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ABCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES! 

vagy Rizs vaj törv. védve. 
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Az éretlen rizs TEJNEMU 
nedvéből készített csodás és 
: : gyorshatásu aroz-szépitő. :: 
Teljesen kisimítja a raoczo-
kat! Egy adag ára 3 K 5O í. 
E'g-y drb szappan ára l K *>(> f. 
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Főraktár Magyarország részére: 
Bpest: Török gyógytár Király-u. 
Kolozsvárt: Dr. Bíró gyógy tára. 

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

ÉKSZEREK 
EZÜSTNEMÜEK 
ugytííxí szerek, órák. ang-ol,francla 
én klnaezüat d i J tz t i r f y ak fryárf 
áron a l e sr n j a b b angrol rendsaer 

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

Félig ingyen! 
,ELEKTRO" 

aranyóra. 

Ára csak 
K 11,80 

Senkinek 
sem szüksé¬ 
ges ma niir 

valódi 
iranyórit 

200 koroná¬ 
ért vásárolni, 
mióta az ide 
lerajzolt ki-
tálé gyárt¬ 

mánya 
(Elektro»-
aranyórát 

(Glashiitte-
rendazer)ké-
szitik. Ezen 
óra szerkeze¬ 
tének három 

kizárólagosan változatlan, aranyhasonló ércötvénybő! és ezenkívül még 
egy vastag réteg valódi arannyal, mely villamos áram segítségével lesz 
rávezetve, ügy, hogy kiváló tartósságért teljes garantiát vállalok. 

Az «Elektro»-a"ranyórát senki sem tudja egy 200 koronái érő 
aranyórától megkülönböztetni. Pontot járásért S évig írásban garan¬ 
tálok. Római vagy arabs számjegyekkel. 

W Ára csak K 11.8O. ~W 
Minden Elektro-aranyőra vásárló ajándékul 

egy szép elektro-aranyláncot is kap. 
Minden Elettro-aranjóra mellé 5 évre szóló kezességi jegy Tan csa¬ 

tolva. — Egyedüli árusítás utánvéttel. 

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

Hirdetések felvétetnek Blockner l. hirdető¬ 
irodájában, Bpest, IV., Sütő-u. 6. 

Ki az életét szereti, csak a 

ROPS 
biztonsági gyorsfőzőt használja. 

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

T^ ̂ \ ̂ > O Fémáru Rész-
1 \ \J IT O vény-Társaság 
Budapest, V., Váczi-út 74—77. 

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

A Rozsnyay-féle 
vasas china bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül¬ 
múlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszertárban. 

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

Anyát, óvjátok gyermekeiteket a hátgerlpczelgörbűléstől!! 

Nincs többé elgörbült test! 

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok által aján 
lőtt Orthopad-tamasztó fűzőmet használja. Mesésen köny 
nyfi és hygienikus I Vattázás nélkül elfödi az egész elgör-
bülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek 
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló 
testegyenészeti mnintézetemben a legtökéletesebb technikai 
kivitelben és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá: 
egyenestarlók, járékésxfilékek, mfllábak és mükezek, 
ci. és kir. szab. KELETI-féle sérvkötök, haskötik. 
Új! Gummi-görcsérharisnyák 
varrat nélkül, valamint a betegápoláshoz szükséges esz¬ 
közök. — Képei árjegyzék ingyen és bérmentve 

T 
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orvos sebészi műszerek és 
gnmmiárnk -gyára • • • • gnmmrn -gyára : : : : 

Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcca 17. szám. 

FÖIOES 
LEGJOBB ARCZSZÉP1TŐ 

SZER 

Páratlan és csodás hatású arczszépltő és 
finomító a Földes-féle -

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-pouder 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 KLEHI ÉN gyógyszerész Aradon. 

BÚTOR 
készpénzért és részletre. 
3 szoba teljes berendezel 360 frt, 
mely áll: l háló, ebédlő és szalonból 
100 szoba állandóan készen raktáron 
a legegyszerűbb kiviteltől a legfino-

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

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

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

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

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V/49, Szabadságtól-, Sétatér-nto«« 

sarkán. 

Fürdői és üti olvasmányok. 
MAGYAR KÖNYVTÁR 

Szerkeszti RADÓ ANTAL. 
Újabb magyar elbeszélők: 

30 f. 
30 f. 
30 f. 

Ady E n d r e : Sápadt emberek és történetek (497. sz.) _ 
A m b r u s Z o l t á n : Hajótöröltek. 8 elbeszélés (36. sz.)_ 
— Arnyékílakok. 7 elbeszélés. (204. sz.) _ _ _ _ - — 
— Berzsenvi báró és családja. Tollraizok a mai Budapestről. 

I_U. (284-28S. sz.) 
— Kevélyek és lealázottak. (328. sz.) _. _ _ ~ 
— Ámor és a halálfej. Elbeszélések. (5ÍO. sz.)__ _ _ 
B á r s o n y I s t v á n : Vadásztörténetek. (28. sz.)— _ 
- Szól a puska. Vadásztörténetek. (217. sz.) — — — 
Benedek Klek : Apró történetek. (228. sí.) _ — 
B í r ó L a j o s : Elbeszélések. (549. sz.) _ _ _ _ 
Bródy S á n d o r : Emberfélék. (197. gz.) _ _ _ 
— Az tntoroolil. Elbeszélések. (469. sz.) _. _ _ — 
Fal tay L u c i e n : Egy tengerésztiszt naplójából. (542. 
Hel ta l J e n ő : Gertié és egyéb elbeszélések. (248. sz.) 
— A Vénusz-bűnügy és egyéb elbeszélések. (423. az.) . 
H e r c z e g F e r e n c z : Elbeszélések. (198. sí.) _ — 
Heves i Józse f : Nászuton. (407. sz.) 
I g n o t u s : Változatok a fi húron. (292. sz.) 

30 í. 
301 
301 
391 
30 í. 
30 í. 
30 f. 
30 í. 

t ) 3UÍ. 
' 301. 
" 30 t 

301 
30t 

_ 30 f. 

30 f. 
3 0 1 
30 t 
3 0 1 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 t 

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

Kabos 
F. Kai. . . . . „ „ 
Kazár E m i l : Elbeszélések. (200. sz., _ . 
Kemechey J e n ő : Bodrogközi történetek. (281. sz.) _ 
Kenedi Géza: Három elbeszélés. (174. sz.) __ — — 
— Kriminális történetek. (556. sz.)_ _ _ _ — — . 
Kóbor T a m á s : Elbeszélések. (129. sz.) _ __ — — 
Kozma Andor: Víg elbeszélések. (47. sz.) _ _ — 
Krúdy Gyula: Nyír! csend. Elbeszélések. (347. «z.)._ ~ 
— Hét szilva(a. Elbeszélések. (501. sz.)_ __ _ — — 
Lengyel L a u r a : Tavaszi mese. Elbeszélések. (355. s*-!—. 
Lőrinczy György : Bolyky Abris válópőre és egyéb elbeszé¬ 

lések. (539. sz.) _ „ _ _ _ _ _ _ - - - . -
Minden tüzet külön is kapható a kiadónál: 

LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság 

Budapest, VI. kér., Andrássy-út 21. szám 
és minden könyvkereskedésben és vasnti állom^__ 

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

HOITSY PÁL. 
FŐMDNKATÁKS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, SZEPTEMBER 5. 

Szerkesztőségi iroda: IV. Realtanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-nteza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. *"/««'*' í&Srfü 

feltételek: ( Negyedévre 

_ _ 16 korona. A iVilágkroniká*-\a\ 
_ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
_ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postaflag meg¬ 
határozott viteldíj lg csatolandó. 

A MADÁCH-KASTÉLY LATKÉPE. 

a másik még mindig, halála után negyvenöt 
év multával is jeltelen sírban porladozik s nem 
jelzi semmi, hogy hol született és hol hunyta 
le örökre szemeit. A Madách emlékoszlopát 
még mindig csak halhatatlan műve alkotja, 
mely ugyan egyre magasabbá válik s az egész 
világ szeme gyönyörrel szemléli növekedését. 
De ezzel egyenes arányban súlyosbodik a vád¬ 
nak terhe is, mely látható emlékjelének ily 
hosszú idejű elmaradásával méltán illeti 
nemzetét. Petőfi és Madách csak a dicsőségben 
egyenlők, de nem egyúttal az elismerésben is. 

Épen most járt le félszázada annak, hogy 
Az ember tragédiája első sorait papírra ve¬ 
tette irója, melyet aztán alig egy év leforgása 
alatt be is fejezett. Egy negyedszázad óta — 
majdnem ugyanannyi ideig tartó agyonhallga¬ 
tás után — van állandó műsoron színpadjain¬ 
kon s járja be diadallal útját a művelt nem¬ 
zetek irodalmában. A szellemóriásoknak kijáró 
erkölcsi elismerés mértéke betelőben van ő rá 
nézve is s nemzete élvezi az ebből rájaeső 
dús osztalékot, de még ma se igen töri magát, 
hogy ennél többet nagy fiáért megtegyen. Mint 

MADÁCH SÍRJA. 
U R U N K SZÜLETÉSE után az ezernyolczszáz-

huszonharmadik esztendőnek ugyanazon 
egy hónapja két lángszellemmel aján¬ 

dékozta meg nemzetünket. Mint páros csillag 
az égen, ma is együtt ragyog nevük irodal¬ 
munk egén s nem bántjuk meg vele dicső 
nagyjaink emlékét, mikor megállapítjuk, hogy 
a világirodalomban ma is ők ketten képvise¬ 
lik a magyar lélek teremtőerejét és pedig egyre 
növekedő fényességgel és dicsőséggel. A világ 
nagy nemzeteinek eszmei birodalmában Petőfi 
és Madách képviselik ma a magyart. Egyikök 
a nemzeti néplélek nemes gyöngyeit hozta fel¬ 
színre az eladdig ismeretlen mélységekből s a 
szív érzelmeinek vált bűvöshangu dalnokává; 
másikuk az értelem mélységei és magasságai 
felett biztos lépésekkel járva, a millió talányú 
titkos élet zárait pattantotta fel s mindeneket, 
még az istenség mélységeit is átfogó szellemé¬ 
vel századokkal előre megvonta emberi nemünk 
fejlődésének határmesgyéit B magyar fajunk 
értelmi fejlettségének vált ezredekbe bevilágító 
lángoszlopává. 

Az egyik nevét már érczbevéste a történe¬ 
lem ; szobrokban örökíté meg hálás nemzete; 

MADÁCH IMRE SÍRJA. 

ALSÓ-SZTREGOVAI K É P E K . — Szalay Károly amatőr fölvételei. 
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AZ ALSÓ-SZTREGOVAI MADÁCH-KASTÉLY UDVARA. (A kaputól jobbra Madách Imre dolgozószobájának ablaka). 

a hogy egyik jeles irótársam irta tavaly Ma-
dachról szóló czikkében: «Az író holta után 
is pénzt keres mások számára és még a kik 
belőle élnek, azoknak se jut eszükbe, hogy a 
sírjára felvésetnék a nevét s egyszer legalább 
egy esztendőben koszorút helyeznének reá.» 
Maróan igaz szavak s megokolásuk merőben 
felesleges. 

Ezelőtt körülbelül kilencz évvel tettem szóvá 
először e becses lapokban (Vas. Ujs. 1900.42. sz.) 
e mélyen bántó állapotot. Akkor sehonnan se 
jött raja visszhang; kiáltó szó lett a pusztá¬ 
ban. Azóta még párszor felemeltem gyönge 
szavamat s erre jött ugyan innen-onnan egy¬ 
két jóakaratu válaszhang, de sem az arra 
egyedül illetékes körök, sem a magyar társa¬ 
dalom nem mozdult meg jelentékenyebben, 
hanem maradt minden a Pató Pál módja sze¬ 
rint. Voltak ugyanis, a kik úgy gondolkoztak, 
hogy az atyjától nagy vagyont örökölt egyet¬ 
len fiú kötelessége dicső atyja emlékének meg¬ 
örökítése és ápolása s ezzel sikerült elaltatni 
a köz- és saját lelkiismeretüket, nem törődve 
cseppet sem azzal, hogy az atyja emlékén 
lángoló szeretettel csüggő fiú, szigorú és telje¬ 
sen indokolt elv alapján állva tette azt, hogy 
atyja nevének dicsőítésére alig tett valamit. 

Azóta - - egy évvel ezelőtt - - a fiú is el¬ 
költözött az élők sorából. A nemes, költői lelkű 
Madách Aladár is ott hamvadozik atyja lábai¬ 
nál az alsó-sztregovai útszéli temetőben. Ennél 
a temetőnél se láttam életemben elhanyagol-
tabbat, árvábbat. Ott terül el az Alsó-Sztrego-
ván keresztülmenő országút mentén, szabály¬ 
talan négyszöget alkotva, melynek két legkes¬ 
kenyebb oldala 13, illetve 23 lépés s hoszsza 
93 lépés. Gyepüje, kerítése nincs s tót falusi 
gyerekek hanczúroznak fűvel benőtt sirhant-
jain. A temető közepetáján, az országúttói alig 
pár lépésnyi távolságban egy öt lépés hossza-
ságu s három lépés szélességű, egyszerű, fa¬ 
zsindelyes házikó áll, két oldalán pár arasznyi 
deszkatáblás ablak s elején egyszerű faajtó, 
melyen sehol semmi felírás. Kegyeletes utazó 
ott ugyan hiába fordul meg; Madách sírjára 
abban a házikóban rá nem talál. A múlt 
évben elhunyt Madách Aladár e kis házikó 
déli végébe temettette el magát, két sírhelyet 
készíttetve a maga s majdan özvegye számára. 
E sírbolt készítése alkalmával az atyai hamva¬ 
kat rejtő sírkamara egyik földalatti fala bedőlt 
s a falu jelenlegi jegyzője bemenvén a nyílá¬ 
son — mint tőle haliam - - a z 1864-ben el¬ 
zárt sirkamrában három koporsót talált és 
pedig a nyugati oldalon a Madách Imréét, 
mely a megdicsőült végrendelkezése szerint 
egyszerű puhafából készült s fehér porczellán-
fejü szögekkel kivert fekete posztóval volt be¬ 
vonva. Egyik oldala már elrohadt, behorpadt 
utána a tető is s látni engedi a holtat, ki meg¬ 
lehetős ép állapotban van ma is. Közvetlen 
mellette van édesanyja, Majthényi Anna ércz-

koporsója s e mellett a Madách Pálé, szintén 
elkorhadt fából. A kis kamra egyik sarkában 
különböző embercsontok, koponyák, kar- és 
lábszárcsontok stb. vannak egy csomóba össze¬ 
hányva, a család régi tagjainak maradványai. 
E gazdátlan csontok is jobb sorsot érdemel¬ 
nek, a többiekéről nem is szólva. 

Mikor tíz évvel ezelőtt először láttam e 
tetemházikót, meglehetősen elhanyagolt álla¬ 
potban volt; az Aladár özvegye azonban a 
múlt évben, férje halála után kitataroztatta 
s férje sírját léczkeritéssel be is keríttette; a 
kis házikó tövében azonban ma is vígan kapar-
gálnak a tyúkok, turkálnak a malaczok s szó¬ 
rakoznak az utczagyermekek. 

Nem e becses lapokban van helye az ezen 
körülmények felett való meditálásnak; de a 
«Vasárnapi Ujság» csak nemes tradiczióinak 
tesz eleget, a mikor a nemzet nagyjainak 
kultuszából az ébresztgetés által is ki akarja 
venni részét. S valóban szinte hihetetlen és 
érthetetlen, hogy a nemzet egyik legnagyobb 
szellemű fiának, kinek halhatatlan alkotása 
ma százezrek s talán milliók felfogását, világ-
és életnózetét befolyásolja s irányítja, e hazá¬ 
ban máig sincs sehol, közelismerést igazoló 
emlékműve; nincs még csak sírköve sem 
s születése házát sem jelöli semnr, de semmi. 
Annál visszatetszőbb ezen jelenség, mert hi¬ 
szen az utóbbi évtizedekben Madáchnál jóval 
kisebb szellemű egyénekkel szemben is igye¬ 
kezett leróni nemzeti társadalmunk régi köte¬ 
lességét, habár azt is el kell ismernünk, hogy 
a múltak sok mulasztása szakadt e nemzedék 
vállaira s saját, nagy kortársaival szemben is 
tetemes hátralékban van. 

Már fentebb említett irótársam nagyon 
helyesen tette azt a megjegyzést is, hogy 
«Nem szükséges nemzeti közadakozásra fel¬ 
szólítani a közönséget, hogy gyűjtés útján 
állítsuk fel a síremléket. Madách Imre a saját 
munkájának a jövedelméből, holta után ön¬ 
maga is fel tudja állítani a saját síremlékét. 
Csak tessék az őt megillető irói dijak egy 
részét holta után neki kiadni. Minden írónak 
így kellene felállítani a síremlékét is és a 
szobrát is, a saját munkáinak jövedelméből.)) 
Közismert dolog, hogy a ki ezt írta, nagyon 
is eleven sebre tapintott s a Madách szellemi 
hagyatékának szomorú kótyavetyéjére mutatott 
rá. A holtak persze nem tudják behajtani az 
élőkön követeléseiket, de viszont ezek se hord¬ 
hatják időtlen időkig lelki teherként az önvád 
lesújtó érzetét s nem várhatják be, míg az 
kiáltani kezd és megbotránkozást provokál. 

Efféle gondolatok zajongtak lelkemben, míg 
a közelmúlt hetekben ott merengtem az alsó-
sztregovai Madách kastély boltozatos termé¬ 
ben, t Az ember tragédiája* és írójának szü¬ 
letési helyén s borongó szívvel andalogtam a 
kastélyt övező hatalmas park százados fái 
alatt, reményteljes lélekkel keresgetve a helyét, 

hová abból az útszéli kis tetemházikóból majd 
átköltöztetik annak az egész emberiséget át¬ 
ölelő hatalmas szellemnek porladozó tetemeit 
s felavatják a kegyeletes emlékezés megszen¬ 
telt búcsújáró helyévé. 

Talán ezzel egyidejűleg a Madách-relikviák 
elhelyezésének kérdése is dűlőre jut, melyeket 
ma még Madách Aladár özvegye féltő gond¬ 
dal őriz s melyek hovatovább becsesebbek 
lesznek a nemzetre nézve. Megvan Madách 
Imre kézi könyvtára is, melynek kötetei szél¬ 
jegyzeteikkel érdekes bepillantást engednek a 
nagy szellem lelki fejlődésének titkaiba is. 

