
-20 VASÁRNAPI r.is.ui. 1. SZÁM. 1912. 5 9 . ÉVFOLYAM. 

AIZEPÍEG0 FELSÉGE 
már ősidőktől fogva a legnagyobb hatalmai bírja. Kunyhók¬ 
ban és palotákban egyaránt uralkodik, irányította a világ¬ 
történelmet s napjainkban is ő irányítja az életküzdelem ru¬ 
góit. Nem csoda tehát, ha a női becsvágy csúcspontja minden¬ 
koron a mindenki fölött uralkodó s z é p s é g elérésén és 
bírásán domborodik ki. Szépségre szert tenni, manapság 
tulajdonképen már nem is olyan nehéz. Vannak eszközök, 
mik az utolsó években 

DIADALT DIADALRA 
arattak és az egész kontinens hölgyvilága által legkitűnőbb és 
legmegbízhatóbb szépségelőmozditóknak el vannak ismerve. 

Ezek a csodaszerek: 

krém, szappan, pouder. 
Emellett ezek a kozmetikai szerek, kiválóságuk daczára 
bámulatosán o l c sók és ezáltal minden hölgynek mód¬ 
jában áll őket beszerezni és állandóan használni. 

Egy üvegtégely DIANA-krém (nappali és éjjeli használatra). K 150 
Egy üvegtégely DIANA-krém (csak éjjeli használatra) K I-5O 
Egy nagy darab DIANA-szappan _ K l 5O 
Egy nagy doboz DIANA-pouder szarvasbörrel együtt (fehér, rózsa 

vagy sárga színben K Í-5O 

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

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész, Budapest, VII., Károly-körut 5. sz, 
(A legkisebb megrendelési is forduló postával üíánvéííel ieljesiiiink.) 

Franklin-Társulat nyomdája. Budapest IV., Egyetem-utcza 4. sz. 
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KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁR SADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY 

Bélteky grófnénak nem volt leánya, ő tovább 
hirdette a Romhányi Erzsiké tökéletességét, de 
a lányos dámák, a kik szerintük több joggal 
aspirálhattak a legdrágább magyar majores-
kóra, egyálltó helyükben leszállították a szép 
Őszike ázsióját. Hogy nem is olyan szép, mint 
eszes. Eszesnek is kedves inkább, de a kedves¬ 
sége is csak olyan polgári báj, nincs benne 
semmi eredetiség. Azonfelül meg még koldus 
is, mindössze négyezer korona gombostűpénzt 
Ígérnek vele, ennyivel pedig az alsószoknyáját 
sem tűzheti fel rendesen. 

Bizony bemártogatták az irigy öreg dámák 
Öszikét, szinte fülehallatára buzgó s láthatólag 
szerelmes ndvarlójának, de ez a kicsiség csöp¬ 
pet sem ártott meg neki. Csak Romhányi ma-
mácskát fújta fel s az apácskának okozott fej¬ 
es májdaganatokat. Ám ez is csak addig tar¬ 
tott, valameddig a fiatal hőn áhított hitbizomá¬ 
nyos úr meg nem kérte tőlük leányuk kezét. 

Szegény kis Őszikét meg sem kérdezték, mit 
szól a szerencséhez, megkötötték fölötte a vá¬ 
sárt a drága emberrel a tudtán kívül, minden 
habozás nélkül. 

Pedig úgy állott a dolog: Oszike még a far¬ 
sang elején eligérkezett egy úrnak, a ki se nem 
volt szép, se nem volt gazdag, csak férfi volt: 
komoly, széles látkörű, meleg és közvetlen, 
modorában s beszédjében hihetetlenül előkelő. 
Szemre s társadalmi állására nézve nyomába 
se léphetett Csábrágh grófnak, de ott, a hol 
a népek valamikor királyt szoktak volt válasz¬ 
tani, az urnából győztesen biztosan az ő neve 
került volna ki, ha Csábrághgal együtt jelölik 
is. Őszikének találkozásuk első pillanatában 
megtetszett. Úgy váltak el egymástól az első 
bál után, mint a jó testvérek, a kik nem tud¬ 
nak ellenni egymás bizalma és szeretete nél¬ 
kül. Egy ideig szinte naponta találkoztak egy¬ 
mással, a nélkül, hogy összebeszéltek volna. 
Egy társaságba jártak, nem a véletlen hozta 
őket össze, hanem a klikkszervezet. & melynek 
Bélteky grófné volt a mozgatója, ő szortírozta 
s gyűjtötte össze fényes szalonjában az előkelő 
úri társadalomnak krémjét (az ő szavaival szól¬ 
ván) a feltér elemet. A kinek nem volt rendben 
a családfája, a kinek csak egy makulányi gya¬ 
nús folt volt a jellemén, vagy a kinek kifogá¬ 
solható volt a modora, akár a műveltsége is, 
annak ugyan nem nyílt meg a Bélteky-ház 
ajtaja, lett légyen oly hatalmas, mint egy szul¬ 
tán, s gazdag, mint Gould maga. A faji ki¬ 
válóság jegyében tömörült össze a Bélteky-
klikk, nem volt az sem ultramontán, se aulikus, 
izig-vérig magyar volt, kissé konzervatív, nem 
kevésbbé gőgös, de föltétlen, korrekt és elő¬ 
kelő. 

Az Oszike titkos vőlegénye, Zádor Miklós ősi 
származása (a hét vezér egyikének volt az 
utódja,) s kiváltságos műveltsége jogán foglalt 
benne helyet. S poziczióját a klikkben talán 
senki sem állottá meg oly fényesen, mint ő. 
Súlya volt az egyéniségének, szava tekintélyt 
parancsolt, mert, bár nem volt szófukar, száján 
soha egy felesleges megjegyzés nem jött ki, 
kitűnően fegyelmezett elméje, egyensúlyozott 
lelke volt, mint a kiváltságosoknak. Rangja 
nem volt, de el tudta ismertetni a klikkel, 
hogy származásra nézve ő benne a legelőkelőbb. 
Külseje nem volt épen előnyös, de volt az 
arczában valami antik keménység, mintha már¬ 
ványba lettek volna vésve egyenként szabályos, 
de összevéve díszharmonikus vonásai. 

Zádor Miklós épen harmincz éves múlt, mi¬ 
dőn Őszikével először találkozott. Odáig nem 
igen érdekelte a nő. Volt egypár kalandja (egy 
idegen fejedelmi herczegnővel együtt emleget¬ 
ték a nevét), de szive érintetlen maradt. A kis 
Romhányi grófkisasszony volt az első szerelme, 
tíz szót nem váltott vele s már tisztában volt 
magával, hogy szereti. Ám az ő fegyelmezett 
szivének megnyilatkozása egész másforma volt, 
mint a többi hétköznapi emberé". Nem mondott 
a leánykának hízelgő szavakat, nem honorálta 
édeskés vigyorgással annak kedvességeit; jósá¬ 

gosán közvetlen s klasszikusan egyszerű udvar-
lási modora azt a benyomást keltette a szem¬ 
lélőben : különbnek tartja a leánykát a többi¬ 
nél, aeszthetikaj érzéseket vált ki leikéből a 
szépsége s tiszteletet a szűziessége, méltónak 
tartja őt arra, hogy ő, a nagyeszű, kivételes 
férfi, foglalkozzék vele, egyéb semmi. 

S csodálatos, Oszike is ebben a hitben élt 
s ebből a hitből nőtt nagygyá s kelt szárnyra 
a szerelme. Hizelgett neki a kiváló férfi le-
ereszkedése s őszinte, szinte testvéries egy¬ 
szerűsége. Úgy tetszett neki, hogy Zádor Miklós 
mindent elmond neki, a mi csak a szivén fek¬ 
szik, büszke volt a bizalomra s a férfivel szem¬ 
ben hasonló bizalomra érezte magát kötelezve. 
Úgyszólván megszokta, hogy ő is közölje vele 
minden gondolatát, legapróbb intimitásait sem 
hallgatta el előtte, beszélt vele a romhányi 
házi szokásokról, Margitkáról, István bácsiról, 
sőt Pikiről is. S a férfi érdekkel, látható gyö¬ 
nyörűséggel hallgatta az eléje táruló szűz élet 
fehér apróka éleményeit, öröme telt a leányka 
csicsergésében, szeme pillantásában, kisujja 
mozdulatában is, a mi végtelen hálára köte¬ 
lezte a leányt. Ez a hála már igen közel volt 
a szerelemhez, a szeretetnek mindenesetre egyik 
alkatrésze volt. 

Passzív, de bensőséges modorával három¬ 
négy találkozás után elérte a férfi, a mit a töb¬ 
biek gyakran évekig tartó heves ostromok, 
eszeveszett erőlködések s udvarlási trükkök 
árán sem tudnak megközelíteni, ha egy érin¬ 
tetlen, büszke kis sziv bevételéről van szó. 

Mindössze negyedszer találkozott Miklós 
Romhányi Erzsébettel, midőn egy önfeledt pil¬ 
lanatában (talán az első ily pillanat volt életé¬ 
ben) megkérte a kezét. 

A Bélteky grófné szalonjában történt. Egye¬ 
dül ültek egy sarokban. Hatalmas pálma borult 
föléjük. A zsúrozók theát szürcsöltek s sand-
vicbet ettek. 

Oszike hátaslovát dicsérte Miklósunk, a 
Pálmát: 

- Tudja, olyan tüzes az, hogy Sándort, a 
lovászt kivéve, senkit sem tűr meg a hátán raj¬ 
tam kívül . . . De én gémet szeret. Én megbabo¬ 
náztam, azaz — s elnevette magát, — jól tar¬ 
tottam czukorral és sóskenyérrel. Tudja, hogy 
a lovak még a czukornái is jobban szeretik a 
sós kenyeret? 

Tudta azt Zádor Miklós, de azért nem felelt 
a kérdésre. Végkép belefelejtkezett a szép leány 
ives szájacskája szemléletebe, majd a szemébe 
nézett, iníglen kiolvasta belőle, a mit már ed¬ 
dig is sejtett, de biztosan még nem tudott. Az 
Oszike szemefényessége s arczának a férfiszem¬ 
től felfakadó biborszine eleget beszéltek neki. 
Zádor Miklós arra válaszolt. 

- Nekem az az érzésem. — mondta, — hogy 
mi ketten együvé tartozunk. 

Őszikének meglepetésében, boldog zavarában 
lecsuklott a feje. Oszike nem válaszolt, meg se 
moczczant, mintegy lebűvölten nézett maga 
elé, csak a keze reszketett kissé. Attól tartott, 
hogy most mindjárt olyasvalami fog rajta be¬ 
következni, a mitől vagy el fog alélni. vagy 
szerencsétlenné lesz egész életére. Oly illetet-
len volt a lelke, félt a rábajnalodó szerelem 
sugaraitól, féltette tőle belső világa eszinényi-
ségét, szűz teste hamvasságát, gondolatai tiszta¬ 
ságát. S mégis vágyott a szent tűz után, meg-
fürdött volna a lángfürdőben martirként, mint 
egy autodafé. Az öntudatra ébredő szerelem 
lázálmába szinte beleveszett az ítélőképessége: 
nagyon is váratlanul jött rá a nagy csuda, a mi 
egy pillanat alatt asszonyrózsává fejleszti a 
zárt leánybimbót, a mi képzetté érleli a soha 
nem jelentkezett sejtelmeket is . . . 

A férfi úgy olvasott leikéből, mint egy nyi¬ 
tott könyvből. Azzal is tisztában volt, mint 
állíthatja helyre a mimóza-lélek megbillent 
egyensúlyát. Még tágabbra nyitotta a leányka 
meggazdagodott érzésvilágának a kapuját, ma¬ 
gával ragadta őt a magasságokba, a hol nincs 
többé szédülés. 

— Őszike, én szeretem magát . . . 
A leánykának egy könnycsepp szivárgott a 

pillájára. 
- Őszike ne féljen a dicsőséges nagy ter¬ 

mészettől, a mely magát az én páromul jelölte 
k i . . . Kövesse a szive szavát. Mit mond a 
szive ? 

- Oh . . . 
— Hát majd megmondom én maga helyett. 

A szive azt mondja, hogy nézzen a szemembe 
s tegye kezembe kezét. Kitaláltam? 

A leány mély lélekzetet vett, a gyönyörűség 
terhe, mely szivére nehezedett, szárnyra kere¬ 
kedett. 

- Igen, - - mondta határozottan, de még 
igen halkan. Fejmozdulata azonban, a melylyel 
a férfi felé fordult, már bátor volt és elfogulat¬ 
lan. Csak a kezével nem tudta, mit csináljon. 
Úgy érezte, teljesítenie kell a férfi kérését, de 
hogy tegye kezét az övébe, mikor annyian vol¬ 
tak a szalonban. Szűzies zavara teljesen el¬ 
múlt, hajlandó lett volna már egyébre, többre 
is, bármit megtett volna a férfi parancsára, ha 
egyedül vannak . . . így csak mosolygott, bo¬ 
csánatot kért fényes szemével s fejecskéjét több¬ 
ször meghajtotta: igen, igen. 

A szerelmes férfi közelebb húzta székét az 
övéhez, hogy meg ne hallják a szavát: 

— Őszikém, érzi, hogy a páromnak született ? 
A leányka feléje hajolt. 

- Érzem, oh igen. 
- S akar-e a feleségem lenni? 
- Csak a magáé, másé sohasem. 

A párbeszéd megakadt egy pillanatra, a leány 
keble csendesen hullámzott, a férfié a levegő¬ 
vel küzködött. A természet elintézte volt faj-
fentartó munkáját, összekapcsolta a két egy¬ 
másnak teremtett lény szivét, következett az 
élet szava: a mámor után a kötelesség, a meg¬ 
fontolás árnyai. A leány nem érzett immár 
semmi felelősséget, az ő szeméről nem oszlott 
el a rózsaszín köd; a férfinak ellenben attól 
viharzott a keble : felelőssége tudatában le kel¬ 
lett szállania a felhőkből a földre. Nagyon ko-
molylyá lett egyszerre. 

- Erzsiké, — kezdte inkább az udvariasság, 
mint a szerelem hangján, - - köszönöm, hogy 
boldoggá tett. 

A leány nem állottá meg, hogy szavába ne 
vágjon. 

- Oh, ón is köszönöm, nagyon. 
- Ám, •— folytatta a férfi, — tudja-e, hogy 

én szegény vagyok ? 
— Én is az vagyok, — mondta Őszike szinte 

büszkén. Ragyogott a szeme, hogy a gazdagság 
nem emel válaszfalat közéje s a szeretett férfi 
közé. 

- Az szerencse, - - jegyezte meg Zádor 
Miklós, — a baj abban rejlik, hogy várnunk 
kell egymásra, míg annyi jövedelemre nem 
teszek szert, a mennyiből gond nélkül meg¬ 
élhetünk. 

- Oh, nekem nem kell sok. 
- Nekem semmi. De ha mi szegények va¬ 

gyunk is, az élet követelő. És én azt nem aka¬ 
rom, hogy kifogjon rajtunk, hogy hozzánk fér¬ 
jen apró piszkosságaival. A szegénység rút do¬ 
log, a mi esetünkben legalább az, és én széppé 
akarom tenni a maga életét, szebbé, mint va¬ 
laha volt, tartalmasabbá, fenségesebbé, mint a 
milyennek a közönséges halandók elképzelik... 
Erzsiké, - - végezte szavait a férfi, - - vár-e 
reám, míg kiküzdöm a jövőnket? 

A leányka láthatólag meg volt riadva; a val¬ 
lásos könyvekből nem úgy tanulta ő a szegény¬ 
ség erkölcstanát, mint a milyennek az ő el-
jegyzett párja föltüntette. De azért engedelme¬ 
sen meghajtotta fejét. 

- Úgy lesz, a hogy maga akarja, én várok 
bármeddig is. 

Megkönnyebbítő sóhaj tört ki a férfi örvényes 
kebléből. 

- Köszönöm, — mondta meleg, mély han¬ 
gon, - - s bízni fogok magában örökké, de 
azért — tette hozzá áhítatosan, — arra kcrem,. 

tegyük le a kölcsönös hűségi esküt egymásnak,1 

mert ki tudja, mily nagy szükségünk lesz a hit 
erejére . . . 

- Esküszöm, hogy hű leszek magához, -
esküdött a leányka, hirtelen elsápadt arczát az 
égnek _emelve. 

- Én is esküszöm, zúgta rá a férfi, fejét 
alázatosan meghajtva. 

Majd titokban, észrevétlenül a leány keze 
után nyúlt s rákulcsolta hatalmas ujjait. 

- Holtomiglan, — susogta. 
- Holtomiglan — holtodiglan, — lehellte a 

szép leány, királynéja a társaságnak s mialatt 
keze görcsösen összefonódott a vőlegényéjével, 
székéből lassan fölemelkedett. 

A férfi észrevette, mint vívódik torkát égető 
könnyeivel, de még nem eresztette egy pilla¬ 
natra. t 

- Őszikém, — kérte - - e z a mi eljegyzé¬ 
sünk titokban maradjon. 

- Titokban marad . . . 
A férfi most eleresztette a leány kezét. 
- Áldja meg az Isten, — búcsúzott el tőle, — 

ezentúl kevesebbet fogunk találkozni, mert sen¬ 
kinek sem szabad sejtenie sem, hogy egymáséi 
vagyunk és mer t . . . mert most már dolgoznom 
kell magáért, törekednem, küzdenem, meg kell 
kisérlenem a lehetetlent is, hogy elérhessem 
a lehetőt. . . 

Őszike valahogy beosont az öltözőbe, hogy 
kisírja magát. Zádor Miklós búcsút vett a tár¬ 
saságtól s egyenesen hazament. . . 

Ettől kezdve szinte titokzatos életet élt a 
közkedvelt társaságbeli gavallér. Nagyritkán 
fordult meg a szalonokban, az utczán is alig 
lehetett látni, a mi bőséges okot adott minden¬ 
féle találgatásra, de az igazi nyomra hónapokig 
senki sem jött reá . . . 

Erzsiké vőlegénye kérésére folytatta a far¬ 
sangolást. Minden hónapban legföljebb kétszer 
találkozott Miklóssal s annak szuggeráló aka¬ 
ratától úgy össze tudta szedni lelki erejét, hogy 
érzéseit vele szemben sem árulta el a társaság 
előtt. Víg volt és kedves mindenkihez. A varas 
nem esett terhére, hiszen a gondolata szabad 
volt, képzeletében folyton együtt lehetett a férfi¬ 
val, a kit- szeretett. A lemondás és a távolság 
nemhogy csökkentette volna, de még fokozta, 
valóságos rajongássá emelte szerelmét, a mely¬ 
ről rajtuk kívül senki sem tudott a világon, 
még édesanyja sem. 

Természetes, hogy annál szabadabban köze¬ 
ledett hozzá Csábrágh Ödön gróf (a társaság in¬ 
kább Edmund néven szólította), a ki a farsang 
végefelé érkezett Budapestre s nemhogy ismerős 
lett volna a viszonyokkal, de úgyszólván karak¬ 
terisztikus faji jegyeit is lehányta Parisban, 
Londonban és a kongó-négerek között; négy 

éve nem volt otthon, most is csak két hétre 
jött haza. De Oszike úgy lebüvölte hirtelené-
ben, hogy rókavadászatot, kokottot, vízilovat 
felejtve, esze ágába se jött többé, hogy világgá 
kóboroljon: elhatározta, hogy örökös fészket 
rak magának a hazai rögön. Annál sokkal 
hiúbb volt, mint hogy kételkedhetett volna 
hódítása sikerében, joggal pedig, mert alapjá¬ 
ban kitűnő férfi volt. pompás megjelenés, mű¬ 
veltség és lélek dolgában is alig akadt párja 
a társaságban, de ettől eltekintve, egy királyi 
vagyon birtokosa volt s mint ilyen, nem ismert 
sem akadályt. nem lehetetlenséget; nemcsak 
itthon, de az idegenben is azt tapasztalta, hogy 
<-Mik akarnia kellett, minden vágya mindig tel¬ 
jesült. Nem is udvarolt őszikének úgy, mint 
egy sablonos szerelmes, nem szépelgett neki s 
nem tetszi-lgett előtte (e tekintetben hasonlí¬ 
tott Zádorhoz), inkább csak enyelgett, mulatott 
vele, mint valami gyönyörű játékszerrel. A leiiny-
kfinak ilyenformán sejtelme sem lehetett arról, 
hogy komoly szándékai vannak vele; ezt ő 
csak akkor tudta meg, midőn édesanyja a bol¬ 
dogságtól pipacsvörösen közölte vele a bevég-
zett tényt: 

- Épen most ment el tőlünk Osábrágh é.s 
megkérte a kezedet. 

(Folytat&sa következik.) 

A BUDAPESTI NÉPSZÁLLÓ. 
Az élet ama sok nyomorusága között, a me¬ 

lyet a lakosságnak a nagyvárosokban való tö¬ 
mörülése okoz, első helyen áll a lakások zsú¬ 
foltsága. A mi fővárosunk is szenved e baj¬ 
ban és ezért már a múlt század negyvenes 
éveiben mozgalom indult meg a megszünteté¬ 
sére, sajnos teljesen eredménytelenül. A nyolcz-
vanas és kilenczvenes évek fővárosi közgyűlé¬ 
seinek gyakran vissza-visszatérő tárgya volt a 
zsúfoltság, melynek egészségügyi, erkölcsi és 
közbiztonsági veszedelmeit sehogy sem csök¬ 
kentette az ellene hozott sok szabályrendelet. 
Az élet szemébe nevetett a szabályzatok alko¬ 
tóinak : a zsúfoltan lakókat lehetetlenség volt 
rendőri erővel is kilakoltatni, hiszen új lakást 
nem tudtak nekik nyújtani a hatóságok, az 
utczára kerülni pedig eltolonczoltatást jelent a 
hibáján kívül hajléktalanná vált szegény em¬ 
bernek. 

