kocsiút 
szel át. 

Először is - - ha Lynborough lord terüle¬ 
tére lépett - - e g y hídon fog átmenni, mely 
keskeny, gyakran csaknem száraz patak felett 
vezet; de a patak könnyen ki is önt, ha nagy 
eső volt a dombos vidéken, így lép a szép, 
erdős, bokros uradalomba, melyben gazdagon 
váltakoznak a dombok és völgyek, szép mezők 
és kígyózó utak. Maga a kastély — régi, szürke 
épület, szegletes és massiv — éjszak-nyugatra, 
a birtok legvégén áll; előtte a telek erősen lan-
kás, s így ellát Nab Grangeba s mögötte a ten¬ 
gerre; viszont a kastély is látható mindkét 
pontról. A fönt említett út, elhagyva Lyn¬ 
borough parkját, délnyugati irányban vezet 
tovább, a mocsarakon át Filbybe, egy kis fa¬ 
luba, melynek talán háromszáz lélek a lakója. 
Körül és mögötte nagy mocsarak terjednek 
egészen Easthorpig, melyek gazdagok termé¬ 
szeti szépségekben és sporthelyekben, de a 
melyek a kis telepet, a kastélyt és Grangeot 
jobban elvágják a külvilágtól, mint a meny¬ 
nyire manapság a távolság képes volna. A temp¬ 
lom, két-három apró bolt, egy csendőr, ez ta¬ 
lálható Filbyben; a mi ezen felül szükséges a 
test kényelmére vagy a lélek fentartására, an¬ 
nak Easthorpból kell jönnie, a mocsarakon át. 

Még egy dolgot kell megemlítenem; fontos¬ 
sága miatt legutoljára hagytam. Megemlítettem 
egy kaput, mely Nab Grange területéről a ten¬ 
gerpartra nyílik. A belépő, ha Grangeba akar 
menni, követi az utat, mely mintegy kétszáz 
yardnyira egyenes irányban halad, majd jobbra 
kanyarodik, s egyúttal a ház homlokzatához 
vezeti. De az út folytatódik, — igaz, hogy kes¬ 
kenyebb lesz, míg végre füves ösvénynyé válik, 
de azért tisztán látható, — átvág a mezőkön, 
a mintegy száz yardnyira levő kiszáradt sövény¬ 
kerítésig, mely Nab Grange kertjét köríti s jól 
látható Grange ablakaiból; s azután tovább 
vezet, az erős kőfalig, mely a grangei uradal¬ 
mat elválasztja a nyugati országúttói. Ez a fal 
épen a scarsmoori főkapuval szemben áll, s 
ezen a ponton kapu van a falban, melyen át 
kell menni az utasnak, hogy az országúira 
jusson. 

A kapu ott van, s e helyen mindég is volt 
kapu; ez legalább kétségtelen. Az is biztos, 
hogy a kastély lakóinak, ha gyalog akarnak 
eljutni a tengerpartra, fürdeni vagy más szóra¬ 
kozás czéljából, feltétlenül legjobb, legrövidebb 
és legkényelmesebb az az út, mely ezen a ka¬ 
pun keresztül vezet, átszeli a grangei birtokot 
s a grangei kapun a partra nyílik. Körül, az 
országúton háromszor annyi időbe kerül az 
út. Már most: júniusban vagyunk; Lynborough 
lord jogain csorbítást nem tűrő ember, s rend¬ 
kívül szeret fürdeni. 

Viszont az is valószínű, hogy a marchesa 
di San-Servolo - - Nab Grange ezidőszerinti 
tulajdonosa — nem szívesen látja, ha tudta és 
beleegyezése nélkül idegenek járnak a birto¬ 
kán, ablakai alatt. Hogy ő ladysége tényleg 
így gondolkozott, ezt bizonyítja az a tény, 
hogy ezen a júniusi vasárnap reggelen Irous 
kapitány és Stillford, gyalog térvén vissza a 
filbyi templomból, a scarsmoori telken keresz¬ 
tül, a grangei mezőkre vezető utat szilárdan 
ellakatolva találták. Mivel erről nem volt tudo¬ 
másuk, át kellett kapaszkodniuk a kapu felett, 
miközben véletlenül széttúrták, de azután óva¬ 
tosan visszahelyezték a tüskés rekettye ágakat, 
melyeket a marchesa tiszttartójának a buz¬ 
galma helyeztetett a fal tetejére. 

- Talán tolvajok jártak erre? — kérdezte 
Irous. 

Lehetséges, - - felelt Stillford, mialatt 
mosolyogva igazgatta a gátat a legelőnyö¬ 
sebbre. 

A grangei expedicziónak be kellett vallani, 
hogy a templomban senkit sem láttak a kas-
télybeli társaságból; e tekintetben hát felsül¬ 
tek. Igaz, hogy a templomban tekintélyes számú 
cselédség ült a padban, de a négyszögletes 
tölgyfa padszék a szentélyben, rézrúdról lelógó 
vörös függönyeivel s hátterében a kandallóval, 
üresen állt. A két férfi elmesélte, hogy Scars-
mooron keresztül hazafelé jőve, találkoztak 
egy magas, erős úrral, az arczát különféle¬ 
képen irták le, az egyik ködben lenyugvó nap¬ 
hoz, a másik vörösréz serpenyőhöz hasonlí¬ 
totta. 

- Keménylem, nem Lynborough lord volt,— 
rázkódott össze a kis Dufaure Violet. Ő és miss 

Gilletson kocsin jöttek haza az országúton, s 
a déli kapun, a főúton érték el Nab Grangeot. 

Stillford a marchesánál volt. Csendesen be¬ 
szélgetett vele, a rendes társalgási hangon. 

- Megmondhatta volna, hogy kulcsot vi¬ 
gyünk magunkkal,— mondta szemrehányóan. — 
Az a tövises rekettye nagyon árt az ember ün¬ 
neplőjének. 

- Olyan hivatalosan fest, nemde ? — mo¬ 
solygott a marchesa. 

- Oh, rendkívül! Mikor tétette oda ? 
- Tegnapelőtt. Azt akartam, hogy mindjárt 

legelejétől ne legyen félreértés, így legköny-
nyebben útját vágom minden kellemetlen¬ 
ségnek. 

- Lehetséges. - - Stillford kételkedni lát¬ 
szott. - - Kész a bíróság elé vinni az ügyet, 
marchesa ? 

- Ez aligha lesz szükséges, ugy-e ? 
- Nos, én megmondtam, nagyon kétséges, 

van-e joga elzárni az utat előtte. 
Egy csomó nekem érthetetlen dolgot 

mondott el, - - felelte a marchesa kissé bo-
szúsan. 

Stillford nevetve vállat vont. Nem jó előre 
látni a bajt. Lehet, hogy Lynborough lord az 
egészet észre se veszi. 

Délután a marchesa vendégei golfot játszot¬ 
tak a mezőkön, meglehetősen rósz, hepe-hupás 
pályán. Miss Gilletson aludt. Maga a marchesa 
megmászta Sandy Nabot, s szemügyre vette 
helyzetét. Az ezredes kétségtelenül szívesen 
vele tartott volna, de nem szólíttatott fel erre. 

Heléna Vittoria Mária Antónia, marchesa di 
San Servolo most huszonnegyedik évében volt. 
Olasz atyától és angol anyától származván, 
kezét atyja hazájában kötötte le, de szive anyja 
hazájáé maradt. A marchesenek második fele¬ 
sége és pénzbelileg utolsó menedéke volt; 
mindkét irányban megédesítette annak utolsó 
éveit. Szerencsére — és nagyjából senki sze¬ 
rencsétlenségére - - ezek nem számosan vol¬ 
tak. Nem volt ideje, hogy tönkre tegye felesége 
ifjúságát s öröksége egy kis részénél többet 
eltékozoljon. A marchesa özvegyen maradt, 
mostohája egy felnőtt olasz ivadéknak, a ki 
örökös ura volt a várkastélynak az Appenine-
ken. Avarát nagyon szerette, de még jobban 
nem szerette mostoha gyermekeit (a legifjabb 
az ő korában volt). Anglia — anyja hazája -
menedéknek tűnt fel előtte. Eöviden, nagyon 
V étes volt, hogy visszatér-e valaha Olasz¬ 
országba ? 

Nab Grange eladó volt. Valaha a Caverlyk 
őseinek a birtokában volt (a család századokon 
át előkelő helyet foglalt el a vidéken, bár ne¬ 
messége még nem volt) s özvegyi hajlékul 
szolgált, míg egy rósz kimenetelű futtatás rá 
nem birta az akkori lovagot, hogy eladja 
mr. Crossnak, Leedsből. A Crossoké volt het¬ 
ven éven át. S akkor az utolsó Cross hitelezői 
eladták a marchesának. Ez az utolsó tulajdo¬ 
nos csere egy évvel Lynborough hazatérte előtt 
történt. A «parti út», a mint említettem, csak 
két napja volt elzárva. 

A marchesa e pillanatban nem gondolt épen 
az útra. Sem valami más határozott dologra. 
Inkább, míg szemei az ingoványról a tengerre, 
az égbolt nagyszerű egyformaságáról a sokszínű 
föld elragadó változatosságára, a grangei me¬ 
zőkről (a part közelében az egyik smaragdzöld 
pont viszfényét Sandy Nab kellemes lejtőjének 
köszönhette) a szürke scarsmoori kastélyra té¬ 
vedtek, szivében az elégedettségnek és vágya¬ 
kozásnak az a nagyszerű keveréke volt, melyet 
az ifjúság érzése s egy szép nap (ennek is meg¬ 
vannak a maga ködös követelései) oly könnyen 
felébreszt. Az ifjúság szépséggel párosulva önző 
lesz; vádolja a világot, s az égi törvényszék 
előtt panaszkodik a tényekre. A marchesa el 
volt ragadtatva Nab Grangetól, — hálás volt 
a természetnek, nem volt elégedetlen önmagá¬ 
val, — de a társasága nem elégítette ki. Ez 
hát ő? Nem épen, de objektíve e pillanatban 
ilyen. Tűnődött rajta, hogy a vendégei, ez az 
egyetlen, a mit az ifjúsága és a szépsége -
nem is említve, a mit a múltban tűrt a mar-
ehese mellett, — jogosan követelhet. 

