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

lessek legújabb terje&elmes fagyverárjegyzékűnkeí kérni, 

Alig eddig a régi bör-11 betegségek, a legkülön¬ 
bözőbb súlyos idegbajok 
(neurasthema, vitustáncz), 
a sápkór, a női arczot eí-
éktelenitö pattanások s a 
női nemi szervek folyá¬ 
sokkal kombinált luiruíos 
megbetegedéseinek kezelé¬ 
sénél csekély értékű ide¬ 
gen vizekre voltunk utalva, 
addig ujabban a :: :: 

ARADI 
ARSEN 

vízben vastartalommal 
oly kincsünk van, mely 
minden eddigi arsen-
savas víznél (Roncegno 
Levico/ hatásosabb, és 

könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬ 
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkaroljak s a fogyasztók 
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kiza-
rőlagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk) 
parádi arsen vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes 
postaállomásaira 6 K SÓ f.-ért berni, szállít a főraktár 

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

Kapható minden gyógy tárban és megbízható fűsíerkereskedésben, 

Angol és franczia 
úri divat. Férfi és női gummikabátok. 

FÉRFI JFEHÉRTfJEMÜ 
készen és mérték után. Angol átmeneti fel¬ 
öltök. Teljes férfi kelengyék. Kellemes fize¬ 

tési teltételek — Kérjen divatértesitöt 

Jili flJL 
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Budapest-Salgótarján! Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

BUDAPEST, VI. KERÜLET, ARÉNA-UT 127. SZÁM. Külön osztály 

téglagyári gépek. 
GYÁRT : falitégla és o«erép«ajtókat, téglagyártó én agyagmegmnnkáló 
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Megcsuklott a torka, mintha szél ütötte 
volna, egy székbe esett. 

Miklós ráborult és átkarolta. 
- Bencze ! Bencze ! Rosszul érzed magadat? 

A nagyerejű athléta, hajdan kitűnő reményű 
tanuló, dísze a tudományegyetemnek, praecel-
lens doktora a jognak és a bölcseletnek, össze¬ 
vissza rázta fejét és vállát, mint a lánczát tépő 
oroszlán. 

- Ne törődjél velem, átok van rajtam. Ma¬ 
gadra és nemzetedre gondolj . . . 

Végtelen szánalom fogta el a Zádor -Miklós 
szivét. 

- Azt bízd rám, nekem is van fejem és lel¬ 
kem. A lapnál maradsz. 

— Soha! 
Ez volt a Bodonyi utolsó indulatosan kiej¬ 

tett szava. Mintha könnyített volna vele a lel¬ 
kén, lassacskán elsimultak dúlt arcza barázdái, 
ziháló keble is elcsöndesedett. 

— Na, most már kitomboltam magamat, -
mondta mosolyogva, — jó leszek ezentúl, rös-
tellem is, hogy így megfelejtkeztem a bonton-
ról . . . Még elreferálom neked - - folytatta 
egész nyugodtan, — a Lombos Keresztély és 
a szerkesztőnk dolgát. Lombos csakugyan lo¬ 
pott húsz éves korában, be is volt csukva csem¬ 
pészetért, csakhogy húsz év óta, mióta naza-
rénus lett, egyebet sem tesz, mint vezekel. 
Hihetetlen energiával, megmagyarázhatlan nél¬ 
külözések árán, garast-garasra rakva tiz év 
alatt harminczezer koronát gyűjtött, hogy 
visszatéríthesse az általa elsikkasztott össze¬ 
get. S ez még nem elég, folytatni akarja a 
robotot élete fogytáig, hogy azt a büntetés¬ 
pénzt is összegyűjthesse, a mit a franczia állam 
csempészésért jövedéki kihágás czímén kirótt 
reá, de be nem hajthatott. Negyvenezer koro¬ 
nája már van, de még kilenczvenezerre van 
szüksége, hogy tartozásának eleget tegyen . . . 
Mit szólsz — végezte szavait a tudós prole¬ 
tár — ehhez az emberhez ? 

- Azt, — válaszolta Miklós egyszerűen, -
hogy bámulom. Az ilyenekből lesznek a szentek. 

— Még elmondom a Belky gyilkosságát, -
folytatta Napi a jelentését, — aztán majd meg¬ 
beszéljük bővebben, mi a kötelességed irá¬ 
nyunkban és a közügygyei szemben. A Belky 
gyilkosságának is megvan a magva. Ő csak¬ 
ugyan ölt, persze csak egy rablót, a ki ötször 
rásütötte revolverét. Czélt tévesztett; a Belky 
golyója talált. Fölmentették természetesen. 

Bármilyen izgatott volt is Miklós, úgy tett, 
mint a ki az egész tömeges rágalommesét sem¬ 
mibe sem veszi. 

- Köszönöm, Napikám, - - mondta kezeit 
egymásba dörzsölve, - - hogy megkíméltél a 
szennyirat azonnali elolvasásától. Legyetek 
nyugodtak mind a hárman, a milyen nyugodt 
én vagyok s továbbra is kérem értékes támo-
gatástokat. Majd a sajtóper ki fogja deríteni 
ártatlanságtokat s becsukatjuk a gaz rágalma¬ 
zókat. 

Bodonyi felállott. 
- Nem úgy lesz az, — mondta olyan kate¬ 

gorikus hangon, mintha a tizparancsolatot sza¬ 
valta volna el, — nem úgy lesz. El fogsz ben¬ 
nünket csapni, mind a hármunkat s szükség 
esetén elcsapod magadat is, ha többre tartod 
az eszme diadalát, mint a magad jó hírnevét. 

Zádor Miklós valósággal elsápadt. 
- Ugyan kérlek, ne fantaziálj, — korholta 

barátját türelmetlenül, - a becsület jogáról 
csak nem kell az eszme érdekében lemonda¬ 
nunk, csak összefér a két dolog. 

- Nem fér össze, — magyarázta Bodonyi 
konokul. — A nagyközönség szemében ennek 
a röpiratnak, hiába tartalmaz rágalmakat, csak 
annyi az értéke, mintha igazat mondott volna. 
Mi mától fogva — téged egyelőre kiveszlek — 
kompromittált, legalább is gyanús személyek 
vagyunk a tömegek szemében, becsületesek 
csak azokra nézve, a kik ismernek bennünket. 
Már pedig kompromittált egyének nem prédi¬ 

kálhatnak erkölcsöket, apostoloknak pláne nem 
valók, holott a Véreimnek apostolokra van 
szüksége. 

Miklós még türelmetlenebb lett. 
- Ellentmondásba jönnénk önmagunkkal, 

ha a keresztény erkölcsöknek propagandát csi¬ 
nálván, ártatlanul üldözött, megvádolt bará¬ 
taink elejtésével annak legelemibb törvényét 
szegnénk meg. 

- Idealizmus, theoria, - - gúnyolódott az 
apostollelkű proletár, — dilemmába szorultál : 
hazád érdekében az a kötelességed, az ész¬ 
szerűség is azt diktálja, hogy két rósz közül a 
kisebbiket válasszad . . . Mi hárman — ismé¬ 
telte még egyszer, - kilépünk a lap köte¬ 
lékéből. 

Miklós belátta, hogy nem bir a makacs fér¬ 
fival. Engedményt tett neki. 

- Nem bánom, ha másik két barátunk is 
úgy akarja, ne szerepeljetek a lapnál, míg el 
nem dől a sajtóperünk. Fizetésteket természe¬ 
tesen addig is megkapjátok, azon túl meg ok¬ 
vetlenül reflektálni fogok a munkátokra is. 

A makacs ember is belátta, hogy barátja 
megnyugtatása szempontjából engednje kell. 

- Majd megláss%k, hogy lesz aztán, — 
mondta, — egyelőre az a tanácsom, hogy min¬ 
denekelőtt magadra gondolj. Jó lesz még a 
sajtópör megindítása előtt nyilatkozatot kér¬ 
ned nagynénédtől, hogy tőle kaptad a 900,000 
koronádat, egyben egy keresztlevelet is kérj 
tőle annak bizonyságául, hogy túl van a 
nyolczvanon: úgy közöld lapodban, minden 
megjegyzés nélkül a nyilatkozatot a kereszt¬ 
levéllel együtt. 

Miklós arisztokratikus lelke valósággal fel-
.Jázadt baráíjjí í.zinikus tanácsától. 

- Oh, — jelentette ki határozottan, — azt 
már nem teszem. 

Bodonyi belátta javaslata bizarrságát, gon¬ 
dolkozott egy pillanatig. 

- Nyilatkozhatnának a tanúid is helyet¬ 
ted, - - mondta aztán. - - Bizonyára tanuk 
előtt, vagy valami irás ellenében adta át neked 
nagynénéd a pénzt. 

Miklós tagadólag rázta a fejét. 
- Nincsenek 'tanúim. A pénzt négyszemközt 

vettem át minden irás nélkül. 
Bodonyi összerázkódott. 

- Akkor — kiabálta, — ülj a vasútra azon¬ 
nal és vógy nénódtől irást, adjál neki elismer¬ 
vényt, láttamoztasd s hitelesíttesd a közjegyző¬ 
vel mind a két okiratot. Nem bánom, kényes-
kedj, czikornyázzad (majd nem teszed később), 
ne közöld a két irást a lapodban, csak meg 
legyen. 

Miklós belátta, hogy barátjának igaza van. 
Minden eshetőségre számítania kell. 

- Azt megtehetem, — jelentette ki, - - de 
egyelőre nem sietek vele. 

- Siess, rohanj . . . 
Csöngettek. 
Lórika bedugta kandi fejét az ajtónyiláson: 

- Méltóságos úr, táviratot kaptunk, tessék 
a szelvényt aláírni. 

Miklós kiment s egy pillanat múlva vissza¬ 
tért a távirattal. 

- Bocsáss meg, elolvasom. 
Feltörte a pecsétet. Olvasott. Elsápadt. A pa¬ 

piros kiesett a kezéből. 
Bodonyi mellette termett. 

- Mi baj ? 
Miklósnak megeredtek a könnyei. 
- Meghalt a nagynéném, — fuldokolta, -

a nemes szent asszony nincs többé. Isten ál¬ 
dása lebegjen porai felett. 

Bodonyi, a fanatikus proletár nem kímélte 
barátja fájdalmát, egy annál sokkalta hevesebb 
fájdalom kínjától kitört a szó vonagló ajkáról 
kíméletlenül: 

- Meghalt a nénéd, meghalt a lapod, most 
csak azon légy, meg ne halj magad is s veled 
együtt az eszme, a mely benned él. 

XIV. A dilemma. 

Ha tudott volna Bodonyi Zádor Miklósnak 
a herczegnővel való viszonyáról, talán azonnal 
rájött volna, kiben keresse az ellenük intézett 
orvtámadásnak értelmi szerzőjét. 

Miklós nem jött rá mindjárt, holott régi ked¬ 
vesének a politikáról ejtett jóslatszerű szavai¬ 
ból s burkolt czélzásaiból, a melyek igen ha¬ 
sonlítottak a fenyegetéshez, elég gyanuokot me¬ 
ríthetett volna ahhoz, hogy elsősorban is a 
szenvedélyes asszonyt okolja az őt ért rága¬ 
lomért. Miklós ellenei otromba támadását az, 
ő akcziója természetszerű reakcziójának tekin¬ 
tette, annak bővebb magyarázatához nem kere¬ 
sett a lényegen kívül fekvő mellékindítékokat. 
A féligazsághoz eljutott így; a herczegnő el¬ 
leni gyanúja azonban csak akkor merült fel a 
lelkében, a mikor az első döbbenet és családi 
gyásza lélek- és agyemésztő zavarából kikerülve, 
elemezni kezdte a paskvillt, kombinácziót kom-
bináczióra halmozva, annak várható hatásait 
mérlegelve s keresve a retorzió módozatait. 

