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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. 
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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. 
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AZ ALHAMBRA LÁTKÉPE. 

mindjobban kiterjeszti az egész föld kereksé-
gére, kétszeresen becses egy-egy vidéket és 
népet találni, mely megőrkte eredetiségét. 

II. 
Az arabok 711-ben keltek át a gibraltári 

szoroson. A szikla, melynek lábánál kikötöt¬ 
tek, mai napig viseli vezérök, Tarik nevét. 
lebel Tarik vagy Tarik hegyéből lett a Gib¬ 
raltár. Húsz év alig telt bele s a félsziget 
nagy része az arabok birtoka lett. És a da-
mascusi Omayya nemzetség hatalmas kalifái 
lettek Hiszpánia urai. 

A mór hatalom ekkor érte el zenitjét, és a 
mór művelődós is ekkor élte virágkorát. Da-
mascus volt az, a mi egykor Garthagó, Athéné 
majd Kóma, nem csak a Földközi-tenger népei¬ 
nek sorsát intéző székhely, de az emberiség 
működésének egyik legcsilíogóbb góczpontja. 
A mi kiválót a Kelet birt, mind ott gyűlt 
össze. Tudomány, irodalom és művészet egy¬ 
aránt gazdag hajtásokat hozott. És viszont 
Damascusból sugárzottak a többi mór tarto¬ 
mányokra a büszke és ragyogó főváros fény¬ 
sugarai. 

Cordova, Murcia, Malaga és a többi al-
királyságok folytonos összeköttetésben marad¬ 
tak a kalifa szókhelyével. Mert szinte hihe¬ 
tetlen, milyen csodálatos könnyedséggel utaz¬ 
tak e kor emberei a kezdetleges közlekedési 
módok daczára. Ugyanazon alakokkal a leg¬ 
rövidebb idő tartamán belül majd Andalú¬ 
ziában, majd Afrikában, vagy Ázsiában talál¬ 
kozunk. Mintha idő és tér soha se lett volna 
képes kiváló egyéniségek tevékenységére gát-
lólag hatni. 

A hatalmas damascusi kalifaságnak is az 
lett a sorsa, a mi minden imperializmusé. 
Kiterjedésében rejlett felbomlásának csirája. 
Midőn többé nem nőhetett, részeire oszlott. 
A számos kormányzóságok, alkirályságok meg¬ 
annyi önálló birodalommá fejlődtek, így kiál¬ 
tották ki magukat független királyokká az 
Almoravidek, Almohadok, Nasridek, és annyi 
más barbár előkelő nemzetség fiai. 

Ez emberek uralkodtak több mint fél évez¬ 
reden keresztül Andalúzia, a nyugat örökös 
tavaszának földje felett. E különböző dinasz¬ 
tiák kormányzása alatt fejlődtek ki az egyes 
királyságok, fejedelemségek. Spanyolország 
földje megannyi önálló mór udvar birtoka lett, 
hasonló képet adva, mint a középkori Itália 
vagy Germánia. És miként otthon, ügy itten 
is épen a deczentralizáczió fejlesztette az egyes 
területeket és az egymás közötti versengés 
erősen hozzájárult az általános haladás és 
emelkedés serkentéséhez. 

Cordova, Malaga, Murcia, Valencia, Szevilla 
így lettek megannyi gazdag és virágzó szék¬ 
városokká, így épültek a még ma annyi év¬ 
századok után is büszkén álló Alkazárok, Mes-
kiták és Kubák, a melyek e népnek nemcsak 

hatalmáról, de műveltségi fokáról is olyan 
becses bizonyítékul szolgálnak. 

III. 
Mind e királyságok között Granada volt a 

leghíresebb és Granada állott fenn legtovább. 
A nevezetes város története a milyen változa¬ 
tos, épen annyira érdekes. Szorosan össze van 
fűződve a cordovai kalifaság sorsával. És mi¬ 
dőn amaz 1031-ben megdőlt, emez annak 
hamvaiból születik nagygyá. 

Granada ez időbeli nagyravágyó alkirálya, 
Zavi ibn Ziri az időpontot alkalmasnak talál¬ 
ván, függetlenné proklamálta magát. Leszár¬ 
mazottjai pedig rövid időn belül hatalmukat 
Almeriára és Malagára is kiterjesztették. A Zi-
rilektúl az Almoravidek, majd az Almohadok 
ragadták el a kormány pálczáját, míg végre 
a Nasridek kezébe összpontosult a hatalom. 

Al-Ahmar, e ház alapítója kétségkívül ki¬ 
váló uralkodói tehetséggel volt felruházva, és 
az általa létesített dinasztia harmadfélszázadig 
uralkodott Granadán. Hol harczolva, hol véd¬ 
és daczszövetséget kötve a keresztény uralko¬ 
dókkal, midőn már a mórokat mindenfelől 
kiűzték, az ő trónusuk még ottan állott, el¬ 
szántan daczolva az Alhambra aranykupolája 
alatt. 

E csillogó romantikus korhoz fűződik Dél-
Spanyolország legtöbb költői regéje. A Nasri¬ 
dek, a Zegzik, és első sorban az Abenceragok 
nevéhez van lánczolva mind az a derengő 
emlékű monda, mely mai napig ott van a 
nép ajkán. És a régen eltűnt napok hőstetteit 
esténként száz meg száz hang énekli a Qua-
dalquivir partjain. 

Az Ezeregyéj meséinek utolsó fejezetei Gra¬ 
nadában játszódtak le. Az Alhambra vaskapui 
megett folytak le az utolsó mór udvar napjai. 
A Tőrre de Comaras ablakán át ereszkedett 
a mélységbe Abul Hasán hőslelkű felesége 
Aisha, hogy fia életét megmentse. A mirtus-
udvar virágait ápolta a legendás emlékű Isabella 
de Solis. És az oroszlán-udvar medenczéjébe 
folyt a híres Abenceragok vére. 

Mint a mese, úgy hangzik Granada törté¬ 
nete, és a tündérmeséhez a legpompásabb 
illusztrácziók még itten állanak. Még ott emel¬ 
kedik a hegy lejtőjén a nagy patkóíves kapu 
a Babesh-Sheria és a vándor csak úgy mint 
egykoron, a régi megmohosodott lőréses fala¬ 
kon át juthat a királyok palotájába. És még 
megmaradt annyi század lefolyása után is a 
páratlan Patio di los arrayanes, az örökzöld 
mirtuslombokkal szegélyezett első udvar, mely¬ 
nek kristálytiszta medenczéjében százszorosán 
verődik vissza a csodás épület. 

És áll a páratlan szépségű Sala de ambaja-
dores, melynek díszítésénél mindent felhal¬ 
moztak, a mivel e nép művészete rendelke¬ 
zett, hogy annál nagyobb legyen a hatás, 
melyet az idegen követekre tenni óhajtottak. 
A padlózat, melyet a legbecsesebb márvány 
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takar, a falak, melyeket páratlan fayence-bur-
kolat díszít, a czédrusfából faragott és gyöngy¬ 
házzal kirakott kupoláig. Az építészeti anyag 
gazdagságát csak a kivitel mesteri befejezett¬ 
sége múlja felül. 

IV. 
A világhírű oroszlán-udvar, mely nemcsak 

Granada büszkesége, de az egész világ egyik 
legpáratlanabb műemléke, a mór királyi udvar 
középpontja volt. Ebbe a mesés szépségű 124 
márványoszloptól körülzárt, aranyozott kiosz¬ 
kokkal határolt, csörgedező szökőkutakkal hű¬ 
sített udvarba nyilottak a többi lakosztá¬ 
lyok is. 

Középen az igazságszolgáltatás csarnoka 
tárul, két szépen tagolt helyiségével. Jobbra 
az annyiszor emlegetett Abenceragok fülkéje 
állott, hol a szomorú emlékű mészárlás tör¬ 
tént. A fehér márvány - medencze feneke a 
helyiség közepén megőrizte a vérfoltokat, a 
rettenetes órák örök emlékéül. Itt ért véget 
az Abenceragok büszke nemzetsége. 

Szembe a nem kevésbbé híres Két testvér-neí 
nevezett lakosztály következik. Hogy az el¬ 
nevezés honnét ered, meghatározni nehéz lenne. 
Mindenki más és másképen magyarázza ezt — 
és érdekessé talán épen a rejtély szerűsége teszi. 
Épen olyan sűrű fátyol borítja a kis kert 
történetét. Lindaraxa ligetének hívták azt em¬ 
lékezet óta. Hogy ki volt azonban Lindaraxa, 
soha se fog kiderülni. Eejtély marad az Al¬ 
hambra többi rejtelmei között. 

Egy másik felette rejtelmes épületszárny a 
mélységben hömpölygő Darro felett meredő 
bástyákon épült sasfészek a szó szorosan 
vett értelmében. A hatalmas sziklafalak között 
itt-ott egy kis függő kert húzza meg magát. 
Alig nagyobbak egy-egy jókora udvarnál, és a 
virágok olyan dúsan hajtanak, hogy el nem 
férve, mint a folyondárok, messze függenek 
alá a mélység felett, tarka szinpompájok mint 
egy természetes lobogódiszt képezve. 

A Tőrre dél Peinador filigránszerű karcsú 
oszlopokon nyugvó végtelenül kedves csúcsa 
koronázza mint keresett ellentét a meredek 
sziklákra épült bástyákat. A remek szépségű 
kioszk, mely a szultán öltözőjo volt, még csak 
nyer művészi értékében. Mert hiszen a mórok 
nagy mesterei voltak minden időktől fogva 
hatások és impressziók keltésében. 

És így bolyonghatnánk órák és órákig foly¬ 
tonos meglepetések között, mindenkor tökéle¬ 
tes művészi benyomások közepett. Elvándo¬ 
rolhatunk a Tőrre de la Infanta, és Tőrre 
de la Cantiva felé, melyek mindenike az arab¬ 
művészet egy-egy fényes fejezetét tárja elénk. 

A szemben lévő dombon egy nem kevésbbé 
remek Retiro emelkedik. A híres Generaliffe 
állítólag az Alhambrát tervező és díszítő mű¬ 
vészeknek lakása volt. Csoda-e, ha művészibb 
otthont elképzelni nem lehet? A mit e nép 
finomult ízlése, és a világ egyik legszebb és 
legderültebb tája nyújthatott, az mind fel van 
mesterileg használva. És az egyedüli képhez 
háttérül az örök hóval fedett Sierra Nebada 
szolgál — keretét pedig az égbolt sötét azúrja 
adja meg. 

De ki tudná leírni azt, a mi leírhatatlan? 
Vagy ki merne vázolásába kezdeni a nagy 
világ egyik legbájosabb képének? Sőt leírha¬ 
tatlan maga az Alhambra építészete, díszítése, 
és hatása egyaránt. Elmúlott immár két év¬ 
tizede, hogy először jártam itten mint fiatal 
tanuló, azóta visszatértem több izben és min¬ 
den alkalommal azt hittem, hogy először látom 
az Alhambrát. 

Meglepett minden, mintha soha se láttam 
volna. És meglep minden egy napról a má¬ 
sikra is. Eészletezzem bármilyen szorgalma¬ 
san az egyes pontokat, tanulmányozzam bár¬ 
mennyire behatóan e művészet szabályait, an¬ 
nál jobban belátom, hogy e nép szellemének 
alkotásait megrögzíteni nem lehet. 

Az illúzió a megragadó, és azt megmagy»' 
rázni képtelenség. Miként leírni lehetetlen 
volna a délibábot is. És ilyen folytonosan 
változó fatamorganaszerű hatások szüntelenül 
változó hatásai képezik az Alhambra egyedüli 
varázsát. 

E mesterek a varázslatok művészei voltak-
Kábítani törekedtek és igyekezetök teljes dia 
dalt aratott.'Az lelam, mely valóság helye" 
kábulatba ringatta követőit, világnézleténeK 
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megfelelő művészetet teremtett. Az Alhambra 
így épült fel a muzulmánok káprázatos Wal-
baUájává. Gróf Vay Péter. 

GÖRÖGÖK NYILAS ÁMORA. 
Édes szerelem, bolond kis kölyök, 
Görögök nyilas Amora, 
Ne bánts, ne lelkesíts, ne biztass, 
Én megmondtam siheder fővel: 
Nem leszek a rabod soha. 

Ne tedd kis kezed a szivemre, 
Hisz úgy dobol, majd megszakad, 
De nekem tilalom az édes, 
Ne bánts, vedd el a kezedet, 
Nekem többé már nem szabad. 

Ne bántsd az én beteges szívem, 
Elég baj lőtte rá nyilát. 
Megvert az igazságos Isten, 
És belebotlottam magamba, 
És kikaczagott a világ. 

Édes, mosolygós kis pajtásom, 
Görögök nyilas Ámora, 
Tudod-e, mit tesz az minálunk, 
Mikor sírva, lehajtott fővel 
Azt mondjuk halkan, hogy: Soha? 

Oláh Gábor. 

LEVÉLVÁLTÁS. 
(Cseremisz eset.) 

Pétervárra minapában panasz-levél érkezett: 
- «Czár atyuska, rossz apópánk, bírni véle nem lehet. 
Kétszer kéri nyuszt- adóját, háromszor is beszedi, 
Kend hal éhen, Czár atyuskánk, ezt soká ha engedi. 

Alázattal alulírott Miklós mester javalom : 
Kergessük el Avrám pópát, segítve lesz a bajon. 
Van minekünk istenségünk, úgyis népünk ebbe hisz, 
Hadd imádja Jumó istent újra minden'cseremisz.» 

Pétervárról nem sokára parancs-levél érkezett: 
— nAbrámovics Ávrám pópa, fel és alá, elmehet. 
Imádjátok Jumótokat, áldozzatok szabadon, 
Csak adótok' fizessétek, a többit nem kutatom.» 

n. 
Pétervárra nem sokára ilyen válasz érkezett: 
— "Köszönjük az engedőimet, küldünk áldást ezerét; 
Küldünk áldást, küldünk prémet, bőven folyik az adó ; 
Avrám pópát elzavartuk, Moszkvában most házaló. 

Alázattal alulírott Miklós mester üzenem : 
Czár atyuskánk érdeke lesz mindhalálig szívemen. 

Én lettem a f ő fő javas, én báj ólok, bűvölök, 
Napkeltekor fényes karddal fehér lovat én ölök. 

Gyúl az oltár, hófehérben tánczot járunk körűié. 
Pörög a dob, szól a nádsíp, rigó füttye szól vele. 
Tető alatt forr a katlan, fő a közös lakoma. 
Jumó isten vidám isten, Jumó papja jó koma. 

Öröm, áldás ez a vallás, mulatság ily áldozat. 
Kinek kedve kerekedik, vutkit vészen, sört hozat. 
Nézzen közzénk Czár atyuska, majd ha útja erre visz, 
Mén-ló-torra kész örömmel várja minden cseremisz.» 

Zempléni Árpád. 

A FEKETE VAROS. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

— Furcsa Isten teremtései az asszonyok! Teg¬ 
nap nem kellett Bibók Zsigmond, mikor a hű¬ 
sége még érintetlen volt az ifiasszony szemé¬ 
ben ; most, hogy mással legyeskedett, mindjárt 
kell. Hát legyen most az ember okos a maguk 
viselkedéséből. 

Bibókné a fejét rázta, csak úgy zörögtek-
zizegtek a pillangós főkötö rézpikkelyei. 

- Már tegnap is tele volt az én életpoha¬ 
ram keserűséggel, elhiheti a tekintetes úr. Épen 
csak ez a csöpp kellett, hogy kicsorduljon. Mert 
nem tudok én a kis házban meglakni zsellér-
sógben, földek nélkül. Több könnyet sírtam én 
tegnap, mint a mennyit Szent Magdolna a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak a sírjánál. Mindjárt 
elszállt az én jó kedvem, mint az elhessegetett 
madár, mihelyt megtudtam a szerződés miben¬ 
létét. 

Görgey a vállát vonogatta. 
- Arról én nem tehetek. 

— A tekintetes úr mindent tehet, mert a 
tükintetes úr hatalma beborít mindent. 

- Nem tudok rá módot, jó asszony. 
- Tudok én. Tessék elhivatni a Bibókokat 

és kimondani a szentencziát, hogy az asszony, 
már mint én, a földbirtokkal jár. Minthogy 
pedig a birtok a szerződés szerint a Zsiga 
kezeiben van . . . 

Az alispán elmosolyodott s közbevágott: 
— Nem épület az asszony, édes lelkem, hogy 

az a földbirtokkal járna. Hogy lehetne olyat 
kimondani ? 

- Már pedig én nem zsellérhez mentem 
férjhez, se koldushoz, — ellenveté az asszony 
hányaveti hangon, egyik kezét a csípőjére 

AZ ALHAMBRA BÁSTYÁI. 

RÉSZLETEK AZ ALHAMBRÁBÓL. 

A GENERALIFFE KERTJEI. 

rakva, — birtokos nemeshez menteni, annál is 
akarok maradni. 

— Egyszerűen Bibók Zsigmondhoz ment, 
Zsigmondnak pedig alapjában nem volt föld¬ 
birtoka, mert az apjáé volt. 

- Úgy de egyetlen fia volt az apjának, —• 
feleselt az asszony, -— most pedig hárman van¬ 
nak arra a csöpp tepertyűre. 

- Igaz, — incselkedett vele az alispán, kit 
immár mulattatni kezdett a lehetetlen hely¬ 
zet, — de ne feledje el, hogy a másik kettőt 
maga szülte. A másik kettőt, a kik most már 
a sógorai is volnának. 

— Nem bánom én, akárhogy van is, — szólt 
a fejét lesütve, némi röstelkedéssel. — A mi 
van, Istentől van, én nem vagyok az oka, de 
bolond se vagyok, hogy ne oda álljak, a hol 
a birtok van. 

— Épen csak ez az egy nem lehet, — neve¬ 
tett az alispán, — mert ha olyan ítéletet mon¬ 
danék, föltéve, hogy jogom lenne hozzá, a mint 
nincs, hogy azé az asszony, a kihez a birtok 
jut, akkor aztán igazán nem tudom, hova jutna 
az ifiasszony. Mert most Bibók Zsigmondnál 
van a birtok, de ha az ifiasszony Zsigmondhoz 
akar visszamenni, a mit kétségen kívül meg¬ 
tehet, akkor a birtokot rögtön visszaveszi az 
öreg Vincze, s ha most ennek alapján megint 
Vinczéhez kívánkoznék, akkor Zsigmond köve¬ 
teli vissza, mint törvényes feleséget. 

- Az irás irás, azt a macska se kaparja ki 
többé, — védte az asszony az álláspontját. — 
Ott pedig az van, hogy Zsigmond kezeli a bir¬ 
tokot, neki engedte át az apja. 

- Persze, de az ifiasszony nála való mara¬ 
dása volt a föltétel. 

- Arról az irás nem tud semmit, — vágta 
vissza az asszony czinikusan. 

Ez láthatólag kellemetlenül érintette Görgey t. 
- De tudok én, — felelte nyomatékkal, 

összevonván szemöldjeit, — és igen csodálko¬ 
zom, hogy hajlandó volna nemcsak elhagyni a 
gyámoltalan aggastyánt, de még gazdái mi¬ 
voltából is kifordítaná. Csalódtam az iíiasz-
szonyban. Tegnap másformának mutatkozott. 
Úgy látom azonban, hogy az ifiasszony is csak 
olyan asszony, mint a többi. Hát már most 
csak menjen haza és igazítsa el a dolgát a két 
férjével, mint a többi asszony, úgy, a hogy 
tudja. Én többet bele néni ártom magamat. 
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A SZULTÁN ÖLTÖZŐ PALOTÁJA. 

Bibókné elhalványodott, szólni akart, de Gör¬ 
gey leintette, a durva, ellentmondást nem tűrő 
hangját használva. 

- Elmehet Isten hírével. 
Marjákné a kulcslyuknál hallgatózott, de 

csak annyit bírt összefogdosni és nyilvános¬ 
ságra hozni, hogy az alispán ingerült volt és 
hogy Bibókné kisirt szemekkel távozott tőle. 
Hanem iszen ez is elég csemege volt a görgői 
érdeklődő köröknek, kiket ekkora szenzáczió, 
mint a Bibók-eset, teljesen kiforgatott hétköz¬ 
napi szokásaikból. Emberemlékezet óta nem 
volt még ilyen mulatságos tél Görgőn. Hát 
még a mi jött! Bibók ezredes csakhamar összo 
toborzott egypár léhütő ficzkót a környékről, a 
«nemesi testőrségx számára, a kik libériába buj¬ 
tatva, nagy szenvedélyeket kevertek fel a görgői 
menyecskék és leányok lelkében. Az ezredes a 
két mostoha öcscsét is bevette «az ármádiá»-ba, 
kinevezvén őket hadnagyoknak. Mindez nagy¬ 
ban élénkítette a görgői életet, mert a vitézek 
eljártak esténkint a fonókba és szívesen emel¬ 
ték fel a fejérnépek elejtett orsóját, mert az 
egész csak a sorrend dolga. Elesett orsón kez¬ 
dődik, s elesett asszonyon végződik. 