Megállapították azonban, hogy a lakások 
zsúfoltságát az ágyrajáró legénymunkások okoz¬ 
zák, a kik Budapesten gyakran Iá—-14-en is 
beszorulnak egy-egy szobába a már ott lakó 
család mellé; nem maradt tehát más mód 
hátra, a baj orvoslására, mint a nőtlen mun¬ 
kások számára való külön, egészséges lakóhe¬ 
lyiségek létesítése. A példa is megvolt már éne 

EBÉDLŐ. 

az angol ú. n. Jtou»ío»-//ou.se-okban, a me¬ 
lyek annyira kitünöt'knek bizonyultak, hogy 
inn rnár alig van nagyváros, a hol hiányoz¬ 
nának. 

Jlnii't/iíi tette meg ezzel a típussal 
kísérletet 18í)2-ben Londonban meg-
népsxállójával, melyet egy részvény¬ 
két évvel később átvett és egy évtized 
újabb néps/iillóval gyarapítóit Azóta 

Lord 
',IZ elsó 
nyitott 
társasa), 
alatt öt 

LÉPCSŐHÁZ. Jelfy Gyula főlvételei. 

már nemcsak Angliában, hanem minden nagy¬ 
városban megtaláljuk a népszállóknak ezt a 
típusát, annyira egyformán, hogy még a ma 
épülőkben i> esik igen lényegtelen változáso¬ 
kat tapasztalhatunk. Hécsben is van már két 
ilyen intézmény, melyeket ott Mánnerheim 
név alatt ismernek. 

Hogy ezek a népszállók miképpen birkóznak 
meg azzal a feladattal, hogy a bár zsúfolt la¬ 
kásokban, de mégis megszokott környezetükben 
és a föbérlő család körében élő legénymunká¬ 
sokat a lakásokból kivonják és egy nekik oly 
idegen lakásmóddal megbarátkoztassák. annak 
az a föltétele, hogy a népszállókban való la¬ 
kás bére lehetőleg ne legyen magasabb a kör¬ 
nyékbeli ágyrajárók részéről fizetni szokott bér¬ 
nél, a mellett pedig kellő szórakozásról gon¬ 
doskodjék a bérlők részére és olcsó étkezésre 
nyújtson alkalmat. Sokkal nehezebb a nők 
részére való népszállókat meggyökereztetni. 
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A HÁLÓFÜLKÉK FOLYOSÓJA. 

melyekben 12 mosdé> áll hideg és meleg viz-
csappal, törölközővel és szappannal. Ugyan¬ 
csak a hálófülkék mellett \aiuiak a szolgák 
drszobái. A külöji szobák a iiiigyobli igénvüek, 
továbbá az olyan munkások számára valók, 
a kik éjjel vannak munkában és igy alvásuk 
ideje néni esik a többiekével össze. 

A földszinten van a felvételi iroda a pénz¬ 
tárral, továbbá a ruhatár és a ruha- és t-zipö-
tisztító helyiség, podgyászraktár, a kerékpár-
raktár és a fehérnemüraktár. Ugyanitt van az 
olvasószoba a könyvtárral, a játékszoba, mely¬ 
ből azonban a kártyajáték száműzve van és 
a látogatók fogadására szánt szólni. Az ebédlő 
:í<> asztalánál egyszerre 288 egyén étkezhetik. 
A konyhában egyszerre ezer ember számára 
lehet ebédet, vagy vacsorát főzni, a levest egy 
27.") literes kazánban, a főttésztát pedig 100 
literesben főzik. Igen csinos az ebédlőben el¬ 
helyezett négy ivókút. Két kisebb külön konyha 
is nyílik az ebédlőből, a melyben a vendégek 
maguk is elkészíthetik ételeiket. A földszint 
elkülönített részében van a betegszoba és az 
orvosi helyiség. A souterrain a fürdőket, mo-
•sókonyhákat, szertárakat és gépházakat fog¬ 
lalja magában. 

A népszállóban lakást nyerhet minden 14 
évnél idősebb férfi, a kinek évi jövedelme a 
2000 koronát nem haladja meg, ha befogadása 
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A charlottenburgi például csődöt mondott; 
Liverpool város is építtetett egyet 320 nő ré¬ 
szére, melyben azonban néhány hóval ezelőtt 
ott tett látogatásom alkalmával csak 260 öreg 
nőt találtam. Középkorú és fiatal nők nem 
szívesen nélkülözik azt a férfitársaságot, me¬ 
lyet a magánlakásokban találhatnak. A buda¬ 
pesti népszállót is eredetileg férfiak és nők ré¬ 
szére tervezték, de a külföldi rossz tapasztala¬ 
tok után csak férfiak számára rendezte be a 
főváros. 

A most elkészült és legközelebb megnyitandó 
budapesti népszálló a főváros VI. kerületében, 
az Aréna-út 150 52. szám alatt van, a Yáczi-út 
és a Lehel-utcza között. Elhelyezéséből folyik, 
hogy elsősorban a Váczi-út mentén fekvő gyár¬ 
vidék munkásságának kivan lakó alkalmasságot 
nyújtani. Vau benne 396 hálófülke és ezen¬ 
kívül 42 külön hálószoba. A hálófülkék az 
emeleti folyosókról nyílnak és 2'50 méter 
hosszúak és l'80 méter szélesek; az ajtók fe¬ 
lett 65 czentiméter magas drótháló pótolja 
a falat, hogy a folyosóról a villanyfényt be¬ 
engedje. 

Belső berendezése minden hálófülkének a 
szürkére mázolt vaságy egy kis lecsapható 
asztalkával, egy szék és egy fogas. A háló¬ 
fülkék sorait a mosdóhelyiségek zárják be, 

FELOLVASÓ TEREM. 

A B U D A P E S T I N É P S Z Á L L Ó . 
Jelfy Gyula főlvételei. 

A RUHATÁR. 

ellen különös ok (betegség, iszákosság, notó¬ 
rius verekedés) nem forog fenn. A hálófülkék¬ 
ben csak esti 7 órától reggeli 8 óráig szabad 
tartózkodni, a külön hálószobákban délutáni 
2 óráig. 

A fizetendő díjak a következők: a rendes 
halofulkékben egy éjjelre 60 fillér, egy hétre 
3-60 korona, a külön hálószobákban egy éiielre 
80 fillér, egy hétre 4'20 korona. 

Érdekes kísérlet, hogy a népszálló vendég-
ojet a főváros házilag fogja kezelni. A leves¬ 

ből, húsból, főzelékből és tésztából álló ebédet 
vagy vacsorát 60 fillérért adják, ezenkívül 
kantinja is van a népszállónak. 

A népszállót Schodits Lajos és Eberling 
Béla műépítészek építették és a berendezés 
kotsegeivel együtt 1.090,000 koronába ke¬ 
rült. 

A mi fővárosunkban kétszeres jelentősége 
van annak, hogy ez az intézmény meL-gvöke-
resedjék; Budapest ugyams az ágyrajarók vá¬ 
rosa, ebben a tekintetben kivívta a világ nagy¬ 
varosai között a szomorú elsőséget. Az ágyra¬ 
jarók túlnyomó része természetesen legényem¬ 
ber leven, népszállók létesítése az az egyet¬ 
len mód, a mely ennek a társadalmi beteg¬ 
ségnek az eredményes leküzdésére kínálkozik. 

Dr. Sidá Zoltán. 

ÚJ-GUINEAI KÉPEK. 
Egy honfiiársunk, Katona (Kanitzer) Oszkár 

néhány érdekes felvételét küldte be lapunknak 
arról az új-guineai expediczióról, melyben a 
hollandi kormány szolgálatában vett részt. 
A képek magyarázatát ő maga a kövei kező 
levélben írja meg: 

Bejártam már a maláj szigetek nagy részét 
és el voltam készülve arra, hogy Új-Guineában 
sem igen látok a megszokott általános képnél 
különbet a partok mellett. Mégis, mikor Ma-
nokvárira, első állomásomra értem, kelleme¬ 
sen lepett meg az öböl partján lévő dombon 
épült villaszerű kormányzói lakás. Épen dél 
volt, harangszó ütötte meg fülünket, mely a 
lombsátorban eldugott kis templomocskából 
jött. A hajó láttára mindenfelől jöttek a csó¬ 
nakok pápuákkal megrakva, köztük egy fehér 
nagy csónakból a hollandi himnusz hangjai 
csapódtak felénk. Fekete borzas hajú gyerme¬ 
kek fújták teletüdővel, a dal ütemére evezve, 
míg a csónak végében kalapjával integet a 
hittérítő, mellette leánykája, egy szőke kis 
baba. Az út kellemetlenségeit elfelejti az em¬ 
ber, mikor e képet látja, hatvan napi távol¬ 
ságra a vén Európától. 

A hittérítő szíves meghívására megnéztem 
iskoláját is, melyet az egyik képen mutatok 

be. Ez a hittérítő harmincz év óta él család¬ 
jával a pápuák között. Bemutatott híveinek 
is, kik a hajó érkezésének tiszteletére ünnepi 
köntöst vettek fel. Elől öt asszony, míg a 
háttérben gyermekek és férfiak. Sikerült egy 
kis hivő menyasszonyt öcscsével gépem elé 
kapni; szégyenlősen, de kíváncsian bámulnak 
az apparátusba. 

A hajókürt ismét a fedélzetre hívott. Egy 
óra múlva végczélunk, flumboldsbai felé in¬ 
dult hajónk, hova négy nap múlva szerencsé¬ 
sen meg is érkeztünk. Itt a képzeletet felül¬ 
múló vadság fogadott bennünket. Van ugyan 
az öbölben vagy öt czölöpre épült falú ház, 
de ezek egy oly számos emberből álló expe-
dicziónak már higiénikus szempontból sem 
ajánlatosak. Azért a hajót még bárom napra 
az öbölben tartottuk, de mivel a kényszer¬ 
munkások és katonák munkáját kellett ellen¬ 
őriznem, .a Jembé falubeli fcam'í'eíri-ban ütöt¬ 
tem fel a tanyámat addig, a míg a kiválasz¬ 
tott területet úgy meg nem tisztítják, hogy 
felüthettük rajta sátrunkat. A karrivári, vagyis 
legényház, a pubertást elért ifjak tanyája, hol 
sem nekik nem szabad nőt látni, sem őket 
asszonyszemély meg nem nézheti. Itt dolgoz¬ 
nak, fonják a hálókat, készítik a nyilaikat és 

csónakjaikat. Itt fújják a szent sípokat és val¬ 
lási tánczot járnak. 

Három nap múlva annyira készen álltak 
sátraink, hogy az egész expedit-zió elhagyhatta 
a hajót. Humboldsbaiból kiindulva végeztük 
expedicziónk tudományos kutatásait. Ez alka¬ 
lommal behatoltunk Új Guinea távoli belse¬ 
jébe is, (24 napi járó út a tengerpartról), a hol 
európai még egyáltalán nem járt. E helyütt 
felvett, és nemcsak exotikus mivoltuknál, ha¬ 
nem etnográfiai szempontból is érdekes képe¬ 
inkből itt bemutatásra kerül a nyilazó pápuák 
és a népszámláló törzsfőnök képe. A népszám¬ 
lálást nagyon természetesen expedicziónk meg¬ 
hagyásából végezték, mivel azonban kéz és láb¬ 
ujjai összességénél, húsznál tovább egy pápua 
sem tud számolni, a képen látható apró vesz-
szőcskék mindegyike egy-egy férfit jelent, új 
számlálásnál nőt, aztán gyermeket, disznót, 
kutyát és kokuszdiófát. A törzsfő aztán sorra 
nevezi a tanya lakóinak neveit s minden név 
után egy-egy vesszőcskét beletüzdel egy szágó 
levél főerébe. Mikor így együtt van a falu 
férfi, nő, gyermek lakossága disznaja, kutyája, 
kokuszpálmája külön-külön főérbe szurkaivá, 
a törzsfő átadja nekünk, az eredmény megál¬ 
lapítása czéljából. Katona Kanitzer Oszkár. 

HHH 
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Az új év első bemutatói sikerültek, a Nem-
zeti Színház angol, a Vígszínház franczia darab¬ 
ján mulatott a közönség. Ez jó kezdet, sem¬ 
mivel se több. Egyik darabnak se lesz hosszú 
élete a földön, a melyre igazában talán egyik 
sem aspirál. Más közös tulajdonságot nehéz 
rájuk fogni, ha csak nem azt, hogy mindegyik 
a maga nemzeti irodalmának tipikus képvise¬ 
lője. De ez alkalommal érdemes említeni, hogy 
mindegyik kifogástalan magyar fordításban je¬ 
lenik meg. Ez nem magától értetődő valami 
a mi színházi irodalmunkban, melynek fordí¬ 
tásait többnyire a véletlen szele söpri össze. 
Fordításaink főéivé: a fordítás gyors, olcsó 
munka legyen és ebben rikordokat teremtet¬ 
tünk. Honnét egyszerre ez a nagy változás ? 
Ez is a véletlen műve. Véletlenül Hevesinek 
kezébe került Shaw, és Hevesi tud angolul, 
magyarul és Shaw-ul ; a franczia vígjáték for¬ 
dítása pedig Heltai Jenő műve, a kinek leg¬ 
több érzéke van a franczia esprit magyar 
egyenértékei iránt. Holnap már újra kezdőd¬ 
hetik a régi árverés: Ki kér kevesebbet és ki 
tud gyorsabban elkészülni ? A külföldi regény¬ 
irodalom fordításai majdnem mind ez elv sze¬ 
rint készülnek. De Ibsen-fordításokból is ször¬ 
nyűségesek vannak. Az még jó, ha a fordítók 
a franczia elmésségeket, melyeket meg nem 
értenek, egyszerűen elhagyják; de némelyik¬ 
nek eszébe jut lelkiismeretesnek lenni és eb¬ 
ből hihetetlen félreértések származnak. A Nem¬ 
zeti Színháznak, fölujítások alkalmával, első 
kötelessége volna a régi lehetetlen fordításokat 
újakkal pótolni. Maholnap a magyar színészek 
nem mernek magyaros és irodalmi drámai 
s/öveget a színpadon elmondani. Már is kez¬ 
dik a jó fordításokat is inépszerűsíteni*. 

Shaw darabja nagyon mulatságos, de mu¬ 
lattató erejének eszközei néha erőszakosak, és 
a szerző hasonlít azokhoz a humoristákhoz, 
kik humorizálásuk közben jobban mulatnak, 
mint a közönségük. A nevetés ragadós, az 
igaz; de tudja Isten, a ki nagyon nevet a 
maga viczczén, a többieket inkább lehűti. 
Miért? Talán mert az igazi nevetésnek belül¬ 
ről kell jönnie és ha a viczcz szerzője vagy 
előadója előbb nevet, mintsem én viczczének 
vis comicáját rnegéreztem, nevetése grimassz-
nak tetszik előttem. Shaw kissé lenézi közön¬ 
ségét, nagyon felsőségesnek érzi magát vele 
szemben. Ez baj ; felsőséges legyen, de ne 
érezze magát annak, különben hogyan értsem 
meg, hogy a tetszését keresi, komédiázik előtte, 
kedvében iparkodik járni. Minden művészet 
komplementuma a közönség, azért minden mű¬ 
vész magatartásának jellemző vonása az oda¬ 
adás. Nem adja magát oda ennek vagy annak 
a közönségnek, hanem a közönségnek, az ideá¬ 
lis közönségnek, melynek egyik-másik képvise¬ 
lője mindig ott van a színházban, ha nem is 
épen a páholyokban és a parketben; és ha 
épenséggel nincs ott, a művész úgy tesz, 
mintha ott volna. Shaw a legszubjektivebb iró, 
ki valaha a színpad számára irt, holott a szín¬ 
pad művészete a legobjektivebb és legnehezeb¬ 
ben tűri a szubjektív magatartás művészi haii-
gulatait, pl. az iróniát, de még a humort is 
bajosan. Shawnak különös kedve telik benne, 
hogy mindenféle hangulatokba belecsaljon ben¬ 
nünket és azután valamelyik személyiségének 
szavával kirántson belőle. A Nem lehessen 
tudni-ben talán leginnlatságosabban játszik u 
közönséggel, alakjaival, cselekvényével, úgy¬ 
nevezett eszméivel is. de ah ! ez a játék való¬ 
ban csak játék. 

A színhely egy tengerparti fürdőhely, me¬ 
lyen egy négytagú család, anya, két leánya és 
egy iia megjelenik ; az ifjabbik leány és a fiú: 
ikrek, pusztán csak a komikum kedvéért. Ma¬ 
deirából jönnek, a hol tizennyolcz évig éltek, 
szintén a komikum kedvéért, mert ezen a ré¬ 
ven az ikrek neveletlenek, lármásak, ugrándo-
zók, bolondok lehetnek, angol Ízlés szerint. 
Az angol bohózat elsősorban mozgási komi¬ 
kum, belebotolni valakibe, földhöz vágódni, 
mást földhöz vágni, stb. a nevetés viharait 

támasztja a közönségben. Ikreink főkomikuma 
egvébiránt a száj mozgása, t. i. belekotyogni 
mindenbe, folyton beszélni, okos és bolond 
dolgokat, a hogy jő, egymás szavába vágni, 
lármázni, kiabálni,'stb. Bolond dolog, elismeri 
Shaw, de a közönség szereti ezt. Lám, lám, 
mégis a közönség . . . 

Ennek a családnak az lesz a sorsa a darab¬ 
ban, hogy itt fogja megtalálni a családfőt, 
kitől az anya tizennyolcz évvel azelőtt any-
nyira elvált, hogy más néven nevezi magát és 
gyermekeit. Ez az egyik szála a cselekvény¬ 
nek, ha ugyan nem kötél, még pedig igen 
kurta. A másik, hogy az egyik leány, ki föl¬ 
tűnően szép, bele fog botlani egy szegény 
fogorvosba, a kihez férjhez fog menni a darab 
végén. Ez minden, de persze ez sok is lehet, 
de épenséggel nem sok. 

Egyáltalán ne higyjük, hogy ezek közül bár¬ 
melyik ügy nagyon érdekli Shaw-t. A családfő 
megkerülése, a házasfelek kibékülése, a csa¬ 
ládi érzelmek ébredése apában és gyermekek¬ 
ben, a groteszkségig szeszélyes vonalakban raj¬ 
zolódik le előttünk. Azt se tudjuk, miért váltak 
el, miért vett föl a nő más nevet, miért tit¬ 
kolta a nagy gyerekek előtt, ki az apjuk. Ez 
különben igen jómódú ember, hajóépítő. Ügy 
látszik, indulatos, goromba, kevéssé művelt em¬ 
ber. Az asszony: feminista, egy oly fajta mo¬ 
dern nevelés híve, mely az anyának megtiltja, 
hogy gyermekei önállóságát és szuverenitását 
bármikép korlátozza. Sokat ir és szónokol. Nem 
vagyok annyira járatos a Shaw-tudományban, 
hogy tudjam, milyen állást foglal el most a 
feminizmussal szemben. Itt kissé csúfolódik 
vele, de nem nagyon. Inkább az asszonynak 
ad igazat, mint az urának. De arról értesít 
bennünket, hogy a feminizmus már vieux jeu 
előtte ; a nőnek egyik régi ismerőse azt mondja 
neki, hogy az embernek, ha a korral akar 
haladni, .most szoczialistának kell lennie. Az 
már köztudomású, hogy Shaw szocziálista, egy¬ 
szersmind pedig a dogmatikus szoczializmus 
vérengző ellenfele, a minek néhány isteni sza¬ 
tírájában több izben bemutatkozott. Valóban 
szabad szellem, a minek nevezi magát; de 
talán mégsem az a legelőrehaladottabb ember, 
a kinek maga említi magát «Az orvosok»-bán. 
Mert a dogmatizmus elleni harcz csak negatív 
föltétele a szellemi szabadságnak; e pozitívum 
erős meggyőződésekben rejlik. «Az orvosok»-
bán a szerologia ellen küzd, de ennek csak túl-
ságait volt szabad megtámadnia. Tehát férj és 
feleség nem akarnak egymásról tudni; irtózat-
tal gondolnak együtt töltött éveikre. A régin 
mégis valahogy kibékülnek. Az anya nem¬ 
sokára egyedül lesz : egyik leánya máris férj¬ 
hez megy. a másik is már közeledik a küszöb¬ 
höz. A fiú amúgy is nemsokára ki fog repülni 
a fészekből. Az apa, látván szép nagy gyer¬ 
mekeit, a kik úgy bánnak vele, mint idegen¬ 
nel, fájdalmat érez. De várhat-e szeretetet 
gyermekeitől, kikről tizennyolcz év előtt le¬ 
mondott. A vér szava, vagy mi, mégis meg¬ 
szólal benne. Megszereti gyermekeit, vagy talán 
csak a gyermekszeretet:' De mindezt csak oda¬ 
veti a szerző geniális kontúrokban és igen jó 
ízléssel, minden elméleti fejtegetést mellőz. 
Mintegy azt mondja: Lám, ilyen a családi 
élet! Sok oldalról lehet nézni, sok szó fér 
hozzá. Úgy látszik, nem lehet pótolni semmi¬ 
vel. De valami nagyon sokat nem ér. Babjai 
vagyunk bizonyos érzéseknek, melyeket ész¬ 
szel föl nem érünk. 

Ettől egészen független Glória szerelmi tör¬ 
ténete. Glóriába beleszeret egy szegény fog¬ 
orvos, egy ötsillinges fogorvos, annyit kap 
ugyanis egy foghúzásért, de idáig még az öt 
silling szerzésére sem igen ijyilt alkalma. Ez 
az ember szeret bele Glóriába, a ki nagyon 
szép, úgy látszik, jómódú is, és most, hogy 
megkerült az apja, még gazdagnak is mond¬ 
ható. Beleszeret Glóriába, a ki nemcsak szép 
és gazdag, de igen szabad szellemű, feminista, 
tudományosan képzett, ellensége a sablonos 
házasságnak, nem hisz a szerelemben, stb. 

