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

Szőnyeg-megóvásra száraz és^= 
szellős helyiséggel rendelkezem. 

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

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

OLBRICH L. 
nyerges és Tbőröndös 

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

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

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

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

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

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

BÚTOR 

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

A Rozanyay-féle 
china bor 

egyike a legelterjedtebb ée lég 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül 
nanlja. Vérszegényeknek különö 

Ben ajánlható 12475 

Kapható : 
minden gyógyszertárban. 

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

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

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

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

mert 
jától 

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

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

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

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

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

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

Gondozott park. Kényelmes sétantak. 
Bérelhető fogatok és automobilok. 

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

Modern wizgyógyintézet. 
If agy fedett uszócsarnok. 

Vasútállomás. Fosta. Távirda. Inter-
nrban telefon. 

Kimerítő prospektussal és felvilágosí¬ 
tással készséggel szolgál 

a fürdőigazgatóság 
Tátra-lomnicz Gumiéi Károly 

(Szepes m.) igazgató. 

Anyát, ÓTJátofc gyermekeiteket a hátgerinczelgörbüléstöl!! 

Nincs többé elgörbült test! 

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

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

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

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

l Tennis-raketek, 
sport-, utazási-

és 

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

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

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

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

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

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

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

BtfuM í 
feltelelek • ( Negyedévre 

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

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

A SZÉPMŰVÉSZETEK PALOTÁJA BARCELONÁBAN. 

HÁROM SPANYOL VÁROS 
L tartomány Spanyolországnak min-

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

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

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

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

celonától északra eső részen az olajfák és 
paratölgyfák uralkodnak. 

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

* 
Ezelőtt öt esztendővel, 1904 április 6-ikán 

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

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

lengtek. Voltak 

A PLAZA CATALUNA, BARCELONA FŐ TERE. 

S P A N Y O L O R S Z Á G I K É P E K . 
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telén paloták is, melyek az ellenkező érzésről 
akartak tanúskodni. Négyes udvari fogatok 
futkostak az utczán; valamennyit elhizott, ter¬ 
metes öszvérek röpítették. Este kivilágítás. 
A Plaza Cataluna, meg az ebből nyíló 
Rambla fényben úszott s a roppant népára¬ 
datban az embernek is szinte úsznia kellett, 
mert lépni alig lehetett. A Rambla másik vé¬ 
gén, a mely a tengerre nyílik, áll a 24 méter 
magas Estatua de Colon (Columbus szobra), 
melynek óriás gömbje az egész városra szórta 
világosságát. A mi ugyanis Budapesten az 
Andrássy-út, az Barcelonában a Eambla: egy 
széles, hosszú, fasoros utcza. Itt van a piacz, 
itt pezseg a kereskedelem. Van azonban más 
helyen nagy vásárcsarnok is, melynek hoszsza 
180, szélessége 75 lépés. 

Barcelona tulajdonkópen két egymással tel¬ 
jesen összeépített részből áll: az ó- és új¬ 
városból. Amaz szűk, tekervényes utczák és 
ódon házak tömkelegéből áll, emez egészen 
modern. A város körülbelül négyszer akkora, 
mint Szeged. Nappal és este eleven. Még most 
is zúg a fülemben az újságárus rikkancsok 
bús dallamú kiáltása: El viaje dél rey! (A ki¬ 
rály útja.) Sok ilyen rikkancs van, mert kél a 
lap; a legelső napilap ára is csak öt centimo, 
azaz négy fillér. 

Besötétedvén, magamhoz vettem hotelemnek, 
az Anibos Mundos-a&k. portását s útnak indul¬ 
tam vele. Az idő nagy részét az Edén Con-
cert-ben töltöttük, a mi nem egyéb, mint fran-
czia és spanyol programmot játszó orfeum. 
Éjfélkor már csendes volt a város, minden 
mulatóhelyet bezártak. 

Követésre méltó speczialitása a városnak az 
éjjeli őrség intézménye. Majd minden utczá-
nak van egy külön baktera, a kinek megbíz¬ 
hatósága csalhatatlan. Ez estétől reggelig ott 
bolyong a maga részén s nincs senki, a kit 
ismeretlenül valamelyik házba beeresztene, még 
ha saját lakásába akar is benyitni valaki. Ezért 
lakásváltoztatás esetén a családnak első dolga 
az éjjeli őrnek bemutatkozni. Mikor ez meg¬ 
történt, az asszony, ha férje kimaradt, a kapu¬ 
kulcsot az éjjeli őrnek adja át s a hazatérő 
gazda már tudja, kitől kérje. 

Jellemző az utcza képére nézve a Franczia-
és Olaszországban is használatos teherszállító 
kétkerekű taliga. De itt van mintegy 20 ezer 
ilyen járómű. A kikötő meg a két vasúti állo¬ 
más forgalma kivan ennyit. Némelyik taligát 
háromféle, 4—6 állat vontatja: ló, öszvér és 
szamár. — Különösnek tetszett, hogy a sze¬ 
metet este minden házból kirakják az utczára 
e az erre szolgáló kocsik reggel szedik össze. 
Addig a kóbor kutyák lakmároznak rajta. De 
azért a város kifogástalanul tiszta. Ugyancsak 
reggel teletőgyű kecskéket hajkorásznak az 
utczán tisztán öltözött nők s a kinek tejre 
van szüksége, leviszi az edényt s a kecskét ott 
fejik meg előtte. Ez a tej tisztaságának oká¬ 
ból követésre méltó szokás. A korcsmáknak 
nyitott ablakuk van az utczára s azon át, a 
kövezeten állva, kis poharakból iszszák a bort. 
Még a csizmatisztító gyermekekről emlékszem 
meg, mint az utcza tartozékairól. Nagy a szá¬ 
muk, tréfásak és szívesek, korántsem szem¬ 
telenek. 

Egyik korcsma előtt találkoztam egy czi-
gánycsaláddal. Egészen úgy öltözködnek, mint 
a mieink s ép úgy vándorolnak és hasonló 
füstös sátrakban laknak. Megkérdeztem, hogy 
miből élnek. Azt mondták, hogy ócska ruhá¬ 
val kereskednek. 

Valencia, a milyen kedves nevű, ép olyan 
rokonszenves város. Itt is két napig időztem 
s mivel utazásom czélja néprajzi ismeretek 
szerzése volt, természetes, hogy mindig az 
utczán bolyongtam s a nép társas összejöve¬ 
telének helyeit kerestem. 

Hotelem, a Continental, egy szűk utczában 
volt, földszintjén a híres Café Espaíla; egy¬ 
szerű, L alakú nagy terem, melynek simára 
vakolt falait azonban mintegy 20 négyszög¬ 
méter nagyságú tükrök borítják. Ülőhelyei 
szurkosvászon lóczák s asztalain állandóan 
ott áll két kis üvegpalaczk, egyikben rum, 
másikban ánizslikőr. (így van ez Spanyol¬ 
ország minden kávéházában). A csészét üre¬ 
sen teszik elénk s egy legény önti belé a 
forró kávét egy körülhordozott pagy kanná-

A VALENCIA KATEDRÁLIS TORNYA. 

A SZÉPMŰVÉSZETEK PALOTÁJÁNAK LÉPCSŐHÁZA 
BARCELONÁBAN. 

A CATEDRÁL DEL ASEO ZARAGOZÁBAN. 

SPANYOLORSZÁGI KÉPEK. 

ból. Aztán a kinek tetszik, önt a 
rumot vagy ánizst. De nem sokat, mert1" „ 
spanyol mértékletesen él a szeszszel, hanem 
annál több édes hűsítő italt fogyaszt az ut¬ 
czán felállított kis pavillonokban, melyek fe-
letté tisztán kezelik a poharakat, 

A város külső képe egyszerűbb, mint Bar¬ 
celonáé. Keresztül folyik rajta egy vízben 
szegény folyócska, a Guadalaviar vagy Turia, 
melynek rendezetlen partjai kaktuszszal s egyéb 
dudvákkal vannak borítva. Bár Valencia fél¬ 
akkora mint Barcelona, forgalma mégis na¬ 
gyon alatta marad ennek. Oka az, hogy ki¬ 
kötője kicsiny s az is félórányira van a város¬ 
tól. Este azonban megnépesülnek az utczák 
s az ifjak énekelve járnak végig rajtok, nem 
zavarja őket mulatságukban senki. A város 
legtöbb épülete modern, úgyszólván csak a 
sötét székesegyház külseje mutatja, hogy régi 
városban vagyunk. 

Kirakatai csinosak. Itt lévén a spanyol le¬ 
gyezőipar főhelye, különösen ebből a szakból 
lehet szép darabokat látni. Egynek-egynek ára 
a csinosabbjából 15 — 20 peseta. 

Úgy látszik, itt megbecsülik az iparost. Egy 
emeleti borbólyműhelyben voltam s nagyon 
tetszett demokratikus felfogásomnak, hogy a 
segédek czigarettázva kezelik az ollót meg 
beretvát, de sőt a vendégek kínálják meg a 
körültök forgolódó munkásokat. 

Koldus temérdek van. De hangtalanul ülnek 
vagy állnak az utczasarkon, nem zavarják az 
arrajárókat. Láttam egyik templom falánál 
mozdulatlanul ácsorogni egy feketeruhás kol¬ 
dusnőt, a kinek az arcza is fekete kendővel 
volt lefedve. Eészvéttel tettem a kezében lévő 
fémtálczára néhány centimót. 

A hotelekben itt is, mint az egész ország¬ 
ban, egybe számítják a szobát meg az élelme¬ 
zést. Érdekes, hogy egész Valenciában nincs 
egyetlen szálló, a hol női kiszolgálás volna. 
Minden szobamunkát férfiak végeznek. Most 
már csak azon lehetne gondolkozni, hogyan 
száll meg egy magányosan utazó nő az ilyen 
ultramorális vendéglőben. Én egy napi el¬ 
látásért (hospedaje) 10 pesetát fizettem. Ezért 
napjában kétszer tálalnak. Délben, ez az almu-
erzo, este, ez a comida. Egy ilyen comida volt: 
szalámi, tojásleves, rántott bárány, bélszín lé¬ 
ben, hal mártással, fogoly sülve salátával, 
fagyasztott krém, sajt, gyümölcsfélék és egy 
üveg bor. De bort adnak többet is, ha kell 
A borravaló itt is szívesen látott dolog. 

A mit meg épen aktualitás okából különö¬ 
sen érdekes megemlíteni, az, hogy van itt egy 
((Köztársasági Kaszinó* is, a melybe egy veze¬ 
tővel be is tértem körülnézni. Csűr alakú nagy 
terem, körben csupasz asztalokkal. Legjobban 
meglepett az, hogy a társaskör karaktere egy 
kifüggesztett táblán nyilvánosan meg van je¬ 
lölve ilyenformán: Casino de los republi-
canos. 

•K 

Bécset az István-torony szimbolizálja, Buda¬ 
pestet a királyi vár, Barcelonát a Kolumbusz-
szobor, Valenciát a Katedrális lornya, Zara-
gozát a Templo dél Pilar (Pilar-templom). Ez 
a többkupolás templom ott az Ebro partján a 
legmagasabb, legnevezetesebb épülete a város¬ 
nak. Elfér benne tízezer ember, de csak állva, 
mert padok nincsenek, mint a hogy Spanyol¬ 
ország többi nagy templomaiban sem. Mel¬ 
lette említendő a 800 éves Catedral dél Aseo 
megfeketedett márványoltárával, felette Ticiano 
képével. Ebből a gót épületből hurczolták 
vesztőhelyre az inkviziczió elitéltjeit. Mindkét 
templom egyaránt hirdeti Spanyolország régi 
gazdagságát. Ezeken kívül van a városban 
még vagy 20 más templom. Érdemes itt meg¬ 
jegyezni, hogy a spanyol tornyokban a harang 
az ablak előtt függ s nem az egész harangot 
mozgatják, hanem csak a nyelvét. 

Zaragozának még teljesen fenmaradt antik 
külső képe. Hosszú, széles főutczája, a Callf 
dél Coso, melyet kétoldalt, modern aszfaltjáro 
mellett ódon három-négyemeletes házak sze¬ 
gélyeznek, kiálló ablakrostólyokkal s azokban 
virágcserepekkel. Ehhez hasonlók a Gallé dél 
Mercado és a Paseo de la Independencia nevű 
utczák. A többi utczája szűk és görbe. Leg¬ 
szebb tere a Plaza de la Constitucion, az 
alkotmány eszményi szobrával. 

Zaragozának érdekes, nagy múltja van. Tor-

quemada és társai hírhedt inquisitorok emlé¬ 
kéhez sok véres esemény fűződik itten. Épen 
100 évvel ezelőtt a francziák ostromolták s a 
lakosok hősileg védelmezték a várost. 

Madridból érkeztem ebbe a százezer lakosú 
városba. Az állomáson fontolgatás nélkül ve¬ 
tettem magamat egy omnibuszba, a mely az 
Ebas bídján leresztül egy polgári fogadóba 
vitt. Annyira polgári volt ez a Gran Posada 
cle S. Mifjuel egy görgeteggel burkolt kis 
utczában, hogy a háziasszony tőlem kérdezte, 
mit akarok ebédelni, hogy azt készítsen. Álta¬ 
lában véve az egész országban tapasztaltam 
a spanyol nép barátságát és udvariasságát. 
Semmi csalódás vagy kellemetlenség nem ért 
engem, noha egyedül utaztam. 

Seemann Gábor. 

AZ UTCZA. 
Hosszan nyúlt be az éjszakába, 
Könnyű köd fedte az egészet, 
Megremegtem, a mint nyugodtan, 
Hidegen a szemembe nézett. 
Némák, sötétek, mint az árnyak, 
Oly ismerősek mind a házak. . . 
- S verejték lep meg hirtelen : 

Ezt a sok ködlő néma házat 
Én egytől-egyig ismerem ! 
A hol csak jártam, éltem, sírtam 
A világ négy tája alatt, 
Hol megpihentem hébe-korba: 
Valaki mind, mind összehordta 
Egy utczába a házakat! 
Lábam remeg, oly félve lépked, 
Úgy csal, húz a sok ház-kisértet... 
S befordultam, reszketve, fázva 
Az éltem keskeny utczájába. 

A házunk ! Rámtekint sötéten 
A régi ház, a régi bolt; 
Hajlott öreg tetó'-gerinczén 
Fáradt madárként ül a hold. 
Vadszó'ló's f a l . . . Bősz fakerítés . . . 
— Hányszor másztam meg mint gyerek, 

Szemközt sárga csupasz falával 
Az iskola reámered. 
Hosszú sorban vállvetve állnak 
Nagy vert-kapus, tisztes vén házak, 
Árnyékuk elönt, eltemet; 
Megyek, megyek, s kopog borongón 
A régi gödrös kövezet. 

Szellő kisér az utamon, 
Sok ittfelejtett sóhajom, 
S megyek tovább, tovább, 
Boltos árkádok éjjelében 
Ó bronz-kutak tűnnek elébem, 
S termés-kő paloták. 
Sugár gót tornyok törnek égnek, 
A ködben sápadt lángok égnek, 
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űrt álló szobrok, alabárddal 
Dobják árnyuk az utczán által. 
S mig gyászban áll a tornyok orma, 
Könnyezve sír sok kó'csatorna, 
S riadt szívként dobog a lábam 
A könnyek keskeny utczájában. 

Az utcza szűkül. Sűrűn állnak 
Apró, gyanús, lesülyedt házak, 
Az ajtó félig zárva, 
A homlokukon egy-egy vércsepp, 
Vörösfényű, reszkető mécsek, 
S állnak az éjben, várva. . . 
Lehajtott fővel, sírva jártam 
A vágyak bűnös utczájában, 
A lelkemet száz emlék űzte ; 
Kávéházak opálos füstje, 
Az undor, mit szivemben hordok, 
Fojtott, tört zongora-akkordok . . . 
És folzokogtam, mélyen, bátran, 
Holt ifjúságom utczájában. 

S az utcza tart még egyre, egyre . . . 
Állok, könnyem pereg. 
Fáradt vagyok, fázom, sötét van . . . 
— Én tovább nem megyek! 
Leültem ott egy szeglet-kőre, 
Esett a köd fedetlen főmre, 
Komor házak sötéten álltak, 
S a keskeny, néma utcza vége 
Mint egy magános jaj kiáltás, 
Úgy fúródott bele az éjbe. 
Nehéz jajok szálltak a ködben, 
Patakban folyt sok régi könnyem 
Az utczán végig, merre jártam, 
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S fejem kezembe hajtva mélyen, 
Sírtam egy hosszú, hosszú éjen 
A jaj kiáltás utczájában. 

Hajnallott már. Az utczát távol 
Fedte könnyű rózsa-szín fátyol, 
Nagy, ismeretlen házak álltak 
Hideg fényén a napvilágnak. 
Valaki jött, s kérdeztem fázva: 
«Mi van még itt ? Mi van még hátra?* 
Rám nézett furcsán, vállat vonva : 
«Pár kávéház, pár kórház, kocsma, 
Üres telkek, kis házak gyéren, 
S a temető a város-végen . . .» 

Nagy Zoltán 

A FEKETE VÁROS. 
REGÉNY. fPoiytatt«.) 

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN. 

Quendel vérbeli üzletember volt. Minden ga¬ 
ras után lehajolt, de az ezer forintokat is köny-
nyedén szórta ki. Nagy stylben dolgozott. A pa¬ 
zarlásai is jövedelmező befektetések voltak. Cso¬ 
dálatosan tudott összesöpörni nagy összegeket. 
Egyszerű észjárású embernek látszott, de a 
pénzt megérezte, bárhol lett légyen, mint a 
hogy a birka megérzi a sót a föld alatt is, kü¬ 
lönös ösztönből-e, vagy a fű izéről, nem tudni, 
de olyan helyen, a hol só van, összeverődik és 
nyalni kezdi a földet. Quendel úr egy pár óráig 
dangubált Eima-Szombatban s azalatt össze¬ 
vásárolta a kereskedőktől a zabot (mert hát a 
kurucz nem jár gyalog — s a lovas kuruczot 
a labancz is csak lovon éri utói), a marha-
kupeczektől az ökröket s még újakra is kötött 
kontraktust, azután megint tovább indult egy 
várossal így dolgozott útközben is, s már-már 
szerencsésen megérkezett volna szép védenczé-
vel a nővéréhez, mikor a Ljeszkova-erdőben, 
valami két puskalövésnyire a juhakoltól, egy¬ 
szerre előugrik a sűrű bükkösből két marczona 
tót, bocskorban, piszkos, széles kalapokban, 
melyeket madzagra fűzött csigasor díszít, pisz¬ 
tolyokkal, késekkel megrakott rézcsattos tüszö-
vel a meztelen hasukon. 

- Stoj ! Állj meg, — kiáltják fenyegetőn. 
Az egyik, a magasabbik, megragadja a rudas 

ló kantárját, a másik hirtelen elvágja késével 
a hámistrángot és a nyakló-szijjakat. Quendel 
apó nem veszti el a lélekjelenlétét, hanem el¬ 
kezd velők nyájas hangon tárgyalni. 

— Mit akartok, édes fiaim ? Csak nem akar¬ 
tok kirabolni, mikor semmim sincsen a vilá¬ 
gon, csak ez a beteg leánykám, a kit az osgyáni 
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pestisből hozok. Hohó, mit csinálsz, atyámila? 
Teszed le mindjárt az a bicskát! Ne okozzál 
fölösleges kárt az embernek, hogy összevag¬ 
dalod a hámokat. Hát van neked lelked, gyére-
kecském ! Hiszen eszemágában sincs megszökni. 
Megálltam. Beszéljünk okosan. Értsük meg egy¬ 
mást. (Majd a leánykához fordult, ki halálsápad-
tan remegett a hátsó ülésben s magyarul monda: 
«Ne félje, tekintetes hugocskám», s tótul tette 
hozzá, hogy a támadók is hallják: «Ne félj 
semmit, kicsikém, hisz ezek jó emberek, nem 
fognak minket bántani.» Aztán ismét a táma¬ 
dókhoz szólt.) Pénzem nincs sok, fiúk, lehet 
vagy négy forintom, azt megosztom, mert vele¬ 
tek érzek. Jó lesz-e, mi ? Vagy pedig elővegyem 
én is a pisztolyomat? 

- Hallgass, vén salabakter és meg ne mocz-
czanj, ha az életed kedves, — rivalt rá az egyik 
tói — Hát nem látod, hogy a lovaid kellenek ? 