S ekkor látomásszerűen szétválasztva az 
eget, határt vonva égbolt és föld között, meg¬ 
jelent előtte egy magas, karcsú alak, fejvonalai 
élesek, mintha művész vésője metszette volna. 
A profilját mintha márványból faragták volna; 
a színárnyalatok csak a hajából és szakállából 
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eredtek. A férfi menés közben halkan dudolt 
egy szerelmi dalt, de nem pillantott a marchesa 
felé. 

Ez hirtelen felült. «Ez lenne Lynborough 
lord?» gondolta, és mosolygott. 

(Folytatása következik.) 

HARCZ EGY KEHELY KÖRÜL. 
Nagy harcz és háború folyik mostanában 

Kolozsvárt az u. n, Eákóczi-kehely birtokáért. 
E harcznak előzményei röviden a következők. 
A kolozsvári református egyház pénzszűkében 
lévén, már 1908-ban felajánlotta a birtokában 
lévő remek zománczos kelyhet, mely az erdélyi 
magyar ötvösségnek egyik legszebb terméke, 
az Erdélyi Múzeumnak megvételre. A múzeum 
igazgatósága örömmel fogadta az ajánlatot és 
a kultuszminisztérium megbízásából alkudo¬ 
zásba bocsátkozott a református egyház ki¬ 
küldöttjeivel, meg is egyeztek 80,000 koroná¬ 
ban. Időközben azonban a fizetési módozatok 
miatt nézeteltérések merültek fel. Különösen 
miután egy külföldi gyűjtő kétannyit igért a 
kehelyért, a magyar kormány pedig a politikai 
zavarok miatt elhalasztotta a megvételt. Arról 
van tehát most szó: a református egyház haj¬ 
landó-e várni és hazafiságból esetleg olcsóbban 
is magyar múzeumba juttatni e nemzeti erek¬ 
lyét, vagy csak pusztán anyagi érdekét nézve, 
a többet kínálónak odaadni? 

A szinaranyból készült kehely, mejyet itt 
rajzban is bemutatunk, erdélyi zománczművel 
és 18 vert domborművel (Krisztus kínszenve¬ 
désének története) van diszítve. Broser István, 
kolozsvári ötvösmester készítette 1640-ben és 
II. Eákóczi György fejedelem ajándékából ke¬ 
rült a kolozsvári református egyház birtokába. 

Dr. Gh/árfás T. 

A HÉTRŐL. 
Az utolsó hét. Nem az utolsó hét a világ el¬ 

pusztulása előtt, hanem csak az utolsó hét az 
alkotmányos harcz döntő nagy napja: a válasz¬ 
tások előtt. A közeledés a döntéshez mindig az 
izgalom növekedését és fokozódását jelenti. Ennek 
láthattuk a példáját a minapában is, mikor a 
Halley-üstökös közeledése mozgatta meg és fe¬ 
szítette a lelkeket. A választási harcz izgalmának 
ezúttal igazán nem lenne szüksége emelkedésre 
vagy fokozódásra. Elég ideje volt az izgalom fej¬ 
lődésének, de külömben is csodálatosan fejlett 
volt már abban a pillanatban, a mikor megszü¬ 
letett. Inkább az lenne a kívánatos, ha a döntés 
előtt valamit meghalkulna az indulat. Ha a szen¬ 
vedelem lehiggulna ünnepiességgé. Volt idő és 
alkalom elég az - - elfáradáshoz. De — a képvi¬ 
selőjelöltek tudnának erről sokat beszélni - - a 
választó mindent tud, csak elfáradni nem. A vá¬ 
lasztó akkor is fáradhatatlan, mikor a jelölt már 
sokkal jobban szeretné, ha elfáradt volna. De 
ilyenkor rendesen csak a jelölt roskadozik a ki¬ 
merültségtől és csak ő az, a ki szeretne már le¬ 
feküdni. A mi nem is csoda. Ha képviselőnek 
lenni is olyan fáradságos mesterség lenne, mint 
jelöltnek lenni, csak akrobaták és díjbirkózók pá¬ 
lyázhatnának a törvényhozói díszre. Némelyik ke¬ 
rület minálunk egy egész kis ország. A míg a 
jelölt összes falvait bejárja, végigszónokolja és 
lekezeli, hetek munkája. És ez alatt az idő alatt 
helyt kell állnia fizikummal, szóval, értelemmel. 
Friss kell, hogy legyen a tartása, a gondolata. 
Nem szabad kifogynia (a zsebéről nem is szólva) 
a kedvből, a harczos és meggyőző készségből, az 
ötletből, az energiából. És mennél többre van 
szüksége mindebből, vagyis mennél hevesebb a 
csata, a melyet meg kell vívnia, az eredmény ter¬ 
mészetesen annál kétségesebb. És bizony vajmi 
kevés ember éri be azzal a filozófiával, a mivel 
egy vidám és jólelkű jelölt vigasztalta magát meg 
a barátait, mondván : - Nem kell sajnálni a fá¬ 
radságot, hiszen okvetetlenül lesz eredménye. 
A választás után mindenesetre jobb lesz. Mert 
most senkinek sincs mandátuma, akkor meg lesz 
négyszáztizenháromnak. Tehát valamivel mégis 
csak több boldog ember lesz az országban! 

A KOLOZSVÁRI KÉP. EGYHÁZ RÁKÓCZI-KELYHE. 

Az eljegyzési törvény. Ha csakugyan törvény 
lesz az amerikai javaslatból, a melyért most olyan 
viharos agitáczió folyik odaát az Újvilágban, an¬ 
nak ez lesz a szabatos czíme: Törvény az eljegy¬ 
zés komolyságáról. Mert ez a törvény, a melynek 
az lenne a fő-paragrafusa, hogy az eljegyzést föl¬ 
bontani csak a kézfogótól számított egy esztendő 
eltelése után lehet, nem az eljegyzést magát védi, 
hanem ennek az aktusnak a komolyságát. Az ame¬ 
rikai Egyesült-Államokban statisztikát csináltak 
róla, hogy ezer kézfogó közül csak ötvenet követ 
esküvő. Az eljegyzések kilenczvenöt százalékában, 
a hogy Budapesten mondják «visszaniegy a párti.» 
Ebben a jelenségben kétségtelenül van valami, a 
mire semmiképen se lehet büszke az amerikai 
erkölcs. Legalább is egy nagyfokú léhaság: egy 
komoly lépés komolyságának és hitelének óriási 
mértékű megcsökkentése. A hol az eljegyzés jó¬ 
formán semmit se jelent az obligo vállalása te¬ 
kintetében, ott egy igen súlyos veszedelem kisérti 
és fenyegeti folyton a társadalom erkölcsét, mert 
hiszen a kézfogás természetszerűen bizonyos jo¬ 
gokat ad a családi érintkezésben, a melyeknek a 
használata visszaélés, ha az eljegyzés nem volt 
egy komoly elhatározás következése. A világon 
mindenütt megesik, hogy eljegyzések felbomlanak 
és ezeknek az eseteknek legnagyobb részében jobb 
is, hogy felbomlanak, mert egy illúziót vagy té¬ 
vedést eltemetni nem olyan gyászos, mint bol¬ 
dogtalanná lenni. Már pedig a jegyesek nem azért 
hagyják el egymást, mert arra jöttek rá, hogy 
boldogok lehetnek egymással. Hanem épen ellen¬ 
kezőleg. De a hol uzussá lett az eljegyzések föl¬ 
bontása, a hol ez a rendes és az ellenkezője a 
kivétel, ott a társadalom rendje beteg és orvosolni 
kell. Az eljegyzési törvény, úgy, a hogyan kon-
templálják, elér annyit, hogy legalább bizonyos 
szabadságvesztéssel bünteti azt, a ki kellő ko¬ 
molyság nélkül lép a házasság pitvarába, vagy 
kellő ok nélkül akar onnan — visszaugrani. Mert 
egy esztendeig ott kell rostokolnia. De az eljegy¬ 
zés komolyságánál fontosabb föladat, a mennyire 
lehet, megvédeni a házasság boldogságát És en¬ 
nek a föladatnak az érdekében talán többet hasz¬ 
nálna, ha azt írnák törvénybe, hogy nem jegyez¬ 
hetik el egvmást azok, a kik legalább egy esz¬ 
tendeje nem ismerik egymást. Sokat bizonyára ez 
a törvény se érne, de hol az a bölcs, a ki meg 
tudja alkotni a boldogság paragrafusát? 