Ebbe a Glóriába szeret bele a fillértelen fog¬ 
orvos, a ki minthogy úgyis nagyon szegény, 
és ezt mindenki tudja, szinte henczeg a sze¬ 
génységével. Midőn egyszer egyedül van Gló¬ 
riával, felhasználja az alkalmat és szerelmet 
vall Glóriának, persze gondosan kerülvén azt 
a szót: szerelem, inkább vegyi hatásról be¬ 
szélvén és végül nem beszélvén, hanem csó¬ 
kolván, a mi régi divat ugyan, de úgy látszik, 
még mindig erősebb, mint a tudomány és 
ilyfélék. Shawnak kétségtelenül igaza van, de 
ez az igazság nem mai keletű és így nem 
nagyon drága. Megjegyzendő, hogy Shaw épen¬ 
séggel nem ruházza föl a fogorvost nagyszerű 
kvalitásokkal. Ez a Valentiné egész közönséges 
egy Valentiné. Még azt se tudom, hogy jó 
fogorvos-e, tudós-e, vagy micsoda. Mintha 
Shaw csak azt mondaná: Elég, hogy Valen¬ 
tiné és ezzel máris erősebb, mint Glória; 
minden szépségével, tudományával, vagyona-. 
val. Glória határozottan komikus és jól teszi, 
hogy szégyelli magát. A ki mindig a csillagok 
felé tekint és közben orra bukik, szégyelheti 
magát. Szép dolog a csillagokat vizsgálni, de 
okkal-móddal, nem kell közben orra bukni. 
Hát ez mi? A Glóriák ne nézzenek semmit, 
csak azt, hogy az illető Valentine-e ? Glória 
mamájának példája nem vonzó. De Glória 
mamája nem szerette a férjét soha, Glória 
meg szereti Valentinét. Ez az élet tele van 
bolondságokkal, nem kell nagyon komolyan 
venni. Ezt nevezem játéknak. De ez a játék 
nagyon mulatságos. De jó lesz vigyázni! Az 
utánzás tilos, mert nagyon veszedelmes. 

A darabnak van egy pompás humoros alakja, 
a főpinczér abban a vendéglőben, a hol a csa¬ 
lád találkozik. Ez Shaw zsenijének egy ötlete, 
oly alak, melyben tiszta örömünk telik. Valaki, 
a ki a pinczérséget nagyszerű hivatásnak te¬ 
kinti, melyre születni kell és mégis szégyelli, 
hogy pinczér, mert a tía tekintélyes ügyvéd, 
a kit azzal, hogy pinczér az apja, lealáz.ott-
nak tekint. Ha Shaw darabja kép volna, ezt 
az alakot kivágnám magamnak és nem többet 
érőnek gondolnám, mint az egész képet, hanem 
abszolút becset tulajdonítanék neki. 

Megvesztegető Shaw darabjaiban az a hév, 
melylyel drámája egyes jeleneteit átéli és meg¬ 
eleveníti. Mihelyt a jelenet megindul, Shaw 
annyira beleolvad a jelenetbe, oly mesterien 
eleveníti alakjait, hogy egyes jeleneteivel el¬ 
varázsol, csak az egészszel ábrándít ki. Nagy¬ 
szerű miniaturista, legalább ebben a darabban. 
Mintha csak ütemre tudna alkotni, de meló¬ 
diája alig van. 

Pcthex az öreg pinczér alakjában tinóm, 
szép, érdekes volt. Az egész előadás igen szép 
volt. Váradi Aranka az ikerleány szerepében 
remekelt és ezt a nálunk jóformán ismeretlen 
női típust nagyon elfogadhatóvá tette. 

A m / n jelent egy süldő leánykát, a ki falun 
él, két kissé zsarnok, korlátolt, nyárspolgár 
nénje házában, a melyben nyár idején egy 
párisi festő bérelt lakást. Ez a festő fölfedezi, 
hogy a kis Colette-nek igazi tehetsége van a 
festészethez, a mely persze ebben a környe¬ 
zetben sohasem fog kifejlődni. Sőt már férj¬ 
hez akarják adni a tizenhatévest egy otromba 
falusi gavallérhoz, a ki ép oly idétlen, mint 
ostoba. A leányka azonban igen határozott jel-
lemű, megszökik hazulról, fölkeresi, babái-
nem azonnal, a festőt és kéri, hogy tartsa ma¬ 
gánál, mint tanítványt, vagy cselédet, vagy 
bármit. Elképzelhetjük a festő zavarát, a ki 
először 4!) éves, azután tisztességes ember, 
azután ép most várja egy újra hozzá vissza¬ 
térő szeretőjét, végül pedig irtózik azoktól a 
bonyodalmaktól, melyekbe ez a kelletlen ügy 
keverheti. És mégaem kergé*tneti el ezt a gyer¬ 
meket. Hová menjen ? Haza, nénjeihez ? Lehe¬ 
tetlen. A leányka mondja is, hogy innét 
egyenesen a Szajnába megy. Tehát itt marad. 
Nincs kétség benne: szerelmes a festőbe. Csak¬ 
hogy ez nem vesz észre semmit. Ép úgy, mint 
a hogy a leányka nem veszi észre, hogy a 
festőnek egy íiatal tanítványa ö belé szerel¬ 

mes. Egyszer azután ez a két íiatal, a csitri 
leány és a tanítvány, elpanaszolják egymásnak 
a maguk nagy baját és annyira megindulnak 
rajta, hogy a tanítvány megcsókolja a leány¬ 
kát, ép mikor a mester rájuk nyitja az ajtót. 
Ekkor veszi észre a mester, hogy ő i» szerel¬ 
mes a leánykába. El is akarja venni. A leány 
el is fogadja ezt a szíves ajánlatot, de nem 
azzal a nagy lelkesedéssel, melylyel ama csök 
előtt elfogadta volna. (Tehát még egy talál¬ 
kozó pontja a két vígjáték közt: a csók, mint 
döntő fordulat egy lappangó szerelmi ügyben.) 
A dolog vége az, hogy a mester, régibb min¬ 
ták után (1. főleg Lemaítre La Massiére-jét) 
lemond a leányka szerelméről és átengedi öt 
nagylelkűen a fiatal tanítványnak. 

Ennyi az egész. A darabnak kétségkívül az 
a nagy elsősége, hogy nem kell fejünket törni 
rajta, nem kell elemezni, nem kell problémá¬ 
kat kutatni benne. Igen finom Ízléssel készült 
párisi konfekczió. Mindenből annyi van benne, 
a mennyi finom szalonban szükséges ; egy kis 
lélektan: a csitri leánynak szerelmes nővé való 
fejlődése ; egy kis szentimeutalizmus: az öre¬ 
gedő festő lemondása ; egy kis korrajz : a festő¬ 
műhely élményei; egy igen mulatságos jele¬ 
net: mikor a csitri leá>ny leányos szarkazmusai¬ 
val üldözi a festőnek említett szeretőjót, egyéb¬ 
iránt a darab legjobb jelenete. A párbeszéd 
kvalitásait nem kell külön dicsérni, Veber 
nagy mester benne. A Vígszínházban ezeket 
a darabokat kitűnő friss tónusban játszszák, 
melynek Hegedűs, Varsányi Irén nagy mes¬ 
terei. Az ember két-három órát töltött a szín¬ 
házban és egyetlen egyszer sem sajnálta, hogy 
megnézte a darabot. Mégis az a nézetünk, 
hogy fogékonyságunk megőrzése végett jó lesz 
szünetet tartani ily darabok előadásában. Az 
egyik árt a másiknak és mindegyik veszít jó 
tulajdonságaiból. A jó szinházpolitika ha 
már mindent politikának nevezünk - - a stí¬ 
lusok és genre-ok változatosságában rejlik. 

Alexander 
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NÉGY FEKETE LÓ. 

Lovat akartam gyermekkoromban. 
Csak kértem és hozták oda nyomban. 
Alig hogy kértem, ott volt a ló 
S én mégis sírva fakadtam, 
Hogy ez csak mézeskalácsból való 
És én nem ilyet akartam. 

Később, hogy néhány röpke hó elteilett, 
Hintalovat hosstak 
S nékem ez sem kellett. 
Elszomorodtam, sírvü fakadtam : 
Anyám, én nem ilyet akartam. 

Nagysokára, mikor férfi lettem 
S 11 lovakat talán ül is felejtettem, 
Akkor történt meg a nagy csuda: 
Négy igazi, fekete ló 
Állott a kapuba. 

Aranyos kocsira feltették anyámat. 
Sírni sem hagyott a bú és a bánat, 
S mikor elindult a négy fekete ló 
S utána indult a könnyező menet. 
Valami régi. gyermeki érzés 
Fogott el engemet. 

Anyám, szerettem \oln;i 
Felnyitni koporsód fedelét 
S mosolyra nyílt, halotti iire/.nd. nézve 
K/t kiáltani feléd : 
Anyám, nézz oda. nézz oda ó. 
Milyen szép ez a négy fekete ló. 

Szép volt és büszke a négy fekete mén, 
A mire gyermekkoromban vágyódtam én 
És mégis zokogtam, sírva fakadtam : 
Anviiin. én nem ilyet, nem ilyet akartam.. . 

Lovászy Károyl. 

Az én édesapám a legjobb ember a világon, 
de mindenki borzasztó dolgokat beszél róla. 
Azt mondják, hogy iszik. Még a mama is. Pe¬ 

dig a mamánál sincsen jobb a világon, és 
mégis a mama is olyasmit állít, a mi nem 
igaz. Mert én már nyolc/ esztendős vagyok, 
de úgy segítsen engem a jó Isten, hogy én az 
édesapát meg nem is láttam inni. l'edig ebéd¬ 
nél is, vacsoránál is akkora palaczk víz van 
az aszialon, hogy az sok, és a/ édesapáin soha 
még csak hozzá sem nyúl. Kivé\én, ba reg¬ 
gel, vagy reggel felé jön haza iá mikor rend¬ 
szerint fölébredek álmomból a csúf e/ivako-
dásra. a mivel a mama fogadja), mert ilyen¬ 
kor egyik pohár vizet a másik után bájtja 
magába. 

Igaz, hogy a mikor hazajön, ókor-ókor 
olyan furcsa hallani, a mit beszél, de (t. i. én 
meg Sanyit ilyenkor tudjuk, hogy az édesapa 
csak tréfál. Vagyis jó kedve van. És akkor mi 
nagyszerűen nevetünk, és édesapám is nagy¬ 
szerűen nevet, csupán a mama dühösködik és 
mink igazán nem tudjuk, hogy miért? 

- Ejhajh, Erzsiké, - - mondja ilyen alkal¬ 
makkor az édesapám a mamának, - - csuhája, 
inkább borra költsük a pénzt, mint patikára ! 

A miben tökéletesen igaza van. 
Annál megfoghatatlanabb, hogy Bandi bá-

csiék sohasem jönnek hozzánk, l'edig Bandi 
bácsi édesapámnak a testvérbátyja, más színál 
minekünk a nagybátyánk. Sem Elek bácsiék. 
I'eilig Elek bácsi meg a testvéröcscse az édes¬ 
apámnak. Vagyis minekünk szintén a nagy¬ 
bátyánk. De rosszul fejeztem ki magamat, azaz 
hogy tulajdonképen jól, csakhogy esetleg ta¬ 
lán mégis félre lehetne érteni a most irt sza¬ 
vaimat. Ugyanis sem Bandi bácsiék, sem Elek 
bácsiék nem szoktak eljárni látogatóba hoz¬ 
zánk, de Bandi bácsi és Elek bácsi — szemé¬ 
lyesen - - el-ellátogatnak néha hozzánk. 

Elek bácsi nagy úr : már osztálytanácsos. 
Bandi bácsi pedig még nagyobb, minthogy: 
már ezredes a katonaságnál. Holott az én 
édesapám még csupán irodatiszt és sokszor 
hallottam korán reggel a mamától, hogy soha 
nem is lesz belőle több, mert részeges . . . 

Bandi bácsi az én keresztapám, minek foly¬ 
tán az én pályám már elhatározott dolog, 
tudniillik én is katona leszek, és később ez¬ 
redes ; Elek bácsi viszont Sanyikát tartotta 
keresztvízre a gólya helyett is, a kit ép akkor 
gyorsan egy másik gólyához hívtak, úgy hogy 
Sanyi alkalmasint szintén vagy osztálytanácsos 
lesz, vagy pedig, ha nem tanul, akkor hivatal¬ 
szolga a minisztériumban. 

A múlt esztendőben egyik nagybátyám sem 
volt nálunk már csaknem egy évig. Édesapá¬ 
mat ez szörnyen bántotta, és reggel felé, a 
mikor hazajött és czivakodtak, gyakran hal¬ 
lottam, a hogy mondta a mamának: 

- Nono, Erzsók, hát talán már azt sem 
szabad kérdezni, hogy volt-e itt a bátyám? 
Vagy az öcsém ? Ejha, a teremtésit, hát majd 
eljönnek akkor a temetésemre! 

A mama, úgy látszik, borzasztón félt ettől 
a szótól (nem is értem, hogy édesapám mért 
beszélt olyan sokszor a temetéséről, a mikor 
hihi - - csak a halottaknak szokott temetésük 
lenni két, vagy négy lóval); legalább arra kell 
következtetnem abból a mondásából, melylyel 
ilyenkor felelt, hogy tudniillik : 

- Ugyan Sándor, ne okvetetlenkedjél örökké 
a testvéreiddel! Tudod, hogy milyen nagy 
állásuk van, és sok a dolguk, hát nem futkos¬ 
hatnak mindig mihozzánk! 

Uhum. felelte édesapám, a nevem-
napjára is csak kártyát küldtek. És valami 
t-zifrát kívánt a kártyájuknak. 

- Ugyan már, a hajnali ezivakodás 
már egészen szelíd hangba csapott által 
hát, ha nem jöhettek el a nevednapjára, majd 
eljönnek karácsonyra. Tudod, hogy karácsony 
estéjén mind a kettő benéz egy pár perczre. 
Bandi is, meg Elek is. No, nem igazat mondok ? 

- De igazat mondasz, asszony. - ez volt 
rendesen a válasz, és apám a fülére húzta a 
takarót. A következő perczben már hortyogott. 

Elérkezett a karácsony, a mama bezárta a 
másik szobát, és mi Sanyival egész nap u 
bezárt ajtó előtt settenkedve szaglásztuk belőlük 

a friss fenyőfa-illatot. Milyen érdekes is az, 
hogy a Jézuskának fenyőfa szaga van. 

Az Elek bácsi? - szólt a mama Sanyi 
faggatásaira. - Hát. tudod, fiacskám, ha jó 
les/el, akkor az Elek bácsival a Jé/uska küld 
neked majd c/ukrot. 

K s Kamii bácsi, mama? faggattam 
én. Küld vele a .léziiska katonát? 

\ mama csöndesen bólintott: 
Hogyne küldene, tiam, hogyne küldene! 

Kihallgatott, majd halkan e/t rebegte: 
Hacsak . . . 

És újra elhallgatott. Aztán megint meg¬ 
szólalt, s/.inte magában suttogva: 

- Hacsak az új felesége nem . . . Az olyan 
atl'ektálósnak látszik . . . 

S mivelhogy, e/t mar mi is tudtuk. Bandi 
bácsinak új felesége volt. Egyetlen egyszer volt 
nálunk. Öt perc/ig. Egy született bárónő. Az 
első feleségétől a nyáron vált el a bácsi. 

Elkövetkezett a nagy. szent este. A mama 
kinyitotta a másik szoba ajtaját s mi két gye¬ 
rekek beindultunk. Ott égett sziiies viaszgyer-
tyáiban gyéren csillogó angyalhaj és színes 
papirláncznk között a karácsonyfa, teli (nem 
igen sűrűn) nagyszerű likörös czukrokkal. és 
köröskön)) csupa, csupa játékkal, úgymint os¬ 
torral, csákóval, trombitával, papirmasé kato¬ 
nával, festékkel és szines czerilzával. 

Boldog ünnepeket kívántunk és kezet csó¬ 
koltunk a mamának és édesapának, a ki köny-
nyex.ve ölelt magához bennünket és ezekkel 
a szavakkal, hogy : 

- A mi Jézuskánk csak szegény Jé/uska, 
fiacskáim, de azért én nagyon szeretlek benne¬ 
teket, össze-vissza csókolta az ábrázatunkat. 

Aztán mi elkezdtünk játszani, apámék pedig 
vártak. Mire, kire? Hát Istenein l'ram, Bandi 
bácsira, meg Elek bácsira! Ezt mink is böl¬ 
csen tudtuk, csakhogy az új játékaink közt 
egyelőre nem törődtünk vele. Elek bácsi úgyis 
czukrot hoz a Jézuskától, Bandi bácsi pedig 
katonát. 

Nyolcz óra volt. 
Ne tálaljak? kérdezte édesapámat az 

anyám. 
Még ne! Hatba elakadt a villamos. Csak 

megkínálod őket egy kis mákoskalácscsal! 
Fél kilencz. 

- Ne tálaljak már? 
- Várj még egy kicsit, asszony! Igaz a', 

hisz ilyenkor karácsony estéjén már a villa¬ 
mos sem jár. És talán kontlist sem kaptak. 
Most gyalog baktatnak szegények a hóban. 

Egyszer csak csöngetnek. Hopp, egyszeriben 
talpon voltunk. Apám nyit ajtót. 

Szervusz Bán . .! •--- kiáltja örömmel már 
ajtónyitás előtt. Aztán kinyitja az ajtót (mink 
a mamával meg Sanyival már a fogadásra ké¬ 
szen, a szoba ajtaja mögött) és belép egy Mes-
scnger boy. 

A kezében két csomag. Meg egy levél. 
\parn kibontja a levelet és végigfut rajta. 

Átadja a mamának: 
- Nesze, lelkem, olvasd! Bandi küldte. 

Mi rárohantunk a csomagokra. Egyik csak¬ 
ugyan Bandi bácsié: nekem; tizenkét papir¬ 
masé katona, feltűzött szuronynyal, a másik 
Elek bácsi névjegyével Sanyinak: egy csoma¬ 
gocska szalonczukor. 

A mama is elolvasta a levelet; ránézett 
apámra. Csaknem ijedten szepegte neki, mivel¬ 
hogy a legjobb asszony a világon: 

Hát . . . nem jöhettek, Sándor. Ha ven¬ 
dégség van Bandinál. 

Xo-no, - dünnyögi apám, természe¬ 
tesen. Hadd mulassanak! 

Úgy vettem észre, mintha a zsebében koto¬ 
rászott volna: egy pillanatig összevonta a 
szemöldökét, mintha erősen gondolkoznék va¬ 
lamin, s a következő szemhunyoritásbaii karon¬ 
fogta az ajtóban állingózó boyt, és heves, de 
azért mégis valami sajátságos gyöngéd mozdu¬ 
lattal betuszkolta a szobába: 

No, kerüljék már beljebb, barátom ! 
Igyunk egy pohár bort ezen a szent estén! 

Töltött neki, kocziutottak, ittak. A boy iieki-
pirosodott arczczal elköszönt. 

Mi hárman egymásra néztünk. Apám, mint 
a gyerek, sirt az asztalon. 
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AZ ELPUSZTULT BATTHYÁNY GYŰJTEMÉNY. 
Gróf Batthyány Lajosnak tűz áldozatává 

lett gyűjteménye nem volt teljesen ismeretlen 
közönségünk előtt. A Budapesti Orvosszövet¬ 
ség az 190:2. évben a Műcsarnokban magyar 
amateurök magángyűjteményeiből kiállítást ren¬ 
dezett, melyen a régi mesterek a mi szegényes 
viszonyainkhoz képest elég szép számmal vol¬ 
tak képviselve. Ezen a kiállításon látható volt 
az elpusztult képek közül a három legérté¬ 
kesebb : a Van Dyck-től származó arczkép, a 
Palamecles-féle Halottas táncz és Potter Tehén¬ 
pásztora. 

A Van Dyck-portrát elvesztése igen nagy 
csapás. Ha olvasóink szemügyre veszik re-
produkczióját, megállapíthatják, hogy a nagy 
arczképfestőnek jobb képei közé tartozik. Ki-, 
dolgozása a nála megszokott könnyed, ma-»» 
gátol éiietődő kidolgozás s az arcz erősen jel-
lemzetesnek látszik. Valami előkelő urat áb¬ 
rázol, korabeli udvari gavallért, de az arczkép 
nemcsak ezeket a typikus vonásokat árulja el, 
hanem ezenkívül is következtetéseket enged 
meg az ábrázolt egyéni jellemére. A tartóz¬ 
kodva s mégis kutatva tekintő szemekből nőie¬ 
sen gyenge kedély, contemplativ jellem s az 
élettel való jóllakottság nyugalma és panasza 
sugárzik. Olyan alkotása ez a kép Van Dyck-
nek, melyen nemcsak az előkelő¬ 
ség utolérhetetlen mesterének bi¬ 
zonyul, hanem a melyen időt sza¬ 
kított magának az ábrázolt jelle¬ 
mének művészi megoldására is s 
nem elégedett -meg pusztán az ele-
ganczia ábrázolásával, mint saj¬ 
nos, nem egy nagy képén, midőn 
már nem győzte erővel a raja hal¬ 
mozott megrendeléseket. A fej be¬ 
állítása ugyanaz, mint I. Károly¬ 
ról festett képén, mely a Louvre 
kincsei közé tartozik. Féloldalt for¬ 
dult testen oldalt visszatekintő fej, 
a mely beállítás kedvelt eszköze 
volt Van Dycknek arra, hogy a 
profil teljes plasztikájával együtt 
egy csapásra adhassa a szemközt-
uézésben a szemekbe és a szájba ftíií&i&t&a 
fektethető lelki jellemzést. Az el¬ 
pusztult kép szinei a jellegzetes 
Van Dyck színek voltak, melyek 
a róla elnevezett barna színnek zománczos 
fényben égő mély és meleg tónusában ol¬ 
vadtak fel. Aligha tévedünk, ha azt állítjuk, 

VAN DYCK FÉRFI-ARCZKÉP 

PALAMEDES : HALOTTAS TÁNCZ. 

hogy Andrássy Gyula grófnak tavaly ismer¬ 
tetett Rembrandt képe után és a jelenleg 
Herzog báró tulajdonában levő Don Bal-

FIALA EZREDES. 
Amerika földjéről, San-Franciscóból távirat 

érkezett most egy hete Temesvárra, jelentve, 
hogy John Fiala, az éjszak-amerikai Egyesült-
Államok nyugalmazott mérnökkari ezredese, 
89 éves korában meghalt. Az újságok rö¬ 
viden és tiszteletteljesen említették meg a 
gyászhirt. Nem felejtették el, hogy John Fiala 
ezredes, mint temesvári fiú, a szabadságharcz 
hős katonája, Bem tábornok segédtisztje volt, 
aztán az emigránsok sorsa őt Amerikába vitte, 
ott végig harczolta a nagy polgárháborút, ez-
redességig vitte és nem tért vissza hazájába. 