A Görgey jobbágyai hadgyakorlatokra hivat¬ 
tak be vasárnaponkint, a mi roppant mulatság 
volt; a kastély udvarán folyt az exerczirozás, 
szeno-szlama, szeno-szlama, — mert tót volt a 
vezénynyelv (szalmás lábad — szénás lábad), a 
mely látványosságra összecsődültek a népek, 
kivált a szoknyába öltözöttek, nemcsak az ide¬ 
valók, de a szomszédos majorokból: Brás-
nyikból, Odoriczáról, Pisaróczról. És még eb¬ 
ben se merültek ki a görgői szép napok, me¬ 
lyekről sokat fecsegtek odaát Lőcsén az öntelt 
szász polgárok, hallván a hadi készületekről 
egyet-mást. Hm, hát fél Görgey uram ? Zsoldo¬ 
sokkal őrizteti magát szegény feje! 

Görgey most már vadászni is a felfegyver¬ 
zett katonáival járt. Ennek a hírén is moso¬ 
lyogtak a szászok, mondogatván: Azért ő mégis 
a markunkba kerül. Hiszen itt van a megye¬ 
háza. Az nem megy el utána. Egyszer csak ide 
kell jönnie akárhogy is. 

Közeledvén a január 20-ikára kitűzött érte¬ 
kezlet, egymás után érkezni kezdtek a vár¬ 
megye nemes urai, ki hintón, ki lóháton, még 
olyan is akadt (az öreg Tarnóczy Ádám), a ki 
ökrös szekéren vontatta be magát a nagy sarak¬ 
nak miatta. Jöttek a Draveczkyek, Kolaca-

A MISTUS-UDVAR. 

R É S Z L E T E K AZ ALHAMBRÁBÓL. 

kovszkyak, Liizsénszkyék, Jekelfalussyak, a 
felsőoroszlányi Kissek, az Abhortisok, három 
testvér, mindenik öles ember. (Ugyan anya 
volt, a ki ezeket szülte.) Luzsénszkyak, Matya-
sovszkyak, Máriássy Imre új bécsi kocsiján, 
Andreánszky Jób négy fekete csődörön, és ki 
győzné valamennyit elszámlálni. Nyüzsgött tő¬ 
lük a kis falu, mint egy méhkaptár, mert az 
urak ugyan a kastélyban szállásoltattak el, de 
huszárokat, kocsisokat is hoztak magokkal s 
ezek nem fértek már el az urasági épületek¬ 
ben, hanem a jobbágyok istállóiba helyeztet¬ 
tek el a lovaik s a kocsisok, huszárok is szét¬ 
osztattak a községbe, csupán az élelmet adta 
az uraság, délben és este egy-egy ökröt sütvén 
meg szabad ég alatt, a Sztrelnyikék pajtája 
mögötti térségen. Ugyancsak ott főzték a juh-
húsos kását a falu öreg asszonyai s egy-egy 
hordó bor is került minden étkezéshez az ura¬ 
sági pinczéből. Elemében volt Bibók ezredes, 
ki a rendet tartotta fenn a vendégek cseléd¬ 
sége között. 

Mivelhogy az utak járhatlanok voltak ak¬ 
koriban s mindenféle akadályokkal küzdött az 
utas, ép úgy, mint a rákosi országgyűlésen, 
szokás volt az e fajta értekezleteken egy¬ 
két napig bevárni az úton levőket. Nem volt 
az valami nagyon unalmas, csak egy kis jó 
bor kellett hozzá és egy kis kártya. Hát az 
pedig volt Görgőn. Az alispánnak három szőlő 
jutott az osztálynál a Hegyalján, kártya meg 
'iszen minden nemesi háznál akad. De mint¬ 
hogy nem volt elegendő, külön küldönczöt me¬ 
nesztettek Lőcsére, hogy egy pár «Teufels Ge-
betbuch»-ot küldjön ki a Gyuri gyerek. A ferbli 
még akkor nem volt kitalálva, hanem a jthiirtin 
és a btii'i-ni'dt már ismeretes. Szolidabb öreg 
urak a biribit játszották vagy a passedixet. 
A szepesi nemesség kiváltképen a «trente ét 
une»-t és a «crep»-et kedvelte. Sváby, a javít¬ 
hatatlan «spiller», nyaranta Olaszországba uta¬ 
zott, egy csomó tallért' hozott haza, mint nye¬ 
reséget, meg egy-egy új játékot. De hol lehet 
most? 

Másodnap megérkezett Sváby is, meg a töb¬ 
biek, szinte többen egygy«l, mint kellett volna 
és mégis kevesebben. Kevesebben azért, mert 
Görgey Jánosra vártak, pedig nem jött, és töb¬ 
ben azért, mert Quendel uram, a ki a múlt 
hónap elején kapta a nemességet, mintegy kár¬ 
pótlásul, hogy a szepesi városok kiváltása 

A DARRO PARTJÁN. 

iránti kérelme megtört a szepesi nemesség 
ellenzésén, beállított nyihócz szekerén, paraszt¬ 
bundában, pedig a kutya se hívta. 

A magyar nemesség nem volt exkluzív intéz¬ 
mény. Nem Isten csodája, hogy még áll hazánk, 
mint a poéta énekli, hanem ennek az intéz¬ 
ménynek egyszerű következménye. Jól kigon¬ 
dolták azt az ősapák, Isten nyugosztalja őket a 
haló porukban. A hol egy kis erő mutatkozott, 
akár értelmi, akár vagyoni erő, azt mindjárt 
fölszippantotta a nemesség. A kinek sok esze 
volt, vagy sok pénze, azt bevették az alkot¬ 
mány sánczai közé, kívül csak az erőtlenség 
maradt. 

Nem haragudott hát azért a nemesség, ha 
egy-egy új tagja támadt, mint a hogy a pók 
nem haragszik, ha .egy kövér legyet lenyel, a 
kis vézna Quendel azonban már régen ellen¬ 
szenves volt a megyében, vagyonának eredete 
és a személyisége miatt, mostani megnemesí-
tését pedig úgy kellett venni, mint egy pofont, 
mely épen a szepesi nemességnek szól a bécsi 
Burgból. 

Quendel uram megérkezése tehát némi ked¬ 
vetlenséget okozott, a házigazda mentegette is 
magát a bizalmasabb emberei előtt, hogy Quen-
delt nem hívta meg, de ha már itt van, olyan 
vendége, mint a többi és nem szeretné, ha az 
ő házában megsértené valaki. 

Quendel egyébiránt maga se titkolta, hogy 
nem kapott meghívást, sőt azzal állított be, 
meggörnyedve és alázatosan : 

- Értesítést ugyan nem kaptam, de mint 
új nemes embernek, úgy gondoltam, nekem 
is jogom van részt venni az összehítt érte¬ 
kezleten. 

Görgey udvariasan mentegetőzött. 
- Mindenesetre. Oh, bizonynyal. A diák¬ 

jaimé a mulasztás, a kik még a régi lajstrom 
szerint állították ki a meghívó leveleket. Isten 
hozta. 

- Hát magam is siettem, — hadarta nagy 
hajlongások közt, — mert már túl vagyok a 
hatvanon, erősen túl, és úgy érzem magamat 
a kutyabőrrel, mint a gyerek, ha új bicskát 
kap, alig várja, hogy használhassa, hogy már 
faraghasson vele valamit. 

— No, itt nem sok faragni való lesz, — mo¬ 
solygott Görgey. 

Egy szó nem sok, de ezen kívül egy mukkot 
se árult el az összegyűltek előtt, hogy mi lesz 
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a rendkívüli módon és időben összehítt érte¬ 
kezlet tárgya, hiába fakgatták mindenünnen. 

Quendel apó bizony kellemetlen volt eleinte; 
még ha legalább kártyázni akart volna, hogy 
az urak megcsapolhassák egy kicsit, de nem 
állt kötélnek; hogy mit mondana a világ, ha 
ő, Quendel, a ki igazi királyokkal áll üzleti 
összeköttetésben, most papiros királyokra rakná 
a pénzét? Ez a dölyfös megjegyzés még job¬ 
ban ellene hangolta az urakat, hanem azután 
később, mikor egyiknek-másiknak elnyerték a 
pénzét, egyszerre megjött a szerepe, ide is, oda 
is egy kis parázs kölcsön kellett s olyan Gás-
iiiíi' bácsi lett belőle, mint a pinty. 

Jleg kell adni különben, hogy az a bolond 
kutyabőr már egy pár hét alatt is kékített vala¬ 
mennyit a vérén, mert a híres uzsorás minden 
obligáczió és biztosíték nélkül, menten eleget 
tett a felmerült bizalmas kívánságoknak, maga 
szaladt ki a kocsijához, kinyitotta a pokrócz-
czal befedett ládát (mely egyszersmind ülésül 
szolgált) s a ládában levő csíkos tarisznyából 
előhozta a kért összegeket. De minthogy sokat 
kellett kiszaladgálnia, azt tanácsolta neki a 
fiatal Máriássy: 
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A szülőház az emléktáblával. 

A szoba, a melyben Bethlen Gábor született. 

ki az ajkakra, a kulcs gavalléros otthagyása 
pedig hirtelen megfordította a közvélekedést. 
Nini, a kis Quendel! Hisz ez egy kapitális em¬ 
berke ! Meg lehet azt szeretni. Kolacskovszky 
László a természetrajzból magyarázta, hogy a 
megnemesítés isteni bűveröt rejt magában s 
épen olyan megmagyarázhatlan, mint mikor a 
hernyóból, mely utálatos, pillangó lesz, mely 
tündöklő szép. 

Biz ott reggelig folyt a kártya, másnap 
a reggeli után lócserebere következett. Nagy 
élvezet az, utánajárni, hogy melyik lóban 
mi lakik, hogyan egyezik a párjával alakra, 
színre, vérre. Aztán kiválasztani a legillöbbet 
A nyerő felek mi egyebet csináljanak a pén¬ 
zükkel, ha két lovon jöttek, négyen mennek 
vissza, ha pedig négyen jöttek, jobb négyet 
szereznek. A vesztő is csak abban regresszál-
hatja magát, ha valami ráfizetéssel elsütheti a 
lovait s otthon azt füllentheti az asszonynak, 
hogy ezek a jobbak és hogy ő fizetett rá. Volt 
hát alkudozás, próbálgatás, előzködés, czigány-
todás, a mi a lócsaklizással jár. E derék gaval¬ 
lérok, kiket hazug vagy léha beszéden nem 

- Legjobb, ha felhozatja Quendel bácsi az 
egész ládát. 

- No, az bizony nem lesz rósz, — kaczagott 
Quendel uram, — se nekem, se nektek. Bánja 
a szösz, küldjünk le érte valakit. 

Csakhamar felhozatta Bibók a katonáival és 
odaállítatta, mint egy frigyládát, a nagy zöld 
osztós asztal tetejére, mely a terem közepén 

nyúlt végig. 
Csodálkoztak és nem értették, hogy miért 

nem lesz az neki (Quendelnek) se rósz, hogy a 
láda fel van hozva. Este az is kisült. Quendel 
«ram vacsora után csakhamar elálmosodott, 
mire leakasztotta a zsebében zörgő kulcs¬ 
csomagról a ládába valót és beletette a zárba: 

" -No, én most már elmegyek lefeküdni, 
t én már öreg ember vagyok, de nehogy 

Iköltsön valaki, a teremburáját, mert azt én 
szeretem, hát itt hagyom az uraknak a 

I0t, a kinek pénzre van szüksége, vegyen 
"agának és írja be egy czédulára, hogy 

nnyit vett ki, nehogy aztán többet találjon 
^szaadni. Hanem azt nem ajánlom, hogy en-

valaki felköltsön, mert én ölni-vágni sze¬ 
gek , mióta vitézlő vagyok. 

•z az öngúnyolódás általános mosolyt csalt 

A Maros Maros-Illyénél. 
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Az ünnepi szónoklat. 

lehet rajtakapni egy életen át, most össze¬ 
beszélnek kéket-zöldet, saját lovaik dicséretére, 
egyben leszólva velős kupeczkifejezésekkel az 
idegenekét: 

«Olyan ló ez, hogy csak beszélni nem tud.» 
• Mindent tud ez, csak az ostor felöl nem tud.» 
«Zabot nem eszik és soha ki nem fárad.» 
«Nem járás már az, a hogy jár, hanem mu¬ 

zsika. » 
«01yan a tartása, mint egy kastélyos kis¬ 

asszonyé. D 
«Jámbor, szelíd, lekvárt lehet főzni a hátán.» 
Ez a megunt és elsózandó lovakról szól, az 

óhajtottakról megfordítva hangzik az alkudo¬ 
zási fraseologia: 

«Annyi hibája van ennek, a hány éves.» 
K Érzi az egyik lábát.» 
((Nem bit ez az egyik szemére annyit sem, 

mint a Mathuzálem nagynénje." 
«Úgy tartja a fejét, mintha öszvértől lopta 

volna.» 
(Folytatása következik.) 

EMLÉKTÁBLA BETHLEN GÁBOR 
FEJEDELEM SZÜLŐHÁZÁN. 

A Nagyenyeden lévő ős Bethlen-kollégium 
ifjúsága e hó 18-jkán kegyeletes ünnepélyt 
rendezett. A főgimnáziumi ifjúság összerakta 
filléreit, hogy a kegyes fundátornak szülőhá¬ 
zát emléktáblával díszítse föl. 

A nagy fejedelem, kit egyik, tiszteletére ve¬ 
retett emlékérem harmadik Mátyásnak nevez 
el. a mai Hunyad vármegyében, Ilié várában 
(Marosülye) született 1530-ban. l(>13-ban lett 
Erdély fejedelmévé. Megvívta már dicsőséges 
nagy csatáit. Hi22 első napjaiban Nikolsburg-
ban biztosította azt, hogy magyar földön min¬ 
denki a magaválasztotta formák közt imád¬ 
hassa Istenét s ugyanezen év májusában az 
erdélyi Kendekkel törvénybe iktatta a nagy-
enyedi Bethlen-kollégium fundálását. 

• A hazának tudós emberekről való gondos¬ 
kodásra van szüksége.» «Akadémiát kell eri-
gálni.» Biztosítsák az alapítandó kollégium 
létét azok a fiskális nagy javak, melyeket fe¬ 
jedelemsége küszöbén adományozott Károly 
Zsuzsannának, a fejedelemasszonynak, ki élete 
végét járta már. Nem akarta a busongó férj, 
hogy e javakból bármi is visszaszálljon : 
«jusson azoknak valami nagy czélú, örök 
időkre szóló rendeltetésük." íme síron túlra 
kiható kegyeletes, mély szeretet a nagy feje¬ 
delemhez méltó nagy asszony iránt és a haza 
szükséglete : e kettős érzés szent frigyéből szü¬ 
letett Bethlen Gábor kollégiuma ezelőtt 280 
esztendővel. 

Ennek a kollégiumnak gimnáziumi ifjúsága 
tette máj. 8-án újabb zarándokhelylyé az egy¬ 
szerű udvarházat Marosillyén. Az épület ma a 
belsőséggel együtt báró Jósika Lajos birtoka, 
ki a Bornemissza családtól kapta örökül. 

Marosillyén a múlt század elején még állott 
az ősi vár s tábla őrizte a fejedelem születé¬ 
sének emlékét. 

Benkő Ferencz «Parnassusi időtöltések» ez. 
1800-ban megjelent műve «hetedik darabjá-
ban» írja: volt egy ^emlékezet köve* a feje¬ 
delem születésének, melyet Illye romladozó vá¬ 
rából a Bethlen-kollégium fő inspektor-kurá¬ 
tora szerzett meg az iskolának. 

E kő 184í)-ig be volt rakva a «Belső Théka» 
falába. Benkő a latin feliratot is közli, mely 
magyar fordításban így hangzott: 

(•Tiszteletére és Illye várában történt szüle¬ 
tésének örök emlékezetére a római szent bi¬ 
rodalmi fenséges herczegnek és erdélyi feje¬ 
delemnek, Gábornak, ki az említett atyai vár¬ 
ban Krisztus 1580-dik esztendejében ősi Beth¬ 
len családjának ékességéül szerencsénkre szü¬ 
letett... 
Kolozs királyi városa Corvinussal dicsekszik, 
E város adta nekünk védő palásunkat. 
Illye ! Bizvást örvendezhetsz te is nagy szülöttednek, 
Harczban hatalmas, békében jóságos uradnak. 

Ő a haza atyja, ős szabadságunknak erős kősziklája. 
A mióta Bethlené a fejedelmi pálcza 
Derűs képet öltött e hazának minden dolga. 
Te, Istennek kedveltje. Te vagy ékességünk ! 
S egy világos kis ház hozott aranykort minekünk. 

1849 január 8-ának rémes éjszakáján Axentye 
és gyujtogató, gyilkos oláh hada a kollégiu¬ 
mot elpusztította. Akkor veszhetett el ezen 
«emlékezet köve» is, azóta semmi nyoma. 

Az udvarházat az utódok és tulajdonosok 
kegyelettel jó karban őrizték meg s diákjaink 
most máj. 8-án iskolai kirándulás keretében, 
az alsófehér- és hunyadmegyei történelmi tár¬ 
sulatoknak jelenlétében újból emléktáblát lep¬ 
leztek ott le. Az alapító fejedelem emlékét öt 
évenként Bethlen-ünnepéllyel tisztelik meg. Az 
idén Hlyén tartották meg a Bethlen-ünnepet 
Az ünnepély főrésze a tábla leleplezése s át¬ 
adása volt. 

Az erdélyi magyar ifjúság lelkében fogam-
zott meg az eszme, a mi diákjainkéban, a 
maguk erején valósítják meg. Ünnepélyük, 
bár nem ver nagy port, országos jelentőségű. 
A Kolozsvárt készült, egyszerű magyar felira¬ 
tos tábla Erdélynek aranykorát hirdeti, mely¬ 
ben kisebb hazánk Európa műveltségében ve¬ 
zetett, hirdeti azt, hogy bár csúszik át a föld 
lassan-lassan idegen kézbe, azokéba, kiknek 
elődei Bethlenek emlékét is letörülnék a tör¬ 
ténelem lapjairól, itt még ma is a magyar az 
ős foglaló s utolsó csepp vérig nem enged, 
legalább addig nem, mig tud lelkesedni a múlt 
dicsőségén s hálás kegyelettel érezni nagy¬ 
jaink iránt, Székely Ödön. 

A TOKAJI. 
Elbeszélés. — Irta Lampérth Géza. 

Sötét, felhős őszi éjjel két nehéz társzekér 
döczögött a tarczali országúton. Nyikorgóit 
panaszosán a kenetlen fatengely, távol a he¬ 
gyek oldalán bánatosan sírtak az őszi boga¬ 
rak. Mintha csak a két szekér drága terhét 
siratták volna : kár érte, k á r . . . ká r . . . 

Mikor a hold egy-egy pillanatra kisütött a 
felhők mögül, aczélsisakok taraján csillant 
meg a fénye. 

Vasas német katona ült a kocsisok mellett, 
vasas német katonák lovagoltak a szekerek 
körül. Azoknak a sisakja csillogott a hold¬ 
sütésben. 

A sötét éjszaka fekete leple alatt labancz 
martalóczok igyekeztek kifelé a tarczali he¬ 
gyekből. A társzekereken öblös hordók voltak 
tele tüzes tokaji borral. 

A váltakozó hadi szerencse úgy fordult, hogy 
a hol tavaszszal és nyáron a kurucz kapált, 
ott őszre a labancz lett az úr és ő szüretelt 
a kincseket érő szőlőhegyekben. 

És odafenn Bécsben, a fényes fölabanczfé-
gzekben, a hol sohasem volt becsülete a ma¬ 
gyar embernek, már akkor is nagy becsülete 
volt a magyar - - bornak. A melynek nincsen 
párja kerek e világon. Hiszen igaz, a magyar 
embernek sincsen párja, de hát ezt Bécsben 
sohasem akarták megérteni és elismerni... 

