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K Patht
lemezek, melyek^
fftágfiirnévre leitek síért.tű nélkül^
játszanak egy kiválóan finom elpusztíthatatlan
szafirueqqel A tudomány részéről meqállapitatott fényi*
ha gy.cwkisa swfitiítg használata inai ertielo el ai ének és «ne tökéletes rtprodukajjl
byen adjuk áremelés nélkül a nagy Patht hangdobozt, t Pittié céy K m értőként*
»jting<jobot erecfeti voltát igizolá tiionyili/áriyával *1 látva

Kiküszöböli a bádogldlcsérf és ennek
cveikezmenyéi az ereszen; hangokat
Pafhé. ki nagyobb, rrtinf a világ összes
beszélőgép gyárosai együttvéve, végre a jövő
beszélőgépét nyújtja nekünk
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Saphir Beszélőgépek Betéti Társaság, Bécs VI., Kösllergasse 6608 sz.
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!••• együtt ai első részlet birtokában nem vágyónk. Amennyiben a rendelést nem
irrj
hajhatnank régre, a pénzt visszaküldjük.

Ezen feltételek oly előnyösek, hogy mindenkinek

fioszvényt
l csúzt slb.

j .
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Egíse évben nyitva. Milliós új építkezések.
Új nagyszjlld.
Oj fürdők.
Füstöt vidtk.
Nagyszerű olcsó (avaszi kúrák,
HJzi kúrákhoz i iszapszitküldes.
Prospektust küld
• Fürdőigazgatíság.

ROZSNYAY PEPSIN BORA,

börbntoripar
Bfirbütor
szakműhelyek
RENDI MTAL
Budapest, IV. k é r .
Semmelwes-u. 7 . sz.

N»?7Sá? 45X5« cm. Rendkívül elegáns, belül hajlitíh MM,.
haogkarral, amely pontosan a j akusztika törvén f ei alapján V <>
azül). — A készülék egy rngófelhuíót tartalmaz, mely játik
közben is ff Ihi'uhato, úgj hogy 2 lemez egymásután iáiszhaiA,
(oTábba eg» pillanalszabályióval van ellátva, melylfel t | |
másodperc alatt 4rhetö el legpootosabbac a kívánt aeheutj

Eredeti Pathé-aluminium-konzert-hangdoboz.

okvetlenül vennie*, kell!

Vásároljon

osztálysorsjegyet
a Török-palotában

Budapest, IVM Szervita-tér 3 c, sz,

Kellemes izü, kiváló jó hatású szer

étvágytalanság, ren¬
detlen emésztés és
gyomorgyengeség ellen.

Fiók:

Étkezés közben véve, megóv
a gyomor-terheléstől,

J

/i sorsjegy
12 kor.

Egy üveg ára 3 k o r . 2O fii l .

Kapható:
minden

gyógytárban
valamint

Rozsnyay Mátyás
ARAD, Szabadság-tér.

Hall

l-fürdő. Felső-Ansztria,
Elsőrangú jodbromfürdő. Rorói
jói
»D«ri-ig. relíilá/íositistésprospektast küld az állami gyieytelepek igazgatós. Bad-HaU
tóriuma télen ! • nyltra •

Angol börbntor, Ebédlő¬
székek, irodai karos¬
székek szakszerű gyár¬
tása. K ü l ö n osztály
használt bőrbutor mo¬
dernizálására, felfrissí¬
tésére és lejtésére.
Székátaiakitások.

AGYTGLUK!

% sorsjegy
6 korona

V., Váczi - körút 4. szám.
Telefon 11-58.
Távirati czim
Budapest.

„Törökék"'

V* sorsjegy
3 korona
VB sorsjegy
1.5O kor.
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Legelőnyösebb bevásárlási
forráa:
.

Vállalat, Miskolcz 2.
Tessík árajánlatot Urni!
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KOMÉDIÁK
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY.
- Itt pihenjünk meg egy perczre. Ismer¬
Ő maga is dolgozik: adatokkal szolgál,
egy egész detektivbanda van a háta mögött, de nünk kell bizonyítékaidat.
Manó nem jött zavarba. Tudta a leczkéjót,
a végrehajtással a kikeletí összeesküvőket bizta
meg. Dyenformán ^ o s t rajtuk fordul meg a mini a karikacsapás.
A vád — kezdte, - - konkludens tények
magyar állam helyzete, a hármas-szövetség kér¬
dése, per mopsz az egész Európa békéje. Nem lánczolatával bizonyítható. Zádor Miklós va¬
lehet másképen, mert alanyi poétáknak és víz¬ gyona össze-vissza 400 magyar hold paflaállás-rovatvezetőknek nem szokás ezreseket gőnia. még ezen is van 30,000 korona teher:
ajándékozni, holott Bary Pali kettő, nyoloz első líinczszem. Négyszáz holdnak a tiszta jötanítványa meg egy-egy ezrest kaptak munká¬ ' védelme legföljebb négyezer forint, holott tu¬
juk előlege fejében már eddig is. Világos, mint lajdonosa exer forintos lakást tart, bakkozik a
a vakablak . . .
kaszinóban és Afrikába járkál oroszlánt va¬
A megolomaniakus banda . nemcsak vallotta dászni, egyszóval legalább -?0,000 forintot költ
ezt a bizarrs okfejtést, de hitt is annak helyes¬ évente : második lánczszem. Semmiféle gyűj¬
ségében. Jóhiszeműségük volt meghibbant, per¬ tést nem rendezett, a lapja tőkéje tehát egye¬
verz agyvelejükön kívül egyedüli mentségük dül az ő zsebéből került ki : harmadik láncz¬
abban a bűnben, a mit elkövetendők voltak... szem.
Hunyadi Jákó befejezte a kezében levő poli¬
Bary Palinak elég volt a lánczszemekből is.
tikai röpirat első tárgyi részének felolvasását, Csak azt kérdezte :
aztán pauzát tartott. Következett volna a sze¬
— Hitelesok az áriatok? .
mélyi rész, de éhes volt Jákó, előbb megevett
Felelt Manó:
egy heringet, csak aztán fogott hozzá a «kivég¬
— Lángéi- mindenért vállalja a felelősséget,
zés* bemutatásához. A kilenczek ezt a részt de magam is meggyőződtem «bemondásai» hi¬
azért mondották kivégzésnek, mert azt czé- telességéről. Beszéítem, bár csak telefonon, a
lozta, egyelőre négy ember fejére mondotta ki dámájával is.
az erkölcsjfhalálittyetet.
- Hol lakik a dámája?
' Lecsúszván a hering a garatján, felállott
- Berlinből beszélt velem.
Manó s ^általános halljukozás között folytatta
- Mit beszélt?
a paskvill felolvasását.
- Azt, hogy nemsokára Magyarországba fog
- «Alczím : Kik csinálják a « Vérem*-ét 9 jönni s magával viszi azt az embert, a ki neki
Befejezvén a trottlik szennylapjának tárgyila¬ örök életére lekötelezettje... Ez csak elég vi¬
gos kritikáját, bár rendes körülmények-között lágos, — tette hozzá Manó.
perhorreskálunk minden személyeskedést, jelen
- Világos, — hagyta helyben Bary. — Foly¬
esetben mulasztást követnénk el az országos tathatod, Jákó.
érdekű földerítő szolgálat körül, melyet önzet¬
S -folytatta Jákó. Bodoriyiról „szólt a folyta¬
lenül, semmi áldozattól vissza nem rettenve, tás. A paskvill tanítványai ellen elkövetett er¬
magunkra vállaltunk, ha az ország intelligens kölcstelen merényletek vádjával illette az exközönségét föl nem világosítanánk egynémely tanárt. Ho'gy azért csapták ki. Ezért nem ka¬
hattyúbőrbe bujt büdösbanka viselt dolgairól. pott sehol kenyeret. Míg meg nem könyörült
A nagyképűségnek, hipokrizisnek oly vissza¬ rajta díszczimborája Zádor, nyáron a szabad
taszító példáival állunk szemközt, hogy egy ég alatt hált a Városligetben, télen ágyra járt
pillanatra szinte megáll kezünkben a toll •. . . s1'télen-nyáron búzát rágott s rohadt gyümöl¬
«Kik azok az imlakok, a kik bennünket, a csön élt.
tisztességes sajtó önzetlen munkásait, megbí¬
Most Lombos Keresztélyre került a sor.
rálni merészelnek ? A kik lovagi álarczot öltve
A
röpirat szerint húsz éves korában 15,000
felülnek a nagy lóra s felülről lefelé diktálni
forintot
sikkasztott Lombos Keresztély, csak
akarnak nekünk ?
azért nem zárták el, mert sikerült megszöknie.
"Lerántjuk őket a nagy lóról, kihámozzuk Az olasz-franczia határon csempészettel foglal¬
őket a rozsdás pánczélból, a mit rablólovag • kozott, ült is érte, majd Afrikába került a nyeükeiktől örököltek s azért öltöttek fel, mert gus szolgálatába. Tíz évi távollét után meghülye nagyzási hóbortjukban azt hitték, hogy töive visszatért a hazájába s fölvette a nazamegvédi őket a mi nyilaink ellen is, a minek renus hitet.
a hegyét a világszabadság és művelődés kohó¬
A paskvill negyedik erkölcsi halottja Belky
jában edzették magasabb szellemek. Hadd lás¬ volt, a politikus korcsmáros. Ez pláne embert
suk, hogy néznek ki az új honmentők a föld¬ ölt. El nem Ítélték, mert jogos önvédelmet bi¬
szinten, papucsosan, meztelenül?
zonyított, de perújítás esetén aligha tudna még
«Zádor Miklós! Ki az, a ki ezt a nevet nem egyszer kimosakodni; első ízben is csak azért
ismeri? Ki ne tudná, hogy hol születelt? Mi¬ menekült, mert a koronatanú, a ki egy más
lyen tejet szopott! . . . Krumpli, a minek a ügyből kifolyólag el is lett hasonló bűneért
földben a java. Ivadék, utód, mert nemcsak Ítélve, hamis vallomást tett a javára . . .
apja volt, de nagyapja, dédapja, ükapácskája
íme ez a gúny irat volt arra hivatva, hogy
is. Mily dicső állapot, mily isteni kegy! Ki¬ egy "csapásra felrobbantsa az ellentábort. S az
váltság, jogczim. méltóság, érdem egyben. Neki aknabombának, a mely a nemzet többségének
csak a szemöldökét kell összehúznia ott, a hol színe-java ellen irányult, egy piszkos lebujban
más halandó HZ agyvelejét aprózza fel, hogy kilencz degenerált ember kezében volt a kaaprópénzre felváltsa s kenyeret dughasson ebes nócza.
gyermeke szájába. Ö más. Csak látszólag van
Különben Hunyadi szerkesztette a paskvillt
két lába és két keze, több keze és több lába Bakk Manónak a Langer Viktortól, a «czevan. Csak eltitkolja előttünk, hogy ne provo¬
ügynöktől vett adatai alapján. Bodonyi
kálja irigységünket. Mert fél tőlünk. Gyáva. zári»
ellen
Kaplathy
Friczi szerzett bizonyítékokat,
Vakand, a minek a szeme nem állja a világos¬
Lombos
ellen
Ősi
. . . Belkyt maga Bary reságot, a föld alatt túr, talán mert ott vannak
gézte
ki.
Előszót
is
ő irt a paskvillhoz.. .
az ősei. . .
Elkészült az" aknamunka, most már csak föl
Bary Pali ismerte már az undorító paskvillt, kellett a bombát robbantani. Bary fölkelt, hogy
unta még egyszer végighallgatni. Rászólt Jákóra: végszóval éljen s megadja utasításait.
— Hagyd a frázisokat. Halíjuk a tényékét^
- Nagy nap előtt állunk, - - kezdte, — az
Jákó engedelmeskedett. Csak a-.lényeket (!) atmoszféra feszültségét velem együtt ereznetek
olvasta fel.
kell mindnyájatoknak ; gondviselésszerű hiva¬
A főtény az volt, hogy Zádor Miklós egy tásunk egy világérdek középpontjába helyezett
dúsgazdag asszonyával tartatja j i magát, tőle bennünket; _nem kevesebbről van szó, mint
kapta" azt a 900,000 koronát is, a melylyel lap¬ hogy nekünk'?kell a népcsaládok rengetegében
ját megindította. A paskvill iró hajlandó volt támadt fekete foltot kitörülnünk. A feltámadt
törvény előtt~bizonyítani . . .
magyarországi reakczió ez a fekete pont, szé¬
Ennél a pontnál Bary Pali újra megállította gyenére a fajnak, a melytől eredt.
előadót
• Mielőtt tovább mennék, köszönetet kell

mondanom a német császárnak, a ki anyagilag
segélyezte általános emberi érdekű missziónkat.
Nem tekinteni, hogy hiszen a mi sikerünk nem
kevésbbó állott az ő érdekében, mint akár a
mienkben, a statusquo ante megbolygatását
megsínylette volna a német birodalom is annál
a kapcsolatnál fogva, a melyben velünk áll:
én csak azt nézem, hogy a tehetséges államfő¬
nek volt esze, hogy felismerje a helyzetet és
volt szive pénzbeli áldozatra is. Emelem poha¬
ramat Vilmosra, a németek fejedelmi vezérére.
Az összeesküvők felállottak, koczczintottak
és éljenéztek. Bary folytatta.
- Köszönet illeti továbbá Langer Viktor
urat, a ki éles szemével s nem megvetendő
ítélőképességgel legott fölfedezett bennünket s
nem csak hogy ránk bízta missziója végrehaj¬
tásának munkálatát, jelentékeny segítségünkre
is volt a haditerv előkészítésónéi különösen
azoklsaí az adataival, a melyeket Zádor Mik¬
lósra vonatkozólag rendelkezésünkre bocsátott.
Elitélendő ugyan, hogy titkolódzik, meczenási
álarczba bújva keveri előttünk megbízója kár¬
tyáit most is, mikor rég beleláttunk a kár¬
tyáiba, de -hátha rá van parancsolva ez a tit¬
kolódzás : mi megbocsátunk neki. (Éljenzés.) ;
«Továbbá elismerésemet fejezem ki együt¬
tesen Bakk" Manó, Hunyadi Jákó, Ősi Mór és
Kaplathy Frigyes uraknak, a kiknek legélesebb
fegyverünk, az imént felolvasott politikai röp¬
irat megkovácsolása körül legbokrosabb az ér¬
demük . . . (Éljen az elnök !)
Szünetet kellett tartani, mert igen fészkelődtek a megdicsért urak, a többiek meg szomja¬
sak voltak. Egy pohár pezsgő nem veszélyez¬
teti az ügy komolyságát: töltöttek, koczczin¬
tottak és ittak a zsenik. Bary is hozatott egy
új abszintot, ázzál, hogy majd folytatja, ha
kiitta.
Már jó pirosak voltak az arczok és az orrok,
a Kaplathy mozgatható füle különösen úgy vi¬
lágított, mint valami lampion. Ihattak a derék
fiúk: művük betetőzése előtt állottak, koszorú¬
ünnepet ültek. S volt miből. Nem annyira a
reximperator, de mindenesetre'egy hiszterika
német fejedelemasszony ezreseiből futotta a
(iflanczi). Lelkesedésük bőven ontotta a kedvet,
a Csimborasszó csúcsán állottak, igen szépek
voltak a kilátásaik. Kaplathy Friczi látta ma¬
gát, a mint a németek czézárjával ölelkezett,
Hunyadi Jákó egy palotát képzelt maga alá,
Bary Pali képzelete egy nemtot térdepeltetett
eléje, a ki kombinált akanthusz-tölgylevél ko¬
szorút font felkent fejére, abszintos szájára
me_g csókokat lehellt . . .
Ám haladt az idő és haladt, a szesz, Bary
érezte, hogy nemsokára kéket fog látni az abszinttól, holott valahányszor kéket lát, mindig
megdagad a nyelve. Pedig még rendelkeznie
kell.
Ismét felállott, csöndet rendelvén sörényével és szemeivel.
— Urak, következik művünk betetőzése:
megállapítása annak, mikép használjuk a fegy¬
vert, hogy a csapása mennél puszlítóbb legyen.
Javaslatom, a következő: Először. Nyomassék
ki röpiratunk egyelőre 100,000 példányban s
terjesztessék szerte az országban mindenfelé,
palotában, kunyhóban, kolportázs és posta út¬
ján. Másodszor. Az expediczió szervezésével
Ősi tagtársunk bizassék meg. Harmadszor.
Bakk Manó úr hatalmaztassék fel. hogy a költ¬
ségekre 20,000 koronát vegyen fel a társaság
nevében Langer Viktor úrtól a fond perdu.
Negyedszer. Eöpiratunk netaláni megtámadtatása esetén ügyvédőül további megbeszélésig
beszámolás kötelezettségével Hunyadi Jákó urat
nevezem ki . . . Elfogadják az urak javasla¬
tomat?
Perszefhogy elfogadták az urak. Több tárgy
nem lévén/, öt perczig éljenéztek utánna . . .
Aztán következtek a^ kombinácziók. A hatáskiszámítások. Hatan beszéltek egyszerre, min¬
denki más nyomon és külömböző hangnemből.
Vágni lehetett volna a füstöt, ételszagtól és