Határozott tudomásom van különben arról 
hogy a Madách-mauzoleum és emlékszobor 
ügyében nemsokára nagyobb szabású mozga¬ 
lom indul meg, mely bizonyára az egész nem¬ 
zet óhaját fogja kifejezésre juttatni s lehetővé 
fogja tenni a nemzet hálaadójának lerovását 
ide s tova félszázad óta jeltelen sírban por¬ 
ladozó egyik legnagyobb fiával s méltó büszke¬ 
ségével szemben. Debuisset pridem. 

Szalay Károly. 

SÉTA BÖLCSŐ-HELYEM KÖRÜL 
Ez itt a Bencze, látod-e, 
Szelíd, széles domb s méla lanka, 
Tán klastrom állt itt egykoron, 
Bencze-nap éjén köd-torony 
Fehérlik s kong siilyedt harangja. 

Ez itt az Ér, a mi folyónk, 
Ős dicsó'ségű Kraszna-árok. 
Most száraz, szomorú, repedt, 
Asszonyom, tépjek-e neked 
Medréből egy-két holt virágot ? 

Ez itt a Kótó, volt falu, 
Elsűlyedt vagy türk horda dúlta, 
Csupa legendák és jelek. 
Itt akartam járni veled 
És most gyerünk be a falunkba. 

Ez itt falu, az én falum, 
Innen jöttem és ide térek. 
Mindszentnek hívják hasztalan, 
Mert minden gonosz rajtavan, 
S itt, jaj, átkos, fojtó az élet. 

Ez itt pedig magam vagyok, 
Eégi tüzek fekete üszke 
S fölöttünk végzet-szél fütyöl, 
Szaladj tőlem, átkozz, gyűlölj, 
Avagy légy rám ujjongva büszke. 

Ady Endre. 

KÍSÉRTETEK. 
i. 

Fényes, diadalmas nagy napokon, 
Ha szédít a taps, a babér, az arany 
És csókol az üdvöd mámorosán — 

Érezted-e már? 
Fényes, diadalmas nagy napokon 
Melléd mi szörnyű kisértet oson ! 

Mint súgja : «Fény, diadal közepett 
Most éled tán legszebb napodat.. . 
Mi lesz, ha még szebb majd nem akad?' 

Érezted-e már? 
Oh nem, nem az éj, de a legragyogóbb sugár 
Ép akkor, fény, diadal közepett 
Mint sebzi halálra az életedet ? ! 

. n. 
Valaha rég — szent ihletű csendben. 
Ép valami zengő, büszke dalba kezdtem 
S egyszerre — künn valaki búg, rikolt : 
Az utcza vén, vak énekese volt. 

Mit bántam akkor ! Búghatott miattam, 
Más dalt úgy lestem bűvös bódulatban, 
Örök dicsőség mámoros dalát, 
Úgy szálltam mennybe minden poklon át. 
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Ma — nem is él tán a vak énekes már . . . 
Én mégis hallom, hozzám mégis eljár... 
Mi sír szivemben olykor — nem tudom : 
Az ő dala-e, vagy az én dalom ? I 

Telekes Béla. 

A FEKETE VÁROS. 
REGÉNY. (Folytatás. 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

Eitka, zordonságában szép panoráma nyilt 
meg alul. A travniki völgykatlan terült el sma¬ 
ragdzöld pázsitjával, legalján a kék Euszka 
folyó, mely vágtatva igyekszik lefelé, miután 
nagy könnyedséggel kiszolgálja útközben a rá¬ 
épített malmokat. 

Hanem iszen a mennyei gondviselés is úgy 
látszik csak azt várta, míg a Molitorisz a hegyre 
kapaszkodik, most egy titkos jelre hűs szél 
rázza meg a fákat, a kavargó felhőrajt áthajtja 
az égbolt másik falára is; isten haragjának 
enged a fáradt nap, beleszalad egy felhőhasa¬ 
dékba, vele tűnnek el a szöszke bárányfelhők, 
mintha az egész nyájat egyetlen fekete akolba 
hajtotta volna be egy láthatatlan ostorlegyin¬ 
tés. Tompa homály száll a mélységre s kitömi 
sejtelmes alakzatokkal. Eközben orkánná dagad 
a szél, belemarkol a fák üstökébe, hömpölygeti, 
csavarja, mintha fúrna velők, mártogatja őket; 
azok egymásra látszanak rohanni feldühödt 
üvöltéssel, összetülekednek, roppant zúgással, 
recsegéssel paskolják egymást. A Kuszka meg-
bokrosodott s tajtékozva száguld a remegő füvek 
között. S most, ebben a deliriumban, melybe a 
természetet belehajtotta, vad furiával kezdi le-
hajigálni az ég a téli municzióját, csillogó gyé¬ 
mántot, mogyoró nagyságú jéggolyókat. 

Minden élőlény megszeppen; dúvad a bar¬ 
langjába igyekszik, bagoly az odvába, a lepke 
húsos falevél aljához tapad, utón levő méh 
virág kelyhébe húzódik megpihenni. A Molito-
risznál is beállnak a nagy gondok, hogyan 
lehetne fedél alá jutni. 

- Itt van közelben a malom — rendeli Kiébe 
úr — hajtsunk be oda! 

Nagy ügygyei-bajjal lehet csak elemi a mal¬ 
mot, a Páva ugyan nem akaratoskodik többé, 
mert a Páva vak mind a két szemére és nem 
látja, mi történik, a rudas tagjait ellenben lassú 

AZ ÚJ KASTÉLY HOMLOKZATA. 

reszketés fogja el az ítéletidővel szemben, füleit 
hegyezi, ágaskodik, nyerít, de indítani nem 
akar. Tropko kénytelen volt a kantárszáránál 
fogva vezetni. 

így jutottak el a malomhoz; rozzant szalma-
fedeles épület volt, melynek tetőzetéből száz 
lyukon jött ki a füst, mintha égni kezdene, 
pedig csak sütöttek, főztek a malomban, min¬ 
denféle pecsenyék biztató illata szivárgott ki. 
A vándor órás már messziről megérezte s cset-
tentett a nyelvével: «Úgy látszik jó helyre 
kergetett be a gondviselés». A rézöntő-legény 
egy kis kertet pillantott meg a malom háta 
mögött, egy-két napraforgó díszlett benne s 
néhány Mályva-rózsa félig kihasadt gombo¬ 
lyagja : oLeányok is vannak», jegyezte meg. 
Az udvarra érve egy öreg asszony szaladt ki 
eléjük a pitvarból fehér szakácskával, főző-
kanállal a kezében. 

- Isten hozta, isten hozta, — kiáltozá vi¬ 
dáman, mintha már várta volna őket, — csak 
tessék leszállni, minden kész, a tisztelendő úr 

is itt van már, a vacsorát pedig rögtön tá¬ 
laljuk. 

Hanem a mint látta, hogy a kocsiból le¬ 
szállók csak nem akarnak elfogyni, s hogy még 
egy pótkocsiról is leugrik egy leány meg egy 
öreg úr, rémülten fűtöttbe a házba: «Szent 
isten, miféle sisera-hadak érkeznek itt!» 

Az eset pedig az volt, hogy a molnárt, Gyur-
gyik Györgyöt tizenkét évi pihentetés után egy 
fiúgyermekkel ajándékozta meg ma hajnalban 
a felesége. Minthogy csak két serdülő leánya 
volt a molnárnak, roppant megörült, hogy 
immár nevének örököse lesz, de viszont na¬ 
gyon elszomorodott, miután a malomban őröl-
tető asszonyok annyira gyengének találták a 
gyermeket, hogy nem szabad szerintük a meg-
keresztelésével késlelkedni, mert úgy lehet 
csak órák kérdése, míg az Úr a maga angyal¬ 
kái közé szólítja, már pedig a szent keresztség 
híjján név nélkül évszázadokig bolyongana a 
purgatóriumban. 

Gyurgyik György, noha nem volt valamely 

A RÉGI KASTÉLT. 

ALSÓ-SZTREGOVAI KÉPEK —Szalay Károly amatőr-fölvételei. 

MADÁCH IMRE ÖREG SZOLGÁJA. 
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jámbor ember, mégis tele volt babonás 
hiedelmekkel s noha éktelen káromkodással 
tiltakozott az ellen, hogy az Úr épen az ő fiát 
szólongassa, mikor elég olyan kölyök van az 
országban, a kit az apja nem bir vagy nem 
akar fölnevelni, mégis hajlott arra csemetéje 
érdekében, hogy tüstént megkereszteltessék. 
Süssenek, főzzenek a háziak, egy lovas molnár¬ 
legény nyargaljon Starováczra a papért, a 
másik legény pedig Madraskára, a kereszt¬ 
szülőkért, (az odavaló mészáros és neje voltak 
a komái). 

A pap el is jött már, egy órája várakozik, a 
mészárosok is üzenték a lovas-legénytől, hogy 
nyomban jönnek, de most már abból aligha 
lehet valami, mert a kitört zivatar elszokta 
rongálni a hidakat s járhatatlanná teszi a kü¬ 
lönben is gyalázatos madraskai utat. Épen e 
fölött sopánkodnak a tisztelendő úrral egy kis 
előleges italka mellett az első szobában, hol 
asztalterítés dolgában sürögtek, rakosgattak a 
Gyurgyik lánykák, midőn a Molitorisz utasai 
sorba bevonultak, engedelmet kérve, hogy a 
nagy isten háború behajszolta őket egy perczre. 

- Csak tessék, tessék, — rikoltotta jó han¬ 
gulatban, — épen jó helyen járnak. A kinek 
az isten gyereket ad, komát is ad hozzá. Nem 
igaz ? Szeret engem az isten, hogy így gondos¬ 
kodik rólam, úgy-e ? S ha szeret, akkor nem 
bántja a gyereket Hát nem úgy van főúr, mi ? 

A főúr bizonytalanul bólintott a fejével, 
hogy az talán úgy van, Gyurgyik pedig szét¬ 
nézett vendégein s mindjárt kiválasztotta a két 
legcsinosabbat, legfiatalabbat és legelőkelőbb 
külsejűt, Fabricziust és Eozáliát, megmagya¬ 
rázván nekik, hogy igen nagy szívességet ten¬ 
nének neki, ha a legfiatalabb Gyurgyikot, kire 
a Bálint név várakozik, keresztvízre tartanák. 

- De nini, — tette hozzá, — a kis koma¬ 
asszonyka csurom víz. Eredj Magdalénka (a 
lányának intett), adj rá valami szárazát a ru¬ 
háidból, a mig az övéi megszáradnak. 

Csinos, gömbölyű arczú, kökény szemű, de 
egy kicsinyt beesett mellű kis lány termett 
Rozália mellett s vezette el egy belső kam¬ 
rába, a' hol megtörtént a foganatba vett át¬ 
alakítás. -

Alig tartott két-három perczet, visszajöttek — 
kéz a kézben. Lánykák, a kik egyszer egymás 
előtt levetkőztek, már barátnék. Mintha minden 

titkukat átengedték volna, ha az idomaikat látnit 
hagyták. 

Csinos volt Bozáli, mikor a félig parasztos, 
félig mesteremberes ruhában belépett. Ejnye 
be helyes! - - kiáltotta a korponai kereskedő. 
Furcsa! Mintha lehetne nem helyes például a 
liliom (mely úri virág) ha a közönséges mus¬ 
kátli levelei közül nyílna ki — azért, hogy a 
muskátli parasztvirág. 

Egy kicsit rövid volt ugyan a rása szoknya, 
a cáizma pedig lötyögött a kis lábán úgy, hogy 
alig bírt lépni benne, de ez az. ügyetlen iépege-" 
tése is valami csodálatosan kedves volt. A prusz-
lik ellenben szűk. volt a vállak táján, feszült 
elől s ez volt még csak a kápráztató (de talán . 
meg se mondom miért). E helyett alul, a csipők 
felett volt bő. a pruszlik s mintegy figyelmez¬ 
tette a sóvár tekinteteket a deréknak darázs 
vékonyságára. 

A tisztelendő úr, bár apró szeme volt, hússal 
bőven megrakott arczcsontjaiba mélyen benőve , 
s bár, mint ő állítá, mindenkor az ég felé va¬ 
gyon fordítva, mégis észrevette a kordován 
csizmák bőségét s a következő megjegyzést tette. 

- Utcunque! Egy kis szalmát kellett volna 
beléjük tenni. De különben igy is csinos vagy 
leányom, mert az isten csinosnak teremtett. 
Vajha okulnának az oktalan asszonyi állatok s 
belátnák, hogy a rosszul szabott ruhák nem 
birják elrútítani a szépet. Mert bizonyára mon¬ 
dom nektek, hogy az asszonyok sok selymet, 
csipkét pusztítanak el, de viszont hirdetem 
nektek azt is, hogy a selymek, csipkék is ha¬ 
sonlóan cselekednek vala, vagyis ők is sok 
asszonyt pusztítanak el. 

- De lássunk a kereszteléshez. Hajtsuk be a 
juhocskát, mely a szent akol ajtajánál várako¬ 
zik. Hozzák be a kisdedet! Lépjenek ide a 
keresztszülők. Milyen vallásu maga fiatalember? 

- Lutheránus — vallotta Fabriczius önérze¬ 
tesen. 

- És a fiatal leányzó ? 
Fabriczius izgatottan függeszté rá szemeit. 
— Lutheránus - - felelte helyette Quendel, 

mire valóságosan fölragyogott a Fabriczius 
arcza. 

- Mily kár — jegyzé meg a plébános ájta-
tosan — hogy két ilyen helyes testben két ilyen 
eltévelyedett lélek lakik. Gyurgyik uram, vá-
laszszon kend más keresztszülőket! 

— Mit somolyogsz úgy öcskös, mintha négy-
levelű lóherét találtál volna ? — tudakolta Quen¬ 
del Fabricziustól. 

— Nos hát kik vannak itt keresztény katho-
likusok ? — érdeklődött bosszúsan a molnár. 

- A Molitoriszon minden van - - felelte 
majdnem dicsekedőleg Kiébe úr. — Itt van pél¬ 
dául Wilnerné, a lőcsei tudós asszonyság, a ki 
most is egy báró Nyáryt hozott a világra Gö-
mörben. Mert ugy-e Nyáryéknál segédkezett 
asszonyság? 

Az asszonyság meghajtotta magát és a fejé¬ 
vél is bólintott. 

- Igenis onnan jövök. 
- Ezt nevezem én szerencsének — hujjan-

tott fel Gyurgyik. — Tehát égy bába, egy igazi 
bába. Ez igazán nekem van idehagyítva az ég 
által, ezt a vak is láthatja. Nézze meg asszony¬ 
ság a kis Gyurgyikot, nézze meg. Vagy is hoz¬ 
zuk el együtt. Csak még a keresztapa iránt vé¬ 
gezzünk. 

- Itt vagyok én — ajánlkozott a vándor órás. 
- És kicsoda maga bácsi? 
- Én órás vagyok. Én reparálom az órákat 

Szepesben és Gömörben, úgyszintén Kis-Hont-
ban. Én vagyok a Jónás Kindernay. 

Gyurgyik hirtelen hozzáugrott és a tenyerébe 
csapott. 

- Nem keresem én atyámfia ki vagy, csak 
azt nézem, hogy koma vagy. Isten előtt mind¬ 
nyájan egyenlők vagyunk, a kik katholikusok 
vagyunk és punktum, porzót rá. 

Most már behozták a kis Gyurgyikot pólyái¬ 
ban, Wilnernó tartotta a karjain s kijelentette, 
hogy; a fiúcska alkalmasint megél. Csak jó 
levegőn kell tartani s jó tejen. A pap rövidesen 
megkeresztelte. Aztán az akkori szokás szerint 
egy szitába tették, a keresztszülők meglóbázták 
benne, hogy a.rósz tulajdonságai a szita lyuka-

kihulljanak, aztán egy _egészséges buza-
zsoltak el feje 'fölött. (Érett kalász 

még nem volt, a tavalyi arató-koszorúról tép¬ 
tek le egyet.) A búza az erőt jelképezi a köz¬ 
népnél. Legyen erős, aczélos, mint a búza. S 
az erő viszont mindene a magyar parasztnak. 
Ha a paraszt beteg s az orvos azt kérdezi, mije 
fáj,rendszerint azt feleli: «Nincs erőm».Symp-
tomákról, fájdalmakról, egyes specziális esete¬ 
ket kivéve alig tud. Nem fáj semmije, csak ereje 
nincs. S a mint a halál jön, az erő megy. Mi¬ 
kor a halál belép a nagy kapun, az erő eloson 
a kis ajtón. S ez a vége. 

Míg a csecsemőt keresztelték, Quendel úr 
nagy előrelátással kiosont, hogy a kocsiját, 
vagy legalább a kocsiládát biztonságba hozza, 
jég már nem esett, de a vihar még nem ült el, 
8 egy-egy roham ugyancsak megrecsegtette a 
malomtetőt meg a körülötte levő ólakat. A ko¬ 
csit be kellene tolni valami félszer alá, gon¬ 
dola Quendel, és körül szimatolta a kisebb-
nagyobb melléképületeket. Megpillantott hátul 
a pincze fölött valami kocsiszín félét. Odatipe¬ 
gett mégnézni mi lehet, szögekkel kivert két 
szárnyú kapuja volt, megdöfte az egyik szár¬ 
nyát a lábával, a kapu engedett, belépett hát 
megnézni üres-e, mert alkalmas hely volna 
éjszakára a kocsinak. Bent koromsötétség 
honolt, hanem valami fekete mégis mozgott, 
már épen vissza akart előle ugrani, mikor egy¬ 
szerre meleg pára érinti a kezét s valami óriási 
nyelv nyal a kezefején egyet s utána ismerős 
lónyihogás harsán fel élesen. 