A fez. A kik megmosolyogni valónak vagy -
reakczionáriusnak tartják a török belügyminiszter 
szigorú hangnemben megfogalmazott rendeletét, 
a mely keményen megtiltja a török iskolásfiuk¬ 
nak, hogy a fez helyett európai formájú kalapot 
hordjanak, azok egy kicsit felületesen Ítélnek erről 
a dologról. A török belügyminiszter nem reak-
czionárius, hiszen azok közül a férfiak közül való, 
a kik egy diadalmas forradalommal kiemelték ha¬ 
zájukat a ráparancsolt középkor maradiságából és 
annak a kormánynak a tagja, a mely modern 
intézményekkel egy modern hatalommá szervezte 
át az ottomán birodalmat. Ez a rendelete tehát 
nem reakcziós gondolkodásának bizonyítéka, ha¬ 
nem épen ellenkezőleg: azé az igazán fölvilágo-
sult és érett fölfogásé, a mely tudja azt, hogy a 
modern haladással nem ellentétes dolog, de kí¬ 
vánatos és becses velejáró a nemzeti karakter, a 
nemzeti sajátosságok féltékeny megőrzése. Hogy 
a török ember észrevehető módon megmaradjon 
töröknek, a minthogy például az angolon azonnal 
észre kell venni, hogy angol, mert a mi a szo¬ 
kásában, erkölcsében, ízlésében sajátos, sőt talán 
különös is, ahoz nemzeti önérzete teljes erejével 
ragaszkodik, azt ennek az önérzetnek egész büszke 
hatalmával őrzi és környezi. Mikor a khinai kor¬ 
mány ezelőtt talán egy vagy két esztendővel do¬ 
kumentálni akarta Európának azt, hogy most már 
a modern fejlődés útjára akarja vinni az országot, 
erre jobb és hatásosabb eszközt nem talált, mint 
egy rendeletet, a mely minden állami hivatalnok¬ 
nak eltiltotta az ősi nemzeti hajdísz: a czopf vi¬ 
seletét. Ennél a liberális rendeletnél mi a török 
miniszter reakcziós rendeletében több modernsé¬ 
get és fölvilágosodottságot érzünk. Mert nem a 
czopfot és a fezt kell lereformálni, hanem azt 
kell átalakítani, modernné és megvilágosodottá 
tenni, a mi a czopfon innen és a fez mögött van: 
az értelmet, az agyat, a gondolkodást. A fez alatt 
a fölvilágosodott, modern gondolkodás épen úgy 
elfér, a hogyan elfért az, a melynek uralmát a 
fezért most síkra szálló miniszter és társai verték 
le hazájukban. A nemzeti izlés formáit és alko¬ 
tásait nem szabad a maradiság jelvényei gyanánt 
gúnyolni vagy irtani, mert a művelődést és hala¬ 
dást nem jelenti a belőlük való kivetkőzés. Ez 
csak a nemzeti önérzet és büszkeség gyöngeségé-
nek vagy leromlásának mutatója. 

* 

A nevezetes dátum. Akár átgurultunk május 
tizeiinyolczadikának éjszakáján a Halley üstökös 
ezüst legyezőjén, akár nem, az bizonyos, hogy a 
május tizennyolczadika jól járt ezzel a kométával. 
Nevezetes dátum lett belőle. És pedig nem csak 
azzal, a mi most történt vagy nem történt rajta, 
hanem az úgyne'vezett búvárok kegyelméből egyéb¬ 
ként is. Mert ezek a búvárok, a kik nem a ten¬ 
ger mélyén, hanem a különböző lexikonok anya¬ 
gában kotorásznak, kibuvárkodták, hogy a május 
tizennyolczadika kiemelkedő dátum akkor is, ha 
nem kapaszkodik bele a Halley üstökös sleppjébe. 
Május tizennyolczadikán ugyanis sok minden ne¬ 
vezetes és fontos dolog történt már, a mióta his¬ 
tóriát és krónikát Írnak és történt bizonyára ak¬ 
kor is, a mikor még ilyesmit nem irtak. Nagy 
emberek születtek és nagy emberek haltak meg, 
háborúk indíttatlak és békék köttettek ezen a 
napon: május tizennyolczadikán. A följegyzések 
és történelmi adatok helyességét vagy hitelességét 
kétségbe vonni nem lehet. Ezek a jelentős dol¬ 
gok valóban mind május tizennyolczadikán estek 
meg. Ez bizonyos De egészen bizonyos az is, 
hogy ha nem május tizennyolezadikának, hanem 
május tizenötödikének, vagy bármelyik hónap 
bármelyik napjának múltját revideáljuk, kiderül, 
hogy hasonló nevezetességek ezt a multat is csa¬ 
patosan díszítik. Mert a kalendárium igen régi 
família, a napok rengetegszer virradtak már föl 
és temérdek nagy, nagyobb meg legnagyobb ese¬ 
mény született meg a világ múltjában. Nincs 
olyan nap, a melyet kiváló emberek születése 
meg halála, háborúk indítása és békék megkötése 
meg ne jegyezett volna. Nem az tehát a kiemel¬ 
kedő, a jelentős vagy rejtelmes erőket tartogató 
dátum, a mely tele van jegyezve, hanem az, 
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a melyről azt lehetne kimutatni, hogy - - még 
üres a rubrikája. Ha még egy ilyen dátum, egy 
ilyen nap akadna a kalendáriumban, akkor több 
okunk lenne rá, hogy ezen a napon aggódó szem¬ 
mel nézzük az eget, akár jár üstökös rajta, akár 
nem. De próbálja meg csak valaki, hogy ilyen 
dátumot találjon! 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Magyar földön. Bársony István új könyve a 

legszebb magyar díszművek egyike újabb iro¬ 
dalmunkban. Tartalma huszonnyolcz természeti és 
vadászkép a magyar földről, megannyi színes, erő¬ 
teljes ecsettel festett plein-air festmény. Az Író¬ 
ból a rajongó szeretet beszél a természet iránt, 
de nem az az üres rajongás, a mely áradozik a 
nélkül, hogy egy-két általánosságon kívül valamit 
is meglátna, hanem a komoly, érett férfi benső 
szeretete, a mely mennél több érzést visz bele 
tárgyába, annál jobban igyekszik megismerni. Bár¬ 
sony olyan ismerője a magyar tájnak, mint keve¬ 
sen, minden életjelens.'ge, állat és növényvilága 
egyaránt érdekli, meglátja a látszólagos mozdulat¬ 
lansága alatt nyiizsgő rejtett életet, egyformán 
fogékony a nagy színfoltok s az apró vonások 
szépségei iránt, szeretete nem tesz különbséget az 
Alföld és a hegyvidékek között. S a finoman ki¬ 
dolgozott prózának mestere lévén, szemléletét, a 
tájakból nyert hangulatait teljesen közölni tudja 
velünk, át tudja árasztani ránk. Néha csak tájat 
rajzol, a modern tájképfestők módja szerint, egy 
egységes hangulatba foglalva össze az egész tájat, 
hogy ez a hangulat elevenítse meg, néha valami 
történet szinterévé teszi s ekkor a táj a történet 
hangulatába kapcsolódik bele, néha az állatvilág 
valamely jelensége kerül a középpontba s ilyen¬ 
kor vadászkép lesz belőle. E vadásztörténeteket és 
képeket az teszi leginkább rokonszenvesekké, hogy 
bennük is a természet érdekli elsősorban az írót, 
az a közelség, a melybe a vad felkeresése és meg¬ 
figyelése révén a természettel jut. A könyvhöz 
legjelesebb tájképfestőink egyike, Olgyay Ferencz 
rajzolt egy sereg művészi illusztrácziót, kezdő¬ 
képeket, műmellékleteket, valamennyi nemes művé¬ 
szettel van megrajzolva 

Petőfi-tanulmányok. A Petőfi-irodalom nagy 
tömegéből, mely újabban szinte már eláraszt s 

tartalmának sekélyességével szinte már a ponyva¬ 
irodalom jellegét kezdi magára ölteni, nagyon 
rokonszenvesen válik ki Hartmann János kis 
könyve, mely Petőfi-tanulmányok czim alatt je¬ 
lent meg. A tanulmányok írója a Gyulai Pál 
iskolájából való nemcsak annyiban, hogy az ő 
folyóiratában jelentek meg eredetileg a tanulmá¬ 
nyok s a feledhetetlen írónak is vannak ajánlva, 
hanem annyiban is, hogy Gyulai Petőfiről szóló 
munkáinak alapjára épít s megfigyelő módszerén 
is meglátszik ezeknek hatása. Néhány vonással 
vázlatos képet ad a költő egyéniségéről, foglalko¬ 
zik fiatalkori pesszimizmusával, ifjúkori verseinek 
a kor divatjától való függésivel, szerelmeivel, 
lyrájának egyéb motívumaival: szülői iránti szere¬ 
tetével, tájképeivel, hazafiságával, a szabadsághoz 
való viszonyával, a népdaltól való függésével s 
a végén a Szeptember végén-i fejtegeti. A mint 
láthatni, Petőfi pályájának és költészetének legtöbb 
fontos pontját érinti. Többnyire csak érinti, nem 
mélyed teljesen bele — ezt tanulmányainak ter¬ 
jedelme sem engedi meg - - úgy hogy a kép, 
melyet Petőfiről ad, meglehetősen vázlatos. Inkább 
egyes vonásokat kapunk, mint teljes, kifejező lelki 
arczképet s a tanulmányok hatása inkább az apró 
finomságokban van, mint a jellemzés erőteljes, 
megragadó voltában. Az iró inkább eszthetizál, 
mint jellemez ; eszthetizálása nincs némi iskola-íz 
nélkül; fejtegetéseinek nincsenek széles távlatai ; 
nem a művészszemmel néző művész magatartá¬ 
sában áll a költővel szemben, hanem a köznapi 
ember csodálkozó magatartásában, a ki a köl¬ 
tőben valami idegenszerüt, valami az emberiből 
némileg kikapcsolt lényt lát. Nem ragadja meg 
a költőt mélyen, egyénisége gyökereiben; nem 
elég mélyek a tanulmányai. Ezzel szemben azon¬ 
ban jelentékeny jótulajdonságok is állanak, külö¬ 
nösen pedig megfigyelésének finomsága, a mely-
lyel a költőnek sok rejtett szépségét találja meg 
s reveiálja olvasója előtt s melyből egész serege 
támad a találó s élénk, friss fogékonyságra valló 
megjegyzéseknek. Ezeknek szempontjából nézve, a 
tanulmányok értéke magukban véve is jelentékeny, 
sok értékes adalékkal járulnak hozzá a Petőfiről 
való s még csak ezután megalkotandó végleges 
képhez. Az Írónak kiváló érdeme az is, hogy 
kritikushoz illő elfogulatlansággal áll szembe a 
költővel, tudja, hogy minden kép fényből és árny¬ 
ból áll, nem megy bele a költő émelygős magasz-
talásába, melylyel újabb Petőfi-íróink jó része 
leplezni szokta kritikájának fogyatkozásait s mégis 

nemcsak elevenebb, hanem szivünknek is ked¬ 
vesebb képet ad Petőfiről. A könyvhöz az illusz-
trácziókat Pállá Jenő készítette, bizonyítékául 
annak, hogy a modern illusztráezió is mily köny-
nyen merevedhetik sablonná. 