— Oh, Istenem, csak nem lehettek oly ke¬ 
gyetlenek, hogy engem, öreg embert és ezt a 
beteg gyermeket így hagytok itt az országúton. 
Ne tegyétek azt, gyermekeim. Gyertek, öljetek 
meg inkább. Hiszen ti is emberek vagytok, 
anya hordott benneteket is a szive alatt 

- Ne locsogj már annyit Mit tudsz te ah¬ 
hoz ! Hogy ki hordott a szive alatt, arról most 
ne legyen szó, de hogy a hátán hordjon ez a 
két dög, arra most nagy szükség van, mert a 
megyei darabontok üldöznek bennünket, — szólt 
a zömökebb betyár, de már akkor fel is pattant 
a nyergesre, társa pedig a rudasra s otthagyva 
a siránkozó és fenyegetődző Quendelt, elvág¬ 
tattak az erdő lejtős oldalán. 

Quendel tajtékzott a dühtől és a bosszúság¬ 
tól. Káromkodott, a haját tépte, leugrott a 
kocsiról s egy nagy követ próbált megmozdí¬ 
tani, mely lehemperedve, esetleg összezúzná 
valamelyiket, de a kő meg se mozdult, tehe¬ 
tetlenül csikorgatta fogait 

Eozáli látván, hogy elmennek, megbátoro¬ 
dott és legott rátalált a vele született kíváncsi¬ 
ságra. 

- Eablók voltak ezek, bácsika? 
- Persze hogy azok voltak, a holló vájja ki 

a szemeiket! 
- Igazi zsiványok lettek volna ? 
- De még milyenek! Nyilván a hires Safra-

nyik bandájából. Ejnye-ejnye. 
- Hiszen nem öltek meg bennünket 
- Nem ér az semmit. A lovainkat elvitték. 

- Megölik a lovakat? 
— Bánom is én, hogy mit csinálnak velők,— 

felelte e naiv beszédre bosszúsan. — A baj az, 
hogy elvitték és most már itt vagyunk a leg¬ 
borzasztóbb állapotban. 

Tényleg kellemetlen helyzet volt. Egy erdő 

közepén lenni, mértföldekre a falvaktól s hozzá 
a napszállat csak egy-két tyúklépósre van. Quen¬ 
del úr nyugtalanul tekintgetett keletre, nyu¬ 
gatra. Ünnepi csend honolt az erdőben. Az el-
orzott lovak lábdobajának semmi nesze se hang¬ 
zott már. Csak az égen kóválygott, kavargott 
egy fekete felleg, melynek izzó kriksz-krakszait 
roppant dörgéssel irta fel s törülte le a villám. 
Erős háború készül odafönn. 

— Minden ellenünk esküdött, — morogta 
Quendel, — még az Isten is. 

- Ne imádkozzak hozzá? - - kérdezte a 
leányka, a kezeit összetéve. 

Quendel a helyett, hogy felelt volna, elkezdte 
a szekeret húzni, de biz az meg se mozdult. 

- Nem birom. Öreg vagyok már, — sóhajtá 
lemondóan. 

- Hát menjünk talán gyalog? — indítvá¬ 
nyozta Eozália. — Én szeretek gyalogolni. 

— Nem lehet,— hörögte Quendel, — a kocsi¬ 
ládában vannak ezüst-arany marháim, meg a 
kontraktusaim, a melyeket útközben kötöttem. 
Hiszen épen az ebben a gyilkos méreg, hogy 
vagy ezer ökröm van papiroson, a helyett, hogy 
legalább egy tinóm volna a valóságban, mely 
a szekerkét elvontassa. Nem, nem. A láda tar¬ 
talmát nem birom magammal vinni, itt pedig 
nem hagyhatom. Csak abban az egyben van 

némi reménységem, hogy a betyárokat csak¬ 
ugyan üldözik a darabontok, mert ha nem 
üldöznék őket, akkor nem siettek volna el olyan 

rövidesen és talán a láda tartalmát is megdézs¬ 
málták volna. Hát mindenekelőtt várjunk eev 
kicsit s a helyett, hogy imádkoznék a kisasz-
szony, sokkal okosabb volna, ha kiáltani tudna 
egy nagyot. Megeshetik, hogy a hang figyel-
messe teszi a darabontokat. Én kiáltanék de 
már el vagyok rekedve. 

- Segítség! Segítség! - - kiáltotta Rozália 
engedelmesen, de biz az nem igen zavarta meg 
az erdőt, még a rigó sem hagyta abba a 
fütytyét. 

Figyeltek, sehol semmi mozgás, semmi nesz. 
- Az én Zsofkám rikácsoló hangja kellene 

ide, — monda Quendel úr, mintegy önmagá¬ 
hoz. — Ez nem ért semmit. 

- Nincs magának pisztolya? - - kérdezte 
Eozáli. 

- Van. Hogyne volna. 
- Hát süsse el, az talán nagyot szól. 
- Hm . . . Persze. Csakhogy én azt inkább 

ijesztőnek hordom magammal és még sohasem 
sütöttem el. Szégyen, nem szégyen, megvallom 
őszintén. 

- Mit? Nem meri elsütni? — nevetett fel 
Eozáli. (S ez volt az első mosolya, a mióta el¬ 
indultak.) Adja csak ide, elsütöm én. 

Quendel úr kikereste a ládából, s messze 
eltartván azt magától, átnyújtotta a kisasz-
szonynak. 

- De vigyázzon az Isten szerelméért, hogy 
valami kárt ne csináljon magában. Mert mit 
mondanék én aztán az apuskának, az én ked¬ 
ves jó barátomnak. Oh, ha tudná, milyen ve¬ 
szedelemben vagyunk . . . milyen veszede¬ 
lemben. 

Eozáli megfogta bátran az ezüsttel kivert, 
arabs Írással czifrázott karabélyt, felállt a kocsi¬ 
ban s három egymás mellett álló fa irányába 
lőtt. Nagyot szólt a lövés s a golyó a középső 
fába fúródott. 

A golyó irányát követvén szemeikkel, észre¬ 
vették, hogy a középső fába egy mélyedés van 
vájva s abba pléhtáblán a Szűz Mária képe be¬ 
illesztve, alul egy mécsessel. A nép azokat a 
helyeket jelöli meg így, a hol valami szeren¬ 
csétlenség történt. Egy gazdag púpos juhász-
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bacsót öltek itt meg egy évtized előtt bosszú¬ 
ból s a púpjára kirakták a nála talált hatvan 
ezüst tallért, mintegy kifejezve, hogy az isme¬ 
retlen tetteseknek nem a pénze kellett, csak az 
élete. Bizonyosan a családtagok állították oda 
a szent képet s mécsest gyújtottak alája Mind¬ 
szentek napján. 

Quendel most visszaemlékezett az esetre s 
önkénytelenül odasietett a fához. Kedvetlenül 
csóválta meg a fejét, 

— Sto Bohov! (Száz Isten) — káromkodott 
Quendel tótul. — Tudja-e a kisasszony, hogy a 
Szűz Máriát lőtte át. Ép a szive táján lyukasz¬ 
totta ki a golyó. 

Eozáli rémült tekintetet vetett a fa felé, 
mintha valami bűnt követett volna el. 

— Jaj nekünk, — rebegte s reszketés fogta 
el testét. — Ugy-e ez roszat jelent? 

— Nem vagyok babonás. Nem jelent az szi-
vecském egyebet, csak azt, a mit már régen 
megmondták nálamnál okosabb emberek, hogy 
a golyónak nincsen esze. Sőt inkább jót jelent 
annyiban, mert eszembe jutott egy szerencsét¬ 
lenség, a mely e fa alatt történt egy juhász-
szál s erről ismét eszembe jutott, hogy itt a 
közelben egy juhakol van, a Szirmayakó. A hol 
jubakol van, ott juhász is van. A juhásznak 
pedig, ha lova nincs is, de rendesen vannak 
szamarai. Hát én most odamegyek, nincs messze 
innen és megveszem a szamarait, vagy leg-
roszabb esetben segítséget hozok. Addig maga 
maradjon itt és vigyázzon a kocsira. Ha vihar 
talál lenni, ne távozzék a kocsiról, ne mene¬ 
küljön a fa alá, mert a villám a fákba szeret 
ütni. 

Az öreg a mentőgondolat által felvillanyozva, 
fiatalos hévvel vágott a dombnak, csak imitt-
amott állott meg, hogy kiköhögje magát, mert 
egy kis tüdőtágulása volt Egy mogyoróbokor¬ 
nál botot tört le magának, miközben hátrapil¬ 
lantott elárvult szekerére, látta, hogy Eozália 
nem ül a ládán, hanem leszállt a kocsiról és 
ott térdepel imádkozásba merülve a Szent Szűz 
képe előtt. A lehanyatló nap, mely semmit se 
törődött azzal, hogy a mennybolt másik felén 
sötétlő felhők száguldanak (úgy látszik, ott fenn 
sincs egyöntetű eljárás) ragyogó glóriát vont a 
lányka feje körül. Messziről összefolyt az öreg 
gyengülő szeme előtt s eldönthetienné vált, 
hogy mi abból az aranyos fényből a szöszke 
baj s mi a napsugár. 

A KORZÓ (CALLE DEL COSO) ZARAGOZÁBAN. 

- Imádkozhatsz kis bohó, - - dörmögte a 
gunyoros öreg úr, - - ha már előbb ellen¬ 
ségeddé tetted! Ha megsegít, se lesz abban kö¬ 
szönet. 

Az imádkozó azonban hitt a jóságában. 
Ibolyaszin szemei ájtatosan tapadtak a szelíd 
arczára és a mosolygó kisdedre, melyet a kar¬ 
ján tartott 

- Oh, szent anyácska, Szűz Mária, bocsásd 
meg az én vétkemet, hogy golyóbissal téptem 
meg drága testedet. Nem akartam én azt csele¬ 
kedni. Ne bánts te engem azért, mert én úgyis 
szerencsétlen vagyok. Nekem nincs anyám és 
apám is szerencsétlen. Tudom, hogy ott ülsz 
az Isten trónusánál és az Isten veled is tanács¬ 
kozik, ha a mi sorsunkat intézi.' Tudom, hogy 
a kis fiacskád, mikor nagyra nőtt, értünk halt 
meg. Ha a te szived fájdalma olyan nagy volt, 
hogy az egész világ részt vett belőle, akkor a 
te szivednek is olyan nagynak kell lennie, hogy 
abba mindenki beférjen, még én szegény árva 
is. Fogadj be engem is, Szűz Mária, és ha te 
nem tudnál mindent, úgy kérdezd meg az Is¬ 
tent, a ki mindent tud, hogy nézzen bele az 
én lelkembe, ő meg fogja neked mondani, hogy 
én jó vagyok. Tudakozódjál kérlek és vegyél 
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engem kegyességedbe és ments meg abból a 
rettenetes állapotból, a melyben most ebben 
az erdőben vagyok. Küldj segítséget szűz 
anyácska . . . 

Némán rebegte ezeket a szavakat, vagy csak 
gondolta, mikor egyszerre csilingelni kezdett 
valami, mintha azok a vörösinges minisztráns-
gyerekek ráznák meg hirtelen a csöngetyűi-
ket, kiket az osgyáni katholikus templomban 
látott az oltárnál sürögni-forogni a plébános 
körül. 

Eozália fölrezzent, széttekintett. Quendel 
többé nem volt látható. Ki tudja, hol jár már, 
de a csöngetyűk szava nem álom. Csingi, lingi, 
csingi, hangzott egyre élesebben, világosabban, 
a domb túlsó oldaláról, azután egyszerre ki¬ 
bukkant két fekete lófej, majd mögöttük egy 
gyékényes szekér, a minőkön a vásznat, csip¬ 
két szállítják a Szepességről a dunai tartomá¬ 
nyokba. Ezek az úgynevezett Molitorisz szeke¬ 
rek, melyek az egész országban ismeretesek. 
Ezeken kívül még csak az olajkárok és viasz¬ 
kereskedők tesznek óriás utakat, a vasmegyei 
tyúkászok és a körmöczbányai fazekasok. A kö-
zéprendűek ezeket használják, ha nagy út áll 
előttük. Molitorisz uram egész Belgrádig, Budáig 
vagy Bécsig küldi a szekereit, fölszedve s bele¬ 
kombinálva az útvonalakba a jelentkező utaso¬ 
kat. 0 viszi szét őszkor a diákokat az országba 
s ő hozza haza nyarankint Nagy vállalat az. 
Úgy vannak berendezve útjai, mint a hajójára¬ 
tok a tengereken. Minden áldott nap négy sze¬ 
kér indul Lőcséről különböző irányban s meg 
van határozva, hol etet és mikor, hol hál meg, 
a mit pontosan be kell tartani, hogy az útköz¬ 
ben felszálló utasok tájékozódhassanak. A haza¬ 
térő utasokat még útiköltséggel is ellátja a 
Molitorisz kocsi s behajtja az otthonvalókon. 
A lőcsei tanács különös szigorral őrködik a 
közlekedési vállalat életrevalósága fölött s meg¬ 
határozza, hány utas veLitő fel a megrakott 
kocsira, s mennyi visszafelé, mikor üresen tér 
vissza. Nagy szükség esetén egygyel több utas 
vehető fel, mint a mennyi a kocsira fér, de 
mert a városi tanács figyelme a lovakra is ki¬ 
terjed, egyúttal elrendeli, hogy ilyenkor az uta¬ 
sok felváltva gyalogoljanak a kocsi mellett, -
hogy mekkora distancziákban, ez teljesen ő 
rájuk bizatik (mert hát nem egészen üres 
illúzió az, hogy a szabadság boldoggá teszi a 
polgárokat). 

Úgy látszik, épen ez az eset forgott fenn, 
mert a gyékényes kocsi mellett egy tömzsi alak 
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ballagott, kopott, úrias ruhákban. A dombról 
lefelé a megizzadt lovak szaporábban kezdték 
szedegetni a lábaikat, a szekér sebesebben gu¬ 
rult, a lovak nyakán a csengetyűk vígabban 
szóltak, minélfogva a gyalogló ember, a kinek 
a kalapja mellé zöld gally volt tűzve, kissé 
hátrább maradt, de e miatt nem igen búsult, 
sőt egy dalra gyújtott rá, melyet az erdei visz-
hang zavarosan próbált ismételni. 

Szepes, drága Szepes, mikor még te nyíltál, 
A történelembe de sok szépet irtai. 

Eozália előtt olyannak tűnt fel a kocsi köze¬ 
ledése, mint egy csodalátomány. Szűz Mária a 
segítségét küldi. No most rögtön szétfoszlik, 
eltűnik. Behunyta a szemét, de behunyt szem¬ 
mel is hallotta a csengőket és a lovak koczo-
gását. Hátha mégis valóság. Jaj dehogy, most 
egyszerre minden elnémult, vége van. 

Kinyitotta a szemét. A gyékényes szekér az 
ő kocsijuk mellett állt az úton s egy nyúlánk, 
szőke fiatal úr abban a szempillanatban előbújt 
a gyékény alul és leugrott. 

— Mi történt itt, kisasszony? - - kérdezte 
csengő hangon. 

Eozáli szive úgy dobogott és a torkát úgy 
szorította valami csodálatos érzés, hogy alig 
birt felelni. 

- Rablók támadtak meg bennünket. 
- Mindjárt gondoltam! A szijjak el vannak 

vágva. A lovakat elhajtották. (Nyugtalanul te¬ 
kintett szét.) És mi történt az övéivel? Hiszen 
egészen egyedül van, szegény kicsike. 

- Atyámnak egy barátja van velem. Elment 
a közeli juhakolba, hogy lovakat szerezzen. 

- És a kocsis ? 
- ő maga a kocsis. 

A fiatal embernek feltűnt a leányka finom 
ruhája és nemes tartása, csodálkozva vizsgálta 
tetőtől talpig. 

- Apjának a barátja? . . . Hát ki maga? 
Rozáli habozott e fülig pirult. Először kell 

hazudnia. 
- Ne féljen tőlem, hiszen én részvéttel va¬ 

gyok és segíteni akarok. 
- Otrokócsy Rozália vagyok, - - suttogta 

fojtott hangon s önkénytelenül meghajtotta 
magát, szertartásosan, rococco módra, úgy, a 
hogy azt Katharina nénitől tanulta. 

- Az ón nevem Fabriczius, — monda az 
ifjú és meghajtotta magái 

(Folytatása következik.) 

ROCKEFELLER. 
A világ leggazdagabb emberei Amerikában 

vannak; de a szellemi tőke, mely a milliók 
százait és ezreit egy-egy medenczébe: a pénz¬ 
királyok, milliárdosok, multi-milliomosok vál¬ 
lalataiba gyűjtötte, — az a szellemi tőke, nem 
említve a csekély kivételeket, Európából való. 
A Rockefeller és Vanderbilt-család Németal¬ 
földről, Carnegie Skócziából, lay Gould és 
Colt Írországból, Astor Németországból ván¬ 
dorolt Amerikába. A magyar értelem sem val¬ 
lott szégyent az Újvilág vagyonszerző verse¬ 
nyében. Politzernek, a World czímű világlap 
magyar tulajdonosának vagyonát ötven-hatvan 
millió dollárra becsülik. Többszörös milliomos 
a metzenséfi származású Kundtz Tivadar (hű 
magyar ember, jóltevője az Amerikában élő 
magyarságnak), sokszoros milliomos a buda¬ 
pesti Fleischmann, ki finom péksüteményein 
gazdagodott meg; a milliomosok közül való 
a st.-louisi Kotányi, Gerster Árpád orvostanár, 
a híres operatőr, a miskolczi Kun, ez idő 
szerint Newyork legelőkelőbb szállójának, a 
Walldorf-Astoriának igazgatója. 

De a gazdagok közt a leggazdagabb mégis 
csak Rockefeller. Neki nemcsak a vagyona, 
hanem a hatalma is világra szóló. Illik reá 

jobban, mint bárki másra, a mit az amerika' 
Krőzusokról írva (mi volt Krőzus kincse az " 
gazdagságukhoz képest!) egy német író mond° 
Az «Isten kegyelméből)) való monarchák, kj] 
rályok hatalma homályba vész a «pénz kegyek 
mébőb való mammonarchák és fejedelmek ha 
talmával szemben ! 

Az amerikai pénzkirályok újabban a nagy¬ 
méretű jótékonyság gyakorlásában lelik ked-
vöket. Carnegie, az aczélkirály eddig már 
százötven millió dollárt adott közczélokra és 
úgy mondja, az a becsvágya, hogy szegényül 
haljon meg. Mindenesetre súlyos és nehezen 
elérhető becsvágy, ha meggondoljuk, hogy a 
Carnegie-féle aczélművek, megközelítő számítás 
szerint, öt milliárd korona hasznot hajtottak 
tulajdonosuknak. John D. Rockefeller eddig 
minden esetre kevesebbet áldozott a közjóért 
mint a nála «szegényebb» Carnegie: csak 
százöt millió dollárt, vagyis 525 millió koro¬ 
nát s ebből mintegy 115 millió koronát ma¬ 
gára a chicagói egyetemre. Még sincs ember 
Amerikában, kit jobban üldöznének és gya-
láznának honfitársai, mint ezt a jámbor, de 
a közhit szerint elvutemült aggastyánt. Azt 
tudják róla, hogy a háborgó lelkiismeretét 
akarja megnyugtatni fejedelmi adományaival, 
de talán közelebb jár az igazsághoz, a ki azt 
mondja, hogy ravasz üzletember létére szá¬ 
mításból vet hébe-hóba néhány milliót a köz 
czéljaira - - a fölöslegeiből, mert sokkal na¬ 
gyobb jövedelme van, mint a mennyit ő maga 
és szerényen élő gyermekei elkölteni képesek. 

Rockefeller, az öreg kor küszöbére érve, 
most teszi közzé emlékiratait, melyek a rek¬ 
lám nem kis lármájától kisérve, a világ öt 
nyelvén jelennek meg egy időben, írójuk egye¬ 
lőre nem szól bennük saját lelki életéről, csak 
azt mondja el, minő elvek vezérelték és ve¬ 
zérlik világraszóló vállalata: a Standard Oil 
Company megalapításában és vezetésében. Igaz, 
hogy épen ebben a hihetetlen méretű, Ameri¬ 
kában és Európában — Illinoisban és New-
yorkban, vagy Németországban és Magyar¬ 
országon egyformán hatalmas, egyformán jelen¬ 
levő és uralkodó vállalatában tükröződik leg¬ 
inkább Rockefeller üzleti szellemének miné-
mtisége. Maga Rockefeller, e társaság üzleti 
módszeréről szólva, kifejezi emlékiratában azt 
a meggyőződésót, hogy fényesen megoldotta 
feladatát, mely abból áll, hogy oly áron lássa 
el a népet petróleumtermónyeivel, mely mind 
olcsóbbá és olcsóbbá válik abban a mérték¬ 
ben, a mint az üzlet jelentősége emelkedik. 
E társaság - - úgymond - - mind tovább és 
tovább terjesztette ki szállító képességét, előbb 
a nagy középpontokig, aztán felkereste a ki¬ 
sebb városokat, végül a falvakat; bekopogtat 
vevőinek háza ajtaján is, egészen a vevő tet¬ 
szése és kedve szerint szállítva a petróleumot. 
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Voltak országok, így szól - - hol, mint 
például Khinában, magunknak kellett kitaní¬ 
tanunk a népet, hogyan kell égetni a petró¬ 
leumot. Ezeknek magunk gyártottuk a petró¬ 
leumhoz a lámpát is. Oly edényekbe töltöttük 
árunkat, hogy teveháton vagy gyalogposta 
útján is könnyű legyen tovább szállítani a 
világ legtávolabb eső részeibe is. Az üzletet 
mindig az idegen népek igényeihez alkal¬ 
maztuk. 