Fiala Nepomuk János (ezen a néven van 
bejegyezve a magyar szabadságharcz arany¬ 
könyvébe) több volt egyszerű szabadságharczos-
nál és Bem tábornok segédtisztjénél. Bem 
utohó segédtisztje volt, egyetlen beszélő ta¬ 
nuja a lengyel hős utolsó éveinek és halálának. 
Huszonnyolcz éves férfiú volt rnár, mikor a 
szabadságharcz kitört 8 a negyvennyolczas na¬ 
pok délvidéki eseményeinek idején állt be a 
honvédseregbe. Fehértemplom hősi védelmé¬ 
ben már kitűnt és érdemet szerzett. Végighar-
czolta a nemzet harczát, aztán, mikor minden 
elveszett, Kossuthtal, Bemmel ő is az emig¬ 
ránsok közt volt, kik török földre menekültek. 
Tanuja és szenvedő részese lett a snmlai 
keserves napnak, a mikor a menekülteknek, 
Ausztria és Oroszország közbelépésére taka-
rodniok kellett Európa földjéről Kisázsiába. 

Az emigránsok itt két csoportra szakadtak. 
Azokat, kik Kossuth Lajossal megtartották ke¬ 
resztény hitöket, Kiutahiába internálták, a 
muzulmánná lett magyar és lengyel hősök 
csoportjait, a Murád pasává lett Bem tábor-

dassaret ábrázoló vitás eredetű kép mellett 
ez a kép volt a magángyűjteményekben őrzött 
regi mesterektől származó arczképek legjeles-
bike. Megsemmisülése már csak ezért is súlyos 
csapás, de különben is a Magyarországban 
lévő, a nálunk több-kevesebb joggal Van Dyck-
nek tulajdonított képek közt ez volt a leg¬ 
jelentékenyebb s nem hagyott semmi kétséget 
szerzője felől. 

Az anyagi kár nagysága igen nehezen álla¬ 
pítható meg ennél a képnél, mivel az utóbbi 
években nem igen kerültek már Van Dyck 
képek eladásra. A mi felszíható volt a piacz-
ról, azt Amerika horribilis árakon váltotta ma¬ 
gához, de ezek viszont nagyobb alkotások vol¬ 
tak, ha nem egy esetben üresebbek is gróf 
Batthyány elpusztult képénél. Eladó Van Dyck 
kép nem igen akad, de a kereslet annál ma-
kacsabb a nagy arczképfestő müvei iránt, kit 
az angolszász faj szerfelett nagyra tart, úgy 
hogy egyáltalában nem túlzás azok nézete, kik 
több százezer koronára teszik a kép értékét. 

Érdekes mű volt Palamedes képe is, melyről 
csak tökéletlen reprodukczió maradt. A művész 
Dirk Hals iskolájához tartozott g közbecsülést 
társaságokról festett képeivel szerzett. Nem szá¬ 
mítható a nagy hollandi festők közé, de azért 

a nevesebb kismesterek között fog¬ 
lal helyet. Kellemes hangulatú, 
derült, könnyedén festett képein 
a társasélet ábrázolásával művészi 
formában a németalföldi életnek 
számos motívumát őrizte meg. Az 
elpusztult kép is egy vigadó tár¬ 
saságot ábrázolt, mely mögött a 
halál jelenik meg. Nem kell va¬ 
lami mélyebb szimbolikára gon¬ 
dolni, az ilyen olcsó moralizáiás 
kora kedvteléseihez tartozott s a 
kép naiv derültségén különben 
sem változtatott sokat ez a külö¬ 
nös requisitum. 

Potter képéről még reproduk¬ 
czió sem maradt. 1902-ben Tehén¬ 
pásztor czímen volt kiállítva. Nem 
tartozott a hollandi nagy állat¬ 
festőnek híresebb képei közé, de 
nem is igen tudunk visszaemlé¬ 
kezni reá. Kilencz év meglehető¬ 

sen hosszú idő, mely gyakran elmossa egy¬ 
szer látott nagy alkotások emlékét is. 

Farkas Zoltán. 

nokkal és az Iszmail pasává lett Kmetty tá¬ 
bornokkal, a forró Ázsiába küldöttek. Fialát 
Kossuth nem vitte magával, mert úgy akarta, 
hogy Bem tábornok mellett maradjon egy jó 
magyar, ki a nemzeti ügy érdekeit képviselje 
mellette. Kmetty tábornok közbenjárására Bem 
szó nélkül elfogadta segédtisztjének Fialát, bár 
ez állásra több lengyel tiszt vágyakozott. 

Az 1850-ik év február 15-ikén indultak út¬ 
nak Sumlából Kiutahiába a keresztény mene¬ 
kültek Kossuthtal és kilencz nap múlva a mo-
hammedán hitre áttért tisztek, kik Törökország 
rendelkezésére bocsátották magukat. Törökké 
lettek maguk is, de sorsuk nem igen volt 
különb, mint a keresztényeké, ők is csak 
Európa földjéről eltávolított foglyok voltak, 
így keltek útra Várna kikötőjéből Bem, Kmetty, 
Stein báró tábornok, sok előkelő lengyel tiszt, 
magyar is egy csoport, közte Fiala Nepomuk 
János, mint Bem segédtisztje. 

Bem nyugodtan és bizalommal telve búcsú¬ 
zott Sumlától. Mikor a török helyőrség ellép¬ 
tetett előtte, mint török tábornok előtt, néhány 
erőteljes szót mondott a jövőről és buzdította 
az emigránsokat, hogy «a riadónál senki se 
hiányozzék". Mert Bem azt hitte, hogy csak 
rövid ideig maradnak távol Európától. Ezt a 
hitét ki is fejezte Fialának, midőn kijelentette 
neki, hogy maga is gondoskodni szándékszik 
arról, hogy a török kormány addig semleges¬ 
ségét a a magyar szabadságharczczal szemben 
a jövőben ne őrizze meg többé. 

íme, ezért lett Bem mohamedánná. S ez a 
reménye hozta meg életének utolsó s leg-
keserübb csalódását. Mert mikor megérkeztek 
Aleppóba, ámbár a katonaság teljes díszben, 
sokféle parádéval fogadta, csakhamar tisztában 

volt vele, hogy leplezett rabságban van tárnái¬ 
val együtt. E miatt megszakított minden sze¬ 
mélyes érintkezést a török főhatóságokkal, ki¬ 
költözött a kaszárnyából s egy folyóparti ház¬ 
ban ütött tanyát, salétromfőzéssel és puskapor¬ 
gyártással töltve idejét. A míg élt, Fiala 
hűségesen mellette maradt. Eajtuk 
frano.Tria. fXt*kv»»«l 

, > e y 
i Balogh János és Grimm voltak gya¬ 

kori látogatói, velük, szokott kilovagolni az 
Eufratesz partjára. Ötvenöt éves volt mikoí 
S ó , A - , n a f t

m ^ o k o z t a bőrkiütésTés 
valtolaz gyötörtek. Deczember 10-én éjfél után 
két órakor halt meg. Este nyolcz órakor így 
szolt az agya körül állókhoz : .Uraim, csendé 
eiek.,, A maga erejéből a falnak fordult, há-

i óra múlva meg felébredt, azután elaludt 
örökre. Torok módra temették el 

arczczal Mekka felé fordítva 
í d 

e z élményeiről 
•órába ezelőtt, hetvenkilencz éves 

aban, erezve mar az aggkor kezdődő even-
geseget, úgy gondolta, kötelessége 

e -. megu-va az emlékezést, elkül-
dotte egykori honvédtársának, Vad„ai károly-
MK, KI hűsegesén közzé is tette 

S ° k r ó b á l k > z á s é Éjszak-
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A NYITRAI SZÉKESEGYHÁZ MADONNA-KÉPE. 
Az egyhazaink tulajdonaién levő kincsek 

különösei] az utóbbi országos kiállítások és 
az azokhoz fűződő ismertetések révén szeles 
körben ismertekké váltak és különösen az esz¬ 
tergomi székesegyház rendkívüli gazdagságú 
kincstára — nemcsak annak legpompásabb da¬ 
rabja. Mátyás király híres Kálváriája állal 
mess/e országunk határain kivül is csudálat 
tárgya. A nyitrai székesegyház is a régi öt¬ 
vös.1 ég kiváló remekeinek hosszú sorát ör/i 
kincsiárában. Az evangeliumos könyvhöz ké¬ 
szült ezüst könyvtábla. Bornemissza püspök 
sodronyrománczos kelyhe. mind művészeti, 
mind történeti szempontból kiváló értékű 
darabok. Ezek mellett a legújabb időig 
észrevétlen maradt, sem kiállításon nem sze¬ 
repelt, sem méltatásban nem részesült az a 
vesét! .Madonna-kép, a mely a nyitrai székes¬ 
egyház sekrestyéjében függ. Igaz, hogy ez a 
mű anyagára nézve az említett ötvösművekkel 
nem vetekedhetik: .">(> centiméin magas és 
41 centiméter széles, aranyozott és ezüstözött 
vésett rézlap, mely fémkeretbe van foglalva. 

A rézlapra vésett kép a Madonna szokott 
ábrázolását mutatja. Szűz Mária a kis .Jézus-
,sal ölében. Mi sem /a várj M az anya és gyer¬ 
mek csöndes egyedüllétét. Emberi szemtől tá¬ 
vol, Mária mellét nyújtja gyermekének. A hát¬ 
térben megjelenő két angyal ad magasabb je¬ 
lentősége! a genreszerű jelenetnek. A mily egy¬ 
szerű a motívum, olyan aprólékos gonddal 
fejleszti ki a művész. Máriát ülve mutatja be: 
a ké]> alsó széie az alakot térden alul metszi 
eL Ültében kissé balra fordult. Hímzett pár¬ 
nát helyezett ölére, azon ül a kis .Jézus. Az 
anya jobb kezével gyöngéden maga hoz szo¬ 
rítja. Ültében támogatja a kisdedet, baljával 
visszatolja ingé') és kitárja mellét. Szereteltel 
néz le gyermekére, a ki szi'irakozollan tekint 
ki a képből, bal karját anyja övébe akasztja, 
jobbkezével Mária kezét czirógatja, sőt még 
lábújjaií is gyermekmódra mozgatja és szinte 
észre sem veszi ii kínálkozó táplálékot. 

A megkapó szépségű inű keletkezésének ko¬ 
rát és helyét megközelíti") pontossággal meg¬ 
határozhatjuk. Följegy/és szerint l'áltl'y Tamás 
nyitrai püspök H>7(>-baii ajándékozta a nyitiai 
székesegyháznak, nyilvánvaló azonban, hogy 
az ajándékozás ideje nem egyszersmind a ké-
s/.ítésének kora is. A (|uattrocento szelleme az, 
mely a nyitrai Madonna-képből felénk sugár¬ 
zik, azok közé a müvek közé' tartozik, a me¬ 
lyek a XV. század folyamán különösen Firen¬ 
zében oly nagy számmal keletkeztek és a me¬ 
lyeknek tárgya a Madonna, a korábbi, szigo¬ 
rú gyházi fölfogással szemben szabadabb. 
világiasabb ábrázolásban, nem a mennyek 
királynője, hanem a gondos, szerető anya 
képében. Ismeretes, hogy ily képek, dombor-
inüvek és szobrok rendkívüli mennyiségben és 
változatosságban, a legkülönfélébb anyagokból 
készültek, különösen házi ájtatosságok czéljára. 

A XV. századbeli lireiizei mesterek közül 
épen a leghÍresebbek és legkedvesebbek egyike 
az, a kinek közvetlen befolyását a nyitrai vésett 
képen fölismerhetjük: a nagy Sandro Botti-
celli. Képünkön a rajz finomsága, Mária tí¬ 
pusa, a kis Jézus alkata, a kezek formája, az 
egész ábrázolásból visszatükröződő naiv és íné-
gÍK raffinálí báj közel rokonságban áll a sze¬ 
retetreméltó mesterrel, míg különösen az angya¬ 
lok alakjai nem egyeznek meg az ő modorával. 

A kép kivitele, a fém finom megmunkálása 
az ötvösség körébe utalja azt, noha nem ne¬ 
mes fémből készült is. Tény. hogy a dús ara¬ 
nyozás és eziistözés. mely a rézlap egész fö-
luletét elborítja, ötvösmü hatását idézi elő. 
Ötvös kezére, díszítő fölfogására vallanak az 
ügyes oniamentális részletek és maga a meg¬ 
munkálás módja. A Mária feje mögött levő 
szőnyeg nem textilis motívumokat muíat, mint 
az egykorú festményeken hasonló helyen gyak¬ 
ran föllépő szőnyegek, hanem jellegzetes fétn-
diszítményt, a milyen a kor ötvös művein sok¬ 
szor előfordul. Mindenütt igen nagy szerepet 
játszik a ponczolás, az ötvösségnek ez a jel¬ 
legzetes eljárása és az aprólékos díszítéshez 
szokott művész minden alkalmat felhasznál, 
hogy művét minél gazdagabbá, ékesebbé tegye. 

A nyitrai Madonna-kép keletkezése olyfor-

mán képzelhető. hogy a XV. század utolsó 
negyedében, valószínűleg az l t'.in. év táján 
tiren/ei öl vos-mühelyben készült. Magára az 
ábrázolás fó tárgyára, a Madonnám nézve 
Botticelli gondos kivitelű, nyilván akvarellmo-
ilorban árnyékolt rajza állott a művész ren¬ 
delkezésére, míg a háttér, nevezetesen a két 
angyal, már minta után készült, a pazar or¬ 
namentika pedig magának az ötvösnek hozzá¬ 
tétele, ama motívumok fölhasználásából, a me¬ 
lyek műhelyében fémtárgyak díszítésére álta¬ 
lában használatosak voltak. 

A kép anyaga, a rézlemez, az ábrázolás 
mé>dja öiikéiiytelenül is a művészetnek azt az 
ágiit juttatja eszünkbe, mely a X\. század 
második felében fejlődött ki l''ircnzéhcii és az 
ötvösséggel a Legszorosabb összefüggésben ál¬ 
lott. Tinijük, hogy a lirenzei rézmetszésre Üol-
licelli igen nagy befolyást gyakorolt és ámbár 
a fönnmaradt metszetek egyike sem tekinthető 
Botticelli valamelyik müve hű reprodukeziojá-
nak, az ő szelleme uralkodik a metszetek 
egyik egész csoportjában, A nyitrai kép ma¬ 
gában véve befejezett, tökéletes hatású művészi 
alkotás, mégis fölmerülhet az a kérdés, nem 
készült-e a vésett mű eredetileg arra a czélra. 
hogy papírra lenyomatokat állítsanak vele elő. 
Kétségtelen, hogy a metszett rézlap lenyoma¬ 
tok készítésére alkalmas és az ábrázolás bizo¬ 

nyos részielei inkább rézmetsző, mint ötvös 
ke/ére vallanak. Az is elképzelhető, hogy utó¬ 
lag, kellő .•/ainii nyomatuk készítene után. de 
az aranyozás és eziislözés alkalmazása előtt, 
még a dekoratív rendeltetésnek megfelelően 
némi oly változtatásokat végeztek raj l a, melyek 
a sokszorosító művésze! követelményeivel ke-
vesbbé egyeztethetők össze. A XV. századbeli 
olnsz ré/.niets/év termékei csak aránylag igen 
kis számmal maradtak ránk. így lehal a nvil-
rni képhez egészen közelálló analógia nem 
zárja ki annak lehetőségéi, hogy eredetileg 
rézmetszetek eloálhiására kes/.nll és csak utó¬ 
lag nyerte mai ívndellelesét. K kérdést további 
tanulmányok vannak hivatva eldönteni, bar 
némely szakemberek, így különösen di. l'. Ta¬ 
kács /oltán, a régi gralika kiváló ismerője, 
mar most is e feltevés ellen nyilatkoztak. 

Akárminek nézzük is a nyitrai Madonna-
képet. tagadhatatlan, hogy az a XV. század¬ 
beli cdasz művészet kiváló szépségű, becses 
emléke, mely a lirenzei ötvösség és gralika 
legszorosabb kapcsolata mellett tesz tanúságot. 
\z Archaeológiai Krlcsítöben megjelent első is¬ 
mertetésem nyomán a napilapoktudosításainak 
ok némelyike túlzottértéket tulajdonított ez 
emléknek, kétségtelen viszont, hogy a nyitrai 
székesegyház kincsei mellett is megállja lie-
Ivet. II,: /•:/»-,- '//is;/,i. 



YASAKXAPI ÚJSÁG. Ü. SZÁM. 1912. 59 . ÉVFOLYAli. 
2. SZÁM. 1912. 59 . ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 31 

1. Matyó menyecske. — 2. Rococo. — 3. Mezőkövesdi menyasszony. 4. Mezőkövesdi parasztleány. 

A P O L I K L I N K A I E G Y E S Ü L E T JAVÁRA R E N D E Z E T T ELŐADÁS RÉSZTVEVŐI. Balogh Rudolf fényképi. 

1. Győztes hármas szán. — 2. Győztes ötös szán. — 3. Győztes kettes szán (mindhárom kép az újévi versenyeken készült). — 4. Négyes szán hölgyekkel. -
5. Skigyakorlatok. — 6. Szánkó vonat. 

T É L I SPORT A TÁTRÁBAN. — Jelfy Gyula főlvételei. 



VASÁRNAPI ÚJSÁG. •2. sz.úi. lUlá. 59.- .I'IVFOLY.V r. 
2 . SZÁM. 191Ü. 5'J. KVFOLYAM. VASÁBNAPI ÚJSÁG, 33 

A BÉGAI HAJÓZÁS. 
Különös folyó ez a mi Békánk. Félig ter¬ 

mészetes, félig mesterséges. Valamikor egy el¬ 
vadult vidék elvadult folyója volt. A mint ki¬ 
fordult H hegyek közül s elérte a bánsági 
rónát, egyszerre számos ágra és érre szakadt : 
vizének egy része a Temes medrébe folyt, majd 
lapos, nádas mocsárban terült szét, honnan 
csak lassan folydogálva hiizódott a Tiszáiul. 

l A róna téréin. 

Ilonát vesztette el. 
Hogy micsoda világ volt régen a Béga men¬ 

tén, fogalmat ad róla a Temes torkolata fö¬ 
lött, a Duna mellett elterülő, mintegy l>0,000 
kát. holdnyi nagy mocsár. Ez még az ősi 
Magyarország egy megmaradt darabja: a cso¬ 
bogó viz. a zsombék, a káka, a susogó nád, 
vadkacsa, vadlúd, pelikán hazája. Maholnap 
elgátolják ezt a térséget is: levezetik róla a 
vizet s a régi hansági róna utolsó emléke is 
eltűnik. 

Az a nagy változás, a mi itt végbement, 
még a XVII l. század első feléBen kezdődött. 
Gróf Mert-i/ Ferencz, a Bánság katonai és pol¬ 
gári kormányzója, kezdte meg a Béga szabá¬ 
lyozását, III. Károly király uralkodása alatt. 
Először is a Béga felső, Facset és Temesvár 
Közötti szakaszát rendezték, hogy a krassói 
erdők fáját .Temesvárra úsztathassák. Később 
Temesvártól Klekkig mintegy 70 km. hosszú, 
majdnem teljesen egyenes, új medret ástak a 
Béga .számára, hogy vizei rendezett partok 
között folyjanak le s a környező mocsarak 
egy részét kiszárítsák vele. Ez az új, mester¬ 
séges Boga-meder a hajózásra is alkalmas volt 
s az emberi élelmesség nem késett e kedvező 
körülmény kihasználásával s csakhamar élénk 
hajózás indult meg a Bégán. 

Azonban a Mcrcy-íéle munkálatok még na¬ 
gyon kezdetlegesek voltak. A Béga régi medre 
s számos ere elvezette a viz egy részét s a 
tavaszi nagy vizek levonultával annyira meg¬ 
apadt a folyó, hogy a hajózás lehetetlen 
volt raj'a. Aztán az árvizek is bajt okoztak. 
Hóolvadáskor s minden nagyobb esőzéskor a 
Béga igyekezett visszafoglalni a régi birodal¬ 
mát. Az elöntött rónát ilyenkor nem lehetett 
megközelíteni s a hajózás és fausztatás sokat 
szenvedett az árvizek miatt. 