Hohó! Hisz ez a Sármány. Az ő Sármánya. 
Megismerte a hangját. Nosza rohan hamar 
lámpásért a konyhába s a mint visszafut vele 
csakugyan testestől-lelkestől az ő pejkói vannak 
ott s egy kis friss füvet ropogtatnak nagy gon¬ 
dolkozva. No adjon az isten jó estét lovacskáim, 
csakhogy megint összekerültünk .' 
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Mire Quendel apó visszaszármazott a malom¬ 
épület főszobájába, már akkor az asztalnál ül¬ 
tek a vendégek s hordani kezdték fel az étele¬ 
ket rántott csirkével kezdődvén a fogások. Eo¬ 
záli mellett Fabriczius ült, kit nagy tisztelet 
övezett, mióta megtudták, hogy Lőcse város 
senatora. Észre se vették eleinte, hogy még 
valaki hiányzik, de a korponai kereskedő fel¬ 
említette: «Quendel úr elveszett)). Erre a va¬ 
rázsnévre egyszerre felütötte a fejét Gyurgyik 
uram meg a tisztelendő atya. Micsoda? Csak 
talán nincs itt Quendel? De bizony itt van ő 
kelme. — Lehetetlen. Az igazi Quendel volna 
M? — Természetesen az igazi. — Huh, kutya¬ 
máját ! Hisz ez nagy dolog. Ugrott erre Gyur¬ 
gyik uram, hogy fölkeresi, a mikor belépett. 
Hamar a főhelyre tettek neki terítéket s Gyur-

sain, szeme leginkább gyönyörködött a vándor 
óráson, ki nagy csámcsogással küzködött egy 
püspökfalattal. Keble megdagadt kevély érzé¬ 
sektől s homlokáról szinte lehetett olvasni a 
monológot: 

«Ugy-e mit mondtam? Ugy-e, hogy a Moli¬ 
torisz valami, a Molitorisznak van becsülete 
otthon és az egész országban. A Molitorisz nagy 
firma. És ha kedve szottyan, hogy megálljon, 
vendégszerető kapuk nyikorognak előtte. A Mo¬ 
litorisz apró lakomákhoz juttathatja útközben 
az utasait. Milyen híre lesz ennek is. Halálra 
pukkad, ha meghallja, a kassai Stalovics.» (Sta-
lovics volt az ujabban Kassán keletkező hasonló 
vállalat tulajdonosa.) 

Sorban hordták fel az ételeket az öreg asszo¬ 
nyok, a molnárné és a molnár anyja, a szépen 

nap történetét, hogyan született meg hajnalban 
a Bálint gyerek, aztán hogy határozták el a 
rögtöni keresztelőt, hogy küldött lovas molnár¬ 
legényt a tisztelendő úrért, a kit az úristen 
sokáig éltessen (nagy koczczintások), egy másik 
lovas molnárlegényt pedig hogy küldött Mad¬ 
raskára a komáiért, a kik azonban a zivatar 
miatt el nem jöhettek. Mind roppant unalmas 
volt ez, mert már vagy négyszer hallották s 
s a végét különben a nélkül is tudlak : hogyan 
toppant be épen a kellő pillanatban a Molito¬ 
risz, komát és komaasszonyt hozva, a kiket az 
isten szintén éltessen, így jöttek egykor a nap¬ 
keleti királyok is Betlehembe, mikor Jézus 
született, az/al a különbséggel, hogy azokat a 
csillag vezette, emezeket a villám, valamint 
azzal a különbséggel, hogy itt csak egy király 

gyík uram csupa tiszteletből a tenyerével tö¬ 
rölte meg tányérját. 

- Hát ez mégis sok szerencse nekem egy 
napra. 

A rézöntő legény jóízűen evett, szinte csnr-
gott az izzadtság a homlokáról, a kántor a 
Csáky-féle szobacziczussal próbált eltörni egy 
sarkantyucsontot, hogy melyikük él tovább. 
A bába, a ki a tisztelendő úr mellett ült, mint 
dámához illik, finnyásán babrált az ételben, han¬ 
goztatva, hogy nincsen jó étvágya, és hogy báró 
Nyáryéknál elszokott az úgynevezett nehezebb 
ételektől Ah istenem, ezek a mágnások! Min¬ 
den más ott. Még talán a tyúkok tojásai is 
másfonnák ! A korponai kereskedő megtöltötte 
poharát s mielőtt bekebelezné, üdvözletet intett 
vele messziről Quendelnek, a mit az nem vett 
észre. De a legmegelégedettebb volt Kiébe úr 
s a mint széttekintett a vendégeken, az ő uta-

D E R E G L Y É K . — Pörge Gergely rajza. 

megpirult malaczot, a pisztrángokat, mindeni¬ 
ket nagy sopánkodásokkal, hogy nem gondol¬ 
tak ennyi vendégre éa engedelmet kérnek, ha 
valaki éhen marad, hanem van egy kis töltött 
káposzta délről, meg egy kis kocsonya a pin-
czében, ha valaki parancsolna belőle. E köz¬ 
ben a boros kancsókat is egyre hordta a két 
leányzó, Magdalénka és Eszter, mert ők nem 
ültek az asztalhoz. Magdalénka egy úgyneve¬ 
zett «gambács»-ban ürmöst hozott az asszo¬ 
nyoknak, a miből Eozálinak töltöttek először, 
mert meg lehetett ismerni, hogy ő itt a leg¬ 
első. Mind-mind melegebb lett a hangulat. 
Gyurgyik uram váltig hajtogatta, hogy milyen 
szerencsés napja van, senkit se szeret úgy az 
isten, mint őt, Gyurgyikot s ezt ki is mutatja 
minduntalan, a mi igen szép tőle, de úgy még 
soha se mutatta ki, mint a mai szent napon, 
a mely eszmemenet kapcsán elmondta az egész 

jött, a bélai pénzkirály, a kinek az úristen adja 
meg, a mit magának kíván itt is, a jövő élet¬ 
ben is. 

— Elég lesz, ha csak itt adja meg — szólt 
közbe a megtisztelt, kinek egészségére fenékig 
kihajtotta mindenki a poharát. 

- És végre azzal a különbséggel, — folytatá 
Gyurgyik György, szárnyalásában keresztény-
telén kevélységre ragadtatva magát — hogy 
Jézus csak szegény ácsmester fia volt, a ki is¬ 
tállóban született, míg ellenben a Bálint gye¬ 
rek a Gyurgyik famíliából való, a ki úgy 
Szepes mint Abauj-vármegyében kihirdetett 
nemes família . . . Valamikor praedikatuma is 
volt. . . 

A tisztelendő úr feddőleg emelte fel a kezét. 
— Gyurgyik, Gyurgyik, miket beszél kend, 

per amorem dei ? 
— Ejh mit beszélnék ? — rezzent össze Gyúr-
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gyik. — Csak talán nem állítja a főúr, hogy 
Jézus nemes családból lett. 

- Isten fia volt - - felelte a pap ájta-
tosan. 

— Hiszen persze az is valami — hagyta rá 
Gyurgyik. — A Gyurgyikok mindig molnárok 
voltak — folytatá azután — apám, nagyapám, 
a szépapám mind, mind molnárok voltak. Csak¬ 
hogy más volt valamikor a molnárság. Király 
azokból szedte a vezéreit. Kinizsi is molnár¬ 
legény volt. A mi malmunkban szolgált. Ha 
egyszer én mondom, hát úgy volt, punktum, 
porzót rá. 

(Folytatása következik.) 

WELLMAN BALSORSA. 
Merész utazók jéghideg ábrándképe, Éjszaki 

Pókis, eljött ismét a te időszakod. Öt hónapja, 
hogy csak nappalod van, s még egy darabig 
nem lesz éjszakád. Haloványan s mozdulatlanul 
néz le Napod az ég tetejéről. A vándor órájára 
néz s nem tudja, delet mutat-e vagy éjfelet. 
A nap szakait ő maga szabályozza itt. Ha 

nyitva tartja szemét, nappal van; ha behunyja 
szempüláit, éjszaka. 

Az éj szaki sarkvidéknek ezer év óta vannak 
vándorai, de ebben az évben különösen sokan. 
Mintha éreznék a sarkvidéki utazók, hogy 
sietniük kell, mert a pólus már nem őrizheti 
meg sokáig titkát, fölfedezésére elérkezett az 
idők teljessége. A déli sarkot már megközelí¬ 
tette — az Antarktisz februári nyarának tiszta 
világosságában látta is — az angol Shackleton; 
sietve kell sietni, hogy be ne teljesedjék a 
jóslat, mely úgy szól, hogy a déli sarkot előbb 
fogják felfedezni, mint az éjszakit. És sietni 
kell, mert nem közömbös kérdés az sem, hogy 
melyik nemzet fiáé lesz a felfedezés dicső-

Az éj szaki pólus legkitartóbb udvarlóinak 
egyike az amerikai Wellman, ki az idén tette 
meg harmadik kísérletét, hogy a saját maga 
által szerkesztett kormányozható léghajón fel¬ 
szállhasson a pólusig. Három év előtt, 1906 
nyarán készült az első kísérletre. Léghajója, 
az «Amerika» számára nagy ballonházat épí¬ 
tett a Spitzbergák éjszaknyugati szigetén, a 
Dán-szigeten, de hosszas várakozás után vissza¬ 
tért, mert erős szelek dúltak a sarkvidék tájé¬ 
kán s a felszállás lehetetlen volt. Két évvel 

A COLONEL RENARD KORMÁNYOZHATÓ LÉGHAJÓ. 

ezelőtt, 1907 nyarán próbálkozott meg másod¬ 
szor; fel is szállt a Smeerenburg-öböl közelé¬ 
ben, el is indult, de hóviharba keveredett és 
kudarczczal tért vissza. És most készült útjára 
harmadízben. Az «Amerika» már egy hónap 
óta fenn volt a Dán-szigeten. Ballonházát a 
múlt hónapban elsodorta a jégmezők vihara, 
s az amerikai léghajós ujabb kudarczárói be¬ 
széltek már az emberek. De Wellman nem 
csüggedett el. A ballonházat újra felépítette, 
s a világ most napról-napra várta a hírt, hogy 
felszállt és elindult, hogy vissza is tért már 
a pólusról, vagy hogy expeditiója megint ku-
darezczal, talán szerencsétlenséggel végződött. 
Hosszas bizonytalanság után végre megjött az 
üzenet a ezivüizáczió legéjszakibb állomás¬ 
helyéről, Hammerfestből. Hat napig jöttek vele 
a norvég hajók a Spitzbergáktól az első táv-
iró-állomásig. Onnan jelentették, hogy Wellman 
felszállt és hajótörést szenvedett fenn a leve¬ 
gőben. Szépen, nyugodtan indult s már negy¬ 
ven kilométernyi utat tett meg egyenletes 
magasságban éjszak felé, az örök jég fölött, 
midőn előre nem látott baleset megállította 
útjában s majdnem végveszélybe sodorta a lég¬ 
hajót és utasait. Az történt, hogy útközben 
elszakadt a léghajó csónakjáról alácsüngő kigyó-

AZ AEROPLÁNOK INDULÁSRA KÉSZEN. 
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alakú tömlő, mely kettős czélra szolgált: egy¬ 
részről ezer fontnyi élelmet vitt aczélpikkelyei 
alatt, másrészről a csónak különböző pontjaira 
könnyen áthelyezhető súlyával, a földet érintve 
folyton, egyensúlyban tarthatta a roppant lég¬ 
hajót. Az «Amerika» e baleset után felmon¬ 
dotta a szolgálatot, elvesztette korrnányozható-
ságát s Wellmant és társait meg kellett men¬ 
teni. Wellman visszatért a Dán-szigetre, s 
folytatja ott, a hol elhagyta: készül ismét -
a jövő évi felszállásra. 

A bátor utazót kitartóan követi a balsors. 
Eengeteg munkát, szellemi és anyagi tőkét 
(több mint három millió koronát) ölt bele már 
eszményi czólú vállalkozásába s az elhatározó 
pillanatban ellene fordul a szerencse. A pólus 
csak messziről int felé, még mindig ntolérhe-
tetlenül. Abban az elégtételben is, melyet a 
mások elismerése nyújt, csak nem régóta 
van része. Kevés nagy vállalkozás van, melyet 
különösen kezdetein, annyi kétség és gúny 
kisért volna, mint ez amerikai emberét. Tervét 
humbugnak tartották és szemére vetették, hogy 
ki sem próbálta léghajóját, mielőtt az örök 
jég szélére vitte; holott el lehetett volna hinni 
neki, hogy a sarki utazásra készült különleges 
léghajót csak a sarkvidéken lehet ,kipróbálni. 
Amundsen Eoald, a nagy éjszaksarki utazó 
úgy vélekedett, hogy az «Amerika» gömbjein 
és csónakán képződő jégréteg könnyen lehúz- GERME REPÜLŐGÉPE. 

KÖZÖNSÉG A VERSENYTÉREN. 

mondott: «Ha kedvez a szerencse, akkor a világ 
egy hét múlva hallani fog rólam és az éj szaki 
sarkról. Kevesebb szerencsével két hét múlva 
fog hallani rólam; de ha tovább tart, akkor 
az emberek egyáltalában nem hallják többé 
hírünket*. 

Wellmann egyfolytában való repüléssel akarta 
elérni az éj szaki sarkot s azt remélte, hogy 
oda meg vissza három nap alatt teszi meg 
útját. «Léghajóm — így szólt legutóbb a Dán¬ 
szigeten egy újságírónak — 120 órán át tartó, 
óránként 18 kilométernyi utat tud megtenni. 
A távolság innen az éjszaki sarkig csak 717 
kilométer s azt hiszem, hogy ehhez 40 óra 
kell, de meglehet, hogy sokkal hosszabb idő 
lesz szükséges*. 

Az expediczió ezúttal sem sikerült. Van-e 
kilátás reá, hogy sikerülni fog a jövő évben? 
E kérdésre válaszul ide jegyzem Éliás H. dok¬ 
tornak, a német léghajóstudomány egyik tekin¬ 
télyének kijelentéseit, melyeket a berlini lég¬ 
hajózási egyesület szakértőkből álló közönsége 
előtt tett két évvel ezelőtt. Éliás dr. Wellman 
támadói közé tartozóit, de visszatérve a Dán¬ 
szigetről, hol Wellman felszállásának tanuja 
vult, Saulusból Paulussá lett, s az emiitett 
alkalommal igy nyilatkozott a Wellman-féle 
vállalkozás jelentőségéről: «Azt, hogy a kísér¬ 
let komoly, többé kétségbevonni nem lehet 
Első kísérlet ez arra nézve, hogy a tudomány 

hatja az egész alkalmatosságot. Berget, a híres 
természettudós makacs öngyilkos-jelöltnek nyil¬ 
vánította Wellmant, kit még André balvégzete 
sem tud eszére téríteni. 

De a közelmúlt évek sok tekintetben igazságot 
szolgáltattak Wellmannak s bizalmat keltettek 
iránta olyanokban is, kik addig a legnagyobb 
kétséggel nézték vállalkozásának kivihetőségét 
sőt komolyságát is. 

A legnyomósabb kétség, a mely terveivel szem¬ 
ben felmerült, az volt, hogy képes lehet-e meg¬ 
tenni léghajójával a hosszú utat a Dán-sziget¬ 
től a pólusig s onnan vissza a Dán-szigetre, 
vagy a föld gömbsisakjainak más határállomá¬ 
sára? De ez a kérdés már eldőlt ez év június 
elején Zeppelin kormányozható léghajójának 
roppant levegőbeli útjával. A Zeppelin II. e 
híres felszállásakor 39 óra hoszszáig volt sza¬ 
kadatlanul a levegőben és Friedrichshafenből 
Bitterfeldig s onnan vissza balesetének helyéig 
Göppingenig, 1178 kilométernyi utat tett meg 
egyfolytában, óránkénti 33 kilométernyi sebes¬ 
séggel. Ez eredményből kitűnik, hogy Well¬ 
mann vállalkozása elvben kivihető, mert a 
távolság, melyet az «Amerika »-nak meg kell 
tennie, Zeppelin útjánál sokkal rövidebb. Well¬ 
man azt mondja léghajójáról, hogy nem száll 
°ly gyorsan, mint Zeppeliné, de kitartóbb s 
tovább képes fenmaradni a levegőben.*Ennek 
a magyarázatnak *a világosságánál meg lehet 
érteni azt, a mit 1907-iki felszállása előtt 

LEFÉBRE WHIGHT-FÉLE REPÜLŐGÉPÉN. 
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szód ajtókban asszonyok diskuráltak, az első 
emeleten a házmesternó veszekedett egy na¬ 
gyon magas és nagyon sovány, ritka, fakó¬ 
szőke hajú asszonynyal, egy szabó felesógé-
vel, ki három nap előtt temette el az egyik 
gyerekét s a másik meg ép most törte be egy 
kavicscsal a házmester ablakát, a mit egy 
idegen macska után hajított. 

A szűk, piszkos kis udvar levegője sűrű 
volt a füsttől, mit az eső vert le a kemények¬ 
ből s a júniusi levegő nyirkos, párás és ful-
lasztóan meleg volt. 

Mihály semmit sem érzett. Öt nap válasz¬ 
totta el a vizsgájától s reá nézve az élet csak 
a vizsga napjának dátuma volt. 

Az anyja a konyha előtt ült és Sárosinéval, 
egy hivatalszolga feleségével beszélgetett. Arról 
beszéltek, hogy milyen drága az élet Pesten. 

- Azért asszonyságnak, — szólt Jánosiné — 
mégis csak jó. Legalább van valami remény¬ 
sége. Ha Mihályból doktor lesz. Igaz, az még 
messze van; csak tizenhat esztendős. De leg¬ 
alább megvan a remény. De mitévő legyek 
ón tizennégy esztendős sikelnéma fiammal? 

A Mihály anyja csak sóhajtozott s egyre a 
lépcsőház felé nézett. A leányát várta. Az 
első emeleten a házmesternó még mindig ve¬ 
szekedett Topainéval, ki egyre azt hajtotta 
konok nyugalommal, mig a konyhawjtó küszö¬ 
bén ülve egy inget foltozott: 

szolgálatába állítsuk a kormányozható lég¬ 
hajót. A kísérletek ritka esetben sikerülnek 
már az első alkalommal. Ezért bűn, gúny tár¬ 
gyává tenni a komoly próbálkozást. Erős a 
meggyőződésem, hogy Wellman fog elérni 
nagyobb sikert is, mint ebben az esztendőben)). 

A német szakértő jóslata részben már be¬ 
vált, mert a minap törtónt felszállás új rekor¬ 
dot jelent minden balsiker ellenére is. S hogy 
Wellman terveinek komolyságában bíznak 
már mások is, bizonyság reá Zeppelin és Her-
gesell terve, hogy — a német császár védnök¬ 
sége alatt - - éjszaksarki expedicziót szervez¬ 
nek a legközelebbi arktikus nyarak egyikén, 
Zeppelin kormányozható léghajóján. 

—a —ly. 

RABOK. 
Elbeszélés. — Irta Lux Terka. 

Mihály tanult. Már alig látta a könyvben 
a betűket, de azért tanalt, kidülledt szemmel, 
fakó arczczal, lüktető halántékkal. Az ablak 
deszkájára könyökölve tanult és a betűkön 
kívül nem látott, nem hallott egyebet. 

Az ablak előtt gyerekek fiitkároztak az eme¬ 
leti folyosón, piszkos, vásott gyerekek, a szom- BÜNAN-VAEILLA VOISIN-FÉLE REPÜLŐGÉPÉN. 

PAULHAN VOISIN-FÉLE REPÜLŐGÉPÉN 

A RHEIMSI REPÜLŐGÉP–VERSENYRŐL. 

— A macska után hajított Nem akarta. . . 
A macska után hajított... 