Ezüst hárfa. Erőcli Ernő, az ismert nevű zene¬ 
művész és ónektanár Ezüst hárfa czimű dalos-
könyvének most jelent meg harmadik kötete, har¬ 
madik, teljesen átdolgozott kiadásban. Ez a kötet 
művészies két- és háromszólarnu énekeket tar¬ 
talmaz. Az egyes énekeket Erődi rendkívüli gonddal 
gyűjtötte össze, könyve elsősorban iskolai haszná¬ 
latra készülvén, ügyelnie kellett a psedagogiai szem¬ 
pontokra is. Maga gyűjtötte a modern költők 
verseiből, évtizedeken át való fáradozással, a 
psedagogiai szempontból is kifogástalan szép szöve¬ 
geket, elküldözgette azokat zeneszerzőinknek, a kik 
hajtottak buzdító szavára és e könyvben foglalt 
szerzeményeikkel foglalták el először helyüket a 
gyermekdal-költészetben. Ilyformán Erődi könyve 
a magyar dalnak rendkívül gazdag anthologiája 
lett; aíig van jelentékenyebb költőnk, a ki szöveg¬ 
gel, zeneszerzőnk, a ki dallammal ne szerepelne 
benne s a külföldi legkiválóbb dalköltők műveit 
is fölveszi gyűjteményébe. A könyv kiállítása is 
tetszetős, a hangjegyek metszése szép tiszta, az 
egyes szakaszok előtt Mühlbeck Károly csinos 
rajzai láthatók. Eredetileg iskolai czélokra készült, 
de kedvére lehet mindenkinek, a ki a magyar 
dalt szereti. 

A «Jő Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja legújabb, május 29-iki számá¬ 
ban találjuk Benedek Elek és Tf.lekes Béla verseit, 
Szemere György elbeszélését, Dörmögő Dömötör, 
a képviselőjelöltté váló maczkó utazásait Sebők Zsig¬ 
mondtól. Altai Margit kedves gyermekszindarabját, 
Garay Ákos képét, Schöpflin Aladár czikkét a kor¬ 
mányozható léghajóról (képekkel), Séta Budapesten 
rovatot, Rákosi Viktor regényét, a szerkesztői üze¬ 
netet, rejtvényeket stb. A Jó Pajtás-i a Frank¬ 
lin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 
2 korona 50 fillér, egyes szám ára 20 fillér. Mu¬ 
tatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhiva¬ 
tal. (IV. kér. Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Magyar földön. Természet és vadászat. Irta 

Bársony István. Olgyay Ferencz képeivel. Buda¬ 
pest, Athenaeum ; ára díszkötésben 28 korona. 

Petőfi-tanulmányok. Irta Hartmann János. 
Budapest, Franklin-Társulat; ára 3 korona. 
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Vegyen SVAIGZI SELYMET! 
Kérjen mintákat tavaszt és nyári újdonságainkról ruhára 
és blúzra: Diag-onale, Crépon, Surab, Molre, Crépe 
de Chine, Poulards, Monsseline 120 cm. széles mete 
renként 1.20 koronától kezdve, feketében, fehérben, egy¬ 
színűben és színesben, továbbá hímzett blúzok és ruhák 
batisztból, gyapjúból, vászonból és selyemből. Csakis 
garantált szolid selyemszöveteket árusítunk közvetlen 
magánosoknak bérmentve és etvámolva a lakásba. <> 

. SGHWEIZER & Co„ LUZERN D 23 (Svaicz.) . 
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító. 

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. 
Húgyhajtó hatású! 

Tímeáiéi! Etnnitn emésztheti! 
T«l|ii« tinta ! 

Kfiffinio asrányvitkfresl-KÍ's*kbtn rayy a 
Stmyt- Lipócei Salrattrrfurrai- Váilnltnntil 

Budapclt, V. Kmlalf-rntrarl ,1 

Mielőtt divatos női 
kézitáskái és lartós utibörindőt vásárolna, ugy 
kérem tekintse meg a saját készitményii bőrönd 
és bördisjmüáruiraat, meljtk nagy választék¬ 
ban kaphatók a raegnagjobbiloU helyiségemben 

Csángónál, Múzeum-kőrút 5, 
; : A czim fontos II : : 

Kapható mindenütt, egy tiibus Ara 5O Hllér. 

BÖRHAMLASZTAS 
A modern kozmetika csodája. 
Hámlasztás által a foltos, tarka bőr megtisztul; a 

vastag, kérges bőr megpuhul; az egyenetlen, rücskös, 
bibircses bőr iiiegsimul ; az öreg bőr megGatalodik, ró¬ 
zsás, üde lesz. 

A 18 év óta fönnálló 

Kozmetikai Gyógyintézetben 
melyet «lr. Jutassy József bőrgyógyász, egészség-
tantanár vezet, egy hétig tart egy arc/hámlaszt ás. 

A ki az intézetet nem látogathatja, az megveszi 
= Borhámlasztó készlet = 
neve alatt összeállított ártalmatlan hámlasztó szerein¬ 
ket (folyadék és kenőcs, dr. Jutassy receptjei szerint' 
g a bő használati utasítás alapján önmaga végzi a sike¬ 
res bőrhámlasztást, mely azonban drasztikus és feltűnő. 

A Bőrháiulasztó készlet elmulasztja a tág bőr-
pórusokat a bennük ülő évtizedes mitesszerekkel együtt; 
eltünteti a pattanások nyomait; elsimítja a leucsefol 
tokát és a kisebb sebhelyeket (himlőheiy); leszedi a 
legmakacsabb tzeplőt és májfoltot; a lángvörös rózsa¬ 
pattanást és a kékes borvirágot is letarolja. 

Bőrhámlasztó készlet ára 5 korona és kapható 
minden nagyobb gyógyszertárban s drogériában, Direkt 
rendelhető utánvéttel ezen a rziuien : 
Kozmetikai Gyógyintézet 
Budapest, IV., Kossuth Lujos-u. 4.1. «>m. 

3 ÜJ SZÓ... 
„ALTVATER" 

GESSLER 
BUDAPEST. 

FELÜLMUUmTUi, 
mert asszonyok, leányok tiszta, fiatal, 
üde arczot kapnak Y n á r T n f l T n q í 
pár nap alatt, haa UIHi l I I l t t rUBl 

LILIOMRCZKENMT 
használják. Nem szabadna oly háznak lennie, 
a hol este, reggel nem ^ A r r n a r n q i 
a oaodás hatású 1110111111 TŰ 81 

LILIOM-SZAPPANNAL 
mosakodnának. Kis tégely l korona. Nagy tégely 
2 korona. Szappan 80 fillér. Liliom-púder (3 szín¬ 
ben) 1 korona 2O fillér. — Egyedüli készitő: 

Dr. REISMAN ÖDÖN 
gyógyszertára, Mármarossziget, Erzsébet-főtér H . 
Postai rendelések még aznap elintéitelnek. 

KÍNA BORA VASSAL 
_,„—ilkus kiállítás 1906 Leg-ma^asabb kitűnt. 
Erősitőszer gyengélkedők, vérszegények é» 
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ides;-
1Í6UÖ erősítő és v é r j a v i t ó szer. 
Kitűnő IL ÖOOO-nél több or»osi vélemény. 
I. SerravalU, «. fc tir. tinr\ náiiitó Trieste-Barcalt. 

Viiirolhali t gyógyszertárakban félliteres DTegekbw 
K S.60, lilém avegekbe. K 4.80. 

valamennyi orvoii liliöníl«Tv«ppinnIin| 
pikl Hrt Uri.l fa u ( I t.. u l t i u l Mlttl t r t k l ' l 

Eri tofjunát «ok milIU dwmb! HaponU eütmtrj lr«u>kl 
S Ulundlj éi 10 ma?- «• ndnirim! : ltmdl ét 10 ftnaj- it «rt«Ur*m! -

Fenek pontotu Ogyclnl • névre «• ndtjegyre: Slcckenplerd 
» . l . i ^ r a . t » n i C T i r V « W « 

Ezüst hárfa. Daloskönyv iskolai használatra. 
Szerkesztette Erődi Ernő. Budapest, Lampel E. 
(Wodianer F. és fiai); ára 2 korona 80 fillér. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Alsóborsai 

CSORBA JÓZSEF, volt 48-as tizedes, később honvéd¬ 
százados 80 éves korában Nemesócsán. — Bonczod-
földi LUKÁCS SÁNDOR, mérnök, nyűg. posta- és táviró-
számtanácsos 78 éves korában Váczon. — CSORVÁSSY 
ISTVÁN, a nagyszalontai függetlenségi pártnak hosszú 
éveken át volt elnöke Nagyszalontán. — SZEGLETHY 
GÍÖBGY, Veszprém város polgármestere egy ope-
ráczió következtében Budapesten. — EHÓDY ALAJOS, 
Bártfa város polgármestere 59 éves korában Bárt¬ 
fán. — HÉRICS MÁRTON, kisbéri plébános a Kéczey-
klinikán 55 éves korában Budapesten. — LUKÁCS 
ANTAL dr., római katolikus áldozópap, 54 éves korá¬ 
ban Abrudbányán. — PODHRAGYAY PÁL, prépost plé¬ 
bános, Selmeczbányán. — BINDER ANDRÁS, dr., kano¬ 
nok, szatmári egyházmegyei alapítványi gondnok 
és papnöveldéi rektor 62 éves korában Máramaros-
szigeten. — BRETH GYULA, kerületi esperes, boldog-
keresztúri plébános 53 éves korában. — HORVÁTH 
JÓZSEF, honvédhadnagy 24 éves korában Debreczen-
ben. — CSIDA IMRE, a Csida Imre és társa czég bel¬ 
tagja 44 éves korában Budapesten. 

