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MARGIT 
Beregmegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a légid-
••ervek harntoi bántalmainál igon jó hatású még 
•. .-. akkor iá, ha versesek esete forog fenn. .'. .'. 
Megrendelhető: ÉDESKTJTT L.-nél Budapesten éa 

• forral kezelöaégénél Munkácson. 

TANKÖNYVEK 
ISKOLAI SEGÉDKÖNYVEK 

leggyorsabban beszerezhetők 

LAMPEL R. (Wodianer F. és Fiai) 
könyvkereskedésében 

(Budapest, Vl.,Andrássy-úl 21. sz. alall), 
ahol a» orsság minden részében 
hasznáft tankönyvek raktáron van¬ 
nak. 

belhívjuk meg a figyelmet a ce(/ >ól Jel¬ 
szereit tansserraktárára is, mely mél¬ 
tón kiegészíti a több mint egy évszázad 
óta tennálló elsőrangú könyvkereskedést. 

Megrendelések a szokásos feltételek 
mellett gyorsan és pontosan lesznek 
elintézve. 

Reméljük, hogy a n. e. közönség, mely 
a céget eddig is kitüntette osztatlan 
bizalmával, ezentúl is fel fogja keresni 
rendeléseivel, a cég pedig hagyom-inyos 
elvével és lelkiismeretes kiszolgálás által 
oda fog hatni, hogi/ a bizalmat iránta 
mindenképpen t okozza. 

A M A R O I T - C R E M E a főrangú hölgyak ktdvencz 
siépitő s»r«, az égési yiláRon el v«n téried™. 

Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bor 
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra 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 Ö I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan, vegy-
iizta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést keltett. 

Ara l X. Marg-it-szappan 7O üli. Murgflt-ponder l'20. 

Gyárt ja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-nzletben. 

Több mint 
e<jy millió 
háztartásban hiányzik még a H A M U R O S T A . 
Pedig dicséri, a ki csak egyszer is .megkísértette. 
Ott, hol helyben nem kapható, levelezőlappal min¬ 
den koczkáztatás nélkül beszerezhető l írjon kérem 

•azonnal egy levelező-lapot Kom mer B. czimére 
Budapest, postafiók I. sz. Csak a portót fizeti, 
az árát azonban csak akkor, ha előnyéről tényleg 
meggyőződött. — Szénvasalóknál nélkülözhetetlen! 
Ezen rendkívüli ajánlat egyedüli czélja, e czikk be¬ 
vezetése ott, hol helyben meg nem tekinthető. Nagy¬ 
bani eladás: Geittner és Kaiisclt Budapest, 
Auclrássy-ut 8. és Arak és Fehér Budapest, 
József-körűt 33 . Kapható a legtöbb háztartási 
üzletben. - = ' Ara K 2-8O. 

RATIONALIS 

HOMOKÉRTÉKESITÉS 
hez szállítunk munkaképes 

:: gépeket és formákat, :: 
tégla-, ürblock-, tetőcse¬ 
rép-, csatorna- és alag-
••• csövek gyártására. •«• 
Saját modern szerkezetek különl. gépgy. 

Dr. GASPARY & Co. 
Markranstadt (Németország). 

228. számú brosúra ingyen. —— 

BŐBSZEKIPAB 
Kendi Antal Budapest, IV., Károly-u, 2. 

ANGOL EO.tB^TO* készítése, festése és renová¬ 
lása saját mühelyemben. Ebédlőszékek, iroda-fotelok 
valódi bőrrel. Ülőbútor állványok kárpitozása. 

Székátalakitasok! 

SOKAN KÍNLÓDNAK 
meleg és nedves időben a viszketés! bőrbajban, sömörben és fagyási fájdalmakból eredő mindennemű kisebesedé-
sekben szenvedők. Ilyenkor kiújulnak a régi bőrbántalmak, eccemák, az idült sebeit. Akik elejét akarják venni az 
ilyen kellemetlen és fájdalmas betegségeknek, akik bőrhámlás, bőrrepedezés és bármilyen régi bőrbajból szár¬ 
mazó kellemetlenségektől teljesen meg akarnak szabadulni, azok saját érdekűkben rendeljenek egy eredeti doboz 

Erényi „ICHTHIOL-SALICYL'-t 
a z a r c z o n ' haJközötti bőrbaj és kiütéseknél, ótvar, végbél és lábközött gyakran előforduló feldörzsö-
iések, kisebesedések és viszketést bántalmaknál, melegség által képződött kipállott égető fájdalmaknál. 

Orvosi nyilatkozatok szerint; 
Orvosi nyilatkozatok szerint ; 

a legjobb desiiificiáló, hűsítő, erősen szárító szer. 
í á i ' l a l o m c s l l l a P í t ó 

n V Ü a t k O Z a t o k S z e r i n t : a yéflbel-daganatot lohasztja, visszafejlődését gyorsltja, tiizességét elveszi, fajdal-
^^^^^^^^^mm^^mi^m^^^m^^^^Hi^^^^m,^,^mmmmm^^^^^^^^^^^f 1X13.1 IHG^JS/ll 11 t t i t l . 

nilatkozatok u t ó k e l ? e m e l S s é Í ^ 
a u é l k ü l ; l l o t i y bárminemű 

llVÜatkOZatOk ».> n.nrn^«mnv : ?s~sz^s, s,eb?knél, kötegeknél, ótvarnál, nedves és száraz sömörnél, viszketegségi 
. borbajoknál, ahol az összes szárító, gyógyító és desinficiáló szerekkel (zink, kar¬ 

, 
ból, jodoforiu, dermatol, xerpform, sublimat, praecipitat, Sallcyl, Ichthiol, stb.) nem lehetett eredményeket felmutatni ott a valódi 

„ERÉXYI-ICHTHYOL-SALICYL" összeállítása kitűnőnek és értékesnek minősíttetett. 
A közönség résééről az elismerés oly frappáns és általános, hogy nem létesik oly nap, a mikor ilyen köszönőlevelek 
tömegesen ne érkeznének. Mutatóul közlünk néhányat ; ás aláírást titoktartás megőrzése végett kénytelenek vagyunk 

mellősni. 

Egy külföldi tanár le-
v e l e : Budapesti sógorom 
révén az Erényi Ichthyol-
Salic.Yl híre ide is eljutott 
és nagyon örülök, hogy ké¬ 
szítménye a hirdetett beteg¬ 
ségek ellen mindenkinél 
szépen bevált. Magam is 
mindig valami régi bőrbaj¬ 
ban szenvedtem és most 
nyoma sincs betegségemnek. 
Nagyon szép dolog, hogy egy 
magyar gyógyszerész ma¬ 
gyar készítményével ilyen 
szép sikereket arat. Igaz tisz¬ 
telettel vagyok Dr . N. D . 

Köszönő levelek. 
Egy jegyző Így ir t : Tekintetes gyógyszerész úr I 

Igen örülök, hogy az újságban megtaláltam hirdetését. 
Mióta az Erényi Ichthyol-Salicyilt kenegetem fájdalmas 
láb-sebemre, azóta a folyás megszűnik és a seb heged. 
Kérek még egy dobozzal, hogy teljesen megszabadul¬ 
jak bajomtól. Szívélyes Üdvözlettel H. K. 

Tisztölt gyógyszertáros úr! Miután ügy halottam, 
hogy a vöm hozatott öntől egy valódi gyógyszert, 
mely meggyógyította a 16 esztendős pikkelyes sömör-
jét, ne sajnáljon nekem is küldeni egyet belőle. Az 
árát a postán ki fogom szívesen fizetni, csak gyorsan 
tessék szállitani. Igaz szolgája B. Z. uradalmi csősz. 

Egyedüli készítő: 

nnj I Diana-gyógyszertára 
D i l l i A = B U D A P E S T , 

Eredeti nagy doboz ára 3 korona. (Poslai rendelések utánvét mellett aznap eszközöltetnek.) 
Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetam-uteza 4. sí. 

Egy körorvos levele: 
Tisztolt gyógyszerész tf r! 
A feleségem részére hoza¬ 
tott • Erényi Ichtbyol-Sali-
cylt» egy végbél közötti 
viszkető aont bajnál próbál¬ 
tam ki, melynek eredménye 
oly kielégítő volt, hogy ez¬ 
után csakis az Ön szerét 
fogom betegeimnek rendel¬ 
ni. Tessék gondoskodni ar¬ 
ról, bogy az itteni gjógy-
tárból is beszerezhető le¬ 
gyen. Szolgálatára minden¬ 
kor kész vagyok tisztelettel 

Dr . M. B. 

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

HÓIT S Y PÁL. BUDAPEST, SZEPTEMBER 4. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Reáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek : 

l Egész évre — 
i Félévre _ _ 
l Negyedévre _ 

_ 16 korona 
8 korona. 
4 korona. 

A • Vildgkronikát-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekbe* a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

A LONDONI JAPÁN KIÁLLÍTÁS. 
E L S Ő ÍZBEN esik meg, hogy Japán, mint 

olyan, általános kiállítás keretében be¬ 
mutatkozik a Nyugatnak. Londont válasz¬ 

totta e czélra sok oknál fogva. Mindenek előtt 
London a világkereskedelem központja; sehol 
másutt kiállítások számára teljesen berendezett 
akkora területet nem találtak volna, legköny-
nyebben s legolcsóbban volt hozzáférhető ré¬ 
szükre s végül a választásnál talán a politika 
is közrejátszott. 

Az angol főváros délnyugati perifériáján, 

nemrég még szemétdomb a kiállítási területet 
teremtette, a semmiből Királyfi Imre idegenbe 
kiszakadt honfiársunk; a két éy^előtti franczia-
angol kiállítás elhelyezésére szolgált, terje¬ 
delmére nézve óriási, első pillanatra meg¬ 
kapó tömegét a kertekbe ékelt különféle for¬ 
májú és nagyságú épületeknek, melyeket az 
angolok «White City»-nek neveztek el, levé¬ 
nek az épületek egytől-egyig hófehérek. Van 
ott minden elképzelhető: csarnok, palota, 
pavillon, vizesés, csónakázásra alkalmas csa¬ 
torna, vendéglő, klub, teaház, zene a mennyi 
kell, villamos vasút és egy serege a szórakoz¬ 

tató intézményeknek, hullámvasút, tobogan 
spirális vasút, flip-flap, azaz állószerüen mozgó 
két óriási vaság, végén kaliczkával, mely az 
embert 150 méter magasságba emeli fel stb. 
A modern technika minden vívmányának fel¬ 
használásával, a lehető legtökéletesebb kivitel¬ 
ben. Éjjel, mikor az ivlámpák százai s az 
izzókörték tízezrei kigyulnak, tüzes vonalakat 
rajzolva az épületek minden egyes részletén 
fel egész a kupolák csúcsáig, mikor a középen 
lévő indus udvar számtalan fülkével, oszlop¬ 
deszkájával s apró vizeivel mintegy átvilágított 
üvegből valónak látszik, az amúgy is zöld 

A L O N D O N I J A P Á N K I Á L L Í T Á S B Ó L . — JAPÁN KERTRÉSZLET. 
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pázsit smaragd módjára világít, s a zene meg¬ 
szólal, a folyton változó embertömeg pedig 
életet lehel mindenre - • ilyenkor a «White 
City» úgy hat a nézőre, akár egy varázslat, 
vagy álom. Lehetetlen elfelejteni. 

Ámde ép ez a sajátságos jellege egyúttal 
hátránya a helynek a kiállítások szempont¬ 
jából, mert akármit tartalmazzanak is a csar¬ 
nokok és paloták, a külső kép mindig ugyanaz 
marad. Valamiként annak idején az Earl's 
Courtban rendezett magyar kiállítás nemzeti 
jelleg hijjavai volt, mert az épületeken mit 
sem lehetett változtathatni, akként Japánt is 
csak a csarnokokon belül látjuk, nem kívül 
is. Ehhez járul még az a körülmény, hogy 
valami túlzott ambiczióféléből, azzal a szán¬ 
dékkal, hogy a Nyugattal egyenrangú czivili-
zácziónak tüntessék fel magukat, a japánok 
lehetőleg kerülték az etnográfiai sajátságok 
hangsúlyozását, teszem mindannyi, kivétel 
nélkül, európai ruhában jár, a nők is, a mi 
legkevésbé nem szolgál előnyükre, a kiket 
egyébként alig látni, mert nincs. Van ugyan 
két japáni kert, tavacskákkal, hidacskákkal • s 
törpe fácskákkal, de ez nem elég ahhoz, hogy 
bennük a japán légkör benyomását vegyük. 

Szemügyre véve a kiállítás installáczióját, 
nem egy igen sikerült részletre akadunk: 
könnyű, rendetlen alakú bambusz szerkezetek 
tele aggatva lámpákkal s viola, gliczinia fü¬ 
zérekkel; japáni, rozsdaszinű, csipkeszerű le¬ 
velekkel biró juharfák vagy fehér és rózsa¬ 
színű virágokkal borított alma-, körte-, szilvafa 
csalitok közé ékelt szekrények, melyek sokszor 
szerencsésen aknázták ki az ottani architek¬ 
túra sajátságait. A legszebbek közé tartozik 
egy gőzhajó - társaság kiállítása, mely üde, 
tavaszi, virágos kertrészlet közepette tette ki 
közszemlére hatalmas hajóinak mintáit. A fák 
és virágok persze mesterségesek, de vannak 
másolatok, melyeket havonta újakkal cserélnek 
ki. Általában azonban itt is, mint a többi ki¬ 
állításon, csak üveges szekrények gárdáit lát¬ 
juk telve mindenfélével. Ez az általános kép. 

Belső tartalmuk azonban sok tekintetben 
rendkívül érdekes. Nehéz eldönteni, hogy a 
jövő világforgalom szempontjából mi a neve¬ 
zetesebb, az-e, a mit a japánok hazai módra 
készítenek, avagy pedig az, a mit a Nyugattól 
ellesve, európai módra gyártanak? Hajlandó 
volnék ez utóbbi készítményeket tekinteni 
modern iparuk és műiparuk tulajdonképeni 
dicsőségének s mikor ezeket néztem, az az 
érzésem volt, hogy e nép maholnap saját 
fegyvereinkkel ver meg minket. Egy angol 
szakértő barátom nem győzte dicsérni a gő¬ 
zöseiken látható új berendezéseket, mikor 
együtt tanulmányoztuk a mintákat s láttam 
női kézimunkát, irlandi csipkét, nálunk is 
otthonos zsubrikát, egyebet eszményi kivitel¬ 
ben és tizedrész árban. 

Műiparuk legnagyobb dicséretére csak annyit 
jegyezhetek meg, hogy kiállja a versenyt a ré¬ 
givel. Néha-néha bámulatos kézi ügyességük túl¬ 
zásokba ragadja őket, mikor például lehelletszerű 
képeket hímeznek, a melyeket lehetetlen meg¬ 
különböztetni a festéstől; általában azonban a 
kompoziczió üdesége, valamint a növény- és 
állatvilág éles megfigyelése mindvégig jellemző 
sajátsága a japáni művésznek most is, akár 
fessen, zománczoljon, bronzba öntsön, szőj-
jön, hímezzen vagy agyagból formáljon. Egyéb¬ 
iránt a tél folyamában alkalma lesz közönsé¬ 
günknek saját szemével meggyőződni a mon¬ 
dottakról az Iparművészeti Múzeum részéről 
rendezendő Japán kiállításon, melyek létre¬ 
jötte immár biztosítva van. 

Az amateur legnagyobb gyönyörűsége a ret¬ 
rospektív osztály. Nem gazdag, de elsőrendű. 
A császári család nemzeti kincseket küldött 
Londonba s példáját követték az előkelő fő¬ 
nemesi családok. A mikor Európa legnagyobb 
része még a műveltség kapuját döngette, vajú¬ 
dott, az V., VII. és VIII. században, Japán 
művészete és iparművészete örökbecsű alkotá¬ 
sokkal dicsekedett. A kiállított másfél élet¬ 
nagyságú, fából faragott Buddha isteni nyu¬ 
galmával s rejtélyes mosolyával mintha már 
a VII. században előrelátta volna népe leendő 
hatalmas fejlődését, melylyel minket aránylag 
fiatalabb, de máris kimerült népeket egykor 
bámulatba fog ejteni. 

Radisics Jenő. 

MI LESZ VELED?! 
Azt, hogy így bántál velem, 
Egykor tán feledni tudnám, 
8 hosszú, kínos évek múltán 
Szenvedésem csillapul tán, 
S enyhül majd a gyötrelem. 

Ah ! de bánt egy gondolat, -
Az, hogy tőlem elszakadva, 
Búsan, árván, egy-magadba, 
Vagy kezed' bár másnak adva, 
Te se' lesz majd boldogabb... 

Engem nem köt semmi se', 
S búmat messze idegenben, 
Vagy egy puszta rengetegben 
Könnyű lesz majd eltemetnem, 
— S már sírom sincs messzire. 

De még ifjú éltedet 
Neked végig élned itt kell, 
Együtt bús emlékeiddel, 
8 nem lesz, ki megértsen, hidd el, 
- És akkor — mi lesz veled ?! 

Jfj. Szász Béla. 

ALKONY AZ ERKÉLYRŐL. 
Milyen más innen ez a város. . . 
Az utczák, mint órjások karjai 
Fonódnak .és ölelkeznek itt össze 
És messze-messze úgy elkeskenyednek, 
Mint finom ujjak gigászok kezén. 
Apró házak fölött ellátok messzire, 
Ahonnan meddő tűzfalak tekintnek rám 
8 nagy bérkaszárnyák, - felnégyelt szörnyek — 
Most mind oly emberi alakot öltnek. 
Elmetszett kőtestükben a vak ablakok 
Kiszélesednek a lehulló árnyban, 
Miként sötétben a szem pupillája. 
Bent, a szobában, feleségem 
Chopin etűdöt játszik zongorán 
S köröskörül a házkémények füstje 
Mintha ütemre és melodikusán 
Szállongana fel vékonyán 
A szürke, fénytelen vak égre. 
Ott messze, messze lefejezett házak 
S azokon túl, sudárnyi gyárkéményen 
Nagy bokrétában áll a füst, 
Miként virág a násznagyi boton. 
A szomszédban az épülő nagy ház 
Favázaiból, mint órjás csápokból, 
A melyeket a földbe lebocsájtott, 
Magába szívta már az élet erejét 
S a tót napszámosok most ernyedetten 
Szélednek el s fáradtan fütyörósznek. 
Melódiák mint húrok elpattannak 
S félben maradnak püffedt ajkukon. 
A háztetők bádog-csipkés csúcsáról, 
Mint égi szikrát rabló görcsös ujjak, 
Magasba nyúlnak a telefon póznák 
8 fém-végükön már ott ragyog a holdfény. 
Az égnek óriás csodakagylója 
Kinyílik lassan tejfehér testével, 
A melyben lágyan ott ragyog már, 
Miként hatalmas sárga gyöngyszem, 
— A hold. 

Ballá Ignácz. 

VICZA REGÉNYE. 
REGÉNT. (Folytatás.) 

Irta Zsoldos László. 

Még ebben a rósz kedélyállapotomban is 
csaknem kedvem lett volna elkaczagni magam 
azon a hatáson, a mit ez a tréfásan odavetett 
mondásom tett Hüda vőlegényére, hogy: «maga 
oly ellenállhatatlan*. A nagy darab naiv ficzkó, 
vagy nevezzük a nevén: fatuskó, szinte a feje 
búbjáig elpirult és mialatt büszkén kivágta a 
széles mellkasát, a szeme csak úgy csillogott 
örömében, — míg én, be sem fejezvén a mon¬ 
datomat, kihivó tekintettel mértem végig Szabó-
nét, a ki megbotránkozva ép most dugta ki a 

fejét a konyhaajtón. Aztán rátettem a kilincsre 
a mancsomat, és ezzel a szóval, hogy: 

— Mama, Jákob úr óhajtja megcsókolni a 
kezedet! — benyitottam az ajtón. 