- A szegény embernek — sóhajtott Sáro-
siné, míg a veszekedést hallgatta s a füstös 
levegőtől köhögött — legnagyobb csapás a 
gyerek! Akár egészséges, akár beteg. Pláne, 
ha beteg vagy nyomorék! Pedig inkább ilyen, 
mint egészséges. A rósz táplálás és a fel¬ 
ügyelet hiánya miatt. Tessék elhinni, ez az 
oka. Én tudom. Kis leány koromtól szolgál¬ 
tam nagyúri házaknál, a míg férjhez mentem 
és tudom a különbséget. Az ember mos, a 
gyerek ott lábatlankodik, oszt beleesik a sza-
pulóba, vagy magára rántja a forróvizes faze¬ 
kat. Vagy az ember hallja, hogy a tej fut a 
sparherden s a gyereket hirtelen az asztalra 
ülteti; az leesik és nyomorék marad egész 
életén át. Egy liter tej miatt . . . Tiz krajczár 
miatt. . . 

A Mihály anyja csak bólingatott fejével, 
pedig oda se hallgatott a szomszédasszonyára. 
Egyre a lépcsőházat nézte és várta a leányát. 

- Ott vannak a második emeleten Ficht-
nerék. A szerelőék. Mind az öt gyerek, több 
esztendőjénél, trachomás szemű. Mit csináljon 
velük az asszony ? Ha az egyik javul, mind¬ 
járt elkapja ismét a másiktól. Honnét vegyen 
Fichtnernó öt törülközőt elő az öt gyereknek, 
hogy fektesse őket külön, mikor mindössze 
két ágyuk van és négy párnájuk? Egyik ágy¬ 
ban az asszony, meg az ember alszik, a má¬ 
sikban együtt az öt gyerek. Teásét elhinni, 
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szerencsétlenség a gyerektől jön. A sze¬ 
génységtől és a gyerektől. De azért a gyerek 
csak jön, jön, mint az eső. Az urak azt mond¬ 
ják : két gyerek és nem több ! . . . És nem lesz 
több. Tessék elhinni, éhez is pénz kell. És 
an úri asszonyok virítnak, mint a rózsa. Ne¬ 
kem hat esztendő alatt nyolcz gyerekem szü¬ 
letett. Kétszer ikrek. És vén asszony vagyok, 
pedig' csak aratás után leszek harmincz esz¬ 
tendős. 

Mihály becsapta a könyvet, nem látta már 
a betűket. Nyújtózott és köhögött, kettőt, hár¬ 
mat. Száraz, különös, gyanús köhögés volt. 
Azután kijött a szobából. Megdörzsölte a sze¬ 
mét s a folyosó végére ment, honnét ép Árvái 
suszterekhez látott le. 

Ott már égett a lámpa s egy tizennégy 
esztendős kis leány tanult mellette, a kis Árvái 
Juliska. 

Mihály rákönyökölt a vaskcrlá'tra s. úgy 
nézte' a kis - leány fejét, melyből csak szik¬ 
rázó, aranyszínű haját -látta, meg vékony, le-i 
hajtott kis fehér nyakát. 

A kis leány ép oly szorgalmasan, minden¬ 
ről való megfeledkezéssel tanult, mint előbb 
Mihály, míg az asztal túlsó végén az apja 
egy sámfára húzott czipőnek a sarkát ütö-
gette. _. 

Mihály valami névtelen boldogsággal néze¬ 
gette a kis leány lehajtott szőke fejét. Nem 
tudta volna megmondani, miért érezte ezt a 
boldogságot, de érezte és a mint a kis leány 
reszkető fényű aranyhaját nézte, az az érzése 
volt, mint mikor az ember előtt egy szép, 
illatos kertnek ajtaja nyílik meg. 

Az első emeleten megszólalt a sánta esz¬ 
tergályos harmonikája s ugyanekkor valahol 
kezdtek püfölni a vágódeszkán. Az eső, mely 
egy-egy negyedórára hol elállt, hol néki in¬ 
dult, melegen, csöndesen szitáit s a harmoni¬ 
kát és a húspüfölóst egy-egy pillanatra károm¬ 
kodás és ajtócsapkodás némította el. De Mi¬ 
hály semmit sem hallott. Nyirkos és forró 
kezére támasztva elgyötört, fáradt fejét, moso¬ 
lyogva, félig lehunyt pillával nézte a kis ta¬ 
nuló leányt. 

Az anyja az ajtó előtt elkiáltotta magát: 
— Jaj, Mari, Mari, de soká jösz! 
A Mihály nénje jött haza. 
A leány fáradtan a hosszú úttól s az egész 

napi gép mellett való görnyedéstől, szó nélkül 
ment be a szobába. Keztyűjét és kalapját az 
ágyra hajította s az anyja lámpát gyújtott. 

- Krumplit akartam főzni, — beszélt az 
asszony lámpagyújtás közben, — de nincs 
itthon fa. És -az összes pénzem egy forint, 
egy darabban. Nem akartam felváltani, mert 
ha az ember felvált egy forintot, az olyan, 
mint mikor a kavicsrakást megbolygatják. Egy 
után a többi is utána hull. Azért vártalak 

téged, hogy hátha ho¬ 
zol aprópénzt is. Oszt 
hozok egy hatosért te 
pertőt, Mihálynak. Te 
kaptál vacsorát ? Per¬ 
sze ! . . . Bevégezted a 
munkát? 

A lámpa már égett 
az asztalon s a leány 
kiborította az erszé¬ 
nyét. 

Három forint 
hatvan krajczár 
szólt. •— Nyissa ki 
mama a másik ablakot 
is, nagyon fáj a fejem... 
Vacsoráztam, hogyne. 
Virstlit adtak paprikás 
szószszal. Snassz nép¬ 
ség ! . . . Meg/ mindenki 
snassz . . . Én már lá¬ 
tom, hogy minden csak 
talmi arany. Gazdag¬ 
ság, előkelőség, min¬ 
den. De a flancz, az 
megvan. Egyéb semmi. 
Suszter, fűszeres, mé¬ 
száros, hiába jönneli a 
számlával. Egy kiló pe¬ 
csenyéből nyolczan et¬ 
tünk. Minden szeleten 
keresztül lehet látni, 
olyan vékony. Öt szo¬ 
bához egy cseléd. Dél¬ 
előtt szakácsnő, dél¬ 
után szobaleány. A ká¬ 
vét spirituszon főzik, az 
örökös spiritusz-szag¬ 
tól fáj a fejem s a tej 
olcsó és kék, mint a 
kókítő víz. 

Fáradtan, keserűség 
és gyűlölettel szivében 
az élet iránt, leült a 
leány. Huszonöt - hu¬ 
szonhat esztendős, sovány, himlőhelyes arczú 
leány volt, fekete haja olyan nagy, hogy alig 
biria hordani'fején, a szája késhegynyi vékony 
és vörösbor színű, orra hosszú s szentében 
állandó keserűség kifejezése. 

Az anyja felszedte az asztalról a pénzt, 
betette a komód-fiókba, a fejét bekötötte s 
készült lemenni a henteshez a tepertőért 

— Csak türelem, Mari, türelem, - - szólt 
majdnem vidáman s lejebb srófolta a lámpa 
lángját. - Az Isten mindenkinek megfizet. 
Az ő szeme éjjel-nappal nyitva van. Várj 
csak, hogy fogunk mi élni, ha elkészül Mi¬ 
hály! Még csak nyolcz-tíz esztendő, fiam! 
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Elmegyünk vidékre, ott még meg lehet az 
orvosoknak élni. Egy egész kis házat bére} 
ki Mihály s én főzök, te takarítsz a házban. 
Nem nyomorgunk így, fiam! Várj csak, vár j ! . . . 
Mihály jó fiú, tudja, hogy a te keresetedből 
taníttatjuk és nem lesz hálátlan. Nem nősül 
meg, s csak értünk fog élni. Vagy ha meg: 
nősül, úgy nősül, hogy mi se valljuk kárát. 
Várj csak, .várj! . , . 

Az asszony szinte átszellemült boldogság.-
gal, elmélázva nézte a lámpa lángját s a leány 
nem szólt semmit. -Künn az eső ismét esett 
s a sánta esztergályos szomorú nótákat re¬ 
csegtetett- a harmonikán. Mihály kihajtotta 
fejét a meleg esőre s ügy nézte a kis leány 
szőke fejét, kitől ugyanazt várták a szülői, a 
mit tőle az anyja: a jólétet. Egy tanítónői 
diplomától... És Mihály újra köhintett s a 
kezét rányomta a szivére, honnét úgy érezte, 
mintha valami fojtogató vérhullám felszökne 
a torkába. 

S az anyja lement tiz krajczárórt tepertőt 
venni, neki, vacsorára. 

TENGERENTÚLI MENYASSZONY. 
BEGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Dániel Lesueur. — Fordította M. Hrabovszky Júlia. 

— Ugyan . . . ugyan . . . csak nem fogjátok 
magázni egymást és ilyen feszes hangon filo¬ 
zófiai vitatkozásokba bocsátkozni ? Azt akarom, 
hogy keresztnéven szólítsátok és tegezzétek egy¬ 
mást. Testvérek vagytok, az ördögbe is! 

A fiatalok hallgattak. 
- Nos, Marguerite . . . 

— Oh, papa, — kiáltott fel a fiatal leány 
vigan, — ne véts te is azzal, hogy Marguerite-
nek nevezel. Baxton néniéknél soha senki sem 
szólít ezen a néven, a minek se vége, se hoszsza. 
Amerikában Maggie-nak vagy Daisy-nek hiv-
nak, néha egészen röviden Mag-nek. 

— Nini! Mag és Max! — szólt Fanteuil, fel¬ 
váltva nézve a két szép fiatal lényre, a kiknek 
olyan egyformán hangzó nevük volt és a kiket 
az életben is olyan egyesülve szeretett volna 
látni, mint ő egyesítette őket a szivében. 
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— Ez a név nagyon is könnyed és nem fe¬ 
lel meg e jellegzetes .tájnak. 

— De csak remélem, nem változtatod meg ?. 
Kiáltott fel Fanteuil élénken. 

- De papa, ismételve mondom, nekem mar 
semmi beleszólásom ebbe. Mindez itt az öné és 
nemsokára törvényesen is az lesz. 

Daczára, hogy Marguerite nagyon egyszerűen 
mondta e szavakat, semmi súlyt nem fektetve 
nagylelkű tettére, a fiatal leány azért nem áll¬ 
hatta meg, hogy malicziózus elégtétellel ne él¬ 
vezze szavainak hatását a mostoha fivérén. Max 
arcza felragyogott; a meglepetés, lelkesedés 
villámszerűén világította meg és ez a fény 
nem tűnt el onnan azonnal, csak Marguerite 
futólago s mosolyára aludt ki. «Ah ! — gondolta 
a fiatal leány, — minő hamar megszelídíti ezt 
a borongó, szép ifjút a pénzbeli nagylelkűség 
és a vagyonomra való gondolat! Igazuk volt, 
mikor így ítélték meg őt Amerikában.» 

De egészen megdöbbent, mikor a fiatal em¬ 
ber hirtelen megszólalt: 

- Nem kérte-e atyánk, hogy tegezze őt? — 
kérdezte Max hirtelen. 

- Miért mondja ezt nekem? — felelte a 
leány egyszerre mereven, mert nemcsak ez a 
beavatkozás bántotta őt, de az «atyánk" szó 
által felidézett azon tudat is, hogy közös ap¬ 
juk van. 

— Mert felfedeztem, mennyire óhajtaná őt 
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De a fiatalok egyike sem tett megjegyzést 
a nevek ezen összetalálkozására. Marguerite 
kissé felbigyesztette az ajkait, Max pedig, tovább 
evezve, a tóra nézett. És a világos szemeknek 
a bronzszinű arczban ismét az a majdnem vad 
kifejezésük volt és az állkapczák erőszakos vo¬ 
nalai egy sasra emlékeztettek, egy ragadozó 
madárra, a mely kalitkája rácsai mögül a távolt 
kutatja. 

Megkerülték a szigetet, a hol a partlakók ifjú¬ 
sága kis csónakda-egyletet alapított, csónak¬ 
javító műhelylyel, tennis-groüanddal, hintákkal. 
A tó végében egy nagyszabású nyaraló tűnt 
fel, teljesen különbözve az eddig látott csalá¬ 
dias, derült, zöld fészkektől. Remek fáktól sze¬ 
gélyezett óriási pázsit terült el egésaeu • -le a 
partig, melynek szélén téglákkal kirakott kes¬ 
keny út vezetett, minden korlát nélkül. A hát¬ 
térben nyolczszegletü toronynyal ellátott szürke 
köépület emelkedett, komoly előkelőségével a 
skót kastélyokra emlékeztetve. Úgy a ház, mint 
a kert stílusa túlságosan nagyszabású volt az 
ilyen kis kaczér, Parishoz annyira közel levő 
nyaralóhelyre. De az egész fekvőség előtt hosz-
szában elterülő tó széles tükre, mely két ágban 
benyúlt és mintegy elszigetelte a birtokot, e 
helyen több fantáziára jogosított. Az összhatás 
mélabús poésiája elhajolta Fanteuil kisasszonyt. 

- Ez a Marguerítes, — mondta neki apja. 
OLASZ ORVOSOK. 

SPANYOL ORVOSOK. 

KÉPEK A NEMZETKÖZI ORVOS-KONGRESSZUSRÓL. 

boldoggá tenni. És miután én ismerem atyán¬ 
kat, megmutatom önnek arra a legjobb módot 

E mondat igazsága bebizonyult a könnyben, 
mely azonnal ott ragyogott Fanteuil Jacques 
pilláján. 

Kitalálta-e Max, hogy ez az apa már két nap 
óta bűnhődik hosszú éveken át tartott gond-
talanságáért ? És a kettő közül nem az a ma¬ 
gos, nyugodt és meglehetősen fölényes fiatal 
leány, de az őszhajú férfi a nyugtalanabb, a le-
fegyverzettebb, készebb az ellágyulásra, a ma¬ 
gát alárendelésre. 

Marguerite azonban egészen elnémult egy 
pillanatra. Mit akart Max mondani ezzel ? . . . 
Meg akarta volna leczkéztetni őt ? . . . Értésére 
akarta adni, hogy egy százezer frankos aján¬ 
dék nem ér fel a gyermeki szeretet egy gyön¬ 
géd jelével? . . . Szeretet? . . . De miért? . . . 
Kértók-e az ő szeretetét egész gyermeksége alatt 
az oczeánon innen? Apja másokkal osztotta 
meg a szeretetéi Csak dédelgessék hát egymást 
kölcsönösen, ez az ő dolguk, miután olyan jól 
értenek hozzá. A mi pedig öt, Margueritet il¬ 
leti, ő már eddig is eléggé megtette a köteles¬ 
ségét és meg lehet magával elégedve. És nem 
agy Cleriot Max fogja őt arra megtanítani, egy 
betolakodó, sőt mi több, könnyelmű fiatal em¬ 
ber, a ki, a mint tudja, már nagyon sok rósz 
fát tett a tűzre. 

De a fiatal leány azért kényelmetlen érzés 
benyomása alatt maradt. Az öntudatlan önér¬ 
zettel vegyes öröm, a -mit érzett,.mikor apjá¬ 

nak e tanú előtt mondhatta: «A Marguerites 
az önó», egyszerre elenyészett. Nem jobban el-
érzékenyült:e apja egy szentimentális megjegy¬ 
zéstől, mint a remek ajándék folytán? «Ime, a 
franczia érzelgés, a mit olyan híven lefestettek 
előttem. Itt minden a szavakban rejlikn, -
mondta magában Marguerite. Mert ő idegen 
szemmel nézte a hazáját. De főleg az ingerelte, 
hogy máris módját tudták ejteni, beléje valami 
elégedetlenséget oltani önmaga iránt. És maga 
sem tudta, valami jó sugallat vagy a féltékeny¬ 
ség ösztökéli-e, de mikor Maxot tegezni hal¬ 
lotta az apját, ő is elhatározta, hogy tegezni 
fogja őt. A csónak épen e perczben ért partot. 

— Tudod-e papa, hogy a te Marguerites-ed 
kissé romantikus színezettel bir? Ez a félreeső, 
sötét zug, ez a korlátnélküli ösvény a tő men¬ 
tén, titokzatos drámákat juttat eszébe az em¬ 
bernek. 

Mindketten a ház felé indultak. Max, a csónak¬ 
jával elfoglalva, visszamaradt. Kiérve egy fa¬ 
sorból, Marguerite egy világosan öltözött höl¬ 
gyet látott közeledni, fehér napernyő alatt. Egy 
kis kutya ugrándozott és csaholt a nő körül. 

— Itt jön a mostoha anyád, — mormolá 
dobogó sziwel Fanteuil. 

A hölgy észrevéve őket, siettette a lépteit. 
Még érthetetlen, de harmonikus hangok ütöt¬ 
ték meg Marguerite fülét és végre kivehette: ANGOL EGYETEMI ORVOS-TANÁR TALÁRBAN. 

AMERIKAI ORVOSOK GRÓF APPONYIVAL. 

Ha tudnád, 

- Igen, asszonyom. 
- Hogyan, «asszonyom» ? . . . Csak remé¬ 

lem, nem fogsz asszonyomnak szólítani? 
Nagy szörnyűködésében Fanteuilnó két lépést 

hátrált és Marguerite végre láthatta, miféle nő 
apjának a felesége. 

Negyvenhárom vagy negyvennégy évének lé¬ 
tére igazán nagyon fiatalnak találta. Pedig a 
haja bizonyára már őszült a hajpor alatt, a mi 
kaczérkodásnak tetszett De olyan szép volt ez 
a természettől hullámos, sűrű göndör haj. Fe¬ 
kete volt a nyakszirtnél és a fejbúbjára csa¬ 
varva, de a homlok körül mintha finom dér 
lepte volna be. És ez a fehérség mesterkéltnek 
vagy időelőttinek tetszett, annyira üde volt a 
.barna asszony arozbőre, annyi tűz volt a sze¬ 
mekben, melyek olyan sötétek voltak, hogy a 
pupillájuk alig látszott Ezek az édes nózésű, 
fényes és annyira vonzó szemek a legkevésbbé 
sem hasonlítottak Max keskeny vágású, néha 
annyira kemény csillogású szemeihez. De anya 
és fiúnak egyforma vágású arczélük volt, kissé 
rövid, szólesen mintázva az orczáknál és 
ugyanaz a kis száj, az apró gyöngyfogakkal. 
Csakhogy a fiatal ember férfiasán száraz vo¬ 
násai jobban kigömbölyödtek az érett korú 
asszonynál. Hizási hajlamával és arczának mo¬ 
solygó finomságával Fanteuilnó nem a heves-
vérű Giotto festményeire emlékeztetett, de az 

- Isten hozott, kedvesem ! 
mennyire szeretlek máris ! . . . 

