
640 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 30. szJM. 1909. 66. ÉVPOLYAH. 

villanyerőre berendezett 
szőnyegporló, megóvó 
= és javító intézete. = 
Telep: T E , Nap-u. 10. Iroda: YIIL, Gyöngytyuk-u. 7, 
Elvállal lelkiismeretes és pontos kiszolgálás mellett 
szőnyefftisztitást, megóvást és javítást. 

Szőnyeg-megóvásra száraz és = 
szellős helyiséggel rendelkezem. 

Úgyszintén elvállal ablak-, lakástisztitást, szobabeeresztést, 
valamint lakasok pormentesitését ós biztos fóregmentesitésót 

Telefonértesítésre (telefonsz. 53—55) azonnal házhoz küldök. 

5 KORONA ayí; 
utczai vászonczipö 
szürke és barna színben 

saját készitményü 
czipő áruházában 

Budapest, IV., Kecskeméti-u. 13. 

UJOOIVSAG! Papek-féle törv. vádett 

pénz-
tárcza 
erús zergebőrbül. 
Előnyei: egy drb 
bőrből készitte, 

: : minden pénznem külön van, lapos és nem merev. : : 
Úrik résiére U cm. hossiu, 7Vi cm. széles 3 korona, 
hölgyek « 11 • « 6V» « t 3 t 

Vidékre 2 darab megrendelésnél portómentes küldés. 

PAPEK JÓZSEF bőröndös és finom bőráru készítő 
Budapest, VIII. , Rákóczi-nt 15 B. — Árjegyzék bérm. 

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

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

N A G Y I M R E lakberendezési vállalata, 
Budapest, Váczi-kőrut 9. sz. (Szerecsen-u. sarok.) 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

„író angyal11 

gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NÖVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kígyó-tér 1. sz. 
Választékküldemányek, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- és 

lemezjog-yzek ingyen és bérmentve. 

S E R A l L-A RCZKENÖCS, 

*z arczoi tisztítja, fehéríti ég barsonypnhava team. Eey 
tégely ára l kor. 4O fill., ki* tégely Í r . 7O fill. 
Ser«,il-s*appan, Epe-Mappán kitűnő toüett szappa¬ 
nok a kenőcs használatához. Serail-crSme nappali 
használatra, Serail-pouder kiváló finom arczpor há¬ 
rom színben, fehér róieaazin és créme. Egy doboz ára l kői. 
Készíti R O Z S H T A T H AT T A S gyógyszertár*. 

Aradon, Siabadiág-ter. 1W94 

Páratlan és csodás hatású arczszépitö és 
finomító a Földes-féle 

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

egyi tisztítás, ruha- ~=BS? 
festés, gözmosás 

ozimtt ismertető füzetet bárkinek bérmentve 
küld Haltenberger Béla, Kassa. A..A..A..A..A..A. 
!l!ll!!!!llíi!!!!!!!!!!í!:«in!!l[l!IIIIIIIIIO!irai!l!«!ll!!l!ill!:i!!^ 

V 

Félig ingyen! 
„ELEKTRO" 

aranyóra. 

Ara csak 
11,80 

Senkinek 
sem szüksé¬ 
ges ma már 

valódi 
aranyórái 

200 koroná¬ 
értvásárolni, 
mióta az ide 
lerajzolt ki¬ 
váló gyárt-

mányn 
((Elektron-
aranyórát 

(Glashüile-
rendszeriké-
szitik. Ezen 
óra szerkeze¬ 
tének három 
fedele van és 
kizárólagosan változatlan, aranyhasonló ércötvényből és ezenkívül még 
egy vastag réteg valódi arannyal, mely villamos áram 'segítségével lesi 
rávezetve, úgy, hogy kiváló tartósságért teljes garantiát vállalok. 

Az «Elektro»-aranyórá! senki sem tudja egy 200 koronát M 
aranyórától megkülönböztetni. Fontos járásért 5 évig írásban garan¬ 
tálok. Római vagy arabs számjegyekkel. 

Ára csak K 11.80. 
Minden Elektro-aranyóra vásárló ajándékul 

egy szép eleklro-aranyláncot is kap. 

Minden Elektro-aranyóra mellé S évre szóló kezességi jegy van csa¬ 
tolva. — Egyedüli árusítás utánvéttel. 

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

A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból czementtel vagy mészszel készült 
falazótégla, tetőcserép, járda és padlólap atb. 
dr. (íasuary rendsz. szerint előállítva. Dr. Oas-
pary iózi vagy erőhajtásra berendezett 
gépein vagy formáin a legkülönbözőbb 
árakban. A 228. számú ismertetési brosúra 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. Leípíiger Cementindnstrie. Dr. 
Gaspary & Co. Markranstadt, Leipzig 

mellett (Németország). 

Telt kebel elérésére, 
Szép keblet szerez-
ni. ma már nem ké¬ 
pez titkot a hölgy¬ 
világ előtt, a mióta 
t iPllules Őri¬ 

en tales»(ke-
leti labdacsok) 
csodálatos ha¬ 
tása ismeretes. 
Ezek a pilnlák 

valóban 
azon tulaj¬ 
donsággal 

bírnak, 
_ , hogy a 

keblet kifejlesztik, megszilárdítják 
és uijáalakitják, ép agy a nyak és 
vállosontok öregeit megszüntetik 
az által, hogy a kebelnek kecses 
teltséget kölcsönöznek a nélkül, 
hogy a derekat kibővítenék. A 
k e l e t i p i lu lák főleg keleti nö¬ 
vénykivonatokból készülnek l az 
ártalmas arzéntől teljesen mente¬ 
sek. Hatását nem szabad hasonló 
czélú más külsó vagy belső hasz¬ 
nálatra szolzáló szerrel összeté¬ 
veszteni. Egy több mint 20 évi 
eredmény a P i l u l e s O r i e n t a -
l e s hírnevét megerősítette annyi¬ 
ra, hogy ágy a fiatal leánynak, 
mint az asszonynak az egyedüli 
eszköze arra. hogy telt s szilárd 
kebelre legyen szert. Könnyű és 
diskrét kezelés, tartós eredmény 
már 2 havi használat után. Egy 
üvegecake használati utasítással 
6.45 kor., utánvéttel 6.75 kor. Fő¬ 
raktár Budapesten Török József 
VL, Király-utcza 1 1 Prágában 
Fr. Wittek & Co.Wasaergasse 19 

BÚTOR 
ízléses és szolid kivitelben, 

pénz vagy részletre 
SÁRKÁNY I. 

butoriparosnál, Budapest, 
VII., Erzsébet-körűt 26. M. 

műhely és raktál. 

+Soványság. + 
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬ 
let 6 -8 hét alatt érhetni el a 
törv. védett tBnrterU* nevű 
arany éremmel íPénj lJJ? 
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki-
tüntetett orientális eroporuní 
használata által. 30 fontnyi b| 
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fe 
tétlen reális, nem szédelgés. 
Sok elismerőlevéL Dob--z hasz¬ 

nálati utasítással 2 marka. 
Postautalványon v. utáuvette 
fportó külön) Hyfrienl»oli» 
Iní t l tut D. Prani St»in« 
k Co Berlin 57. Königgratzer-
strasse 66. Budapesten kapható: 
Török Józsefnél, Király-u. U. 

(Franklin-Társulat nyomdája Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám.) 
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31. SZ. 1 9 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, AUGUSZTUS 1. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-ntoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Etetési f JBSÍ I 
feltélelek ( Negyedévre _ 

_ 16 korona. A f Vi/dgkron/ltd»-val 
_ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
... 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

GRÓF ZICHY GÉZA. 
K i KE ISMERNÉ s tisztelné ezt a nevet? 

Pedig viselője nem szeret szerepelni. 
Maga helyett műveit küldi a nagy nyil¬ 

vánosság elé; de a szellemi termékeknek s 
épen az övéinek, az a sorsa, hogy szájról¬ 
szájra, kézbői-kézbe menjenek s akkor is föl-
fölzendüljenek sokfelé, mikor alkotójuk már 
rég egészen más eszmekörben él. 

A teljes visszavonultságban - - Pozsonyban, 
egy dunaparti bérházban - - élő gróf, az egy¬ 
aránt jeles vadász, költő, zene¬ 
szerző egyéniségét ma meg kell 
mutatnunk a nagy közönségnek, 
akárhogyan tiltakoznék is ellene 
maga gróf Zichy Géza. Alkalnml 
szolgál reá az, hogy július 22-én 
töltötte be élete hatvanadik évét. 
Ez a dátum azonban nem jelent 
számára sem öregséget, sem nyugvó¬ 
pontot. 

Szellemi üdeségével csakúgy, mint 
délczeg, szálas termetével és derült, 
fiatalos arczával, egész rugalmas 
testi szervezetével — leczáfolja ko¬ 
rát. Pélkézzel is könnyedén, moso¬ 
lyogva feltartóztatja útjában az élők 
leghatalmasabb ellenségét: az öre-
gítő időt; mint a hogyan győzel¬ 
mesen megvívott sok ellenséges aka-
dálylyal és kiküzdött sokféle szép 
diadalt. 

Mikor serdülő korában, vadász¬ 
szerencsétlenség következtében, am¬ 
putálták jobb karját, erős akarat¬ 
tal, kitartás útján szerzett ügyes¬ 
séggel annyira fejlesztette bal kezét, 
hogy képes lett vele nemcsak írni 
(kótát is, a mi nehezebb), hanem 
fegyvert forgatni, sőt — a legszeb¬ 
ben meghámozni az almát vagy 
körtót... Kipróbálta, vájjon tudná-e 
baljával kormányozni a gyeplőt vagy 
lóra szállni? Más beérte volna ez¬ 
zel a kiküzdött eredménnyel; így 
iá bámulja a világ. A fiatal gróf 
tovább harczolt rósz sorsa ellen; 
a zongorát teljesen hatalmába ej¬ 
tette. Elragadtatva hallgatta egész 
Ewópa; a ki nem tudta: pusz¬ 
tán hallása nyomán el nem hitte 

volna, hogy az erővel teljes, tömör összhangok 
s az egész bravouros játék mestere nélkülözi 
jobbját. De sokkal nagyobb, szebb diadala a 
nemes gróf öntudatos akaraterejének az, hogy 
ő ezt a bámulatossá fejlesztett technikai kész¬ 
séget nem tekintette olyan értéknek, olyan 
egésznek, hogy befejeztével nyugalomra térjen 
babérjaival; becsvágya arra vitte, hogy elsajá¬ 
títsa a zenének, mint művészetnek végtelen 
finoman differeneziált törvényeit. A pozsonyi 
hírneves templomi karnagyot, Mayrberger Ká¬ 
rolyt, Volkmann Róbert és Liszt Ferencz kö-

GRÓF ZICHY GÉZA. 

vették, mint a magasra vágyó fiatal művész 
kalauzai a zenei tudásban. S hogy méltó lett 
ilyen nagy tanítómestereihez: ez a legszebb 
diadala. 

Természetes, hogy megvolt hozzá az alap: 
a nagy tehetség. De az épületnek, ha csak 
alapja van meg, sem hasznát nem vehetni, 
sem eszthétikai érdeme nincs. 

Gróf Zichy Géza tanulásra fogta fogékony 
lelkét, így elégítette ki a zene iránti nemes 
szenvedélyét; s meglett jutalma: a világ leg¬ 
szebb közönsége előtt — Liszt és más művé¬ 

szek, meg fejedelmi hölgyek ós 
általában a szellem arisztokratái 
előtt - - aratta első zeneszerzői si¬ 
kereit művészi rögtönzéseivel Az 
ily módon elröppent, pillanatnyi 
hangulat szülte zenei műveken kí¬ 
vül nagyszámú megrögzített, leirott 
szerzeményét is ismerjük: zongora¬ 
darabjait, férfikarait, hangszer- és 
énekkarra írt műveit (Dolores; 
A zene; Egy vár története); a Ber¬ 
linben, Prágában, Boroszlóban elő¬ 
adott operákat (Alár 1896, Eoland 
mester 1899, a Eákóczi-trilogia: 
Nemo 1905, II. Bákóczi Ferencz 
1909, E. Eodostóban), s ne felejt¬ 
sük a «tánczkölteméay» új műfaját 
(Gemma 1903; próza, mimika és 
táncz, állandóan jellemző zenekari 
zenével). 

S ha még ez minden volna! De 
a költői lelkű főúr egyszersmind 
hivatott költő, (több nyelven í r ; 
de csak magyarul írott versei és 
opera- stb. szövegei jelentek meg), 
a Petőfi- és a Kisfaludy-társaság 
tagja: színpadi műveinek is maga 
irja meg szövegét. Vannak kisebb 
versein kívül (melyeknek első gyűj¬ 
teményét a Petőfi-Társaság adta ki), 
kötetnyi hosszú elbeszélők (A bol¬ 
dogság útja, A leányváró boszor¬ 
kány, Alár); sőt színművei is ke¬ 
rültek színpadra. 

Az éremnek e két szép oldala 
közt ott van az egyén nemes jel¬ 
lemének színaranya, a megbízható, 
a súlyos, az értékes, igaz ember; 
a ki becsületes művész és jószívű a 
nélkül, hogy «bohém», könnyelmű, 
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duhaj vagy pazar lenne. Jellemző, hogy mikor 
elérte nagykorúságát nem tartozott a gazdag 
mágnások közé; de okos, körültekintő gazdál¬ 
kodása, s a családját egész szivével szerető 
férfi példás, puritán életmódja - - meggyara-
pították vagyonát, ebből a nemesen szerzett 
vagyonból, a művészek közt oly gyakori irigy¬ 
séget nem ismerve, istápolja az arra méltó 
magyar tehetségeket, évente kitűzött pálya¬ 
díj stb. alakjában, mint a Nemzeti Zenedének 
harmincznégy év óta elnöke. 

Hogy a sok megpróbáltatáson átment M. 
Kir. Opera intendánsi tisztét ügyszeretettel, 
tudással és érdemes működéssel töltötte be 
(1891—94) - - vagy hogy nagy hangverseny¬ 
körútjain minden bevételét jótékony czéloknak 
szentelte - - ezeket a szép vonásait is min¬ 
denki tudja és méltányolja. 

A mindig csak tiszta eszményeinek élő, sok¬ 
oldalú művész most fejezi be Bákóczi-trilógiá-
jának utolsó darabját az Opera számára. Bi¬ 
zonyos, hogy teremtő és mindig szépet álmodó 
lelke azután új meg új czélokat fog kitűzni 
és elérni. K. L 

A TEMPLOM-ROMBOLÓ. 
Balsors veri váltig, bármibe kezd . . . 
Munkája hiába... a nyomor örök, 
Tűr, vár, Istenhez is könyörög, 
Templomba csalja a hajnal, az est. 

A székesegyház boltívei alatt, 
Hol minden csupa márvány és arany, 
Ott áll sápadtan, rongyban, komoran 
S ím egy nap az ajkán már ima sem fakad. 

A pap misézik, az orgona szól 
S mintha minden hang égbó'l zengene — 
De már csak ökölbe szorul az ó' keze 
S úgy támolyog ki a boltívek alól. 

Megy, megy... Hol annyit s hiába imádkozott, 
Ma már csak a kincses pompát látta itt, 
Fáradt lelkében meghalt ma a hit 
S úgy érzi, többé sohsem jár templomot. 

«Isten ! Mit ér nagy, czifra palotád? ! 
Minek neked márványa, aranya ? 
Százezredrésze engem megváltana... 
Hivalkodó úr, hagyj pusztulni hát!» . . . 

S aznap sok átvirrasztott éj után 
Hogy végül á!om nyomja el, 
Álmában millió koldustársra lel — 
S rajt'ütnek minden kincses palotán. 

S rajt'ütnek a kincses templomokon... 
S ő a vezér... Zúz márványt, aranyat... 
És orgona, boltív romba szakad 
8 egyszerre — a világ ím csupa néma rom. 

S egyszerre — óh mily rémes e némaság! 
Még lelke — úgy érzi — sohsem volt ily sivár... 
Nyomort, balsorsot tűrve-tűrne már, 
Csak lenne megint a régi világ! 

S ím hogy álmából nyögve fölriad -
Oh sohsem ébredt ily örömre még: 
A régi a föld, a régi az ég 
És lelke újra csupa áhítat. 

Eohan... S már látja a templomot... 
8 benn égi zsolzsmát búg az orgona 
S oly szép az oltár márványa, aranya... 
S ő oly buzgón még sohsem imádkozott. 

Telekes Béla. 

Szivem szerint te most is benne laknál — 
Ki látott zárkán kristályablakot? 
De meg nem áll a szem a czáfolatnál, 
S azt mondja, hogy csak ő lehet lakod. 

ítéletet a súlyos jogesetben 
Szivem lakói mondtak régi jusson, 
S ítéltek így, megállapítva egyben, 

Hogy szemnek, szívnek részéül mi jusson : 
Szemem továbbra is csak nézze képed', 
De szived benső lángja szivemé lett. 

II. 
Mily súlyos utat rovok most hiába, 
S végét belátva, mit remélhetek ? 
A végső pihenőnél szól a tábla : 
«Igy nő a távolsíig közöttetek !» 

Súlyos, nagy terhét hordván bánatomnak, 
Paripám alig, hogy előbbre jut, 
Az ösztön súgta meg szegény baromnak, 
Hogy lovasának nem sürgős az üt. 

Sarkantyúm sem serkenti gyors futásra, 
Bár oldalát véresre sebzi, tépi, 
S csak bús panaszszal felnyerít utána; 

Oh jobban fáj, mint a sarkantyú néki, 
Szivemnek az, hogy bú hónába jöttem, 
És minden üdv oly messze van mögöttem ! 

Fordította: Zoltán Vilmos 

A FEKETE VÁROS. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

SHAKESPEARE SZONETTJEIBŐL 
L 

Szemem szivemmel harczban áll a végett, 
Hogy kit illessen lényed birtoka ? 
Szivem szememnek látni tiltja képed', 
S szemem azt mondja, ehhez nincs joga. 

- Úgy lesz, hogy nem fogják tudni, kinek a 
lánya. 

- Ne higyjünk áztat. Szászt nem lehet meg¬ 
csalni. Szásznak van száz szeme, száz füle, 
száz orra és két esze. Az mindent megtudja. 

Görgey fenyegetőn emelte fel a két ujját. 
— Akkor Quendelnó asszony is megtudja, 

hogy Hilil basa kicsoda. Fogat fogért, Quendel 
uram. Mert az én titkom, ha nem én árulom 
el, csak kegyelmed révén kerülhet napfényre. 

- Inkább vágják engemet négy részre, pedig 
szeretek egy darabban lenyi. 

- Akkor én is hallgatok, mint a sír. 
- Csak tessék diktálni, mit tegyek. A mit 

ember megtehet, Quendel megtesz. S a mit 
Quendel megtesz, az tiszta munka, úgy értek, 
hogy azon még bölcs Salamon király se nem 
találhat legyalulni valót. 

- Helyes. A lánykát e szerint elviszi Krös-
ter kisasszonyhoz s beadja az intézetbe, mond¬ 
juk, Otrokócsy Eozália név alatt. 

- Uhum ! Kezdek értenyi. 
— Kifizeti érte a tartásdíjat félévenként, vala¬ 

mint ellátja minden szükségesekkel, a mit én 
természetesen megtérítek. Ha pedig Kröster 
kisasszony bővebb adatokat kívánna . . . 

- A hazudozást csak tessék én rám bízni. 
Egy kis élvezet nekem is jussa. Hosszú út, 
unalmas út, megérdemlek. Csak az a kérdés 
még, mikor induljam? Mindjárt? 

— Talán reggel. 
— Haj-haj, de roszkor van ez, mikor zabocs-

kát kellene összevenni, de nem bánok. Tehát 
reggel. Vagyis hajnalban, mikor még senki se 
nincs ébren. Akkor szoktam. Hanem (Quendel 
úr a homlokára ütött) egy nagy baj van, bor¬ 
zasztó baj jutotta eszembe. 

— A zab? 
- Nem a zab, hanem az áspis kigyó, az 

enyim Zsofka. Kisasszonyka rám fogja ösmerai, 
hogy Hilil basa vagyok, mert személyesen be¬ 
szélgettem vele. Elmondja lányomnak, lányom 
elmond feleségemnek s ott vagyok, a hol a 
faggyú terem. 

Görgey elgondolkozott. 

- Nem gondolja, hogy Varga uramat kelleile 
megbízni Eozáli elvitelével ? Becsületes, derék 
embernek látszik. Mielőtt idejöttem, ő rá gon. 
doltam. 

- Nem hiszek, — rázta a fejét QuendeL -
Ezek az emberek iszen becsületesek, de kényes 
dolog, nagy dolog, ilyent mégis csak nemes 
ernbi'iTe bízhatja okozs ember. 

- Úgy is lehetne, — faragcsált odább a tér-
ven Görgey, — hogy kegyelmed elvinnó Rozálit 
Lőcsére, de nem vinné el Kröster kisasszony¬ 
hoz, hanem valami meghitt emberére bizná. 
így aztán Eozáli is beszélhetne az intézetben 
Hilil basáról s a titkot mégis csak ketten tud¬ 
nánk, mert ez az egy részlet semmi kulcsot 
se szolgáltat hozzá az illető meghitt em¬ 
bernek. 

- Persze hogy persze, de engem ott senki 
se nem szeret. 

- Nem ösmeri Salitius Pétert, a ki a télen 
telepedett le Lőcsén ? Ez úgynevezett fiskális, 
Budán, Kassán, Pozsonyban már régóta vannak 
ilyenek, a kik a mások pőréit viszik s minden 
egyéb ügyeikben eljárnak jó pénzért. Már ná¬ 
lam Görgőn is megfordult, beidézett peres felek 
képiben. 