lármától csepegő levegőt. Egy palaczk pezsgő
eltört és tartalma végigfolyt az asztalon, épen
a Kaplathy ölébe, de ki bánta. A császár ügy¬
nöke íizette, Kaplathyt meg nem zsenirozta,
hogy ragad.
Bary részegen távozott az orgia szinhelyéről,
egy dal is zümmögött a fejében, egy allegoriás
dal: Öreg lei/ények vérszürete. Tánczolni men¬
tek az öreg legények a fiatalok közé; azt hit¬
ték, hogy mivel többen vannak, ők szedik meg
a «leány fa» gyümölcsét, a piros- és fehérképű
hajadonokat. Elgázolják a fiatal rózsaszüretelőket . . .
A vers folytatása még nem volt kigondolva,
csak zümmögött a teremtője fejében az abszinttal együtt, mert az is zümmögött.
A részeg poéla kitántorogván a kávéházból,
szinte öntudatlanul bukott bele egy «konfleder»-be, a mi épen akkor állott meg a járda
szeléné].
- Vigyázzon, kérem, — kiáltott rá a bér¬
kocsi, — először hadd szállók ki.
Nem a bérkocsi kiáltott rá Baryra, mint ő
hitte, hanem egy benne ülő úr, a kinek a zseni
buktában a tyúkszemére taposott.
A tévedés tisztázódott. Bary hátra hőkölt, a
kocsikázó úr kiszállott.
- Ah, kedves Langer!
- Ah, kedves Bary!
- Hová? Hová?
- Én kérdezem, hogy hová, hová? Abban
állapodtunk meg, hogy bevárnak önök s refe¬
rálnak nekem.
A Bary zsenigőgje felkavarodott.
- Be kurtán beszél, amicze!
Ám felkavarodott a szélhámos bugyellárisgőgje is.
- Az beszél, a kinél a pénz.
Bary a kipumpolandó 20,000 koronára gon¬
dolt és megjuhászodott.
- Bocsánat, nekem most haza kell men¬
nem, nem jól érzem magamat, dohszagú Halál
úi-fi a nyomomban, de ön azért megkaphatja a
kívánt értesítést, hivassa ki Hunyadi Jakot
vagy Bakk Manót, ők majd elmondanak önnek
mindent.
— Úgy, jól van, jó egészséget kívánok.
Mondván, magára hagyta a szélhámos a ko¬
csiba kapaszkodó zsenit és beállított a Kiké-.
létbe. Helyet foglalt a tükör alatt és kihivatta
a szeparéból Bakk Manót. Egy óráig tárgyalt
vele, a végén egy 20,000 koronás csekket irt
neki.
- Itt a pénz, lesz még több is, ha szüksé¬
ges, de Zádor Miklóst, különösen Zádor Mik¬
lóst mindenáron fel kell akasztani. Ha nem
elég a paskvill, egyebet kell kigondolni, majd
segíteni fogok önöknek. Egy hónapon belől
ennek az embernek nem szabad ebben az or¬
szágban lennie . . .
Hát így operált a herczegnő, «die blonde
Bestiei), a távolból az ellen a férfi ellen, a kit
szeretett.
. . . És a naiv zsenik szentül azt hitték, hogy
a reximperator uperál egy ország ellen a hár¬
masszövetség, a világbéke érdekében.
A herczegnőnek messzire nyúlt a keze s a
kártyakeveréshez igen értett az ő embere . . .
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- Erős. Igen erős !
Bodonyi vállat vont.
- Gondolod? — Belső zsebéből nyomtatott
füzetet vett elő s átnyújtotta Miklósnak. - Ak¬
kor olvasd el ezt is.
- Sötétségi... Furcsa czím Mi van benne?
- Olvasd a második rész alczímét, abból rá
jösz magadtól is.
Miklós lapozott és elohasta a második rész
alczímét: Kik csinálják a Véreiméit! Arcza
szint változtatolt, de azért nyugodt maradt.
- Most már ériem: ez aligbimern ecy pas¬
kvill lesz.
- Alighanem, de jó lenne, ha végig olvas¬
nád. Van időnk.
Miklós nehezen fogott hozzá a gúnyirat el¬
olvasásához. Megforgatta a füzetet s füikószőleg nézett barátjára. Annak most igen szokat¬
lan, szinte félelmetes volt a tekintete.
- Nagyon idegesnek látszol, Napi...
- Miért nem olvasol ?
Miklós újra felnyitotta a füzetet, közlien
beszélt.
- Nem érdemes magadat fölingerelned. Erre
el lehettünk készülve. Mit árthat nekünk a
gúny? A fő, hogy a becsületünkhöz nem lehet
hozzáférni.
Az idealista koldus elkaczagta magát. Úgy
kongott a kaczagása, mint az üres hordó.
- Gondolod? Oh, milyen naiv kegyed, monsieur Alfonse!
Miklós nagyot nézett.
— Mit jelentsen ez?
- Azt, hogy te egy gazdag nővel tartatod ki
magadat, a lapra is tőle kaptad a pénzt. És
azt, hogy én egy fajtalan őrült vagyok. És azt,
hogy Lombos lopott és rabolt. És azt, hogy ,
a szerkesztőnk gyilkos.
De már erre felpattant Miklós.
- Ez van megírva ebben a füzetben ?
- Egyebek közt ez is. Ezek után nem is
kell elolvasnod, tudsz mindent.
A házigazda egy ideig le s fel járkált a szo¬
bában, hogy fölélénkítse megdermedt idegeit.
- Képtelenség! - - fakadt ki barátja felé
fordulva. — Csak maguk alatt vágják a fát,
midőn ilyen képtelen rágalmakat tálalnak ki
ellenünk.
Erre még epésebb lett a proletár kaczaja.
- Nem ismered a publikumot és nem isme¬
red a rágalmak magvát. Mert — tette hozzá ezeknek a rágalmaknak van magvuk.
- Ezt nem értem — mondta a házigazda
csudálkozva.
- Hát majd elmondom neked, — ajánlko¬
zott az extanár. — A rád vonatkozó rágalomnak
az a magva, hogy csakugyan egy nőtől kaptad
azt a 900,000 koronát, a melyből lapodat meg¬
alapítottad . . .
— Ugyan, kérlek.
- Ne nevess, — vágott Miklós szavába Bo¬
donyi, — hallgass először végig . . . Az elle¬
nem emelt vádnak az- az alapja, hogy abban
a gimnáziumban, a melyben én tanítottam,
csakugyan szerepelt egy perverz tanár. ..
— De ha nem te voltál az! — kiáltott fel
elképedve Miklós.
Bodonyi belesuhintott a levegőbe.
- De engemet dobtak ki : az a tanár most
is tagja a tanári karnak
XIII. Az első csapás.
- Hogy lehetséges az ?
Bodonyi mindennap reggel tiz órakor jelent
— Úgy, hogy ő kimosdott valahogyan s én
meg a Zádor lakásán, pontosan, mint az óra, mint rágalmazó, a páczban maradtam. . . Iga¬
hogy megbeszélje a tulajdonossal lapja követ¬ zad van, - - folytatta, - - a perverzitás vádja
kező számának tervezetét.
alól tisztázhatom magamat, ha arra kerül a
Csak egyszer késett el Bodonyi. Miklós nem sor, de tudod-e mit jelent a nyilvánosság sze¬
tudta mire vélni a lelkiismeretes barát kése¬ mében egy ilyen tisztázás? Barátom, a kinek
delmét. Azaz biztosra vette, hogy megbete¬ egyszer meghurczolták a nevét ebben az or¬
szágban : az elvesztette a hitelét örökre. Még
gedett.
Tévedt. Bodonyi még>s eljött. Abban a pilla¬ talán jobb, ha hallgatok. - Mély lélekzetet
natban, a melyben a házigazda távozni készült, vett, hogy fulladozó torkán kiférjen a további
szó.' — Igen. hallgatni fogok, nem csapok lár¬
hogy fölkeresse.
mát, kilépek a lap kötelékéből, csak titkos
- Elkéstél, Napi. Mi történt?
munkatárs leszek, annyival inkább, hogy a
Napi izgatottnak látszott, mégis így felelt.
- Semmi különös. A holnapi számba én paskvill többi rám vonatkozó adatai helyesek.
irom a vezető czikkelyt; azért késtem, mert be Két álló esztendeig (ezt is a szememre hányják
ugyanis) csakugyan a városligeti fák alatt lak¬
akartam fejezni, íme olvasd . . .
tam nyáron, ágyra jártam télen, kofák és nap¬
Miklós elolvasta a czímét fenhangon.
számosok közé, búzát ettem - - nem kenyeret,
- Becsületrablók.
búzát,
- - és rothadt gyümölcsön éltem: ez
- Majd átfutotta a czikkelyt. Meg elolvasta
mind
igaz
s az is igaz, hogy mindez igen un¬
még egyszer figyelmesen. Nem akart hinni a
dorító.
Az
én nevemet ki kell törülni a tisztes¬
szemének. Letette a kutyanyelveket.
séges polgárok sorából, mert én egy unlak va¬
- Te irtad ezt, Napi ?
gyok . . .
(Folytatása következik.)
- Én.
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ARANY TAVASZA...
Arany tavasza te a nagy emberiségnek,
Nemes hellén világ, mikor nyílsz újra ki,
Mikor lesz gyönyörű összhang e zűrös élet.
Mikor lesznek megint tükrök a szent művészet
Arany és elefántcsont, magasztos szobrai?
Tükrök, miket h:i szemlél, önön képére téved
A tinta! szü/.ek s ifjak tekintete,
Mikor lösz az ajnk formás igéj. mrk.
Mikor esittul zaja nyomornak, zendülósuok
S mikor les/, életünk üteme mély zene?
A költő addig is, a szűkös mát feledve
Kijár arany hajón révedbe, óh görög.
Kijár a távoli «Ss boldog szigetekre
S megtérve gazdagon, hirdeti énekelve,
Hogy múló életünk s művészetünk örök!
7ii/nis: (ii/nlii.

A VILLIK.
(Leconte de Lisle.)
Homlokuk koszorúzza kakukkfű, majoránna:
Játékos vilii-sereg a fák közt tánczát járja.
Móly erdő ösvényéről ~ körötte dámvadak Fekete paripáján megindul egy lovag.
Szinaniny sarkantyú rajt', ezüst sisak haján.
Átvillog mind a kettő barnálló éjszakán.
Sápadt hold megcsillantja sisakján sugarát,
- A lovag lassan léptet egy-egy fénysávon át.
Homlokuk koszorúzza kakukkfű, majoránna:
Játékos vilii-sereg a fák közt tánczát járja.
S ki fényes, néma légben lebegni látszik ott:
Köpködve, nagy csoportban körülfogják legott.
Megállj lovag! te bátor
úrnőjük így beszel
Hová hív késő órán világló, fényes éj ?
Kosz szellem jár az érdén, vigyázz l«»v;ig. kerüli).
Állj inkább vidám tánczba friss pázsiton velünk.
Homlokuk koszorúzza kakukkfű, majoránna:
Játékos vilii-sereg a fák közt tánczát járja.
Nem viliik! Az én szép, szelíd szemű arám,
Hogy holnap megesküdjünk : repesve vár ma rám.
Kik jártok lágy mohágyon, víg réti szellemek,
S tapostok friss virágon
bocsássatok, megyek.
Engem a szerelem hív. ne tartsatok ma fel,
Sürgős az én utam meg s a hajnal már közel.
Homlokuk koszorúzza kakukkfű, majoránna:
Játékos vilii-sereg a fák közt tánczát járja.
Maradj lovag! lm' nyújtok ajándékot neked.
Bűveró's opál-gyűrűt, arányló éveket.
S ki többet ér, mint bármi, nagyobb hatalma van,
Szép holdsugár ruhámban im' itt vagyok magam.
— Nem, nem ! — Hát elmehetsz ! — szól de
[megérinti még
A reszkető lovagnak ködujjával
szivét
Homlokuk koszorúzza kakukkfű, majoránna :
Játékos vilii-sereg a fák közt tánczát járja.
Fekete mén megindul, a sarkantyú alatt
Szökdelve, gyors iramban, mint a villám halad.
De a lovag megborzong, sápadtan meghajol,
Hófehér alakot lát jönni a fák alól;
Felé tart, nesztelen lép, kitárja két karát:
Ti szellemek, te démon, • eresszetek tovább !
Homlokuk koszorúzza kakukkfű, majoránna :
Játékos vilii-sereg a fák közt tánczát járja.
- Bocsáss te rém. eressz el, te átkos képzelet,
Nőmmé kell még ma tennem kékszemű szépemet!
— Oh üdvöm — szól a nő most —jöttöd hiába már,
Nász-ágyunk az örök sír, kedvesed abba vár ;
Meghaltam... S hogy arája ne várjon rá soká,
A lovag is lováról holtan bukott a l á . . .
Homlokuk koszorúzza kakukkfű, majoránna:
Játékos vilii-sereg a fák közt tánczát járja.
Vars ágit János.
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SZÍNHAZAK.
A Nemzeti Színház vigjátéksorozatónak folytatása.

Avigjátéksorozat dominálja a budapesti szín¬ műkifejezéssel: Macher, minden érzésmód szá- '
házi életet, de mindenesetre a referensét, a ki mára megtalálja a szcenikai kifejezésmódot;
nem nézhette meg a kolozsváriakat sem, noha ezért illenek annyira egymáshoz. A Jedertudta, hogy időbeli költségei ez esetben élve¬ mannban is éreztünk valamit a régi misz¬
zetben térülnének meg. Nemrég Kolozsvárit térium naivságából, bensőségéből, poeziséből.
látta Herczeg Ferencz Bizáncát, és meglepő¬ Csak jobb' színészei volnának Reinhardtnak.
dött az előadás művészi karakterén. Ezt nem Legjobban bántott azonban a szcenikai ügyes¬
egyes színművészek tehetsége eszközli, se az kedésnek szinte szemérmetlen előtérbe tolako¬
akarat heve, csak hosszú, mindennapi munka dása. Nekem a misztériumban nem kellenek
és igen szakavatott vezetés. — A Vígszínház azok a kiáltó színek, fények és rikácsoló han¬
újságának megnézésétől a lapok egybehangzó gok. Azok az éles vonalak és józan világos¬
tudósítása fölmentett. A németek vendégszerep¬ ság. Nekem a színpadon talán egyáltalán nem
lése és egyebek megbosszulják magukat. Ren¬ kell a misztérium. Én a vallási érzelmeknek
des előadások alkalmával a közönség vagy ilyetén kiaknázását, a piaczon való árusítását,
kedvetlen, vagy elmarad. Eendes előadásokon elektromos fény mellett, jól rendezett taps¬
értsd a fűszer nélkülieket. Nem tudom, hánya¬ viharok kíséretében, rettenetes profanácziónak
dán vagyunk a Lipótvárosban a pornográfiá¬ érzem. El lehetünk rá készülve, hogy legköze¬
val. Nekünk úgy tetszik, napja leáldozóban. lebb kísérlet történik a mise szinrehozatalára.
Egészen bizonyos, hogy ha még nem vagyunk Miért nem? A misében úgyis drámai elem
ott, előbb-utóbb oda érünk, mert a pornográfia foglaltatik a község felelésében. A színházat,
lényegéhez tartozik, hogy önliczitáló és ez a mely nagyon is nem szent helyek közelébe
művelet sem mehet a végtelenig. Említésre¬ jutott, különben is meg kell tisztítani és a
méltó e tekintetben, hogy Reinhardt Hoffmanns- templomhoz közelebb vinni. Ha az melléke¬
thal siralmas Casanova-vígjátéka után, melyet sen jó üzlet is, annál jobb. De hátha az el¬
azelőtt mutatott be, most ugyancsak Hoffmanns- maradt hatóság azt majd nem engedi meg?
thal Jeíimwann-miszteriumát játszotta a halál A dolog nem könnyű, de Reinhardt oly talá¬
ő fenségének saját személyében való borzalmas lékony ! Nem lehetne-e inkább a Titanic-ot
megjelenésével. Az olasz vándorló-kereskedő, színre hozni ? Első fölvonás: A lakoma a
ha holmijáért tizszeres árt kért és végre meg¬ hajón, igazi pezsgővel, stb. Második fölvonás:
elégszik az igazi egyszeri árral, mentségül azt A jéghegy. Alles echte Nachahmung. Harma¬
mondja: Sí próba. Az ember mepróbálja. dik fölvonás: Halálhörgés, menekülés, a TitaReinhardt is megpróbálja. A Jedermann-t nagy¬ nic elmerülése. Negyedik fölvonás: A Carszerűen rendezte, bengáli fényekkel, egy csúf, pathia fölszedi a menekülteket. Lehet még
undok halál úrral, angyalokkal és egyet-kettőt folytatni is. Megindító részletek sem hiányoz¬
kivéve, hihetetlenül gyönge színészekkel. A misz¬ nak. Egyik házi iró majd megcsinálja.
tériumokkal a lipótvárosiak nem tudtak mit
A vigjátékcziklus vidámabb és becsületes.
kezdeni. A gazdag embert dőzsölései és bűnei
A
csizmadia mint kísérletet Szigetitől, me¬
virágjában elviszi a halál. Mikor halálát érzi,
mindenki elhagyja. Csak művei (vézna, bete¬ lyet nem nézhettünk meg, mellőzve, három
ges asszony képében) kisérnék a sírba, de estéről számolhatunk be, összesen négy darab¬
művei vajmi csekélyek; ekkor a Hit (szép ról, mert az egyik estén két darabot adtak:
fiatal leány alakjában) jő, megtéríti, megmenti Pathelin mestert és A bizalmatlant. Azután
a lelkét, melyért a hosszú farkú ördög hiába volt A nők az alkotmányban Tóth Kálmán¬
ugrándozik a színpadon. Hoffmannsthal nagy — tól és Sok hűhó semmiért Shakéspeare-tól.
csak a németnek van erre szava — Anempfin- Az első helyen említett két darabhoz Hevesi
der, mindenféle hangulatokat és érzéseket Sándor mondott fényes bevezetést, melyben
tud — nem érezni, hanem - - elképzelni és főleg a Commedia del'arte-műfajt ismertette a
nagy nyelvbéli művészettel kifejezni; Rein¬ közönséggel. Szigeti József darabját Vdradi
hardt meg nagy - - ismét kizárólagos német Antal vezette be azzal a kedves közvetetlenséggel és a személyes emlékek melegségével,

melylyel csak a magyar színészetnek ez, a
nagyszerű krónikása rendelkezik, ámbár Áb¬
rányi Emil Tóth Kálmánról szólva, vetekedett
vele a hang egyszerűségében és bensőségében.
Ábrányi is negyven évnél hosszabb idő óta
jelen volt minden jelentős színházi esemény¬
nél és a poéta bámuló szemével nézte, a mű¬
vész fogékonyságával élvezte őket. Ezek a
conference-ok valóban fényesen beváltak. Rá¬
kosi Jenő, Beöthy Zsolt, Sebestyén Károly és
Ruttkay György, Hevesi, Váradi, Ábrányi,
csupa sajátos hang, nyelv, fölfogás, sajátos¬
ságokban mindegyik értékes, kedves ráadás a
drámai élvezetre. Shakespeare darabját e sorok
írója vezette be. Az összes conference-okat kö¬
zölte a Budapesti Hírlap.
Valamennyi est között újság és különösség
dolgában a legérdekesebb az volt, melyen
Pathelin mestert és A bizalmatlant láttuk.
Mindkét előadást Hevesi Sándor nagy szak¬
értelemmel és szeretettel rendezte, bevezette,
ő tőle származik Pathelin fordítása (megjelent
a Magyar Könyvtárban) és A bizalmatlannak
szövege. Pathelin mestert eddig nem láttuk a
színpadon, Bécsben meg is bukott, nálunk
nagy hatást tett. Ha vidámságát nézem, akkor
bohózat a javából, ha a személyeket figyelem,
akkor kitűnően megfigyelt típusokat ismerek
meg, ha a kompozicziót. vizsgálom, elsőrendű
drámai tehetség jelenik meg előttem. Az az
ismeretlen szerző, ki e munkát a XV. század
második felében irta, nagyszerűen tudott mu¬
latni, személyeivel labdázni és a közönséget
mulattatni. Hogy egy apróságban annji élet
lehet, hihetetlennek látszik. Az első jelenet¬
ben Pathelin fiskális megjelenik a piaczon és
a boltostól hat rőf finom posztót vásárol.
A boltos ismeri a fiskálist, csak készpénz fejé¬
ben adja el a posztót. Pathelin kapzsiságánál
és falánkságánál fogja meg a boltost. Nem
alkuszik és minden jókat igér a boltosnak,
ha élj ő hozzá, most azonnal, a pénzért. Má¬
sodik jelenet, Pathelin lakásán. Pathelin jő a
posztóval. De mindjárt itt lesz a boltos, akkor
mi lesz ? Pathelin halálos betegnek tetteti ma¬
gát. De hisz az imént ott volt a boltodnál?
Az nem volt ő, az az ördög volt. Elképzel¬
hetik a jelenetet! Harmadik jelenet. A buta
boltost ravasz juhásza is csalja, lopja a juhait.