Fenkölt lelkű nagynénje, a Zádor-család eme 
hű sáfárja váratlan halálán való gyásza úgy 
elfoglalta egész szivét, hogy egyéb érzésnek, 
agyában gondolatnak, valameddig be nem zá¬ 
rult a szent asszony után a családi kökripta. 
ajtaja, nem jutott benne hely. A rágalom szele, 
mire Miklós odaért a temetésre, eljutott Zádor-
házára is, — a kiadóhivatal megküldte a pask¬ 
villt a papnak és jegyzőnek, — de a mérge 
nem hatolhatott hozzá: annak egyelőre útját 
állottá a halott. Pap, jegyző, a szomszéd megye¬ 
beli urak, a kik eljöttek a végtisztességre, az 
uradalom tisztikara és cselédsége kivétel nél¬ 
kül részvétteljes tisztelettel járultak eléje, a 
barát a_ barátot üdpöjölte benne, az ismerős a 
kiváltságos urat, s mint leendő jóltevőjüknek 
hódoltak neki, az örökösnek, az utolsó Zádor-
birtok gazdasági alkalmazottjai. Még csak nem 
is suttogtak az emberek. Az előkelő halott a 
koporsóban feléjök fordította finom markiz 
arczát s rájuk meresztette jóságosán szigorú 
szemét: ne bántsátok az én örökösömet, az 
utolsó Zádort, a kire én egy életet szenteltem, 
hogy kiemeljem az élet szürkeségéből a gaz¬ 
dagság és boldogság fényébe, viszonzásul azért 
a boldogságért, a melyben egy másik Zádor, 
az én édes uram által részesültem. Ne bigyje-
tek a rágalomnak, oh élők, az utolsó Zádor 
lelki tisztaságáért én felelek, én, a .halott... 

Miklós mindössze két napig maradt Zádor-
házán nénje halála után. Megerősítette állásá¬ 
ban a halott gazdatisztjét, egy öreg, kipróbált 
becsületessegű és hűségű hétszilvafást, fölvette 
vele a leltárt, felruházta teljhatalommal s vissza¬ 
utazott a fővárosba. A vasúton két kaszinóbeli 
barátjával találkozott: azok is úgy tettek, 
mintha mit sem tudnának az ellene irt szenny¬ 
iratról . . . 

Miklós fővárosi lakásába érkezvén, hideg ész¬ 
szel foghatott hozzá az ismeretlen iró ellen 
megindítandó bűnvádi eljárás anyagának össze¬ 
gyűjtéséhez. Nem zavarta többé a Bodonyi pesz-
szimizmusa, csak magát a tarthatatlan, szinte 
otrombául ostoba rágalmat látta (a mit csupa 
gyermekség leleplezni), annak eventuális hatá¬ 
saival nem számolt. Hovatovább kicsinyes kel¬ 
lemetlenségnek kezdte az egész esetet tekin¬ 
teni, a melyen túl kell esni, de a melytől félni 
nem szabad. Elvégre rágalmaztak már czézáro-
kat, szenteket is. 

Elmélkedései során történt, hogy valamiké¬ 
pen — talán rövid közszereplésének mérlege¬ 
lése közben, - - eszébe jutottak a herczegnő 
búcsúszavai: «Nem fogom többet háborgatni, 
a politikára bízom, hogy megtérítse önt a szá¬ 
momra . . .» Továbbá: -«Sem pénzt, sem fárad¬ 
ságot nem fogok kimélni, hogy kivivjam hálá¬ 
ját azokkal a szolgálatokkal, a melyekkel révbe 
fogom juttatni a hajóját, ha sülyedőben lesz...» 

Miklós visszaemlékezett rá, hogy ezek a czel-
zások annak idején mily kínos, nyugtalanító 

hatással voltak rá; majd arra is, hogy azon 
melegében kombinácziókat is fűzött a herczegnő 
fenyegetésnek is beillő szavaihoz . . . Igen, igen, 
akkor úgy kombinált, hogy a szenvedélyes asz-
szony meg akarja őt alázni, hogy annál köny-
nyebben visszaemelhesse magához czéljatévesz-
tett élete romjairól. Igen, igen, el is határozta 
akkor, hogy nem fog elbizakodni, résen lesz a 
herczegnővel szemben, ha az távol van is tőle; 
ki tudja meddig ér egy fejedelemnő keze . . .' 
És ime, hogy megfeledkezett egy pár hét alatt 
az őt ezen oldalról fenyegető veszedelemről 
Valósággal a homokba dugta fejét, mint a 
struczcz. 

Most már világos volt Miklós előtt, hogy a 
boszorkányüstben, a melyben neki politikai 
ellenfelei a halálthozó mérget kotyvasztották, 
benne van a hisztériás szőke herczegasszony 
keze is. S a kanál a kezében nem lehet más, 
mint a már idáig is leleplezett kalandor: Lan-
ger Viktor, a szenvedelmes asszony brarrja . . . 
Hát majd felelősségre vonja a kalandort, eset¬ 
leg vallomásra kényszeríti az esküdtbiróság 
előtt. S ezzel egy csapásra összezsugorodik az 
ellenfél harczvonala; a rágalmazási hadjárat 
erkölcstelen indítéka legjobban meg fogja vilá¬ 
gítani a rágalom értékét és hitelét. . . 

A nyilvánosság időelőtti állásfoglalásától nem 
igen tartott Zádor Miklós. Nem ismerte a tö¬ 
meg pszihét, bízott annak loyalitásában és tü¬ 
relmében. Hogy nyugodtan megvárja a sajtó¬ 
per eredményét s csak aztán formálja meg Íté¬ 
letét . . . Neki sincs egyéb teendője, mint nyu¬ 
godtan várni, — gondolta, — mintha mi sem 
történt volna, tovább dolgozik a lappal és a 
lapban. Taktikai hibának tartotta a Bodonyi s 
megrágalmazott társainak a laptól való idő¬ 
leges eltávolítását is : úgy vélte, hogy a tény 
hamis következtetésekre adhat okot. De ezen 
a ponton nem akart az apostollelkű proletárral 
szembeszállani. Legyen az ő akarata szerint, 
ha úgy kívánja a lelkiismerete. 

De a hű ember titkos támogatásáról, taná¬ 
csairól Miklós ideiglenesen sem volt hajlandó 

lemondani. Hazaérkezvén a temetésről, az volt 
az első dolga, hogy magához kéresse az élet 
eme bátor, tapasztalt hősét. 

Bodonyi azonnal megjelent a hívására, de 
nem hozott magával semmi örömet. Feketét 
látott a sokat szenvedett ember mindenben és 
mindenütt. Ezekkel a szavakkal nyitott be ba¬ 
rátjához : 

- Te most gazdag ember vagy, Miklós, jó 
ember is vagy, megérdemled a földi boldog¬ 
ságot : eredj haza. Megtetted a magadét, még 
többet is tehetsz, odaajándékozhatod a pénze¬ 
det a lapnak, az eszme, a mit megpendítettél, 
talán élni fog nélküled is, de reléd minden¬ 
esetre megbukik . . . Hallgass reám, én kijár¬ 
tam az élet iskoláját, eredj haza, míg végkép 
tönkre nem tesznek a ga'zemberek. 

Miklós végre is megsokallta barátja megfejt¬ 
hetetlen kishitűségét és neki is meg volt a 
maga feje. 

— A te tanácsod — mondta, — a gyávák 
tanácsa, érthetetlen, hogy épen neked oly ki¬ 
csiny a lelked: megijedsz a veszélyben, a hol 
a legerősebbnek kellene lenned. Én bízom Is¬ 
tenben és nem félek semmitől. 

Bodonyi megcsóválta fejét. 
- Szánlak, Miklós, szivemből szánlak, mert 

látom a jövődet s megjósolhatom neked reform¬ 
mozgalmunk sorsát is, ha a helyeden maradsz. 
Tágulj barátom, miként én tágítottam, mert ha 
nem, keresztet vethetsz magadra és megkez¬ 
dett művedre. A haza érdekében engedd át 
másoknak a tért. 

Zádor Miklós nyakába szegte fejét. 
- Megfutamodjam gyáván, mert egy pár 

gazembernek úgy tetszik ! Soha ! 
- Alkudni kell, az élet csupa megalkuvás; 

a rendíthetlen hősök kora lejárt; ebben a tár¬ 
sadalomban a nagystílű akaratnak győzelmi 
esélye nincs; ma a hordák, a nyájjá össze¬ 
verődött tömegek győznek. 

— Honnan vetted ezt a pesszi misztikus 
világnézetet ? 

- Ismerem Ujmagyarországot... Eredj haza 

Miklós, a moloch téged kíván áldozatul, állj 
félre előlük, mert elnyel a moloch, a minek 
millió karja és millió szája van . . . 

Zádor Miklós megállóit a helyén makacsul. 
- Hát majd megmutatom neked, hogy ezzel 

a két karommal lebirora a millió szivolás mo-
lochot is. Csak van igazság talán! 

- Hiszen épen ez az, hogy nincs igazság, — 
ellenvetelte a keserű proletár, az őt jellemző 
üres szarkasztikus kaczajjal kisérve szavát. -
Ha volna igazság ebben az országban, mi szük¬ 
ség lenne a mi mozgalmunkra. Mi egyebet te¬ 
szünk mi, mint hogy az igazságot keressük. 
A míg az nincs meg, meg kell lapulnunk, Mik¬ 
lós, mert kettőnk kedvéért még nem változik 
meg a társadalom. Az sem lehetetlen, Miklós, 
(érveinek legsulyosabbikát a végére hagyta az 
elkeseredett ember) mondom néked, még az sem 
lehetetlen, hogy az esküdtbiróság fel fogja rá¬ 
galmazóinkat menteni. 

- Képtelenségeket beszélsz! - - riadt fel 
Zádor a jóslásra sápadtan. — Fantaziálsz. 

- Nem fantaziálok, csak ismerem az esküdt¬ 
székeket, - - állította Bodonyi. Ez a per 
politikai per, a mit ellenségeink mindenáron 
meg akarnak nyerni, pedig csak úgy nyerhetik 
azt meg, ha bennünket erkölcsi halottaknak 
nyilvánítanak. Vederemo. Egy pár erkölcsi ha¬ 
lott nem számít a milliók rengetegében: a 
többség győzni akar s mindenáron győzni fog. 

— Bizonyítókok nélkül a kannibálok sem 
ítélnek el ártatlan embereket. 

Az epés kongó kaczaj újra kitört a proletár 
ajakán. 

- Nekik lesznek bizonyítékaik, mert ők csi¬ 
nálnak maguknak, neked meg nem lesznek 
ellenbizonyítékaid, hiszen azt sem tudod be¬ 
igazolni, honnan vetted a lapodra a pénzt; azt 
sem, hogy nem húszezer forintot költöttéi 
évente, vagy ha ezt nem tagadod, hogy hon¬ 
nan szerezted a módot hozzá, mikor vagyonod 
csak négyezret jövedelmezett. 

(Folytatása következik.) 
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KLÁRI LEVELEI. 
ELBESZÉLÉS. IRTA SZŐLLŐSI ZSIGMOND. 

Egy kedves öreg úr ismerősöm, egy nyugal¬ 
mazott rendőrkapitány beszélte: 

Otthon, a vármegyém székvárosában Nagy¬ 
halomban voltam rendőrkapitány. Egy napon, 
nyáreleje táján reggel, a mint a hivatalba 
megyek, a sógorom kocsija jön velem szembe. 
Csak a kocsis ült rajta: levelet hozott a hú¬ 
gomtól, Zalóczy Sándornétól, a ki falun lakott. 
Altárnokon, másfélórányira Nagyhalomtól. 

A levél megijesztett. Kusza Írással, szinte 
rimánkodó hangon kért a húgom, hogy ha 
tehetem, menjek hozzá rögtön, mert a segít¬ 
ségemre van sürgős szüksége. 

Megkérdeztem a kocsist: 
- Mi újság otthon János? 

Nyugodtan felelt: 
- Nem tudok semmi különöset tekintetes 

uram. 
- Nem beteg valaki ? 

— Nem tudok róla, hogy beteg lenne. 
- A gazdád otthon van? 
- Most jelenleg nincs. Még vasárnap el¬ 

ment Pestre gépet venni, csak szombatra vár¬ 
juk haza. 

Többet nem akartam kérdezni. Beszóltam a 
hivatalba, hazaüzentem a feleségemnek, hogy 
ne várjon ebédre, aztán indultunk Altárnokra. 
Nyugtalan voltam nagyon. Eáparancsoltam a 
kocsisra, hogy igyekezzünk: a könnyű hintő 
kerekei úgy kattogtak a rohanásban, mint a 
géppuska. 

A húgom sápadt arczczal, az álmatlanság¬ 
tól gyuladt szemmel fogadott. A tekintetéből 
megértettem, hogy ne kérdezzek semmit. Karon 
fogott és mentünk befelé a sógorom szobájába, 
a mely a legvégén volt a háznak. Csak épen 
ezt kérdeztem: 

- Hát Klárika hol van? 
Ez az unokahugom, a ki akkor tizenhat 

esztendős volt, egyetlen gyerek nemcsak ott¬ 
hon, de jóformán az egész famíliában, mert 
mi ketten vagyunk a húgommal testvérek és 
engem sajnos, nem áldott meg gyerekkel az 
Isten. 