A bajon hát segíteni kellett. Mária Terézia 
királynő uralkodása idejében ezért a Temes 
folyó kis vizét csatorna segítségével átvezették 
a Bégába. Erre a czélra a Temes folyóba Kos-
télynál fenékgátat s a csatorna felső torkánál 
zsilipet építettek. Mihelyt a Béga vize meg¬ 
csappant, megnyitották a kostélyi zsilipet s a 
Temes vize átfolyt a Bégába. Mikor a Temes 
megáradt, lezárták a kostélyi zsilipet úgy, hogy 
a Temes árvize a Bégába nem mehetett. De 
ezzel a bajon még csak félig segítettek. Szük¬ 
séges volt a Béga árvizei ellen is védekezni. 
Ezért Kis-Topoloveeznél csatornát készítettek, 
hogy a Bégának a hajózásra és a földmű ve-
lésre áríalma.s viztolöslcgéi a Teinesbe vezes¬ 
sék, így hát két csatorna köti össze a Béga t 
és a Temesf • a tápláló cxaíonifi vizszükség 

esetén megnöveli a Béga vizét, az árapasztó 
rsaliH'nn pedig az árvizeit vezeti a Temesbe. 

A gondolat új és eredeti volt s élénk vilá¬ 
got vet az akkori idők mérnökeinek kiváló 
szakértelmére, íme a mesterségesen megrend-
szabályozolt Béga. mely nem pusztíthat végig 
a rónán a maga kedve szerint s mely mindig 
bő vizével állandóan a hajózás szolgálatában áll. 

De ha a gondolat a maga eredetiségében 
pompás is volt, a megvalósítása nem történt 
meg a kellő tökéletességgel. Az árapasztó csa¬ 
torna oly kis méretekkel készült, hogy nem 
tudta levezetni a Béga nagy árvizeit, melyek 
minden iavaszszal, sőt nagyobb esőzéskor nyá¬ 
ron is elárasztották a síkságot. Aztán száraz¬ 
ságkor a Temes kis vize nem adott elég pót¬ 
lást a Béga részére, hogy rajta -mindig hajózni 
lehessen. Az állapot tehát, ha javult is vala¬ 
mit, még mindig nem volt kielégítő. 

Főként az árvizek okoztak nagy bajt. Ezért 
a XIX. század elején töltéseket kezdtek építeni 
a Béga mentén s a medrét is igyekeztek biz¬ 
tosítani, hogy az árvizek ne szaggassák el a 
folyó partjait. Ezek a töltések azonban nem 
voltak rendszeres munkálatok. A Béga mind¬ 
untalan átszakította őket. Különben is Ittebe és 
Szentgyörgy között egy 3 km hosszú szakaszt 
töltésezetlenül hagytak, hogy az árviz ezen a 
részen szabadon szétterülhessen. Itt a síkság 
mély és mocsaras volt s arra számítottak, hogy 
az ál-vizek az iszapjukkal ezt a területet majd 
feltöltik. 

Később, a múlt század közepe táján, mikor 
azt hitték, hogy ez a mély terület már meg¬ 
érett á müvelésre, itt is töltést készítettek s 
csak 100 méter hosszúságban vették a rendes¬ 
nél alacsonyabbra a töltés koronáját, hogy a 
nagyobb árvizek még-még mindig kiönthesse-
nek, de a kisebbek már kárt ne okozzanak. 
Ezen a «Csurgón* kiömlő vizek aztán az 
0-Béga medrében találtak lefolyást. 

Ilyenek voltak az állapotok, midőn 1859-ben 
óriási árviz pusztított végig a Béga mentén. 
Emberemlékezet óta nem volt akkora pusz¬ 
tulás ezen. a vidéken. A Béga még egyszer 
megmutatta az erejét. A mi gyönge emberi 
művet emellek a kártételei ellen, nagy részü¬ 
ket elsodorta, elvitte. De ha a kár nagy is 
volt, a gondolkozó ember hasznát vehette, mert 
mérlegelhette a folyó hatalmát s értékelhette, 
hogy mekkora erővel kell megküzdenie ellene. 

Ekkor alakult meg a bánsági vizek rendezé¬ 
sére a 'fémes-Társulat, majd később 1871-ben 
a Tcmezbégu-völgyi-Társulat és Képessy Jó¬ 
zsef mérnök elkészítette az első rendszeres, 
nagyszabású tervet a Temes és Béga folyók 
szabályozására. Az alapelv, melyen ez a terv 
fölépül, ugyanaz, a melyről már megemlékez¬ 
tünk : a Béga árvizeit a kibővített árapasztó 
csatornán' át kell vezetni a Temesbe, a Temes 
kis vizét pedig a hajózás érdekében át kell 
vinni a Bégába. Ezen kívül rendszeres tölté¬ 
seket kell emelni mind a Béga, mind a Temes, 
mind a síkvidékre eső mellékfolyók mentén. 

Ennek a tervnek az alapgondolatát a rész¬ 
letek kisebb-nagyobb megváltoztatásával vég¬ 

legesen cll'ogad'.ü később a földművelésügyi 
minisztérium is > a törvényhozás az 190± évi 
XXII. törvényczikkel a kivitelét biztosította. 

Azonban a Temes kisvizónek a Bégába való 
átvezetése nem volt teljes segítség a hajózásra 
s ezért egy új gondolatot kellé't még fölvetni 
('•s meg\ah>sitani, hogy a hajózás kisvizkor is 
lehető legyen. És ez a gondolat a Béga folyó 

Mit jelent a folyó csatornázása, melyet a 
mérnökök oly jól ismernek s mely a nagy 
közönség előtt annál ismeretlenebb? Ezt pró¬ 
bálom röviden megvilágítani, mielőtt a bégai 
csatornázó munkálatokról szólanék. 

Ha valamely folyó kisvizkor annyira meg-
apad, hogy nincs elegendő mélysége a hajó¬ 
zásra, akkor a szükséges vízmélységet mester¬ 
ségesen, is előállíthatjuk. Erre elég, ha a folyó 
medrében a folyásra merőleges irányban ke¬ 
resztgátat emelünk. Ez a gát felduzzaszt ja 
a vizet s mögötte megnövekedik a mély¬ 
ség. A gát magasságát kellően megvá¬ 
lasztva, tehát a hajózásra alkalmas mélységet 
megkaphatjuk. Azonban a gát duzzasztásának 
a hatása fölfelé egyre gyöngül, a vízmélység 
annál kisebb lesz, minél messzebb megyünk a 
gáttól a folyón fölfelé. Lesz tehát egy pont, 
melyen túl a hajózáshoz szükséges vízmélysé¬ 
get nem találjuk már meg. Nincs meg a víz¬ 
mélység ? Nos, építsünk ide egy második gá|-
tat, mely mögött aztán bizonyos darabig újra 
előáll a kellő mélység. Ily módon elzárva a 
folyót, gátakkal lépcsőzzük s az egész szabá¬ 
lyozás alá'fogott folyó hosszában előállítjuk a 
hajózáshoz szükséges mélységet. 

De most egy új kérdés vetődik föl. Két-két 
gát között a hajók szabadon közlekedhetnek ; 
de hogyan jutnak át a lépcsőfokokon ? Erre 
a czélra egy különös építmény, a csege szolgál. 

A csegét egy lánglelkű művész, Lionanlo 
da Vinci találta föl 1439-ben, midőn a milá¬ 
nói székesegyház részére a márványköveket 
csatornán szállíttatta. Ez a csatorna is lépcső¬ 
sen készült s olyanforma elrendezést muta¬ 
tott, mint a folyó, mikor bizonyos távolságokra 
kereszt-gátakat építünk belé. Az egyes vízlép¬ 
csőkön aztán csegék segítségével vitték át a 
hajót. 

Hogy a csegét és működését megérthessük, 
rajzokra vau szükségünk..A csege nagy kamara ; 
olyan nagy, hogy benne egy hajó elférhet. En¬ 
nek a kamarának elől és hátul kapui vannak, 
melyeket tetszés szerint nyithatunk és zárha¬ 
tunk. A kamara úgy van elhelyezve a bukó¬ 
gát mellett, hogy egyik kapuja a felső, másik 
kapuja az alsó folyó-szakasz felé néz. (Lásd 
az 1. ábrát.) A felső szakaszból viz bocsát¬ 
ható be a kamarába és belőle a viz az alsó 
szakaszba ereszthető le. A víznek a' kamara l w 
való ki és beeresztésére a kapukon és a kamara 
oldalfalaiban elhelyezett nyitható és zárható 
nyilasok (tiltok) vannak. Ez a csege. Lássuk 
a működését. 

Gondoljuk, hogy a hajó a felső folyósza¬ 
kaszban van és az alsóba akar jutni; a kapuk 
zárva vannak s a ősegében olyan magas a viz. 

mint az alsó folyó-szakaszban. (Lásd az J. 
ábrát.) Ereszszük most a csegébe a felső íolvó-
szakaszból a tűtökön át a vizet, akkor benne 
a viz a felső folyó-szakasz szintjéig emelkedik. 
Ekkor megnyitható a felső A 'kapu s a hajó 
a csegébe vezethető. (Lásd a 2. ábrát.) Zárjuk 
most le az A kaput s a csege vizét a tiító-
kon át bocsássuk le az alsó folyó-szakas/ba. 
Akkor a csegében a viz s vele együtt a hajó 
is leszáll az alsó szakasz szintjére. (Lásd n :!.' 
rajzot.) Nyissuk most ki az alsó B kaput s 
ekkor a hajó az alsó szakaszra húzható. 

Viszont, ha a hajót az alsó szakaszból a 
felsőbe akarjuk vinni, akkor az eljárást meg¬ 
fordítjuk. A 3. ábra esetében a hajó a csegébe 
vontatható. Ekkor becsukjuk a B kaput, a felső 
szakaszból vizet bocsátunk a csegébe, fölemel¬ 
jük a hajót a felső szakasz szintjére, meg¬ 
nyitjuk az A kaput s akkor a á. rajz szerint 
a hajó a felső vízbe vezethető. Az A kapu le-
csukásával a viz újra kiereszthető a csegéből, 
mely ilyforinán egy új hajó átzsilipelésére 
áll készen. (Lásd az első rajzot.) 

Nos hát a folyó csatornázása a folyó med¬ 
rébe épített keresztgátak és a melléjük épített 
csegék rendszeréből áll. Ezt a szabályozást fo¬ 
gadták el a Bégán is s az 190:2. évi XXII. 
törvényczikk az idevágó munkálatok keresztül¬ 
vitelét is kimondja. Hogy fogalmat adjunk etör-
vényczikkben biztosított munkálatok nagyságá¬ 
ról, megemlítjük, hogy a költségüket 9.fiOO,000 
koronára irányozták elő, melyből 4,900.000 
koronát az állam visel és 4,700.000 korona a 
temesbégavölgyi társulatot terheli. Az állam 
fedezi a hajózás érdekében készülő művek költ¬ 
ségeit s hozzájárul az árvizek elleni védelem 
költségeihez is, melyek azonban legnagyobb 
részt a társulatra esnek. 

íme, röviden összevonva ez a Temes és Béga 
folyók szabályozásának alapgondolata. 

Lássuk egy kissé közelebbről a hajózás ér¬ 
dekében készült munkálatokat, melyekről Mau-
rer Gyula a Vízügyi Közlemények 1910. évi 
XXIX. füzetében részletes ismertetést tett közé. 
Ebből az ismertetésből veszszük át a főbb ada¬ 
tokat és a rajzokat. 

Említettük, hogy a Bégában úgy állították 
elő a kellő hajózó vízmélységet, hogy kereszt¬ 
gátakat építettek belé. Ezek a gátak azonban 
nemcsak a kisvizet duzzasztják fel, hanem az 
árvizeket is. Erre pedig nincsen semmi szük¬ 
ség s valami módon gondoskodni kellett, hogy 
ne növeljék meg mesterségesen az árvizek ve¬ 
szedelmét. 

Ezért azt a szellemes megoldást fogadták 
el, melyet egy hírneves franczia mérnök, Poirée 
talált föl és alkalmazott először Francziaor-
szágban. 

.Veszedelmet okoz a gát árviz idején ? Hát 
készítsük oly módon, hogy el lehessen távolí¬ 
tani, mikor nincs reá szükség. 

Poirée erre a czélra vasállványokból állította 
elő a gátját. A gát hosszában egyenlő távol¬ 
ságokban négyszögű vaskereteket állított föl, 
melyek alsó részükön elhelyezett vízszintes ten¬ 
gely körül elfordulhatnak, lefektethetek és fölál¬ 
líthatók. A lefektetés és fölállítás a partról tör¬ 
ténik lánczok és csörlők segítségével. A mint 

2. álirü. 

3 /! 

a csörlők megfeszítik ÜK emelő lánczokat a 
keretek sorjában fölállanak. A fölállított, kere¬ 
tekre aztán kezelő hidat és vasutat lehet vé¬ 
gig fektetni, melyeknek darabjai a parton elhe¬ 
lyezett színben állanak. 

Ha egyszer a keretek fönnállanak, még csak 
arról kell gondoskodni, hogy a keretek közét 
valami alkalmas szerkezettel elzárják s készen 
van a duzzasztó gát. 

A záró szerkezetek, melyeket a Bégán alkal¬ 
maztak, megint franczia mérnököket dicsérnek : 
Boulé-i és Lai<ollée-t. 

Boulé az állványok közét apró, csekély ma¬ 
gasságú zsiliptáblákkal zárta el, melyeket az 
állványok tetejéről elhelyezett kezelő hídról 
kampós rudakkal lehet egymásra letolni és 
megint eltávolítani. Lavollée, hogy a zsilip¬ 
táblák föl- és letolása könnyebb legyen, a 
táblák aljára karikákat, görgőket erősített, me¬ 
lyek a csúszást könnyebbé, a kezelési gyor¬ 
sabbá teszik. 

íme, most már készen vannak a gátjaink. 
Csak képekben kell még bemutatnunk őket, 
hogy könnyebben megérthessük elhelyezésüket 
és működésüket. 

Az egyik képen a Béga torkolatánál épült duz¬ 
zasztó mű látható. Az állványok sorjában fönn¬ 
állanak, tetejükön a kezelő híd s a sinek, 
melyeken kocsiszerkezt .re állított emelőkészü¬ 

lék mozgatható végig. Ennek az emelő készü¬ 
léknek a segítségével helyezik el a keretek közé 
a zsiliptáblákat. A másik kép az Éeska közelé¬ 
ben ('•pult hasonló gát képét mutatja a maga 
teljességében. 

A gátakat, melyek a kellő hajózó mélységet 
biztosítják, ismerjük tehát. Hátra van még, 
hogy a csegéket is megismertessük, melyek 
a bajokat egyik folyószakaszból a másikba 
eresztik, 

Egy további kép a/écskai csege kamráját mu¬ 
tatja üiTSi'n, fönt látható a két szárnyú kapu. 
Alul a kamrát ugyancsak ilyen két kapu zárja 
el, mely azonban a képen már nem látszik. 
\ kapu két szárnya úgy támaszkodik egymás¬ 
hoz, mint a házt'edclek két-két szarufája, va¬ 
gyis ék alakban. Az üres kamra fenekén desz¬ 
kák vannak végig fektetve s rajtuk emberek 
állanak. Kz a kamra tehát még nincs >< üzem¬ 
ben", hanem épen most próbálják ki, vájjon 
a zárt kapuk nem eresztik-e át magukon a 
vizet, liriides körülmények közt, midőn a 
csege üzemb.'ii van, a kamara vízzel telt. Végül 
egy kép az écskai csege kamrájának felső részét 
mutatja a zárt kapuval ; a kamra körülbelül 
feléig van vízzel telve. 

Megemlítjük, hogy ez ideig még csak két 
duzzasztómű és két csege készült el teljesen : 
egy-egy a Béga torkolatánál és egy-egy Écs-
kánál. Ez a két pár építmény lehetővé teszi, 
hogy <>.")(> tonnás teherszállító hajók Nagybecs¬ 
kerekig mehessenek a Tiszából a Bégába. 

Azonban Ecska fölött még négy gát és csege 
épül, melyek, ha készen lesznek, a G50 tonna 
teherbírású hajók Temesvárig föl mehetnek. Ed¬ 
dig a pontig a liéga torkolatától kezdve még 
kisviz idején is mindig meg lesz a -l méteres 
hajójáró vízmélység. 

Gazdasági jelentősége ennek az egész csator¬ 
názásnak az, hogy a Béga a téli időszakot nem 
tekintve, mindig hajózható s a Tiszából a 
Bégába ésviszont, átrakodás nélkül, vagyis nagy 
hajókkal lehet közlekedni. 

Régebben a Bégából jövő kis hajókról Tite-
len történt a nagy hajókra való átrakodás. 
Manapság, hogy Becskerekig készen van a ha¬ 
józó út, az átrakodás itt történik meg. Már 
abból a körülményből, hogy a nagy hajók 
útja Becskerekig meghósszábodott s hogy min¬ 
den időben följuthatnak oda, jelentős megta¬ 
karítást értek el a szállítás árában, mely meg¬ 
felel a két alsó gát és csege befektetési költ¬ 
sége 5%-ős kamatának. 

Ez azonban még csak a kezdet. Hogy egy 
új hajózó útnak minő hatása lesz az árúk 
további szállítására, a környező vidék iparára 
és kereskedelmére, azt előre kiszámítani nem 
lehet. A közlekedő utak rendesen maguk 
szokták megteremteni a forgalmukat s az a 
lehetőség, hogy távoli vidékek termékei olcsón 
cserélődhetnek ki, észrevétlenül az ipar föllen¬ 
dülését mozdítja elő. 

De nem tekintve a Béga csatornázásának 
közvetlen gazdasági hasznát, mely fő fontos¬ 
ságú, az egész munkálat műszaki szempontból 
is figyelemre méltó s jóformán, páratlanul áll 
a folyók szabályozásában. 

Az écskai duzzasztógát. Az écskai csege a felső kapuval. 
Az écskai csege felső kapuja. A BÉGAI HAJÓZÁS. A bégatoroki duzzasztógát részlete. 
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UTAZÁS MAGYARORSZÁGON 
A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN. 

Ismerteti KÖNYVES TÓTH KÁLMÁN. 

(Folytatás.) 

Útjában kísérő inasát, a ki megbetegedett, ott 
hagyta, megparancsolván neki, hogy ha jobban 
lesz, hajón jöjjön fel Budára, ő pedig délután 
két óra tájban gyalog indult Bogdányba, érte¬ 
sülvén fa felől, hogy itt meglehetős szállásra 
talál. Útközben folyvást a földtani viszonyokat 
tanulmányozza. A vendéglőben csak kenyeret 
és savanyu bort kaphatott. Mivel még nem járt 
nagyon későre az idő, jobb szállást keresett, 
de bizony vissza kellett térnie, mert ilyet nem 
talált. Nagyon bántotta az éhség, látta a Duna 
másik partján Vácz városát s minden kalauz 
nélkül indult útnak, mert arról szerzett tudo¬ 
mást, hogy meglehetős jó úton juthat oda. 
A Dunához érvén nem talált ott sem csónakot, 
sem egyetlen révészt; kénytelen volt vissza¬ 
fordulni. A faluba érkezve a kutyák támadták 
meg, melyek ellen vadászkésével védekezett. 
Magyarországon a gyalogosok ki vannak téve 
ama veszélynek, hogy a mérges juhász-kutyák 
tépik szét. A mint említi, ő szerencsére meg¬ 
menekült s esti tíz órára ott volt szállásán, a 
hol kenyérnél és savanyú bornál egyéb táp¬ 
szert nem talált. A korcsmárosné kárpótolni 
akarván a tápszer hiányáért, hogy legalább jól 
aludhassam, óriási nagyságú dunyhát adott 
takaróul. Magyarországon általában paplan 
helyett pihével megtöltött dunyhát használnak 
úgy nyáron, mint télen egyaránt. S a ki ehhez 
hozzá nem szokott, a helyett, hogy magát be¬ 
takarná, reá fekszik s nem takarhatja be magát. 
Korán reggel Szent-Endre felé vette útját azon 
reményben, hogy itt ha jó reggelit nem is, de 
legalább egy kis kávét s fehér kenyeret vehet 
magához, de a község nyomorult korcsmájában 
csakis egy kevés rántottat s hozzá egy kevés 
sört fogyaszthatott el. A mi a magyarországi 
vendéglőket illeti, ez az ország még most is 
ott van, a hol 200 évvel ezelőtt, mikor azt 
Busbeck beutazta, a ki panaszolta, hogy Esz¬ 
tergomtól Budáig semmi élelmiszerhez nem 
juthatott Szentendrén szekeret fogadott s dél¬ 
utáni három órakor megérkezett Budára. 

Borzasztóan kellemetlen benyomást tesz az 
emberre a megérkezés első pár pillanata. Nin¬ 
csen e városnak még csak kapuja sem. Magyar¬ 
ország fővárosába épen úgy vetődik be, mint 
valami kicsiny faluba. A szélső házakban zsidók 
laknak s felesleges megjegyeznünk, hogy az ő 
negyedök a tisztaság mintaképéül nem tekint¬ 
hető. De ha Buda nem is mondható valami 
nagyon szép városnak, annál nagyobb terje¬ 
delmű. Az az út, melyet szállásáig kellett ten¬ 
nie, körülbelől három angol mértföldnyi hosz-
szúságra terjedett, s balról a Duna, jobbról a 
czitadella szűkíti el az utczákat. Budát Pesttől 
a Duna választja el s e két város hajóhídon 
közlekedik egymással. Együttesen jelentékeny 
lakossága van. Pest lélekszáma 16,000 Budáé 
22,000. A legszebb köz és magánépületek Pes¬ 
ten láthatók. A királyi palota nagy és mond¬ 
hatjuk építészeti remekmű. A most kaszárnyául 
szolgáló invalidusok háza elég teres szép épü¬ 
let: 4000 ember befogadására rendeztetett be, 
de szükség esetén el lehet benne helyezni két-
annyi embert is. A kormányzó szívesen ajánl¬ 
kozott arra, hogy az angol utazónak mindent 
maga megmutogat. Kellemesen lepte meg a ka¬ 
tonaság iránt tanúsított nyájasság, továbbá az 
ott uralkodó jó rend. Ezredében czigányok nem 
szolgálnak, ezeket azért nem veszi fel, hogy 
rósz magaviseletükkel meg ne bontsák a jó 
rendét s kóborlásukkal meg ne törjék a fegyel¬ 
met. A katonák napi kenyere csak öt kraj-
czárba kerül, élelmezésük kitűnő; ebédjök két-
három fogásból áll. 