így szól Rockefeller, többet az üzleti mód¬ 
szeréről, mint a saját személyéről. Annál ele¬ 
venebb, bár a túlzástól s a gyűlölségtől sem 
egészen ment képet fest róla egy szintén most 
megjelent könyv, melynek szerzője egy volt 
petróleum - importeur, egyike azoknak, kiket 
Eockefeller, kíméletlen üzleti módszerével, le¬ 
tört és tönkretett. * Azt bizonyítja az adatok 
egész dandárával, hogy Rockefeller, ez a «jó-
zan, szigorúan vallásos és a csontja velejéig 
elveteműlt» aggastyán, lelketlenül, becstelen 
úton szerezte megszámlálhatatlan millióit, csak 
a pénzt tekintette Istenének, és szentnek csak 
egy czélt ismert világéletében : tó wiake money, 
vagyis pénzt harácsolni össze. 

Merőben csekély vagyonnal, mint kis üzér 
adta magát a petróleum-üzletre. De már ak¬ 
kor is tudta, hogy az üzletnél a mások pénze 
a legfontosabb tényező. A petróleum-források 
vidékéről három vasútvonal vitt a tengeri 
kikötőkbe és Rockefeller - - fölösleges itt el¬ 
mondani, hogyan - hatalmába kerítette a 
rendelkezést e vasutak tarifáiról, s vissza¬ 
téríttetve saját magának a szállítási költség 
többletét, az érdekkörén kívül álló petróleum¬ 
vállalatokat előbb tönkre tette, aztán kezébe 
kerítette. Ez az 1872-iki híres egyezmény út-

* Theodor Duimchen: Monarchen und Marnmo-
narchen. Berlin, Weissische Buchhandlung. 
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ján történt, s Rockefeller elég rövid idő lefo¬ 
lyása alatt korlátlan ura lett az egész Penn¬ 
sylvaniai petróleum-vidéknek. A vasuttársula-
tok soha sem szabadulhattak meg többé attól 
az igától, melybe - - saját pénzükkel - - Ro¬ 
ckefeller hajtotta őket. Hasonló módon haj¬ 
totta szolgálatába a független petróleumcső 
vezetékeket is. Ilyképen kezébe kerítve a pet¬ 
róleum-szállítás monopóliumát, reákényszerí-
tette a petróleum finomítók túlnyomó részét, 
hogy csatlakozzanak a Standard Oil Company-
hoz, melyet 1875-ben alapított meg. Ezután 
könnyű volt elbánnia azokkal a gyárakkal, 
melyek nem csatlakoztak trösztjéhez. Mint¬ 
hogy nem bírták a versenyt, kénytelenek vol¬ 
tak potom áron átengedni gyáraikat és for¬ 
rástelepeiket, vagy ha ezt nem tették meg, 
Rockefeller tönkre tette őket. Lépésről-lépésre 
így szerezte meg aztán a petróleum világ-
monopóliumát. 

«Minden petróleumlámpa, melyet bárhol a föld 
kerekségén meggyújtanak, — írja Duimchen — 
egy-egy parányi szívókészülék Rockefeller polyp-
karjain. Az aranyáram az apró csatornák száz¬ 
ezrein, az aranypatakokban és folyókban gyü¬ 
lekezik össze, melyek végezetül, hatalmas fo¬ 
lyammá növekedve, Rockefeller pénztáraiba 
ömlenek. A világ egész petróleumüzlete Rocke¬ 
felleré. A Rotschildok Oroszországban csak az 
ő ügynökei. Bárhol fedezzenek föl petróleum¬ 
forrásokat, a vállalkozó szellemű emberek a 
világ bármely részén érnek el sikert sok fára¬ 
dozással és nélkülözéssel, koczkázattal és vég¬ 
telenül nagy munkával: abban a pillanatban, 
midőn azt hiszik, hogy törekvéseik czélpont-
jához értek, jön Rockefeller s egy kézcsapás¬ 
sal egészen rövid idő alatt semmivé teszi 
minden reményöket. A texasi vállalkozókat 
a szolgaság jármába hajtotta. A déli kalifor¬ 
niai petróleum-társulatnak nyakát szegte. Bir-

mában és Japánban most készül a döntő csa¬ 
pásra. Eljárásának módja mindenütt egy és 
ugyanaz. Engedi, hogy az emberek petróleum¬ 
forrásokat keressenek és találjanak, furótele-
peket rendezzenek be, tanulmányozzák és meg¬ 
állapítsák az olaj értékét és minőségét s végül 
meg is finomítsák az olajat, hogy megtegyék 
mindazt a saját költségükön és koczkázatuk-
kal. És évek multával, midőn reá áldozták 
vállalatukra minden pénzöket és leleményeket, 
midőn gyártmányuk ismeretessé, kelendővé vá¬ 
lik : akkor jön Rockefeller és agyonüti a 
tulajdonosokat. A Rockefellertől függő bankok 
és pénzintézetek egyszerre felmondják nekik 
a hitelt, a vasutak kénytelenek megtagadni 
tőlük a petróleum elszállítását, a gyárosok, 
kik a petróleumtartó vaggonokat gyártják, nem 
szállítanak nekik többé vaggonokat, a hajózási 
vállalatok nem fogadnak el tőlük többé szál¬ 
lítmányt vagy őrületesen nagy szállítási díjat 
követelnek tőlük, mert mind e társulatok igaz¬ 
gató is rnegbiz'ottaivá'lettek Roékefeller meg-
bizottainak. És így tovább. Szóval, nem telik 
nagy időbe, s Rockefeller besöpri mások mun¬ 
kájának eredményét, s hűbéreseinek száma 
néhány új hűbéressel gyarapodik*. 

S a mások munkaeredményének ez a ki¬ 
sajátítása csak az első lépést jelentette Rocke¬ 
feller világra szóló hatalmához. Mert ez idő¬ 
től fogva minden további siker magától követ¬ 
kezett : Az olaj-tröszt százmilliós nyereményei 
mind újabb meg újabb üzletágak kisajátítá¬ 
sára szorították Rockefellert, a Standard Oil 
Company, mely idő multával a népszerűtlen¬ 
ség nyomása következtében nevet változtatva, 
Standard Oil Trust-té, majd Standard Oil Cor-
poration-ná alakult át, lassankint hatalmi 
körébe vonta Amerikának réz-, pálinka-, ólom-, 
bőr-, vas-, dohány-, bank-, vasúti- és gőz-
hajózási-vallalatait is. A tőke, mely ily módon 
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ellenőrzése alá került, vagyis más szóval ren¬ 
delkezésére áll, milliárdokra rúg. 

A világnak mostanság legnagyobb pénzha¬ 
talma, íme, ily erkölcsi alapokon nyugszik. 
A legnagyobb hódítónak, Pénz Ö Felségének 
hatalma ez. 

ÉJJEL. 
Elbeszélés. — Irta P. Ábrahám Ernő. 

Csillagos őszi este volt. A tiszamenti cserjés 
felől párás, hűs illatot hordott a fel-feléledő 
gyenge szél. A csillagos, holdtalan ég titok¬ 
zatos ragyogással borúit a határra. Két, legelő, 
vetés, szántóföld egyetlen nagy fekete foltba 
olvadt, melyben a közeli tanyai épületek és 
borús fák alaktalan, sötét árnyaknak tetszettek. 
Jóska, a béreslegény hasmánt heverészve hall¬ 
gatta az egyhangú tücsök-muzsikát. Néha-néha 
elő-előtetszett a sötétségből egy-egy közelebb 
került ökör nagy feje, rábámult a legényre, 
azután folytatta gondtalan legelését s hama¬ 
rosan beleveszett megint a feketeségbe. 

Aludt az egész nagy határ. De valami mégis 
történhetett, mert a tanyai kutyák nyugta¬ 
lanul vakkantgatni kezdtek. 

Egyre nyugtalanabbak, egyre hangosabbak 
lettek a kutyák, s végre mérges ugatással 
rohantak a polgári útnak. 

- István bátyám lesz — gondolta Jóska. — 
Jól oda maradt! 

S csakugyan nemsokára barátságos ugatásba 
hagyott alább a kutyák mérge, míg végre 
egészen elhallgattak. 

Nemsokára egy erős termetű, béres kinózésű 
paraszt ért Jóskához. 

- Na hé, nincs hiba a jószág körül? 
kérdezte tőle köszönés után. 

- Nincs. Hanem jó későre maradt István 
bátyám! 

- Nem a szomszédba voltam! Mert gon¬ 
doltam, egy fáradsággal Margitára is átnézek. 

Hát akkor nemcsak Polgáron járt hát 
István bátyám? 

- Nem. 
- A harmados földért ment át Margitára? 
- Azér. 
- Oszt megkapta István bátyám? 

Nem. Másnak adták. 
- Másnak? 
- Nyitrainak. 

Egy darabig hallgattak, azután hirtelen 
indulattal tört ki a béres: 

Verje meg az Isten a fajtáját is! 
Megint elhallgattak, de a legény kis idő 

múlva megint elkezdte a szót: 
- Hiába ígérték hát István bátyámnak azt 

a kis földet? 
Hiába. Megelőzött az a gazember, oszt 

biztosan jól befeketített az uraknál. Persze, 
hogy ő kapja meg helyettem. 

- Csak sose is volt Nyitrai jó embere István 
bátyámnak. 

- Hát nem. Most negyedéve is, mikor gazda 
kellett a Szalmahátra, hiába hogy a tekintetes 
úr is szólt értem, mégis ő kapta meg azt is. 
Azóta már egy kis házat is szerzett Polgáron, 
oszt egyre gyarapszik. Oszt mikor találkozik 
vele az ember, mindig úgy néz, mintha csak 
azt mondaná: koldus. 

- Nagyra van! - - vélte Jóska is. 
Csend lett. Gondolkoztak mind a ketten. 

Végre a legény szólalt meg. 
Oszt más rész nem akadt volna ott 

harmadába ? 
Ki van már osztva mind. Hátha tíz 

annyi lenne! Elkéstem. Mert számítottam az 
urak szavára. 

Megint abbahagyták a szót, s hallgatták, 
milyen jóízűen szakítja a jószág a füvet. 

— Jó legelésük esik - - vélte a béres. — 
Hát a tanyába nincs semmi baj ? — tette 
hozzá. 

- Nincs. Csak épen hogy nem tudták Kati 
nénémék, hogy hol maradt István bátyám 
ilyen éjszakára? 

Igaz, nem szóltam, hogy Margitára is 
benézek. Na hát te csak maradj még, hadd 
lakjék a jószág kedvére. Eáérsz behajtani, hol¬ 
nap úgyis vasárnap. 

Köszöntek, s nemsokára magára maradt 
óska. 

Eltelt egy félóra. Épen kászolódni kezdett 
a legény, mikor csak hallja, hogy megint jön 
felé a gazdája. 

— István bátyám az? Hát még nem fe¬ 
küdt le? 

- Nem. Valamit gondoltam. Hát még elébb 
szólásom volna véled, ha megbízhatok benned. 

— Ismer István bátyám, világéletemben a 
kenyerét ettem, - - mondta rá Jóska elszánt 
odaadással. 

- Igaz, én neveltelek — hagyta rá a béres. 
Darab ideig hallgattak. A legény várta, mi 

lesz ebből? Sejtette, hogy nagy dolog, mert 
nehezen tudott szóra kapni a gazdája. 

Végre mégis elkezdte. Darabosan, indulattal 
beszélt. 

- Hát látod, ilyen a szegénység. Az ember 
számít, hogy így lesz öregségére, úgy lesz, 
oszt mégse válik be. 

- Igaz, — hagyta rá a legény — de István 
bátyám helybe van, oszt csak éléi a béres-
keclósből a maga kenyerén. Senkire se szorul. 

- Szorulni nem szorulok, de csak szerezni 
is akar valamit az ember. Mert sose tudja, 
hogy lesz? Legkivált meg ha gyereke is van, 
mint nékem. Azért számítottam rá, hogy milyen 
jó lett volna az a kis rész harmadába. Jó 
egy pár hízót felnevelhettem volna. Meg oszt 
csak akadt volna másutt is egy kis napszám, 
miegymás. Oszt a ki addig másnak volt a 
bérese, lehetett volna a maga gazdája. Egyik 
esztendőben is félre tesz az ember valamit, a 
másikban is, lassanként csak meggyűl. Most 
pedig megint elmúlik egy esztendő mihasz-
nára, oszt megint sehol semmi. 

- Igaz, dehát mit csinál István bátyám? 
- Hogy mit csinálok ? Hát teszek róla! 

Mert látod, ki az oka az egésznek, ha nem 
Nyitrai ? Oszt meglásd, most még inkább úgy 
fog nézni az emberre, mint valami koldusra. 
Akárki más kapta volna, nem bánnám! De 
így! Megmutatom én, hogy nem dölyfösködik 
velem! 

- Mire gondol István bátyám?— kérdezte 
a legény fojtott hangon. 

- Csak arra, hogy egy emberrel több, vagy 
.kevesebb, egyre megy! fülelte az ember 
elszánt, fenyegető hangon. 

Elhallgattak mind a ketten. 
- Gyilkolni akar István bátyám ? - - kér¬ 

dezte Jóska kis idő multán. 
- Vagy én, vagy más ! mondotta a gaz¬ 

dája, s erősen, kihivóan nézett a legény sze¬ 
mébe. 

- Oszt ki lenne az a más? 
Hát te! Ha hálával vagy hozzám! 

Elhallgattak megint mind a ketten. 
Azt akarja István bátyám, hogy én 

tegyem el Nyitrait láb alól? — kérdezte Jóska 
hallgatás után, felindúlt, rekedt hangon. 

- Megtenném magam is, de hamarább rá¬ 
jönnének. 

- Oszt nem fél István bátyám az Istentől? 
- Engem ver meg érte, nem téged. 

Ezen megint elgondolkozott a legény, azután 
megszólalt: 

— Sehogyse lesz ebből jó dolog. 
- Tán félsz? 

Nem azért, nem vagyok gyáva! 
- Hát akkor mit kertelsz? Én vagyok-é a 

nevelő apád, vagy Nyitrai? 
- Hiszen igaz, a mi igaz, de mégis csak 

nagy dolog az, megölni egy embert. 
- Egy kutyát! - - vágta rá az ember nagy 

indulattal. Mert kutya az ilyen ember 
mind, a kit agyon kéne verni egytől-egyig, hogy 
magja se maradjon! 

- De hát ha megtudják? 
-- Soha se azt, ha az ember ügyesen csi¬ 

nálja. Meg oszt látod, még ha megtudják is, 
jobb, ha te csinálod. Engem felakasztanának, 
vagy ha nem, legalább is tizenöt, húsz eszten¬ 
dőre becsuknának, oszt mi lenne annyi idő 
alatt a családomból ? Pedig Kati nénéd is csak 
úgy szeret, mintha az édes fia volnál, oszt 
mégis azt akarnád, hogy engem vigyenek el 
tőlük. Te pedig még gyerek vagy, aztán ha 
megtudják is, kapsz érte egy vagy két esz¬ 
tendőt, oszt azért még szégyenkezned se kell, 
mert se nem loptál, se nem raboltál, hanem 
egy régi haragosunkkal végeztél. 

Nem felelt Jóska semmit, csak gondol¬ 
kozott. 

- Hát mégis csak gyáva vagy! j - kezdte 
megint az ember. 

Nagy, elszánt indulattal nézett Jóska a gaz. 
dájára, a szeme daczosat, villant, úgy mondta-

- Nem vagyok gyáva, megmutatom! 
- Hát akkor gondolkozz rajta ma éjjel 

oszt holnap jobban megbeszélhetjük. - Na' 
Isten áldjon meg - búcsúzott tőle az öreg 
s indult a tanyába. 

Jóska sötéten nézett utána darab ideig 
azután felnézett a csillagos égre. S olyasmit 
érzett, a mit még soha. Félt az égtől. Úgy 
érezte, hogy az a rengeteg hideg ragyogású 
csillag mind-mind őt nézi. 

Borzongani kezdett, s szinte várta, hogy 
valaki rákiáltson a sötétségből: 

- Gyilkos ! Gyilkos ! 

LONDON LEGELSŐ NŐI KLUBJAI. 
A brit hölgyek találkozóhelyeiről. 

A nagy angol metropolisban, hol a lármás 
suffragettek szertelenkedései egyre szélesebb 
hullámgyűrüket keltenek fel maguk körül, igen 
számos az olyan előkelő női klub, melyekbe 
Nagybritannia művelt hölgyei épenséggel nem 
a női jogok kivívására szövetkezni járnak, 
hanem a legnemesebb szórakozások mellett 
a kultúra és közjótókonyság égetőbb kérdései¬ 
nek áldozzák idejüket. 

Mindössze huszonnégy esztendő óta beszél¬ 
hetünk kizárólag női klubról Nagybritanniá¬ 
ban. Annak előtte is csupán egyetlenegy olyan 
társaskör állott fenn Londonban : az Albemarle-
Club, melynek a férfiak mellett nők is lehet¬ 
tek tagjai. 1884-ben azonban diadalmasan 
megnyílt a legelső és legrégibb női klub, 
melynek falai közt a férfinem legfeljebb csak 
vendégként szerepelhet. És ugyanilyenek egy¬ 
től-egyig azok a jeles női társaskörök is, a 
melyeket alább sorolunk fel. Ez a legrégibb 
klub az alapításkor a jelenlegi angol király¬ 
nétól, az akkori walesi herczegnétől nyervén 
nevét: manapság is az Alexandra-Club czí-
mét viseli. Minden brit urinő tagja lehet, a 
t i - - udvarképes. A tagsági díj a városi ta¬ 
gok részére 5 guineában (126 kor.), vidéki 
tagok részére pedig 4 guineában (100 kor. 80 
fill.) van megállapítva. Elnöke a londoni tár¬ 
saság egyik vezető hölgye: Lady E. Spencer 
Churchill 

Nyolcz évvel később, 1892 május 2-án nyílt 
meg az azóta már elhunyt nagyeszű angol 
úrinő: Mrs. Massingberd által alapított Pio¬ 
neer-Club, melyet egy ügyes tollú írónő: 
Sarah A. Tooley a világ legkiválóbb női klub¬ 
jának nevez. A legelső női társaskör a ködös 
Albionban, mely alapítása óta a legkiválóbb 
fontosságú irodalmi és társadalmi tevékeny¬ 
ség központjává alakult. Tagjainak száma ma¬ 
napság megközelíti a hétszázat. Azt mond-
hatnók: a finnyás, válogatós londoni «Society» 
élete folyásában is valósággal eseményszámba 
mennek azok a nagyszabású vitaestélyek, me¬ 
lyeket a klub vezetősége időnként az aktuá¬ 
lis irodalmi és társadalmi kérdésekről ren¬ 
dezni szokott. A Pioneer-Club minden ked¬ 
den elsőrangú hangversenyt ad, egész télen 
át estélyeket és társasvacsorákat rendez; e 
mellett tagjai révén a jótékonyság terén is 
áldásosán működik. 

Ugyanebben az évben (1892-ben) nyílt meg 
Londonban a nő-írók klubja: a Women Wrilcrs 
Club is Stonnard asszonynak, a John Strange 
Winter néven ismeretes kitűnő regényírónő¬ 
nek kezdeményezésére. Mindazok a brit höl¬ 
gyek tagjai lehetnek, a kik tényleges iro¬ 
dalmi, vagy zsurnalisztikái tevékenységet fej¬ 
tenek ki. Princess Christian az elnöke. Ez 
időszerint háromszáz tagja van a klubnak. 