A következő pillanatban rekedten kiáltottam: 
— Mama! 
Anyám ott feküdt lehunyt szemmel, féloldalt 

dűlve, halotthalványan a díványon. A félkarja 
lelógott a tarka rongyokból kötött futósző¬ 
nyegre. Szent Isten, ha az ajka meg az újjá 
nem rángatódzott volna, azt hittem volna, hogy 
meghalt az ón drága mindenem. 

— Mama! — kiáltottam még egyszer, hir¬ 
telen letérdepelvén melléje. — Segítség ! Jákob! 
Nézze! 

A dromedár ember, a mint a szobába top¬ 
panván, megpillantotta az anyuskát, először is 
fölkapta az asztalon álló vizeskancsót és nem 
valami nagy kímélettel, de annál igazabb buz¬ 
galommal, úgy végigöntötte tartalmát a fején, 
hogy én is csűrön víz lettem tőle, Banyámnak 
pedig a blúza is csupa merő loncs lett. 

A goromba kúrának meglett az az ered¬ 
ménye, hogy az édes megrázkódott és egy pil¬ 
lanatra kinyitotta a szemét; de a mint észre¬ 
vette, hogy mindene vizes, rémülten felugrott, 
és eltaszítva bennünket magától, éleset si-
koltott: 

- Jézusom! Beledobtak a Dunába! 
Azzal eszméletlenül összeesett, úgy, hogy ha 

Jákob Áron föl nem fogja a karjával, lezuhant 
volna a földre. 

— Jaj ! Orvost! — lihegtem szinte fél¬ 
őrülten az ijedtségtől. 

Jákob, mint a pelyhet, fölkapván az anyá¬ 
mat, odavitte az ágyhoz, a melyről én hamar 
lerántottam a takarót, és ráfektette. 

— Tessék vigyázni addig, — susogta, maga 
is valósággal belehalványulva, — tüstént be¬ 
küldőm a kocsit Pujra a doktorért. 

Kiszaladt a kapuhoz, s egy perez múlva hal¬ 
lottam, hogy a bricskaja sebesen elrobogott. 
ő pedig visszatérvén a szobába, lábújjhegyen 
közeledett az ágyhoz, a melyen eszméletlenül, 
vagy alva, vagy mit tudtuk mi akkor, hogyan, 
feküdt, mint a darab fa, az én jó anyuskám: 

— Szegény nassám, - - dünnyögte. - - Ki 
kellene gombolni a zubbonyát, de attól félek, 
hogy megint meg találnak sértődni. 

- Köszönöm, — suttogtam, egyúttal csöndre 
intve az ujjammal. - - Ugy-e, majd lesz szíves 
beküldeni Szabónét, s ő vele aztán ketten le¬ 
vetkőztetjük. 

A czipője orrán tipegve, mint valami bal-
lerina, (milyen esetlen, s mégis oly kedves volt 
ebben a fura gyöngédségében!) megint kifelé 
indult. De az ajtóban megállott. 

— Jó. Osztán én most már mehetek, ugy-e? — 
fordította vissza a fejét. 

— Hogyne, — bólintottam feléje. — Köszö¬ 
nöm, hogy elküldte a kocsiját orvosért. 

A medve nagyon mamiasz képet vágott. 
- Most már mehetek. (Gondolkozott egy 

pillanatig.) Hm. Csakhogy nem akarok ám! 
Szeretném tudni, hogy mi baja van a szegény 
nassámnak. Meg, hogy mit rendel neki az 
a mafla doktor, az angyalát! 

Meglepetve néztem rá az ágy mellől, mialatt 
édesanyám forró kezén pihentettem a tenye¬ 
remet : 

- Oh, Istenem ! Hát akkor maradjon! Talán 
még szükség is lesz magára, ha időközben föl¬ 
ébred szegényke, s esetleg újra ijedezni talál. 
(Mert őszintén szólva, féltem, hogy egymagám 
talán le sem bírnám csillapítani.) Szabónétól — 
folytattam idegenszerűen, — úgyis csak épen 
azt az egy szívességet akarom kérni, hogy se¬ 
gítsen levetkőztetni a mamát. 

Jákob rám nézett, 
- Akkor jó ! - - nyomta rá a kezét a ki¬ 

lincsre, s örömében szinte kibukott az ajtón. 

XIH. FEJEZET. 
Anyám betegágyánál. 

. . . Este volt. 
A zöld ernyővel homályosan árnyékolt asz¬ 

tali lámpa világánál hosszú, végtelennek tetsző 
idő óta őriztük Hilda vőlegényével kettesben 
jó anyám betegágyát, türelmetlenül várva az 
orvost. A tanító anyja, miután oly részvevő 
szavak közt, a melyeknek már nem tudtam 
hitelt adni, segített nekem levetkőztetni az 
anyuskát (majd pedig utóbb behozta kettőnk-
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nek a tál sültcsirkét, a melyhez azonban hozzá 
sem nyúltunk), réges-rég magunkra hagyott 
bennünket. Én ültem a fejénél az ágynak, 
Jákob a lábánál. Kettőnk közt állt nádszéken 
a mosdótál teli vizzel; ebből raktunk — csak 
úgy a magunk esze szerint — hideg borogatást 
a mama forró homlokára. 

Az édes látszólag folyton aludt. A szemét 
egy pillanatra sem nyitotta ki, de az új javai 
gyakran idegesen babrált a paplanon, s közbe¬ 
közbe ijedt hangon értelmetlen szavakat sutto¬ 
gott. Ah, rettentő volt! 

Sokáig alig szóltunk egymáshoz. Csak olykor¬ 
olykor nagyot sóhajtottunk, hogy: 

- Jaj, csak már itt volna az orvos! 
Mire Jákob : 
- Bizony, már az is betolhatná a nehéz po-

czakját, Vicza nagysám. 
Vagy: 
— Csak nem lesz valami komoly baja az 

anyuskának? Mit gondol? 
És rá a válasz, hogy: 
- Már hogy az ördögbe lenne, Vicza nagy¬ 

sám ! Csak kimerült a sok heczcztől, és 
punktum. 

A mikor vagy háromszor-négyszer elismétel¬ 
tük egymás között ezt a most leírt párbeszédet, 
akkor a puji medve, jelentős szuszogás után, 
egyszerre csak közelebb húzza felém a székét. 

- Vicza nagysám, — susogja, — mit szól 
az eljegyzésünkre. 

- Miféle eljegyzésre ? — nézek rá élesen. 
- Hildával. Beleegyezik? 

Kedvetlenül rándítottam a vállamon. 
- Mit tudom én ? Kérdezze meg tőle ! 

Jákob aggodalmas képet vágott. 
- Tőle már megkérdeztem. Nini, — muta¬ 

tott az anyuskára, mintha megmozdult 
volna ! Mégsem. Ő, oh, ő beleegyezik. De . . . 
maga, Vicza nagysám ? 

- Hogy én beleegyezem-e? — csavartam ki 
a mosdótál fölött a vizes ruhát. — Ugyan ké¬ 
rem, mi közöm nekem a maguk dolgához? 

A furcsa vőlegény megfogta a borogató rongy 
egyik végét, s ő is csavargatni kezdte velem 
együtt, a mi által természetesen összegabalyo¬ 
dott a keze az enyómmel. 

— Jaj, Istenem, Vicza nagysám, hát nem 
akar megérteni. Hát nem emlékszik? A mulat¬ 
ságon? Szombat éjszaka? No, a miért tegnap 
ünneplésen bocsánatot kértem. 

Kikaptam a kezéből a ruhát. 
- Nézze, Jákob úr, — szólottam halkan, de 

igen erélyesen, — én most semmi másra nem 
tudok és nem is akarok gondolni, csak az édes¬ 
anyámra. Hát ne beszéljünk ezekről a dolgok¬ 
ról ! Hiszen, — fűztem tovább a szót szelídeb¬ 
ben, észrevevén, hogy ápolótársam mennyire 
elszontyolodik, - hiszen láthatja, hogy én 
már egészen elfeledtem azt a csacsiságot, és 
megbocsátottam magának. Különösen a mióta 
olyan szíves, hogy itt segít vigyázni a mamára. 

- Hogyne volnék szíves, Vicza nagysám! 
Hogyne! Ha tiz esztendeig feküdnék betegen 
a mama nassám, hát tiz évig is szívesen el¬ 
ülnék az ágya mellett. 

Nem feleltem semmit (mit is mondhattam 
volna ily fura beszédre?) s a tenyeres-talpas 
is elhallgatott. Jó idő múltán kezdett csak újra 
susogni: 

- Hát Vicza nagysám csakugyan nem mát-
kásodik össze Szabó Miskával? 

- Persze, hogy nem, - - feleltem, anyám 
lassuló pihegését figyelve. 

- Pedig a patikus azt mondta. 
Megint csönd. 

- Tudja, mikor? — kérdezte néhány percz-
czel utóbb. - Tegnap este, - - felelte, meg 
sem várván a válaszomat, a mit egyébként nem 
is szándékoztam neki adni, — a morzsabálon. 
Pujon, a kaszinóban. 

— Na, az igaz, — fordultam feléje fitymáló 
tekintettel, — Matild néniéktől is nagy virtus 
volt bemenni Pujra mulatni, mikor nekem a 
harmadik szobában majd meghasadt a szivem 
kétségbeesésemben. 

— Mikor ? - - kérdezte Jákob, kissé emel¬ 
tebb hangon, úgy, hogy csendre intőn emeltem 
az ajkamhoz a két ujjamat. 

- Tegnap, a mikor Matild néni kivezetett 
az ebédlőből! 

Hilda vőlegénye álmélkodva bökött felém az 
új javai: 
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- Hát nem azért ment ki, mert Szabó Mis¬ 
kát várta odakint? 

— É n ? . . . 
- No né', no né'! — s megütődve csóválta 

a fejét. — Nekem pedig a jövendőbeli napám 
azt mondta, hogy Vicza nagysám csak figurá-
zik, és azért sietett ki az ebédlőből, hogy maga 
után csalja a tanítót. 

- Hm, — folytatta, (mialatt én néma meg¬ 
botránkozással csóváltam a fejemet) s most ő 
kezdte kicsavarni a borogató rongyot. - - Én 
még el akartam halasztatni a morzsabált. S az¬ 
tán a bálon újságolta nekem vacsora után a 
patikus, hogy megtörtént a mátkaság. A gaz¬ 
ember ! . . . Akkor kértem meg Hildának a ke¬ 
zét. Hajnalban már meg is kezdik a munká¬ 
saim az ásást Fatia Negra alagútjában. - - É s 
elhallgatván, lehorgasztotta a nagy dinnye¬ 
fejét. 

Hidegen mértem végig: 
- Jákob úr, már kértem magát, hogy ne 

hozakodjék elő ezekkel a dolgokkal. Semmi 
közöm Hildáékhoz. Én voltam a hibás, hogy 
egyáltalában feleltem a kérdéseire az imént, 
holott az édesanyám ilyen szörnyű beteg. 

Kocsi állt meg a ház előtt. Jákob, olyan vö¬ 
rös arczczal, mint a görögdinnyének a belseje, 
szótlanul kisietett, s két perez múltán Juhász 
dühös ugatása közt belépett a potrohos puji 
orvos. A dinnyefejű (tapintatból-e, vagy mivel 
nem mert bejönni? - - nem tudom) odakint 
maradt. 

A doktor néhány rövid kérdést intézett hoz¬ 
zám, s megvizsgálván a szegény anyuska ütő¬ 
erét, fölkeltette az én drága betegemet. Az 
anyuska kerekre nyitott szemmel bámult raja. 

- Ugy-e, a pénzért jött, őrnagy úr? Sajná¬ 
lom, de már bent van az újságban, — szólí¬ 
totta meg a nagypoczakút, olyan mosolylyal és 
olyan hangon, hogy azt hittem, menten össze¬ 
rogyok : nagy Isten, a mama megőrült! 

Rettegve pillantottam Aeskulap tanítványára. 
Az azonban megnyugtató hangon suttogta: 

— Csak egy kis idegroham . . . 
Aztán nyájas szóval, hizelkedő füllentessél 

bevétetett vele valahogy egy pohár vízben egy 
adag brómot, a mitől szegény anyuskám csak¬ 
hamar bágyadtán hunyta be megint a szemét. 

— Mindjárt magammal hoztam a porokat, -
magyarázta nekem suttogva az orvos, — mert 
Áron megüzente, hogy körülbelül miről van 
szó. A fő, hogy őnagysága most jól kipihenje 
magát, s holnap délelőtt majd újra eljövök. 
Addig pedig itt hagyom ezt az öt port. Ha 
nyugtalan a beteg, tessék beadni neki még 
egyet két óra múlva. 

— Hát - - kérdeztem fojtott hangon, mert 
minden erőmből küzködnöm kellett a sírás¬ 
sal, - - remélhetem, doktor úr, hogy jobban 
lesz? Nincs valami veszedelem? 

- Dehogy van, — nevetett a poczakos. — 
Őnagysága kicsit hisztérikus, ennyi az egész. 
A viszontlátásig, kisasszony! 

Kikisértem az ajtóig, s hitetlenül néztem 
utána. 

— Az én anyám hisztérikus? Á ! Nem hiszem 
el én azt ennek a hájasnak! Tudja is ez a 
falusi felcser, hogy mi baja az én drágámnak! 

Az orvos felült a bricskára s elhajtatott. Ek¬ 
kor vettem csak észre, hogy Jákob még mindig 
ott őgyeleg a tornáczon. 

- Szent Isten ! — mondom. - - Hát maga 
még itt van ? Én abban voltam, hogy hazament 
a doktorral. 

A puji medve odaállt elém és ügyetlen moz¬ 
dulattal a feje tetején keresztül megvakarta a 
balkezével a jobb fületövét: 

- Nem mehetnék, Vicza nagysám. 
- Miért? De hiszen már éjfél van! 

Az esetlen fráter most a bal fületövét vakarta 
meg, ugyancsak a feje tetején keresztül a jobb¬ 
kezével : 

- Nem tehetünk róla, Vicza nagysám. Itt 
köll maradni. 

- De hol? — kérdeztem megszeppenve. -
És miért? 

— Azért, Vicza nagysám, — hajolt felém 
fontoskodó ábrázattal a nagy darab legény, -
mert hát nagybeteg van a háznál. 

- De hova gon . . . ? 
- És - - vágott a szavamba, miközben a 

holdvilág szelíden fehérlett az előregörnyedő, 
tagbaszakadt alakján, - - ilyenkor nem lehet 
férfi nélkül hagyni a házat, már tessék meg-
bocsátani, Vicza nagysám. Miska sincs itten. 
Én majd elfüstölgetek itt a tornáczon, s ha 
osztán köll valami, csak tessen egészen bátran 
beszólítani, Vicza nagysám. 

Félrefordítottam a fejemet, mert nem akar¬ 
tam, hogy észrevegye benne a könnyet. 

— De Jákob úr, az Istenért, — s szaporán 
pislogtam a fák közé árnyalt lugas irányába, — 
mit szól majd özvegy Szabóné asszony? Nézze,— 
s megint alig bírtam kituszkolni a szót a nyel¬ 
vemen, — itt úgyis olyan borzasztó pletyka¬ 
ság van, bogy . . . 

- Már elintéztem a ténsasszonynyal a dol¬ 
got. Ő is furcsállotta, de én osztán megmagya¬ 
ráztam neki, hogy én már ilyen vagyok, tetszik 
tudni, Vicza nagysám. Hiszen kéremalásan, -
s most, alkalmasint a nagyobb nyomaték ked¬ 
véért, szónokiasan kinyújtotta, szétterpesztett 
tenyérrel a karját (úgy, hogy erre már akarat¬ 
lanul is odanéztem), — otthon is akárhányszor 
még éjszaka is fölkelek az ágyamból és csak úgy 
papucsban kimegyek, kérem, az istállóba, hogy 
utána nézzek, nincs-e valami bajuk a birkáim¬ 
nak, vagy a marhának? Hát már hogyne őriz¬ 
ném akkor szívesen a mama nassámot! 

Elmosolyodtam. Igazán olyan volt ez az em¬ 
ber, mint valami fölkavart akvárium, a melyik¬ 
ben a zavaros víztől nem látszanak az arany¬ 
halak. 

- Hát köszönöm, édes Jákob. Várjon, mind¬ 
járt kihozom a mama nagykendőjót. 

Beosontam a szobába. 
- Na iszen, — gondoltam, — micsoda gya¬ 

lázatos pletyka lesz ebből holnap, hogy az Is¬ 
ten áldja meg ezt az esetlen medvét! 

Lábújjhegyen odalopództam az ágyhoz. Az 
édes (jó órában mondjam, — motyogtam ma¬ 
gamban, és babonásán megkopogtattam a 
mutatóújjam perczével az asztalt) édesen aludt. 

Egy perez múlva már kint voltam a torná¬ 
czon a nagykendővel. 

- Takaródzzék be vele ! — Csaptam rá a szé¬ 
les vállára. — Megfázik. 

A medve lehúzta magáról, — épen a képébe 
világított a hold, - - s különös mohósággal 
nézegette a kendőt. 

- Ez az övé ? A mama nassámé ? Szegényke 
bizonyosan bele is takaródzott az úton. 

S letelepedvén a lóczára, gyöngéden szét¬ 
teregette a térdén a kendőt. 

- No, legalább nem leszek egyedül Majd 
magukra gondolok erről a kendőről Vicza 
nagysám. Osztán, ha szükség lesz rám, — szólt 
utánam, a mikor jóéjt kívánván neki, vissza 
akartam menni a szobába, — csak tessék ám 
mindjárt kiszólni! Én nem aluszom. 

(Folytatása következik.) 
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JAPÁN POKCZELLÁNOK 

FARAGOTT KAPU. 

A YOKOHAMAI SPECIEBANK PA VILLONJA. 

A LONDONI JAPÁN KIÁLLÍTÁSBÓL. 

AZ INTŐ. 
Elbeszélés. — Irta Karinthy Frigyes. 

I. 
Béla, a gimnazista, hazajött az iskolából, 

de nem ment föl, a lépcsőházban állt két 
óráig és várta a postást. Béla már három 
nap óta vergődött ebben a lelki állapotban, 
mely a torkára ült, a mellére ült, fojtogatta, 
pofozta. Az intőkonferenczia szerdán volt és 
ő nagyon jól tudta, hogy latinból és fiziká¬ 
ból mégis megintik, még pedig irásbelileg. 
Tegnap délután még gyötörték holmi fantasz¬ 
tikus és bizarr tervek, melyeket élénken kiszí¬ 
nezett s melyek szerint például ő elmegy 
Launer tanár úrhoz, a lakására, és hideg és 
szenvedélytelen hangon előadja neki, hogy ő 
mit szándékozik elkövetni, ha az a dolog 
mégis megtörténik, latinból. 
• De este, mikor a májusi alkonyat lassan-
kint párás, szürke homályba borította a Du¬ 
napartot, Bélát kimondhatatlan gyöngeség és 
szomorúság fogta el. Lejött az Erzsébet-térre 
és csak azt szerette volna, hogy túl legyen, 
túl legyen mindenen. A katonazenekar csudá¬ 
latosán szépen játszott és enyhe, néma szelek 
fujdogáltak. Szerelmes Marcsák bakákhoz dör-
gölőztek. Béla tudta, mit jelent ez és irigyen, 
borzongva és szorongva az életre gondolt, 
mely oly borzasztó és végtelenül gyönyörtel¬ 
jes és melyben nagy vizek, hajók, robogó 
gyorsvonatok vannak s még valami, a mi 
mindennél titokzatosabb. Kimondhatatlanul tá¬ 
vol, elérhetetlenül állott most mindez előtte. 
Oldalogva, kábult fejjel kullogott egy ideig, 
aztán hazament. 

Bélának akkor még volt két hatosa, füzetre. 
Vett háromér kókuszdiót és ötér olyan törme¬ 
lék-csokoládét. Ettől nehéz lett a gyomra is 
és akkor gondolta, vesz még egy narancsot, 
az könnyű és savanyú. 