A pompás nedűt, a mely Rákóczi kedves 
«Mondulás»-ában termett, a császári udvar 
számára szállították a társzekerek. Válogatóit 
és megbízható emberekből állt a kiséret s 
nagy juíalmat biztosítottak részükre, ha a 
drága kincset hiány és fogyatkozás nélkül 
Bécsbe szállítják. Epén valami nagy ünnep¬ 
ségre készültek odafenn s az ünnep fényét 
kellett volna emelni a tokaji hegyek nemes 
tüzének. 

Dübörögtek a nehéz társzekerek és nyikorgó 
sírással vitték a magyar föld folyó-aranyát 
Bécs felé azon az utón, a melyen már annyi 
drága kincsét - - aranyát, ezüstjét, zsírját el-
liferálták a magyar nemzetnek. 

Szépen kiszámította a dolgot a számítani 
mindig jól tudó sógor. 

Érsekújvárig labancz kézen volt az ország, 
odáig tehát semmi baj sem érheti a szekere¬ 
ket. Újvárban is csak gyönge kurucz őrség 
volt. Esztergomban már erősebb katonai fede¬ 
zetet adtak a szekerek mellé, hogy ha kell, 
feg3Tverrel is átsegítsék azokat a kurucz őrsze¬ 
mekkel megrakott vidéken. 

Csakhogy most az egyszer mégis valami 
kis hiba csúszott a német sógor számításába. 

Arra nem számított őkelme, hogy Újvár 
vidékén a félelmes hírű Jávorka hadnagy por-
tyázott épen elszánt kurucz legényeivel s 
arra sem gondolt, hogy a Tarczalon fogadott 
kocsisok durva darócz ruhája alatt jó magyar 
szív dobcg. No meg hogy valamelyes kis fur¬ 
fang is lakozik azokban a napsütötte tatár-
koponyákban . . . 

A két kocsis — Esze András és Kupa János 
névszerint - - igaz, nem sokat beszélgethetett 
egymással. De hiszen "nem is természete a 
magyar embernek a sok locsi-fecsi beszéd. 
Kevés szóból is megérti az egymást. Főképen 
pedig, ha az a szó a szívből kívánkozik kifelé. 

Már pedig a szívét, a jó kurucz szívét 
nyomta egész úton valami nagy keserűség 
Esze Andrásnak meg Kupa Jánosnak. 

Hogy épen az ő becsületes fejükre szakadt 
ez a szégyenletes munka! Elszállítani a drága 
jó magyar bort a bécsi németnek... Még ha 
valami hitvány lőre volna s nem a legfáin-
tosabb asszú, a kit a lengyel herczegek is 
tömérdek aranynyal fizetnek! De hát nem te¬ 
hettek róla, nem jószántukból cselekedtek. 
Erőszakkal kényszerítették őket a fuvarra a 
vasas katonák. És persze busás áldomást is 
ígértek nekik, ha Bécsbe érkeznek. Talán még -
mondották - - valami csillogó szép medáliát 
is akaszt majd a nyakukba nagv örömében 
a császár, mivelhogy igen szereti Ő Felsége 
a pompás tokajit... 

De csak nem volt a két kurucz szivének 
vigasztalódása. Minél inkább távoztak Tokaj¬ 
tól s közeledtek Bécs felé, annál nagyobb lett 
a keséi űségük. 

Mikor abrakolás végett útközben megálltak, 
össze-összesúgtak. A vasas katonák ugyan foly-
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tön szemmel tartották őket, és vigyáztak min¬ 
den szavukra, szerencsére nem sokat értettek 
belőle. 

- Gyalázat ez komám, — dörmögte Esze 
András, inkább csak úgy a bajusza alá, mikor 
a miskolczi kútnál itattak. 

— Pellengérre kerül a becsületes nevünk, -
morgott vissza Kupa János, - - az unokáink 
is megátkoznak érte. 

- Valamit ^tennünk köll! - - folytatta Esze 
András. - Én át nem lépem Bécs város 
kapuját Árgyélus király kincséért sem, nem¬ 
hogy a császár medáliájáért... inkább föl¬ 
akasztom magam a legelső útszéli fára! 

—• Tennünk köll valamit! - - hagyta hely¬ 
ben Kupa János. 

De bizony hamarosan csak nem tehettek 
egyebet az elbúsúlt kuruczok, mint hogy szé¬ 
pen visszakászolódtak a szekerükre s a vasas 
németek vezényszavára koczogtak tovább «for-
bercz» - - Bécs felé. 

Az esztergomi piaczon, a hol megerősítették 
a német őrséget, Esze András valami topron¬ 
gyos koldusemberrel váltott suttyomban né¬ 
hány szót. Míg vizet adott vödréből a koldus¬ 
nak, addig adta amaz neki szűr alatt a szót. 
A hogy a koldus nagy hálálkodás után el-
sántikált, Esze András derűs képpel súgta, oda 
Kupa Jánosnak: 

- Rendben vagyunk mán, komám! 
— No, no! — csodálkozott Kupa János. -

Mit teszünk?.. . 
A vasas német ekkor már fülelt a hátuk 

mögött s rájuk ripakodott, hogy fogják be a 
lovakat aztán - - mars, indulás! 

- Te csak gyere mindig utánam ! — dobta 
vissza a szót Észé András, a ki az első sze¬ 
kér kocsisa volt. 

- Ügy lesz! - - mondotta Kupa János. 
Befogtak és indultak. 
A különös karaván már jó messze járt Esz¬ 

tergomtól, mikor egyszerre csak három felé 
ágazott az út. 

- Halt! - - vezényelt a vasas német, a ki 
a karavánt vezette. 

A németek megálltak, összedugták a fejüket 
és sokáig tanakodtak. Látszott, hogy nincse¬ 
nek tisztában az útiránynyal. Nem tudlak, hogy 
a három út közül melyiken induljanak tovább. 

Esze András boldogan mosolygott a bajusza 
alatt Visszapislogott Kupa Jánosra, a ki meg¬ 
értette szó nélkül is, hogy ez annyit jelent: 

- Te csak gyere utánam. 
A németek tanakodása végre is oda lyukadt 

ki, hogy a vezető tiszt megkérdezte Esze And¬ 
rást : nem tudná-e, a három út közül melyi¬ 
ken kell tovább menniök ? 

- Már hogy ne tudnám instálcm, — felelt 
nagy alázatosan Esze András, - - úgy ösmerem 
ezt a vidéket, mint a tenyeremet. Sokszor meg¬ 
jártam én már Bécs városát. Azon a kettőn 
indulhatunk la! - - bökött ostorával előre -
mindegy akármelyik, csak épen a harmadjkat 
nem javallom. 

A vasasok megint összebújtak és nagy rava¬ 
szul kisütötték, hogy ha ez a rebellis fajzat 
azt a két utat ajánlja, akkor bizonyos, hogy 
éppen a - - harmadikon kell indulniok. 

És csakugyan azon az utón indultak. 
— Hát nekem iszen ügy is jó ! — dörmögött 

hangosan méltatlankodva Esze András, magá¬ 
ban pedig ezt gondolta : na te <'serófos» eszű 
német, most az egyszer a magad nyakát te¬ 
kered k i ! . . . 

Az út két oldalát sűrű erdő borította. 
Az erdő szélén, vagy egy puskalövésnyire 

Románok a leleplezésen. 

BETHLEN GÁBOR EMLÉKTÁBLÁJÁNAK LELEPLEZÉSE MAROSILLYEI SZÜLŐHÁZÁN.— Jelfy Gyula fényképei. 

BETEGSZÁLLÍTÓ AUTOMOBIL. PÁNCZÉLOS AUTOMOBIL ÁGYÚ-TORONYNYAL. 

HADI AUTOMOBILOK AZ ANGOL HADSEREGBEN. 
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a szekerektől toprongyos koldus bújt elő az 
árokból és az úton sántikálva haladt előre. 

Jól benn jártak már az erdő közepe felé, 
mikor a koldus hirtelen bevágott a sűrű ren¬ 
getegbe. 

Néhány perez múlva éles fütty sikoltott át 
az erdőn s az út két oldalán fegyveres kurucz 
katonák rohantak elő. 

— Megállj! - - kiáltotta egy hatalmas, har¬ 
sogó hang, hogy szinte visszhangzóit belé a 
rengeteg. 

A két szekér megállt s a meghökkent né¬ 
metek hirtelenében azt is elfeledték, hogy 
fegyver van az oldalukon. 

Különben sem soká maradt már ott a fegy¬ 
ver. A markos kurucz legények egy-kettőre le¬ 
fegyverezték az egész csapatot. 

A kurucz vitézek élén a toprongyos koldus 
állt, a ki hirtelen ledobta ütött-kopott gúnyá¬ 
ját és most már igazi képében nézett farkas¬ 
szemet a halálra rémült németekkel a félel¬ 
metes kuraczvezér - - Jávorka hadnagy. 

— Előre! - - harsant föl újra parancsoló 
hangja. - Majd Érsekújváron elvégezzük a 
többit 

A kuruczok körülfogták az egész labancz 
karavánt és beterelték az újvári várba. 

A jó fogásnak persze, hogy nagy áldomás 
lett a vége. 

Az újvári piaczon csapra ütötték a pompás 
átalagokat. Az első korsót Esze András kapta. 
Nagyot húzott belőle András gazda, azután 
átadta Kupa Jánosnak, mondván : 

- Te csak gyere utánam! 
Bécsben pedig ezalatt epekedve várták a 

drága jó tokaji nedűt s talán még most is 
várják, ha el nem unták. . . 

MISS RANDOLPH UTAZÁSA. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta C. N. és A. M. Williamson. 

Messziről nézve a dombon fekvő ri,V felette 
élénk hatással van a képzeletre. A temérdek 
torony, fal és párkányzat, mely tiszta kör¬ 
vonalaival fenségesen a kék égnek mered, első 
pillantásra eszébe juttatja a nézőnek ama kép¬ 
zeletbeli középkori városok egyikét, melyeket 
Dóré szeretett illusztrácziókként rajzolni a 
Coíifc-s Drolatiques-hez. Oly rendkívüli lát¬ 
vány ez a régesrégi, néma, erősített cité a 
vasutak mai korában, hogy légtükrözésnek 
tulajdonítaná az ember, vagy hajlandó volna 
azt sajátságos érzékcsalódásnak tartani, mely 
okvetlenül szétfoszlik, a mint szemünket dör¬ 
zsöljük. Közelebb jőve, mind élénkebbé válik ez 
a benyomás. Minden tökéletes, bámulatosán 
tökéletes; még sincs semmi, a mi bántón 
emlékeztetne arra, hogy annyi új dolog áll 
előttünk. Akármerre nézzünk, lehetetlen fel¬ 
ismerni, hol végződik a régi építmény és hol 

kezdődik Viollet le Dúc helyreállítási munká¬ 
lata. És mennyire nagyszabású itt minden! 

A hold fényénél valóban dicső látvány tárult 
élénkbe. Úrnőmmel kettecskén átmentünk egy 
dobogón és bejártuk az ősrégi cité néma csendű, 
fűvel benőtt utczáit, a hol különös alakií ódon 
házak, melyek most a szegény nép lakásául 
szolgálván, elég rendetlenül húzódnak meg a 
nagy várfalak oltalma alatt. Tökéletes közép¬ 
kori városban jártunk, a milyenek a keresztes 
hadjáratok idején léteztek. A mint így egész 
valóságában magam előtt láttam ama mozgal¬ 
mas időknek helyörséggel védett egyik városát, 
ép oly drámai érdekűnek találtam azt, mint a 
midőn Pompeji utczáinak halotti csendje köze¬ 
pette a kisértetek valóságában jobban hittem, 
mint a magaméban. 

Megálltunk a i/rirdicn háza előtt és én bocsá¬ 
natot kérve Miss Eandolphtól, kissé eltávoz¬ 
tam tőle és beszéltem az emberrel, emlékez¬ 
tettem legutóbbi látogatásomra és mint külö¬ 
nös kedvezményt kértem, hogy vezessen körül 
bennünket, habár az erre kiszabott idő már el¬ 
múlt. Ő nagyon derék ember, udvarias és értel¬ 
mes ; beszéde az a tisztán tagolt és világos, 
mely a franczia gardiefts de momímcntx /m-
toriijut'x különös jellemző vonása. Mikor arról 
értesült, hogy hölgyről van szó, készséggel tel¬ 
jesítette kérésemet, habár valószínű, hogy miat¬ 

tunk a vacsorát kellett elhagynia. Süveget emelt 
Miss Randolph szépsége előtt, mely a bűvös 
holdfényben kétszeresen eszményinek tűnt fel • 
aztán hárman hozzáfogtunk a nevezetességek 
megtekintéséhez. Vezetőnk elvitt bennünket ha¬ 
talmas kerek tornyokba és onnan ki a magas 
égbenyúló párkányzatokra, a honnan a hold 
titokzatos fényével elárasztott, kiterjedt vidékre 
nyilt kilátás és helylyel-közzel szemünkbe tűnt 
a fel-felcsillámló kanyargó folyó, bíborvánkosra 
hanyagul odavetett gyémánt nyakékként. Ka¬ 
lauzunk lelkiismeretesen magyarázgatta, hol 
álltak az őrszemek, mikép voltak berendezve 
kölcsönös védelem czéljából az egymástól nyil-
lövésnyi távolban épített tornyok, milyen kapu¬ 
kon át történtek a kirohanások, minő titkos 
földalatti utakon látták el élelmiszerekkel a 
várat ellenséges ostromzár alkalmával. És any-
nyira élethű volt minden tárgy körülöttünk, 
hogy — mint észrevenni véltem — Miss Ban-
dolph több izben önkénytelenül figyelt, vájjon 
nem hallja-e a vasba öltözött harczosok nehéz 
lépteit és a rekedthangú parancsszót. Annyi 
bizonyos, ezen egész idő alatt eszébe sem ju¬ 
tott, hogy Mary néni őt Jimmy Payne társa¬ 
ságában nehezen várja, én azonban nem tar¬ 
tottam feladatomnak, hogy a derék párnak léte¬ 
zésére vagy valami szükségletére emlékeztes¬ 
sem. Elég időt töltöttünk a tornyok, párkányok, 
védfalak nagyszerű világában, hogy ezeket a 
gyönyörű dolgokat kellőn értékelhessük; azután 
nehéz szívvel fordítottunk hátat (előbb azon¬ 
ban csekély adományomat is a gardien kezébe 
csúsztattam) és a hegyről lemenve, még gyak¬ 
ran vissza-visszanéztünk. Midőn az ódon cité-i 
elhagytuk, társak szegődtek hozzánk. Fiatal 
férfiak és asszonyok, szemmelláthatólag ala¬ 
csonyabb osztályú egyének, siettek lefelé és 
meg is előztek bennünket az ívjváros felé ve¬ 
zető úton. Oly közel voltunk hozzájok, hogy 
akarva, nem akarva meg kellett hallanunk, 
mit beszéltek nagy érdeklődve a rájuk váró 
mulatságról, mely az ellesett beszédtöredék 
után ítélve, valami passiójáték lehetett. Ámbár 
régebben már jártam Carcassonneban, nem volt 
tudomásom arról, hogy passiójátékok Franczia-
országban is, vagy bárhol Oberammergauon és 
néhány tiroli falun kívül előfordulhatnak. Miss 
Eandolphnak ide vonatkozó kérdéseire nem 
tudtam felvilágosítást adni és ő kissé restel¬ 
kedve felkiáltott: 
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«Jaj be szeretnék egyszer ily játékot meg¬ 
nézni!)) 

«Megengedi, hogy a passiójátékra elkísérjem, 
miss ? — kérdeztem kissé bátortalanul. — Csak 
pár percéét szentelnénk a látványosságnak.* 

«Teljes szívből óhajtom, — monda ő, — de 
attól tartok, hogy már túlságos sokáig várakoz¬ 
tattuk szegény Mary nénit.» 

LADY ERNESTINE HUNT, AZ ANGOL HADSEREG HADNAGYA S A NŐI CSAPATOK EGYIK VEZÉRE JELENTÉST 
FOGAD EGY NŐI KÁPLÁRTÓL. 

«Hisz azért tán nem sokkal tovább fognak 
várni, — válaszoltam, — és talán sohasem lesz 
többé alkalom ilyesmit látni.» 

«Isten neki, nem tudok ellenállni, — kiál¬ 
tott fel, — elmegyek és utólag elviselem a szi¬ 
dást. D 

El is mentünk, követve, a többieket és tágas 
bódéhoz értünk, melyet nagy sokaság vett kö¬ 
rül. A belépti díj pár sout tett ki, de az elő¬ 
kelő ülés egy frankba került. Belépve a nagy 
vitorlavászon sátorba, az emelkedő padsorok¬ 
kal szemben apró színpadot láttunk, melyet 
olajlámpák világítottak meg. 

Iszonyú hőség volt és a sok ember kiállha-
tatlan szagot terjesztett. Alig hogy beléptünk, 
csengetyü szólt és ünnepélyes zene hagzott fel 
a kegyetlen rósz zongora billentyűiről. Egy 
fiatal, simára borotvált arczú, klasszikus fehér 
ruhába öltözött színész csengő, rokonszenves 
hangon szavaim kezdett. Ő volt a choragus, 
kinek feladata elmondani, hogy mi lesz a darab 
tartalma. Felgördült a függöny és a közönség 
gyönyörködhetett Ádám és Évában, kik igen 
feltűnő hússzinű tricotban jelentek meg, a ta¬ 
karó fügelevéldíszszel csípőjük körül. 

A pompás álszakállas Ádám egy fa árnyában 
szunnyadt. A choragus magyarázó szavai kísé¬ 
retében megjelent a fa ágai között a csinált 
kígyó, almával szájában és a színpad mögötti 
láthatatlan kéztől mozgatva, folytonosan teker¬ 
gőzött, össze- és kicsavarodott. Éva kinyújtotta 
a kezét, elvette az almát és beleharapott, majd 
a felébredt Ádámnak megmutatta a fát és a 
gyümöcsöt, ez utóbbival meg is kínálta. Ádám 
aggályait jelezte taglejtésekkel, de végre elfo¬ 
gadta és elfogyasztotta az almát. Nyomban 
megjelent a szinfalak mellett egy hosszú ken-
derszinű parókás angyal, ki kezében aranyfüst¬ 
tel bevont kardot tartott. Az emberpár a földre 
görnyedt, aztán mindkettő kezével betakarta 
szemét, szomorúan ballagott kifelé, mire a füg¬ 
göny legördült. Ez volt az első tablea^l, mely 
az ember bűnbeesését ábrázolta. 

A hallgatóság nagyban és egészben áhítatos 
tisztelettel fogadta a mutatványt, csak egy fia¬ 
tal emberekből álló csoport nevetgélt és gú¬ 
nyolódott, szatirikus megjegyzésekkel kisérve 
a színpadi berendezés fogyatékosságait. .Majd 
szintén zenekisérettel az új-testamentombeli 
jelenetek kezdődtek. Ezek egyike elég bájos 
volt, t. i. a kútjelenet, melyben Krisztus sze¬ 
repét egy szelíd arczú, világosbarna parókájú 
és szakállú ifjú játszotta, a szűzét pedig egy 
húsz éves leány, kit igen vonzó jelenséggé tett 
úgy derült szépségű és mégis szerény komoly¬ 
ságot tükröző arcza, mint hosszú haja, mely 
köpenyegként burkolta sötét ruháját és a 
térdéig ért le. 

Minden egyes jelenet tán öt perczig tartott. 
A szereplők a színpadon egy szót sem szóltak, 
csak nyitogatták a szájukat és testmozgásukkal 
is alkalmazkodtak a choragus szóbeli előadásá¬ 
hoz. A nézők szeme előtt elvonult Judás áru¬ 
lása, Krisztus Pilátus előtt, a megkorbácsolás, 
a keresztrefeszítés és a feltámadás. Mindezt sok 
érzéssel, meglepő méltósággal és a keresztre¬ 
feszítés jelenetében valódi pathosszal játszották. 
A hallgatók sorában a legtöbb nő könnyezett, 
még pedig észrevehető volt, hogy sokkal több 
részvétet keltett a szűzanya bánata, mint a fiú 
laláltusája. De az egész előadás alatt folyvást 

nevetett, fütyült és gúnyosan utánozta a szin-
játszókat a gúnyolódok tiszteletlen csoportja, 

óbb helyről haragos felkiáltások hangzottak 
l a sátorban: «Gyalázat!» «Csend!», de az 

inneprontók nem hagytak fel az előadás zava-
aval és mitsem törődtek a jó izlés követel-

lenyeivel, vagy a többség kegyeletes érzü¬ 
letével. 