- Ösmerek pernahajdert, — fakadt ki Quen¬ 
del apó. - - A minap megbíztam, hajtson be 
követelésemet Krumholz Konrádon, kékfestőn, 
százhuszonnyolca aranj' forintot. Mondhatok, 
nagyon roszúl festett, nem Krumholz, de az 
enyim követelésem. Hát mondok Salitiusnak: 
Nem valami biztos pénz, hajtson be carissime 
felibe, szorítsa meg övé nyakát jól, hátha ki¬ 
izzad, kontraktust is odadtam kézibe, új irást 
is csináltunk fele részre nézve. Most pünkösd¬ 
kor találkozók vele piaczon, kérdezek tőle: csi¬ 
nált-e már valamit? — hát azt feleli a szemle¬ 
len: "Csináltam, a mit lehetet, a követelésből 
az enyim felét behajtotam, de a kegyelmed 
felét, áztat már nem birok behajtani, ám lássa, 
hogyan jut hozzá.» No, ezzel az emberrel én 
semmit se nem kezdek. Hanem van nekem, 
rogo humillime, egy szesztra, egy nőtestvér, 
özvegyasszony, a mienk Ancsura, Górafalván, 
ahhoz viszek kisasszonykát és megmondok: 
«Szesztiicska, öltözz fel szépen és gyere be ve¬ 
lem Lőcsére, ezt a kis lánykát, Otrokócsi Ku-
zálit (jól mondtam ?) beviszed Kröster kisasz-
szonyhoz s fizetsz, a mit kívánják. Ancsurka ki 
nem állhatja feleségemet és már tizenöt éve 
nem szól hozzá, az bizony nem pletykázhat ki 
semmit. Hát jó lesz ? Mi ? 

Görgey megfogta a kezét s megrázta magya¬ 
rosan. 

- Ez igazán jó lesz. Különben 'iszen meg¬ 
magyarázom én Eozálinak is, hogy a csacska-
ság mily veszedelmekkel járhatna. Okos gyer¬ 
mek. Biztosítom, megérti a saját helyzetét. Ke¬ 
gyelmed pedig olyat tesz értem, hogy sohase 
felejthetem el. Bárcsak meghálálhatnám vala¬ 
mikor. 

- Azt bizony mingyárt most meghálálhat, 
ha akar. 

- Én ? Mivel ? Mit adhassak én kegyelmed¬ 
nek, a kinek mindene van? 

- Nagyon szeretnék valamit, a mi még nem 
van, már régen vágytam erre ? 

- Mire? — kérdezte Görgey kíváncsian. 
- Hogy legyünk egymással per tű, — monda 

Quendel úr érzékenyen, csendesen. - - Meg¬ 
teszi ? 

Görgey ajka körül fitymáló mosoly jelent 
meg, szemeiben kevély tűz gyűlt ki, de csak¬ 
hamar leküzdte s újólag kezét nyújtotta : 

- Miért ne tenném meg? — felelte benső-
ség nélkül, komor hangon. — Az ember szívesen 
meghoz a gyermekeiért minden áldozatot. 

ÉVFOLYAM. 

(No, ezt ugysm nem szívesen hozta meg.) 
A mi azonban egy csöppet se rontotta a Quen¬ 
del kedvét. A siker embere volt. Hogy a siker 
miképen áll elő, azzal ő keveset törődött, mint 
s hogy nem törődik a növény, hogy a fűtés 
által kicsikart melegtől, vagy pedig az önként 
ragyogó napfénytől éri el növekedését. Eögtön 
élt a jussal s vidáman rikkantva ütött a Görgey 
vállára: 

öervus viczispán! Hunczut az úr! Most 
már reménylek, itt maradsz barátocskám egy 
kis vacsorára, szerényre. 

S ezzel a nyakába borúit, átölelte és se szó. 
se beszéd, két csattanós csókkal pecsételte mo;; 
a nevezetes mozzanatot. 

Görgey megszeppenve hátrált s sietett kifo¬ 
gást emelni. 

— Azt már nem tehetem, a szegény Vargáék 
derék, jó emberek és az asszony már előkészül, 
nem sérthetem meg őket; aztán a lányommal 
is beszélni kell, megmagyarázni neki egyet-
mást. 

— Ejh, bolondság ! Csak te maradjál. Olyan 
mulatságot csapjuk, hogy esztergomi érseg is 
megnyalná ujját. (Hamiskásan hunyorított a 
hiúz-szemeivel.) Behívok őket, bruderkám . . . 

— Kiket ? 
- H á t az odaliszkokat, pajtás; fogják tán-

czolni bayadér-tánczot. Tyűh ! Milyen gyönyö¬ 
rűség ! Valami az ! Meglátsz. 

De Görgey mégsem engedett a csábítások¬ 
nak, aláíratta a pestis-czédulát, melyet a rima¬ 
szombati bírótól kapott s megállapodván még 
némely pontra nézve Quendellel, elhagyta a 
kéjlakot, egy fényes tallér borravalót nyomva 
a kapun álló eunuch markába, a ki kieresz¬ 
tette : 

- Allah rendeletéből tevén mehess a para¬ 
dicsomba, — hálálkodott az eunuch. 

A minek a magyarázatát abban adta meg 
hazamenet Varga uram, hogy a törökök szerint 
a paradicsomba vezető út napokig tart. Az út-
szélen nemes gyümölcsökkel megrakott fák tar¬ 
tanak árnyékot, de a gyümölcsük oly magasan 
van, hogy csak tevehátról lehet elérni. Ellen¬ 
kezőleg legyőzhetetlen éhség töri pocsékká a 
lelket. Gyalog tehát a török még a paradi¬ 
csomba se szeret elindulni. 
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NAP- ÉS HOMOK-KÚRA A PARTON. 

X. FEJEZET. 
(Otrokócsy Rozália eladó lánynyá serdül.) 

Nagy körültekintéssel és óvatossággal járt el 
az elutazásban Görgey, már pirkadáskor fel¬ 
kelt s előre küldte Presztont a kocsival a sza¬ 
badkai korcsmához, mondván, hogy ő maga 
egy gyalogsétát tesz odáig; «kinyújtóztatom 
egy kicsit a csontjaimat». A reggeli után, mely 
keménymagos levesből és sódarból állt, karon¬ 
fogta Eózát, ki érzékenyen búcsúzott el Var-
gáéktól s megindultak gyalogszerrel az ország¬ 
úira kivezető ösvényen. Ezer meg ezer madár 
csipogott, harmattól csillámlottak a füvek s a 
bólingató lombok sötétjén át valami vöröses 
sáv kezdte magát átverni, a fölbukkanó nap 
pirosló palástjának viszfénye. Varga uram utá-
nok kiáltott, hogy álljanak meg s feléjük futott. 
Volt egy ritkasága, egyetlen kincse, egy körte 
nagyságú kövecske, a melyen termésaranyból 
egy olyan alak képződött a bányában, hogy egy 
kis fantáziával Szűz Mária Miasszonyunknak 
lehetett tartnni, a gyermek is oda volt csöp-

... " 

PIHENŐ. 

C Z I R K V E N I C Z A I K É P E K . — Jelfy Gyula fölvételei. 

pentve az ölébe; mikor az erdészetet tanulta 
Selmeczbányán, akkor vette néhány garasért 
egy hevértől, azóta mint szemefényét őrizte a 
ládája alján. Most aztán eszébe jutott, hogy 
talán örömet okozna a lánykának, ha neki 
ajándékozná. Ilyen végre is nem lesz Görgőn. 
Aztán erről mindég megemlékezik szegényke 
Vargáékról, a kik igazán szerették. 

Míg Varga uram átadta a követ, addig Zsuzsa 
asszony a kendőjével integetett a pitvarajtó¬ 
ból, — ámbátor az nedves lett csakhamar s 
most, hogy megállott, a mint arra fordította 
kedves arczocskáját Eozáli, újólag kiáltozni 
kezdte: 

— Csak írjál szivecském és irjál minél előbb, 
azért, hogy én nem tudok olvasni, majd kiszedi 
annak a velejét Varga. 

Ezt ismételgette négyféleképen is, de biz' azt 
nem lehetett érteni az erdőben, a hol a fák föl¬ 
fogják az emberi hangot és kieresztik a magu¬ 
két a lombjaik zúgásában. 

így aztán mégis elváltak, de csak a török 
oszlopig mentek, Görgey ott leült a talapzatra, 
Eóza pedig virágot szedett, vad székfűt, katona¬ 
petrezselymet, kakasbóbitát rakott össze kis 
bokrétába, közben egy tinóru-gombát is talált, 
mikor végre előkoczogott a Quendel apó két 
lovacskája, melyeket maga az öreg hajtott, ko¬ 
pott vitoiiavászon ruhába öltözve, egy három-
garasos klenóczi szaknakalapban. 

Az oszlopnál megállította lovait. 
- Jó reggelt, jó reggelt, viczispán barátocs¬ 

kám. Hogy aludtad magadat? Nem gondoltam, 
hogy már itt vagy, azt hittem, még fexelsz. De 
üljetek fel. Csücsüljön fel maga is, tekintetes 
hugocskám. 

Fürgén leugrott a fürhéczes kocsiról, deré¬ 
kon kapta a kis leányt és a kocsiba emelte: 
«Hopszahop.» Keze érezte a harmatos test üde 
melegét, a szív lüktetését, orra a selyemhaj 
illatát, de azok a gerjedelmek megszűntek, me¬ 
lyekkel még tegnap tele volt. Nem volt egyéb 
érzés a szivében, csak a gyöngédség. A nagyúri 
leány, a ki ő rá van bízva, nem bírt többé 
ingerrel reá nézve. A legmegrögzöttebb alko¬ 
holista sem érzi a szomját, mikor az oltári 
szent kehely t tartja a kezében, bármilyen za¬ 
matos, ínycsiklandozó bor van is benne. 

Görgey a lánya mellé kapaszkodott fel s kö¬ 
zömbös dolgokról beszélgettek. Rozáli fel volt 
mindenről világosítva s egészen úgy viselke-
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felé, a hol megtalálta Presztont. Szabadk' 
Hilil basa elösmervénye mellett minden 
nélkül átbocsátották a pestis-őrök. 

- Most pedig ne kiméld a lovat, hajtsunk 
haza! 

De még el sem érték Rimaszombat szélső 
házait, mikor már megelőzte őket a hátul m 
radt szekérke. 

- Gubó legyek, - - szólt hátra Preszton, a 

kocsi által fölvert porban is megösmerve a eá 
dát, — ha ez nem Quendel úr. 

- Ugyan ? — ravaszkodott Görgey. — po m . 
pás szemed van, ficzkó. És ki az ott mellette? 

- Úgy nézem, a felesége. 
- Hm, csakugyan pompás szemed van. 

(Folytatása következik.) 

A BOLGÁR KIRÁLYI CSALÁD VIHNYÉN 
I. Ferdinánd bolgár király és családja az 

idei nyarat a szentantali Coburg birtokon tölti 
Selmeczbánya közelében. Az ősi Koháry-kas-
tély, mely a királynak kedves vadászkastélya, 
egészen megujhodott. Máskor csöndes termei 
bezzeg hangosak most a bolgár tisztek sar¬ 
kantyúitól, az udvari környezet örökké sürgö-

dett, mint egy nagy leány, a ki a mai nappal 
belép az életbe. A szabadkai korcsmához köze¬ 
ledve, egy szemhatáron innen leszállóit az al¬ 
ispán, elbúcsúzott leányától és Quendel uramtól. 

— Ki tudja, mikor látlak, — monda a leányá¬ 
nak, — de a gondolatom mindig veled lesz, s 
akárhová vet a sors, őrködök feletted, még ha 
a sírba jutok, onnan is. Légy jó és jellemes, 
gyermekem. Most pedig add nekem ezt a vi¬ 
rágot. 

Rozália szeméből kibugygyant a könny, át¬ 
nyújtotta a néhány szál erdei növényt s apja 
nagy fejét magához vonva, ezt súgta a fülébe: 

- Tudod, mit gondoltam ? Vidd el ezt a 
virágot apuczi annak az embernek a sírjára, a 
kiről az éjjel beszéltél nekem, annak, a kit 
meglőttél és a ki miatt most neked is, nekem 
is titkolózni és bujdosni kell. Úgy érzem, hogy 
az neked akkor meg fog bocsátani és minden 
jóra fordul. Egyébiránt neked adom a gom¬ 
bát is. 

Görgey nem tudott felelni, némán átvette a 
virágokat, meg a gombát; ezek után ott hagy¬ 
ván vesztegelni a kocsit, sietve ment a korcsma 

AZ ÉLŐ KÖRHINTA. 

KIRÁNDULÁS CSÓNAKON.. 

C Z I R K V E N I C Z A I K É P E K . — J e l f y Gyula fölvételei. 

lődő embereitől. A minden oldalról erdőkoszo¬ 
rús bérczektől védett uradalom, háttérben az 
1115 méter magas sziklaóriással, a Szitnyával, 
honnan derült időben lelátni Visegrádig, rend¬ 
kívül tetszik a királyi családnak, főként a 
szabad természetet kedvelő királynénak, Eleo¬ 
nórának. Jó időben mindennap rövidebb, hosz-
szabb kirándulást tesznek a gyönyörű vidéken. 
Automobiljuk ismerős zakatolására - - mely 
eleinte sok galibát okozott az efféléhez nem 
szokott falusi szekerek közt — a házak elé 
szalad a falu népe s illedelmesen üdvözli a 
nyájasan integető felséges kirándulókat. A ki¬ 
rály és királyné gyakorta szóba állanak a 
munkásnéppel, különös kedvteléssel vásárol¬ 
gatnak a faluzó szövöttes- és csipkeárulóktól. 

Egy zólyomi selyemhimzésű kötény- és 
asztalfutó-árustól 90 korona értékű apróságot 
vásárolt a minap a királyi pár a peszerényi 
utón. A király 95 koronát adott a vásárosnak, 
a miért «maga húzza az egész boltot a talyigá-
ján». A furfangos tót atyafi a kisérő főhadnagy 
szavaiból azonban megértelte, hogy bőkezű 
vásárlója a Kral, a király. Nagy bólongással 
köszönte meg az öt korona ajándékot, de azért 
rendületlenül tartotta tovább is a tenyerét. 
A főhadnagy kérdésére azután azt felelte, hogy 
életében egyszer volt királyi kundsaftja, ke¬ 
rekítse hát ki az összeget 100 koronára, mert 
neki is csak úgy számította árúját, mint* 
közönséges vevőknek. A király és királyné jót 
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nevettek ezen a politikán és kikerekítették a 
kívánt összeget. Boris trónörökös és öcscse, 
Cirill herczeg néha órákig gyűjtik hangos jó¬ 
kedvvel a szénát a munkások közt és igazi 
passzióval hempergőznek az illatos petrenczé-
ken. A Garam völgyének lankáin, főkép a 
revistyei várrom csalitjaiban meg édes atyjuk¬ 
kal együtt kergetik a pillangókat s bokrétát 
kötöző lánytestvéreiknek, a hajós Eudoxiának 
és Nadejdának, a kit különös szeretettel be-
czéznek valamennyien, büszkén mutogatják a 
szivárványszínű vanessákat, a pávaszemet, az 
aranykardú fecskefark-lepkéket. 

Be-bejárnak a murányi, pohorellai, selmeczi 
bányákba és kohókba, nagy figyelemmel ki-
sérve a nehéz munka minden részletét. A múlt 
napokban többször is átrándultak a gyönyörű 
vihnyei völgybe. Egyik reggel a kis hercze-
gek gyalogolták be a vadregényes fenyveseket 
Kusokljeff őrnaggyal és Bogdanoff főhadnagy-
gyal. Ebéd után — mit jó magyar muzsikaszó 
közt a fürdő terraszán költöttek el — meg¬ 
érkeztek a szülőik is. Előbb a vasöntőt, gép¬ 
es sörgyárat nézték meg apróra a tulajdonos, 
Kachelman Károly kalauzolásával. A király 
vidáman magyarázta fiainak az öntő-kemen-
czék, a ventillátorok szerkezetét s az óriási 
mintákat, melyekbe a pohorellai bánya ércze 
hömpölygött izzó áradatban. Hogy emléke¬ 
zetesebbé tegye látogatását: a munkások se-
gélyző egyletének 200 koronát ajándékozott. 
Kisebb fiával, a ki fáradt volt, a király lent 
maradt a gyárban, a felséges asszony Boris 
trónörökössel, Bogdanoff főhadnaggyal Kachel-
mann Károly gyáros kíséretében felsétált a 
fürdőbe. 

A híres vihnyei hársak alatt nyári diszbe 
öltözött leánysereg és szép asszonyok tömött 
falai közt Horváth K. fürdőigazgató - sel¬ 
meczi polgármester — és Décsey L fürdőorvos 
üdvözölte a fölséges vendégeket, kiknek nevé¬ 
ben a polgármester ifjú szép leánya, Klárika, 
pompás bokrétát nyújtott át a szíves fogadást 
nyájas jó kedvvel köszönő királynőnek. Bőven 
jutott virág a kis trónörökösnek is, a ki tiszta 
magyar szóval köszönte meg a kedves figyel¬ 
met. Aztán bejárták a remek felső parkot, az 
étkező-olvasó-táncztermeket, az új (Rákóczi) 
és a régi (Nádor) fürdőházakat. Ez ütóbóiban 
a felséges asszonyt különösen érdekelte a szá¬ 
zados vasülepedéssel borított palatinus-me-
dencze, melyet József nádor itt időzéséről 
neveznek így. Megnézett egy-két lakást is : az 
igazgató szobájában kissé meg is pihent. 

Séta közben mosolyogva álltak meg egy-egy 
lesipuskás amatőr fotográfusnak. Az egyik 
előtt a felséges asszony vidáman maga csopor¬ 
tosította a környező vendégsereget, hogy -
úgymond - - neki is kedves emléke maradjon 
erről a kirándulásról. A fürdő festői fekvése, 
gyönyörű vidéke, gondozott parkjai, tiszta utai, 
s a természetes meleg (28°C.) vasas víz gyó¬ 
gyító erejéről kapott magyarázat valósággal 
elragadták a felséges asszonyt s jó kedvvel 
ígérte meg, hogy gyakori vendég lesz itt. Jó 
másfélórai időzés után mindnyájan két auto¬ 
mobiljukba ültek s a közönség lelkes éljenzése 
között robogtak tova a selmeczi országúton. 

S. 

NŐK A VADÁSZATON. 
Irta BÁRSONY ISTVÁN. 

Bocsánatot kérek a szépnemtől, ha a czik-
kemben egy kis inferioritás gyanújába keve-
r»-m ezen a téren, holott mai napság a femi¬ 
nista jelszavaktól megszédült vélemény ilyesmit 
elfogadni és megengedni egyáltalán nem bir. 

De hát, ha valahol, úgy a vadászat terén 
való «leszorulás» nem eshetik roszul a nő¬ 
nek; hisz' igazán nem tud róla a világ, hogy 
a nők a legutóbbi pár ezer esztendő folya¬ 
mán nagyon törték volna magokat a vadász-
vérbeli ség versenyében való részvevősért. Pe¬ 
dig ha akad köztük, a kit az erre kedvező 
körülmények belesodornak a vadászok szóra¬ 
kozásába : akkor épen az teszi őket részint 
ennivalókká, részint — elviselhetőkké (par¬ 
don !), hogy olyanok, a minők; azaz másokra 
terhessé, sőt károssá válható ambiczió nélkül 
valók s inkább vezettetni, semmint vezetni 
vágynak. 

** Eleonóra királyné, Boris trónörökös. 
A BOLGÁR KIRÁLYNÉ A VIHNYEI HÁRSAK ALATT. —Hel l László amatőr felvételei. 

A "vadászó nő,» a ki tehát nem igazi va¬ 
dász, hanem épen hogy egyebek közt esetleg 
vadászik i s : még csak nem is típus. Nem 
más ő, mint több-kevesebb gondozásra szo¬ 
ruló kiskorú, a ki mellett a gondoskodó 
figyelmes férfit az kárpótolja a maga vadász¬ 
mulatságáról való lemondásáért, hogy az ér¬ 
dekes pseudo-Diánát ő minden kedves élhe-
tetlenségében megfigyeli. 

A dvadászó nő» ! . . . Ez bizony elég gyön¬ 
gén hangzik; - - de hát se vadásznőt, se nő-
vadászt nem mondhat az ember. Emez szok-
nyahőst jelent igazában: amaz ellenben, -
jó magyarán, nincsen. Hisz' a magyarnak 
szakácsnéja, varrónéja, tanílónéja, inosónéja 
stb. «néja» foglalkozik; a «nő» a magyarban 
csupán csak állapot; ép ezért nincsen is «va-
dásznénk»; mert a fogalma hiányzik. Hisz' 
olyan nőnemű emberlény, a ki állandóan fog¬ 
lalkoznék vadászattal, vagy a vadászatot sóvár¬ 
gott sportként úgy gyakorolná, a hogy a fér¬ 
fiak : nincs Magyarországon. 

Ellenben «vadászó nők» vannak; ha nem 
is valami sokan. Hajh! Mert a vadászat, az 
igazi, minden feminizmus ellenére bizony nem 
női mulatság. Azaz hogy nem asszonynak való. 
Nem csak ethikai szempontokból, hanem sok 
más egyébért is ; a mik közül, hogy csak az 
alkalmának a körülményes és nehéz voltát 
említsem, ez is épen elég. Avagy melyik nő 
érhetne rá annyi rengeteg időpazarlásra, a 
mivel a vadászat állandó gyakorlása feltét¬ 
lenül jár? Nem is szólva arról, hogy a vadá¬ 
szat mai napság már mennyire megdrágult; 
s bizony a nő, a ki vadászgatni akarna, sok 
más mindenről lemondani kényszerülne; s e 
közt a minden közt okvetetlenül szerepelné¬ 
nek a kerélinagyságú-százkoronás (olcsó) kala¬ 
pok is. 

Minderre ráadásul mennyi gyötrődéssel jár 
az ifjazi vadászat ; és még időszakonként 
bizony a tisztaságról való lemondással is, 

a mi a finnyás nőt kétségbeejtheti. Nincs mit 
csudálni, ha a leghevesebb feminista-apostol 
közönynyel engedi át ezekben az elsőséget 
nekünk, férfiaknak, fentartván elvileg, hogy a 
nő, ha akarna, ép oly vadászszá válhatnék, 
mint akármelyik férfi. 