A városban kevés kórház van. Az egyetem 
kórháza • meglehetős, de nagyon kevés beteget 
fogadhat be, körülbelül csak lö-öt. A városi 
kórháznál talán egész Európában sem látott 
nyomorultabbat H megjegyzi, hogy ha saját 
szemeivel nem látta volna, el sem hiszi, hogy 
ilyen létezhetnék. A fölszerelés, a szolgasze¬ 
mélyzet a szó teljes értelmében ijesztő. Egy 
keskeny ablakos kicsiny szobában 8 ágy volt 
egymás mellett s bár meleg nyári idő volt, az 
ablakot nem nyitották ki. Egy szerencsétlen 

betegnek arczát egészen ellepték a legyek. Meg¬ 
szánta őt s a legyeket elűzte, mire szomszédja 
így szólott hozzá: «Ne tessék véle törődni, 
hiszen már régen halott." Ha II. József ezt 
látta volna, kétségtelenül szigorú vizsgálatot 
rendel el. 

Az egyetemnek körülbelül 500,000frank alapja 
van, ebből fizetik a tanárokat. Van természettudo¬ 
mányi, növénytani és gazdászati külön tanszék. 
Fizikai szertára s gépmintái kitűnőek. A ter¬ 
mészettudományi múzeum, melyet néhai Pilléi-
tanár rendezett be, talán leggazdagabb egész 
Európában. Könyvtára egy nagy terem. Ujab¬ 
ban megjelent tudományos müvek igen gyéren 
vannak képviselve. A füvészkert meglepően 
szép, habár elhanyagolt. A csillagvizsgáló a 
királyi vár egyik tornyában helyeztetett el. 

A két városnak csak két színháza van. A bu¬ 
dai eredetileg templom volt, a mit színházi 
czélra II. József engedett át. A pesti színház 
nagyon szűk helyiség. A darabokat többnyire 
németül adják elő, újabban azonban néhány 
eredeti magyar darabbal is kísérleteztek. Vasár -
és ünnepnapokon a nagy közönség inkább bika¬ 
viadalokban gyönyörködik. Az igazgatónak két 
szép vad bikája volt. Szerzőnk egy előadáson 
részt is vett. Az egyik vad bikát a porondra 
bocsátották s egy magyar ökörrel állították 
szembe, neki szaladt a bikának, mely azonban 
egy pillanat alatt leterítette. Ezután egy ki¬ 
éheztetett medvét bocsátottak a színre, mely-
lyel egy olyan medvét állítottak szembe, a mely 
annál jóval kisebb, de jól táplált volt. A ki¬ 
éheztetett medve csakhamar szétszaggatta ezt 
s ketreczébe vonszolta. A grönlandi fehér jeges 
medvével már tovább birkózott. A porond köze¬ 
pén egy kis vízmedencéét helyeztek el, melyben 
egy rucza úszott a viz felszínén. Mihelyt a medve 
arra közeledett: a rucza mozdulatlanul feküdt 
a fölszinen. A medve arra ugrott, a rucza a viz 
alá bukott; épen így tett a medve is, de a rucza 
ügyesebb lévén, mindig elsurrant előle. E 
mulatságos jelenet után az állatok egyik őre 
egy ökörrel vívta meg a csatát. A mint a po¬ 
rondra lépett, rárohant az ökör. Ez a közép¬ 
termetű ember két szarvánál fogva kapta meg 
ellenfelét, a mely őt fölkapta s a színtér egyik 
oldalából a másikba dobta el. Kétségtelenül 
Bzétszaggatta volna, ha társai segítségére nem 
sietnek, kik aztán a dühös jószágot tőrrel döf¬ 
ték le. Ezután a porondra egy hatalmas orosz¬ 
lánt bocsátottak, a mely büszke méltósággal 
tekintett körül, várva ellenfelét, de az nem je¬ 
lentkezett, mert csak azért bocsátották be, hogy 
a közönség gyönyörködjék benne. A mint a 
szerző megjegyzi, más szórakozásra nem igen 
volt alkalma. Nyár lévén, a nemes s vagyonos 
urak vidéken töltötték az időt. A polgárok 
azonban vasárnaponként este több izben ren¬ 
deznek tánczmulatságot. A város közeli kör¬ 
nyékén sok szép épület s nyilvános mulató¬ 
kert látható, melyeket nagy közönség látogat. 
A pesti kávéházak többnyire telvék. A híddal 
szemben lévő kávéháznál egész Európában nem 
látott szebbet. Külön billiard-terem van a nem 
dohányzók részére. Ezekben a kávéházakban, 
illetőleg éttermekben felségesen lehet étkezni. 
Láthatni itt időről-időre grófokat, bárókat pa¬ 
rókával s rizsporral behintett öltözetben. Buda 
hőforrásai említésre méltók. Azt mondják, hogy 
mikor a törökök e várost elfoglalták, rendesen 
ezen a fürdőhelyeken töltötték el az időt, sőt 
állítólag ők építtették e fürdőket is. Van itt 
igen olcsó népfürdő, hol a férfiak, ifjú leányok, 
öregek s gyermekek együtt fürdenek. A fürdő¬ 
höz közel van egy mesterséges halastó. Nagyon 
meglepte az utazót, hogy a halak még a 
forró vízben is kedvökre úszkálnak. A halastó 
tartálya a fürdőkkel csatornákkal vannak össze¬ 
kapcsolva. Azt állítják, hogy az itt tenyésztett 
halak ehetetlenek, de ez alighanem csak mende¬ 
monda, olyan fürgék, hogy nlig-alig lehet egyet 
megfogni. 

Buda hajdanán Sicambria név alatt római 
kolónia volt, nem csoda tehát, hogy itt bősé¬ 
gesen találhatók római régiségek. Még Bécs¬ 
ben hallotta, hogy van itt a Pannoniában talál¬ 
ható régiségeket tartalmazó múzeum, de erre 
minden igyekezete mellett sem találhatott rá. 
Egyes házak falain számtalan felírás látható. 
Budának egyik szélén egy romhalnmz-lánczo-
lat vonul végig körülbelől egy angol mérföld 
távolságra. Közel a romokhoz egy selyemszövő¬ 
gyár emelkedik, melyet körülbelől két évvel 

ezelőtt (1791), hoztak üzembe, ezenkívül építet¬ 
tek erre körülbelől nyolcz ilyen gyárat, melyek 
ma már felmondták a szolgálatot. Azt mondják, 
hogy mindez a bécsi udvar műve, mely a ma¬ 
gyar ipart minden téren le akarja szorítani, 
hogy ez a nemzet teljesen Ausztriától függjön. 

Pesten a nagyvásár idején is megfordult. Itt 
van a legnagyobb vásár Magyarországon: tiz 
napig is eltart. Bécsből is lejönnek a keres¬ 
kedők, de mégis legnevezetesebb a lóvásár. 
Csapatonként hajtják ide úgy a lovakat, mint 
a szarvasmarhákat. A lovak többnyire vadak, 
mert még nem voltak befogva. Megérkezésük 
után kerítéssel elzárt udvarra hajtják be a jó¬ 
szágokat s a vevők itt alkudoznak. Ha vala¬ 
melyiket megveszi a vevő, ugyan nagy munkába 
kerül a ló megzabolázása. Hogy a lovat mégis 
megfoghassák, hosszú kötelet hurokra kötnek, 
melyet nagy ügyességgel a ló nyakára hajíta¬ 
nak s ha ez a dobás nem sikerül, lábánál fogva 
kerítik hatalmukba. Mikor a fogás sikerül, a 
közönség zajos kiáltásokkal fejezi ki tetszését. 
Valóságos életveszélynek teszik ki magokat a 
csikósok, mikor a lovat meg akarják zabolázni. 
Az igás lovak értéke körülbelől 40 frank, a 
katona-lovaké pedig 140 frank. Ezekre a vásá¬ 
rokra tömérdek szarvasmarhát is felhajtanak. 
Egy hízott ökör 160—180 frankért kelt el. 
Azonfelül ilyenkor van a gyapjú-vásár is. 
A kereskedők többnyire zsidók, görögök és ör¬ 
mények, a kik a pesti vásárokra tömegesen 
jönnek össze. A vásárokat nagyban látogatja a 
magyar ifjúság. Itt is alkalma volt látni a 
magyar tánczot s erről azt jegyzi meg, hogy 
ez nagyon ropogós, de igen fárasztó. A ma¬ 
gyar huszárok csinos legények; sarkantyújukat 
ütemre verik össze; tánczközben felemelvén 
lábukat, tenyerökkel csapdossák nagy kurjonga-
tások között csizmájukat, így mulatnak Magyar¬ 
országon csaknem mindenütt. 

A törökök 1541-től 1686-ig tartózkodván 
Budán: a török ipar maradványai még most 
is láthatók, de ezt leginkább, a mint fentebb 
említi is, a fürdőkön vehető észre. Itt is, mint 
Magyarország legtöbb városában a mesterem¬ 
berek, kézművesek többnyire németek. Űrnap¬ 
ján rendkívüli nagy körmenet volt, melyen a 
közhatóságok is részt vettek. Feltűnt előtte, 
hogy a németek csak köznapi ruhában, míg a 
magyarok ünnepi magyar viseletben jelentek 
meg. A magyarok jóval csinosabbak, ruhájuk 
Ízlésesebb, általában szebb férfiak, de a néme¬ 
tek mégis nagyobb tömegben voltak láthatók. 
A magyar nemesség s vagyonosabb osztályok 
kizárólag a földmüveléssel foglalkoznak s a 
katonaságnál viszik a főszerepet. Igen kevés 
köztük a kézműves és üzletember. De mivel a 
magyaroknak öltözete nagyon hasonlít a huszár 
egyenruhához: különösen a szabók és szíj¬ 
gyártók rendkívül ügyesek a maguk szakmájá¬ 
ban. A magyar szabó föl nem vállalna mást, 
csak magyar viseletet. A magyar ruhának egész 
Európában párja nincs. A nadrágon gombnak 
hire-hamva sincs; szíjjal szorítják össze. Ma¬ 
gyar munkások készítik a kardot is s minden 
ahhoz szükséges készletet. A magyar ruha rend¬ 
kívül drága. A nadrág sujtásos, úgyszintén a 
mellény és kabát. Süvegükön kócsagtoll lenge¬ 
dez, melynek ára néha 100 franknál is többre 
megy. Az arany vagy ezüst pitykével díszített 
selyem öv, és mente-kötő, mely néha drága 
kövekkel is föl van ékesítve, mesés értéket kép¬ 
visel. Azoknak, a kik nem nemesek, kardot 
viselni nem szabad. 

A kereskedelmet a görögök és örmények fog¬ 
lalják le. Buda városa 1784-ben igen vagyonos 
lakosokkal szaporodott, mikor ugyanis Pozsony¬ 
ból a kormányhatóság és tisztviselői kar ide 
helyeztetett át, Buda őslakossága észrevévén, 
hogy a jövevények beköltözése folytán házuk, 
terményeik értéke jelentékenyen növekedett s ro¬ 
hamosan vagyonosodtak: megkérték II. Józsefet, 
engedné meg nékiek, hogy hálából szobrot emel¬ 
jenek. Mire a császár ezt válaszolta: «Majd ha 
az előjogok megszűnnek, majd ha birodalmam¬ 
ban a valódi hazafiság s a közjó magasztos 
eszméje megszilárdul, mikor mindenki, közre¬ 
működhetik az állam szükségleteinek fedezé¬ 
sére, az állam boldogít ására, majd mikor a 
hasznos tanulmányok, a közoktatás, a papság 
részéről az egyszerű és érthető beszéd, a vallás¬ 
egyenlőség, tiszta igazságszolgáltatás, a népes¬ 
ség növekedésével növekedő vagyonosság és 
fejlettebb földművelés létesülni fog, majd mikor 

az urak és alattvalóik kölcsönösen beismerik 
jogaikat s kötelességeiket, a mint én óhajtanám 
és várnám: akkor megérdemelném, hogy szá¬ 
momra szobrot emeljenek*. 

Majd áttér a tudós utazó a budai hegyek és 
vidék ásvány- növénytani ösmertetésére s több 
lapon keresztül tudományos alapossággal ösmer-
teti azokat olvasóival. Majd ezután kirándul 
Bakosra s így folytatja: régebben a Eákos-
mezőn jött össze a nemzet, hogy megválaszsza 
királyát s itten tartotta országgyűléseit. A mo¬ 
hácsi szerencsétlen csata után a Eákos-mező 
elvesztette politikai jelentőségét. Ha II. József 
megjelent volna ezen a mezőn s figyelmére 
méltatja az itten hozott törvényeket, alighanem 
változtatott volna kormányzási rendszerén. 
A magyarokat a Eákos-mező régi szabadságukra 
emlékezteti, szerintök ez valami szent oltár, 
hol bátor őseik több izben esküvel fogadták 
meg, hogy életök árán is megvédelmezik hazá-
jok ősi jogait. 

Hogy mily lelkiismeretességgel tanulmá¬ 
nyozta az iró a magyar viszonyokat, mutatja 
azon körülmény, hogy részletesen tárgyalja a 
nemesek, a városi polgárság és parasztság hely¬ 
zetét. Eészletesen ösmerteti a papság politikai 
befolyását, II. József újításait, az 1790-iki or¬ 
szággyűlés tárgyalásait. Figyelmet érdemel a 
többek között, hogy miként rajzolja le a ma¬ 
gyaroknak viszonyát az osztrákokhoz. Fiúról¬ 
fiúra szállott örökségül az osztrákok iránti el¬ 
lenszenv, minek több okát sorolja elő. Magyar¬ 
országot, mint más nemzetet is, többször osto¬ 
rozta a közcsapás, de legmélyebben az sebezte 
vérig, hogy a király választási joga megszűn¬ 
vén, királyának székhelyét Bécsbe helyezték s 
a király csak nagy ritkán látható az országban. 
Még a nádorválasztást is több izben felfüggesz¬ 
tették. Már 36 esztendő óta nem tartottak or¬ 
szággyűlést s csak királyi rendeletekkel kor¬ 
mányozták az országot s így az az osztrák 
birodalomnak csak egy kiegészítő tartományává 
törpült. Ez a körülmény rendkívül leverőleg 
hatott a magyarokra. Fájdalommal gondoltak 
arra, hogy a körülbelől nyolcz milliónyi lakos¬ 
ság nem szerepel mint önálló nemzet Európa 
térképén s nem rendelkezhetik szabadon köz¬ 
ügyeinek intézésében. II. József egyszerű ki¬ 
rályi rendelettel megsemmisítette az ősi köz¬ 
igazgatási rendszert. Ez a császár, a ki körül¬ 
belől 25 milliónyi alattvaló fölött uralkodik, 
azon tervvel foglalkozott, hogy nagy birodal¬ 
mát ugyanazon törvényekkel s ugyanazon nyel¬ 
ven emeli föl a czivilizáczió magaslatára, el¬ 
törölvén minden előjogot és kiváltságot, a mi 
a magyarokat rendkívül elkeserítette. A magyar 
faj vitéz, nemes és bátor, melyről a nagy Vol¬ 
taire így nyilatkozik: «a magyar büszke és 
nemes lelkű nemzet, ostora a zsarnokoknak, 
erős támasza hű királyainak". 

Majd részletesen ismerteti az urbáriumra 
vonatkozó rendeletet. Minden sora tanúsítja, 
hogy alaposan ismeri az ország helyzetét. Ki 
kell emelnünk, hogy mindenütt a magyarság¬ 
nak fogja pártját s felsorolja azt is, hogy 
az önkényes rendeletek ellen mily erélyesen 
tiltakoztak egyes vármegyék, a mely tiltakozá¬ 
sok arra indították a különben jó szándékú 
császárt, hogy rendeleteit legnagyobb részben 
visszavonta. 

Magyarország néprajzi viszonyait is ko¬ 
moly figyelme tárgyává teszi, szerzőnk föl¬ 
említvén, hogy a hírneves Busching szerint 
Magyarország népessége 1776-ik évben há¬ 
rom millió 170 ezer volt; Errtélyország, Szla¬ 
vónia, Horvátország két millió lakost számlált, 
de az újabb statisztikai kimutatás szerint, nem 
véve számításba Erdélyt, Magyarország lakos¬ 
sága nyolcz millió leiekre tehető. Van az ország¬ 
ban egészben véve 99 város, .">48 nagyközség, 
hol vásárok tartatnak, 10.77Ü falu, 1200 puszta 
1.314,362 család, melyek közül 1.299.141 
keresztyén s 15,221 család pedig zsidó. A zsidó¬ 
ság száma Magyarországon 75,089 lélek. 

A különféle nemzetiségek nem igen vegyül¬ 
nek egymással, mindegyik külön-külön él. Egyik 
megye teljesen szinmagyar, a másik szláv. Epén 
így elszigetelik magokat a németek és oláhok. 
Csak a zsidók, örmények, görögök és czigányok 
vannak szétszórva az országban. Magyarország 
hajdanán dicsősógteljes napokat ért, mikor 
Európának egyik legnagyobb hatalma volt s 
keresték szövetségét. A XIV. században. Nagy 
Lajos uralkodásának idejében a Balti tengertől 

a Fekete tengerig s innen az Adriáig terjedt a 
magyarok birodalma. Akövetkező században Cor¬ 
vin Mátyás alatt Magyarország a művészetben 
és hadviselésben vitte a vezérszerepet. A király 
Olaszországból a legügyesebb művészeket hivta 
be. Körülbelől 300 iródiákot alkalmazott a leg¬ 
nevezetesebb művek lemásolására, hogy aztán 
azokat díszesen bekötve, könyvtárában helyezze 
el. Magyarországon volt székhelye, holott Bécs 
is az ő birtokában volt. 

Szerző ezután azt fejtegeti, hogy nem tudja 
biztosan megállapítani, hogy az osztrák császári 
ház mennyi hasznot húzhat magyarországi for¬ 
rásokból, de az kétségtelen, hogy a jövedelem 
többre menne, ha a nemzet s fejedelem között 
nem volna olyan éles ellentét. Az 1791-iki 
országgyűlés a hadjárat költségeinek fedezésére 
4.0(JO,000 forintot szavazott meg. Az I7'.):i-iki 
statisztika szerint Magyarország évi jövedelmét 
18.000,000 forintra értékelik. Az ipar- s keres¬ 
kedelem ez országban még igen gyönge lábon 
áll, a mit a magyar hazafiak a bécsi uralomnak 
tulajdonítanak. Ez azonban némileg túlzás, 
mert miképen virágozhatnék a földmivelés, 
ipar- és kereskedelem olyan országban, hol a 
politikai intézmények oly kezdetlegesek. A ma¬ 
gyarok nem akarják gondolóra venni, hogy a 
nemzeti ipar bizonyos tekintetben a társadalmi 
műveltséggel jár karöltve. Nem lendülhet föl 
addig, míg nem szakítanak az előhaladást 
akadályozó társadalmi intézményeikkel. Jó¬ 
formán semmibe sem veszik a társadalom jó¬ 
létére tényező befolyást gyakorolható hasznos 
társadalmi osztályt. A paraszt, vagyis föld¬ 
művelő osztály alig rázta még le a rabszolga¬ 
ság lánczait, még most sem nyerte meg a 
földbirtoklás kiváltságos jogát, sőt maga a 
városi polgárság is alárendelt helyzetben sin-
lődik. (Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Gyulai Pál a kritikus. Gi/nlni l.'ál kritikusi 

munkásságának két legfontosabb gyűjteménye je¬ 
lent most meg egyszerre. Az egyikben Gyulai pá¬ 
lyája első felének kritikai termőkéi vannak össze¬ 
foglalva, az ötvenes évek munkája, a melylyel a 
magyar kritika vezérévé küzdötte fel magát, mint 
MZ Arany-iskola kritikai exponense kiküzclötte ti 
maga nemzedékének igazát a régebbi nemzedékkel 
szemben. Irodalomtörténeti szempontból ez Gyulai 
kritikusi pályájának leghatásosabb része : ez/el volt 
irodalmunk fejlődésére a legnagyobb hatással. Leg¬ 
fontosabb ebben a kötetben a Petőfiről szóló terje¬ 
delmes tanulmány. Petőfinek első érdemleges é> 
főtételeiben ma is érvényes méltatása irodalmunk¬ 
ban. Megállapításai teljesen átmentek a köztudatba. 
Petőfi - irodalmunk teljesen rátámaszkodik, sőt 
nagy részben alig egyéb, mint parafrázisa az e 
tanulmányban elmondottaknak. A kötet többi da¬ 
rabjai nagyobban bizonyos akkori irodalmi ak¬ 
tualitáshoz fűzött vitatkozások a kritika elvi kér¬ 
déseiről. Legnagyobb részük ma, félszázad iniilvn 
is friss, eleven, gondolkozásra indító olvasmány, 
a melyekhez ma is vissza-visszatérünk. A hogy 
pl. az irónő típusának társadalmi és psychologiai 

'kópét vagy a kritikus különböző típusait megraj¬ 
zolja, azt ma is bízvást elfogadhatjuk. A másik 
kötet Gyulainak lS(il és 1!IO:5 kö/é eső kritikai 
munkásságát adja, összesen harminczkilencz, több¬ 
nyire rövidebb i-zikket az újabb irodalom feltűnőbb 
vagy érdekesebb termékeiről, egyes elvi jelentőségű 
kérdéseiről. A czikkek nagy része bevallottan po¬ 
lémia s a melyik nem az. annak is túlnyomó rész¬ 
ben polemikus a hangja, a mint hogy Gyulai kri¬ 
tikája mindig vitatkozás a megbírált könyv szer¬ 
zőjével. Kz a polemikus ezélzat és hang adja meg 
a kritikák jellemét is. Gyűlni pályája második 
felében ritkán vette kezébe a kritikusi lengét, ha 
megszólalt, majd mindig valami szimptomatikus 
jelenség ragadta meg figyelmét s ezzel a vita. me¬ 
lyet támasztott, elvi jelentőségre emelkedett. Ezért, 
bár egyáltalán nem lehet mondani, hogy kritikái 
újabb irodalmunk legfontosabb termékeiről szólná¬ 
nak (Mikszáthnak pL épen csak G<il<nnh n l;nlil-
káhiin czímű elbeszélését, jelentéktelenebb mun¬ 
káinak egyikét tette szóvá), — mégis minden, még 
annyira elfelejtett könyvről szóló kritikája is meg¬ 
tartotta érdekességét egyrészt fejtegetéseinek szem¬ 
pontjai, másrészt Írójának érdekes egyénisége miatt. 
Ezekből a munkákból láthatni legpregnáusabban. 
hogy Gyulai Pál volt irodalmunknak eddig leg¬ 
kitűnőbb, legélesebb dialektikája és legelmésebb 
polemikusa. Nézetei egy részén túlhaladhatott az 
irodalmi fejlődés, egyes Írókról és könyvekről való 
Ítéletén is módosított az ízlés, a kritikai szem¬ 
pontok átalakulása : vitatkozó ereje és prózai stíl¬ 
jének klasszikusan tiszta, nemes művészete épen 
tartotta munkáinak színét és zamatát. Az Akadé¬ 

mia, mely a kötetet kiadta, valóban jó szolgálatot 
lett \eb- irodalmunknak. 

