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R Ó Z S AT E J 
kitűnő teint-ápolószer 2 K 
littalos üdesrget kölcsönöz a bőrnek. 
lialzsamsz.tppan honi 60 t. 

«itünu i'ogápiiló NZiij-
rizK1.7M'ogporS8f. 

TANNINGENE 
Hetekig megmarad és nem engedi festékéi. 

Sötóts/őkére, bnrnára és feketére 

ANTON J. CERNY, Wien, 
XVTII. Cári Ludwig-str. 6. Lerakat I. Mazmilíanstr. 9, 

Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

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

Angol bőrbutor 
renoválása eaját műhelyemben. 

Ebédlő. 
székek, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

Ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Székátala-
kitások. 

Anyát, óvjátok gyermekelteket a hátgerinczelgörbülfstől!! 

Nincs többé elgörbült test! 

Ha az én ntól nem ért, a legismertebb orvosok által aján 
lőtt Orthopád-támasztó fűzőmet használja. Mesésen köny 
nyü és hygienikus! Vattázás nélkül elfödi az egész elgör-
bülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló 
testegyenészeti müintézetenbeu a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árait mellett .késziilnek, továbbá: 
egyenestartók, járókészülékek, mülábak és mfikezek, 
cs. és kir. szak. KELETI-fele sérvkötok, haskötők. 
Új! Gummi - görcséi-harisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükségei esz-

Képe» árjegyzék ingyen és bérmentve 
K Ü T ^ U T T . ¥ orvos se bé«zi műszerek és 
JVX^J^X^J.J. c l . enmmiárnk-eyára : : : . 
Budapest, IV., Kornnaherczeg-ntcia 17. szám. 

§zépség hódit mindenütt! 
Szép nrcot csak -a dr. Wiitimer bör-
nséuitö Pipacs riráf/créui étt szappan¬ 
nal lehet elérni, páratlan szépítő és ifjitó a világon ; 

erem 2 korona, szappan ^ korona. 
f őszülést alaposan csak a -

htt)kenOCS szüntet meg; Petrolin hajszeszszel 
elpárolgása miatt sohasem érheti el, mint Petrolin-
hajkenöesesel. Ára 3 korona. Forduljon bizalommal az 

Ideál-irodába Budapest, üllői-ut 61. 
Török J. gyógyszertára, Király-utcza 12. szám alatt. 

Számtalan hála- és elismerő -levél. 

Páratlan és caodfts hatásu arczszépilő és 
finomító a Földes-féle 

Margit-créme 
főúri körökben használt készítmény. Zsirtalan, 
ártalmatlan, rögtön szénit Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit-ponder l K 20 f. három szinben kap¬ 
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmat-
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : , a készítő : : : : : 
FÖI,I>KS KELEMEN gyógyszerész Aradon. 

GISZFfllSKOlfl-TUKUOONO 
BÉKHSME&VEREN 
UDAPEST-MELLETT 

Félig ingyen! Ara csak 
K 11,80 „ELEKTRO" 

aranyóra. 
Senkinek 

sem szüksé¬ 
ges ma már 

valódi 
aranyórái 

3011 koroná¬ 
ért vásárolni, 
mióta az ide 
lertjzolt ki-
»íló gyárl-

mányu 
«Elektro»-
iranyorát 

(Glashiilte-
remlsierlké-
szilik. Ezen 
óra szerkeze¬ 
tének hárem 
fedele van és _ - ^ ^ -
kizárólagosan változatlan, aranyhasonló éreotvényböl és ezenkívül nvg 
>'L'y vastag réteg valódi arannyal, mely villamos áram segítségével lesz 
rávezetve, úgy, hogy kiváló tartósságért teljes garantiát.vállalok. 

Az «Elektron-aranyórát senki sem tudja egy 200 koronát érő 
aranyórától megkülönbözletni. Pontos járásért 5 évig írásban garan¬ 
tálok. Római vagy arabs számjegyekkel. 

Minden Elektro-aranyóra v4sárló ajándékul 
egy szép elektrb-nranyláncot is kap. 

Minden Elektro-aranyóra mellé 5 évre szóló kezességi 
jegy van csatolva. 

Egyedüli árusítás utánvéttel: 

Heinrich Kertész, Wien, L, 
Woikeile 34—U. 

Magyar ember csak magyar ásványvizet igyék! 

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

Kizárólag természetes magyar ásványgyógyvizet hozunk forgalomba. l 
£ 

l 

Borszéki Boldizsár, iduli s\ om«r-
baj ellen _ _ _ __ "_. 34 fill. 

Borszéki Fokút, az ásványvizek 
királya, kőszvény ellen _ 28 t 

Borszéki KoSSntll. vérszegény¬ 
ség ellen _ 28 « 

Bodoki Matild, alkálissavanyuviz 28 « 
Kérdene mejr az orvo¬ 
s i t és meg-tndja, bog; a 

Magyar ásv. 

l i t er TÍZ ára palaczkcsere m e l l e t t : 
Baross, vese baj ellen _ ... 28 liil. Horgász, cltásygerjcsziö 28 till. 
Borllfjíyi, hiij.ryliajlé_ _.. .... 28 o Kászuni-FÖkut (Salutaris) jód é-, 
Boholti, iidilö'viz .. _. _.. 28 c. httmimlariainiii_ __ 28 « 
Elöpataki, sárssaság ellen ._..;: 34 « j Répáti, égvénycs ásványvíz ... 3S « 
Felsörákosi Mária, légc»öhurut Székfly-Seltérs, idiiit gyomor-

ellen ._. _ _ 28 « bajok ellen„ '. _ _' 28 « 
Hargitaligeti, iiditö ital _ . . 28 « | Sztojkai, czukorbetegség ellen 34 « 

& B V j k n i 7 i r Í 3 ' gy*Byhatis» é s kellemes iie ,»sze nem - ^ , 
* ^ ' •***J ' • * • * hasonlítható a mesterséges ásvány vixekkeL ^ ^ 

yvlzeinkkel a külföld majdnem összes gyógyvizei pótolhatók. 
• • • Tíz psJaoskot már házhoz nálUtnnkl •••IHHBHssBBfliBsVBisBBsBBBBBBl 
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BLÚZOK 
FALÜDILÁSZLÓ 

costum és pongyolák 

BAGARIA MOLYPAPIR 
legjobb és legtisztább molyóvszer 

120 cm. széles méterenként (5, 10 méter) 50 f 
. :: darabonként (10,25, 50 darab) 5 fillér. ;• 

DETSINYI FRIGYES drogéria «a fekete kutyához, 
Budapest, V. kér., Marokkói-utcza 2. szám 

S ZQBRÁNCZ 
GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében. 

Olanbersós, hideg1, kénes, sós víz. Gyomor- és mii 
betegek magyar Karlsbadja. 

Fürdőidény: május lo-től szeptember 15-ig. Eló'idény: május 
15-től június 1-ig. Utóidény : szeptember 1-től szeptember 15-ie 
30 °/o irehgedménynyel a lakásoknál. 

Ei a maga nemeben páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód biztos 
segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s ál hasi pangásoknál, makacs 
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, májbajoknál, epchomok és ep»-
köyekre oldólag hat. Vértódulásoknál, szédülések, hiidések, gutaütesi 
rohamoknál vérelvonólag, felszivólag hat, csúzos és köszvényes bán-
talmaknál e kór okozta erjési termékekre, elrakódásokra az izületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájaso-
dás ellen, cznkorbetegségeknél, vesebajosoknál ügy a czukor-, mint 
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. 

Mint fürdő különféle izzadmáoyokít, daganatokat, izületi és csont-
bántalmakat, csonlszút kedvezően oszlatja. Görvélykóros daganatok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, hashártya izzad-
mányok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. 

Vasúti állomás: az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár, 
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-Mihály, honnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l és Va óra alatt elérhető. 

A viz otthon is sikerrel használható. Ára: egy nagy láda 40 üveg¬ 
gel 20 kor., kis láda 20 üveggel 11 kor. A viz a vasúton szállítási 
kedvezményben részesül. 

Megrendelések és tudakozódások : «Szobráncz gyégj'fiirdő 
igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő'»czimiendők. Posta-
és tóvirda-állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa : Dr. Rnssay 
Gábor Lajos. A fürdő igazgatósága-

raketek 
és labdák 

elsőrangú, 
angol gyártmányok. 

ANGOL SPORTCZIKKEK 
Football, Golf, Póló, 

Groquet. Sport-czipők, 
sweaterck, sapkák, stl>-
Testedző tornaszerek-
Árjegyzéket bérmentve küld: 

WESZELY ISTVÁN 
angol sport-, gumim- és aczéláru-iizl. 

Budapest, IY„Yáczi-ütcza 9, 
Kiríni •6iiin<i /Vi-r- 1!HH>. 

Kvwda-fele Restitulions- fluid 
mosóvíz lovak számára 

— — Szóvédjegy, czimke és csomagolás védve. ---

Egy üveg ára 2 K 80 f. 
40 év óta az udvari- és verseny¬ 
istállókban van használatban na-
Kjobb strapáknál elő- és utoerf-
sitonl, inak merevségénél, 
stb. az idomitásnál kivált 
munkára képesíti a lovakat 

Kwirda-féle 
Restitntions - fluid 

csak a mellékelt 
védj egy gyei va-

'lódi. Képes ár-1 jegyzéket ingyen 
és bérmentve 

Főraktár: Török Jozsel gyógy¬ 
szerész, Budapest, Király-u. 12 

és Andrásav-ut i6. 

19. SZ. 19 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, MÁJUS 9. 
Szerkesztőségi iroda . 
Kiadóhivatal: 

IV. Eeáltanoda-utcza 5. 
IV. Egyeteni-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltélelek-

(Egész évre 
Félévre _ 
Negyeitévre 

16 korona. A t Világkronikát-val 
_ _ 8 korona, negyedévenként 80 lillérrel 
_ „ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez 
határozott viteldíj 

a poeUilag 
is csatolandó. 

meg-

njiii-dája, Bndapef.t, IV., Egyetem-utcza 4. szám. 

TÖRÖK SZULTÁNOK. 
- Ab dúl Hanoidról és magyarbarát elődeiről. -

NAGYSZULTÁN, Mohamed utóda, khánok 
khánja, Mekka, Medina és Jeruzsálem 
szent városok szolgája és ura, Isz¬ 

tambul, Drinápoly és Brussza városok, vala¬ 
mint Damaszkusz és Kairó városok, az egész 
Azerbaidsan, Maegris, Barka, Kairuan, Haleb, 
Irak-Arabi és Adjem Basra, El Hasza, Dilem, 
Rákká, Moszul, Parthia, Djarbekr, Cilicia, Er-
zerum tartomány, Szivász, Adana, Karaman, 
Van, a Berberség, Abesszinia, Tunisz, Tripo-
lisz, Damaszkusz tartomány, Cziprus, Rho-
dosz, Kréta, Morea, a Márvány-tenger, a Fe¬ 
kete-tenger s e két tenger minden partjának 
és szigetének, Anadoli, Kumili, Bagdad, Kur-
disztán, Görögország, Turkesztán, Tatárország, 
Cserkeszföld, Kabarda és Gorgisztán tartomá¬ 
nyok, a Kipcsak-rónaság, a tatá¬ 
rok minden országainak, Kafl'a és 
minden körülötte fekvő vidék, egész 
Bosznia és tartozékai, Belgrád erő¬ 
dített város, a Szerf tartomány (Szer¬ 
bia) s a hozzá tartozó várak, erő-
dítvények és városok, az egész Ar-
uaud tartomány, az egész Úriak és 
Boghdan s tartozékaik és határ¬ 
vidékeik, s még sok más tartomány 
és város padisahja, Oszmán törzsö¬ 
kének harmincznegyedik, Konstan¬ 
tinápoly megvétele óta huszon-
nyolczadik uralkodója, Isten földi 
árnyéka, Abdul Hamid szultán, hova 
lett roppant mennyei és földi ha¬ 
talmad életednek abban a szörnyű 
és mindig rettegve félt órájában, 
midőn palotádnak utolsó őrei is 
átadták fegyvereket ellenségeidnek 

! nem volt menekvés számodra 
többé, mert vizén és szárazon kö¬ 
rülfogott az ellen ? A török szultán, 
>• Khalifa, vagyis : Mohamed próféta 
földi helytartója, roppant nagy úr, 
valamikor a legnagyobb úr volt a 
világon. De miként a czimében 
elsorolt országok nagy része is 

lemorzsolódott birodalmáról, csök¬ 
kent a hatalma is, mindenek előtt 
a saját birodalmában. 

Igazán hatalmasok csak addig vol-
kk a török birodalom szultánjai, 

mig harczban álHak a nyugat czivilizácziójá-
val, s erejök megfogyatkozása akkor kezdő¬ 
dik, midőn megnyitják az ajtót a nyugati 
műveltség és reformok előtt. Ezzel a tanítással 
az ottomán birodalom története szolgál. A min¬ 
denhatóság megrendülésének ez a folyamata 
a múlt század elején kezdődik azzal a II. 
Mahmud szultánnal, ki lemészároltatia a jani¬ 
csárokat, mert gátat vetettek katonai reformjai 
elé. 0 volt az, ki az első orosz-török háború 
után kedvezett az európai reformok behozata¬ 
lának s hadseregének újjászervezésénél igénybe 
vette keresztény, porosz tisztek, köztük a nagy 
Moltke segítségét is. 

Ez a II. Mahmud még egy más dologról 
is nevezetes. Az ujabbkor! szultánok közt ő 
az első, ki ismeretes a magyarbarátiságáról. 
Még a viselete is magyaros volt: igen gyakran 
zsinóros magyaros doimányt viselt. 

V. MEBEMED, AZ ÚJ TÖRÖK SZULTÁN. 

A magyar-szimpátiák egyébként nem idege¬ 
nek a régi szultánok egynémelyikétől sem, 
kiknek teljes arczképsorozatát e számunkban 
együtt látja az olvasó. Második Szolimán szul¬ 
tánról, a nagy Szolimánról, Szapolyai János 
barátjáról tudjuk, hogy 1520-ban, midőn be¬ 
vonult Budavárába, első kérdéseinek egyike 
volt a szine előtt hódoló magyarokhoz: 

- Nincs-e oly ulemátok, ki megírná ne¬ 
kem a dicső magyar nemzet történetét? 

Eléje vezették Verbőczyt s a nagy törvény¬ 
szerző vállalkozott a feladatra. Szolimán két 
török tudóst adott melléje s elkészült a tizen¬ 
hatodik század elején Magyarországnak török 
nyelven irott históriája. Vámbéry 1857-ben, 
először járva Konstantinápolyban, meglelte 
még e könyv egy példányát s hazahozta, -
ma is az Akadémia könyvtárában őrzik. 

A magyarbaráti hagyományok nem aludtak 
el a Bákóczi-korszak idején s e 
tradicziók bizonyságául lehet venni 
annak a török követnek, Beszni efen-
dinek nyilatkozatát is, ki 1742-ben 
urának a padisahnak megbízásából 
Nagy Frigyeshez indult, és Szege¬ 
den megpihenve, ezt a kijelentést 
tette kísérői előtt: 

- Akármit mondotok is, én csak 
azt tartom a magyar népről, hogy 
ha hitetlen is, mégis csak testvére 
a török népnek. 

Vámbéry nagyon érdekes adato¬ 
kat fedezett föl első konstantiná¬ 
polyi tartózkodásának idejében ar¬ 
ról, hogy mily nagy magyarbarát 
volt Abdul Medsid szultán, a trón¬ 
jától megfosztott Abdul Hamid atyja. 
Szabadságharczunk idején, beszélte 
e sorok Írójának a nagy tudós, csak 
egy ország volt egész Európában, 
hol a nép és uralkodója egyforma 
lelkesedéssel állt a magyar ügy 
pártján, s ez az ország Törökország 
volt. A törökök rajongtak hőseinkért 
s küzdelmünkért és gyűlölték ősi 
ellenségüket, az oroszt. Nagy ma¬ 
gyarbarát volt császáruk, Abdul 
Medsid szultán is, s midőn megjött 
Konstantinápolyba a maszka be¬ 
avatkozás hire, nagy kedvet érzett, 
hogy valami módon beavatkozzék 
ügyünkbe. Bem Erdélyben aratott 
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győzelmeinek hírére hihetetlen mórtéket öltött a 
magyarbarátiság a szultán udvaránál, és Ab-
dul Medsidet most egyszerre ostromolni kezdte 
környezete, papok és országnagyok, hogy 
küldje át seregét a magyar határon, hogy egye¬ 
süljön a testvér magyarokkal és segítse őket 
az orosz meg az osztrák ellen. A szultán en¬ 
gedett. Még aznap kiadta és gyorsfutárral az 
országhatárra küldötte Omer pasának a hadi¬ 
parancsot, hogy keljen át hadtestével a Dunán 
és siessen segítségére a magyaroknak. Hogy a 
török segítségnyújtás világraszóló eseménye 
még sem történt meg, azt lord Stratford Can-
ningnek, Anglia konstantinápolyi nagyköveté¬ 
nek gyors beavatkozása tette. Abdul Medsid meg¬ 
értette, hogy világháborút idézhet föl fegyveres 
közbelépésével s egy második futár még visz-
szaparancsolhatta az Omer pasához küldött 
futárt, a szultán rendeletével együtt. 

Tudjuk, hogy a magyar nemzetnek őszinte 
barátja és tisztelője volt a trónjától megfosz¬ 
tott Abdul Hamid szultán is. Minden bizony¬ 
nyal nemcsak azért, mert e szellem atyja házá¬ 
nál ragadott reá, mert ifjúsága az emigráczió 
és a konstantinápolyi nagy magyar szimpá¬ 
tiák korába esik, hanem főkép mindenesetre há¬ 
lából a magyar nemzet iránt, mely harmincz 
évvel ezelőtt, az orosz-török háború idején, 
nyilt és lelkes vallomást tett törökbarátiságá-
ról. Abdul Hamid szultán ez időtől fogva nem 
is mulasztott el egy alkalmat sem, hogy jelét 
ne adja hozzánk való barátságának és von¬ 
zalmának. Egy ismerője beszéli, hogy az orosz 
háború idején, de utána is, legkedvesebb új¬ 
ságjai közé tartozott Jókai élczlapja, az "Üs¬ 
tökös», meg a «Borsszem Jankón, melyeknek 
különösen oroszellenes torzképein jót mula¬ 
tott és szövegüket lefordíttatta magának. Ha 
kedvében járhatott a magyar nemzetnek, öröm¬ 
mel megtette. A budapesti egyetem könyv¬ 
tárát megajándékozta harminczöt nagybecsű 
konstantinápolyi kézirati munkával, köztük 
tizenkét Korvinával. A magyar tudósoknak -
Vámbéry vezetésével — megengedte, hogy ku-
tassannak magyar történelmi nyomok után 
könyvtárában, melynek küszöbét európai em¬ 
ber előttük át nem léphette. Részt vett az 
ezredóvi kiállításban, régi magyar ágyukat, 
lándzsákat és szablyákat engedve át a törté¬ 
nelmi csoport számára. Megengedte Eákóczi, 
Thököly, Bercsényi és Zrínyi Ilona hamvai¬ 
nak hazaszállítását - - s ez volt az utolsó 
cselekedet, melylyel a magyar nemzetet hálára 
kötelezte. 

Ifjú korában egy Aafidab nevű czigány 
megjövendölte neki, hogy a trónra kerül és 
Törökország szultánja lesz mindaddig, míg a 
Kiathane forrás vizét iszsza. A jóslat bevált és 
Abdul Hamid harminczhárom éven át e forrás 
vizéből oltotta szomját. A Yildiz ostromának 
idején, úgy mondják, huszonnégy óráig étlen-
Bzomjan maradt palotájában, — trónját elvesz¬ 
tette s a Kiathane forrás nem ad többé üditő 
vizet számára. És most Szaloniki partján hall¬ 
gatja a tenger mormolásat... • 

Abdul Hamid sokat véthetett népe és az 
emberiség ellen, de a magyar nemzet nem 
tagadhatja meg tőle részvétét keserű bűnhö-
désében. Ballá .Mihály 

EGY SÍRNÁL 
A kecskéi öreg temetőbe 
El-eljárok minden esztendőbe. 
A temető egy kis sírkövéhez, 
Apám, anyám pihenő helyéhez. 

Az a sírdomb az én múlt világom, 
Meghittebb ott az imádkozásom. 
Mintha -\elem íík beszélgetnének . . . 
Mintha engem ott kicserélnének ! 

Elmondom ott dicsekvőn, kevélvfii: 
A világban mi mindent elértem. 
Hogy betellett minden édes álmuk. 
Ertem való sok imádkozásuk. 

S jóságukat míg hosszan eláldom, 
Úgyse látják sűrű könnyhullásom. 
Isten pedig, ki szívemet látja : 
Hazugságom úgyis megbocsátja! 

Szabolcska Mihálij. 

II. Abdul Hamid, a trónjától megfosztott szultán. 
(1876—1909.) 

AZ ÉN MADARAM. 
Köd volt s ború. Azt hittem akkor, 

Hogy tavaszomnak vége már. 
S szívemre röppent alkonyatkor 

Halkan egy bűbájos madár. 
Mondtam : miért jössz ? Más mezőjén 

Találnál rózsát, sugarat, 
Nálam tarlókon eltűnő fény 

Köszönt csak. Menj, menj. - S ő maradt. 

És iderakta puha fészkét 
A szívem közepébe épp', 

Borongva néztem repülését, 
Ha elsuhant, ha visszatért. 

Tolla csillámlott, pelyhe omlott, 
Ragyogva szállt a réten át; 

A mit hozott: zengett, mosolygott, -^ 
S altatta, védte, u mi fájt. 

Simuló szárnya melegéből 
Az ifjúság varázsa kélt 

Dala üzenet volt az égből 
S oly tiszta is volt, mint az ég. 

Csókoltam csöppnyi bóbitáját 
S szivem bimbózott újólag, 

Mint boldog fészket ringató ág 
Maga is szebb, virágosabb. 

Felém ha bánat-hollók szálltak: 
Rájuk támadt, mint büszke sas. 

El űzött hollót, felhőt, árnyat, 
Egem nyájas lett, sugaras, 

És megtért hófehér galambként. 
Piros csőrében olnjiín 

S álmaim tündér-ligetében 
.Mint csalogány zengett tovább . . . 