Éreztem, hogy a húgom karja megrándul 
és egész teste átremeg a kérdésemre. Ijedten 
néztem rá : 

- Talán csak nem beteg? 
A húgom felelet helyett becsukta az ajtót és 

mikor meggyőződött róla, hogy egyedül va¬ 
gyunk összecsapta a kezeit és a legszörnyübb 
kétségbeesés hangján tördelte: 

- Ne haragudj rám, édes Miklósom, ha meg¬ 
riasztottalak, de igazán nem is tudom, hol áll 
a fejem és végre is, te vagy az egyetlen ember, 
a kihez ebben a borzasztó szédületben fordul¬ 
hattam . . . A becsületünkről van szó Miklós! 

Bennem föllobbant a vér: 
- A becsületünkről?. . . Hát beszélj ért¬ 

hetően az Istenért! Mi történt ? No ! 
Nagyon kemény és érdes lehetett a hangom, 

mert a húgom láthatóan megrettent és majd¬ 
nem ijedten folytatta. 

- Hogy mi történt, azt neked kell majd 
megvilágosítanod . . . Remélem, nem is remé¬ 
lem, de bizonyos vagyok benne, hogy semmi... 
semmi rósz . . . Ilyesmire az a gyermek kép¬ 
telen . . . Ez csak egy . . . egy szédület! . . . 
Egy gyerekes ostobaság . . . 

Riadtan néztem rá. Mondhatom, akkorát 
dobbant a szivem, hogy szólni is alig tudtam: 

- Kláriról van szó? 
- Róla. 

Indulatosan sürgettem. 
Hát akkor beszélj gyorsan! Mi tör¬ 

tént? . . . Mi történt!? Akarom tudni! 
A húgom az ura Íróasztalához lépett, ki¬ 

húzott egy fiókot és egy csomó papirost vett 
ki belőle. 

Nézd! Ez történt . . . Tegnap egész 
véletlenül bemegyek a gyerek szobájába. Ő 
kunt volt a kertben: öntözgetett. Az asztala 
fiókja nyitva . . . Legfölül egy írás . . . Rá¬ 
nézek, hát eláll a szivem. Ezt a sort olvasom: 
Édes, dráfja egyetlen Istvánom! Jaj, édes 
Istenem! . . . Elképzelheted, mint éreztem! . . . 
Az én gyermekem! Az én kicsi lányom, a ki 

még nem is kapta meg az első hosszú ruhá t . . . 
Hát persze, hogy most már nem álltam meg 
annál az egy sornál . . . Elolvastam a többit 
is . . . Itt van valamennyi. . . 

Bizony, reszketett a kezem, mikor átvettem 
a csomót. Összesen hat levél volt, azaz hogy 
nem is levél, hanem-fogalmazvány, czeruzával 
irva. A minősítésükhöz, fájdalom, nem fér¬ 
hetett kétség. Biz ezek szerelmes levelek vol¬ 
tak bizonyos Istvánhoz, a kit valamely hiva¬ 
tás távol tart, de a ki, mint a levelek tartalma 
sok helyen utalt rá, ezerszer is megesküdött, 
hogy épen és sértetlenül fogja visszahozni ér¬ 
zelmeit. Erre sokszor figyelmeztettek a levelek 
hol bízó, hol szemrehányó, hol fenyegető for¬ 
mában. Volt különben a levelekben, a melyek¬ 
nek gondos és ambicziózus megfogalmazását 
temérdek törlés és javítás bizonyította, minden, 
a mi egy igaz szerelmes levél kelléke: eskü, 
fogadalom, sok csók, sőt volt olyasmi is, a mi 
már nem lényeges és szokott elementum. Bi¬ 
zonyos anyagi vonatkozások. Két izben is tör¬ 
tént utalás öt-öt forintra, a mi melléklet gya¬ 
nánt csatolódik a levélhez. 

Gondosan olvastam át az írásműveket, az¬ 
után a húgomhoz fordultam, a ki halálsápad-
tan figyelt. 

- Mást nem találtál? 
- Más ilyesmit nem. 
- A válaszokat? 
- Nem. Olyat nem találtam. Talán . . . 

— Azt hiszed, hogy azokat talán - - meg¬ 
semmisítette? Mi? 

A húgom szeméből megeredt a köny. A ke¬ 
zeit tördelte: 

— Hát mit szólsz ehhez ? . . . Azt hittem: 
megőrülök! Még jó, hogy Kálmán véletlenül 
nincs itthon! Bizonyos, hogy hozzá rohantam 
volna és ő . . . a milyen ember, ő puskával 
ment volna n e k i . . . A mi nem is csudálatos! 
Az ő Klárija! . . . Vagy magát ölte volna 
meg! Hát mit szólsz ehhez édes Mikló¬ 
som ? . . . Már csak benned van reménységem. 

- Hát ő mit mond? Szóltál a gyerek¬ 
nek ? . . . Kérdezted ? 

A húgom fölkelt és kétségbeesetten tárta ki 
a karjait: 

- No hát olyat még nem láttál! . . . Ter¬ 
mészetes, hogy elővettem! Az első pillanatban 
piros lett, mint a vér. Megmutattam neki a 
leveleket: 

- Te irtad? 
Olyan pillantást vetett rám, mint az utas, 

a kinek az erdőben hirtelen pisztolyt szegez¬ 
nek a mellének. Szinte megfagyott a szeme az 
ijedtségtől. De aztán az ajkába harapott, félre¬ 
kapta a fejét és ne adj Isten, hogy csak egy 
árva szót ki lehessen venni belőle. Parancsol¬ 
tam, kértem, könyörögtem, sírtam, fenyegettem : 
minden hasztalan. Csak a pirosság tűnt el 
lassan az arczából és sápadt lett, de olyan, 
hogy megijedtem és nem mertem tovább fag¬ 
gatni. 

- No, ezt az egyet okosan tetted ! De hát 
mikor is történt ez a dolog ? 

- Tegnap estefelé. , . Olyan voltam, mint 
a háborodott. Egész éjszaka le nem hunytam 
a szememet. Ő se. Tudod, hogy azóta képte¬ 
len vagyok a szavát venni! Egy szót az a 
gyerek azóta ki nem ejtett a száján! Vagy 
ötvenszer benéztem a szobájába az éjjel. Éjfél¬ 
kor még fönt volt. Ott ült mozdulatlanul az 
asztal előtt, sárga arczczal, mint egy márvány¬ 
szobor. Keményen ráparancsoltam, hogy feküd¬ 
jék le. Szó nélkül engedelmeskedett. Még né¬ 
hányszor bementem hozzá. Az ajtónyitásra 
behunyta a szemét, de tudom, hogy nem 
aludt. 

- Sírt? 
- Nem. Egy könny ki nem esett a szemé¬ 

ből. Ilyennek még nem láttam ezt a gyere¬ 
ket . . . Most már csak tebenned bizom! Vedd 
elő, az Isten áldjon meg! Hiszen te jobban 
ismered az emberi lelket, mint én . . . Hátha 
te meg tudod nyitni a ezivét. Hiszen tudod, 
hogy téged nagyon szeret. 

Tudom. De azt is tudom, hogy mégse 

úgy, mint az anyját . . . És ha neked nem 
akart vallani, hát én nem fogom vallatni. 
Meddő dolog lenne és fölösleges. 

A húgom meghökkenve és csüggedten né¬ 
zett rám : 

- Hát meg se próbálod, hogy vallomásra 
bird ? 

- Vallatni semmi esetre se fogom. De látni 
annál inkább szeretném. 

- Behívom. 
- Nem. Én megyek hozzá, szegénykéhez. 

A szobájában van ? 
- Ott. És mit fogsz csinálni ? 
- Elsősorban azt, hogy elvárom tőled, hogy 

azt tehessek, a mit akarok. Ha hozzám fordul¬ 
tál, most már rám kell bíznod a dolgot. Nem 
kérdezel semmit és nem ellenzel semmit. 

Most már a rendőrkapitány beszélt belőlem. 
Ezt már így szoktuk mondani, mert akár van 
valami terve az embernek, akár nincs, jó, ha 
a (ifél» azt hiszi, hogy van és a sok kérdezős-
ködés nem süti ki, hogy nincs. Nekem pél¬ 
dául abban a pillanatban igazán nem volt. 
De viszont őszintén kívántam látni az én szép 
kedves kis hugocskámat. 

Ott ült az ő fehér szobájában az ablak mel¬ 
lett, mozdulatlanul nézve ki a kertbe. Mikor 
meglátott, megrezdült, fölkelt, de nem futott, 
mint máskor, hangos örömmel felém, hanem 
mereven, lesütött szemmel, állva maradt. Olyan 
sápadt, olyan megviselt volt szegényke, hogy -
majd elkáromkodtam magamat. 

Odamentem hozzá, megöleltem, megsimogat¬ 
tam a nagy fekete haját és megveregettem az 
arczát. 

- Mi bajod te lány ? Megijed a nénéd, ha 
ilyen zölden l á t ! . . Mert érted jöttem ám ! 
Elviszlek legalább, két-három napra, mert ha 
az apád itthon van, úgy se lehet téged meg¬ 
kapni ! Megebédelünk, aztán a félhármassal 
megyünk vasúton, mert ebben a nagy nap¬ 
ban meg nagy porban a kocsi nem passzió ! 

A húgom kellemetlenül meglepetve nézett 
rám, de nem mert ellenkezni. A leány egy 
szót ee szólt. 

Nem is igen faggattam. Azt mondtam: egy 
kicsit szétnézek még ebédig a majorban. En¬ 
gem érdekel a gazdálkodás: ezt a kis körül-
szemlólődést rendesen meg szoktam cselekedni. 

A verandán, kissé bátortalan hangon, még 
megkérdezte a húgom : 

- Csakugyan el akarod vinni ? 
- El is viszem. 
- Muszáj ? 
- Muszáj. 

Körüljártam a tanyát, beszélgettem az em¬ 
berekkel, tájékozódtam az altárnoki állapotok¬ 
ról : milyen termés Ígérkezik, kinek verték be 
a fejét, ki vett lovat a madarasi vásáron, szó¬ 
val megtudtam minden szükséges tudnivalót. 
Még azt is, hogy a községből ez idő szerint 
hány legény szolgálja a császárt? Nem sok. 
Csak három. Oláh Vincze, Nagy Balázs, meg 
Mészáros István. De legalább mind a három 
huszár. 

. . . A mi aztán az ebédet illeti, az a sira¬ 
lomházban se lehetett volna gyászosabb kedvű. 
A húgom azzal volt elfoglalva, hogy a köny-
nyeit visszatartsa, a gyerek hozzá se nyúlt, 
semmihez és hogy teljes legyen a harmónia, 
mint észrevettem, a fölszolgáló szobalány, a 
Julianna szeme is szép vörösre volt kisírva. 
Nem álltam meg, hogy rá ne szóljak : 

- Kit gyászol Julianna ? 
Erre az ártatlan kérdésre Julianna azzal 

felelt, hogy kiejtett a kezéből három tányért. 
A húgom drága porczelánjai érdekében tüs¬ 
tént elálltam a további szélás jogától. Végre: 
valakinek csak enni is kellett valamit. 

Hanem aztán a búcsújelenet, mikor a kocsi 
előállt, hogy az állomáshoz vigyen Klárival, — 
igazán gyötrelméé volt. A húgom átkarolta a 
leányát és a két arcz: az anyáé és gyermeké 
az elválás pillanatában úgy meredt egymásra 
a rémületnek, a fájdalomnak, a kínnak olyan 
vonaglásával, hogy a hideg szaladt végig a 
lábamon. Mikor a Klári kezét megfogtam, 
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hogy fölsegítsem a kocsira, éreztem, hogy ez 
a kis kéz hidegebb a jégnél. Mondhatom, ez 
a pillanat volt az egész históriában az, a 
mire legkevésbbé szeretek visszagondolni. 

Szerencsére a szakaszban magunkra voltunk 
a hugocskámmal. Mert a mint a lány a vonat 
indulásakor egy pillantást vetett vissza a fa¬ 
lura, egyszerre csak megfordul szegényke, rá¬ 
zuhan a vállamra és elkezd zokogni olyan 
keservesen, olyan önfeledten, olyan forró vi-
harzásával a fájdalomnak, hogy azt hittem, a 
szive kiszakad a szegénykének. Keze, arcza, a 
mely az imént még jéghideg volt, most olyan 
forró, hogy szinte perzselt. Görcsösen karolta 
át a nyakamat és csak ezt tördelte: 

— Édes jó anyukám . . . Édes bácsi! 
Ez eltartott egy jó tíz perczig. Átöleltem 

szegénykét, töröltem a könnytengert az arczá¬ 
rói, aztán mikor megcsöndesedett, csak eny-
nyit mondtam neki: 

• Szedd rendbe magadat fiam; észre ne 
vegye a nénéd, hogy sírtál . . . És mást se ! 
Neki arról a bolond levél-históriáról egy szót 
se szabad tudni. Egy szót se! 