Londonnak társadalmi téren egyik legszá¬ 
mottevőbb női klubja az 1894-ben alapított s 
a kiváló ízlésű Mrs. Luther Munday vezetése 
alatt álló Green Park Club. A nem egyszer 
túlzásba csapó s nálunk ennek daczára is 
akárhányszor tárt karokkal fogadott modern 
társadalmi és kulturális áramlatok üdvös el-
lensulyozásaképen a falai közül kérlelhetle-
nül kizár minden olyan eszmét avagy intéz¬ 
ményt, a mely túldivatos és fényűző. Alap¬ 
szabályai nagyon szigorúak; főkellék a tag¬ 
sághoz itt is, miként az Alexandra-Clubnál 
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láttuk: az udvarképesség. Tagjainak száma 
eóyszer s mindenkorra 600-ban van megálla¬ 
pítva; most 500-an vannak, köztük öt királyi 
herczégnő. — Termei a legkifogástalanabb ott-
honiassággal vannak berendezve; Sarah A. 
Tooley valóságos elragadtatással említi a klub¬ 
nak ú. n. mór-szobáját: a «Moorish-Koom»-ot. 
A terem hatalmas ajtaja Kairó régi kapuinak 
mintájára készült, fölötte egy pompásan pre¬ 
parált alligátorral a Szuezi-csatornából. Beren¬ 
dezése egytől-egyig indiai különlegesség: még 
széntartóul is egy nagybecsű régi indiai sár¬ 
garéz virágváza szolgál. Ez a terem a legbá-
multabb és legnépszerűbb része az egész 
Grafton-Streeti palotának. 

Az angol főváros ama legelőkelőbb női 
klubjai közt, melyek manapság már saját fé¬ 
nyes palotájukban virágzanak: a Piccadilly 
ékessége, az 1897-ben alapított Empress-Club 
a legelső, mely London társadalmának vezető 
asszonyait egyesíti magában. A mondott év 
május 24-én, Viktória királynő születése nap¬ 
ján kezdte meg pályafutását a királynő ural¬ 
kodásának hatvanadik évfordulója emlékeze¬ 
tére. Elnöke nincs. Annak idején Teck her-
czegnőt választották meg elnökül, ki azonban 
kevéssel a megnyitás előtt meghalt; a helyét 
nem töltötték be azóta. Az alelnökök élén 
Leeds herczégnő és Westmoreland grófnő ál¬ 
lanak. Ebben a klubban, - - mely kizárólag a 
társas érintkezés és szórakozások czéljait szol¬ 
gálja, mindennemű politikai kérdésnek vagy 
szocziális mozgalomnak tökéletes kirekesztésé¬ 
vel, — a brit birodalom előkelő hölgyvilágá¬ 
nak színe-java ad egymásnak találkozót. Tag¬ 
jainak száma óriási: jelenleg 3700, kik fejen¬ 
ként 5 guineát (126 kor.) fizetnek évente. 
Minden egyes tagsági díjból l —l Shilling 
(l kor. 20 fill.) jut Anglia egyik legáldásosabb 
jótékonysági intézményének, aPrince of Wales's 
Hospital Fund-nak. 

Az eddigieknél jóval fiatalabb az egész mű¬ 
velt Európa-szerte máris nagyhírű Lyceum-
Club, mely a Lady Frances Balfour ügyvezető¬ 
elnöksége mellett 1904-ben nyilt meg. Ez 
valamennyi női-klubnál általánosabb érdekű, 
mert — nemzetközi. Megalapítója és jelenleg 
tiszteletbeli titkárja egy páratlanul széles lát-
körü londoni úri leány : Miss Constance 
Smedley. E nagyjövőjű klub tagjai lehetnek 
bármely ország ama hölgyei, a kik akár az 
irodalom vagy újságírás, akár a tudomány, 
képzőművészet, vagy zene terén valamelyes 
eredeti és önálló művet alkottak; továbbá, a 
kik egyetemi képzettséggel bírnak s végül az 
irodalom, tudomány, művészet, zene terén ki¬ 
váló férfiaknak feleségei vagy leányai. A klub 
társadalmi és kulturális jelentőségének mivol¬ 
táról tiszta képet alkothatunk magunknak, ha 
tudjuk azt, hogy a jelzett minősítéssel bíró 
tagjainak a száma ez időtájt már felül van a 
3000-en. Kiváltképen híresek a klubnak szom¬ 
bati ebédéi, melyeken Lady Balfour-ék a szel¬ 
lemi élet kitűnőségeit, a legjelesebb férfiakat 
látják vendégeikül. Hasonló nagyszabású női 

BLERIOT ÉS REPÜLŐGÉPJE. 

klubokkal egyébként már Berlinben és Paris¬ 
ban is találkozhatunk. 

A Lyceum-Clubnál két évvel idősebb az im¬ 
már 3500 taggal rendelkező Army and Xavy-
Club, melyet Mrs. G. Dundas oly előkelőbb 
társadalmi állású nők részére alapított, a kik 
közeli családi összeköttetésben állanak a had¬ 
sereg vagy haditengerészet valamelyik tagjá¬ 
val. Berendezése pazar, csaknem fényűző. Isko-

BLERIOT ÚTJA A CSATORNÁN ÁT. 

Iái szünidők alatt a tagoknak jogukban áll 
gyermekeiket is elvinni a klub helyiségeibe. 
Gyakran megjelenik itt a jelenlegi elnök: 
Christian herczégnő is, a ki úgy is, - - mint 
a fentebb már megemlített Women Writers' 
Club elnöke, — tevékeny szerepet játszik a 
londoni társaséletben. 

VII. Edward király koronázásának évében: 
1902-ben nyilt meg az a nagyobb szabású 
női klub, a mely Empire-Club néven a brit 
gyarmatokon élő úrinőknek a «belföldiekkel)) 

BLERIOT GÉPJE DOVERNÉL, A LESZÁLLÁS UTÁN. 

A LA-MANGHE CSATORNA ÁTRPÜLÉSE. 

való szorosabb társas érintkezését igyekszik 
megkönnyíteni. Lépéseit nem várt siker kiséri: 
a gyarmatokon máris 350 tagja van, míg az 
egyesült-királyság területén 700 tagja lakik. 
Született kanadai hölgy e klub nagybuzgóságú 
elnöke, a volt gyarmatügyi államtitkár sógor¬ 
nője : Mrs. Herbert Chamberlain, kinek vonzó 
egyénisége és ügyes vezetése a birodalom leg¬ 
előkelőbb hölgyeinek találkozóhelyévé tette az 
Empire-Clúbot; termeiben akárhányszor maga 
Alexandra királyné is megjelenik. Nagy hír¬ 
névnek és látogatottságnak örvendenek a tár¬ 
saskör délutáni hangversenyei, a «musical 
afternoon parties». Tagjainak száma korlátolt: 
a mostani 1050-nél többnek felvételét az alap¬ 
szabályok nem engedik meg; új tagok ezután 
csakis «üresedés» esetén juthatnak a klubba. 

Külön fel kell itt még említenem London 
egyik legkellemesebb és legválasztékosabb női-
klubját : a Park-Clubot, mely mindössze négy 
év óta áll fenn. A mint tudom, ezt az egyre 
népszerűbbé váló női társaskört egy előkelő 
családból való angol missz: Beatrice Knollys 
alapította, a ki nagy bátorsággal rögtön ke¬ 
mény hadat üzent a nők dohányzásának s a 
Londonban oly veszedelmesen lábra kapott 
játékszenvedélyének. Á klubnak van ugyan 
dohányzó szobája, de ezt kizárólag csak a 
férfivendégek vehetik igénybe; a kártyajátékok 
pedig nincsenek ugyan teljesen eltiltva, a 
pénzre való játszást azonban a kör alapsza¬ 
bályai kérlelhetetlen szigorúsággal tiltják. 

Zsoldos Benő. 

BLERIOT ÉS LORD NORTHCLIFF. 
Paris, július 30. 

Egy király jövetele még nem mozgatja meg 
Parist, de Bleriot hazaérkezése óta az izgalom, 
a büszke izgalom ma sem múlt eL A mint a 
milliók érzése egybeolvadt Bleriot nevének 
kiejtésénél, abban nem volt semmi mesterkélt, 
ellenben valami nemes megindultság, szinte 
valami nagyszerű családias bensőség. Barthou 
miniszter nem állhatta meg, hogy meg ne 
ölelje a franczia firmamentum ez új csillagát 
és szokása ellenére keveset beszélt s bevall¬ 
hatjuk, mindez őszintébben és szebben volt 
megmondva, mint a mikor pl. egy kerületi 
deputáczió előtt hódítóan ékes beszéddel káp¬ 
ráztatja el a jó vidékieket. Annyira el volt 
rontva minden hivatalos etikett a fogadtatás¬ 
ban, hogy a kirendelt rendőrbiztosok közül 
három nyers «agent» fölkarolta a Bleriot-gye¬ 
rekeket és széles mosolylyal ültették be őket 
az automobilba, apjuk mellé. A tömeg lelke¬ 
sedésében kidöntötte a pályaudvar vaskerítését, 
a sok ezernyi kéz Lempoels hires festményé¬ 
hez hasonlított. Vibráltak a levegőben, föl¬ 
emelkedtek, majd lehanyatlottak, mint a le¬ 
nyűgözött vágyak. 

Bleriot nem rémült meg a negyven kilo¬ 
méternyi széles oczeán atrepülósétől, de a 
hömpölygő sokaság megriasztotta, a mint előtte, 
körötte és mögötte kiáltozta nevét Az ő tu-
dósi mivoltában boldog volt az elért ered¬ 
mény után; egész fiatalságát és vagyona nagy 
részét feláldozta ezért s â  siker minden vi¬ 
szontagságáért kárpótolta. És mikor az üdvöz¬ 
letek elhangzottak, ő nem tudott semmit vá¬ 
laszolni, nem is akart, csak a mennyire a 
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A GULYA. 

nyére a repülőgép. Az a riporter, a ki első¬ 
sorban adná most hírül Melillánál az arabok 
vagy spanyolok győzelmét, nagyobb, sokkal 
nagyobb szolgálatot tesz lapjának, mint a ka¬ 
rácsonyi vagy újévi ajándékok. Tévedés azt 
állítani az újságról, hogy az egyszerűen «a 
napi események tükre». A jövő lapjai csak 
röviden foglalkoznak majd azokkal az esemé¬ 
nyekkel, melyeket mostanság jónak látnak a 
-végletekig részletezni, mint pl. Scarfoglio le¬ 
írásai az adanai mészárlásokról, melyek min¬ 
den rémregényszerű lefestósük mellett unalma¬ 
sak. A német szisztémájú végtelen czikkek 
eltűnnek s helyükbe a megfelelő, zárt területű 
néhány irányítást, értesülést, esetleg érdekesen 
fantasztikus illusztratív leírást tartalmazó czik¬ 
kek jönnek, fölül egy-két czímmel. A jövő 
lapjainak a sikere teljesen a gyorsaságon s az 
eszmék versenyén fog alapulni. Ma minden¬ 
felé egész csomó lapot látunk, melyek úgy¬ 
szólván teljesen egyformák, csak az egyhan¬ 
gúságban különböznek. Mindezt érdemes volt 
most elmondani és megfigyelni abból az alka¬ 
lomból, hogy Bleriot sikerét a világ összes 
lapjai úgyszólván egyféle lelkesedés-szószszal 
öntötték le, alig egy-két kivétellel. 

Egy Northcliff lord, a «Daily Maib kiadója, 
nagyszerűen átérti és átérzi egy nagy világlap 
hivatását. Ki tudja, ha ő nem kezdeményezi 

franczia udvariasság megengedte: «Merci!» 
Ennyi volt az egész, egyszerűen és erős szó¬ 
rakozottsággal kiejtve. 

— «Cest effrayant!» — Rettenetes! — mon¬ 
dotta a nagy tömeg viharos éljenzéseire. De 
a felesége biztatására mégis mosolyogva és 
folytonos kalapemelés között köszöntötte vi¬ 
szont a könny és dicsőség városát, Parist. 

A francziák nem tudják, mivel ajándékoz¬ 
zák meg Bleriott. Calaisban, a «Les Baraques» 
magaslaton, emlékoszlopot állítanak, honnét 
átrepült Doverbe, ama ezüstös hajnali deren¬ 
gésben, mikor még a sirályok is aludtak. 
Barthou miniszter sietett hozzá a becsületrend¬ 
del. A francziák nem ajándékoznak százezer 
font sterlinget, mint az angolok Eoberts vagy 
Kitchener lordnak, de ajándékoznak egy vér¬ 
piros kis szalagot, mely messziről virít - és 
mindkét részről kevesebb gondot okoz. . . 

E pillanatban még alig tudjuk eléggé érté¬ 
kelni a repülőgépek horderejót Megteremtik-e 
a békét? Vagy ujabb irányt adnak a jövő há¬ 
borújának? Mikóp alakul át a rendőrség s 
kell-e tartanunk az új sütetű tolvajoktól? 
A jövő czárja palotában lakik-e vagy egy 
földalatti fészekben? Ellátogathat-e tiz év 
múlva is Cherbourgba meglátogatni az elnököt ? 

Senki sem tud ma még mind e kérdésekre 
határozott feleletet adni. Egy bizonyos, az, 
hogy különösen az újságoknak lesz óriási elő- A SERTÉS-CSORDA FÜRDÉS UTÁN. 

az autó-

akcziókat 
termékek 
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a La-Manche-csatornának átrepülését, Latnam¬ 
nak vagy Bleriotnak eszébe jutott volna-e? 
S az, hogy elsőbben közölte annak idején lapja 
a búr-angol bókeegyezményt, megszázszorozta 
előfizetőit, minden karácsonyi ajándék nélkül 
Egy-egy kezdeményező eszmével a napilapok 
óriási hasznára lehetnek a fejlődésnek és saját 
maguknak, mint pl. a «Matin» világkörüli auto¬ 
mobil-versenye, melyen Borghese Scipio her-
czeg is visszaszerezhette nevének azt a fényt, 
melyet családja története századok előtt el¬ 
vesztett és egyben magasra emelte 
mobil-ipar gloire-ját. 

Más lapok különböző társadalmi 
kezdeményeznek, mint a művészi *~* 
szerzői joga vagy egy örökös kényszermunkára 
igazságtalanul elitélt boldogtalan kiszabadítása 
stb. s mindegyiket önmaguk viszik keresztül. 

Nem kell elfelednünk, hogy az angol «Daily 
Mail» volt az első, mely Londonban angolul, 
Parisban franczia nyelven jelentette Bleriot 
átszállását. Ez egy oly újságírói «coup» magá¬ 
ban véve, melyet eléggé értékelni alig lehet s 
a kitűzött huszonötezer frankot bőségesen «be-
hoztas. 

Wells, a nagy regényíró, most élesen ki¬ 
fakadt az angolok ellen. A brittek elbírják a 
kritikái Azt mondja, hogy hiányzanak az 
ambicziózus tőkések Angliában. John Bull csak 
táplálkozik. A repülőgépekért még semmit sem 
tett. A nyolczvan Dreadnought fölött egyszerre 
m e g fog jelenni tíz repülőgép s valamennyit 
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lesülyesztik az Északi-tenger fenekére. Ideje -
úgymond — hogy az alvó Angolország fel¬ 
ébredjen. 

Csodálom, hogy Wells megfeledkezett itt 
Northcliff lordról. A Bleriot és az Anzani-féle 
motor dicsősége mellett, ott van a nemes lordé 
js elválaszthatatlanul. 

Lendvai Károly. 

MISS RANDOLPH UTAZÁSA. 
BEGÉNY. (Vége.) 

Irta C. N. és A. M. Williamson. 

Szegény Lady B. nagyon levert és gyenge 
volt de boszút akart állni. Papa tojásos borral 
itatta, hogy kissé erősödjék. A taorminai vo¬ 
natra'ültünk. Különös egy utazás volt ez. Né¬ 
gyen külön szakaszban foglaltunk helyet és 
Lady B. annyit kérdezgetett, hogy végre ki¬ 
merült és beszélni sem tudott többé. Ekkor 
azután mozdulatlanul ült, behunyt szemmel, 
illatszeres üvegcsét tartott az orrához és erőt 
gyűjtött, hogy a bekövetkezendőkkel szembe¬ 
szállhasson. Ezalatt én Mr. Payne-nel suttogva 
társalogtam ismerőseiről. Olykor úgy tettem, 
mintha azokat én is ismerném, mert nem akar¬ 
tam, hogy észrevegye tájékozatlanságomat, és 

GYEREKEK FURDŐJE. 

CSALÁDI FÜRDŐ. 

látható volt a mély hegyszakadék szélén. A por¬ 
tás hozzátette, hogy csak az imént indultak el 
a hölgyek és két óra letelte előtt valószínűleg 
nem jöhetnek vissza. Ekkor Mr. Payne kér¬ 
dezte, vájjon a hotelben lakik-e a hölgyek 
chauffenr-je is és nem tartott-e ő is velők. 

A kapus azt mondta erre, hogy a chauffeur 
más hotelben lakik és a kirándulásban nem 
vesz részt, de itt volt, mikor a hölgyek szamár¬ 
háton a kalauzzal elindultak. Mikor világossá 
lett a kapus előtt, hogy mindnyájan inkább a 
chauffeur, mintsem úrnői körülményei iránt 
érdeklődünk, szükségesnek tartotta elmondani 
még azt is, hogy a hotelben szolgáló emberek 
egyike épen a vasúti állomásról jött és emlí¬ 
tette, hogy találkozott a chauffeur-rel, ki igen 
elegáns öltözetben (egészen másban, mint a 
minőben a hölgyekkel volt) a dombon lefelé Sir 
Evelyn Haines Santa Margherita nevű villája 
felé tartott, hol nagy társaság mulat. 

Még beszélgettünk, mikor egy másik ember 
kijött a házból; a portásnak valami segédje 
lehetett, ki — a mint hallotta, hogy Miss Ean-
dolph felment Molába — megjegyezte, hogy ha 
így áll a dolog, ő nagy bakot lőtt, mert egy 
amerikai urat, ki a nevezett hölgy után tuda¬ 
kozódott, máshova küldött, mint a hova kellett 
volna, tudniillik Sir Evelyn Haines házába, azt 
hivén, hogy ott lesz Miss Eandolph is, mert a 

szerencsére olvastam is sokat az illetőkről az 
újságok társaséleti rovatában, tehát sohasem 
jöttem zavarba. 

Mr. Payne levelezést folytatott az amerikai 
leány nagynénjével, ki részben be volt avatva 
terveibe; ő tőle tudta meg, hogy Miss Ean-
dolphék Taorminában a San Domenicó szálló¬ 
ban fognak lakni. Délután érkeztünk oda és 
mivel nem volt szabad csak egy perez időt is 
veszítenünk, meg sem álltunk annál a háznál, 
a hova vendégül voltunk híva hanem egyene¬ 
sen a San Domenicó szálló felé tartottunk, a 
hol a gyalázatos bitorlót tönkre akartuk silá-
nyítani. Hosszú utat kellett megtennünk he¬ 
gyen felfelé. és Lady B. reszketett az izgatott¬ 
ságtól. Ki akarta fürkészni, hogy mit művelt a 
fiával a chauffeur, és azt hiszem, olyan viszo¬ 
nyok között, minők hajdanta uralkodtak, képes 
lett volna annak az embernek a szemét vörös¬ 
izzó vassal kiszúratni, vagy a bőrét lenyúzatni, 
hogy vallomásra kényszerítse. Nem sokat be¬ 
szélt, de a szeme csillogott és az izgatottság¬ 
tól oly piros volt az arcza, hogy az öreg hölgy 
egészen csinosnak és szinte fiatalnak látszott. 

Végtére elértük a hotelt, a hol két udvaron 
kellett áthaladnunk, mert valamikor klastromúl 
szolgált és nagyon sajátságos épület. A portás 
élénkbe jött, kérdezve, mit óhajtunk, és Mr. 
Payne Miss Eandolph és Miss Kedison után 
tudakozódott. Azt a felvilágosítást kapta, hogy 
a hölgyek szamárháton kirándultak a hegyek 
között fekvő Mola helységbe, mely a hotelből 

SULYKOLÓ ASSZONYOK. 

A VÍZ PARTJÁN. 
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jótékonyczélú bazárra, melyet ott tartanak, 
majdnem az összes, a San Domenicó és min¬ 
den egyéb taonninai szállóban lakó angolok 
és amerikaiak meg vannak híva. A kérdezős¬ 
ködő úr — mint a portássegéd észrevette -
nagyon sietős járatban lehetett és meg is 
mondta, hogy Palermóból különvonaton jött, 
hogy csak időt ne veszítsen. 