Egyelőre úgy van, hogy a mi vadász-höl¬ 
gyeink, (nini, ez még a legt.alálóbb!) beérik 
azzal, hogy a vadászatot a magok számára 
nem veszik túlságos komolyan s a szerint is 
próbálkoznak vele. Ámbár van egy főherczeg-
asszonyunk, a ki már bölénybikát is lőtt s egy 
főherczegkisasszonyunk, a ki valóságos vadkecs¬ 
két ejtett el, golyóval. Igaz, hogy a bölénynek 
széles út volt vágva az öles hóban, (itt, a mi 
Tátránkban,) a melyen egyenest a jól épített 
magas lesállás elé kellett jutnia, a hol a fen¬ 
séges puskásasszony várta. De ezenkívül is 
vannak vadász-hölgyeink, a kik szívesen cser¬ 
késznek szarvasra, őzre és dámvadra, (olyat, 
a ki vaddisznóra vagy még «feljebb* merész¬ 
kednék, nem tudok); és van, a ki egy nap 
alatt száz foglyot is lő, ott, a hol van. 

Persze, hogy jól is lő; úgy, mint akármelyik 
jeles férfivadász; a mi nem valami ritka do¬ 
log olyan asszonyoknál, a kik ráadják mago¬ 
kat a vadászatra. S hogy igy van, annak egy¬ 
szerű oka, hogy a nők, puskával a kezűkben, 
átlag jóval kevésbbé szelesek, mint a szenve¬ 
délyétől elvakult férfinép. 

Az egyébképen ideges, könnyen izguló, 
nyugtalanságra hamarabb hajlandó nő puská¬ 
val a kezében nem teszi azt a hatást, hogy 
megbízhatatlan; föltéve, hogy a puskával bánás 
szabályait már alaposan megtanault. E nél¬ 
kül a leghidegebb vérű férfiember is kiszá¬ 
míthatatlan veszedelmek okozója lehet, ha 
fegyverhez nyúl. 

A hány nőt vadászaton láttam, mind szíve¬ 
sen s engedelmesen igyekezett követni min¬ 
den tanításomat, a mivel esetleg kibővítet¬ 
tem fogyatékos jártasságát. 
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Örömmel és alkalmazkodva fogadtak szót, 
és könnyűséggel rendelték alá a vadíiszatot is 
annak, nehogy viselkedésűk korrektségében 
hiba essék. 

Mondhatom, mindig bizonyosabb vollam ab¬ 
ban, hogy a vadászattal próbálkozó nő az 
egyszer hallott tanítást pontosan megjegyzi 
és pedánsul követi, mintha kezdő férfivadász-
szal volt dolgom, a ki folytonos ellenőrzésre 
szorult. 

Ez egyrészt nagy dicséret; másrészt jel¬ 
lemző is. 

Arra tudniillik, a mi ebből a nő természet¬ 
rajzára következtetés lehet, még pedig két¬ 
felé is. 

Az egyik az, hogy a nőkből, a mikor va¬ 
dásznak, hiányzik valami, a mi a nagy inge¬ 
rek és vágyak mohóságával teszen nyugta¬ 
lanná; s a mi nélkül a fegyelmezés már nem 
nehéz feladat. A szt'iii'&lély az, a mi hiány¬ 
zik! - - az a különös, szinte olthatallan hév, 
a mi az embert, a valamire szomjazót, a so-
várgót, gyakran valósággal féktelenül hajtja, 
kergeti, űzi, kényszeríti. Ez a vadászatban 
csakis a férfi tulajdona; és mért ne vallanók 
meg, hogy tulajdonképen jóformán minden¬ 
ben és mindennel így van, a mi cselekvés, 
a mihez erő és akarat kell. A nő, _az ő külön 
gyöngéd lényével, sokkalta inkább az érzései 
rabja, és a hol cselekszik, a hol az érzése 
háttérbe szorul, a hol nem egyenesen érzés 
mozgatja a tettét: ott nincsenek is túlságo¬ 
san erős hevítői; ott meglepően nyugodt, hig¬ 
gadt tud lenni, a mi ámbár érték, de lehet 
valamelyes fogyatkozásnak is a jelentősége, 
a mint hogy itt valósággal az is. 

S a másik tulajdonság?... Az a nők lényé¬ 
ben önkénytelenül is meglevő hajlam az enge¬ 
delmességre s az alkalmazkodásra, önállót-
lanságuk ösztönszerű érzetének következmé¬ 
nyeképen. Avagy nem igaz-e, hogy az igazán 
nőies nő lényében ez a nagyértékű simulás 
benne van? Holott a férfi, kivált ha szenve¬ 
délyes, azon szerelné kezdeni, hogy ő mái-
mindent tud, sőt mi több: jobban tud. Hány 
nehéz pillanata az én immár hosszú vadász¬ 
életemnek tesz erről tanúságot, a mikor a 
személyes összetűzéstől magam sem tudom, 
mi mentett meg, minthogy az inkorrektül 
viselkedő férfivadászszal szemben «erélyes* 
szoktam lenni. 

A hol a szenvedély nem ejt lázba, ott a 
nyugodtságnak a vadászat sikeréhez szükséges 
mértéke könnyebben meg lehet. - - S lám, ez 
a szenvedélytelen nyugodtság (rsofc a vadá¬ 
szatról van szó,) egyszerű oka annak, hogy a 
legtöbb olyan nő, a ki egyáltalában belesod¬ 
ródik abba, hogy vadászszék: meglehetősen, 
sőt néha kitűnően is lő. 

Nálamnál mohóbb, puskáért reszketőbb va¬ 
dászgyerek talán még nem volt a világon ; 
és ámbár a jó klasszisu vadásztulajdonságo¬ 
kat már az édes apámtól örököltem: sokáig 
mégis a legkiszámithatlanabb lövő voltam. Ti¬ 
zenhárom éves koromban kaptam az első pus¬ 
kát, s még évek múlva is megesett velem, 
hogy egy egy rósz napomon mindent elhibáz¬ 
tam. A puska kezelését kifogástalanul meg¬ 
tanultam ugyan, de más egyebet mindent a 
saját gyakorlatomtól vártam, és nem volt tü¬ 
relmem azzal törődni, hogyan lőnek mások, 
a kik lőni tudnak: például az apám, a kit a 
lelkem mélyéből irigyeltem azért, hogy a mi¬ 

kor én már rég dupláztam, (mind a két csö¬ 
vet rásütöttem nagy szelesen a szárnyas vadra, 
a mely vigan szállt tovább), ő csak akkor 
emelte a puskát és a legnagyobb nyugalom¬ 
mal «húzta le» az én megszégyenítőmet a le¬ 
vegőből. 

Egyszer azután az történt, hogy a sósi 
pusztán (Szatmár megyében,) vadgalambásztam 
s a többi közt, sok hibázás után, (a vadga¬ 
lambot bizony jóröptében elég nehéz lőni), 
jött három galamb a leshelyem felé, sebesen, 
mint a villám. Kettő elől, egy hátul, legalább 
is egy méterrel hátrább. Én kapom a puská¬ 
mat s rádurrantok az első kettő közül az 
egyikre, és ime, leesik a hanuailik. A me¬ 
lyikre nem is gondoltam volna. Akkor vilá¬ 
gosodott meg az elmém, hogy iszen akár 
milyen gyors is a sörét, az alatt, a míg negy¬ 
ven-ötven lépésnyire elsüvít: a vad (a galamb, 
a sneff, a fogoly stb.) is megtett valamennyi 
utat, ha sokkal rövidebbet is, néha alig egy 
kis arasznyit, néha talán még annyit sem, -
vagy pedig jóval többet is; — tehát: elibe(!) 
kell lőni, ha azt akarom, hogy «benne le¬ 
gyen a lövésben», a hogy vaclászosan mond¬ 
juk. De minthogy egyes vadra csak úgy ka¬ 
pásból, rendkívüli türelmetlen gyorsasággal 
szoktam volt lődözni: nem volt alkalmam ezt 
megfigyelni, s csak búsultam azon sokáig, 
hogy soha sem lesz jó lövő belőlem. 

A nők ellenben nemcsak hogy szépen meg¬ 
hallgatják a tanítást, hanem tanulásvágyuk¬ 
ban alaposan szeretik kifakgatni az embert. 
Egy alkalommal majdhogy össze nem zördült 
a miatt egy fiatal házaspár, mert hogy a mi¬ 
kor az asszonykát a golyólövósben tanítgat-
tam, (söréttel már teljesen kész lövő volt,) 
hirtelen az ura előtt termett s élénk szemre¬ 
hányást tett neki a miatt, hogy ő (az ura) 
sohasem foglalkozott vele ilyen alaposan. 

Hanem aztán a mily kedves látvány, a mi¬ 
kor a csinosságával is mindig törődő nő a 
K fess» vadászkosztümben foglyászik s egymás 
után szedegeti le a felkelő foglyokat, közben 
örökké csicseregve, átfuvolázva a szomszédjá¬ 
hoz, minden lövést megmagyarázva, dicsérve, 
avagy mentegetve: olyan nehéz az ügy, ha 
nagy vadról van szó, a mikor egy fölösleges 
szemrebbenés is sok, egy pisszenés is tönkre 
teszi az esélyt, a a hol nem elég csak kedves¬ 
nek és bájosnak lenni, esetleg jól is lőni, ha¬ 
nem sok mindent kell tudni, a mi részben 
természetrajz, részben egyéni tapasztalatok so¬ 
kasága. 

Hiába olyan könnyű a nő, mint a pillangó, 
cserkészeten halkan, nesz nélkül mozogni, 
lépni, nem bir. Nem válik vérévé a tudat, 
hogy ámbár a nagy vad még messze van és 
se nem látja, se nem hallja a feléje lopódzót, 
de azért már a szimatját érzi, vagy érezheti. 
Akkor pedig szökik, még mielőtt a közelsé¬ 
gébe juthattunk volna. 

A nő a hajtóvadászaton is sokkalta moz¬ 
gékonyabb, semmint szabadna; pedig ez épen-

séggel nem nyugtalanság, csak a megfeszített 
figyelésre való alkalmatlanság s a szórako¬ 
zottságra való hajlam. Ha vad közeledik: izeg. 
mozog, s a legkevesebb, a mire el kell ke 
szülnünk, ha nő a szomszédunk, hogy pjsz. 
szegve, integetve figyelmeztet bennünket arra 
a vadra, a melyet mink már régóta hallunk 
vagy épen látunk is. 

A könyörületesség szeszélyesen szállja meg 
őket néha. Egyszer egy menyecske, a kit az 
ura kivitt őzlesre, úgy megsajnálta a közeledő 
bakot, hogy titokban elriasztotta fehér zseb¬ 
kendőjével. 

Ámbár viszont azt is a magam szemével 
láttam, hogyan «drukkolt» egy másik aaz-
szonyka a rósz lövő ura mellett, és korholta, 
valahányszor a hajtásban arra húzó fáczánt 
elhibázta. Mintha valóságos gyönyörűsége telt 
volna a vérengzésben, a halál osztogatásában. 

Olyan asszonyt ellenben egyetlen egyet sem 
tudok, a ki teljes nyugalommal ne venné, ha 
a tervezett vadászat elmarad, vagy ha ő neki 
azt már akkor abban kell hagynia, a mikor a 
társasága még tovább vadászik. Szenvedélyes 
vadászt, férfit, ettől a hideg is kilelne. 

Egyáltalában mindegy a nőnek: vadászik-e, 
vagy nem; sőt arra egyetlen példám sincs, 
hogy mayában járna vadászni nő, ha mind¬ 
járt olyan helyen is, a hol, mint például 
a saját pusztáján, vagy erdejében, minden 
nehézség nélkül könnyen tehetné. Vizslával 
vadászó nőről sem hallani. Hisz' ehhez iá 
valamtlyes férfi-erély kell; különben a vizsla, -
hacsak nem valami vén mamiasz, fegyelmet-
lenségre szokhatik s nem «pariroz». (Az is 
tehnikus terminus). 

A nő a vadászatot a vadászaton is rögtön 
mellékesnek tartja, mihelyt alkalma van rá, 
hogy inkább nő legyen, és nőkópen szerepel¬ 
jen ; azaz: egy kicsit férfihódítással foglal¬ 
kozzék. Jobban érdekli, hogy ki a szomszédja 
és figyelmes-e iránta, mint hogy van-e vad; 
s ha van: vájjon ő neki nyílik-e alkalma 
lövésre, vagy másnak. 

Minden érzékét felajzva, a legfeszültebb 
figyelemmel fáradni; keserves neki; pedig a 
gépies fáradságot szinte bámulatra méltóan 
birja némelyik; órákhosszat, naphosszat rójja 
augusztusi kánikulában, a sivár, árnyéktalan 
tarlót s a kukoriczásokat. De a hűs erdő 
magányában elbágyad s egy szál virág job¬ 
ban érdekli, mint a sűrűségben felhangzó 
robaj, a miről azt is hiheti, hogy feléje tart. 

Vadászlázat a nők mindazonáltal könnyen 
kapnak. Egy uriasszonykára, erdei hajtásban, 
kétfelől két nyúl ment. Mind a kettőt egyszerre 
láita meg. Elsápadt, elpirult, szivdobogást ka¬ 
pott. Jaj! - - mondta, — és ráemelte a puskát 
az egyikre; az alatt a másik nyúl még köze-
lebbre jött. Jaj ! kiáltotta és ezt kezdte czé-
lozgatni. - - Addig «jaj» ide, addig «jaj» oda, 
a míg elfutott mind a két nyúl, s az asz-
szonyka, lövés nélkül, majd hogy el nem 
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'iult Színházban ezt a jelenetet sokszor meg-
ujrázták volna. 

No de - - kivetelkepen - - meg az a bizo¬ 
nyos hév is konstatálható. Egy bájos barát-
nem fólczipöben járta egyizben áprilisi tavasz-
szál a gyönyörű gólyahíres mocsár szélét, a 

[ már sneffeztem. Sárga barázdabillegetőt 
akart lőni, hogy kitömesse. (Ilyen czélra még 
ez is szabad egy szép asszonynak.) Egyszer 
aztán hallom, hogy pukkan a puskája. Az ér 
innenső partján, a hol én voltam, egy kis 
billegető vergődött. Hiába kiabáltam, hogy 
tessék nyugodtan várni, majd én odamegyek 
a nagy bagariámban s felemelem a szegény 
• áldozatot", semmit sem használt az. Önagy-
sága beleszaladt csak úgy félczipőben, a czup-
pogó sárba s lihegő lelkendezéssel maga ra¬ 
gadta fel ártatlan kis halottját. 
' A mikor egyszer megkorholtam, mert a 
puskája csövét egy pillanatra a kocsiba fogott 
lovak felé tartotta, ezzel békített a lovak 
humoros tulajdonosa: «ej, egy sárgával több 
vagy" kevesebb ! hadd passziózzék őnagysága !» 

Füllenteni ? No, azt ők is tudnak: a va¬ 
dászó asszonyok. Egy kezdőnek közülök meg 
volt tiltva, nehogy mind a két csövet meg¬ 
töltse, minthogy egy töltött csővel sokkal ke-
vésbbé veszélyes a puska. Egyszer feltűnő 

előtt Ígértem meg, hogy legközelebb ismét 
meglátogatom őket. Talán épen a régi nóták 
hozták eszembe Prakovyókat. . . Vájjon mit 
csinál Prakovy bácsi ? Termeli még az óriási 
tököket? Hát a lengyelé - - a büszkesége -
megvan-e még? És a kisasszonyok? Valami 
magyar atyafiság révén rokonuknak tekintet¬ 
tek a lányok és sokat elbolondozgaitunk «anno 
dazumall», mint Prakovy bácsi mondaná a 
dátumra, a mely nem jut az eszébe. 

Másnap tehát kiutaztam Prakovyékhoz a 
viczinálison, a mely azóta kiépült és a kis 
falusi állomáson leszállva, már messziről meg¬ 
pillantottam a jegenyefákat, a melyek sok 
mindent susogtak nyári estéken - - «anno da 
zumall.D A falu felé ballagva, észrevettem, 
hogy a toronynak új bádog sisakja van. Meg¬ 
halt tehát özvegy Simkóné, a ki egész életé¬ 
ben a halála utáni időre ígérte a torony¬ 
sisakot. A parasztházak garádjai mögött épen 
úgy ugattak a falusi kutyák, mint akkoriban 
és a boltajtó csengetyűje megszólalt. A Pra-
kovyék kúriája sárga volt; nem régen meszel¬ 
hették és a kapubálvány mellett, a hol azelőtt 
a lengyel szokott leselkedni az átutazó isme¬ 
rősökre, most is álldogált valaki. Egy zömök, 
szürkeszakállas, magyarruhás férfiú, a ki hosszú¬ 
szárú pipából pöfékelt és a fején piros házi-

Prakovy pedig még egyszer végignézett tetőtől 
talpig, mint a ki nem akar hinni a szemének. 

- Hát hogy van, Józsi bátyám ? - - kér¬ 
deztem. 

- Megvagyok . . . Már hogyne is volnék 
meg. üregnek se érzem magam valami túl¬ 
ságosan. Egészségem van, jó étvágyam van . . . 
Kutyabajom van, öcsém. Azaz hogy a köny¬ 
vek . . . Azok az átkozott könyvek. No de most 
ne beszéljünk a bajokról. Isten hozott nálunk. 
Kár, hogy nem irtai t-löiv. Csak egy kis czé-
dulát. Elég lett volna egy kis czédula. . . 
Itt tartottuk volna nkkor Hajnal Margitot, most 
már Bráczynét... A múlt héten volt itt a 
gyerekeivi'l. . . No, estik emlékezel .a Mar¬ 
gitkára ? 

Prakovy József annyit sem változott a tiz 
esztendő alatt, mintha az a 1iz esztendő csak 
egy napig tartott volna. Nagy vidám szeme és 
totós metszésű nevető szája a régi. Csak a 
szürkés szakállában támadt egy ezüstfehér jó¬ 
kora sáv. Mikor erre tréfás czélzást tettem, 
Prakovy röviden válaszolt: 

- A könyvek ! . . . De hagyjuk a szomorúsá¬ 
gokat. Hogy mért is nem irtai előre? Mar-
gitka még most is emlegette a tiszai kirán¬ 
dulást, a mikor a vizbe pottyantatok. Kicsit 
elhízott Margitka. No de ez asszony-szokás. 

KAMPÓ-ÁRUS A HORTOBÁGYON. — Juszkó Béla rajza. 

gyors egymásutánban hallok két lövést a fák 
között. Odasiettem. - - Megkérdeztem: 

- Nagyságos asszony szót fogadott? 
Nem töltötte meg mind a két csövet? 

- Ó nem, dehogy! hogy is gondol olyat? 
méltatlankodott az én Dianám. 

Szó nélkül nyúltam a puskájáért, s felnyi¬ 
tottam. Belenéztem a csövekbe. Mind a kettő 
be volt futtatva puskapor-korommal. 

- De iszen ebből mind a két csőből lőt¬ 
tek; itt a nyoma benne. 

Ott állt előttem szótlanul, lesütött szemmel 
és pirulva; még a kis ujját is szopta, mint 
a csínyen ért gyerek szokta. 

Ilyen bizonyítékra persze nem is gondolt. 

—Oa,m pedig, - • száz szó mint egy, — 
nem tehetek róla, - - de a hol nő is vadá¬ 
szik a társasággal, ott legszívesebben ő benne 
gyönyörködöm. 

Macska vigyen olyankor minden vadászatot. 

A PRAKOVY-KISASSZONYOK 
HOZOMÁNYA. 

Elbeszélés. — Irta Krúdy Gyula. 

Nemrégiben dolgom akadt a Nyírségben és 
miután valamennyi régi nótát végig hallgat¬ 
tam Benczi Gyulától a nyíregyházi Koroná¬ 
ban, eszembe jntott Prakovy és a Prakovy-
kisasszonyok, a kiknek ide s tova tiz esztendő 

sapka volt. Már messziről figyelni kezdett reám 
és a tekintetében az óvakodó gyanakvás egy¬ 
formán váltakozott a barátságos érdeklődéssel. 

- Itthon van Prakovy úr? - - kérdeztem. 
- Itthon . . . Azaz hogy nincs itthon, -

felelt félig ijedten, félig mosolyogva a szürke¬ 
szakállas emberke. 

- Attól függ, hogy milyen ügyben méltóz-
tatik. Irodalmi vagy művészeti ügyekben nem 
található, ezt előre is bocsátom. 

- Eokonilag jövök, - - nyugtattam meg az 
öregecskét, a ki erre kivette a hosszú szárat 
szájából és fürgén, vidáman kezdett befelé 
tessékelni a házba. 

A nyitott ámbitusról, a hol idáig egy terje¬ 
delmes szekrény mögé rejtőzködött a házi¬ 
gazda, vidám halló-zás hallatszott: 

- Kutya a macskával! Meg se ismertelek, 
kedves öcsém. Ejnye, disznó-teremtette, gyen¬ 
gülnek már a szemeim. Pedig már színházi 
üvegen is néztünk, a mióta az állomásról ki-
jöttéL Mi van ma, Laczi bácsi? Miféle sátoros¬ 
ünnep van ma? Húsvét vagy pünkösd? 

— Semmiféle ünnepnap nincs ma, — felelt 
örvendezve a furcsa öreg uracska. 

— Szamár kend, Laczi bácsi, - - kiáltozott 
Prakovy és előlről-hátulról megölelt és végig¬ 
tapogatta a vállamat, - sátorosünnep van, 
mert meglátogatott az én kedves öcsém, Laczi 
bácsi. Hamar csak, gyerünk csak . . . Azaz 
hogy fusson előre Laczi bácsi a kisasszonyok¬ 
hoz a jelentéssel. 

A kis öreg elszáguldott a ház belsejébe, 

Négy gyereke van, négy leány. De hát mért 
nem irtai? Biztosan megvárt volna. 

A házban minden régiben. A Prakovy-család 
tagjai, rokonai, ismerősei integettek felém a 
fotográfiákról és bizonyára rám ismert a para¬ 
ván is a kályha előtt, a melyet a kisasszo¬ 
nyok bélyegekkel ragasztottak tele. A szekrény 
tetején a ládikó, a melybe a szivarvéget gyűj-
£Ík az öreg honvédeknek és a szalon-asztalon 
a «Moderné Kunst» kötete talán ugyanazon 
a lapon van kitárva, a hol tiz év előtt abba¬ 
hagytuk a képek nézegetését. A csibukok ka¬ 
tonásan tisztelegnek felém a pipatóriunlról és 
biz' Isten, levendula-illat szállong a levegő¬ 
ben. A sarokban a Prakovy nagyapjának a 
kardja és a földön egy kis kötőkosár, a mely¬ 
nek gombolyagjával egy piros-szallagos kis 
czicza játszadozik. Egy-két perez múlik el és 
már jönnek a Prakovy leányai is. (Mindig 
híresek voltak arról, hogy gyorsan öltöz¬ 
ködnek.) 