A két könny az ott kék szem ijedten és nyug¬ 
talanul meredt rám. Én pedig csöndesen foly¬ 
tattam : 

- Látod, én se kérdek semmit. Pedig tu¬ 
dom, hogy nekem . . . 

Klári megint sírva fakadt. Fuldokolva mondta: 
- Édes Miklós bácsi . . . Nem tehetem ! . . 

Nem tehetem ! . . Ha kerékbe törnek, se te¬ 
hetem ! 

Megveregettem az arczát és nevetve mondtam; 
- Már pedig fiam, én kerékbe töretni nem 

foglak, az bizonyos! Inkább azt háromszor, a 
ki csak rosszat mert is gondolni rólad. 

Őszintén megvallva, nem is esett nehezemre 
féken tartani a kíváncsiságomat. Egy tekintet 
a hugocskám szemébe, a mely tiszta volt, 
mint a májusi ég, nyugodttá tett tökéletesen. 
Ennek a gyereknek nem lehet olyan titka, a 
mi miatt sírni kellene az anyjának. A mi 
meg a ^nyomozást illeti, nekem megvan a teó¬ 
riám. És ez az, hogy mint az igazi poétát a 
mese, a jó rendőrt fölkeresi az, a mit meg 
kell találnia. Elébe jön véletlenekkel, jelekkel, 
sokszor az egész mivoltával. Csak épen -
észre kell venni, meg kell érezni a jelentke¬ 
zését. Akkor nem szabad vaknak lenni. És 
én, épen a nagy nyugodtságomból éreztem, 
hogy a mit keresek, meg fog jönni. 

Inkább azon örültem, hogy a feleségemnek 
váratlan örömet szerzek a gyerekkel, a kit 
nagyon, nagyon szeretett. 

Neki könnyű volt megmagyarázni az egész 
váratlan vendéghozást. Véletlenül megláttam 
a János kocsist, a kinek valami dolga volt 
idebent, megtudtam tőle, hogy a sógorom nincs 
otthon, hát elhatároztam, hogy most elrablóm 
Klárit. Mert az apja, az le nem mond róla a 
világért se egy napra se; de a húgom, az 
ideadja, ha nagyon követelem. Most czirkusz 
is van a városban, hadd élvezze meg ezt is 
szegényke. 

A feleségem boldog lett volna e nélkül a 
magyarázat nélkül is, de így legalább az okos¬ 
ságomnak is jutott egy sor lelkes magasztalás. 

Ezt az eseményes napot keddnek hívták és 
negyvennyolcz óra múlva, a mely idő alatt 
egy árva szó se esett ama bizonyos levelekről 
megérkezett, a minek eljöveteléről tökéletesen 
biztos voltam - - a tervem igazolása. 

A csütörtök délutáni postámmal egy zárt 
levelezőlap is érkezett az én Klári húgom 
nevére. Egy pillantás a czímre minden Írás¬ 
szakértőt tüstént meggyőzhetett, hogy ez a 
levél, a melyet Altárnokon adtak föl, nem 
egy arisztokrata hölgy kézimunkája. Becsüle¬ 
tes, őszinte cselédirás volt már a czímzés né¬ 
hány szavában is, egyéni fogalmazással. 

Megvallom őszintén, a lovagias érzés leg¬ 
csekélyebb tiltakozó megmozdulását se észlel¬ 
tem magamon, a mikor minden izgalom, de 
minden habozás nélkül is szépen fölfürészel¬ 
tem a más levelét. Igen világos érzésem volt, 
hogy - - helyesen cselekszem és azóta se volt 
érte lelki furdalásom. A levél alá «méjj tisz¬ 
telettel és fályó szivvell Vályogos Juliána» volt 
irva, ugyanaz a Vályogos Juliánná, a ki saját 
irott vallomása szerint könyveivel áztatja ezen 
levelet és ezer meg ezer bocsánatot kér az ő 
drága jó szegény kisasszonyától, a ki «ő mi¬ 

atta ilyen nagy ártatlanságba esett». Nem is 
kér már Vályogos Julianna semmi mást a jó 
Istentől, csak azt, hogy a drága jó kisasszonya 
bocsásson meg neki és, ha eddig nem tette -
el ne árulja ezután se, mert a szeme kisülne 
a szégyentől és ő se nézne rá se többé, ha 
hazajön és megszidja, hogy azokat a gyönyörű 
leveleket «nem a tulajdon szivéből» irta. 

A magam igazolására tartozom megjegyezni, 
hogy egyáltalában nem voltam túlságosan meg¬ 
lepetve. A Vályogos Juliánná levelét minden 
különösebb izgalom nélkül tettem a tárczámba. 

A hivatalból hazamenet, befordultam Rásó 
Dániel könyv- és papirkereskedésébe. 

— Van-e magának valami szép, vastag sze¬ 
relmi levelező könyve ? 

Rásó Dániel nagyot nézett, de a mi a fő, 
igenis szolgálhatott a kívánt remekművel. Még 
pedig egy pompás példánynyal. Nem kevesebb 
mint háromszáz gyönyörű levél volt benne 
úgy a boldog, mint a kesergő szerelem meg¬ 
ragadó tolmácsolásával. Az egy forint húszat 
a bolondnak is megérte. 

Otthon aztán ezzel a kijelentéssel busítot-
tam meg a feleségemet: 

- Reggel viszem haza Klárikát. Végre is 
a szegény édesanyja két napja egyedül van 
otthon, elég áldozat volt tőle. Különben is 
megígértem neki, hogy mire Kálmán hazaér¬ 
kezik, a gyereket otthon találja. 

A feleségem megpróbált még kiharczolni 
huszonnégy órai haladékot, de én nem enged¬ 
tem a határozatból. Pénteken reggel a kilencz 
órással megérkeztünk Altárnokra. Klárika, a 
ki nálunk már meglehetősen visszanyerte a 
rendes jókedvét, most megint néma szoron¬ 
gásban ült mellettem. Volt bennem annyi ke¬ 
gyetlenség, hogy ne szóljak neki semmit. 

Az állomásról gyalog mentünk be az «ud¬ 
varba», a hogyan a községben a sógorom há¬ 
zát tisztelik. Kézen fogva vezettem Klárit és 
éreztem, hogy a mint a kapun beléptünk, 
reszketés fut át rajta. 

Az első, a ki meglátott bennünket, a húgom 
volt. Szinte futva sietett elénk. 

Nem hagytam szóhoz jutni. Fogtam a leány 
kezét és jóformán odaröpítettem az anyjához, 
a kire rákiáltottam: 

— Itt a lányod! Öleld meg, csókold meg 
és dicsérd meg! Büszke lehetsz rá! Mondha¬ 
tom, ha huszárkapitány fiad lenne, lovagia-
sabb karakter az se lehetne! 

A húgom értetlenül nézett rám, de mintha 
száz felhő szállt volna el egyszerre a homlo¬ 
káról, az arcza úgy kivilágosodott, úgy földe¬ 
rült. A szemét szikrázó, boldog fényesség 
árasztotta el, a mint a tekintete rólam a le¬ 
ányára fordult. Ez meg reám bámult megle¬ 
petten és hirtelen lángba borult arczczal. 

Éreztem, hogy ezer néma kérdés záporában 
állok, de nem vettem róla tudomást. Közöm¬ 
bös hangon szóltam a húgomnak: 

- Hát a Juliannát most hol találom ? 
Mind a két nő egyszerre kérdezte, tétova, 

értetlen hangon az anya és mohón, ijedten a 
leány: 

- Minek? 
A zsebembe nyúltam, kivettem a szerelmi 

levelezőt, eléjük tartottam és igen nyugodt 
hangon mondottam: 

— Csak ezzel a kis ajándékkal szeretném 
megörvendez tetni. 

Klári, mint a kit hátba vágtak, szinte bu¬ 
kott felém egy lépést. A nagy kék szeme majd 
kiesett a csudálkozástól. 

Elmosolyodtam. 
— Különben, - - mondottam csöndesen, -

add át neki te fiam. Mert ha én adom, még 
azt hiszi, elárultad. Pedig ezt nem tetted. Add 
át hát te és mondd meg neki, ha irni akar 
Mészáros Istvánnak, talál ebben olyan gyö¬ 
nyörűt, hogy szebbet - - bocsáss meg, nem 
akarlak sérteni vele' — te se tudsz neki fo¬ 
galmazni. 

Klári húgom olyan volt, mint a kiből el¬ 
szállt az élet Csak nézett, nézett mozdulatla¬ 
nul, mereven és talán hanyatt esik, ha az 
anyja hirtelen át nem kapja a nyakát és 
rázza, mint a zsákot, miközben folyton csó¬ 
kolgatva az arczát, homlokát, haját, százszor 
is elisméíli, hogy : 

— Oh, te . . . oh, . . . oh, . . . 

TITAN IC. 
Az ógostromló Titanic 
Már fekszik a tengerfenéken, 
Az ég pedig áll raostanig 
Örök magasban, tiszta kéken. 
A nap, ki Grönland jéghegyét 
Szegezte a merész hajónak, 
Mosolygja, hogy nem volt egyéb 
A Titanic sem, mint egy — csónak. 

Pedig nem is tombolt vihar, 
A részeg orkánok pihentek ; 
A bősz habok tornyaival 
Csatájuk sem volt mennyköveknek. 
Álltak a lég hullámai, 
Forgószól örvénysírt nem ásott, 
Mégis a Titán, bár mai, 
Ott van, hol az ős óriások. 

Nos, ember, mit csodálod ezt? 
Mit állsz a parton megriadva? 
Erőidet ezerszerezd, 
És olts gyémántpánczélt magadni! 
Fel, feljebb még az árboczot, 
Edzettebbé hajód aczélját! 
Előre nézz, hagyd a romot, 
Hogy új hajód kivívja czélját ! 

De akkor is, ha nő erőd, 
Ha mint ma, több lesz milliószor, 
A gőgös czímet letöröld 
Hajódról, melylyel együtt úszol. 
Nincs óriás, csak a nagy ég 
S alatta a mélységes tenger, 
De kicsi volt és kicsi még 
A tenger és ég közt az — ember! 

Fejes István. 

ÉLETNEK CSODÁT. 
Csodák, ti égen járó állatok, 
Kedveltetői szürke életünknek, 
Mit ifjan mag oly szívesen vetünk meg: 
Ájult szívvel időzöm nálatok. 
Bíborpalástos fellegek felett 
Jár köztetek erőm : a képzelet, 
Mely óriás világokba hajít, 
Nézni Természet-Isten szent játékait. 

Csoda az élet. Életnél csodább 
A bús halál. Hullámok csöppnyi fodra 
S vergődő vágyak roppant súlyú sodra. 
Mind nagy csodákat hömpSlyget odább. 
Minden csoda: — csodálattal verős 
A hang, nem hallott, mégis ismerős, 
Szelíd "virágok bódító szaga . . . 
A legnagyobb csoda az ember önmaga. 

Porszem, hol együtt az egész világ; 
Csöpp harmatcsepp, mely tükrözi a tengert ; 
Aranyvirággal ékes végtelen kert, 
A melyben zsongnak szűz melódiák. 
Porszem lehullik, harmatcsepp leszárad 
S az élet mégis mindörökkön árad, 
Halálon át az örök végtelenbe. 
Ki tudja, látja : merre, hol vagyunk mi benne ? 

Oh, szent vagy, élet, áldott és örök, 
S áldott a hajsza, mely halálra fáraszt; 
Csak szebb, még titkolt új erőre támaszt 
A föld, mely sírdeszkánkon dübörög. 
Osztódva hordják apró, friss erek 
Erőnket, mely száz patakban csereg, 
Örök keringésben cserélve itt 
A változatlan élet más-más képeit. 

Miért fejlődik folyton a világ? 
Miért lesz egyre pompásabb az élet? 
Mi az, mitől a tárgyak színe éled 
S vonása nyer mélyebb harmóniát? 
Az anyag mindig ugyanaz marad, 
De egyre új erőkkel gazdagabb 
S míg ezredévek útján átvonul, 
Sohsem sejtett nagy szépségekké finomul. 

Csodás csodák. — És mégis, gyöngülünk, 
A szív verése napról-napra halkabb, -
Dalzengő ajkunk csöndesedve hallgat, 
Ha őszi estén tűz mellé ülünk. 
Föltetszik régi, kedvelt otthonunk, 
Valakire könnyezve gondolunk, 
Ki fáradt volt ós már pihenni t é r t . . . 
És bánattal kérdjük magunk': Miért:' .Miért ? 