Édes, hűséges, szép madárkám. 
Voltál galamb, sas, csalogány, 

Ujjongva sejtem, hogy mi vár rám : 
Egy tavaszi nap alkonyán 

Kiröppensz majd a messze partra, 
Megrabolsz minden fényt, derűt, 

H megtérsz, mint tolvaj kicsi szarka 
Ujjamra lopva — jegygyűrűd . . . 

Endrődi Béla. 

A FEKETE VAROS. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

Valkányi uram nem igen engedte szabadjára 
az ezredes urat, a ki szédült-bódult a kedvére 
való látványtól, mert ő még a paradicsomot is 
bizonyosan úgy képzelte, hogy nyergek, lódin-
gok, czifra tarsolyok, damaskusi pengék lógnak 
a tubafák ágairól., 

Eészint köröskörül a fogasokon lógtak a 
banderiumi ruhák, részint szuszékokban vol¬ 
tak elrakosgatva, az egerek és molyok parázna-
sága ellen, kámforporral meghintve és dohány¬ 
levelekkel beborítva; ezeket sorba kinyitogatta 
a kasznár: «Tessék választani, óbester uram.» 
Volt ott minden korbeli szabású ruhanemű 
Bocskay módi, Bethlen módi, lefentyűs kal-
pagok, vitézkötéses dolmányok, kaczagányok 
a Görgey Márton pandúrjainak a világos mák-
szinű csurapéi és krispinjai, mert ez a híres 
katona már pedzette azt, a mit csak a XX-ik 
században vesznek észre a potentátok, hogy a 
kékbe játszó, mákszin posztóba öltöztetett csa¬ 
pat bizonyos nagyobb distancziáról láthatatlan, 
összefolyván a ruhaszinek a levegő szintelen-
ségével, hiába meresztené szemét a legélesebb 
látású figyelő az őrtornyokban. 

Zsiga úr sokáig válogatott, nagy habozással. 
Épen a hogy a mostani franczia királyról, a 
napkirályról mesélik (bizony még Görgőre is 
eljutott a híre a kasznárhoz), hogy szinte egész 
délig nem tud felöltözködni határozatlanságá¬ 
ban, ha a komornyikja többféle köntöst tesz 
eléje reggel. Zsiga lir azonban végre mégis ki¬ 
választott egy seregélyszinű dolmányt, finom 
morva posztóból, egy rókamálos bekecset, meg 
egy vörös nadrágot, mely egész térdig sárga 
zsinórokkal volt kiteremtettézve, s azt a kíván¬ 
ságát fejezte ki, hogy mindjárt szeretné fel¬ 
húzni a czókmókot, hát hagyja a kasznár úr 
egy kicsinyt magára. Valkányi uram ürügynek 
gondolta ezt s kijelentette apperte : 

- Már engedje meg a vitéz úr, de azt nem 
tehetem, ám ha tetszik, öltözködjék fel, de csak 
az én jelenlétemben. 

Bibók úr kifakadt: 
- Ejnye a kirielajzomát, hát kinek néz en¬ 

gem az úr ? így mer velem beszélni ? Ezer sze¬ 
rencséje, hogy otthon hagytam a kardomat. 

Erre az indulatos kitörésre-egy szót se vála¬ 
szolt a kasznár, leakasztott a falról két egyenlő 
élesre fent kardot és átnyújtotta az egyiket. 

- Ha úgy tetszik, vitéz úr. Én is voltam 
katona. 

Bibók ezredes megvetőleg legyintett a ke¬ 
zével. 

- No, csak ne okoskodjék. Nem akarom 
mindjárt vérengzésen kezdeni. 

A helyett, hogy átvette volna a kardot, 
hozzáfogott a rongyai lehámozásához, széle¬ 
sen ide-oda dobálva őket. A kasznár azonban 
mindenre kiterjedő figyelemmel, nehogy elve¬ 
gyüljenek a többi ruhák közé, egy lándzsa 
hegyével nagy gonddal tologatta az egyes dara¬ 
bokat együvé s aztán felszúrta a lándzsára és 
egyenkint behányta a kályha torkába, hogy 
később megégesse, «nem a szag miatt, — mint 
utólag indokolta, — mert az égett ruha szagot 
nem szeretem, nem is a ruhák csekély értéke, 
hanem az esetleges lakóik miatt.» 

Zsiga úr ezalatt gyorsan magára szedte a 
kiválogatott ruhadarabokat, csak a sarkantyús 
sárga csizmával, mely nagyon össze volt szá¬ 
radva, küzködött hosszabb ideig, de végre ez 
is sikerült a szokásos káromkodások ereje mel¬ 
lett, hogy: «Dagadjon meg az előbbeni gazdád 
a purgatóriumban, vagy a hol van.» 

Kidülleszté a mellét s panyókára kapván a 
bekecsét is, békülékeny hangon kérdé, miköz¬ 
ben kihúzta, illegette magát: 

- Szép? Mi? 
- Egész más ember lett kigyelmed, - - fe~ 

lelte a kasznár egykedvűen. - - Az ördög se 
ismerné meg. 

- Meghiszem azt, — felelte negédesen, -
de hátha még a sok mindenféle mohától meg" 
szabadíthatnám a koponyámat. Nézze csak, 
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Ozmán (1288—1316). Orkhan (13S6—1359). I. Murád (1359—1389). I. Bajazid (1389—1403). 

II. Mehemed (1451—1481). 

I. Szelim (1512—1520). II. Szolimán (1520—1566). H. Szelim (1566—1574). 

A TÖRÖK SZULTÁNOK ABC/KÉPEI I. OZMÁNTÓL MOSTANÁIG. 

III. Murad (1574—1595). 

amicze, nincsen valakije, a ki fecskeröptiben 
lenyirná egy kicsit a hajamat és szakállamat? 

- Van bizony. Az öreg Jóska. 
- Ugyan legyen szíves, ha kiérünk ebből a 

labirinthusból, adja át nekem egy pillanatra 
azt a borbélyt. 

- Nem borbély az, hanem juhász, 
- És hol tanulta a mesterségét? 

Hát iszen mindég birkákat nyirt. 
- Kasznár bácsi, úgy veszem észre, maga 

egy lucskos szájú, impertinens ember. 
Egyszerre fiatalnak képzelte magát a nyalka 

ruhában s lebácsizta a nálánál fiatalabb kasz-
nárt, kinek nyers modora bántotta, de egy¬ 
szersmind gondolkodóba ejtette; ezzel az em¬ 
berrel nem tanácsos kikötni. 

Leérve, a kasznár elvezette a juhászházba, 
8 a fizimiskáját rábízta az öreg Jóskára, a ki 

egykettőre munkához látott a birkanyiró ol¬ 
lóval. 

— Gondold meg, kivel van dolgod, - ripa-
kodott rá az ezredes. - Halál fia vagy, ha 
meg találsz szúrni, vagy ha garádicsokra 
nyírsz. 

Megijedt a juhász és vigyázott, olyan csín¬ 
ján bánva az ezredessel, hogy egy selyem ürü-
vel sem különben, hanem sikerült is a munka, 
és mikor vége volt, maga is gyönyörködve né¬ 
zett végig az átalakított koponyán. 

- No, ezt megnézheti akárki. 
Az ezredes is meg volt elégedve .s borravalót 

kezdett keresni a ruhák zsebében, hátha ott 
felejtett volna vagy egy petákot az előbbi vise¬ 
lőjük, hanem biz az nem tette. Bosszantani 
látszott őt ez a körülmény, majd hirtelen fel¬ 
kiáltott, mintha csak most jönne rá: 

Persze, a levetett ruhámban felejtettem 
az aprópénzemet. Hát addig is, Isten áldja 
meg. 

Barátgaras, - dörmögte a juhász ked¬ 
vetlenül. 

Bibók uramra, mire visszatért az alispán elő¬ 
szobájába, már az apja se ismert rá, ki pedig 
türelmetlenül várta a kész írással. A kényes, 
daliás katona, a mint benyitott csörömpölő 
kardjával, önkénytelen tisztelettel állott fel a 
gyönge szemű aggastyán, mert valami «nagy 
marhának* képzelte és mikor az a Zsiga hang¬ 
jával szólítá meg. hogy «kész-e már a kontrak¬ 
tus, apám uram?», riadtan nézett szét, honnan 
származhat a csodálatos hang, s nem látván 
semmi teremtett lelket a fényes öltözetű lova¬ 
gon kívül, babonás remegés szállta meg, míg¬ 
nem a legvégén minden a legszebben kitudó-
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III. Mehemed (1595—1603). I. Ahmed (1603-1617). II. Ozmán (1617—1622). Musztafa (1622). Oszmán (1754—1757). III. Musztafa (1757—1773). L Abdul Hamid (1773—1789). í n . Szelim (1789—1808). 

IV. Mehemed (1648—1687). III. Szolimán (1687—1691) 

II. Ahmed (1691—1695). II. Musztafa (1695—1703). III. Ahmed (1703—1730). 

A TÖKÖK SZULTÁNOK ARCZKÉPE1 I. OZMÁNTÓL MOSTANÁIG. 

L Mahmud (1730—1754). 

dott s példás egyértelemmel az alispán úr szine 
előtt aláirtak a kontraktust, mely a birtok át¬ 
adásáról s ennek fejében a családnak fizetendő 
vitalitiumról szólt, - - azaz aláirtak volna, de 
minthogy a -szerződésbe az öreg úr belevetette 
azt is, hogy Bibók Zsigmond Flatt Zsuzsanna 
volt felesége, ez idő szerint Bibók Vinczéné 
asszonyom irányában semminemű igényt nem 
táplál, az alispán elszakította az írást, mert, 
azt mondja, a törvények és a társadalmi erköl¬ 
csök ellenére ilyesmit nem enged írásba tétetni, 
az asszony nem olyan portéka, mely adás-vevés 
czéljaira szolgálna, az asszony olyan különös 
ingatlan ingó, melyet eladni, sőt haszonbérbe 
adni se lehet, minélfogva be kellett várni, míg 
a diákok még egyszer elkészítik az írást, mely¬ 
ben az asszonyról szó se legyen. Az ilyesmit 
máskép kell megcsinálni. Miért teremtett volna 

az Isten mozgatható szemidegeket az emberek¬ 
nek, ha nem azért, hogy azok tetszés szerint 
kinyithassák vagy behunyhassák a szemeiket? 
Volenti non fit injuria. Ha Bibók Zsigmond¬ 
nak nem kell az asszony, az asszonynak pedig 
nem kell Bibók Zsigmond, ellenben Bibók 
Vincze nem élhet Bibók Zsigmondné nélkül 
és ő is szivesebben marad Vincze mellett, 
miért kelljen három embert megnyomorítani, 
hogy a nagy Moloch, a Törvény jóllakjék? 

A régi magyar urak még máskép fogták fel 
az igazságszolgáltatást. Nem a könyvekben 
lapoztak, mikor az igazságot keresték, hanem 
azoknak az életviszonyaiban, a kik az igaz¬ 
ságért hozzájuk fordultak. Fiskálisok még ak¬ 
kor nem voltak. Az állami gondviselés még 
akkor nem volt olyan hóbortos, hogy szándé¬ 
kosan kreált volna kitanult mestereket, kik az 

emberek közt támadt egyenetlenségeket, pat-
varokat, melyeket neki (az állami gondviselés¬ 
nek) hivatása gyorsan elsimítani, orvosolni, 
ébren tartsák, piszkálják, mélyítsék és sok¬ 
szorosítsák. Még akkor máskép volt min¬ 
den. A bírói székben rendszerint egy-egy 
patriarcha ült, egy mérlegelő bölcs, egy ha¬ 
talmas úr és nem a paragrafusoknak egy 
rabszolgája. A törvény különben is gyarló 
volt, a kiszolgáltatói ellenben józan eszű te¬ 
kintélyek, hát mért kellett volna a gyarló 
törvényt mindenkép respektálni ? Azelőtt a 
birák voltak jobbak, mint a törvények, tehát 
a birák ítéltek, nem a király ő felsége, ha¬ 
nem az ő saját nevükben a saját eszükből. 
Azóta, úgy látszik, a törvények a jobbak a 
bíráknál és minden megváltozott. De ezen a 
napon még azt hitte Görgey alispán, hogy iste-

IV. Musztafa (1808). 

nes cselekedetet mívelt, megmentve egy öreg 
ember életalkonyának nyugalmát s megkímélve 
egy rokonszenves asszonyt, hogy egy gazember 
kezeibe jusson, mert hogy Bibók Zsigmond 
mindenféle rósz zsírokkal van megkenve, a 
felől nem táplált kétséget. Egyben annak is 
örült, hogy-, a züllött embert, a ki bizonyosan 
sok bajt csinálna majd a faluban nyugtalan 
vérével, a zsoldosok szerzésére használja. Hiszen 
épen az az alapja a leleményes jó kormányzat¬ 
nak, minden erőt felhasználni, még a rósz in-
dulatú erőket is, olyan szükséges dolgokra, 

melyekre alkalmatosak. Már a sáska csak elég 
pusztító istencsapás és még azt is lehet jóra 
használni, — mert zsákba szedve, megszárítva, 
pompás, jóizű csemege a baromfinak, s íme, az 
élelempusztító élelemnövesztő lesz bizonyos 
okos és körültekintő kezeléssel. 

Csalódott azonban Görgey Pál, ha azt hitte, 
hogy állandóan el lehet igazítani valamit, a 
minek a tengelye egy asszony. A nap elmúlt 
szerencsésen. Bibók ezredes látogatásokat tett 
Fejéréknél, Vállayéknál. Kényesen, hegyesen 
lépkedett végig az utczán. Az egyik öreg pa¬ 
raszttól, Kerczel Gábortól megkérdezte állító¬ 
lag, mert a tiszteletes úrnál is tett látogatást, 
hogy merre van a parochia, mire az meg¬ 
jegyezte volna nagy alázatosan: 

- Ott, a hol volt, hiszen csak emlékszik rá, 
Zsiga úr. 

Az ördög emlékezhetik minden apró 
ólra, — felelte fenhéjázón, hogy minden sza¬ 
váról szinte csepegett a gőg. 

Volt mit beszélni a faluban. Hogy lesz ? Mint 
lesz? Boppant zűrzavar keletkezett. Némelyek 
azt állították, hogy mint rongyos csavargó jött 
haza Bibók Zsigmond, mások megfordítva, es-
küdöztek, mint a vereshagyma, hogy pompás 
ruhában jött haza, mint egy király, csupa zsi¬ 
nór, csupa paszománt. Utálatos szörnyeteg, 
forradásos pofával, mondta az egyik rész; gyö¬ 
nyörű szál ember, akár a jegenye, férfias seb¬ 
helyekkel vitézi arczán, magasztalta a másik 
rész. Tessék aztán eligazodni. Pedig mind a 
két rész igazat beszélt, a szerint, a mikor 
látta. Kétféleképen csak a saját asszonya látta. 
Este az idevaló nemesek mind visszalátogatták, 
mert az az igazi, otthon kell Bibókot látni, az 

IL Mahmud (1808-1839). 

a pikáns. Nagy összeröffenés volt hát Bibókék-
náL Az öreg Vincze víg volt, boldog volt, ma¬ 
darat lehetett vele fogatni, az egész frekven-
cziát ott marasztalta vacsorára, váltig hajto¬ 
gatta, emlegette: megjött a fiam, az elveszett 
fiam, igyunk rá egyet. (No, erre aztán még 
jobban csodálkoztak.) Nosza hozzá kellett látni 
szegény Bibóknénak főzéshez-sütéshez. A va¬ 
csora alatt pedig az történt, hogy (legalább Fehér 
Péterné megesküszik rá) az asztal alatt Bibók 
Zsiga is váltig a Vállay Eszter (özvegy Perié 
Pálné) lábát nyomogatta. Az pedig ugyancsak 

Abdul Medsid (1839—1861). V. Murád (1876 májustól 1876 augusztusig). 

A TÖRÖK SZULTÁNOK ARCZKÉPE1 I. OZMÁNTÓL MOSTANÁIG. 

Abdul Aziz (1861—1876). 
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Ahmed Riza, a parlament 
elnöke. 

Husszein Hilmi basa nagy¬ 
vezér. 

Enver bey, az ifju-török moz¬ 
galom vezére. 

Mahmud Sevket, az alkotmányhü 
csapatok vezére. 

tűrte, talán viszonozta is, — lehet sejteni a 
következményekből, mert a jó borocska mel¬ 
lett olyan kedve szottyant a társaságnak, hogy 
az egyik Bibók-fiú elszaladt a Görgeyék gazda¬ 
sági udvarára s felköltötte az öreg Jóska ju¬ 
hászt, hogy rögtön jöjjön a dudájával. No, lett 
erre olyan mulatság, táncz, hogy csak a hajnal 
harapta el a végét, Bibók Zsigmond pedig életre¬ 
halálra ropta a Vállayék özvegy menyecskéjé¬ 
vel, de egyszer a saját feleségét is megforgatta. 
Mindez olyan furcsa volt. Különösen mikor a 
feleségét rezegtette. A Bibók-fiük úgy néztek 
rá, mint az ugrásra kész tigrisek . . . Az öreg 
Vincze pedig kaczagott és a kezével verte a 
taktust a dudaszóhoz. Minden jel arra mutat, 
hogy részeg volt és nem tudta, mit csinál. 

Épen ezeket a már korán reggel összekapko¬ 
dott részleteket, melyeknek útvesztőjében még 
nem birt eligazodni, mesélte Marjákné a reg¬ 
geliző alispánnak, mikor a huszár, ki friss ivó¬ 
vizet hozott be, jelentette, hogy Bibókné van 
az előszobában. 

- Kivel van? - - kérdé az alispán meg¬ 
lepődve. 

— Egyedül. 
- Küldd be. 

Bibókné belépett, de mennyivel más asszony 
volt most. Ki volt öltözve derekasan, csak úgy 
ropogott, suhogott rajta a sok keményített 
szoknya. Sötétkék mentét viselt, filigrán ezüst 
kapocscsal, a nyaknál medveprémmel. A fején 
pillangós főkötő volt, varrottas fityegőkkel a 
fülek táján. A tegnapi összetört teremtésnek se 
híre, se hamva. Egyenesen tartja magát, ruga¬ 
nyosán lép, fiatalosan csikorognak a kis kor¬ 
dován csizmái és szinte ringatódzik hajlékony 
dereka a csípőin, szelíd arczát, melyet a nagy¬ 
kendő takart el tegnap, egy kis pirosság önti 
el (terringette, csak talán nincsen kifestve), míg 
a szomorú szemeiben a bánat helyett ma va¬ 
lami álmatag merengés ül. 

- Mi jót hozott az ifiasszony? — kérdezte 
az alispán nyájasan, miközben lopva nézegette, 
sehogyse bírván benne felismerni azt a szen¬ 
vedő martyrt, a kinek tegnap képzelte. 

- Bizony semmi jót, tekintetes alispán úr, 
semmi jót. Össze vagyok zúzva, tönkre vagyok 
téve. 

- Ugyan ne beszéljen ! Mondja inkább, hogy 
meg van reparálva. Legalább tiz évet fiatalo¬ 
dott tegnap óta. 

- Az csak látszik, egy kis színhez jutot¬ 
tam, - - felelte idegesen, az ajkaihoz emelt 
csipkés kendőt harapdálva, mint paripa a zab¬ 
lát, — mert haragtól gyulladozik az orczám. 

— És ugyan kire haragszik, lelkem? 
— Mindenkire; az Istenre, az emberekre, 

magamra, még a tekintetes alispán úrra is. 
Álmatag, kék, kissé zavaros, hisztériát el-
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áruló, de okos szeme, mely csontos s mégis 
kellemetes, sőt kecses arczát megvilágítá, szinte 
kaczérkodón tapadt az alispánra. 

— Nem értem, miről beszél ? — hebegte az 
zavartan, csodálkozásba esve a különös nézés 
és a vakmerő hang fölött, mely szokatlanul 
hangzott a tegnapi siránkozó madonna szá¬ 
jából. 

— Kisemmiztek, kijátszottak, szerencsétlenné 
tettek, eltéptek az uramtól, hát eljöttem meg¬ 
mondani, hogy abból semmi sem lesz, — tört 
ki az asszonyból elementáris erővel a panasz, 
vad, forró beszédében élet lüktetett s elfojtott 
szenvedélyek mámora. 

Görgey a fejét csóválta. 
- Ejnye, ejnye, menyecske, miket csacsog 

itt össze! Hiszen azon rimánkodott tegnap, 
hogy mentsem meg az urától. Értem Bibók 
Zsigmondot. 

- Mit tudtam én, hogy a lelketlen kutya 
mindjárt az első este kimutatja a foga fehérét, 
hogy szégyenszemre összeadja magát Yállay 
Eszterrel, az özvegygyei. Hiszen ismeri a tekin¬ 
tetes úr. Szép rozmaring, mondhatom. Nincsen 
abban annyi szemérem sem, mint egy mák¬ 
szem. Ha látta volna a tekintetes alispán úr, 
hogyan riszálta, kellemeztette magát, hogyan 
tapadt hozzá, hogyan sütött rá az a két nagy 
bögölyszeme, mint két tüzes vasalló és nekem 
ezt látni kellett, a nélkül, hogy jussom lett 
volna megtépázni, a miben pedig már nem egy 
ősz szál is van, a kontyát. (Szilaj, indulatos 
tépési mozdulatot tett a két kezével, miközben 
összeszorította ajkát s megcsikordítá a fogait.) 
Nem lehet, megpukkadok, ezt nem bírom meg 
tovább. 

(Folytatása következik.) 

NŐHÓDÍTÁS. 
Irta BÁRSONY ISTVÁN. 

A nagy Természet örök rendelkezése, hogy 
a férfi legyen az, a ki a nő után jár, hogy 
őt meghódítsa. 

Azok között a lények között, a melyek sza¬ 
porodásának alapja a kétneműség, egyetlen 
egyet sem tudunk olyat, a melynek az egye¬ 
dei közül nem a hím volna az udvarló, a 
párkereső, az élettárs után járó, az igazi «cse¬ 
lekvő* ; még ha van is rá elvétve példa, hogy 
a nőnem egyik-másik nagyon is nekihevült 
tagja feltűnő kinálkozással úgy mutatja, mintha 
ő volna a várva-várt és sóvárgott pásztoróra 
kezdeményezője. 