«A CSIZMADIA MINT KÍSÉRTET.» (SZIGETI JÓZSEF).
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Pathelin ki akarja húzni a juhászt a csává¬
ból és azt tanácsolja neki, hogy minden kér¬
désre csak annyit feleljen: beeee. Jő a bíró.
A boltos előadja panaszát; de egyszerre maga
előtt látván két ellenfelét, a juhászt és a fis¬
kálist, egészen meg- és belezavarodik, úgy
hogy a biró bolondnak tartja és elutasítja pa¬
naszával. Most már készen volnánk. Dehogy!
A fiskális kéri a juhásztól közvetítése díját,'
A juhász azt feleli: beeee! és elrohan. Mi
meg kaczagunk. Miért? És miért nem hábo¬
rodunk föl a boltos kudarczán? Azért, mert
a boltos se jobb a deákné vásznánál, azután
mert ép ezért az erkölcs kérdése ki van kap¬
csolva és a tiszta komikum dominál, végül
mert a komikai feszültség kitűnően van elő¬
készítve, fokozva és befejezéséhez juttatva.
Legvégül meg Rajnai igen mulatságos Pathe¬
lin volt, kicsapongó, jókedvű, és felesége is,
Vízvári Mariska, kötelességéhez híven kitar¬
tott mellette és támogatta. De az egész elő¬
adás igen jó volt.
Még újabb volt a Bizalmatlan, egy példá¬
nya a Commedia del'arte-nek a XVIII. század¬
ból. A C. d. a. tulajdonkép nem egyéb, mint
rögtönzött dráma, melynek alaprajza, vázlata
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adva van, de a szöveget maguk a szinészek
rögtönzik. Ennek a szövegét Lessing közli az összefüggése sem volt magával a darabbal. A
Entwürfe ungedruckter Lustspiele des italieni- C. d. a. is ily állandó alakokkal dolgozott. talmaB jókedv is kell hozzá, bohózatos lendü¬
schen Theaters a Theatr. Bibi. IV. Stückben Maga a bizalmatlan: Lclio; leánya Flaiiiinia. let és a közönségnek az a magatartása, mely
annyi, mintha maga is részt venne a játékban.
1758, (Hempel-féle kiadás XI. 1. 795 1.) ezen ez a szerelmes naiva, Pánin Ion is lix alak, itt Ebből persze sok hiányzott. Minthogy nem
a czímen Le défiant három felvonásban Ch.
__. Lelio öccse. Mártó a hű szerelmes, Violelte a igazi rögtönzés, annyi mint mai Ízléssel irt
An. Loypel-tol; először játszották 1718. jul. 10. szobacziczus, Arlequin Lelio hunczut inasa, régi komédia, a mi koczkázatos vállalat. De
Lessing franczia forrásokból merített, a mint Scapin is inas, az is hunczut, Picrrot Scapin a színészek kitettek magukért és jó rokokkó
általában csak a Parisban játszott ilynemü da¬ paraszt rokona (fehérre mázolt arczczal.) A leg¬ tónusban játszottak, majdnem úgy, mint a porraboknak tervrajzait adja. A Mercur közölte több név hires színész neve volt, ki az illető czellánbábuk, melyeket- drótokon mozgatnak.
őket, azután a Histoire des Théátres de Paris alakot megalkotta.
Főleg Gál Gyula volt stílszerü és kedves, Vástb. végül ki is osztották őket röpke lapra
Lelio férjhez akarja adni leányát, de Ma¬ riidi Aranka pedig igazi porczellánbaba volt,
nyomtatva a közönségnek, mint pl. most a riónak nem akarja adni, az tékozló. Mario mosolygó, kényes, ritmikus muzsikára tánczléMagyar színpad közli a «szövegeket.!) Magát a mégis belopózik lakásába s ott ő meg-Flami- pést lejtő. Nagy Ibolyka pompás Colombin;it
darabot Ch. A. Coypel szerzetté, a király «első nia örök hűséget esküsznek egymásnak. Lelio produkált, a többiek is igen jók voltak.
festője» a párisi festészeti- és szobrász akadé¬ senkiben sem bízik, de igen is bízik ScapinShakespeare Sok hűhó semmiért-je igen ked¬
miának igazgatója, szabad óráiban színműíró, ban, a ki neki a leánya számára férjül Pierrot ves fogadtatásra talált a Nemzeti Színházban.
a franczia és drámai tervezetek készítője az unokaöcscsét ajánlja, a kit falun nevelkedett Az a régi mese, hogy az ártatlan leányt el¬
olasz színpad számára. A szöveg, melyet Les¬ márkinak mutat be. De megtörténik, egyrészt, rágalmazzák vőlegénye előtt, a ki azután iga/i
sing közöl két lap, ebből kellett Hevesinek a hogy Mario megszökteti Flaminiát, másrészt, renaissance brutalitással az oltár előtt elta¬
szöveget készítenie, mert hiszem, hogy a szö¬ hogy minden kisül; Scapint elkergetik és Le¬ szítja, mire a leány elájul, holt számlm rnepv
veget nálunk mégis csak leírták és a színészek lio belenyugszik feánya házasságába. M«v\- és későbh mikor ártntliins!Í<rii kiderül, njr.-i
betanulták. Hogy azután ezzel a szöveggel mennyi alkalom van komikus hatásokra, köny- megjelenik - - a mai i/lésnek keveset monfl.
még szabadabban bántak és bánnak, mint a nyű elképzelni. Maga a bizalmatlan jó forrás, Shakespeare kora rajongott az ilyenekért. Nem
klasszikusokéval, valószínűnek tartom. Miért csak kár, hogy nagyon hasonlít Moliére Fös¬ igen tudom, miért nem szeretjük ezeket. Ma
respektálnák ép ezt a szöveget, mikor az ér¬ vényére, még pedig nem a maga javára. De a névtelen levelek több bajt okoznak, mint az
tékesebbel is szabad prédaként bánnak ?
ez útmutatást ad Moliére forrásaira, melyek ártatlan olvasó - - ha ugyan e tekintetben sok
A Comm. d. a. életföltétele, hogy a karak¬ közt a C. d. a. bőven buzogott, mint Lessing ártatlan van! — képzelné. Az ilyenek földerí¬
terek meg legyenek állapítva, különben a szí¬ is megjegyzi. A ravasz szolgát is Moliére tqlla téséhez ma is csodák vagy Sherlok Holmesek
nész rögtönzésének nincsen kellő alapja. A avatta irodalmivá. A szerelmes pár Ádám-Éva kellenek. A külömbség nem nagyon nagy. Szó¬
Com. d. a. hosszú fejlődésnek lehet az ered óta adva van. Pantalon is, a háziúr józan öcs- val nem tudom, miért vagyunk oly hűvösek
menye, melynek folyamán állandó karak¬ cse, elégszer található Moliére-ben. A buta ezek iránt. De a darabban van egy másik sze¬
termaszkok alakulnak ki; ezeket a közönség Pierrot alakját Hevesi conférence-a igen ta¬ relmes pár: Bencze és Beatrix, a kik restellik
ismeri, meghatározott várakozásokat fűz hoz¬ nulságosan magyarázza.
szerelmüket, a nő szeméremből, a férfi henzájuk és a színész is tudja, mit kelljen mon¬
Egészben az előadás igen érdekes volt, habár czegésből, ennélfogva rejtegetik, a szóharcz tüs¬
dania. A czirkuszból ismerjük a dummer kifogások is tehetők. A C. d. a.-nak igazi rög¬ kés mezét öltik, folyton veszekednek, végül
Augusztot, a ki ma is rögtönöz, Shakespeare tönzésnek kell lennie, a mihez nagy gyakor¬ pedig, mihelyt lehet, levetik a mezt és áten¬
előtt a clown is rögtönzött és rendesen semmi lat kell és a közönségnek is ráneveltsége. Ha- gedik magukat szerelmüknek. Ez a rész oly
bájos, kedves, finom, hogy a mai közönséget
is, mint annyi mást előtte, elragadta. A clownok is kitesznek magukért és végül oly jó kedv
terjedt el a nézőtéren, hogy akár bukfenczet
hányhattunk volna, ha lehetett volna. A vesze¬
kedő párt Pethes és Paulay Erzsi elragadóan
játszották.
Gyönge és feltámaszthatatlan darabnak bi¬
zonyult Tóth Kálmán műve: A nők az alkot¬
mányban. A becsvágyó uriasszony, ki férjét
képviselőség vállalására csábítja ; iparlovagok¬
nak felül, kik férjét is behálózzák és majd¬
nem tönkre teszik ; ki leányát ép az iparlo¬
vaghoz akarja erőltetni és végül nagyobb ká¬
rosodás nélkül kigyógyul elvakultságából—rend¬
kívül fakultnak tetszett, .bár Rákosi Szidi nagy
maesztriával játszotta. Meglehet, hogy mi vol¬
tunk kissé fásultak az elvirágzott virág hervadt
bájai iránt. Hiszen magunk se becsüljük túl
a magyar képviselőt, mégis rosszul esett, hogy
a szerző oly térbe helyezte, melyből először
a levegőt kiszivattyúzta, melyet azután minden
oldalról elzárt, hogy valahogy a világ képe ne
lássék benne. Levegő és perspektíva hiányzik
ennek a darabnak. Kisfaludy Károly bizony
óriás Tóth Kálmánhoz képest, habár a divat
Kisfaludy idejében nekünk primitívebbnek tet¬
szett. De ebben a primitivitásban igazi élet
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lüktet, Tóth Kálmán műve nagyon papirosszagú.
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l,ily kiirc-u l. r.-kával a zongora előtt uh,
a báró pedig •-M ben é» csendesen, de
•ririn-lláthiitólag udvarolt neki.
Lehetetlen pár volt. I.ily, a nagy mrédleány
egy kissé rossz arczbi/|.
lt-8 é« nyitott
szájúval, ki* fokaorrával, a min Bzeplök \oltak, egészen jelentéktel. n
olna,
h;i nem födte volna .izoglete, nagy koponyá¬
ját olyan n
-izdug tömegé H .s/ok.; hajnuk, a mi alatt mint egy ragyogó sátor alatt
iilt és lm HZ alakja rit-m l.-tr \n\nn i--.uk>.
kifogástalanul szép és tökéletes, izmos, mint
antik amazoné.
Kllenbon a kis lengyel báró rózsás volt,
tinóm, csaknem olyan mint egy hajadon. Szen¬
dén n»'-z»-tt. és olyan lágy hangon beszélt mint
egy gerle. A körmei < -lillogtak mint halvány
kis drágakövük és a ruhájából áradt, áradozott
valami kegyetlenül édes parfümé, a mitől az
ember s/inte elkábult.
végre a mi a leglényegesebb talán az
egész dologban: Lily azért jött Kómába, hogy
férjhez menjen, a báró pedig a/ért, hogy jel.-n
legyen, u hogy u hiigút férjbe/, adják, a ki
szintén ott lakott a penzióban egy nagy m -njével.
És a mi szintén fontos, és ide tartozik eh¬
hez a kis történetbe/: l,ily bármim-/ éves volt
és a báró huszonkettő.
Huszonkét éves — mondta Lily egy na¬
pon künn az erkelyen, mikor H deli nap gyö¬
nyörű áprilisi hévvel nigyogott a fejünkre lássa, maga iró, e/.t megérti, a mama a/onbun
sohasem fogja megértem, hogy hogyan t.
bet nekem egy huszonkét éves férfi. Azt mondja,
hiszen ez egy éretlen gyermek.

Kli il/t

nion-

ilom a mamának: nincs igazad mama! K/
épen HZ » kor, a mi nekem megfelel.
- JM maga hozzá akar menni:' kérdeztem

Lilyt.
Természetesen. IV n mama tudni sem
akar róla. Azt mondja: lengyel. \/. na:
kalandos dolog egy lengyelhez nöul menni.
Ks az ember végre nem is tudhat róla semmi
bizonyosat. Azt mondja, nagy földbirtokai vnii
nak. Hiszen lehet. I>e mama nem his/.i. () azt
mondja, az embereken megérzik hogy azok
igazán gnzdiigok-e vagy nem. Ks hogy ö a
bárón ezt a gazdagságszagot nem ér/i.
Talán azért, mert túlságosan parfümo/i
magát - • mondtam én.
-SH. ezt is annyira szeretem benne
mondta l.ily. Kn magam solnisrm Ims/nalok
kívül a ruhámon parfümöt. Hz a tiü pedig
illatozik, mint egy virág. Tudja, hogy néha, ha
előttem látom és latom, miiyen vékony, karCMI és linóm, kedvem volna fölkapni a 1.
gölx\ meglóbázni mint egy gyermeket és meIctenni a földre.
l.ily illusztrálásul kifcs/itette a két kar¬
ját éa nevetett.
— Lássa, jgy '.'
mondta és fölfelé n>
a levegőbe, mintha r<:\ki!i:\íin a ki- bárót tar¬
totta volna.
— Maga bolond
mondtam neki egylen.

Nem iga/, en okos vagyok. A mama
ugyan azt mondja, hogy ez pervei
nr.il. IV mit ért ahhoz a mama! (> olyan
mint egy tintnl leány és neki meg mind.
negyven éves férfiak imponálnak. De en most
harminc
a nyáron és én
bi'nnem, ho._
mondjam, egy kis anyni
vegyül mindebbe. Hu hiszi, lm nem :
i u ebben n tiiibau már a jövendő gyermekeiu> '
ni.
—- Maga egy radikális lény. Lily . . .
Kh. nem vagyok szentimentális.
'>>' soh
volium és nem is állna jó!
nekem. K-i van önnek a fiúnak egy m<>
luta. a mi engem egyszerűen
e l szereim
Melyik az a mozdulat?
•iik meg. A kabátja jobb zse¬
béhe nyúl és akkor a kabátját kissé .
••»»tjtt
a derekán megfeszül. Ez
wl s
.
í ".írnek n e m lehet ellentállni.

IRTA

ERDŐS

RENÉE.

bolondot tegzek.

A báró kijött HZ erkélyre és megállt előt¬
tünk. Egyetlen szál piros animona volt a
gomblynkában, mint egy kis piros csillag.
Belenyúlt a kabátja jobbzsebébe és egy
ki.—é előrerántotta, úgy hogy a kabát ráfeszült
a karcsú, nyúlánk derekára.
Mosolyogva néztem Lilyre, nzt várva, hogy
ő is nevessen.
De nem. Az ő arcza sápadt lett, belehara¬
pott a szájába és oly mélyen hajolt ki az er¬
kély rácsán, hogy azt hittem, leesik.
l.ily - mondtam neki — vigyázzon.
Kain nézett. Szinte megsajnáltam ebben a
pillanatban, de nem tudtam neki mit szólni,
fordultam és otthagytam őket, a minek
bizonyosan nagyon örültek.
Másnap délben Lily hozzám jött és bizal¬
mas örömmel súgta:
Ma délután kimegyünk Genzanóba ket¬
ten, csak ketten. Mama gyöngélkedik.
Sugárzott az örömtől és az omihegyén a
t/.eplök ragyogtak.
hélután Lily mamája behivatott a szoba
jába, hogy kipanaszkodja magát Lilyre. A báró
most már hivatalosan is im-i/kejte a kezét. De
még határozott valaszl nem kapott. A báró
sürgonyo/ott a mamájának, és az pár na}>
Illeg

VÁM.

A BÁRÓ.

Most m á r ijedten bámultam rá. Ez az .
leány valóban olyan félelmcs kis nuanceokon
r
. n-Imet
i fiú iránt, a m i
ilir
válna egy érett és sokat tapasztalt
asszonynak is.
í»e Lily - - mondtam m k i - magénál
igazán ütött az utol-.ó óra. H a férjhez nem
m e g y : nagy bajok jönnek.
mondom én a m a m á n a k mindég
De ő olyan >,n/.'>. N.-m akar magától elen¬
gedi
! i- mondtiim neki : Vi• •gyszer arra ébnd.-z fül, hogy valami

llllllxn

59.

T ok k e t t e n

lik M di
' * reméli, hogy a lin
anyja sem fogja helyeselni c/t a házasságot
ikkor az egész dolognak végét vetik.
IV azok kirándultak (renzatióba és mikor
hazajöttek este, tele voltak virággal, sárga
reketvevel t'S mindenfele erdei hogánesesal.
Lily kis eszkimó orra túlságos boldog volt
és a lehelete csak úgy sütött, a mint u fü¬
lembe súgta: Isteni délután volt.
A lin azonban csöndes volt és hallgatn<
\alami kis s/omoriiság Ült a szép arezán.
•\ettem, hogy nem \aesonizolt és hogy a
mikor Lilyre né/ett. valami kis gyáva ijedtség
re\cde,-.ett a szemeiben.
Vájjon mi történhetett ezek között
tűnődtem magamban.
••rá útim Lily bejött a szobámba és
he\\é|. összefüggéstelenül beszélni kezdett nz
erdi-rol, a virágokról, az imperiálról, a minek
a tetején utaztak, egy angol házaspárról, a ki
hozzájuk akart csatlakozni, de a ki elől megs/oktck e-i mindennek a vegén így szolt:
Kep/elje csak. hogy ez a gyermek \aloban egeszén gyermek meg. Tudja most
dűl voltunk végre, a mama nem zavart,
kikérdezhettem. Ez oly ártatlan, mint
tr/enhut
ány, a kit most hoztak ki a
zárdából. Nem megható ez °

M
Igen. engem meghatott, és annyira, hogy
ki som tudom mondani. ÉS hogy mennyire
milyen gyönyörű dolgo¬
kat mondott! Ott ültünk két fatönkön, az
ujebeii. Ez a két fatönk mintha csak
a szerelmesek kedvéért állt volna ott. Megberiik a jövőt, a jövőnket. En tüzetesen, ő
ábrándosán. Olyan szép volt ez így . . . De
ostoba inezidens történt
és ez mindent elrontott egy időre.
Hát tudja, csak ülünk és beszélgetünk
és nem vesszük észre, hogy a hátunk mögött
nkedik valaki, a ki egy pillanatban, se
beszéd, nagy. csnfondáros üvöltéssel
előre tör és leveri a kis lengyel fejéről a ka¬
lapot EB még hozzá megáll előttünk és vi¬
gyorogni kezd. 0 persze elpirul és zavartan

néz rám, én azonban t-gy pillanatig som vol¬
tam rest és nem is gondolkoztam sokat, ha¬
nem odaugrottam ahhoz a csavargóhoz,
valami tizenhat-tizennyolcz esztendős suhancz
lehetett, - megfogom a két vállát, lerántom
a földre és ott úgy elverem a napernyőmmel
és a kezemmel, de úgy, hogy a pofonok esítk
i'igy csattogtak rajta. És most már sir én rimánkodik : Signorina ! Signorina ! Ni bánt¬
son ! hagyjon békét Signorina ! Nem uknrtitm !
Véletlen volt! No és ekkor eleresztettem és
úgy els/uhult, mintha soha ott sem lett volna.
Ez szép! És ezalatt a báró mit csinált ?
- Ő? csak állt és a meglepetéstől mást
nem tudott mondani csak ezt: De az ég sze¬
relmére, mit csinál? Mit csinál?
- És aztán:'
- És aztán? Hát semmi. Tovább beszél¬
gettünk, de ő most már egy kicsit szomorú
volt. Nem tudom miért, és nem is akarta meg¬
mondani. Egész utón azért fakgattam. Azt
mondta, még nem alakult ki egészen lelkében
ennek a lehangoltságnak a természete. Hogy
holnap reggel, ha együtt megyünk a Forumra,
az utón meg fogja mondani.
l'e Lily és a báró soha sem mentek többet
együtt a Forumra.
Másnap reggel, még a reggeli előtt, Lily
pongyolában rohan be hozzám egy nyitott le¬
véllel. A levelet a báró irta és egy búcsúlevél
volt, minthogy ő, mikor még a penzió javá¬
ban aludt, reggel hat órahor elutazott, meg¬
hagyva bugának, hogy fizesse ki a számláját.
Lily sápadt volt a felindulástól, a váratlan
fölfedezéstől és jelentős mozdulattal nyomta
kezembe a levelet. Francziául volt írva és sok
kedves helyesírási hibával. Szórói-szóra az állt
benne: Ma ebére Lily, én elutazom, mert
azok után, a mik tegnap a genzanói erdőben
történtek, érzem, hogy nem vagyok méltó ma¬
gához és hogy maga megvetés nélkül én reám
ezután ín ín nézhet. Engem az a dőlő
az eidobén nagyon meglepett és nem tudtam
az éNö pillanatban mit cselekedni, de ha tud¬
tam Aolna, sem cselekedtem volna azt, a mit
maga, mert nem vagyok ngns/iv te
Maga bizonyosan hozzá teszi gondolatban, hogy
a föld leggyáváhb embere vagyok. De látja,
ebben nem volna igaza. Mert én a mi erdeinkben napokon át egyedül vadászom medvékre
él már sok veszedelmes kalandom volt veink.
De oly friss lélekjeleiih;tem. mint magának \o|t
tegnap, nincs és nem is lesz soha. Maga mint
egy dijbirkozó olyan erős és én félek, hogy
maga mellett mindég védelemre szorulm k ez engem megalázna és férfiúi önérzeteméi
aláásná. Azért megyek el. Pedig szerétéin, na¬
gyon szeretem, de mi lengyel férfiak nem ma¬
radunk olyan asszony mellett, a ki
lealázó helyzetben látott bennünket. Bocsásson
meg és feledjen el. Alfréd.
- Nos, mit szól ehhez a levélhez? keni
Lily és az orrán rajta volt egész észak min¬
den szomorúsága.
Perek levél - mondtam én, igen derék
levél. Ez a karcsú tiú mégis csak ember a
talpán.
A mama azt mondja: egy közönséges
kalandor, egy lengyel, egy sehonnai. En pe¬
dig azt mondom, hogy egy ostoba gyermek.
Egy ostoba, ostoba, ostoba... A sok «ostobainogott a könnyek most szaporán hulltak e
Lily így folytatta.
Minden férfi ostoba, és nem értik
miért szeretjük őket. Hiszen nekem épen
volt kedves, így, ilyen gyámoltalanul. Nekem
épen azért tetszett, mert ilyen. Én a cselédje
lettem volna szívesen. Kát hordtam volna haza
az ő erdejéből, a hol ő medvékre vadászik.
Hiszen én épen azért voltam belebolondulva.
mert olyan finom, kényes, és törékeny mint
egy zárdaszűz. Hát miért ment el a buta?
Miért ment el? Miért ment el?
És Lily kék virágos fésülőköpenyében le¬
ült a di van óm rá és oly komolyan sírt, hogy
én majd megfulladtam" a visszatartott neve¬
téstől.