Aztán mintha forgószél támadt volna körü¬ 
lötte: ölelgették, csókolgatták, hajfürtök, me¬ 
lyeknek még a színét sem látta, érintették hom¬ 
lokát, orczáit; dédelgető szavakat súgtak a 
fülébe: 

- Szent Isten, minő szép ez a kis leány!. . . 
És te a leányom vagy, tudod-e? Mamának kell 
hogy hívjál. Tehát egészen egyedül utaztál, sze¬ 
gény kicsikém? . . . Egészen egyedül jöttél át 
Amerikából ? . . . Lehetséges-e ? . . . Minő bűn 
az ilyen kincset így koczkára tenni? 

Margueritenek kedve lett volna ellentmon¬ 
dani, de egyszersmind nevetni is és minden 
előítélete daczára, mégis valami érthetetlen 
édes érzés lepte meg őt. Mert ez a túlzott sze¬ 
retetnyilvánítás azért őszintén hangzott Egy 
saját túlzásaitól megrészegedett, felületes sziv 
áradozása volt ez, hasonló a czicza duruzso-
lásához, dörgölődzéséhez, melynek nem tudunk 
ellentállni, ha kitaláltuk is, minő követelő ön¬ 
zés rejlik alatta. 

A fiatal leány amerikai merevsége, mely in¬ 
kább erőltetett, eltanult volt, mint természetes, 
kissé engedett e merev áram alatt 

— A podgyászod épen most érkezett meg, 
kicsikém. Majd a szobádba vezetlek. Képzelem, 
már vágyódol rendbejönni, elhelyezkedni a 
«home»-odban, mint nálatok mondani szokás. 
Azt hiszem, ez az a szó, ugy-e?" 

AMERIKAIAK WASHINGTON SZOBRÁNÁL. 

K E P É K A N E M Z E T K Ö Z I ORVOS-KONGRESSZUSRÓL. — Jelfy Gyula fölvételei. 
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érzéki, gondtalan La Tour női fejeire és köny-
nyedén hajporozott haja még csak hasonlóbbá 
tette őt a XVIII-ik századbeli pasztelképek 
egyikéhez. 

Fanteuilné csicsergő hangon fordult a férjé¬ 
hez de hangja azért nem tetszett negédesnek, 
ama misztikus összhang folytán, a mely az asz-
szony mosolygó arcza és tiszta lelkülete között 
uralkodott 

- Ugy-e, Jacques, hogy ez a kis aranyos, 
mamájaként kell hogy bánjék velem? 

- Már elég megerőltetésébe kerül az is, 
hogy papájaként bánjék én velem, - - felelte 
Fantenil, kissé keserűen. 

- Oh, papa!. . . 
Hirtelen mozdulattal és mintegy felengedve 

a körülötte levő melegségtől, Marguerite apja 
nyakába borult, aztán szeretetreméltóan mondta 
mostoha anyjának: 

— aKeresztmamának» fogom hívni... Akarja? 
—• Be kell érned ezzel> Eithé . . . És tőle ez 

sok, elhiheted nekem, - - szólt az apa meg¬ 
könnyebbülten, majdnem vígan felnevetve. 

(Folytatása következik.) 

«FUIT.» 
A Városliget belsejében van egy egyszerű, 

Fait felirású sírkő, melynek odakerüléséről 
sokáig igen sokféle verzió keringett. Az ötve¬ 
nes években ügy tudták, hogy egy meghason-
lott, szerelmi csalódásból életunttá vált magyar 
költő hamvai porladnak az egyszerű síremlék 
alatt, de ugyancsak ebben az időben azt is 
tudták, s ez a mende-monda a Bulyovszky 
Gyula sejtései révén terjedt el, hogy egy ma¬ 
gyar főúr és egy csodaszép magyar gróf¬ 
kisasszony ideális vonzalmának kettészakadá¬ 
sát jelenti a múlandóságot hirdető sírkő, mely 
alatt az öngyilkos magyar főúr nyugodott 
volna. Sem ez, sem az nem volt persze hite¬ 
les tény, de az emberek fantáziáját eléggé 
csiklandozta és ilyen romantikus magyarázattal 
kielégítette. A múlt- század nyolczvanas évei 
végéig nem is tudott senki pozitív valóságot 
a titokzatos sírkőről, a míg Schmall Lajos 
fővárosi nyugalmazott levéltáros régi okiratok¬ 
ból és tanácsi jegyzőkönyvekből ki nem derí¬ 
tette az igazságot Ekkor kitudódott, hogy sem 
meghasonlott költő, sem öngyilkos főúr nem 
volt a sír lakója, hanem egy Horváth Jakab nevű 
pesti ügyvéd, Grassalkovich herczeg jószág¬ 
igazgatója, egy bölcselkedésre hajlandó, kissé 
különcz, de egyébként tekintélyes és köztisz¬ 
teletben álló pesti polgár. A fővárosi levél¬ 
tárban KeL 5982. szám alatt felvett és 2624. 
számú egykori okiratokból aztán megtudunk 
még néhány érdekes részletet, melyek a ügeti 
sírkő titokzatosságát még jobban eloszlatják. 
Horváth Jakab 1809 augusztus havában halt 

el és végrendeletében 700 forintot hagyott 
Pest városának oly kikötéssel, hogy a Város¬ 
liget, akkor «Ökördülő», majd «Batthyány erdő» 
néven ismert terület belsejében temettese el 
és sírhelyét «Fuit» feliratú sírkővel jelölje 
meg. Ma is meglevő jegyzékek szerint a sír¬ 
helyet téglával falazták ki és Zitterbarth Má¬ 
tyás kőművesmester 190 forintot kapott mun¬ 
kájáért. A sírkövet Okenfusz János 150 fo¬ 
rintért készítette s a 700 forintból még fen-
maradt 360 forint a városi pénztárba került. 
Azóta, vagyis százéve békésen porladozik az 
örök vidámság helyén a Fűit lakója. 

De mielőtt ide juthatott. volna, meg kellett 
járnia neki is azt a keskeny pályát, melyet a 
titkos végzés az ő számára is kirendelt. Meg is 
járta érdekes módon. Toporcz községben szüle¬ 
tett Horváth Jakab 1738-ban. Tanult Késmár¬ 
kon, jurátuskodott Pozsonyban és Pesten s 
megtelepedett ugyancsak Pesten. Része lehe¬ 
tett volna mindenféle jólétben, mert olyan iro¬ 
dája volt, hol harmincz jurátus dolgozott. Volt 
háza, voltak pénzei, jószágai, de megvetette a 
földi örömöket s még asszonyt sem vett magá¬ 
nak élettársul. Annál többet időzött könyv¬ 
tárában, mely nagy volt és válogatott nemes 
lelkek szellemi kincseivel volt megterhelve. 
Különczködóseivel már korán magára vonta a> 
figyelmet. Tükröt például nem tartott lakásá¬ 
ban, divatos ruhákat nem hordott, templomba 
nem járt s a papokkal meglehetősen hadi¬ 

lábon élt. Ha vallását kérdezték, kurtán éa 
apertón félelte: E;1 

- A becsületes'emberek vallását követem.: 
A Martinovics-por irataiból köztudomású, 

hogy Horváth' Jakabnak része volt ebben a 
politikai pörben, mennyiben a vádlottak egy 
részét ő védte. Ebből a históriai tényből arra 
is lehet következtetni, hogy Horváth uram,: 
miként a XVIII. századvégi nemesi és latéi-
ner osztály nagy részé,jakobinus volt, a k i 
rokonszenvezett a forradalmi eszmékkel s való-: 
szinűleg tagja volt annak a titkos társaságnak,; 
melyet Martinovicsók a propaganda előkészí¬ 
tésére terveztek s melynek nagyszámú tagjai 
közül harminczan-negyvenen kerültek a .tör¬ 
vényszék elé. Kazinczy naplóiban' Horváthnak 
a neve előfordul nem egyszer, de bővebb ada¬ 
tokat nem jegyzett fel róla. Holott, a mi 
élete körülményei és politikai szereplése felől 
hiányzik, a bécsi levéltárakban könnyen nyo¬ 
mára lehetne jönni, mert a Martinovics-bűn^ 
por aktáinak javarésze ottan őriztetik. Vég¬ 
rendelete azonban mindenképen bizonyítja,' 
hogy a kiváló lelkek közé tartozott. Összes; 
vagyonát jótékony' czólokra hagyta, csupán 
azt kérte Pest város tanácsától, hogy adjon 
számára temetőboltot, valahol messze, vala-' 
mely csöndes kertben. Sírkövén pedig csak :e,z. 
álljon: Fűit. A tanács a mai Hermina-kápolritt 
tájékán, a Fővárosi Múzeum közelében4satott 
sírt Horváth Jakabnak, úgy vélekedve, hogy 
az utolsó ítélet napjáig ott majd elheverhet 

.,-VÖzi. madarak és nádak között végigsuhogó 
szellők társaságában. 

A X V I H . század végén ugyanis a régi Pest¬ 
nek az a része, mely ma a Hermina-kápolna 
vidékén húzódik, olyan elképzelhetetlen mebsze-
ség lehetett, hova örök álomra megtérni béke¬ 
szerető embereknek a legkívánatosabb ivágy 
gyanánt tűnhetett fel. Vége-hoszsza nélküli 
mocsarak, nádasvizek, ingoványok terjeszkedtek 
a «Városerdőcske» ama pontján, hol a. iFuit 
felirású vörös márványsírkő áll most s kfgye-
letének elismeréseképen itt ásta meg temető¬ 
boltját Pest város tanácsa a magányosan 
pihenni akaró filantrópnak, így beszélik az 
oklevelek. A hivatalos világ aztán napirendre 
tért a Horváth Jakab dolgain, sírja fölött azon¬ 
ban egy századon át legendák támadtak, miket 
csak az igaz tényállás felderítésével lehet ki¬ 
irtani; Pedig, hogy Horváth nevezetes ember 
volt a maga korában, a «Hazai tudósítások» 
és a bécsi «Annáién dér Literatur» egykorú 
közlései igazolják. Ám hogy sírhantja a mai 
zsibvásárrá alakult Városliget lármájában a 
gondtalan mulatozók vagy a magányos sétálók 
lelkében sokszor idézte fel a mementót, egyik 
legmélyebb érzésű költőnknek, Arany Jánosnak 
a verse is példázza, a ki «Ének a pesti liget¬ 
ben » czímű 1877-ben írott költeményét ezzel 
a versszavakkal zárja be: 

El is megyek tán nem sokára, 
Hírnév, dicsőség nem maraszt, 
Tudom, mit ér fagyos sugara. 

36. SZÍM. 1909. 56. ÉYTOLTAM. VÁSÁENAPI ÚJSÁG. 753 
Itt is megtanultam azt. 
Nyerd bár világi életedben 
Ég és föld minden koszorúit: 
Neved csak az, mit e ligetben 
Egy sírkő rád olvas: Fűit. 

A «Fuit» sírkőnek és egykori érdekes lakó¬ 
jának ez a rövid története. A síremléknek is, 
lakójának is a századik év betelésével immár 
jubileuma van, de ez-a jubileumos dátum a 
rávonatkozó sírkővel egyetemben a fejlődés 
óriás arányú lendületének a dokumentuma. 
A régi Pest réges-rég kinőtt gyermekczipőiből 
s hogy mivé lett száz év alatt, a Fűit sírkő 
bizonyítja legékesebben, melynek közelében 
zajosabb élet áramlik ma, mint a minő száz 
óv előtt a Belváros legforgalmasabb terein 
elképzelhető volt. Gerlai. 

A HÉTRŐL. 
Erőpróba. Hogy micsoda és mekkora eredménye 

lesz a nemzetközi orvosi kongresszusnak a tudo¬ 
mány számára, azt megállapítani se lehet, annál 
kevésbbé megjövendölni. Csak kívánhatjuk a szen¬ 
vedő emberiség érdekében — és a szenvedő embe¬ 
riség bizony az egész emberiség — hogy ez az ered¬ 
mény minél nevezetesebb legyen. De vannak ennek 
a hatalmas gyülekezésnek jelenségei, a melyek már A GYÁR ÉPÜLETE. 

A «FUIT» SÍRKŐ A VÁROSLIGETBEN. 

MUNKÁSOK FÜRDŐJE. 

élet teherbírása bármely téren is elégtelennek bizo¬ 
nyult volna. Hogy a vendégek kényelmesen lehes¬ 
senek, a vendéglátó városnak se kellett föláldoznia 
semmit a szokott kényelméből. Ez nyilvánvaló bi¬ 
zonysága annak, hogy Budapest csakugyan nagy¬ 
város ennek a szónak a legkövetelőbb értelmében. 

Takarodó. Ez a hét a hazatérés nagy hete volt. 
A fürdőkön és a nyaralóhelyeken mintha takarodót 
fújtak volna, augusztus utolsó napjaiban általános 
csomagolás támad és a zsúfolt hotelek egyszerre 
olyan üresek lesznek, mint egy lakatlan régi vár. 
A lárma és az élet visszamegy a hazájába: a vá¬ 
rosba. A hazatérők serege kevés országban nagyobb, 
mint minálunk. Nem tudom, honfoglaló Árpád 
apánkkal jött-e annyi magyar, mint a hány így, a 
nyári vakáczió végén a határokon túlról hazaérke¬ 
zik ? A mi nyilvánvaló bizonysága annak, hogy a 
magyar közönség nagyon szívesen megy külföldre 
nyaralni. Nemzetgazdasági szempontból ez a való¬ 
ság nem nagyon örvendetes, de talán az se való, 
hogy valami tragikusan vegyük. Búsulni akkor 
lenne ok, ha a nagy kiözönlés következtében a ha¬ 
zai fürdők üresen tátonganának. Tudjuk azonban, 
hogy hála Istennek, ezek se panaszkodhatnak. Van 
vendég minden valamire való hazai fürdőben any-

most hiteles anyagát adják bizonyos, hála Istennek, 
nagyon örvendetes — tanulságoknak. Ilyen például 
az a tény, hogy a kongresszusra a világ minden ré¬ 
széről föltűnően nagy számban érkeztek az orvo¬ 
sok. Ha meggondoljuk, hogy egy ellenséges törekvés 
micsoda hatalmas agitácziót folytatott épen az el¬ 
len, hogy az orvosok eljöjjenek Budapestre, ez agi-
táczió után fokozott megelégedéssel és annál hite¬ 
lesebben állapíthatjuk meg, hogy a mi fővárosunk 
híre hatalmas vonzóerővé fejlődött. Nagy kurzusa 
van a nemzetközi érdeklődés világában. Már tud¬ 
ják róla, hogy a kontinens, sőt a világ legszebb vá¬ 
rosai közül való és ez a magyarázata annak, hogy 
a kongresszusi tagok szokatlanul nagy számban 
hozták el magukkal a családtagjaikat is, feleségü¬ 
ket és leányaikat, a kiket nem a tudományos mun¬ 
kában való részvétel vágya, hanem Budapest meg¬ 
ismerésének óhajtása tett kedves vendégeinkké. -
Ez az egyik örvendetes tanulság, a másik meg az, 
a hogyan a hatalmas vendéglátásban a magyar 
metropolis erkölcse és szolgáltató képessége prezen-
tálódott. Vagy ötezer olyan vendégünk van, a ki 
a maga ellátása dolgában bizonyos igényekkel érke¬ 
zett a vendégszeretetéről híres ország fővárosába. 
És elmondhatjuk, hogy ez a nagy vendéglátás ren¬ 
geteg munkájával Budapest életét ugyan megduz-
zasztotta, de meg nem zavarta. Mindenki szépen 
elhelyezkedhetett a maga igényeinek és szükségle¬ 
teinek megfelelő módon a nélkül, hogy a fővárosi 

DAGASZTÓ-GÉP. 
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SZ1TÁLÓ. 

nyi, a mennyi csak fér, akárhányban — még több 
is, mint a mennyi födél alá kerülhet. — Azután 
meg a pihenést kereső embereknek kivonulása ide¬ 
gen ország földjére nem is specziális magyar haj¬ 
landóság. Ha megcsinálnák egyszer a nyári nép¬ 
mozgalom statisztikáját, meggyőződhetnénk róla, 
hogy — talán az egy francziát kivéve •— minden 
nemzet nyaraló fiainak egy óriási hányada a hóna 
határain túl megy pihenni. Nemcsak a magyar em¬ 
ber talál minden fürdőhelyen honfitársat, hanem a 
német, az olasz, a hollandus, az orosz is — az an¬ 
golról nem is beszélve. Ezek se maradnak tehát 
otthon valamennyien. Ennek a nyári kivándorlás¬ 
nak a részleges érvényű gazdasági okokon kivül 
van egy általános érvényű és igen közel megtalál¬ 
ható lélektani oka is. A pihenést és üdülést kereső 
ember a gondtalanságot is keresi és ezt olyan he¬ 
lyen találja meg legjobban, a hol senkinek semmi 
bajáról, gondjáról nem tud. Tehát: az idegenben, 
a hol a dolgoknak csak a fölületét látja, még pedig 
természetesen a legkellemesebb formában, mert 
csúnya, szomorú, kellemetlen helyre nem megy 
üdülni senki. Nem a hazafias érzés fogyatékossága 
viszi tehát külföldre a nyaralók tömegeit, mert ak¬ 
kor nyáron az egész világ tele lenne hazafiatlan 
emberrel. Külömben is jobb, ha az emberek a tét¬ 
lenségüket viszik idegenbe, mint ha a munkájukat 
vinnék. 