A suttogó beszédből, mely körülöttem folyt, 
megértettem, hogy a színjátszó társulatnak 

8 rendes műsora, mert ilyesmiben szent-, 
wrést látnának; karavánokban beutazza 
58z Francziaországot és egyik helyről a má-

' szállítja a jelmezeket és szükséges disz-, 
két. Nem mertük teljesen végig nézni az 

«*» mert Mary néni kínos várakozása 
ma lelkiismeretünket; felálltunk tehát és 

csendben kilopózkodtunk. 
« . hiszem, szegény Miss Eandolph komá¬ 

it attól a szidástól, melyet előre jósolt. 
tt

lme.' a bűnt a megérdemelt büntetés kö-

TAVASZI REGGEL. — Jelfy Gyula felvétele.. 

i épen a mi ellenségünket sújtotta, 
leszerhez érve. TneotaláHnlr ntt ° trióit J* érve, megtaláltuk ott a kocsit, de 

sem Mary néni, sem Sherlock Fauntleroy nem 
volt sehol. Helyettük a tonneau-^&n gubbasz-
kodva, édes álomnak engedte át magát egy 
éretlen franczia ifjoncz, kinek még a füle is 
be volt takarva kabátja gallérjával. Felébresz¬ 
tettük és megtudtuk tőle, hogy véletlenül té¬ 
vedt ide és óránkint két frankot Ígértek neki, 
ha itt marad a kocsiban ülő hölgy és úriember 
visszatértéig, a mihez képest ő csakugyan már 
egy óra óta aludt a lonnemí-b&n. Az ő szemé¬ 
ben nyilván nem változtatott a dolgon QZ, 
hogy nem az a hölgy és úriember állt előtte, 
a ki élőbb, mert egy ötfrankos pénz fejében 
minden habozás nélkül ránk ruházta az örkö-
dési tisztet, bár legkisebb biztosítéka sem volt, 
hogy nem vagyunk alávaló csalók. A hűtlen 
őr eltávozása után Miss Eandolph vagy húsz 
perczig trónolt velem a kocsin, mielőtt Mary 
néni Jimmyvel nagy sietve visszatért a fészerbe. 
Látszott rajtok, hogy igen kellemes helyről jöt¬ 
tek, a hol ételben-italban nem lehetett hiány 
és a hol mindkettőhöz derekasan hozzálát¬ 
hattak. 

Abban a komikus jelenetben, mely most kö¬ 
vetkezett, én, a miss szolgálatában álló egyén, 
csak mint néma szereplő vehettem részt, illető¬ 
leg csak a kulisszák mögött hallgatózhattam, 
magamba fojtva a kitörő nevetést. Miss Ean¬ 
dolph kitűnően adta a sértődöttet és megbot-
ránkozót, azonnal beletalálta magát ebbe a 
szerepbe. Felségesen játszotta azon való meg¬ 
lepetését, hogy Mary néni és Jimmy képesek 
voltak a beléjök helyezett bizalmat megcsalni, 
az értékes kocsit, mely nem is volt sajátjok, 
otthagyni és egy ostoba kölyöknek, egészen 
idegen ficzkónak kiszolgáltatni. Élénk színek¬ 
kel ecsetelte, milyen csoda, hogy a Napiért 
mindenestől el nem lopták, mialatt távol vol¬ 
tak a bűnösök, kik a szomszéd szállóban élve¬ 
zett jó ebédből nem merítettek elég erőt, hogy 
oly meggyőzőn rájuk bizonyított romlottságuk 
súlyát elviselhessék. 

Eszükbe sem juthatott mi kettőnket szemre¬ 
hányással illetni ; erre teljességgel nem maradt 
bátorságuk Elszontyolodva és hibájukon tű¬ 
nődve, minden megjegyzés nélkül foglaltak 
helyet a kocsiban, mely a hideg holdas éjszaká¬ 
ban, nem törődve a távolban fecsillámló, tor¬ 
nyos városokkal, egyenesen Narbonne fölé gör¬ 
dült, a hol én most e sorokat irom neked, mi¬ 
után jól megebédeltem és az automobilt meg 
is tisztítottam. A hotelünk nem épen a leg-
ideálisabbak egyike, de kemény fekhelyen is, 
azt hiszem, édesebb lesz pihenésem, mint az 
elmúlt éjjel a puha párnákon. Késő volt, mi¬ 
kor megérkeztünk és korán fogunk útrakelni, 
hogy annál biztosabban kikerülhessük a bün¬ 
tető igazság karmait. De már kezdem is re¬ 
mélni, hogy azok a parasztok megelégelték a 
történteket és nekünk nem lesz többé bajunk 
velők. 

Cselszövő barátod, Brow 

Jack Winston Lord Lane-nek. 
Hotel de Louvre, Marseillfs. Deczember 1£. 

Kedves Montié ! 
Francziaország legérdekesebb részeinek egyi¬ 

kén haladtunk át, oly vidéken, melynek a vilá¬ 
gon alig van párja, és én élveztem is szép¬ 
ségeit, mert nem volna egész ember, a kit kö¬ 
zönyösen hagynának. De a Brown-részvények 
árfolyama kissé leszállt Carcassonne óta. Hogy 
miért, azt nem tudom tisztán, de gyanítom. 
Annyi bizonyos, hogy depressió, sőt pánik jelei 
mutatkoznak a pénzpiaczon. Jimmy bűnbocsú-
natot nyert és óvatosságot igért, ennélfogva 
most ismét ő vezeti a kocsit és őszintén be 
kell vallanom, hogy a mai ül ázáson nemcsak 
por lepte el őt, hanem ép annyi dicsőséggel is 
borította. Ezzel nem keveset mondok, mert a 
déli departement-okban oly kevés eső esik, 
hogy az utakat több hüvelyk vastagságú réteg¬ 
ben fedi a szürke, maró por, mely minden kő-
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kiterjedt, barátságos és fényes, valószínűleg 
igen kellemes lakóhely, de szóba sem jött, 
hogy ott időzzünk, bár vannak nevezetességei! 
melyeket érdemes megtekinteni. Mély benyo¬ 
mást tett ránk Nimes, ez a régi város, mely¬ 
hez nagy, nyilt síkon át haladva, épen nap¬ 
lementekor közeledtünk. Fenn ragyogott már a 
hold az égen, melynek boltozatát bíborba vonta 
a mögöttünk kárminpirosan leáldozó nap, míg 
az esti csillag nagy gyémántként tündökölt a 
hold sápadt fényében úszó keleten. A régi 
római amphitheatrum komor méltósággal ma-
gaslott előttünk a szürkület ezüstös fényében; 
de mi egyenesen a szálló felé tartottunk, a 
programm t. i. főleg az érzéki szükségleteket 
tartotta szem előtt a lelkiek rovására. A nimesi 
hotelben igen jól élhetni, de én azzal a re-
rnénynyel kecsegtettem magamat, hogy más¬ 
nap úrnőm fel fog kérni a kedves régi város 
nevezetességeinek bemutatására. A mi külön¬ 
ben nem történt meg. A két hölgy ugyanis ki¬ 
sétált Jimmyvel, és én, midőn láttam őket tá¬ 
vozni, kénytelen voltam elismerni, hogy vetély¬ 
társam eléggé kellemes külsejű egyén. 

Nem tudom, milyen okból, de úgy látszik, 
kiadták a jelszót, hogy sietve Cannesba töre¬ 
kedjünk. Ily körülmények között hajlandó va¬ 
gyok szándékaimat megváltoztatni; nem óhaj¬ 
tom többé, hogy kedves anyám már megérke¬ 
zésünk előtt utazzék el és nem vagyok bizo¬ 
nyos benne, nem volna-e bölcsebb azt remény-

csit egészségtelen felhőként vesz körül. Az uta¬ 
kon helyenkint, szabálytalan egymásutánban, 
függélyes falú nagy mélyedések vannak, me¬ 
lyeket a mindenhová behatoló por, bár mély-
ségök egy, két, vagy három hüvelyknyi, teljesen 
kitölt, befed, minélfogva bárki, de főleg olyan 
ember, mint Jimmy Payne, csak akkor tudja 
meg, merre vannak ily mélységek, ha a kocsi¬ 
kerekek beléjök gázolnak. Hol egy, hol több, 
sőt mind a négy kerék süppedt be. Képzelhe¬ 
ted, milyen próbára teszi ez az abroncsokat, 
rugókat és az egész kocsiszerkezetet. Minda¬ 
mellett az egész napi százharmincz mértföldnyi 
úton csak egy gummiabroncson támadt repe¬ 
dés, melyet én alig negyedórai idő alatt szé¬ 
pen kijavítottam. 

Béziers messziről nézve, fekvésénél fogva — 
domb tetején emelkedik — meglepi az embert 
és imponáló városnak látszik, de közönséges 
piszkos helyiségnek bizonyult, midőn a hosszú, 
felfelé kanyargó utezákon végighaladtunk. Avá-
roson túl jó darabig kiterjedt laguna széle mel¬ 
lett vezetett utunk és ebből arra következtet¬ 
hettünk, hogy jobbra tőlünk, közvetlen köze¬ 
lünkben van a Földközi-tenger, habár még nem 
láthattuk. 

Montpellierben meg sem álltunk és így a 
pompakedvelő duchesse-ről, ki minden férfi 
szivét meghódította, nem tartottam előadást, 
mihez bizonyára kedvet éreztem volna, ha 
Jimmy úr nem csatlakozik hozzánk. A város 

SÜTKÉREZŐ GYEKMEKEK. 

VIRÁGÁRUSNŐK AZ ERZSÉBET-KÖRÚT ÉS RÁKÓCZI-ÚT SARKÁN. 

T A V A S Z A F Ő V Á R O S B A N . — B a l o g h Rudolf fényképei. 

leni, hogy még ott találom őt. Miss Eanclolph 
még nem határozta el, mit fog kezdeni, ha a 
Riviérára érkezik. Nem tehetek róla, de úgy 
érzem, Jimmy Sherlocknak sikerült valami 
titokzatos természetű vészes fordulatot végre¬ 
hajtani. Nagyon valószínű, hogy Cannesban 
vagy Nizzában kellemetlen meglepetés ér; 
megtudom, hogy utazásunk és ezzel Brown 
szereplése véget ér. Ez esetben, mivel bájos 
úrnőmtől nem vagyok hajlandó titáni harcz 
nélkül megválni, czélszerűnek fogom találhatni, 
hogy édes anyámnak nyíltan bevallják min¬ 
dent és ekkor tán felkérem, hogy legyen kegyes 
érdekemben közbenjárni Miss Eandolphnál. Ez¬ 
zel szemben tán azt lehetne felhozni, hogy 
anyámnak a szép Miss Barrow-ra vonatkozó 
tervei őt aligha ösztönözhetik befolyását más 
irányban érvényesíteni; de én alkalomadtán 
tudok ékesszóló lenni és anyám is át fogja 
látni, hogy a Barrow-kisasszonyt össze sem 
lehet hasonlítani az én isteni úrnőmmel. 

Általában ideges vagyok. A jövő bizonyta¬ 
lan és nem kellemes dolog érezni, hogy a ta¬ 
lajt aláaknázták lábunk alatt. De Jimmynek is 
jó lesz vigyázni magára. A mint legkisebb bi¬ 
zonyságom lesz rá, hogy ő a kötött alkut meg¬ 
szegi, majd megmutatom neki, hogy egy egy¬ 
szerű chauffeur is tud ellene fordulni. El va¬ 
gyok készülve rá, hogy Cannes több tekintet¬ 
ben fordulópontnak fog bizonyulni. 

De visszatérek a dologra. Elmaradt a remélt 
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édes mulatság a szép ódon Nimes vagy Arles 
városában, a hol érdemes volna heteket eltöl¬ 
teni. A mi mulatság mégis volt ott, azt Jimmy 
élvezte - - a manó vigye őt! — és egyedüli 
elégtételemül csak az szolgált, hogy ő kényte¬ 
len volt korán kelni, a mit mód nélkül gyűlöl. 
Hajnalhasadta előtt felverték álmából, mert 
legalább futólag meg kellett tekinteni a nimesi 
amphitheatrumot és Maison Carrée-t, kilencz-
kor pedig már útban voltunk Arles felé. Payne 
vezette a kocsit, megbízhatón és vigyázattal. 
A Rhóne folyó túlsó partjára jutva, a síkon 
tizennyolcz mértföldnyi utat tettünk alig félóra 
alatt. Ez idő elteltével a bámulatraméltó Arles 
városkába értünk és megállítottuk a kocsit egy 
piczi négyszögletes téren, hol a rómaiak idejé¬ 
ből származó két nagy gránit-oszlop pompás ko-
rinthusi alapzaton a modern házak falaiba van 
beépítve, és itt Miss Eandolph értésünkre adta, 
hogy most félórát a régiségek megtekintésének 
óhajt szentelni. 

«Félórát! — nem állhattam meg a közbe¬ 
szólást, - - hiszen Arles Francziaország leg¬ 
érdekesebb városainak egyike. Valóságos mú¬ 
zeum szabad ég alatt.» 

«Tudom, - - válaszolt úrnőm és sajátságos 
arczkifejezéssel tekintett rám. Szívesen adtam 
volna néhány sovereign-aranyat, ha megmagya¬ 
rázza valaki, mit fejezett ki az a tekintet. -
De talán lesz még alkalmam a várost meg-
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A LÉGGÖMB-ÁRUS. 

KIVISZIK A KERTET AZ UTCZÁRA. 

játékszerdobozaiban a játékfákat helyezik el. 
Nem találkoztunk sehol más kocsival, mintha 
az egész világ kizárólag a mienk lett volna. 
Egyszerre azonban az úton előttünk, de igen 
nagy távolságban, valami fekete folt tűnt sze¬ 
münkbe, mely hihetetlen gyorsasággal köze¬ 
ledni látszott felénk és eközben mindinkább 
nagyobbodott. Annyi idő sem kellett, mint e 
sorok Írására, midőn észrevettük, hogy óriási 
versenyautomobil jön felénk, melynek hihető¬ 
leg ki akarták próbálni a sebességét. Mi ma¬ 
gunk is a leggyorsabb tempóban haladtunk, 
óránként negyvenöt mértföldnyi sebességgel, 
tle a közeledő kocsié hetvenet vagy többet te¬ 
hetett ki. Képzelheted, milyen légáramlás kelet¬ 
kezett, midőn a két kocsi egymás mellett el¬ 
haladt. Futólag megpillanthattuk az alczázott 
automobilistát, ki Albrecht Dürer kartonjainak 
alakjaira emlékeztetett; majd levegő után kap¬ 
kodtunk az óriási kocsi által előidézett forgó¬ 
szél közepette. Alig volt időnk hátrafordítani 
fejünket, s a kocsi ismét csak fekete pontnak 
látszott a szemhatáron. Talán maga a nagy 
Fournier volt. 

Salon-on túl az út igen érdekes, accidenté. 
A hegyeken mászkálunk, melyek szerető kar¬ 
jaik közé ölelik Marseille-t és szép kilátás nyi-
lik a nagy Etang de Berre-re és azon túl a csil¬ 
logó Földközi tengerre. A Napier megakadás 
nélkül kúszott fel a hegytetőre, és a legmaga-

nézni valamikor, és útitársaim nem sokat tö¬ 
rődnek régiségekkel vagy építészettel. Igazán 
Kükgfges, hogy lehető sietséggel igyekezzünk 
Cannes felé.» 

De hát miért? Miért? Mi lesz Cannesban? 
Belejátszik ebbe az utálatos Jimmy keze ? 
Vagy - - oh, áldott gondolat! - - épen az ő 
jelenléte minden élvezetét elrontja Miss Ran-
dolphnak ép úgy, mint nekem, ha valamit 
megtekintünk? Megbánta már úrnőm, hogy 
elhamarkodott nagylelkűséggel vállalkozott őt, — 
nem is szólva Lord Lane-ről — a Riviérára vinni, 
és talán alig várja, hogy megszabaduljon tőle ? 
Nem merem még reményleni; de te ird meg, 
hogyan vélekedel erre nézve. Davosi kényszerű 
tétlenségedben talán szórakozást találsz egy 
elmélet felállításában, mely magyarázatát szol¬ 
gáltatná bizonyos Francziaországban időző 
pgyének cselekedeteinek, kiket te valószínűleg 
jobban ismersz már, mintha személyesen ta¬ 
lálkoztál volna velők. 

Mialatt hárman elindultak, én komor han¬ 
gulatban a kocsinál váró Casabianca, vagy a 
kerékhez kötött Ixion szerepét játszottam. A hó-

'1 előtt vártam a fukarul kunért félóra letel-
!t és mihelyt mindhárman visszajöttek, el is 

mdultunk a La Crau nevű nagy síkságon ke¬ 
resztül Sálon felé. 
„A. térés síkságon keresztül villámgyorsan 
ráültünk Sálon felé, zsinóregyenes úton, 

elyet sűrűn egymás mellett álló kis nyárfák 
segélyeztek olyformán, mint a gyermekek 

GYERMEKEK A JÁTSZÓTÉREN. 

T A V A S Z A F Ő V Á R O S B A N . — Balogh Rudolf fényképei. 
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A HAJDUHADHÁZI SZALMAFONÓ TANFOLYAM RÉSZVEVŐI. — Kóti Jeremiás fényképe. 

sabb ponttól hosszú lejtő vezetett lefelé (utol¬ 
jára rósz pavé-baii végződve) a vidám Marseille 
élénk, zajos utczáiba. Payne bonyolódott Tram-
vay-sínek között nagyon tisztességesen vezette 
a kocsit, mely végtére a kövezeten keresztül¬ 
haladva, szép ivben begördült egy nagy hotel 
fehér, tágas udvarára. Mikor az utasok leszáll¬ 
tak, fjarct{/e-bau helyeztem el •& kocsit és szép 
nyugodtan egy másik hotelt kerestem fel, a hol 
a Pauban szerzett tapasztalatokon okulva, sze¬ 
rényen James Brownnak iratkoztam be az ide¬ 
genek névsorába. 

Mostan hűséges baráti fejedhez fogom vágni 
ezt az óriási levelet és nemsokára egy másik¬ 
ban majd előadom, milyen további kalandokon 
ment át a Riviérán sok szenvedést kiállt ba¬ 
rátod, a műkedvelő chatiffeur. 

(Folytatása következik.) 

A gazdasági és népművelési szempontból 
egyaránt üdvös kezdeményezés eddigi ered¬ 
ményeinek szemléltetésére néhány képet mű-
tatunk be mai számunkban. Egy részük 
j<ix:.l>eré>ii/i gazdasági népiskola mellett rende¬ 
zett szalma és kosárfonó tanfolyamra vonatko¬ 
zik, melyben 80 fiú- és leány-növendék dolgozott 
11 hétig s 77C darab tárgyat készített Hamszthii 
József igazgató vezetése alatt. A hajduhadházi 
tanfolyamnak, melyben a szalmafonást taní¬ 
tották, a múlt héten 29 növendéke dolgozott 
S:nbóné Olchváry Gizella vezetése alatt s 
455 különféle kalapot, 59 apróbb háztartási 
czikket, 67 kosarat, szatyort és szőnyeget, 113 
dísztárgyat készítettek. A tanfolyamok az egyes 
vidékek viszonyaihoz, termékeihez és szükség¬ 
leteihez alkalmazkodnak s ha ma még sok 
helyütt küzködnek is a kezdet nehézségeivel 
hasznuk hamarosan nyilvánvaló lesz. 

A TEKNŐVÁJÓ CZIGÁNYOK. 
Kétféle czigányt kell megkülönböztetnünk 

a mi vidékünkön, a Balaton vidékén : a teknő-
vájó czigányt és a kolompos czigányt. Az 
utóbbit sátoros vagy futó czigánynak is ne¬ 
vezik. 

HÁZIIPARI TANFOLYAMOK. 
A kereskedelmi és földmívelésügyi minisz¬ 

terek a háziipar terjesztése és fejlesztése czél-
jából az ország különböző vidékem a köznép 
számára a téli hónapokban háziipari tanfolya¬ 
mokat rendeznek, melyeken az egyes vidékek 
viszonyaihoz alkalmazkodva részint csipkeve¬ 
résben és készítésében, részint a szalmának, 
gyékénynek vagy vesszőnek háziipari feldolgo¬ 
zásában szereznek gyakorlati jártasságot a tan¬ 
folyamok résztvevői. 

A JÁSZBEKÉNYI SZALMA- ÉS KOSÁRFONÓ TANFOLYAM KÉSZÍTMÉNYEI 

HÁZIIPARI TANFOLYAMOK. 