Leányfélén inkább meglátszik a változás, a 
mit az idő okoz, de azért a. kisasszonyok elég 
takaros, derék leányok voltak még most is. 
Miczi, az idősebb, Mária-Terézia-alakjával, szen¬ 
vedélyes, lobogó tekintetével alaposan meg-
bolondíthatna sok férfiembert, kár, hogy olyan 
erősen rizsporozza az arczát. Anikó viszont a 
szomorúságra hajló férfiút boldogíthatná. Olyan 
karcsú, hogy szinte a dereka eltörésótől fél az 
ember és kék szemében, merengő arczában egy 
egész álomvilág tükröződik. («Ugyan miért nem 
is mentek férjhez ezek a leányok?* - - vetem 
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fel magamban a kérdést. Aztán nyomban 
eszembe jut a felelet is : mindig másba vol¬ 
tak szerelmesek, nem abba, a ki megkérte 
őket Tragédia ez; szegény, szivükre hallgató 
leányok tragédiája.) 

- Szervusz, - - mondja a Miczi és férfia¬ 
sán megrázza a kezem. — Szép, hogy eszedbe 
jutottunk. 

- Isten hozott, rokon, - - szólt Anikó. -
Mi sokat gondoltunk rád. 

- Az úrfi a pesti kisasszonykák lovagja 
lett, - - gúnyolódik Miczi, - a kivattázott, 
kitömött hölgyeké. 

Anikó bús mosolylyal néz a szemembe: 
- Hát igazán olyan semmit nem érők a 

falusi kisasszonyok, rokon? A tiszta szív, a 
nemes gondolkozás és az ideálizmus csak a 
falusi leányok erénye manapság, a kik semmi 
roszat nem látnak maguk körül. 

- A pesti nőknek csak a ruhájukra van 
gondjuk, - - vélekedik Miczi. - - Egész nap a 
kávéházban ülnek és az ebédet a szolgáló koty¬ 
vasztja össze helyettük. Gyermekeiket az utcza 
neveli. 

Anikó aranybarna hajában megigazítja a 
fésűt: 

- Igaz, hogy mi nem festjük a hajunkat 
és egyszerűen öltözködünk. De vájjon van-e 
illata a csinált virágnak? 

Prakovy, a ki egy perczig megdöbbenve hall¬ 
gatta a leányait, - - persze neki nem beszél¬ 
gettek soha ilyesmiről, — hirtelen összeszedte 
magát és harsány hangon felkiáltott: 

- Kutya a macskával! Fellázadnak a höl¬ 
gyek? A Csokonai Dorottyáját csináljuk tán 

végig? Egy-kettő, az ebéd után nézzetek. Kér¬ 
dezzétek meg, hogy mit szeret az én kedves 
öcsém, aztán olyan legyen az ebéd, hogy a 
király is megnyalja az ujját utána. 

- A mi konyhánkra még senki sem pa¬ 
naszkodott, - - vetette oda gőgösen Miczi. 

Anikó lágy mosolylyal sóhajtott fel: 
- Én pedig igen jól emlékezem, hogy ked¬ 

ves rokonunknak mi volt a kedves étele. 
- Hát csak okosan azzal a kis észszel, -

rendelkezett Prakovy. Laczi bácsi pedig 
üssön csapra egy új hordót. 

A kisasszonyok elviharzottak, miulán Miczi 
jelentőségteljesen megfenyegetett a mutató-
újjával, Anikó pedig a fülembe súgta: 

- Ne hidd ám azért, hogy nekünk nincs 
divatos nagy kalapunk. 

- Abtretten! - - kiabált Prakovy és sziva-
ros-ládát vett elő a fiókból. - - Tengersok ba¬ 
jom van ezekkel a leányokkal, pajtás. Felfor¬ 
gatnák az egész házat, ha nem állnék a sar¬ 
kamra. De hát mit is csinálnék nélkülük ? 
Vájjon mit is csinálnék? 

Jókedvűen pipázgattunk egy darabig. Pra¬ 
kovy néha nyugtalankodva nézegetett az üveg¬ 
ajtóra. 

- Soká jön az a Laczi bácsi! - - düny-
nyögte többször, míg végre megkérdeztem, 
hogy ki légyen voltaképen az a Laczi bácsi? 

- A lengyelem! felelt odavetőleg, de 
igen nagy önérzettel Prakovy. - - A régi len¬ 
gyelem meghalt, sokat ivott szegény. Hát új 
lengyel után kellett nézni. Nem maradhattam 
lengyel nélkül. Hisz addig is az én házam 
volt az utolsó a vármegyében, a hol lengyelt 

tartottak. Kár, hogy nincs fiam. Mert annak 
is meghagynám, hogy mindig tartsa a lengyelt 
a házánál. Ne veszszen ki ez a szép magyar 
úri-szokás. No de majd hozományba adom 
valamelyik lányomnak. 

— Hiszen Laczi bácsi nem is lengyel? — 
vetettem közbe. 

- Az mindegy. A régi lengyelem se volt 
már valódi. Nem lehet már igazi lengyelt 
kapni. Elpusztultak azok, mint a vitézkötés. 
De hát mégis csak lengyel Laczi bácsi, mert 
erre szegődtetem. 

- Hát azelőtt mi volt? 
- írnok volt a vármegyénél, de a keze 

reszketni kezdett, hát beállott hozzám. Jeles 
ember, nagyon jeles ember. Kár, hogy rit¬ 
kán józan. De már épen ezért jó ő len¬ 
gyelnek. 
« Prakovy jó darabig magasztalta még a len¬ 
gyelét. Előadta szokásait, mondásait, tréfáit. 
Jóizű nevetéssel regélte egy nemrégen meg¬ 
történt keresztelő lefolyását, a hol a lengyel 
szakáilát az asztalhoz pecsételték... S így 
telt csendesen az idő. 

Ekkor eszembe jutott nekem a fogadtatás a 
kapunál, a lengyel gyanakvása az irodalomra 
és művészetre és szóba hoztam ezt Prakovy 
előtt. 

Prakovy nevető arcza elkomorodott. 
- A könyvek, — mormogta szomorúan. -

A könyvek miatt kell megválogatnunk a ven¬ 
dégeket. Eosz idők járnak Magyarországon, 
nem lehet mindenkit vendégül látni. A köny¬ 
vek miatt. 

- Miféle könyvek miatt ? - - kérdeztem. 
- Ej, hát az irók könyvei miatt. Az Írók¬ 

nak mostanában nagyon roszúl megy a dol¬ 
guk. A legtöbb éhezik, nyomorog. Hallom, 
hogy még a legelsőknek sincs rendes lakása. 
Hát ezen a példátlan állapoton akarnak segí¬ 
teni a szerkesztők, a kik a hazafias magyar 
közönséget felkeresik. Ok eladják az irók köny¬ 
veit csekély havi részleifizetésre, a nélkül, hogy 
maguknak a legcsekélyebb hasznot lehúznák. 
Még az útiköltséget is a saját zsebükből fe¬ 
dezik. 

- Nos és a szerkesztők elől bújt Józsi 
bácsi a szekrénybe? 

l'rakovy megzavarodva simogatta a sza-
kállát. 

- Megvallom, hogy egy kicsit félek a szer¬ 
kesztőktől . . . Igaz, a mi igaz, mulatságos, jó¬ 
kedvű fiúk egy tői-egyig. Én már csaknem vala¬ 
mennyit ismerem, mert azért, hogy itt a világ 
háta mögött lakom, Prakovynak a híre mesz-
szire eljut. Tudják azok a szerkesztők, hogy 
egy Prakovynak a nemes szivére, a hazafias¬ 
ságára mindig lehet számítani, ha a hazai iro¬ 
dalom megmentéséről, az irók felsegélyezésó-
ről van szó. Egy Prakovy mindig tudja, mi¬ 
vel tartozik a nevének. Bár csak egyszerű 
köznemes vagyok, de a szerkesztők odavet¬ 
ték a nevemet a főpapok és főurak neve 
közé. 

Hát így volt ez sokáig. A szerkesztők jöt¬ 
tek, mindig más szerkesztők jöttek és én segí¬ 
tettem, a meddig lehetett a hazai irodalmon. 
Megrendeltem mindenféle könyvet, a mit csak 
elibém adtak. Igaz, hogy magam nem igen 
olvasgatok, gyengék a szemeim. De a szer¬ 
kesztők erre azt felelték, hogy jók lesznek 
azok a könyvek még a lányaim hozományá¬ 
nak is. No, mondtam, ez már igaz. Aztán oly 
csekélység az a részlet. Havonkint alig egy 
pár korona. Egy Prakovy csak nem fog meg¬ 
rémülni néhány koronányi áldozattól! 

És én nem is rémültem meg évekig. De 
most már nem merek a szerkesztők elé ke¬ 
rülni. Annyi részletet kell fizetnem, hogy a 
fejem beleszédül, midőn reá gondolok. Pajtás-
kám, ha azok a könyvek nem volnának, bizony 
boldog ember volnék. Egy Prakovy is kidől, 
a mikor nem bírja tovább . . . Pajtáskám, sze¬ 
líd ember vagyok, de őszintén megvallva, 
kicsit haragot tartok a hazai Írókkal. Sok kel¬ 
lemetlenséget okoznak a könyveikkel. Gyere, 
megmutatom a könyveimet. 

Prakovy felállott és az ámbituson végig egy 
kamara-féle helyiségbe vezetett Ott voltak 
könyvek, szépen bepakkolva, a mint a posta 
meghozta őket. Tele volt könyvekkel az egész 
kamara, a por belepte őket. 

Prakovy a legközelebb fekvő csomagra mu¬ 
tatott 
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Ezt a múlt hónapban rendeltem. Bizony 
nem is i§ e n t u d o m ' n oS7 micsoda könyvek 
vannak benne. De hát az iró özvegye volt itt 
személyesen, tetőtől-talpig gyászruhában és azt 
mondta, hogy öt hozzám küldték. Csinos kis 
nenyecske volt különben az özvegy, szép bár¬ 
sonyos pillantásának bizony nem tudtam ellent-
állani. Hát ezt még nem is nagyon sajnálom... 
De a többi, a többi, az megharagít, ha látom. 
Valami Mikszáth nevű kölcsönkérte az ezüst¬ 
fejű pálczámat a helybeli kutyák ellen. Jó 
volna, ha szólanál neki, ha Pestre mégy, hogy 
küldené vissza a pálczámat. . . 

Anikó kipirulva közeledett felénk: 
— A hozományt mutogatod, papa? Ugy-e, 

-szép hozományunk van, rokon? A leves az 
asztalon van. ' 

MÁRIA LUJZA. 
Közeledik már a Mária Lujza napja is. 

A históriai események százra forduló határ¬ 
pontjánál ezúttal az ő alakja kerül előre. Nem 
nagy jelentőségű, az bizonyos, de olyan vo¬ 
natkozások közé van keverve, melyek minden¬ 
képen reá is kihatottak s jobban odahelyezték 
ez érdeklődés középpontjába, mintha mester¬ 
séges eszközök által akarta volna ezt a szen-
zácziós hőfokú érdeklődést elérni. Mária Luj¬ 
zát a bécsi udvarban egyszerű nyárspolgár 
kisasszonynak nevelték s ez a nevelés, mely 
egyezett az ő temperamentumával és lelki haj¬ 
landóságaival, élete végéig harmóniában maradt 
jellemével. És mégis, nincs életének egyetlen 
mozzanata házassága napjától kezdve, mely 
ne keverné őt állandóan világtörténeti jelen¬ 
tőségű szituácziók közé. Ámde, ha ez így is 
van, ő nem hibás és nem részes semmiben. 
Az ő személyisége sohasem volt irányító ha¬ 
tású az események alakulására, ellenben az 
eseményeknek volt az a hatásuk életére, hogy 
dobálták ide-oda, a legkülömbözőbb helyze¬ 
tekbe s ő, mint a forgószélbe került falevél, a 
nála hatalmasabb erők játékszeróvó lett. 

Nem csoda, ha ezt a polgári szabású, min¬ 
den különösebb kiválóság nélkül, való egyszerű 
női lelket a franczia napóleoni historikusok 
még mindig úgy búvárolják, mintha tele volna 
problémákkal és titokszerűségekkel, holott az 
a keret, melyben elhelyezkedett, volt oka ki¬ 
zárólag azoknak a lehetőségeknek, hogy a 
Mária Lujza egyéniségében problémákat keres¬ 
senek. Különben is nőről lévén szó, a pozőrö-
ket a probléma-nyomozás egyenesen rácsábitja, 
hogy itt is elképesztő bonczolásokat végez¬ 
zenek. Pedig, ha volt valaha egyszerűbb és 
lelkileg minden raffináltság nélkül való nő a 
Habsburgok között, Mária Lujza volt ezek 

között bizonyára a legtökéletesebb tipus. Szel¬ 
lemi és erkölcsi nevelése nem volt külömb, 
mint bármelyik korabeli polgári leányé. Tanult 
földrajzot, históriát, mennyiségtant, kevés köz¬ 
jogot, de legeslegtöbbet hittant. Beszélt jól-
roszul vagy hat nyelvet, pár szót magyarul is 
tudott, olvasmányai azonban egytől-egyig a 
legépületesebb és legjámborabb könyvekből 
állottak. Házi czenzorai kihúztak minden szót 
vagy lapot még a bibliából is, mely kétér¬ 
telmű magyarázatra vezethetett volna s hogy 
naivságát káros hatású iratok vagy példák 
meg ne rontsák, nem volt szabad tudnia a 
nemek kétféleségéről s nem volt szabad látnie 
környezetében még az állatok és madarak kö¬ 
zött sem mást, mint a női nem képviselőit. 
Masson állítja ezt egykorú forrásokra hivat¬ 
kozva és az ő nyomán e források kiterjesztett 
anyagából Mária Lujza kommentátorai még 
sokkal kuriózusabb dokumentumokat is feltur-
káltak. 

De az is pozitívum, hogy bármennyire ipar¬ 
kodott Ferencz császár Mária Lujzát a világtól 
légmentesen elzárni, egyben nagyon liberális 
volt hozzá: t. i. a Habsburg hatalmi hege¬ 
móniát fenyegető válságok közlésében. Mária 
Lujza még gyerek-leány, mikor tudja, hogy 
az emberiségnek van egy gonosz szelleme, 
mely ezúttal a földön jár és garázdálkodásait 
különösen a Habsburgokkal szereti éreztetni. 
Ennek a gonosz szellemnek, hol az ördög, 
hol az Antikrisztus nevet adja leveleiben, úgy, 
a miként atyjától és az udvar belső tagjaitól 
hallotta. 1809-ben, mikor az udvar Napóleon 
támadása miatt Bécsből Magyarországra kény¬ 
telen menekülni, az itt időző Mária Lujzának 
nincs forróbb vágya, minthogy bárcsak minél 
hamarább teljesedne be az a jóslat, mely Na¬ 
póleonnak a kölni «Vörös rák» vendéglőben 
leendő közeli halálát hirdette. A lélekbúvárok 
ennél a pontnál meg szoktak állapodni és 
szembehelyezik, mint rejtélyt azzal a ténynyel, 
hogy Mária Lujza e levelek és ezen átkok 
megírása után nemsokára a Napóleon felesége 
lett. Hát az bizonyos, hogy Mária Lujzának 
eme kiszólásai nagyon is őszinték és érzékeny 
szerelmi nyilatkozatoknak épenséggel nem te¬ 
kinthetők. De hjszen Mária Lujza nem is volt 
szerelmes Napóleonba s az a házasság, mely 
közöttük létrejött, nem az ő akaratából, ha¬ 
nem Ferencz császárnak a parancsából történt. 
A wagrami csata után az osztrák diplomáczia 
és maga Ferencz császár is ezzel az expedi-
enssel vélték legjobban a Napóleontól jövő 
veszedelmek elhárítását s habár ez a házasság 
nem egyezett meg a Ferencz császár Ízlésével 
és a Habsburg hagyományokkal, de megegye¬ 
zett azokkal a politikai érdekekkel, melyek 
az áldozatot követelték. Mária Lujza, az en-
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gedelmes, a jó és a parancshoz szokott gyer¬ 
mek, így lett a felesége Napóleonnak, a kit 
ezideig személyesen nem ismert és sohasem 
látott s a kivel, mikor mint törvényes neje 
Compiégneben végre találkozott, az első látás, 
az első szuviik után nem sokkal valósággal is 
nejévé lett. 

• Lázadóbb egyéniségű nő, kinek lelkét a 
családi előítéletek hasonlóképen eltöltőitek 
volna, erre a szerepre aligha vállalkozik, de 
Mária Lujzában efféle erőteljes jellemvonások 
sohasem voltak. Ő csakhamar beletalálta ma¬ 
gát új életviszonyaiba is s mivel alapjában 
polgári lélek lakozott benne, semmi fogékony¬ 
sága nem volt a Napóleon hatalmas lángelmé¬ 
jének átértésére. Jól megfért mellette és boldo¬ 
gan élt vele azzal a sohasem túlzó, de min¬ 
dig mértéket tartó érzéssel, mely az átlagos 
polgári vonzalmak kísérője, de mikor úgy for¬ 
dult a helyzet, hogy Napóleontól válnia kel¬ 
lett s francziaországi tartózkodását a bécsivel, 
majd az olaszországival kellett felcserélnie, 
nagyobb lelki rázkódtatások nélkül megtette 
ezt is, mert végtére ő csak eszköz volt. De 
nemcsak az által, hogy a politikiai érdek öt 
erre kényszerítette, hanem jellemének sekélyes 
voltánál fogva is. Napóleon elbai, majd szent-
ilonai száműzetése után épen úgy beletalálta 
magát az újonnan keletkezett viszonyokba, 
mint akkor, midőn nejévé kellett lennie. Sőt 
lelke mélyén és Neipperg gróf oldalán talán 
jobban meg volt elégedve, mint Napóleonnal 
való házasságával, mely folytonos nyugtalan¬ 
ságot és ijedelmet hozott számára. És ennél 
a pontnál ismét olyan probléma elé jutottunk, 
melyet száz év óta különbözőképen kommen¬ 
tálva, különböző megvilágításokban tárnak fel, 
a nélkül, hogy ebben a problémában a szemé¬ 
lyektől független természeti törvényeket keres¬ 
nénk. A Napóleon-irodalom még ma sem tért 
napirendre a Mária Lujzának Neipperg gróf¬ 
fal való házassága fölött. Kutatják: mi lehe¬ 
tett az oka, hogy a jelentéktelen gróf mélyebb 
vonzalmakat tudott Mária Lujza lelkében fa¬ 
kasztani, mint a világhódító és az akarat-zse¬ 
nialitásban páratlan Napóleon. Kutatják száz 
év óta már és mindig vitáznak fölötte, holott 
ez a probléma csöppet sem indokoltabb an¬ 
nál, mikor azt a kérdést vetik fel, hogy a ter¬ 
mészet világában micsoda okok eredményezik, 
hogy a nőstény az egyik hímet a másiktól 
megkülönbözteti. Mária Lujza polgári leiké-
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nek körülbelül a Neipperg egyéniségében levő 
sajátságok tárták fel azt az eszményt, melyet 
minden nő a férfiben keres. Felelősségre ezért 
épen úgy nem vonható, mint bármely más 
nő vagy férfi, a ki a maga számára való érté¬ 
kelést a társadalmi értékek nagyságának mel¬ 
lőzésével cselekszi. Ez a probléma nem a Má¬ 
ria Lujza kivételes esete, hanem a nemek vi¬ 
szonyának örök problémája, melyek nélkül a 
végtelen sokaságu példákból nem tudnók meg¬ 
érteni a Madách Imre, Petőfi, Vajda János, 
Csokonai szerelmi tragédiáit sem, holott ők 
is kiváló emberek voltak s még sem találták 
fel a nőben kiválóságuk méltó elismerőjét. 

Z. 

MISS RANDOLPH UTAZÁSA. 
REGÉNY. (Folytatáí.) 

Irta C. N. és A. M. Williamson. 

Ez az a hely, melyet bájos úrnőm már rég-
óvá szeretne látni. Nem csodálnám, ha egész 
múltját csak előkészületnek tekintené, mely¬ 
nek egy a végczélja: Szirakuza megtekintése; 

annyira elfoglalta egész lényét a város me 
látogatásának gondolata. Királyi elhatározás!" 
hogy Szirakuzában időzik egy darabig és ehn^ 
reng a multakon a kőbányákban, a hol hétez 
görög vitéz sínylődött szomorú rabságban éi 
a szirakuzai szépek piros napernyők alatt e 
látogattak hozzájok gúnyolódni vagy szégyen-
kezes nélkül csodálni férfias magatartásukat 
A látnivalók jegyzékébe felvette Miss Eandolph 
a Dionysius Fülét is, valamint a görög és római 
színházakat, sőt megszerezte egy különös, Dánt 
poklába illő, Hadeshez hasonlító szirtódúnak 
fényképét, mely, elég helytelenül, II Paradiso 
elnevezést nyert. Kirándulást tervezett a kia 
Anapo folyón, hogy annak forrásánál a papy-
rus-cserjéket lássa és a sötétkék tócsát, mely¬ 
ben ékszerként ragyogó halacskák úsznak-
azonkívül különféle gyalog- és automobil¬ 
kirándulásra gondolt, melyek szükségessé tet¬ 
ték volna, hogy legalább egy hetet töltsön a 
Villa Politiben. Én azonban szilárdul elhatá¬ 
roztam, hogy egy órával sem fogja megtoldani 
azt a két napot, melyet amúgy sem szívesen 
szabtam ki részére. Nem mondhatom ugyan 
hogy Szirakuza nem érdekelt, sőt ellenkezőleg 
áll a dolog; de még inkább érdekelt — és ér¬ 
dekel most is — Miss Eandolph személye és 
saját titkos terveim kivitele, melynek sikerét 
legjobban az mozdíthatja elő, ha rokonszen¬ 
vező anyám segítségére támaszkodhatom. Ne¬ 
kem igyekeznem kellett, hogy mentül előbb 
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Taorminába jussak el és már ott lehessek, a 
mikor a mama megérkezik. Nagyon természe¬ 
tes, hogy a semmit sem számító Brown aka¬ 
ratát nem érvényesíthettem Brown úrnőjének 
akaratával szemben. Csupán czélozgattam arra, 
hogy állítólag nagyon sok fehér homok van 
Szirakuzában és a forróság is igen nagy. Oda-
vetőleg felemlítettem még, hogy a város né¬ 
melyik hoteljében egerek tanyáznak. Nagy csa¬ 
pás volt hallanom, hogy Miss Eandolph sze¬ 
reti az egereket; de némileg felbátorított Mary 
néninek iszonyodást jelző «0h !»-ja, melytől 
reményem újra éledt. 