A narancsot ette és mélységes, szaggató 
fájdalmat érzett. Összeszorult torkán nyoma-
kodva csúsztak le a szeletek és Béla valamit 
dúdolt magában, jajongva, értelmetlenül, de 
a feje zúgott, mint a telefonkagyló. A Gizella¬ 
téren fel volt törve az út, az árokban két 
munkás csövet rakott le. Béla sokáig nézte 
őket. Zsebredugott kezekkel ácsorgott, mig 
valaki rá nem szólt, hogy ne álljon útba. 

Akkor végleg hazament. A lépcsőn még 
nem gyújtottak lámpát, alul egészen sötét 
volt még minden. Nagyon lassan ment föl¬ 
felé, czikk-czakkos vonalban mérte a lépcsőt, 
vigyázva, hogy mindig a másodikra lépjen. 
Sajnálta, hogy már alkonyodik. Eszébe hozta, 
hogy a leghosszabb nap még csak júliusban 
lesz, olyankor ők már nyaralni szoknak. Egy¬ 
szerre édesbús, fájó érzés fogta el, megjelent 
előtte a falu, az édes, édes nyugalom, a nyár, 
a szünet: - - a fű, a sárga baraczkfák és a 
csolnakázások. Azok a hosszú, hosszú, para¬ 
dicsomi napok, mikor nincs iskola, nincsenek 
lelki-gyötrelmek, csöndbe, nyugalomba, alko¬ 
nyatok sárga ködébe folyik össze a gondtalan 
öröm. 

A második emeleten meg kellett állania, 
annyira erőt vett rajta az emlék, a tüdeje 
elszorult. Nem, az idén nem lesz nyaralás. 
0 a napsugaras falu! Milyen távol állott most 
tőle. Borzasztó volt gondolni is arra, a mi jön. 
De hát igazán nincs már segítség? 

Ekkor jutott eszébe, hogy beszélni fog a 
postással. Igen, talán még minden jó lesz. 
Beszélni fog, mindent kimagyaráz. S miután 
lefeküdt volna, a sötét szobában, reszketve 
húzta magára a paplant s ekkor egyszerre 
elfelejtett mindent és csönd és fekete sötét¬ 
ség következett és Béla a feketeszoknyás asz-
szonyt látta megint, a ki fehéren és suhogva 
jár lassan a Dunaparton, megáll, s a vízbe néz. 

II. 
És Béla hazajött az iskolából, de nem ment 

föl, a lépcsőházban állt két óra hosszat, várta a 
postást. Mindabból, a mi tegnap megnyugtató-
lag hatott rá, ma már semmit sem érzett. Hi¬ 
deg, nyirkos aggodalom töltötte most el a 
lelkét, a mint várt, nézett lefelé és úgy rém¬ 
lett, hogy ennek nem lesz vége soha. Az első 
emeleten poroltak. 

A postás először a második emeletre ment 
be. Bélának úgy elszorult a szive, hogy félt, 
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nem fog majd beszélni tudni és nagyokat, 
hosszukat lélegzett. A postás kijött a lépcső¬ 
házba, megállt, rendezni kezdte a leveleket. 
Aztán lassan megindult, fölfelé. Jött, lassan 
és keresgélve és elment Béla előtt. Két méter¬ 
nyire lehetett, mikor a fiú utánaindult. 

- Kérem... postás ú r . . . 
A postás ránézett. 
— Kérem.. . Záborszkyéknak . . . 
A postás megállt, keresgélni kezdett és Bé¬ 

lának nagyot dobbant a szive. A postás egy 
halványkék borítékot vett elő és jókedvű, ba¬ 
riton-hangon olvasta. 

- Záborszky, ügyvéd úrnak. . . Ez a papá¬ 
nak szól. 

- Kérem, tessék ideadni... majd én át¬ 
adom . . . 

A postás ránézett, aztán a borítékot nézte. 
«Állami főgimnázium* ez állt a borítékon. 
Elmosolyodott, úgy látszik, volt már ilyen 
esete. 

— Hiszen otthon van a cselédlány, 
mondta, a mint fölnézett a fehérfüggönyös 
konyhaajtóra. — Majd beviszem. 

Béla nagyon fehér lett és lassan ment a 
postás után. Hallotta, a mint a postás nagyot 
köszön és átadja a levelet Marinak. Aztán 
becsapódik az ajtó és az ember fütyülve, most 
már frissen és megkönnyebbülve szalad le a 
hátsó lépcsőn. 

Béla lassan kinyitotta a konyhaajtót az 
előszoba felől és kiment a konyhába. Mari 
feltűrt szoknyával állt a polcz előtt és a faze¬ 
kakat rakta egymás mellé. Erős, barna lábai 
körül egész kis tócsa képződött a padkáró 
lecsurgó vízből. Súlyos, átható szag áramlott 
mindenünnen: a csuprok közül, a teknőből 
és főleg a mosogatódézsa fölött. A leány meg¬ 
fordult. 

- Hát az ifijúr hol volt? — kezdett el 
kiabálni. Majd lesz. Látta volna, hogy 
ment el az úr. 

Béla lassan jött előre, körülnézett és meg¬ 
látta a kék borítékot, Mari előtt, az egyik 
fazék mellett. Átlépett a lóczán, odament és 
fölnyúlt érte. De már e pillanatban érezte, 
hogy minden hiába, s hogy mindazok a gé¬ 
pies mozdulatok és szavak, a mik még ezután 
következnek, egy reménytelen és halálosan 
sötét ismeretlen alagútjába vezetnek. 

- Azt tessék ott hagyni, - - rikácsolt a 
cseléd. — Az az úré. 

- Majd én odaadom, -— mondta Béla ha¬ 
tározatlanul és egyszerre fullasztó, tehetetlen 
gyűlölet fogta el. 

- Tessék otthagyni, - - ordított a Mari és 
a tócsán keresztül oda ugrott. Ki akarta kapni 
a kezéből, de Béla visszarántotta. Most egy 
ostoba és lehetetlen birkózás kezdődött: a lucs-
kos, mosogatóié szagú cseléd egyszerre szenve¬ 
délyes lett, érezte, hogy visszataszító és ez dü¬ 
hössé tette. Lihegve kapkodott, megragadta a 
fiú kezét és csavarta. Mikor a gyűrött papír¬ 
lap kezébe került, ellökte a fiút. Béla fehéren, 
lihegve nézett rá. 

— Adja vissza, — mondta rekedten. — Adja 
Vissza ! Cseléd ! Maga cseléd ! 

— Álló ! tessék bemenni! — mondta Mari, -
Semmi keresni valója a konyhában. 

És izmos karjának egy hirtelen kanyarítá-
sával belódította Bélát - - s mikor az ellen¬ 
szegült, nyomta az ajtót: Mari nagyot lökött 
az ajtón és bezárta. 

Béla állt egy ideig, aztán megfordult, végig¬ 
futott a homályos előszobán és benyitott az 
üres ebédlőbe. A rolók le voltak eresztve és 
fülledt tompaság olvasztotta el a bútorok kör¬ 
vonalait. Keresztülbukott egy széken és neki¬ 
esett az asztalnak. Milyen kemény, villjait 
keresztül eszméletlen, ájult kétségbeesésén. 
Milyen kemény minden. A tárgyak, melyek 
ridegen ellenállnak reszkető kezünknek - - a 
levegő, mely belénkütközik - - és odakint a 
sárga, komor és élesvonású napfény, mely oly 
kérlelhetetlenül s keményen felszökik a házak 
rideg falai közt. Oly keményen s rettenetesen 
néztek le rá a képek és a falak kongottak és 
tátongtak a keménységtől és süket közönytől. 
És kemény volt minden, mint az utczák szürke 
és kongó kövei, mint a nehéz és gyötrelmes 
tanórák s az iskola padjai, a könyvek és a 
sárga, kemény tanárarczok és durva cselédek 
és szikkadt teknők. S kemény volt a pisztoly 
hideg fogója, s a csikorgó asztalfiók, melyből 

BÚTOROK. 

t""1 T"'. - — 

MŰIPARI TÁRGYAK. 

A KAISA YUSE» JAPÁN GŐZHAJÓ-TÁRSASÁG KIÁLLÍTÁSA; 

A LONDONI JAPÁN KIÁLLÍTÁSBÓL. 
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Heléna olasz királyné az általa alapított új kórház alapkő-letételénél 
Cetinjében Milena montenegrói királynéval. A szerb trónörökös Cetinjébe megérkezésekor elléptet a díszszázad előtt. 

kihúzta, s a fényes, éles kis szellentyű, melyen 
nyirkos, remegő ujjai babráltak, míg elfehérült, 
nyitott szája mint egy sötét lyuk reszketett 
szembe a cső kemény és fekete torkával. 

III. 
A morgue-kocsiban egy feketeruhás asszony 

ül szemben a végigfektetett Bélával. Nyugodtan, 
békés fölénynyel megsimítja a vérrelcsapzott 
gyerekhajat és mosolyog. 

- Csacsi te. Hová siettél? A nagy, gonosz 
emberektől szöktél meg és a kemény emberek¬ 
től és azt hitted, nem lehet élni. Keménynek 
és ridegnek láttad az életet és nem akartál 
várni. Pedig én vártalak téged. Tudod? Én a 
feketeruhás, suhogó szoknyája asszony vagyok, 
a kit rémülten és zokogva áhítoztál a szomorú 
estéken, fölhúzott paplan alól. íme, idejöttem 
és most fölébed hajolok. Nézd, nem vagyok 
kemény: - - nézd, lágyan és mosolyogva simo¬ 
gatom szegény, ijedt kis homlokod és az ölem 
puha és meleg. Mégis megszöktél előlem és 
nem az én lágy és meleg és végtelenül édes tes¬ 
temre gondoltál, hanem az ostoba Launer tanár 
úrra, a kinek sörtés, sárga ábrázatja van és püf¬ 
fedt basa. Elmentél, szegény, szomorú kis hős, 
vérző szivedre szorítva az ostoba intőt és be¬ 
hunytad a szemed, hogy ne láss engem. Pedig 
én vagyok a valóság, én, a ki örökké élek és 
örökké meleg, mosolygó és puha vagyok -

és nem a szamár Launer tanár úr, a kit arra 
találtak csak ki, hogy gyűlöletessé tegye a 
sárga, kemény halált s kívánatossá a meleg 
és édes életet. S most már hiába mosolyog 
vissza elfehérült, durczás kis arczodba a nap¬ 
sugaras élet, melynek meleg asszonyszivéből 
mosolyogva nyújtja ki karját a könnyes szá¬ 
nalom, hogy átölelje kihűlt, vézna kis nyakad. 
Most már nem tehetsz okosabbat, aludj és 
pihenj hát s várd meg türelmesen, míg föl¬ 
oszlott testedből egy új, boldogabb lelket for¬ 
mál majd az én ölem - - lelket, melyet nem 
ismersz, s mely téged nem ismer. A túlsó 
parton várok reád, meleg és vigasztaló szavak¬ 
kal. Aludj. 

MIKLÓS KIRÁLY. 
A Balkán-félszigetnek nincsenek többé feje¬ 

delmei, csak királyai vannak. Most vasárnap 
vette fel a királyi czímet és rangot szkupstiná-
jának indítványára, saját vágya szerint, és 
Európa engedelmével L Miklós, Montenegró 
fejedelme. És megszületett Európának legújabb 
s egyszersmind legkisebb királysága. 

Nikita király mindenesetre eléggé sokáig várt 
a királyi rangra: kerek ötven esztendeig. Ro¬ 
mánia 1881, Szerbia 1882 és Bolgárország 
1907 óta királyság és Károly király tizenöt, 

Milán tizennégy és Ferdinánd huszonegy év 
elmultával lett fejedelemből királylyá. Igaz, 
hogy e királyok birodalma Montenegróhoz ké¬ 
pest nagy, népük száma milliókra menő. Mon¬ 
tenegró nagyságra nem különb, mint egy szép 
magyar vármegye, lakosainak száma negyed¬ 
milliónál nem sokkal több, ha a külföldön lakó 
montenegróiakat is hozzászámítjuk, háromszáz¬ 
ezer. Mindenesetre nagyon derék faj. A szerb¬ 
ségnek színe-java. Az első rigómezei csata után, 
1389 nyarán, mikor összeomlott a nagyszerb 
birodalom és Lázár szerb (despota kit Garay 
macsói bán is segódcsapatokkal támogatott) de 
Murád szultán is a csatatéren maradt, a leg¬ 
vitézebb és a szabadsághoz leginkább ragasz¬ 
kodó szerb családok a Skutari-tó és Cattaro 
közt elterülő hegyvidékre, az akkori Zóta feje¬ 
delemség földjére vonult, ott harczolt folyton 
szabadságáért, onnan verte vissza évszázadokon 
át, a török megújuló támadásait. Ez az örökös 
küzdés, a szabadságnak ez a folytonos védelme 
a Balkán legvitézebb s legerősebb népévé tette 
a fekete hegyek népét, a csernagorczokat. Fór¬ 
fiai szabadságszeretők, testre hatalmasak (test¬ 
magasságuk átlag l-80 méter), asszonyai a leg¬ 
szebb asszonyok az egész félszigeten. 

Csernagora, vagyis Montenegró kétszáztizen¬ 
három év óta vallja urának a mostani dinasztiát, 

A montenegrói parlament tagjai. 

M O N T E N E G R O K I R Á L Y S Á G G Á N Y I L V Á N Í T Á S A . 
Miklós király. 
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mely kezdetben nem fejedelmeket, hanem érsek-
metropolitákat adott országának. Az érsek, 
vagyis vladika egyházi birtoka gyanánt kezelte 
és kormányozta országát a tizenhetedik század¬ 
beli Petrovics-Nyegus Daniló vladikától fogva 
I. Danilóig, Montenegró első világi fejedelméig. 
Ezt a Danilót éppen ötven évvel ezelőtt leterí¬ 
tette egy alattvalójának boszúálló golyója, s 
minthogy saját gyermeke nem volt, unokaöcscse, 
Petrovics-Nyegus Miklós foglalta el örökét, ő a 
mostani I. Miklós király. 

Miklós király igen tehetséges ifjú fejedelem 
volt. Gyermekkorát nagy szegénységben töl¬ 
tötte. Mondják, hogy anyja, Petrovics Sztana, 
Petrovics Mirkó vajda felesége, fát vitt a hátán 
a hegyek közül a cattarói piaczra, az ifjú Nikita 
pedig anyjának kecskéit őrizte odahaza. Tizen-
kilencz éves volt, mikor fejedelemmé lett s 
már abban az esztendőben, 1860. november 
havában meg is házasodott, feleségül véve a 
szép Vukotics Milenát, a ki akkor épen tizen¬ 
három és fél esztendős volt. Nikitának nem 
volt könnyű sorsa uralkodásának hosszú fél¬ 
századéve alatt. Nemcsak a törökkel harczolt 
folyton, hanem küzdenie kellett a saját alatt¬ 
valóival is. Se szeri, se száma az összeesküvés¬ 
nek, melyet élete és hatalma ellen szőttek, de 
nem kevésbbó igaz, hogy erős kézzel, véresen 
szokta elnyomni az ilyen összeesküvéseket. És 
bátor, szívós, kitartó, okos politikájával meg¬ 
állta helyét. Sokoldalú ember: önkényes ural¬ 
kodó (csak néhány év előtt adott alkotmányt 
és parlamentet népének, de csak olyan szkup-
stinát tűr meg, a mely azt akarja, a mit ő 
akar), katona, költő és mindenekfölött ravasz 
diplomata. Gladstone azt mondta róla egyszer, 
hogy a ((legtehetségesebb és legkiválóbb emberek 
egyike, a kiket valaha ismert". Mindenesetre 
való, hogy családi politikájával páratlan sike¬ 
reket aratott. Felesége, Milena királyné, kit 
hatvanhárom éves kora ellenére még most is 
Montenegró legszebb asszonyának mondanak, 
három fiúval és hét leánynyal ajándékozta meg. 
E szép gyermekáldás vetette meg alapját Miklós 
fejedelem nagy családi összeköttetéseinek és 
szerencséjének, szerzett neki királyi és nagy-
herczegi vöket, unokákat. Legidősebb leányát, 
Zorkát; ki 1890-ben halt meg, Karagyorgyevics 
Péter, a mostani szerb király vette feleségül. 
A következő leánya, Milicza, Nikolajevics Péter 
orosz nagyherczeg, a szép Anasztázia előbb 
Leuchtenberg György herczeg, majd első férjé¬ 
től a czár engedelmével elválva, Nikolajevics 
Miklós orosz nagyherczeg, Elena III. Viktor 
Emanuel olasz király és Anna Battenberg 
Ferencz József herczeg felesége lett. Mondják, 
nagy kedvességben áll az angol udvarnál. Fiai 
közül Daniló, a trónörökös, Jutta mecklenburgi 
herczegnőt, Mirkó herczeg Konstantinovics 
Natáliát vette feleségül. És Miklós királynak 
van még két leánya: a huszonkilencz éves 

A PLACE DB BUDAPEST KÖRNY.ÉKE PÁRISBAN. 

Chassaigne-Goyon, párisi községtanácsos, a ki a Piacé 
de Budapest elnevezését keresztül vitte. 

Xénia és a huszonhárom éves Vera herczegnő 
s egy fia: a huszonegy éves Péter herczeg, ki 
most egy orosz vadászezredben szolgál. 

Miklós király politikai sikerei harminczkét 
évvel ezelőtt kezdődtek, mikor a törökkel vívott 
egy évi sikeres harcz után Antivari és Dul-
cigno elfoglalásával utat tört magának az Adriá¬ 
hoz. A santo stefanoi békekötés országának 
határait kiterjesztette egészen Szerbia határáig, 
de a berlini szerződés változtatást tett ezen a 
békeponton és a két ország közé örökös ék 
gyanánt közbevetette a novibazári szandzsákot. 
Az annexió nyomán támadt helyzet is hajtott 
némi hasznot Miklós fejedelemnek: megszaba¬ 
dult attól a rendőrködéstől, melyet a berlini 
szerződés mi reánk bízott a montenegrói vize¬ 
ken. Egyáltalán mindig nagy mestere volt annak, 
hogy hasznot húzzon a barátságaiból Hol 
tőlünk kapott pénzt vagy egy torpedónaszádot, 
hol Olaszországtól ágyút, a török szultántól 
yachtot. De a legtöbbet: fegyvert, pénzt, hadi¬ 
felszerelést és jószót mégis csak Oroszországtól 
kapott. III. Sándor czár, a mostani czár atyja, 
(•Oroszország egyetlen hű és igaz barátjának* 
mondotta egyszer, ő pedig abban a beszédében, 
melylyel a minap elfoglalta a királyságot, «Isten 
és a testvér Oroszország védelmének* tulajdo¬ 
nított mindent, a mit neki és országának el¬ 
érnie sikerült. 

Valóban, sokat sikerült elérnie. Az egyszerű 
pásztornép országából királyság, a szegény 
montenegrói vajda fiából király lett. 

A PLACE DE BUDAPEST PÁRISBAN. 
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HEROLDOK VISZIK AZ ELHÚNYT MESTER PALETTÁJÁT ÉS KITÜNTETÉSEIT. 

A «PLACE DE BUDAPEST» PARISBAN. 
Paris, augusztus 19. 