A JÁSZBERÉNYI SZALMA- ÉS KOSÁRFONÓ TANFOLYAM MŰHELYÉBEN. — Pollak F. fényképe. 

A két czigány természetrajza nagyon eltér 
egymástól. A futó czigány sátorban lakik, a 
hol nem fázik, mert dunyhák között fekszik. 
A teknővájó czigány nyáron lombokból össze¬ 
rótt putriban, télen pedig faágakból alkotott, 
földdel befedett putriban lakik. A futó czigány 
vad indulatú, sokszor közveszélyes. Euházata 
a legtöbbször rendes, az asszonynépnél rikító, 
tarka-barka. A férfiak szeretik a ruhán a nagy 
ezüst gombokat. Ők, honnan honnan sem, 
jobban pénzelnek, telik öltözködésre. 

A teknővájó nyomorultabb. Öltözéke rongyos, 
hiányos, piszkos. A gyermekek meg épen me¬ 
zítelenül járnak. Legfölebb a szemétdombról 
felszedett egy-egy elnyűtt kabát lóg le róluk. 
Ez a czigány alázatosabb, jobban koldul, soha¬ 
sem lop, sőt szívesen dolgozik. 

A teknővájó czigány ősi foglalkozáskép ké¬ 
szíti a teknőt, melenczét, fakanalat. Ezek csi-
nálásában valóságos művész és specziálista. 
Minden háznál van mosó- és disznóölő-teknő, 
kenyérdagasztó melencze, a mely a czigány 
munkásságát és ügyességét dicséri. 

A teknővájó czigányt munkája miatt a ha¬ 
tóság is jobban kíméli, nem üldözik agyon, 
mint gyakran a futó czigányt. Ha nincs mun¬ 
kája, koldul. Mivel tőle nem irtóznak annyira, 
szívesebben adnak neki alamizsnát s így vala¬ 
hogy csak eltengetheti az életét. 

A teknővájó czigány hánykódásának, nyo-
moruságának csak az az oka, hogy nem jut 
elegendő fához. 

Nem kerül ledöntés alá elég nyárfa, a mi¬ 
ből a czigány dolgozhatók. Ezért 10—20 czi-

cány-család kóborol faluról-falura, az egyik 
uradalomtól a másikhoz. Könyörög, rimánko-
dik, hogy jó pénzért hadd vághassa le az út-
menti nyárfákat, a melyekből szívesen, szor¬ 
galmasan készítik a teknőt. 
" Ha végre sikerül fához jutniok, sátort ütnek, 
fejszéjükkel ledöntik a fát, kinagyolják teknő 
alakra. Azután szaluval kivájják s végül vonó¬ 
késsel szépen simára dolgozzák a teknőt. 

Nem kell nékik mórőrúd, mérték. Szemmér-
tékkel bámulatos biztonsággal alakítják készít¬ 
ményeiket. 

Mikor már 20—30 aarao tárgyat megkészí¬ 
tettek, kocsira teszik s elviszik a legközelebbi 
vásárra. Addig az asszonyok házalnak a szom¬ 
széd falukban egy-egy teknővel, melenczóvel. 
Ilyenkor van pénze a czigánynak. Mindjárt 
jobban öltözködik, bocskort, csizmát, ruhát 
vesz. A korcsmában literszám hozatja a bort, 
a mivel a földmíveseket jó szívvel, emberséges 
érzéssel megkínálja, 

A fa egyszer csak elfogy. A teknőket elad¬ 
ják. A pénzt elköltik. Azután 4—5 hétig ótlen-
szomjan ismét közsógről-községre keresik a 
fát, a miért az uradalmak kifejlett üzleti ér¬ 
zékkel nem valami gavalléros felfogással, igeu 
borsos árakat szoktak kérni: úgy, hogy a sze¬ 
gény czigány alig nyer valamit. 

A teknővájó czigány igen érdekes, eleven 
észjárású nép, a magyar ember soha sem volt 

./*;-

LEDŐNTÖTT NYÁRFÁK. 

SZALUVAL FINOMÍTJÁK A TEKNŐT. 

A kétemeletes főgimnázium-épület két szárny¬ 
ból áll; az egyik az István-útra, a másik rész 
pedig az Abonyi-utczára néz, mely utóbbi a 
hatalmas udvart két részre, egy nagy torna¬ 
udvarra és egy kisebb gazdasági udvarra osztja. 
Mind a két udvarnak külön kocsibejárata van. 
A külön nagy bejárati kapu az intézet tágas 
előcsarnokába visz, melyből az utczai és az 
udvari szárny folyosói és az emeleti folyosók¬ 
hoz vezető széles kétkarú főlépcsők ágaznak el. 

Összesen huszonkét tágas és világos tan¬ 
terem van, a nyolcz osztály s a természet-
rajzi és termószettani előadások számára, 
ezenkívül van még az intézetben két nagy 
rajzterem, megfelelő számú szertár, labora¬ 
tórium és tanári szoba. Az első emeleten 
vannak az igazgatósági irodák, a tanácskozó 
terem, a szülői értekező szoba, a tanári könyv¬ 
tár és olvasószoba. A földszinten van az ifjú¬ 
sági könyvtár, az olvasószoba és az intézeti 
orvos szobája. Az udvari szárny végén a nagy 
tornacsarnok, a hozzávaló szertár, öltöző, 
mosdó és tanári szobával. 

A termek előtt emeletenként végigvonuló 
folyosó kiszélesedő részei az osztályokhoz tar¬ 
tozó mhatárakul szolgálnak. Az utczai szárny¬ 
hoz csatlakozó egyemeletes épületrészben az 
igazgatói lakás és az intézeti szolgák lakása 
van elhelyezve. 

Az épület középponti gőzfűtéssel, szellőzte-

vele szemben faji ellenszenvvel. A faluban 
még bizonyos népszerűsége is van. 

Kaposvár vidékén a teknővájó czigányok 
igen élelmes disznókereskedőkké nevelődtek. 

Sági János. 

HÁROM ÚJ KÖZÉPÜLET AZ ERZSÉBETVÁROSBAN. 
A főváros belső területén lévő üres telkek 

rendkívüli drágasága folytán az újabban szük¬ 
ségessé váló középületeket kezdik a főváros 
külső területére, leginkább a Városliget tájé¬ 
iára építeni. 

A VIL kerület Istvánmezőnek nevezett ré¬ 
szén legújabban három középület létesült 
«gymás tőszomszédságában: a VII. kerületi 
külső állami főgimnázium az István-útón, a 
magyarországi reformátusok székház- (konvent) 
épülete az Abonyi-utczában és a magyar ki¬ 
rályi postásaltisztek Otthona a Bálint-utczában. 

E középületek legnagyobbika az István-úti 
állami főgimnázium, a mely most az őszön 
nyílt meg az István-úti és Abonyi-utczai 
2200 négyszögméter nagyságú telektömbön, 
közvetetlenül a Jézus Szent Szivéről nevezett 
zárda szomszédságában. Az új gimnázium épü-
íe.Hre évek óta nagy szükség volt, mert a 
különben jóhirnevű s nagyon látogatott iskola 
helyiségei ideiglenesen több Damjanics-utezai 
bérházban voltak elhelyezve. 

A PUTRIK ELŐTT. 

TEKNŐVÁJÓ CZIGÁNYOK. 



418 VASÁKNAPI ÚJSÁG. 20 , SZAMM909. 56. KVFOLYAM. 

A VII. KERÜLETI KÜLSŐ FŐGIMNÁZIUM ÚJ ÉPÜLETE AZ ISTVÁN-ÚTÓN. 

téssel, villamos világítással, villamos órákkal, 
telefonnal és a pedagógia és egészségügy 
minden kellékével föl van szerelve. Lesz az 
új gimnáziumnak az Abonyi-utczai rész felől 
egy nagy kiterjedésű iskolai jégpályája, melyet 
ez év őszére rendeznek be. Ugyancsak az 
Abonyi-utczai részre tervezik a horvát fiúk 
internátusát. Az épületet Korb és Giergl mű¬ 
építészek tervei szerint építették. A költségek 
770.000 koronára rúgnak. Az új középiskolát, 
melyet Tímár Pál igazgató vezet, jelenleg 
1200 diák látogatja. 

A magyar királyi postásaltisztek és szolgák 
Otthona az iskola közvetlen szomszédságában 
épült. Az Otthon tizenkét évvel ezelőtt kelet¬ 
kezett, mint postásaltisztek szerény asztaltár¬ 
sasága. Ma a fővárosból közel ezer tagja van 
az Otthonnak és ahhoz, hogy saját házra 
tudott szert tenni, nagyban hozzájárult Kossuth 
Ferencz kereskedelmi miniszter jóindulata, a 
ki lehetővé tette a nagyobb szabású építkezés 
megkezdését, a melyet a múlt évben be is 
fejeztek. Az új Postásotthon kétemeletes épület, 
melynek földszintjén nagy, tágas előcsarnokba 
lépünk. Ezután következik a nagy olvasóterem, 
jobbra a könyvtárterem, mely két társalgó¬ 
szobába és az egyesületi vendéglőbe nyílik. 
Az egész első emeletet egy hatalmas kiterje¬ 
désű, karzatos tánczterem foglalja el. Itt tartja 
próbáit és hangversenyeit a postás altisztek 
kitűnően szervezett fúvós zenekara, mely 
hazafias ünnepeinken gyakran szerepel. A má¬ 
sodik emeleten a vidéki postás altisztek ven¬ 
dégszobái vannak. Az egész épület 185,000 
koronába került. 

A harmadik nagyobb középület a magyar¬ 
országi reformátusok székháza, mely az Abonyi-
utcza 21. szám alatt lévő Saroktelken épült. 
A modernizált román stílü kétemeletes szék¬ 
ház földszintjén és a souterrain helyiségben 
a középponti konventi iroda, a református 
országos közalap, az árvagyám- és nyugdíj¬ 
intézet, a levéltár és könyvtár, végül a kon¬ 
venti tanácskozóterem nyert elhelyezést, hol 
a hírlapíróknak külön emelvényük van. Az 
első emeleten egy hatszobás bérlakás van. 
Ugyanitt van a díszes zsinati nagyterem 2íi' 
ülőhelyre berendezve. A nagyterembe külön 
lépcsőház visz, a hallgatóknak három karza¬ 
tuk van, a hírlapírók itt is külön emelvényt 
kaptak. A második emeleten BaKxa Lajos dr. 
konventi előadó lakik. A székház telke és 
építkezése — Hajós és Villányi műépítészek 
tervei szerint - - a román stilü berendezéssel 
együtt 525,000 koronába került. Az épület 
már át van adva rendeltetésének s a református 
konvent már itt tartja tanácskozásait. 

Markó Miklós. 

A HÉTRŐL. 
Fényes Annuska. A színpadnak egy igen meleg 

szívű poétája, Barrie, a kinek két darabját, az 
Egycnlőség-et és a Vén leányok-sA minálunk is 
óriási sikerrel adták, ezelőtt két esztendővel egy 
komédiát írt, a melynek egy fölnőtt kivételével 
csupa gyerek a szereplője. A londoni bemutató után 
maga Barrie a következőket irta egy angol színházi 
folyóiratba: 

— Soha darabot olyan kedvvel nem írtam és 
soha előadást olyan nyugodt lélekkel nem vártam, 
mint ezt. És pedig azért, mert az a meggyőződésem, 
hogy igazán játszani csak a gyermek tud. A gyer¬ 
meknek lelki szükséglete a játék és a színész mű¬ 
vészete ennek a legtöbbünkből kiveszett lelki szük¬ 
ségletnek a — reminiszczencziája. 

Az új angol drámaírók Shaw óta szeretnek saját¬ 
ságos dolgokat mondani, de a ki csak ilyennek vette 
a Barrie nyilatkozatát is és végignézte a Király 
Színház legújabb darabjában, a János/eá-ban egy 
kilencz esztendős leányka színpadi produkczióját, 
bizonyára meg kellett hogy változtassa a Barrie 
őszinteségéről alkotott véleményét. Az angol dráma¬ 
író egy hatalmas argumentumot kapott — Nagyvá¬ 
radról, mi pedig egy ritka jelenséget, egy ritka és 
szenzácziós élményét úgy a gyönyörködő, mint az 
elmélkedő hajlandóságunknak. A színre lép egy 
rózsás arczú, sugárzó kék szemű kis szőke gyermek 
és mint a szerepe szerint középpontja a darabnak, 
vezet egy egész előadást, játszik, énekel, tánczol, sőt 
még hegedül is a színjátszó művészetnek olyan 
készségével, gazdagságával és a mi mindennél több, 
olyan őszinteséggel, a hogy csak az tudhat, a ki — 
komolyan játszik, vagyis azzal a naivsággal, a me¬ 
lyet a tiidatosság csak - - megközelíteni képes. 
A mit színpadi átérzésnek vagy beleélésnek neve¬ 
zünk, a felnőtt szülésznél, ha még oly igaz művész 
is, mindig egy munkának az eredménye, már pedig 
tudvalévő, hogy a művészi produkczió tisztasága 
nem tűri a munka nyomát. A gyermeknek nem kell 
dolgoznia, hogy játszani tudjon, neki ez élvezet, a 
minthogy nem kell kétkedéssel birkóznia, hogy a 
mesékben higyjen. A gyermek játéka tehát komoly 
dolog és ha a játéknak eredendően gyermeki ké¬ 
pessége rendkívüli mértékben van meg benne, 
vagyis talentum, nagyon megérthető, hogy a játék 
hivatásos területén, a színpadon szinte csodálatosat 
tud produkálni. Ez a természetesség vagy legalább 
is megmagyarázhatóság külömbözteti meg a csoda¬ 
gyermektől, a ki a gyermeki léleknek és gyermeki 
vágyaknak idegen területen mutat megmagyaráz¬ 
hatatlan készséget, mint például a zenében vagy a 

matematikában. Innen van, hogy a kis csokijai 
Fényes Annuska j átékos művészetét káprázó szem¬ 
mel és álmélkodva ugyan, de minden nyugtalanító 
érzés nélkül ólvezziik. Mert a játék igazában a gyer¬ 
mek birodalma, és természetes, ha ennek az ország, 
nak iá vannak kiválóságai és feiedelinei. 

•K 
Rcczept-háború. Az az inkább széles, mint mély 

«reczept-panarna», a mely most konfliktusba keverte 
a budapesti munkás betegsegítő-pénztárt a gyógy¬ 
szerészekkel, bizonyára igen érdekes fejezete az 
emberi hiúság könyvének. Tudvalevőleg az történt, 
hogy egész tömeg pácziens nem orvosságot kö¬ 
vetelt és kapott a patikákban a reczeptjére — a 
melynek az árát a segítő pénztár fizeti — hanem 
pipere-szereket, szappant, parfümöt, szépítő kenő¬ 
csöt, hajfestőt. A gyógyszerészek azzal védekeznek, 
hogy kénytelenek voltak belemenni ebbe az üzletbe, 
mert a reczeptek tulajdonosai gorombáskodtak ve¬ 
lük és fenyegetőztek. Nem a mi dolgunk megálla¬ 
pítani ennek a mentségnek az értékét, mi készség¬ 
gel elfogadjuk és szólni nem is erről akarunk. Mert 
van ennek az egész dolognak érdekesebb momen¬ 
tuma is. És ez az, hogy minden reczept mögött ter¬ 
mészetesen egy betegségnek kell állania, a melynek 
a meggyógyítására az orvosságot rendelték. Hami¬ 
sítani mindent lehet, nemcsak a reczeptet, hanem 
a betegséget is. Néhány hónappal ezelőtt egyetlen 
egy belügyminiszteri rendelet száznál több hiva¬ 
tásos szimulánst tiltott ki a főváros területéről, 
mert a beteg-játszásnak ezek a művészei ebből a 
művészetükből éltek, vándorolván egyik kórházból 
a másikba. A kórházi kvártély és koszt kedveért az 
orvosságot is lenyelték, úgy okoskodván, hogy a mi 
a beteg embernek használ, az egészségesnek se árt¬ 
hat. Ezt csak annak a bizonyságául hoztuk föl, 
hogy reczeptet betegség nélkül is lehet szerezni. 
Egy ügyes szimuláns a doktort is megtévesztheti. 
Föltehető tehát, hogy a parfümre és illatos szappa¬ 
nokra váltott reczeptek egy része is így született. 
Szimulánsok ügyességéből és doktorok megtéveszté¬ 
séből. De bajos, sőt lehetetlen föltenni, hogy így 
szerzett reczept lett volna valamennyi. A reczeptek 
nagy, sőt nagyobb részét kétségtelenül valóban beteg 
emberek számára irták, a kiknek azonban nagyobb 
volt a hiúságuk, mint a mediezina hasznában való 
bizodalmuk. Már most igazán érdekes dolog lenne 
kinyomozni: mi történt ezekkel az emberekkel; a 
kik fenaczetin helyett liliom-szappant vagy kinin 
helyett tejkrémet, púdert, hajfestó't használtak? 
Föl kell tenni, hogy — meggyógyultak, külömben 
a reczeptekkel való üzérkedésnek ez a fajtája nem 
válhatott volna olyan népszerűvé. Eégi mondás, 
hogy az ember nem tudhatja, mitől hízik. Talán a 
kikutatott eredmények statisztikája még hasznos 
fölfedezésekkel is szolgálhatna — az orvosi tudo¬ 
mánynak ! 

-K 

A Browning. A «problemák>> kedvelőinek hatá¬ 
rozottan finom és kiadós falatot juttatott a nagy-
korona-utczai eset. Egy házmester, a ki összeveszett 
a feleségével és a kinek eszét vette az indiilat, min¬ 
denképen embert akart ölni és pisztolyból lövöldö¬ 
zött azokra, a kik gyilkos szándékában akadályoz¬ 
ták. Jött rendőr is, de a rendőrnek nem volt lőfegy¬ 
vere egész addig, a míg egy kereskedő egy Brow¬ 
ning-revolvert nem adott neki. Sőt nem volt azután 
sem, mert a rendőr nem tudott bánni a komplikált 
fegyverrel. Nem merte tehát használni, hanem visz-
szaadta a kereskedőnek azzal, hogy lőjjön vele ő 
a dühöngó're. A kereskedő lőtt és az ember golyó¬ 
val a mellében, véresen roskadt össze. Elvitték a 
kórházba, a kereskedőt pedig — a rendőrségre. Hi¬ 
hető, hogy nem lesz semmi baja, de az eljárást meg 
kellett indítani ellene és ezzel a leggyönyörűbb 
probléma bokra termett meg azok előtt, a kik sze¬ 
retnek az ilyen bokrok árnyékában elmélkedni. 
A házmester csak a rendőrre lőtt, tehát csak a 
rendőrnek lett volna joga, sőt kötelessége leteríteni, 
illetve ártalmatlanná tenni. A rendőr azonban ezt 
a kötelességét nem teljesítette, hanem teljesítette 
más, a kinek nem volt joga hozzá, mert ő nem 
rendőr. Ha a rendőr tudott volna lőni a Browning¬ 
gal, bizonyosan lőtt is volna, de — mint kijelen¬ 
tette — nem a mellébe a garázda embernek, a mi-
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vei megölheti, hanem a levegőbe, hogy megijeszsze, 
vagy a lábába, hogy ártalmatlanná tegye. A keres¬ 
kedő tehát nem oda lőtt, a hova a rendőr lőtt 
volna, de viszont nem-bizonyos, hogy a rendőr is 
nem oda lőtt volna-e, a hova a kereskedő ? Annál 
kevésbbé bizonyos, mert hiszen nyilvánvaló, hogy 
nem igen tud bánni a fegyverrel. Igaz, hogy épen 
ezért nem is lőtt, de igaz az is, hogy a lövésre szük¬ 
ség volt, mert a házmester is lövöldözött. A rendőrt 
tehát kötelességmulasztás vádjával lehetne illetni, 
de nem lehet, mert a raja hárult kötelességet elvé¬ 
geztette mással, a kinek ezt módjában volt teljesí¬ 
teni, míg neki nem. Hogy a kereskedő nem elég 
szabatosan járt el, ez igaz lehet, de nem bűne neki, 
mert hiszen ő nem rendőr. Az okoskodást még 
lehetne minden nagyobb elmemegerőltetés nélkül 
folytatni akár oldalakon keresztül, de szívesen le¬ 
mondunk róla, mert csak azt akartuk dokumentálni, 
hogy a «problemák» termelése vagy fejlesztése nem 
tartozik a legnehezebb mesterségek közé. A mit jó 
lenne megjegyezni, a körkérdések hivatásos tenyész¬ 
tőinek. 