Jászay-Horváth Elemér. 
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NÉMET WAGNER-ELŐADÁSOK BUDAPESTEN. 

FEINHALS FRIGYES, MINT HANS SACHS A MESTERDALNOKOKBAN. 

A mai idősebb nemzedék jó] emlékszik, hogy 
ifjúkorában a legnagyobb ritkaság volt Buda¬ 
pesten idegen nemzetbeli egész színtársulat 
vendégjátéka; Adelaida Bistori a nagy tragika, 
Adelina Patti a tüneményes énekművésznő, 
Ernesto Bossi és Tommaso Salvini tragikusok, 
majd Sarah Bernhard és Anne Judic, a pajzán 
énekesnő, olasz, illetőleg franczia személyze¬ 
tükkel és műsorukkal jöttek hozzánk; német 
csak a szász-meiningeni nagyherezeg színtár¬ 
sulata volt, az, a mely a díszletek és jelme¬ 
zek különösen gondos előállítását törvénynyé 
emelte. Valamivel újabb, 1883-ból való emlé¬ 
künk - épen úgy május második feléből, 
mint a Népopera mostani Wagner-sorozata, — 
az érdemes Wagner-apostolnak, Neumann An-
gelónak vállalata; ez a művészlelkű, minda¬ 
mellett rendkívül élelmes és bátor magyar 
születésű színigazgató száz vándorelőadásra 
kötött szerződést a mai zenésdráma megterem¬ 
tőjével, Wagner Eikárddal, és csakugyan dia¬ 
dallal vitte át egész Európán «A Nibelung 
gyűrűje»-t szép, méltó előadásokban; Buda¬ 
pesten a mai Báthory-utczában (akkor Gyapjú-
utczának nevezték) volt az a nagy német szín¬ 
ház, a hol ez a hatalmas zenei trilógia elő¬ 
ször fölzendült. Az anyagi sikerrel nálunk 
Neumann igazgató aligha volt megelégedve: 
huszonkilencz évvel ezelőtt csak azok a keve¬ 
sek hallgattuk meg a nagyszerű Nibelung-
trilogiát, a kik már ismertük és lelkünk már 
áhitozta az új művészetet. Majdnem hét évig 
kellett várnunk, míg a bámulatos zenésdráma-
cziklust a külföldről behozott lángelméjű opera¬ 
igazgató, Mahler Gusztáv nagynehezen megho¬ 
nosította magyar földön. 

Azóta, szerencsére, nagyot nőtt Budapest 
zeneértése és szeretete s egész kultúrája. 
A Magyar Kir. Operaház manap bármelyik 
Wagner-estéjén zsúfoltig megtelik, sőt a néző¬ 
tér szűknek is bizonyul; a féléve fennálló Nép¬ 
opera tehát joggal számíthatott a legnagyobb 
érdeklődésre és legszebb sikerre, mikor Wag¬ 
ner darabjainak egész sorozatát műsorára tűzte. 

A zsenge Népopera természetesen nem jár¬ 
hatott el úgy, mint a bécsi «Volksoper», mely 
már többéves színház, és saját rendes sze¬ 
mélyzetének műsorába egymásután beillesztett 
egyelőre négy wagneri zenésdrámát (sőt az 
épen olyan nagy apparátust igénylő «Eliana»-t 
is előadta, Mihalovich Ödön wagnerstilusú da¬ 
rabját). A Népoperát, mint hirdeti: az a gon¬ 
dolat vezérelte, hogy a bayreuthi és müncheni, 
ünnepi jellegű mintaelőadások mását nyújtsa, 

tehát, elsőrangú, idegen művésze¬ 
ket, de jutányosabb helyárakkal, és 
a nagy zenésdráma-költőnek úgy¬ 
szólván mindegyik művét előadja; 
hiszen az egész sorozat együtt: a 
legtanulságosabb és a legélvezete-
sebb. A «Parsifal» kivételével az 
összes mesterművek színre kerül¬ 
nek és pedig az eredeti szöveg¬ 
gel : németül, mert így a legtöké¬ 
letesebb az előadásuk, s mert leg-
illetékesebb előadóművészei: a né¬ 
metek. 

A Népopera 92,000 koronán 
megszerezte május hó második fe¬ 
lére az anhalti herczeg dessaui 
udvari színházának zene- és ének¬ 
karát, karnagyát, díszleteit s az 
ezekhez való segédszemélyzetét; és 
másik ugyanakkora összegen szer¬ 
ződtette a magánénekeseket, a kik 
közt olyan nagyhirűek is vannak, 
mint Anna Mildenburg (Herrmann 
Bahr neje) és Cahier aszszony 
(Bécsből); Éva van dér Osten 
(Friedr. Plaschke neje), Bertha 
Morena és Zdenka Fassbender 
(Félix Mottl özvegye) (München¬ 
ből); Frida Hempel (Berlinből); 
Heinrich Knote, dr. Alfréd Bary, 
dr. Paul Kuhn, Friedrich Fein-
hals, Josef Geis (Münchenből);. 
Anton van Booy, - - hogy csak 
a legnevezetesebbeket említsük. Há¬ 
rom magyar művész is van köz¬ 
tük : Durigo Ilona (Kassics Oz-

mánné, a Népopera tagja), Erdős Eikárd (maj-
nai Frankfurtból) és Zádor Dezső (Drezdából). 
A három karnagy: Franz Mikorey (Bessau-
ból), Ottó Lohse (Lipcséből), Ferdinánd Lő\ve 
(Bécsből) szintén elismert nagyság. 

Valóban ritka élvezetet várunk e válogatott 
művészseregtől, noha nem a bayreuthi töké¬ 
letességet, mert a bármilyen jeles, de más-más 
városban működő művészeknek alig volt némi 
idejük együttes próbákra. Kiváló alakítás, ma¬ 
gas énekművészet, megkapó hatás - - külön-
külön kétségkívül mindegyiküktől osztályrészül 
jut ; de a műveknek az az egységes, egyöntetű, 
mindent épen a nagy szerző gondolata szerint 
érvényesítő kisugárzása, a mit Bayreuth neve 
jelent: csak véletlenül, egyes mozzanatoknál 
történhetik. 

A ki rajong a zenéért, Wagner zenéjéért: 
az, esetleg, elfogultságában nem veszi észre, 
hogy a Népopera Wagnernek épen főelvét nem 
képes megvalósítani: a «Gesammtkunstwerk»-et, 
a művészetek együttességét; a szczénikai ha¬ 
tás, a színpad kellő területe és mélysége, táv¬ 
lata, a kép imponáló volta - - Wagnernél oly 
lényeges és meg is szokott követelmények -
sajnos, hiányoznak ebben az új színházépület¬ 
ben, mely pedig nézőterét Bayreuthról min¬ 
tázta le. Tartunk tőle, hogy az elsőrangú éne¬ 
kesek és a feladatuk magaslatán álló kar¬ 
nagyok és zenekar nem jutnak megérdemelt 
babérukhoz - - a szép, a hatásos színpadi kép 
hiján. 

Egészében azonban dicséretes vállalkozás 
volt a Wagner-cziklus vendégül látása; a zenei 
és színházi évadnak mindenesetre egyik leg¬ 
kimagaslóbb eseménye. A'. /. 

Treff és Fecske, angol agarak, ifj.Reitter Ferencz tulajdonai. Angol szetterek Mattanovich K. kalocsai tenyészetéből. 

A BUDAPESTI KUTYAKIÁLLÍTASRÓL. 

HEMPEL FRIDA, KI A MESTERDALNOKOK ÉVA SZEREPÉBEN LÉPETT FEL. 

l Gróf Serényi miniszter megnyitja a kiállítást. — 2. Tenyészállatok elővezetése. - 3. Pepi, két éves magyar melegvérű kanczacsikó. — 4. Csárdás, 10 éves 
magyar faj-bika. — 5. Báznai faj-disznó. — 6. Szivós, magyar faj-tehén borjával. 

A BRASSÓI TENYÉSZÁLLAT-KIÁLLÍTÁSRÓL. Jelfy Gyula fölvételei 
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STRINDBERG. 
«Mindig örömmel olvasom Strindberget; 

többet foglalkoztatott bármelyik más szellem¬ 
nél és tőle tanultam legtöbbet. Én előttem az 
ő hazájának - - s talán korunknak is - - ő a 
legérdekesebb költője. Egy fölényes tehetség, 
egy vágtató lángész, a ki a maga vágta utón 
rohan előre és a többieket messze maga mö¬ 
gött hagyja.* 

Knut Hamsun. 
Brandes a maga essayjében Strindberg Írá¬ 

sain keresztül nem próbálta meglátni Strind¬ 
berg életét s nékem úgy tetszik, hogy ő s nyo¬ 
mán mások is épen ezért az írásait is rosszul 
látják. Egy nagy keresőnek, az elveit épen a 
folytonos keresés miatt egyre változtató, soha 
meg nem állapodott nyugtalan szellemnek tart¬ 
ják Strindberget s könyveit e keresés törté¬ 
netének, dokumentumainak. E felfogás szerint 
egy kezdettől fogva anarchisztikus, tekintély¬ 
romboló szellemnek gondolhatnánk Strind¬ 
berget. Pedig épen ellenkezőleg: diszpozicziójá-
nál fogva ideálokért lelkesedő s egyenesen val¬ 
lásos ösztönü ' költő volt, a kinek tragédiája 
keserves gyermekkorában rejlik. Ez a gyermek¬ 
kor elrabolta tőle minden ideálját, egész hitét. 
Minden, a mit szépnek, nagynak, nemesnek 
gondolt, hitványnak, kicsinek bizonyult előtte. 
Ez a csalódás rendítette meg az ő lelke har¬ 
móniáját, s haragjában, daczában «A vörös 
szoba» czimű regényében végig vágta, végig 
korbácsolta egész Stokholmot. Ezért érzünk 
e regény minden fejezete mögött a legvégső 
szenvedélyig fokozott elkeseredést, lüktető drá¬ 
maiságot. A nagjsága, fölényessége miatt ma¬ 
gánosságra kárhoztatott Nietzsche-féle «Über-
mensch» drámája a Vörös szoba. Az Über-
mensché, a ki társaságra, kézszorításra vágyik, 
de mindenkit kicsinek, nyomorultnak lát maga 
alatt, s egyedül, társtalan, árván marad. A ki 
nem tudja megbocsátani a hibát, a kicsinyes-
séget, az aljasságot, s a kinek mégis mindenütt 
ezt muszáj látnia. A ki nem tud elhelyezkedni 
egy hazugnak itélt társadalom keretében. 

Egy másik nagy magánosa is van a skan¬ 
dináv irodalomnak. A norvég Knut Hamsun. 
De a Knut Hamsun magános hősei saját ma¬ 
gukkal megbaaonlottak; Strindberg - - a tár¬ 
sadalommal hasonlott meg. Knut Hamsun hő¬ 
sei nem bírnak a saját lelkűk érzelmi túlfe¬ 
szültségével s elvonulnak erdőkbe, ismeretlen, 
idegen helyre, hogy magukra maradva próbál¬ 
janak kibékülni saját magukkal. S tragédiájuk 
épen azzal lesz teljessé, hogy akárhogy mene¬ 
külnek is az emberek elől, mégis muszáj érint¬ 
kezniük velük. Ha ismeretlen emberekkel is, 
de kell. S lassan-lassan a legfélreesőbb he¬ 
lyeken is belesodródnak, beleszövődnek emberi 
érdekkörökbe, az elszakított szálak helyett új-
jak fűzik őket a társadalomhoz, megzavarják 
az önmagukkal való leszámolás nyugalmát, s 
teljes meghasonlásba hajszolódnak. 

Knut Hamsun emberei azért gyűlölik a tár¬ 
saságot, mert - társaság. Strindberg azért 
ostorozza, azért gúnyolja (a vérig!), azért lep¬ 
lezi le kíméletlenül, szinte brutális igazmon¬ 
dással a társaságot, mert nem tud beleillesz¬ 
kedni. Nem azért keres ő elveket, igazságokat, 
mert régi elveiben, igazságaiban csalódott, ha¬ 
nem azért, hogy olyan dogmákat találjon, a 
melyeket megvalósíthatna az emberek közt. 
A dogmákban nem csalódott ő soha, a meny¬ 
nyiben társadalmi dogmák voltak, de - - az 
emberekben mindig. Az emberekkel egy dog¬ 
mát sem valósíthatott meg. Csak egy példára 
hivatkozom: írásai után nőgyülölőnek kellene 
Strindberget tartanunk. S mégis háromszor 
házasodott. Tehát kereste a nő-ideált s hitt 
a létezésében. S ha most a háromszori háza-
sodás ténye mellé odaállítjuk nőgyűlölö drá¬ 
máit, élén «Az atyával», megállapíthatjuk, hogy 
írásai tisztán reakcziós természetűek. S mint 
minden, a reakczió is teljes mértékű nála. 
A mi gyötrelmet, keserűséget okozott neki a 
társaság, a nő, azt ő még csak fokozta a 
«pohár csordultig való kiürítésével». Leple¬ 
zetlenül, szinte gyönyörködve tárogatja előt¬ 
tünk sebeit, vivódásait. Mert Übermensch s 
csak a végletek közt találja meg lényének ki-
fejezési formáit. Az önkinzásig, a saját lelké¬ 
nek sanyargatásáig túlozza meg nem érdemelt 
szenvedéseinek líjra - - meg újra való átélését. 