HÖLGYEK A NAGY TRIBŰN LÉPCSŐJÉN

GRÓF TELEKI LÁSZLÓ, A NYERTES LÓ GAZDÁJA

RASCAL, A KIRÁLY-DÍJ NYERTESE

A KIRÁLY-DÍJ A BUDAPESTI LÓVERSENYEN. —
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MAGYAR SÁTOR EGY LONDONI JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁRON.
Május 1-én és 2-án egy igen kedves és elő¬
kelő hülgy ismerősünk: Miss Janotha (a né¬
met császári udvar zongoraművésznője, kit az
angol udvar is kitüntetésekkel halmozott el)
szívességéből alkalmunk volt London s tán
Anglia legelőkelőbb és legtevékenyebb egye¬
sületének «Girl's Realm Guild»-nek két na¬
pos bazárján közreműködnünk és így bepil¬
lantást szerezni e nagy város úri közönségé¬
nek a jótékonyság terén teljesített működé¬
sébe.
A fenti czím alatt egy nagyszabású egyesü¬
let értendő, melynek elnöke Mary királyné, véd¬
nökei vagy tiz herczeg és herczegnő, vagy 200
arisztokrata hölgy, - - tagjainak száma több
10,000-re rúg. Czélja szegény leányokat kere¬
sethez juttatni, műveltségüket fejleszteni, kiházasitani és minden tekintetben megóvni.
Az egyesület mulatságain, bazárjain London
krémje siet a jótékonyság oltárain kellemes
szórakozások közben áldozatát meghozni.
Idei bazárjuknak czime : Basaar of Manynations : több nemzet bazárja. No de volt is
itt minden nemzet szebbnél-szebb viseletben
képviselve, még magyar is, — egy sokkal na¬
gyobb teremben, mint a mi vigadónk nagy terme.
Ez a terem régi angol városka piaczává volt
átváltoztatva. 25 egyemeletes házikó állott itt
körben, a középen sátrak, kőkút stb. A terem
bejárata egy-egy ódon kapu, a kapualjban pénz¬
tárosok, mint régi hajdúk adták a belépti-jegyeket.
Minden házikó eleje bazár és minden bazár
egy-egy nemzetet képvisel, előkelő mágnás¬
hölgyek, különösen szép lányok vagy huszanharminczan szebbnél-szebb kosztümökben állot¬
tak előttük, illetve bennök. Volt itt franczia (XV.
Lajos), ó-német, holland, török, svéd, spanyol,
ó-görög, skót, ír, wels, svájczi, arab, indiai,
tálján, dán, egyiptomi stb. stb.
' A mi házunk ormán a «/o szerencse sát¬
rán* (Good luck stoll) nagy magyar lobogó
jelezte, hogy itt magyarok is vannak. Bent ült
feleségem, ki magyar czigányasszonynak volt
öltözve és kártyát vetett valódi czigány-kartyával. Annyian jöttek hozzá, hogy Pesten még
a legnevesebb orvos is megirigyelte volna klien¬
túráját, pedig nem is igen olcsón adta a szép
jövendőt: 10 silling egyszeri vetés (12 kor). A
sátor főékessége egy óriás fekete kandúr (GO
cm. hosszú, 40 cm. magas) Miss Janotha Londonszerte híres «Prince White Heather»-je,
kinek érintése szerencsét hoz, minden simogatásért egy sillinget fizettek, a mi egész jó

Királyfalvyné kártyát vet a magyar sátorban.

üzletnek bizonyult. Jellemző az angolok babo¬
nás természetére, hogy a mi sátrunk volt a
legfrekventáltabb és mi adhattuk majdnem a
legnagyobb összeget, pedig csak értéktelen sze¬
rencse-tárgyakat, talizmánokat árultunk.
Én ugyan vázlatokat csináltam, de szintén
«Good liick sketch» név alatt hirdettük azokat.
A szép szőke Ladyk egymásután jöttek hoz¬
zám, hogy őket és kosztümjöket lerajzoljam,
vagy aquarell-vázlatban megörökítsem és így
tekintélyes összeget juttattam a nemes czél
számára.
Minden vázlatra rá kellett írnom valamit
magyarul, - - úgy kívánták. Érdekes, hogy so¬
kan «éljen! éljen !» kiáltással üdvözölték sát¬
runkat, nem tudom, hol tanulták és még ér¬
dekesebb, hogy a nehezen lelkesedő angol la-

dyk lelkesen beszéltek nemzetünkről, művé¬
szetünkről, irodalmunkról, több-kevesebb tájé¬
kozottsággal. Kgy öreg lord sokáig politizált
velem és mondhatom, a magyarok iránt nagy
rokonszenvet tanúsított. Még a régi nemzedék¬
ből való ember, annak idején hallotta Kossuth
Lajost szónokolni Londonban s oly nagy hév¬
vel és lelkesedéssel beszélt róla és általában
nemzetünk történetéről, hogy meghatva búcsúz¬
tam el tőle, mikor távozott.
Velünk szemben hajporos, kényes mosolygású rokokó-dámák drága brokátos ruhákban
ülnek, állnak sátrukban, mely telve van a le»kecsesebb franczia csecsebecsékkel. (Itt Lon¬
donban a párizsi dolgokat 1 ártják előkelőnek.)
Most meg a termen keresztül száguld egy
rémes tömeg: vagy 20 tollas indián, gyöngyö¬
ket és etnographiai tárgyakat árulnak, majd
a bájos hollandi-lánykák csipkékkel karjukon,
aztán lenge fátyolokban egy csoport török¬
perzsa háremhölgy kecsesei teli tánczot lejtve
kínálják szép hímzésüket. A gazdag ladyk pe¬
dig csak úgy szórják a pénzt.
Közbe-közbe megszólal a csengettyű (jobban
mondva harang) a terem közepén, hol magas
kőbástyáról a rendező-titkár bejelenti, hogy a
konczert-teremben most ez, vagy az a konczert, szinelöadás, tánczmutatvány vagy egyéb
kezdődik. Az emberek százai sietnek a jegy¬
pénztárhoz.
Miss Janotha első nap lépett föl zongorái
játékával, saját szerzeményét adta elő. Óriás¬
siker ! Én elkértem fotográfiáját a «V. Ujs.»
számára, ő készséggel tett eleget kérésemnek
és autogrammal látta el azt, megigéríe, hogy
ha csak ideje engedi, fölkeresi szép fővá¬
rosunkat, melyről oly sok szépet hallott már.
A konczertek alatt nPrince White Heather»
ez az okos szép kandúr tányérozott és hallat¬
lan összegeket szedett be a jótékonyság szá¬
mára.
De híres is ám itt a babonás London¬
ban. Van róla egy csomó üzlet, szappan, par¬
füm, kalap, czipő stb. stb. elnevezve. E uapokban megjelenik két kötetre szóló autobiografiája, egy kiváló iró tollából.
Jellemző a londonira, hogy a míg az üzlet
terén hidegen számító realista, magánéletben
épp oly babonás és talán a jótékonyságot is
babonából teszi. Ezt különösen a hölgyekről
írhatom, mert e föltevesemet látszik erősíteni
sátrunk nagy jövedelme.

A Múzsák a könyves sátorból.

Miss Janotha autogrammos arczképe.

Királyf'alvy

Károly.

-f*
A bazár egy részlete, az előtérben indián asszony guggol.
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AZ ERNST-MÚZEUM ÉS SZINYEI-MERSE PÁL KIÁLLÍTÁSA.
A budapesti gyűjtők szépen meggyarapodott kiállítást is nyitottak meg a hozzá taríozo ki¬
társaságában egészen külön helyet' foglalt el állítási helyiségekben. SzttM/ei-Afmfl Pál mű¬
Ernst Lajos. Egy buzgó, jó szándékkal teli, veiből látunk itt egy szép gyűjteményt, a min¬
aránylag még fiatal ember, a kiben úgyszólván denkor aktuális és most, kiráUi kitüntetése
még gyermekkorában támadt fel a gyűjtő-szen¬ alkalmával még inkább aktuálissá lett mester
vedély és már akkor is abban az irányban, a fejlődését tanulságosan feltünteti- régibb ké¬
mely aztán egész gyűjtésének fokozott jelentő¬ peiből és új alkotásaiból.
séget volt adandó. Ern&t Lajos gyűjtésének
Ei-iist Lajos múzeuma kiállításainak soro¬
köre a magyar történelem: kizárólag olyan zatát azzal a művésszel kezdi meg, kinek neve
rajzokat, festményeket, egyéb műtárgyakat és az újabbkori magyar festészetnek mintegy szim¬
régiségeket gyűjt, a melyek a magyar történe¬ bólumává vált. Egyaránt eszünkbe jutott Szi¬
lem, művészet és irodalom nagy eseményeire nyei-Merse Pál, ha az úttörés kezdeteiről be¬
és alakjaira vonatkoznak s ezzel gyűjteménye széltünk s ha a magyar képzőművészet legna¬
mintegy kiegészítő részévé lesz a történelmi gyobb eredményeinek megállapításáról volt szó.
képcsarnok s más közintézetek gyűjteményeinek.
Szinyei-Merse Pál a magyar felvidék fes
A legélesebben az választja el Ernst Lajost tője. Nem a nagy hegységeké, hanem azé a
a többi gyűjtőktől, hogy ő nem zárja el a maga lágyhajlású dombokkal változatossá váló ma¬
fáradozásának eredményéi egy magánlakásban, gyar felvidéké, melynek Mikszáth volt a köl¬
a hol csak a tulajdonos és kiválasztottjai fér¬ tője. Erdőtarkította tájakon pihent meg szeme,
hetnek hozzá--- ez a modern gyűjtődivatnak hol pókhasu dombokhoz elnyúlva simulnak vi¬
egy ártalmas oldala, a mely óriási kultur-ér- rágokkal telehintett zöldelő rétek. Egy-egy bo¬
tékeket von el hivatásuktól, az emberek töme¬ kor el-el maradozik az erdőből a mezőn, hogy
geit megtermékenyítő hatástól - - nem csinál annál sötétebben üssön el annak sárgálló zöld¬
belőle magánügyet, hanem megnyitja a nagy¬ jétől. Mély árkok fenekére kékellő árnyékok
közönség számára, meghív oda mindenkit.
borulnak, míg a napsütötte dombparton a barA Nagymező-utcza egyik bérházának emele¬ nuló és aranyossá sárguló bokrok már a kö¬
tén van kiállítva a gyűjtemény, melyet szak¬ zelgő őszt jelentik. Az égről a vándorló,
emberek és érdeklődők már rég ismertek és csillogó felhők derülten tekintenek alá, hogy
megbecsültek. Lapunk már 1898-ban foglal¬ még mélyebbé, még végtelenebbé tegyék az
kozott vele egy közleményben s az azóta meg¬ égbolt kékségét. Mindenfelé színek, a legvál¬
jelent illusztrált magyar történeti munkákban tozatosabb árnyalatokban, ezerféle zöld, a legminduntalan találkozhattunk egyes érdekes da¬ halványabbtól a legsötétebbig, a legsárgábbtól
rabjaival. Azóta is folyton bővült, gyarapodott a legkékebbig. Ezt a színgazdagság' t Szinyei
s most muzeumszerüen elhelyezve és elren¬ a felvidéken szíttá magába és mindig megma¬
radt hű bámulójának. Teljesen bele élte magát
dezve tizennégy termet tölt be.
ennek a vidéknek életébe, sőt rossz is a kife¬
A múzeumban, mely időszaki műkiállítások
jezés, mert nem is kellett magát beleélni, mert
számára való kiállítási helyiségekkel is meg
egy volt vele mindig. Nem járt sohasem ide¬
van toldva, legelőször is a berendezésnek mű¬ gen tájak és izgalomkeltő impressziók után, tel¬
vészi dísze lep meg. Márványlépcső vezet fel, jesen és kizárólagosan a maga talajában, a
melynek tervezése Lechner Ödön mesteri rajzón¬ szülőföldje életében gyökerezett. De azt az¬
jára vall, a nap Rip\>l Rónai József egy rend¬ után át is élte, meg is látta és úgy örökítette
kívül szép üveg festményének színein át vetődik meg, hogy teljesen eltűnni látszott a művé¬
be a múzeum halijába s a termek falait Falus szete mögött, pedig minden lelket bele tudta
Elek tervei szerint készült élénk, kellemes, ma¬ önteni, hogy elénk varázsolja az ő természeti
gyaros ízű fali festés borítja. A múzeum egyes világának tündérmeseszerfi mélységűvé vará¬
tárgyai is Ízléssel és dekoratív szándékkal van¬ zsolt életét. És az a lélek, melyet ő képeibe
nak elhelyezve, gazdag faragása régi keretek, szép lehellt, a magyar felvidéki táj életéből sarjadmüvű antik szekrények és egyéb berendezési tár¬ zott ki s ezért látta meg annak minden rejtett tit¬
gyak figyelmeztetnek arra, hogy a kiállított tár¬ kos szépséget, azért tudta kiemelni belőle mind¬
gyakat a szerető kegyelet gyűjtötte össze azzal a azt, miről néha észre sem veszi a szabadbanéző
szándékkal, hogy hasonló kegyeletet ébreszszen szem, hogy belőle fakadt gyönyörűsége.
velük..
Vannak a felvidéken is szórnom napok, van¬
A gyűjtemény legfontosabb és leginkább ki¬
emelkedő része elsősorban Székeli/ Bertalan nak ott is viharok, köd, pára, eső ott is elta¬
képeinek és vázlatainak egy meglepően becses karják az ég derűjét. De Szinyei nem ezt a
csoportja, közte a nagy művész néhány'ismert felvidéket szerette meg, az ő ideje a tavasz, a
nagy festményének rendkívül jellemző s ma¬ nyár, a kora ősz a színek csillogásának ideje,
gukban is nagy művészi értékű vázlatai, nagy¬ a lélek derültségének napjai. Midőn mély távszámú noha végre nem
hajtott terv, ötlet, rajz —
továbbá ' Munkácsy és
más kiváló művészek né¬
hány kisebb műve s egy
sorozat modern és ré¬
gebbi magyar művészek
önarczképeiből.Másik na¬
gyon becses csoport a Pe¬
tőfi-gyűjtemény, melynek
zömét Orlai Petrics Soma
Petőfi-festményei adják,
de más magyar művé¬
szek Petőfi-illusztrácziói,
arczképei, a levelek szép
sorozata is hozzájárulnak
érdekességéhez.
A gyűjtemény anyaga
különben a legtermésze¬
tesebb beosztásban, idő¬
beli csoportosításban van
összeállítva, a vezérek
korán kezdődőleg, a leg¬
újabb időkig. Az utolsó
termekben csoportosul¬
nak a zenészekre, szín¬
művészekre, a magyar
írókra vonatkozó képek,
öagyobbára festmények
és kézirajzok.
A múzeum megnyitá¬
SZINTEI-MERSE PÁL ASZTALTÁRSASÁGÁVAL A JAPÁN-KÁVÉHÁZ TERRASZÁN.
sával kapcsolatban kép-

latokat adnak a távolban enyhén vonuló ké
kellő begysorok, midőn fényben és larkálló
színekben fürdili a napsütötte előtér.
Mint minden igazán nagy művészet, 8aiDyeió is közvetlenül, egyszerre fakadt Nem
előzték meg a bizonytalan vajúdásnak és ké
mek küzdelmes évei Nem jártok vele
gondolkodáson alapuló fejlőrések, hí m tel
jesen ösztönszerű volt. Nem követett senkit,
inert kezdettől fogva DSak önmagát akarta ki
fejezni. J>e mivel ogy nagy mővóaztehetség
lelki gazdagságát nyújtotta s mivel nem a
múltnak és másoknak, hanem a maga korónak és önmagának lelki életét és világban
gyönyörködéséi elte. olyan alkotásokkal aján
dékozta meg nemzetét, melyek ha hosszú ideig
féireismertan is, a jövőnek éltek. Egy aj for
máját találta meg a természet-ábrázolásnak is,
akkor, midőn nemcsak nálunk, de külföl
dön sem volt még hire az új küzdelmek
nek, midőn még csalhatatlan igazságként hir
dették, hogy a zöld szin a tájképeken kelle
metlen és veszedelmes, midőn a napfény erő
teljes poezise teljesen száműzve volt a művé
szetből, a midőn szinek tarkaságában még bűn
volt gyönyörködni. Szinyei nem riadt vissza
attól, hogy azt fesse meg, a mit ő szépnek lá
tott s így egyik első képviselője lett az euró
pai művészetben azoknak a nagy művészek
nek, kik a XIX. század természetsóvárgó em
berének érzékelési módját művészi formába
tudták önteni. Művészete az utolsó eszten
dőkben diadalmasan járta meg a külföldet.
Készségesen elismerték róla mindenütt, hogy
teljes könnyedséggel bikerült neki már első
nagy alkotábában, a Majálisban is megfesteni
a természet s az embernek együttesét. Vagy a
táj, vagy az emberi alakok, de valamelyik
mindig rövidséget szenvedett addig az ábrázo
lásokon, de a Majális már olyan kép volt, hol
e keltőt nem lehetett egymástól elválasztani.
A modern természetmegérzés és vágyakozás
ösztönözte azután a Pacsirta megfestésén), arra
az alkotásra, melybe ennek a hangulatnak só
várgó szimbolikáját teljesen bele tudta önteni.
Az Eriist-muzeiimbnn rendezett kiállításá
nak számos képe mind, egy kezdettől fogva
nagy arányokban kialakult egyéniséget mutat.
Nem igen lehet sem fejlődésről, sem gazdago
dásról beszélni Szinyeinél, minden képe ugyan
azon nagy lulajdonságokat mutatja. Termé
szetesen mindig változó és megújhodó mű
vészeti ötletekkel, más és más thémákkal va
riálva, de mindig ugyanazt a magától értetődést,
ugyanazt a festést elfeledtető festést találjuk
képein. A tárgyak kezelésében is talán csak
annyiban állt be változás, hogy az élettel
érzésének felkeltésére pályája derekán s
azóta is mindig kevesebb
szer használt fel emberi
alakokat, meri azok nél
kül is tudott életet lehellni képeibe.