* 

Jövendőmondás. Eötvös Károly, vagy a hogyan 
nevezni szokták: a vajda, a ki a magyar elmének 
és a magjar humornak kétségtelenül egyik leg¬ 
gazdagabb képviselője, a héten elkísérte Bánffy 
Dezső bárót Szegedre, maga is nagy beszédet tar¬ 
tott és ebben a beszédében a többek között a követ¬ 
kező kijelentést tette: 

— Azt kérdezik, hogy most már mi fog jönni a 
politikában? Ezt senki se tudja. Én se tudom : de 
megmondom 

És mikor elült a viharos derültség, mely erre a 
sajátságos bevezetésre támadt, a vajda valóban 
nagy buzgósággal nekilátott a jövendőmondásnak. 
A jövendölés mindig kedves szórakozásuk volt és 
maradt az embereknek és a mint a jóslás megszűnt 
professzió lenni, egyre szélesebb körökben lett nép¬ 
szerűvé. A politikában különösen nagy rá a hajlan¬ 
dóság, a mi érthető is, mert hiszen a politikusnak 
a mesterségéhez tartozik, hogy a jövendőbe is lás¬ 
son. Egy elmés franczia államférfiu egyszer egész 
komolyan ki is jelentette, hogy: 

- Mi sem könnyebb, mint a politikát meg¬ 
jövendölni, mert a történelemből tudjuk, hogy a 

dolgok mindig az események logikája szerint tör¬ 
ténnek. 

Mikor azután megkérték : mondja hát meg, hogy 
mi fog történni ? — elmosolyodott és így felelt: 

— Sajnos, ezt már nem tehetem. Mert én, fáj¬ 
dalom, csak a magam logikája szerint tudok gon¬ 
dolkodni és következtetni. 

Talán ez az oka annak, hogy a politika sok 
passzionátus jósa között a legtöbb csak a retros¬ 
pektív jövendőmondással, a visszafelé való jóslással 
foglalkozik, a minek megint két fajtája van. Az 
egyik, a naivabb és vakmerőbb, mikor az előre¬ 
látó férfiú valamely esemény bekövetkezése után 
így szól: 

— Nem vagyok meglepve. Én már két év előtt 
megmondottam, hogy így lesz. 

A másik a szemérmesebb és egyben ravaszabb 
augurnak meg ez a formulája: 

— Tudtam, hogy igy lesz, de nem akartam szólni. 
Pedig megmondhattam volna! 

Eötvös Károly a jövendölésnek nehezebb művé¬ 
szetét választotta. Ő előre jósolt. De tehette, mert 
elméssége megtalálta azt a formulát, a mely őt 
mindenesetre födözi. Mert vagy megtörténik, a mit 
jövendölt, vagy nem az történik. Ha csakugyan az 
találna történni, joggal vághatja ki: 

— Megmondottam! 
Ha pedig nem az történik, hanem más vagy épen 

az ellenkezője, akkor is teljes joggal hivatkozhatik 
rá, hogy: 

— Kijelentettem őszintén, hogy nem tudom, 
mi lesz. 

Szóval a jövendőmondás csakugyan nem olyan 
nehéz, sőt nem is kétséges mesterség. Csak jól 
kell — megalapozni. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Magyar elemek a német költészetben. Hein-

rich Gusztávnak néhány év előtt az Akadémia 
ünnepi közülésén felolvasott ily czímű tanulmánya 
most külön kiadásban is megjelent az Olcsó 
Könyvtár-bán. Ennek a témának feldolgozására 
senki sem hivatottabb Heinrich Gusatávnál, a ki 
egész élete munkáját a magyar és német iroda¬ 
lom kölcsönhatása kutatásának szentelte s e téren 
alapvető munkásságot fejtett k i Tanulmányában 

megtalálni - - bízvást mondhatjuk — mindent, a 
mi a kérdés körébe tartozik. Felsorolja azt a pár 
adatot, a mi a középkori német irodalomban a 
magyarokra vonatkozólag található, fölemlíti Bánk 
bán történetének XVI. századi német feldolgozá^sait, 
egy-két magyar tárgyú, német művet a XVIII. szá¬ 
zad végéről, aztán a XIX. századi irodalommal fog¬ 
lalkozik, a mikor már sokkal gyakrabbi és nagyobb 
szerepet játszik a magyar a német irodalomban. 
Legbővebben a dolog természetéből folyólag Lenau-
val s életének és költészetének magyar vonatkozá¬ 
saival foglalkozik; ez a rész maga egy külön ~kís" 
tanulmány s a legjobb dolgok közé tartozik, melye¬ 
ket Lenauról magyarul irtak. Kellő bőséggel tár¬ 
gyalja azután a Lenau körül virágzott osztrák 
irodalomnak azokat a költőit, a kik a magyarokkal 
foglalkoztak műveikben : Württembergi Sándor 
grófot, Beck Károlyt, Hartmann Móriczot s végül 
azokat a törekvéseket, melyeket a magyar iroda¬ 
lomnak a németekkel való megismertetésére egyes 
lelkes fordítók, Kertbeny, Dux Adolf és mások 
tettek a negyvenes évek vége óta s a melyekkel 
nagynehezen mégis csak bevitték Nemetországba 
azt a tudatot, hogy Magyarországban is van számot¬ 
tevő irodalom. Heinrich Gusztáv tanulmánya na¬ 
gyon jó összefoglalása a fölvetett kérdésnek, világos, 
pozitív módon és lehető teljességgel tájékoztat 
mindenről, a mit ez ügyben tudni érdemes. 

Petőfl-könyvtár. Ez a sorozatos vállalat, mely a 
Petőfi-ház égisze alatt jelenik meg s eddigi kötetei¬ 
ben selejtes dolog mellett néhány jóravalót is adott, 
most új sorozatot bocsátott ki; négy új kötetet, 
melyek mindegyikének tagadhatatlanul megvan a 
maga értéke. Valamennyi között legérdekesebb 
ránk nézve az a kötet, a mely Meltzl Hugó Petőfi-
tanulmányait gyűjti össze. Meltzl Hugó a kolozs¬ 
vári egyetemen a német filológia tanára volt, a leg¬ 
érdekesebb egyéniségek egyike a mi szürke és 
egyszínű szellemi életünkben; nagy, de rendszer¬ 
telen tanultság, geniális vonásoknak hóbortos szer-
telenségekkel való egyesülése, független, kíméletlen 
és harczias szellem, nietzschei temperamentum, 
Nietzsche lángesze nélkül. Egyéniségének, úgy 
mondják, a tehetséges fiatal emberekre szokatlan 
hatása volt, mint minden egyéniségnek, ha tarta¬ 
lom is van benne. Kétségtelen nagy tehetsége a 
maga szertelenségei miatt úgy ellobbant, mint a 
gyertya lángja, mélyebb nyomot csak egy-két volt 
tanítványa lelkében hagyott. Irodalmi mű nem sok 
maradt utána s a mi maradt is, nem adja hű képét 
sem tudásának, sem képességének; arra nagyon 
nyughatatlan volt, hogy nagyobb művekben fejezze 
ki magát Petőfinek fanatikus rajongója volt s róla 
irott tanulmánya írói hagyatékának legértékesebb 
része. Ezeket - - ö t kisebb-nagyobb tanulmányt, 
megszerezve egy Meltzlről szóló emlékezéssel, tar-
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talmazza a Petőfi-könyvtár új kötete. Ezekben a 
tanulmányokban sok a naivitás között mély megér¬ 
tésből és átérzésbó'l fakadó gondolatok villannak 
meg, a melyekért érdemes mindenkinek, a ki Petőfi 
egyéniségét önmagában öntudatossá akarja tenni, 
foglalkozni velük. — A vállalat többi köteteiben 
Szabadság, szerelem czímen az egyik szerkesztő, 
Ferenczi Zoltán közli két nagyobb tanulmányát 
Petőfi és a szabadság eszméje s Petőfi és a nő 
czímen, Endrödi Béla Petőfi és Arany levelezését 
fejtegeti sok szeretettel, kissé fiatalosan, a negyedik 
kötet végül Petőfiné Szendrcij Júlia költeményeit 
és naplóit közli, melyeket Bihari Mór állított össze. 

Verőfény. «Jókedvű irások»-nak nevezi Kapus 
Sámuel a maga novellás könyvét s jókedvben iga¬ 
zán nincs is hiánya. Huszonkilencz novella van 
benne s mind vidám tárgyú és hangú, a derűs ellá-
gynlástól kezdve az egyszerű asztalközi adomán át 
a bohózatos karrikaturáig. S valamennyin érezni, 
hogy a szerző jókedvében írta, első sorban a maga 
s szűkebb köre mulattatására, mely hálás is lehet 
neki érte. A történetek a vidéki élet képét tükrözik 
vissza, kisvárosi urak, katonák, parasztok, vándor 
színészek a hőseik, szüreti, névnapi stb. más ha¬ 
sonló mulatságok az alkalmaik. A jókedv bennük 
nem mindig marad meg az izlés korlátai között, a 
tréfák nem mindig találnak czélt, a humoristaság 
nagy veszedelmét, hogy minden áron élezés akar¬ 
ván lenni, néha izetlenségbe téved, nem kerüli el 
szerzőnk sem. De a fődolog: az erőltetés nélküli 
vidámság megvan benne, a maga milieujét, a Szi¬ 
lágyság életét jól figyelte meg és ügyesen rajzolja s 
ha nem talál is sok eredeti, új tipust, az nem csupán 
az ő hibája, hanem azé a szűk életköré, a melyben 
mozog. Az a benyomásunk róla, hogy talentumos 
ember, a kinek életviszonyai nem adták meg a 
módot, hogy talentumát irodalmi színvonalra fej-
leszsze. Mulattatni azonban így is tudja az olvasót, 
a ki nem rósz májjal nyúl könyvéhez s a mai 
fanyar világban ez is olyan érdem, a melyért érde¬ 
mes foglalkozni könyvével. 

A választási reformról ír t levelek. Claude Til-
lier számunkra meglehetősen félreeső franczia író 
volt, sem genialitása, sem korára való hatása nem 
akkora, hogy okvetlen szükségünk volna vele meg¬ 
ismerkedni. Hazájában sem hagyott maga után 
mélyebb nyomokat, ha a maga korában volt is 
bizonyos tekintélye, ma már alig emlegetik, legfel¬ 
jebb a századközépi irodalom kutatói. Hogy mégis 
rövid idő alatt másodszor történik most róla em¬ 
lékezés, azt egy magyar bámulójának, dr. Kara-
fiáth Máriusnak köszönheti, a ki tavaly Béni bácsi 

czímű regényét, most pedig a választási reformról 
szóló leveleit fordította le s adta ki. Ez az utóbbi 
munka, bármennyire felszinen van most a tárgya, 
nem épen aktuális ránk nézve; politikai pamflet, 
a mely a maga korának, az 1840-es évek Franczia-
országának íratott, a Lajos Fülöp király alatti poli¬ 
tikai és társadalmi rend ellen fordul s ezzel szem¬ 
ben állít fel ideális követelményeket. Van benne 
sok általános eszme, komoly és mélyen járó fejtege¬ 
tések a vagyoni czenzusról, a titkos szavazásról 
stb. — az egészet emelkedett ethikai felfogás hatja 
át, gondolatai a negyvenes évek doctrinair libera¬ 
lizmusának szelleméből valók. Mi ránk nézve azon¬ 
ban mindez alig egyéb elméleti értékű ideológiánál, 
a mi viszonyaink annyira mások, a közbeeső idő¬ 
ben annyira megváltoztak a felfogások s annyi 
Tillier előtt még ismeretlen tapasztalatot tettek a 
nemzetek a választási jog dolgában, hogy a franczia 
író tételeinek nagy része teljesen kívül esik a 
választói jogról ma érvényes eszmék és eszmeáram¬ 
latok körén. 

TJj könyvek. 
Magyar elemek a német költészetben. Irta Hein-

rích Gusztáv. Budapest, Franklin Társulat. (Olcsó 
Könyvtár 1523—1524. szám); ára 40 fillér. 

Pető fi-könyvtár : Meltzl Hugó Petőfi-tanulmá¬ 
nyai. — Petőfiné Szendrey Júlia költeményei és 
naplói. Összegyűjtötte Bihari Mór. — Petőfi és 
Arany levelezése. Irta Endrödi Béla. — Szabadság, 
szerelem. Irta Ferenczi Zoltán. — Budapest, Ku-
nossy, Szilágyi és társa. Mindegyik kötet ára l '20 
korona. 

Veröfény. Jókedvű írások, írta Kapus Sámuel. 
Zilah ; ára 4 korona. 

A választási reformról irt levelek. Irta Claude 
Tillier. Francziából fordította, bevezStéssel és jegy¬ 
zetekkel elláta dr. Karafiáth Márius. Budapest, 
Benkő Gyula könyvkereskedése; ára l 60 korona. 

EGYVELEG. 
* Vilhelmina hollandi királynőről azt írja egy 

angol folyóiratban egy hollandi hölgy, hogy nagyon 
szereti az ékszert. Már fiatal lány korában, nyáron, 
mikor a tengerparton nyaraltak, nap-nap után 
bejárt egy ékszer-boltba s tömérdek apróságot vásá¬ 
rolt össze anyja nagy boszuságára. Euháit mind 
odahaza, Hollandiában csináltatja s varrónői hasz¬ 
talan kérik, hogy alkalmazkodjék a divathoz. «A1-
kalmazkodjék a divat hozzám !• — szokta mondani. 

Fehér és zöld a kedves színei, csak nagy rikán rész 
fel kék ruhát. 

Kitf t l i tetés. Őfelsége dr. Vittorio Serravallo triest-
barcolai gyógyszerésznek a Ferencz József-rend lovae¬ 
keresztjét adományozta. 

Női k a l a p - b ő r ö n d ö k b e n és coupé-bőröndök-
ben nagy raktárt tart Papek Józset bőröndös és finom¬ 
bőráru készítő, VIII., Rákóczi-ut 15. Árjegyzéket di 
talanul-küld. 

D i a n a sósborszesz mint háziszer kapható az 
egész országban. Köztudomású, hogy bedörzsölésekre 
a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hűsítő. Az összes 
fodrászüzletekben fejdörzsölésre és borotválkozás után 
arezfecskendezésre az urak használják. A fájdalmakat 
azonnal csillapítja. Masszírozásra általánosan minden 
házban csakis Diana sósborszeszt használnak. Egy 
üveg 44 fillér. 

A közf igyelmet fel kell hívni arra a körül¬ 
ményre, hogy a haj festésre használt szerek között 
igen sok olyan van, melyek fémeket tartalmaznak, 
tehát ártalmasok. Czerny I. Antal Tanningene haj¬ 
festőszere nemcsak teljesen ártalmatlan, hanem ki¬ 
tűnő, hosszan tartó festőképességgel bír, miért is 
Tanningene egyike a legkeresettebb hajfestőszereknek. 
A kozmetika szerei közül a keleti rózsatej, a fog¬ 
ápoláshoz szükséges Osan, valamint a Fritsch-féle 
napraforgóolajszappan és Coca fogpaszta a leginkább 
használt szerek. 

Új pénz tá rcza . Csángó Henrik bőröndösruester 
(Budapest, Múzeum-kőrút 3.) egy darab bőrből ké¬ 
szített igen czélszerü, tartós és tetszetős pénztárczát 
hozott forgalomba, melynek ábrája a hirdetési rovat¬ 
ban látható. Ára 3 korona. 

Számta lan elismerő levél bizonyítéka annak, 
hogy a Kálmán-féle szab. Biborpaprika a legjobb. 
Árjegyzéket ingyen küld Kálmán József paprika-
nagykeieskedő Szeged, Dugonics-tér 16. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Háromszéki 

SZOTYOBI-NAOY JÓZSEF 1848 49-iki honvédfőhadnagy, " 
állami tanitóképzőintézeti tanár 79 éves korában 
Budapesten. - - SCHWELL TITUBZ 48-as honvédfő¬ 
hadnagy 89 éves korában Bezdánban. — Losonczi 
LOSONCZY ÖDÖN nyűg. kúriai biró, a Lipót-rend 
lovagkeresztese, Komárommegye törvényhatósági 
bizottságának tagja 68 éves korában Budapesten. -
PHILLIPP KÁBOLY Windischgraetz Lajos herczeg ura¬ 
dalmainak jószágigazgatója, a sárospataki római 
katolikus egyház fó'gondnoka, Zemplén vármegye 
törvényhatósági bizottsági és Sárospatak nagyköz¬ 
ség képviselőtestületének tagja 65 éves korában 

Csíkos -
Koczkás -
Shantung-
Arműre - Selyem 
an Seidenfabrikt. Henneberg Ín Zürich. 

és (fHcnnebergf'Selvem l K 
35 f.-töl félj- bérmentve 
és vámmentesen Minta 
postafordultával. Megren¬ 
delések bármily nyelven 
c» o intézendők: o «• 

A Bor- te JUthion-taruJmu 

Salvator-
forrás 

kitűnő sikerrel hasznalutik 
vesebajoknál, • húgyhólyag bán 
talmainal és kösz vénynél, aczukor-
betegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatású t 

em««iU«t4' 
TtllM» UilUt 
ftrütir títttatj L utf. 

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

FOGAKÉI 
Aranjfogkoronák, aranyhidak és mindennemű kaucsuk 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távolítása fölösleges. Tartós porcelán- és arany-tö¬ 
mések. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielégittelnek, megvárhatják. — Ménekéit árak. 

Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. Xenfelrt D. fogorvos vnlt twhn. assistense. (Lift.) 

Síi a A legkipröbáltablb s a bel-"és 
külföld legelső tekintélyei, vala¬ 
mint sok ezer orvos által ajánlott 
táplálószer egészséges és bélbajos 
gyermekeknek és felnőtteknek. 
Nagy táplálóértéke vin, előmoz¬ 
dítja a csont és az izom fejlődé¬ 
sét, szabályozza az emésztést és 
használata olcsó. 

húrom tithoü 
Paradisia 

• - -

készítmény 

Marmora 

Az előkelő hölgy¬ 
világ a r c k r é m é 
4 korona. :: :: 

Az arcon láthatat¬ 
lan r izsvirág pú¬ 
der, fehér vagy test-
szín (naturelle) régi 

6 korona. 
mandulaliszt, ked¬ 

velt mosdópor 
, szappan helyett, 
™3 korona 50 fillér. 

Egy kísérlet meggyőzheti. 
M, & Mme, Gzartoryski 
kozmetikai intézet, cs. és kir. föherczegi udv. szállító, 
IV., Váczi-utcza 12. szám.j 

BUDHPEST 

JOBB SELYEM a svájczinál ] 
nem létezik! 

Kérjen mintákat tavaszi és nyári újdonságainkból 
ruhák és blúzok szániára : Ottoman, Liberty, Cotolé, 
Crjre de Chlne, louisine, Taflettas, Monssellne 
120 cm széles, méterenként l kor. 20 üli. -tol kezdve feke¬ 
tében, fehérben, egy- és többszínűben, valamint hím¬ 
zett blúzok és rnhák batistfaól, szövetből, vászon- és 
selyemből. Csakis garantált szolid selyemkelmét árusítunk 
közvetlen magánfeleknek bérmentve és elvámolva 

a házhoz. 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U. 24. (Svájci.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító. 

Lássa, igazi élvezetem 
csrészen szabadon és melyen lélegzetet tudok Tenni. És ezt azóta bírom, 
mióta ahhoz szoktam, hogy reggel és este rendszeresen Fay-féle valódi 
.sodeni ásvány-pastillakal has. náluk. Ezfk nem engednek semminemű 
elnyálkásodást. köhögést, sem srmniiiirniü alkalmatlan melléktfinetekel 
lábrakapni és úgyszólván valóságos jótéteményt képeznek számomra. 
Minden gyógyszertárban, drogueriában és ásványvizkereskedésben kap¬ 
hatók dobozonkint 1 K 25 f.-éit. Vezérképíisdoség Ausztria-Magyar¬ 
ország részére : W. Tll. (inntzert, Wien. IV/1, Grosse Neugasse 27. 

Steckenpíard-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan = 

: : a bó> részére. : : 

feje 
W perez alatt a legmakacsabb 8 -_ -j.„j„„. 