Sietek hangsúlyozni, hogy a szorosan vett 
állatvilágról beszélek, a melynek roppant vál¬ 
tozatosságából kihagyom — az embert. Nem 
mintha lényegileg máshova tartozhatnék; ha¬ 
nem mert lassankínt úgy kiforgatja maga¬ 
magát természetes eredetiségéből, hogy szinte 
kivételnek látszik, mint a Tinamu-tyúk, a 

mely már régen kitalálta a feminizmust és 
azt igen érdekesen gyakorolja is. 

A Tinamu-tyúk tudniillik egy ázsiai korcs¬ 
tyúk féle, a melynek a megtelepítésével már 
Magyarországon is kisérleteztek, de siker nél¬ 
kül, minthogy a mi telünket nem birja ki s 
a szabadban maradt példányok elpusztulnak. 
Pedig érdekes furcsaság ez a vegyes összeté¬ 
telű madár, a mely a teste állásával egy kicsit 
a kivire emlékeztet. A furcsasága abban áll, 
hogy a Tinamu - kisasszony elfogadja ugyan 
valamely Tinamu - lovag udvarlását, és sze¬ 
relmi viszonyt kezd vele, de mikor a követ¬ 
kezmények mutatkoznak, s Tinamuné ő nagy¬ 
sága letojja az egy fészekre szóló tojáspor-
cziót, akkor egyszerűen ráülteti - - az urát; 
ő maga pedig tovább áll és mialatt régi férje 
keservesen szánja-bánja a helyzetét, addig ő 
új gavallér udvarlását fogadja s újra férjhez 
megy. Annak utána pedig kezdődik az egész 
komédia: «dacapo.» Az új férj sem kerüli ki 
a sorsát s nemsokára költi is a második fé¬ 
szekalja tojást. Tinamuné akár egyebet se te¬ 
gyen, csak új meg új balekot fogjon, a kit a 
legfurfangosabb feminista észszel ráz le magá¬ 
ról, rábízván a leendő családot mindenestől. 

De még ő is, — a Tinamu-hölgy — udvarol-
tat előbb magának, és miután fokozódó en¬ 
gedékenységgel hallgatja meg a hímek szépel-
gését: egynek végül teljesen meghódol. A nő-
bódítás tehát Tinamuéknál is aconditio sine 
qua non» ; - olyan feltétel, a mi nélkül 
nincs szeretkezés, nincs párosodás, nincs há¬ 
zasélet, még a sokfórjűség feminista formái 
között sem. 

A nőhódítás a kezdet kezdete, s ez nem 
lehet másnak a feladata, mint a férfié. E mel¬ 
lett a dfórfi hódítás» tulajdonképen igen jelen¬ 
téktelen passzív valami, mert általában nem 
áll egyébből, minthogy a nő van; és hogy a 
férfi, - - a hím, — erről tudomást vesz; a mi 
elég is arra, hogy a mikor a természet pa¬ 
rancsa megindítja: rögtön udvarlóvá, - - nő-
hódítóvá, - - válni igyekezzék. 

A természet parancsa!... Mily csodálatos 
különbözőséggel jelentkezik ez a hatalom végig 
a nagy világon, mindenütt, a hol a tovább 
folytatódás törvénye érvényesül. 

Folytatódások nélkül a világ fenn nem áll¬ 
hat, s a Természet ezeknek a folytatódások¬ 
nak a biztosításával követi az Istent a teremtő 
munkában. A szülők után az utódok követ¬ 
keznek s az egyed hosszabb-rövidebb életének 
az elteltével is még végeláthatatlan időkig él 
tovább a faj. A Természet beléönti a lényekbe 
a tovább folytatódás ösztönét; de hogy melyik 
legyen utódaiban a leghosszabb életű, azt az 
életerő alapján dolgozó kiválasztás van hivatva 
megállapítani. Minél erősebb (egészségesebb) 
valamely egyed, és minél szerencsésebben il¬ 
leszkedhet nekivaló viszonyok közé, annál al¬ 
kalmasabbá válik nemcsak a saját élete fenn¬ 
tartására, hanem arra is, hogy hozzá hasonló 
nemzedék szaporítása által erősítse az ő egész 
faját. A mivel a Természet segíti, az mindössze 
csak annyi, hogy a folytatódás ösztönét olyan 
időben lángoltatja fel benne, a mikor annak 
sem az anya, sem az utód kárát nem vallhatja, 
vagy legalább a legkevesebb veszély fenyegeti 
általa mindakettőt. 
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íme, a Természet felébredt nagy álmából s 
a tavasz szellői új pezsdülésre csiklandozzák 
az életkedvet. A megújhodó élet megszámlál¬ 
hatatlan jelentkezéssel gyönyörködtet bennün¬ 
ket s a fűszálak milliói a sokasodás örök 
ösztönét ép úgy bizonyítják, mint azok a lé¬ 
nyek, melyeket a hevületök ebben az időben 
bajt 'a fajfentartás örömei felé. 

Közülök most a madarak válnak ki legjelen¬ 
tősebben; őnekik legsietősebb most a pároso¬ 
dás, minthogy utódaik jobbára csak így érhe¬ 
tik el azt a fejlettséget, a mi nélkül a jö¬ 
vendő zord időt, a visszatérő telet, kellő szí¬ 
vósság hijján nem bírnák kiállani. 

A Természet nagyon praktikus mester en¬ 
nek az ösztönnek a felébresztésében. Lám, az 
olyan lények párosítását, a melyek uiódai nem 
erősödhetnének eléggé és nem fejlődhetnének 
legalább a minimális fokig önállóvá az esz¬ 
tendőnek télbe hajlása előtt: eltolja későbbre, 
vagy megindítja jóval korábban, a szükséghez 
képest. A szarvastehén májusban vagy június 
elején ellik, mert korábban még árthatna a bi¬ 
zonytalan rossz időjárás a gyönge borjúnak, 
a mely később viszont nem erősödhetnék meg 
eléggé, mire beállna a hamar ősz s utána a tél. 
De hogy az ivadék késő tavasszal születhes¬ 
sek : a párzásnak a kezdődő ősz napjaiban 
kell történnie. A szarvasra tehát a zsendülő 
tavasz semmiféle érzéki izgatással sincsen. 
Ellenben a szeptemberi hűvös eső egyszerre 
lázba hozza. 

A róka, a farkas, a hiúz, a vadmacska, a 
vidra ezt a buzdulást csikorgó télen érzi. Mert 
ivadókainak jóval rövidebb időre van szüksé-
gök, hogy megszülessenek és aztán szintén 
önállókká, - - még pedig teljesen azokká, -
válhassanak, mire a nehéz idők elkövetkeznek 
rajok. De ezekre az időkre mindenképen el 
kell készülnie a madárnak is, a mely vala¬ 
mennyi a tavasztól esik mámoros hangulatba, 
s ezt a hangulatot legfeljebb többször is átéli 
az esztendő során, ha a természet a gyors¬ 
szaporítás könnyüségével áldotta meg. 

S íme, most tavasz van. A napsugár édes 
meleg csókja rügyet csal a bokorra és a fára: 
virágzó kedve kél a földi mindenség növény-
díszének ; a szabad élet sok proletár-gyermeke 
ettől új élénkségre pezsdül s azon igyekszik, 
hogy a jövendő számára utódaiban folytassa 
önmagát. 

A szárnyas világ legelső nyugtalanjai közt 
az állandóan nálunk lakókat, vagy az igen 
korán érkezőket találjuk; de mindegyik a hím¬ 
jének adja az udvarlás szerepét. Kezdődik a 
nagy nőhódítás, a minek annyi fajtája van, 
a hány féle a madár; s ha az egyik a szépsé¬ 
gével igyekszik a kiválasztott dáma szívéhez 
közelebb férkőzni, a másik viszont erős har-
czokat vív vetélytársával a női kegyért; míg 
a harmadik az énekével bűvöli meg ostromolt 
párját, a negyedik pedig csábító tánczot lejt 
körülötte; végül az ötödik mint virtuóz lég¬ 
tornász vívja ki annak a tetszését, a kit pár¬ 
jául óhajt. Valamennyinek egy a czélja, az 
igyekezete : a nőhódítás. 

Alig tavaszodik, a mikor a sasfélék, a me¬ 
lyek hazája télen-nyáron itt van, már elkez¬ 
dik ezt az öröktől fogva érdekes «foglalkozást.)) 
A ragadozómadaraknak általában különös sa¬ 
játságuk, hogy a tojóik testesebbek, erősebbek, 
nagyobbak, mint a hímjeik. Megül ilyenkor 
egy-egy hatalmas testű sastojó valahol a szikla-
bercz párkányán, vagy egy vén fa erős koro¬ 
náján, s nézi, a mi körülötte, fölötte, ő érette 
folyik. Négy-öt hímsas viharzik ott a magas 

! felhői között, suhanva fordulnak, bukfen-
íznek, meg újra emelkednek, nagy köröket 

írnak le; egymáson tesznek túl a röpülés 
művészetében, s mozdulataikból kivesz ilyen-
kor minden nehézség, a mi egyébiránt sem 

sajátsága a sasnak. Hiába akkora a teste, mint 
ludé, büszkébben, könnyebben egy madár 

se lendül bele az űrbe, mint a merészen kö¬ 
röző sas, a melynek minden mozdulata aczé¬ 

határozott. Egy pár hímsas légitornája 
hasonlatos a férfierő akrobata-példaképeinek 

jatékához, a melytől a gyöngének minden 
csontja roppanva törnék össze. A tojó nézi, 

nézi; gyönyörködik benne, s aztán kiválasztja 
a kérői közül az igazit, a kit maga mellé ereszt, 
Erőszakoskodáfi itt nem lehet A szárnyas ki¬ 

rálynénak nincs a ki parancsolhat, 
Ugyanilyen röpülő tornával hódít a sólyom 

A • Vasárnapi újság részére készült felvétel. 
KONSTANTINÁPOLY A LEGUTOLSÓ NAPOK ALATT.—Tánczoló katonák az utczán. 

is, csakhogy jóval későbben kezdi, mint a sas; 
hisz a telet a törpesólyom kivételével, nem is 
tölti nálunk. Öt csak a tavasz hozza vissza; 
de ha a nőhódítás ideje elkövetkezik számára: 
fölséges szórakozásban részesíti nemcsak a 
választottját, de még az embert is, a ki elég 
szerencsés, hogy ezt a sólyom-udvarlást meg¬ 
lesheti. A villám czikázó játéka hasonlítható 
ahhoz egyedül, a mit a him sólyom mint ud¬ 
varlást produkál. Neki indul a végetlen űrnek 
s fogócskát játszik a semmivel; kerget valami 
képzelet! villám madarat, a mi gyorsabb a fecs¬ 
kénél és czikázóbban fordul a szárnyas egér¬ 
nél is. A sólyom belesüvit a szárnya nyomán 
szinte zizzenő levegőbe, s majd lehull, mint 
a zuhanva eső kő, - - majd ismét felkap és 
toronymagasságra furakodik, miközben annál 
szorosabbra lapítja testéhez a szárnyát, mi¬ 
nél gyorsabb a haladása. 

Czifrábban csak a bibicz tudja, ez a korai 
vándor, a ki a jégolvadás után mindjárt itt 
van; még fakó - kopár a rét zsombikosa, a 
mikor ő javában udvarol s tetszeleg jegyesé¬ 
nek. Vijjogva sivalkodik-jajong, és zurboló le-
vegőhasgatással rajzolja ki a nyolczasokat leg-
gyorsabb-röptében; hol hófehér hasát mutatja 
a közben, hol meg bronzzöldbe játszó hátát 
és dolmányát; a földszinéig csap, hogy annál 
bravúrosabban kerekedhessék fel újra, a ma¬ 
gasba. Tojója ezalatt talán már ül is az egy¬ 
szerű fészken, a mi nem áll egyébből, mint 
egy tenyérnyi gödröcskéből az aszott fű között, 
a mit minden oldalról nedvesség vesz körül. 

Légi tánczczal hódítja párját a mocsári sneff 
is, a melynek némely elkésett példánya itt 
szokott maradni költésre, ámbár az igazi sneff 
költőhelyek messze északon vannak. 

Fent köröz a him mocsári sneff, jó maga¬ 
san, már igy április vége felé, mikor a tojója 
lent kotlik a sűrűsödő zsombikos rejtekében. 
A hosszú csőrű szeladon odafent rákönyököl 
a farkára, s leestében zurbolja, rezgeti vele a 
levegőt, hogy olyan hangok keletkeznek attól, 
mintha kecske mekegne a fejünk fölött. 

Ugyanakkor a fenyveserdők némaságát a 
fajdkakas kora hajnali dürgése töri meg. A ha¬ 
talmastestű erdei szárnyas valamely fenyőágon 
ébred, s még sötét van, a mikor elkezdi klap-
pogását, aztán a farkával sátoroz, a szárnyát 
leereszti, majd kaszát köszörül a torkával, s e 
közben füle bedugul s megsiketül, - - magas 
helyéről pedig felfelé forduló szemével a ma¬ 
dár le nem láthat. - - A nőhódításnak fajd 
módra gyakorlása ez, a minek akkor érkezik 
el az extázisos ideje, ha a nagy madár suhogó 
szárnyalással ledobban tyúkjai közé, az erdei 
tisztásra, a hol veszett tánczot kezd járni, 
nagyokat lódítva magán, hogy félöleset is szök¬ 
ken, úgy esik vissza rugalmas talpára. 

Az már a tánczostoborzó, a mivel asszonyo¬ 
kat hódít - - csalogat a kipróbrált tehetségű 
idős és gyakorlott tánczmester. 

Ugyancsak tánczczal hódít a nyirfajd is, 

csakhogy nem a fán dürrög, hanem a nyirkos 
hegyi rét füve között, a hol gummilaptaként 
pattog, ugrál, miközben lantos farkát szétte-
rítgeti, s szárnyával a földet söpörgeti, a köz¬ 
ben gluklukkol. Már a kakasok egymás hivő-
gátasa, párbajra késztetése is hozzátartozik a 
nőhódításhoz, a mikor: «csu-ssuity! csu-ssu-
ity !» hangzik mindenfelé, a míg a versenytár¬ 
sak szemközt nem állanak, hogy egymásnak 
menvén, hóbortos verekedésbe kezdjenek. 

Ám ez sem sokkal komolyabb, mint a küz-
ködő czankóknak (bajnok-bibicz) a perlekedése, 
a mikor seregestől járván a nedves síksági 
réteket, a hímek rögtön egymásnak mennek, 
a mint találkoznak, már pedig minduntalan 
találkoznak; hisz' néha egy pár századmagok¬ 
kal is vannak egy-egy csapatban. Színes toll-
gallórjokat ilyenkor felborzolják, - tollszar-
vacskáikat felmeresztik s «en garde» állásból 
neki-neki ugranak egymásnak, de hamar meg¬ 
békélnek, hamar megeléglik a harczot s el¬ 
fordulnak egymástól - - hogy új társsal kezd¬ 
jenek ujabb port. 

A tánczos hódítók közt nem utolsó a túzok, 
a mely hatalmas testének negédes illegetésé-
vel fejez ki valamit, a mi tetszelgés, miközben 
sátoroz és pulyka-módjára puffadozik. A nagy 
rezestollú kakasok ilyenkor tuczatjával is együtt 
vannak s oly közeire bevárnak, a milyenre 
soha máskor. Elfoglalja őket a magok nagy 
érzése, s a kinek kedve tartja, órahosszat 
gyönyörködhet bennök szekérről (a gyalogos 
embertől jobban tartanak), jól megfigyelheti, 
hogy meredezik a szakállok kétoldalt, s szürke¬ 
hamvas nagy fejőket milyen méltóságosan for¬ 
gatják egymás felé. 

Híres tánczos a daru is, de ő már ritka 
vendég nálunk, mint költő madár. Elfogytak 
alóla a nekivaló nagy nádasok, a melyek rej¬ 
tekébe titkos helyeken építette a fészkét, a 
hova nem is szállott volt le egyenesen, hanem 
messziről sunyított oda, lábon sétálgatva a 
mocsárban. 

De minden eszköze közt a madarak nőhódí-
tásának legjobban gyönyörködteti az embert 
a dal. 

Az énekes madarak versenye, a mikor egy¬ 
mást túlcsattogják, hogy párjok szívét magok¬ 
nak biztosítsák. 

A dalos madárnak mellékes a szépsége, pe¬ 
dig van köztük néhány nagyon szép is ; -
az ő hódító bűvös szere a torkában van, a 
mikor rákezdi énekét. 

A pacsirta az égbe furakodik s a tavasz¬ 
dalok himnuszát költi csudásan derítő han¬ 
gulatával a napsugaras vidámságnak. A mikor 
pedig leszálltában kis stácziókat tart is : foly¬ 
vást hallatja költeményét, a míg csak földre 
nem ér. Van, a ki idelent hallgassa 

A rigó az erdők berkeiben csattog s néha 
olyan csendülő zenével lep meg, hogy el se 
hinne az ember róla annyi erőt, a mennyi 
az ilyen harsonás dalhoz kell 
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Lovas őrjárat. 

A kenderike valamely közepes magasságú 
fa koronájára szeret ülni s onnan küldözgeti 
át, kivált alkonyattájban, azt a finom gyö¬ 
nyörű esti dalt, a minek a mólaságban alig 
van még párja. 

A pirosfejű tengelicze a szerelemvágynak 
s a szerelmi diadalnak legszebb ritmusait zengi, 
mint a nagy madárhangversenynek első hege¬ 
dűse. 

A sárgarigó szólama a legszebb fuvolaszó, 
a mi folyvást kérdez, és felel is önmagának. 

A czinkék felujjongó szavától zeng a berek; 
a sármányok a fa tetején sirregnek; a sor-
dály vezet köztük a serregésben; - - a csilp-
csalp füzike tele csendíti hangos, szinte lük¬ 
tető szólamával a berket. 

A mint pedig leszáll az alkonyat., kezdik 
lassankint elhagyogatni a dalt mindannyian; 
s mire a csöndes éjszaka megérkezik, már 
csak egyetlenegy dalol: a dalnokkirály, az 
utolérhetetlen: a fülemüle. 

A sűrűségek titkos rejtekére homály borul 
ilyenkor, még ha tele arczczal méláz is a 
holdvilág. A fülemüle bent ül az árnyék sö¬ 
tétjében és szól valakihez, a ki a szívét meg¬ 
ejtette. 

A csattogó hangok el-elhaló refrénje végig 
rezdül'az erdőn, a ligeten, s a méla panasz-
kodásba kérés és vágy vegyül; tündérvilágbeli 
dal az, a mit fuvolahangú hegedűn szólaltat 
meg valaki, a ki a szerelemvallásba sohasem 
fárad bele. Az örvösgalamb zokogó nyögése, 
a kék galamb fájdalmas bugása, a gerlicze 
gurrogó szemrehányása mind belefér egy stró¬ 
fájába a fülemüle dalának, s a mi még ezen¬ 
felül hallik ki belőle, abból kitelnének Himfi 
szerelmei, abba beleférne Eomeo érzése Júliá¬ 
hoz ; és a mit Petőfi mond az ő költészetének 
a gyöngyében, a melyet a szeptember vége 
csendített ki leikéből. 

Mindez nó'hódítás, a szívszakadásig. Hisz' 
a fülemüle-verseny gyakran végződik ezzel. 
A ki érzi, hogy erősebb, dalosabb, csengőbb 
hangú vágytárssal került össze, az a győzelem 
erőltetésébe könnyen belepusztul. 

Egyszer csak elhallgat, mint a kettépattant 
húr. Leszédül a galyról; le a harmatos aljba, 
a hol gyepágyon teríti ki a szelid halál; a gyó¬ 
gyíthatatlan szerelmesek halála; - - mialatt a 
telehold egykedvűen néz le a földre, és kí¬ 
váncsi sugarai befurakodnak a bokor aljába — 
hozzá l  

A KÉT BETEG. 
Elbeszélés. 

Irta Zsoldos László. 

Juczi közönséges fehér tyúk volt; olyan, e 
minő minden majorságban akad akárhány. 
Hanem azért mégis nagy volt a különbség 
közte s a többi tyúk között, mert emezek 

világéletükben paraszttyúkok voltak, Juczi pedig 
szalon-tyúk. Szalon-tyúk alatt azt értem, hogy 
Juczi gazdájának, a vörös Kulmaniknénak 
különös kegyéből nem ketreczben, nem is 
baromfi udvarban a szemóthulladékon éldegélt, 
hanem a szobában. Ott lakott a perzsa-után-
zatu, tarka szőnyegen, a melyen egy szótterí¬ 
tett újságpapír volt a tulajdonkép való belső 
lakosztálya, a mennyiben erre az újságra rak¬ 
ták le az ennivalóját, meg sárgaszegélyű, kis 
kerek csészealjban az ivóvizét, s ő maga is 
ezt a papirost igyekezett legjobban bepiszkí-
tani. Az utánzott perzsa-szőnyeget lehetőleg 
kimélte. Ez annál könnyebb volt neki, mert 
az ujságpapiros közvetetlenül a nagy állótükör 
előtt terült el, épen szemközt a tükör alsó 
részével, a melyben Juczi gyakran és hossza¬ 
san szokta nézegetni, sőt illegetni magát. Hiába, 
ha csirkefajtában is, de nő volt. 

Kulmaniknó, a kiről nem azért mondtam, 
hogy vörös, mintha abbeli színében talán szép 
lett volna, meglehetősen hájas, fehérbőrű, de 
szeplős és nagyon boglyas úri hölgy volt, való¬ 
ban nem a legszeretetreméltóbbak közüL Szen¬ 
vedélyes premier-látogató volt, de másnap 
előbb mindig elolvasta annak az újságnak, a 
melyet Kulmanik úr, a tiszteletreméltó adótár¬ 
nok járatott, a bírálatát az'előadásról, és ez 

után tudta igazában megalkotni a maga véle¬ 
ményét, vájjon tetszett-e neki a darab, vagy 
sem. Begónyeket is nagy kedvteléssel olvasott 
hanem jaj volt annak az írónak, a ki a har-
minczadik oldalig nem gyilkolt, vagy legalább 
is nem biztatta azzal, hogy - - mondjuk 
a negyvenedik oldalon már véres párviadal 
lesz a hős és valamelyik vetélytársa között, 
E nélkül a Parnasszusra talán eljuthattak az 
írók, de Kulmaniknó kegyébe soha. És mivel 
az újabb irodalomban a tollforgatók bizonyos 
beteges ambiczióval szeretik életben tartani 
az alakjaikat, az adótárnoknéra nézve igazi 
szerancse volt pl., hogy Nick Carter, Amerika 
legnagyobb (és valljuk meg őszintén: leg-
butább) detektivje, megjelent a ponyván. Ezt 
falta, ezt élvezettel szopogatta, akárcsak a 
gyerek a czukrot. 