THUN-HOHENSTEIN MATILD grófné, szül. Nostitz-
Eienek grófnő, csillagkeresztes hölgy, néhai Erzsé¬ 
bet királyné udvarhölgye 79 éves korában Szalcz-
burgban. — Ozv. Kőmj átszegi SZENTKIRÁLYI ZSIG-
MONDNÉ, szül. Hofman Amália 83 éves korában Ko¬ 
lozsváron. — Bán PATAY ANDBÁSNÉ, szül. Láner 
Ilona 73 éves korában Abbáziában. — DIAMANT 
MÓRNÉ, szül. Klein Szerén 77 éves korában Bécs¬ 
ben. — Özv. MACHAN JÓZSEFNÉ, szül. Schieting Ilona 
69 éves korában Budapesten. — Özv. kibádi ÓBBAN 
JÓZSEFNÉ, szül. Himmelstein Eóza 64 éves korában 
Kolozsváron. — CSIKÓS MIHÁLYHÉ, szül. Konkusz 
Júlia 61 éves korában Budapesten. — Özv. WAGNER 
VILIBALDNÉ, szül. Czobor Anna 64 éves korában 
Imelyen. - - PIÜFSICH PBIGYESNÉ, szül. Krajcsovits 
Gabriella 62 éves korában Budapesten. — Marton-
falvaiNAGY MIKLÓSNÉ, szül. Goltz Ilona bárónő Szom¬ 
bathelyen. - - Özv. PÓKA KÁLMÁNNÉ, szül. Molnár 
Mária 56 éves korában Nagykőrösön, — SIMON Mi-
HÁLYNÉ, szül. Papp Etelka 42 éves korában Nagy-
kikindán.—PALÓCZI ISTVÁNNÉ, szül. Drechsler Fanny 
Budapesten. — Özv. SCHNEIDER KERESZTÉLYNÉ, szül. 
Kármán Karolina 88 éves korában Beskán Szerem-
megyében. 

EGYVELEG. 
* A kémény-óriás. A uBoston and Montana 

Consolidated Copper and Silver Mining Co.» egy 
154 m. magas kéményt építtetett. E kémény tehát 
csak 2 m-rel alacsonyabb a kölni dómnál. Később 
még 18'3 m-rel emelni fogják magasságát s így e 
kémény belekerül a világ első épületóriásai közé. 

(G. L.) 
Nicora Lajos fűtő-, tűz- és füstelháritó gépész, 

Budapest, IV., Váczi-utcza 80. sz. hirdetésére felhiv-
jnk a n. é. közönség figyelmét. 

Láb-, kéz- és hónaljizzadást gyorsan és biztosan 
szüntet meg a «Salinil>, Csitáry gyógyszerész ezen 
általánosan elismert szere. Lásd hirdetést. 

Ujitíis a villamvilágitás t e rén . A most alakult 
Magyar Reduktor-Müvek nemcsak érdekes, hanem 
értékes ujitásról ad hirt. Mint azt lapunk mai szá¬ 
mában megjelent hirdetés részletekben is leírja, új, 
elsőrangú találmány forgalombabocsájtásáról van szó, 
az úgynevezett Beduktor-látnpáról, mely az eddigi 
fémszálas lámpáknál tetemesen jobb, mert olcsó, tar¬ 
tós és hihetetlenül takarékos. Számtalan előnye közül 
különösen megemlítésre méltó, hogy a rendes szén¬ 
szálas lámpákkal szemben 80 százalék áramot, a 
Wolfram és hasonló fémszálas lámpákkal szemben 
35 százalékot képes megtakarítani. A Magyar Kednktor-
Művek irodahelyiségei Budapesten, Csengery-utcza 
76. szám alatt vannak. Gyárüzemüket legközelebb 
kezdik meg. 

A 2680. számú feladvány megfejtése Marin V.-től. 
Világos. Sötét. Világai. a. Sötét. 

1. c4—c5 . . . Bc3—ol(a,b, 2. ___ . . . Bolxdl 
o, d, e) 3. c5—c6 t. 

2. Vdí -d l ! . . . Fg4xdl 
3. e5—e6 f. 

1. 'Bc3-c2 1. . . l'. Fg4 f5 
2. Vd2—e2! stb. 2. Vd2-d3! stb. 

1. . . . __. Fg4-e6 
2. d4—d5 stb. 

1. ... ... ... Fh6xg5 
2. Vd2xg5 stb. 

Szerkesztői üzenetek. 
Az én dalom. Téli rege. Giziké. Közepes apróságok, 

a milyeneket akár szakmányba is írhat minden iskola¬ 
járt ember, ha nem sajnálja a fáradságot. Ezek a mu¬ 
tatványok bizony nem valami nagy reménynyel biz¬ 
tatnak kiadandó könyvét illetőleg. 

Magányban. Efféle panaszkodásokban a nagyon fiatal 
emberek szokták kedvüket lelni, mikor nincs semmi 
bajuk és mégis érdekeseknek akarnak feltűnni szomo¬ 
rúságot mímelő arczukkal. Mi azonban átlátunk a 
szitán s látjuk azt is, hogy — a mi a főbaj — verset 
írni nem tud. 

Hortobágyi nóták. Ököritó. lit'g ismert népdali 
motívumokat variál minden eredetiség nélkül; irodal¬ 
munk már rég túl van azon, hogy az ilyet költészet 
számba vegye. 

KÉPTALÁNY. 

SAKKJÁTÉK. 
A 2694. számú feladvány Havasi Artúrtól Budapest. 

SÖTÉT. 

sl 

» b e d • t g b 
VILÁGOS. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

A 18-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Könnyebb nagylelkűnek lenni, mint igazsá¬ 
gosnak. 

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

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

Idegesek, neurastheniások 
egyáltalán mindazok, kik ügy érzik, hogy fárad¬ 
tak, kimerültek, gyenge akaraterejüek, erélyte¬ 
lenek, tudvalevőén rosszul tűrik a húsféléket, 
mert az abban foglalt izgató anyagok (husbá-
zisok) az idegrendszerre hátrányosan hatnak. 

Ezért jó eredményt érnek el azok az ideg¬ 
gyengék, kik bőven táplálkoznak gyümölcscsel 
és főzelékkel, ellenben a húst, legalább 
részben - - a Somatoseval pótolják. Ez a hus-
albumosekból álló készítmény a hus összes 
valóban értékes táp- és étvágygerjesztő anya¬ 
gait tartalmazza, ellenben az emiitett káros 
bázisoktól meg van szabadítva. 

A Somatose hatása kettős: 
Az egyik a közvetlen hatás, mint koncen¬ 

trált tápanyagé, 
a másik a közvetett, mint étvágygerjesztő 

erősítő szeré. Az egész anyagcsere hathatós 
serkentésével egészséges vérnek bő képződésé¬ 
hez és ezzel az egész testnek, az idegeket is 
betudva, jobb táplálásához és erősítéséhez vezet. 

A Somatose további értékes tulajdonságai: 
könnyű emészthetősége és a bélhuzamra gya¬ 
korolt szabályozó befolyása. Az utóbbi különö¬ 
sen fontos, mert éppen ideges egyének és olya-

SOMATOSE 

nők, kiket hivatásuk ülő életmódra kényszerit, 
gyakran küzdenek emésztési zavarokkal (idült 
székrekedés stb.). A Somatose használatánál 
ezen terhes panaszok megszűnnek. 

Mindezen előnyök kellőlegmagyarázzák ezen 
az összes kulturországokban bevezetett készít¬ 
mény fölényes helyzetét. 

A mérvadó orvosi körök részéről való be¬ 
csülését legjobban az mutatja, hogy eddig több 
mint 260 tudományos munka jelent meg a szak¬ 
sajtóban a Somatoseról. Ily figyelemben eddig 
hasonló készítmény távolról sem részesült. 

A ki tehát ideges, étvágytalan, gyenge, az 
valamely erősítő szer beszerzésénél első sorban 
a Somatosera fog gondolni. 

Eendasen már 3—4 hétig tartó, gyakran 
már rövidebb kísérlet be fogja bizonyítani a 
Somatose kedvező hatását. Ezen kisérletet főleg 
azoknak ajánljuk, kik már más, kisebb értékű 
szerekben csalódtak. 