Elmondhatjuk, hogy a párisiakat megelőz¬ 
tük egy udvariasságban. Ez néhány év előtt 
történt, mikor még Podmaniczky Erigyes irá¬ 
nyította a közmunkatanácsot. A belvárosban 
egy utczát, hol divatos női kalapok szinesked-
nek és virágoznak a kirakatokban, elneveztek 
párisi-utczának. Viszonzásul aztán a párisiak-
nak következóskép el kellett nevezniök egy te¬ 
ret vagy utczát Budapestről. Ez a dolog azon¬ 
ban nehezen ment. A párisiak nem siettek 
vele. A határozat késett évekig. Nem kell 
azonban elfelednünk, hogy a ki Budapesten a 
Párisi-utcza elnevezést követelte, egy szellemi 
követünk volt : Bertha Sándor, ki így provokálta 
ki a párisi községtanácstól viszont a «Place 
de Budapest* -ét. A francziák egy rendkívül 
forgalmas teret neveztek el, az Európa-negyed¬ 
ben, szinte központjaképen egy csomó európai 
nagyvárosról elnevezett utczának : Eóma, Lon¬ 
don, Berlin, Lisszabon stb. Bertha Sándor fá¬ 
radhatatlan volt az ügy kisürgetésében és egy 
kiváló magyarbarát francziára akadt Chas-
saigne Goyon úrban, Paris város községta¬ 
nácsosában, ki a maga részéről megvalósította, 
hogy e tekintélyes teret Budapestről nevezzék 
el. Nem volt könnyű feladat, mert egyrészt 
a közömbösséggel kellett megküzdenie, más¬ 
részt Paris városatyáinak még mindig akadt sür¬ 
gősebb tárgyalni valójuk. Voltak, kik utczát 
akartak ajándékozni « Budapest »-nek, Chas-
saigne Goyon teret követelt. « Hogyan? -
kérdezték - - Londonnak, Berlinnek csak ut-
czája van Parisban s a kevéssé ismert Buda¬ 
pestnek egy egész teret adjunk ?» — Mégis 
Chassaigne Goyon úr lett a győztes. A kitűnő 
magyarbarát húsz év óta tagja a párisi köz¬ 
ségtanácsnak és elnöke a város pénzügyi bi¬ 
zottságának. Hogy pedig ez nem csekély elfog¬ 
laltság, azt abból is el lehet gondolni, hogy 
900 milliós közmunka van előirányozva ez idő 
szerint Parisban. Nagy földbirtokos a festői 
Auvergne-ben és ügyvéd Chassaigne Goyon 
úr, s ama ritka francziák közé tartozik, a kik 
ismerik Magyarországot. 

alól kikerülve, művészetükben egymásra ütné¬ 
nek. Mert Székely művészetoktatásai közepette 
tartózkodott attól, hogy tanítványaiból egyé¬ 
niségüket kiküszöbölje. Nem akart követőket, 
utánzókat nevelni, hanem művészeket. Ezért 
is gondosan őrködött azon, hogy művésznöven¬ 
dékei csak általános érvényű, művészi örök¬ 
igazságokat vegyenek át tőle, de a részletek¬ 
ben és felfogásokban szabadok maradjanak. 

Vessünk csak egy pillantást arra a kiváló 
művészseregre, a mely Székely vezetésé¬ 
vel szívta magába a festőművészet örök ér¬ 
vényű alapigazságait. Mindegyikük egy - egy 
külön egyéniség: Gyárfás Jenő, Margitlay 
Tihamér, Ballá Ede, Innocent, Biczó Géza, 
Kőrösfői-Kriesch Aladár, Láxzló Fülöp, a kit 
Székely már tanítvány korában különösen el¬ 
ismert, fölismervén az ifjú Lászlóban a ké¬ 
sőbbi portrait virtuózt, de még számosan eze¬ 
ken kívül is művészetükkel bizonyíthatják, 
hogy Székelytől nem örököltek semmiféle sab¬ 
lonokat. A mi Székelyben a legfőbb egyéni¬ 
séget jelentette, a történelmi képeiben lüktető 
drámai szellem, az óriási emberismeretről ta¬ 
núskodó pszychológiai tudás, képei alakjainak 
jellemző ereje, sokat mondósága, az úgysem 
örökölhető, át nem ruházható, meg nem magya¬ 

rázható, mert ezek az ihlet és fantázia titkai¬ 
ból származnak. De a mikor arról volt szó, 
miként lehessen a tehetséggel fölruházott tanít¬ 
vány leikébe a rajzolás és festészet, valamint 
a kompoziczió technikai tapasztalatait, a for¬ 
mák, arányok, összhang, színek és színkeve¬ 
rések látszólagos titkait megmagyarázva átül¬ 
tetni, ezen a téren oly nagy és bölcs mestere 
volt Székely a művészképzésnek, hogy bátran 
állítható felőle, hogy a jelenkorban világszerte 
nincsen párja. 

E sorok irója is éveken át szerencsés vol¬ 
tam tanítványai között foglalhatni helyet. Ké¬ 
sőbb a müncheni Akadémián is, másutt is, 
Parisban, Bécsben megfigyelhettem a művész¬ 
tanárok működését, de sehol nem találtam 
azt a Lionardo da Vinci-szerű, minden meg-
magyarázhatót megmagyarázó bölcs művész¬ 
szellemet, a mely Székely Bertalannak annyira 
sajátsága volt. Ha Székely Bertalan azt az 
időt, a melyet hű honfiúhoz méltóan itthon 
töltött el művészgenerácziók képzésével, ha 
azt a harmincz-negyven esztendőt a müncheni, 
vagy párisi akadémiákon tölti el, akkor a világ 
ma telve volna a Székely iskola hírnevével, 
mint a hogy a hatvanas években telve volt 
Piloty iskolájának hírével. De Székely művé-
szetbölcsesége messze fölülmúlja egykori mes¬ 
tere, Piloty elméleti tudását is. Székely Ber¬ 
talan köteteket irt a rajz és kompoziczió gya¬ 
korlati esztétikájáról, a melyek ezernyi prob¬ 
lémát vetnek föl a lélektan birodalmából. Op¬ 
tikai és esztétikai zavarokat és helyességeket 
állapít meg bennök. Megállapításait többnyire 
utólag szerzi, szűri le, - - miután az alkotás 
technikájának ihletett öntudatlanságait, utólag, 
hideg bonczolgatással vizsgálgatja. A művész 
munkája alkotás és tervezés közben gyorsabb, 
mintsem elhatározásai és megfontolásai, de 
utólag az eredményből mégis sok mindent 
lehet visszamenőleg megállapítani, a mi elő¬ 
zőleg még titoknak látszott. 

Székely Bertalan ezenfelül teljesen uralta a 
boncztan birodalmát, írt egy festészeti boncztant 
is tanítványai számára. Előadás közben mesteri 
kézzel vetítette táblára az emberi testnek művészi 
szempontból számbajöhető alkatrészeit. Virtuóz 
rajzrövidülések keletkeztek ilyenkor pillanatok 
alatt fehér krétával a fekete táblán, a melyeket 
a másik perczekben ismét szivacscsal letörült, 
hogy ujabbaknak adjon helyet. Ha e rajzokat 
és tanulmányokat Parisban és papírra készíti 
vala, úgy ma az európai műkereskedelem mil¬ 
liókat forgató börzéjén versengenének e Michel-
Angelo és Lionardo da Vinci-szerű vázlatókért 
Az e rajzolási műveleteket kisérő apró meg¬ 
jegyzései, ötletszerűen keletkezett utólagos in¬ 
dokolásai pedig, ha följegyeztettek volna, a 
művészet szóbeli hagyományának lennének 
tekinthetők. 

SZÉKELY BERTALAN TANÍTVÁNYAI KÖZÖTT. 
Irta : Egy tanítványa. 

Egy sereg jeles magyar festő, a kik Székely 
Bertalan vezetésével hatoltak be a festészet, 
a rajzolás és különösen a kompoziczió misz¬ 
tériumaiba, tanuskodhatik a mellett, mennyire 
egyéni volt Székely Bertalan festészet-oktató 
módszerében. Az a sereg magyar művész, a 
ki az ő keze alól kikerült, mind külön-külön 
egyéniséggé vált. Nincsen Székely Bertalannak 
két olyan tanítványa, a kik a mester keze 

A FALU ASSZONYAI A HALOTTAS HÁZNÁL. 

S Z É K E L T B E R T A L A N T E M E T É S E S Z A D Á N . — Balogh Rudolf föltéelei. 
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Tanítványai képességeivel és lelkületével cso¬ 
dálatos mód tisztában volt mindig. A tanít¬ 
ványok rajzaiból következtetni tudott azok 
intellektuális voltára, lelkiállapotára, gyakran 
az élettel folytatott viszontagságos állapotára 
is. A rajz — nyitott könyv volt előtte, a mely 
elbeszélte neki, hogy gazdája, szerzője miként 
küzködött, vagy miként játszott a könnyűsé-
gekkel, vagy akadályokkal, midőn azt létrehozta. 

Tanítványai nem követik mesterüket, mert 
az utánzásra való ösztökélés távol volt Székely 
szellemétől, így hát egy szó szoros értelmében 
vett Székely-iskola keletkezéséről nem lehet 
szó, de a mester bölcs tanításait aligha felejt¬ 
hetik el valaha. 

GÁSPÁR IMRE. 
1854—1910. 

Arról a sok viszontagságot látott, sokat 
szenvedett öreg emberről, a kit a közelebbi 
napokban a Bókus-kórházból temettetett el 
az újságírók egyesülete, a mai fiatal nemze¬ 
dék már alig tudta, hogy valamikor költő volt, 
ismert, népszerű, azok közül való, a kik a 
legtöbb siker ígéretével léptek be a hetvenes 
évek irodalmába. A mai öregebb irói nemze¬ 
dék úgy emlékezett rá, mint lemaradt, az 
irodalmi életből, só't tulajdonképen az életből 
egyáltalán félretolt egykori társra, a kinek 
sorsát szánakozva lehetett nézni, de - - miért, A GYÁSZSZERTARTÁS. 

, ; - . - ^ 

A FALU LEÁNYAI VISZIK A KOSZORÚKAT. 

-

A KÖZSÉGI ESKÜDTEK VISZIK A KOPORSÓT. 

S Z É K E L T B E R T A L A N T E M E T É S E SZ A D Á N . — Balogh Rudolf fölvételei. 

miért nem, - - olyan fátumszerű volt, hogy 
segíteni rajta sehogy sem lehetett. 

Egykor pedig úgy indult, a hogy a siker 
emberei szoktak. Felvidéki úri családból szár¬ 
mazott, gyermekkori barátja volt a szegény 
Beviczky Gyulának s betegeskedéssel töltött 
ifjúság után, irodalmi tervekkel telt fejjel ke¬ 
rült a fővárosba. Neve csakhamar ismeretes 
lett; sokat szerepelt a lapokban, sokat és sok¬ 
félét dolgozott. Állandóan szerepelt a legjobb 
szépirodalmi lapokban, köztük a «Vasárnapi 
Ujság»-ban is. Nagyon sok verset irt, könnyű, 
tetszetős verseléssel, csinos nyelven, élénk 
hullámzásával a hangulatoknak. Verses kötetei 
sűrűn érték egymást 1872, az elsőnek meg¬ 
jelenése óta s mindegyik kedvező fogadtatásra 
talált. Elhatározó, nagy sikere sohasem volt, 
ehhez nem volt elég erős költői egyéniség, 
de tetszést, kellemes hangulatot tudott kelteni. 
Annyi tehetséggel, mint ő, sokan jóval nagyobb 
társadalmi sikereket arattak, míg ő lassankint 
mindjobban leszorult a térről. 

Előbb nagyobb fővárosi napilapoknak volt 
belső munkatársa, gyakorlott, gyors, ügyes 
tollú újságíró. A «Pesti Naplót-nak egyidő-
ben helyettes szerkesztője is volt. Még a ki-
lenczvenes évek elején azonban a szükség el¬ 
sodorta Budapestről, vidéki lapszerkesztő lett 
s vagy tiz évig dolgozott a vidéki sajtó ve¬ 
sződséges, hálátlan munkakörében. Sok min¬ 
denféle baja az életnek zúdult rá, a melyek 
időnek előtte megőrölték, úgy, hogy mikor 
vagy nyolcz esztendővel ezelőtt visszajött a 
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KÉZIMUNKÁZÁS A PARKBAN. 

ben nagyon egészséges, higiénikus; az épüle¬ 
tet körülvevő hatalmas kert elegendő teret ad 
mindenféle mozgásnak, testgyakorlatnak. A ta¬ 
nítás és nevelés első sorban praktikus: a mű¬ 
velt középosztály nőinek igényeit tartja szem 
előtt. Ezért nemcsak négy osztályú polgári 
iskola van benne, hanem külön háztartási és 
gazdasági tanfolyam, mely ma még egy, de a 
jövőben majd két évfolyamon vezeti be a 
leányokat mindazokba az ismeretekbe, a me¬ 
lyek a jó gazdasszonynak szükségesek. 

CSONGRÁD VÁRMEGYEI MUNKÁS¬ 
HÁZAK. 

Csongrád vármegye nemcsak arról hires, 
hogy ez az ország szivében s az Alföld köze¬ 
pén fekvő vármegye talán mondhatni egyetlen 
szinmagyar megyéje az országnak, hanem 
arról is, hogy hazája, főfészke a magyar föld¬ 
munkásoknak, az úgynevezett kubikosoknak. 
Szentes város, Csongrád, Csanytelek, Mindszent, 
és Szegvár községek nagytömegű mezőgazda¬ 
sági munkásosztályaiból lassanként az idők 
folyamán két különálló csoport válik ki. Egyik 
a tulaj donképeni mezőgazdasági munkások 
csoportja, a kik mint napszámosok, gazdasági 
cselédek vagy felesek, vagy harmadosok kizáró-

AZ INTÉZET ÉPÜLETÉNEK BALSZÁRNTA ÉS UDVARA. ZÁRT FOLYOSÓ AZ INTÉZETBEN. 

fővárosba, már kimerült, fizikailag és lelkileg 
megtört ember volt. Az irodalomból csaknem 
teljesen kikopott, arra, hogy újra kezdje a 
sikerért való harczot, már nem volt ereje. 
Eészvétből juttattak neki jó emberek egy-egy 
morzsát, hogy épen éhen ne veszszen. Élete 
végének szomorú sötétségében utolsó fellob-
bánás volt, mikor vagy két évvel ezelőtt a 
Petőfi-társaság neki juttatta egyik pályadíját 
egy verscziklusáért. Ezután jött a végső be¬ 
tegség. A halál megváltás volt neki. Arczkép, 
melyet közölhetnénk, nem maradt utána, szol¬ 
gáljon legalább ez a pár sor megemlékezésül rá. 

AZ ASZÓDI LEÁNYNEVELÓ-INTEZET. 
Az aszódi Podmaniczky kastély a maga 

XVIIL századi két-kupolás barokk építési mo¬ 
dorával magában is érdekesség, egyike a leg¬ 
kiválóbb főúri kastélyoknak ebből az időből. 
Ma a bányai evang. egyházkerület polgári 
leányiskolája van benne már csaknem két 
évtized óta; száz meg száz leány, fiatal asz-
szony gondol vissza rá a hála kedves érzel¬ 
meivel. Nemcsak az evangélikus családok, ha¬ 
nem más vallásnak is szívesen küldik ide az 
ország minden vidékéről leányaikat, mert az 
intézet nemcsak mint ismereteket közlő iskola, 
hanem mint nevelő-intézet is igen jó hír¬ 
névben áll. 

A növendékek elhelyezése, ellátása minden-

TEJ-GAZDÁLKODÁS. 

AZ ASZÓDI LEÁNYNEVELŐ-INTÉZET 
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lag mezőgazdasági munkával foglalkoznak; a 
másik csoport a földmunkások, a kubikosok 
csoportja, mely már legfeljebb csak a nagy 
dologidő alatt, az aratási időszakban teljesít 
mezőgazdasági munkát, máskor azonban föld¬ 
munkákkal foglalkozik a legkülönfélébb vasút-, 
csatorna- vagy gátépítési vállalatoknál, s ván¬ 
dorol az ország egyik szélétől a másikig, sőt 
gyakran az ország határát is átlépi és valahol 
Bomániában, Szerbiában, vagy Morvaországban 
ássa a köbmétereket. 

Ezért a kubikos valóságos vándoréletet él 
s ez alatt a folytonos utazgatás és munka¬ 
keresés alatt sok-sok tapasztalatot szerez, bizo¬ 
nyos világlátottságra tesz szert, megismeri a 
legkülönfélébb vidékek népét, szokásait. Gyak¬ 
ran az idegen nyelvet is elsajátítja és külö¬ 
nösen kiismeri a munkaadók, a vállalkozók 
minden furfangját és ravaszkodó eszejárását. 

Ez az életmód és ezek a tapasztalatok az 
értelmét rendkívül fejlesztik, s az egyszerű 
tanulatlan munkásembert körültekintővé, élel¬ 
messé, ügyessé teszik. Sokszor megbámulja az 
ember a kubikos munkás okos, logikus esze¬ 
járását és azt a helyes felfogást, melylyel meg 
tud tanulni komplikált és különös szakismere¬ 
tet igénylő teendőket is. 

Különösen az utóbbi időkben gyakran meg¬ 
történik, hogy egy nagyobb vállalati munkát A SZENTESI AI.SÓRÉTI TELEP A KURCZA FOLYÓ FELŐL. 

CSONGRÁDI HÁZ. 
A SZENTESI ALSÓRÉTI TELEP A TRANSZVERZÁLIS ÚT FELÖL. 

egy közönséges kubikosokból álló munkáscso¬ 
port önállóan vállal el s egy ilyen 80—100,000 
koronát is elérő vállalatnál azt a műszaki 
ismereteket és nagy pontosságot igénylő számí¬ 
tásokat is, melyeket másutt a vállalati iroda, 

vagy mérnöki apparátus szokott teljesíteni, 
saját maguk végezik el minden hiba nélkül. 

E mellett a Csongrád megyei kubikos józan 
életű, a szeszt nem szereti, szorgalma, munka¬ 
bírása pedig az első helyen áll. Viszik is 

EGY CSONGRÁDI MUNKÁSHÁZ LAKÓSZOBÁJA. 

C S O N G R Á D M E G Y E I M U N K Á S H Á Z A K . - Dr. Csergő Károly fölvételei. 

mindenfelé az országba, - - sőt még azon túl 
is - - idegen országokból alig van nap, hogy 
meg ne jelennének munkást kereső megbízot¬ 
tak, a kik egyenesen Csongrád megyébe jönnek 
emberekért. 

A munkások életrevalóságának és vállalko¬ 
zási szellemének azonban szocziál-politikai 
szempontból van egy nagy hátránya, a mivel 
számolni kell. 

Ez pedig az, hogy az ilyen sokat utazott, 
sokat tapasztalt munkás, ha nem jól megy a 
sora és kevés a kereset, könnyen hajlik a ki¬ 
vándorlásra. Az utazást megszokva és az ide¬ 
genben is önállóságot szerezve van bátorsága 
neki vágni a világnak, ha azt látja, hogy 
a munkáját jobban megfizetik és jobban bol¬ 
dogul, mint idehaza, bizony vissza se jön. 

Ez a veszély, mely ép a munkásosztály leg-
értelmesebb és legéletrevalóbb részének el¬ 
vesztésével fenyeget, adta meg a legelső im¬ 
pulzust a munkásházak létesítéséhez. Mert a 
melyik munkásnak itthon saját háza és telke 
van, a mit a sajátjának tud, s a mit a tör¬ 
vény szerint el sem idegeníthet, az soha töb¬ 
bet nem kívánkozik el innen, soha nem fog 
idegenben letelepedni. 

A munkásházépítés ezen fontos czélján kívül 
annak másik czélja a lakásszükség orvoslása. 

A vármegye székhelyén Szentesen és a 
nagyobb községekben a munkásosztály foly¬ 
tonos szaporodása folytán a lakáskérdés min¬ 
dig súlyosabbá vált. A munkáscsaládok mint 
zsellérek más házánál gyakran kamarából, 
istállóból átalakított helyiségekben, sokszor 
ólszerü odúkban laktak, kitéve ezen lakhelyek 
egészségellenes hatásainak és a háztulajdo¬ 
nosok szigorúságával és önkénykedésével járó 
ezerféle kellemetlenségnek. Ezen kellemetlen¬ 
ségek különösen a sok gyerekes szülőket súj-
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tották, a kik gyermekeik miatt a legdrágáb¬ 
ban és legnehezebben jutottak lakáshoz, tehál 
épen azok voltak a legnyomasztóbb helyzet¬ 
ben, a kiknek 6—8 tagú családot kellett el-
tartaniok, a kik tehát azért is a legnehezebb 
viszonyok között éltek. 

Sokszor sírva jöttek a szegény apák és 
anyák a hatósághoz, hogy már hetek óta keres¬ 
nek lakást, már-már szabad ég alá kerülnek, 
mert mindenütt elutasítják őket, vagy meg¬ 
fizethetetlen házbért kérnek, ha bevallják, hogy 
6—8 kis apró gyerekük van. 