«Lám megmondtam, hogy tesz majd Chaun-
cey Eandolph!* —kiáltott fel Mr. Payne, hoz¬ 
zám fordulva, mintha régi barátságban állnánk. 
Azt hiszem, milliomos hírében áll Chauncey 
Eandolph, de nem gondolnám, hogy több pénze 
vagy nagyobb befolyása van, mint Papának. 

Bérkocsink az ajtónál várakozott és néhány 
percznyi tanácskozás után Lady B. és Mr. Payne 
elhatározták, hogy egyenesen Sir Evelin Hai-
nes háza elé állítunk, a melyben az a rettene¬ 
tes chauffeur valószínűleg egész merészséggel 
mint Honourable Jack "Winston gerálja magát, 
mivel ezen úrral Sir Evelyn még sohasem talál¬ 
kozott. 

Épen midőn Papa bérkocsiba segítette Lady 
Brighthelmstont, Mr. Payne erre a felkiáltásra 
fakadt: «Molly!» és én, a vállamon át nézve, 
megpillantottam azt az önhitt personát, kivel 
Bloisban találkoztunk. Más ruhát viselt most, 
de rögtön ráismertem. Meglehet, akadnak em¬ 
berek, kik szépnek tartják, de én nem oszto¬ 
zom nézetükben, ámbár megengedem, hogy a 
férfiak az ilyenfajta leányokat szeretik. Gyalog 
járt és kövér nagynénje karjába csimpaszko¬ 
dott, nyomban utánuk pedig egy olasz ember 
két szamarat vezetett. 

«Hohó Jimmy» — kiáltott fel a miss, és lát¬ 
szott rajta, hogy nagy meglepetéssel néz hol 
Mr. Paynere és Lady Brighthelmstonra, hol 
Papára és rám. Kezet nyújtott, azután a bér¬ 
kocsihoz lépett, hogy Lady B.-vel beszélges¬ 
sen, kinek elmondta, hogy a nagynéni leesett a 
szamár hátáról és abban kellett hagyni a ki¬ 
rándulást. Itt Mr. Payne szavába vágott, hogy 
a maga részéről is néhány felvilágosítással 
szolgáljon. 

Egészen elkábúlva hallotta Mr. Eandolph, 
mi bizonyult be most minden kétséget kizáró¬ 
lag az ő chauffeur-jéioi, kiről oly magas véle¬ 
ménynyel volt; milyen csaló gazember, tolvaj 
ez, sőt — mint nem ok nélkül feltehető — még 
ennél is roszabb. Egy ideig — monda Payne — 
ő csak gyanakodott, de most megerősítette gya¬ 
núját Lady Brighthelmston, ki maga is azt 
hiszi, hogy valami rettentő szerencsétlenségbe 
döntötte fiát az a Brown. Miss Kedison is ily 
értelemben beszélt, hasonlókép Lady Bright-
helmston. De nem lehet csodálni, hogy a leány¬ 
nak, bármily éleseszű fajhoz tartozik, egy kis 
idő kellett, míg megérthette, mire akarnak 
mindannyian kilyukadni. Mikor végre tisztába 
volt hozva, milyen vádakkal illetik a chauffeurt, 

kijelentette Miss Eandolph, hogy teljes lehe¬ 
tetlenséget beszélnek, valami rendkívüli téve¬ 
désnek kell itt fenforogni, nem hihet el semmi 
roszat Brownról. Ekkor közölte vele Payne, 
hogy egészen mást hisz édes atyja, ki levélbeli 
figyelmeztetésre New-Yorkból egyenesen eljött 
ide, hogy lányát kiragadja egy lelkiismeretlen, 
bármire is képes gazficzkó karmai közül. Ez a 
hír valóban meglepte a leányt. Szemmellátható 
volt, hogy a megérkezését nem várta, erről elő¬ 
zetes értesítést nem kapott. Lehet, attól félt az 
öreg, hogy az értesítés folytán leánya el talál 
szökni a chauffeur-rel. Miss Eandolph hol sá¬ 
padt, hol pirult, mialatt hárman is vádakat 
halmoztak kedvenczének fejére, de mikor érté¬ 
sére esett, hogy atyja tényleg megérkezett, egy 
pillanatra igazán úgy látszott, mintha meg¬ 
szépült volna, mintha valami belső fényesség¬ 
től átszellemülne arcza. 

«Apuskám itt! — kiáltott fel ragyogó sze¬ 
mekkel. - - Oh, akkor minden rendben van ! 
Hol . . . hol van ő?» 

«Önt keresi Lady Brighthelmston barátjának, 
Sir Evelyn Haines-nek házában, a hol az ön 
chaAlffeur-je, ez a báránybőrbe bujtatott farkas, 
most még bántatlanul járhat-kelhet, de nem¬ 

sokára ki lesz szolgáltatva a büntető igazsáe 
nak, — felelt Mr. Payne ünnepélyesen. jx-
jön velünk, beszéljen édes atyjával és győződ¬ 
jék meg saját szemeivel a gazember bűnös¬ 
ségéről. D 

(i Ha ott van az atyám és engem keres me 
gyek azonnal, — így szólt a leány. — ' j j a r y 
néni, ön legjobban teszi, ha itt marad és le¬ 
fekszik. » 

Ilyeténkép szoktak azok az amerikai lányok 
éltesebb rokonaiknak parancsolgatni. Ha é 
azt mondanám Papának, hogy maradjon és 
feküdjék le, a pokolba küldene, de Mary néni 
nem látszott haragudni. Szépen meghajtotta 
magát, köröskörül köszönt és oly szelíden tá¬ 
vozott, mint egy kövér fehér bárány. Mr. Payne 
második bérkocsit fogadott Miss Eandolph és 
a maga részére és mind a négyen lehajtattunk 
a dombról. Elől a Mr. Payne kocsija haladt és 
láttam, a mint az egész úton folyvást beszélt 
a lánynak, mint valami gyóntató, egészen kö¬ 
zel hajolva füléhez, de nem vehette rá, hogy 
csak egyszer is feléje nézzen. 

Majdnem oly izgatott voltam, mint Lady B., 
mire a kocsi Sir Evelyn Haines. háza elé éú, 
mely valamikor kolostor volt. A legtöbb sziczi-
liai épület — úgy látszik — vagy palota vagy 
monostor gyanánt szolgált. A mi podgyászun-
kat más kocsin egyenesen odaküldtek a vasút¬ 
ról, mert Szirakuzából Lady Brighthelmston-
nak lelkiállapota miatt lehetetlen volt előre 
tudatni, milyen vonattal fogunk érkezni. Kocsi 
nem hajthat be a házba, mert nem modern úri 
épület az, hanem minden lehetőleg úgy ma¬ 
radt, a mint réges-régen volt. Leszálltunk és 
úgy léptünk be, hogy Lady B. Papa karjára 
támaszkodott, kitől balra én ballagtam, míg 
Mr. Payne Miss Eandolph mellett mögöttünk 
jött. A lány ugyanis nem akart elől menni, bár 
Mr. Payne aligha nem úgy óhajtotta volna. 

Igazán szép helyen voltunk most; legalább 
az ó-divatú és furcsa dolgok kedvelői annak 
találnák; a gyönyörű kertben mindennemű 
virágok nyílnak, olyanok, mint nálunk otthon 
és egészen forró égöviek is. Nagyon sok ki¬ 
fogástalan öltözetű úrinép járt körül, mert a 
jótékonysági bazárban folyt az árusítás és két¬ 
ségtelenül minden jelenlevő örvendett, hogy 
bejuthatott és később aztán dicsekedhetik, hogy 
ismeri Sir Evelynt és vendégségben volt nála. 
Asztalok állottak a fák alatt és teát hordottak 
körül. Egyszerre hallottam Miss Eandolph fel¬ 
kiáltását: «Itt van Apuska!» és abban a pilla¬ 
natban a pázsiton keresztül előre sietett a lány 
egy magas, vastag, bodor szürke hajú, simára 
borotvált arczú úr felé, ki egy fa tövében állva 
valakivel beszélgetett. Az utóbbi, bár hátat for¬ 
dított nekünk, némileg ismerősnek tetszett. 
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Hirtelen előre lépett most Mr. Payne és 
mohó sietséggel így szólt: 

•Lady Brighthelmston, az a Brown itt van. 
Miss Eandolph atyját tartja beszéddel. Az ég 
tudja, mi történhetett. Jöjjön velem és kér¬ 
dezze meg szemtől-szemben, hogy mit csinált 
az az ember az ön fiával ?» 

A lihegő és ellenállásra képtelen szegény 
öreg ladyt Mr. Payne úgyszólván áthurczolta 
a pázsiton, én pedig kértem Papát, hogy mi ü 
gyorsan haladjunk, mert nem szerettem volna 
elmulasztani azt a nagyszerű pillanatot, me¬ 
lyet Mr. Payne oly régóta előkészített. 

Miss Eandolph ezalatt a magas, szürkehajú 
öreg úr elé lépett és szótlanul feléje nyújtotta 
kezét. Mr. Payne éles hangon kiáltotta:«Brown!» 
A megszólított hátrafordult. Arra az emberre 
ismertem, a kinek képét kodakommal lekaptam 
Bloisban. 

«Jack!» - - kiáltott fel Lady B. És most raj¬ 
tunk volt a meglepetés sora. 

Eleinte azt hittük, hogy a lady megbolon¬ 
dult; de a mit mi el nem akartunk hinni, 
a z — édes barátnőm - - igaz volt. A gyilkos 
chauffeur nem volt más, mint Honourable Jack 
Winston! Azt hiszem, ő maga is szégyelte a 
buta csínyt, melyet elkövetett, bár folyvást ne¬ 
vetett és mutatta fehér fogát, mert oly piros 
volt, mint a rák és kissé hebegett, midőn pró¬ 
bált valamit mondani. De ekkor szavába vágott 
az édes anyja, nevét kiáltva és kérdésekkel ost¬ 
romolva őt, melyekre nem volt idő felelni. És 
mialatt Mr. Jack, lehető elfogulatlanságot fitog¬ 
tatva, anyjával beszélgetett, tekintete Miss Ean-
dolphot kereste, a ki azonban állandóan elfor¬ 
dította fejét. 

A mi Mr. Payne^t illeti, sőt — szegényt — 
igazán sajnáltam. Ő neki olyan nemes szán¬ 
dékai voltak és oly buzgón munkálkodott má¬ 
sok javáért! és ime, mindez ingyenvaló dolog 
volt. Igyekezett még, a mennyire tőle telt, el¬ 
járását amerikai barátja előtt igazolni e sza¬ 
vakkal : 

«Mr. Eandolph, ez az ember mindenesetre 
mélyen megsértette az ön leányát, midőn 
ámítgató ürügyek alatt fél Európában körül-
hurczolta. Mi módon akar ezért elégtételt sze¬ 
rezni?* 

De a termetes öreg úr lassú, vontatott han¬ 
gon, mintha a visszafojtott nevetést küzdenó 
le, így felelt: 

(iHát én azt hiszem, hogy nem sokat tehetek. 
Én itt Mr. Winstonnal véletlenül találkoztam; 
beszélgettünk, mielőtt egyikünk is tudta volna, 
kivel van dolga, és mikor ez utóbbira nézve 
tisztába jöttünk, ő meglehetősen kielégítő ma¬ 
gyarázattal tudott szolgálni. Úgy találom, hogy 
nem nagy hiba történt, és reménylem, Mr. Win¬ 
ston bemutat édes anyjának,» 

ÜNNEPLŐ NÉP A SEGESVÁRI PIACZON. 

Nem furcsa emberek az amerikaiak? El 
nem hallgathatom azonban, hogy a leány nem 
látszott hajlandónak oly nyugodtan venni a 
dolgot. Arcza sötét pírban égett és a mint boszú-
ságában vagy más okból körülhordta villogó 
szemét, az kétszer akkorának látszott, mint 
arczához mérten kellett volna lennie. 

Papa és én úgy álltunk ott, mint a kire alig 
tartozik az, a mi történik. Mint a mesebeli 
denevér, ki sem emlős, sem madárszámba nem 
jött, csak félreállhattunk, mialatt az igazi sze¬ 
replők küzdelme folyt. Lassankint Mr. Payne is 
hozzánk húzódott és ón minden lehetőt meg¬ 
tettem, hogy a szegény fiút megvigasztaljam. 
Figyelmeztettem, hogy a nemes szándékú ön¬ 
zetlen emberek mindig úgy járnak, mint ő. 
Eoppant hálás volt barátságos viseletemért és 
midőn értésére esett, hogy Papával épen e pil¬ 
lanatban meghánytam-vetettem a dolgunkat és 
közösen megelégeltük a Kontinensen való utaz¬ 
gatást, engedelmet kért, hogy velünk Angliába 
mehessen, «hol néhány hetet tölteni és automo¬ 
bilon körutazást tenni szándékoznék.* Termé¬ 
szetesen azt mondtam, hogy szívesen látjuk; 
így hát nagyon meglehet, hogy magammal vi¬ 
szem a Kensington Town Hall-beli tánczmulat-
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ságra, feltéve, hogy nem oly előkelő úr, ki az 
ottani társaságot nem magához valónak tartja. 

Sir Evelyn Haines minket természetesen na¬ 
gyon hamar észrevett és nagyon udvarias volt 
velünk; de Mr. Payne távozni akart, és Lady 
Brighthelmstont nem is láttam többé, pedig 
már az ebéd ideje is elmúlt. Gyanítom, hogy 
Jack Winston belé akar bolondulni Miss Ean-
dolphba, vagy nagy szüksége van talán a leány 
dollárjaira, sőt ez utóbbit nagyon valószínűvé 
teszi az, hogy oly ravasz róka-módon járt el 
ebben az ügyben. De azok az amerikai lányok 
oly önérzetesek, sőt oly nagyra vannak önma¬ 
gukkal, hogy nem lehet velők játszani, és ha 
az arczkifejezés után ítélhetek, melylyel ma 
Miss Eandolph az igazi tényállásról értesült, ő 
sértve érzi magát és élénk boszúságot érez. 
Nem csodálkoznám, ha arra az elhatározásra 
jutna, hogy nem akar többé hallani Honou¬ 
rable Jack WinstonróL, bármennyire meg tudta 
ez nyerni az öreg urat. És mondhatom, néze¬ 
tem szerint úgy kellene neki, nem érdemel 
egyebet. 

Isten veled, gyermekem. Későre jár az idő, 
fáradt vagyok. Semmi közöm hozzá, hogyan 
végződik a dolog. Törődöm is én azzal! 

Szerető barátnőd, Syb. 

Jack Winston sürgönye Lord Lane-hez. 

Taormina, január 28. 
Kívánj szerencsét. Minden rendben van. 

Jack. 

TORMA KAROLY. 
Az olyan élet, minő a Torma Károlyé volt, 

voltaképen csak külsőségeivel tartozik a tudo¬ 
mány hatáskörébe. Művészi érzékenysége, elő¬ 
kelő érzései, óriási részvéte és nagy gyönyö¬ 
rei mind a regényírás számára vannak adva 
azzal a fináléval egyetemben, mely lehangoló 
akkordokat kevert bele életének utolsó éveibe. 
Anatole Francé vagy Flaubert kezében az ilyen 
embertípusokból válnak azok a gyönyörű ta¬ 
nulmányok, melyeknek homlokára nyugodtan 
oda lehet írni aztán a közhelybe fúlt, de 
sokat jelentő szót: az életből merítve. Torma 
Károly most egy intim ünnepség kegyeletes 
tárgya lett az aquincumi múzeumban. Levet¬ 
kőztetve a maga rideg valóságára ezt a tényt, 
az ünnepség körülbelül azt jelentené, hogy a 
kegyeletadás egy tudós ember emlékének szól, 
a ki a klasszikus arkeológia terén ért el mara¬ 
dandó sikereket. Tehát jeles arkeológns volt, 
hozzá egy kicsit történész és műpártoló. Tény¬ 
leg egy statisztikai táblázat számára ezekkel 
a jelzésekkel ki van merítve az ő életének is 
a tartalma, holott szakmaember nem igen 
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volt s a mit tudományos téren cselekedett, 
nem a robotkényszer eredményeivel tette, ha¬ 
nem belső gyönyörűségből, mindenféle érdek¬ 
mentes elhatározásból, azon hevülések és lán¬ 
golások sugallatára, melyek kultur-örömeinek 
állandóan tüzet adtak. 

Életének induló szakaszában és még ezen 
túl, élete derekán is, nem ismerte a szellemi 
munkásnak azt a szörnyű és szomorú átkát, 
mely eszközzé alakítja át számára a munkát 
s a legőszintébb és legintimebb lelki törek¬ 
véseit csak abban az arányban engedi a tel¬ 
jesülés Ígéretébe jutni, a mennyiben azzal 
praktikus czélokat is szolgálhat. Torma Ká-
rolynak nem kellett az arkeológiából megél¬ 
nie s ez a különleges szerencséje megmen¬ 
tette attól, hogy akarata ellenére üzletszerű 
intencziók kergessék kutatásra, a hajszaszerű 
lázas munkára és a mind nagyobb tevékeny¬ 
ségre, a mi ma már a szellemi munkások 
százait és ezreit tartja lekötve, hogy kenyér¬ 
csatákban pusztítsák el mindazt, a mi leikök¬ 
ben valaha ambiczió vagy ideális érzés volt. 
Az a család, melynek törzséből kihajtott, kivált¬ 
ságokkal bíró, régi eredetű, birtokos nemze¬ 
dékek sorozatában adta a magyar kulturélet-
nek számos kitűnőségét s nemes volt tény¬ 
legesen is abban az értelemben, hogy társa¬ 
dalmi osztály-előnyeit kulturális törekvések 
szolgálatával tudta jelentőségre emelni. Egy 
olyan családban, hol a nagyapa úri kedv¬ 
telésből szellemieknek hódol, hol az apa tudo¬ 
mányos problémák irányában van exponálva, 
a gyermekek lelke sem lehet mentes ennek 
a miliőnek és a benne élő hatásoknak eleven 
erőitől Torma Károly lelki konstrukcziójában 
már elődei révén adva voltak azok a ténye¬ 
zők, melyek őt rusztikus viszonyok közepette 
is kiváltságos szellemi életre képesítették. 

Torma Károly ősi birtokán, a szolnok-
dobokamegyei Kuduban kezdte az életet. Afelé 
eldugott kis község ez, néhány régi módi 
kurtanemessel, földmívelő jámbor oláh nép¬ 
pel és az oroszországi nemesi falvak életéhez 
hasonló sajátságokkal. Erdélyben vannak még 
ilyen községek, hol kvietált katonatisztek, öreg 
szabadságharczosok, pihenésre vonult várme¬ 
gyei urak élnek s nagyobb szenzáczió csak 
akkor történik életökben, ha a vármegye köz¬ 
pontjába, vagy valamelyik közeli városba tér¬ 
nek olykor-olykor, alapos megfontolások után, 
rendesen valami főbenjáró ügy érdekében. 
Szépen lehet ilyen helyeken végig álmodni 
az életet és makacsul leszámolni mindenféle 
hiúságokkal. A biblia és Cserey Mihály vagy 
Apor Péter krónikái megadják a léleknek 
is aztán azt a táplálékot, a mi után néha 
vágyakozik. Torma Károly ilyen miliőben 
indult az életnek inkább vissza felé, mint 
előre törtető szándékokkal. De ott volt Kudu 
mellett Alsó-Ilosva, a római tábor maradvá¬ 
nyaival és ezzel a százféle mód és alkalom 
arra, hogy a kit magáért a dologért érdekel 
a régiségek élete, töredékekből, nyomokból, a 
logika és fantázia segítségével régi kultúrák 
emlékeit rekonstruálja. A szabadságharcz ki¬ 
töréséig Torma nagyjában már végig nyo¬ 
mozta a környékbeli római telepek maradvá¬ 
nyait, a világosi bukás után pedig folytatta 
csüggedés nélkül, a hol elhagyta. 