Tessék a legközelebbi gyógyszertárban vagy 
drogériában az új, használatra kész folyékony 
Somatoset kérni (eredeti csomagolás 3-75 kor.), 
mely két izféleségben: «édesen» (málnaizzel) és 
«fanyar ízzel» (erős bouillonizzel) kapható. 

fáj Bcrctvás pastillát áff | V ^ | % ^ ===== használjon azonnal B-.V^t>• ^t>•» V * - • * * |^%*»»m.BB.im^" •• ^. 
k •",.„ t és feifáiást elmulMztja. — uíra l korona 20 fillér. — Kapható minden gyógys»ertárb»n. 

e r é i ^ A . r T ^ ^ 1 y ó g ^ S j S ^ ^ _ l _ ! _ l ^ J * OrroBQk iltsl ajanlv. - Hfaom dobo^il ingyen posta. MÜlit*. 
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PÁRAD 
gyógyfürdő megnyíim: 
*" J y májusIS-én 

ll 

11 

Károlyi Mihály gróf tulajdona, Hevesmegyében, vastimsós fürdőkkel és 
hidegvizgyógyintézettel, égvényes kénes savanyúviz, természetes arzén és 
vastartalmú vizek. Kiváló jó hatása idegr-. vér-, gyomor- és méhbajok-
nál, gyengeségnél ismeretes. Tiszta, enyhe hegyi levegő; sport; kirán¬ 
dulások. Modern kényelemmel berendezett szállodákban 173 szoba áll a ven¬ 
dégek befogadására. Kitűnő élelmezés mérsékelt árak mellett. Évad május 
15-től szeptember végéig; a főévad június hó 21-től augusztus 20-ig tart. 
Fürdőkabinok és folyosók gőzfűtéssel vannak ellátva 
Prospektussal és bárminemű felvilágosítással készségesen szolgál a 

fttrdőigazgatóság. 
Az elő- és utóévadban a lakások 50%-kai olcsóbbak az állandó vendégeknek. 

Ae izzadságból származó feldörzsöléseket, tüzességi fájdalmakat, kipállást, viszketést, gömört stb. a legbiztosabban megszün¬ 
tet a Csitáry-féle tSALIKILi, mely az egészségre teljesen ártalmatlan, nem szárítja, repeszti fel a bőrt, hanem elmulasztja a 

láb-, kéz- és írón alj-izz adás t 
Kíméli a ruhát, czipöt és a harisnyát. Ára kimerítő 
használati utasítással 1.10 lill. Főraktár Török 
J. Budapest , Király-titcza 12. Uiánréttel vagy 
i» a pénz előzetes beküldésekor franco küldi: «» 
CSIT.H.RY gyógyszertára Berhida , 

(Veszprém-megye). 

r̂  nr* 
VALÓDI 

"MLNA-MUCSUK-
SAROK VAN CIPŐJÉN.! 

HA NCM 
OcrtL A 

ttasnvay 
•átyás 

játéba 
ehininből. 

Többszőrösen kitüntetve, 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természelvizs-
gálók fiaméi vándorgyű¬ 
lésén 40 arany pályadíj¬ 

jal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű! 

Legjobb szer láz, váltó¬ 
láz, malária ellen, külö¬ 
nösen gyermekeknek, a 
kik keserű chinint be¬ 

venni nem képesek. 
Valódi, 11468 

ha minden egyes piros 
csomagolópapíron 

Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11966 

gyógyszeretara 
Arad, Szabadság-tér. 

SORGNAGYSZÁLLÖDA 
HÉVÍZ, Keszthely mellett, Zala-m. 
75 száraz, nagyobb és kisebb, minden kényelemmel 
berendezett szobával. 5 perez alatt a világliirü 
kénes 37-39 0° iszapfőrdő, mely csuz, köszvény 
és anyagcsere bántalmaknál javaltatik, gya¬ 
log is elérhető, ahova kocsiközlekedés egész 
napon át fentartatik. Kitűnő jó konyha, 
valódi hamisítatlan balatonmelláki bo¬ 
rok, olcsó, előzékeny kiszolgálás. La¬ 
kások penzióval és anélkül is kap¬ 
hatók. Bővebb felvilágosítással 
és tájékoztató prospektussal 
szívesen szolgálatulajdonos 
Sorg Antal, Budapest-

::: ::: Kőbánya. ::: ::: 

Lawn -Tennís 
raketek 
és labdák 

elsőrangú 
angol gyártmányok, 

Angol sportczikkek 
Football, Golf, Póló, Croqnet. 
Sport-czipők, sweaterek, sap¬ 
kák, stb. Testedző tornaszerek. 
Árjegyzéket bérmentve küld: 

WESZELY ISTVÁN 
angol sport-, gummi- és acéláru-üzlet 

Budapest, IY„ Yáczi-utcza 9, 

M A R G I T GYÓG¥ 
FORRÁS 

Béreim egye. 

gyomor, balek, húgyhólyag 8 különösen a légid-
»ervek hnratos bántalmainál igen jó hatása még 
-. / . akkor iá, ha versesek esete forog fenn. .'. .-. 

Megrendelhető: ÉDESKUTV I,.-nél Budapssten és 
a forrás keaelőségénél Munkácson. 

+Soványság. + 
Szép, telt testidomokat, gyönyörű 
keblet nyerhet l törvényileg védett, 
«BÜSTERIA» erőpornnk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban l!MX), Ham-
bnrgban 1901, Berlinben 1903. 
Hízás li-H hét alatt egész 30fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza használati utasi-
Uisal 275 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
nisrhe Institut Dr. Franz 
Steiner & Co., Berlin 57., 
Kiiniggratzerstr. 66. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertára Budapest, VI.. 

Király-ntcza 12. szám. 

SZENT LÁSZLÓ (Püspök) Héwiz-gyógyfürdö 
Nagyvárad mellett, Kernáts János fttrdöbérlő kezelése alatt. 

Kényelmes közlekedés. Vasúton Nagyváradtól Vi, kocsin */4 órai távolban. Majna—augusztus 
hónapokban naponta 12, vasárnap- és ünnepnapokon 16 vonat közlekedik Nagyváraddal. A va¬ 
súti, állomás a fördötelepen van. 

Ás nuopoi hírt *1» C. meleg t«rmes«t«s hévvii Janira van: u irnl«t»k él límok osúios 
hAi"^1""^"-1. Idült • különösen savas izületi loboknál, csonttörések és különösen 
vlMstunandt vwU«odásoknil; kőszvénynél él annak különböző alak)ain4l; idsg-bajok-
nál, melyek rh»umaUcus alapon keletkestek (ischiasnAlj; kSlőnböiő bőrbajoknai, végre 
női bajoknál; belsőleg: heveny és Idült nromorbántalmaknál, mijbsjok és vesekövek 
eseteiben. Állandó fflidOorvoi: dr. Hag-y Ig-naci. 

A különböző igények szerint berendezett nagyszáma szobák napi ára l kor. 20 f. és 6 kor. 
között váltakozik. Gyógyterem (Corsalon) hírlapokkal, zongora, könyvtár és tekeasztallal. Ter-
raszok szép kilátással. Éttermek, czukrászda, sétahelyek a fúrdőtelepen és a mellette elterülő 
őserdőben. Az erdőben jó tekepálya és Lawn-Tennis. Üt tokörfűrdő és három kádfürdőn kívül 
mórfürdők is vannak rendszeresítve. Újonnan épült uszoda nszástanítással és homok kúrával 
fürdők 40 fillértől l kor. 20 fillérig. Elsőrendű, ki tűnő, áOUndó zenekar — Telefon-
össseköt te tes Nagyváraddal. VUlanyvilágitás. A legszebb kirándulás és szórakozási hely 
Konyha és vendéglő a bérlő saját vezetése mellett Prospektust kívánatra küld a 

fttrdókeseloeeg. 

CSÍZ-FÜRDŐ. 
A kontinens legerősebb jód-

brom gyógyfürdője, nagy 
radioaotivi tással . Meglepő 
(ryógyeredmények a mirigyek 
megbetegedései, vérbajok és mind¬ 
azon alkati betegségeknél, hol a 
jód mint speoificum J5 alkal¬ 
mazásba. Ivó, fürdő, izzasztó, hi-
degvizkurák, szénsavas fürdők. 
Megnyitás május 1-én. Kényelmes 
elsőrendű bérházak, szanatórium, 
gyógyszertár, zongora, lawn-ten-
nisz, tombolák, kirándulások. — 
Vasútállomás, posta, távirda hely¬ 
ben. Hivatalos orvos Kallós Jenő 
dr. Államhivalalnokok, katona¬ 
tisztek elő-nióidényben 50% ked¬ 
vezményben részesülnek. Prospek¬ 
tussal szolgál a fnrdöigazgatóság. 
Csizi gyógyvíz otthoni hasz¬ 
nálatra kitűnően bevált, megren¬ 
delhető a fnrdőigazgatóságnál és 
Édeskuly L. föelárusi lónál Bpesl. 