A filozófia története. Dr. Nr/r.// Lajos kis 
filozófia-történeti összefoglalása, a maga rövidsé¬ 
gében (;s \-ilágosságában az egyedüli jól használ¬ 
ható filozófiai rnili'iin'1'Kiii irodalmunkban, most 
már második kiadásban jelent meg. KNö kiadá 
sának sok jótulajdonságát megjelenésekor kiemel 
tűk : ezek megmaradtak a mostani második ki-
a lasl is. sőt még gyarapodtak is. mert a s/.erző 
u'ondosm átdolgozta munkáját s jelentékenyen meg 
is bővítette. A könyvecske \alolmii igen jó l 
koztató annak számára, a ki meg akarja szerezni 
a filozófiai tanulmányozáshoz uükseges elóiranere 
tekét s annál; számára is. a ki csak átnézetes fo¬ 
galmat akar szerezni a filozófia fejlődéséről, a/ 
egyes filozófiai eszmék és rendszerek egymással s 
a történelmi fejlődéssel \ a ló kapcsolat ról. üevezeto 
részében rövid filozófiai enozíklopédiál nyújt, a 
melyben sorra tárgyalja, a filozófia egyes köreit, 
módszereit, alapproblémáit, azután tér rá az egyes 
rendszerek és iskolák ismertetésére. Az egyes rend 
szereket röviden, de hiven jellemzi, igen élénk 
gyakorlati érzékkel emelve ki belőlük a lényeges 
pontokat, mindig figyelemmel van a filozófiai moz¬ 
galmaknak a történeti fejlődés keretéin1 való be¬ 
állítására, az egymásra következő eszmék egymás¬ 
sal való kapcsolatainak kimutatására. A könyvecske 
szerzőjének igen jó érzéke \an a tudományos isme¬ 
retek népszerűsítése iránt, nehéz és bonyolult esz¬ 
memeneteket világosan, mindenki számára érthe¬ 
tően tárgyal s a nagy részben elvont anyagnak 
elevenséget tud adni. Nagy nyeresége a második 
kiadásnak, hogy kellő részletességgel foglalkozik a 
legújabb filozófiai mozgalmakkal és áramlatokkal 
és különösen napjaink legfontosabb és legtöbbet 
emlegetett mozgalmával, a társadalom-bölcselettel. 
Az egész filozófia-történet folyamán mindenütt be¬ 
illeszti az általános fejlődés képébe a magyar filo¬ 
zofálás eredményeit, úgy hogy az olvasó mindig 
tájékozva van a magyar filozofáló törekvésekről. 

Egressy Gábor és kora. Rnl;<>ili-znii Pál most 
kiadta a régi magyar színészet legkiválóbb alak¬ 
járól, Egressy Gáborról szóló nagyarányú monog¬ 
ráfiája második kötetét is. Ez a rész Egressy pá¬ 
lyájának tetőpontját tárgyalja, azt a korát, a mikor 
legfényesebb sikereit aratta. A munka nagy fárad¬ 
ság és nagy szeretet eredménye s tagadhatatlanul 
megvan az az érdeme, hogy igen nagy mennyi¬ 
ségű anyagot hord össze Kgressy pályájának s a 
korabeli magyar színészet viszonyainak ismereté¬ 
in1/. Jiakode/ay munkája ebben a tekintetben meg¬ 
érdemel minden elismerést, tevékeny lelkesedés és 
lelkes tárgyszeretet eredménye, ha irodalmi for¬ 
mája, anyagának feldolgozási módja nem valami 
magas színvonalú is. has/nos szolgálatokat tesz 
szinészettörténeti irodalmunknak. 

Két év Keletázsiában. I)r. Bmólu.i Dezsőnek 
már a múlt évben is jelent meg egy úttörő műn 
kaja Khináról : egy nagy keletázsiai utazás emléke. 
melyet a szerző mint hajóorvos tett meg. Most 
Japánban tett tapasztalatairól számol be. Szóval 
alaposabban körülnézett Japánban, mint az átlagos 
turisták szoktak, de mégsem olyan behatóan, mint 
az igazi Japán-ismerők. A Japánban járók első 
korszakát élte csak át: az elragadtatás, a japán-
kultusz korszakát s a mi emléket onnan hazahozott 
és könyvében leír, az mind csupa idealizáló gyönyör¬ 
ködés. A mit elmond, azon meglátsxik. hogy me¬ 
rőben szemlélet dolga, nem pedig valódi belső 
bellatolásé, az ország és a nép szellemének igazi 
megismerésére. A Japán tájak bájossága. az épít¬ 
kezés, a művészet kecsessége s a népnek művészies 
szeretet rém élt ó>á.u'a teljese agával ragadja s ez 
az idealizáló lelkesedése teszi IvHivve legnagyobb 
részét meleggé és közvetlenné. A könyvhöz nagy 
mennyiségű sikerült fényképfölvétel is készült. 
Mindenesetre ez a legrészletesebb magyar könyv, 
a mely Japánról szól. 

Modern magyar képtár. A Művészház művé¬ 
szeti egyesület liiizxii Miklós szerkesztésében szép 
kiállítású műlap-gyüjteményt adott ki. Húsz színes 
linóleum-metszet van benne az új magyar festő¬ 
művészet kiválóbb mestereitől, mint pl. Xziinri/i'i 
Merse Pál. /•Vcc/jfs)/ Károly. Kfi'itxlorl; Károly 
Rippl-Rónai József stb. A képekben való szöveg 
az egyes művészeket méltatja, a dekoratív czím-
lapot Jiixi-liik Almos rajzolta. A sorozatot a Mű¬ 
vészház tagjai tagsági díj fejében kapják, nem-
tagok számára ára W korona. 

A szerelem gyermeke. Henry Buiu'dlc nagy 
sikerű színműve, mely a Nemzeti Színház idei 
szezonjának legnagyobb tetszéssel fogadott újdon¬ 
sága, most jelent meg könyvalakban a h'<'ii'i'irnxi 
Színházak iíiixoi-n e/.imű ismert és kedvelt nép¬ 
szerű vállalatban. A drámai erőben gazdag cselek-
vényíi darabot legkitűnőbb műfordítóink egyike. 
Ábrányi Emil fordította művészi magyarsággal és 
az öt jellemző lelkiismeretes gonddal. 

A «J6 Pajtás*. Sebők Zsigmond és Rt'netl<>k 
Elek képes gyermeklapja legújabb, január It-iki 
számába Li'ciiii József irt verset. Benedek Elek 
elbeszélést. Sebők Zsigmond folytatja Dünnögö 
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A budapesti fodrászversenyen első dijat nyert frizura. 

Dömötör utazását Budapest körül, Szecső Vilmos 
elbeszélést irt, Faragó bácsi mozija a tél örömei¬ 
ről ad mulattató képeket és verseket, Lauber Dezső 
új téli sportjátékokat ismertet, Zsiga bácsi kedves 
mókát mond el. A kis diákok levelei rovat, Rákosi 
Viktor új regénye, a rejtvények, szerkesztői izene-
tek teszik teljessé a szám tartalmát. Ehhez a 
számhoz van mellékelve a múlt évi tartalomjegy¬ 
zék is. A njó Pajíásn-t a Franklin-Társulat adja 
ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, 
félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám 
ára 20 fillér. Mutatványszámot kivánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal. IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Űj könyvek. 
Gyulai Pál kritikai dolgozatni Budapest. Frank¬ 

lin-Társulat, ára 5 korona. 
Bírálatok. Irta Gyulai Pál. l Sti l—1903. Buda¬ 

pest, M. T. Akadémia kiadása. 
A filozófia története. Irta dr. Serédi Lajos. 

Budapest, Kévai testvérek. (Tudományos zsebkönyv-
tár) ; ára 2 korona 10 fillér. 

Gábor t* l;nrn. Jrt;i Ihiliodcztuj l'ál. 
Második kötet. Budapest. Siiifjor és Wolfner; ára 
8 korona. 

Két é>' Kelelázxiáliiiii. l'th-iíjzok. Irta Dr. Bozói;;/ 
Dezső. Második kötet, Japán 300 képpel. Nagyvárad, 
szerző sajátja. 

A szereién/ r/t/eriiirke Színmű négy felvonás¬ 
ban, irta Henry Hnlnille, fordította Ábrányi Emil. 
Budapest, Lampel R. (Wodianer F. és fiai): ára 
l korona 20 fillér. 

A « VASÁRNAPI UJSÁ<;» 
59-ik évfolyama. 

A « Vasárnapi Újság* a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint 13O íven s több mint 
másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink 
és művészeink közreműködésével jelen meg. 

Előfizetési föltételeink: 
A iVasárnapi Ujság> negyedévre 5 korona, fél 

évre 10 korona. 
A "Vasárnapi Ujsági a • Világkrónikáival^ 

negyedévre 6 korona, félévre 12 korona. 
Az előfizetések a t Vasárnapi Újság* kiadó-'. 

hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők.  

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: ANTAL PÁL 

volt 48-as honvédhadnagy, Baranya vármegye nyűg. 
főszolgabirája, a siklósi kerület volt országgyűlési 
képviselője, a porosz koronarend lovagja, 82 éves 
korában Budapesten. - - KÖNIGMAJEB JÁNOS volt 
48-as honvédhadnagy, földbirtokos, 87 éves korá¬ 
ban Budapesten. — BÁNFALVI LAJOS lapszerkesztő, 
a szegedi Dugonics társaság tagja, Csongrád vár¬ 
megye törvényhatósági bizottságának és Szentes 
város képviselőtestületének tagja, a ki több évti¬ 
zeden át élénk és elismert közéleti tevékenységet 
fejtett ki, 61 éves korában Szentesen. - - LIEDL 
JÓZSEF kávéháztulajdonos, 57 éves korában Buda¬ 
pesten. — TKEBICS IGNÁCZ udvari tanácsos, a Föld¬ 
hitelintézet nyűg. igazgatója, a Ganz és Társa rész¬ 
vénytársaság igazgatója, a Hermes váltóüzlet al¬ 
elnöke és a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, 70 
éves korában Budapesten. - - KUNVÁBY FÜLÖP fő¬ 
mérnök, volt törvényhatósági bizottsági tag. - - Csúzi 

A budapesti fodrászversenyen 2-dik díjat nyert frizura. 

KELECSÉNYI HUGÓ államvasúti főmérnök, 58 éves ko¬ 
rában Szegeden. — ZLMMERHANN GYULA nyűg. reál¬ 
iskolai tanár 69 éves korában Szentesen. — FEST 
LÁSZLÓ a békéscsabai ág. év. Budolf főgimnázium 
tanára, 31 éves korában Békéscsabán. - - DARVAS 
ORBÁN ADOLF a pannonhalmi Szent Benedek-rend 
tagja, a zalaapáti konvent perjele, kiérdemült fő-
gimnáziumi igazgató Zalaapátiban. — Szenttamási 
és hódori TÓTH PA T, dr., Sopronmegye árvaszéké¬ 
nek ülnöke, tartalékos honvédhadnagy, 33 éves 
korában Bécsújhelyen. - - PADLAY ANTAL magyar 
államvasúti főellenőr, ügyvezető-helyettes, 61 éves 
korában Erzsébetfalván. - - BUTSCHEK JÁNOS déli¬ 
vasúti főellenőr, irodafőnök, 53 éves korában Bu-
dape&ten. — FEHÉR BERTALAN újpesti állami elemi 
iskolai tanító, 49 éves korában Újpesten. — SEBA 
LAJOS gróf Esterházy Pál uzsai uradalmának nyűg. 
számadó erdésze, 63 éves korában Sümegen. -
POLGÁR MÁRTON magónhivatalnok, 58 éves korában 
Budapesten. - DEKNER JENŐ budapesti festő- és 
mázolómester, 39 éves korában Budapesten. -
STEDEK SÁNDOR kávés 59 éves korában Budapes-

HENNEBERG-SELYEM 
csak közvet¬ 
lenül ! Fe¬ 
kete, fehér 

és színes 
K 1.35-től m-ként blúzok és ruhák számára, bérm. és már 
elvámolva a házhoz szállítva. Dús mintaknldemény bérm. 

Henneberg selyemgyáros, Zürich. 

l ki u egészséges bőrápolásra súlyt fek¬ 
tet, sieplőt eltiintetni, gyöngéden puha 
bírt, valamint fehér arezbórt elérni óbajt, 

kizárólag a 
vesszőparipa-

liliomt ej szappant 
hasinilja.— Egjedűli gyirió : 

B e r g m a n n & Co. Te t sohen a. E. 
Darabja 80 tillérért minden gyégyszertár-
ban. drogériában és íllatszerifereskwlî bon 

TfiTKfiFŰRIÖ 
TÉLÍ GYÓGYHELY. 

TÉLÍ SPORT S 
REMEKTÉLÍ KLÍMA. 

im BOBPflLYfl 
Téliíáény: 

DECEMBER- MARCZÍUS 
Prospektust Küld 

RAND HOTEL iöflZMTÓSflöR. 

A legjoab ás 

hajfestőszer 
A Czerny-féle Tanningene 

Évekig elUrt, soha nem fog. Ari 5 korona-
U « l « i m : Wien, XVIII., Kari Lndwigslr. 4-

Baktár L, Maxmilianstrissí 9. 

Szépsége 
sokkal toribb Űrt, ba állandóan 

C«erny-fele keleti Rózsatejet haszoáL Az ára 2 kor. 
A honi»aló Bnli iamnappan 60 fillér. 

A Czerny-féle Osan 
a lefjobb a focaüknavk ét a Májnak. 

0>an-száJTÍz l korona W) fillér, Oatn-fogpor 9U fillér. — Kipható 
gyégyszerUrakbaa, drótárukban és illatoierUrakban. 

Gyermekeknek és felnőtteknek. 

A legkiválóbb .tápszar 
egészségeseknekésgyen-
géknek, a fejlődésben 
visszamaradt gyerme¬ 
keknek minden korban. 
Elősegíti az izom- és 
csontképződést, megóv 
és e'ejét veszi, mint 
semmi más szer, a has¬ 
menésnek, a hányszéke-
lésnek és a bálburutnak. 

Svájczi selyem a legjobb! 
K4rJ«n fákat*, fehér ngj «zino» újdonságainkból mintákat: 
auohcsie, volla, satln aonpl«, taffetas, erén* d* 
cnlne, ooUenne. cőtelé, monssellne 120 em, «*!««, 
•Marankfat 110 K-tól keidre. Bubáknak, blúzoknak rtb.-oek 
«14 bársony éi peluche, ngys«intén hímzett blnzok, 
nlamlnt bltlnt- punnt- Táuon- é« •elyemrnhák. Mi ookli gm-
nuMltan árts Mlj.m«i5Tet»ket adónk •! vAm- •> portó-

m»nt«sen közvetlen majinvevőknek. 

8GBWEIZER & Co., LUZERN U 23 (Srac . ) 
S«»yemkivitel. Királyi odvmrí 

FOGAK ^••^•••^••^•.^•.••^^^.•.•••••^•^ 
amerikai fogsorok a szájban 
erősen beillesztve termo ze-
tes kivitelben 4 K-tdl f sljebb. 

Mint különlegesség': nmerikai aranykoronák és hidak a leg¬ 
ideálisabb szájpadlás nélkiili levehetetlen toffótilís. Rossz vagy törött 
fogsorok a leKjutányosablian lesznek átclolgoz\a. Fcgsorjavilások rögtön 
elkészittetnnlt. Fog-tömések (plombák) ar.ny, porczellén, ezüst éa 
ozemwith.Ji, fájdalom nélkül 3 koronától feljebb. Foehnzás teljesen 
tajttalom nélkül (injekcióval >. Eés7lotttzetésre ÍH 15 évi jótállással. 
D". K A) FNfiVC7KY l f°P°rvos, specialista, száj U JVAHNU TO/lN I L, és fbíbeteirek részére. ündapest, VII. kér., Rákóozi-nt »,2 I. em. 3. sz. 
Hársfu-ntcza sarok. Házszámra és czimre figyelni tessék. 

Rozsnyay 
Mátyás ctiininczukorkája íztelen 

chininbó'l 

Többszörösen kitűnt. 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természetvizs¬ 
gálók fiumei vándor¬ 
gyűlésén negyven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű!! 
Legjobb szer láz, váltó-
láz, malária ellen, kü¬ 
lönösen gyermekeknek, 
a kik keserű chinint 
bevenni nem képesek. 
Valódi, ha minden egyes 
piros (.•somagolópapiroson 
JKozsn y a v M át .vas 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára, 

Arad, Szabadság-tér. 

ten. Ifjabb Mi BEI GYÖBGY posta- és távirónö-
vendék Budapesteo. — IÍITTENBACH EEZSÖ, Ritten-
bach László budapesti könyvkötőmester és neje, 
szül. Bábszky Katalin 23 éves fia Újpesten. — 
Ifjabb peleszarvadi SZARVADY PÁL LAJOS, peleszarvadi 
Szarvadi Pál postatitkár és neje, szül. Kriszt Mária 
3 éves fia Kassán. 

CSEBNA KÁKOLYNÉ. szül. Vetter von dér Lilié Zsófia 
grófnő, ismert nevű művész munkatársunk neje, 
Budapesten. 60 éves korában. Az elhunyt első 
férje gróf Török József, második férje pedig Pus¬ 
kás Tivadar, a lángeszű magyar technikus, a «Te-
lefon Hirmondó» feltalálója volt, egyik leánya, 
Djavidan Hanoum herczegnő, az egyiptomi khedive 
felesége. Január 10-én temették el a kerepesi-úti te¬ 
metőben. — Nemes PALKOVICS IMRÉKÉ, szül. Seeber-
ger Erzsébet, néhai Palkovics negyvennyolczas hon-
védfőhadnagy özvegye, 81 éves korában Budapes¬ 
ten. — Jahn THILL ANTÓNIA, 74- éves korában Bu¬ 
dapesten. — Özv. ötömösi MAGTAB IMBÉNÉ. szül. 
jeszeniczei és vadasi Janfcpvich Antónia, 76 éves 
korában Szabadkán. - Özv. nedeczei NEDECZKY 
GEZÁNÉ, sziíl. Balczár Fanni 64 éves korában Pa¬ 
láston. - - Özv. dalnoki BABTHA GÉZÁNÉ, szül. ke¬ 
resztesi Keresztes Anna, 64 éves korában Buda¬ 
pesten. - - BAÁL MÓBICZNÉ, 83 éves korában Buda¬ 
pesten. — Özv. DIENES PÉTEBNB. szül. radóczi Boda 
Krisztina, 65 éves korában Miskolczon. MÁNYAI 
IMBÉNÉ, szül. Gróf Sarolta, 46 éves korában Buják 
községben. - - Özv. konti NYIKOS KÁLMÁNNÉ, szül. 
Balogh Mária, 35 éves korában Pozsonyban. -
GBEMSPEBGEB JOLÁNKA, Gremsperger Zsigmond és 
felesége, szül. otrakocsi és parutzai Fórizs Katalin 
21 éyes leánya Kisnánán. - - SCHWABZEL ADÉL, 
a Mária Dorottya Egyesület erdélyrészi körének 
alelnöke Kolozsvárott. - - BENCZE GYULÁKÉ dr.-né, 
szül. Wellisch Margit, Wellisch Sándor építész 
leánya Budapesten. — Csengerbagosi BAÖOSSY PÁLNÉ 
szül. ilosvai Bornemissza Etelka, Nagykárolyban. — 
SXÖGEB EBZSIKE. Stöger Vilmos és felesége, szül. 
Weller Mária 18 éves leánya, Győrött 

EGYVELEG. 
* Beszélő' kinematográfképek. Sveit A. Berg-

lund svéd mérnök érdekes találmánynyal, a be¬ 
szélő kinematográtfal lepte meg a világot. A leí'o-
tografált hangok hullámvonalait fémlemezre má¬ 
solta, melyet állandó légáramlattal hozott rezgésbe. 
Az így származott rezgések az eredeti hangokat 
híven reprodukálják. Mivel a hanghullámok felvé¬ 

tele egyidőben történik a mozgó alakok lefotogru-
fálásiíval. Sreii ,1. lieniliiml megoldott;! a beszóló 
kinematográf problémáját. G. L. 