Hogy egy pillanatnyi időt se veszítsünk, a 
szirakuzai útról letértem és olajfákkal borított 
halmok között vezető fehéres mellékúton a 
görögök hajdani erős vára, Euryelus felé tar¬ 
tottam, mely valamikor azt a nagy fensíkot, 
hol a gyönyörű Szirakuza emelkedett, mint 
nyugati végpont védelmezte. Te, ki nálamnál 
jobban ismered Thukydidest, valószínűleg ala¬ 
posan tudod mindazokat a nagyérdekű ese¬ 
ményeket, melyek ott fent Krisztus előtt négy¬ 
száz évvel végbementek; de bájos úrnőm kény¬ 
telen volt az én ajkaimról lesni a tudományos 
ismeret morzsáit és igen mulattató volt látni, 
milyen tisztelő érdeklődéssel nézte a tökéletes 
jókarban fenmaradt élelmiszerraktárakat, a föld¬ 
alatti folyosókat és a titkos kaput, a honnan 
az ostromlóit vár őrsége ki-kirohant, míg egy 
áruló ki nem nyitotta az ellenségnek. Egy to¬ 
rony tetejéről, mely egymásra halmozott kövek¬ 
ből épült, az Etna és a lábánál elterülő Taor-
mina felé mutattam e szavakkal: «0tt, ott fek¬ 
szik Sziczilia legszépségesebb helye!» így sike¬ 

rült MissBandolph figyelmét az óhajtott irányba 
terelnem-

Négy óra volt, mikor végtére Szirakuzába 
értünk, de ekkor még a városba elvittem úr-
nőmet'és nagynénjét egy pillantást vetni Are-
thusa forrására; és csak ezután kocsiztunk a 
kertbe, melynél csodásabb nem lehet széles e 
világon. A Villa Politi kettős kertjét értem. 
Kettős az, mert fönt, az erkélyes hotel magas-
sá"ában virágok díszlenek és rengő olajfák hul-
lámzanak, míg lent, nagyon mélyen lent a kí¬ 
sérteties kőbánya fekszik, melynek tragikus 
arnyékú fáin csillagokként tündökölnek a na¬ 
rancsok aranyos gömbjei. A latomia földalatti 
kert. Midőn fent a szinpompában ragyogó virág¬ 
ágyak a déli nap hevében tündökölnek, lent a 
fehér virágú narancsfák alatt mindig hűvös fél¬ 
homály uralkodik és zöldes fény dereng, mintha 
a tenger mélyén fekvő kertben volnánk. 

A kőbánya, melynek mély, repkénynyel és 
biborszinű bougainvilleákkal befutott falai végig 
fehérek, óriási kiterjedésű, szabálytalanul ka-

vei több valóság rejlik a mythológiában, mint 
a történelemben. Hej, láttuk a sziklákat, me¬ 
lyeket Ulyssesre dobált Polyphemus; láttuk 
Acis szerelmeinek színhelyét, és a hol csak 
jártunk, mindenütt, jelezve a követendő irányt, 
az Etna fehér kúpja lebegett előttünk. 

Végtére a tengerparton fekvő kis Giardini 
állomásra bukkantunk, mely legközelebb van 
Taorminához. Ez utóbbi néhány száz lábbal 
nagyobb magasságban fekszik a hegyháton. 
Kitűnő út, melyet fokozatosan emelkedő kanya¬ 
rulatok képeznek, majd feljebb vezet a szikla¬ 
fal mentében, és a Napier azt — mint rendes 
körülmények között - - óránkénti tiz mért-
földnyi sebességgel futotta meg, minden eről¬ 
ködés nélkül, sőt gyorsabban is haladhatott 
volna, csak akarnom kellett. Abban a mérték¬ 
ben, a mint feljebb emelkedtünk, mind tün-
dériebbé lett a kilátás és a partvonal éjszak¬ 
déli irányban mindinkább kifejlődött a tekintet 
előtt. Alig három mértföldnyi út a város kapu¬ 

sén illatozó virágokkal, minők a paradicsomban 
fakadhattak. Most már száműzték a szerzetese¬ 
ket, de megmaradt kertjök és egykori otthonuk, 
a hol oly érdekesek a szép keresztfolyosók, a 
hosszú homályos korridorok, melyek falait 
szentek képei díszítik, a téglaburkolatú czellák 
és a mély ablakok, most vendégszeretettel tár 
kaput az idegeneknek. 

Mary néni el van ragadtatva a San Dome-
nicótól, mert a tulajdonos igazi élő herczeg. 
Még bájos úrnőm is azt mondja, hogy ezen a 
helyen úgy érzi magát, mintha tündérvilágban 
élne. Csak jönne holnap a jótékony tündér is, 
hogy varázspálczájával érintve Brownt, átvará¬ 
zsolná oly hőssé, ki méltó a tündérmesében 
szerepelni és képes meglágyítani a királyleány 
szivét. Mit gondolsz, be fog ez következni? 
Bármint forduljon ügyem, jól esett, hogy eze¬ 
ket megírtam neked. Ha minden jól megy, 
majd sürgönyzök. Azt hiszem, ma éjjel keveset 
fogok aludni. Mihelyt remélhető, hogy édes 
anyám megérkezik, elmegyek Santa Marghe-
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nyargó; itt-ott könnyű híd vezet el fölötte, és 
a hotel épen a szélén emelkedik. Messze távol¬ 
ban fekszik Szirakuza, gyöngyös csíkként a ten¬ 
ger sötét indigókékje előtt. Leszálltunk a lato¬ 
mia mélyébe és legtitkosabb rejtekeit bejártuk. 
De mikor egy koponyahalmazra akadtunk, Mary 
néni vitézül meghátrált. A megkínzott görögök 
hazajáró leikéitől kezdett félni és hogy el ne 
tévedjen a kőbánya tömkelegében, követelte, 
h°gy kisérjem a halandók birodalmába, 

A következő napon nagyon sokban eleget 
ettünk Miss Eandolph szive vágyainak, de nem 

mindenben. Taormináról oly csábító képet fes-
ettem neki, hogy ott kárpótlást vélt találni 

fokért, a miket nem nyújthattunk neki Szira-
KUzában, és nem ellenezte, hogy másnap ez 
utóbbi helytől elszakítsuk. 

Mai utazásunk a paradicsomban való kószá-
ks volt. Narancsligetek között kanyargott az 
«, a tengert láttuk lábaink alatt csillogni, he-
pek meredeztek mellettünk ég felé, minden 

elkedés tetejét romok koronázták, melyek 
>«szke épületek voltak hajdan, mikor még fia-

11 volt a világ. Úrnőm kijelentette, hogy csak 
mai reggel folyamában ismerte fel, mennyi-

jáig vitt bennünket. Taormina tulajdonkép 
egyetlen hosszú utcza; egyik végén a Times, 
a másikon a San Domenico. Egyszerű szi-
cziliai falu, normann kúttal és düledező palo¬ 
tákkal, de története visszanyúlik Görögország 
legvirágzóbb korszakába. Fölötte pompás ma¬ 
gaslaton az ódon Castello emelkedik, még bel¬ 
jebb és magasabban a vadregényes Mola falu 
kandikál le a völgy fölötti hegyszakadék szélé¬ 
ről. Húsz mértfölddel odább az Etna imponáló 
kúpja fehérlik. A vidék elbűvölő szépségű és a 
legékesebb drágakő benne az ó-kori görög szín¬ 
ház. Fel kell tennem, hogy sehol a világon 
nem egyesült a természet és a legnemesebb 
művészet, mely valaha ékítette a földet, ennél 
tökéletesebb képpé. 

Az a hely, melyet Miss Eandolph pihenőül 
választott, nem esik ezen a képen kívül, hanem 
egy része annak. Ötszáz esztendőn át klast-
romúl szolgált. Milyen jól értették azok a jó 
öreg barátok, hogyan élhet kellemesen az em¬ 
ber. Valóságos tündérkertet teremtettek a ten¬ 
ger fölött fekvő fensíkon, honnan Sziczilia leg¬ 
szebb panorámáját tekinthetni át. Sűrűn tele¬ 
ültették narancs- és czitromfákkal és oly éde-

ritába, Sir Evelyn Haines villájába és szivemé 
kitárom a mamácska előtt. 

Kissé bohókás, de hű barátod, Jack. 

Miss Sybil Barrow levele iskolatársa 
és barátnője, Miss Minnie Hobsonhoz. 

(Edgbaston, Birmingham.) 

Santa Margherita, 
Taormina (Sziczilia), január 28. 

Kedves Min! 
Czélnélküli gunyorosság volt részedről, hogy 

ennyit kötődtél velem Honourable Mr. Winston 
miatt. Egy cseppet sem törődtem azzal, hogy 
megismerkedünk-e vagy nem. Mit bánom én? 
Ha megkapja is a czímet, mely meg fogja 
illetni, csak viscount lesz, és Lord Brighthelm-
ston még évekig elélhet. Nem azért csatlakoz¬ 
tunk a viscountesshez, hogy fiával találkoz¬ 
zunk, azt azonban nem csodálnám, ha kitűn¬ 
nék, hogy a viscountessnek valami különös 
szándéka volt, midőn felszólított bennünket, 
hogy Cannesban találkozzunk vele. Bármi volt 
a szándéka, engem szörnyűmód megkedvelt 
Eleinte rettentő jól fértünk össze, de mivel 
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római Grand Hotelben is rendezzünk ping. 
pong-partiet, de az együgyűek nem álltak rá 
Kaptam levelet Addie Johnsontól, a ki meghív 
a Kensington TWn Hall-ban rendezendő elő¬ 
kelő tánczmulatságra. Reményiem, kellő idő¬ 
ben ott lehetek és talán egy igen kedves gaval¬ 
lér kíséretében fogok megjelenhetni, a kiről 
azonban majd később lesz alkalmam bővebben 
szólni. Nagyon izgalmas jeteneteink voltak az 
utolsó napokban; csak így találhattam tűrhetö-
nek Szicziliát, mely különben meglehetősen 
unalmasnak tetszenék, mert engem a termé¬ 
szet szépségei, úgy otthon, mint külföldön, 
hidegen hagynak. Az is utálatos, hogy a na¬ 
rancs és czitrom az ember fejére hull, éjjel 
pedig kavicsokkal kell dobálózni, hogy a lár¬ 
más fülemilék elhallgassanak. Kénytelen vol¬ 
tam egész kavicskészletet tartani szobámban, 
hogy elnémítsam őket. 

Elmondtam már, mennyire boszús volt Lady 
B., mert «Jack», a mint ő nevezi, nem érke¬ 
zett Cannes-ba, hanem csak Írogatott minden¬ 
féle helyekről és mentegetődzött, mígnem Papa 
is azt mondta az ő tréfás modorában: fogadni 
merne, hogy Jack a maga szakállára csinál 
valamit. Ez a dolog egyátalában nem volt 
Ínyére a ladynak. Végtére, mikor én és Papa 
teljesen megundorodtunk Cannestól, mely 
Monte-Carlótól nagj-on távol esvén, nem lehe-

igen nehéz hozzá alkalmazkodni, csak az von¬ 
zott körébe, hogy salon-félét tartott mindenütt, 
a hol megfordultunk, és fogadott mindennemű, 
úgy angol, mint külföldi gavallérokat, kik nem¬ 
csak neki hódoltak, de nekünk is bemutatkoz¬ 
tak ; különben nem tudom, nem kértem volna-e 
már rég a papát, hogy ejtse el az egész isme¬ 
retséget. Derék öreg lady Mr. Winston anyja, 
de olykor, midőn legfesztelenebbül erezné ma¬ 
gát az ember és legjobban mulathatna, ő 
mintegy jégcsappá fagy és olyan furcsán néze¬ 
get, mintha az állatkertben valami újfajtájú 
emlős állna előtte. Ezt akarom kifejezni, mi¬ 
dőn azt mondom, hogy nehéz hozzá alkalmaz¬ 
kodni, és az utolsó körülbelül kéthónapi idő 
alatt több ízben nagyon sajnáltam, hogy papa 
és én Ígéretet tettünk, liogy vele utazunk. 
Sokkal jobban szerettem volna az utat nála 
nélkül folytatni, teszem, olyan kalauz kísére¬ 
tében, mint az a csinos legény, kit a yankee-
lánynyal együtt lefényképeztem Bloisban (a 
képet neked el is küldtem). No de sebaj, most 
már úgyis véget ért a dolog és legalább bemu¬ 
tattak nekünk egy csomó disztingvált embert, 
tehát nincs mit sajnálni. 

Papával holnap vagy holnapután vissza¬ 
megyek Nápolyba és onnan haza Angliába. 
London után vágyódom. Élek-halók a ping¬ 
pong játékért. Kértem, könyörögtem, hogy a 

SÜTEMÉNY-ÁRUSOK A NAGYMAROSI HAJÓNÁL. 

KIRÁNDULÓK A VISEGRÁDI HAJÓ FÖDÉLZETÉN. 

HOGY NYARALNAK A BUDAPESTIEK? 

tett élénk, mindannyian Rómába utaztunk. 
Épen ezt megelőzőleg írtam neked a legutolsó 
levelet. Rómában folytonosan szakadt az eső 
és egyetlenegy templomot se nézhettem meg, 
még a Szent Péter-templomot sem. Szándékunk 
volt «Jack» érkezését megvárni, de ekkor meg¬ 
kaptam a te leveledet és attól kezdtem tartani, 
hogy lehet valami igaz abban a tréfás meg¬ 
jegyzésedben, hogy dJacki) előlem igyekszik 
kitérni; ennélfogva óvakodnom kellett annak 
látszatától, hogy tán én ő utána vetem maga¬ 
mat. Elég más hal van a tengerben olyan leány 
számára, ki úgy tud horgászni, hogy valami 
jófajta pedzhesse. Mikor Lady B. neuralgiája 
nagyon kínossá kezdett válni, Nápolyt ajánlot¬ 
tuk neki és ott igen jól éreztük magunkat, de 
az öreg ladyyel nagyon sok baj volt, mindig 
vele kellett járni. Mivel pedig fejébe vette, 
hogy Nápoly után Szicziliát is látnia kell, 
addig-addig hangoztatta ezt, míg oda mind¬ 
annyian át nem rándultunk. Nekem ennyi 
mindenesetre elég lett volna, de Lady B.-nek 
most eszébe jutott, hogy van egy barátja, an¬ 
gol baronet, ki a sziget egy városában szép 
villában lakik és mindig előkelő társaságot 
gyűjt maga köré. Azt is említette a lady, hogy 
ő sokszor kapott a bárótól meghívást, és ha mi 
is hajlandók vagyunk vele tartani, pár napra 
mindnyájunkat meg fog hivatni. Gondoltam, 
tán ott is találkozunk valakivel, a kivel érde¬ 
mes megismerkedni, tehát beleegyeztem. De 
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Isőben, míg meghívásunk időpontja be nem 
K -étkezik, Palermót és Szirakuzát akartuk 

^Palermo elég élvezetes volt. Soha életemben 
n láttam annyi barna, nagy sötétszemű fia¬ 

tal embert. Mindegyiknek kis bajusza és séta-
„álczája volt, az egyiket pödörte, a másikat 
<Tvre forgatta, mialatt nézegette és bámulta a 
épeket De Szirakuzát borzasztónak találtam. 

Meeengedem, hogy elég kellemes tartózkodási 
helyéül szolgált a zsarnoknak, ki levágathatta 
ellensége fejét és magának arany szobrokat 
illíttathatott. De mai nap a zsarnokok már 
nem találnak működési teret és Szirakuza az 
ő koruk óta óriásit hanyatlott. Szinte sírtam, 
mikor azt láttam, hogy milyen nyomoiult 
fészekbe jutottunk, de Sir Evelyn Haynes meg¬ 
hívása, mely már ott várt bennünket, nem erre 
a napra hanem a következőre szólott. Meg¬ 
állapodtunk abban, hogy reggel a legelső vo¬ 
nattal indulunk; de ime sürgöny érkezett 
Lady B. számára, ki nagy izgatottsággal kérte 
Papát hogy ő is olvassa el a táviratot és mond¬ 
jon véleményt. Nápolyból jött a sürgöny, tel¬ 
jesen ismeretlen embertől, James Yan Wick 
Payne aláírással, és a mennyire emlékszem, ez 
volt a tartalma: «Szíveskedj ék engem Szira-
kuzában fogadni. Rómából jöttem ide, a mint 
megtudtam az ön tartózkodási helyét. Fiára 
vonatkozólag életbevágó fontosságú dolgokat 
kell közölnöm.» A MARGITSZIGETI FELSŐ HAJÓ-ÁLLOMÁSNÁL. 

KIRÁNDULÓK ÉRKEZÉSE EGY DUNAMENTI FALUBA. 

Lady B. szobájából. Felugortunk és az ablak¬ 
hoz rohantunk, a hol már a lady is megjelent 
sírva, Mr. Payne-nel a háta mögött és behívott 
bennünket. Bementünk hozzá és meghallgat¬ 
tuk Mr. Payne igen bonyolódott előadását. 
Annyit csakhamar megérthettünk, hogy Ho-
nourable Mr. Winston gépkocsiját, úgyszintén 
óráját a saját ehauffeur-je ellopta (az órát 
Mr. Payne a zálogházban kiváltotta és Lady B. 
előtt fel is mutatta); sőt a ruhát is elvette tőle 
a chauffeur és így valószínűleg meg is gyil¬ 
kolta. Lady B. a fiától már rég nem kapott 
levelet; ezt mindig azzal magyarázta, hogy 
Honourable John sok utazgatása alatt a leve¬ 
lek elhányódtftk: most azonban átlátta, hogy 
bizony valami szerencsétlenség is történhetett. 
Mindez irtóztató zavaros és izgató volt és mi¬ 
alatt Papa Lady Brighthelmstont megnyugtatni 
iparkodott, én Mr. Paynetől követve, kiléptem 
a verandára, hogy nyugodtan megbeszéljük a 
történteket, mert én nem vesztettem el a feje¬ 
met. Bámulatos detektivtehetséget fedeztem fel 
a fiatal emberben és néhány adatból, melyeket 
egy vele baráti viszonyban álló amerikai fiatal 
leányról és ennek középkorú nagynénjéről, ki¬ 
ket a chauffeur elámított, velem közölt, azt 
kellett következtetnem, hogy arról az útitársa¬ 
ságról beszél, melyet én is láttam Bloisban, 
csakhogy akkor más kocsin jártak és ez a 

Lady B. el nem gondolhatta, mit jelenthe¬ 
tett mindez, de komoly aggodalmak töltötték 
el és mi kíváncsiak voltunk. Papa a ladyvel 
egybevetette a vonatok időpontjait és arra a 
felfedezésre jutott, hogy nem indulhatunk az 
első vonattal, mert különben elszalasztjuk a 
titokzatos Mr. Paynet; elhatároztuk ennélfogva, 
hogy megvárjuk a legközelebbi vonatot és erről 
Nápolyba sürgönyértesítést küldünk. 

Reggel, a mily korán csak lehetett, meg is 
érkezett Mr. Payne. Én a hotel verandáján áll¬ 
tam, indulásra készen, utazó ruhában, hogy 
azonnal vonatra ülhessek. Mikor egy idegen úr 
felrohant a lépcsőn és Lady Brighthelmston 
után kérdezősködött, képzelheted, hogy jól 
megnéztem őt, ámbár úgy tettem, mintha tel¬ 
jesen el volnék merülve Guy Boothby egy rend¬ 
kívül érdekes könyvének olvasásába, mely ta¬ 
gadhatatlanul nagyszerű. Fiatal ember lépett 
be, kiben első tekintetre amerikaira ismertem. 
De igen csinos és előkelő megjelenésű. Szőke, 
magas, simára borotvált, okos kifejezésű arcz-
czal és tengermélyséyű szemekkel. Bebocsátot-
ták, de mivel Lady B. szobájának egyik ablaka 
a verandára nyílik és ennek függönye csak 
félig volt leeresztve, onnan, a hol ültem, hall¬ 
hattam a beszélők hangját és megismertem úgy 
a ladyét, mint a fiatal emberét. Épen a midőn 
Papa hozzám lépett éa tudakozódott, hogy meg¬ 
jött-e a titokzatos úr, fojtott sikoly hallatszott 

A SVÁBHEGYI FOGASKEREKŰN FÖLFELÉ. 