Mily változás azóta! Ma már a vármegye 
területén több mint 1000 munkáscsalád saját 
otthonában lakik, tiszta, szép, világos egész¬ 
séges lakásban. Él van látva szép, magas és 
tágas lakó-szobával, konyhával, kamrával, pad¬ 
lással és a megfelelő melléképületekkel. A kis 
gyerekek szabadon ugrándozhatnak az udvaron, 
nem kapnak se szidást, se verést a szigorú 
gazdától. Az asszony szabadon nevelhet libát, 
csirkét, vagy malaczot, sőt még egy jámbor, 
jól tejelő riska tehénre is tehet szert, a mi 
a más házánál lakó zselléreknél igazán a meg 
nem valósulható álmok közé tartozott. 

Ily módon a munkások egy nagy tömege 
jutott könnyebb helyzetbe, de ez által segítve 
lett azokon is, a kik munkásházat nem kap¬ 
hattak, mivel a más házánál lakó zsellérek 
száma megcsappanván, ennek következménye¬ 
kép nagyobb lett a kínálat a lakásokban, más 
szóval a házbér leszállóit és a háztulajdono¬ 
sok se olyan követelődzők és válogatósak, ha 
hasznosítani akarják házaikat. 

A munkásházépítés e kettős czéljához még 
egy harmadik is fűződik, a mi talán a 
legnagyobb szocziális jelentőséggel bír. Ez a 
harmadik czél arra irányul, hogy a mező¬ 
gazdasági munkások munkáját egyes hasznos 
házi foglalkozások felkarolása értékesebbé, és 
megélhetési viszonyaikat könnyebbé tegye. 

Ez a gondolat kapcsolódott nálunk a munkás¬ 
házépítéshez s ennek folytán gondosan csak az 
a terület lett kiválasztva munkástelkeknek, mely 
alkalmas talajánál fogva is a kertészkedéshez. 
A munkások akkora telket kaptak, hogy azon leg¬ 
alább is egykétszáz-háromszáz négyszögöl kertet 
lehessen kihasítani. Már eddig is megtette a vár¬ 
megye az intézkedéseket a mesterséges öntö¬ 
zéshez szükséges berendezés létesítése iránt, 
melyhez az állam nyújt segédkezet. Azokon a 
helyeken, a hol munkásházak vannak, évenként 
vesszőfonó háziipari tanfolyamok tartatnak, sőt 
már néhány községben háziipari szövetkezetek 
is működnek a munkások körében. 

Gondoskodás történt az iránt, hogy a mun¬ 
kástelepek utczái eperfával legyenek fásitva, 
sőt még az udvarokra is kapnak a munkások 
ingyen eperfát, a mi előfeltétele a selyemgubó 
tenyésztésnek, 

Egyszóval az egész vonalon meg van indítva 
a nagy akczió, a többi a szorgalom, megértés 
és jóakarat munkája lesz. 

Most még valamit magukról a munkás¬ 
házakról. 

Eddig Szentes városban 350, Csongrádon 260, 
Mindszenten 155, Szegváron 92, Horgoson 60, 
Sándorfalván 54 és Kisteleken 40 telek osz¬ 
tatott ki, tehát több mint 1000 telek. Szentesen 

EGY CSONGRÁDI MUNKÁSHÁZ KONYHÁJA. 

az úgynevezett felsőpárti telep és Csongrádon 
63 ház még a munkásházépítési törvény meg¬ 
hozatala előtt 1904—1905-ben, s itt elárulhatom, 
hogy ezen építések sikereinek nem kis befolyása 
volt a munkásházakról szóló törvény és az 
abban foglalt szocziális intézkedések meg¬ 
alkotására. A többi telkek tavaly és az idén 
épültek ki, illetőleg a folyó évben nyernek 
teljes befejezést. 

A munkásházak potom olcsóba kerültek, a 
mit egy nálunk alkalmazott és kiválóan bevált 
építési módozatnak lehet tulajdonítani. Nálunk 
ugyanis a munkásházat részben maga a mun¬ 
kás, részben vállalkozók építik fel. A munkás 
végzi saját munkaerejével azokat a munkákat, 
a mihez ő is ért: a vályogverést, falrakást, 
göngyölegezést, stb. A szakmunkákat pedig 
végzik a vállalkozók. 

Ilyen kivitel mellett egy ház építési mun¬ 
kája összesen belekerül 700—750 koronába. 
Ennek a kiviteli módozatnak az a nagy előnye 
van, hogy a házhoz a munkás jobban ragasz¬ 
kodik, mintha neki a teljesen kész ház adatnék 
át. Saját munkájának értéke köti ahhoz, s azt 
a saját keze munkájáért is szereti. 

A házak mind egyformák, csupán néhány 
van valamivel hosszabbra építve, a minek 
költsége a munkás terhe volt. 

A telek árával együtt e szerint a ház bele¬ 
kerül összesen körülbelül 1200—1300 koronába, 
melynek hat százalékát törleszti a munkás, 
két százalékát pedig a törvény szerint meg¬ 
téríti az állam. Vagyis az évenkénti törlesztés 
kitesz 70—80 koronát, tehát annyit, vagy nagyon 
jelentéktelen összeggel többet, mint a mennyit 
a munkás eddig fizetett házbérben. 

A vármegyebeli munkásházakat képekben is 
bemutatjuk olvasóinknak. Ezeken láthatják a 
csinos, szilárdan megépített egyforma kis épüle¬ 

teket, melyek mind megannyi boldog otthonai 
lettek az eddig tisztességes lakás nélkül ten¬ 
gődő vagyontalan munkáscsaládoknak. 

Dr. Csergö Károly. 

ÉGI ÉS FÖLDI SZERELEM. 
BEGÉNY. (Folytatás.) 

Irta N e e r a . — Olaszból fordította B a l l á I g n á c z . 

Wilss kérdezte ezt és a nő most gyorsan fe¬ 
léje fordult és élénken felelte : 

- Hogy mit művelt? Hát a következőket. 
Egy éjjel, a legsötétebb, és leghidegebb éjjel, 
a mit csak elképzelni lehet, Bergamo határában 
tűz ütött ki egy nagy házban, egy lánynevelő 
intézetben, a hol nem kevesebb, mint ötven 
lélek lakott, növendékek, tanárnők és szolgá¬ 
lók. Értse meg jól, ötven lélek, távol az em¬ 
berektől, a várostól, a kiket a tűz kitörése va¬ 
lósággal megőrjített. Az újságok részletesen 
megírták ezeket a rómítő jeleneteket. Fejüket 
vesztve, a tűzhaláltól és a megfulladástól re¬ 
megve a szegény nők hiába rohantak a kapu¬ 
hoz, a melyet izzó gerendák és zsarátnokok 
zártak el és egymásután rogytak össze, sikol¬ 
tozva, siránkozva, a lángoktól övezve. Gondolja 
meg, köröskörül némaság és elhagyatottság!... 
Csak mintegy félkilométernyire, egy düledező-
félben lévő házban vették észre a tüzet. De a 
házigazdák, két öreg ember, szinte hermetiku¬ 
san elzárkóztak fészkükben és megtiltották a 
fiatalembernek, a ki náluk élt, hogy a szeren¬ 
csétlenség színhelyére merészkedjék. Ez a fiatal¬ 
ember volt az, a ki mégis leereszkedett az ab¬ 
lakából és rohanvást futott az égő épülethez 
és csodálatos lelki jelenlétről és bátorságról 
téve tanúságot, felmászott a párkányzaton, a 
melyre a bennszorultak közül senki sem gon¬ 
dolt és létrát eresztve le az emeleti ablakból, 
a hátán vitte le egyenként a kisebb lánykákat 
és az erősebbeket és határozottabbakat egy¬ 
kettőre rábírta, hogy leugorjanak az ablakból, 
a hol már ő várta őket és így elérte azt, hogy 
az ötven lélek közül alig hat-hét sérült meg 
erősebben. És a legnagyszerűbb mindebben, 
hogy ezt egyetlen egy ember vitte véghez, egy 
falusi legényke, a kit semmiféle önző érdek 
nem vezérelt ebben a tettében, a kinek rokonai 
akarata ellenére kellett otthonról megszöknie 
és a ki ma élet-halál között lebeg, nemes cse¬ 
lekedetének következményeképen. Nemes, szép, 
nagy cselekedet volt-e ez, vagy sem? 

A nő gyönyörű arcza szokatlanul felélénkült 
e szavak alatt, a miért féltékeny imádója, rö¬ 
vid megfontolás után így szólt: 

- Nem kell mindent elhinni, a mit az új¬ 
ságok írnak, felfújnak és tódítanak . . . 

- Ezt az önvallomást megjegyzem magam¬ 
nak — felelte hevesen a nő - - különös, min¬ 
denképen különös, de hát az újságról az újság¬ 
írókra is lehet következtetni. 

Ezek a szavak olyan bájos csipősséggel hang¬ 
zottak el, hogy nem lehetett értük megnehez¬ 
telni, de Wilss roszakaratú mosolygását már 
keserűbb volt lenyelni, de mert érezte, hogy 
nagyon is fel van ingerelve ahoz, hogy élcz-
czel válaszoljon, komolyan így felelt: 

SZENTESI HÁZ A RÉGEBBEN ÉPÜLT FELSŐPÁRTI TELEPRŐL. 
A SZENTESI FELSŐPÁRTI TELEP. 

CSONGRÁDMEGYEI MUNKÁSHÁZAK. - Dr.CSergő Károly fölvételei 

. 
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Dékány István pusztaszeri pusztabiró, a ki egy napon született a királylyal s hivatalát 1867-ben foglalta el, nyolczvanadik születése napján 
5 vejével, 4 menyével és 29 unokájával. 

Gárdi I utódai 
10 gyermekével, 

- Mi latin népek túlságosan is a benyomá¬ 
sok hatása alatt állunk. Gondolja meg jól, hogy 
tulajdonképen nincs abban semmi különös, ha 
egy fiatal ember felmászik egy falon és a tűz¬ 
vész helyén mentésre vállalkozik. 

- Nem, nem ! Kérem, tegye meg nekem azt 
a nagy szívességet, hogy nem használ több 
ilyen érvelést. Ha önnek tetszik, irhát erről 
egy czikket és abban bőven kifejtheti, hogy 
milyen körülmények között érdemli ki magá¬ 
nak valaki a vitézségi medáliát. De én nem 
fogom elolvasni ezt a czikket. Nem hagyom 
magam lehűteni a rajongásaimban. 

- Cambyses... — kezdte dón Peppino, de 
nem tudta tovább folytatni, mert az újságíró, 
hogy a ház úrnőjét megkövesse, megígérte, 
hogy most és a jövőben is mindenkor őt fogja 
hasonló esetekben választott bíróul felhívni. 

4- Szubordináczió-ellenes viselkedéseért pe-
niténcziául czikket kell írnia arról, hogy a fia¬ 
tal Ippolito Brembo azonfelül, hogy igazi hős, 
még kiváló zenei talentumnak is mutatkozott. 
Erre nézve közvetlen felvilágosítást nyertem a 
bergamói conservatórium egyik tanárától. 

- Cambyses — kezdte újból dón Peppino, 
felhasználva a beállott rövid szünetet, — a ki 
szerelmes volt saját nővérébe, megkérdezte 
országának főbiráit, hogy nincs-e törvény, a 
mely megengedné, hogy nővérét feleségül ve¬ 
hesse. Nincs, — felelték a főbírók zavartan, a 
kik féltek, hogy uralkodójuk haragját hívják 
ki maguk ellen, — de van egy törvény, a mely 
Perzsia királyának megengedi, hogy bármit is 
megtehet, a mit akar. 

- Pompás! — kiáltott fel Wilss. - - Hajt¬ 
sunk tehát térdet Perzsia királynője előtt. 

A nő pedig így felélt: 
- Jutalmat ígérek annak, — és hogy ez a 

jutalom minő legyen, azt az illető maga vá¬ 
laszthatja ki, — a ki elébem vezeti ezt az ifjú 
hőst. 

- Engedje még megjegyeznem, • - szólt 
közbe az újságíró — hogy az ön hőse jelenleg 
olyan állapotban van, a mely semmiféle moz¬ 
gást sem enged meg számára. Az utolsó érte¬ 

sítések szerint, ezt ön is tudja, az állapota fö¬ 
löttébb súlyos, ha életben is marad, szörnyű¬ 
séges alak lesz. 

- Szegény fiú! 
Gondolataiba elmélyedve ült a kereveten és 

arczát gyönyörű kezecskéiben nyugtatta. 
A kis csoport körülötte közben szétoszlott. 

Nem maradt ott, csak Wilss, dón Peppino és 
az újságíró, a ki- felhasználva a pillanatot, a 
mikor a másik két férfi egymással beszélgetett, 
most egy ékszertokot vett elő zsebéből és azt 
a nő ölébe csúsztatta. 

- Mi ez ? - kérdezte, miközben szórako-
zottan, minden különösebb érdeklődés nélkül 
kezébe vette; de gyorsan magához térve felál¬ 
lott, hogy a lámpafény mellett jobban szem¬ 
ügyre vegye a kapott tárgyat. 

így, a mint állt, csodálatosan szép volt. 
Wilss feléje fordult és szinte elnyelte tekinte¬ 
tével. Mintegy ezt a magnetikus tekintetet kö¬ 
vette volna, hirtelen feléje fordult, hogy szinte 
megérintette : 

— Nézze csak, Wilss ! 
Majd, a megjegyzést be sem várva, ismét 

visszafordult az újságíróhoz: 
- Régi elefántcsont faragás? 
- A tizennegyedik századból való munka, 

valószínűleg firenzei eredetű. Egy régiségke¬ 
reskedőnél találtam és elragadónak véltem a 
nő arczkifejezését, a ki felemelt karral oly 
szenvedélyesen, oly dicsőségesen támaszkodik 
egész testével a kereszthez . . . 

- Hogy az ember szinte beléhorpad! -
szólt közbe a nő mély megindultsággal. 

- Ugyebár? Nekem tetszik, mert az én saját 
lelkiállapotomat tükrözi vissza. És nagyon bol¬ 
doggá tenne, ha elfogadná, tőlem. 

- Köszönöm. 
- Valóban kiválóan szép - - jegyezte meg 

dón Peppino — méltó Norinához. 
- Miért ragaszkodik ön annyira ahoz, hogy 

Norinának szólítsa?—kérdezte az újságíró.— 
Sokkal szebb név ez: Eleonóra. 

— Mert én már akkor is ismertem, a mikor 

még lobogó czopfot hordott. De egyébként az 
Eleonóra név túlságosan hosszú is. 

- Hosszú ? Egy név, a mely rendes nekünk, 
sohasem hosszú, sőt ha kiejtjük, annál jobb, 
minél hosszabb. 

- E l . . . ly! — súgta most Wilss, a ki lassan 
ejtvén ki a két szótagot, így akarta megmu¬ 
tatni, hogy egy rövid szót is mennyire ki lehet 
nyújtani a kiejtésben. 

- Nem szeretem a megrövidített neveket 
sem az olasz nyelvben, sem az angolban. Egy 
szép női név olyan, mint egy nagy zeneszerző 
kompozicziója: egyetlen egy hangját sem sza¬ 
bad megváltoztatni! - - felelte az újságíró. — 
Tisztán emlékszem még arra a benyomásomra, 
a melyet néhány lánygyermek neve ébresztett 
bennem a nagy világkiállítás hiedéjében, az 
egyiptomi iskolán kiállított kézimunkái alá 
írott neveivel. Hogy csak egyiket említsem: 
Diilcclina Schiava. A napkelet egész poézisét 
benne lehet érezni ebben az egy névben. 

- Annál inkább - - szólt közbe komolyan 
Wilss - - mert közvetlenül e kiállítás mellett 
ott volt Birma kiállítása is, két zöld üvegből 
készített pápaszemmel, a mely olyan volt, mint 
valami éjjeli lámpa és a legutolsó Buddha 
szobrocskájával, a ki úgy látszott, épen most 
haldoklik disentériában. Ez is erősen napke¬ 
leties. 

— Wilss! - figyelmezte most a nő, a ki 
könnyedén felvonta szemöldökét. 

- Megengedem - - szólt közbe dón Pep¬ 
pino hogy vannak nevek, a melyek minden¬ 
kor különös benyomásokat keltenek az ember¬ 
ben. A medici-i Vénuszt például nem tudom 
szeretni, mert az arcza hasonlít Carolinára és 
mert Carolina elviselhetetlen név előttem. 

— De viszont vannak nevek jegyezte 
meg az újságíró — a melyek különösen jól 
hangzanak. Dúsé Eleonóra például pompásan 
hangzik; de milyen rettenetes volna például 
ez a név: Dúsé Brigitta. És aztán ez a név : 
Eleonóra oly szép, oly kifej ezésteljes, hogy 
egymagában is elegendő. Nem emlékszem, hogy 
a medici-i Vénusznak az arcza olyan volna, 
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M M 

Kolerakórház Traniban, Olaszországban. 

Peppino és az ujságiró, mialatt Wilss fojtott 
hangon így szólt: 

— Ha beleegyezik abba, hogy feleségül ve¬ 
hetem, Liliának fogom szólítani. 

Eeánézett csodálatosan sugárzó szemével, de 
nem felelt. 

Az ujságiró dón Peppinóhoz fordult és bosz-
szúsan súgta felé: 

- Mit fecseg itt ez az amerikai ? 
- No, no! Nem is lenne valami rósz párti, 

tudja azt? Pénze van, szimpatikus ember . . -. 
- Szimpatikus? Az ördögbe is, evvel az 

orral? 
- Szokratesznek is ilyen orra volt. 
- De nem is volt szerencséje a nők körül. 
- Nevetséges, de az az ajándék, a mivel 

neki ma kedveskedett, most már egyenesen úgy 
tűnik fel előttem, mint a vőlegény praktikus 
figyelmessége. 

- Ön mindent tud. 
— Ez az előnye annak, hogy gyermekkora 

óta ismerem. 
- Igen, igen, a régi história. De hát mi is 

volt az az ajándék? 
- Egy asztali készlet, aranyból és ezüstből. 
- Milyen rósz ízlés! Egy asztali készlet! 

Nem is lehetett volna nyárspolgáriasabb. 
- Ha látni fogja, megváltoztatja a nézetét. 

A legfinomabb művészi munka. Minden egyes 

A kolera elől menekült traniak sátrai a tengerparton. 

mint Carolináé, de tudom, hogy ez a név: 
Eleonóra egy istennő nevének is beillőnek. 

— Norina sokkal bajosabban hangzik. 
- Elly kényelmesebb. 

A mi alatt a nevek így röpdöstek a levegő¬ 
ben, a nő hirtelen megszólalt: 

- Hálás vagyok önöknek a jószándékért és 
nem akarok ellentmondani; de szeretném meg¬ 
jegyezni, hogy a mig önök az én nevemet így 
variálták, egyiküknek sem jutott eszébe, hogy 
engem is megkérdezzenek a véleményem felől. 
Pedig nekem nem tetszik sem az Eleonóra név, 
sem a Norina, még kevéebbé az Elly. Azt sze¬ 
retném leginkább, a ki Liliának nevezne engem. 

- Lilia! Lilia! — kiáltotta egyszerre dón Ingyenes desinficziáló mész-osztogatás Traniban. 

A806-osszá mú uszályhajó, melyet kolera-fertőzés miatt Újpestnél a Dunán vesztegzár alatt tartanak. 

A KOLERA V E S Z E D E L M E . 

darabja az évnek egy-egy hónapját szimboli¬ 
zálja virággá formálva: január hóvirág, feb¬ 
ruár ibolya, márczius primula és így tovább. 
Eengeteg pénzbe kerülhetett. • 

- Igen! kedvem volna az arezába vágni a 
saját millióit! 

- Ne vicsorgassa így a fogait, barátom. 
Norina, azaz Lilia meg fogja önt is hívni va¬ 
csorára és akkor ön is megcsodálhatja ezt az 
igazi müizléses kincset. 