-

A legkevésbbé válto
zott meg azonban derült
világbetekintése. Ugyan
avval a természetes, vi
dám, mindent megértő
és mindennek örülni tudó
mosollyal áll a maga
világa felett, mint pá
lyája kezdetén és ugyan
azzal a könnyedséggel
siklik át minden oly ne
hézségen, mely mások
ból csak küzdelmes órák
eredményeként váltana
ki az ö alkotásaihoz fel
nem érő jelentőségű ered
ményeket.
A ki így fest és a ki
ily magosán áll a hét
köznap küzdelmei felett,
nem is lehet más, mint
a mi Szinyei-Merse min
dig volt is, a jövőbe te
kintő küzdelmek és ő
lelki fiatalság megérta
barátja és elnéző párt
Jelfy Gyula fölvételei fogója.
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A PETŐFI-SZOBA.

A SZINYEI-KIÁLLITAS EGY TERME.

AZ ERNST-MÚZEUM BEJÁRATA.

AZ ERNST-MUZEUM EGY RÉSZLETE.

(A nlárványpadokat Lechner Ödön, a többi díszítőmunkát Falra
Elek tervezte.)

A PACSIRTA.

A SZÍNÉSZEK TERME AZ ERNST-MUZEUMBAN.

SZÍNES ABLAK, RIPPL RÓNAI JÓZSEF MŰVE.

AZ ERNST-MUZEUM ÉS
A MÚZEUM EGY ZUGA.

A MÚZEUM HALLJA.

KIÁLLÍTÁSA. -

Balogh Bodolf fölvételei.
A SZINYEI KIÁLLÍTÁS EGY TERME.
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Bárczy polgármester és Rostron, a Karpathia kapitánya.
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A KARPATHIA LEGÉNYSÉGÉNEK FOOTBALL-MÉRKŐZÉSE A MAGYAR TESTGYAKOKLÓK KÖBÉVEL.

GOETHE A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN.
Az Akadémia Goethe-szobája érdekes kincs¬
csel gazdagodott a minap. Megszerezte a me¬
chanikai másolatát egy levélnek, mely Goethét
közelebb hozza hozzánk s dokumentálja a nagy
szellemnek nem is jelentéktelen szerepét a
II. József-korabeli magyar történelemben. Ezt
a levelet Goethe 1789 deczember 6-ikán irta,
•mint Károly Ágost szász-weimári nagyherczeg
államminisztere. A weimári nagyherczegi ud¬
vari levéltárban akadt reá Wertheimer Ede s
ő tette közzé hét vagy nyolcz évvel ezelőtt a
Goethe-tudósok szűkebb körének szánt bécsi
Goethe- évkönyvben.
Ez a Goethe-levél Károly Ágost szászweimári nagyherczegnek, Goethe fejedelmének
17Si)-iki magyar király-jelöltségével kapcsola¬
tos. E jelöltség története ismeretes a nemzet
e küzdelmes korának történetéből. II. József
császár uralkodásának utolsó éveiben a ma¬
gyar főúri ellenzék meg akarta fosztani trón¬
jától Mária Terézia fiát s a magyar királyi
koronát titkon felajánlotta II. Frigyes Vilmos
porosz királynak. Ez a maga részéről nem
fogadta el a jelöltséget, hanem minisztere,
Bischoffwerder által, a magyar trónra leg¬
alkalmasabb jelöltül Károly Ágost szászweimári nagyherczeget ajánlotta a karok és
rendek megbizottainak. Tudjuk a históriából,
hogy Károly Ágost nem fogadta el a magyar
trónra való jelöltséget; de hogy Weimárban
és Berlinben jó ideig igen komolyan foglal¬
koztak azzal az eshetőséggel, hogy Goethe
fejedelme legyen Magyarország királya, azt
csak a weimári udvari levéltár újabban föl¬
fedezett okmányaiból tudtuk meg s legfőbb¬
képen Goethének abból a leveléből, a melylyel ép most gazdagította gyűjteményét az
Akadémia Goethe-szobája.
Wertheimer tanár a weimári levéltár anya¬
gából megállapította, hogy a közvetítő Porosz¬
ország és Magyarország közt ez ügyben egy
bizonyos Hompesch báró volt, ki az osztrák
hadseregben szerzett nagy érdemeiért és ma¬
gyar hazafiságáért megkapta a magyar indigenátust. Az érintkezést azután a porosz király
és Károly Ágost herczeg közt Bischoffwerder
porosz miniszter közvetítette, de a nagyher¬
czeg, mint később majd kitűnik, közvetlenül
is érintkezett a karok és rendek megbizottjával.
Hompesch báró ez ügygyei kapcsolatosan
legelőbb 1787 és 1788 telén járt Berlinben s
akkor szerezte meg összeköttetését Hertzberg
gróf porosz miniszterrel és Károly Ágost nagyherczeggel. Utóbb Bécsbe utazott, mert érint¬
kezésbe kellett lépnie Jacobi báróval, a bécsi
porosz követtel, de egy elfogott leveléből, me¬
lyet Budáról irt a testvéröcscsének, az osztrák
rendőrminiszter már előre tudta, mi járatban
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van, el is fogatta, mihelyt Bécsbe érkezett. hetőleg méltányolni fogja kegyelmed, ha ily
Utóbb, bizonyítékok hiánya miatt, mégis sza¬ körülmények közt megismétlem azt, a mire
badon bocsátották, de örökre kitiltották Ma¬ már utaltam legutóbbi levelemben is, tudni¬
gyarország és Ausztria területéről. Berlinbe illik, hogy ez idő szerint nem érzem arra
ment, hol Frigyes Vilmos király porosz szol¬ indíttatva magam, hogy az ez ügy körül fel¬
gálatba fogadta s kinevezte hadsegédévé, de merülő tervben részt kivánjak a magam szá¬
egyben megbizta, hogy tartsa fenn összekötte¬ mára is. A magam részéről mást nem vélhe¬
téseit továbbra is a magyar elégedetlenekkel. tek, mint azt, hogy be kell várni azt az idő¬
A magyar főúri 'ellenzék, melynek most egy pontot, midőn megjelennek Magyarországon a
második képviselője, egy bizonyos Beck vagy győztes porosz fegyverek, a midőn közvetle¬
Bekk báró is megjelent a porosz királynál, nül meg lehet ismerkedni a nemzet szándé¬
azt kívánta, hogy Poroszország indítsa meg a kaival és tapasztalást lehet szerezni óhajtásai¬
háborút Ausztria ellen és küldjön egy had¬ ról ; addig mindenesetre koczkázatos dolog
testet a magyar határra, így szerezze meg az volna bármiben is megállapodni, s nagyon is
ügyru'lí a nemzet bizalmát. A porosz király mélyen bocsátkozni bele egy kellő hitelesség
ezt meg is Ígérte, azzal a kikötéssel, hogy a nélkül fellépő ajánlatba. Egyébként nem kívá¬
nemzet elfogadja a weimári nagyherczeg trón¬ nom tagadásba venni, hogy érzésem szerint
általánosságban ezeknek a H-fóle nyilatkoza¬
jelöltségét.
A nagyherczeget mélyen meghatotta Frigyes toknak is megvan az az értékük, hogy újabb
Vilmos király bizalma s levelében azt irja bizonyítékot szolgáltatnak számunkra arról az
Bischoffwerder porosz miniszternek, hogy nincs elégületlenségről és arról a titkos forrongás¬
hőbb óhajtása, mint megfelelni a belé helye¬ ról, mely érezteti hatását az összes császári
zett bizalomnak. Mindenesetre óv a közvetítő tartományokban. A brabantiak sikerei új bá¬
urakban való túlságos bizalomtól s megjegyzi, torságot öntenek a többi elégedetlenbe, s ha
hogy ez a sürgős királykeresés erősen emlé¬ a török továbbra is dolgot ad a két császári
kezteti annak a szerencsétlen pfalzi választó¬ udvarnak, a külügyi helyzetet bizonyára nem
fejedelemnek a történetére, kit Csehországban lehetne kedvezőbbnek tartani, mint ez idő sze¬
a téli király nevével ruháztak fel. Ezt a leve¬ rint. A megrendült és meggyöngített s ural¬
let, valamint a többit is természetesen Goethe kodójának betegsége miatt kétségbeejtő hely¬
államminiszter konczipiálta meg. A következő zetbe jutott osztrák állam bajosan lesz képes
levél közli Bischoffwerderrel, hogy a herczeg ellentállni egy eleven, jól szervezett hatalom¬
további megbeszélést is folytatott «ez érdekes nak s óz esetben bizonyára lehetne szó oly
matériáról» s a további tárgyalást a jövő ta¬ szándékok megvalósításáról, melyek némi idő¬
vaszra helyezte kilátásba, de jobban szeretné, vel ezelőtt mindenesetre jóval távolabb álló¬
ha inkább Potsdamban történnék meg s nem nak mutatkozhattak. A jelen pillanat egyike
Berlinben. Hompeschben váltig bizalmatlan- volna a legalkalmasabb pillanatoknak, de ke¬
kodott a nagyherczeg. Egy későbbi levelében gyelmed jobban ítélheti, meg, mint én, vájjon
figyelmezteti is a porosz minisztert ez úr fe¬ odahaza készen áll-e minden, hogy nyugodt
csegő természetére s fültanukra hivatkozva lélekkel ki lehessen állni a síkra és hogy az
mondja, hogy Bécsben is fecsegésével keverte osztrák ház ez idő szerint való külső és belső
ellenségei hajlandók-e kitartással folytatni opebajba magát.
rácziójukat; mert persze ha a török kapható
Károly Ágost nagyherczeg nem küzdhette volna a békére, keveset lehetne remélni a ma¬
le bizalmatlanságát s tizenhét nappal a leg¬ gyaroktól is, s a két egyesült császári hata¬
utóbb említett levele után irta a porosz mi¬ lomnak mindenesetre volna elég ereje a porosz
niszternek az alább következő levelet, úgy lát¬ hatalom ellensúlyozására. Felfogásomnak, me¬
szik, az utolsót a magyar királyjelöltsége dol¬ lyet tartózkodás nélkül közlök önnel, mint
gában váltott levelek között. Ez a levél is tudhatja, inkább a politikai helyzet általános
Goethe tollából ered s ennek fakszimiléjét sze¬ ismerete, semmint a fenforgó ügyről szerzett
rezte meg most a budapesti Goethe-szoba.
pontosabb értesülés ad irányt, s ennélfogva
(•Beszéltem újólag s kimerítően H-val (Hom- kegyelmed alkotbat róla legjobban Ítéletet, s
peschsel) - - így szól a levél - - s igyekeztem a mennyiben természetesnek találja, fel is
alapos tájékoztatást szerezni arra nézve, hogy használhatja azt.»
mennyiben lehet hitelt adni előadásának s
minő bizalommal lehetne építni szavára; de
Tudjuk, hogy II. József császár trónfosztá¬
őszintén be kell vallanom, hogy állításai na¬ sáról ezután már alig esett szó Magyarorszá¬
gyon merészeknek és nagyon bizonytalanoknak gon, mert a császár, megrettenve a nemzet
tűnnek fel előttem, mert sem a dologban vele izgalmától, megígérte, hogy mihelyt meggyó¬
együtt részes jelentékeny emberekről hirt nem gyul, összehívja az országgyűlést, a következő
adhatott, sem pedig arról, hogy alaposan át¬ évben pedig, rövid idővel halála előtt, vissza¬
gondolt és foganatba vett tervről volna szó, vonta alkotmánysértő rendeleteit s helyreállí¬
meggyőzni nem volt képes. Ennélfogva remél¬ totta az alkotmányt.

AZ AUGUSZTA TÜDŐBETEG-SZANATORIUM JAVÁRA RENDEZETT KERT ÜNNEPELY A VÁROSLIGETI GERBEAUD-PAVILLONBAN.
Hormicskó

rajza.

401

402

20. 82AM. 1912. 59.

-rtLÍAlí.