Mommsen Tivadar, mikor a múlt század 
ötvenes éveiben a berlini akadémia megbízá¬ 
sából a Corpus Inscriptionum Latinarum czímű 
világhírű nagy vállalatát megindítja, a Dáczia 
epigráfiájára vonatkozó munkálatok végzésére 
már őt szemelte ki s hatalmas vállalatának 
ide vonatkozó kötetében a legnagyobb elis¬ 
merés szavaival adja át Torma Károlynak a 
tudományos világ babérját. Későbbi művei, 
erdélyi ásatásai, végül pedig a nyolczvanas 
években az óbudai Aquincum-telep feltárása 
Torma tudományos hírnevét olyan nagy mér¬ 
tékben gyarapították, hogy az egyetemi tanár¬ 
ság, melylyel a kormány megkínálta, a leg-
méltóbb módja volt azon elismerés kifejezé¬ 
sére, melylyel működésének a magyar tudo¬ 
mányos világ tartozott. 1892-ben megszakad 
aztán működése. Tormát hosszú munkássága 
alatt sokféle baj érte. Vagyonát elvesztette, 
itthon nem érezte jól magát s ment Olasz¬ 
országba, hol utolsó éveit tölteni akarta. Lehet, 
hogy a magyar kulturélet kicsinyességei is 
bántották és ő sokkal érzékenyebb lélek volt, 
hogysem ezekkel a kicsinyességekkel viaskodni 
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TORMA KÁROLY EMLÉKTÁBLÁJA AZ AQUINCUMI 

MÚZEUMON. 

tudott volna. 1897 márczius 19-én halt meg 
Portó D'Anzióban s halála az egész európai 
tudományos világban őszinte gyászt keltett. 
Az aquincumi múzeum most adta meg aztán 
emlékének a legillőbb elismerést, melylyel a 
tudomány emberét méltóan megtisztelni szo¬ 
kás. Emléktáblát állított ünnepség keretében 
a múzeum falába annak elismeréséül, hogy 
Torma Károly volt az, a ki az aquincumi 
római épületek nagyrészét a nyolczvanas évek¬ 
ben feltárta. 

A HÉTRŐL. 
A segesvári ünnep. A segesvári csata hatvanadik 

évfordulóján ünneplő közönség zarándokolt a fehér¬ 
egyházai síkra és a Petőfi Társaság égő piros ró¬ 
zsákat hintett el a sírokon, a melyek egyikében a 
legtüzesebb szavú magyar poéta hamvait rejtjük. 
Akármelyik sír az övé, mindegyik olyan, a mely 
megérdemli a nemzettől a virágot. Ha a méretei¬ 
ben talán nem is volt országos ez az emlékünnep: 
ez senkit el ne keserítsen. A Petőfi Sándor dicsősé¬ 
gének és halhatatlanságának még temérdek ünne¬ 
pét hozza az idő és minden következő ünnep, az ő 
örökkévalóságának minden újabb születésnapja je¬ 
lentősebb, gazdagabb, szélesebb és pompázóbb lesz 
az előttevalónál. Petőfi ráér, mert ez a rejtelmesen 
távozott lánglélek a szivek gyönyörűségében, hálá¬ 
jában és tiszteletében még itt lesz a földön, mikor 
mi és utánunk nemzedékek egész sora már elment 
és — elfelejtetett És az ő emlékezetének ünnepe 
mindenkor örömünnepe lesz a nemzetnek, a mely 
benne a maga örökkévalóságának egy részét kapta 
a Gondviseléstől. Oly dicsőséget és oly kincset, a 

melyet az egész világ elragadtatással csodál és a 
melyet a magyarságtól soha el nem vehet se hata¬ 
lom, se ármány, se erőszak, se ravaszság, se az 
időknek rombolása. Ez a boldog és büszke tudat a 
kegyelet mellé csak az öröm érzését engedi a szi¬ 
vünkbe még akkor is, ha a sírján állunk annak a 
ki nemzeti dicsőségünket ilyen kincscsel gazdagí-
tóttá. Petőfi Sándor maga szerezte meg magának a 
halhatatlanságot: adja Isten, hogy nemzete az ő 
dicsőségét időtlen idők multán is megünnepelhesse. 

Háromszáz aeroplan. Azok között a nyilatkoza¬ 
tok között, a melyeket a legszerencsésebb röpülő 
ember, Bleriot hazatérése után a párisi újságírók¬ 
nak tett, van egy igen érdekes kijelentés: 

— Mindenképen meg vagyok elégedve az ered¬ 
ménynyel, mondotta Bleriot. Angliában kétszáz¬ 
ötven megrendelést kaptam az aeroplanomra és kö¬ 
rülbelül ötvenre még alkuban vagyok. 

Bleriot tehát, miután az élete koczkáztatásával 
adott próbát a repülőgépe jóságáról, a mint az üd¬ 
vözlő szónoklatok elhangzottak, kihúzta a noteszét 
és — üzleteket kötött. Azonnal hozzálátott a sikere 
értékesítéséhez. Bizonyára nem kerülte ebben a 
tevékenységében a nyilvánosságot — hiszen alig 
két nap alatt háromszáz vevővel érintkezett — és 
mikor hazatért, el is dicsekedett az eredménynyel. 
De Angliában senki se ütődött meg rajta, hogy a 
mint a repülő ember leszállt a levegőből, mind¬ 
járt — boltot nyitott és a párizsiakat se akadá¬ 
lyozta meg abban, hogy a franczia elme dicsőségé¬ 
nek új, diadalmas zászlótartóját úgy fogadják, a 
hogyan csak Sándor czárt fogadták, mikor a fran-
czia-orosz szövetséget proklamálni érkezett a váro¬ 
sukba. Kétségtelen, hogy ez a dolog az idők meg¬ 
változott erkölcsének egy nagyon jellemző, bár ma 
már nem egészen új jelensége. Volt kor — még pe¬ 
dig nem is olyan régen — a mely az eszményiség 
felségsórtését látta volna üzletszerű honorálásában 
valamely alkotásnak vagy gondolatnak, a mely az 
egész világ számára hasznot és haladást jelent. Ez 
a sajátságos idealizmus csak a szobrot és a mauzó¬ 
leumot tartotta bizonyos nagy emberi értékek és 
szolgálatok kijáró jutalmának és a «hitvány ara¬ 
nyat* méltatlan anyagnak ítélte ilyen érdemnek 
dijául. Épen az az ország volt ennek a fölfogásnak 
a megdöntője, a melynek földjén Bleriot diadala 
tökéletessé lett. Az angol nemzet pénzzel jutal¬ 
mazza meg nagy embereit, a kik az] angol névnek 
dicsőséget szereznek akár a harcztéren, akár a par-
nasszuson, akár a levegőben, mert a halhatatlan 
életet a múlandó élet előzi meg itt a földön és a 
kinek a halhatatlanságban jó sora lesz, nem való, 
hogy .addig is nyomorogjon. Angliában természe¬ 
tesnek találták, hogy Bleriot ne csak dicsőségben 
kamatoztassa a sikerét és a francziáknak se jutott 
eszébe, hogy ezeket a kamatokat levonják honfi¬ 
társuk dicsőségéből. 

A spanyolok. Annak a forradalomnak, a mely 
most Hispániának amúgy is sorvadt és elgyötört 
testét dúlta, megingatván a trónt is a fiatal Al-
fonzó király alatt, van egy igen érdekes és a spa¬ 
nyol patriótákra nagyon szomorú különössége. Ez 
a forradalom ugyanis nem egy aktív nemzeti aka¬ 
ratnak a föllángolása volt, hanem részben egy nagy 
rezignácziónak az ellenszegülése, részben pedig — 
a mennyiben volt benne valamely aktivitás — egy 
bomlasztó törekvés harczbaállása. Mert a kataloniat 
mozgalom határozottan ilyen természetű. Ez a tar¬ 
tomány egykori külön élete föltámasztására törek¬ 
szik és ha független királyság nem lehet, akkor u 
Prancziaországhoz kívánkozik, a melyhez nyelve-
ben is közelebb áll, mint Hispániához. Barceloná¬ 
ban a franczia köztársaságot éltették és ha a spa¬ 
nyol lélek nemzeti érzése még ép, ez az egy körül¬ 
mény elegendő lett volna arra, hogy a forradalom 
Katalonia tartomány határán kivül Hispániában 
visszhangra ne találhasson. Bármilyen zsarnoki 
legyen is a spanyol kormányzat és bármily oí-
talannak ítélje is a spanyol nép a marokkói há¬ 
borút, nem is a nemzeti becsvágy, hanem a nem¬ 
zeti fönmaradás elemi ösztöne tiltaná, hogy > *̂" 
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taloniai mozgalom egy általános spanyol forrada¬ 
lommá szélesedjék. És ha mégis így történt, ez egy 
olyan lelki leszereltségnek a szimptomája, a mely 
joggal kétségbeejtheti a spanyol hazafiakat. Ha a 
kabilok ellen való háború nem népszerű Spanyol¬ 
országban, ez igen könnyen megérthető. Egyálta¬ 
lában kevés olyan háború volt még, a mely a né¬ 
pek szemében népszerű lett volna. De a hol egy 
nemzetet még az országa épségének veszedelme se 
tud semmiféle ellenséggel szemben fölvonultatni, 
a hol szöknek a harcz elől, ha ez már csak az ön¬ 
védelem harcza lenne is : ott már több hiányzik a 
lelkekből egy kormányért, vagy egy háborúért, 
vagy egy dinasztiáért való lelkesedésnél. Ebbe a 
lélekállapotba csak olyan nemzet kerülhet, a mely 
szerencsétlenségek tompultságában nem, érez többé 
ideálokat és minden energiája csak az egyéni meg¬ 
maradás akaratává zsugorodott. A mi nemcsak a 
dicsőség csődje, hanem a reménységé is, hogy ez a 
dicsőség még föltámadhat. 

* 
A nközéleto férfta. A betörővé züllött kolozsvári 

lakatos mester, a szerencsétlen Sorger Géza esetét 
érdemes kihalászni a lapok törvényszéki rovatának 
fekete hullámaiból. Nem a bűnesetért, a^mely egé¬ 
szen közönséges, hanem az előzményért, a mely a 
tettesét a börtönbe vitte. A kolozsvári lakatos a 
pőre végtárgyalásán a közéleti szereplés elesettjé¬ 
nek mondotta magát. Ügyes ember volt, értette a 
mesterségét, tisztességesen megélhetett volna be¬ 
lőle, de az ambicziója nem fért el a lakatosműhely¬ 
ben. A fórumra kívánkozott. A megrendelőnél job¬ 
ban szerette a — hallgatót. A maga dolgánál az 
ország dolga jobban érdekelte. Közönséges kulcsok 
csinálása helyett nagy politikai és szocziális prob¬ 
lémák megoldásának kulcsán törte a fejét. Az ilyen 
ember minálunk nem ritka, sőt - - fájdalom •— 
valósággal típus. A városokban csapatszámra áldo-
gál a kávéházi törzsasztalok mellett, de a legkisebb 
faluban is megtalálható a politikus csizmadia, a ki¬ 
nek nem is kell egészen csizmadiának lennie. 
Eendszerint tudálékos férfiú, a ki győzi szóval és 
mert a sok beszéd kiszárítja a torkot, természetesen 
szüksége van arra is, a mivel megnedvesítse. Ezt 
pedig a kávéházban vagy a korcsmában lehet kapni 
és ezeken a helyeken akad hallgatóság is legköny-
nyebben. Van, a ki a maga költségén is elélvezi a 
szép szót, de sokkal elismerőbb és türelmesebb a 
hallgatóság, ha az italt ingyen kapja a bölcseség-
hez. Az olyan korok, a melyekben a politikán kívül 
még társadalmi harczok izgalma is fűti a levegőt, 
kiválóan alkalmasak ilyen «közéleti alakok» terme¬ 
lésére. Van ravasz demagóg, a kinek ez a szereplés 
jól gyümölcsöző üzlet: de több közöttük a naiv 

A PÁLYAUDVARON. 

lélek, fogyatékos értelmű,'de' határtalanul hiú és 
gyámoltalan prédája az élősdiségnek, a mely okve-
tetlenül megszállja őket. Az ilyen szerencsétlennek 
előbb-utóbb kérlelhetetlen bizonyossággal el kell me¬ 
rülnie. Ma, mikor már szanatóriumok vannak az 
alkoholisták meg a nikotinisták kigyógyítására, va¬ 
lami intézetet kellene szervezni ezeknek a meg¬ 
mentésére is : a hol egy csomóba összezárnák őket. 
Vagy fölfalnák egymást, vagy — megutálnák a 
szenvedelmüket! 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Élet. Akárhogy veszszük is, nagyot változott 8—10 

év óta a magyar vers. Akár csak változásnak vesz¬ 
szük, akár fejlődésnek, be kell látnunk, hogy sok 
olyan dolog, a mi nemrég még érték volt, ma már 
hitelét vesztette, sok szín megfakult, sok rím elko¬ 
pott s helyükbe egy hevesen előre rohanó, szertelen 
akarással és becsvágygyal dolgozó fiatal nemzedék 
új értékeket hozott, új színeket vetett fel, új ríme¬ 
ket csendített meg. A mi még tíz óv előtt tetszett 
és hatott, azt ma már halaványnak érezzük s a mi-

A TELLMANN-FÉLE 

S Z T E R É N Y I Á L L A M T I T K Á R 

POSZTÓGYÁRNÁL. 

B R A S S Ó B A N . — Jelfy Gyula fölvételei. 

tói még pár év előtt mint szokatlan, kiforratlan kí¬ 
sérletezéstől idegenkedtünk, abban ma váratlan 
szépségeket födözünk fel. Az igazi költők, az első 
sorban állók, a kik régebben is a maguk hangján, a 
maguk nyelvén, a maguk énekét énekelték, kiállot-
ták a nagy átalakulást, ma is elevenek és hatásosak; 
a kisebbek, a második, harmadik sorban levők 
azonban jóformán elhalványodtak. Sima nyelv, 
ügyes technika, pattogó rímek, hangulatosság és el-
mésség •— a kilenczvenes évek magyar lírájának 
főtényezó'i — ma nem elegendők már, mert a nyelv¬ 
ben egyéni zamatot keresünk, a formában az alko¬ 
tás új módjait s az Aranytól és Petőfitől jóformán 
készen átvett ritmus és rím-készlet ma már nem elé¬ 
gít ki. Ez az oka, hogy ma különösebb érdeklődés 
nélkül megyünk el Farkas Béla versei mellett, me¬ 
lyeket Élet czímű kötetében gyűjtött össze, holott 
tíz év előtt alighanem több figyelemben részesítet¬ 
tük volna őket. Elismerjük, csinos, szabatos versek¬ 
ben énekli gyöngéd, kissé puha és erőtlen érzéseit, 
könnyen lemondó szerelmi ábrándjait, sok jóaka¬ 
rattal, bár jóval kevesebb lendülettel mond verse¬ 
ket a hazafiságról, — de mindez elmúlik az olvasás 
pillanatával, nem fogja meg igazán érdeklődésün¬ 
ket, nem nyílik meg a lelkünk hatásának befogadá¬ 
sára. 

A szepesi német elem pusztulásáról. A szepe-
siek most tartott iglói kongresszusa alkalmából irta 
dr. Forberger Béla azt a kis munkát, melyet most 
külön füzetben is kiadott. Olyan dologról szól 
benne, a mi kivált szepesi származású honfitársain¬ 
kat régóta foglalkoztatja. A német nép, a mely az 
Árpádok óta törzse volt a Szepesség lakosságának, 
a mely ez Isten áldotta szép vidéken kultúrát te¬ 
remtett, a magyarság nemzet küzdelmeiből mindig 
hűségesen kivette a részét, az utolsó évtizedek 
során mind jobban háttérbe szorul ősei földjén s 
üresen hagyott helyén a tótság terjeszkedik. Ennek 
a jelenségnek okait keresi dr. Forberger Béla, mi¬ 
után a tényt magát statisztikailag megvilágította s 
az okokat első sorban a kivándorlásban találja meg, 
a mely a szepesi németek körében is — kivált 
Amerika felé — nagyon el van terjedve. Tanulsá¬ 
gosak s a nép életének és viszonyainak közvetlen 
ismeretére vallanak azok a fejtegetések, melyek a 
három évi katonai szolgálatnak a népre való káros 
hatásáról s az alkoholizmusról szólnak. Van azon¬ 
ban a szepesi németek térvesztésének egy más oka 
is, a mely inkább becsületükre válik. A szepesi em¬ 
ber, ha csak valamennyire teheti, taníttatja a fiát; 
ily módon a Szepesség mindig nagy tömegét adta a 
tanult, intelligens embereknek, a kiket életpályájuk 
igaz, hogy elszakított szülőföldjükről, de másfelől 
nagyon sok értékes erővel gazdagították a magyar 
kultúrát. Minden városban nagy számmal vannak a 



676 -VASÁENAPI 
32. 8ZAM. 1909. 56.ÉVFOI.TAa 

HORTOBÁGYI KUTNÁL. 

Szepességről való hivatalnokok, tanárok, mérnö¬ 
kök, és egyéb technikusok, orvosok, a kik teljes 
lélekkel beleolvadva a magyar intelligencziába, an¬ 
nak igen becses elemét adják. Hogy aztán minden 
ilyen esetben gazdátlanná válik egy ősi ház meg 
egy darab föld, - - ez a szepesiek szempontjából 
bántó dolog s országos szempontból is sajnálatos, 
mert a szepesi német kulturális, gazdasági és poli¬ 
tikai szempontból mindig megbízható, derék nép 
volt a maga helyén s kár volna, ha idővel egészen 
átengedné helyét a tótoknak. Hogy a létező bajo¬ 
kon segítsenek, az szép feladat volna a szepesiek 
kongresszusai számára s dr. Forberger Béla szolgál 
is erre vonatkozólag néhány okos indítványnyal. 

Akkordok. Igazán csak akkordok Karafiáth Jenő 
versei: apró, könnyed hangulatok, alig megfogható 
halk sóhajok, egy pillanat elmélázása, egy fehér¬ 
ruhás leány, a ki hirtelen átvillan az ember életén, 
egy röpke elborongás, melynek nem marad a szív 
mélyén semmi nyoma. Könnyed, néha finom, diszk¬ 
rét, — fiatal lányoknak való versek ; édeskések is, 
szalonba stilizáltak. Érezni rajtuk, hogy a költészet 
nem életalakító erő a szerző lelkében, nem gyökere 
életének, hanem csak kedvtelés, művészi szórako¬ 
zás — vagyis dilettantizmus. Tápláló forrása in¬ 
kább az irodalom, mint az élet, levegője a jól tem¬ 
perált szoba levegője, — az író csinosan énekel 
szenvedélyről, mámorról, bánatról és halálról, de 
mind a mellett arra is vigyáz, hogy a ruhája ren¬ 
detlenségbe ne jöjjön s a gesztusa se keltsen a kel¬ 
leténél nagyobb feltűnést, vagy épen megütó'dést. 

Az effajta költészetnek megvan az az előnye, hogy 
könnyebben kelt visszhangot azokban, a kiknek a 
költészet ugyanaz, a mi a szerzőjüknek: kedves 
szórakozás s ezért néni is csodálnók, ha ezek a ver¬ 
sek az olvasók körében bizonyos sikert aratnának. 

Kémia a háztartásban. E czím alatt érdekes és 
jóravaló kis könyvecskét adott ki dr. Tunncr Ká¬ 
roly. A kémiai tudomány gyakorlati alkalmazásá¬ 
nak leginkább közkeletű terrénumáról, a főzésről 
szól benne, nem nagyképű tudóskodással, hanem az 
élethez alkalmazkodó elevenséggel. Ételeinkről és 
italainkról mond el olyan tudnivalókat, a melyek 
érdekesek mindenkinek, a ki a főzéssel foglalkozik 
s a ki csak élvezi a mások főztjét. Sok olyan dolgot 
mond el, a mit hasznos is tudni s általában nagyon 
jó eszköz a kulináris tudományban arra, a mire 
minden művelt ember minden munkájában törek¬ 
szik : hogy öntudatossá tegye önmaga számára azt, 
a mivel foglalkozik. 

Új könyvek: 
Élet. Költemények, irta Farkas Béla. Budapest, 

Lampel-Wodianer részvénytársaság. 
A szepesi német elem pusztulásáról. Irta dr. 

Forberger Béla. Igló ; ára 60 fillér. 
Kémia a háztartásban. Népszerű fejtegetések 

ételeinkről, italainkról. Irta dr. Tunncr Károly. 
Székesfehérvár; ára l korona. Tiszta jövedelmét a 
székesfehérvári állami főreáliskola segélyző-egylete 
kapja.  