— Miközben levest kanalazok belőle? 
- És miért nem ? A szépség fénykorában 

minden egyes tárgyban, a mely a napi szük¬ 
ségletekhez kellett, volt valami művészi har¬ 
monikus szépség, a mely megnemesítette. Szét¬ 
morzsolt gyöngyöt borban meginni, barbár él¬ 
vezet; de egy gyöngyszemből inni, raffinált 
gyönyörűség. Nem találja? 

Az ujságiró nem felelt, mert visszatért a nő¬ 
höz és szelíden, halkan valamit a fülébe súgott. 

- Maga féltékeny! - - felelte mosolyogva és 
könnyedén a férfi ajkára ütött legyezőjével. 

A férfi megragadta a könnyű tárgyat és áhi-
tatosan megcsókolta, miközben így szólt: 

— Mondja, igaz-e vagy sem? 
— Mit törődik vele? Maga úgy sem vehet 

el feleségül. 
— Ki mondja azt? 
— A törvény, kedves barátom, a törvény, a 

mely nem engedi meg, hogy egy férfinak két 
felesége lehessen. De nyugtassa meg magát, 

még nem határoztam el magam arra, hogy el¬ 
veszítsem a szabadságomat. Maga ismer en¬ 
gem : ha már elhatároztam volna magam arra, 
hogy férjhez megyek, hát komolyabb is lennék 
most. Tehát most még egyelőre nem! 

Eövid hallgatás állott be, a melyet dón Pep¬ 
pino tört meg, még jobban reszkető hangon 
és patétikusabban megszólalva, mint máskor, 
mialatt tréfás bűvészszerű mozdulatokat vég¬ 
zett: 

- Isteni Lilia! ezek az ifjú urak igazán 
szerencsések, hogy szerelemről és házasságról 
beszélhetnek önnel, a mig én ezt csak a nevet¬ 
ségessé válás veszedelme mellett tehetném meg. 
De mert már, ime, látom is az arczukon a ne¬ 
vetés előjeleit... Lilia, mentsen meg! 

- Milyen mélabús fordulatba csapott ön át, 
dón Peppino ? És ugyan mit tehetek én önért ? 

— Oldozzon fel! 
— Nem tudom miért? 
- Miklós, Oroszország czárja . . . 
- Na lám ! Már itt is van az anekdota. Don 

Peppino, ön javíthatatlan. 
- Hagyja, hadd fejezze be! - - szólt közbe 

Lilia. 
- Miklós, Oroszország czárja eltiltotta a 

katonatiszteknek a párbaj ozást. De ezek között 
akadt egy, a kit arczul ütött valaki és nem tu¬ 
dott most választani a czár haragja, vagy társai 
megvetése között, a miért is egyenesen a czár-
hoz fordult tanácsért. Miklós kimentette kínos 
helyzetéből: az egész fényes czári udvar jelen¬ 
létében megcsókolta a tiszt arczát és így szólt: 
Feloldalak szégyened alól. «Megtisztultál." Ön 
is feloldozhatna, mia signora, ha gyönyörű aj¬ 
kaival megérintené becsületben megőszült fe¬ 
jemet, hogy senki se nevethessen ki, ha meg¬ 
vallom, hogy szeretem önt! 

Az ujságiró, elámulva a váratlan fordulattól, 
felkiáltott: 

- Igazán, azt már mégsem lehet letagadni, 
hogy a dón nem használná fel az életben is 
olvasmányait! A műveltségnek ez a formája 
szinte már erkölcstelen is ! 

De Lilia,'a ki úgy kaczagott, hogy könnyei 
is kicsordultak, átfonta karjaival dón Peppino 
nyakát és egy-egy csókot csattantott arczának 
mindkét oldalára. 

(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
A kolera. Néhány esztendővel ezelőtt egy al¬ 

földi községen vitt keresztül az utam. Meglepett 
a falu rendje, csinossága. Egyenes utczák, csere¬ 
pes házak, szép nagy ablakokkal. 

- Ilyen takaros falut, — mondtam a kocsis¬ 
nak, — nem láttam még többet ezen környéken. 
Jóra való nép lakhatja. 

A kocsis vállat vont és csöndesen felelte: 
— Sose különb nép ez uram a többinél, csak több 

volt a szerencséje. 
- A szerencséje? Hát aztán mi volt ez a sze¬ 

rencse ? 
— Hát csak az, kérem, hogy ktt esztendő alatt 

kétszer égett le ez a falu. Egyszer az egyik fele, 
azután a másik fele. 

Most már értettem a dolgot. Ezért hát a csinos, 
magas házak és cseréptető valamennyin. Ez volt 
a szerencse, a mely ime néha ugyancsak furcsa 
köntösben jelentkezik, hogy mindjárt rá ne ismer¬ 
jenek. 

Kolera-eset, hála Istennek, e pillanatig, mikor 
ezeket a sorokat Írjuk, még nem fordult elő Buda¬ 
pesten. Isten kegyelme és a hivatottak lelkiisme¬ 
retes, buzgó munkája remélhetőleg el is fordítja 
talán tőlünk a veszedelmet. De ime, már a szele 
elég volt arra, hogy a hatóságok lelkiismerete meg¬ 
mozduljon és életbeléptessen egy sereg okos, derék 
intézkedést, a minek a főváros egészsége kitűnő 
hasznát fogja látni minden kolerajárvány nélkül is. 
Utczán, vasúton, kávéházban, vendéglőben egy 
jobb, okosabb rend érvényesül, a tisztaság és az 
egészség értéke megbecsültebbé lett, az élelmiszerek 
vizsgálata pontos, éber t s szigorú, az utczasarki 
plakátok valóságos ingyenes tanfolyamot szolgál¬ 
tatnak a mindennapi élet higiénéjének tudomá¬ 
nyából és az emberekben is nagyobb most a fogé-
.konyság e tanítás megszivlelésére. Ha ez így ha¬ 

lad, igazán csak azt azt az egyet kell kívánnunk 
még, hogy ne legyen kolera, különben pedig na¬ 
gyon meg lehetünk elégedve a kolerával. 

* 
Fehérgyarmat. A napihirek szenzácziói és or¬ 

szágos érdekességei között kapott helyet a héten 
az a jelentés, hogy Fehérgyarmat szatmármegyei 
község aszfalttal burkoltatja és villanynyal világít¬ 
tatja az utczáit. Ennek a nevezetességnek az a 
legnagyobb, legkiemelkedőbb, legjellemzőbb és ta¬ 
lán legfájdalmasabb nevezetessége, hogy csakugyan 
nevezetesség. Mert hogy lenne Fehérgyarmaton 
kívül még egy falu Magyarországon, a hol aszfal¬ 
tos az utcza és villanyfény csillog az éjszakában, 
erről nem tudunk, de hogy népes városok egész 
sokasága van, a hol a községi berendezkedés még 
egy szál padlóig se jutott, azt igenis tudjuk. Né¬ 
hány héttel ezelőtt egy tízezer leieknél számosabb 
lakosságú igen módos kunsági városban jártam, a 
hová a higiéné követeléseivel ismerős, nadrágos 
polgárok vonaton hozatják a legközelebbi város 
artézi kútjából az ivóvizet, mert nincs az egész 
városban egy olyan kút, a melynek a vizéből ve¬ 
szedelem nélkül lehetne egy kortyot lenyelni. Ez 
az állapot az, a mi elsőrangú szenzáczióvá teszi a 
fehérgyarmati hírt, a minek pedig nem szabadna 
szenzácziónak lennie. Az a roppant különbség, a 
mely a vidéken és a nagyvárosban élő magyar 
ember kényelmi és közegészségügyi ellátottsága 
között tátong, ez a legmélyebb sebe ma az ország¬ 
nak. A város és falu között való különbség ml-
nálunk egészen más, mint a berendezettebb orszá¬ 
gokban, a hol a vidéken lakás nagyobb csöndjeért 
és a tiszta levegőért nem kell az egészséges és 
kényelmesebb élet szinte összes modern föltételei¬ 
ről való lemondással fizetni. Minálunk a falu, sőt 
a vidéki városok legnagyobb részének lakossága is 
a kényelmi és higiénikus berendezéstől való meg-
fosztottság és a mi ezzel együtt jár, bizonyos 
veszedelmeknek való védtel enkitettség tekinteté¬ 
ben egy valóságos állandó martiromságban éL 
A minek mérgét aligha enyhíti az, hogy első-
sorsan maga a hibás érte. 

* 

tÖsszlap.v Eeggelizés közben egy negyedóra 
alatt háromizben röpült el ez a furcsa, sziszegő 
szó a fülem mellett a kiszolgáló pinczérhez intézve. 
Ez már tudta, hogy mit jelent. Azt, hogy mind 
a három takarékos beszédü úr az összes budapesti 
lapokat odakivánja a reggeli kávéja mellé. Esetleg 
talán még a bécsi és párisi újságokat is. De ha 
a'legszűkebb terjedelmét mérjük is az összlap 
jelige fogalmának, húsz újságnál ez kevesebbet 
semmiesetre se jelent. Mert Budapesten sok lap 
jelenik meg, de húsznál kevesebb semmiesetre 
sem. A beszéddel való takarékoskodás együtt lett 
uralkodóvá az angol divattal Angol és főképen 
londoni uzus az, hogy a különben se valami na¬ 
gyon hosszú szavakat is megkurtitják olyanfor¬ 
mán, hogy vagy csak az első szótagot mondják 
vagy csak az utolsót. Ez a szokás, mint a mi 
korunkban minden, a mi angol, kapós lett és 
megtette hódító körútját az egész világon. A mi¬ 
nek bizonyára nem csupán az utánzás ősi ösztöne 
a magyarázata, hanem az is, hogy valóban van 
benne valami praktikus. A gyorsírás után, a mi 
igazában rövidített irás, föl kellett találni a gyors, 
illetve rövidített beszédet is, a mi szintén idő¬ 
megtakarítást jelent. Mert, mint ugyancsak az 
angol példaszó mondja: az idő pénz. Ezek a rövi¬ 
dítések tehát érthetők, helyükön valók és prakti¬ 
kusak, de ez az összlap márkájú idősporolás mégis 
egészen különös hatást tesz az emberre. Mert akár¬ 
milyen dicséretes erény is a takarékosság, ez az 
egytized másodpercz spórolás olyan urak részéről, 
a kik ráérnek arra, hogy két tuczat harmincz és 
hatvan oldal között váltakozó terjedelmű újságot 
böngészszenek át a kávéjuk mellett, erősen fölös¬ 
legesnek érzik. Vagy az a milliomos jut az ember 
eszébe, a ki ha esik az eső, lehúzza a czipőjét, 
hogy tönkre ne menjen, vagy az a másik milliomos, 
a ki folyton százkilométeres sebességgel száguld 
az automobilján, noha szörnyen ráérne, mert semmi 
dolga e kerek földön. A kávéházba kell menni, 
hogy az ember megtanulja, milyen szörnyen taka¬ 

rékos és praktikus emberek vagyunk mi Buda¬ 
pestiek ! 

•K 

A divat. Nincs még egy hatalom a világon, a 
melyet annyiszor és oly sikertelenül támadtak és 
ostromoltak volna, mint a divatot. Szakadatlanul 
tart a háború ez ellen a zsarnok ellen, a mely 
nagyobb hadisarczot szed, mint a mekkorát Bis¬ 
marck Francziaországra kivetett, de soha meddőbb 
háborút még a világon nem folytattak. Pedig 
a históriai hatalmak kezelői is sikra léptek már 
a divat pénzpusztító ereje ellen. De hasztalan 
volt a német császár, Bülow volt birodalmi kan-
czellár szava és egy csöppet se valószínű, hogy 
általános hatása legyen a Vatikán legújabb intéz¬ 
kedésének is, a mely a divat minden új változa¬ 
tának megállást parancsol a templom küszöbénél. 
A Vatikán major domusa arra inti a nőket, hogy 
egyszerű ruhában, minden hivalgó disz és sugárzó 
ékszer-pompa nélkül jelenjenek meg az Úr há¬ 
zában. Lesz-e hatása az intelemnek, majd el¬ 
válik. De ha nem lesz, azért igazságtalanság lenne 
minden felelősséget és ódiumot az asszonyokra 
hárítani A női hiúság bizonyára nem ellensége, 
de nem is kizárólagos forrása a divat tobzódásá¬ 
nak. A nő legalább is akkora mértékben áldozata 
vagy szolgálója a divatnak, mint katonája vagy 
kormányzója. Hiszen maguk a mindenkori divat¬ 
nak hódoló nők is jól tudják, hogy nem minden 
divat illik valamennyiőj üknek, akárhány inkább 
rontja, mint segíti a szépségüket. Mégis csak igen 
kevésben van meg a bátorság, hogy nem törődve 
az örökváltozással, megmaradjon abban a viseletben, 
a melyet fejlett Ízlése a maga számára legmeg¬ 
felelőbbnek itél. A divat ereje tehát az egyéni 
izlés bátortalansága, a mely azonnal meghátrál a 
más izlés formáinak tömege előtt és behódol, meg¬ 
adja magát neki. Már pedig minden zsarnokság¬ 
nak legnagyobb támasztéka és legkiadósabb forrása 
a gyengeség és meghunyászkodás. Bizonyára a 
divat zsarnokságának is. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Községi lakáspolitika és lakásügyi intézmé¬ 

nyek. Ezen a czímen dr. Ferenczi Imre állította 
össze hatalmas terjedelmű kötetté azokat a ta¬ 
pasztalatokat, megfigyeléseket és tanulmányokat, 
melyeket Budapest polgármestere megbízásából 
két ízben tett tanulmányútjai alkalmával szerzett. 
Czélja a könyvnek, összegyűjteni a lakáspolitikára 
vonatkozó lehető legbővebb tapasztalati és tudo¬ 
mányos anyagot, hogy ennek világításánál lehes¬ 
sen megállapítani fővárosunk lakáspolitikájának 
irányát és hatalmát. Ferenczi tanulmányútjain 
összesen vagy 25 várost keresett fel s közvetlen 
megfigyelés, szakemberekkel való megbeszélések, 
hivatalos fórumoktól beszerzett adatok és az ér¬ 
dekeltektől szerzett értesülések alapján igyekezett 
megismerni a lakásstatisztika, lakásközvetítés és 
lakásfelügyelet kérdéseit, a kis lakásoknak és nép¬ 
szállóknak községi és közhasznú építését és ke¬ 
zelését, a modern városrendezés lakásügyi prob¬ 
lémáit stb. Ezt a nagy anyagot a budapesti viszo¬ 
nyok szempontja szerint dolgozza fel A buda¬ 
pesti lakásviszonyok jelenlegi állásán kezdi, majd 
a főváros lakásrendészeti és lakáspolitikai felada¬ 
tainak elvi jelentőségére és szerves kapcsolatára 
mutat r á ; bizornítja egy közi'pponti lakásügyi 
hivatal szükségességét s megjelöli ennek a hiva¬ 
talnak teendőit, hatáskörét a községi lakások és 
népszállók kezelésében a létező lakásviszonyok 
gyökeres megjavítása statisztikai alapjainak meg¬ 
teremtésében és a közsc'gi lakásközvetítés meg¬ 
valósításában. Legfőbb feladata volna pedig ennek 
a lakáshivatalnak az egész városépítést a lakó 
közönség érdekei szempontjából irányító lakás¬ 
politikát s a lakásviszonyok javítását a lakás-
fblügyelet utján konkrét javaslatokkal, a helyi vi¬ 
szonyok tüzetesebb ismerete alapján előbbre vinni. 

Országgyűlési almanach. Slurm Albert, pár év 
előtt elhunyt kőnyomatos ujságiró alapította azt 
az almanach-sorozatot, mely minden új ország-
gjűlés összeülésekor összegyűjti az összes képvise¬ 
lők és főrendek életrajzi adatait. Ezúttal Végváry 
Ferencz és Zimmer Ferencz állították össze a régi 
almanachok módszerével és beosztásával. Újítás 
benne az a névsor, mely a kerületek betűrendes 
közlésével nyújtja a mostani és a múlt cziklus-
beli képviselők jegyzékét pártállásuk megjelölé¬ 
sével. 

Szentföldi utazás. Grünbaum József balázsfalvi 
főrabbi megírta egy füzetben szentföldi utazását, 
melyet egy nagyobb társasággal tett. Nem iro-
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A pózeni új kastély, melyben a német császár legutóbbi nagy feltűnést keltő beszédét mondta. 

dalmi értékű leírást akar adni, hanem tájékozta¬ 
tást olyanok számára, a kik ugyanezt az utat meg¬ 
akarj ;ík valami társasaggal tenni. 

A «Jó Pajtást, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja szeptember 4-iki szá¬ 
mába Endrődi Sándor irt verset, Zsoldos László 
elbeszélést, Sebők Zsigmond folytatja Dörmögö 
Dömötör nyaralását a dobsinai jégbarlangban. Elek 
nagyapó mesét mond, Juhász Árpád kedves 
képet rajzolt, egy czikk a cséplőgépet mutatja 
be, Dánielné Lengyel Laura folytatja regényét. 
Tarka történet, rejtvények, szerkesztői üzenetek 
stb. teszik teljessé a szám tartalmát. A Jó Pajtás-i 
a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed 
évre 2 korona 50 fillér, egyes szám _ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen k'üld a kiadó¬ 
hivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Községi lakáspolitika és lakásügyi intézmények. 

Javaslatok Budapest székesfőváros lakás- és telek¬ 

politikájához. Dr. Bárczy István polgármester meg¬ 
bízásából végzett tanulmányok alapján irta dr. 
Ferenczy Imre Budapest, Kilián Frigyes ; ára 15 ko¬ 
rona. 

Sturm-féle országgyűlési almanach. 1910—1915. 
Szerkesztették Végváry Ferencz és Zimmcr Fe-
rencz, Budapest. Kapható a kiadóhivatalban, 
V., Dorottya-utcza 6. 

A föld, mely mindenki előtt szent. Egy szent¬ 
földi társasutazás naplója., Irta és kiadja Grün-
baum József, Balázsfalva. Ára fűzve 2 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: SZABÓ ANTAL 

volt negyvennyolczas honvéd, nyűg. körjegyző 79 
éves korában Szegeden. — Id. nemespéczelyi MIKLÓS 
SÁNDOB, Falubattyán község nyűg. jegyzője, volt 
48-as honvédőrmester 84 éves korában Falubattyán-

ban. — Pilisi és szilasi SZILASSY KÁLMÁN pándi föld¬ 
birtokos, 48-as honvéd-huszár főhadnagy 84 éves 
korában Pándon. — Szamosujvári BOQDÁNFPY FK-
RFNCZ királyi tanáosoa, a harmadik osztályú vas¬ 
koronarend és a Ferencz József-rend lovagja, szol-
gálaton kívüli magyar királyi houvédőrnagy 81 éves 
korában Budapesten. — SZABÓ ÁGOSTON nyűg. 
kúriai tanácselnök 79 éves korában Ragály község¬ 
ben. — BAHSY BIKÁBD ügyvéd, nyűg. kincstári ügyész 
74 éves korában Pakson. — DOBÁL ANTAL ügyvéd, a 
Ferencz József-rend lovagja, Kolozsvár város tb. 
főügyésze 68 éves korában Kolozsváron. — GLÁZEB 
GYULA állami elemi iskolai igazgató Zalaszentgró-
ton. — SZVOBODA ISTVÁN, a budapesti ágostai hit¬ 
vallású evangélikus főgimnázium nyűg. tanára 62 
éves korában Poprádon. — Brezovai és egerfarmosi 
BBBZOVAT SÁNDOB 68 éves korában Brezova község¬ 
ben. — HUSZERL SÁNDOB 86 éves korában Aszódon. — 
MALATIN JÁNOS Gotthard, a pannonhalmi Szent-
Benedek-rendegyikjeles tagja, Újpesten. — BÁKÓCZT 
KÁROLY magyar királyi számvizsgáló, 54 éves korá¬ 
ban Kolozsváron. — PÁRKÁNYI LAJOS gazdatiszt 31 
éves korában Budapesten. — MILHOPFEB LAJOS ma¬ 
gyar államvaauti ellenőr 48 éves korában Budapes¬ 
ten. — SOMOGYI LAJOS dr. fővárosi gyakorló-orvos, a 
Leánykiházasltó Egyesület főorvosa, 42 éves korá¬ 
ban Budapesten. — TESSÉNYI BÉLA, az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaság nyűg. főfelügyelője 70 
éves korában Kulán. — TOKAJI Kiss ENDRE adótárnok 
62 éves korában Huszton. — VÁBADI STOLL JENŐ 
lovag 68 éves korában Budapesten. 