Kulmaniknét egy vasárnap délelőtt egyszer 
valamiért kiszólította a cseléd a konyhába, s 
az irodalompártoló asszony, a ki akkor is ép¬ 
pen Nick Cartert olvasgatta a szalonban, siet¬ 
ségében oly hanyagul tette le a ponyvairo¬ 
dalmi terméket a görbe lábú, piros plüs székre, 
hogy Amerika legnagyobb detektivje lecsúszott 
a földre, illetőleg a szőnyegre. Juczi, a ki 
szokása szerint épen a tükör alsó részében 
illegette magát a szőnyegre teregetett papiro¬ 
son, és a kinek gyönge sejtelme sem volt úr¬ 
nője fejlett irodalmi s művészi hajlamairól, 
figyelmessé lett arra a kis zajra, a mit a füzet, 
elcsúszása okozott. Megfordult tehát és a görbe¬ 
lábú plüs szék irányába sandított. Nick Car¬ 
ter, a híres detektív, színes czímlapjával föl¬ 
felé fordulva, már ott feküdt a földön. Juczi, 
a kinek szintén volt érzéke a művészet, neve¬ 
zetesen az ábrázoló művészet iránt, a rikító 
színek láttára odatipegett. 

— Ko-ko-ko, — szólott tyúk nyelven a detek-
tivhez, a ki a czímképen ép egy golyót kül¬ 
dött a sárgakabátos betörő-király után. — So¬ 
hasem láttam még ilyen szép képet, mint ez! 

A hírneves amerikai, csupán szinnyomatban, 
és nem a maga eleven valóságában lévén ott, 
sajnos, nem válaszolhatott Juczinak, a ki ezt 
a hallgatást alkalmasint sértésnek tekinthette, 
mert a következő pillanatban: 

-- Ko-ko-ko, rálépett a szótterpesztett 
ujjaival a detektív czímlapjára é s . . . 

- Jeszszus Mária ! - - sikoltotta a vörös 
Kulmanikné, a ki ebben a végzetes pillanat¬ 
ban lépett újra a szobába. — Ez a komisz tyúk 
tönkretette a regényemet! Most nem olvasha¬ 
tom tovább! 
.}; És hirtelen fölháborodásában nagyot csa¬ 
pott a kezében felejtett főzőkanállal Juczi felé. 
A veszdelmes fegyvernek csupán a legszéle 
érte a tyúkot, hanem ez is elég volt. Juczi 
a támadás hatása alatt összeesett. 
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Katonák egy hodzsát kisérnek be. Sebesült kórházba szállítása. 

KONSTANTINÁPOLY A LEGUTOLSÓ NAPOK ALATT. — A «Vasárnapi Újság» részére készült fölvételek. 

Utczai újságárusok. 

KONSTANTINÁPOLY A LEGUTOLSÓ NAPOK ALATT. — A .Vasárnapi újság, részére készült fölvételek. 

Az aclótárnokné most megint a kedves tyúkja 
miatt rémült meg: 

- Jesszus, a Juczi! Agyoncsaptam ! 
Ijedten kapta föl a kedves tyúkját, s mi¬ 

közben lekuporodott a plüs székre, elkezdte 
abajgatni: 

- Juczikám, édes kis Juczikám! 
A derék állat kinyitotta a szemét, és fáj¬ 

dalmasan pislantott az asszonyára. 
- Élek, - - mondotta ez a tekintet, - - de 

azt hiszem, a végét járom. Nagyon erősen 
megütöttél, asszonykám. 

T- Juczikám ! — gőgicsélte az adótárnokné. — 
Megütöttelek ? Fáj ? Beteg vagy ? Szent Isten, 
csak nem akarsz meghalni? 

A tyúk, mintha megértette volna, miről van 
szó (Istenem, hisz' egyiküknek is, másikuknak 
is annyi esze volt, mint egy tyúknak, miért 
ne érthették volna meg tehát egymást?), ke¬ 
serves nyögést hallatott: 

- Ko-ko-ko... 
Kulmanikné a duzzadt kebléhez szorította 

a tyúkot. A szemében könny csillámlott: 
- Borzasztó, megöltem a Juczit! 

Hirtelen mentő gondolat villant keresztül 
az agyvelején. Felugrott és karján a tyúkkal, 
á konyha felé szaladt. Kitárta az ajtót, és 
kikiáltott a cselédnek: 

— Mari! 
Nem mondhatta tovább, mert az előszoba-

ajtón most lépett be az ura. Sápadt volt, és 
szinte támolygott. 

- Vilmuskám, — szólt nyöszörögve minden 
bevezetés nélkül. - Nagyon roszul vagyok. 
Alig bírtam hazajönni a hivatalból. 

Az asszony hidegen nézett végig rajta. Mintha 
nem is hallotta volna, mit beszól az ura, ré¬ 
mült arczczal tartotta elejbe a tyúkot: 

- Nézd, haldoklik a Juczi! 
- Én is beteg vagyok! - - sorozta magát 

* tyúk mellé jámbor nagyzással a férj. — 
Brr, liogy' lel a hideg! Vilmuskám, hivasd el 
az orvost! 

A tyúk rángatódzni kezdett Kulmanikné 
kezében, a ki most a szeretteiért aggódó női 
szív izgatottságával kiáltotta, előbb kezdett 
beszédjét folytatva, a cselédnek: 

— Mari. . . szaladjon. . . gyorsan . . . az 
állatorvosért! 

Az adótárnok kimeresztette a szemét, s sze¬ 
lid idegességgel fordult a feleségéhez: 

Yilmuskám, hát állatorvost hivatsz ? En-
hozzám? 

Az asszony, a kinek már nagyon vergődött 
Juczi a keze között, rá sem hederített: 

Szaladjon csak! — sürgette a cselédet. — 
Itt lakik a huszadik szám alatt! 

Aztán, alkalmasint, hogy a hitvesi köteles-
'egéért is tegyen valamit, megnyugtatólag szólt 
oda az urának : 

-Roszulvagy? Jó, majd neked is ír valamit. 
A mint, hogy igaz is. Mórt ne írhatna? 

DOKTOK SZÉLPÁL MARGIT. 
A Nemzeti Szinház bemutatója. 

Balázs Béla «Doktor Szélpál Margit* czimű 
háromfelvonásos drámájában a mai irodalom 
ismert típusának, az úgynevezett «kétlelkű asz-
szony»-nak egy új változatát akarta bemutatni. 
A doktor kisasszony két férfit szeret, az egyik¬ 
hez testi, a másikhoz szellemi hajlam fűzi, — 
amahhoz ösztön vonzza, ehhez meg a tudo¬ 
mány, - - ott a nyers természetet imádja, itt 
az elvont észt. Érezzük, hogy e sajátságos 
benső dilemmában kettészakad a nő egyéni¬ 
sége : egy tudományos részre, a mely a Csen¬ 
des óczeán fenekén élő őslények kutatását 
tűzte ki czélul, s egy érzékileg felhevült részre, 
a mely gyönyöröket óhajt. A tudós ifjú, a ki¬ 
hez a doktor kisasszonyt az óczeán-kutatás 
vágya vonzza, Berlinben él; a tudatlan és par¬ 
lagi férfi pedig, a kihez érzéki vágyak csatol¬ 
ják, a Tátrában lakozik. A tudóssal két évig 
közös lakásban lakott, közös laboratóriumban 
dolgozott, közös könyvet irt s közös tudomá¬ 
nyos fölfedezésekről álmodozott, de mindennek 
daczára vele közelebbi érintkezésbe nem jutott. 
Ellenben a tudatlan ifjú iránt a Tátrában való 
rövid nyári tartózkodás után vágyra gyullad s 
a hatalmas termet s deli férfiasság mindjárt 
végzetesen hat vérére és idegeire. A tátrai ős-
erő hódítóbbnak bizonyul a berlini észnél s a 
doktor kisasszony megfeledkezve tudományos 
kutatásairól, a parlagi ifjú hitvese lesz. A Csen¬ 
des óczeán helyett a csendes kisvárosi házat 
választja s ott él mint hitves és anya, míg 
nem jelenik meg újra a másik ifjú s nem csá¬ 
bítja őt a tengeri fauna vizsgálatára. A régi 
eszmény föllángol az asszony szivében, de 
hiába! Szárnyai csüggedten hanyatlanak alá, 
nemes hevülete megtört, sivár próza — anyai 
kötelesség — nyűgözi le s ő lemondva és szo¬ 
morún ott marad a hatalmas termetű férj és 
gyermeke oldalán. Az ösztönök győztek az 
óczeáni kutatás hajlama fölött. 

E mesében mindjárt feltűnik a jellemzés és 
fölfogás különössége. Csodálkozunk a nő fölött, 
a ki állítólag tudományos eszményekért rajong, 
de egy nyers athléta láttára azonnal lemond 
a tudományról. Ha vére ennyire lobbanékony, 
nem értjük, hogy a tudós ifjúval Berlinben 
mikép élhetett két éven át a közös, háztartás 
daczára is platói módon? Viszont érthetetlen, 
hogy ha már az érzékiségnek rabja, miért vá¬ 
gyódik ismét vissza a görebekhez és lombikok¬ 
hoz? S aztán miért oly sivár és vigasztalan 
próza neki a családi tűzhely? Ha meg úgy 
érzi a tudós hölgy, hogy ő «magasabbra» ter¬ 
mett, mint arra, hogy férjet és gyermeket bol¬ 
dogítson, miért hagyta el a laboratóriumot, 
vagy miért nem megy vissza a tengeri fauna 
kutatására? Meg tudjuk érteni az oly nőt, a 
kit a családi tűzhely iránti vonzalom vezérel, 
még azt is elfogadjuk, hogy akad nő, a ki 
tudományos buvárlatért feláldozza a családi 
tűzhelyet, azt is elhiszszük, hogy lehet asszony, 

a ki mind a két hajlamot követi: de azt már 
sehogysem értjük, hogy egy női lélekben meg¬ 
legyen mind a két hajlam, de azért egyik se 
legyen meg. Furcsának tartjuk a női Pro-
metheust, a ki a biológiai tudomány isteni 
tüzének birtokába jutva, önmagát száműzi a 
családi tűzhely kopár sziklájához, önmaga ko¬ 
vácsolja magának a bilincseket, szét is akarja 
azokat tördelni, módja is van erre s mégis 
bilincsben marad. Ez nem az emelkedett szel¬ 
lemű, modern, tudós nő típusa, — a ininek a 
szerző gondolta, — hanem az eszméletlen'álla¬ 
potban levő, konfúzus nő alakja, a ki önma¬ 
gát s a világot ámítja, midőn tudósnak mondja 
magát, tudós társát ámítja, midőn tengeri expe-
diczióra Ígérkezik, férjét ámítja, midőn szerel¬ 
met s hűséget fogad neki. És semmiképen sem 
fogadhatjuk el a szerző abbeli felfogását, hogy 
ily nők lenézéssel illethetnék a családi tűz¬ 
helyet, a melybe «magas szellemük* csak úgy 
illeszkédhetik, ha a korlátolt viszonyokba «bele-
törődik». 

A mily megfejtetlen talány marad előttünk 
a hősnő jelleme, oly indokolatlan és érthetet¬ 
len a két férfi alakja. Legszomorúbb a Ber¬ 
linben élő ifjú tudós, a ki két évig együtt élt 
egy leánynyal, szerelmes is volt beléje, még¬ 
sem tett kísérletet meghódítására s még csak 
vallomásra sem nyitotta száját. Ez nem férfi, 
hanem szánalmas báb. S különös, hogy míg 
a szerző egyik férfi-alakját így megfosztotta 
minden férfiasságától, a másikat minden ér¬ 
telmi erő nélkülinek fogta fel. Nem két élő 
lény ez, hanem két szerencsétlen fogalom: az 
egyik a testi erő nélküli tudományos' ész, a 
másik az ész nélküli testi erő elvont fogalma. 
Ez magyarázza meg egyúttal, miért válik a 
nő ennyire konfúzussá. A mely világban férfi 
már nincs, mert az egyik a megszemélyesült 
óczeán-kutatás, a másik a megtestesült agy¬ 
hiány: ott megbomlik a' női lélek is s egyik 
körben sem találja többé helyét. 

De mindez nem Írható a törekvő szerző 
rovására. Ő nagyot és rendkívülit akart alkotni, 
csakhogy szelleme némely külföldi irók, neve¬ 
zetesen a norvég, dán s éjszak-német szimbo¬ 
listák igézete alatt áll s azok hatása alól még 
felszabadulni sem próbált. A hatás okát is 
látjuk a berlini diák-tanya képében, a mely¬ 
nek némely élethű vonása mutatja, hogy a 
szerző személyes megfigyeléséből ered, a mi 
valószínűvé teszi azt, hogy külföldön töltött 
tanulmányi évek hangulatai s idegenben nyert 
irodalmi hatások bírták a szerzőt a mű meg¬ 
írására. Ugyancsak a jelzett hatásra vall, hogy 
a szerző, a ki kétségtelenül még fiatal, a 
cselekménynyel, a mesével keveset törődik, a 
drámai szerkezet titkaiba nem hatolt, hangu¬ 
lat-képeket s szimbólumokat kedvel s minden 
indokolás nélkül a cselekménynyel össze nem 
függő szimbolikus alakokat léptet fel. A mű 
színpadi szereplői közül Márkus Emília a hősnő 
szerepében nehéz tusát fejtett ki. A művésznő, 
a ki magyar szerzők műveiért mindenkor kész 
egyéniségét latba vetni, mindent elkövetett a 
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den alattvalója nevezi, Vilma németalföldi 
királynőnek, múlt szombaton reggel leánya, 
trónjának örököse született, és harangok zú-
gása, örömtüzek kigyuladása, országos ünnepi 
zaj hirdette Holland reményeinek beteljesülé¬ 
sét, A városok és a nép a drága, ajándékok 
özönével halmozták el a hót év óta remélt s 
utóbb már alig-alig várt kis jövevényt. Most, 
hogy végre megjött, nagyon megkönnyebbült 
az emberek lelke Hollandiában, mert nemzeti 
uralkodóházuk, az orániai család, már-már 
kihaló törzse, lám, új, friss ágat hajtott. A gond, 
hogy az idegen trónvárományosok valamelyike 
teszi be lábát az országba, elszállt a lelkek-
ről. A szász-weimári uralkodó család herczege 
jön-e, vagy XXXII. Eeuss Henrik herczeg, -
ki tépelődik már e kérdésen Hollandiában 
április harminczadikának boldog reggele óta? 
A szép királynőnek (mert Hollandiában az 
ország legszebb asszonyának tartják) gyermeke 
született, az orániai ház tovább virul, és «0ns 
Willemintje» (a mi Vilmánk, - - így is szok¬ 
ták emlegetni) boldog. 

Nem egy tekintetben ragadja meg az ember 
érdeklődését hasonlatosságával a jelen és a kö¬ 
zelmúlt idők két asszonykirályának : Vilma ki¬ 
rálynőnek és Viktória angol királynőnek sorsa. 
Mindketten egy kimerültnek látszó családfa 
későn fakadt hajtásai. És tisztaságukkal, női 
szeretetreméltóságukkal mindketten magasra 

siker érdekében, de az ilyfajta felemás doktor 
kisasszonyok ábrázolása nem felel meg tem¬ 
peramentumának. Teljes elismerést érdemel 
0(1 nj, a ki a tudós merőben passzív szerepébe 
öntött életet. F. Dömjén Eóza egy tudományért 
s egyébért sovárgó vidéki tanítónő jelenték¬ 
telen alakjából valódi kabinetalakítást terem¬ 
tett. Palágyi Lajos. 

ONS WILLEMINTJE. 
Az orániai törzs új hajtása. 

Az emberi gondolkozás soha sem hitt át¬ 
alakulásokon ment át napjainkig, de azért a 
világ sorsa még mindig a trónok körül for¬ 
dul meg, s egy-egy fejedelmi gyermek szüle¬ 
tése vagy meg nem születése akárhányszor 
maga a történelem. Ha ily szemmel nézzük, 
fokozottan érdekessé válik az a családi ese¬ 
mény is, melyről oly sokat írnak most az 
újságok s melyet a remény lázával várt és az 
öröm mámorával fogadott Teniers ünnepelni 
szerető és vidámságot kedvelő népe, az egyéb¬ 
ként demokratikus, majdnem köztársasági, de 
az orániai családhoz lelkesen ragaszkodó hol¬ 
landi nép. A «kis királynőnek D, a hogy min-

Idegenek menekülése egy Lloyd-gőzösre. 

Az osztrák-magyar nagykövetség előtt; Pallavicini őrgróf nagykövet értesítést vesz át az ifju-
törökök megbízottjától. 
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emelik a királyság tekintélyét s a dinasztikus 
érzést, mely nagyon alászállt közvetlen elődeik 
idejében. Sorsuk hasonlóságához tartozik az 
is, hogy úgyszólván a dinasztikus érdek pa¬ 
rancsának köszönhetik, hogy egyáltalán meg¬ 
születtek. 

Mielőtt Viktória királynő a világra jött, az 
angol trón öröksége a zsarnokságáért és er¬ 
kölcstelenségéért elődeinél is jobban gyűlölt 
IV. György, az utolsó welf király leányára, 
Saroltára nézett. De ez ifjú herczegnő meg¬ 
halt és a hatvanéves királynak nem lehetett 
reménye többé, hogy egyenes örököse szüles¬ 
sék. A trónöröklés sorában három öcscse 
következett, de ezek nőtlenek voltak, és ket-
tejök: Clarence és Kent herczege már túl volt 
az ötvenen. De azért most megházasodtak mind 
a hárman, s e nemes versenynek köszönhette 
Viktória, hogy, mint Kent herczeg leánya, a 
világra jött. Kis gyermek korában vesztette 
el atyját, s ő lett az angol trón várományosa. 
Nevelésének gondját nagybátyja, Koburg Lipót 
herczeg, a későbbi belga király vállalta ma¬ 
gára s utóbb ő választott számára férjet is, 
unokaöcscsét, Koburg Albert herczeget. 

Vilma királynő is későn kötött házasságnak 
gyümölcse volt. Atyja, az öreg Hl. Vilmos 
király, az orániai ház utolsó férfi-sarj adéka 
(mert túlélte fiát, Sándor trónörököst), hatvan 
éves volt már, midőn másodszor is megháza¬ 
sodott. Sajátszerű helyzetben volt alattvalóival 
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ez a Vilmos király. A hollandi állam, mint 
Van Houten, a későbbi miniszterelnök mon¬ 
dotta egykor képviselő korában, alapjában véve 
leplezett köztársaság, melyen csak amolyan 
•állami diszítmónyi) a király. Az országot nem 
a király akarata, hanem az alkotmány rende¬ 
lése szerint kormányozzák s a király egysze¬ 
rűen csak aláveti magát a parlamenti nép¬ 
képviselet határozatainak. Vilmos király nehe¬ 
zen nyugodott bele ebbe a kérlelhetetlen rendbe 
és Thorbecke, az egykori liberális miniszter 
beszéli, hogy akárhányszor összetépte boszú-
ságában azt a neki nem tetsző törvényt, me¬ 
lyet aláirás végett eléje terjesztett. Thorbecke 
ilyenkor nyugodtan elővette zsebéből a tör¬ 
vénynek egy második példányát, mondván: 
•Felséges uram, készen voltunk erre az eshe¬ 
tőségre is! * S a király végre megadta magát. 

Vilma, ki atyja házasságának második évé¬ 
ben született, megtépve lelte a hollandus nép 
erős dinasztikus érzését. 0 állította helyre 
azt attól az időtől fogva, midőn a nyilvá¬ 
nosság előtt szerepelni kezdett, és meggyöke-
reztette kedves lényének varázsával, majd há¬ 
zaséletének balsorsával, s végül, szerencsés 
sorsfordulat után, anyaságával. Mint Viktória 
királynő, ő is korán vesztette el apját — Vil¬ 
mos király elborult elmével halt meg loo-i 

Maczedón tüzérség felvonulása. 

gyermetegen ártatlan kifejezése mellett, ko¬ 
mikus hatású volt. 

«Alig sikerülhet a festés hosszú munkáját 
elvégezni, mielőtt ránk ismernének, - - mon-
dám. — Beméljük inkább a legjobbat és néz¬ 
zünk bátran szembe a bekövetkezendőkkel. Nem 
is lesz olyan meglepő, ha minden baj nélkül 
kikászolódunk. Legfeljebb, ha igen sok pénz 
van a nagynéni erszényében, meg lehetne vesz¬ 
tegetni a parasztokat, hogy tartsák a szájukat 
és elégedjenek meg azzal, a mit kapnak, mert 
ha a rendőrség beleártja magát, azt is elvesz¬ 
tik, a mire máskülönben számíthatnak, — mint 
a mesebeli kutya.» 

« Körülbelől száz frank van az erszényem¬ 
ben D, — jelenté ki Mary néni. 

«Ha letartóztatnak bennünket, mi lesz?» -
kérdezte a leány. 

Megmagyaráztam neki a tényállást, a hogy 
én felfogtam. 

«Jól van ! — sóhajtott fel. — Elhiszem, hogy 
legjobb az ön tanácsát követni, de ez a kaland 
nagyon kellemetlen. Utálom, hogy bűnösnek 
kell ereznem magamat, olyannak, mint a meg¬ 
szökött rab, és mindenki ellenem fordulhat. 
Aztán gyűlölöm a bizonytalanságot, előre aka¬ 
rom tudni a legroszabb fordulatot is. Mikor 
szerezhetünk bizonyságot a parasztok elhatá¬ 
rozásáról?" 