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: BOBNEMISSZA 

LAJOS földbirtokos, volt 48-as honvédfőhadnagy, 
82 éves korában Kisterenyén. — PÉTEBFI SÁNDOB 
honvédhuszárszázados 85 éves korában Közép¬ 
ajtán. — SEBENYI ISTVÁN gróf, volt országgyűlési 
képviselő, földbirtokos, 48 éves korában Dédes köz¬ 
ségben. — MOKOSAY ANDBÁS esperes, a függetlenségi 
párt díszelnöke, Szabadkán. — Pestélyi BERIVOT. 
JÁNOS nagybirtokos, Hunyadvármegye közigazgatási 
bizottságának és hatóságának és Szászváros kép¬ 
viseletének tagja, a szászvárosi és algyógyi refor¬ 
mátus egyházak presbitere 49 éves korában Szász¬ 
városban. — SCHENEK ISTVÁN dr. nyűg. főbánya-
tanácsos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 
a kinek, mint kiváló kémikusnak és fizikusnak, a 
tudományos világban nagy tekintélye volt, 79 éves 
korában Budapesten. — Csíkjenőfalvi Vízi MÁBTON 
nyűg. m. kir. fővámszedő, a koronás arany érdem-

SVAICZI SELYEM 
Kérjen mintákat újdonságainkról, feketében, fehérben és 
színesben Eolienne, Cachemire, Shantnng-, Duchesse, 
Crépe de Chine, Cötelé, Messaline, Monsseline 
120 cm. széles, méterenként K 1.20 és feljebb. Bársony 
és pina ruháknak és blúzoknak stb. úgyszintén hímzett 
blúzok és ruhák batisztban, szövetben, vászonban és se¬ 
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬ 
sítunk, közvetlen a magánvevőknek bérmentve és el¬ 

vámolva. 

SGHWEIZER & Co„ LUZERN U 24 (Svájcz.) 
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító. 

\ Bor- és Lithion-tartalmu 

Salvator-
forrás 

kitűnő sikerrel használutik 
vesebajoknál, > húgyhólyag bán-
'aí mainál ésköszvénynél.aczukor-
netegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtó hatású! 

.'untain! l é u j t n emészthető! 
Teljesen Úszta! 

Budapestéi, fdraktár Édiskoty l. urnái 

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

Uraim, az nem volt kicsinység! 
Gondolják csak meg, én a mászásban teljesen eltévedtem, fölöttem szikla-
csúcsok meredtek, alattam pedig néhány száz méternyi örvény tátongoll 
és lehetetlenség volt előre vagy visszafelé hatolni. Húsz óráig kellett így 
kitartanom és csak az volt a szerencsém, hogy zsebemben egy doboz 
Far-féle valódi sodeni ásvány-pastillt volt, mely nélkül soha túrára nem 
indulok. Ezek csillapították nemcsak szomjuságomal, hanem mindenek¬ 
előtt ezeknek köszönöm, hogy súlyosabb meghűléstől megmenekedlcm. 
Fay-féle valódi sodenil szükséges minden magastúrára magával vinni. 
Kapható dobozonként l K 25 f-érl minden gyógyszertárban, drogutriá-
Ixn és ásványvizkereskedésbpn. Vezérképviselöség Ausztria-Magyar-
or.-zág részére : W. Th. Gnntzer t , Wien , I V / 1 , GrosseNeugasse 27. 

CHINA-BOR VASSAL 
HyfflenlknB kiállítás 19O6. X,«g-ma?asat>b kitűnt. 
Erösitószer gyengélkedők, vérszegények és 
labhadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg> 
12666 erősítő és vérjavitó szer. 
Kitűnő íz. 6000-nél több orvosi vélemény. 
I. Serravalló, a. és kir. ndnri SZÍIIM Trieste-Barcola. 

Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
i K 2.60, egész literei üvegekben á K 4.80. 

Steckenpfsrd-
Liliomtejszappan 

= legenyhébb szappan = 
5 :: a bőr részére. :: 

f^mmmm f* 
Divatos kézimunkák 
és hozzávaló kellékek, függöny kongré, 110 széles mtr. l kor., 
remek sodrottszílu kongré futó v. m i U i e a x kezdve, anyaggil 4 

Budapest, IV., Koronalierozeg-utoza 11. 
- Harisnya és keztyii különlegesség. -

3 pár elsőrendű flór a-jour harisnya 3.60 kor. Árjegyzék 

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

(l Buíni Szuuliúcsfurdő 
Nagyszallodájában és Thermal-szállo-
dájában lakás teljes ellátással napon¬ 
ként 10 K-tól feljebb. Minden szoba 
kilátással a Dunára. Kénes iszap-
:::: fürdők és iszapborogatások. :::: 

újonnan javított I l i i Tl'I 
ólommentes ILi'» *IJ* 

megőszült hajnak és szakáinak 
sötét ifjúi szint kölcsönöz. Hatása 

i tf l TT"_^íi űC T7l-egyenesen meglepő ! Vörös és vi¬ 
l á o s haj sötét, tartós szint ki 

Grolichféle hajtej sohasei 
lágos haj sötét, tartós 
A Grolichféle hajtej -
fakul meg és feltétlenül arW 
matlan. Alkalmazása az elgondol 
ható legegyszerűbb s egy kis ke 
elegendő hozzá. 

Eg-y nagy üvegr ára 4 korona. 
Egy kis üveg- ára 2 korona. 
Joli. Grolich-nál IÜ 

F ő r a k t á r B u d a p e s t e n : Tőrök József, Király-n. . 
oádor-gyógytira Váczi-körút 17, Molnár és Moser drogéria, 
ronaherczeg-u. 11., Detsinyi Károly drogéria V., Ffirdo-ute" 
«» Lux Mihály drogéria IV., Muzeum-körnt 1. 

Ma fáj a feje ne tétovázzék, hanem 
= használjon azonnal 

10 perez alatt a Jegmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. — 
gYÓgvssoréEz Kia«i>e»iteii. * * * * * 

Bcrctvás pastillátt] 
1 korona 20 fillér. 

Orvosok által ajánlva. — 
Kapható minden gyógyszei tálban. 

Három doboznál ingyen po.-tai szüli 
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kereszt tulajdonosa 76 éves korában Marosvásár¬ 
helyen. — KOVÁTS GYULA, Légrád község jegyzője 
Zalamegye községi és körjegyzői egyesületének 
elnöke, törvényhatósági bizottsági tag 47 éves korá¬ 
ban Légrádon. — Dobrszi KOTZ JÓZSEF lovag, az 
arad-csanádi egyesült vasutak főmérnök-felügyelője 
54 éves korában Aradon. — KÜZDY ISTVÁN királyi 
segédtanfelügyelő 41 éves korában Trencsénben. -
MASNIN ELEK gazdasági számvevő 58 éves korában 
Ludas községben. — VIBTBB KÁLMÁN nyűg. honvéd¬ 
őrnagy 60 éves korában Zoinborban. — SCHAEHAN 
ABTUB, a kassai kereskedelmi és iparkamara tagja, 
56 éves korában Budapesten. 

Özv. leleszi KOVÁCH GÁSPÁBNÉ szül. szeghi Kiss 
Alojzia 70 éves korában a pestmegyei Káván. -
Nagy- és kis-hindi HINDY MÁBIA 21 éves korában 
Puszta-Szentlőrinczen. — KLÉH KÁLMÁNNÉ született 
Gruber Mária, Klóh Kálmán nyűg. műszaki taná¬ 
csos és kir. tanácsos felesége 67 éves korában 
Budapesten. Özvegy barabásszeghi BABABÁS 
DANJELNÉ született Antalik Vilma 80 éves korában 
Fonyódon. — Özv. EBINLEIN JÓZSEFNE szül. Fok 
Mária 77 éves korában Budapesten. — Özv. luznai 
és regliczei LUZÉNSZKY GUSZTÁVNÉ báróné szül. vere-
bélyi Marssó Mária 65 éves korában Budapesten. — 
Regeteruszkai RUSCSÁK ALADÁRNÉ szül. Sturcz Paula 
36 éves korában Nyitrán. — EBENFÜHBEB LÍJOSNÉ 
szül. Hyress Jolán 36 éves korában Balassagyarma¬ 
ton. — MABICH ÁQOSTONNÉ Budapesten. — Özvegy 
nemesmitiezi JAKOSS MÓRICZNÉ született lipovnoki 
Lipovniczky Nepomucéna 76 éves korában Kcl-
thán. — Özv. VIDÁKOVITS LUKÁCSNE szül. Gergely 
Katalin 77 éves korában Szabadkán. — Gyöngyösi 
PETHEÓ JÁNOSNÉ szül. németlipcsei és rózsahegyi 
Zimányi Eóza 41 éves korában Egerben. — Özv. 
PITBOFF LAJOSNÉ szül. Lieber Ilona, 45 éves korában 
Győrött. — HOBVÁTH KÁROLYNÉ szül. Eónaky Mária 
84 éves korában Pécsett — BING ANNA Budapes¬ 
ten. — Özv. SCHIEB PEBENCZNÉ szül. Melczer Berta 
72 éves korában Pátkán. - - KUCBEBA ÁGOSTONNÉ 
szül. Buócz Mária 33 éves korában Bécsben. 

EGYVELEG. 
* Uj mikrofont konstruált két svéd mérnök, Egner 

és Holnistrom. Műszerük oly érzékeny, hogy vele az 
eddigi legnagyobb telefonáló - távolságot megkét¬ 
szerezték. 4-5 milliméter vastag rézdróton ugyanis 
4000 km. távolságra tudnak vele telefonálni. Las-
sankint tehát Európa legtöbb városával lehet telefon 
útján szóbelileg érintkezni. (G. L.) 

BELÉGZÉS 
Vllágpatent. 

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

37053. Angol 18770. Frannia 389702. 
és a légző¬ 

szervek 

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

Prospektus díjtalan. 
Diana sósborszesz mint háziszer kapható az 

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

SAKKJÁTÉK. 
A 2653. sz. feladvány Schuster Zsigmondtól, Budapesten, 

Szerkesztői üzenetek. 
Az éjjel. Nem egészen érdektelen vers, az éjszaka 

rejtelmes, forró hangulatából meg tud valamit fogni,— 
de nincs elegendő muzsikája. Hátha azonban idővel 
ez is meg fog jönni ? 

Emberszivek. Bizonyára érdekes volna a tmunkás-
poéta kétségbeesésének hangjait» bejuttatni az iro¬ 
dalomba, — de versében nem találunk inast, mint 
elvont, általános panaszkodhat, modorosán szavaló 
hangon! 

Pax. Csend. Nászéj. Elég tetszetős dolgok, kevésbbé 
kényes igényeknek mog is felelhetnek, — nekünk 
azonban jelentékenyebb dolgok kellenek. 

Oskételyek. Ha nem volnánk versekkel annyira 
elh.-ilmozva, akkor talán kísérletet tennénk vele, de 
apályaink vannak vele szemben: kissé ködösnek s 
egyik-másik részében fáradtnak érezzük. Talán inkább 
mást kii|,hatnánk. 

Lelkem éjszakája. Szép szavai mögött, ha ponto¬ 
san megvizsgáljuk, nem sok tartalmat találunk. . 

Megnyugvás. A csorbái tónál. Az első felületes 
olvasásra úgy tűnnek fel, mintha gondolat is volna 
bonnük, ez azonban -— minél figyelmesebben olvas¬ 
suk, — annál jobban elbúvik s a végén csak ködös 
gondolat-fuszlányok maradnak. 

SÖTÉT. 

KÉPTALANY 

a b o d e l g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad. 

A 2631. számú feladvány megfejtése Gamage F.-töl 

1. Vg5-e3 Belxe3(a, b) 1. __. . . . _.. d4xe3 
2. Fa5—b3 t. sz. 2. b2xc3 t. sz. 
3. Fb3—a4 f matt. 3. c3—c4 f »«»**• 

1. ___ . .. °Bh3xe3 
2. Fd5—eé t. sz. 
3. Fe6-d7 f matt. 

A 28-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Zabos lónak jókedv az ostora. 

Felelős szerkesztő: I loi tsy Pá l . 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Beáltanoda-n. 5. 

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

f" 

Pátyolt borit 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. 

VEGYJSSZI VE JL.E MENYEK. 
BIZONYÍTVÁNY. BIZONYÍTVÁNY. 

Ezennel bizonyítom, hogy 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 vállótörvényszéki hites vegyész. 

,buda-Alólirott ezennel bizonyítom, hogy az Erényi Béla gyógyszerész úr, budi 
pesti lakostól bemutatott Diana-szappant, Diima-arczkrémet megvizsgálva, 
azokban fémmérgeket, maró hatású vagy külső használatkor ártalmas egyéb 
anyagokat nem találtam, miért is neveiéit 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 vállótörvényszéki 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-
szinü arczbőrnek, amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak. 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O fül. 
használatra) l kor. 5O HU. 

Egy üvegtéaely Diana-crém (csak éjjeli használatra) Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbprrel együtt 
l kor. 5O fül. (fehér, rózsa, vagy sárga színben) l kor. 5O fill. 

Kapható 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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MARGIT GYÓGY¬ 
FORRÁS 

Bcregmegye. 

gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a légxő-
••errek hnrnto* bántalmainál igen jó hatású még 
.-. .'. akkor iá, ha vérzések eiete forog fenn. .'. .'. 

Megrendelhető: ÉDESKTJTY L.-nél Budapesten és 
a forrás kezelőségénél Munkácson. 

Ás előkelő hölgyek csak 

POUDZR :: 
SZAPPANT 

h a s z n á l j á k . Főraktár B A Y E R A N T A L gyógytára Duda¬ 
pest, Andrássy-ót 84. sz. — Kapható azonfeliil Karlschmaroff, 
— Liu. Nernda. Molnár is Moser és Utasi utóda drogneriákhan. — 

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert :: 

„író angyal11 

gramofon 
gépek és lemezek. 

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

lemezjegyzék ingyen és bérmentve. 

Fürdői és üti olvasmányok, 
MAGYAR KÖNYVTÁR 

Szerkeszti H ADÓ ANTAL. 
Újabb magyar elbeszélők: 

A d y E n d r e : Sápadt emberek és tőrténetek (497. sz.) _ 30 f. 
A m b r u s Z o l t á n : Hajótöröttek. 8 elbeszélés (3(5. s z . ) „ 30 f. 
— ArnyékiJakok. 7 elbeszélés. (204. sz.) _ _ _ _ _ 30 f. 
— Berzsenyi báró és családja. Tollrajzok a mai Budapestről. 

I—IL (284—285. sz.) 
— Kerélyek és lealázotlak. (328. sz.) _ _ _ _ _ _ 
— Ámor és a halálfej. Elbeszélések. (5ÍO. «t.)„ _ _. _ 
B á r s o n y I s t v á n : Vadásztörténetek. (28. sz.)_ _ _ 
— Szól a pu>ka. Vadásztörténetek, (ál7. sz.) _ _ _ _ _ 
B e n e d e k Klek : Apró történelek. (228. sz.) _ _ _ 
B í r ó L a j o s : Elbeszélések. (549. s».) _ _ _ _ _ 
Bródy S á n d o r : Emberfeiek. (197. sz.) _ _ _ _ 
— Az automobil. Elbeszélések. (469. sz.) _. _ _ _ 
F a l t a y L u c l e n : Egy tengeré;ztiszl naplójából. (5Í2. sz.) 
He l t a l J e n ő : Gertié és egyéb elbeszélések. (248. st) _ 
— A Vénusz-bűnügy és egyéb elbeszélések. (423. sz.) _ 
H e r c z e g F e r e n c z : Elbeszélések. (198. sz.) _ _ „ 
Heves i József : Nászuton. (407. sz.) _ ._ _ _ 
I g n o t u s : Változatok a G húron. (292. fi.) _ _ _ _ _ 
- Olvasás közben. Jegyzetek és megjegyzések. (531—S34. sz.) l K 20 f. 
K a b o s K d e : A csengeri kalapok és cg\éb történetek. ((>7. sz.) 30 f. 
F . Kaffka M a r g i t : Levelek a zárdából. — Nyár. (437. sz. 30 f. 
K a z á r K m l l : Elbeszélések. (200. sz.) . . 30 f. 

30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 

60 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 
30 f. 

K e m e c h e y J e n ő : Bodrogközi történetek. (281. sz.) 
K e n e d l G é z a : Három elbeszélés. (174. sz.) _ _ „ 
— Kriminális történetek. (556. s z . )_ _ _ _ _ _ 
K ó b o r T a m á s : Elbeszélések. (129. sz.) _ _ _ _ 
K o z m a A n d o r : Vig elbeszélések. (47. sz.) _ _ _ 
K r ú d y G y u l a : Nyíri csend. Elbeszélések. (317. n.)__ _ 
— Hét szilvafa. Elbeszélések. (301. si.)._ „ _ _ _ 
L e n g y e l L a u r a : Tavaszi mese. Elbeszélé.-ek. (355. sz . )_ 
L ő r i n c z y G y ö r g y : Bolyky Abris válópöre és egyéb elbeszé¬ 

lések. (539. sz.) _ . _ _ 30 f. 
L u x T e r k a : Budapesti fotográfiák. (4GO. sz.).... _ _ 
M i k s z á t h K á l m á n : Homályos ügy. — A táborszernagy 

halála. Két elbeszélés. (81. sz.) 
A jó palóczok. ( 2 2 3 - Í . 4 . sz.) 

30 f. 

30 f. 
60 f. 

— Szent Péter esernyője. (211—_45. sz . )_ _ l K 20 f. 
— A tót atyafiak. ( 2 : 7 - 2 7 8 . sz.) _ _ _ _ _ _ 60 f. 
— Prakovszky, s siket kovárs. (304—305. a.) _ _ _ 60 f. 
— Az új Zrinyiász. (333 -336 . sz.) _ _ _ _ l K 20 f. 
— Besztercze ostroma. ( 3 7 3 - 3 7 6 . sz.) . l K 20 f. 
— Gavallérok. (401 -402. sz.)_ __ _ _ _ 60 f 
- Egv választás Magyarországon. (409-411. bz.)_ _ 90 f. 

— A demokraták. (419 420. sz.) _ _ _ _ _ 60 f. 
— Ne okoskodj. Pi-ta. (423-426. sz.) _ _ _ _ _ 60 f. 
— A nemeiké és egyéb elbeszélések. (429—430. sz.) _ 60 f. 
— Kisértet Uiblón. (431—432. sz.) _ _ _ _ _ _ 60 f. 
Molná r F e r e n c z : Gyerekek. Rajzok. (433. sz.) _ _ 30 f. 
- Pesti erkölcsök. (5Í4-545. sz.) ' _.' _ _ _ _ _ _ 00 f 
Mura i K á r o l y : Mese-mese. Humoros elbeszélések.(l 16. sz.) 30 f. 
S a s Kde : Az én mandátumom. (-478. ; z) _ _. _ _ 30 f. 
S t p n l u s / : Humoreszkek. (6. sz.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 f. 
- Üjal.b humores/kfk. (134. sz.)_ _.. _ _ _ _ _ _ 30 f. 

S z a b ó u é Nogáll J a n k a : ilara és egyéb itriénetck. 

S z e m e r e György : Mimi kontesz és egyéb eíbeszélfeek! 
(530. sz.) ._ __ _ _ _ _ _ _ 

S z i k r a : Vadászat és egyéb elbeszéljek. (33!)! sz!) 
Szini Gyula : Trilibi és egyéb történetek. (-IKŐ. sz.)_ 30 f 
Sszomatiazy I s t v á n : Uryett hárma.bau és cg) eb törté¬ 

netek, (lő. sz.) _ _ _ _ _ _ 
— Elhibázott élet és egyéb történetek. (296 sz.) 
— kemény doktor karrierje. (410. sz.) _ _ 
T á b o r i R ó b e r t : Különös történelek. (159. n.) 
— Az élet folytatásokban. (300—391. sz)_ 
T a r c z a l György: Dönk vitéz Rómában. (Í84. sz.) 
T h u r y Z o l t á n : Urak és parasztok. (133. sz.) 
— Elbeszélések. (468. sz.)__ _ _ _ _ _ 

Minden füzet külön is kapható a kiadónál: 

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

Budapest, VI. kér., Andrássy-út 21. szám 
és minden könyvkereskedésben és vasuti állomáson 

30 r. 
30 f. 
30 f. 

30 f. 30 f. 30 f. 30 f. 30 f. 30 f. 30 f. 30 f. 

BLÚZOK*? RUHÁK 
FALÜDI LÁSZLÓ 

costum és pongyolák 

Papek-féle törv. védett 

pénz-
tárcza 
erős zergebörböl. 
Előnyei: egy drb 
bőrből készítve, 

: : minden pénznem külön van, lapos és nem merev. : : 
Urak részére 11 cm. hosszú, 7V« cm. széles 3 korona, 
hölgyek i 1 1 1 « ÖVi • « 3 • 

Vidékre 2 darab megrendelésnél portómentes küldés. 
PAPEK JÓZSEF bőröndös és finom bőráru készítő 
Budapest, VIII., Rákócri-ut 15/B. — Árjegyzék bérm. 

Rozsnyay Pepsío bora. 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 
étvágytalanság, rendet¬ 
len emésztés és gyomor-

gyengeség ellen. 
Étkezés közben véve, megóv a gyo-
morterheléstől. Egy üveg ára 

3 kor . 2O till. 