vésve és aranyozva a homlokzat, miat egy mány bizonyára mellőzhetetlen annak, a ki
pagoda és erős ellentétben állott a japán ács¬ igazi barátságba akar jutni egy tanul, Idiinai
A CSATA.
(Folytatás.)
munka egyszerűségével. A három lámpás 13, a emberrel.
Regíny. — Irta Claude Farrére.
Cseu-Pé-i meghallva a korrekt választ, meg¬
három viulaszin lámpás is sajátságosán világí¬
elégedéssel
mosolygott és harmadszor is kőNo, no, Felze ú r ! Korumában, japán tott a sima és kopasz házoldalon: három ször¬ szönt:
nyeteg
maszkot
ábrázoltak
olajos
papirosból,
ebédet! Ezt a Josivara tájékán kapni, ugy-e?
- Méltóztassék elsőnek belépni - mondta
Jean-Francois Felze mosolygott és rámula¬ három maszkot, melyeknek vigyorgása ijesztő
újra.
volt,
mint
egy
csontváz
grimaszsza
és
a
me¬
tott szürkülő hajára:
Fi'lzo isilK'trllt'.
lyeknek szine emlékeztetett a már rothadó
- Nem látja ezt a havat, kedves uram ?
- Hogy merészkedném?
húsra.
- Micsoda havat? Maga még fiatal ember,
Ezután harmadszori kérésre belépett.
Jean-Francois Felze nézte a hullaszmu lám¬
Felze úr. Gondolni kell a hírnevére, hogy az
Az előszoba yégóben négy lépcső vezetett fel
ember elhigyje, hogy negyven éves.
pásokat, aztán zörgetett és a kapu kinyílt.
az első terembe. Cseu-Pé-i a nyugati oldalon
- Az én negyven évem . . . Sajnos, megvan
VI.
ment, a keleti oldalt látogatójának engedve át,
az már ötven is. A mi ezen fölül van, azt meg
mint a hogy az udvariasság kívánja.
Egy
nagyon
magas
termetű,
kék
selyembe
se vallom.
- Méltóztassék bemenni - - mondotta.
- Ne is vallja meg, úgysem hinném cl. öltözött, fekete selyemczipőjü szolga jelent meg
- Hogy merészkedném? — felelt Felze.
a
küszöbön
és
végignézte
a
látogatót.
' De igazán nem jön a kikötőbe? Akkor hát el¬
És ezúttal hozzátette:
•— Cseu-Pé-i? •— kérdezte Felze.
hagyom. Addig is lehelek valamiben szolgála¬
- Hát nem bátyám ön nekem, nagyon bölcs
Hosszú piros papír-szalagot nyújtott oda a
tára? Tolmácsoljam a rendeletét a kurumaés
nagyon
öreg?
szolgának, mely telő volt írva fekete írás¬
jának?
Cseu-Pé-i
tiltakozott:
jelekkel.
- Ez bizony jó lesz. Maga nagyon szere¬
- Ön túlságos magasra emel engem!
A szolga khinai módra köszönt, fejét mélyen
tetre méltó. Ebédelni szeretnék, a hogy mond¬
Felze azonban felkiáltott, a hogy illik:
lehajtva, két összekulcsolt kezét a homlokához
tam, magamban, aztán . . .
- Bizonyára nem! Hogy volna ez lehet¬
szorítva.
Aztán
tiszteletteljesen
kezébe
vette
a
- Aztán ?
séges? És a mi az öregséget illeti, mindenütt
- Aztán elmennék abba a városrészbe, mely¬ neki nyújtott papirost és bezárta a kaput.
azt hallottam beszélni, hogy az ön dicsőséges
Felze kívül maradva elmosolyodott.
nek a neve Din Dzsen Dzsi.
életkora felülhaladja a hetvenhárom évet, míg
Az
etikett
nem
változott,
—
gondolta.
- Ali right.
én, az ön legifjabb öcscse, alig éltem még,
Türelmesen • várakozott
Néhány japán mondat következett, melyekot
Belül egy gong szólalt meg. Szaladó lépések nagyon hivságosan, ötvenkét évet.
a kurumaja helyeslő Jté! kiáltásai kisértek.
Cseu-Pé-i megütögette övének diszítményeit:
- Rendben van. Nyugodt lehet, az embere hallatszottak s egy gyékényszőnyeg zörgése, me¬
- íme — mondotta — egy jáspis-táblácska,
nem fog tévedni. Egy csajában fog ebédelni a lyet a földön vonszoltak. Aztán megint csend
Manzai masi utczában. Innen pedig elviszik lett. Az ajtó azonban most, se nyilt meg. El¬ a mely új. És egykor volt egy alabastrom-táblácskám, a mely régi volt. Már pedig a Lu herabba a Din Dzsen Dzsi negyedbe, a mely a múlt öt perez is.
nagy temetők dombjának lejtőjén van. És mit Meglehetős hideg volt. A tavasz nem volt czegség filozófusa (Kong fű Cze), mikor egy¬
mondtam önnek? Át kell menni a Josivara még négy hetes. Felze érezte, hogy a szél be- szer Czeu Konghoz szólott, megmagyarázta,
miért becsüli a bölcs a jáspist, az alabastroegy részén, hogy odajussanak. Japán földön lopózik a köpenyege alá.
ezt nem kerüli el az ember. A viszontlátásra,
- Az etikett nem változott, — ismételte. -1 mot pedig nem. Nem bizonyos tehát, hogy ez
kivánom, hogy tetszésére legyenek a csinos De ilyen náthában, bronchitisben és egyéb az új táblácska értékes, a régi táblácska pedig
ivranokf bambusz rácsaik mögött!
nyavalyákban gazdag éjszakában mégis csak hitvány? Önt helyesen hasonlíthatom ajáspiskegyetlen dolog itt fagyoskodni a kapu alatt, táblácskához, magamat pedig az alabastrom
V.
míg a házigazda nagy illemtudóan előkészíti táblácskához.
— Nem vagyok erre méltó — erősítette Felze.
A domb oldalán kopott, gyeppel benőtt, in¬ annak rendje és módja szerint a fogadtatást.
Miután azonban harmadszorra is visszagadozó lépcső vezetett két kis japán fal között, Ez a hideg megtanít káromkodni azért, hogy
melyeket itt-ott sötét és csöndes apró faházi- Cseu-Pé-i annyira meg akar tisztelni.
utasíttatott, elfogadta a nyugati oldalt és fel¬
kók szakítottak meg. Az alvó városnegyed el¬
ment a lépcsőkön.
Végre valahára az ajtó kinyílt.
hagyott kertjeivel és néma kürtőivel mintha
Jean-Francois Felze előbbre lépett két lépés¬
Az első terem üres és csupasz volt a japán
előőrse lett volna a halottak óriási városának, sel és khinai módon köszönt ő is, a hogy előbb szokás szerint hoszszában el volt választva.
a zsúfolt és útvesztő temetőnek, melynek meg¬ neki a szolga. A házi-ura előtte állva hasonló¬ A végén egy homályos színű függöny rejtette
számlálhatatlan sírjai sorba állítva nyúltak le kép üdvözölte.
el a második szobát.
a környékbeli dombtetőkről, körülvéve és be¬
Óriási nagy ember volt, gazdagon öltözve
Cseu-Pé-i megfogta jobb kezével a függöny
kerítve az élők sokkal kisebb városát.
hímzett selyemruhába, fején piros korall fej- szélét és fölemelte :
Jean-Francois Felze a lépcső tetején körül¬ dísz, a mi a khinai mandarinok legmagasabb
- Tessék nagyon lassan menni — mondta.
nézett.
rangosztályának a jelvénye, két szolga tartotta (Nagyon lassan menni csak nagyon előkelő
A kurumát a lépcső alján hagyta; kocsin kótfelől a hóna alját, mert megvolt már leg¬ személyiségeknek szabad. A gyors járást úgy
járható út nem vezet a Din Dzsen Dzsiba. alább is hetven éves és óriási teste túlságosan tekintik, mint a tisztelet nyilvánítását.)
Most egyedül maradva a hegy bokrai közt, nehéz volt aggastyáni erejéhez képest; más¬
- Nagyon gyorsan fogok menni - - felelt
habozott, hogy melyik a helyes út.
különben is a rangja és a czímei attól a kor¬ Felze.
- Három lámpás - - mondta magában tól fogva, a mikor az ember tanult emberré
A mint azonban a küszöbön átlépett, csak
három violaszin lámpás egy alacsony ház válik, lovaglásra és palankinra kárhoztatták, egy lépést tett és megállóit.
kapuján.
talán volt már fél századja, hogy nem tett
A második terem pompásan volt kárpitozva,
Semmi effélét nem látott. A lépcsős út azon¬ gyalog sétát.
bútorozva, díszítve a khinai izlés szerint, az
ban gyalogösvényben folytatódott és czikkCseu-Pé-i, volt nagykövet és volt alkirály, a csá¬ ember a földre nem is léphetett benne, mert a
czakkosan vezetett fel valami plateau-félére, a szár első hitvesétől való fiainak kiérdemült ta¬ padló teljesen eltűnt a dús bársony, brokát,
honnan a szem elláthatott mindenfelé. Felze nítómestere, a Nei-ko legfőbb tanácsának tagja, a krepp, moire szőnyegek, ezüst és arany draelszánta magát, hogy fölmegy a gyalogösvényen. Kián-Ke-Czu császári tanácsának tagja, a khinai péiiák alatt. Az egész terem tulajdonképen nem
Az éjszaka sötét volt. A hold növekvő piro¬ udvar tizenkét nagy dignitáriusának egyike volt. volt más, mint egyetlen diván, egyetlen nyugvó
sas sarlója ép akkor tűnt el kelet felől a hegyek És Jean-Francois Felze, a ki egykor ismeretségben ágy, — óriási és fejedelmi.
mögé. Messziről egy templom gongjának hangja volt és nagyon szoros barátságra lépett vele,
A négy fal hímzett sárga satinnel volt be¬
hallatszott gyöngén.
nem minden csodálkozás nélkül fogadta ez nap borítva a menyezettől a padlóig s hosszú filo¬
— Három violaszinü lámpás — ismételte reggelén a meghívót, melyben Cseu-Pó-i meg¬ zófiai mondatok voltak függőlegesen ráírva fe¬
Jean-Fran9ois Felze.
kérte, jöjjön el «egy nagyon nyomorúságos kete betűkkel. A mennyezetről kilencz viola¬
Megállott, hogy megnézze az óráját. Az ebéd viskóba, meginni, mint egykor és elnézéssel szinü lámpás függött alá, nappali fényt árasztva
nem sokáig tartott a csajában, a Manzai ma- egy pohár rósz meleg bort». Cseu-Pé-i nincs a terembe. Az északi sarokban egy bronz
sin. Felze azonban nem tudott ellenállni a Pekingben ? Ez különös dolog . . .
Buddha-szobor, óletnagyságunál nagyobb, mo¬
kísértésnek, hogy egy hosszú sétát ne tegyen a
Csakugyan Cseu Pé-i volt; Felze első szem¬ solygott a parfüm-tartók között, fölötte ogy
kivilágított, hemzsegő városban, a lármázó pillantásra megismerte a horpadt orczáját, ajak értékes fémekből és kövekből készült ragyogó
emberkék, fecsegő muzmék, a sorban vágtató nélküli száját, ritkás szakáilát és mindenek koporsó. Három gueridonon - - ébenfa, ele*
kurumák között. Most pedig már késő volt, a előtt a szemeit, — ezeket a forma és árnyéko¬ fántcsont és piros lakk
füstölő égett, egy
zsebóra tizet ütöti
lás nélküli szemeket, melyek el voltak merülve vázában meleg bor és antik fayenceből pompás
- Az" ördögöt! — mondta Felze. - - Kissé a tüskés szemöldök alatt, csaknem láthatatla¬ tigris is volt rajtuk. A selymek között, melyek
késői idő czeremóniás látogatásra.
nok voltak, de olyan éles fényük volt, hogy a a földet borították, czizelált ezüst talapza¬
Végignézte a lábai előtt elterülő külvárost, kit egyszer keresztül szegezett, velük, az nem ton, mely gyöngyház lapon állott, volt egy
és még lejebb a tengeröböl mellett elnyúló felejthette el soha.
ópium-lámpa, melynek lángja zöld zománcz
várost. Hirtelen felkiáltott: a három violaszin
Cseu-Pé-i köszönt és rátámaszkodott két szol¬ lepkékkel és legyekkel fátyolozotlan úgy fénylámpás ott volt, egész közel, épen annak a gája vállára, négy lépést tett előre, úgy hogy lett, mint a. smaragd. A pipák, a tűk, a szaru¬
gyalogösvénynek a lábánál, a melyre nem min¬ kilépett a házból, a látogató elé. Aztán ismét ból és porczellánból készült dobozok sorba
den fáradság nélkül mászott fel. Most hirtelen köszönve és rámutatva a kapu bal oldalára, voltak rakva. A szent ópium szaga uralkodott
kiviláglottak egy facsoportból, mely éddigelé khinai szokás szerint így szólt:
mindenütt.
eltakarta őket.
- Méltóztassék elsőnek belépni.
Cseu-Pé-i kitárta a karjait és így szólt:
Felze lement a gyalogösvényen és a fa¬
- Hogy merészkedném? — felelt Felze és
— Méltóztassék megválasztani a helyet, a
csoporthoz ment. Az alacsony ház vonalai ki¬ még mélyebben meghajolt. Mert tanulmányozta
rajzolódtak a csillagos égen. Egészen japán valamikor a Czt-remóniák és Külső Tanúbizony¬ hol a szőnyegét kiterítsék.
- Minden hely nagyon hízelgő rám nézve, —
ház volt, közönséges barna fából, díszítés nél¬ ságok könyvét, melyek mint Kong-fu-Cze
felelt
Felze.
kül. A kapu fölött azonban ki volt faragva, mondja, a szív érzésének piperéi. Ez a tanul¬
Két fiatal l.-gény térden állva az ópium'
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lámpa mellett azonnal elosztottak három váBzonnál finomabb fonott szőnyeget. Felze úgy
tett, mintha egyet el akarna távolítani, tilta¬
kozva ez ellen a túlságos megtiszteltetés ellen.
Cseu-Pé-i azonban sietett őt ebben megakadá¬
lyozni.
A két fiatal legény erre párhuzamosan a
látogató szőnyegeivel kiterítette a házigazda
szőnyegeit. Azulán az egyikre is, a másikra is
rátettek a gyöngyház-lap felől néhány kemény
kis bőr párnát, majd folyton térden csúszva,
mindegyik egy pipát fogott a balkezébe, a jobb¬
kezébe egy tűt.
Mielőtt azonban helyet foglaltak volna a
gyékényeken, Cseu-Pé-i jelt adott és egy másik
szolga, kinek előkelőbb volt a rangja, a mit
türkiz fejdísze tanúsított, fogta a gueridonon
levő elefántcsont vázát és meleg bort töltött
egy kupába.
- Méltóztassék inni, — mondta Cseu-Pé-i.
A kupa jáspisból való volt. Nem zöld jáspisból - - iaó — hanem fehér és átlátszó jáspis¬
ból — iú; olyan jáspisból, melyet a szertartá¬
sok fentartanak a herczegeknek, az alkirályoknak és a minisztereknek.
- Abból a dísztelen fakupából fogok inni mondotta Felze.
Mindazáltal mégis csak a jáspis kupából
ivott, miután a házigazda háromszor megkérte
rá. Cseu-Pé-i is ivott a vendége után s erre
mindketten lefeküdtek szembe egymással, úgy,
hogy a gyöngyház-lap a kettejük arcza között
volt,
Most már eleget tettek a czeremóniának.
Cseu-Pé-i megszólalt.
- Fenn Ta-Jenn — mondotta, khinai módra
elfordítva Felze nevét és hozzáfüggesztve a
Ta-Jenn udvariassági szólást, a mely a neveze¬
tes személyiségeket illeti meg — abban a pil¬
lanatban, a mint megmutatták nekem a kár¬
tyáját, a szivem nagy örömben kezdett dobogni,
flarmincz éve, hogy először találkoztam önnel,
abban a római iskolában, melyet meglátogat¬
tam, mint nagyon alázatos utazó, a ki kíváncsi
volt látni mást is az önök dicső Európájában,
mint csak katonákat és harczi gépezeteket.
Tizenöt évvel ezelőtt találkoztam önnel másod¬
szor Peking városában, melyet ön hosszabb
tartózkodással tüntetett ki annak a tudós
utazásnak a során, melyet az ön bölcsesége
tanácsolt mindazokban az országokban, a
hol emberek laknak." Az első találkozás egy
udvarias ifjút mutatott meg nekem, a ki tudós
volt és gondolkozó, mint az aggastyánok is
csak ritkán. A második találkozással olyan
filozófust ismertem meg, a ki méltó arra, hogy
az ókori mesterek mellé állítsuk. Tizenöt év
múlt el azóta és ime, viszontlátom önt. És
örvendezek, mert tudom, hogy az ön társasá¬
gában élvezhetni fogom azt a kimondhatatlan
boldogságot, melyet Czeng-Szi élvezett, a na¬
gyon kicainy tanítvány, mikor cziteráját pen¬
getve az ujjaival félénk dallamokkal kisérte a
nagy Kong Cseu tanításait.
(Folyt. k5v.)
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AZ ABBÁZIÁI MOTORCSÓNAK VERSENYRŐL. — A czél elött.

Apai örökség. Reviczky Gyulának, ki a mai
nemzedék emlékezetében teljesen mint lirikus áll,
maradtak fenn novellisztikus kísérletei is, köztük
egy hosszabb elbeszélés Apai iirtikné.q czímmel.
A nyolczvanas évek közepén jelent meg s az ak¬
kori irói körökben bizonyos íigyeltnet keltett, bár
különbözőképen bírálták és a nagyközönség széle¬
sebb rétegeibe nem igen hatolt bele. Azóta telje¬
sen kiment a forgalomból, talán még antikváriu¬
sok útján sem volt kapható s csak a Reviczkyről
szóló életrajzi művek, emlékezések emlegették, leg¬
inkább önéletrajzi fontossága révén. Most felújnl
a nyolczvanas évek elbeszélő irodalmának ez az
érdekes terméke: fínijó Antal kiadta a Magyar
Könyvtár most megjelent legújabb sorozatában.
Az elbeszélés — kis regénynek is mouilhatnók megérdemli a legnagyobb figyelmet. Körülbelül
most van az ideje, hogy határozottan megállapít¬
suk Reviczky helyét irodalmunkban s munkáiból
megállapítsuk pontos lelki és esztbetikai képét.
Ebben az Apai örökség-nék igen fontos szerep jut:
a költő saját életének, ifjúságának, fejlődésének
regénye ez, annak a környezetnek a rajzai, a mely¬
ben felnevelkedett. Ezzel mintegy kiegészítőjévé
lesz lírai költészetének, megadja hozzá a lélektani
magyarázatot és sok tekintetben megérteti, miért
vált Reviczky költészete olyanná, a milyen. Meg¬
találjuk benne gyökereit busongó, csüggeteg pesszi¬
mizmusának, akaratteli lágyságának, annak a nyug¬
talanságának, a melytől soha nem tudta a maga
helyét megtalálni az életben. Mindig nagyon érde¬
kes dolog, ha kiváló szellemek közlik velünk, mi¬
lyen szemmel nézik a maguk múltját ők maguk,
mert a tényeken bármi okból változtathatnak, de
a tények keltette lelki hangulat rendszerint meg¬
marad igaznak és többet megmagyaráz, mint nz
irodalomtörténetirók által néha túlbecsült külső
adatok. Reviczky önéletrajzi regénye pedig kétsze¬
resen érdekes, mert a tényeket is nagyjában valószerüen adjii, csak annyit változtat rajtuk, a meny¬
nyit a forma megkövetel és gondolkozó olvasó
számára szinte izgató érdekességgel tárja fel azt
az objektivitást, a melylyel az olyan energiátlan.
az élettel szemben gyengén felfegyverzett, puha
lelkű egyéniségek önmagukat nézni tudják és azt
HZ önkinzó önvizsgálatot, a melylyel saját belse¬
jükben kutatnak. Mintha nemcsak benne volna,
hogy az iró önmagáról mint egy harmadik sze¬
mélyről beszél, a kivel nem érez semmi szorosiibb közösséget, mintha egy kimondhatatlan, le¬
sújtó önbirálatot hallanánk tőle, folytonos tépelődő
kísérletet az önmagától, saját magának nem ked¬
ves lényétől való szabadulásra. Alighanem itt kap¬
juk meg, ha ennek a gondolatnak utána megyünk,
Reviczky pesszimizmusának lélektani gyökeret.
Az olyan lelkek, a kik mint ő, bénult tetterővel,
tétlenül szemlélődve, de mindig tettre vágyva áll¬
nak szemben az élettel, mindig meghasonlásban
élnek magukkal s jól látják az utakat, a melyeken
eljuthatnának egy szebb, gazdagabb, boldogabb
élethez, de látják azt is, hogy a saját jellemükben
vannak az okok. melyek miatt ezekre az utakra
rálépni nem tudnak, folyton a kritikus figyelő
mozdulatával állnak szemben önmagukkal, két em¬
ber él bennük: egy cselekvő és egy ellenőrző. Eb¬
ből a lelki kettősségből származik az önmagával
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Új könyvek.
Apai örökség. Elbeszélés, irta Reviczky Gyula.
Budapest, Lampel E. (Wodianer F. és fiai.) Ma¬
gyar Könyvtár ütiö-(Mi.; ára 60 fillér.
Iti't'tk l'i'ri-ncz. Irta Wlassics Gyula. Jindapest,
Lampel R. (Wodianer F. és fiai) Magyar Könyvtár
663—664; ára CO fillér.
A hűtlenség iskolája. Vígjáték három felvonás¬
ban, Irta Etienne fíc)/. Fordította Ifellni Jenő.
Budapest, Lampel R. (Wodianer F. és fiai) ; ára
60 fillér.