Ágyúk egy utcza torkolatánál. 

ao.DTOij'ttuitii - - s mint Viktória királynő szá¬ 
mára a nagybátyja, neki a holland politika 
vezetői választottak férjet. Az ő házassága 
kezdetben nem is volt oly boldog, mint Viktó¬ 
riáé a felejthetetlen prince consorttal elejé¬ 
től fogva. De minél boldogtalanabb volt -
háromszor csalódva meg anyai reményeiben, — 
annál mélyebben megszerette a hollandi nép. 
S most együtt örül vele egész országa. Nem 
csak, mert az orániai törzsnek új hajtása fa¬ 
kadt s a kis herczegnő megszületése a dinasztia¬ 
változás fenyegető válságától mentette meg Hol¬ 
landiát, hanem mert végre boldognak látja azt, 

it szeretetből «kis királynőj ének», «a mi Vil-
m.ánk»-nak mond még mindig, mint tizenegy 
évvel ezelőtt, midőn, mint ifjú leány, szép szőke 
lejére tette Hollandia koronáját. ' —a. 

MISS RANDOLPH UTAZÁSA. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta C. N. és A. M. \Villiamson. 

Onkénytelenül felkaczagtam, ámbár a tanács 
i volt oly képtelen, mint első pillantásra 

jszott; ismertem is egy urat, ki hasonló kö¬ 
rülmények között így került ki a hínárból. Ne-

ettem, mert a leány komolysága, arczanak 

Maczedón katonák. 
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U TCZAI JELENET HÁGÁBAN, ,A HOLLANDI TRÓNÖRÖKÖS HERCZEGNŐ SZÜLETÉSEKOR. 

«Ha minden jól megy, — mondám, — alig 
egy óra múlva Carcassonne előtt az első octrni-
állomáshoz érünk, és ha a rendőrség keres 
bennünket, megtudjuk mi elég gyorsan, mert 
az oc/ro;'-nál bizony megállítják kocsinkat." 

«Akkor én nem óhajtom, hogy minden jól 
menjen, - - szólt Miss Eandolph. Őt, ki oly 
bátran állottá a parasztoknak fenyegető beszé¬ 
deit, kődobálását, sőt a kések villogását, lesúj¬ 
totta a törvény szigorától való határozatlan 
félelem. - - Talán ha az éj sötétében érkez¬ 
nénk, villámgyorsan elsuhanhatnánk, mielőtt 
az oclroi emberei ránk ismernének. Intézzük 
úgy, hogy sötét éjjel érkezzünk oda, - - kiál¬ 
totta mohón. — Most közel négy óra. Száll¬ 
junk le, mivel eléggé meggyőződhettünk, hogy 
senki sem követ bennünket, és . . . és egész bát¬ 
ran teázzunk itt az út szólén. Ilyenformán 
könnyen eltöltjük az időt és nem érünk az 
ocfroi-hoz félhat előtt, ekkor pedig már sötét 
lesz. Most holdvilágosak az esték, de a hold 
csak hat órakor kel, vagy még később.» 

«Ezt mi bizonyára megtehetjük, - - mon¬ 
dám, — és talán sikerül átsiklanunk, a nélkül, 
hogy rajtakapnának. Ha ekkép kedvez a sze¬ 
rencse' Carcassonne városán csak átszáguldtmk, 
nem töltjük ott az éjszakát; mert minél mész-
szebbre jutunk és minél több városról mond¬ 
hatjuk, hogy a hátunk mögött van, nem tar¬ 
tottak vissza bennünket, annál biztosabban 
remélhetjük, hogy végkép megmenekülünk.» 

«De én nem szeretném, ha Carcassonne-t 
nem tekinthetném meg, — szólt úrnőm ellen¬ 
vetéskép. — Annyi szépet mondott ön nekem 
erről a városról, hogy a legnagyobb várako¬ 
zással nézek elébe. 

Igaz ugyan, hogy én többször magasztaltam 
neki Carcassonne-t, de magam is akkor óhaj¬ 
tottam látni e várost, mikor még «nem láttáin 
meg a legyet a pohár borban*, más szóval, 
mielőtt Payne hozzánk csatlakozott. Mindamel¬ 
lett nekem is fájt volna, hogy úrnőm várako¬ 
zásában csalódjék, még pedig'épen Payne hibá¬ 

jáért. Különben is elég hiú vagyok, hogy sze¬ 
ressem, ha Miss Eandolph hízelgő hangon 
mondja: «Brown, ön oly ügyesen tudja min¬ 
dennek a módját.» Ezért most is törtem a 
fejemet erősen és igyekeztem megtalálni a 
módját. 

«Ha már egyszer Carcassonneban leszünk, 
talán elrejthetjük az automobilt, - - súgtam 
titokban, — akkor aztán a hold fényénél gya¬ 
log bejárhatjuk a e-íté-i és alapos megtekintés 
után visszalopózkodhatunk a kocsihoz, hogy 
sietve elmeneküljünk.» 

«Pompás eszme!» - - kiáltott fel Miss Ean¬ 
dolph, tapsba kitörve. Lám, megint eltaláltam 
a kedvét! 

Megállítottuk az automobilt, előkerült a tea¬ 
készlet és ekkor ki lehetett volna oly nélkü¬ 
lözhetetlen, mint Brown, a kit az imént any-
nyira megvetettek? Brown futott a nem igen 
messze fekvő parasztházba és hozott vizet, a 
melylyel mi nem láttuk el magunkat, mivel 
nem volt szádékunk az úton megállni; Brown 
vigyázott arra, hogy a methylszesz-gyorsforraló 
fel ne boruljon és ugyancsak Brown jutalmul 
egy csésze pompás teát kapott, melybe Miss 
Eandolph saját áldott rózsáshegyű újjaeskái-
val két darab czukrot ejtett. Az igazat bevallva, 
rendes körülmények között a czukros tea úgy 
izlik nekem, mint az orvosság; de mikor az a 
földi angyal ült velem szemben és egy darab 
czukrot újjai közt tartva, megkérdezte tőlem, 
hány darabot kívánok, holott Jimmy Sherlock 
kénytelen volt kevéssel előbb sajátkezűleg czuk-
rozni a teát, elfogadtam volna hat darabot is, 
feltéve természetesen, hogy marad még úrnőm 
számára is egy pár. És ha a nagyon édes tea 
orvosságizű volt, legalább szivemre is gyógyító 
hatást gyakorolt. 

A teázás, melylyel tehát voltakép egyéb és 
több volt összekötve, felüdített, új erővel töl¬ 
tött el és bármire késznek éreztem magainat. 
Eánk borúit az est homálya, de nem gyújtot¬ 
tam meg a lámpákat. Az országút üres volt, 

messze nyugaton fáklyafényhez hasonló sötét 
pír lángolt. Útnak eredtünk, vigyázva, szót¬ 
lanul, éber szemekkel. Helylyel-közzel nagv 
távolságban sárgás lámpafényt láttunk felcsil¬ 
lanni. Mindinkább közeledtünk az oclroi felé. 
Szerencsére hideg volt; a ház ajtajának és min¬ 
den ablakának bizonyára zárva kellett lenni 
ha csak a benne lakók az úton nem végeztek 
épen valami szolgálati ügyet. Most nagy sietve 
megmagyaráztam Miss Bandolphnak, milyen 
eljárást akarok követni és kiadtam a jelszót, 
hogy néma csend legyen. Már előzőleg, mikor 
a teakészletet elhelyeztük a kocsiban, jól meg¬ 
olajoztam a kerekeket és lánczokat; az auto¬ 
mobil oly nesztelenül suhant, mint a denevér 
és csak a gép töffögése hallatszott. Vagy ötven 
méternyire a lámpáktól fokoztam a gyorsasá¬ 
got és mikor nekilódultunk, mint a hajó, mely¬ 
nek minden vitorláját kifeszítették, kikapcsol¬ 
tam a motort és a kocsi tehetetlenségénél fogva 
haladt tovább. Ekkor tán tizenöt méternyire 
voltunk egy épülettől, mely szerintem csak az 
octroi lehetett. A kocsi az előzőleg nyert nagy 
gyorsasággal iramodott tova, szorosan a kivilá¬ 
gított házikó mellett. Hang nem hallatszott, 
kerék nem csikordult, láncz nem csörgött. 

Teljes húsz méteren át haladt a kocsi az 
octroin túl, mielőtt a sebesség csökkent és a 
motort ismét be kellett kapcsolni. 

«0h, Brown!» — lehelte bájos úrnőm az el¬ 
ragadtatás tetőpontján. Csak ennyit mondott, 
egy hanggal se többet. De ha én ebben a pil¬ 
lanatban mint Jack Winston felkérem, hogy 
azonnal kezével boldogítson, bizonyára igennel 
válaszolt volna a túláradó hála mámorító be¬ 
folyása alatt. 

Ennyiben tehát minden jól folyt, de még 
nem volt elhárítva minden veszély. Csendesen 
gördült a kocsi a városba ; el voltunk készülve, 
hogy felelősségre vonnak bármely pillanatban, 
mert nem gyújtottuk meg a lámpákat, ámbár 
erre voltakép nem is kötelezhettek bennünket, 
a mennyiben, bár sötét volt ugyan, még nem telt 
el egy egész óra a nap lemente óta. De nem 
történt semmi különös, még a kutya sem uga¬ 
tott. Átgördült a kocsi az Ande partjait össze¬ 
kötő magas hídon és a régi cité, melyet meg 
akartunk tekinteni, homályosan tűnt sze¬ 
münkbe, mint nagy feketeség a szürkületi ég¬ 
bolt háttere előtt. Senki sem alkalmatlanko¬ 
dott nekünk; nem akadt tüzes gendarmc, ki 
«megállj!» kiáltással - az árnyékból elénk top¬ 
pant volna. Eddig minden apró cselem jól 
sikerült, de még egy nagy tromfot kellett ki¬ 
játszanom. Ebben a pillanatban, mikor a hídon 
túl voltunk és hátunk mögött maradt az új 
város, aránylag elhagyott városrészben tartóz¬ 
kodtunk. 

«Nekem az az eszmém, — szóltam suttogva 
Miss Eandolphnak, — hogy az automobilt vala¬ 
mely sötét, félreeső utczába viszszük, a f/en-
il/irme látókörétől jó messzire. Most épen hat 
óra. Mindenki ebédhez ül. Ez csak előnyünkre 
válik. Ha csak lehet, keresek oly helyet, hol a 
kocsi hosszabb ideig észrevétlenül állhat, míg 
ön a rítc megtekintését bevégezte. De ime, itt 
van, előttünk az alkalmas hely!» Ezzel a meg¬ 
jegyzéssel hamarosan megszakítottam fejtege¬ 
téseimet, mert mialatt igen lassan haladva elő¬ 
adtam tervemet, elértünk egy sötét fészerhez, 
hol lekonyuló rúddal állt egy kocsi. Ide befor¬ 
dultam és az automobilt megállítottam. 

«Fedél alá jutottunk, mintha csak számunkra 
készítették volna, — mondám, és igen örven¬ 
detesnek kezdtem találni a helyzetet. — Csak 
egy nehézséget látok (most következett a nagy 
tromf), hogy valakinek természetesen itt kell 
maradnia a kocsi mellett. Az én kötelességem 
ezt tenni, miss. De szerencsétlenségre már késő 
az idő arra, hogy találjunk valakit, a ki meg¬ 
mutassa a várfalakat, a tornyok belsejét, a bör¬ 
tönöket és más ily igazi nevezetességeit a cso¬ 
dálatraméltó, ódon és restaurált középkori vá¬ 
rosnak. Én már jártam itten. Ismerősöm » 
íiardicii, talán rávehetnem, ha önökkel tarta¬ 
nék, hogy kivételes kedvezménykép ő kalauzol¬ 
jon bennünket. Ha itt maradok, legjobb néhány 
sort írnom és ily úton árra kérnem őt, hogy a 

cieerone dolgát végezze." 
Jimmy nevetett. 
«Egy bankjegy — így szólt, — véleményem 

szerint sokkal nagyobb hatással lenne a gar-
dien belátására, és gondom lesz rá, hogy azt » 
bankjegyet megkapja." 
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„Azt tanácslom, hogy ne tegye, — jegyzem 
meg nyugodtan. - - Az idevaló gardien nem 
olyanfajta ember. Halálos sértésnek venne min¬ 
den vesztegetési kísérletet és bizonyára meg¬ 
tagadna minden további szolgálatot.)) 

«Meg vagyok győződve, hogy a levél igen 
keveset használna, — szólt Miss Randolph. -
Nézetem szerint módját kell ejteni, hogy ön 
velünk jöjjön, Brown. Nem fogadhatnánk fel 
valakit, a ki azalatt a kocsira vigyázzon?" 

«Ezt nem szeretném megkoczkáztatni, 
szóltam. — És ne feledje, miss, hogy rejtőz¬ 
ködünk.)) 

«Nem óhajtom megtekinteni azt a régi hely¬ 
séget, — tiltakozott Mary néni. — Annyi min¬ 
denfélén mentem keresztül ma, mint a ki ezer 
évet élt. Eszemágában sincs hegyeket mászni 
és látnivalók után futkosni. Ebédelni akarok." 

«Azt hiszem, jobb volna továbbutaznunk, -
tanácsolta Sherlock. — Nem nagy mulatság a 
sötétben holmi romok között botorkálni." 

«Nincsenek itt romok és nincsen sötét, -
szólt Miss Eandolph. — Nézzük csak az eget! 
Épen felkelőben a hold. Ön, Jimmy, ha nem 
óhajtja megnézni a cité-i, akár a kocsiban is 
ülhet itt, mialatt mi a városban járkálunk." 

* Én vele maradok, — tudatta Mary néni, — 
és ha már nem akarnak lemondani erről a kü¬ 
lönös vállalkozásról, az ég szerelmére, legalább 
siessenek vissza, hogy azalatt meg ne fagy¬ 
junk. » 

Attól kezdtem tartani, hogy ennyi akadály 
miatt tervem dugába dől, de Miss Eandolph 
ragaszkodott elhatározott szándékához, bár¬ 
mily meghatón rajzolta kedves nénje a várható 
szenvedéseket. . 

«Oh igen, vissza akarunk sietni. Nem leszünk 
sokáig távol, - - szólt vidáman (a «mi» alatt 
magát és alázatos mécanicien-jéi értette). -
Lehetetlenség megfázni a jó prémes ruhában; 
még korán van; jó teát is ittunk; majd a séta 
után Brown villámgyorsan elvisz bennünket 
egy járavaló falusi vendéglőbe, a hol nyolcz 
órakor, annak rendje szerint, megebédelhes¬ 
sünk. » 

Nagyon jól tudtam, hogy mindebből nem 
lesz semmi, de nem az én dolgom volt okos¬ 
kodni; nekem engedelmeskednem kellett, sőt 
meg is halni — érette. 

- Bizonyos vagyok benne, Montié, hogy ez 
a név: «Carcassonne»,"előtted semmi különös 
jelentőséggel nem bir. De a kik a várost lát¬ 
ták, azokban - - úgy hiszem, - - kitörölhetlen 
emléket idéz fel a neve. Carcassonne olyan 
város, melynek a világon alig van párja. Sok¬ 
sok évvel ezelőtt, még a rómaiak idejében, sőt 
valószínűleg régebben is, vár emelkedett a 
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hegytetőn és dominálta a Spanyolországba ve¬ 
zető legfőbb utak egyikét. Később a vár a nyu¬ 
gati gótok hatalmába került és a középkorban 
szent Lajos alatt érte el legnagyobb fontos¬ 
ságát. Innen kezdve fokonkint sülyedt, mind 
jelentéktelenebbé lett és az elmúlt század ele¬ 
jén már arról beszéltek, hogy a romokat le¬ 
bontják. Ez időtájt alig lakott már valaki a 
régi hegyi városban, új és virágzó, modern 
helység (egymást derékszögben metsző utczák-
kal) keletkezett időközben a síkságon. A régi 
romok lebontását megakadályozta Carcassonne 
egyik szülöttje, Cros Mayrevieille, a kinek sike¬ 
rült oly lelkesedést kelteni szülővárosa régi¬ 
ségei iránt, hogy a cité ezentúl mint monu-
ment historique szerepelt és nagyobb összeget 
is kapott Viollet le Dúc, hogy teljesen helyre¬ 
állítsa. A sok pénzt kiadták, sok épületet emel¬ 
tek és az eredmény az volt, hogy oly restau¬ 
rált várost alkottak, melynél rendkívülibbről 
alig emlékszik a történelem. 

(Folytatása következik.) 

LOVAS HÍRNÖKÖK HÁGA UTCZÁIN. 

A HOLLANDI TRÓNÖRÖKÖS HERCZEGNŐ SZÜLETÉSE. 

A HÉTRŐL. 
Akadémia és népsűrűség. A Magyar Tudomá¬ 

nyos Akadémia díszülésén Wartha Vincze alelnök 
megnyitó szózatában összehozta az Akadémiát és a 
népszerűséget, a mennyiben panaszos szót ejtett 
arról, hogy — nem lehet őket összehozni. Az Aka¬ 
démia és a közönség érdeklődése nem tudnak talál¬ 
kozni vagy legalább is nem olyan mértékben, a ho¬ 
gyan ez — kétségtelenül inkább a közönség, mint 
az Akadémia érdekében — kívánatos lenne. Meny¬ 
nyiben hibás ebben az Akadémia, mennyiben hibás 
a közönség és mennyiben hibás a sajtó, a melyet a 
mostani állapotért az Akadémia nagyérdemű, tudós 
alelnöke felelőssé tett, nem akarjuk vizsgálni. Való¬ 
színű, hogy egyik se teljesen ártatlan benne, a má¬ 
sik vagy a többi rovására és egészen bizonyos, hogy 
a mennyiben hibás, öntudatlanul vagy jóhiszeműen 
hibás valamennyi. De igen érdekes maga a pana¬ 
szos szó és nekünk úgy tetszik, hogy az ősz tudós¬ 
nak ez a szemrehányása, a mellett, hogy a forrásá¬ 
ban nobilis, a tudomány igaz szeretetéből fakadó, 
a szó nemes értelmében vett modernségben is gaz¬ 
dagabb, mint egy egész tömeg lihegés és tajtékzás, 
a mely magát új ideák és új fölfogások forradalmá¬ 
nak nevezi. Mert még nem lehetett időnk elfelej¬ 
teni azt a kort, a mikor a népszerűség egyebek 
között azért se vehette körül az Akadémiákat, mert 
maguk az Akadémiák érezték a méltóságuk vesze¬ 
delmének, hogy — népszerűekké legyenek. A tudo¬ 
mány hivatalos egyéniségének hagyományos tulaj¬ 
donságául tisztelték és köteles jellemvonásául őriz¬ 
ték a tömeggel szemben való zárkózottságot. Nagy 
energiával vontak meg a határvonalat a tudomány 
fejlesztése és a tudomány magyarázása, népszerű¬ 
sítése között és túlságos gonddal vigyáztak, hogy 
valami határsértés ne történjék. Talán .nem téve¬ 
dünk, ha azt gondoljuk: ez az oka annak a jelen¬ 
ségnek, a mely Wartha Vinczét panaszra késztette 
olyan időben, a mikor igen sok jel mutatja, hogy a 
tudomány iránt való érdeklődés a közönségben 
nemcsak, hogy meg nem csappant, hanem lénye¬ 
gesen meg is növekedett. A Wartha Vincze szó¬ 
zata — és ez, a mit benne nemesen modernnek 
mondunk — ünneplés deklarálása annak, hogy a 
tudomány elzárkózásának szelleme nem él, vagy 
már nem él a mi Akadémiánkban. Az Akadémia 
akarja a népszerűséget, nem azért, hogy az aka¬ 
démikusok népszerűekké legyenek, hanem azért, 
hogy a tudomány népszerű legyen. Úgy érezzük, 
hogy ez a szellem nemcsak modernebb az egykori¬ 
nál, hanem az emberi őszinteség szempontjából hu¬ 
mánusabb, sőt tudományosabb is. Mert a tanítás 
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vágya természetes kiegészítője a tudás vágyának. 
A tudomány szeretete nem egészen teljes a tudo¬ 
mány megszerettetésének vágya nélkül. Ez a mon¬ 
dás, hogy : a ki tanít, az szeret — így is igaz : a ki 
szeret, az tanít. A tudomány ez igaz szeretetének 
melegségét érezzük mi a Wartha "Vincze panaszá¬ 
ban és szemrehányásában. 

Mit mondott... ? Ha válságos időkben a korona 
viselője vagy várományosa fogadja az uralkodó fe¬ 
lelős tanácsosait, őket meghallgatja és velük tanács¬ 
kozik, ezek az igen fontos beszélgetések nem tör¬ 
ténnek tanuk és riporterek jelenlétében, hanem 
négy fal között, még pedig olyan négy fal között, a 
melyet óriási apparátus véd minden kíváncsiság 
behatolása, vagy közeledése ellen. A politikusok 
mesterségének legelemibb eleme, hogy kitűnően 
tudjanak hallgatni, hiszen Talleyrand szerint az 
államférfinak még a szava is arra való, hogy ellep¬ 
lezze vele a. gondolatait: a fejedelmeknek se szoká¬ 
suk, hogy a mint a minisztereik kihallgatása véget 
ért, a telefonhoz vagy a szerkesztőségekbe siessenek 
elmondani, hogy mit hallottak és mit beszéltek. 
Ezt nagyon jól tudják azok az emberek is, a kiket 
a «laikus közönség* néven szoktak emlegetni, 
mert a közönség ilyen dolgokban már rég meg¬ 
szűnt «laikusnak> lenni. És sajátságosképen azért 
még mindig akadnak lapok, a melyek sehogy se 
tudnak leszokni arról, hogy szem- és fültanu mód¬ 
jára tőviről-hegyire referáljanak a stntustitok leg¬ 
nagyobb pecsétje alatt lefolyt dolgokról, a melyek¬ 
nek csak szereplői vannak, de tanúi sehogy és soha 
se lehetnek. Mennél szigorúbb titoktartás őrzi ezek¬ 
nek az eseményeknek lefolyását és tartalmát, annál 
több intimus részletének a «hiteles • elmondását 
kapjuk meg nyomtatásban nem is tíz fillérért, ha¬ 
nem csak négyért vagy kettőért. A királynak vagy 
a trónörökösnek igen érdekes, sőt szenzácziós nyi¬ 
latkozatait, a melyeket négyszem között tettek ve¬ 
zető államférfiaknak és a melyeket ezek bizonyára 
nem adtak tovább egyrészt azért, mert ezt az állá¬ 
suk tiltja nekik, másrészt azért, mert — nem is 
hallották. Mire valók tehát az ilyen közlések? Arra 
talán, hogy elhigyjék őket? Nem. Ilyen igényekkel 
föllépniük túlságos naivság lenne. Ezek csak egy 
nagy, szíves készségnek a dokumentumai Olyanok, 
mint a szegény Lázár végrendelete, a ki mikor a 
kórházban a halálát közeledni érezte, végrendeletet 
diktált és egy félmilliót testált humánus czélokra. 
Mikor azután megkérdezték tőle, hol a pénz ? — 
szelíden azt felelte: 

— Pénz az nincs ; de meg akartam mutatni, hogy 
ha lenne, mit csinálnék vele. Mert jó szivem, az van. 