H O G Y N Y A R A L N A K A B U D A P E S T I E K ? 
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találkozásunk — mint Mr. Payne-t figyelmez¬ 
tettem — hamarább, már akkor esett, mikor 
semmi tragikus esemény nem történt. Mr. Payne 
is úgy vélekedett, hogy a személyazonosságra 
nézve nem tévedek, mire én, hogy teljes bizo¬ 
nyosságot szerezzek, felsiettem a lépcsőn és 
egyik még nyitva álló ládámból kiszedtem an¬ 
nak a kodak-képnek a negativját, melyet Blois-
ból elküldtem neked. Együtt nézegettük a ko-
dak-hártyát és mindketten fogtuk egy-egy végét, 
hogy össze ne kunkorodjék. Egyszerre 3VTr. Payne 
felkiáltott: «Ime, ez itt az a gazember!» Annak 
idején az illetőt nagyon is jóképűnek találtam, 
de most egészen más benyomást tett rám a 
negatív kép és meg kellett engednem, hogy 
bizony gyilkosra is vallhat az. Ajánlottam, mu¬ 
tassuk meg a felvételt Lady B.-nek; de ez már 
úgyis teljesen magánkívül volt és Mr. Payne 
úgy vélekedett, hogy nem czélszerű idegeit 
még jobban felkorbácsolni, mert ekkor tán kép¬ 
telen lenne útrakelni. Ő, — Mr. Payne — ha 
tudta volna, hogy Taorminába készülünk, bizo¬ 
nyára nem Szirakuzában, hanem Taorminában 
csatlakozott volna hozzánk, annál is inkább, 
mert értesülése szerint ugyanoda érkezett a 
múlt éjjel Miss Eandolph, az a felfuvalkodott 
amerikai lány, nagynénjével együtt, még pedig 
a Mr. Winstontól lopott kocsin, melyet még 
mindig az a gonosz chauffeur kormányzott. 
Mr. Payne elmondta még, hogy Rómából meg-
irta New-Yorkba a leány apjának, milyen alá-
való csaló kezébe került a miss, minek folytán 
az apa azon a napon, midőn a levelet vette, 
útrakelt, hogy mentse, a mit még menteni 
lehet, egyszersmind sürgönyzött Mr. Payne-
nek Rómába, de a sürgönyt Nápolyba kellett 
továbbítani, így aztán ők ketten nem találkoz¬ 
hattak és Mr. Payne csak annyit tud, hogy az 
öreg úr nyomról-nyomra követte lányát. Ná¬ 
polyban hallotta róla, hogy Palermóba ment, 
tehát most ő is edautazott. Ha itt azt mond¬ 
ják neki, hogy lánya megint odább állt, és 
megtudható a hotel személyzetétől, hogy hová, 
valószínűleg nem fogja megvárni a rendes vo¬ 
natot, hanem különvonatra ül. Mr. Payne őt 
erre képesnek tartotta, ép azért ajánlotta, hogy 
a legközelebbi vonaton Lady B. is Taormi¬ 
nába induljon, hol aztán valamennyi érdek¬ 
lődő szembesíthető a chniiffeur-rel és ez egy¬ 
szerre le lesz álczázva. Érdeklődők alatt ön¬ 
magát, a ladyt és azt a newyorki Mr. Ran-
dolphot értette. Én ezt a dolgot roppant érde¬ 
kesnek találtam és jelen .-áthajtottam lenni, 
mikor a vadat minden oldalról körülfogják. 
Ez az óhajom — úgy látszott - - Mr. Payne-
nek is ínyére volt, minthogy már nagyon 
összebarátkoztunk, hisz olyan rokonlélek ő sok 
tekintetben és annyi előkelő embert ismer min¬ 
denhol. A Duke of Burford kebelbarátja, ép 
úgy a csinos Lord Lane, a ki után te bolon¬ 
dultál tavaly és mégsem tudtál megismerkedni 
vele. De talán még meglesz ez is. Ki tudja a 
jövőt ? 

(Vége következik.) 

A HÉTRŐL. 
Blcriot. A kulturhistória följegyezte és mindnyá¬ 

jan tudjuk, hogy a könyvnyomtatást Gutenberg 
János találta föl, a zsebórát Helle Péter, a puska¬ 
port Schwarz Berthold, a gőzvasutat Stephenson, 
a gőzhajót Pulton, a ballonnal való fölszállást a 
Mongolftcri testvérek, a villámhárítót Franklin 
Benjámin, de vájjon tudni fogják-e száz esztendő 
múlva az emberek, vagy lesz-e módunk nekünk 
magunknak is föltétlen bizonyossággal megtudni: 
kinek köszönheti az emberiség egy egész nevezetes 
csoportját azoknak a találmányoknak, a melyeket 
ez a mi korunk ad a fejlődésnek. Közöttük olya¬ 
nokét, a melyeknek az értéke bőven elegendő ára 
egy név halhatatlanságának. Hogy csak a legnagy¬ 
szerűbb dolgot említsük: Ki lesz vájjon az, a kit 
az emberi repülés problémájának megoldójául fog¬ 
nak megállapítani ? Mert hogy maga a probléma 
már megoldatott, ezt több joggal lehet állítani, 
mint tagadni. Valóság ugyanis, hogy különböző 
szerkezeteken már egész csomó ember utazgat sza¬ 
bott irányban és meghatározott czéllal a levegőben. 
És ha az instrumentumaik még nem alkalmasak is 
arra, hogy a levegőben való közlekedés közkeletű 
szerszámai legyenek, a teljesítő képességük már 
ebben a mostani, primitív formájukban fölülmúlja 
a Gutenberg első nyomtatógépéét vagy a Fulton 
első gőzhajójáét. A mai valóság tehát elfogadható 
alapja lehet annak a megállapításnak, hogy a kor¬ 
mányozható légi közlekedés problémája már meg¬ 
oldatott. És ha ezt a megoldást, megállapítást el¬ 
fogadjuk : ki az, a kit a már csak fejlesztésre váró 
gondolat atyja gyanánt tiszteljen majd az emberi¬ 
ség ? Bleriot franczia levegőjáró volt az első ember, 
a kinek sikerült átrepülnie a La Manche csatorna 
fölött az európai kontinensről Angliába. Egyáltalá¬ 
ban nincs azonban kizárva annak a lehetősége, 
hogy egy második próbájával kudarczot vall, a 
minthogy igen könnyen megeshetik, hogy angol 
kollégája, Latham, a ki kétszer is a vízbe zu¬ 
hant, a jövő héten szerencsésen át'endül Doverből 
Calaisba. Azt is tudjuk, hogy a két Wright meg 
Henry Fahrmun már jelentékenyen nagyobb, szabott 
irányú légi utakat megtettek, mint a mely most 
Bleriotnak sikerült. Melyiket illeti a babér ? A ré¬ 
gibb kor feltalálójának elég szerencse volt, ha föl¬ 
talált valamit. Ma még arra a külön szerencsére is 
szüksége van, hogy egy sereg hasonló képesítésű 
társa közül őt emelje ki a dicsőség I 

•x 
Sírd királyok. A legegyszerűbb és a legelemibb¬ 

nek látszó kérdések között is oly hihetetlenül kevés 
van, a melyre teljes határozottsággal tudnánk vá¬ 
laszolni. A mi azonban nem az emberi tudás rop¬ 
pant határozottságát jelenti, hanem csak azt, hogy 
ezen a földön szinte minden relatív: lelkét, termé¬ 
szetét, erkölcsét a körülményektől kapja, ezek sze¬ 

rint rósz vagy jó, irigylendő vagy szánalomra 
méltó. Van boldog sírás és van szomorú nevetés, 
van szerencse, a mely pusztít és van szerencsétlen¬ 
ség, a mely fölemel. Az ember nem kívánhat ma¬ 
gának olyan jót, a mely a körülmények alakulásá¬ 
nak erejéből vesztét ne okozhatná és nem érhet 
bennünket olyan katasztrófa, a melynek a hatása 
végső eredményében az életünk mórlegén a nyere¬ 
ségek tételei között ne szerepelhetne. A nagy bi¬ 
zonytalanság, a mely valamennyiünk sorsát födi és 
valamennyiünk útjának végét homályban tartja, 
igaz értékében ismeretlen mennyiséggé teszi az 
életnek minden mozzanatát. Az események nagy¬ 
szerű, a szó szoros értelmében fejedelmi példákat 
állítanak elénk e borús igazság megbizonyítására. 
Királylyá lenni bizonyára a legdicsó'ségesebb dolog, 
a mit a sors embernek megadhat. Jelenti a legna¬ 
gyobb elképzelhető teljességét mindannak, a mit 
emberi vágy magának elálmodhatik : fényt, gazdag¬ 
ságot, hatalmat, hódolatot, nevének halhatatlansá¬ 
gát. Hatalmas ambicziók a vérnek egész tengerét 
áldozták ezért a legnagyszerűbb emberi sorsért és 
ime láthatunk embereket, a kik reszketve, sírva 
lépnek a trón magasságába, tele igaz rémülettel és 
őszinte fájdalommal. Alig néhány esztendő alatt a 
második síró trónfoglaló jelenik meg a világ előtt. 
Az első volt a kis portugál király, Mánuel Ő Fel¬ 
sége, a második az új sah in sah, a gyermek Ahmed 
Mirza, a ki szakadatlanul zokogott és anyját hívta, 
mialatt nemzete küldöttjei a bódulatukat tolmá¬ 
csolták neki. Amaz megölt apját és testvérét siratta 
és emezt is minden árvánál árvábbá tette a korona, 
a mely váratlanul gyermek - fejére nehezedett. 
Király lett mind a kettő, 'de nem volt-e valóban 
ezer oka az egyiknek is, a miisikn-ik is arra, hogy 
sírjon keservesen? Van-e anya, a ki trónus nélkül 
is külömb sorsot ne tudna kívánni gyermekének? 
A sors tud adni úgy is, hogy vesztes lesz az ember, 
ha koronát kapott is tőle ! 

* 

A connaughti herczeg. Edward király unoka-
öcscse, a connaughti herczeg lemondott az angol 
hajóhad főparancsnokságáról, azzal a megokolással, 
hogy nem akar olyan hivatalt, a mely semmi mun¬ 
kát se követel tőle. Szóval: a connaughti herczeg 
olyan ember, a ki meg is akar szolgálni a dicsőség¬ 
ért és a fizetésért. A természete nem veszi be a 
szinekurát. A mi nagyon szép és nagyon ritka 
tulajdonság. Az eset tehát a szokatlanságáért is, az 
erkölcséért is megérdemli, hogy egy kicsit elmél¬ 
kedjünk rajta. Annál is inkább, mert az az érzés, 
a mely a connaughti herczeg elhatározásának moz¬ 
gató ereje volt, nem csupán fejedelmi sarjak szá¬ 
mára teremt konfliktusokat az ember és a sorsa — 
még pedig a jó sorsa — között. Az angol herczeg 
lemondása ugyanis igazában nem egyéb, mint egy 
lelkiismeretes és becsvágyó ember föllázadása a 
sorsa ellen, a mely a maga érzett erejét nem engedi 
érvényesülni. A becsvágynak ugyanis nem az egyet¬ 
len és talán nem is a legnemesebb fajtája a nagyra¬ 
törés. Van ambiczió, a mely a maga erejével har¬ 
monikus eredményt érzi a czéljának és az ambiczió 
e fajtájának föltétlenül megvan az a nemes tulaj¬ 
donsága, hogy soha se másulhat át — stréberséggé. 
Az ilyen ambiczió tragikuma kétféle lehet. Az 
egyik — és mindenesetre sokkal sűrűbben előfor¬ 
duló — az, ha a körülmények mostohasága visszaveri 
az érvényesülésért való minden derék tövekvését. 
Az ilyen tragédiák hemzsegnek az élet medrében és 
elkeseredett emberekkel töltik meg a világot. A má¬ 
sik — a ritkább eset — az, mikor a malicziózusan 
kegyes sors nagyon is támogatja az embert és a 
szerencse szárnyán röpíti azt, a ki a maga lábán 
szeretne inkább járni. Eredményeket önt elébe, 
akarata ellenére is fölmentve őt az eredmény ellen¬ 
értékének, a próbának és az érdemnek a beszolgál¬ 
tatása alól. A legtöbb ilyen ember természetesen nem 
tekinti ezt tragédiának, sőt örül neki, a miben bizo¬ 
nyára nincs semmi elitélni vagy megróni való. De 
vannak kényes lelkek, a melyek a tövisét is érzik 
az aranyrózsának, melyet a szerencse ajándékozott 
nekik. Vannak gazdag lányok, a kiket a boldogság¬ 
ról való lemondásba taszított a fájdalmas kétség, 
hogy nem magukért szeretik őket. A connaughti 
herczeg se birta el a sorsot, hogy ne magáért, a 
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unkájáért, a rávalóságáórt kapja és viselje a reá 
""hazott díszes móltóságot. Elég nagy úr hozzá, 
oey megtehesse, a mit tett, de hogy megtette, ez 
'Jlván bizonyítja, hogy a connaughti herczeg elő¬ 
kelő ember lenne akkor is, ha kisebb úrienne. 

Itthonmaradók. Nem. kell hozzá a statisztika se¬ 
gítségét igénybe venni, szinte szabad szemmel is 
megállapítható, hogy az idén igen jelentékenyen 
kevesebb ember ment el Budapestről nyaralni, 
mint más esztendőkben, noha egészen bizonyos, 
hogy a főváros lakossága az utolsó évben sem fo¬ 
gyott, hanem gyarapodott. Az okát keresve ennek 
a jelenségnek, egyenes logikával hamar megtalál¬ 
hatjuk. Okául lehet például elfogadni azt, hogy ki¬ 
válóan keserves esztendőt élünk, a rettenetes drá¬ 
gaság föltétlenebbül szükséges dolgokra szedte el 
az emberek pénzét, mint a milyen a hűsölés. Bizo¬ 
nyára ez is elég komoly argumentum. De van más 
is. Az, hogy az időjárás egész a legutóbbi napokig 
egyáltalában nem volt olyan, a mely okvetetlenül 
menekülésre kényszeríthette volna az embereket. 
Az aszfalt egész július végéig nem került abba a 
helyzetbe, hogy olvadásnak induljon és a felöltő is 
sűrűbb használatnak örvendett — ha ugyan a fel¬ 
öltő örvend annak, hogy viselik — mint a napernyő 
vagy a legyező. De mennél megokolhatobb Buda¬ 
pest népének e tömeges abszentálása a — távollét¬ 
től, annál felötlőbb és figyelemreméltóbb. Mert a 
ki ismeri e város erkölcsét, nagjon jól tudja, hogy 
az ilyen motívumok, legalább ezelőtt, nem igen 
szoktak érvényesülni a cselekvésében. Ha Buda¬ 
pestről rendesen csak azok «menekültek» volna el 
nyáron, a kiknek a fürdőzés föltétlenül szükséges, 
vagy a kik a nyári hűsölés költséges szórakozását 
könnyen megengedhetik maguknak, akkor tavaly 
vagy harmadéve se maradtak volna kevesebben itt¬ 
hon, mint a mennyien most el nem mentek. De 
többen «menekültek», mert a nyaralást — még pe¬ 
dig minél messzebb és minél drágábban — előkelő 
kötelességnek érezték, függetlenül az időjárás ala¬ 
kulásától és egyéb alakulásoktól. Sőt menni volt 
muszáj, mennél kevésbbé kellett és ménnél ke-
vésbbé — lehetett. Ha az idén ez már nincs így, ez 
azt jelenti, hogy nemcsak a nyár hűvösödött meg, 
hanem a város közszellemének a levegője is meg¬ 
változott, a mi megér egy kis izzadást nyáron, mert 
talán megvált egy csomó embert a didergéstől té¬ 
len. A hidegtől és — a végrehajtótól való dider¬ 
géstől. 

CSÉPLÉS. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Az én örökségem. Kárpáti Aurél versei, melyek 

most jelentek meg egy csinos kiállítású kötetben, 
nagyon hasonlítanak az olyan képekhez, melyek 
alkonyati szürkületbe elmerült tájakat ábrázolnak, 
a mikor eltompulnak a színek, felbontódnak a tár¬ 
gyak körvonalai és sejtető foltokba olvadnak a for¬ 
mák. Fény nem reszket rajtuk, mozgás is alig 
mozzan, csak mintha messziről valami zsongás 
hallatszanék, a mely melancholikus, ernyedt han¬ 
gulatokról beszél. Ilyesforma a Kárpáti Aurél me-
lancholiája; csupa halkított ritmus, nem önmagá¬ 
ban, hanem környezetéhez való viszonyában éledő 
szó, elfogódások fátyo'án átszűrt érzés. «Örök ködök 
koldusa voltam, — vihartól vert, esőtől ázott. — 
S csak vártam valamit esengve, — A mire halk, éjféli 
csendbe — Egy rím, egy verssor ráhibázott.> Ez a 
strófa körülbelül kifejezi az egész kötet tartalmát. 
Vágyak, melyek sohase találnak czélt, mámorok, 
melyeket előre megkeserít a beteltség, szerelmek, 
melyek csecsemőkorukban haltak meg, — nagy, 
erős érzések, melyek hangulatokká vánnyadnak 
csakhamar. Bomantika ez, a mely átnyúlik a mi 
napjainkba abból az időből, a melynek alaphangu¬ 
latát Byron és Heine fejezték ki. A költő egészen 
el van merülve önmagába, mintha nem is élne ebben 
a mi életünkben, alig vesz tudomást a saját magán 
kívül eső dolgokról. Ez, persze, tiszta líra, de meg¬ 
van az a baja, hogy megfosztja a dolgokat hátterük¬ 
től s nagyon is elvonttá és vértelenné teszi őket. 

NYOMTATÁS. 

NYÁRI MUNKA. 

Ilyen alkotási mód mellett szinte lehetetlen elke¬ 
rülni, hogy egyfolytában olvasva a versek kissé egy¬ 
hangúaknak ne tessenek, valamint azt se, hogy 
édeskés ne legyen tőlük a szánk ize. Négy-öt motí¬ 
vum, megannyi változatban s valamennyi egyazon 
hangnemben kidolgozva egy egész köteten végig, — 
vesztenek ezzel hatásukból még olyan versek is, 
melyek máskülönben tetszenének. A kötet Major 
Henrik illusztráczióival jelent meg, melyekben 
váltakozva találunk érdekes finomságokat és vergődő 
mesterkedést. 

Komáromi daliák a XVI. században. Pár év óta 
a XVI. századi magyar katona-élet, a törökökkel 
viaskodó vitézek tettei, szokásai, sorsa, jeliemé 
egészen más, sokkal hívebb és részletesebb -világí¬ 
tásban és elevenebb színezésben állnak előttünk, 
mint azelőtt. Ezt Takáts Sándor munkájának kö¬ 
szönhetjük, a ki eddigelé egészen ismeretlen anyagot 
tárt fel, roppant bőségét hozta elő a kiaknázatlan 
adatoknak, .figyelemmel volt nemcsak a katonai 
ügyekre, hanem minden más szempontra, a mely 
érdekes lehet s könyveiben, tárczaczikkeiben olyan 
szemléletes, eleven képet tudott rajzolni a régi ma¬ 
gyar katonai életről, a melynek párját keresni kell 
mai történetírásunkban. Most egy nagyobb tanul¬ 
mányát adta ki, külön lenyomatul a Budapesti 
Szem/é-ből; a Komárom várabeli vitézek daliás 
életét, vitézségét, szenvedéseit írja meg benne a 
maga jól bevált módszere szerint, — ismét pom¬ 
pás képet adva a XVI. századbeli társadalomról 
s különösen a katona-életről. 

Bessenyei György mint református föconsis-
toriumi titkár. Zoányi Jenő sárospataki thcologiai 
tanár e czím alatt külön kiadta egy nagyobb egy¬ 
házi munkájának azt a fejezetét, mely a benne tár¬ 
gyalt férfiú, Bessenyei György személyének iroda¬ 
lomtörténeti jelentőségénél fogva szélesebb kör 
érdeklődésére is számíthat. Bessenyei Györgynek 
Mária Terézia idejében a református egyház ügyei 
körüli szereplését ismerteti benne, egész 1779-ig, 
a katholikus hitre való áttéréséig. Ugyané szerző¬ 
nek egyidejűleg megjelent egy másik füzete is A re-
formáczió egyháza czímmel. Ezt a Dávid Ferencz-
egyletben olvasta fel eredetileg szerzője. 

Új könyvek: 
Az én örökségem. Versek, írta Kárpáti Aurél. 

Budapest, Singer és Wolfner; ára 2'50 korona. 
Komáromi daliák a XVI. században. Irta Takáts 

Sándor, Budapest. 
Bessenyei György mint ref. főconsistoriumi tit¬ 

kár. Irta Zoványi Jenő. Sárospatak; ára 2 korona. 
A reformáczió egyháza. Irta Zoványi Jenő. Sáros¬ 

patak ; ára l korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: MIHAJJCS JÁNOS 

m. kir. posta- és távirófelügyelő, cs. és kir. t. száza¬ 
dos, a bosznia-herczegovinai tábori posta- és táv-
iró-csapat parancsnoka, a Ferencz József rend lo¬ 
vagja, a hadi érem tulajdonosa 48 éves korában 
Budapesten. — HOBVÁT SÁNDOB a magyar kegyes 
tanitórend tagja, rendi kormánytanácsos, czírnzetes 
kir. főigazgató, nyitrai házfőnök és a gimnázium 
igazgatója 65 éves korában Budapesten. — SZBKT-
TMBEI KÍBOLÍ MÁBTON a pannonhalmi szent Bene¬ 
dek-rend tagja, kiérdemesült főgimnáziumi tanár 
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LO-USZTATÁS. 

Czelldömölkön. — PADOS GABOB városi iskolai tanító, 
ipariskolai igazgató, volt főgimnáziumi énektanár, 
a szombathely-egy házmegyei rom. kath. tanító¬ 
egyesület alelnöke, Kőszeg város képviselőtestületé¬ 
nek tagja, 62 éves korában Kőszegen. — Adorján¬ 
házi MOLNÁR ÁBPÁD földbirtokos, megyebizottsági 
tag, 47 éves korában Bánk községben. — HEBZ 
IONÁCZ dr., Szepesmegye tiszteletbeli főorvosa, lub-
lói járásorvos, a lublói takarékpénztár igazgatója és 
az ottani izraelita hitközség elnöke 76 éves korában 
Lublón. — NAGY JÁNOS az 1874-ben alakult debre-
ozeni független égi pártkörnek 32 éren át volt 
elnöke 78 éves korában Debreczenben. — Bordog-
nai és valnigrai TAXIS JÓZSEF nyűg. altábornagy. 
Tirol örökös főpostamestere, a hadi érem tulajdo¬ 
nosa, 58 éves korában Budapesten. — BANKÓ JÁNOS 
72 éves korában Budapesten. - - Gyulai GIÜLAT 

BÉLA. székesfővárosi polgári és női kereskedelmi 
iskolai igazgató 66 éves korában Budapesten. — 
Idősb nemes BOROTVÁS KÁLMÁN ügyvéd és földbirto¬ 
kos 80 éves korában Hódmezővásárhelyen. — Csiki 
SEBESTYÉN KÁROLY Oraviczabányán. — KBISMANITS 
VILMOS nyűg. m. kir. honvédezredes, több érdem¬ 
rend tulajdonosa 69 éves korában Nagyenyeden. — 
Puchói és mártonfalvi MABKÓ ANTAI nyűg. déli 
vasúti felügyelő, a koronás arany érdemkereszt 
tulajdonosa, 72 éves korában Nagykanizsán. — 
VOOEL ÁOOST EMIL lovag, udvari tanácsos, nyűg. 
egyetemi tanár, a legfőbb egészségügyi tanács volt 
elnöke, hatvanhat éves korában Bozenben. — DBAS-
KOVICH LAJOS gróf alkonzul, a konstantinápolyi 
osztrák és magyar nagykövetség dragománja, Kons¬ 
tantinápolyban. — Illésfalvi PAPP MIHÁLY nyűg. 
honvédszárados 56 éves korában Zilahon. — SCHA-

BIK KÁROLY rfg. ev. főgimnáziumi tanár 34 ^. 
korában Eozsnyón. — WOHLBAB FLÓBIS dr., a buda 
pesti második kerületi kir. kath. főgimnázium nyuir 
tanára Budapesten. — FBIEDMANN BERNÁT maeán?' 
76 éves korában Székesfehérvárott. — CSAKÍD 
ABTUB nyűg. altábornagy, a Lipót-rend, a III 08Z. 
tályú vaskorona-rend és több kitüntetés tulaj do-
nosa 55 éves korában Gráczban. — BÁRKANY EMIL 
földbirtokos, az eperjesi izr. őrt. hitközség volt 
elnöke, a Bárkány Emil és Fia nagykereskedó'-czés 
főnöke 68 éves korában Eperjesen. — Tapolczafól 
KOMÁROMY IMRE székesfővárosi számtanácsos 59 éves 
korában Budapesten. 