Beretrrfts Tamás gyógyszerész Kispesten 

ne tétovázzék, hanem 
- használjon azonnal 

migráint és fejfájást elmulasztja. Ara l TtOTOna 20 fillér. — 
Berctvás-pastillátT 

•* T - — _ i k vk f 11 t 9 . Kapható minden gyógyszertárban. 
* * * * * * Orvosok által ajánlva. — Három doboznál ingyen postai 

p 
do 
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Sárospatakon. - WEKTHEIMEB JAKAB Hontmegye 
törvényhatósági bizottságának tagja 58 éves korá¬ 
ban Ipolyságon. - - Tolnaszentgyörgyi és bereghi 
PÁLBTÍ JENŐ betétszerkesztó'-biró 59 éves korában 
GaJgóczon. — HEFNBB JÓZSEF nyűg. számtartó 89 
éves korában Pécsett. — SALAMON ANTAL posta- és 
táviró-felügyelő 44 éves korában Kolozsváron. — 
VADÁSZFY JENŐ közalapítványi erdó'tanácsos, pilis-
maróti erdó'gondnok 04 éves korában Pilismaró-
tön. — ÚRBAN DEZSŐ ófehértói református lelkész, 
Szabolcsinegye törvényhatósági bizottsági tagja 37 
éves korában Ofehértón. — EEICHABT EMIL a Dana 
biztosító-társaság nyűg. igazgatója 69 éves korában 
Budapesten. — FARKAS JÁNOS nyűg. széki görög¬ 
katolikus esperes-plébános, szentszéki ülnök 82 éves 
korában Szék községben. - - Knoti KOVÁCS BÉLA 
pénzügyi segédtitkár, kataszteri helyszinelési becslő-
biztos 37 éves korában Pozsonyban. - - Aszódi 
PODJIANITZKT ELEMÉR báró Budapesten. — FERENCZ 
ENDRE máv. műszaki hivatalnok 48 éves korában 
Palotaújfalun. — EILL JÓZSEF Hont vármegye nyűg. 
kir. tanfelügyelője 71 éves korában Ipolyságon. 

BODROGI DÉNESNÉ nyűg. szinésznő 68 éves korá¬ 
ban Nagyjókán. — EÖTVÖS GUSZTÁVNÉ, szül. Szorg 
Terézia 60 éves korában Pécsett. — Tápiószent-
mártoni DÖMŐK EBZSÉBET, a nagyenyedi polgári 
leányiskola igazgatója 49 éves korában Nagyenye-
den. — Özv. kis-csoltói KAGÁLYI NÁNDOBNÍ, született 
Czékus Adél 86 éves korában Budapesten. — KAFT 
GÍULÁNÉ, szül. aszupataki Hencz Irén 36 éves 
korában Csornán. -- Özv. pribéri JANKOVICH LA-
JOSNÉ szül. jeddi Fejér Terézia 87 éves korában 
Budapesten. — Özv. SZABÓ KÁBOLYNÉ szül. Csiky 
Hóna 56 éves korában Nagybocskón. — Urbanói 
és benyói BENYOVSZKY FERENCZNÉ szül. szendrői 
Geöcze Mária 67 éves korában Nagykemenczén. 

Szerkesztői üzenetek. 
Az anyai szív. Ez a költemény annyira közismert, 

hogy csak igazán kitűnő fordítás tehetné indokolttá 
közlését. Ez a fordítás azonban nem több jóravaló, 
közepes dillettáns-munkánál. 

Élet-halál. Az utóbbi eshetőség vált be ; a papír¬ 
kosárba kellett dobni. 

Feminizmus. Ezt a mégis csak nagy terjedelmű 
kérdést egy rövid versben elintézni, ahhoz különb 
költői hivatottság kellene. 

Múlt és jelen. Lepereg az élet. Sok szó, kevés 
költői tartalom, egyhangú sorok lassú pergése. 

Lelkem bálváuya, te. Szeretnék stb. Petőfi-után¬ 
zatok, egy eredeti vonás nélkül. 

Paripánk a Halál. Az utolsó csók. Másvalaki hang¬ 
ját ellesni, modorát utánozni, értelem nélkül, — ez 
bizony nem nagy mesterség. • 

Nem közölhetők továbbá: Kitagadva. Örök remény.— 
Vágyam. A pásztorlegény búja stb. — Tradiczió. -
Be furcsa az ember. Ó én édes Istenem stb. - - A 
vadászat. A boldogság. Ha. Az emberek. — A lélck-
orvos. — Hazamegyek. — Lantom. 

SAKKJÁTÉK. 
2641. számú feladvány Dr, Gold Sámueltől, New-York. 

SÖTÍT. 

Most jelent me<i: 

» b c d e f g h 

Az 1909. évi 
ADÓTÖRVÉNYEK 
A: adótörvények egyedüli kiadása, mily a lör-
uéinji'k szöveyén kínul a törvények javaslatának 
állultinos indokolását s a képviselőház és főrendi¬ 
ház pénzügyi bizottságának jelenlését is közli. 

Jegyzetekkel ellátta 
Dr. MÁRKUS DEZSŐ 

a m. kir. dirin kisegítő bírája. 

Világos indái és a harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A 16-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Nem bizzák a bárányt a farkasra. 

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

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

Tartalom: 
Iici'e:i'li's. kr egyenes adók reformjának alapelvei. 

(.Min. Indokolás és a képviselőház pénzügyi bizolt-
si:;;iii;]k jelentése.) 

1909 V. t -ez. A földadókalaszter kiigazításáról és a 
liilil.-iiln százalékának niegállapitásárúl. 

1909: VI. t.-cz. A házadóról. 
1909 • VII. t.-cz. A tőkekamat és járadékadóról. 
1909: VIII. t.-cz. A nyilvános számadásra kötelezel! 

vállalatok kereseti adójáról. 
1909: IX. t.-cz. Az általános kereseti adóról. 
1909. X. t.-cz. A jövedelemadóról. 
Í909: XI. t.-cz. A kőzadó kezeléséről. 
Í909: XII. t.-cz. A közszolgáltatások egyesített keze¬ 

léséről. 
Betűrendes tárgymutató. 

Külön kiadásban megjelentek: 
1. Az általános kereseti adó — A jövedelmi adótör¬ 

vények egy főzetben. Ára 3 korona. 
2. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti 

adója. Ára 1*2U korona. 
Kiadja a Franklin-Társulat Budapesten. 

Kaphatók: 
LAMPEL K. KÖNYVKERESKEDÉSE 

(Wodianer F. és Fial) r. t. 
Budapest, VI. kér., Andrássy-út 21. szám 

és minden könyvkereskedésben. 

ÉN CSAK 

DIANA SZAPPANNAL HOSAKSZOH, 
mondják Európa összes hölgyei és urai, mióta meggyőződtek arról, hogy 

1. a Diana-szappan lemossa az összes 
pattanást, 

2. lemossa az összes szeplőt, 
3. lemossa a vörös foltokat, 
4. eltünteti a bibircsókot, 
5. fehéríti az arczbőrt, 
6. finomítja a kezeket, 

7. ápolja a bőrt a hideg szél és napsugár 
ellen, 

8. megakadályozza a karbunkulus és fu-
runkulus képződését, 

9. eltünteti az orr körül tartózkodó 
mitessereket. 

10. lemossa az arcz- és kéz-izzadtságot. 

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

Egy nagy darab Diana szappan \ kor. r,o fiII. Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli 
használatra) l kor. .">() f Hl. 

Egv üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbórrel együtt 
- " ' - " ,r..KA.. ,.^_„„ ., sál.^a s z j n i , e n ) \ kor. r>O íill. kor. T>0 f Hl. (fehér, rózsa, vagy 

l 

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

ERÉNYI BE LA gyógy szerész Budapest, Károly-körutS. 
•» i „ ,1 _i • „ :.. fVk>»fliilArtrkct*í\*f»I utánvóf to l í^'/L: i"iynltctiL- \ ww 

(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.) 
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MARGIT GYÓGY¬ 
FORRÁS 

Beregmegye. 
gyomor, belek, húgyhólyag a különösen a légzö-
siervek hnrutos bántalmainál igen jó hatású még 
.'. .'. akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .'. .-. 
Megrendelhető: É D E S K U T T L.-nél Budapesten és 

a forrás kezelőségénél Munkác.'on. 

e 
9m 

s 
használjon eredeti Karpáti-féle 

* BENZOETEJ-CREMET 
"̂« inert ez az egyedüli ideálja kéz é.s arcz&nomitó, csodála* 

« t o s a n eltüntet, szeplöt és minden bőrtisztát-
= lansagot. = 

• ^ Ára utasítással l korona, 6 doboz rendelésénél bérmentve 
küldi az egyedüli készítő : K á r p á t i J á n o s gyógyszer-

w ' tára A r a d i . RnesteR kapható Török J.-nél Király-u. 12. 
w Török S. operagyogyt. Andrássy-nt, Dr. Egger gyógyszer¬ 

tára Váczi-körát, Nemda Nándor drogériája Kossuth Lajos-
M. :::: utcza. —Utasítást díjtalanul küld a készítő. : : : : 

ICHENBERG 

» * * * * * 

GYÓGYHELY 
Stájerország. 

Klimatikus gyógyhely. Nyári üdülőhely. 
Javalva van a légzőszervek idült hurutjai, izzadmá-
nyok, elkérgesedés, tuberkulózis (csakis kezdő. 
vagy idült, elhatárolt stádiumban), tüdötágulat, 
astlima, érelmeszesedés, szivbillentyübaj, skrofu-
losis, hólyaghurut, köszvény és csuzbántalmak, 
nöibajok, idegbántalmak esetén és lábbadozásnál. 
Tékéletes jgyogyeljárás minden indikáczió esetén. 
Világhírű gyógyforrások. Idény: május 15-töl 
szeptember 30-ig. — Prospektusokat küld és min¬ 
den felvilágositassal szolgál a Fürdőigazfratósiig. 

Gallérok és febérnemüek legszebben tisztittatnak a 

„Ki lós" Nagygőzmosodában 
Weinberger Aladár 

Budapest,Rottenbiller-utca 3O. 
Gyűjtőknek és viszonttisztitóknak nagy árengedmény. 

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

Angol bőrbutor 
renoválása saját műhelyemben. 

készítése, 
festése és 

Ebédlő-
székek, 

Iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

Ülőbútor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Ssékátala-
kitások. 

PÁRISI 6RILLIANS KIRÁLY 
Budapest, VII., Ér zsebet, kör üt 34. 
Ajánlja a mai kor legjobb ékszerutánzatait, 
mint: modern brosokat, gyűrűket, fülbevalókat, festi-
:: :: két, karkötőket, nyak- és óralánczokat. :: :: 

fártfi vUiii/kiállliás tOrand fríxt 19OO. 

Kwizda-féle Resütiitions-fluid 
mosóviz lovak számára 

Szóvédjegy, czimke éa csomagolás védve. 
Egy üveg ára 2 E 80 f 
40 év óta az udvari- és verseny 
istállókban van használatban na 
gyobb strapáknál elő- és utoerő-
sitonl, inak merevségénél, 
stb. az idomitagnál kiváló 
munkára képesíti a ló vak át 

Kwixda-féle 
Restitutions - fluid 

csak a mellékelt 
védjegygyei va¬ 
lódi. Képes ár¬ 
jegyzéket ingyen 
és bérmentve 

Főraktár: Török JOZSC1 gyógy¬ 
szerész, Budapest, Király-u. 14 

és Andrássy-ut 26. 

UJdonsáffl Törv. védve. 

penz-
tárcza 

Vidékre utánvéttel. 
3 darabnál portómentes. 

"REKORD" 
Hf~ elszakíthatatlan. ~9QI 

ÉRT darab bőiből. 
Apró pénznek külön mélyedés. 

3.- korona 
kizárólag1 csak a készítőnél 

Csángó Henrik bőrdíszműves 
Bpest, Mnzenm-körnt 3. sz. 

BLOUS -ALJ 
és princesse ruhák nagy választékban. 
Mosó tennisz-ruhák 10 frt-tól i'eljebb. 

KEICH HENHIK 
Budapest, Egyetem-utcza 9. — Saját műhely. 

CHINA-BOR VASSAL 
kiállítás 19O6. Legmaffaiab* kit unt. 

E rCs l t i ne r gyengélkedők, vérszegények és 
lábbadozók számára, étvágygerjesztő, ideg-
1Í666 erősítő és verj avité szer. 
Kitűnő (i. 5009-nél több orvosi vélemény. 

J . SERRAVALLO, Tri .s te Barcola. 
Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 

á K 2.60, egész literes üvegekben á K 4.80. 

:: Kizárólag1 eredeti, legjobbaknak elismert :: 

angyal" 
gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NOVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. 
Választékkftldemények, kedvező lemezesére fölvétel. Ár- él 

lemezjegyzék ingyen és bérmentve. 

LBRICH L. 
nyerges és bőröndöa 

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

raketek 
és labdák 

elsőrangú 
angol gyártmányok. 

ANGOL SPOBTCZIKKEK 
Football, Golf, Póló, 

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

WESZELT ISTVÁN 
angol sport-, gummi- és aczélám "d-

Budapest, IY,.Yáczi-iiteza 9, 
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Törvényileg védett 
NŐI KALAP-BŐRÖND 
vízmentes barna vitorlaváezonnal bevonva, 4 fé¬ 
nyezett keményfa védő léczczel, nlekel earokvé-
dővel, nlokel zárral és erős tehénbör fogóval. 
46 cm hosszú, 36 cm széles, 32 cm magas, 2 kalapnak t K 
51 , < 40 « « 36 t « 3 « 8 1 
56 « « 46 « t 38 « « 4 t 9< 

Törvényileg védett 
COUPÉ-BORÖND 

;nt.s bírna vitorlavászonnal be-
\ fényezett keményía védölécz-vonva,_* ™ n í ' „ , , „ M « v v , l t nickel zár-

részére 

(S « 
10 « 

Vidékre megrendelések után¬ 
véttel j . , _ ' l « « II « •• TCIC(-.'I es/KozoiiecneK. : 

PAPEK JÓZSEF böröndös és finom bőráru készítő 
dalest, VIII., Kákóozl-nt 15. B. Árjepjzék bérmentve dlest, 

Legolcsóbb bevásárlási forrás 
saját készitményü 

nap-és esernyőkben; 
egnagyobb válaszlék eredeti franczia 

reform-fűzőkben, 
melyeket mérték szerint is készítek. 

nap- és esernyőgyár Budapest, Ki 
rály-n. 16. és Deák Ferenc-u, 18. 

Anyák óvjátok gyermekeiteket a hátgerinczelgörbüléstöl!! 

Nincs többé elgörbült test! 

Tur f 
Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok által aján 
lőtt Orthopad-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 müintézetemben a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá: 
egyenestartók, járókészülékek, mülábak és mükezek, 
cs. és kir. szab. KELETI-féle sérvkötök, haskötők. 
Új! Gummi - görcsérharisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬ 
közök. — Képes árjegyzék Ingyen és bérmentve 
W T V T T T orvos-sebészi műszerek és 
A.UAJ.CJJ..I. c l . gummümk-gyára : : : : 
Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17. szám. 

megtartására legbiztosabb szer 

rv T 

vagy RIZSVAJ, 
(törv. védve) 

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

Hatása biztos és gyors. 
A leghíresebb bel- és külföldi 
bőrgyógyászok és kozmetiku¬ 
sok által kipróbált szer. — 
Sohasem avasodik; teljesen 
ártalmatlan, mely az éretlen 
rizs tejnemü nedvéből ál-
l i t tatik elő. l nagy i M l a r a 

3.50 K. Egy darab szappan 
l 50 K- lOkoronásmegrende¬ 
lést bérmentve küld a magyar¬ 
országi főraktár: T ö r ö k J . 
evócvszerlára Budapest, Ki-
rály-utczal2.sz. ,Dr.Biró 
evoeyszertára Kolozsvár, Má¬ 
tyás király-tér. — Szétküldés 
naponta (diskréten) a TÍlág 

minden városába. 

Betegtoló-kocsik 
rokkantak és lábbadozók 
számára. Utczán és 
szobában leendő haszná¬ 
latra. Jótállás mellett a 
legjobb kivitelben, eredeti 
:: gyári árban szállit :: 
írni nrni [ orvossebészi mii-
rVCtuCi 11 J. és kütszergyáros 
Bpest, IV., Koronaherceg-ii. 17. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. :: 

BLÚZOK 
FAIUDI LÁSZLÓ 

costum éa pongyolák — 

Öu fis kézitá5K(i 
pénz-, szivar- és levéltárcza 
külöulegességeket állandóan 

raktáron tart 

CSÁNGÓ bőrdiszmű-készitő 
Budapest, IV., Mnzenni-körut 3. 

Páratlan és csodás hatású arczszépltő és 
finomító a Földes-féle 

Margít-créme 
főúri körökben használt készítmény. Zsirtalan, 
ártalmatlan, rögtön szépít. Az egész világon kap¬ 
ható l és S koronás tégelyekben. Mar ît-gzap|)an 
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 ::::: 
PÖLL>ES KELEMEN gyógyszerész Aradon.' 

••iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiniiii^ 
Vegyi tisztítás, ruha- s ^ 

^^^^= festés, g őz mosás 
czimü ismertető füzetet bárkinek bérmentve 

küld Haltenberger Béla, Kastsa. A.A.A.A.A.A. 

m V^W^H v^ , 

Á R P Á D ' FORRÁS 
természetes alkalikns sósgyógyviz. Gyomor- és bél-
hnrutuál, a légzőszervek hurntos háiitalmai-
nál, gyomorégésnél és mint nyálkaoldó első¬ 
rangú gyógyvíz. A seltersi, gleiehnnbergi és luhat-
schOTÍtzL vizeknél hatásosabb. Főraktár Waklkampf 
és Görög czégnél, Budapest, V., Zoltán-n. 11. 
• • 11 •! Kútkezelöség Nagyvárad. •• ti ci 

megnyílik május hó 15-én. 
K á r o l y i M i h á l y g r é f tulajdona, Hevesmegyében, vastimsós 
fiirdűkkol és hidcgvizj;yó};yiiitézettel, égvéuyes kénes savanyuviz, 
természetes aizen- és vastartalmú vizekkel. Kiváló jó hatása i d e g - , 
v é r - , g y o m o r - és m é h r a j o k n á l , g y e n g e s é g n é l is¬ 
meretes. Tiszta, enyhe hegyi levegő ; sport; kirándulásuk. Modern 
kényelemmel berendezett szállodákban 173 szoba áll a vendégek 
befogadására, kitiinö élelmezés mérsékelt árak mellett Évad május 
lo-tól szept. végéig; a fó'évad június 21-től augusztus20-ig tart 

Fürdőkabinok és folyosók gőzfűtéssel vanná ellátva. 
Prospektussal és 
készségesen szolgál a 

bárminemű felvilágosítással 
fiirdöigazgatóság 

Az elő- és utóévadban a lakások 50 száza 
lékkai olcsóbbak az állandó vendégeknek 

Gyermekek elismert legkiválóbb tápszere 

a Phosphatine Faliéres, 

Kapható minién gvÓK7*s«rtárbaa. 
Egy nagy doboz ára 3 kor. 8O fillér. 
Főraktir: Z O L T Á N B É L A gyógyszertára 
Budapest, V., Szabadság-tér (N. Korona-u. sarok) 
Érdeklődőknek ilgmertetől'Uzeti díjtalanul 

A LEGTÖKÉLETESEBB 
FOLTTISZTITÓSZCR-fl 

5 OLYAN 

Leijtökéletesebli 
aicztisztitó- és srépitő-szerek 

minden arczot ttdlt, frissít és szépít 
KRIEONER-fele 

Törvényesen védve 
Bieplöt, málíoltot, rinczot, p»tt«nA«t bUtoMn eltáToUt 

Kemcsak hutekban, h»nem u egéw tilágon kői-
k«dT«ltaégn«k örvendenek. — Főraktár: 
Korona-gyóffTtái Bpeet Kálvin-tei 

PoMal 0étk. n»punt». 

NEM ROBBAN 

FOLTOT 
NEM HflGY 

SZflGfl 
NEMMflRflO 

Solvan ruhát tisztit. 
Solvan bőrkeztynket tisztit. 

Solvan csipkeblousokat 
tisztit. 

Solvan bútort tisztit. 
Solvan szőnyeget tisxtit. 

Kapható: Budapesten ég vidéken 
minden nagyobb diogueriában (fii-
szerkereskedésben) és divatáruüzlet¬ 

ben és az ebedül! gyártónál: 
PLTJSS JÓZSEF és TASSA 

ozé?nél, Budapest , v n . , 
Károly-körút S. Ara: egész 
üveg 11O fiUér, fél üveg 8O fillér. 

negyed üveg 5O fUlér. 