és életével való elégületlenség, a nyugtalanító ön- |l hű és pontos lelki arczképét igyekszik adni Deákbirálat, az ön-irónia — a pesszimizmus. Jellemző \ nak, kiemeli szellemének uralkodó gondolatát, a
Keviczky önbirálatára, semmit sem leplező, sőt l törvény és jog tiszteletét, uralkodó érzését, az
talán inkább egyes motívumokat kelleténél jobban erkölcsi erőbe vetett hitet s ezen az alapon építi
hangsúlyozó önábrázolására, hogy az egykori kri¬ fel emberi jellemének nagyságát, értelmi erejét.
tika az Apai tirrikség ellen azt a főkifogást emelte, Érdekesen és egészen líj szempontokat adva szól
hogy hőse •— a kiben a költő önmagát ábrázolta műveltségének elemeiről, tanulmányainak forrásai¬
- nem eléggé rokonszenves. De ezeken az önélet¬ ról, irodalmi és kulturális érdeklődéseinek köréről.
rajzi kapcsolatokon kívül magában, mint regény Az így szélesen megvetett alapról méltatja aztán
is nagyon érdekes Reviczky munkája: a modern Deák közszereplését, pályáját és ennek jelentősé¬
magyar regény első lépései közé tartozik a lelki gét. Ezekben a fejtegetésekben a Deákból kiinduló,
történetet, a belső embert ábrázoló stílus felé, a elméletileg képzett és gyakorlatilag is rendkívül
mely bonyolult belső összetételű, komplex embe¬ tapasztalt politikus szól mesteréről, hévvel, meg¬
rek lelki mozgalmai és válságai felé fordul figyel¬ győződéssel, a tények beható ismeretével, a politi¬
HALÁLOZÁSOK.
mével, a külső történetet csakis alkalomnak te¬ kai helyzetek és azok követelményeinek magas
kinti a belsőnek feltárására s egyúttal körülbelül szempontú átlátásával. A Deákról, mint kodiaz első kísérlet a pesti napról-napra élő, könnyel¬ fikátorról szóló fejezetben, mint a legkiválóbb
Elhunytak a közelebbi napokban: PODBAUY-PODműen nyomorgó, helyét a társadalomban, az élet¬ magyar büntető jogászok egyike főleg Deáknak 1a
HAESZKY KÁROLY volt 1848 - 40 iki honvédszázados,
ben megtalálni nem tudó bohém-tipus rajzára, a bőntetőjogi javaslat kidolgozása körüli szereplési
í)0 éves korában Lúgoson
TAIUCZKY ANDBÁS
melyben benne van ennek az életnek minden si¬ vei foglalkozik részletesen, pontosan megállapítva nyűg. plébános, az arany érdemkereszt tulajdonosa,
vársága, energia-ölő küzködése, honvágya az el¬ e téren végzett munkájának körét és jelentőségét. gyémántmisés áldozópap, Tiszafüred község dísz¬
hagyott társadalom után, az után a kör után, A tanulmány irói forma dolgában is kiváló, nyu¬ polgára, az egri érseki egyházmegye nesztora, 94
melybe beleszületett és melyből kizüllött. A bohém godt, tárgyilagos előadásából a meggyőződés, a éves korában Tiszafüreden. - VÁMOSSY MIHÁLY,
jókedvéből, pillanatnak élő impresszionizmusából tárgyával való benső közösség érzete árad és meg¬ kir. tanácsos, a budapesti ref. főgimnázium nyűg.
kevés van benne: Reviczky nem volt született bo¬ győző hatással van az olvasóra is.
igazgató-tanára 85 éves korában Pócsmegyer-Leányhém, inkább arisztokratikus természet volt, a ki
faluu. — NOVAK EDE GYÖRGY gyémántmisés áldozó¬
A hűtlenség iskolája. Etienne Rey háromfel- pap, nyűg. főgimnáziumi tanár, a pannonhalmi
az élet apró siralmasságait, hitvány kenyérgoudjait szégyenletesnek és sivárnak találta és nem vonásos vígjátéka, mely a Vigszinház idei műso¬
Szent Benedek-rend nesztora Pápán. — ÁDÁM JÓZSEF
tudott élvezni semmit a bohém életmód romanti¬ rán aratott sikert, Heltai Jenő fordításában most
szeremlei lelkész, 77 éves korában Szeremlén. —
kus költészetéből. Az anyagi kényszer, a könnyel¬ megjelent könyvalakban is a «Fővárosi Szinházak
BBÜNAUER MÓB aszódi földbirtokos, 90 éves korában
műség és az energiátlanság vitte a bohéméletbe, Műsorán czímű ismert és kedvelt vállalatban. Budapesten. — SZLADEK JÓZSEF, 88 éves korában
A
kik
a
színpadon
látták,
újra
élvezhetik
belőle
a
a meggyőződése kivül volt rajta s ez is csak fo¬
Nagymihályon. — Idősbb LÜZBA ISTVÁN, 72 éves
kozta önmagával való meghasonlását A regény mulatságot, a mit szerzett, a kik nem látták, pom¬ korában Budapesten. — PIVNY VINCZE építész, 70
hőse, Fehérházy Tibor, könnyelmű, léha apának pásan mulathatna kaczagtató helyzetein, pattogó
éves korában Aradon. - - TEBRAY ISTVÁN nyűg.
gyönge lelkű fia, végig megy a nyomoruság egész dialógusán.
rimamurányi főpénztáros, 66 éves korában Rima¬
kálváriáján, mindig látja és tudja cselekvésének
szombatban. — HORVÁTH KÁROLY herczegi uradalmi
A «J6 Pajtást, Sebők Zsigmond és Benedek Elek
szándókával való diszharmóniáját, azokat a bűnö¬ képes gyermeklapja legújabb, május 19-iki számába
főszám vevő, 61 éves korában Keszthelyen. •
ket, melyeket önmaga ellen elkövet, mégsem bír Lampérth Géza és Benedek bácsi Írtak verseket,
TYUKOS FEBENCZ gyógyszerész, 58 éves korában
máskép cselekedni, mert nincs ereje hozzá. Az em¬ Szabóné Nogáll Janka elbeszélést, Sebők Zsig¬ Bécsújhelyen. - - BAYLEB KÁLMÁN marosvásárhelyi
ber jelleme az ember sorsa — ezekkel a szavak¬ mond, folytatja Dörmögő Dömötör utazását Buda¬ királyi ítélőtáblái bíró 43 éves korában Maros¬
kal végződik a regény és Tibornak sorsa az apjá¬ pest körül, Mesemondó bácsi mesét mond, a világ
vásárhelyen. — Dr. derghi SOMOGYI BÁLINT ügyvéd,
tól örökölt gyönge jellem. Ezt az eléggé gyakori legszebb meséi rovatában egy szép japán mese vármegyei bizottsági tag, a Keresztény Iparos Kör
embertípust ilyen pontosan nem igen rajzolta még olvasható, Pólya Tibor kedves képet rajzolt, Elek
elnöke, 57 éves korában Dunaszerdahelyen. —
Reviczky előtt magyar iró s ezért psychologiai nagyapó történetet mond el a három pénzes lá¬ BATHÓ ENDBE jászberényi rendőrkapitány, Buda¬
szempontból a regény épp oly érdekes, mint ön¬ dáról, Zsiga bácsi a fellábú ludról mond el mu¬ pesten. — KAPOTSPFI LÁSZLÓ volt kaposvári rendőr¬
életrajzi szempontból.
kapitány. Kapotsffy Jenő országgyűlési képviselő
latságos mókát, Rákosi Viktor folytatja regényét.
Wlassics Gyula Deák Ferenczröl. Wlassics A kis krónika rovat aktualitásai, a rejtvények és nagybátyja, 78 éves korában Kaposváron. — DEMBGyulának egy nagyobb arányú essayja Deák Fe- szerkesztői izenetek egészítik ki a szám gazdag tar¬ TBOVICS SÁNDOR a zombori főgimnázium tornatanára,
74 éves korában Zomborban. — Dr. FOBNET ELEMEK
renczró'l a Magyar Könyvtár legújabb sorozatának talmát. A <Jó Pajtást-i a Franklin-Társulat adja
egyik kiváló érdekessége. Csengery Antal sokat ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, marienbadi fürdőorvos, 48 éves korában Marién
emlegetett Deák-tanulmánya óta nem jelent meg félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes badban. — SCHIEBPNGEB FERENCZ főellenőr, nyűg.
ehhez hasonló nagy igényű tanulmány a nagy szám ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra állomásfőnök, a koronás arany érdemkereszt tulaj¬
magyar államférfiúról. Wlassics minden oldaláról küld a kiadóhivatal, (IV. kér.. Egyetem-utcza 4.) donosa, 85 éves korában Pécsett.
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GYTOKOVICH IMRÉNÉ,

szül. rádóczi Boda Mária 82 éves korában Vesz- W
11 '
prémben. — Semsei SEMSEY EMMA, halli nemes-ala- T f t $ f W í T ö L I l f \ T\
pítványi hölgy 81 éves korában Tótsóvárott. -'*** '*/WI ^ ^ i » V * ' l '
Ózv. POLGÁR JÓZSEFNÉ, szül. Eegner Eozália 78
éves korában Nagyécshegyen. — PILICZÁB LAJOSNE

szül. Marton Etelka, 61 éves korában Rákospalo¬
tán. — SZIBMAI JENŐNÉ szüL Müller Eóza, 41 éves

korában Mosonban.

SAKKJÁTÉK.
2797. számú feladvány Herland S.-tol, Bukarest.

EGYVELEG.
*Az öngyilkosok hazája Japán. A japán nép
nem az a vig, könnyüvérű nép, a minek rosszul
informált könyvek és vidám operettek után tart¬
ják, hanem ellenkezőleg melancholikus természetű.
Az öngyilkosságok száma Japánban többre rúg
évenkint tízezernél. Ezt sokan a szigetország ég¬
hajlatának tulajdonítják, a minek lehet is valami
alapja, mert az európaiak is gyakrabban lesznek
öngyilkosok Japánban, mint odahaza. Ezért a Ja¬
pánban lakó amerikai orvosok olyan honfitársaik¬
nak, a kik hajlanak a melancholiára, elsősorban
azt tanácsolják, hogy menjenek mielőbb, haza.
Új csipke és selyenuli vatáruház a főváros¬
ban. Két elsőrangú szakember önállósításáról ve¬
szünk hírt Szűcs és Márkus czég alatt; modern be¬
rendezésű üzletüket a most felépített Verebélyi-palotában (IV., Koronaherczeg-utcza 18.) nyitották meg.
A két czégtárs gazdag tapasztalata a legkényesebb
ízlés és a legnagyobb igények kielégítésére teljes
garancziát nyújt. Szűcs 16 éven át Szénássy, Hoffmann
és társánál, Márkus huzamosabb ideig külföldön,
később Szénásy és Bárczai czégnél működött.
Anyatejjel táplált gyermekek ritkán szen¬
vednek emésztési szervek zavarában. De hogy járnak
a sajnálatra méltó üvegből táplált gyermekek ? Ha
ezeket nem táplálják iKufekei-vel, folyton szenved¬
nek emésztési zavarokban. •Kufeke» a legjobb tápláló¬
szer hányszékelésnél, hasmenésnél, bélhurutnál stb.
O'Sullivan a legelső, legtartósabb és legjobb
gummisarok. Kapható minden szakbavágó üzletben.
Dr. Miszné halcsontnélküli fűzői tetszés¬
szerinti karcsúságra fűznek a pánczélszerü, mellet,
tüdőt, gyomrot összepréselő, lélekzést, vérkeringést,
emésztést zavaró halcsontos fűzők minden hátránya
nélkül. Plasztikus alakot, könnyed mozgást, hajlé¬
konyságot biztosítanak. Egyszerűbb és legdíszesebb
kivitelben egyaránt kizárólag mérték után készülnek.

Schweizer 4 Co., Luzern ü 24 (Schweiz)
II

Csak Csángó-bőrönddel
utazzon!

FOGAK

amerikai fogsorok a szájban
erősen beillesztve természe¬
tes kivitelben 4 K-tol feljebb.

Mint k ü l ö n l e g e s s é g : amerikai aranykoronák és hidak a leg¬
ideálisabb siájpadlás nélküli levehetetlan fogpótlás. Bosti ngy törött
fogsorok a legjutánjo»abban lesznek átdolgozva. Fogsorjavitások rögtön
eikésnttetntk. Fogrtomések 'plombák) ar»ny, porczellán ezüst és
átmentből, fájdalom nélkül 3 koronától feljobb. Foghmás teljelen
f i i d a l o m nelknl (tojekeiÓTal). Részletfizetésre is 15 éri jótállással.
D R - K A L I N O Y S 7 K Y l fo.f?0rTO".»PeolallstaBzaJ
\J
r \ M i . m U YO£r\ I L, és ro^beteg-ek résiére.
Budapest, VII. kér., Rakóozi-nt b2 I em. 3. » .
Hársfa-ntoza sarok.
Házszámra és czimre flgjelnl tessék.

iá mindig azt mondta, hogy szépítik elűzésére, valamint
finom, puha bőr ég fehér teint elérésére és megóvására
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd>
liliomtej -szappan. Védjegye iSteckenpferdi, készíti
Bergmann & Co. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertar- a minden e
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonlóképen csodalatosán beválik a Bergmann-féle tManerai
liliomtej-krém fehér és finom női kezek megóvá¬
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható.
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Telefon: 120-05.
Tulajdonos:

—

Récsev Gusztáv.

KÉPTALÁNY.

h

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

2792. számú feladvány megfejtése Knbbel A-tól.
Világos.
Sötét.
Világos, a. Sötét.
1. Fb2—c3
Bh8-hG
).
Bh8—h6 azért
2. Fc3-d2 és Fd2—e3 f matt szükséges, hogy a 1. Fb2-c3
után előálló Hd5xf6tf fenye¬
getést megakadályozza.

A 2793. sz. feladvány megfejtése dr. Palkoska Emiltől.
Világos.
Sötét.
Világos, a. Sötét.
1. Vcl—gl . . . Fháxgl
1.
__,
f3xe2
2. Hg6—e5 stb.
2. Fd3xe2 t stb.
6
1. . . . — . . . Fh2xg3
2. He2xg3 stb.
H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g : Merényi Lajos. — Geist
József és Stark Vilmos. — A •Budapesti Sakk-kört. —
A •Budapesti 111. kér. Sakk-kört. — LudAnyi Antal. Wysohogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapest).
Németh Péter (Csongor). — Kintzig xióbert (Fokért). —
Müller Nándor (Szombathely). — fíoffbauer Antal (Lipot-

CPUIII TITQ Á P n C T Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-váUalat,
O U n U L I LÓ M b U O l
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

SAH REHO

NAGYSZÁLLÓ

A «Vasárnapi Ujság» 16-ik számában megjelent
képtalány megfejtése: Becsületesnek munka a ke¬
nyere.
Felelős szerkesztő: Hoftsy Pál.

Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., V&rtne^ye-n. II.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

Dr. Miszné
füzőterme
Bpest, IV., Váci-u. 7. L em.
Telefon 142—45. szám.
Ajánlja kizárólag mérték után
készülő

lialcsontnélkiili fűzőit
Haskötők, melltartók, mér¬
tek szerint.
Ismertető árjegyzék díjtalan.

Budapest, Dohány-utcza 40. szám f

Nyár-utcza sarok. — Minden pályaudvarról v i l l a - l
mos megállótalRákóczl-út és Nyár-utcza sarkán.II
100 teljes komforttal berendezett »zoba.!C«aládi siálld.;i

ELSŐRANGÚ GYÓGYFÜRDŐ

FÜRDŐ a Balaton melleit.

Valódi disznóbőrből

:: Elsőrendű női- és gyermek-fürdő.

Hossza
60 cm.
65 cm.
70 cm.
Korona 45.—
47.— 49.—
A legkisebbe három öltöny é l hat pár
fehérnemű belefér. Kapható a készítő

Bpest, Múzeum-körűt 5.

o
d
e
VILÍ008.

vese- és hólyagbajokná!, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.

HOTEL

Szerkesztői üzenetek.
Jegyes vagyok. Úgy bánt a köd. stb. Erőltetett,
dugályos és mégis lapos versek, melyek mögött alig
van más, mint hasztalan erőlködés.
Hej de régen. Elég csinos kis versecske, de nekünk
mégis csak magasabbra kell akasztani a mértéket.
Régi híd. Erre sem mondhatunk mást, mint a
múltkorira; várjuk meg, a míg akad valami igazán
jó, kiváló dolga.
Heine-versek. A Heine-fordítás a legnehezebb dol¬
gok közé tartozik, ha valaki jót, az eredetivel egyen¬
értékűt akar adni. Ehhez azonban több művészi kész¬
ség kellene.
Levél, irta egy költő barátjahoz. Ennek a törté¬
netnek van egy gyökeres hibája : nem érdekes.
Bandita és Teriké. Mi nem használhatjuk és nem
hisszük, hogy a másik lap is használhatná, ezért a
közvetítésre sem vállalkozhatunk.

1

kiváló bor- és
lithiumos
gyógyforrás
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban.

vár). — Szabó János (Bakony-Sientlátzló). — A •Győri
Sakk-kürt. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). —
A • Zborói Tártatkört. — A tKaloctai Katholikut Kört. —
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodiátujlak). — A •Dunaföldvári Egyenlőiégi kört (Dunaföldvár).
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István f Hajdúhadháta). — A •Leibicii Gazdasági Katzinó* (Leibici). —
Lustyik János ée Szivák János (Alberti-Ina). — •Ctengerí
Caiiinót (Ctenger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz
Bezső (Temetrékát). — Budai Sakkozó Tártatág (Budapest). —
Patkójmre^ (Talpat).

Legjobb pouder a világon. Előkelőén
mattá teszi a női arczbőrt, mintha
tejben volna fürösztve. Ára 5 és 3 K.

f

Kérjen mintát a ml ruháknak éa blouseoknak való
tavaszi é« nyári ujdonsag*inkböl: Rayes Foulards
Voile, Crépe da Chins, Eolienne, Mousseline. l.o
cm. széles, méterje K 1"20 telteié, feketében,
fehérben, egvsdnben és tarka, valamint him
MŰ bloussok éa alja< batieztban, kelmében,
vászonban és selyemben. Hi csak elismert
szolid selyemszöveteket közvetlenül adunk ál
magánosoknak bérmentve és már vámmentesen
a lakáshoz szállítva — (Dupla levél bélyeg.) —

Telefon 67—00.
Árjegyzék kívánatra Ingy.

grófné, 47 évea korában"} Abbáziában. — SZABÓ
MIHÁLÍNÉ, szül. Szabó Juliana 50 éves korában

iBmertttő árjegyzéket díjtalanul küld dr. Miszné .fűző¬
terme, Budapest, IV., Váczi-ntcza 7. I. em.
Üti bőröndökben óriási választék Csángó
Henriknél, Budapest, Muzeum-körnt 5. Árjegyzék
kívánatra ingyen.

MAHONOI

foulard-selymet

•iTMunOvet síétknldé.. - Klr. udvari «zalllt«5.

THÜBN-YAISSASINÁNÉ grófné, szül. Fejérváry Emilia bárónő Meránban. — j, Özv. POBOÁCH SÁNDOBNÍ

Szentesen.
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Kelletne*
bittM Könnyed

Budapesttől 2 >/4 órányira A déli vasút mentén. Hír¬
neves bársouyfinom fttr dó" talajáról és idegedzó
hullámveréséről. Modern kényelem a fürdőtelepi szállók¬
ban és elsőrendű ellátás, kívánságra diatetikosan is. Gyer¬
mekeknek külön erősítő ellátás. Bemek park, színház, zenesport. Prospektust kívánságra küld a fardőlgazgatóság.
Megnyitás jnnins hó 8-án.
Telefon szám !•

JAtKALIKUS. SÓS.JÓOOSVIIEK
Radioauriv források

BIZTOSAN GYÓGYÍT
rheumát, ischiast, anyagcserezavarokat,
cukorbetegséget, alkati tajoKat.gyermekkárokat, csonttöréseket ég iszadmanyokat

JMRASTÍTKA

Betegtoió-kocsik
és az Összes

betegápolási cikkek
nagy választékban eredeti gyári
árakon kaphatók

FischerPéter ás Társa R.-T.
Budapest, IV. Kossuth
Lajos-utca 6.
Képea árjegyzék kívánatra
ingyen.

••m

* vaiddi

PÁLMA,
KAUCSUK-CIPŐSAROK

Lohr Mária (Kronfmz)
Gyár és föüziet:
A főváro* első éa legrégibb
VIIIfcirftss.ilStü .
°» 1 P k « t l «tlt*.vegjti««titó
111,03 8-n.W. «. kelme/értő gyári Inté.ete.
Fiókok: n.. Pő-ntcza 87. IV., Eskn-ut 8. IV., Ke oskemétl« » « J l * . V., Harminczad-n. 4. v t . Téréi-körűt
39. Vt, Andráisy-ut 16. Vm., JÓMef-körat a.

'SOOévétagyógytfonak

j kteny sgcsz éven á t .

Röszvényí
K

&V«*>A-ft +*t-tS*

*m

^p

wnesénfepm

ridiumos kénes héwíz és ístafyfürdá'K
Egcst évben nyitva. Milliós új építkezések.
Új nagymilo.
CQ lürdJk;
F«goi vidtn. ,
Nagyszerű ö l e i t ttvasíi kúrák,
Hlzi kúrákhoz, iszapszétkúIUM.
Prospektust KOId
• Fürdöijugatotíj.

Próbadobozokat, valamint orvosi
röpiratot a gyermeknevelésről díj¬
talanul küld a HENRI NESTLÉ
cség.WIEN, I., BIBERSTASSE 11.

jóizű, enyhén és biztosan ható

HASHAJTÓ SZER.

CEMEHTTETŐCSEBÉP. CEMEHTÜBTŐMB
cementialazétégla, cementpadlólap.

Califig az eredeti és valódi kaliforniai füge szirup, mely
évek óta mindenféle, szűkülésnél és étvágytalanságnál mint
háziszer felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt kitűnőnek
bizonyult.

csatornázási és alagcső, lépcső,
kerítésoszlop stb. csak

'Dr.Gaspary gépein és fonoün1
f állítható elő előnyösen. Kérje a legújabb '
*28. sz. brosúrát homok, kavics.kőhulladék.l
salak atb. értékesítéséről díjmentesen:

Minden gyógyszertárban kapható. Nagy üveg 3 kor., kii üveg 2 kor.

Főraktár; Török József, Budapest,
Király utca 12.

f

Őr. GÁSPÁRT A Co. gépgyárától,
»I arkraustadt, Leipzig mellett (NémetorM.).!
Kérjük gyámokat meglátogatói.

l

20. 8ZÍM.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
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az 1912. évi tavaszi és nyári Idényre,
szelvény 7 kor.
Egy szelvény
szelvény 10 kor.
3.1O m. hosszú
szelvény 15 kor.
teljes férfiruhához
szelvény 17 kor.
(kábái, nadrág és mellém)
szelvény 20 kor.
elegendő, csak

S.egel'Imhof Brünn.

Poprádon a pályaudvartól
10 jierozDvi sétaút. 62 újon¬
nan berendezett szobával.
Szobaárak: kétágyas szoba
4—6 korona, egy ágyas szoba
Csoport kirándulá¬
2 kor. 40 fillértől 3 kor.-ig,
sok rendeztetnek és azok
külön ágy l kor. 20 fillér,
részére hosszabb tartóz¬
turistaágy l kor. 20 fillértől
kodás ecetén kedvezmény
l kor. 60 fillérig, világítás
nyujtatik. Vasúti és vil¬
beleértve.
Kitűnő j ó ma¬
lamos vasnti összekötte¬
gyar konyha, Németh
tés az összes tátrai tele¬
István vendéglős kezelése
pekkel. Kocsik a dobsialatt, olcsó étlapi és penzió
nai jégbarlanghoz és
árak mellett. Társaskocsi
minden mis irányban
járat a pályaudvartól szemé¬
mogretdelhetők.
lyenként 40 f , podgjász 10 f.
Részletesebb felvilágositassal szolgál a HÚSZP A R K igazgatóságit, vagy a t u l a j d o n o s ; T a t i a i
gyógyfürdők és nyaralótelepek rószv.-társ. Poprád.