Kis- és nagy-magurai SÁNDOB EMÍLIA 82 éves 
korában Vadász községben. — Özv. -HASENAUEB 
OTTÓNÉ, szül. Lénk Júlia 60 éves korában Csillag¬ 
telepen. —• Özv. nemes BOLYÓ KÁBOLYNÉ, szül. Szántó 
Ilonka 48 éves korában Budapesten. — KESSNEB 
MÁBIA ANTÓNIA, a negyvenéves szolgálati érem tulaj¬ 
donosa 78 éves korában Szentpéteren. — Dr. VADAY 
LÁSZLÓNÉ, szül. Szaladi Aranka 38 éves korában 
Eákospalotán. - - MÁTBAY JÓZSEPNÉ, szül. Wiszko-
csányi Vilma 38 éves korában Budapesten. — Hazs-
lini HAZSLIKSZKY GUSZTÁVNÉ, szül. Csatskó Emília. 
Budapesten. — TYBOLEB IBMA ismert fővárosi vállal¬ 
kozó 43 éves korában Budapesten. 

EGYVELEG. 
* Tápláló anyagok kárbaveszése. A sör és-

pálinka főzésénél óriás mennyiségű tápláló anyag¬ 
vész el. Németország például évente 73 millió-
hektoliter sört készít, melyhez 1900 millió kg árpa 

Svájczi selyem 

l 

vámmentesen :: 
házhoz szállítva! 

Kérjen fekete, fehér rapy színes njdongigaioLbol mintákat' 
Ciépon, Duchesse, Cachemire, Uessalln*), Cötelé, 
Eolienne, Shantung-, Monssellne 140 em széles, méte¬ 
renként l K 20 f.-ttil kezdve. Kakiknak, blúzoknak stb.-nek Yaló 
bársony és pellnche, úgyszintén hímzett blúzok, vala¬ 
mint baliszt, pamnt, vászon- és Beljemrnnak — Mi csakis ga¬ 
rantáltan erős selyemszöveteket adónk ál vám- ée portomen-

teaen dlrect magánvevo'kzwk. 

SGHWEIZER & Go., LUZERN U 24 (Srájcz.) 
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító. ' 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel hmaználutik 

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

zés! szervek hurutjainál. 
Hágyhajtő hatásúi 

TuataUi! Etaif« tméntktti l 
T»1|M« Huta! 

Karkató ánóttgndta-akediitkben tagi a 
ifsmiie-Ltpoctt Salratorf OTTÓM- Vállalatnál 

Budával, V. Rudolf-rakpart í. 

Hirdetések felvétetnek Blockner I. hirdető-
irodájában, Semmelweis-utcza 4. 

LEGFINOMABB PIPERESZAPPAN 
BŐRÁPOLÁSRA LEGJOBB 

^ ELSŐRENDŰ SZÉPITÖSZER , 
Kapható mindenütt. Darabja 7O flllér. 

A külföld és belföldi 
legkiválóbb szaktekin¬ 
télye mtnt legjobb táp¬ 
lálékot ajánlják a K u -
teko-t hányszékelés-

Gyermekeknek cél, bélhurutnál és 
és felnőtteknek, hasmenésnél. :: :: 

KÍNA BORA VASSAL 
»yg-l»nlkn» kiállítás 19O6. Leffmaffanbb kitűnt. 
Er6«ltő«»r gyengélkedők, vérszegények e* 
lábbadomók Mamára, étvágygerjewtd, ideg-

erő.ltő és vér javít ó szer. 
K ' « "5 h. 1000-nál több orrosi vélemény. 
I. Serravallo, «. fa kir. idnri uiiutí Trieste-Barcola. 

Visirolhitó a gyómiertárikbtn félliteres Öregekben 
Kieü.liieresaregekbenKi.SO. 

Természetét »ién»aT<lii« "»i»njúríz a mohai 

ÁGNES 

Múlott tartós é> ~M 1 1 1 1 8 1 0 1 1 ozelszern — 

nübőröndöt vásárol. 
kérem tekintse meg saját ké-
szitményfi bőrönd és bőr-
d i n z m ű á r n raktáramat :: 

CSÁNGÓ 
bőröndül, 

Olcsó szabott árak. Aczim fontos! IBnzeam-körát 5. sz. 

« Fakult bőrkabátok 
:: :: sötét színekre tartósan festetnek :: :: 
HALTENBERGER BÉLA 
kelmefestőgyárában KASSA. Alapítva 1810. 

fór L«fjobb 

J4rv4nj 

>b a<7,tal! cs üdítőital. Kitűnő szolgálatot 
teszmi em«sit««I zavaroknál. 
idején pr.is.-r. aliv 

blmonynlt. gyógyazernck 

, Szét¬ 
küldése ÉdeskútyL. 

Soha többé! 
nem cserélek szappanommal, mióta a Berg-
mann-féle vesszőparipa - liliomtejszappant 
hasznalom (egyedüli gyártók: Bergmann 
& Co, Tetschen a E.), mert az összes gyógy-
szappanok közül ez a leghatásosabb és ki¬ 
zárólag -csak általa érhető el szép, gyön¬ 
géden puha és szeplőtől mentes arczbőr. 
Darabja 80 fillérért minden gyógyszertár¬ 
ban, drogériában és illatszerkereskedésben 
stb. kapható. 

ne tétovázzék, hanem 
használjon azonnal Bcretvás-pastillátt) 

"t l'f,i,s.i.,, OÁ J311J.. _ 
— Kapható minden gyógyszertárban. 

*J2/> 

kell. Ebből elvész 165 millió 500 ezer kg fehérnye, 
36 millió kg zsíranyag, 536 millió 160 ezer kg 
keményítő és 35 millió 760 ezer kg só. Ugyancsak 
Németországnak évi pálinkafőzése gabona- és bur¬ 
gonyából 3.841,207 hl. Kárbavész 262.483,620 kg 
fehérnye, 48.008,517 kg zsir, 1,329.546,620 kg 
keményítő és 70 millió 83,450 kg só. (G. L.) 

* Eöpülési dij nők számára. A franczia Aero-
klub utolsó ülésén közzétette, hogy 2000 frank 
díjat ttíz ki azon nő számára, a ki 1910-ben 
aeroplánnal a legnagyobb utat teszi meg. (G. L.) 

Csángó bőröndösnek a finom bőráru készítményei 
általánosan ismertek és kedveltek, különösen figyelemre 
méltók az általa most forgalomba hozott «Eekord» 
kézitáskák, a melynek megtekintésére a t. közönség 
b. figyelmét felhivjuk. Üzlete Muzeum-körut 3. szám 
alatt van. Lásd a ozég hirdetését a jelen számunkban. 

Szerkesztői üzenetek. 
Az erdőből. Nem tud érdekeset mondani; simán, 

egyenletesen versel, de az egyéni szin és erő telje¬ 
sen hiányzik verseiből. 

A magyar zászló. Valahol messze idegenbe. Haza¬ 
térés. Üres szavalás, nem kelt érzést, mert nem kelt 
érzésből. 

Köszöntő. Ügy látszik csakugyan arra készült, hogy 
valami alkalomra köszöntőül elmondják. Erre elég 
jó is, de lap, a mely tart magára valamit, mégsem 
közölheti. 

SAKKJÁTÉK. 
2708. sz. feladvány Dr. Gottschall Hermáimtól, Görlitz. 

SÖTÉT. 

A 2703. számú feladvány megfejtése Kubbel A.-tól, 
Világos. Sötét. Világos. a. Sötét. 

1. Ke6-f7 _ g6—g5 
Ü. Be8—el g5xí4 (a) 2. — — ._. g5—g* 
3. Bel -h l stb. 3. Bel-gl stb. 

KÉPTALÁNY. 

a b o d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad 

^ f c 
A 32-ik számban megjelent kóptalány megfej¬ 

tése : A nyomor szüli az egyenlőséget. 
Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 

Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Beáltanoda-n. 5. 
Kiaiióhiratal: Burtnpost, IV., Egyetem-ntcza 4. 

E L K Á N G Y U L A SZŐRME ÁRUHÁZ NAGYBAN«KICSINYBEN KflROLY-KÖRUT 19. 

A SZÜCSIPAR REMEKEI. 
o 

Az általános érdeklődést és különösen a hölgyek 
kíváncsiságát méltán kelti fel egy hatalmas áruház, 
amelyet a" Károly-körut 19. sz. alatt most rendezett 
be, illetve alakított át Elkán Gyula, a már ország¬ 
szerte ismert kiváló szücsiparos. 

A régi Orczy-ház elsőemeleti traktusának köze¬ 
pét foglalják el a kisebb-nagyobb termek, melyekben 
össze van gyűjtve a szücsipar számos remeke. Való¬ 
ságos kiállítás ez és hogy az ódon házban el ^tudták 
helyezni, az az építőművészeknek köszönhető, akik 
az izlés minden eszközének felhasználásával végezték 
az átalakítást. 

Pilléreket szedtek ki, falat bontottak és emeltek, 
míg a kétablakos kis szobák helyére a tágas termek 
impozáns sorát teremtették meg. Ha az ember végig¬ 
tekint a termeken, szinte megfeledkezik a régi sárga 
házról és egy modern palotában képzeli magát. A föld¬ 
szinten csinos vesztibülbe lépünk, amelynek ragyogó 
kirakatai előtt elhaladva jutunk fel az emeleti ter¬ 
mekbe. Az emeleti helyiségeknek három osztálya van. 
A legszebb és legérdekesebb az elárusító termek sora, 
nem szólva azon kényelemről, melyet az elegáns be¬ 
rendezés, a hosszabb" ideig válogatni kívánó hölgy¬ 
közönségnek nyújt. Meglepi az embert az üveges szek¬ 
rények végtelen tömege, melyekben, mintha csak va¬ 
lami kiállításon volnánk, gondosan elrendezve találjuk 
a feldolgozott prémek számtalan fajtáját, a kincset 
érőtől kezdve a legegyszerűbbig. Itt vakító fehéren 
villan elénk a hermelin általvetőnek, boának, kar¬ 
mantyúnak modern formája, suhogó selyembélessel, 
fodrokkal, ránczokkal, amott a czobolyprém gyönyör¬ 
ködtet, majd a scounks, nyest, csincsilla gyönyörű 

szinvállozatokban található. Látjuk a karmantyúk vál¬ 
tozatos remek formáját. Itt a tökéletes és hibátlan 
perzsia, amott a rókaprémek sokszínű fajtája (néhány 
meglepő szépségű kékróka) bilincseli le a figyelmet 
s tovább haladva találunk csodaszép nerc, mókus, biber, 
opossum prémeket. A szőrmének ebben a rendkívül dús 
és gazdag gyűjteményében nagy gyönyörűségüket fog¬ 
ják találni a hölgyek, de ami a legjobban meg fogja 
lepni őket, az a feldolgozásnak eddig még páratlanul 
álló pazar változatossága és ebben rejlik a titka annak, 
hogy még az egyszerűbb és olcsóbb prémből is olyat 
tudtak csinálni, ami elegáns és fess. Látszik mindenen, 
hogy összegyűjtőjük a maga jóizlését külföldön fino¬ 
mította és tökéletesítette, mert lelemény, ötletesség és 
tanulmány kell ahhoz, hogy még a legegyszerűbb 
p rémet is ügy tudják feldolgozni, hogy a nyugati di¬ 
vatnak olyannyira hódoló közönség kívánalmait ki¬ 
elégítse. Ügy az áru, mint annak ára tekintetében 
Elkán Gyula hatalmas üzletének gyűjteményét végig¬ 
nézve és a régi szücsiparra visszagondolva, arra a 
tapasztalatra jutunk, hogy az egyre fejlődő művészi 
ízlés annyira tudja nemesíteni a divatot, hogy kikü¬ 
szöböli az egyformaságot, az elavult sablont, a tömeg-
izlést, a régiből megtartja ami jó, gyakorlati hasznú 
és az új formákat, a művészi kvalitást, a finom mun¬ 
kát érvényre tudja juttatni olyképpen, hogy azért nem 
árt vele az áru tartósságának, mert hiszen az igazi jó 
prém elpusztíthatatlan. Több nagyobb teremből áll a 
nyári szőrme megóvási intézet, amelyben szintén tö¬ 
mérdek drága holmi van gondosan elrakva, mente¬ 
sítve a moly támadásaitól. A megóvó intézettől balra 
vannak a mintaszerű mühelyek, amelyekben a gépek 
mellett láthatjuk a prémek művészi feldolgozását is. 

A budapesti hölgyközönség kétségkívül sűrűn el¬ 
látogat Elkán Gyula Károly-köruti termeibe, ahol oly 
sok szépet láthat, kényelmesen válogathat, még akkor 
is, ha valaki csak egy csekélységet óhajt venni, avagy 
meg akarja nézni a prémek e fényes tömegét csak 
azért, hogy tudja, mire van szüksége. 

Dús és pompás bevásárlási forrás ez az újonnan 
berendezett és megnagyobbított áruház, amelynek 
termei új és modern üzleti szellemmel, ujabb állo¬ 
mása a magyar ipar és kereskedelem haladásának. 
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Dr.MAUBERIE 
párisi tanár 

KOBSZAK 
ALKOTÓ 
TALÁL¬ 
MÁNYA 

PÁRISI VAJCRÉME 
A r a 3 k o r o n a . Alaposan gyógyilja íz irczbőr minden 
lermészrtellenes tisztáüanságait és bcli'gos képződményeit. — 
Füraklár Ausztria-Magyarország részére N i k o l i t s E m i l 
gyógyszerésznél, N a g y b e c s k e r e k e n . — Kapható mindon 
(• * «» •» •* g\Ó£ys/.erlirban és drogériában. <• ca «> «» 

Vadászfegyverek 
Pisztolyok 
kényelmes havi lefizetésre. 

kívánatra kimeríti fesyverirjegyiék ingyen. 

AüfrecM és Goldschraied utóda 

JáraU. 
Budapest, IY,, Károly-körot 10. szám. 

Ráértek 
Látcsövek 

+Soványság.+ 
Szép, telt Mstidomokat, gyönyörű 
keblet nyerhet t törvényileg védett, 
«BÜSTERIA» erőporunk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ham¬ 
burgban 1901, Berlinben 1903. 
Hízás 0-8 bét aUtt egész 30 főútig. 
Szigorman szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyilvá¬ 
nítás. Doboza batználati ut»si-
tásul 275 K. A pénz posuulal-
Tinyon beküMése, vagy ulinvét 
mellett, beleértve portó is. Hygie-
ni.sche Institut Dr. Franz 
Steiner & Co.. Berlin 57., 
Kiiniggratzerstr. 66. Lerakat 
Migjirorsiag részére : Török J, 
gyógyszertára Budapest, VI.. Király-utcza ]•>. szám. 

BOTOR 
ízléses ée szolid kivitelben 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

Sárkány J 
butoriparosnál, Budapest, 
VIL, Entebet-kirat26.il 

műhely és raktár. 

Budapest, VI., 
Petőfi.utcza 5. 

(Saját ház.) ===== ELKAN és GERŰ 
Az ország legnagyobb szücsáru és sapkagyára. 
Ajánlják dúsan felszerelt raktárakat. Állandóan nagy készlet mindennemű 

szőrme kabát, 
szőrme garnitúrák 

szőrme kucsma 
= = különlegességekben a legegyszerűbbtől a legjobb kivitelig. : 
Selyem és szőrme sapkákat mi üdén kivitelben gyártunk. 

Mindennemű szőrme béleléseket elvállalunk! 
Divatlap kívánatra ingyen és bérmentve! 

Telefon 83-73. Telefon 83—73. 
!! Czimre kérünk ügyelni, fiókunk nincs !! 

A már 53 év óla dicscrelreméltólag ismert, s a 71 ü l i tz. Bm. leirat követelményeinek teljesen mcgrelelö 

UJ-YUKŐVÁRI * 
szeplő, himlőhely, sömör, májfoltok, faliadé¬ 
kok forrósági pörsenések, orrvör ősségek ég 
minden egyéb arc virágzások ellen, valamint az 

mely az arckenőcscsel a használati utasítás 
szerint alkalmazva, még korosabb egyének¬ 
nek is viruló és fiatal kinézést kölcsönöz. 

Egy nagy tégely ára l K 6 0 f., kisebb l K, szappan l K. Utánzásoktól óvakodjunk! Csak K r a j c s o v i c s 
állal V n k o v á r o n készített kenőcs valódi. Minden tégelyen K r a j c s o v i c s a készítő arcképe látható. 

Fó'raktár: Budapest, Király-u. 12 és Andrássy-ut 26, TÖRÖK JÓZSEF gyógytára. 

uj-vukovári 

bomépito szappan 

JL Dr. BIBO-féle 

Havasi Gyopár Crém 
Nagy tégely l korona 
Mosdóviz l korona 
Szappan 7O lillér 
Pnder l korona 
Főraktár: W o l f gyógytár 
K o l o z s v á r , Budapesten 
kapható : T ö r ö k gyógytár 
K irály-u. és O p e r a g y ó g y -
t i t á r Andrássy-út. » 

Félípgyeni.g^T^; 
.Egy embernek sincs többé szüksége arra, hogy 200 koronaért 
jvalódi aranyórát vegyen magának, amióla ezt, az itt képen bemuta-
'toit kitűnő szerkezeid E l e k t r o a r a n y ó r á t (System Gbshütte) 
gyártják. — Az óra tokja háromfedelü és a b s z o l ú t v á l t o z -
tatatlan aranyszern fémöntvény, 

j mHy azonkívül eleklromos utón vastag, valódi 
(araiiyréteggel van bevonva úgy, hogy kiváló 
tartósságáért teljes jótállás vállalunk. 

Az Elektro aranyórát nem lehel a valódi 
200 koronás aranyórától megkülönböztetni. 
• Pontos járásért 5 évi írásbeli jótállás. Ró¬ 
mai vagy arab számokkal. 

csak 11 kor. 80 fill. 
A j á n d é k b a k a p ráadásul minden arany¬ 
óra vevő egy szép Elektro aranyóra lánczot. .'. 

Egyediili elárusító utánvét mellett 

HEINBICH KERTÉSZ, W I E N , 
l , WOLLZEILE 34 U. 

Csak 
K 11.80 

LOHR MÁRIA 
* * * * Ezelőtt KKflWFUSZ. * * * * 

Fióküzletek: IV., Eskü-út 6, VI, AndráBSy-út 16, 
VIII, Jóuef-korút 2, IX, Calvln-tér 9, V, Harmln-

ciad-utcza 8, VI, Teréi-fcOrút 89. 

ELBQ. t£6»AflYOS8 £8 JJEMOM HHBtEVO OBaflZUTL 

uiyuv,trv;)£Lí\LK lu-eYiioraiiassai 

RÉSZLETFIZETÉSRE 

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

Budapesten, L,Mészáros-oícza 58,sz, 
Telefonszám 41—48. Siirgönyczim: Cartonage. 

Oő»erőre berendelve. —— 

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

ÉS GYÁROS NUTH"1R± 
A \ I I \J L . T Budapest, VH., Garay-utcza 10. 

Központi és gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőzteté¬ 
sek, szivattyúk, vizerőművi emelőgépek stb. — Tervek, költségvetések, jöve¬ 
delmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. . ^ — 

fensége József főher-
czeg udvari szállítója. 