CHYZER KOBNÉLNÉ szül. Mánn Jolán, Chyzer Kor¬ 
nél belügyminiszteri tanácsos felesége, 59 éves 
korában Budapesten. — Ozv. GORZALECZKY JÁNOSNÉ 
született Podhraczky Zsuzsanna, a «Divat Ujsá"» 
munkatársa 78 éves korában Budapesten. — Özv 
PADÁNYI LÁSZLÓ MIHÁLYNE szül. Borsai Boros Mária 
80 éves korában P.-Hidvégen. — LENÁRT JÓZSEJNÉ 
szül. Somogyi Irén 50 éves korában Magyaron. — 
Özv. DUTKA SÁNDORNÉ szül., Kaploni Darabanth 
Gizella Nagyváradon. Dutka Ákos, fiatal költő any¬ 
ját vesztette el benne. — HORVÁTH KÁROLYNK szül 
Bónaky Mária 84 éves korában Pécsett. — Kis¬ 
oroszi MOCSY JÚLIA postamesternő Borsa község¬ 
ben. - - SEBESTYÉN-KOVÁCS MIKLÓSNÉ szül. pókafai 
Lénárth Ilka 52 éves korában Pozsonyban. — Özv. 
JUNGFEB GYULÁNK szül. Niebling József 61 éves 
korában Budapesten. — JÁRDEE IZABELLA 18 éves 
korában Budapesten. — KIBCHLECHNEB IMRÉNÉ szül. 
Heszlényi Ida 36 éves korában Budapesten. — Özv. 
kisdobronyi IZAÁE DEZSŐNK szül. lekcsei Sulyok 
Berta 61 éves korában Nagyszekeresen. — KAIZLEB 
GSÖRQYNE szül. Kiszely Andra, Kaizler György, 
Szilágy vármegye főispánjának neje 31 éves korá¬ 
ban Zilahon. — HANDZÓ PÁLNÉ szül. Murányi Má¬ 
ria 25 éves korában Pohorellán. — Özv. MILLNEB 
ALAJOSNÉ szül. Mády Magdolna 57 éves korában 
Budapesten. — Özv. JANECZ JÁNOSNÉ szül. Janecz 
Appolónia 48 éves korában Budapesten. —- FBOMM 
ANTALNÉ, szül. Kiss Lujza 65 éves korában Ó-Tátra¬ 
füreden. 

Szerkesztői üzenetek. 
Nyári este. A letarolt réten. Rontineos dolgok, de 

ennél semmivel sem többek: konvenczionális üressé¬ 
gek, a milyeneket minden valamire való művelt em¬ 
ber könnyen írhat, ha nem sajnálja a fáradságot. 

Alkonyi ég. Átformálva se jobb (igaz, hogy nem is 
roszabb) az eredeti formánál; semmi okunk sincs rá, 
hogy most többre tartsuk, mint előbb. 
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E/jegyzési • 
Lakodalmi-
Damast -
Eolienne - Selyem 
an Seidenfabrikt, Henneberg ín Zürich. 

és «Henneberg»-selj-eni l K 
35 f.-töl félj. bementve 
és vámmentesen Minta 
postafordultával. Megren¬ 
delések bármily nyelven 
o t> intézendök: » » 

v Bor- és Lithion-tartalmú 

Salvator-
fotrás 

kitűnő sikerrel használtatik 
vesebajoknál, « húgyhólyag bán 
talmainál és kösz vénynél, a czukor 
betegségnél,az emésztési és léleg 

zési szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatású ! 

'aimntti! Ktnnjn iménthetó 
T*UMta tiiztt! 

Budapesten, fdraktar Édiskaty l . árnál 

Nagyságos asszony, Ön részére itt egy csomag van ! 
0. éter kő z.mel ! itt van,, jk már ai én fr'.y-féle v-,lód, sodeni asváoy-

><H m.jd meglátja, milyjgyorsan fogom mag.mat ismét 
SMszedm lailgjss! csak a köhagese óét — hau-haa-hw l Ugyebár 
elmetes ? De tersei engem holnap reggel megnézni, ha majd egy do¬ 

bói Fay-fele valód, soUeni á«vmy-p,s,illát flfogyasztottam l Fogadást 
teswk, hogy egyaltűjban nem fogok már köhögni és oly friss leszek 
mint . hal a vízben. Fay-fé't valóii sodeni paslillái innál éuenségsrel nincs 
obb. Tegyen Ön ,s ki sérlaet velők, d^ozoíkéot csak l IÍ23f be k e n " jobb 

. , o z o o csa 
nek és minden gyogyswrtárban, drosueriában és ásTinyfiz 
ber, kaphatok, de U-sek „gyelni, hogy a* adjanak holmi „unz 
Vexerk*pv1selosegAn'«ria-Magyarorsiág részére: W Tll Guntzert 

Wien IV/1, Grosse Neugasse 27. 

Reggeli előtt egy pohár Eohitschi Tempel-
fi>rrás-nak étvágygerjesztő, 
húgyhajtó és anyagcsere elő-
mozdító hatása van. A Sty-

riat'orrás-nalt ugyanilyen hatásai vannak, csakhogy 
erős bb mértékben. Nagybani lerakut Magyarországon : 
Hofimann Józsefnél, Budapest, V., Báthory-ntcsa 8. sz. 

Steckenpfsrd-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan = 

: : a bőr részére. : : 

CHINA-BOR VASSAL 
Hy?lenikns kiállítás 10O6. legmaffasalib kitűnt. 
Erösitószer gyengélkedők, vérszegények é» 
lábbadoiók számára. Étvágygerjesztő, ideg-
126ti6 erősítő és vérjavitó szer. 
Kitűnő íz. BOOO-nél több orvosi vélemény. 

I. Serravalló, a. á kir. odnri iiáiiitó Trieste-Barcola. 
\ ásárolható a gyógyszertarakban félliteres üvegekben 

i K 2.60, egész literei üvegekben á K 4.80. 

A LÉG-
JOBB. SVAIGZI SELYEM 

Kérjen mintákat újdonságainkról feketében, fehérben és 
színesben: Eolienne, Cachemlr e, Shanttmg-, Dnchesse, 
Crepe de Chine, Cótelé, Messaline, Monsseline 120 
cm. széles, méterenként K 1.20 és feljebb ruháknak és 
blúzoknak stb., úgyszintén hímzett blnzok és ruhák 
batisztban, szövetben, vászonban és selyemben. Bársony 
és plns. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk közvetlen a magán vevőknek bérmentve és már 

elvámolva. 

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

BLÚZOK--RUHÁK 
FALUDI LÁSZLÓ 

costum és pongyolák 

mely 10 peroz alatt a legmakacsabb mioraint 
. Készíti Beret>-A» T a m á s gyógyszerész 

ne tétovázzék, hanem 
használjon azonnal 

* * * * 

Bcrctvás pastiíSat 
- -l korona 20 fillér. _ K a p h t ó minden gyógyszertárban. 

Orvosok által ajánlva. - Három hoznál ingyen poftai 

Ha nem leszünk. Vágy és remény. Bizony ilyen 
versek olvastára hajlandók vagyunk mi is azt kér¬ 
dezni hogy az «élet mire volt jó e tereken?* Néhány 
Atabotában odavetett szó nem vers és néhány kongó, 
tartalmatlan mondat nem filozi fia. 

Bál ntáni mámorbangulat a hold alatt. Ők tltek 
-k ketten. A két Ibsen-forditás megértésre való tö¬ 
rekvésről'tanúskodik, de nem elegendő költői kész-
4eről a mely a felfogottakat igazi művészi formába 

tudná önteni. 
irnyékos eors. Ügyesen, kereken van irva, pereg 

is, jó nótára hatása is lehetne. Nekünk 

1. — — .. . Hg5-e7 
2. Hc2-c4 t matt. 

az'oíiban6 túlságosan könnyű, mi ezt a parfütuös, 
melegházi temperaturájú romantikát nem kultiváljuk. 

SAKKJÁTÉK. 
A 2652. számú feladvány A, Charlich-tól 

(A tSydney Morning Herald» versenyén külön díjat nyert.) 

HŐTtT. 

ij 
3 

b e d e f g 
YILÁSOB. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

A 2630. sz. feladvány megfejtése Schuster Zsigmondtól. 
a. 

1. HW-d5 Kdl>c2 (a) 1. Kdlxe2 
2. Hd5-e3 t matt. 2. Hd5-c3 t matt. 

EGYVELEG. 
* Július Caesar hiteles arczképe. Ambeh-ben, 

Egyptotnban értékes edényt találtak, a melyen 
Július Caesarnak hiteles arczképe legfinomabb 
email festésben látható. Az edény, úgy látszik, 
magának Caesarnak meghagyásából készült. A rajta 
levő feliratok szerint ugyanis Juliiig Caesar az 
edényt Egyptom királynőjének, Kleopátrának kül¬ 
dötte ajándékba, azon \ endégszerető barátságáért, 
melyben őt részesítette. (G. L.) 

BELÉGZÉS 

sffimcí 

A 2628. EZ. feladvány megfejtése Miskolczy Antaltól. 
(E feladvány tévesen £627 szám alatt jelent meg.) 

1. Bf4-d4 Ke5-d6(a.b) 1. ___ — Ke5«d4 
2 Va8-a3 t Kd6-e5 2. f2—f4 t Kd4— e4 
3. Í2-Í4 f matt. 3. d5-d6 f matt. 

6. 
1. „ e6xf5 
1. §-f4 t Ke5—d6 
3. VaSxfS f matt. 

A 2629. számú feladvány megfejtése Kintzig Eóberttől. 

2. Hh7xi6 t matt. 
(a,b) 1 . . . . ___ ___ Kd 

2. Va4—c6 -)- matt 

Viláfjpatent. 
(D. R. P. 210,225.) 
Magyar 43775. Osztrák 

371)53. Angol 18770. Franczia HK9701 
és a légző¬ 

szervek 
_ idült 

(krónikus) hurutjai ellen orvosilag ajánlott kiválóan 
hasznos gyógyitómód. A készülék használatra készen 
zsebben hordható, ára 6 K. Kapható gyógytárakban és 
szaküzletekben, a hol nem volna, megküldi a Puliuo-
geii-vállalat, Budapest, VII., Dohány-utcza 7. sz. 

Prospektus díjtalan. 
Kitüntetések egész sorozata érte a Kálmán-féle 

Biborpaprikát, mert ez a legjobb. Árjegyzéket ingyen 
küld Kálmán József paprikanagykereskedő, Szeged, 
Dugonics-tér 16. 

A főváros egyik előkelő és ismert fogmüterme 
a dr. Edelmann József fogorvos és Márfai Arthur 
vezetése alatt álló, Károly-körut 26. sz. alatti fogorvosi 
és fogtechnikai műterem, melyre fölhívjuk olvasóink 
figyelmét. Bővebbet a hirdetések között. 

Bőröndökben és egyéb szíjgyártó munkákban 
elsőrendű specialista a jó hírnévnek örvendő 1875. óv 
óta létező szíjgyártó-, nyerges- és bőröndösmester 
Olbrich L. Budapest, Teréz-körut 6., kinek hirdeté¬ 
sére felhívjuk az olvasó figyelmét. 

Nagy Imre lakberendezési vállalatának (Váczi-
körut 9) jelen számunkban megjelent hirdetésére fel¬ 
hívjuk az olvasó figyelmet. 

Scbmid nővérek, IV., Kigyó-tér 1. szám alatti 
grammofon;kereekedés hirdetésére fölhívjuk olvasóink 
figyelmét. Ár- és lemezjegyzék ingyen és bérmebtve. 

Diana KÓsborszesz mint háziszer kapható az 
egész országban. Köztudomású, hogy bedörzsölésekre 
a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hűsítő Az összes 
fodrászüzletekben fejdörzsölésre és borotválkozás után 
arczfecskendezésre az urak használják. A fájdalmakat 
azonnal csillapítja. Masszírozásra általánosan minden 
házban csakis Diana súsborszeszt használnak. Egy 
üveg 44 fitlór. 

Mi a/, oka a gyermekek hasmenésének? 
A míg a hűvösebb évszakok iitején a gyermek, k ha-
iiyásoa ba>-mcnése aráuylai? ritkább é veszélytelenebb 
Megbetegedés, addig a nyár kezdetén mér gyakoribb, 
Bőt a Irgiueligi bb hónupokbun nagyon i-ürúen előfor¬ 
duló, gyors és veszélyes lefolyású, elannyira, hogy ez 

i időszakban a gye ruekhalandoi-ág ijesítő mértékben 
fokozódik. Ennek a szomor.u dolognak, mt-ly bár leg¬ 
feltűnőbben a naxy városokbim Iá hátú, de a mely a 
falusi gye mekeket is észre'v ehetőén uzedeli, két nagy 
jelentőségű dolog adja meg a magyarázatát: a nagy 
hőségtől okozóit csökkenése a kicsinyek ellenállóképes-
ségéiiek, másrészt a tehéptej bakttrumitaitalmának 
roliamos inegKzapoiodása és a tej vSgji bomlAsa.̂  

Az utóbbi ártalmaktól könnyen megóvhatja az anya 
gyermekét, ha annak táplálúsóra csupán a N e s t l é 
g y e t m e k l i s z t j é t használja, melynek kiválóságát 
már csaknem félszázados m "ltja igazolja, e a mely 
mindig készen áll a használatra, lói táplál, nem s»-
vanyodik és nem bomlik soha és e tulajdonságai révén 
az tmésztőszeiveket is mindig rendben tartja. 

KÉPTALÁNY. 

A 27-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Sok kemény fának lágy a gyümölcse. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Reáltanoda-n. E. 

Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem utcza 4. 

arczára minden szeplős és pattanásos 
nő, mert restelli, hogy arcza tele van Fát/olt borit 

csúnya szeplövel és pattanással, holott Európában több mint egy millió nő állítja, hogy a 

Diana-krém és a Diana-szappan 
lemossa a szeplőt és pattanást az arczról: 

V E G Yi£ s z í 
BIZONYÍTVÁNY. 

Ezennel bizonnitom, hogy az Erényi Béla budapesti gyógyszerész úr ál¬ 
tal forgalomba hozott Diana-crémet és Diana-szappant niegi'izsgallam 
megalapítottam, hooy eret a bőrre semminemű ártalmas alkatrészeket nen 
tartalmaznak. \ egyi összetéttlülröl ítélve, ügy az arcz- mint kézbőrre fino¬ 
mító és tisztítószerül legjobban ajánlhatom. 

Budapest, 1907 márczius 18. ^ ^ ^ JÁ^OS 

kir. keresk. és váltótörvényszéki hites vegyész. 

BIZONYÍTVÁNY. 
Alólirott ezennel bizonyítom, hogy az Erényi Béla gyógyszerész úr, buda¬ 

pesti lakostól bemutatott Ltiana-szappanl, Diana-arczkrcmet megvizsgálva, 
azokban fémmérgeket, maró hatású iaoy külső használatkor aitalmas egye 
anyaqokal nem találtam, miért is nevezett szépítő-, bor- és hajapoloszerek 
ártalmatlanok és így használatuk ellen kijogás nem emelhető. 

Kelt Budapesten, 1905 márczius 15. . . , , • • „ • 
Nyilvános vegykiserleti állomás 

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

DIANA-PÚDER 
nevezetes hoqy az arczon egyenletesen tapad, .szabad szemmel teljesen lálhatallan; 

fg teíjesefártalmatlan szerekből van összeállítva ki van zárva a lálhatósága a kekes-
9 amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert hasznainak. 

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

Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) 
l kor. 5O fill. 

Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O fill. 

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

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

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly körút 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.) 
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Ki az életét szereti, csak a 

ROPS 
biz tonsági gyorsíözőt használja. 

Tűzveszély kizárva. Ha felborul, elalszik. 
Szesz ki nem folyhat. Szeszfogyasztásban 
igen takarékos. Tartós, szolid kivitelben, 
:.' :: ónozott vasból :; ;; 
ára Budapesten 4 kor. 
Kapható minden jobb vasára-üzletben 
Budapesten és vidéken. Ha valahol nem 
kapható, szíveskedjék hozzánk fordulni. 
Képes prospektus ingyen és bérmentve. 

ROPS 
Budapest, V., 

Fémáru Rész-
vény-Társaság 
Váczi-út 74—77. 

A k k o r e hasz 
máét, 

m i n * * legjobb 

_/> 

l • £\ m 

lenni? 
Rosáhf-féle magyar pipere-boraxot. 
• melytOI rózsás, üde, selymes ai zbArt nyer, eltünteti 
• ránozokat, szeplőt, májfoltot, pattanásokat, ntb. 
; \ i l / í t*/f líítíttfíi nem nélkülözhetjük, mert 

l % f / C * f UlUSflUl a legkeményebb talaj 
vizet IB megpnhitja. Elváló náziszer torok-, szemgyul-
ladás, izzadás és szájbnz ellen. A fogak fehérítése és 
épentartása tekintetében bámulatos hatással bír. Mint 
uuiverz&Ha h&ziszer gyermekápolásnál és háztartás¬ 

ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 
— Eyy dobó* ára HÓ én 7ő jttler. — 
Roeatsy-fele borax-orem l K., borax-s«uppau 8O í. 
feorsvx-pousW l K 2O f., borax-fogkrem 5U fillér. 

ROGATSY KÁLMÁN drogériája. 
Bnriapeat, V ti., kér., tt&koczi-út tó. 

A „Titania" 
gyorsgfizmosóyép 

{•Inlrnnl minden mosogé-

leiuimm 

Papek-féle törv. védett 

pénz-
tárcza 
erős zergíbőrliöl. 
Előnyei : egy drb 
bőrből késiitve, 

'. : minden pénznem külön van, tapos és nem merev. 
link restére 11 cm. hosszú, 7V« cm. széles ____ 3 korona, 
hölgyek • H • < ÖVi t t ____ 3 i 

Vidékre 2 darab megrendelésnél portómentes küldés. 
PAPEK JÓZSEF bőröndös és finom bőráru készítő 
Budapest, VIII . , Rakóczi-nt 15 B . — Árjegyzék hérm 

SZÁSZ COBUflG GOWAI fÚLÖP HERCEG 

PUSZIAVACSJ FÓlNTÉZÓSÉGt. 

BÖRSZEKIPAR 
EZÜSTNEMÜEK 
isklnaeznst dísztárgyak gyári 
trón a leg-uj abb angol rendszer 

részletfizetésre 
Sárga János ékszergyárostól 
Kolozsvárit. - Képes 
nagy árjegyzék ingy. 

Bendeléseknél szíves¬ 
kedjék lapunkra hivat-
:: :: kozni. 

Kendi Antal Bpest, IV. Károly-n. 2. 

Angol bőrbutor 
renoválása sajftt műhelyemben. 

Ebédlő. 
székek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

Ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Székátala 
kitások. 

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

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

műhely ás raktár. 

kurreneziahoz Urtoizék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lármival 
és piacri rsklammal hirdet-
totnek); 
m na !"0'enelT* harmad sniyi 
" • " » idfiben, mint azelőtt; 
k í m é l i * f e ' l é r n e m i i l eddig **•»"** *1 »MB írt módos ; 

megtakarít Ledért 
OLCSÓ de jó 
sok nerill üiemben és ngyan-
:: ennnyi az •lisraerölevéL : 
e W Próbára is. -*•• 
TUania . mángorló. 

17-fcle 
ban á 
ktményfo-
hengerr*!. 
minden ír-
fekoutbcn 
35K-tól 

feljebb, öt 
éri jótállás 

. 
elatmda paragammi tennr-
reL Protpeklusok, plakátok M 
rehreneuik ingyen. Kenő*. 

tók keresteuck.. 
T I T A K l A - M Ü V E K 
•W»ln, Fílsí-Auaarit » . sx. 
Gyarunak különlcgaMgek 
gyanánt : mosógép«két, ukar-
mány-mUesita**, Telögeo*-
ket, siínagereblyéket, sngtea-
feeskndftet, kulöniókf t stk. 

Medve vagy majom ! A legt redetibb) 
új játészer! Bukfenczet hány! 
Fejtetőre áll! Rendkívül tréfás!] 

Leftujabb játéksic-
ronk, majom MifTV 
medTe (26 cm. nagy) 
a legszebb szőrmé¬ 
ből, a leggyönyörűbb 
jatéks?er, melyet el 
lehet képzelni. A kar 
balra való tolása álul 
egy az állatka belse-
jtben levő óramű hu-
zaiik fel. amely, az 
állatkát földre (illetve 
az a legkomikusabb 
mozdulatukat teszi, 
olyannyira, hogy a 

_ gyermekek hangos 
sak K 3.5U. 2 darab csak K 6.5O. kaczagásbaa törnek ki és a felnőtteket is nagyon mulattatja. Majom vagy medve Utsiés szí 

Eladás utánvéttel az njdonsági áruházból 

HEINRICH KERTÉSZ, Wien, L, Wollzeile 34-U. 

l 

l 

Magyar ember csak magyar ásványvizet Így ék I 

Magyar ásványvíz 
Kizárólag természetes magyar ásványgyógyvizet hozunk forgalomba. 

forgalmi és kiviteli részv.-társ. 
Budapest, V., Báthory-utcza 5. 