JflBB

ZOBRÁNCZ^

S

Fürdöidény: májas 15-től szepleraber 15-ig. Előidény: május
15-tól június l-ig. Utóidény : szeptember 1-tol szeptemfier 15-ig.
30 % árengedménynyel a lakásoknál.
El a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivógyógyméd biztos
segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs
székrekedéseknél enyhén, oldélag hat, máj bajoknál, epehomok és epe¬
kövekre oldólag hat. Vértódulásoknál, szédülések, hiidések, gutaütési
rohamoknál vérelvonólag, felszivólag hat, csnzos és kőszvényes bántalmaknál e kór okozta erjési termékekre, elrakódásokra ai ízületek¬
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájasodás elien, czukorbetegségeknél, vesebaj osokná! ügy a czűkor-, mint
a IVhérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja.
Mint fürdő különféle izzadni anyókát, daganatokat, izületi és csontbántalmakat, csontszút kedvezően oszlatja. Görvélykóros daganatok,
fekélyek ellen, méh és méh kSzötti izzadmányok, hashártya izzadminyok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idolt bőr¬
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat.
Vasúti állomás: az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár,
a felvidék és illetve Kassa felöl jövőknek Nagy-Jlihály, honnan ké¬
nyelmes bérkocsikon l és Ví óra alatt elérhető.
A víz otthon is sikerrel haszuálható. Ára: egy nagy láda 40 üveg¬
gel 20 kor, kis láda ált üveggel 11 kor. A víz a vasúton szállítási
kedvezményben részesül.
Megrendelések és tudakozódások : «Szobráncz gyógyfürdő
igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő»cximzendök. Postaés távirda-állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa : Dr. Rnssay
Gábor LajOS.
A fürdő ig-azgatósága.

Kapható minden czipész- bőr- és czipészkellék üzletben.

Országos

honM-kőlcsőnzi '

Budapest, VI. kerület, Andrássy-ut 4 7 . szám.
Tessék .tájékoztatót kérni.

Kölcsönöz vidékre is.

A lég-jobb és leg-Sfrészsógesebb

hajfestőszer
Évekig eltart, soha nem (og. Ara 5 koronaUvélcíim : Wien, XVIII., Kirí Ludwigstr. 4.
Raklár L, Maxmilianstrasse 9.

Kapható Török József gyógyszertárában Budapesten és
Rozsnyay Mátyás gyógytárában, A r a d Szabadság-tér.

Tátra-Virágvölgy
a Tátra lábánál, szellői és portól védett k l i m a t i k u s gyógy-

és nyaralóhely, viztcvógyintézette! ésállandó i'öv. füruöorvossal. Poprád város közvetlen közelében. Innen a Dobsioai Jégbarlang legrövidebb ülőn érhető el. Omnibus-köilekedés
minden vonalhoz. Javaivá Hasedow-. neiirasthenii, vérsze¬
génység, sápkor, idegesség, gyomor- és bélbajoknál slb. betegs.
nf
Állami hivatalnokok az elő- és ntóldényben
szobaarakból 5O% engedményt élveznek. :: ::
Étkezés naponta a penzióban: reggel 2. délben 4 és esle
2 fogás D korona. Kívánatra prospektust küld
Tátra-Virágvölgy gondnokán

egyfedelü, lapos, szabályozva 7 K-ért. A pénz
elöleges beküldése mellett vagy utánvétellel
három évi jótállással szállítom. Állandó nagy
raktár mindennemű modern ékszerekből.

Szépsége

BÁCSENYSZKI JÓZSEF

sokkal tovább tart, hl állandóan

órás és ékszerész üzlete
Kolozsvár, Mátyás király-tér 14.

Cierny-féle keleti Rózsatejet használ. Az ára 8 kor.
A hozzávaló Balisamamppan 60 fillér;

Alapittatott -1881-ben.

A Czerny-féle Osan

a legjobb a fogaknak és a sBajnak.
Osan-szijviz t korona 80fillér,Osan-fogpor 90fillér.— Kapható
gyógyszertárakban, drogériákban és illatszertárakban.

és u összes angol sportkellékek a leg•
jobb választékban.
•

rm^m/m,,,
Gyermek-ruhák
kizárólag saját gyártmány.
Szenzációs olcsó árak l koronától 40370
kezdve a legfinomabb kivitelig l

"WÁSCHE CLOU"

Wien, XVI., Lcrchenfcldvrgürtel 53.
KÉPŰ divatalbum (t árjegyzék Ingyen is DármiBhnl

(Szotyvai gyógyforrás
Számos orvosi tekintély v(lemenye alapján sikerrel alkal-

f^
?ÍÍ8TGPIIIGffVG.

maztatikcsuz és köszvény ellsn.
Czukorbetegség, epekő, a torok és tüdőszervek bántalmaínál, étvágytalanság, gyomor-, bél- és vesebajcknál. Kitűnő
izii, igen üdítő ásvánnyviz. Megrendelhető: Sch3nb rn
BuDhheim gróf ui'ad. ásványvizeinek bérlóségénél Szolyván.

TENNIS-RAKETTEK
és labdák, Football,
Hockey, Póló, Golf,
Croquet, Baseball.
Tornaszerek. Izomf e j l e s z t ő k . Kerekes korcso
lyák. Uszókellékek,sportczip ő k , sportruházat, sport¬
s a p k á k , utazószerek, t ristafelszerelések. Gillette-borotva,
Thermos-ku l ácsok, Thermos
Pic-nic, Vízhatlan esőköpenyek,
Gummi sárczipök.
l

Árjegyzéket bermentve küld :

WESZELY ISTVÁN

Tátralomnicz

a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés
összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és ki¬
váló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető.
Mivel a Margit-eremet utánozzák és hamisítják, tessék
eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan,
vegytiszta készítmény, a mely a külföldön általános
feltűnést keltett. Ara l K. Margit-szappan 7C flll.
Harg-lt-ponder l kor. BŐ fillér.
Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.
Kapható minden gyógysz., illatszer- és drogua-üzletben.

i
i

!

Kocsiárucsarnok

Vásároljon

osztálysorsjegyet

cs. és kir. üdv. szállító. =
BŐRÖNDÖS és finom
BŐRÁRUOYAROS

Budapest, IV„ Szervita-tér 3 c, sz,

nt a

Legelőnyösebb bevásárlási
forrás: •

álló

Szezonnyitás pünkösdkor május 26-án. Lóverseny, nemzetközi galamblö^észet. tennis és
9°»- - KLI TIKUS GYÓGYHELY, MODERN SZANATÓRIUMMAL! - Vasút. - Posta. - Telefon.
Prospektust
küld az igazgatóság.
• -^»W
« wdíjtalanul
V

IV. kér., Koronaherczeg-utcza 18.

Vállalat, Miskolcz 2.

MARGIT

j L v j B - gyógyforrás

— (Beregmegye.)

a gyomor, belek, húgyhólyag g különösen a
légzőszervek Imrntos bántalmainál igen jó ha¬
tára még akkor is, ha vérzések ecete forog fenn.
Megrendelhető: EDESKUTY L.-nál Budapesten
és a forrás kezelőségénél Munkácson.

9f Tessék árajánlatot kérni l

Ékszer. Ezüst. Óra.
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe¬
tők készpénz vagy angol rendszerit részletfizetésre ig
Legdivato^bb k.rpe„o Budapest. IV., Klgyé-tér 5. Kolozsvár. Ma tv i s király-tér 13.
l
l«B'zi«bbklvlt.elnei6»teTÖeizkfizrt«gx»jnmja,marils»»lc-fiyiittll
f.,
domborművű 'Relifl rrfesikosők 18 flll., btlM, P«C»«DT«., tészta, tálak
14 ksrsfcw arany _
110 K 1 3 f., tslcsak, reetanesék, k«njértwsr«k, l * f., kivé*, teás serrieek, Jour
i
• bőniljjal— Í8 t táloiáí, gskoretlek, gyümfllcnállTanjok, csoportos tálak, Jsrdinisrek 1 5 f.
14

V., Váczi - körút 4. szám.
Telefon 11-58.

18 < Szabad megtekintés vélelkéoyszer nélkül. Szabott gyári árak. Képes
14 i árjegyzék ingyen és bcrmeotve. Vidékre választékot készséggel küldök.

Távirati czim „Törökék"
Budapest.

Y* sorsjegy
3 korona
YS sorsjegy
1.5O kor.

Szőrme-., szőnyegporoló-, megóvó-,
mosó-, tisztító- és
javító-intézet

KERBER HENRIK
il

• szálló. Bethlen-ház (július l-én).

Szűcs és Márkus

Fiók:

YZ sorsjegy
6 korona

RUHAFESTO-. YEGYTISZTITO ÉS GOZMOSÓ-GYÁR
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT LEG¬
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. • ALAPÍTVA 1810.

alatti most felépített Vorebélyi palotában
(Kiskorona-utczai sarokház). Nagy xznl;érteleinmel összeállított árukészletünk, el*<>ritnyu külföldi összeköttetéseink, valamint
jutányos ármnknÜ fogva a legmeeszebb.menő előnyöket nyújthatjuk és a naponta
beérkező különlegességeink xjiVes meg¬
tekintésére tisztelettel meghívjuk a n. é.
hölgyki'izönséget. Kitüntető bizalmát kér-jük ezentúl immár saját czégünkrc át¬
ruházni s mi igyekezni fogunk azt- leg¬
figyelmesebb kiszolgálással még fokozot¬
tabb mérvben kiérdemelni.

Budapest, VIII., Rákóczi-út H .

Estist WrsiljjsJ
Aesél
•

12 kor.

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen.

a!V.yKoronahercze§-u.18,sz,

SÁRGA JÁNOS

YI sorsjegy

B

megnyitottuk

A főváros legnagyobb bőráru szaküzete, olcső, szabott árak, kizárólag jobb
minőségű áruk. Árjegyzék bérmentve.

a Török-palotában

Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

Budapest, IV.,
Váczi-utczaS.

HALTENBERGER

PAPEK JÓZSEF
=

flGYTOLUK!

Margit-eremé

LAWH-THUIS

divatáruházunkat

kipróbált, közkedvelt és igen elterjedt szerek- — Serallarczkenőcs kiváló hatágú szeplö ellen, az arczot fehé¬
ríti és bársonypuhává teszi. Kis tégely 7Ofillér,nagy
tégely l korona 4 0 fillér. — Serail-crémo nappali
használatra l korona. Serail-hajszesz hajhullás és
korpaképződés ellen Kiváló hatású. Hajnövést elősegíti.
l üveg l korona 5 0 fillér. — Serail-pnder. Kitűnő
pipere-por fehér-, rózsa- és oréme színben, l doboz l K .
Serail-szappan l drb 6O fillér. — Valódi epeszap¬
pan l drb 8 0 fillér. — Serail-száj víz l üveg K 1.5O.

REKLÁM ÓRA

A Czerny-féle Tanningene

csipke-és selyem-

gességei

GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyóben.

Glanbersós, hideg1, kénes, sós víz. Gyomor- i s májbeteg-ek magyar Earlsbadja.
-

ÚJ

pipere-

A Bpeltl Szivattyú- é l Gépgyár R.-T. gyártmányainak foelárusitdtelepe.

gummisarkon járjon!!

Minták Ingyen ét bermentve.
Az előnyök, z melyeket a magánvevS élvez, ha
szövetszükségletét
közvetlen Siepel-lmhof cégnél,
• Cyá1*' piacon rendeli meg, igen jelentékenyek.
Szabott, legolcsóbb árak. Óriási választék.
MintahQ, figyelmes kiszolgálás, még a legkisebb
rendelésnél is, teljesen friss árúban.

USZPARK

SERAIL

Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak.

O'SULLIVAN

407

Rozsnyay

Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól
Bpest, VI., Teréz-körút 50. (Gyár-u. 23.) Telefon 47-52.

valódi angol

Egy izelvényt fekete izalonruhához 20.— .
szintúgy fel61t6szSvetct, turistalódent, selyemkamgarnt stb. gyári árakon küld mint megbízható és
szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár

Nyaraló és
turistatelep

JASÁRNAPI ÚJSÁG.

SZIVATTYÚT,
FECSKE N DÓT £&

Minden jobb ember

Valódi briinni szövetek

. 5 9 . éVFOLYAM.

2 0 . SZÁM. 1 9 1 ? . 5 9 . ÁTTOLTAK.

Húzás már május hó 22, és 24-én,

B U D A P E S T , ^VIII.,1: iTelefonsz. [03-56.
NAP-UTCZA 29. SZ. j . Alapittatott 1890.
Ablaktisztítás, lakástakaritás, padlóbeeresztés,
tapéta, falfestmény (Freskó) tisztítási vállalat.

20. SZÍM. 1912. 59.

VASÁBNAPI ÚJSÁG.

408

,^//x.

\

MB^B.

*•»•»

^t^W

^ZB»

•

•»

(havonként

l^f^

na poriként
»Patht
lemezek. melyeu
fflághirnévre lettéit sierl.tú nélkül
játszanak egy kiválóan finom elpusztíthatatlan
szafirszeqgel A tudomány részéről megailapitatottfénj^
hogy.caákisa siíficueg használata inai erheló el 11 ének is u n t tökéletes feproJuko'djl
"lágyén adjuk áremelés nélkül a nagy Pathf hangdobozt, i Ptffié cég fömérnökéntli
erecfe/i toltál igazolt bizonyítványával tllátvt
Z2 külonbozO, bármely nyejvö darabban,
melyeket b vevőink rjriás'i
músoranktból h

szóbolí a bádogtölcsérf és emelt
Mrtetktzményél az ercszeru hangokat

Pafhé. ki nagyobb, minf a világ összes
beszélőgép gyárosai együttvéve, végre a jövő
beszélőgépét nyújtja nekünk

Gyönyörű választék
t
Eá —
'.Se^SS

Kerjtt ezen izfN'énj kif áeaiat, kHCItését A
4s a U 7.— e!c6 részlettel egyUtt »»ló ^ B l
hozzánk küldését

g H Saphir Beszélőgépek
Hj|
Betéti Társaság

£?.S Bécs VI., Köstlergasse eeos sz.

Szelvény:

A készülék leírása:

Utca:...,..
Varos:..
..„.._..._.
Or?zaji —
Fojlaliozás —
—
.— Vasoli állomás; —
! " ! J e g y z ő t ' Szállítási idt> 15 nap Nem fiajtjuk Tejre a rendelést, ha * rendeléssel ti"
í"i
efyiut a i első résilei birtokában nem vágyónk. Amennyiben a rendelést nem i'.tl
;;n
hajhatnank régre, a pénzt visszaküldjük.
ll\\

V»^ s $t 4SX26 cm. Rendkírül elegáns, belül hajlított «s»v
hangkarral,amely pontosan a_- akusztika tőrvényei alapján Vé>
szülj. — A készülék egy ragófelhuiót tartalmaz, mely ]4Wll
közben 19 felhúzható, ügy bogry 2 lemez egymásután iátsznatA.
továbbá egv pillanakzatályzovat van elíatvat f&elylyet « | |
másodprrc alatt érhető el legpontosabban t kívánt sehelMf

SZERKESZTŐ

21. SZ. 1912. ( 5 9 . ÉVFOLYAM.)
Szer kész 1 őség i iroda : IV. Vánnegye-utcza 11.
Kiadóhivatal :
IV. Egyetem-ntcza 4.

Egyes
ára 40

BUDAPEST, MÁJUS 26.

H OITSY P A L.
szám
fillér.

Előfizetési
teltételek:

{Egészévre _ _ 20 korona.
1O korona
Félévre _ .
Negy-.dévre _ „ 6 korona.

A * Világkrónikái -vnl
negyedévenként 1 koronával
több.

Eredeti Pathé-aluininium-konzert-tiangdoboz.

Ezen feltételek oly előnyősök, hogy mindenkinek okvetlenül vennie kell!
Alig
eddig a régi bör11
betegségek, a legkülön¬
bözőbb súlyos idegbajok
(neurasthema, vitustáncz),
a sápkór, a női arczot eíéktelenitö pattanások s a
női nemi szervek folyá¬
sokkal kombinált luiruíos
vízben vastartalommal
megbetegedéseinek kezelé¬
oly kincsünk van, mely
sénél csekély értékű ide¬
minden eddigi arsengen vizekre voltunk utalva,
savas víznél (Roncegno
addig ujabban a
:: ::
Levico/ hatásosabb, és
könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkaroljak s a fogyasztók
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizarőlagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk)
parádi arsen vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes
postaállomásaira 6 K SÓ f.-ért berni, szállít a főraktár

ARADI
ARSEN

Q-essler
Budapest

EDESKUTY L,

cs. és kir. üdv. szál¬
lító BUDAPESTEN,

Kapható minden gyógy tárban és megbízható fűsíerkereskedésben,

Angol és franczia
úri divat. Férfi és női gummikabátok.
F É R F I JFEHÉRTfJEMÜ
készen és mérték után. Angol átmeneti fel¬
öltök. Teljes férfi kelengyék. Kellemes fize¬
tési teltételek — Kérjen divatértesitöt

Jili flJL

A legmodernebb és lég megbíz

önmüködő-pisztoiy

Kai. 6.35 teljesen szétszeJhető szerkezet, könnyű, kicsi alak, pontos
l elő vés. • § Ara 72.— korona. — Havi részlel 6.— korona.
Ezennel megrendelem a lent körülírt Pieper-pisztolyt

ELEK és TÁRSA R.-T.

•no

I?
S"
•S

BUDAPEST, Kár oly.kör üt 10.

72.— korona árban: fizetendő 6 korona havi részletekben Buda¬
pesten Elek és Társa R.-T.-nál. Összesén 3 havi részlet elg mulasztása az e_ész hátralékot esedékessé 1e-z'. Első részlet
utánvétellel. Teljes kifizetésig a tulajdonjog ienlartva.
J Lakhely :
5 Kelet:. * Név és foglalkozás:
.'.„
.0

-

—

.

HIRSCH és FRANK
Budapest-Salgótarján! Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat
BUDAPEST, V I . KERÜLET,
ARÉNA-UT 127. SZÁM.
Külön osztály

téglagyári gépek.
GYÁRT : falitégla és o«erép«ajtókat, téglagyártó én agyagmegmnnkáló
gépeket legnjalib é« legjobban bevált szerkezetekben.
.: ::

^

| . Kiskorúság esetén vagy kellő fedezet hijáa kezesség nyújtása
szükséges.

lessek legújabb terje&elmes fagyverárjegyzékűnkeí kérni,
Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. szám.

Elvállalja anyagvizs¬
gálatok kivitelét ó.
teljes

téglagyári telepek
létesítését.
Tervek • • köH»ég-vet»»«k
díjtalanul.
ELSŐRANGÚ =====
= REFERENCZIAK.

P Ü N K Ö S D I K I R Á N D U L Á S . — Hosszú-Pintér Gyula rajza.

Külföldi előfizetésekhez a postám,' mvghatározott viteldíj is csatolandó