Gyár és iroda: 

PAPEK JÓZSEF 
SBÖRÖNDÖS ÉS FINOM BŐRÁRU KÉSZÍTŐ 

-&, 

VIII Rákőczi úr 15. 
iKizárólag jobb minnőségü áruk. f 

Árjegyzék ingyen él bérmentv 

RÉMITŐ 
magas árak lesznek gyak¬ 
ran úri és női ruhaszö¬ 
vetekért fizetve. Ezt csak 
ügy kerülheti ki, ha köz¬ 
vetlen a gyári piaczról 
vásárol. Kérje tehát leg-
:: ujabb dús tartalmú :: 

őszi és téli 
mintagyfijteményem! 
költségmentes beküldését. 
Csak elsőrendű gyártmá¬ 
nyokat és legapartabb sai-
son újdonságot tartok rak¬ 
táron. —Posztó-áruház : 

SCHMIDT FERENCZ 
Jagercdorf 171. S ziliz a 

Köhögés 
rekedtíéget, hurutot, görcsös kö¬ 
högést gyorsan és biztosan meg¬ 
szűnteinek az orvosilag kipróbált 

MELL- :: 

a három fenyővel. 
5500 hiteles bizonyítvány » bulos 
sikerről tanúskodik. Csomag 20 és | 
40 lill. gyógytárakban és drogé¬ 
riákban. Fr . K a i s e r Bregenz, 

:: Vorarlberg. :: 

szíveskedjék 
tankra hivat-
::: kozni.::: 

Legelőnyösebb bevásárlási forrás: 
Magyar Kereskedelmi Vállalat * Miskolcz 2. 
Tessék áraj'nlatot kérni. Tesséh árajánlatot kérni. 

HÖLGYEIM l 
Egyedül csak az <'n kipróbált sze¬ 
rem utolérhetetlen — a havitisz-
tnlás elmaradásakor. Értéktelen 
drágább, vagy olcsóbb szerektől 
óvakodjunk I Egyszeri kísérlettel 
nyomban meggyőződik. I-BŐ errs-
ségü cseppek 4'50 márka, U-ik 
erŐRségü 6'50 márka. Membry-
anthenum, Japanol, vagy egyéb 
értéktelen szerekkel össze nem té¬ 
vesztendő. K. asszony a kővetke¬ 
zőket írja: A küldött cseppeknek 
nyomban meg volt a kívánt ha¬ 
tásuk, bérek azonnal l ü?eg II. 
erősségűt, mert sok ismerősöm 
Tan. — Csak közvetlen diszkrét 
postászétküldés : S t . A n t o n i u s 
l a b o r a t ó r i u m , B e r l i n 27O. 

H e i ig-eg-eiststr. 38 . 

• ZEA • 
havikötő, a legkényelmesebb 

hygienikns kötő, orvosilag 
ajánlva, 12 drb l K. Vidék¬ 
re szállítva l K 20 l- ai 
Összeg előzetes beküldése mel¬ 
leit. Bélyegben is. Kaplitió* 

DETSINTI FRIGYES 
drogéria 

Budapest,V.Iarokkói-o.2 

R észletfizetésre 
angol bőrgarnitúrák árfel-
e m e l é s né lkül r!

leBjkab
phait^toll>e° 

„Glóbus" Arn 
Kereskedelmi 
Részv.-társ-nái 
Itpt'st, Teréz-kSrut 3. 
Képes árje|;ysr.ékot bér-
— mentve küldünk. — 
Kívánatra felvilágosítás 
zéljiból megbízottunkat 

minden víielténvsMrnél-
- knl odakuliljük. — 

Nyaralék és vendéglősok figyelmébe!! 
pAUNCZ GYULA 

vaj és taré nagykereskedő 
Budapest Köiponti vásárcsarnok. — Ajánl naponta 
friss tea vajat kgnnként 3 kor., éa főzövajat kgruikén 
2 kor. 2O fill. Postai szállítás naponta ntánvét mellett. 
Telefon 48—14. Telefon 48—14. 

Megjelent 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 ée bérmentve 

HUZELLA M. Budapest, IVvVáczi-mcza28. 

KAN 
meleg és nedves időben a viszketés! bőrbajban, sömörbeii és fagyási fájdalmakból eredő mindennemű kisebesedé-
sekben szenvedők. Ilyenkor kiújulnak a régi bőrbántalmak, eccemák, az idült sebeu. Akik elejét akarják venni az 
ilyen kellemetlen és fájdalmas betegségeknek, akik bőrhámlás, bőrrepedezés és bármilyen régi bőrbajból szár¬ 
mazó kellemetlenségektől teljesen meg akarnak szabadulni, azok saját érdekükben rendeljenek egy eredeti doboz 

Erényi „ICHTHIOL-SALICYL -t 
l és lábközött akran előforduló fcldörzsö-ii 'IL i ' , az arczn, hajközötti bőrbaj és kiütéseknél, ótvar, végbél és lábközött gyakran előforduló fcldörzsö-

W8IO • lések, kisebesedések és viszketési bántalmaknál, melegség által képződött kipállott égető fájdalmaknál. 

nyilatkozatok a legjobb desinficiáló, hűsítő, erősen szárító szer. 
kizárólagos (specifikum) ellenszer és azonnali fájdalomcsillapító hámori-holdas 
bántalmaknál; aranyér ellen legbiztosabb szer. lohasztja> v i s s z a l e i | ő d é s é t tn/ességét fáj(iai-Orvosi nyilatkozatok  

Orvosi nyilatkozatok szerint: ^„ megs,UUH5ll 
( ki*-\-<kwi i> i í l •> t L-«k-s•> l j 11.- c>7£kT*ÍTif • a z összes bőrbajok kezelhetők (eltűnő eredinéiiynycl, anélkül, hogy bárminemű 
Ül VO?»I l i y i l d L K U Z . c t t . U l i . g » A C l l I H . „tökellemetlenségek előadnák magukat. 
O i » v r » c i 11 \ i l •> l l < t-s'i l < ti.* C 7 f k i » i n t • összes sebeknél, kütegeknél, ótvarnál, nedves és száraz somoméi, viszketegségi 
\-fi v u o t l l . y i l c U l V i J ^ r t m i v » A C H I H . bőrbajoknál, ahol az összes szárító, gyógyító és tlesinficlálő szerekkel (/.luk, kar¬ 
ból, jodoform, dermatol, xeroform, sublimat, praecipitat, Salicyl, Ichthiol, slb.) nem lehetett eredményeket felmutatni, olt a valódi 

„ERÉNYI-ICHTHYOL-SALICYL" összeállítása kitűnőnek és értékesnek minősíttetett. 
A közönség résséröl ás elismerés oly frappáns és általános, hogy nem létesik oly nap, a mikor ilyen köszönőlevelek 
tömegesen ne érkeznének. Mutatóul kosiunk néhányat; ás aláírást titoktartás megőrzése végett kénytelenek vagyunk 

mellőzni. 
Köszönő levelek. 

l EST külföldi tanár le-
dapest 

révén az Erényi Ichthyol 

Egy l 
ve le : Budapesti sógorom 

ínyi Ichthyol-
Salieyl híre ide is eljutott 
és nagyon örülök, hogy ké¬ 
szítménye a hirdetett beteg¬ 
ségek ellen mindenkinél 
szépen hevált. Magam is 
mindig valami régi bőrbaj¬ 
ban szenvedtem és most 
nyoma sincs betegségemnek. 
Nagyon szép dolog, hogy egy 
magyar gyógyszerész ma¬ 
gyar készítményével ilyen 
szép sikereket arat. Igaz tisz¬ 
telettel vagyok Dr . N. D. 

Egy jegyző igy ir t : Tekintetes gyógyszerész úr I 
Igen örülök, hogy az újságban megtaláltam hirdetését. 
Mióta az Erényi Ichthyol-Salicyilt kenegetem fájdalmas 
láb-sebemre, azóta a folyás megszűnik és a seb heged. 
Kérek még egy dobozzal, hogy teljesen megszabadul¬ 
jak bajomtól. Szívélyes üdvözlettel H. K. 

Tisztölt gyógyszertáros úr! Mintán ügy halottam, 
hogy a vöm hozatott öntől egy valódi gyógyszert, 
mely meggyógyította a 16 esztendős pikkelyes sömör-
jét, ne sajnáljon nekem is küldeni egyet belőle. Az 
árát a postán ki fogom szívesen fizetni, csak gyorsan 
tessék szállítani. Igaz szolgája B. Z. uradalmi csősz. 

Egyedüli készítő: 

Iniji I Diana-gyógyszertára 
D l l l í / t = B U D A P E S T , = = . 

Eredeti nagy doboz ára 3 korona, (Postai rendelések utánvét mellett aznap eszközöltetnek.) 

Egy körorvos levele: 
Tisztelt gyógyszerész ér l 
A feleségem részére hoza¬ 
tott i Erényi Ichthyol-Sali-
cyl'i egy végbél közötti 
viszkető ftcut bajnál próbál¬ 
tam ki, melynek eredménye 
oly kielégítő volt, hogy ez-
ntán cxakig az Ön szerét 
fogom betegeimnek rendel¬ 
ni. Tessék gondoskodni ar¬ 
ról, hogy az itteni giógy-
távból is beszerezhető le¬ 
gyen. Szolgálatára minden¬ 
kor kész vagyok tisztelettel 

Őr. M. B. 
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0 Fensége lózsef', 
fóhg. kim. száll. , 

Dús raktár remek kivitelű 
ékszerekben, ezüst verseny¬ 
dijak, serlegek, evőeszkö¬ 
zök és alkalmi ajándékok-

_ bán. -

LŐW SÁNDOR 
Telefon 62-68. é k s z e r é s z é s ó r á s Telefon 62-68. 
Budapest, VHI., József-kőrút 81. szám. 

Fióküzlet fiirdöidény alatt: Treneséntepliczen. Telefon. -

Dús raktár mindennemű 
chronograf, chronometer, 
stoper-, ütő-, zseb-, utazó-, 

álló- és fali órákban. 
Spéci ál stopwatches. 

Technikum Mittweida 
Igazgató: A. Holtat, tanár . (Szisz királyság.) 

Magasabb technikai tanintézet az electro- és g-épészeti 
mérnökök részére. Gazdigon felszerelt electrotechn. t-s gép-

• épitö laboratóriumok. Ttnnlógyári mühelyek. • 
361O hallgató a 36 ik iskolaévben. 
Programm Blb. díjtalanul a titkárság által. 

! ! ÚJDONSÁG!! 

Fontos hölgyeknek 
:: és uraknak ! :: 

::: Beíorm haskötő 
Favorité hölgyeknek 
BefonnöT Javorite' 
:: :: uraknak.:: :: 
Előnyök: A Reform 
haskötő • Favoritén 

kitűnő szerkezelénél fogra 
megtartja egyenletes, erőt ru¬ 
ganyosságét, anélkül hogy a 
viselés alatt tágulna. K i t ű n ő e n s imul a tes thez , n e m 
a l k a l m a t l a n , n e m cnuszik, jótékonyan hat az egész szer¬ 
vezetre, t ám oga t ég e rő s í t e lgyöngü l t a l t es t szerve¬ 
ke t , m e g k ö n n y í t i a havi bántulmakal. föltétlenül biztosítja 
az altest normális tartását, a termetet karcsúvá leszi, csökkenti a 
viselősség, elhizoltság és lógó has bántalmait és kitűnő szer irrt 
nézve, hogy az altestet a szülés után természetes helyzetébe vissza¬ 
hozza. — U r a k is a leg jobb s i k e r t é r h e t i k e l a 
R e f o r m ö v «Favor i te i v i se l e t e á l t a l . Kiválóképen 
sportüzelmeknél, bármilyenek legyenek, mint a lovaglásnál mint 
lovagló öv stb. kiváló becsü. — A Reformhf tskötö i F a v o -
r l t e i a legelőkelőbb orvosoktól és női klinikáktól melegen ajánl' 
tatnak. Rendelésnél elegendő a test kerületmérete a köldök alait 
négy ujjnyira. — Kimerítő árjegyzéket küld ingyen és bérmentve 
UÍfí PTI I hygienikus kiiliinlegességek gyára 
A L L L 1 1 dt Budapast,IV., KorooaherczeR-ntczal?. 

Gyakorlott 
háziasszonyod 

állítják, hogy a hamu rosta minden tekintetben 
teljesen bevált! Mindenkinek érdeke, a ki vasaló¬ 
val vasal, hogy magának a hamurostát beszerezze! 
Mivel még nem kapható mindenütt, alkalmat nyuj-

, tank önnek a hamnrosta előnyeiről minden elő-
zetes kiadások nélkül, rövid nton meggyőződ¬ 
hetni, írjon kérem egy levelezőlapot Kommer B. 
czimére Budapest, IV., Postafiók 1. és Ön 
azonnal kap egy hamurostát, melynek értékét 
(K 2-80) csak akkor tartozik fizetni, ha az az Ön 
várakozásainak tényleg megfeleli Nagybani áru¬ 
sítás : Geittner és Kansch czégnél Budapest, 
Andrássy-nt 8 és Arak és Fehér czégnél, József-
körűt 33. Kérje minden háztartási üzletben, ára 2 K 80 f. 

tanyay Pepsín bora. 
Kellemes ízű, kiváló jó hátira szer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor¬ 

gyengeség ellen. 
Étkezés kőiben véve, megóv a tryo-
morterbeléstől . Egy Üveg ára 

S kor. 2O Hl l 

Kapható-

minden gyógyszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

A M A R O I T - C R E M E a főrangú hölgyek kodrencz 
szépítő szere, az égést világon el van terjedve. 

Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr 
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár Ara 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 fe'elűsségeL 

A M A R O I T - C R E M E ártalmatlan, zsirulan, vegy-
iazta készítmény, a mely a külföldön általános (eltűnést keltett. 

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

O r á r t j a F ö l d e s K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n . 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogua-Gzletbeo. 

RATIONALIS 

Cement pad l ó la pók 
gyártására szállítunk modern 

liydraiilikus és kftnyökenieltyii-
préseket kéz- és gőzerdhajtásra, 
továbbá az összes segédgépeket, u. m. 
keverés, csiszolás, élesítés, zúzás, 
osztályozás stb.-re. Saját munka-
képen szerkezetek. Különlegességi 

gépgyár: 

Dr. GASPARY & Co. 
MABKORAJTSTADT (Sémetorsiio;). 

228. számú árjegyzék ingyen l 

BORSZEKIPAR 
Kendi Antal Budapest, IV., Károly-n. 2. 

^^l^^v 

ANGOL BŐRBUTOR készítése, festene és renová¬ 
lása saját műhelyemben. Ebédlő. iékek, iroda-fotelok 
valódi borreL Ulőbutor állványok kárpitozása. 

Siéki,taUkit4«ok! 

Sí* íd<J'^* **& bőrbetegségek, • legkülönbözőbb súlyos 
idegbajok (neurasthenia, vitustancz), a sápkór, a női 
P « p t jléktelenito pattanások s a nói ín-mi szervek 
folyásokkal kombinált hurutos megbetegedéseinek 
kezelésénél csekély értékű idegen tizekre ionunk nulva, 

* addig ujabban 

. PARÁDI ARSEN 
olyan kincsünk vin, mely mindu eddigi arsensaras Tíznél 
(Roncegno Le»ico) hatásosabb, könnyebben emészthető > 
manapság már. minthogy legelőkelőbb orvosi tekintélyeink fel¬ 
karolják s a fogyasztók ejtesz serege dicséri hatásait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek örn nd. 
postaláda (7 palacik) parádl arsen vutartalma gvógyviiet 
raroroág OMIM portaállománaira, 6 koroo» 50 fiílérér 

bérmenteMn szillit a 
Firiktir • EDFSiriiTV • °»- *• k l r - ud»- ***>• rouiiif. c.uc.aH.uiT l_. utó. BUDAPESTEN. 
Kapható minden tjógrtárbu ét megUiható ramerkeiwkedéibeb 

Turista • fiaid, i 
Rég bevált aromatikns bedörzsölés az inak és izmok 
erősítésére és edzésére, mint segitőszer köazvény, rheuma 
ischias és zsábánál. Turisták, kerékpározók, vadászok él 
lovasok által sikerrel használva elő- és utóerősitésre na¬ 

gyobb túrák után. 
Égési üveg ára 2-— K. Fél üveg ára 1-20 K. 

Kwizda-féle Fluid S 
Török József gyógysz., Bpest, Király-u. 12. Andrássy-ut 26. 

ALAPÍTVA 1866. 

HECKENAST 
EBÜSZTA¥= 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

TDimi-ZONGORÁK 
ÍD A U í l egyedüli képviselete 

:: Telefon. :: 

IB ACH-xongorát játszanak és ajánlanak : 

Backhaus, Dohnányi, Pugnof, Alice Ripper, Sauer, Stefaniay stb. 

A budai Szt-kkácsfürdő 
• Tfasrj s zá l lodá jában , és iTbermali-
szállodájában szoba teljes ellátással na¬ 
ponként 10 koronától feljebb. Minden 
szoba kilátással a Dunára. Kénes iszap¬ 
fürdők és iszapborogatások. Fürdőismer-
tetást díjmentesen küld :: :: :: :: :: 
:: Szt.-Lukácsfürdő részvénytárs. 

TANKÖNYVEK 
ISKOLAI SEGÉDKÖNYVEK 

leggyorsabban beszerezhetők 

LAMPEL l (Wodianer F. és Fiai) 
könyvkereskedésében 

(Budapest, VI., Andrássy-úl 21. sz. alalt), 
ahol az orsság minden réssében 
hassnált tankönyvek raktáron van¬ 
nak. 

felhívjuk meg a figyelmet a cég jól fel¬ 
szerelt tanszerrakiárára is, mely mél¬ 
tón kiegészíti a több mint egy évszázad 
óta fennálló elsőrangú könyvkereskedést. 

Megrendelések a szokásos feltételek 
mellett gyorsan és pontosan lesznek 
elintézve. 

Iteméljük, hogy a n. e. közönség, mely 
a céget eddig is kitüntette osztatlan 
bizalmával', ezentúl is fel fogja keresni 
rendeléseivel, a cég pedig hagyományos 
elvével és lelkiismeretes kiszolgálás által 
oda fog hatni, hogy a bizalmat iránta 
mindenképpen fokozza. 

37, SZ. 1910, (57, ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, SZEPTEMBER 11. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

Előfizetési 
(eltételek : 

{Egész érre _ 
Félévre _ _ 
Negyedévre _ 

_ 16 korona 
8 korona. 
4 korona. 

A tV;ido/rromfc(i»-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

MÜVÉSZOTTHON A TÁTRÁBAN. 
N É H Á N Y ESZTENDŐ óta a külföldi művésztele¬ 

pek mintájára hazánkban is egymásután 
keletkeztek az ország kies fekvésű vidé¬ 

kein a nagyobbára nyári jellegű művészottho¬ 
nok, a hol festőink csendben elvonulva dol¬ 
gozhatnak és értékes anyagot találhatnak ecset¬ 
jükre. A legismertebb művésztelep a nagybányai, 
utána a szolnoki következik, melyet a kultusz¬ 

minisztérium létesített. E két telep mellé az idén 
Kecskemét városa létesített egy harmadikat az 
ottani népkertben. A negyedik legrégibb művész¬ 
telepet egész csendben Stróbl szobrásztanár a 
liptói Kriván hegyaljában Örtűzön 1890-ben 
kezdette építeni, a mely művésztelep csak mos¬ 
tanában készült el teljesen. 

Az őrtűzi művésztelep a Magas-Tátra egyik 
legfestőibb pontján épült és teljesen a Stróbl 
mester áldozatkészségének gyümölcse. A telep 

tervét gróf Zichy Géza pendítette meg, a kit 
a nyolczvanas évek végén a mester Tátra¬ 
füreden mintázott. Stroblnak, a ki az egykori 
őrtűzi vashámorban született, hol édesatyja 
vasgyári tisztviselő volt, régi vágya volt, hogy 
megvegye a hetvenes évek végén beszüntetett 
vashámor háromholdas területét a magyar 
államtól. Gróf Bethlen András akkori föld-
mívelési miniszter közbenjárására el is adták 
neki a szülőföldjét, a hol 18—20 év leforgása 

STROBL ALAJOS MŰVÉSZOTTHONA ÖRTŰZÖN. 

Frsnklio-Tinnjl.t nyomdája. Budapest IV.. Kgyotem-ntes* *. •*. 