Üdülő nyári 

leányinternátus 
Alsótátrafüreden 
6—10 éves üdülők, sápkóro¬ 
sok, vérszegények részére. :: 

HORN JÓZSEF 
polgári isk. igazgató P o p r á d 

Tátra -Virágvölgy 
a Tátra lábánál, széltől és portól vedeli k l ima t ikus g y ó g y 
él nyaralóhely, vizgyógyintézeltel és állandó fővárosi 
íiirdöorvossal. Poprád város közvetlen közelében. Innen a 
Dobsinai Jégbarlang legrövidebb utón érhető el. Omnibusz köz¬ 
lekedés minden rónaihoz. J a v a i v á : Uasedow-, neurasthenia-, 
vérszegénység-, sápkór-, idegesség-, gyomor-, bélbajok stb. 
= ^ = = ^ = = betegségeknél. = = = = : 
_—. Állami hivatalnokok az elő- és ulóidényben szoba- - ^ « 
* * «i árakból 50 százalék engedményt élveznek. «» " 
Étkezés: naponta a penzióban: reggel 2, délben í és este 2 fo¬ 
gás 4 kor. Kiv. prospektust küld: Tátra- Virágvölgy gondn * 

Hölgyek figyelmébe!!! 
Mielőtt divatos nap- és eser¬ 
nyőt vásárolna, kérem tekintse meg 

= SINGER MÓR = 
újonnan épült A N K E R-palotában, 
Budapest, VII., Király-utcza 2. 
^=^= sz. a. lévő üzletét. = ^ 

p m i O L K O T O TALÁLMÁNY ff f 
1» felnőttek és gyermekek számára • • • 

Mindazon szeren- l.»if A|/vAi>]iiilAciliAi> szenved-
esetlenek, kik o DaielgOrOlHŐSDeil nek, fel 
tétlen segítség nyujtatik az általam készített és a 
legelőkelőbb orvosok és tanárok által ajánlott ortho-
• > paed tátnasztófüző alkalmazása által. <» 

!! Nincsen többé görbe testtartás!! 
A hátgerinc! minden deformáczidját teljesen elta¬ 
karja. Képes prospektust ingyen és bérmentve küld: 
¥7" Tji T T n ^ T T testegyenesitő gé-
l Y J V l ^ l l i l l «J • pék gyára «• <> 
Budapest, IV., Koronaherczeg-ii. 17. 
Alapittatott 1878. Telefon 13—76. 

ZOBRÁNCZ 
GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében. 

OlaubersoB, hideg-, kénes, BŐS via. Gyomor- és mAJ-
betegrek magryar Karlsbadja. 

S 
rurdőidény: május 15-töl 'szeptember 15-ig' Élőidény: május 

15-tol június l-ig. Utóideny: szeptember 1-től szeptemfier 15-g. 
dO o/o árengedmenynyel > lakásoknál. 

Ez a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód biztos 
segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s alhasi pántolnál, makacs 
székrekedéseknél enyhen oldólag hal, májbajoknál, epehomok és epe¬ 
kövekre oldolag hat. Vértódnlásoknál, szédülések, hiidések. gntaiitési 
rohamoknál vérelvonolag, felszivélag hat, csúzos és köszvényes bán¬ 
talmaknál « kor okozta enesi termékekre, elrakédásokra az ízületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat Kövérség, szivelhájaso-
? frhl 'Vi ' !- e 'egSége.kné1 ' v«sebaJosoknál ügy a czukor-, mint a feherjekiválast gyorsan és kedvezően befolyásolja. 
hi„ 11' t ,° kul5nfél? i^dmányokit, daganatokai, izületi és csont-

Ilmákat, csonlsznt kedvezően oszlatja. Görvélykóros daganatok, 
m/vy V f i *"•' ^ h , e S T"1 k 5 z 5 t l i ''^mányok, hashártya izzad̂  
nányok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. 
. w-ürP-*-!,01"^-' a z A l í 5 l d r ő 1 «s p«s' felől jöTSknek Ungvár, 
íJr ™ J \ ' " l " K ¥ ? Wo"1 Í"5íaeí Nagy-Slihály, honnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l és V« óra alatt elérhető 

, d ' í o l t h°D 1S '"l""*' haszuálható. Ara: egy na 
gél 20 kor., kis láda 20 üveggel 11 kor. A ̂  
kedvezményben részesül. 

Megrendelések és tudakozódások: «Szobráncz gyógyfiirdö 
igazgatuságanak Szobráncz gyógyfürdő, camiíndól I'osta-
és Uvirda-állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa : Dr. Russay 

ibor LajOS. A fürdő igazgatósága. 
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Világszabadalom!! Óriási ár ám m eltakarítás!! 

í VILLAMOS IZZÓTESTET 
REDUKTORLÁMPÁT 

Legszebb, tiszta, nappali fényű LEGOLCSÓBB VILÁGÍTÁS. 

A ssénssálas lámpákkal szemben 80 sxáxalék árammegtakaritás. 
A Wolfram és egyéb fémszálas lámpákkal szemben váltóáramnál 35 százalék árammegtakar Hú*. 

**** Égiteste 50 százalékkal ölesebb, mint bármelyik fémszálas lámpa. **** 
A legkisebb fémszálas lámpa T> J7< T \ T T I T T á T k l ^ T A "l/f T3 A *ffőteste 2, 5, 8, 12, 1«, 25, 
eddig 16 gyertyafény volt, a XV JJJ J J U _IV JL *J XV J-^/^LitJL X irV 32, 6O, O4, 75. 10O és azontúl 

a legmagasabb gyertyafény erősségig kapható 7O volttól 25O volt üzem feszültségig. 

Miután fémszálai tizszerte vastagabbak inas fémszálas lámpákénál, 

TELJESEN ÉRZÉKETLEN minden rázkódás iránt! 
Kötelezettség nélkül díjtalan felszerelés mellett egy havi próbaidőre. 

Egyedárnsiíást Yillanytelepeknek és yillanyfelszerelési üzleteknek vidékre megyénként adjuk eí. 
Kérjen prospektust! Kérjen prospektust! 

Magyar Reduktor-Művek 
Budapest, VI. kér., Csengery-utcza 76. szám 

II 

N ICORA 
LAJOS 

f ütő, tűz-és f üst-
elháritó gépész. 

Budapest, IV., 
Váozi-ntcza 8O. 

Ajánlja nagy raktárát márványkt ndallókban. Specia¬ 
lista: Kandallókb 111 betétek és fütősrerkezetekkel, szoba és 
fizalouok részére, egy órai fűtés után 16 —18 fok meleget biz¬ 
tosit. — Rég-i k indallók fütőszeriezetekkel való 
berendezésre elvallaltatoak. Legjobb szeikezetfl légfűté¬ 
sek egyes lakásokra és egész épületek bemelegítésére. — 
Kouyhaberendezések minden Bzükséglettel. Füstel-
háritás jótállás mellett. Tessék költségvetést kérni. 

Anglia és Ameiika előkelő hölgyvilágának legkedveltebb és leg¬ 
elterjedtebb széiitőszereiből BndapeateB főraktár léteaült. A leg¬ 
híresebb kozmetikusok legújabb kísérletezéseinek eredményei 
ezek a csodás és szenzácziós hatású á r t a l m a t l a n vegyi 
készítmények, melyek a legkényesebb igényeket is kielégítik. 

Egy k isé r le t b á r k i t meggyőzhet! 

Ideál SkinWater Ideál Emulsion Ideál Skin Cream 
A világ legjobb angol Páratlan angol arcz- A világ legjobb angol 
szeplővize. Ára 5 K . védő a nap és szél ka- arczkrémje. Ára 4 K. 

ros hatása ellen. Ára 
:: 4 korona. :: 

= A MODERN 
KOZMETIKA 
iLEGUJABB 
VÍVMÁNYA!! 
Prospektus minden dobozban. — Csak a k k o r valódi, ha minden doboz vörös ; aceét-
jcn Br i t i sh Mannfaotnre Or ig ' na l felírás áll. Kapható a legtöbb gyógyszertárban és 
-' drogériában. Főraktár Magyarország részére : = — 
Stern Zsigmond drogériája, Budapest, Váczi-könít 42. 

KKeHFtlSZ. * * * * 

Csipke-, vegyészoti tisztitó és festészeti 
intézete. Gyár_£_VUI.. Baross-ntoza^85. 

Fióküzletek: IV., Eskü-út «, VI, Andrássy-út 16, 
VIII, Jiinef-knnil 2, IX, Calvin-tér 9, V, Harmln-

czad-utcza 3, VI, Terés-kOrút 89. 

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

Budapesten, L,Mészáros-nfcza 58, sz, 
Telefonszám 41— 48. Sürgönyczím: Cartonage. 

Oőzerőre berendezve. 

A magyar kir. dohányjövedék szállítója. 

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

Párisi világkiállítás 190O: Grand Pr iz . 

Kwizda Bestitution • Fluidja. 
Mosóvíz lövik számára, egy üveg árit K ÍÍ'SO. — Udvari éi 
verspny-islállókban több mint 40 évi használatban ; nagy fá¬ 
radalmak után újra erősít, íz inak merevségét megszünteti él 

t lovat traminiben kiváló ̂ épesséeiivé teszi. 

Kwizda Bestitution-Fluidja 
szójegv, czimke és csomagolás vidve. Csak 
íz itt látható védjegyével valódi. Kapható 
minden gyógyszertárban és drogériábin. — 
Képes árjegyzékek ingyen és bérm. 

F5~ T n r n l r Tn-7Qpf gyógyszertára Budapesten, 
raktár: lOlOKdOZSCI glrily-uU-zali,Andrássy-utáö. 

! 

Megjeleni a legújabb „ B A Y A R D " 
önműködő ismétlő zsebpisztoly. Cal. 7*65 

(Browning töltényre). 

Azonkívül dús raktár nyári sporteszközökben a leg-
- híresebb angol gyárosoktól. = = = = = 

Kimerítő sport- és fegyverárjegyzéket e lapra hivatkozva küldök ingyen és bérmentve 

HUZELLA M. Budapest, IV.,Váczi-utcza28. 

OLBRICH félentazasiczikkek 
C*T elsőrendttek! ~*Q 

Bpest, Terez-körút 6 
Telefon Kü-ii. Arjegyz. mgy. 

Hölgyek figyelmébe 
Mielőttj divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

— tekintse meg = 

PAPEK JÓZSEF 
bőröndös ég finom bőr¬ 
ára készítő kirakatait 

Budapest, Vffl., Bákóczi-út 15. 
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R O Z S AT E ü 
kitűnő teint-ápolószer 2 K 
fiatalos üdeséget kölcsönöz a bőrnek. 
balzsamazappan honi 60 1. 