STRINDBERG ÁGOSTON. 

És az előbbi mondatban ezen a pár szón van 
a hangsúly, hogy «meg nem érdemelt*. _.Erzi 
ő ezt, teljes tudatában van fölényének. Über¬ 
mensch voltának. S az ő szenvedése ezen a 
ponton homlok egyenest ellenkezik Doszto-
jevszky hőseinek szenvedésével. 

Dosztojevszky hősei mondhatni biblikus 
szenvedők. Mert ők is nyavalyatörősek, hábor-
gósak, testi-lelki betegek, mint a biblia nyo¬ 
morultjai. De ők mintegy rászülettek a szen¬ 
vedésre. Nékik élvezet, gyönyörűség a szen¬ 
vedés, felemelkedés a megalázkodás. Ok azok 
az alázatos lelkek, a kik ha arczul ütötték 
őket, odatartják a másik arcztikat is; a kik 
így imádkoznak: Uram, tegyél méltóvá en-
gemet az én szenvedésemre. 

A Strindberg élete is végig szenvedés. De 
ebben a szenvedésben nincs semmi megaláz¬ 
kodás, semmi szolgalelkűség. Mert nála nem 
lelki dispoziczió a szenvedés, nem szükséglet, 
hanem egy csalódásokkal, kiábrándulásokkal 
tele élet reakcziója. Egy minden kincséből ki¬ 
fosztott lélek, büszke, daczos magánossága. S 
a ki ismerni akarja Strindberget, és megítélni, 
annak először is életrajzi köteteit kell elol¬ 
vasni : (Egy szolgálóleány íia; Egy lélek ki¬ 
fejlődése ; Inferno; Legendák; Egyedül stb.) 
és ez Írások keretébe beilleszteni A vörös szo¬ 
bát, A gót szobákat, A fekete zászlókat, Az 
atyát és egyéb könyveit, drámáit, regényeit. 
S én épen ezért tartom Strindbergnek, az em¬ 
bernek szempontjából érdektelenebbnek tör¬ 
téneti és természettudományi Írásait. Az utób¬ 
biakban a reakczió nem aktiv, csak passzív. Egy 
harmóniát kereső lélek mindennel való meg-
próbálkozásának dokumentumai azok. Minden¬ 
esetre mutatják, hogy a terület, melyen Strind¬ 
berg szelleme úri erővel uralkodott, határt 
nem ismert. 

Élete végén, írásainak utolsó korszakában 
már-már úgy tetszett, hogy mégis meg fogja 
találni Strindberg lelkének harmóniáját. Meg¬ 
próbálta a legnagyobbat, átölelni s magába ol¬ 
vasztani a mindenséget. Úgy tetszett, mintha 
gyermekkori vallásos dispozicziója teljes erővel 
ébredezve segíteni próbálta volna háborgó lel¬ 
két. De már későn. Sokkal többet csalódott 
és szenvedett már akkor, mert részleteiben 
akarta átölelni a mindenséget, semhogy most 
egyszerre, a részleteket elfelejtve foghassa át; 
s az ő megkinzott, meggyötört lelkét a vallá¬ 
sos ösztön még olyan erős életre kelése is 
csak egy formátlan, dogmátlan miszticzizmusig 
tudta emelni s megnyugvás, harmónia helyett 
új kétséget, új kérdőjelet plántált a szivébe. 
A gyermekkor kisérthette az élete alkonyába 
forduló embert. 

P. Ábrahám Ernő. 

A MÁJUS l3-IKI ORKÁN. 
Ez év május IB-ikán Szatmár, Szolnok-

Doboka, Kolozs, Marostorda és Udvarhely 
megyéken át, hazánkban eddig nem ismert 
orkán, az úgynevezett tornádó vonult végig, 
útjában pusztulást, kétségbeesést és s/cgény-
séget hagyván hátra. Legnagyobb kárt Hzolnok-
Doboka megyo Bálványos vára és Marostorda 
vármegye Beresztelke községeiben okozott. Ezek 
közül is Beresztelke község áll első helyen, a 
hol két embert életétől fosztott meg, öt embert 
életveszélyes, áí) embert könnyebb sérüléssel 
hagyott hátra. Megölt Iá darab szarvas nagy 
és számtalan kisebb állatot. 

Kétszázharminczhat ház közül !213-at és 
áOO gazdasági épületet részint halomra dön¬ 
tött, részint a levegőbe felkapva, több kilo¬ 
méter hosszúságban szórt szét. Emberi kép¬ 
zeletet meghaladó játékot űzött, melyekből 
néhányat itt felemlitünk. 

A körjegyzői lak három év előtt épült tűz-
mentes anyagból és erős szerkezettel. Midőn 
az ég elborult és távolból éktelen égi zaj 
félemlítette meg az embereket, a körjegyző, 
felesége és három gyermeke egyik ajtó közé 
húzódott be azon hitben, hogy földrengés var. 
Pár pillanat múlva megrendült a ház és iszonya 
robajjal vitte tovább a tornádó a háznak cse¬ 
réppel fedett nehéz fedélzetét, bedöntve a felső 
padozatot, mely a jegyzőt és családját bete¬ 
mette. Ebben a pillanatban csapott be a vil¬ 
lám a házba, de oly nagy volt a tornádó 
bömbölése, hogy a villám nyomában járó ég-
dörgést a jegyző és családja nem hallotta. 
Csodálatosképen életben maradt a család s 
veszélyes helyzetéből a megérkezett katonasr^ 
órák múlva szabadította ki. 

A kőfalakat annyira megrongálta a tornádó, 
hogy földig le kellelt bontani. 

Egy másik házban a félelem folytán az asz¬ 
tal alá bújt kis gyermekével az anya, és a 
ház fedélzetét, felső padlását fejők felett ma¬ 
gával ragadta a tornádó és az anya és gyer¬ 
meke épen maradtak az asztallal együtt. 

Ezen községben 26 gyermeket és az általuk 
őrzött libákat a mezőszélről a falu közötti út 
sánczába rakta be a tornádó, de a gyermeki k 
az ijedtségtől és kisebb sérülésektől eltekintve, 
épségben maradtak. Mikházán a tornádó egy czi-
gányt a levegőbe ragadott fel, úgy hogy halva, 
került vissza a földre. Ép, erős, nagyobbszabásű 
házakat a levegőbe emelt s a közvetlen közeliik¬ 
ben levő apró, gyenge szerkezetű viskók épen 
maradtak. A báró Bánffy Zoltán ősi parkjában 
százados fákat tépett ki tövestül s a százados 
fenyőfáknak majdnem mindenikét derékon törlő 
le vagy tépte ki. 

A kastély óriási fedélzetét, mint papirost, 
tekercsbe hajtotta s a parkból a nyílt mezőre 
vitte ki és dobta le. Erős kőfalakat húsz n:c-
ter hosszúságban ledöntött. 

A romba döntött házak padlásain levő élelmi¬ 
szereket, ruhaneműeket, szerszámokat örökre, 
ismeretlen helyre hordotta el. 

Valóságos istenitéleti idő volt, mely nt'yy 
perez alatt csak Maros-Tordában több millióra 
rugó kárt okozott. 

Néhány képben bemutatjuk Beresztelke köz¬ 
ség romjait. 

A vármegye alispánja Köllő Ignácz mindm 
irányban megtette intézkedéseit a nyomor eny¬ 
hítése czéljából. 

INTÉS. 
Vigyázz a vágyak városában, 
Te iSj ti is, mindenki jól vigyázzon, 
Hogy el ne kapja kába lázam. 

Mert jöttem éli is szép sugárzón, 
Vidám fényt viseltem belül bizony. 
S ipa már magam a búba mártom. 

A bú setét szeszét iszom : 
Lerészegít, segít az elmúláshoz. 
S az éltem társa lett a létiszony. 

Oh, én reméltem : hátha, hátha mást hoz 
Kegyetlen sors uram nekem. Hiába, 
Testetlen, régi bánat üldöz, átkoz . . . 

A CSATA. (Folytatás.) 
Regény. — Irta Claude Farrfere. 

Elég tiszta franczia nyelven beszélt, de 
tompa és rekedt hangja sokáig habozott min¬ 
den frázis előtt, mert khinaiul gondolkozott és 
aztán fordította francziára, úgy a hogy, a be¬ 
szédét. 

- Hallgatok tehát — folytatta — és várom 
a szavait, mint a hogy a földművelő várja a 
búza aratását a nyár első hónapjában és a 
köles aratását az ősz első hónapjában. Minde¬ 
nek előtt azonban szívjunk egyet mind a ketten, 
hogy az ópium elűzze értelmünk felhőit, tisz¬ 
tává tegye Ítéletünket, muzsikusabbá tegye 
fülünket és elnyomja bennünk a hideg és 
a meleg zsarnoki érzéseit, melyek sok durva 
tévedésnek forrásai. Tudom, hogy ennek az 
országnak az emberei a zsarnokság különös 
szellemében szigorú törvényekkel tiltották el 
az ópiumot. Ez a ház azonban, bármi szerény, 
nem engedelmeskedik semmiféle törvénynek. 
Szívjunk lehat. Ez a pipa a sas fájából -
kinam • - készült. Enyhítő erénye becsessé 
teszi az önök nemes nyugatáról való szívók 
előtt, a kik idegesebbek, mint a sötét Közép-
Birodalom fiai. 

(A khinaiak nem ismerik országuk Khina 
nevét; Csöng Kuo nak nevezik, Közép-Biroda¬ 
lomnak, vagy Központi-Birodalomnak.) 

Jean-Francois Felze szó nélkül elfogadta a 
pipát, melyet a térden álló fiatal legények 
egyike ajánlott fel neki. És tüdejének minden 
erejével beszívta a szürke füstöt. Az ópium 
serczegett, felolvadt és füstölgött. Felze egyet¬ 
len szippantással kiürítette az egész pipát s a 
gyékényre támasztotta két vállát, hogy jobban 
kitáguljon a melle és tovább tartsa magában 
és felszíja idegszálaiban a filozofikus és jó¬ 
indulatú fűszer gomolyogj ait. 

Egy perez múlva aztán, mialatt Cseu-Pé-i is 
szippantott egyet, Felze megszólalt: 

- Pé-i Ta-Jenn — mondotta — az ön szája 
nagyon is elnéző és harmonikus és az észszel 
megegyező igéket mondott Valóban, okos do¬ 
log e bolondságot a fiatal embereknek tulajdo¬ 
nítani, a józan észt pedig a koros embereknek, 
még ha mint én, hivságosan éltek is. Mind-
azáltal emlékszem az időkre, melyeket az imént 
felidézett: emlékszem az Ecole de Roméra, az 
önök városára, Pekingre, a mely híres minden 
városok között. És ime, észreveszem mai bo¬ 
londságomat, a koros ember bolondságát, a 
mely bizonyosan rosszabb, mint fiatalkori bo¬ 
londságom volt, rosszabb, mint gyermekkori 
bolondságom volt. 

Elhallgatott, hogy elszívjon egy másik pipát, 
melyet a térdeplő szolga nyújtott oda neki. 