12293 Kapható: 

minden gyógyszertárban 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógyszertárában 

ARAD, Szabadság-tér. 

l flv«R arm l korona SÓ lllér. 

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

mabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 üli. bélyegekbon. 
N A G Y I M R E laki rendezési vállalata, 
Budapest, Váczi-körut 9. sz. iSzerecsen-u. sarok.) 

Akar-e Akkor ne haez-
uáljon mást, 

mint a legjobb-
általában 

elismert -szép lenni? ia 

Roííátsy-féle magyar pipere-boraiot, 
a melytől rózsás, üde, selymes ai zbőrt nyer, eltünteti 
s ránczokat, szeplőt, májfoltol, pattanásokat, db. 
/ \ / i i/t i*át l n 0^1/1 n 1 nem nélkülözhetjük, mert 

i \ f / i i f t C C f l o f CiCC a legkeményebb talaj¬ 
vizet is íregpnhitja. Kiváló háziszer torok-, BzemgyuJ-
ladás, izzadás és szájbűz ellen. A fogak fehérítése él 
épentartáea tekintetében bámulatos hatással bír. Mint 
univerzális háziszer gyermekápolásnál és háztartás¬ 

ban a legjobb lelkiismerettel ajánlható. 
— Egy doboz ára 3O és 76 fillér. •—• 
Rogatsy-íele borax-crem l K, l>or»x-BB*PP»nfj: 
borax-ponder l K 2O f., boraz-fugkrém ÖU : 

ROGÁTSY KÁLMÁN drogériája, 
Budapest, VII., kér., Uakóczi-út 1O. 

Tennís-raketek, 
sport-, utazs 
turista-czikkek 

nagy választékban, a megszokott finom kivi 
telben és szolid árak mellett 

:: :: Legújabb sjortárjeg-yzék megjelent. -

HuzellaM, 
BUDAPEST, IV, 
Váczi-ntcza 28. 

A jelenkor legkiválóbb bőrfinomitó 
találmánya a 

növéDyekböl készült 
kristályszera 

nem sar-
gitja, mint a zsiroa Kenő¬ 

csök. Ellenben fehéríti, üdévé és 
bársonyaim ává változtatja. Kapható min-

drogóriában. Próbatégelj 50 f. n. üvegdoboz 
3Kizappan l,pader l K. Förakt. Bp. Baross-utcza 91-
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I vUiíl/klánUdt tOmnd frlaet 10OO. 

Kwizda-féíe Resliüitions-fluid 
mosóvii lovak szamára 

_ g<.6védjegy, cz imke és osomagolás védve. 

üveg ára 2 K 80 f. 
n év óta az udvari- és verseny-
klókban van használatban na-

3 strapáknál elő- é B t . 
sitonl, inak n*re\*f'&>™! * az idomitásnál kiváló 
ni ön 

w -
Restitutions - fluid 

csak a mellék ilt 
védj egy gyei va-

'lódi. Képes ár¬ 
jegyzéket ingyen 

és bérmentve 
Főraktár: Tűrök tozsel gyögy-
Bierész, Budapest, Király-u. 12 

éfl Andrássv-ut 26. 

OLBRICH L. 
iiyorgfos és l^öi-ömlöis 

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

AárwzjO/í 
ellen.. 

Hattyá gyéffytár 
Budapest. Aréna-úf 

Rendeléseknél szíves¬ 
kedjék lapunkra hivat¬ 

kozni. 

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

Budapesten, I.,Mészáros-ntcza 58.sz. 
Telefonszám 41-48. Sürgönyczím: Cartonage. 
• Gázerőre berendezve. 

A magyar kir. dohány-jövedék szállítója. 
:: :: Napi gyártás 150,000 doboz. :: :: 

LOHR MÁRIA 
« * * » Eielottl KBOHF0SB. * * * * 

Csipke-, vegyészeti tlutitó és feiteHeti 
intézete^ Gy«r VIII., Baro«»-ntoia 85. 

Fióküzletek: I\% Eskü-út 6, VI, Andráuy-úl 1B. 
VIII, Jóuef-UOnU 2, IX, Calvln-tér 9, V, Harmin-

cxad-utcxa 8, VI, Teréi-k»rút 89. 

- Réz- Kerubul őr 

Állandó dús választék modern réabntorokban, vasbutorokban, •odrony-ágy-
betétekben, rnganrmatraciokban, ker t i vasbntorokban, gyermekkooíik-
">an stb. «tb. .-. .-. .-. .-. .-. Képes árjegyzéket ingyen és bérmentve küldünk. 

PÁPAI és NÁTHÁN 

Szeovedó hölgyek és urak 
ne mulasszák el legújabb árjegyzékem ingyen 
és bérmentes küldetése iránt hozzám fordulni. 
E felettébb hasznos, mintegy 3000 természetim 
ábrát tartalmazó könyvben mindennemű kötszer 
pontos leírása feltalálható. Minden altpsti be 
tegség ellen szolgáló haskötő, mely köldök és 
has-sérv, vándorvese és hájasodás ellen előnyö¬ 
sen alkalmazható. Hölgyek számára peJig ki¬ 
tűnően beválik az altest támaaztékául szalés 

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

jutányosabban eszközli: 
UA|A^Í I onosi mószer és lestejyínpsitö (jepek 
ftttlctl J . Kvír,Bpe»t,IV.,Koronaher: 
czeg »te«a 17. AlipitlatoU 1878. Telefon 1^-

531. sz. Ke t tóny i ló ú t i t á s k a , barna tehén 
bőrből, finom., kulcscsal zárható zár, két tolózár, 
átkötő szíjakkal, ripsz bélés, belül elválasztó rekesz 

iromáii\táskával és lecsatoló szilákkal. 
.lossza fá 58 60 65 70 cm. 
ÍÍTK 3 9 . - 4 4 . - 4 8 . - 5 3 . - 607= 

526. sz. B a r n a vagy f e k e t e t ehénbőr¬ 
bő l , kulcsosai zárható, sárgaréz-zár és áthajlók-

kal, linóm bélés él belül egy oldalzseb. 
Hosszt 40 tö 50 55 60 65 70 cm. 
Ara K 27.-31.—35-37.6042.- 46.- 52.-
A n g o l t á s k a (ugyanolyan mint az 536. sz.), 
barna hat. nyöstös vilórlavá'szonból. nikkel zár- és 

áthajtok. 
Ho)>za 40 iS 50 55 cm. 
Ara K 16.— 1 8 . - 2O.— 28.— 

517. sz. Ü t i k o s á r , finom vesszőből, kit erő» 
zár. födele vitorlavászonnal borítva, belül vízhatlan 
kátrányozolt vászonnal kibélelve és lecsatolt 5 m l . 
Hossza 80 !H) 100 cm. 

547 A n g o l r n h a b ő r ö n d , finont disznó¬ 
bőrből , két fekszir-zár, belBl egy betét, erős bélés. 
Hossza 60 65 70 cm. 
JLrTK~ " 4 7 7 = 5ÖT^ 5 2 . -
546. sz. (Ugyanolyan forma, mint az 547. szám.) 
A n g o l rnhabőrönd, barna vitorliraszonnal 
borítva, valódi disznóbőrrel beszegve, finom zár, 

két zárvédő, belül egy belét, lmom bélés. 
Hossza 60 65 70 cm. 
ASTT" 24.60 25I5O 267&O 

523. sz. Pnha kézitáska, bírna tebénborből 
kulcacsal zárhaté zár, két tolózár, feneke ránczos, 

ripszbélés és belül egy oldalzseb. 
Hosiza 36 39 H 43 48 cm. 
Ár K ~19.~2O.— 21— 2 2 . - 2 4 . -

552. sz. H i r o m o s z t á l y n bőrönd, linóm 
disznóbőrből, linóm zár, lecsatoló szíjakkal, belül 
külön rekesz felső ruhának, fehérneműnek és czipók-

nek, croiseval bélelve, 70 cm. kit zárral. 
Hossza 60 65 70 cm. 
íraT 52. 54.- 6 0 -

Herknlesz-koffer,valódi orosz fmirnir-lfmet-
bi'il készült állvány, erős lilorlavászonnal bevonva, 
onjffslékkel fr-tv.". a léczek melleit barna sávok¬ 
kal, linóm biztonsági zárak, erős béléses borfogó. 
AO"u s n l y m e g t a k a r i t á a . U r a k ré szé re 

egy betéttel. 
Hossza 80 90 100 110 cm. 
íra"K 54~62~7O~ 78.-
Hölgyek r é szé re 2 belétlel és egy kalap¬ 

rekesz. Magasabb alak. 
Hossza 90 100 110 cm. 
í r lK 76.- 88.-

Ut l láda, hölgyek és a r a k részére, 
világos vízhatlan vitorlavászonnal bevonva, egy betét 
Hossza 80 90 100 cm. 

Üt i láda, hölgyek é l arak: részére, 
rilágos vagy barna vízhatlan vitorlavászonnal be¬ 

vonva, erős börfogók is egy betét 
Hossza 80 90 100 110 cm 
i r T I 2 4 — 26.- ».- 33. 
Kérem ezen áriaput (összehasonlítás rzéljából it] 
megőrizni és engem becses megrendelésükkel meg¬ 

tisztelni. 

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

Budapesti Takarékpénziári és Országos Zálogkölcsön R.-T, 
Irodai i VI., Andrássy-nt 6 n . a. Maját hacibaa). 

Befitetctt rénvcnv'óke: ÍO millió korona. Elfogid betéteket, tatamitól váltókat ét elólegtt 
nvu.it értékpapírokra. 

K. Mr. •»»». OWt.-»or«J«.t*k fó«liru«ltó h.ly.s T t . Andr4»^r-ut 6- «•«•» 
üi l . t . i : ÍV. Károly-körut «., f V, Ferenciíek tere 4. (íránvi-utna tarok) „ V/í, « « 

utna 57.. VIIL. Jóttef-köna í , VIIJ. «««-«' n a 
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ARCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES 
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vagy törvényesen védett RIZSVAJ. 
Az éretlen rizs nedvéből készített 
csodás és gyors hatású arczszópitő. 

Teljesen kisimítja a ráncokat! 
Egy adag ára 3 K 50 f. 

O 
30 

N 
O 
r 

Főraktár Magyarország részére : 

Bpest: Török gyógytár Király-u. 
Kolozsvárt: Dr. Biró gyógy tár a. 

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

F " f t tf* J i IC sorok'̂ ' 
\f U J H l m padlás néfí. 

A r a n y f o g k o r o n á k , a r a n y h i d a t és mindennemű kaucsuk 
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬ 
távolítása fölösleges. Tartós porcelán- és arany-tö¬ 
m é n e k . Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 11) évi jótállással. Vidé¬ 
kiek l nap alalt kielégittelnek, m e g v á r h a t j á k . — Mérsékelt árak. 
Dr. EDELM ANlf JÓZSEF és MÁRFAI 
néhai dr. .NVut'clil [). fogorvos rolt techn. ussistcnsc. (Lilt.) 

ÉK5ZERE K 
EZÜSTNEMÜEK 
•gyháxlnerek, órák, »ng-ol,frand» 
ísklnaezüst disztárg-yak gryárl 
áron a legrnj ab b ang-ol rendszer 

S££.bt6k részletfizetésre 
Sárga János ékszergyárostól 
Kolozsvárit. - Képes 
nagy árjegyzék ingy. 

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> / " \ T~> O Fémáru Rész-
I \ V / l O vény-Társaság 
Budapest, V., Váczi-út 74—77. 

Gallérok és fehérneműd 
legszebben tisztittatnak a 

„Ki lós" Nagygőzmosodában 
Weinberger Aladár 

Bndapest,Rottenbiller-utca 3O. 
üyüjtőknek és viszonttisztitóknak nagy árengedmény. 

A „Titania" 
gyorsgó'zmosóijép 

ffplnlmtil m 'm^n mosógé-
161UUUU1 pet, bármely kon-
kurrencziához tartozzék (olya¬ 
nokat is, melyek nagy lármával 
és piaczi reklámmal hirdet-
tetnek); 
m na hófehérre harmad annyi 
" " • • időben, mint azelőtt ; 
kimÁH * 'ebérnemüt eddig 
•UHOU e| nem e r t módon ; 

megtakarít L5 *őtpínfe 
OLCSÓ de jó. 
Sok ezeráll üzemben éi ugyan-
:: ennnyi az eíismerőlevél. :: 
99~ Próbára is. ~ V | 
Titania . mángorló. 

17-féle 
ban 2—H 
keményfa-
hengerrel, 
minden ár-
foko/atbtn 

30 K-lói 
feljebb, öt 
évi jótállás 

Tltwiiai-forrófaosaró. 
elsőrendű parapummi henger¬ 
rel Prospektusok, plakátok és 
rrferencziák ingyen. Képvise¬ 

lők keresti-tnek. 
TITANIA- MÜVEK 
W « l « , Felsö-Ausztni iO. sz. 
(.vártának különlegességek 
gyanánt: mosógépeket, takar-
n\áiiy-fülleszlöket. vetőgépe¬ 
kel, szénagereblyékel, szegecs-
fecskendőket, különzőket, stb. 
Készlettizetések szívesen en-

BÚTOR 
ízléses és szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész¬ 
pénz vagy részletre kapható 

SÁRKÁNY I. 
butoriparosnál, Budapest 
VIL, Erzsébet-körűt 26. sz. 

műhely és-raktár. 

Ha őszül a haja, 
ne használjon mást, mint a 

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

ZOLTÁN BÉLA gyógy szeriárában, 
Budapest, V/49, Szabadságtól-, Sétatér-ntoia 

•árkán. 

Páratlan és csodás hatása arczszépltő ég 
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 E L E M E N gyógyszerész Aradon. 

n Törvényileg védett 

NŐI KALAP-BŐRÖND 
vízmentes barna vitorlavászonnal bevonva, 4 fé¬ 
nyezett keményfa védő léczozel, nickel sarokvé-
dSvel, nickel zárral éa erős teh'nbőr fogóval. 
4< (m hosszo, 36 cm szélei, 32 cm magas, 2 kalapnak 6 K 

i c 40 « « 36 i < 3 • g i 
56 « « 46 « . . 3 8 « f 4 i 9 i 

Törvényileg védett 
COUPÉ-BŐRÖND 
vízmentes bírna vitorlavászonnal be¬ 
vonva, 4 fényezett keményfa védőlécz-
czel, nickel sarok védőkkel, nickel zár¬ 
ral és erős tehénbőr fogóval balgyek ée 

urak részére 
60 én liosszn, 3) em széles, 21 cm májas 1 K 
65 t « 40 t f 22 • t 8 « Vidékre megrendelem* ntán-
70 « c 42 « f 24 « « 9 « " vettél eszközöltetnek. :: 

PAPEK JÓZSEF bőróndós és linóm bőráru készítő 
Budapest, VIII., Bákóozi-ut 15. B. Írj epriek bérmentve. 

+Soványság. 
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬ 
lei 6—8 hét alatt érhetni el a 
törv. védett «Büsterla» nevű 
arany éremmel (Paris 1900, 
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬ 
tűntetett orientális erőporunk 
használata által. 30 fontnyi hí¬ 
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬ 
tétlen reális, nem szédelgés. 
Sok elismerésiével. Dob^z hasz¬ 

nálati utasítással 2 marka. 
Postautalványon v. utánvéttel 
(portó külön) Hy^ientsches 
tnstltnt D. Franz Btalnar 
k Oo Berlin 57. Königgrátzer-
strasse66. Budapesten kapható 
Török Józsefnél, Király-u. 12: 

SZÁSZ COBUftG GOTWAI FÜLÖP HERCE-G 
PUSZTAVAK) fŐINTÉZÖSÉGE. 

Medve vagy majom ! A legeredetibb 
új játékszer! Bukfenczet hány! 
Fejtetőre áll! Rendkívül tréfás! 

Legújabb játéksze-
rSnk, majom vagy 
medve (á6 cm. nagy) 
a legszebb szőrmé¬ 
ből, a leggyönyörűbb 
iátéks7er, melyet el 
lehet képzelni. A kar 
balra való tolása álul 
egy az állitka helse-
jtben lető óramű hu-
zaiik fel. smely, az 
állatkát főidre (illetve 
az a legkomikasabb 
mozdulatokat teszi, 
olyannyira, hogy a 

kaczagísban törnek ki és , feluőttekel i,! oagyon mol.tta.j^ Majonvagy m.dv 
Eladás utánvéttel az njdongágl áruházból 

NRICH KERTÉSZ. Wien, l., Wollzeile 34-U. 
.Franklin-Társulat nyomdája Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. szám.) 

Telt kebel elérésére. 
Szép keblet szerez¬ 
ni, ma már nem ké¬ 
pez titkot a hölgy¬ 
világ előtt, a mioti 

I ' i lules Ori-
entales>(ke-
leti labdacsok) 
csodálatos ha¬ 
tása ismeretes. 
Ezek a pilulát 

valótiiD 
azon tnlaj-
donsággal 

hiroak, 
h »«y. ' 

keblet kifejlesztik, megszilárdítják 
és iijjáalakitják, ép agy » nyak és 
Tállcsontok öregeit megszüntetik 
az által, hogy a kebelnek kecses 
teltséget kölcsönöznek a nélkül, 
hogy a derekat kibővítenék. _A 
ke l e t i p i l u l á k főleg keleti no-
vénykivonatokból készülnek i «« 
ártalmas arzéntől teljesen mente¬ 
sek. Hatását nem szabad hasonló 
czélú más külső ragy belső hasz¬ 
nálatra szolgálé szerrel összeté¬ 
veszteni. Egy több mint 20 < 
eredmény a P i l u l e s Orienta-
l e s hírnevét megerősítette annyi¬ 
ra, hogy úgy a fiatal leánynak, 
mint az asszonynak az egyedül 
eszköze arra, hogy telt s szijárd 
kebelre tegyen szert. Könnyn és 
diskrét keielés, tartós eredmény 
már 2 havi használat után. Ej 
üveserske használati utasítás* 
6.43 kor., utánvéttel 6.75 kor. Fí-
raktár Budapesten Törők Jozsei 
VL, Király-ul«a 12. Prágában 
Fr. Wittek & Co.Wassergasse Ií» 

EISA 
33. SZ. 1 9 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.) 

SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁBS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, AUGUSZTUS 15. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhwatal : IV. Egyetem-uteza 4. 

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

Előfizetésiig™ 
feltételek : ( Negyedévre 

_ 16 korona. A tVfldaltronílcá>-val 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

_ _ 4 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

A RÉGI PEST EMLÉKEIBŐL. 
IMIT A MAI Belvárosból a régi Pest marad-

\ ványainak nevezhetünk, a tíz ujjunkon 
.LA. el lehetne számláim. Ebből a kevésből 
is azonban mindig útjába akad az üzletnek, 
a vállalkozásnak és az utczarendezésnek egy 
és más s ilyenkor az alkalmatlan ódonságokat 
elhárítja esákányos emberek hada a föld szí¬ 
néről. Megtörtént eddig is a régiségeknek ez a 
rombolása, legfeljebb kevesebb kesergéssel. Az 
irodalmi funerátorság ugyanis csak újabban 

fejlődött rendes foglalkozássá, az az egy tehát 
bizonyos, hogy a régiségek most már szép 
gyászkisérettel tűnnek el az enyészetbe. Né¬ 
melyik ezt az elismerést sokféle nevezetessége 
által meg is érdemli. Nevezetessé pedig egy-
egy öreg épület azzal válik, hogy kapcsolatban 
volt nevezetes emberekkel vagy eseményekkel, 
esetleg a körülmények és a fejlődés tették neve¬ 
zetessé. Minden túlzás nélkül megállapítható, 
hogy ezek a pusztuló régiségek, melyeknek 
minden valamire való európai városban külön 
irodalma, múzeuma, egylete stb. virágzik, kul-

turhistóriai jelentőséggel bírnak s a míg a 
történelmi érdeklődés élni fog az emberekben 
a múlt bárminő tényével szemben, egyúttal a 
tudomány számára is érdekes feladatokat je¬ 
lentenek. 

Pest itt felejtett régiségeiből ismét több fog 
eltűnni a közelebbi napok és hetek folyamán. 
Bontani fogják a Koronaherczeg-utcza 8. szám 
alatt levő házat, hol a múlt század negyvenes 
éveiben a konzervatív Gyuláé, a vele szem¬ 
ben állott Pillvax-kávéház versenytársa létezett. 
Az udvar és a váczi-utczai rész azonban a 

A MOST LEBONTÁS ALATT LÉVŐ BORSAJTÓ» HÁZ (IRÁNYI-UTCZA 21.) ÜDVABA ÉS HOMLOKZATA 

A R É G I P E S T E M L É K E I B Ő L . — Balogh Rudolf fölvételei, 