LISZT SZÓRÓ, 

Házsártosság. A türelmetlenség haragos hullámai 
csapkodják már az új kenyérgyárat, a miért ez az 
igen áldásos hivatása közalkotás a produktuma 
mennyiségével — még nem tudja úgy kielégíteni a 
szükségletet, mint a minőségével. Már azt is olvas-
tűk, hogy vétkes könnyelműség volt megnyitni a 
gyárat még mielőtt teljes üzemmel dolgozhatott. 
Többször volt már alkalmunk rámutatni, hogy mi-
nálunk a gáncsban a legsúlyosabb minősítést is 
könnyen mérik, tehát túlságos tragikusan venni az 
ilyen kiszólásokat nem szükséges. De ezúttal igen 
érdekes és nem tanulságtalan egy kicsit a szemébe 
nézni a vádaskodó türelmetlenségnek. A valósás 
ugyanis az, hogy ha a kenyérgyár megkezdette az 
üzemet még mielőtt azt teljes egészében folytat¬ 
hatná, ez bizonyára épen a türelmetlenségnek tett 
konczesszió, a türelmetlenségnek a diadala és res¬ 
pektálása. Mert a semminél a kevés is több és a 
kenyérgyárnak — a mig minden ereje birtokában 
nincs - - csak a között lehetett választása, hogy 
semmit se adjon, vagy keveset adjon. A többre 
szánta rá magát és előállott a kevéssel, a mivel azt 
érte el, hogy a minősítési táblázatába nem ezt itták, 
hogy: bűnös huzavona, hanem ezt, hogy vétkes 
könnyelműség. Legyen rá büszke, mert ez a jobb 
osztályzat, a minthogy nagyobb dicsőség, hogy 
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szétkapkodják a kenyerét, mintha a nyakán ma¬ 
radna, a mit süt. Ha pedig akad olyan ember, a ki¬ 
nek bántaná a gondolkodását az, hogy ebben a vá¬ 
rosban mindenkin és mindenen végighúznak a vir¬ 
gácscsal, akár roszul csinálja a dolgát, akár jól, akár 
késlekedő, akár nagyon is igyekvő, az is megvigasz-
talódhatik valamivel. Azzal, hogy a bírálatnak ilyen 
erkölcse mellett is ez a város nagy lett, szép lett, 
viruló lett, esztendők alatt évtizedeket nőtt, fejlő¬ 
dött, gazdagodott. Talán így történt volna ez akkor 
is, ha a türelmetlenségnek, a nyugtalanságnak, a 
gáncsoskodásnak ez a szelleme nem hajszolta és iz¬ 
gatta volna az alkotó energiákat, de ez csak fölte¬ 
vés, lehetőség, a kétségtelen pedig - - a valóság. 
Lehet, hogy ennek minálunk így kell lennie egy 
magasabb érdek parancsából és ha ez az érdek 
ilyen módon mostohán bánik is a munkásaival, an¬ 
nál szebb, hogy mégis vannak, a kik örömmel és 
becsvágygyal szolgálják. 

* 

Királyok kötelessége. Katalóniában még statá¬ 
rium van. Barczelónában még nem takarították el 
a romokat, a népharag tomboló kitörésének gyá¬ 
szos emlékeit és Spanyolország már megint boldog. 
XIII. Alfonzét ujjongó lelkesedéssel élteti és ünnepli 
ugyanaz a tömeg, a mely egy rövid hónappal ez¬ 
előtt fütytyel fogadta és átkozódással kisérte a hin¬ 
taját. A trónja megint biztos és szilárd, nem csupán 
és nem is főképen azért, mert a katonai diktatúrá¬ 

: sikerült vérbe fojtani a lázadást, még kevésbbó 
azért, mintha a fiatal király időközben valami 
nagyszerű személyes cselekedetet hajtott volna 
végre, a mivel egyszeriben visszahódította a szive¬ 
ket, hanem egyszerűen azért, mert egy minden 
király hatalmán kívül álló és minden uralkodónál 
souverainebb erő : a szerencse, a mely idáig az el¬ 
lenséget támogatta a marokkói sziklák között, most 
Hispánia megviselt zászlaja mellé állott. És meg-
eshetik, hogy a ki trónjavesztett király lett volna 
minden személyes hibája nélkül, nagy fejedelemnek 
fogják ünnepelni és magasztalni minden személyes 
kiválóság érdeme nélkül. Bizonyos, hogy a balsorsa 
se lett volna megérdemeltebb, mint a dicsősége, a 
mint hogy kevésbbé szerencsés kollégája, a görög 
király is maga a legkevésbbé bűnös abban, hogy a 
trón bizonytalanná vált alatta. Ha a görögök meg¬ 
kapják Kréta szigetét, ez ép oly kevéssé lett volna 
az ő emberi vagy uralkodói nagyságának bizony¬ 
sága, mint a mennyire nem tehet róla, hogy a hel¬ 
lén hadsereg ma meg nem mérkőzhetik egész 
Európa hadseregével. Mégis neki kell bűnhődnie 
érte, a minthogy az övé lett volna a dicsőség, ha a 
dolog másként végződik. Ezekből a példákból is 
nyilvánvaló a nagy angol historikus mondása, hogy 
királynak lenni a legnagyobb emberi szerencse, de 
vele jár a legrendkivülibb kötelesség is, mert a ki¬ 
rálynak kötelessége az, hogy — szerencsés legyen. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Napos tájak. Tömörkény István új könyvének a 

czíme ez. Huszonegy rövid rajz van benne, vala¬ 
mennyi a szegedi népéletből. Tömörkény modora 
és genree ismeretes minden olvasó előtt: lényege 
nem egyéb, mint az ethnographiai momentumok 
irodalmi feldolgozása. Meséi, a melyek roppant 
egyszerűek, többnyire nem is mesék, hanem min¬ 
dennapi események, alakjai, a kik mind a szegedi 
föld népéből valók, csakis a népéleti rajz hátteréből 
kapják érdekességüket azzal, hogy tipikussá válnak, 
a népélet egy-egy momentumának, vagy a nép¬ 
karakter egy-egy vonásának típusává. Újabb dolgai¬ 
ban mind túlnyomóbbá válik az ethnographiai 
elem, mintha az ember és az élet már nem is érde¬ 
kelné az írót, hanem csak épen a szegedi ember és 
a szegedi nép-élet. Ezzel valamit vesztenek közvet¬ 
len, friss, eredeti színükből, a stílus néha veszedel¬ 
mesen közeledik a modorhoz, de azért érdekesek 
maradnak mindvégig, mert igazán benső megfigye¬ 
lés és veleérzés eredményei, megérzik rajtuk, hogy 
a tárgykört, a formát, a hangot a szerző önmagából 
alakította, hogy nem tanulmány és eltökélés ered¬ 
ményei, hanem a dolgok természetéből, mintegy 
szükségszerűen fakadnak. 

Verses könyvek. Különös egy dolog, megczáfol 
minden teóriát a kereslet és kinálat viszonyáról az 
az ősrégi idők óta tapasztalt jelenség, hogy semmi¬ 
féle irásmű nem terem még hozzávetőleg sem 

A HATÓSÁGI KENYERET ÁRULÓ BOLT ELŐTT. 

annyi, mint vers. Holott pedig egyidejűleg hangzik 
a panasz, hogy a vers nem kell az embereknek, 
verseket nem olvas és nem vesz(senki, még a jó 
poéták sem találnak közönséget. És mégis rakásra 
jelennek meg a verses könyvek s évről-évre akad a 
hazában néhány száz ember — pedig túlnyomó 
részben szegény emberek •— a ki nem sajnálja a 
pénzt verskötete kiadására. És a legkevesebb közü¬ 
lük ér el csak annyit is, hogy akadjon néhány em¬ 
ber, a ki könyvét megveszi és elolvassa. Mi ennek a 
magyarázata ? Hiszen még azt sem lehet mondani, 
hogy a versírás valami dicsőség, mert hacsak igazi 
sikert nem arat, csúfolódás a jutalma majd min¬ 
denütt. Ezek a versirók nagyobbára egészen fiatal 
emberek, a kiket a gimnáziumi önképzőkörben 
kezdett ki a költői métely, a kik még Petőfi ambi-
czióját hordják agyukban. Verset írni pedig olyan 
könnyű s még könnyebb — csak egy kis hiúság kell 
hozzá — elhinni valakinek a saját verséről, hogy 
jó. S a sok kritikátlan apró vidéki lap, a mely 
közli az ilyen verseket, csak megerősíti a fiatal 
szerzőket a maguk képzelődésében s mikor aztán a 
helyi nyilvánosságból ki akarnak emelkedni, nincs 
más módjuk rá, mint kötetet kiadni. Komolyabb 
lap nem akad, a mely kiadná műveiket, de ez nem 
a jótékony önkritikát kelti fel bennünk, hanem a 
daczot, az elnyomott tehetség gőgjét. Mégis meg 
akfjják mutatni a világnak, a szerkesztőknek, a kik 
mellőzik és elnyomják őket, hogy költők és tehetsé¬ 
gükkel keresztül törnek minden akadályon. S az 
eredmény minden egyes esetben az, hogy a könyvre 
rá sem hederít senki, az egész a makulatúrába 
megy s csak a kifizetendő nyomdai számla marad 
meg belőle. Ezt abból az alkalomból mondjuk el, 

SPANYOLOK ÁGYÚZÁSA MELILLÁNÁL. 

hogy most újra felgyülemlett asztalunkon egy 
csomó verses kötet, a melyekre, legalább a mi a 
dologban érték-megállapítás, teljesen ráillenek az 
itt mondottak. Nagyiványi Fekete Lajos az utóbbi 
három év alatt kelt verseit adta ki Versek czím 
alatt..Néhány csinosan hangzó sort találtunk benne, 
de épkézláb verset egyet sem. Középszerűségek 
halmaza az egész könyv, irodalmi visszhangok, út-
széli színek, egyéniség nélküli nyelv, -- ezek a fő 
jellemvonásai. — Szegedy Lajos ugyancsak Versek 
czímű könyvében sok a naivitás, forma, tartalom 
nagyon kezdetleges, de egyik-másik verséből, a for¬ 
mátlanságok alatt mégis csillan, ha egyéb nem, 
valami közvetlen őszinteség. — Vermes Ernő Járok 
a tarlón czimmel adta ki verseit. Akaratlanul is jól 
választotta meg a czimet: csakugyan tarlón jár, 
melyről a kalászt learatta egy-két másik fiatal 
költő s ő csak böngészik most már rajta. Néha 
mégis talál egy-egy kalászt s ha egyszer megtanul 
a maga mezején járni, akkor talán komolyabban is 
lehet vele foglalkozni. — S hogy a női nem se ma¬ 
radjon ki a sorból, Benkéné Reinelt Mariska Versek 
czimű könyve is ide tartozik, ez is konvenczionális 
dolgokat mond el néha elég routineos előadásban, 
afféle langyos, szentimentális költészet ez, a mely 
olyan, mint az olcsó fajta bonbonok, egy-kettő még 
megjárja belőle, de a ki sokat eszik, elrontja vele a 
gyomrát. 

Szent Margit-sziget. A mi szép Margit-szige¬ 
tünkről egy kis füzetkét adott ki dr. Halka Lajos, a 
szigeten levő vízgyógyintézet vezető orvosa. Rövi¬ 
den, de érdekesen elmond benne mindent, a mi a 
sziget történetét, természeti viszonyait, betegek 
gyógyítására alkalmas tulajdonságait illetőleg tudni¬ 
való. 

A patronage-kongresszus. Megjelent a szeptem¬ 
ber 10. és 11-én tartandó országos patronage-kong¬ 
resszus iratainak harmadik füzete, a mely a kong¬ 
resszus munkálatainak befejező részét, az egyes 
feltett kérdésekre vonatkozó vélményeket, valamint 
az országban levő egyes patronage-egyesületek 
jelentéseit közli. 

Új könyvek: 
Napos tájak. Irta Tömörkény István. Budapest. 

Singer és Wolfner. 
Versek. Irta Nagyiványi Fekete Lajos. Kassa. 
Versek. Irta Szegedy Lajos. Békéscsaba, szerző 

sajátja. 
Járok a tarlón. Versek, irta Vermes Ernő. 

Temesvár. Moravetz testvérek. 
Versek. Irta Benkéné Reinelt Mariska. Jász¬ 

berény. Novotha Andor könyvkereskedése. 
Széni Margit-sziget. Irta dr. Halka Lajos. Buda¬ 

pest. Pallas részv. társ. nyomdája. 
A Budapesten 1909. szeptember hó 10 és 11-én 

tartandó patronage-kongresszus iratai. 3. füzet. 
Budapest. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: CSILLÉBY BENŐ 

nyűg. akadémiai igazgató, 48-as honvédhadnagy, 
Pestmegye tiszteletbeli főügyésze 88 éves korában 
Kecskeméten. — DZÜBA? ISTVÁN szerednyei görög-
katholikus esperes-plébános, aranymisés pap, 84 éves 
korában Szerednyén. — Idősebb nemes MOKAKÖZI 
IMBE nagybirtokos 72 éves korában Kecskeméten. — 
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idősebb, vagyis körülbelül minden ötödik nő maga 
kénytelen megkeresni kenyerét. Foglalkozásuk a 
legváltozatosabb volt. Akadt köztük 185 kovács 
45 lokomotiv-vezető és fűtő, 10 vasúti hordár öt 
kajókalaúz; voltak ügyvédek, gyorsírók, építészek 
papok, könyvtárosok és mások. Kevesen voltak 
azonban a szolgálók és varrónők, a mi pedig szerin¬ 
tünk talán még leginkább nevezhető női foglalko¬ 
zásnak. (Q_ £1 

Windisch-Graetz Lajos herczeg tokaji bora. 
A marienbadi Hotel Weimar tulajdonosa Eduárd an¬ 
gol király ottartózkodása alkalmából a Windisch-
Graetz Lajos herczeg tokaji borpinczészeténél a ki¬ 
rály asztalára kerülő tokaji borokat rendelt meg 
A herczeg különben a XVI. nemzetközi orvoskon¬ 
gresszus tagjainak is egy küldemény tokaji bort bo¬ 
csátott rendelkezésére, s ezt a bort a főváros által 
augusztus 30-án rendezett estén szolgálták föl. 

Világ-patent. 
(D. R. P. 210,225.) 
Magyar 43775. Osztrák 

37053."Ango];18770. Franczia 389701 

A GYÖRI PISKÓTA- GYÁR ÉGÉSE. — Daíidovics Géza fölvétele, 

Apaji SZÁSZY ÁGOSTON nyűg. kir. járásbiró 70 éves 
korában Verebélyen. — Idősb mindszentpáli Du-
DINSZKY GIÜLA ügyvéd nyűg. kir. törvényszéki biró 
71 éves korában Nyíregyházán. — KOMMEB ANTAL 
ismert nevű fővárosi vendéglős 51 éves korában 
Budapesten. — SCHIEB MIHÁLY vendéglős 63 éves 
korában Budapesten. — EISZDOEFEK GUSZTÍV ok¬ 
leveles gyógyszerész, a Ferencz József-rend lovagja 
83 éves korában Budapesten. — BECSEK ZOLTÁN 
ügyvédjelölt 23 éves korában Kovásznán. — Győri 
FABKASS ZALÁN JÓZSEF, a m. kir. folyam- és tenger-
hajós részvénytársaság kezelő hajóstisztje 23 éves 
korában Báziáson. — Nívr BÉLA m. kir. áílamvasuti 
ellenőr 55 éves korában Budapesten. — KBABSÓY 
SANDOB nyűg. színész 56 éves korában Mezőcsá-
ton. — DÉRI ALAJOS pénzügyi segédtitkár 63 éves 
korában Komáromban. — HELTAI MANÓ dr. orvos 
49 éves korában Budapesten. — LEVELÉÉI MÓHICZ 
72 éves korában Nyíregyházán. — KUNSTÁDTEB MÓR 
iparos, volt kerületi választmányi tag, 70 éves korá¬ 
ban Budapesten. — Monori KOVÁCS ZSIGMOND vá¬ 
rosi számvevő 56 éves korában Nagykőrösön. 

BOLDINI BEZSÖNÉ szül. Banké Mária 47 éves korá¬ 
ban Lebeny községben. — Nemes BALOGH IMBÉNÉ 
született csíkszentsimoni Lakatos Heléna, 98 éves 
korában Debreczenben. — Nemesvárboki PLACHY 
TAMÁSNÉ, szül. Masszy Joliink a, 26 éves korában 
Aranyosmaróton. — Özv. DALNOKI LIPÓTNÉ 78 éves 
korában Budapesten. — Ozv. BDBICS KÁBOLTNÉ szül. 
Gabriely Alojzia 101 éves korában Bábapordá-
nyon. — Nemes BOBZNAGL ALAJOSNÉ szül. Blazse-
jovszki Matild fővárosi elemi iskolai tanítónő. — 
KAPPÉTER MAEGITKA, Kappéter Fereccz és neje szül. 
Kelemen Mariska 18 éves leánya Mohácson. — 
MESTEB MAEGIT. Mester István és neje szül. Oláh 
Margit négy és féléves leánykája Sátoraljaújhelyen. 

EGYVELEG. 
* Kenyérkereső amerikai nők. Az amerikai 

Egyesült - Ál amokban csak nemrégiben tették 
közzé az 1900-ik évbeli különböző foglalkozások 
statisztikáját. E szerint 5.007,069 tizenhat évnél 

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

Prospektus díjtalan. 
Diana sósborszesz mint háziszer kapható az 

egész országban. Köztudomású, hogy badörzsölésekre 
a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hűsítő. Az összes 
fodrászüzletekben fejdörzsölésre és borotválkozás után 
arczfecskendezésre az urak használják. A fájdalmakat 
azonnal csillapítja. Masszírozásra általánosan minden 
házban csakis Diana sósborszeszt használnak. Egy 
üveg 44 fillér. 

Hogyan építsünk jól és gyorsan ? Ezen kér¬ 
déssel nagyon gyakran foglalkozik az iparos, ha mü¬ 
helyeit óhajtja megnagyitani, a mezőgazda, ha istállói 
és épületei gyors javítást kívánnak. És mégis min¬ 
den egyes esetben feltesszük ezen kérdést, hogyan 
lehetséges ez olcsó és mégis a mai követelmények¬ 
nek mtgfelelő utón. Feltesszük, hogy a birtokon ho¬ 
moktalaj van, vagy a homok a közelben olcsón be¬ 
szerezhető, ez esetben nagyon könnyen segíthetünk a 
bajon. Ugyanis ha a homokot czementtel keverjük, a 
leglaikusabb ember is saját maga készítheti el a leg¬ 
kiválóbb épitőtermékeket. Könnyen kezelhető prak¬ 
tikus gépekkel gyárthatni ezen homokból falazótégla 

A MARGITLIGETI SZANATÓRIUM MEGNYITÁSA. 
dott, hogy visszavonulni legyenek kénytelenek, vagy 
a kiknek nincs módjában, hogy visszavonuljanak. 

A Margitligeti szanatórium rendeltetése, hogy az 
eddig alkalmazott és bevált levegő- és vizgyógymódok 
mellett Weltenstein József dr.-nak szerével gyógy¬ 
kezeltessenek a betegek. Wettenstein dr. gyógymódja 
a város falai között is leküzdi a tömegeket gyilkoló kést, 
azonban mennyivel teljesebb a győzelem, ha a gyógy¬ 
módhoz jóságos természet-anyánk áldásai: a tiszta 
levegő, a víz, a napsugár, az árnyas erdők és a min¬ 
dennapi élet zajátólmegvédettnyugalomjárulnakhozzá. 