*Új robbanó anyagot talált fel a I lananl 
egyetemnek volt tanára. Wriglit New-Yorkban. 
E robbanó anyag háromszor oly rn'ís mint a di¬ 
namit, csaknem veszély nélkül kezelhető s i:i.".i 
bir ki. (;. L. 

A p r a k t i k u s világítás minden lakásnak fökellé-
két képezi. Aki csekély költséggel akarja világítási 
berendezését beszerezni, el ne mulassza az utolérhe¬ 
tetlen Viktorin-lámpát megtekinteni, melynek 100 
gyertyafény erősségű világítása óránkínt 3-5 fillérbe 
kerül. Leirást díjtalanul küld a magyarországi főrak¬ 
tár: Viktorin-fétiy, Budapest, VIII., Baross-utcza 1. 

Zenekedvelők Sröuíc. Érdekes újítást honosi 
tott meg az Országos hangjegykölcsönző intézet, mikor 
havi 3 koronáéit kölcsön adja a legújabb zenemüve¬ 
ket ngy helyben, mint vidéken. Ha érdekli, kérjen 
azonnal prospektust. Országos hangjegykölcsönző 
intézet, Budapest, VT, Andrássy-nt 47. 

SAKK JÁTÉ K. 
2779. számú föladvány Schuster Zsigmondtól (f t, Bpest. 

SÖTÉT. 

fc 

Helyeién fej tet ték meg: Merényi Lajos. — Geiat 
József és Stark Vilmos. — A tBudapetíi Sakk-kört. 
A tBudapeiti III. kér. Sakk-kőn. — Ludinyi Antal. — 
Wyachogrod Pál. - Beér Mór. — Gottléb István (Budapent). 
Németh Péter (Cíongor). — Kintzig Róbert (Fákért). -
MülliT Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
riir). — Szabó János (Bakony-Sientláiiló). A •Győri 
Sakk-kliri. — Székely Jenő. — Mészey József (Gi/őr). — 
A t/bori;; Társaskört. — A iKalociai Kiitlinliku* 'Kiirt. — 
Veöreiis Miklós (Zircz). — Ifj. Hubay Bertalan fSÖiítdt-
újlak). — A tüimitötdcári Egyen'iítégi kört (Duna földvári. 
Barcsa Mihály (liiltarudvari). — Csolnoki István l Hajdú-
hadlidia). A •Leibiai Gazdasági Katzinót (Leibici). — 
Lustyik János és Szivak János (Alberti-Irta). — tCiengeri 
Cattinot (Cstnffer). — Király Mihály (Zenta). — Kiinz 
Kezső (Temetrékái). •- Budai Sakkozó Tartóság (Uudapeit). — 
Patkó Iinre (Talpas). ^____ 

Szerkesztői üzenetek. 
A szirén. Az irndulmi loiiitúrliól összehordott frá-

/.isok lialniii/.u, a mely alatt nincs semmi sem. 
Bric a brac. Ezt is inkább n <lhnt s/iiltr. mint köl¬ 

tői ihletés. 
A hamu. Az emlékek. Mrn"i utámT/.rs, mr^lt IM t.,-

formátlanúl nir^irvii. 
Meghalt Bálint Veronka. A pusztai keresztnél stl>. 

Valamennyi egy l';ijt:íl'ol \aló: minden megvan l>ni-
nük. u mi a vcrshnz kell, kivéve a költői s/rllruirt. 

Nocturno. Ügyes, routinrns átlag-vers, pedig lia 
már új embert mutatunk lic, i-uné! bizonynyal tol>l>rt 
kell megkövetelnünk. 

Egyedül. Én innen elmegyek. Expediálás után stl>. 
Dilettáns-munkák, van lírnmik jó is, rossz is vegyest. 

Virradatkor. Párás volt a mező. Igazán nem tini¬ 
jük, mire jó az efféle versek csinalása. 

Ruszánda emlékére. Tűnődés. Zavaros, költőietlen 
próza, minden ritmus nélkül rövid sorokba tördelve. 

KÉPTALÁNY. 

Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad. 

2775. sz. feladvány megfejtése Schuster Zsigmondtól, (f). 
Viláfios. SiitáL Világos. a. SiiKt. 

1. Vg8-d8 ... d5-d4 (a,b,c) 1. . . . . . . Ke4—cő 
2. Fd7-c6 t K t. sz. 
3. Vcl8-c7 (t) »tb. 

b. 
í. , „ Kc4—08 
2. Vd8-a5 f Kc3-d4 
3. Vo5—1>4 f Btb. 

2. Vd8-o7 t K t. s/. 
3. Kd7--f5 stb. 

2. Vg8—Í6 Kc4-d4 
». xi—g3 stb. 

Az 51-ik számban megjelent képtaláuy 
tése : Kesiiríi <i kegyelem-kenyér. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Váriuegye-n. 11. 

Kiadó-hivatal: Budapest. IV.. l Vvrtnii-utr/ii 4. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

gyógyforrás 
^•"^•w^^- ^müü» ^^^^» '-• ~^~ —— 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

K"pható 

llrak,hölgyek 
és gyermekek 

érdeke, bogy dpősiBksígletOktt 

Székely és Tsa 
cipürikürában 

Múzeum-körűt 9. 
uerezxék be. 

SírlííárlEíTZttíL 

jóizű, enyhén és biztosan ható 

HASHAJTÓ SZER. 
Califig az eredeti és valódi kaliforniai füge szirup, mely 
évek óta mindenféle, szűkülésnél és étvágytalanságnál mint 
háziszer felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt kitűnőnek 

bizonyult. 
Minden gyógyszertárban kapha.ó. Nagy üveg 3 kor., kis üveg 2 trr. 

Főraktár: Török József, Budapest, 
= É ^ Király utca 12. ^ - ^ ^ Ü E 

TfiTRALOHHICZ l 
A l szebb bob- és podlipálya új felvonóval.Posta.Távirda.Telefon.Vasutállomás.Összeköttetés mindenfelé.Prospektus. 

TÉLISPORT SZEZON 
deczember 15-től márczins 15-ig. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és főúzlet: A főváros első és legrégibb 

CE •**• cslpketi»«titó,vegytÍMtitó 
Vlll.,KarUSS-U.Qt). és kelmefestő gyári intézete. 
Fiókok: H., Fő-utcza 27. IV.. Eskfi-nt 6 IV., Kecskeméti-

ntcza 14. V., Hat minczacl-u. 4. VI., Teréz-körnt 
39. VI., Andrássy-ut 16. VIII., József-korát 3. 

nü bőröndök, és 
finom bőráruk:: 

t legméraékellebb áron árusiUatiiak ki. 
kizárólag elsőrangú áruk. 

PAPEK JÓZSEF 
c's. és kir. üdv. szállító, tiiirönd és 
hörnru készítő. Budapest, VIII., 
Rákóozi-út 15. Telefon (in-39. 

CEBIERTTETŐCSEBÉP. CEMEHTtJBTÖMB 
cementialazótégla, cementj: adlólap. 

csatornázási és alagcső, lépcső, 
kerítésoszlop stb. csak 

'Dr.Gaspary gépein és formáin' 
r állítható elő előnyösen. Kérje a legújabb ' 

f-iíS sz. brosúrát homok, kavics,kőhulladék,! 
salak Btb. értékesítéséről díjmentesen: 
Dr. GASPARY & Co. gépgyárától, 

' tlarkransttUU, Leipzig mellett (Németorsz.).l 
ffp i>it cvá nnlat tnrir i'itofcatni. 

l 
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Automobil-tulajdonosok ne dobják el a rongált pneumatikot, mert pénzt dobnak ki, 
A legrosszabb köpenyt vagy tömlőt is kifogástala¬ 

nul megjavítja Gyári, szakszerű munka. 
Budapest, VI., Szent László-ntcza 43. Telefon 177-75. 
A legmodernebb gépekkel felszerelve. 

Intézel honM-kölcsőnzíí 
Budapest, VI. kerület, Andrássy-ut 47. szám. 

3 K havi e l ő f i z e t é s mellett a legújabb éslegjobb z e n e m ű v e k e t kölcsönöz yidékre is. 
Tessék tájékoztatót kérni. Tessék tájékoztatót kérni. 

Keleti-féle cs. és klr. szab. 
pneumatikus gnmmipelottávaL 

a l e g t ó k é l e t e s e b b 
mében ! 

«"«*•* é» e r S 8 i t 

JJJj altestszerreket l 

mflkerek, müf öz8k. 
p«tpffTPní>SÍtő J**6 6* támgépek. egye-

es iegyenesnu , DMt4rtóki valamint a tartozó Összes ozikkek betegápolás": 
elvei szerint legjutányosabb gyári arak mel¬ 
lett készíttetnek 

tfyTFTT I cs. él klr. szab. sérvkőtök és 
JVLLLll d. tostegyenesitó gépek gyárában 
Budapest, IV., Koronaherczeg-u. 17. 
Legújabb képes érjeyyzék ingjén és bérmentve. 
Alapittatott 1878. Telefon 13—76. 

fl Budű! frt.-Lufciicsfiirilfl 
• Nagyszáll odájában» és iThermali-Bzállo-
dájában szoba teljes ellátással naponként 
10 koronától feljebb. Minden szoba kilátás¬ 
sal a Dunára. Kénes iszapfürdők és iszap 
borogatások. — Fürdőismertetést díjmen¬ 
tesen küld Szí. Lukács/ürdő részv.-tárg. 

akácz. gledicsia 

Besztcrczei szilva, 
kajszin-baraczk, 

ojtcrt gyümölcsfát, vadonéról, 
a ka ez és gí edi csiátlOO.OOD számra 

képes küldeni. 

SZŐLŐ-OLTVÁNYOK 
**oló'vraíizfjk cn Glfdittchia (élő kentén 
nek alkalmáéi csemeték beszerzésére legmele-
gebben ajánljuk a legjobb hírnévnek firvendo 

Szűcs Sándor Fia 
$zölötelepél BÍIiardiószegen. 

Ha a, saját érdekét tartja szem előtt, agy ne 
vegyen addig oltványt vagy vesszőt, míg A fenti 
czég képes nagy árjegyzékét nem kérte ingyen 
és bérn entve. Ezen árjegyzék minden szőlő¬ 
birtokost érdekel hasznos tartalmánál fogva. 
Olcsó ár fft pontos kiSMotffálás. Számos 

merő leveL A tisztelt érdeklődők a telep 
megtekintésére szívesen láttatnak. 

• l legalkalmasabb I I 
"I ajándéktárgyak ! ! 

Kívánatra a portóköltség viselése ellenében 
megtekintésre Is szállítunk. .-. 

Hnoker-rétié 

erősen ezüstözött 

Cíiinaezíisí-áruli 
Evókíszleíek, kávé-, tea- és mokka-, továbbá likőr-, sör- és borkészletek, 
szivar-garnitúrák stb. nagy választékban megrendelhetők fgf" legolcsóbban 

ügy készpénz, "9u mint 20 havi 
13113 részié tűzetésre 

Elek és Társa R.-T. 
Budapest, IV., Károly-körut 10. szám. 

Teljes áttekintést nyújtó chinaezüst-árjegyzók kívánatra ing/en és 
bérmenve küldetik meg. 

KAUCSUK 

3 ? védJegyre 
T 

maroKKóí szultán spanyol kir. köretség orvosa Dr. med S. Sauchei-
langerben, a't írja nekem, hogy aRubiacitliinio-nel csodás 

lory védve , mely nyilatkozatok pyengosésnrl elért azonnal', állandó 
és ártalmatlan hatást bizonyítják, ltubiacithin idegednél s az ideg¬ 
rendszer egyéb megl.elogedésénél is kiváló hatásii. Az érdekes bro-

rát ingyen és bérmenlve, zárlboritokban. czégjelzés i.élköl (és kötc-
lezeitscg nélkül) küldi a chfm. pharmaz gyár • 

KAESBACH, ZABORZE 32. Ober-Sohlesíen. 

MARGIT. 
A. WJm~ fii/Ó f/yforrás - - (Seregmegye.) 
a gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a 
légzőszervek himitos büntiilrmuriál igen jó ha¬ 
tása még akkor is, ha vérzések esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKUTY L.-nál Budapesten 

és a forráa kezelőaé^ánél Munkácson. 

ALTENBERGER RUHAFESTŐ-, VEGYTISZ-
TITO- ÉS GÓZMOSÓ-GYÁR 
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. 

KASSA 
NAP ALATT LÉG-

l ALAPÍTVA 1810. 

Margit-créme 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész 
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés 
összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és ki¬ 
váló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető. 
Mivel a Margit-eremet utánozzák és hamisítják, tessék 
eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan, 
vegytiszta készítmény, a mely a külföldön általános 
feltűnést keltett. Ara l K. Margit-szappan 7C üli. 

Margit-pond ér l kor. 80 fillér. 
Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógysz., illatszer- és drogua-úzletben. 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-uicza 4. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

Az önműködő 

FrsMor-pisztoly 
a szakértők 
zsebpisztolya! 

Kilenczlövetü. 
7-65 mm. kaliberű. 

a legmagasabb körök hordják és az a m. kir. 
batárrendőrség, az állanireitdőrség, az erdé¬ 
szet, a posta- és távirdaszolgálat, valamint 
számos városi rendőrség rendszeresített szolgá¬ 

lati fegyvere. 
z egyedüli pisztoly a világpiacon, a mely¬ 

nek csöve lövés közben épp olyan erősen és meg¬ 
bízhatóan van elzárva, mint a legújabb katona¬ 

puskáké, tehát a lövőnek 

a legnagyobb biztonságot 
és a legkitűnőbb lövési eredményt nyújtja 
és e mellett kényelmesen zsebben hordható. Négy-
Szeres biztositója van legtökéletesebb kivitelben. 
Félkézzel kényelmesen felhúzható és bármikor le¬ 

ereszthető kakasa. 

Minden részében teljesen kicserélhetren 
gépmunkával késziti a 

FEGYVER- ÉS GÉPGYÁR R.-T, 
BUDAPESTEN. 

Kapható a bel- és külföld minden jobb 
fegyverkereskedésében. Különféle nyelvű 

leírás díjmentesen rendelkezésre áll. 

Az eredeti angol 

O'SÜLLIYAN 
gummisarok 

mindig volt és marad az 
elismert legjobb és leg¬ 

tartósabb gummisarok. 

Egyszeri próba meggyőzi róla! 
Mindenütt kapható! 

AGYTOLLAK! 
Legelőnyösebb bevásárlási 
^ = forrás: = = = 

Vállalat, Miskolcz 2, 
ttf Tessék árajánlatot kérni l 

Szüksége van fegyverre 
Vadászat, sport, keit T. védelmi ezé 
lókra? Kérje azonnal a 85.sz.árjegy 
zekét a világhírű, szigorúan szol: 
ANTONITSCII A. fcfjyvergyár-
161, Ferlacli (KiirutcuJ. Ingyen 
Werndl-gyalogsági fegyver vadá¬ 
szati czélokra kor. 7'50. Ugyanaz 
karabiner-fór mára elvágva és be' 
lőve kor. 12'—. Ugyanaz Bérét-
lövésre, 28 kaliberű kor. 13*50. 
Hozzávaló t^ibójijtni legolcsóbban. 

bfirbntoripar 
Bfirbntor 
szakműhelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Semmelwes-u. 7. sz. 

Angol bflrbutor, Ebédlö-
ezékek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt bőrbntor mo¬ 
dernizálására, felfrissi-
téiére és í'estésére. 
Székátalakitások. 

nélkülözhetetlen 
mindenütt, ahol központi vi¬ 
lágítás nincsen, vagy amely 
lakásból még hiányzik. 

Mielőtt világítási berendezését beszerezné, pénzét 
vezetékre és felszerelésre kidobná, nézze meg, 
vagy kérjen leírást a vezetéknélktlli — 

Wiktorin lámpáról. 
Világítása 1(10 gyertyafény erős, óránkénti vilá¬ 
gítás 3 - 5 fillérbe kerül, nincs kanócza, bárhová 
vihető, árnyékot nem vntit és semmi körülmé¬ 
nyek között fel nem robbanhat. 

Wiktorin-fény s^Sa* 

ne hiányozzék egy beteg- és gyermekszobából 
sem, az egyedül valódi fenyőpárlat, amely oxigént 
és balzsamos gyantás anyagot tört állapotban a 
szobába hoz, kitűnő háziszer a légzési szervek 
megbetegedésénél és kiváló megakadályozója a 

gyermekbetegségeknek. 
Az egyedül valódi 
Bittner-féle Coni-
feren-Sprit az itt 
látható gólya-véd-
jegygyel van el¬ 
látva, mely a du¬ 

góba is be van égetve, kapható 
Egy üveg Coniferen-Sprit ára K V60, egy szabadalmazott tbrőkészíllék ára K 3'60. 

J ÜL. BITTNER 
cs. és kir. üdv. szállító gyógyszerésznél, 

Reichenau, Niederösterreich. 

.Óra. P 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe-
tőkkészpénz vagy angol rendszerű részletfizetésre i 

csási. és kir. O Á D / ^ A IÁM 1~\ C ékszerész is 
üdv. szállító O H M O M JHINVJO mnötvözné 

I.egdivatoSabb karperec Budapest. IV., Klgyá-tér 5. Kolozsvár. Mátyás király-tér 13. 
, t | Leg'SzebbkivitelürzüsteyJeszkíiiökgrainmjamuiiVávah'gyüttllf., 

dombormŰTtt (Belif) evőeszközük 13 flll., halán, pec«en;i«, tésztái tálak 
l* karától arany _ 110 K 1 3 f., tálciák, Mílenoiék, ktn.vérkoiurak, 14 f., kivés, teán servicék, Jonr 
14 , , 'bőrszíjjal— 48 t tálczák, gaborettek, ByúmfllciiállTnnvoli, csoportos tálak, lardinitrek 15 f. 
Ezüst bőrszíjjal _. 16 « Szabid megtekintés vételkényszer nélkül. Szabott gyári árak. Kép«s 
Aczél • 14 • árjegyzék ingyen és bermentve. Vilinkre választékot készségééi küldök. 

(űeszely Istuún 
Bndaf est, IV. kér., Váczi-ntcza 9. szám. 

Téli és nyári 

sportczikkek 
nagy választékban. 

A Rohonozy Colnmbns> korcsolyák és • Aohl-
les bokaszijjaki főraktára. 

• Les Alexandert, Mars, Herkules, stb. 
korcsolyák, Kerekes kercsolyák, Jéghookey, 
Sportszánkók, Davosi Rudii, Flexible 
Fleyer, Bobslcigh, Tobbogan, Skeleton, 
Hó-é»,jég-sportsapkák, keztyük, Siraete-
rek, hóczipők, Halina csizmák legjobb 
minŐBégben. Lawn-Toiinís. Golf, Croguet, 
Football stb. Testedző szoba-tornaszerek. 

Árjegyzék bérmentve küldetik. 

az első negyedévre kamatmentesen. 

Canvtrt. Jelziltg sorsjegyre IBI K 
TELEP 
NAGYÖ5Z Hűid Taktrikpinziír sersj«§yn 111 K 

Erzsébet Sanalorium sorsiagyra 11 K 
Jó Sziv sorsjegyre — ... U K 
Bazilika Magyar Olaszt.kér. OszlM.ker.-re 

(\OZEPEUROPA 
LEGNAGYOBB 

letekben törlcszthetí kSlcsfin l koron&s 

Zálogban levő vagy részié 
_ zisokat 

nyereményről értesítjük 
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A SZPSG FELSGE 
már ősidőktől fogva a legnagyobb hatalmat bírja. Kunyhók¬ 
ban és palotákban egyaránt uralkodik, irányította a világ¬ 
történelmet s napjainkban is ő irányítja az életküzdelem ru¬ 
góit. Nem csoda tehát, ha a női becsvágy csúcspontja minden¬ 
koron a mindenki' fölött uralkodó S z é p s é g elérésén és 
bírásán domborodik ki. Szépségre szert tenni, manapság 
tulajdonképen már nem is olyan nehéz. Vannak eszközök, 
mik az utolsó években 

DIADALT DIADALRA 
arattak és az egész kontinens hölgyvilága által legkitűnőbb és 
legmegbízhatóbb szépségelőmozditóknak el vannak ismerve. 
Ezek a csodaszerek: 

krém, szappan, pouder. 
Emellett ezek a kozmetikai szerek, kiválóságuk daczára 
b á m u l a t o s á n o l c s ó k és ezáltal minden hölgynek mód¬ 
jában áll őket beszerezni és állandóan használni. 

Egy üvegtégely DIANA-krém (nappali és éjjeli használatra). K I-5O 
Egy üvegtégely DIANA-krém (csak éjjeli használatra) K I-5O 
Egy nagy darab DlANA-szappan K I-5O 
Egy nagy doboz DIANA-pouder szarvasbőrrel együtt (fehér, rózsa 

vagy sárga szinben 
K 1-50 

Kapható egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és 
parfümériákban. Aki nem tudja saját helvségében beszerezni 
az rendel)e meg a központból: 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész, Budapest, VII,, U n l y - k i n t 5. sz 
(A legkisebb megrendelési is forduló postával utánvéttel teljesítünk.) 

l AUDI 

ír! 

:l SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) 
SZKBKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAI'KST. JiHüAfi •>!. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utoza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám l Előfizetési \ Egteévre Fé ára 40 fillér. jeltetelek : Félévre .... 
N e g ) . , d é v r e -

20 koronn. A « 
1O korona, ncgycdi'vi-nkcnl l kim>u:i\:i 

5 korona. több. 
rl.'ili/i'tvsrklic/. a postailftR 

vitrlilij is csatolandó. 

Franklin-Társulat nyomdája. FESZTY ÁRPÁD MŰTERMÉBEN. - Balogh Rudolf fölvételei. 
em-ntcza 4. Bz . 