Ezeknek a kis lapoknak a politikai riporterei is 
így cselekesznek. A miniszterek begombolkoznak, 
de ők írásban bizonyítják be, hogy ha ők hallották 
volna, mit mondott a király vagy a trónörökös ők 

nem hagynák szomján elepedni a közönség kíván¬ 
csiságát. Mert értesülésük ugyan nincs, de jó szi¬ 
vük, az van. 

* 

Hollandia. A trónörökös megszületését örvendő 
izgalommal szokták várni minden monarchikus 
országban és a megérkezését többé-kevésbbé a maga 
• örvendetes családi eseményének* érzi, vallja az 
egész nemzet. De azok a jelenetek, a melyeket a 
jó hollandus nép öröme ez alkalommal produkált, 
mint a hogy a tudósítások Írásban és képben el¬ 
mondják, egészen rendkívüliek. Rendkívüliek még 
akkor is, ha számításba veszszük, hogy koronájuk 
viselője, a ki most az anyaság koronáját is meg¬ 
kapta, viruló szép, rózsás fiatal asszony, tehát feje¬ 
delmi voltán fölül még sok más tulajdonságot is 
kapott Istentől, a mivel alattvalói lelkét, szeretetét 
meghódíthatta. A kis ország népének mámoros örö¬ 
mét az se lohasztotta le, hogy nem fiú lett az első¬ 
szülött, hanem «csak» leány, a mi más országokban 
kissé lehütötte volna a lelkesedést. De Hollandia 
így is örül, még pedig annyira örül, hogy szemmel 
láthatólag már azt se tudja, mit csináljon széles 
jókedvében. Az egész kis ország tele van mámoros 
lármával : harangoznak, lövöldöznek, dalolnak, 
mindent fölzászlóznak, mindent fölvirágoznak. 
Eitka és megható ez a jelenség: mert ritka és 

nagyszerű a magyarázata. Legyünk vele tisztában 
hogy a boldogságot így megünnepelni, magát az 
örömnek így odaadni csak olyan nép tudja, a mely 
maga is boldog. A hol az ünneplő kedvnek nem kell 
nehéz rétegeket lehántania magáról, hogy fölemel¬ 
kedhessek és tánczra perdüljön. Csak elégedett, 
boldog és vidám emberek tudják magukat ennyire 
átengedni olyan örömnek, a mely nem az ő közve-
tetlen, egyéni, saját örömük. Ez a Hollandia bol¬ 
dog kis ország és a boldogság olyan ritka virág, 
hogy magunknak szerzünk vele gyönyörűséget, mi¬ 
kor a figyelmünkkel egy perczre megállunk előtte. 

* 
Védekezés a telszés ellen. A szinházvezetés mo¬ 

dern művészetének, ha nem is a legnagyobb, de 
mindenesetre a legsajátságosabb problémája: a tet¬ 
szés ellen való védekezés, tehát egy e'járás, a mely 
látszólag a legmerevebb ellentétben van a színházi 
produkczió eredendő czéljával: a nem tetszés ellen 
való védekezéssel. A tetszés ellen való védekezés 
nem is arra irányul, hogy a közönségnek ne tessék 
az, a mit lát vagy hall. Ha ez lenne a czél, ezt 
nagyon könnyen el lehetne érni, csak rósz darabo¬ 
kat kell roszul előadni. A föladat azonban nem a 
tetszés megfőjtása, hanem a megnyilatkozásainak 
stílusossá formálása. Ez a törekvés régebben, egy 
érdesebb és erősebb idegű korban teljesen ismeret¬ 
len volt és a mi életre hivta, az egyrészt a szí¬ 
nészetnek, mint művészetnek emelkedettebb, esz¬ 
ményibb kultusza, másrészt a közönség meggyön¬ 
gült, hamarább izguló idegeinek a védelme. E ket¬ 
tős feladat szerint a tetszés, vagyis a közönség be¬ 
avatkozása ellen való védekezés iránya is kétféle. 
Az egyik megállapíthatólag német eredetű és abból 
az imádatból sarjadzott ki, a mely Wagner Rikár-
dot félisteni magasságba emelte és munkáit «meg¬ 
nyilatkozásoka gyanánt fogadja, a melyeknek a ha¬ 
tása se lehet a tetszés profánus formái szerint való. 
Egész csomó rendezői intézkedés született meg a 
végből, hogy a tetszés megnyilatkozása az áhítat 
formáit öltse magára és az előadó, a színész, az 
énekes minél kisebb vámot szedhessen a hatásból, 
mely az alkotót illeti. Ez a kissé tüntetőén önzetlen 
és nem minden szenvelgés nélkül eszményi irány¬ 
zat hódított azokban a német színházakban is, a 
melyek nem adnak ugyan Wagner-operákat, de 
szeretnek — előkelők lenni. Sőt vannak most már 
színházak Németországon kívül is, a melyekben a 
színészek fölvonások végén a függöny előtt meg 
nem jelenhetnek, sőt a színlapon lévő figyelmezte¬ 
tés arra kéri a közönséget, hogy a tetszés zajos 
nyilvánításától tartózkodjék. — A tetszés ellen való 
védekezés másik iránya már nem ilyen előkelő er-
kölcstí és nem is a tetszés, hanem ennek a megha¬ 
misítása, a hivatalos tapsolok, a klakk ádáz és ki-
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méletlen működése ellen irányul, az ellen a vad 
tenyér-munka ellen, a mely a közönségnél még 
jobban bántja és boszantja a színészek közül — a 
többieket. Ezeknek a jótenyerű legényeknek a meg-
rendszabályozására most a mi Operaházunk igaz¬ 
gatója is adott ki egy rendeletet, eltiltván a galérián 
a kelleténél tartósabb, zajosabb és észrevehetően 
nem a tiszta műélvezet forrásából fakadt elragad¬ 
tatást és lelkesedést. A törekvés helyes, de ha nem 
lenne is meg a várt eredménye, még mindig kelle¬ 
mesebb, mint ha — túlságosan is sikerülne. Mert 
mégis csak jobb, ha a színházban többet tapsolnak, 
mint ha kevesebbet tapsolnak a kelleténél. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Szerelmesek. Herczeg Ferencz két új novellája 

jelent meg ezen a közös czímen, a melynek úgy¬ 
látszik, szatirikus értelme van, mert az egyik novel¬ 
lára még úgy a hogy ráillik, a másikra azonban 
csak visszájáról. Az első, valamivel rövidebb elbe¬ 
szélés, a Férfisziv, a férfi-szerelmet akarja jelle¬ 
mezni, a melyet az akadályok szitának tüzesre, a 

bizonytalanság tart fenn, a biztos nyugalom pedig 
lohaszt. Ez az alap nem új s a mennyiben hangu¬ 

latok után induló, impresszionista s erős érzéki 
tűzben élő férfiakról van szó, igaz is s Herczeg Fe¬ 

rencz igen elmésen állítja elénk. A másik novella, 
a Huszti-Huszt nagyon éles, Herczeg Ferencznél 

okatlanul keserű szatíra. Egy Amerikából vissza¬ 
került kalandor, a ki milliomosnak adja ki magát, 
befurakodik a mágnások köreibe, összeköttetésbe 
jut egy gazdag zsugori mágnás családjával s rop-

pant komikus harcz kezdődik köztük, hogy melyik 
csapja be a másikat. A vége az, hogy mégis a 

kalandor van becsapva, mert az a híres családi 
gyöngy-nyakék, melyet az utolsó pillanatban, mikor 

mar lelepleztetését biztosra vehette, rabolt, hamis. 
Megy tehát vissza Amerikába, ott jobb neki, 

mert — úgymond — a ki ott kalandor, az kalandor 
és ugy is tesz, mint egy kalandor, a tisztességes 
úri emberek pedig csakugyan tisztességes úri embe¬ 

rek minálunk ez a kettő összekeveredik, a 
kalandorok egész serege él az úri emberek sorában 

és sohase lehet tudni, ki az, a ki a legkifogástala-
nabb külsőségekkel, a legkényesebb környezetben 
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kerül az ember elé. Az elbeszélés egy vígjáték gyor¬ 
saságával pereg le — nem is hiszszük, hogy nem 
lesz valaha vígjáték belőle, - - sok igazán finom 
részlet olcsó hatásra szolgáló fogásokkal elegyedik 
benne. Mind a két novellában valami egyenetlen¬ 
séget veszünk észre, mintha az író kissé fáradtan s 
nem mindig egyforma kedvvel írta volna őket, 
brilliánsan írt passzusok halványabb, ernyedtebb 
részekkel váltakoznak. Egyes dolgok azonban min¬ 
dig rávallanak Herczeg Ferenczre, az igazira: a 
Férfisziv-ben például Klotild alakja úgy van meg¬ 
fogva és kifejlesztve, hogy az iró legjobban meg¬ 
rajzolt alakjai közé kell sorolnunk. 

Az ezüst pohár. Teljesen fölösleges dolog volna, 
ha most akarnók fölfedezni Szávay Gyulát. Jó 
hosszú idő óta a közönség előtt van már; első 
verskötete, ha jól emlékszünk, még a nyolczvanas 
évek közepén jelent meg s azóta újra meg újra 
adott alkalmat a kritikának, hogy vele foglalkozzék, 
Országra szóló hatása sohasem volt annak, a mit 
csinált, de egyszerű, kedves múzsája előtt szívesen 
nyíltak meg azoknak a házaknak ajtai, a melyekbe 
a költészetet egyáltalán be szokták engedni. Nagy¬ 
képűség, ködös ég-ostromlás nincs az egyéniségé¬ 
ben ; legerősebb jellemvonása a derűit, könnyelmű 
életfelfogás, a mely mosolyogva siklik el az élet 
nagy ellenmondásai és visszásságai mellett, a szen¬ 
vedély sivár viharait nem ismeri, élvezni azonban 
tud mindent, a mi élvezhető : a futó pillanat poé-
zisét, az átsuhanó hangulatot, az élveteg elborulást, 
a társaság örömeit, szép nők szemeit, - - még az 
olcsóbb fajta kedélyeskedést és az egészen olcsó 
élczelődést is. Elsősorban pedig magamagát élvezi, 
a maga életkedvét, mindig fiatalos temperamen¬ 
tumát. Az a benyomásunk róla, — verseiből ítélve, — 
hogy irigylésreméltóan szerencsés természetű em¬ 
ber, a ki úgy tud lebegni az élet vizeinek felületén, 
hogy kiélvezi minden szinességét és csillogását, de 
a mélyén rejlő rejtelmek és örvények, hatalmas 
szépségek és fullasztó veszedelmek ismeretiének 
maradnak előtte. Nagyon könnyen hangolódik és 
nagyon közvetlen a hangja/ez ' is fokozza azt az 
illúziónkat, hogy a mit ír, az csakugyan egy darabja 
életének, nem merő költői motívum.- Ezeket a jel¬ 
lemvonásait sorra megtaláljuk Az ezüst pohár és 
más újabb versek czímü új könyvében is. A köny¬ 
vecske elején egy hosszabbacska verset találunk az 
ezüst pohárról, mely egykor egy nagy családban 
szállt nemzedékről nemzedékre, minden fontosabb 
eseménynél szerepelt benne gyöngyöző nedű, míg 

végre, mint a tönkrement család utolsó 'kincse a 
zálogházba, onnan egy falusi zsidóhoz, ettől pedig 
a költőhöz kerül. A régi nóta a régi urak pusztulá¬ 
sáról, de valamicske újságot önt bele a költő játszi 
hangja, a mely szeszélyes tréfálkozással burkolja 
ellágyulását. A többi vers: apró ötletek, a hangulat 
könnyed lobbanásai, többé-kevésbbé nevezetes haza¬ 
fias és emberbaráti alkalmakra készült strófák. 
A közvetlenség néha a köznapiasság határait súrolja, 
élcze nem mindig pattan, a hangulat sokszor na¬ 
gyon is könnyed arra, hogy rímbe lehessen fogni. 
De a költő oly mosolygó könnyedséggel, annyi 
nagyképűség nélküli szeretetreméltósággal tárja 
mindig elénk magát, hogy a rokonszenv, melyet 
maga iránt kelt, elfeledteti hibáit is. — A verses 
könyvvel egyidejűleg egy Világosság czímű mese¬ 
játékot is adott ki Szávay Gyula, melyet Géczy 
Istvánnal együtt írt. Ebben is az ér legtöbbet, a mi 
benne líra ; nem színpadi munka, de van egy pár 
lapja, a melyet költő írt. 

Basta György tábornok levelezései. Magyar¬ 
ország és kivált Erdély történetének szomorú feje¬ 
zetét eleveníti fel az Akadémia kiadásában meg¬ 
jelenő Magyar Történeti emlékek legújabb kötete, 
melyben dr. Veress Endre adja ki leveleit és egyéb 
iratait annak a Basta tábornoknak, a ki a XVI. és 
XVIL század fordulóján oly kegyetlenséggel dúlta 
végig Erdélyt. A levelek az 1597-től 1607-ig terjedő 
időben Írattak, latin, olasz, német nyelven, de neve¬ 
zetes dolog, hogy az idegen szövegbe minduntalan 
magyar szavakat, sőt egész magyar mondatokat 
kever az albán-olasz származású zsoldos katona, 
annak jeléül, hogy meglehetősen tudott magyarul, 
mint különben a napánkban akkor állomásozott 
külföldi tisztek javarésze. A levelek különben igen 
nagy és bő anyagot szolgáltatnak a kor történeté¬ 
hez, még pedig nemcsak a haditörténethez, hanem 
az akkori művelődési viszonyok ismeretéhez is ; 
sok tekintetben módosítják is az eddigi ismereteket. 
A nagy arányú levelezésnek, melynek anyagát dr. 
Veress Endre különféle hazai és külföldi levéltárak¬ 
ban gyűjtötte össze, most csak az első kötete jelent 
meg ; remélhetőleg a készülő második kötetnek is 
ily bő és gazdag lesz a tartalma. 

Emlékbeszéd Fáik Miksa felett. A tavaly el¬ 
hunyt kitűnő publiczistáról az Akadémiában Gaal 
Jenő mondott emlékbeszédet, mely most nyomta¬ 
tásban is megjelent. A magvas emlékbeszéd néhány 
nagy vonással tanulságosan állítja elénk Fáik Miksa 
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V1RÁGÁRUSNŐ A VÁROSLIGETBEN, MÁJUS ELSEJÉN. 

pályájának képét, megrajzolja kora eseményeivel 
és nevezetes embereivel való kapcsolatait. 

Édesvízi halászat és halgazdaság. Répássy 
Miklós műszaki tanácsos a földművelési miniszter 
megbízásából terjedelmes könyvet írt a halászatról 
s a vele kapcsolatos ismeretekről. Ilyen könyvre 
nagy szükség volt, mert a halászat és haltenyésztés 
gazdasági kiaknázása most kezd nálunk föllendülni 
s valóban időszerűvé válik az olyan könyv, mely 
összefoglalja az ide vonatkozó ismereteket. Eépássy 
Miklós munkája általános részében szól a halászat¬ 
ról a szó gazdasági értelmében, közérthető módon 
írja le halaink természetrajzát, fajtáit, elterjedésük 
feltételeit, táplálkozásukat. A gyakorlati részben 
elmondja a mesterséges halászat és haltenyésztés 
terén szükséges tudnivalókat, szól aztán a termé-

Eljegyzési -
Lakodalmi-
Damast -
Eolienne -

szetes halászatról, halászatunk közgazdaságától s a 
külföld halászati viszonyairól. 

Új könyvek. 
Szerelmesei!. Két elbeszélés, írta Herczeg Ferencz, 

Budapest, Singer és Wolfner; ára 4 korona. 
Az ezüst pohár és más újabb versek. Irta Szávay 

Gyula. Debreczen sz. kir. város könyvnyomda 
vállalata; ára 2 korona. 

Világosság. Mesejáték három felvonásban ; írták 
Géczy István és Szávay Gyula. Debreczen. 

Basta György hadvezér levelezései és iratai 
(1597—1607). Közrebocsátja Ai.Veress Endre. I.kö-
tet. Budapest, M. T. Akadémia kiadása; ára 14 
korona. 

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

ao Seidenfabrikt, 10 

A Bor- te Lithion-uruhnu 

Salvator-
forrás 

kitűnő sikerrel használtstik 
vesebajoknál, « húgyhólyag bán 
t almainál és köszvénynél.aczukor-
betegségnél.az emésztési és léleg-

zési szervek hurutjainál 
Húgyhajté hatású! 

Vu»ut*t! I*S»T*S tnéutfcMii 
ItllMM tUlUI 

Brütii Éitúity L r a a 

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

ésteljes fog-

Aranyfogkoronák, aranyhidali és mindennemű kaursuk 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni óéra kell. A gyökerek el¬ 
távol í tása fölösleges. Tartói porcelán- és arany-tö¬ 
mések. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alán kielégittetnek, megvárhatják. — Ménekéit Arak. 

Dr. EDELM ANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. N'euteld D. fogorvos volt techn. assistcnsc. (Lift.) 

penz-
tárcza 

Vidékié utánvéttel. 
3 darabnál portómentes. 

"REKORD" 
WF" elszakíthatatlan. ~9H 

ÉRJ darab bőrixíl. 
Apró pénznek külön mélyedés. 

3.- korona 
kizárólag- csak a készítőnél 

Csángó Henrik bőrdíszműves 
Bpest, Mnzenm-körut 3. se. 

Emlékbeszéd Fáik Miksa felett. Irta Gaal Jenő 
Budapest, M. T. Akadémia kiadása; ára 40 fillér. 

Édesvízi halászat és halgazdaság. Darányi Ignácz 
földmívelési miniszter megbízásából Irta Répássy 
Miklós. Budapest, Pallas részvénytársaság; ára 
l korona. 

EGYVELEG. 

* A mágneses deklinácziót — eddigelé úgy 
tudták - - Columbus figyelte meg először 1492 
szeptember 13-ikán. Ujabban azonban a bécsi 
udvari múzeumban találtak egy zsebórát (jobban 
mondva zseb-kompasszt napórával) a mely 1463-ban 
készült s a mágnestűje alatt élesen bevésett vonal 
van. Ezzel be van bizonyítva, hogy a mágneses 
deklináczió már Columbus előtt is ismeretes volt 
Európában. 

Első Leánykiházasitó Egylet mint szövetk. 
Gyermek- és életbiztosító intézet Budapest, VI. kér., 
Teréz-körut 40—42. Alapittatott 1863. — Folyó év 
április havában 1.631,800'— K értékű biztosítási aján¬ 
lat nyujtatott be és 1.401,800-— K értékű új biztosí¬ 
tási kötvény állíttatott ki. — Biztosítási összegek 
fejében 96,843 K 44 f. fizettetett ki. — 1909 január 
1-től április 30-ig bezárólag 7.112,500'— K értékű 
biztosítási ajánlat nyujtatott be és 6.167,600'— K 
értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. — Bizto¬ 
sított összegek fejében a folyó évben 399.132 K 68 f. 
és az intézet fennállása óta 14.262,088 K 27 f. fizet¬ 
tetett ki. — Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás 
minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek 
és legelőnyösebb feltételek mellett. 

Gyermekek nyár i h a s m e n é s é n é l és hány-
székelésnél kitűnő hatású tápszernek bizonyult «Ku-
feke» tej nélkül, vízben fűzve. A «Kufeke»-ben levő 
tojásfehérje-anyag kedvezőtlen a hasmenést okozó 
organizmusoknak, s ilyképpen megszünteti a bajt. 

Szent László (püspök) fürdő (Nagyvárad mellett). 
41° C. meleg természetes hévvize javalva van csúzos 
bántalmaknál, izületi loboknál, köszvénynél, ideg-
bántalmaknál, bőr- és nőibajoknál stb. stb. Modern 
berendezésű, kényelmes, könnyen hozzáférhető, olcsó 
magyar fürdő. Prospektust küld Kernáts János fürdő¬ 
bérlő. Lásd hirdetését. 

Kitüntetések egész sorozata érte a Kálmán-féle 
Biborpaprikát, mert ez a legjobb. Árjegyzéket ingyen 
küld Kálmán József paprikanagykereskedő, Szeged, 
Dugonics-tér 16. 

Vásároljon Svájczi selymet! 
Kérjen mintákat tavasil i s nyári újdonságainkról in¬ 
nák és blúzok számára: Ottoman, Uberty, Cotolé, 
Crepe de Chine, Lonisine, Taffetas, Monsseline 120 
cm. széles méterenként K 1.20 kezdve, fekete, fehér szín¬ 
ben egyszínű és több színben, továbbá hímzett blnzok 
és ruhák batistból, szövetből, vászon-és selyemből. Csakis 
garantált szolid selyemkelmét árusítunk közvetlen ma-

ganfeleknek bermentve és elvámolva a házhoz. 

SCHiYEIZEB & Co., LUZERN ü. 23. (Svájcz.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi udvari szállító. 
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Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

~^-rl-—•*• . * - • • 

bfir részére.f:: : 
hsa s 

6/erravaffa 
CHINA-BOR VASSAL 

kiállítás 19O6. LegTnaffasab* kit önt. 
Erósitószer gyengé lkedők, vérszegények és 
lábbadozók számára, é tvágygerjesz tő , ideg-
12666 erősitá' és vér jav i tó szer. 
Kitűnő íz. ö*H)0-nél több orvosi vélemény. 

J. SERRAVALLO, Trieste Barcola. 
Vásárelhtto a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 

i K 2.60, egész literei üvegekben á K 4.80. 