A Budapest II. kerületi Pálffy-térről induló helyi 
érdekű vasút 55 perez alatt Pomázra és a pomázi 
állomás előtt várakozó társaskocsi 15 perez alatt 
viszi az embert Margitligetre. 1910 tavaszán mind¬ 
két arányban nagy lépést tesz majd a közlekedés 
technikája. Villamos vasút viszi majd az embert a 

főváros bármelyik részéről Pomázig, ahonnan automobi¬ 
lon jut el majd Margitligetre. Rövid idő kérdése, hogy 
a villamos vasút egészen Margitligetig járjon. 

Az útvonal mentén jobbról a Duna, balról a budai 
hegyek gyönyörű látványt képeznek. Pomáz faluból ki¬ 
jutva, elragadó kép tárul az utas elé. A szeszélyes, szinte 
bizarr hegyek aljából, szépen, tisztán, meseszerüen, mint 

valami tündérlak jelenik meg Margitliget. Az Oszoly-hegy 
ügy tartja, mint valami édes ajándékot, a melylyel kínálja 
az embert: «Nesze, fogjad, vegyed hasznát, örülj neki, 
boldogulj benne. Itt meggyógyulsz, itt fölépülsz . . . > 

A Margitligeti Szanatórium látképe. 

Ma nyilt meg a Dr. Wettenstein-Szanatorium Rész¬ 
vénytársaság margitligeti szanatóriuma. 

Wettenstein József dr.-nak a tüdővész és egyéb tu-
berkulótikus betegségeket gyógyító Comain nevű szeré¬ 
ről és ennek nagy eredményeiről már sok szó esett. 
A Wettenstein dr. szerének általánosítására és kihaszná¬ 
lására alakult részvénytársaság egyik intézménye a fő¬ 
városban, VII, Rákóczi-út 18. sz. a. létesített tüdőbeteq-

" i i " 

ambulatoriuma, a másik intézménye a rna megnyílt Margit¬ 
ligeti Szanatórium. Az ambulatorium czélja azon betegek 
gyógyítása, akiknek betegsége még nem oly előrehala-
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és tetőcserép stb., melyek egy jó épitőanyag minden 
követelményeinek megfelelnek. Legújabb időben az 
amerikai építési rendszer is szépen fellendül hazánk¬ 
ban, mely abban áll, hogy falazótégla helyett nagy 
ürtömböket használunk az építkezésnél, egy ilyen 
ürtömb 16 falazótégla nagyságának felel meg. Ezen 
tömbök előállítására is létezik tgy igen egyszerű gép. 
A salak is nagyon gyakran lesz ezen iparághoz fel¬ 
használva, melyből ugyancsak jó termék állítható 
elő. Mindezeknél a fő az, hogy ezen iparágról ala¬ 
pos informátiót szerezzünk. Ez nagyon könnyen le¬ 
hetséges, minden költség befektetése nélkül, ha meg¬ 
rendeljük az ismert Leipziger Cementindustrie, Dr. 
Gaspary & Oo. Markranstádt, Leipzig mellett 228. sz. 
brosúráját «Modern épitőanyagok» díjmentesen. Min¬ 
den érdeklődőnek ajánljuk ezen tanulmányos brosüra 
megrendelését. 

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

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

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

Scbniid nővérek, IV., Kígyó-tér 1. szám alatti 
grammofon-kereskedés hirdetésére fölhívjuk olvasóink 
figyelmét. Ár- és lemezjegyzék ingyen és bérmentve. 

Szerkesztői üzenetek. 
Igricze 79. Elég ügyesen megirt részlet, de nincs 

benne semmi nevezetesebb, ismeretlen adat, a mely 
indokolná közlését. 

A vén diófa. Az anya. Az első roppant hosszú lére 
van eresztve, pedig tartalma rövid versre sem volna 
elég érdekes. A másik csupa unos-untig ismételt ál¬ 
talánosságokat mond. 

Hadúr szeme. Ha így megy ez. Szép dolog a haza-
fiasság, de lendületesebben, érczesebben kell megírni, 
mert máskülönben üres bombasztként hat. 

Az ősz küszöbén. Ne hidd, ne hidd. Nem mirtus-
ágból. Sivatag, egyhangú panaszkodások, olyan tom¬ 
pán hangzanak, mintha pinczéből jönne a hangjuk. 

Náazinduló. Fantasztikuma zavaros és homályos, 
hangulata egyáltalán nincs, — az egész hosszú vers¬ 
ben nem találtunk semmit, a miért érdemes lett 
volna elolvasni. 

Latnam. A megírásban sok a laposság s úgy megfogni 
a témát, hogy frappáns hatása legyen, nem tudja. 

Est. Elég ügyesen van verselve, de a tartalmában 
nincs semmi, a mi vonzóvá és érdekessé tenné. 

SAKKJÁTÉK. 
2657. számú feladvány Marin V.-től, Barzelona. 
(A «Novoje Wremja» versenyén a IL díjat nyerte.) 

8ÓTÉT. 
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KÉPTALÁNY. 

A 32-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : A macska is szereti a halat, mégis kerüli a 
vizet. 

Felelős szerkesztő: Hoitey Pál. 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Keáltanoda-n. 6. 

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

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2537. számú feladvány megfejtése Gamage f. -tol. 
(ft-en és fö-on egy-egy világos huszár áll.) 

1. Ff7— c4 Vb5xc4 (a, b) 1. . . . .".'. Fhl— d5 t 
2. e5— e6 t matt. 2. Hf4— e6 t watt. 

. 
1. ___ Vb5— d5 t 
2. Hf4— e6 t matt 
1. 'Fhl-e4 
2. VelxcS f matt. 

1. — . . . Kd4xc4 
2. VelxcS t matt. 

1. . . ".. Bc6xc4 
2. Hf8—e6 t mát*. 

Helyesen fe j te t tek m e g : Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A. iBudapesti Sakk-kört. — 
A iBudapetti ín. kér. Sakk-kört. — Ludányi Antal. -
Wyschogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapest). 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Róbert (Fákén.) — 
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vdr). — Szabó János (Baíeony-Szentlászló) — A t Győri 
Sakk-Tcör.t — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). — 
A tZborói Társaskört. — «A Kalocsai Katholikui Kört — 
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodzas-
ujlak.) — A iDunaföldvdri Egyenlőiégi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdú-
hadháza). — A tLeibiczi Gazdasági Kaszinót (Leibicit. — 
Lngtyik János és Szivak János (Alberti-Irsa). — •Ciengeri 
Catzinót (Csengér). 

Tankönyveket és 
Segédkönyveket 

vegyen 
Magyarország legrégibb és legnagyobb 

tankönyvkereskedésében 
LAMPEL R. könyvkereskedése 

(Wodianer F. és Fia) részvénytársaságnál. 
Budapest, VI., Andrássy-ut 21. sz. 

Itt kapható az elemi-, polgári-, közép-, felsőbb leány-, 
kereskedelmi- és magániskolákban s a szakiskolákban 
használatban levő minden tankönyv és segéd¬ 

könyv a legújabb kiadásban. 
Postai megrendelések a beérkezés napján azonnal elin-

téztetnek. 
A kiadásunkban megjelent összes tankönyvek jegy¬ 

zékét kívánatra készséggel megküldjük. 

JLAMPEL R könyvkereskedése 
(Wodiauer F. és Fiai) r.-t. 

Budapest, VI. kér. Andrássy-ut 21. szám. 

A szanatóriumban a pavillonokkal együtt ezidő 
szerint ötven beteg számára való hely van. A szo¬ 
bák szellősek, világosak, szárazak, tágasak, a beren¬ 
dezésük a legkényelmesebb és a legelegánsabb, a 
legkényesebb idényeket is kielégítő. A kit idehozott 
a gondviselés, az a betegséggel együtt elveszti a be¬ 
tegség öntudatát is. A Wettenstein dr. Comainja el¬ 
mulasztja, a szanatórium a maga kies környékével, 
otthonias berendezésével elfeledteti a betegséget. 

Egyedüli a maga nemében Magyarországon a 
Margitligeti szanatórium fürdőberendezése, a lég¬ 
sátrak rendszere. Ezekhez hasonlók csak egyes igen 
nagy svájci szanatóriumokban találhatók. 

A szanatóriumnak saját kezelésében van tehené¬ 
szete és ez biztosítja a tej higiénikus és kifogásolha-
tatlan kezelését. 

Az étkezés nem kórházszerű, hanem gondos 
és mindenkinek a saját Ízléséhez szabott. A gyen¬ 
gébb betegek számára tolókocsik állnak rendelkezésre. 

A betegek szórakoztatására a szanatóriumban a leg¬ 
nagyobb gondot fordítják. Ezerötszáz kötetnyi könyvtár 
áll a betegek rendelkezésére. A könyvtár a magyar, 
franczia, német és angol világirodalom remekeit foglalja 
magában. 

Ezenkívül az összes magyar és nevesebb külföldi 
napilapokat és folyóiratokat járatja az igazgatóság a sza¬ 
natórium bennlakói számára. 

Sakk, dominó és a szabályzat által szigorúan körül¬ 
i t mederben a kártya tartja távol az unalmat. Nyáron 
unaloműző kézi kertészeti munkálatok, gondosan jókar-

A Margitllgeti vlzgyógyintézet'és az Oszoly-hegy. 

bán "tartott tenniszpálya van azon betegek számára, a kik¬ 
nek az orvos a mozgást megengedi. 

A lehető legteljesebb gyengédség és figyelem veszi 
körül a beteget. 

A személyzet kiválogatott. Figyelmes, értelmes és nem 
haszonleső. 

Az igazgatóság a legszigorúbban ügyel arra, hogy a 
betegeket semminemű formában, semminemű mértékben 
ne zsarolják, ne zaklassák. 

Felvilágosítással és prospektussal készséggel szolgál 
a Dr. Wettenstein-Sanatorium Részvénytársaság irodája, 
Budapest, VII., Rákóczi-ul 18. 
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Eljegyzés! -
Lakodalmi-
Damast -
Eolienne - Selyem 
an Seidenfabrikt, Henoeberg ÍII Zürich. 

és «Henneberg»-selyem l K 
35 f.-töl telj. bérmentve 
és vámmentesen. Minta 
Sostafordultával. Megren-

elések bármily nyelven 
intézendok: f> o 

.\ Bor- és Lithion-tartalmu 

Salvator-
forrás 

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

zést szervek hurutjainál. 

Húgyhajtó hatású! 
Vasmentes! Könnyen emészthető! 

Teljesen tiszta! 
Budapesten, főraktár Édeskuty l . urnái 

Steckenpferd-
Liliomtejszappan 

§ legenyhébb szappan l 

: : a bffr részére. : : 

irmekeknek 
és felnőtteknek. 

A külföld és belföld 
legkiválóbb szaktekin-
té ye mini legjobb táp¬ 
lálékot ajánlják a Ku-
Iek«-t hányszékf^és-
nél, bélhurutná' és 
hasmenésnél. :: :: 

Uraim, az nem volt kicsinység! 
Gondolják esik meg, én a mászásban teljesen eltévedtem, fölöttem szikla¬ 
csúcsok meredtek, alattam pedig néhány száz méternyi örvény tátongott 
és lehetetlenség volt előre vagy visszafelé hatolni. Húsz óráig kellelt így 
kitartanom és csak az volt a szerencsém, hogy zsebemben egy doboz 
Fav-féle valódi sodeni ásvány-pastilla volt, mely nélkül soha túrára nem 
indulok. Ezek csillapították nemcsak szomjuságomat, hanem mindenek¬ 
előtt ezeknek köszönöm, hogy súlyosabb meghűléstől megmenekedtem. 
Fay-féle valódi sodenil szükséges minden magastúrára magával vinni. 
Kapható dobozonként l K 25f-ért minden gyógyszertárban, drogutriá-
ban és ásványvizkereskedésben. Vezérképviselőség Auszlria-Magyar-
or.-zág részére : W. Th. Guntzert, Wien, ÍV/1, Grosse íieugasse 27. 

a házhoz! SVAIGZI SELYEM 
Kérjen mintákat újdonságainkról, feketében, fehérben és 
színesben Eolisnne, Cachemlre, Shantnn?, Dnchessa 
Crépe de Chine, Cóteló, Messaline, Moussellne 
120 cm. széles, méterenként K 1.2U és feljebb. Bársony 
és plüs ruháknak és blúzoknak stb. ugyszinlén hímzett 
blúzok és ruhák bntisztban, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk, közvetlen a magánvevöknek bérmeutve és el¬ 

vámolva. 

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

CHINA-BOR VASSAL 
Hyg-lenlkus kiállítás 19O6. Legmagasabb kitűnt. 
Erösi tőszer gyengélkedők, vérszegények és 
lábhadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-
12666 erősí tő és vér javi tó szer. 
Kitűnő (L 6(HIO-nél több orvosi vélemény. 
I. Serravalló, <*. íi kir. udvari mllitó Trieste-Barcola. 

Vásárolható a gyógyszertirakban félliteres üvegekben 
á K 2.60, egész literei öregekben á K 4.80 

9 használjon eredeti Kárpáti-féle 

* BENZOETEJ-CREMET * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

mert ez az egyedüli ideális kéz és arczfinomitó, csodála¬ 
tosan eltüntet, sxeplöt és minden börtisztát-

= lansaffot. = 
Ára utasítással i korona, 6 doboz rendelésénél bementve 
küldi az egyedüli készítő : K á r p á t i J á n o s gyógyszer¬ 
tára Á r u d I . Bpesten kapható Török J.-nél Király-u. 12. 
Török S. operagyogyt. Andrássy-nt, Dr. Egger gyógyszer¬ 
tára Váczi-körút, Neruda Nándor drogériája Kossuth Lajos-
: : : : utcza. — Utasítást díjtalanul küld a készítő. : : : : 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

Divatos kézimunkák 
és hozzávaló kellékek, függöny kongré , 110 széles mir. l kor. 
remek sodrotlszálu kongré futó v. n i i l l i e u i kezdve, anyaggal 4 íjj 

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

3 pár elsőrendű flór a - jonr h a r i s n y a 3.UO kor. Árjegyzék bérm. 

J Technikum Mittweida 
itó: A. Holzt, t aná r . 11073 (Szász királyság.) _ 

Magasabb techn ika i t an in t éze t e lektro- és gépész¬ 
mérnökök, technikások és művezetők kiképzésére. Gazdagon fel-

— szerelt elektrotechn. és gépépit *> laboratóriumok. Gyári tanuló¬ 
mühelyek. 3610 hallgató a 36. iskolai évben. 
Programra stb. díjtalanul a titkárság által. 

fl Budai Szt/Luliócsfürtí 
Nagyszallodájában és Thermal-szállo-
dájában lakás teljes ellátással napon¬ 
ként 10 K-tól feljebb. Minden szoba 
kilátással a Dunára. Kénes ÍSZap-
:::: fürdők és iszapborogatások. :::: 

OLBRICH L. 
nyerg-es és toőröndös 

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

Alapítva 1875. Árjegyzék ingy. 

Fa It arczára minden szeplős és pattanásos 
nő, mert restelli, hogy arcza tele van 

csúnya szeplővel és pattanással, holott Európában több mint egy millió nő állitja, hogy a 

Diana-Krém és a Diana-szappan 
lemossa a szeplőt és pattanást az arczról. 

VEGYÍ3SZI VE LE MÉ NYES K. 
BIZONYÍTVÁNY. 

Ezennel bizonyítom, hogg az Erényi Béla budapesti gyógyszerész úr ál¬ 
tal forgalomba hozott Diana-crémet és Diana-szappant megvizsgáltam és 
megállapítottam, hogy ezek a bőrre semminemű ártalmas alkatrészeket nem 
tartalmaznak. Vegyi összetételükről ítélve, ügy az arcz- mint kézbőrre fino¬ 
mító és tisztítószerül legjobban ajánlhatom. 

Budapest, 1907 márczius 18. 
Dr. TELB1SZ JÁNOS, 

kir. keresk. és váltótörvényszéki hites vegyész. 

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

pesti lakostol bemutatott Diana-szappant, Diana-arczkrémet megvizsgálva, 
azokban femmergeket, maró hatású vagy külső használatkor ártalmas egyéb 
anyagokat nem találtam, miért is nevezett szépítő-, bőr- és hajápolószerek 
ártalmatlanok és így használatuk ellen kifogás nem emelhető. 

Kelt Budapesten, 1905 márczius 15. 
Nyilvános vegykisérleti állomás 

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

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

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

Lgy uvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) 
l kor. 5O fill. 

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

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

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

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly körút 5. 
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.) 
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BLÚZOK'*-RUHÁK 
FALÜDI LÁSZLÓ 

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

Divatlap ingyen!! 

•: SZŐNYEGEK KÖZVETLEN BESZERZÉSE. := 
E l s ő r e n d ű d i s z s z ó ' i i y e g e i n k e t vastag plüschamlleböl, 
egyenlő oldalokkal, utolérhetetlen jó minőségben, a valódi 
smyrna szőnyegekkel megtévesztőén hasonlatos, szavatol-
tan színtartók, közvetlen a ve-yőközönségnek szállítjuk. 

F a l i s z ő n y e g e k 1UU cm szeles, 2Un cm hosszú K 5-3Ü. 
gyönyörű perzsa minták, továbbá papagáj, menekülő nagyvad, .őz-
csaláuYszarvas, hattyú, oroszlán, fáczán, katyacsalád stb. falisző¬ 
nyegeink kizár íla g elsőrendű minőségűek, a nedvességet át nem eresz¬ 
tik, a'legjobb'óvszer meghűlés ellen. — E l s ő r e n d ű s z a l o n - ' 
s z ő n y e g e k a legelegánsabb perzsa, szecessiós és virágmintákkal 
140 cm széles 200 cm hosszn K 1.— 180"cra"s!ÓIes'270 cm hossza K 13.— 
160 « « 250 « " « « 10.— 200't « '300 « « « H . ~ 
E l e g á n s e g y e l ő k ugyanolyan anyagból drbja K 1.60. L a m -
b r e g n l n (ablakvédők), k i v á l ó a n erősdoublésmyrnachenille 
szövés, 123 cm magas, 140 cm széles bordűrrel és rojltal. vagy 
perzsa mintákkal drbja K 5.4O. T i g r i s flanell t a k a r ó 
drbja K 2.73. Szélküldés utánvétteUNem tetszés esetén kicserélés, 
«» vagy az összeg visszaküldése. «>: 
Produktív n. Handelsgesellschaft 

Göding (Morvaország) 37. sz. 

készpénzért és részletre. 
3 szoba telj és berendezés 36O írt, 
mely áll: l haló, ebédlő és szalonból. 
100 szoba állandóan készen raktáron 
a legegyszerűbb kiviteltől a legfino-

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

NAGY I M R E lakberendezési vállalata, 
Budapest, Váczi-körut 9. sz. (Szerecsen-u. sarok.) 