- Pé-i Ta-Jenn — folytatta aztán —Rómá¬ 
ban én ostoba diák voltam, de tisztelettel ta¬ 
nultam a régi mesterek hagyományait. Peking¬ 
ben értelem nélkül szűkölködő utazó voltam, 

DAMJANICH SZOBRA SZOLNOKON. - Radnai Bala szobrászművész és Gondos Imre építész művé 

de igyekeztem megnyitni szememet az Ég, a 
Föld és a Tízezer teremtett dolog szemléletére. 
Most már nem tanulok többé, a szemem nem 
tud többé látni és úgy élek, a hogy a farkas 
és a nyúl él, ráhagyva lépteim irányát a vélet¬ 
lenre és a szemérmet nem ismerő szenvedé¬ 
lyekre. Nemzetem írástudói és közügyeinek in¬ 
tézői rosszul tették, hogy elhalmoztak sok ju¬ 
talommal és sok tisztességgel, melyeket nem 
érdemeltem meg. Néhány durván és művészet 
nélkül festett képért ezek az ítélet nélkül való 
emberek kitettek engem a nép figyelmének és 
a tudatlanok csodálatának. A fejem gyönge 
volt. A hamis dicsőség meleg bora megrésze-
gítette. És ekkor jöttek ajánlkozni nekem min¬ 
den tisztátalan gyönyörök és minden lealacso¬ 
nyító élvezetek. Nem bírtam őket visszariasz¬ 
tani. És a rabszolgájuk vagyok. Tiszteletből 
házigazdám nagyon tiszta háza iránt, nem 
beszélek erről többet. Legyen szabad azonban 
összehasonlítani régebbi utazásom szerény hajó¬ 
ját egy halász vagy egy kereskedő boldog bár¬ 
kájával, melyek mindegyike meg van elégedve 
azzal, ha szembe tud szállni a tengerrel, a 
megszerzendő gazdagságok reményében, - - a 
díszes hajót pedig, a mely most hozott a Közép-
Birodalomba, ama feldíszített, csipkés és aranyos 
hajók egyikével, a melyeket a Kuang-Tong 
folyón látni s a melyek belsejében a tobzódók 
aljaskodnak. 

Hiába jöttem vágyam városába. 
A SZOLNOKI DAMJANICH-SZOBOR LELEPLEZÉSI ÜNNEPÉRŐL. — Jelfy Gyula fölvételei 

— Teljesen lehetetlen rám nézve - - szólt 
erre Cseu-Pé-i — hogy helyeseljem önnek ön¬ 
maga iránt való szigorúságát. 

Jelt adott és a térdeplő szolga a fapipa he¬ 
lyett kagylóhéjból készült pipát vett elő. 

- Lehetetlen helyeselnem az ön szigorú¬ 
ságát — ismételte Cseu-Pé-i, — mert egy ember 
sem mentes a hibáktól és csupán a nagyon 
erényes emberek merészkednek önmagukat kor¬ 
látozás nélkül megvádolni. Máskülönben ön¬ 
nek okossága megfelel a szertartásoknak, mert 
meg van írva a Li /ű-ben: «A mit ki kell 
mondani a helyiségekben, azt nem keJl ki¬ 
mondani a helyiségeken kívül.» 

Helyiség alatt itt a nők lakosztályát értette, 
mert a jólnevelt khinai nőkről legfeljebb el¬ 
vont értelemben beszél, például egy filozófiai 
maximát idézve. Szavaival örömét akarta ki¬ 
fejezni Cseu-Pó-i, hogy vendége meg tudta neki 
burkolt szavakkal és felesleges részletek nélkül 
mondani, hogy a nők igen nagy szerepet ját¬ 
szottak és játszanak ma is az életében. 

- Az írástudó, a ki megtartja az Hiedelmet 
a beszédében, nem sérthet meg a tetteivel 
sem, — tette hozzá. 

Kiszívta a barna kagylóhéj-pipát és az orrán 
bocsátotta ki a sűrűbb és erősebb illatú füstöt. 

Felze fölszegte a fejét. 
- Bátyám, ki nagyon bölcs és nagyon öreg, 

nem merült el soha az iszapos posványban, 
melyben az öcscse küzködik a becstelenséggel. 
Bátyám nem látta ezt a szemével és ezért nem 
ismeri. 

- Ismerem — mondta Cseu-Pé-i. 
Felze jobb könyökére emelkedett, hogy rá¬ 

nézhessen a házi gazdájára. Ennek kbinai 
szemei, melyek alig voltak láthatók szemöldöke 
sűrűsége alatt, ironikus és átható fényben 
csillogtak. 

- Ismerek mindent — mondta Cseu-Pé-i. — 
Mert a Mennyek Fiának felséges rendeletéből 
vagyok itt. És nekem, az ő legutolsó alattvaló¬ 
jának, ebben a tökéletlen műveltségű birodalom¬ 
ban mindent meg kell szemlélnem, mindent 
meg kell ismernem és pontos jelentést kell 
mindenről tennem. Tudom tehát, miután fel¬ 
adatomat válogatás nélkül teljesítettem, hogy 
ön tegnap reggel érkezett Nagaszakiba egy fehér 
hajón, melynek három réz tornya van. Tudom, 
hogy már régóta utazik ezen a fehér hajón, 
melyet kellemes nézni. Tudom, hogy ez a hajó 
az amerikai nemzet virágos lobogóját viseli és 
h°gj egy Qő tulajdona. Tudok mindent. 

Felze kissé elpirult, az egyik börvánkosra 
bocsátotta le arczát és belenézett az ópium¬ 
lámpába. A két térdeplő fiú sietve megpörkölte 
és beleszúrta a pipák öblébe a szurokszinű 
nagy cseppeket, melyeket a láng lassankint 
arany és ámbra-szintiekké tett. 

- Méltóztassék szívni — tanácsolta Cseu-Pé-i. 
Ezalatt két másik szolga lépett be halk lép-

Lányi Sarolta. 
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tekkel, egyszerű barna cserép edényben teát 
hoztak be és két gyönyörű szép rózsaszínű 
régi porczellán csészét. 

- Ez a tea — mondotta Cseu-Pé-i — abból 
való, melyet Pekingből való elutazásomkor a 
Felséges Magasságtól voltam kénytelen el¬ 
fogadni. 

Nagyon átlátszó, gyönge zöldes szinű viz 
volt, melyben egészen kicsiny, keskeny és hosz-
szúkás tealevelek úszkáltak. Olyan erős aroma 
szállt ki belőle, mint a hervadt virágból. 

Cseu-Pé-i ivott belőle. 
- A császári teát — mondotta — bele kell 

szórni egy hegyi forrás vizébe, miután ez a viz 
eleven tűzön forrt. Ilyen, a munkások kannájá¬ 
hoz hasonló teáskannát kell hozzá használni, 
hogy utánozzuk a régi császárokat,' a kik hegyi 
források vizébe szórták a teát, mielőtt ismerték 
volna a zománcz művészetét. 

Lehunyta a szemét. Sárga pergament arcza 
most érzéketlennek, közönbösnek és csaknem 
alvónak látszott. 

A mellette térdelő fiú azonban, valami észre¬ 
vétlen mozdulatnak engedelmeskedve a kagyló¬ 
héj pipa helyett czizelált ezüst pipát adott a 
kezébe. 

A* pipázó terem lassankint megtelt illatos 
köddel. A tárgyaknak nem voltak már határo¬ 
zott körvonalaik s a falak és a padló szövetei 
elhalványodott szinekkel csillogtak. Csak a 
kilencz violaszin lámpás terjesztett a menye-
zetről mindig egyforma világosságot, mert az 
ópium füstje nehéz és a padló fölött szállong, 
sohasem emelkedik fel. 

Felze negyedszer szívta ki a czizelált ezüst pi¬ 
pát . . . negyedszer, vagy ötödször 7... Maga sem 
volt benne biztos. És hányszor szívta ki a barna 
kagylóhéj pipát ? És hányszor a fapipát ? . . . 
Nem emlékezett rá . . . Könnyű szédülés vett 
rajta erőt. . . Egykor Pekingben, majd Paris¬ 
ban is meglehetős rendszeresen élt az ópium¬ 
mal. Legjobb festményei ebből az időből valók 
voltak. De ötvenedik évének közeledtekor még 
az erőteljes embernek is választania kell az 
ópium és a nő között. Felze nem az ópiumot 
választotta. 

Most pedig a cserben hagyott ópium bosszút 
állott. Nem volt az részegség, abban a durva 
értelemben, melyet az alkohol-ivók adnak en¬ 
nek a szónak. A csontoknak és izmoknak va¬ 
lami zavaros érzése volt; amazok mintha meg¬ 
kisebbedtek és felolvadtak volna, ezek fokozott 
sokszorozott erőben bizseregtek. Felze moz¬ 
dulatlanul és csukott szemmel feküdt s nem 
érezte többet gyékényen heverő testének súlyát. 
Hirtelen gondolatok czikáztak agyában és el¬ 
méje elé fátyolok szállottak alá. 

Cseu-Pé-i lassú és rekedt hangja szakította 
meg hirtelen a csöndet. 

- Fenn Ta-Jenn, a szertartások tiltják, hogy 
a látogató kérdezze a házigazdát. És az ön 
bölcs illedelmessége tiszteletben tartotta a szer¬ 
tartásokat. A házigazda azonban viszonzásul 
meg kell hogy nyissa lakása kapuja után lelke 
kapuját is. Csak az asszonyokat kell úgy hall¬ 
gatni, hogy az ember nem felel nekik. Fenn 
Ta-Jenn, mikor az ön dicső névjegyét behoz¬ 
ták, a szivem nagy örömben dobogott fel. Ez 
az öröm pedig nem volt merőben önző öröm 
azon, hogy tizenöt év múlva viszontláthatom 
nagyon tisztelt testvéremet, hanem még inkább 
az az öröm, hogy hasznára lehetek ebben a 
birodalomban, melyet a bűnös bolondság zavar 
meg és a mely a filozófus szemének vissza¬ 
taszító és fájdalmas látványt nyújt. 

Felze lassan fölemelte balkezét és két ki¬ 
terjesztett újjá között belenézett a kilencz 
violaszinű lámpa egyikébe. 

- Pé-i Ta-Jenn — mondotta — nem birok 
ön iránt olyan hálás lenni, a milyennek lennem 
kellene. Valóban, az ön elméje ragyogóan meg 
fogja világítani az én sötétségemet. A mai éj¬ 
szaka még csak második éjszakám Japánban. 
És Japán máris különös dolgokat mutatotl 
nekem, melyeket nem tudtam megérteni és a 
melyeket ön meg fog nekem magyarázni, ha 
éleselműsége méltónak talál arra, hogy foglal¬ 
kozzék velem. 

Cseu-Pé-i ajaktalan szája egy fél-mosolyba 
húzódott el. 

- Japán - - mondotta - - máris mutatott 
önnek egy férfit, a ki elfelejti a gyermeki kegye¬ 
letet és egy nőt, a ki elhanyagolja a női sze¬ 
rénységet 

A király domborművű arczképe, melyet 1908-iki ott 
idézése emlékére most lepleztek le a veszprémi vasúti 

állomás kertjében. 

Felze meglepetve vizsgálta szemével a házi¬ 
gazdát. 

- Japán — folytatta Cseu-Pé-i — mutatott 
önnek egy házi tűzhelyet, melyből az ősök 
szelleme ki van zárva; egy hajlékot, a mely¬ 
ben tizezer esztelen újdonság foglalta el a ha¬ 
gyomány helyét és ezek megfertőztetik a család 
és a faj harmonikus jövőjét. . . 

- Ön tehát tudja — kérdezte Felze — hogy 
ma délután JoriszakaSzadao marquisnálvoltam? 

- Tudok mindent — mondta Cseu-Pé-i. 
0 is fölemelte kezét a menyezet lámpái felé. 

A violaszin fénysugarak sajátságosán játszot¬ 
tak rendkívül hosszú körmein. 

— Mindent tudok. Hát nem mondtam-e, 
hogy a Felséges Magasság császári rendeletéből 
vagyok itt? 

Aztán tovább magyarázta: 
— Joriszaka Szadao házában talált ön, a fő¬ 

helyen ülve, egy idegen embert a vöröshajú 
emberek nemzetéből. Ezt az idegent azért küldte 
ide az uralkodója, a kinek gondja volt rá, hogy 
megtudja, milyen fegyverekkel és milyen sztra-
tégiával igyekszik a Fölkelő Nap kis birodalma 
legyőzni az oroszok mérhetetlen birodalmát. 
Kevéssé érdekes rejtelem ez, a melyet a régi 
kor egy bölcse nem méltatott volna rá, hogy 
megvilágosítsa. A Felséges Magasságot az Ég 
jobban inspirálta és ezért kiküldött engem, 
alattvalóját, hogy megvizsgáljam, mennyiben 
képesek ezek az új fegyverek és új sztratégia 

elváltoztatni egy czivilizácziót, mely eddigelé 
a Közép-Nemzet (Khina) filozófiai tanításai sze¬ 
rint rendezkedett el. Erre a vizsgálatra vonat¬ 
koznak az én ügyefogyott erőfeszítéseim. Hogy 
a feladatomra való alkalmatlanságomon enyhít¬ 
sek, nagyon sok értesülést kell beszereznem. 
Nagyszámú hű kémem szolgál nekem a szemé¬ 
vel és fülével és fáradhatatlanul dolgoznak, 
hogy segítsenek czélomban. Ily módon ennek 
a városnak és ennek a birodalomnak minden 
titka föltárul itt, ezen a gyékényen, így van az, 
hogy én mindent tudok. 