Virágok és illatozó rózsák között 
pompásan elBlhet az ember, de itt is megeshetik, hogy meghiilun 
Azonban, ha ön meg is hiitötte magái, még nem szükséges, hogy izzaszt 
fürdőkre, teára és borogatásokra gondoljon. Tessék egyszerűen egy dow 
r'ay-fél'1 valódi sodeni ásvány-pastillát venni és meglátja, hogy is 
a régi lesz. Doboza csak 1 K 25 f.-be kerülés minden gyógyszertáriban, 
drogneriában és ásványvizkereskedésben kapható. Vezérképviseltei 
Ausztria-Magyarország részére : W . T h . Guntzer t , W i e n , IV/i, 

Grosse Neugasse 27. 

ti a fáj a feje 
mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. 
Készíti BeretvAs ITamás gyógyszerész Kispesten. * 

ne tétovázzék, hanem 
- használjon azonnal 

Ara l korona 20 fillér. 
Orvosok által ajánlva. — 

Beretvás-pastillát 
* * * * 

Kapható minden gyógyszertárban 
Három doboznál ingyen postai 
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HALÁLOZÁSOK. 
CsiK-VoLECZ SÁNDOR nyugalm. posta- és távirda-

főnök, Váczott, életének 67-ik évében. A megbol¬ 
dogult régi buzgó munkatársa volt lapunknak és 
melléklajjunknak a «Világkrónikái)-nak, s 1889 óta, 
mikor 1859-iki légionárius korából összeszedett föl-
jegyzései közlésekor első ízben jelent meg ne\e a 
iVasárnapi Ujság» hasábjain, egészen április 27 én 
bekövetkezett haláláig nagy buzgalommal jegyez-
gette össze élményeit, melyek minthogy Volecz 
magyar legionista, majd a tuniszi bey tisztje, s ké¬ 
sőbb mint a franczia idegen légió s az osztrák had¬ 
sereg katonája szolgált, ifjú korában eléggé változa¬ 
tosak \oltak, s egyszerű, keresetlen előadási mo¬ 
dorával úgy adta elő, hogy az érdeklődést mindig 
fel tudta kelteni. Úgyszólván utolsó órájáig dolgoz¬ 
gatott ; halála hírével egyidejűleg hozta a posta a 
«Vüágkrónika» számára írt utolsó czikkécek kéz¬ 
iratát. Temetése április 29 én volt Váczon, őszinte 
részvét mellett, s az ottani családi sírboltba helyez¬ 
ték örök nyugalomra. 

Elhunytak a közelebbi napokban: Papi BALOGH 
KÁLMÁN 48 ás honvédszázados 84 éves korában 
Lyukva-pusztán, Gömörmegyében. — LDMTZEE Kí-
BOLI ügyvéd, volt 48-as honvéd 84 éves korában 
Leibiczen. — ZABUBSZKY JÁNOS volt 48-as honvéd¬ 
főhadnagy 97 éves korában Zomborban. — EDL-
MAIER NÁNDOR taksonyi halászmester 58 éves korá¬ 
ban. — Bókái MATTANOVICH ADOLF királyi tanácsos, 
pancsovai polgármester 81 éves korában Pancso-
ván. — Keresztesi SZENDE BÉLA Krassószöróny vár¬ 
megye árvaszéki elnöke, volt országgyűlési képviselő, 
törvényhatósági bizottsági tag, 56 éves korában 
Lúgoson. — BEŐSZE GIDLA nyűg. cs. és kir. vezér¬ 
őrnagy, a harmadik osztályú vaskorona-rend lo¬ 
vagja, a hadiérem és több kitüntetés tulajdonosa, 
61 éves korában Budapesten. — HAUSKA Onó ezre¬ 
des, az Albrecht kir. herczeg nevét viselő 44. számú 
gyalogezred parancsnoka, a III. osztályú vaskorona¬ 
rend lovagja 61 éves korában Budapesten. — MAGI 
ELEK a hajdúböszörményi járás volt szolgabirája 32 
éves korában. — KESERŰ ELEK ügyvéd 61 éves korá¬ 
ban Veszprémben. — WIETTINGHOFF GSULA magyar 
királyi pénzügyi titkár 49 éves korában Budapes¬ 
ten. — SZÁVITS SEBŐ temesvár-gyárvárosi rendőr¬ 
kapitány 62 éves korában Temesváron. — GLÜCK 
ÁBBAHÁM tolcsvai raubi 86 éves korában Tolcsván. — 
Gyulafehérvári SZABÓ JENŐ m. kir. honvédalezredes 
Szegeden. - - SZÁNIÓ ADOLF .nyűg. máv. ellenőr, 
60 éves korában Budapesten. — KovÁca ISTVÁN 83 
éves korában Pápán. - - SZENTPÉTERY ANTAL 65 

éves korában Aradon. - - JÁNOST JÁNOS birtokos, 
Csík vármegye törvényhatósági bizottsági tagja, 72 
éves korában Gyergyóújfalun. — Basahidi MÁLNAI-
MIERZEVINSZKY JENŐ cs. és kir. irodatiszt, tartalékos 
főhadnagy Budapesten. — VIDÁKOVICS PÁL nemes-
militicsi plébános. — KLEIN SAMU 63 éves korában 
Budapesten. - - SZUMRÁK JENŐ 47 éves korában 
Beszterczebányán. - - IKLÓDY Giöző hírlapíró 62 
éves korában Budapesten. — Fejérgyarmati TÓTH 
MÁTYÁS községi főbiró Kunszentmártonban.— Idősb. 
nyáregyházi NYÁEY PÉTER Úszód község nyűg. jegy¬ 
zője Úszódon. — HOFHADSER MIHÁLY polgári iskolai 
tanuló, néhai Hofhauser Lajos és néhai neje, Deve-
cis De Vecchio Anna fia 14 éves korában Budapes¬ 
ten. — STEIN MÓR 58 éves korában Budapesten. 

Bilkei LIPCSEY ÁDÁMNÉ, szül. Békésy Leona 37 
éves korában Budapesten. — Özv. SOMMER JÓZSEFNÉ 
szül. Mráz Júlia, Sommer Gyula váczi ág. év. lelkész 
édesanyja, 70 éves korában Váczon. - - PIUFSICH 
OSZKÁRNÉ, szül. Massanek Lenke 34 éves korában 
Budapesten. — FERSCHIN ÁGOSTONNÉ, néhai Fer-
schin Ágoston miniszteri titkár özvegye 68 éves 
korában Algyógyon. — JÍKAB MARGIT, Treitz Péter 
és neje, szül. übermayer Róza 18 éves leánya Buda¬ 
pesten. - - Ifj. TOLNAI IMRÉNK született Rodiczky 
Mariska 25 éves korában Fiúméban. — Özv. APÁTHY 
ISTVÁNNÉ szül. Császár Antónia, néhai Apáthy István 
dr. budapesti egyetemi tanár özvegye 73 éves korá¬ 
ban Budapesten. - - KŐFALVY JÓZSEFNÉ szül. csejtei 
Csejtey Borbála, néhai Kőfalvy József 48-as szabad-
ságharczos és nyűg. m. kir. honvédszázados özvegye 
66 éves korában Téth községben. — HUDÁK ANNUSKA, 
Hudák János és neje szül. Palkó Mária 20 éves 
leánya Kassán. —• BARÓTHY SÁNDORNÉ szül. Steiner 
Sarolta 61 éves korában Nagyváradon. — ROSNEBNÉ 
FLEISZIG MATILD polgári iskolai tanárnő Budapes¬ 
ten. — CSIKY LAJOSNÉ szül. Erdélyi Róza 45 éves 
korában Debreczenben. 

Szerkesztői üzenetek. 
Őszöd. K. I. Nálunk kevesebb a szerkesztői üzenet, 

mert a legtöbb kérdést, mely nem érdekli a nagy¬ 
közönséget, levélben intézünk el. 1. A kérdezett rova¬ 
tot Szöllősi Zsigmond vezeti. Néha más is ír belé. 
2. Lapunkat új év óta azért rendeztük be így, mert 
most nem kell az olvasónak keresgélnie, hogy hol 
következik a folytatás; a lapok számozása folytató¬ 
lagos. A mellett pedig most felvágva küldhetjük a 
lapot, a felvágással nem kell az olvasónak vesződnie. 
3. Az illető költő verseit azért nem közöljük, mert 
nem küld nekünk verseket. Hogy miért nem küld ? 
azt magunk sem tudjuk. 

Éjjeli panasz. Saját versét jellemzi ezzel a sorával: 
• Régi kertben kúró terem." Bizony, kóró az, nem 
virág. 

Egyedül. Borongás. Se ritmus, se rím, se hangu¬ 
lat, — bizony nincs semmi versében, a miért közöl-
hetnők. 

Az én szivem. Ősz. Hajnal a Népszínház előtt. 
Egy-egy hang kellemesen üti meg a fület, az egész 
azonban zűrzavar : zavarosság, erőltetés, rerniniscentia. 

.t 

SAKKJÁTÉK. 
2640. sz. feladvány Spóner Andortól, Nagylotnnicz. 

SÖTÉT. 
VM-///1 

a b e d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a második lépésié mattot ad.' 

KÉPTALÁNY. 

A 15-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : A ki szurkot forgat, megmocskolja kezét. 

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

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

FAI GÉZA 
czeí:: 

Budapesten 
IV., Szervita-tér 5. sz., I. eni. 

Készít egész finom szövetkülön-
:::: legességekből mérték után :::: 
elegáns iitczai öltönyt 33 írtért, 
angol üti öltönyt 33 írtért, 
skótíelöltőt selyemmel 35 írtért 

Kitűnő szabás, szolid munka, 
elsőrendű kivitel. 

PAPEK 
JÓZSEF 
bőröndös és finom 
:: bőráru készítő:: 

= Budapest, = 
YIII.,RákóczHiH5. 
Árjegyzék bérmentve. 

BÚBOK*-RUHÁK 
FALÜDI LÁSZLÓ 

costum és pongyolák 
Bpest, VI., Andrássy-út 48. 

Divatlap ingyen !! 

kézitftka 
pénz-, szivar- és levéltárczti 
külöulegesség-eket állandóau 

raktáron tart 
CSÁNGÓ bórdiszmű-készitő 
Budapest, IV., Múzeum-körűt 3. 

Hírneves Laufer 

BOKAFÜZÖ 
lúdtalpnak részére 

kizárólag csak a készítőnél 

Székely és Társa 
Iíinl:i|><-.«*t. >Iiiy;<'iiiii-Köi'iitl». 

A bokafíizöhüz nugy raktár kész czipüktaen. 

ohitsch-Sauerbrunn 
Stájerország. 
Varat, poBta és távíró. 

Diütetikus terepkúrák. — Kitn.no ivóvíz. — Villany. 
világítás. — Liftek. — Modern, csatornázás. — Állandó 
fuxdozenekar a hírneves trieatini vonósnégyes közreműködésével. 

Teljesen újonnan átalakítva. 
Csasxarfnrdő, modem berendezett viz-

gyógyintézet. 
Styriaftirdó, újonnan installált szt'nsaT-

fai dók. 
E l i smert gryógyhely gyomor, bél, máj 
í s TCseb«joknál, chron. székrekedés, bámor-
rhoidák, epekő, elhízás, ezukorbetegség, csuz, 
torok- és gégehurutnál, szívbajoknál. KarlB-
bad é s Marlcnbad f o r r a u i n o z na-

sonlA gyógyforrások.  

BÚTOR 
ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész-
pÓD 7 vagy részletre kapható 
SÁRKÁNY I. 
butoriparosDál, Budapest, 
m , Erxsébat-kórnt 26. BÍ. 

műhely és raktár. 
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M A R G I T GYÓGT 
FORRÁS 

Bereginegye. 
gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a légző¬ 
szervek horntos bántalmainál igen jó hatágú még 
.'. .'. akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .'. .•. 

Megrendelhető; ÉDESKUTT L.-nél Budapesten és 
a forrás kezelöségénél Munkácsén. 

C 
ÖV* 

RETÍCULE 

CSAT 
KílLÖNLEötSfóEK 

• T NflOYBflM 
£5 KICSINYBEN. 

HERZ EMMA 
ő cs. és kir. Fensége József föher-
czeg kamarai szállítója, ltomén ki¬ 
rályi jubileumi érem tulajdonosa. 
Grand l'rix nagy aranyérme és ke¬ 
resztje. Kitüntetve őrsi. ipareíye-
sület diszérmevel, luvábbá London, 
Bécs, Budapest. Pécs, Milánó, llu-
.-.•.-. kanst -tb. sll). .'.V. 

Első magyar aranyhimző telepe 
Bpest, Deák Perencz-u. 17. 
Ajánlkozik legmüvéaziesebb kivitelű, 
míndeunemü arany, ezüst és 
selyemhimzések, különösen 

= ZÁSZLÖIt, = 
zászlószalag-ok é l templomi 
berendezések készítésére stb. 

Rajzokkal díjmentesen szolgál. 

ISI f \ l GYÓGY-
Á R P A l D -FORRÁS 

természetes alkalikus sósgyógyviz. Gyomor- és bél-
liurutnál, a légzőszervek hnrutos bántalmai¬ 
nál, gyomorégésnél és mint nyálkaoldó első¬ 
rangú gyógyvíz. A seltersi, gleichsnbHrs;! és luhat-
schovitzi vizeknél hatásosabb. Főraktár Wahlkampf 
és Gürös czégnél, Budapest, V., Zaltiin-n. 11. 
i> <» <i Kátkezelőség Nagyvárad. i» tt n 

PÁRISI BRILLIANS KIRÁLY 
Budapest,VII.,Erzsébet-körút 34. 
Ajánlja a mai kor legjobb ékszerutánzatait, 
mint: modern brosokat, gyűrűket, fülbevalókat, fésű-
:: :: két, karkötőket, nyak- és óralánczokat. :: :: 

BAGARIA MOLYPAPIR 
legjobb és legtisztább molyóvszer 

120 cm. széles méterenként (5, 10 méter) 50 f. 
:: darabonként (10, 25, 50 darab) 5 fillér. :: 

DETSINYI FRIGYES drogéria«a fekete kutyához» 
Budapest, V. kér., Marokkói-utoza 2. szám. 

OLBRICH L. 
Bpest, VI., Teréz-körút 6. 
Dús raktár lovagló-, hajtó-
vadász-, utazási éB sport-
::: czikkekben. ::: 
Alapítva 1875. Árjegyzék ingy. 

A jelenkor legkiválóbb borfinomitó 
találmánya a 

növényekből készült 
kristályszerü 
m a s s z a , a ^ ^ ^ L \ . * oxidálja éa nem «ár-

gitja, mint a zsiros kenű-
cnök. Pollenben fehéríti, tidévé és 

bársonysiraaTá változtatja. Kapliatú min¬ 
én drogériában. Próbatégely 50 f. n. r.vegdoboz 

nappan l,púder l K. Fürakt. Bp. l'ai. ni-ulcia !ll. 

Kapható : Budapesten és' TÍdéken 
minden nagyobb drogueríában (fü-
szerkereskedósben) és divatáru azlet-

ben és az etryedüli RyártiSnál: 
PLÜSS J Ó Z S E F é s TÁRSA 

czég-nél, B u d a p e s t , VII . , 
K á r o l y - k ö r ú t 5 . Ara: egész 
üveg 11O fillér, fél üveK 8O fillér. 

negyed üvef,- 5O fillér. 

Titania" 
gyorsgó'zmosóyép 

<«l; ; i«_1 inindeii mosoeé-

leluimnl,,,, , b á r n ,eiv kü„. 
kurreiit'ziáliu/. tartOZiék (olya¬ 
nokat is. melyek nagy lármafa! 
és piarzi reklámmal liirdet-
tclirek); 
_ n o hófehérre liarniao1 annyi 
m u s időben, mint azelőtt; 

a fehérneműt eddig 
el n e m é r l midőn ; 

megtakarít L5 V * 2 
O L C S Ó de jó. 
Sokezeráll iizembenésu^yan-
:: ennnyi az elismerőlevél. 
D"f~ Próbára is. ~ 
T l t a n i a - m á n g o r l ó . 

I T-fele 
nagyság¬ 

ban •!—:s 
keményfa-
henKerrel, 
minden ár-
fokozatban 
35 K-tól 

feljebb. Öt 
évi jótállás 

T i t a n l a - f o r r ó f a c s a r ó . 
elsőrendű paragummi henger¬ 
rel. I'rospckuisok, plakátok és 
referencziák ingyen. Képvise¬ 

lők keresletnek 
T I T A N I A - M Ü V E K 
W e l s , Felső-Ausztria -"• sz. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt: mosógépeket, takar-
mány-jtyorsparolo vetőgépe-
ket, szénagereblyéket, szegecs-
fecskendőket, kíilönzőket. slb. 
Részletfizetések szívesen en-

pdMBtk 

+Soványság. 
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬ 
let 6—8 hét alatt érhetni el a 
törv. védett «Büsterl»» nevű 
arany éremmel (Paris 1900, 
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬ 
tüntetett orientális erőporunk 
használata által. 30 fontnyi hi-
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬ 
tétlen reális, nem szédelgés. 
Sok elismerőlevél. Dob''/ hasz¬ 

nálati utasítással 2 marka. 
Postautalványon v. utánvéttel 
(portó külön) Hyglenisches 
Inst i tut D. Frani Steiner 
& Co Berlin 57. Königgralzer-
strasse (56. Budapesten kapható: 
Török Józsefnél, Király-u. 12 

SZENT LÁSZLÓ (Püspök) Hévviz-gyógyfürdö 
Kagjvárad mellett, Kemáts János fflrdőbérlő kezolése alatt. 

Kényelmes közlekedés. Vasúton Nagyváradtól Vi, kocsin */« órai távolban. Május—augusztus 
hónapokban naponta 12, vasárnap- és ünnepnapokon 16 vonat közlekedik Nagyváraddal. A va-
suti állomás a lürdőtelepen van. 

A» mripti htofi 41» c . „ „ ^ t«rmés»»t»» hévvix ]>«.!<> T»H: u ixületek és izmo'i o»nios 
bantalmalnal. Idült • különösen savas izületi loboknál, csonttörések és különösen 
visszamaradt vastagodásoknál; köszvenynél és annak különböző alakiéinál; ideg-batni-
aU. m«ly«k rhenmaUons alapon keletkeztek (Hcniasnáa); különböző bórbajoknAi. végre 
női bajoknál; belsőleg: heveny és idült gromorbantalmaknal, májbajok és veseköven 
•setéiben. Állandó ffiidoorroi: dr. Hagy Ignácz. 

A különböző igények szerint berendezett nagyszámn szobák napi ára l kor. 20 f és 6 kor. 
között váltakozik, üyogvterem (Cnrsalon) birlapo'kkal, zongora, könyvtár és teke»Bzt»llal. Iti-
raszok szép kilátással. Éttermek, czukrászda, sétahelyek a fúrdötelepen és a mellette elterülő 
őserdőben. Az erdőben jó tekepálya és Lawn-Tennis. Öt tukórfürdö és bárom kádfürdőn kivnl 
mórfurdők is vannak rendszeresítve. Újonnan épült uszoda uszástanitással és homok kúrával, 

llértől l kor. 2U fillérig. Elsőrendű, k i tnnő, á l landó zenekar. — Telefon-
összeköttetés Nagyváraddal . Vülanyvüágitás. A legszebb kirándulás és szórakozási hely. 
Konjba és vendéglő a bérlő saját vezetése mellett. P rospek tus t kívánatra küld a 

ftirdőkezelóség. 

KWIZDA 
féle 

= FLUID; 
igyó -védjegy. 

; AB előkelő hölgyek osak a : 

CRÉME - .. 

19. szAM.1909- 56.'évTOLTAig. 

GIrU 
POUDER .. 
SZAPPANT 

h a s z n á l j á k . Főraktár B A Y E R A N T A L gyógytára Buda 
posi. Ancliáísy-út Hí. sí. — Kapható azonfeliil Karlschmarof 
— Lux, Nrriiua, Molnár és Moser és Utasi ulóila drogueriákban 

Rég bevált aromatikus 
bedörzsölés az inak és iz¬ 
mok erősítésére éB edzésére. 
Turisták, kerékpározók, va-
dás/ok és lovasok által siker¬ 
rel használva elő- és titó-
erősitésre nagyobb túrák után. 

Egész üveg- ara K S.— 
Fél üveg- ára K 1.20. 

Kwi/.dix-féle FLÜ1I> 
Valóliiin kapható a pyóg>>zerté-

ratlian. — l'tiraktár: 
T ö r ö k J ó z s e f (tyÓRyszerész-
nél. l!iida|iest. Kirily-iflrzt 12, 

Andrássy-i'u 21). G 

OISZfRISKOlfi-TUlflJ&ONO 
8ÉKBSME&VEREN 
UDAPE&T-MEUETT 

Akkor ne hasz¬ 
náljon mást, 

mint a legjobb¬ 
nak általában 

elismert — 

Akar-e 
szép lenni? ? 
Roritsy-féle magyar pipere-boraxot, 
a melytől rózsás, üde, selymes arczbőrt nyer, eltünteti 
» ránczokat, szeplőt, májfoltol, pattanásokat, stb. 
TVl Ift V»ff Ifí « n fi J n e m nélkülözhetjük, mert 
i \ f / € l f UHl&lllll a legkeményebb talaj¬ 
vizet is megpnhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgyul-
ladás, izzadás és szájbűz ellen. A. fogak fehérítése ég 
épentartása tekintetében bámulatos hatással bír. Mint 
univerzális báziszer gyermekápolásnál és háztartás¬ 

ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 
— Egy tfoboz ára 30 éa 75 fillér. — 
Rogatsy-féle borax-crém l K, boraz-szappan 80 f. 
borax-ponder l K 2O f., borai-fogkrém 5O fillér. 

ROGÁTSY KÁLMÁN drogériája, 
Itmlapfist, VII., kér., líakoc/,i-iir 1O. szám. 

CALDERONI és TÁRSA 
látszer raktár l { l l | \ l >•/ W T Klshld-
váczi-utoza 1. ő *J U A.1T HiÖ l , ntozaB. 

Nüi s/inliiixi látcsövek fogantyúval. Színházi lát¬ 
csövek alumíniumból. Prizmas látcsövek, Zeiss, 

Busch, Goerz 
$s az összes 
többi gyárt¬ 
mányok ere¬ 

deti áron. 
Aneroid lég-
siilymérök. 

Hőmérők. — 
Szemüvegek és orrcsiptetök arany, double 
ezüst teknős és nikkelfoglalattal. Lorgnettek 
arany, ezüst, donble, gyöngyház és teknős fogla¬ 
lattal. Fényképészeti készülékek és kellékek 

raktára. Kodak eredeti gyári áron, stb. 