B«mékl Boldizsár, idült gyomor-
baj ellen — _ _ _ _ 34 fi|| 

Borszéki Fokút, az ásványvitek 

Egy l i t er viz ara palaczkcsere m e l l e t t : 
Baross, vesebaj ellen— _ _ 28 lill 
Borhcgyi, bugyliajtó — 28 
Boholti, korona forrás üdítő viz 28 
Elópataki, sárgaság ellen 34 
Felsőrákos! Mari*, iégctőhnrm 

ellen _ _ _ _ _ _ 28 
Hargitaligeti,üdítőiül_ _ 28 

.egtudj" °ô °I természetes ásványvíz g 
a külföld majdnem összes 

palaczkot már házhoz szállitunkl 

királya, kösivény ellen _ , . 28 t 
Borszéki Kossuth, vérszegény¬ 

ség ellen _ _ _ _ _ 28 « 
Bodoki Matild, alkilis savánj urizJH « 

Horgász, étvágygerjesilő_ _ 28811. 
Kaszoni-Fókut (Saiutaris) jód és 

lithiumlarlalrau_ _ 28 « 
Répáti, égvcnyes ásványvíz _ 28 « 
Szekely-Selters, idúii gyomor-

bajok ellen _ 28 « 
Sztojkai, czukorbetegség ellen 34 « 

nem —^^ 
pótolhatok. 

• i 

l 
l 

KWIZDA 
fél* 

: FLUID : 
Kígyó-védje^. 

Reg bevált aromatikTM 
bedörzsölés az inak és W 
mok erősítésére és edüésére. 
Tnribták, kerékpározók, vi 
dáazok és lovasok iltal aiier-
rel használva elő- és nto-
erösitésre nagyobb tnrak otM 

Egész üveg áxa X a. -
Pél üveg ára K l »• 

Kwlzda-iéle Fl»l/II> 
Valódian kapható a gyógys"**" 

rákban. — Fóraktir: 
T ö r ö k Józse f M<mstt!*%; 
nél, Budapest, Király-uU-u l g 

Andrássy-út Í6. 
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Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

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

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V/49, Szabadságtér, Sétatér-ntoia 

•árkán. 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

„író angyal11 

gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NÖVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. J*.?*!,, 
Vílasztékküldemények, kedvező lemezesére fölvétel. Ár- és 

lemezjegyzék Ingyen és bérmentve. 

A jelenkor legkiválóbb bőrfinomitó ^ 
találmánya a ^ ̂ ^ V 

növényekből készült , \ \ *• 
^^* IV \ ^ ~ A bor 

kristályszerü ^ ^ T V ^ I L ^ ífcfiletítnem 
massza, a ^ Q± \ * °MW* ** ne"> «̂ f 

gitja, mint a zsíros Ken )• 
k ' csök. Ellenben íehériti, üdévé és 

birionysimi vi változtatja. Kapható min-
_jn drogériib»n. Pr óbatégely 50 f. n. üvegdoboz 

Biappan l, púder l K. Főrakt. Bp. Barjss-utcia 91. 

+Soványság. 
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬ 
let 6—8 hét alatt érhetni el a 
törv. védett <Bnsterla> nevű 
arany éremmel (Pári« l'.IUO 
Hamburg 1901, Berlin 19OT) ki-
tuiitetett orientális eröponink 
használata által. 30 fontnyi hí-
zás biztosítva. Arlalmatla n. Kel¬ 
letlen reális, nem szédelgés. 
Sok elismerőlevél. Dob^z hasz¬ 

nálati utasítással 2 marka. 
Postautalványon v. utánvéttel 
(portó külön) Hyg-ieuische* 
lust l tnt D. Franz Steiner 
* Oo Berlin 57. Köniegrátzer-
strasse66. Budapesten kapható 
Török Józsefnél, Király-u. 12 

Dr. Kapitány Kálmán 
ulikönyvei: 

Az osztrák császárság. 
11 térképpel és 6 városi 
tervrajzzal. Kötve 6 K 

Bécs. 
Bécs város tervrajzával 80 í. 

Karlsbad. 
Három térképpel 80 f. 

•érán és Arco. 
Két térképpel 80 f. 

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

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

Gőzerőre berendelve. 

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

LOHR MÁRIA 
C»tpke-, fe.te««etl 

Fiúküzletek: IV., Esliii-iit 6, VI, AndraMT-ái 1<>. 
VIII, Józsel-kOrúI 2, IX, Calvin-tér 9, V, Harmln 

* * * * Eselottl KBONFUSZ. * * * * raad-utcia 8, VI., Teréi-UBrút 39. 

•ABYARMOM ELSŐ. LEflMAflYOBB ÉS LE6JOBB HÍRNEVŰ ÓBAUZIETL 

lUpittitott 
18^7. -

ORAIÍEKSZE^EK 10-évnoíállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

rmeityg. lavltá»ofc 

.Sc, 

ÉS 
VA8ÖNTŐ ÉS Gí PGYAR R.-T. BUDAPESTEN. 

« beni ÉTÍS- •slTÓgaz- é* kohóg«*-üiemr». Kösntl hengerlőgépek. 
. . . . . Oözmótor'o. némelyisall ltó vs*ntl kocsik kit- ét nagyvasatok aamara. 
lenfél, vasnti koosrtk személy- és teherszállításra. Vosuri felszerelések. KeretionUi 
t'k (Oriffin rendszere). Hengerszékek malmok számára kére^öntetu_ 

.-'!« malomqépek. Egész malmok berendezése és felszerelése. Turb k az ei 
"«o teffnoovoob hátaitok bia-ntínsával Tranzmlsszlók. Qyárl berendelések. l é g 

ftTtxl éu kíaprltó-gépek. Árjegyzékekkel ét köluégvetéiekkel izmeten tzolaalunk 

Ganz-féle Villamossági R.-T. Budapesten, I I . kerület, Lttvffház-utcza. 
"•ktoomoB vlláffltó és •r6átvltell ber«nd.zések eqytn- é* váltakom áronra. *°™?** 
•limpak rekldmctélokra Elektromos úiemek berend«»e«e uradalmakbaa. Me 

t>trendetr»ek átalakítágn Elektromos üzemű silvattyitk. tejgaidcuayi béren le*""*, m 
-, mezei valuták. »«mfi-. oépló-. aprító-. é» 

B kis- e . a»»^Tasntak. B4nyavarat.lt. - Arjegy tekékkel ét 
tokkal itiveten izolgálunk. 

, 

531. sz. K e t t é n y i l ó ú t i t á s k a , barna tehén 
bőrből, dnuin., kulcscsal zárható zár. kél tolózár, 
átkötő szíjakkal, ripsz bélés, belül elválasztó rekesz 

iroiiiánvláskaval és lecsatoló szijakkal. 
.lossza 4H 55 UH 88 71) cm. 
í r T K 3 9 . - 4 4 . - 4 8 7 ^ 6 3 ^ 6O.-

;tí:i. íz. P u h a k é z i t á s k a , bírna teliénbórból 
kukirsal rárliató zár. kél lulózár, fenéié ránczoa, 

ripszbélés és l elül egy oldalzseb. 
Hossza :tii :t!» í i t:> 48 cm. 
Ár K 19 . - 80— 21.- 88-«'».— 

026. sz. Barna vagy fekete tehénbőr¬ 
ből , kn'.'<r-al zárható, sárstaréz-y.ár és élhnjlók-

k.il. linóin bélés és belül egy nldalzseb. 
llo-aia 4') 45 511 53 00 Uö 70 cm. 
JraK íl.— Hl.-30.- 37.50 42.- 4,i.-

551 sz. H4romosi ta lyn bőrönd, finom 
.- .-. . -•• .FI. . , : , . , , . • „ , -i„. -.,.. «— disznóbőrből, linóin zár, lecsatoló szíjakkal, bellii 
A n g o l t á s k a (ugyanolyan mint az E>20. sz.), k.üőn rekesz felsí ruhának, fi-hernomünek és czipók-
barna li„'.. nyöstös vitorlái ászonbol, nikkel iar- és nak_ c r o j M í t | bélelve, 7() cm. kél zárrtl. 

l lossza 60 
Í7TK 

. nyöstös 

40 
áthajtok, 

•tb 50 
16.- 18.- 20.-

55 cm. 
2 2 . -

. 
65 _ 70 cm. 

= 6O — 

517. sz. Ü t i k o s á r , finom vessióhől. kot erós 
zár, Í5dele vilorlarászonnal borítva, belül fizliatlan 
kátrányozott vászonnal kibólelve ős lecsaloll övvel, 
lloisza 80 '.'II 100 rm. 
Ára K 

Herknlesz-koffer,valódi orosz fournir-lemei-
ből készfill állvány, rrős vilorlavászonnal bevonva, 
uidjffstékkel fe-lvr, a léczek melleit barna sávok¬ 
kal, linóm biztonsági zárak, erős béléses bflrfogó. 
5O% s n l r m e g t a b a r i t a s . U r a k r é s i e r e 

egy betéttel. 
Hossza 80 90 100 J10 cm. 
IrTK 64^~e*^~7O.— 7 8 . -
Hölgyek részére i belénél és egy kalap¬ 

rekesz. Magasabb alak. 
Hossza 90 100 110 cm. 
Ára K 

517. A n g o l ruhabörönd, finom disznó¬ 
bőrből, kél íeks/.ir-zar. belül ojry betel, erős bélés. 
Hossza . 60 65 70 cm. 
Aía~K~ 4 7 — 6 0 — 58.-
5iB. sz. (Ugyanolyan forma, mini az 547. szám.) 
A n g o l r u h a b ő r ö n d , barna vitorlavászonnal 
boriivá, valódi disznóbőrrel beszrgve, finom zár, 

kél zárvédő, belül egy belét, lmom bélés. 
Hossza 60 65 70 cm. 

24.50 

Üti láda, hölgyek és arak részére, 
világos vizhailao vilorlarászoniial beionva, egy belel 
Hossza 80 911 HN) rm. 

(rá K. 25.SO 26.50 

Üti láda, hölgyek és urak részére, 
íilágos vagy barna vízhatlan vilorlavászonnal be¬ 

vonva. erős börfugók és egy betét 
Hostza HU 90 1ÜÚ 1 10 cm 
ÍFTK 24.— 2 6 . - 3O.— 3 3 . -
Kérem ezen arlapnt (ötfirhasonlitís néljaból is) 
meőriini és eogem becses megrendelésükkel meg-megőriini és eoge > nirgren 

tisztelni. 

HELLER M. Utódabőröndös-mestcr 
B u d a p e s t , V I I . , K á r o l y - k ö r u t 3 . Sűrgönyczlm: «BŐRÖND* Budapest 

KNUTH KAROLY 
mérnök és gyáros 

Cs. és kir. fensége József főherezeg üdv. izallitőja. 
Gyár és Iroda-

Budapest, VII. kér., Garay-utcza IO. 
Központi viz- ég gözffttések, legazeas- él viEvexetéknk. esatomi-

sisok, szellőztetések, azivattyak, vizerfmüvi emelőgépek stb. 

Ttrrek, költsigTetásek, jhedelml előirinjutok gjorstn kéulttetmk, 
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villanyerőre berendezett 
szőnyegporló, megóvó 
= és javító intézete. = 
Telep: TOL, ffap-n. 10. Iroda: VIII., Gyöogytyuk-u. 7. 
Elvállal lelkiismeretes és pontos kiszolgálás mellett 
szőnyeíjtisztitást, megóvást és javítást 

Szőnyeg-megóvásra száraz és^= 
szellős helyiséggel rendelkezem. 

Úgyszintén elvállal ablak-, lakástisztitást, szobabeeresztéat, 
valamint lakások pormentesitését és biztos fóregmentesitését. 

Telefonértesítésre (telefonsz. 53—55) azonnal házhoz küldök. 

OLBRICH L. 
nyerges és Tbőröndös 

Bpest, VI., Teréz-körút 6. 
Dús raktár lovagló-, liajtó-
vadász-, utazási és sport-
::: czikkekben. ::: 
Alapítva IS75. Árjegyzék ingy. 

Ás előkelő hölgyek csak a 
CREMZ :: :: 
ILLAT :: :: :: 
POUDER :: 
SZAPPANT 

Főraktár B A Y E R A N T A L gyégytjri Buda¬ 
pest, Andrá.«sv-úl 8i. sz. — Kapliató azonfelü] KarlschmirolT, 
— l,ín, Nrrniíi. Molnár és Mnser és (Hasi ntí'ii 'Iniíiicnikhan. — 

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

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

N A G Y I M R E lakberendezési vállalata, 
Budapest, Yáczi-kőrut 9. sz. (Szereosen-u. sarok.) 

BÚTOR 

Rozsnyay vasas china bora, 
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬ 
kor, nenrasthenia eseteiben. Egy 
'/« literes üveg ára 3.5O kor. 

A Rozanyay-féle 
china bor 

egyike a legelterjedtebb ée lég 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül 
nanlja. Vérszegényeknek különö 

Ben ajánlható 12475 

Kapható : 
minden gyógyszertárban. 

Továbbá a készítőnél : 
Kozunyay Mátyás gyógyszer¬ 
árában A r a d o n , Scabariság-tér 

A kebel fejlődése. 
A miitésirt. melylvel szép keb'et lehet elérni. Pa¬ 
ris asszonyai é* minden nrszág elegáns hölgyei 
előtt, a kik a P i l n l e s - O r i e n t a l e s - l (keleti 
pilnlákal) használják—jól ismert. Csak a be l ső 
kezelés fejt ki előnyös befolyást a kebel fejlődé¬ 
sére és erődítésére és ebben a tekintetben a P i -
I n l e s - O r i e n t a l e s oly hírnévre tettek síért, 
a mely kizárja, hogy ezeket más praparátnmok-
kal. mint: púder, liszt stb. hasonló megkísértett 
szerrel összehasonlítani lehetne. Kívülről alkal¬ 
mazott szerek, mint: balzsam, pomadé, frottiro-
rás és mindennemű készülékek hatástalanoknak 

•BHk l ^ ^ M biioimillak ; a szükséges ingert elő nem idézték 
ért a kebel íejlwlé-e eg}es-eg\edül a lápscjtek különös belső fitnttio-
tói fnfrg. A P i l n l e s - O r i e n t a l e s használata által, — ezeknek 

sajátszeni növényanyagul következtében, a melyet tartalmaznak, — 
r..7.ii... ,...i . „ . i i ,-~--i- • J • 

mert 
jától 

nak p*di(j. hot!\ kcliluk leltsését megszerezzék, wgy visszaszerezhessék. 
A P i l n l e i - O r i e n t a l e s különös hálással Tannak a kebel szép for¬ 
májának előidézésére és teljesen eltiinietik a vili- Tagy nyak csulítelő-

het alkalmazni. Könnyű, diszVrtl kezelés Egy üvegecske használati uu-
sítissal 6 kor. i'i lill. franco ; niánvéuel 6 kor. 75 lill. J . R A T I E , 
gyógyszeiész. 5 Passage VerJean. Paris. Utániatoktól megkímélendő, 
kérjünk határozottan franciia bél>e.íz«íel«Union des f a b r i c a n t s • 
ellátott dobozt. Budapesti ráki ár : Török József gyógyszerész Királv-
::: utczi. Prigii rakUr: Fr. VVitek & Co., Wtsnrgasse 19. :':: 

i'aratlan és csodás hatású arczszepltő és 
finomító a Földes-Iéle 

Margit-créme 
Mari körökben használt készítmény. Zsirtalaa. 
ártalmatlan, rögtön szépít. Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronás tégelyekben. Mar£Ít-gzap|ian 
70 f., Margit-pouder l K 20 f. három színben kap¬ 
ható. Tessék a záróvédjegyre figyelni és osakip 
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmat-
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a készítő : : : : : 
FÖLI>KS K E L E M KN gyógyszerész A r a d o n . 

Ttitra-Lomnicz 
m. kir. kincstári gyógyfürdő és üdülőtelep. 

Elsőrangú szállodák. Kitűnő konyha. 
Villamos világítás. Vízvezeték. Csatornázás. 

Gondozott park. Kényelmes sétantak. 
Bérelhető fogatok és automobilok. 

Lóversenyek. Tennisz. Golf. Galamb¬ 
lövészet. Vadászat. Halászat. Zene. Hangver¬ 
senyek. Előadások. 

Modern wizgyógyintézet. 
If agy fedett uszócsarnok. 

Vasútállomás. Fosta. Távirda. Inter-
nrban telefon. 

Kimerítő prospektussal és felvilágosí¬ 
tással készséggel szolgál 

a fürdőigazgatóság 
Tátra-lomnicz Gumiéi Károly 

(Szepes m.) igazgató. 

Anyát, ÓTJátofc gyermekeiteket a hátgerinczelgörbüléstöl!! 

Nincs többé elgörbült test! 

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok által ajáii 
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesésen köny 
nyü és bygienikus ! Ynttázás nélkül elfodi az egész elgör-
bülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló 
testegyenészeti műíntézetemben a legtökéletesebb technikai 
UlíMben és mérsékeit ára'k mellett késznluek, továbbá: 
egyenestartók, járókészülékek, mülábak és mükezek, 
cs. és kir. szab. KELETI-fele sérvkőtók, haskötök 
Új! Gummi - görcsérharisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükségei esz¬ 
közök. — Képes árjegyzék ingyen és bérmentve 
K T T T T ' T l orvos sebészi műszerek és 
**••£* **•*•*•*••*• V, gnmmi4rnk-gyára :::t 
Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcza 17. szám. 

Fogorvosi- és fogtechnikai műterem 
Uudapest, IV., Károly-kőrút 26., I. emelel 
t m f * M %M ^ teljes (og-
• • • • MA HK sorok száj-

^J V I Ük i m padlás néU. 
Arauyfogkoronák, aranyhidat és mindeiinemii kaucMik 

. nap alail kielngittelnek, megvárhatják. — ...-,,..... 
Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. Xeufeld D. fogorvos volt techn. assisteos*. 

l Tennis-raketek, 
sport-, utazási-

és 

turista-czikkek 
nagy választékban, a megszokott finom kivi¬ 
telben és szolid árak mellett ' 
:: :: legújabb Brort&rjegyzék megjelent. :: "• 

HuzellaM, 
BUDAPEST, IV., 
Váczi-atcza 28. 

(Franklin-Társulat nyomdája Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. szám.) 

32. SZ. 1909 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, AUGUSZTUS 8. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

BtfuM í 
feltelelek • ( Negyedévre 

16 korona. A t Világkronlkát-val 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

A SZÉPMŰVÉSZETEK PALOTÁJA BARCELONÁBAN. 

HÁROM SPANYOL VÁROS 
L tartomány Spanyolországnak min-

denkor legnyugtalanabb terrénuma volt. 
\J Most is itt viharzik leghevesebben a nép¬ 
szerűtlen marokkói háború miatt kitört for¬ 
rongás s a tartomány három nagy városa, 
Barcelona, Valencia és Zaragoza a mozgalmak 
föfészkei. Itt van még Barcelonához közel 
Gerona és Tarragona is, a hol szintén erősen 
forrong a nép, de mindkettő kisebb város 
lévén, a veszedelem nem olyan félelmetes 
bennük. 

Az a terület, melyet mi egy szóval Cata-
laniának nevezünk, a spanyol földrajzi köny¬ 
vek szerint három politikai kerületből á l l : 
Cataluna herczegségből, fővárosa Barcelona, 
Valencia királyságból, hasonlónevű fővárossal 
és Aragon királyságból, melynek fővárosa Za¬ 
ragoza. Jóformán ugyanazt a nyelvet beszélik 
mind a három territóriumon, t. i. a catalánt, 
a mely az irodalminak elfogadott castiliai 
nyelvtől annyira különbözik, hogy a madridi 
és barcelonai ember meg sem érti egymást. 
De érzületük sem egyezik. A három részből 
álló Catalániának minden polgára egy érzésű 
s erősen köztársasági szellemű. 

Andalúzia után Catalania legtermékenyebb 
földje az országnak. Itt maga a földmívelés 
is egészen modern. A mezőn egyik öntöző-kút 
a másikat éri. Valencia környéke meg annyira 

termékeny, hogy azt a vidéket a spanyol 
Huerta de Valencia (Valencia kertje) néven 
emlegeti. Itt már kezdődnek a sik földön ül¬ 
tetett narancserdők, vannak datolyafák és szent¬ 
jánoskenyérfák (A szentjánoskenyér azonban 
hústalan, sovány, csak az állatok eszik). A Bar¬ 

celonától északra eső részen az olajfák és 
paratölgyfák uralkodnak. 

Az ipar is leginkább fejlett Calalaniábari 
s így ezt a tartományt az ország leggazda¬ 
gabb részének kell tartani, ellentétben Ó- és 
Új-Castilia sziklás, kopár talajával. 

* 
Ezelőtt öt esztendővel, 1904 április 6-ikán 

érkeztem Barcelonába, körülbelül egy időben 
Alfonz királylyal. A király egyenesen Madrid¬ 
ból jött catalán népének meglátogatására. Az 
ifjú spanyol király nagy népszerűségét épen 
a néppel való érintkezésének köszönhette. Ott 
volt és van még a kisebb nemzeti ünnepeken 
is népe között s különösen nagyra vették, hogy 
a kubai háború egyik közlegény hősének, Eloy 
Gonzalónak Madridban emelt szobrát is ő lep¬ 
lezte le. A hős önkényt vállalkozott egy puska¬ 
poros toronynak kanóczczal való felrobbantá¬ 
sára s ez természetesen életébe került. 

Két napot töltöttem Barcelonában s, tanuja 
voltam a király fogadására rendezett ünnep¬ 
ségnek. Láttam a király lakása előtt homok¬ 
kal telt zsákokból és ágyúkból 
melyet díszőrség vett körüL A " 

lengtek. Voltak 

A PLAZA CATALUNA, BARCELONA FŐ TERE. 

S P A N Y O L O R S Z Á G I K É P E K . 