TANNINGENE 
Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 

Sötétszőke, barnára és feketére. 

ANTON J. CERNY, Wien, levélczim 
JLVIIL Cári Lu dwlg-s tr. 8. Lerakat I. Maxmllianstr .9. 

Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

:: CSELÉDKÉRDÉS MEGOLDVA. :: 
CIRINE szab. parkett, linóleum, bátor, márvány beeresztő 
éa fényesitő szer, nélkülözhetetlen minden háztartásban, ol¬ 
csóbb, kiadósabb mint bármely beeresztés! mód viaszszal. 
Óriási munkamegtakarítás. Nem kell naponként kefélni és 
felmosható, l kgr. (30 négyzetméternek) 3 kor., 5 kgr. vétel¬ 
nél postán bérmentve. Magyarországi vezérképviselet Aczél 
Gynla Budapest, VII., Bák6ezi-ut 14. — Telefon 49—64. 
Kérjen prospektust. Kérjen prospektust. 

GYORSAN TÖRTE ÁT 
— a szabadalmazott — 

Hamu-
;; rosta :; 
a közönyt, a mellyel min¬ 
den újdonságot fogadni 
szokás. Oly egyszerű és 
nagyszerű, a milyen csak¬ 
hamar a háziasszonyok 
kedvencze lelt, mert ren¬ 
geteg idó't takarít, még 
több fáradtságtól kíméli 
meg és sok veszélynek 

veszi az elejét. 

F o l y o s ó r a m e n é s , 
f u j t a t á s , l o b a l a s a 
m ú l t é . Vele a vasalás 
elvezet. Már az első kijér-

a és hálásan tovább ajánlja. Kérjen ingyen és bérmentve 
illusztrált leírást. A Hamumba darabja K 2'8O. Kapható minden 
szakbavágó üzletben. Vezérképviselők A R A K é» T Á R S A 
Budapest, VIII., József-körűt 33. — Postai szélküldés utánvéttel, 

vagy az összeg előzetes beküldése ellenében. -

A M A R G I T - C R E M E a főrangú hölgyek kodvencz 
szépitő szere, az egész világon el van terjedve. 

Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr 
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár éra lefolyása alatt 
észlelhető. 

Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilven készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget 

A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan, vegy-
iazta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést keltett. 

Ara l K. Margit-szappan 70 fl 11. Margit-ponder 1-80. 

Gyár i ja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogna-fizletben. 

Dr, Gaspary-íéle gépek 
és gyártási rendszere mindenütt kipróbált és 
mint elsőrendűnek ismeretesek. — Homok, kő-
bányahnlladékok, salak stb. Ilyen anyag-okból, 
falaiótéglak. tetőcserepek, padlólapok, csator¬ 
nacsövek, válynk és egyéb termékek előállítá¬ 
sához szükséges gépek és formák knlömbözo 
árban. :: :: Kérjük gyárunk megtekintését. 
:i 328. Bzámn általános jegyzék Ingyen. :: 

Dr. GÁSPÁRT & Co. 
t: MARKRANSTADT, Leipzlg mellett. :: 

ü Valódi brönni szövetek 
az 191O. évi tavaszi és nyári idényre. :: 
:: Egy szelvény :: 
3*10 méter hosszú 
elegendő teljes férflrnhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

:: ára csak :: 

l szelvény 7 K 
l szelvény 10 K 
l szelvény 12 K 
l szelvény 15 K 
l szelvény 17 K 
l szelvény 18 K 
l szelvény 20 K 

Egy szelvényt fekete szalonkabáthoz 2O.— K-ért, éppúgy fel¬ 
öltőszöveteket, turistalodcnt, selyemkamgtrnt gyári árakon küld 
a mindenütt ismert megbízható és szolid posztógyári raktár 

Siegel-Imhof, Brünn126 
Minták ingyen és bérmontve. 

Nagy előnyére szolgál mindenkinek, ha szövetszükség¬ 
letét direote a gyártás helyén Siegel-Imhof czég-
nél rendeli, uriási forgalma miatt állandóan a legnagyobb 

választék a legújabb szövetekből. 

o SZABOTT, LEGOLCSÓBB ARAK! «, 
Bármily megrendelés teljesítése szigorúan mintáim és figyelmes. 

BŐRSZÉKIPAR 
Kendi Anta l Budapest, IV., Károly-u. 2. 

ANGOL BORBUTOR készítése, festése és renová¬ 
lása saját mühelyemben. Ebédlőszékek, iroda-fotelok 
valódi bőrrel. Ülőbútor állványok kárpitozása. 

Székatalakitások! 

Viszketegségí börbántalmak, 
viszketegség sömörrel, viszkető fájdalmak, viszkető se¬ 
bek, sömörös viszketegség, sömörös bőrbaj, sömörös ki" 
ütések, sömörös sebek, bőrbajos viszketegség, bőrbajos 
sömörbántalom, bőrbajos fájdalmak, bőrbajos sebek 

biztosan kezelhetők az 

Erényi-ICHTIOL-SALICIL 
segítségével még akkor is, ha a baj 30 év óta származik. 

Az eredeti sERÉNYI-ICHTIOL-SALIGIL* 3 koronás dobozokban csak a kizárólagos készítőnél kapható: 

ERÉNYI BÉLA Diana-gyógyszertára BUDAPEST, KÁROLY-KÖRUT 5, SZ, 
(Postai megrendelések utánvétel mellett aznap szállíttatnak.) Több mint egy millió köszönőlevél érkezett be a világ minden részéből. 

23 . SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, JÚNIUS 5. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Beáltanoda-ntcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési^*™-

feltételek : ( Negyedévre _ 

_. 16 korona 
_ 8 korona. 
_ 4 korona. 

A •Világkronikái-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 

Külföldi előfizetéseknél a poatailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

MIKSZÁTH KÁLMÁN 
1847—1910. 

Isten magyar erdejének büszke ékessége kidőlt. 
A fejszés halál egy rettenetes csapása leterítette a 
törzset, mely csodákkal volt megáldva. Megáldatott a 
csodával, hogy negyven esztendőkön végig télen és 

"nyáron örökké virágban és gyümölcsben álljon. És 
megáldatott a csodával, hogy a mi virágot termett, 
az soha el ne hervadjon; a mi gyümölcsöt termett, 
annak mosolygó szine, édes íze és zamatja örökké 
frissen maradjon. De maga a fa már többet nem 
terem. 

Ha a mindenektől tudott igazat mondván, el is 
mondjuk, hogy ez újság fehér papirosa volt az, 
a mire ez áldott fa legtöbb termését hullajtottá, 
fájdalmunk nem oly vakmerő, hogy az egész magyar 
erdőnek, az egész nemzetnek gyászát és veszteségét 
a mi gyászunknak és veszteségünknek hirdessük. 
Milliók sokaságának közepén állunk lehajtott fejjel 
és lelkünk nehéz szomorúságával Mikszáth Kálmán 
halálának árnyékában. 

Csak egy pár hete még az élete dicsőségének 
hordtunk bokrétát és koszorút, a hódolat selymével 
átkötve az öröm virágaiból. Mikor ott láttuk a nem¬ 
zeti lelkesedés forró viharzásában a boldogság fényével 
szemén, ajkán a boldogság áradó szavával, ki hitte 
volna, hogy az orom, a melyen áll: Nébó hegye? 
Hogy míg tekintete meghatott könyjének páráján át 
az Örökkévalóság Városának nézésében fürdik, arany¬ 
kupoláinak és gyémánt tavainak látásán ittasul, hom¬ 
lokát ama dalos szellők hullámai simogatják, már 
mögötte áll a Halál fekete fátylas asszonya és már 

előre nyújtja két kezét, hogy pilláit lecsukja és 
örökre szemébe zárja e dicsőséges, ez utolsó látomást. 

De így végeztetett. És mi csak a magunk sorát 
sirathatjuk. Amaz álmodott világok gyönyörűségének 
elvesztésén bánkódhatunk, a melyek sírba sülyedtek, 
mielőtt még megteremtődhettek. Mert ő, a ki eltá¬ 
vozott, már több volt, mint a mi elsiratni való. 
Magyarországnak nagyobb halottja, mint Mikszáth 
Kálmán, nem lehetett. De kevésbbé, mint Mikszáth 
Kálmán, e földön meg senki se halhatott. Ő a maga 
világát itt már örökkévalóvá tette. Még azt is, a mi 
neki testi köntöse volt csupán. Mert ha az az ember, 
a ki Mikszáth Kálmán volt, vonásait viselte, szavait 
mondotta, álmait álmodta és elmesélte, már el is 
fáradott, már sírjába le is feküdt, a halhatatlanság 
őt újra alkotja. Húsnál és csontnál erősebb anyagból: 
a legszilárdabb érczből. És odaállítja majd az élet 
közepébe úgy, a hogyan ez ő hozzája méltó. Már¬ 
ványoszlop büszke magasságába. Föléje a nyüzs¬ 
gésnek. Föléje a zarándok seregnek, a mely hódoló, 
meghatott és csodálkozó tekintetét raja emeli. És 
föléje a múló századoknak is, a melyek egymásra 
tornyosodván, nagyságát és egymás nyomába lépvén, 
örökkévalóságát mérik. A magyar erdő még tele lesz 
az ő élő meséinek susogásával, elhullajtott virágainak 
örökké friss illatával akkor is, mikor már régen 
föld leszünk a földben, mi, a kik őt sírjához kisér¬ 
tük lehajtott zászlóval, a gyászfátyolos dob tompa, 
szomorú pörgetésével sírván el, hogy fejünknek koró¬ 
dája lehullt. 

Franklin-Táreulat nyomdája, Budapest, IV, Egyetem-utcza 4. sz. 