A „Titania" 
gyorsgó'zmosóyép 

i i ~ i _ _ i minden mosogé-
í e ln lmUl pej,bárD.elyko„-
kurrenciiáhoi tartozzék (olya¬ 
nokat is, méh ék nagy lirmáfal 
és piaczi reklámmal hirdet-
tetnek) ; 

hófehérre harmad annyi 
időben, mint azelőtt ; a f'hérnemiit eddig 

el nem ért módon ; 

megtakarít L5 V í 
OLCSÓ de jó. 
Sok ezer áll üzemben és ngvan-
:: ennnyi az el ismerőié vél. :: 
tf Próbára is. ~ M 
Ti tan ia - mángor ló . 

17-féle 

ohitsch-Sauerbrunn 
Stájerország. 
Vasnt, posta és távira. 

Diatetibns terepkúrák. — Kitűnő ivóvíz. — Villany¬ 
világítás. — Liftek. — Modern csatornázás. — Állandó 
fürdőzenekar s hírneves triestini vonósnégyes közreműködésével. 

Teljesen újonnan átalakítva. 
Császárfórdő, modern berendezett vú-

pyÓRyintózet. 
Styrlafürdö, újonnan installált 

lürdök. 
El ismert gyógyhely gyomor, bél, ma] 
I'B vesebajokcal, cbron. székrekedés, hámor-
rhoidák, epekő, elbizás, cznkorbetegség, csnz, 
torok- és gégehnrntnál, szívbajoknál. Karls-
b»d és Kar lenbad forrásainoz na-

«onló gyógyforraaot. 

ban 2— :t 
keményfa-
heneerrcl, 
mindenár-
fokozatban 
35 K-lól 

feljebb, öl 
_ évi jótállás 

T i t a n i a - f o r r ó f a e s a r ó . 
elsőrendű paragummi henKer-
nl ProsDtktusok, plakátok és 
rsferencziák iogyeu. Képvise¬ 

lők kerestetnek.,, 
T I T A N I A - M Ü V E K 
W e l s , Felső-Ausztria áO. sz. 
GyárUnak különl«gesség«k 
gyanáot : mosógépeket, Ukar-
mány-föllesztőket, vetögépe-
kel, szénagereblyéket, szegees-
fecskendökel, külóniőket, stfc. 
Résiletfizetések suresen ea-

gedlelnak ____ 
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R Ó Z S AT E J 
kitűnő teint-ápolószer 2 K 
fiatalos üdeséget kölcsönöz a bőrnek. 
halzsamszappan hoziá 60 t. f»gápol«i száj-

m K 1.76, fogpor 88 f. 

TANNINGENE 
Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 

Sotétszőkére, barnára és feketére 

ANTON J. CERNY, Wien, 
XVIII. Cár l I.nd wig-str. 6. Lerakat I. Maxmilianstr. 0, 

Haktár : gyógyszertárakban, parfümériákban Mb. 

Rozsnyay vasas ctiina bora, 
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬ 
kor, neurasthenia eseteiben. Egy 
Vi literes üveg ára 3.5O kor. 

A Rozsnyay-féle 
vasas chiua bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül¬ 
múlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszertárban. 

Továbbá a készítőnél: 
Rozsnyay Mátyás gyógyszer¬ 
árában Aradon,-Szabadság-tér. 

AB előkelő hölgyek csak a 

CRÉME 
ILLAT :: 

:: 

CUI 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¬ 
pest, Andrássy-nt 84. gz. — Kapható azonfeliil Karlsehmaroff 
— L M , Neruda, Molnár és Moser és ütasi utóda drogueriákban — 

természetes égvénye* 

SAVANYÚVIZ. 

Akkor ne hasz¬ 
náljon mást, 

mint a legjobb¬ 
nak általában 

elismert — 

Akar-e 
szép lenni? 
Rogátsy-féle magyar pipere-boraxot, 
a melytől rózsás, üde, selymes arczbőrt nyer, eltünteti 
» ránozokat, szeplűt, májfoltot, pattanásokat, stb. 
/V)«Sf »*s* í / í i » i* / f / nem nélkülözhetjük, mert 

I X y/ltl f f f f l o / e í e t a legkeményebb talaj¬ 
vizet is megpnhitja. Kiváló háziszer torok-, szemgynl-
ladás, izzadás és szájbűz ellen. A fogak fehérítése és 
épentartása tekintetében bámulatos hatással bir. Mint 
univerzális háziszer gyermekápolásnál és háztartás¬ 

ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 
— Egy dobóit ára 30 é* 75 fillér. —— 
Rogatsy-féle borax-crém l K, borax-»zappan 8O f. 
borax-ponder l K 2O f., borax.fogkrém 5O fillér. 

ROGÁTSY KÁLMÁN drogériája, 
Budapest, VIÍ., kér., Rákóczi-út 1O. szám. 

ÍOMOK ARANY 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból czementtel vagy mészszel készült 
falazotégla, tetöcserép, járda és padlólap stb. 
dr. Gaspary rendsz. szerint előállítva. Dr. Gas-
pary kézi vagy erőhajtásra berendezett 
gépem vagy formain a legkülönbözőbb 
arnfcltan. A 228. számú ismertetési brosúra 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. Leipziger Cementíndustrie. Dr. Gagpary 
& Co. Markranstadt Leipzig mellett (Xémetoruig) 

Cs. és kir. ndv. szállító 
:: porczellángyáros :: 

Budapest, V. 
Dorottya-u. 14 

Bel- és nni>/i7pl]án iivíí 
külföldi r

I U I l l ' l C l l a u i U 'C8 
Legújabb képes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

^s ang°l fayenceok. Legnagyobb választék étkező-, kávés-, teás- és mosdó készletekben, hasz-
nálati és dísztárgyakban. Saját poroz ellángyár Budapesten. •» i» «» «> •» ,, , , , , 

A l a p i t t a t o t t 1854. évben. 

l 

IMHIHBBHIHi^^^M^^^I Magyar ember csak magyar ásványvizet igyék! 

1%/I"«1 m / d ¥» €Í d ^ Ó 11A7T71 T forgalmi és kiviteli részv.-társ. 
lfj_«flj y d l d » V d l l y VI£í Budapest, V., Báthory-utcza 5. 

Kizárólag természetes magyar ásványgyógyvizet hozunk forgalomba. 
Egy liter viz ára palaezkcsere mellett: 

Borszéki Boldizsár, idült gyomor¬ 
baj ellen _ _ _ _ _ _ 34 fill. 

Borszéki Fokút, az ásványvizek 
királya, köszvény ellen _ _. 28 « 

Borszéki Kossuth, vérszegény¬ 
ség ellen _ _, _ 28 « 

Bodoki Matild, alkális savanynviz 28 « 
- ^ - Kérdezze meg az orvo- + f » » m A a v A t A a á f i i r & n v i r i v sát és megrtudja, hogy a * B m M J S Z B l i B B a& v a n y VÍZ 

Baross, vesebaj ellen _ _ _ 28 fill. 
Borhegyi, hugyliajtó_ _ _ 28 « 
Bflliolti, üditő viz _, _ _ 28 « 
Elöpataki, sárgaság ellen 34 « 
Felsőrákost Mária, légcsöhurut 

ellen _ _ . . _ _ _ 28 « 
Hargitaligeti, üditő ital _ „ 28 « 

Horgász, étvágygerjesztő™ _ 28 lill. 
Kászpni-Fökat (Salutaris) jód és 

lilhiiimtarialmu _. — 28 « 
Répáti, égvcnyes ásványvíz „ 3Í « 
Szekely-SeJters, idült gyomor¬ 

bajok ellen..., _ __ _. „. 28 « 
Sztojkai, czukorbetegség ellen 3 i « 

gyógyhatású és kellemes ize össze nem - ^ . 
hasonlítható a mesterséges ásványvizekkel. ^ * 

Magyar ásványvizeinkkel a külföld majdnem összes gyógyvizei pótolhatók. 

RETICULE 

CSAT 

Telt kebel elérésére, 
Szép keblei szerez¬ 
ni, ma már nem ké¬ 
pez titkot ,1 hölgy¬ 
világ i'líiti, a mióla 
a . IMlulesOi i -

eiitalesi(ke-
leli labdacsok) 
csodálatos ha¬ 
tása ismeretes. 
Ezek a nilulák 

valóban 
azon tulaj¬ 
donsággal 

bírnak, 
_ , hogv a 

keblet kifejlesztik, megszilárdítják 
és újjáalakítják, ép ügy a nyak és 
vállosontok öregeit megszüntetik 
az álul, hogy a kebelnek kecses 
teliséget kölcsönöznek a nélkül, 
hogy a derekat kibővítenék. A 
kelet i pi lulák főleg keleti nö-
rénykivonatokból készülnek s az 
ártalmas arzéntól teljesen mente¬ 
sek. Hatását nem szabad hasonló 
czélú más külső vagy belső hasz¬ 
nálatra szolgáló szerrel összeté¬ 
veszteni. Egy több mint 20 évi 
eredmény a í ' i lu les Orienta-
l e s hírnevét megerősítette annyi¬ 
ra, nugy ágy a fiatal leánynak, 
mint az asszonynak az fgyedttlt 
eszköze arra, hogy telt s szilárd 
kebelre tegyen szert. Könnyű és 
diskrét kezelés, tartós eredmény 
már 2 havi használat után. Egy 
iivesreosk* használati utasítással 
6.43 kor., utánvéttel B.75 kor. Fő¬ 
raktár Budapesten Török József 
VL, Király-utóm 12. Prágában 
Fr. Wittek & Co.Wasiergasse 19 

+Soványság. + 
Szép telt alakot; gyönyörű keb¬ 
let 6—8 hét alatt érhetni el a 
törv. védett «Bnsteri»> nevű 
arany éremmel (Paris 1900, 
Hamburg 1901, Berlin 1903) Ui-
tűutetett orientális erőporunk 
használata által. 30 fontnyi hí¬ 
zás biztosi Iva. Ártalmatlan. Fel¬ 
tétlen rtális, nem szédelgés. 
Sok elismerőlevél. Dob^z hasz¬ 

nálati utasítással 2 marka. 
Postautalványon v. utánvéttel 
(portó külön) Hyglenlsolie* 
Institut D. Franz Steiner 
k Co Berlin 57. Königgrátzer-
strasse66. Budapesten kapható: 
Török Józsefnél. Király-u 12 

HERZ EMMA 
ö cs. és kir. Fensége József föher-
czegkamarai szállítója, liománki-
rályi jubileumi érem tulajdonosa. 
Grand l'rix nagy aranyérme és ke¬ 
resztje. Kitüntetve orsz ipare^ye-
sülét diszérmevel, továbbá London, 
Bécs, Budapest. I'écs, Milánó, liu-
.•.-.•. karest stb. stb. .-.•.•. 
Első magyar aranyhimzo telepe 
Bpest, Deák Perencz-n. 17. 
Ajánlkozik legmüvcszieHebb kivitrlti, 
mindennemű arany, ezüst és 
selyemMmzések, kuiönöntin 

= ZÁSZLÖIC, = 
zászlószalagok és templomi 
be rendezések kénzitcKére stb. 

Rajzokkal díjmentesen sznl^ál. 

Zólyom - megye. 
(Vasúti állomás). 
Felsőmagyarorsz. 

n ő i 
SZLIflCS 

u^v«Mnvirau JAU1 

f ü r d ő j e . A kontinens egyedüli vasas hőforrása. A z idény 
m á j u s 1 5 - t ő l s z e p t e m b e r v é g é i g t a r t . A saját 
kezelés alatt álló Kadvinszky-féle épületek házcsoportjában (két 
legmodernebbül berendezett, 1 2 0 l a k ó s z o b á t magába fog¬ 
laló szálloda, melyek közül a BR1STUL 1902-ben teljesen újon¬ 
nan lett felépítve, e házban lakik dr. Griinwald kir. tan., orvos 
és ilr. Herczeg Irma a TaulTer-klinika v. orvosa is ; e g y csa¬ 
l á d i v i l l a , e g y é t t e r e m ) a folyó évben is a következő 
kedvezmények nyerhttők: 1. Élőidéin május 15-tőljúnius ITi-ig. 
2. •4()°/o árkedvezmény ügy az elő- mint az utóidé") alatt. Lakás-
megrendeléseket és mindennemű tudakozódást azonnal elintéz a 
Itadvánszky-házak gondnoka: K ö r ö s e k P á l , Szl iács . 

•v-v. 

A jelenkor legkiválóbb bőrfinomitó 
találmánya a 

Dévényekből készalt 
kristályszeríi 
massza, a 

A bor 
felületét nem 

oxidálja éa nem sár-
gitja, mint,a zsirus kenő¬ 

csök. Ellenben fehéríti, üdévé én 
bársonysimává változtatja. Kapható min-

eu drogériában. Próbatégely 50 f. n. üvegdoboz 
3 K Mappán l , púder l K. Fórakt. Bp. Bari BB-utcza 81. 

LOHR MÁRIA 
* * * * Ezelőtti KBONFUSZ. * * * * 

Csipke-, vegyészeti tisztító és festé»eii 
intézete. Gyai-j VIII..Baro».-nto»a 85. 
Fiúküzletek: IV., Eskii-út 6, VI, An.lrá««y-út 16, 
VIII, JózKl-korút 2, IX, Calvin-tér 9, V, Harmln-

ezad-ulcia 3, VI, Teréz-kOrúl 8». 

Gyógyhely 
teaeri-ín 

és 
teageri-ínrdo 
Zala-megyében 
Posta, távirda és 
telefon helyben. BALATONFÜRED 

Fürdöidény május 3O-tól szeptember hó végéig-
JAVALLATOK: 

Szívbetegségek, érelmeszesedés, a a f t j M S t S J a SSS * 
bélhuriil, idült obslipatio. máj- és lépbántalmak, női bajok és idegbánlalmak. <» •» i» •» «> «• 

GYÓGYESZKÖZÖK: 

Természetes, szénsavas fürdők, t6"? íen^-.t*? " í ^ 4 ' | ¥ w í k - .Iíóké"' 
vi.uu.1 gavo_ e s szologvogyiuod. Gyógytorna és masz-

szazs. Szórakozásról gondoskodra van. Gyógyterem, olvasótermek, sétaosarnok árnyékos sétinvok. lom¬ 
bos park, fenyvesliget, térzene, naponkint szinielöadások. hetenkint táncimnlatság, télacsolnakáiis, 
kirándulások, lawn-tennisz. €l> t l ) tts ,„ «» 

Vasúti állomások: Zfijgt^y*!.^ 
nyel menettérti jegyek. — Lakásmegrendelesek előleg beküldése mellett Lingl Valérián ftirdo-
igazgatohoz intezendolt. A Balatonfüredi ásványria, mely mint étrendi vfi is idén ked.elt, 
szétküldése a tnrdoigazgatoság állal történik. Prospektust kívánatra díjmentesen kttld 

a ftirdőigazgatóság. 

21. SZ.1909.Í56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, MÁJUS 23. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Bgyetem-ntoza 4. 

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

aiAfí c • ( Egész évre _ _ 18 korona. A tVilágkronikái-vul 
Előfizetési 1 F é l é v r e _ _ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
feltételek : ( Negyedévre _ _ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a posteilag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

MISTRAL. 
N A G Y ÜNNEPET ülnek május végén Fran-

cziaországban és az ünnep még ben¬ 
sőbb, még lelkesebb a déli részen; a 

természet csodás szépségeivel tündöklő föld¬ 
közi tengerpartok által övezett Provenceban, 
hol a mithoszszal a görög és római emléke¬ 
ken át kapcsolódik össze a középkor és a hol 
a Troubadourok lágy nyelve zengett. 

Eitka ünnep! Élő költőnek állítanak szob¬ 
rot és élő költő művének ötvenedik évfordu¬ 
lóját ünnepli nemzete! Ki ez a 
boldog halandó, kit élte alko¬ 
nyán mint halhatatlant ünne¬ 
pelnek ? 

Mistral, a Provence költő¬ 
királya. Neki emelnek Arlesben 
emléket, az egykori római fóru¬ 
mon és az ő epikai költészeti 
remekének, Miréionak (francziául 
Mireillenek) jubileumát ünneplik. 

Meghatva és a lelki öröm által 
felmagasztalva fogadja Mistral a 
hódolat és szeretet megnyilvánu¬ 
lásait. Örömét és boldogságát 
azonban nem az ünneplés, ha¬ 
nem az a tudat okozza, hogy a mi 
előtte, mint ifjú előtt álomkép 
gyanánt lebegett: az valóságra 
vált Újjászületett Provencenak 
elhanyagolt, lenézett, a nép alsó 
rétegeire szorítkozó nyelve és 
újjászületett a nép, melyet ha¬ 
gyományainak, erkölcseinek, szo¬ 
kásainak, mint az ősöktől reá 
háramlóit szent örökségnek meg¬ 
becsülésére való tanításával lel¬ 
kes költők és irók: élükön Mist-
rallal, nemzeti méltóságának pol¬ 
czára emeltek 

Mistral 1830 szeptember 8-án 
látta meg a napvilágot Maillane-
ban, Arlestól, a régi gall Rómá¬ 
tól, hol nagy Constantin császár 
is szeretett lakni, nem messze 
eső faluban. Gyermekévei itt foly-
**« le, a birtokát művelő atyá¬ 
nak patriarchális házában és a 
nép fiai között. Provence hagyo¬ 
mányai, szokásai, erkölcsei, a köz-
aép által beszélt nyelv • szeretete 

annyira áthatották a £ú. lelkületét, hogy azok 
közép és jogi iskolai tanulmányai alatt sem hal¬ 
ványultak el, sőt a provencal költők közt elő¬ 
kelő helyet elfoglaló egyik tanára művének 
olvasása végleg felébresztette benne azt a lel¬ 
kes elhatározást, hogy életét népe és szülői 
nyelve felvirágoztatásának szentelje. 

Abban az időben, midőn a császárság ha¬ 
talma a franczia köztársaságot a második al¬ 
kalommal is letörte, kezdte Mistral annak a 
művének megírását, mely neki az örökhirt 
szerezte. Majd nyolcz évig tartott, míg lelke 

MISTRAL. 

álmait életre keltette és 1859-ben Avignon-
ban Miréio czímű epikai költeményét provokál 
nyelven 12 énekben közzé tette. 

Vajmi egyszerű ennek a műnek tárgya. Egy 
szegény kosárkötő fiának, Vinczének és a Fa-
labrego-bértanya (más di Ealabrego) gazdája 
szép leányának, Miréionak szerelme. A leány, 
kinek szülői ellenzik a szegény fiúval való 
házasságot, titokban eltávozik az apai házból, 
hogy Santes-Maries templomába menjen kö¬ 
nyörögni a három szent Máriához, hol mint 
kedvese monda, ha bánat éri, vigasztalást fog 

találni. Nem is csalódott. Craun, 
Provencenak ezen puszta, köves 
síkságán át vezette ötét útja, me¬ 
lyen napszúrás éri és félholtan 
érkezik a bucsújáró helyre, hot 
a Szent Máriák látományai kö¬ 
zött halálos ágyához siető ked¬ 
vesétől és szülőitől elbúcsúzva, 
elnyeri az örökélet boldogságát. 

Ámde Mistral ez egyszerű tör¬ 
ténetéből hatalmas művet alko¬ 
tott. Leszállt népe szellemébe, 
annak múltjába és megelevení¬ 
tette mindazokat a változó saját¬ 
ságokat, melyeket hazájában a 
természet felmutat és mindazo¬ 
kat a tulajdonságokat, melyeket 
a néplélek magában rejt. 

Műve egyszerre híressé tette. 
Lamartine Provence Homerjének 
nevezte őt. Más iró azt mondja 
a műről, hogy abban «oly fényes, 
a lelket oly megragadó képek 
vannak, mint az lliasban és az 
Odysseában.» Egyik kritikusa meg¬ 
jövendölte, hogy minden nyelvre 
le fogják fordítani. És csakugyan 
Miréionak már 56 fordítása van 
részint - - é s legtöbb, mi termé¬ 
szetes, - francziában, továbbá 
németben, magyarban, angolban, 
spanyolban, olaszban, lengyelben, 
románban, oroszban, svédben, 
csehben, sőt még a vakok szá¬ 
mára való írásban is! Gounod, 
a francziák hírneves zeneszer¬ 
zője pedig Mireille czimű ope¬ 
rája által járult Mustrál remek¬ 
művének népszerűsítéséhez. 

A legnagyobb dicséretek közt is 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV, Egyetem-utcza 4. szám. 