LOHR MÁRIA 
* * * * Ezelőtti KRONFDSZ. * * * * 

Cglphe-, vegyészeti tt»«tit6_ésJe«téMetl 

Intézete. Gyár : VIH., Barosn-ntota 85. 

Fiúküzletek: IV., B«kll-út 6, VI., AndráMy-úl 1«, 
VIII, Jőzset-kOrftt a. IX, Calvln-tér 9, V, Harmln-

. czad-utcza 3, VI, Teréi-kftrút «» 

KNUTH KAROLY 
mérnök és _yaro« 11910 

Cs. és kir. fensége József főherczeg üdv. szállítója. 
Gyár és iroda: 

Budapest, VII. kér., Garay-utcza IO. 
Központi víz- és gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek, csatorná¬ 

zások, szellőztetések, szivattyúk, vizeromfivi emelőgépek stb. 

Tervek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

Szenvedő hölgyek és urak 
ne mulasszák el legújabb árjegyzékem ingyen 
és bénnentes küldetése iránt hozzám fordulni. 
E felettébb hasznos, mintegy 3000 természetbi 
ábrát tartalmazó könyvben mindennemű kötszer 
pontos leírása feltalálható. Minden altesti be¬ 
tegség ellen szolgáló haskötő, mely köldök M 
has-sérv, vándorvese és hájasodás ellen előnyö¬ 
sen alkalmazható. Hölgyek számára pedig ki¬ 
tűnően beválik az altest támasztékául szülés 

előtti és utáni időszakokban. 
Varral né lkül i gummihar isnya görcsei 
eres csomók, viszértágnlásnál, valamint dagadt 
és egyébként szenvedő lábakra a legradikálisabb 
hatályú szer. Mérték szerinti elkészítését leg-

jutányosabban eszközli: 
^ül f lH í orvosi műszer és testegyenesitö gé[*k 

LOltiU We jvára Bpest, IV., Koronahei-
«eg u tcua 17 . Alanittatnll 1878. Tclefnn 13—'^ 

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA 
Budapest, IV., Egyetem-nicsa 5. Elsőrendű családi ház a belváros központián, 75 6Z° 
üj berendezés, vili, világítás. Fürdők. Pensio. kitűnő étterem. Jutányos árak. Ssaoo Imr«JSÍ*ií 
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A JÓ KONYHA a családi boldogság nagy té¬ 
nyezője ! De jó étel csak jó fűszerrel készíthető l 
Válogassuk meg tehát fűszereinket, hogy csa¬ 
ládi életünk boldog legyen ! — Páratlanul 

legjobb fűszer a KÁLMÁN-féle szab. 

BIBORPAPRIKA, 
mert nem erős, remekül fest, az ételnek felséges 
zamatot kölcsönöz. Még gyomorbetegek is ehetik. 
Csak eredeti és védett csomagolásban kap¬ 

ható a követiező árakon: 
l kilós doboz 6.— kor., V* kilós doboz 1.80 kor., 
Vi « 3.30 v» Minden fűszer- és csemcgeüzletben kapható. 

Tessék kísérletet tenni I — Számtalan elismerőlevél! 
i-térl6. 

dauerok és fehérneniilek 
legszebben tisztittatnak a 

„Kilós" Nagygó'zmosodáöan 
Weinberger Aladár 

Budapest,Rottenl)iller-utca 30. 
Gyűjtőknek és viszonttisztitóknak nagy árengedmény. 

BLOUS -ALJ 
és princesse ruhák nagy választékban. 
Mosó tennisz-ruhák 10 frt-tól ieljebb. 

BEICH HENRIK 
Budapest, Egyetem-utcza 9. — Saját műheTy. 

raketek 
és labdák 

elsőrangn 
angol gyártmányok. 

ANGOL SPORTCZIKKEK 
Football, Golf, Póló, 

Croquet. Sport-czipők, 
sweaterek, sapkák, stb. 
Testedző tornaszerek. 
Árjegyzéket bórmentve küld: 

WESZELY ISTVÁN 
angol sport-, gnmini- és aczéláru-iizl. 

BüdapesUY,,Yáczi-ütcza 9. 

Gs. és kir. üdv. szállító 
" porczellángyáros :: 

Budapest, V., 
Dorottya - u. 14. 

5Sl-it* DOFÍZellán ÜVSŐ é s a n g o 1 f ay e n c e o k - !*gnagyobl) választék ítkezii-. kávés-, teás- és mosdó készletekben, hasz-
kulfoldi V au> UIC& nálati és dísztárgyakban. Saját porczellángyár Budapesten. . . •• t» . , , , , , , , , , 
Leguja'bb képes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. Alapittatott 1854. évben 

EZÜSTNEMÜEK 
egyliázi szerek, órák, ansrol, francia 
és klnaezttst d í s z t arg-yak sryári 
áron a l e srnj ab b angol rendszer 

ezhebt5k részletfizetésre 
Sárga János ékszergyárostól 
Kolozsvárit. - Képes 
nagy árjegyzék Ingy. 

A szépség és fiatalság 
megtartása rá legbiztosabb szer 

ffalíyá gyegytár 
Aréna-út 1. 

vagy RIZSVAJ, 
(törv. fedte) 

mely a bőrt puhítja, finommá 
::: és széppé teszi. ::: 

Hatása biztos és gyors. 
A leghíresebb bel- is külföldi 
bőrgyógyászok és kozmetiku¬ 
sok által kipróbált szer. — 
Sohasem avasodik ; teljesen 
ártalmatlan, mely az éretlen 
rizs t e jnenü nedvéből ál¬ 
líttat jk elő. l nagy tégely ára 
3.50 K. Egy darab szappan 
l .50 K. 10 Koronás megrende¬ 
lést bérmentve küld a magyar¬ 
országi főraktár : T ö r ö k J . 
gyógyszertára Budapest. Ki-
rá'ly-iilrza t i sz.. D r . B í r ó 
gyógyszertára Kolozsvár, Má¬ 
tyás király-tir. — Szélküldés 
naponta (diskréten) a Tilág 

minden városába. 

Párád 
Heves-megyében. Gr. Károlyi Mihály tulajdona. 

Megnyílik május 15-én. 
Vaslimsós ffirdőkkel és hidegmgyógyinlézetiel. égvényes kénes 
savanyuviz, természetes arzén és vastartalmú vizekkel. — 
Lakasok kényelmes szállodákban — uradalmi kezelés alatt álla¬ 
nak, — a vendegek élelmezése díszes külön csarnokban bérlet utján 
Verseghy István jó hirnevii konyhájára van bízva. Az évad 
május hó 15-től szeptember hó végéig tart és pedig az elöévad mú-
jns hó 15-től juniiis bő 20-ig, a fdévad iimiiis hó ál-től augusztus 
hó 20-ig, az utóévad augusztus hó 21-től szeptember hó tégéig. — 
Elő- és utóévadban a lakások 50 százalékkal olcsób¬ 
bak az állandó vendégeknek. Fürdökabinok és folyosók 
gőzfüté&l Tannak ellátva. Posta, tavirda és távbeszélő a fürdő-
telepen. Prospektussal és minden felvilágosítással készségesen szol¬ 
gál egész éven át a fnrdöigazgatóság. 

aiDniniiiiiinKiniiniiininraifliiiiininiiiini 

V e g y i tisztítás, ruha- ===== 
festés, g őz mosás 

czimü ismertető füzetet bárkinek bérmentve 
küld Halténberger Béla, Kassa. AA.A.A.A.A 
MiiiiiiiniBniBiniiiniiiniHiiiB^ 

Legtökéletesebb 
nrcztisztitó- és Mépitő-szereh 

minden arczot ttdlt, frissít és szépít 
KRIEGNER-fele 

AKACZIA 1 eremé 
•pnder 
•szappan 

2 korona 
l korona 
l korona 

:: Kizárólag: eredeti, legrjóbbaknak elismert :: 

„író angyal" 
gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NOVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz.J^f^, 
Választékküldemények, kedvező lemezesére fölvétel. Ár- és 

lemezjegyzék ingyen és bérmentve. 

GYÓGYHELY 
Stájerország. ILEIGHENBERG 

Törvényesen védve. Hatásnk csodál. 
Szeplöt, májfoltot, ránczot, p«tUoást blztoHD eltáTolit 

Kemceaz bszánkban, hanem u egéiz világon kőz-
kednltaegnek örvendenek. — Főraktár: 
Xorona-gyógytix Bpeit Kálvin-tér 

Portai Bítk. uponte. 

Klimatikus g-yógryhely. Nyári üdülőhely. 
Javalva van a légzőszen'ek idült hurutjai, izzaümá-
nyok, elkérgesedés, tuberkulózis (csakis kezdő, 
vagy idült, elhatárolt stádiunibani, lüdötágulat, 
aslíima, érelmeszesedés, szivbillentyübaj, skrofu-
losis, hólyughurut. kösz\rény és cstizbántalmak, 
nnibajok,"idegbántalmak esetén és lábbadozásnál. 
Tökéletes igyogyeijáras minden indikáczió esetén. 
Világ-hírű"gyógyforrások. Idény : május 15-töl 
szeptember 3U-ig. — Prospektusokat küld és min¬ 
den felvilágosítással szolgál a Fürdöigazpalóság. 
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B ERKETZ ISTVÁN UTÓDA 
* * * kelmefestő és vegytisztitó gyára * * * 

Budapest, IX. kcr., Kinizsv-utcza 14; szám. Czéqtulajdonos: Kovács Endre. 

Kitüntetve: Parii, Bécs, 
— Budapest, Szeged. — 
Alapittatott 1864. 

Telefon 63-36. 
Vidéki megbízások ponto¬ 

san teljesüléinek. 

= Gyüjtőtelepek: -—. 
Andrássy-út 50. szán 
Lipót-körűt 16. «„ám 
Izabella-ntcza 66. szám 
Rákóczi-út 78. szám. 
Ullői-út 3O. szám. 
Váozi-ntoza 51. szánt. 

SZLIflCS /ól) óm - megye. 
(Vasúti állomás). 
1'e'sőmagyarorsz. 
legelsi'iiendii női 

fürdője. A kontinens i^viüili vasas hőforrása. A z idény 
május 15-től szeptember végéig tart A sajn 
kezelés alalt álló liadvinsíky-féle épüli-fk liázi-soporljálnn (kél 
legmoderneliliiil berendezett", 120 lakószobát magába ínf-
laló szállo'la. melyek közül a KRISTuL liXtí-bm leijeién iijon-
nan lett felépitve.'e liá?han lakik dr. Crünwald kir. ián., orvos 
és c'r. llerrzcg Irma a TauflVr-klinika v. orvosa is ; egy csa¬ 
lád i vi l la , egy ét terem) a folyó évben is a kovi ikezö 
kedvezmények nyerh«tök: I. Elóidény május 15-től június 1."i-ig. 
2. 4(1° o árkedvezmény iijry az elő- mint n utóidé") alatt. l.akás-
meírrendeléseket és mindennemű tudakozódást azonnal elintéz a 
Iladvánszky-házak gondnoka : K o r c s e k Pá l , Szliács. 

Divatos kézimunkák 
és hozzávaló kellékek, függöny kongré, 110 széles mtr. l kor . , 
remek sudrot!szalu künkre futó v. m i l l i e n x kezdve, anyaggal 4 K . 

Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcza 11. 
— Harisnya és keztyil különlegesség. — 

3 pár elsőrendű flór a-jonr harisnya 3 kor. Árjegyzék bérmentve 

Halovány hölgyek és urak a 
Grolichféle Rydyol 
(ezelőtti elnevezése Grolich-féle Ró/sali;mnat l használata állal 
gyengéd rózsa-arczszint nyernek. Egynéhány csöppet kis szivacs¬ 
kára kell önteni s az arczon szétdörzsölői. Kíry>zrn használat után 
gyengéd rózsaszín keletkezik az arczon. Többszöri használat után 
ez a szín erősebb lesz s különösen este érvényesül kiváló módon. 
Módjában áll tehát tetszés szerint világosabb vagy eröselih aroz-
szirit viselni, anélkül, hogy 
legkc'vésbbé is félnie kellene, 
hogy a Grolich-félc Ry¬ 
dyol a bőrt megtámadná, 
mert feltétlenül ártalmatlan. 

4 

A Grolien-féle Rydyol 
tartós s csak mosással távo¬ 

lítható el, használatban pedig kiadós. Vásáriásnál 
— tessék a czégre ügyelni, mert máris vannak silány után¬ 

iatok. Egy zöld pecséti eredeti fi HM; ára K 1.8O (portó külön!. 
Szétküldést hely, a hová a megrendelések küldendők : 

J O H A N N G R O L I C H vegyi-kozmetikai laboratóriuma a 
• fehér angyalhozo Brifnn. 

Főraktár Budapesten : Tőrök József, Király-utcza, Egger Nádor-
gyógj'tira Váczi-körúl 17, Molnár és Moser drogéria, Korona-
herczeg-titcza 11., Detsinyi Károly drogéria. V., Fürdő-ntcza 10., 
::: Lux Mihály drogéria, IV., Múzeum-körút 7. sz. ::: 

A kebel fejlődése. 
A művészet, melylyel szép keblet lehet elérni, l'á-
ris asszonyai és minden ország elegáns hölgyei 
előtt, a kik a P i l n l e s - O r i e n t a l e s - t (keleti 
filulákat) használják—jól ismert. Csak a belső 
ejclés fejt ki előnyös befolyási a kebel fejlődé¬ 

sére és erősilésére és ebben a tekintetben a P i -
I n l e s - O r i e n t a l e s oly hirnévre tettek szert, 
a mely kizárja, hogy ezeket más prüparátumok-
k.il. mint : pudi'r. liszt stb. hasonló mrgkisérlclt 
szerrel összehasonlítani lehetne. Kiuilröl alkal¬ 
mazott szerek, mint: balzsam, pomádé, fi-ottiro-
zás és mindennemű készülékek hatástalanoknak 
bizonyultak ; a szükséges ingert elő nem idézlek 

mert a kebel fejlődc-e egyes- cgj ed ül a lápscjlek különös l első funktió-
jától fiijtji. A P i l n l e s - Ő r i e n t a l e s használata állal, — ezeknek 
sajátszerii növényanyaguk következtében, a melyet tartalmaznak, — e cn 
funktió csak annál erősebb lesz, erősebb vér kering a kebel környékén, 
a mely a kebel fejlődéséi és keménységet előidézi. A lialal leánynak (ellát 
módjában van keble termeszeié-; fejlődését előmozdítani, az asszonyok¬ 
nak pedig, hogy keblük telisénél megszerezzék, vagy visszaszerezhessék. 
A P i l n l e s - O r i e n t a l e s különös hálással vannak a kebel szép for¬ 
májának előidézésére és teljesen eltüntetik a váll- vagy nyak csontelö-
ugrásokat, melyek graeiózus teluéggel beiakarlatnak. '30 évi tapaszta¬ 
lásra támaszkodva kijelenthetjük, hogy ezen pilulák teljesen ártalmatla¬ 
nok és hogy azokat az egészség legcsekélyebb veszélyeztetése nélkül le¬ 
het alkalmazni. Könnyű, diszkrét kezelés.'Egy iivegecske használati uta¬ 
sítással 6 kor. tö fill. franeo ; utánvéttel 6 kor. 75 fül. J . R A T I E , 
gyópszeiész, 5 Passage Verdean, Paris. Utánzatoktól megkímélendő, 
kérjünk határozottan franrzia bélyegzővel Union des f a b r i c a n t s 
ellátott dobozt. Budapesti raklá'r: Török József gyógyszerész Király-
::: utcia. Prágai raktár: Fr. Witek & Co.. \V»sser"gasse 19. ::: 

B ikszádfürdö 
Megnyitás május 15-én. 
Meleg ásványviz-fürdők, szénsavas fürdők, hideg 
gyógyrizintézet, inhalatio, 160 kényelmesen be¬ 
rendezett szoba, vízvezeték, acetilen-vilégitás. 
Vasúti állomás, posta és távirda helyben. Pros¬ 
pektust és mindennemű felvilágosítást kívánatra 
készséggel küld a ftlrdőigazgatóság. 

l'ár-atlan és csodás hatású arczszépitő és 
finomító a Köldes-Iéle 

Margit-créme 
főúri körökben használt készítmény. Zsirtalan, 
ártalmatlan, rögtön szépít. Az egész világon kap¬ 
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan 
70 f., Margit-ponder l K 20 f. három színben kap¬ 
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis 
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártalmat-
lanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal 
: : : : : a készítő : : : : : 
FÖLDES K E L E M E N gyógyszerész Aradon. 

IDEÁLIS HASHAJTÓ A 

fiatalok és öregek részére! 

Nem okozhat az anya 
gyermekének nagyobb örömet, mintha egy 
kíimílnyit ad neki a „Califlgr"-b01, ' a 
kaliforniai fügeszórpböl. Nincs is szer, 
mely gyenge természetüeknél jobb hatással 
volna, ha hashajtószerre van szükség. A 
„Califig" ifjúnál, vénnél egyaránt kedvező 
hatással jár, mert tisztítja a gyomort és 
megóvja az emésztés; szerviét idönkmti 
vagy krónikus székrekedéstől. 
Kaphat m, ndsngyögyszertái bán. Kagy tlvtg 3 kor. Kisfivtgiior. 

lOMOK ARANY 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból czementtel vagy mészszel készült 
falazótégla, tetőcserép, járda és padlólap stb. 
dr. Gaspary rendsz. szerint előállítva. Dr . Oas-
pary kézi vagy erőhajtásra berendezett 
gépein vagy formáin a legkülönbözőbb 
árakban. A -2-lü. számú ismertetési brosúra 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. Leipziger Cementindustrie. Dr. Gaspary 
& Co. Markranstadt Leipzig mellett (Németország). 

Bctegtoló-kocsik 
rokkantak és lábbadozók 
Bzátnára. Utczán és 
szobában leendő haszna-
latra. Jótállás mellett a 
legjobb kivitelben, eredeti 
:: gyári árban szállít :: If Pl ÜTI I orvosscbészi niii-
rVüurj 11 J . és kötszergyáros 
Bpest, IV., Koronaherceg-u. 17. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. :: 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

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

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V/49, Szabadságtól-, Sétatér-utos* 

Barkán. 

Gyermekek elismert legkiválóbb tápszere 

a Phosphatine Faliéres, 

Kapható minden gTÓgygiei tárban. 

Egy nagy doboz ára 3 kor. 8 O fillér. 
Főraktár: Z O L T Á N B É L A gyógyszertára 
Budapest, V., Szabadság-tér (N. Korona-u. sarok) 
Érdeklődőknek «l sínért etől(izet» díjtalanul 

SERAIL-ARCZKENÖCS, 

sz arczot Hsztitja, fehéríti és bfcrnonypnhává teszi. ST 
tégely ara l kor. 4O fill., ki* tégely ara 7O fill. 
Serail-ücappan, Epe-szappan kitűnő toilett szapp ;̂ 
nők a kenőcs használatához. S e r a i l - oréme nappsu 
használatra, Sera i l -ponder kiváló finom arczpor há¬ 
rom színben, fehér rózsaszín és créme. Egy doboz ara l kor. 
Készíti R O Z S N T A T M A T T A S gyógyszertára, 

Aradon, Szabadság-tér. 

lílLli 
-fürdő. Felsó-Aaszlria. 

Elsőrangú jodbromfürdő. 
Európa legrégibb és leggyégyhí-
lásosabb jódforrása. — Idény: 
május l-lől szeptember 30-ig. -
Felvilágosítási és prospektust küld 
::: a Fördölffazgatógá?. 

Dr. Qerstel szanatóriuma télen is nyitva van. 

Franklin-Táitulfct njfnfííia, Tnt^et t , IV., Egyetem-utcza 4. szám. 

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

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, MÁJUS 16. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési { * £ £ • • 
feltételek: ( Negyedévre 

— — 16 korona. A f TilrijJtroniJnb-val 
_ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

_ _ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
batározott viteldíj iá csatolandó. 

AZ EZEREGYEJ MESEVILÁGÁBÓL. 
- Granadái képek. — 

I. 

A EGYKORON hatalmas Izlám közel ötszáz 
esztendeje veszítette el Nyugat-Európában 
utolsó birtokait. De bár immár fél év¬ 

ezrede, hogy a félhold végképen lehanyatlott 
Ibéria félszigetének égboltjáról, a mai napig 
rátalálunk minden lépten-nyomon e régen el¬ 
enyészett kultúra emlékeire. 

Dél-Spanyolország a jelenkorig megőrizte 
nemetiftk a liajdaniniaép-építóenet remekeit, de 
sok visszamaradt az arabok művészi felfogásá¬ 
ból is. Még több reminiszczeucziát találunk a 

költészet és zene terén. De maga a társadalom, 
a hétköznapi élet is minden lépten-nyomon 
megannyi orientális vonást tár elénk. A fe¬ 
hérre meszelt andaluziai városok, szűk, út¬ 
vesztőszerű sikátoraikkal és elrácsolt ablakaik¬ 
kal mintha Fez vagy Tunisz folytatásai len¬ 
nének. 

A mi pedig magát az életet illeti, az még 
közvetlenebbül őrizte meg a mór intézmények 
és világnézlet kifejezését. Az otthon zárva ma¬ 
rad ma is, mint egykor, a külvilág előtt. A nők 
a házba zárkózva töltik napjaikat, míg a fér-
liftk, csak úgy, mint Éjszak-Afrikában- vagy 
Nyugat-Ázsiában, az utczán és a nyilvános tere¬ 
ken élnek. 

A rombadőlt bazárt a plazti pótolja. Leg¬ 
feljebb a díszlet változott. Az élet azonban ott 
folyik tovább a régen megásott mederben. És 
hány festői alak maradt hátra századok után 
is! Az utcza tele van még mostan is, mint az 
Abenccraijok idejében, a büszkén lovagló ma-
jókkal és tarka sallangos öszvérekkel. A viz-
hordók is csak úgy árulják cserépkupáikban 
a Gcnil és Dttrro nedűjét, mint századok 
előtt, és a i/itattok tarka serege most is ott 
tanyáz az Alhaicin déli lejtőibe ásott ver¬ 
meikben. 

Andalúziát érdekessé első sorban e napkeleti 
reminiszczencziák teszik. Ma, midőn az inter-
naczionálizmus szürke és egyhangú fátyolát 

A GENERALIFFE KAPUJA. OROSZLÁNOK UDVARA. 

RÉSZLETEK AZ ALHAMBRÁBÓL. 