BÚTOR 

Mfg eddig a régi bőrbetegségek, » legkülnobSzíbb súlyos 
idegbajok (neurasthenia, ritustancz), a sápkór, a nui 
arczpt eléktelenitö pattanások s a női nemi szervek 
{olyasokkal kombinált hurutos megbetegedéseinek 
kezelésénél csekély értékű idegen vizekre Toltunk utalva, 

addig ujabban 12823 

& P Á R A D I A R S E N 7aatartalomma! 
olyan kincsünk van, mely minden eddigi arsensavas víznél 
(Ronctgno Levico) hatásosabb, könnyebben emészthető s 
manapság már, minthogy legelőkelőbb orvosi tekintélyeink fel¬ 
karolják s a fogyasztók egész serege dicséri hatásait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek örvend, 
portaiad* (7 palaoik) parádi árun TasUrtalmn gyógyviiet 

g ösnee poataallomáaain 6 korona 50 fillérér' 
bérmenteaen szillit a 

r n c c i r I I T V i <=»• *»kir- udy- ***'" 
L U t a K U T T L. utó, BUDAPESTEN. 

Kapható minden grogytiihan ÓB megbiiható ftankcntkedéiban. 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

Mlró angyal" 
gramofon 
gépek és lemezek. 

SCHMID NÖVÉREK-nél 
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. „$;$!,, 
Választékküldemények, kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- és 

lemezjepyzek Ingyen és bérmeutve. 

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

és teljes fog¬ 
sorok száj-

_ padlás néli. 
Aranyfogkoronák, a r a n y h i d a t és mindennemű kaaci.uk 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távolí tása fölösleges. Tar tós porcelán- ét arany-tö¬ 
mések. Foghúzás lelj és érzéstelenítéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alatt kielégiltetnek, megvárhat ják . — Ménekéit árak. 

Dr. ZDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. Neufeld D. fogorvos volt techn. assistense. (Litt.) 

KWIZDA 
fen 

= FLUID: 

R é g bevá l t aromatikns 
bedörzsölés az inak és iz¬ 
mok erősítésére és edzésére. 
Turisták, kerékpározók, va¬ 
dászok és lovasok által siker¬ 
rel használva elő- és utó-
erősitésre nagyobb túrák után. 

Eg-ész flvser áia K 2.— 
Fél üveg ara K l 20. 

Kwlzda-féle FL.ÜID 
Valódian kapható a gjógyszertá-

rakban. — Ffiraktáf: 
T ö r ö k J ó z s e f gyógys/erési-
nél, Budapest, Király-ulcza 12, 

Andrassy-út 26. G 

A „Titania" 
gyorsgó'zmosógép 

ffalnlmnl minden mosógé-
l e i a i m U l pet,bárm«lykon-
kurreneziához tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lármával 
és piaczi reklámmal hirdet¬ 
telek) ; 
m no béfehérre harmad annyi 
l n w s időben, mint azelőtt; 

megtakarít L5 *M tpénés 
OLCSÓ de jó. 
Sok eier áll üzemben és ugyan-
:: ennnyi az elismerőlevél. :: 
MF~ Próbára is. ~ M 
T i t a n i a - m á n g o r l ó . 

17-fele 
nagyság¬ 

ban 2—S 
keményfa-
hengerrel, 
minden ár-
fokozatban 
.HS K-tól 

feljebb. Öt 
éri jótállás 

T i t a n i a - f o r r ó facsaró . 
elsőrendű paragummi henger¬ 
rel Prospektusok, plakátok és 
referenciiák ingyen. Magyar¬ 
országi Teiérügynők: Takács 
Oszkár Budapest, VI. kér., 

Nagymező-utcza 49. sz. 
T I T A N I A - M Ű V E K 
W e l s , Felső-Ausztri* 20. sí. 
Gyártanak különlegességek 
gyanánt: mosógépeket, Ukar-
mány-lüllesztőkel, Telőgépe-
ket, siínagereblyéket, szegees-
fecskendőket, külónzökf t. stb. 
Resiletfi»té9«k sütésen en¬ 

gedtetnek 

DÁVID KÁROLY ÉS FIA 
doboz-."papíráru- és szab. fómkapocs-gyára 

Budapesten, L, Mészáros-utcza 58. sz. 
Telefonszám 41—48. Sürgönyczím: Cartonage. 

— Gőzerőre berendezve. • 

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

ILOHR MÁRIA 
* * * + Ezelőtti KB.ONFUSZ. * * * * 

Csipke-, vegyégzetitlsititó és festészeti 
intézete. Gyár: VIII., Baross-ntcza 85. 
Fióküzletek: IV., Eskü-út 6, VI, Andráisy-úl 10, 
VIII, Józset-kOrút 2, IX, Calvln-lér 9, V, Harmln-

czad-utcza 8, VI, TeréVkOrút 39. . 

•T1 A IV "F IJT AIM M* IP Á R W A lAJtlöA VASÖNTŐ És GÉPGYÁR R.-T. - BUDAPESTEN. -
MOTOBOK benzin-, g*i-, szívósai- és kohóffas-nsenm. Köznti hengsrlőg'épek. 
Gőiekék. Oőxmótoros sz«mélyszAllitó vasntl kocsik ka- é> nagyvasatok számára. 
Mindenfele vasúti kocsik személy- és teherszállításra. Vasúti felszerelések. Kéregöníétü 
kerektk (Griffln rendszere). Heng-erszekek malmok számára kéregöntetü hengerekkel. Afro-
dentéle malomgépek. Egész malmok berendezés* ín f«lszar«lése. Tnrblnik az elér¬ 
hető legnagyobb hatásfok bittositásával. Tranzmlssziok. Gyári berendezések. Tegla.-

g-yári és kőaprltó-g-épek. Árjegyzékekkel ét költségvetésekkel szívesen szolgálunk. 

Ganz-féle Villamossági R.-T. Budapesten, II. kerület, Lövöház-utcza. 
Elektromos világító és erőátviteli berendezések egyen- és váltakozó áramra. Kolibri . 
Ivlámpák reklámczélokra. Elektromos Szemek berendezése uradalmakban. M&tlévo 
berendezések átalakítása. Elektromos üzemű szivattyúk, tejgazdasági berenleiések, emelő-
gének, ventilátorok, mezei vasutak, szántó-, csépló-. aprító- és takarmányozó-berendezések. 
Elektromos kis- és naffyvasutak. Bányavasntak. — Árjegyzékekkel ét költsegszamita 

sokkal szívesen szolgálunk. 

•AGYAMON ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LE6JOBB HÍRNEVŰ ORAUZLETC. 

OKAiUKöítKtii iu-eviiorjiiassai 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

Képw árleoyrffc Mrmartve. iavltátefc pontost* BsihBr 

Budapesti Takarékpénztári és Országos Zálogkölcsön R.-T. 
Irodill VI., AndráMT-nt 6 sz. a. (saját házában). 

Befizetett részvénytöke: ÍO millió korona. Eljogtd betéteket, leszámítol váltókat és előleg* 
nyújt értékpapírokra. 

BL kir. s u t . osrt.-sorsj»t*k fó.lárositó h«U«i VL, Andxásar-nt 5-
5»l«t«l: IV, Károly-körut Í8., /V, Ferenaiek tere 4. (Iranyi-uteta tarok), 

uteza 57.. VIIL, József-körűt t., Vm 
Király-

iun 

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

előtti és utáni időszakokban. 
V a r r á s né lkül i gummihorianya. görosér, 
eres csomók, viszértágulásnál, valamint dagadt 
és egyébként szenvedő lábakra a legradikálisabb 
hatályú szer. Mérték szerinti elkészítését leg-

jutányosabban eszközli: 
lí orvosi mflaier is testegyenesitő gépek 
9, gyárt Bpes t , IV . ,Koi 

ntcia. 17. AlíDittatott 1878. Telefon 



760 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 36. SZÁM. 1909. 56. ÉVFOLY ÁM. 

RÓZSATEJ 
kitűnő teint-ápolószer 2 K 
fiatalos üdeséget kölcsönöz a bőrnek. 
balzsamszappan hóna 60 j . 

titünő fogápoló száj¬ 
víz KI.7b', fogpor 88 f. 

Imi festő szer 5 K TANNINGENE 
Hetekig megmarad és nem engedi festékét. 

Sotétszökére, barnára és feketére 

ANTON J . CERNY, Wien, leyélczim 
3LVIÍÍ. Cári Lúd wi g-s tr. 6. Le rakat I. Maxm Ili ans tr. 9, 

Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb. 

TJJOONSAG! Papek-féle törv. védett 

pénz-
tárcza 
•rős zergebőrból 
Előnyei : egy drb 
bőrből készítve, 

: : minden pénznem kólón Tan, lapos éi nem merev. :': 
Urak részén 11 cm. hossza, 7Vi cm. széles ____ 3 korona, 

11 • < 6Vi f • ____ 3 « 
Vidékre 2 darab megrendelésnél portómentes küldés. 

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

! 

Rozsnyay Popsin bora. 
Kellemes iztt, kiváló jó hátáén szer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor¬ 

gyengeség ellen. 
Étkezés közben véve, megóv a gyo-
morterhelés tő l . Egy üveg ára 

3 kor. 2O filL 

13293 Kapható: 
minden gyógyszertárban 

valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér 

Félig ingyen! 
„ELEKTRO" 

aranyóra. 

Ára csak 
K 11,80] 

Senkinek 
sem szüksé¬ 
ges ma mai 

valódi 
aranyórát 

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

mánya 
•Elektron-
aranyórát 

(Glashiilte-
rendszeriké-
szitik. Ezen 
óra szerkeze¬ 
tének három 
fedele van és • ^ j p - » -
kizárólagosan változatlan, aranyhasomo ércolvényből és ezenkívül még 
egy vastag réteg valódi arannyal, mely villamos áram segítségével lesz 
rávezetve, Agy, hogy kiváló tartósságért teljes garantiát vállalok. 

Az «Elektro»-aranyórát senki sem tudja egy 200 koronái érő 
aranyórától megkülönböztetni. Pontot járásért 5 évig írásban garan¬ 
tálok. Római vagy arabs számjegyekkel. 

csak K 11.8O. 
Minden Elektro-aranyóra vásárló ajándékul 

egy szép elektro-aranyláncot is kap. ] 
Minden Elektro-aranyóra mellé 5 évre szóló kezességi jegy van csa¬ 

tolva. — Egyedüli árusítás utánvétül 

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

•Nem isme-

rönk jobb 
*r • * 

Öt 

ROPS a -ná! 
kiáltották ki egyhangúlag az összes asszonyok. 

:: Tartós szolid kivitelben, ónozott'vasból. :: 
ÁRA BUDAPESTEN 4 korona. 
Kapható minden jolb vasára-üzletben. Ha valahol 
nem kapható, szíveskedjék hozzánk fordulni. Képes 
:: prospektus ingyen és bérmentve. :: 
R O P S Fémáru Részvény-Társ. 
Budapest, V., Váczi-ut 74-77. Telefon 166-58. 

LEGJOBB ASCZSZÉPrrŐ 
SZER 

Páratlan és csodás hatású arczszépltö és 
finomító a Földes-féle 

Margit- crérrte 
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 : : : : : 
FÖLD ÉS K E L E M ÉN gyógyszerész Aradon . 

ÍOMOK ARANY 
A legjobb és legolcsóbb építőanyag a 
homokból ozementtel vagy mészszel készült 
falszótégla, tetőcserép, járda és padlólap stb. 
dr. (iasuary rendsz. szerint előállítva. Dr. Oas-
pary kézi vagy erőhajtásra berendezett 
gépein vagy formáin a legkülönbözőbb 
árakban. A 138. száma ismertetési brosúra 
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar 
nyelven. Leipziger Cementindnstrie. Őr. 
Gaspary & Co. Markranstadt, Leipzig 

mellett (Németország).. 

ABCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES 

vagy Kizsvaj to rv . védve. 
'e 
N 
K 
e 

Az éretlen rizs TEJNEMÜ 
nedvéből készített csodás és 
:: gyorshatásu arcz-szépitő. :: 
Teljesen kisimítja a ránczo-
kat! Egy adag ára 3 K 5O f. 
Kgy drb szappan ára l K 5O f. 

N 
O 
r 

Főraktár Magyarország részére: 
Bpest: Török gyógytár Király-n. 
Kolozsvárt: Dr. Bíró gyógy tár a. 

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

készítése, A n g o l b ő r b u t o r fflsté8eés 
renoválása sajfit műhelyemben. 

Ebédlő. 
•zekék, 

iroda-fote¬ 
lok valódi 

bőrrel. 

ülőbntor áll¬ 
ványok kár¬ 

pitozása. 

Székátala 
kitasok. 

A jelenkor legkiválóbb bőrfinomitó 
találmánya a 

növényekből készült 
kristályszerii 
massza, a 'IWNV1 

f — V oxidálja 
^^^B ^ 

és nem úr-
^ J gitja, mint a zsíros Kenő¬ 

csök. Ellenben fehéríti, üdéié és 
bársonysimává változtatja. Kapható min-

*)^Viit>m Pribfct^oly >íf a uvegdobo 
szappan l,padár l K. Föraltt. Bp. Baroas-ntcia 91. 

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

nálati utasítással 2 marka. 
Postautalványon v. utánvéttel 
(portó külön) Hyg-ieniaches 
Insti tnt p . XToni Steiner 
ft Co Berlin 57. Königgratzer-
slrasse66. Budapesten kapható 
Török Józsefnél, Király-u. 12: 

Fajkutyák 
Ajánlunk kitűnő vizsla, kópé. vad¬ 
disznó és borzebeket, nyeisen és 
idomítva, továbbá óriás szent-
bprnáthegyi, újfundlandi dog-
gok. orosz agarak, skócziaijuhász-
kniyák, magyar komondorok, 
uszkárok, törjie ebecskék és kitűnő 
patkányir tókat , angora macs¬ 
kákat , óriási füles baglyokat, élö-
és kitömött vadak, diszgalambok, 
madarak, faj baromfi, óriási lúd, 
kacsa, pulykáéi lyukfajok.mt'lifk 
is fölszerelések, állattenyésztési 
eszközök, állattápszer kesiitmé-
nyek, állatokat idomitásra. gon¬ 
dozásra, nevelésre és gyógykeze¬ 
lésre elfogadunk, cseréket éi rété-
leket kötünk. Árjegyzéket bérm. 
küld: Diana-telep, Tar, Hevesm. 

Telt kebel elérésére, 
Szép keblet szerei-
ni, ma már nem ké¬ 
pez titkot a hölgy-
világ előtt, a mióta 
a fP I lu les Őri¬ 

e n t a l e s i (ke¬ 
leti labdacsok) 
csodálatos ha¬ 
tása ismeretes. 
Ezek a pilulák 

valóban 
azon tulaj¬ 
donsággal 
bírnak, 

_ _ _ i . mmi "OgV a 
keblet kifejlesztik, megszilárdítják 
és újjáalakítják, ép ügy a nyak és 
vállcsontok üregeit megszüntetik 
az által, hogy a kebelnek kecses 
teltséget kölcsönöznek a nélkül. 
hogy a derekat kibővítenék. A 
k e l e t i p i l u l á k főleg keleti nö¬ 
vénykivonatokból készülnek a az 
ártalmas arzéntől teljesen mente¬ 
sek. Hatását nem szabad hasonló 
czéln más külső vagy belső hasz¬ 
nálatra szolgálé szerrel ősszeté^ 
veszteni. Egy több mint 20 évi 
eredmény a P i l u l e s O r i e n t a -
l e s hírnevét megerősítette annyi¬ 
ra, hogy ágy a fiatal leánynak, 
mint az asszonynak az egyedül 
eszköze arra, hogy telt s szijárd 
kebelre tegyen szert. Könnyé és 
diskrét keielés, tartós eredmény 
már 2 havi használat után. Egy 
nvegecskí használati utasítással 
6.45 kor., utánvéttel 6.75 kor. Fí-
raktár Budapesten Tőrök Jópel 
VL, Király-utcza 12. Prágában 
Fr.Wittek & Co.Wasaergasse 19 

* Ha fáj a feje 
mely 10 perez alatt a leemakacsabb mimint i. 

ne tétovázzék, hanem 
használjon azonnal Bcretvás pastillátTi 

l korona 20 fillér. — Kapható minden gyógyszertárban. 
Orvosok által i Három doboznál ingyen postai szállítás, /gj 

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

37.SZ, 1909 . (56. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BÜDAPEST,SZEPTEMBER12. 

Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-ntcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

Előfizetési í 
teltételek: \ 

évre — 
Félévre _ _ _ 
Negyedévre _ _ 

16 korona. 
8 korona. 
4 korona. 

A tVilágkronücái-val 
negyedévenként 80 fillérrel 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

A HOL WEKERLE MINISZTERELNÖK PIHEN, 
(Klopodia.) 

O L Y A N HELYRŐL beszélni, a hol Wekerle mi¬ 
niszterelnök pihen, a szó szoros értelmé¬ 
ben : «lucus a non lucendo». Mert ő 

pihenni csak akkor megy el a fővárosból, mi¬ 
kor többet akar dolgozni, mint máskor. Een-
des viszonyok között nem jut hozzá a mun¬ 
kához, a sok dolog miatt, melyet el kell vé¬ 
geznie. Mikor Budapesten van, ez a sok dolog 

s a még több kérelmező elfoglalja minden ide¬ 
jét reggeltől fogva késő estig. Kivált olyankor, 
mikor a képviselőház ülésezik s a pénzügyi 
bizottságban is folynak a tárgyalások. 

Ilyenkor a miniszterelnök már öltözködés 
közben fogadja az államtitkárokat s a minisz¬ 
terelnökség referenseit. Aztán lemegy a vár¬ 
bástyára, állítólag azért, hogy sétáljon, de a 
hol várnak már reá a pénzügyminisztérium 
tanácsosai, hogy legsürgősebb ügyeiket meg¬ 
beszélhessék vele. Mert a séta után bemegy 

ugyan a minisztériumba, de csak a halasztást 
nem tűrő ügyekben intézkedhetik: sietnie kell 
a «tisztelt Házban. Tiz óra előtt öt perczczel 
ott minden ülés napján megjelenik. Justh 
Gyula, a pontos és szigorú elnök már három¬ 
negyed tizkor kitekintget az ablakán a Láncz-
híd felé s nézi, hogy jön-e már Wekerle Sán¬ 
dor. Mert ő pontban tíz órakor az ülést meg¬ 
nyitja s előbb beszélnie kell a tanácskozások 
vezetőjével, a miniszterelnökkel. Az ülés kez¬ 
detétől az ülés berekesztéséig Wekerle a kép-

Jelfy Gyula fénykéi* 

WEKERLE M1NISZTERELNÖK NEJÉVEL, KLOPODIAI KASTÉLYA ELŐTT. 