Felze rátette arczát a bőrvánkosra. 
- Pó-i Ta-Jenn — mondta — az ön szavai 

rejtett értelmet zárnak magukba. Joriszaka 
Szadao mennyiben sérti meg a fiúi kegyeletet ? 

A csillogó szemek megint behunyódtak és a 
rekedt hang ünnepélyesen jelentette ki: 

- Meg van irva a négy klasszikus könyv el¬ 
sejében, a Ta Hió-ban: «Az embernek legelőbb 

nia kell a dolgok természetét, aztán ki-
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Pollák Zsigmond, a «Vasárrapi Ujság» régi fa-
limetszője, a ki a napokban hunyt el Budapesten. 

VÍZ 
fejlesztenie ismereteit, később tökéletesítenie 
akaratát, aztán szabályoznia szive indulatait, 
azután pontosan kijavítania magát, aztán ren¬ 
det állapítania meg a családjában. Akkor az 
ország jól van kormányozva, akkor a biroda¬ 
lom békének örvendő. Czeng Cseu, mikor ezt 
a nyolcz föltételt magyarázta, megtanított arra 
is, hoa:y nem lehet őket egymástól elválasz¬ 
tani. Ép úgy, mint az ember, a családja, az 
ország, a Birodalom is egy és ugyanaz a dolog. 
A fiúi kegyelet kiterjed az összes ősökre, az 
egész községre, az egész hazára. Joriszaka 
Szadao, mikor megtagadja őseinek emlékét és 
így kompromittálja hazáját, ezzel vét a fiúi ke¬ 
gyelet ellen. 

A Felze mellett térdelő fiú egy kész pipát 
nyújtott neki. Felze kezébe vette a nagy sötét-
szinű kagylóhéj-szárat és ajkaihoz tette a meg¬ 
bámult elefántcsont szopókát. Az ópium forrott 
a lámpa fölött és a szürke füst nehéz felhők¬ 
ben gomolygott a gyékényen. 

Felzenek ekkor a bátorító szer egészen fel¬ 
szívódott a lényében s ezért ellene merte vetni 
a filozófusnak: 

— Pé-i Ta-Jenn, mikor a barbárok betörése 
fenyegeti a Birodalmat, nem előbbre való-e 
visszaverni a betörést, mint megtartani az er¬ 
kölcsi szabályokat ? Az ősi tanítások kincse 
mindenesetre megbecsülhetetlen. De nem a 
Birodalom-e a váza, mely ezt a kincset magá¬ 
ban foglalja? Ha a Birodalom le van igázva, 
ha a váza szilánkokra van törve, nincs-e az ősi 
tanítások kincse örökre széjjelszórva? A gyer¬ 
meki kegyelet kiterjed az összes ősökre, az 
egész községre, az egész hazára. Joriszaka 
Szadao igazán vét a gyermeki kegyelet ellen, a 
mikor megtagadja, talán csak látszólag, ősei¬ 
nek emlékét és a mikor módosítja a község 
szabályait, abból a felsőbb czélból, hogy meg¬ 
mentse hazájának függetlenségét? 

Cseu-Pé-i hallgatva pipázott. Jean-Fran9ois 
Felze pedig folytatta: 

- Pé-i Ta-Jenn, mikor a szükség arra kény¬ 
szerít egy férjet, hogy letérjen az egyenes út¬ 
ról, akkor a felesége igazán elhanyagolj a-e a 
női szerénységet azzal, hogy ő is az eltérő ös¬ 
vényre lép, hogy annak nyomaiban haladhas¬ 
son, a kinek megígérte, hogy követni fogja 
lépteit mindhalálig? 

Cseu-Pé-i letette a czizelált ezüst pipát, de 
csak azért, hogy műt atóúj javai egy fekete 
bambusz-pipára mutasson. Aztán hallgatott 
tovább. 

Jean-Fran9ois Felze ekkor fölemelte mind¬ 
két vállát a gyékényről és szembe könyökölt a 
házigazdájával. 

- Pé-i Ta-Jenn - - mondta hirtelen - - ez 
este annyi pipát szívtam el, hogy meg se birom 
számlálni. És talán az ópium fokozta fel 
gyönge értelmemet annyira, hogy meg tudok 
érteni sok oly dolgot, a mi nekem a minden¬ 
napi életben megfejthetetlen . . . Igen, láttam 
ma egy házi tűzhelyet, a melyből a hagyo¬ 
mány szelleme ki van zárva. De vájjon nincs-e 
megírva, hogy az embereket inkább szándékaik 
után kell megítélni, mint tetteik után? A ki 
lealacsonyítja, sőt le is aljasítja magát, hogy 
szolgáljon a Birodalomnak és fölmagasztalja, 
nem kell-e azt felmagasztalni? 

A fekete bambusz-pipa kész volt. Cseu-Pé-i 
kiszívta egy hosszú lélekzettel és roppant erős 
illatú sűrű felhőkbe burkolózott. 

(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Lapunk mai számát a május 23-iki általános 

sztrájk miatt a rendesnél valamivel később kapják 
az olvasók, a miért szives elnézésüket kérjük. 

Diadalének. Egy fiatal író, kinek néhány no¬ 
velláját mi is közöltük, Kormghy Dénes első na¬ 
gyobb munkájával, egy regénynyeí lép a nyilvános¬ 
ság elé. Diadalének a regény czime ; művész-re¬ 
gény, nagy érzelmi válságokat, heves belső törté¬ 
netet rajzol s azért választ főhőséül művészt, mert 
a művész szabadabb és inkább az érzésre alapí¬ 
tott élete több lehetőséget nyújt a belső átalaku¬ 
lások rajzára, mint a sokféleképen megkötött pol¬ 
gáré. Egy szobrász a hőse, a ki épen egy teljesen 
kiélt szerelem végső szakában, a szakítást meg¬ 
előző elkedvetlenedés idején találkozik egy leány¬ 
nyal, kinek szelid, finom és gyöngéd lénye új sze¬ 
relemre lobbantja. Elveszi a lányt s csak későn -
veszi észre, hogy tévedett, nem ez az a nő, a kire 
szüksége van, hogy lelkét új erőhöz juttassa, művé¬ 
szetét megtermékenyítse. Már-már elveszti munka¬ 
kedvét, önbizalmát, kétségeskedésében akaratlanul 
is megérezteti elkedvetlenedését a fiatal asszony¬ 
nyal, mikor felesége húgában megismeri azt a nőt. 
a kit keresett, a kire szüksége van. A jó, kedves, 
szenvedésre és önfeláldozásra teremtett feleség adja 
meg a tragikusra fordult csomót: szépen, csönde¬ 
sen, úgyszólván egyetlen halk mozdulattal kilép 
az életből, meghal és megnyitja az utat férjének 
a diadal számára, felszabadítja a benne ernyedten, 
szunnyadó energiákat. A fődolgot, a szobrásznak 
asszonytól asszonyhoz való hajladozását sikerült a 
szerzőnek emberileg érthetővé, tehát rokonszen¬ 
vessé tenni, nem ingadozásnak mutatja be, hanem 
keresésnek, belső nyugtalanságnak, a természetes 
indulatok és életszükségletek érvényesülési törek¬ 
vésének. Széles és részletes lelki rajzzal érteti meg 
ezt a fejlődést és meg tudja azt is mutatni, hogy 
a történet vége, az igazi nő megtalálása egyúttal 
befejezés is, hogy utána csakugyan megállapodás, 
a végre sok szenvedés után megtalált úton való 
továbbhaladás következik. Finom és erős irói ér¬ 
zékre vall a szobrász feleségének rajza is, perspek¬ 
tívában kissé hátra van tolva, a mivel eléri azt a 
hatást, melyet keltenie kell: kissé elmosódó, in¬ 
kább jelzett, mint élesen megrajzolt körvonalai¬ 
val mindig érezteti a maga karakterét, passziv, 

ALSZEGHY KÁLMÁN, AZ OPERAHÁZ FŐRENDEZŐJE. 

másokban és másokon keresztül élő voltát és a 
történetben elfoglalt szerepét. A másik nő, Olga, 
már kevesebb biztossággal van rajzolva, nem érteti 
meg teljesen, hogy miért és miben ő az a nő, a 
kire a művésznek szüksége van, nincsen elemen¬ 
táris, megragadó ereje, a mely a nagy szenvedé¬ 
lyek hatalmával szinte magától értetődőleg elso¬ 
dor minden akadályt. Az első könyvek bizonyos 
tipikus sajátságaitól Koronghy Dénes sem tud eb¬ 
ben a regényben szabadulni. Kissé zsúfolt a cse¬ 
lekvény, motívumot motívumra halmoz és nem 
minden motívum illeszkedik bele organikusan az 
egészbe - az iró nem dolgozik kellően megálla¬ 
podott oekonomiával, túlságosan is meg akarja 
győzni az olvasót a maga témájáról és épen ezzel 

érezteti meg vele a szándékosságát, a mi mindig 
inkább akadálya, mint eszköze a szuggesztiónak. 
A másik, hogy nem tud még teljesen független 
lenni úr, irodalmi benyomásoktól, melyek mint¬ 
egy külső réteg halmozódnak rá a saját mondaui-
\alojara, a mely ép ezért csak bizonyos küzködós-
sel tini előtérbe törni és a maga értéke szerint 
er\i uM'Milni. Végül annyira rápuarolja minden 
erejét a központban lévő alakok raj/.úni. hogy a 
háttór s/iiinára már nem manul elegendő, ezért 
lii/.onvtaliinok, részben sablonosuk a háttérben le\o 
alakok s -ezért nem tud megelevenedni a regóny 
társadalmi háttere, a mi kissé fojtotta tes/i leve¬ 
gőjét. IV. ismételjiik, egy tiutiil iró első kön\\é 
\i-l van dolgunk, a melynek megítélésében a/ a 
fontos, hogy lii/.ahnal keltő igerelek \ unnak benne 
a jövőre, - minilc'ii arra vall bi-nne. hogy a k<> 
vetkező könyve már teljes, kész, érett munka lesz. 

r Az iró megtalálja általa most még kissé ingadozó 
\ iss/ony át a saját müvéhez és az olvasóhoz, meg-
s/iilmtlul bizonyos a kezdőm l elkerülhetetlen Imi' 
lasztoktól és közelebb jut a saját egyéniségéhez. 

A Nemzeti Szalon Almanachja. Erdekei és jó 
szolgálatot tevő lexikons/eríí munka jelent meg 
Dóry liéla. Bányász László és Margftay Ernő szer¬ 
kesztésében. A Nemzeti Szalonra magara vonatkozó 
s annak egész történetét pontos adatokkal előadó 
rész előtt irodalmi közlemények olvashatók benne 
gróf Andrássy Gyula, Berzeviczy Albert, Molnár 
Viktor, Térey Gábor, Pékár Gyula és mások tol¬ 
lából, magyar művészeti tárgyakról. Ezt követi a 
jóformán valamennyi művészeti intézményünkre 
vonatkozó összes adatok és tudnivalók felsorolása. 
A vaskos kötet legnagyobb részét a képzőművészek 
s művészeti irók betűsoros névjegyzéke teszi ki, 
életrajzuk feltüntetésével. Ez a része az almanach¬ 
nak valósággal hézagot pótol s nélkülözhetetlenné 
teszi mindenkire nézve, a ki művészeti dolgainkkal 
állandóan foglalkozik. 

Magyarország nagyasszonyai. /'V/rAirs Ernőd, 
kinek több lelkes hazafias könyvét ismeri már a 
közönség, új díszes kiállítású könyvet adott ki. a 
melyben történetünk néhány nagy női alakjáról: 
Zrínyi Ilonáról, Szilágyi Erzsébetről, Lorántffy 
Zsuzsannáról, Kanizsay Dóráról és gróf Batthyány 
Lajosnérói ir. Az egyes czikkek lelkesedéstől áthatott 
és lelkesítő képet adnak az illető történelmi ala¬ 
kokról s különösen nőknek szivesén látott olvas 

ALSZEGHY KÁLMÁNT NEGYVEN ÉVES JUBILEUMÁN ÜDVÖZLI GRÓF BÁNFFY MIKLÓS KORMÁNYBIZTOS. - Balogh Rudolf fölvételei. 



A FŐBEJÁRAT. 
VÍZESÉS BTJÁN. 

A FÓKÁK É S JEGESMEDVÉK. 

A MOSÓMEDVÉK. 
ATBDK. 

A Z31KAFOK 

BÖLÉNYEK. SZÍ ÁM, AZ OKEü E L E F Á N T . 

AZ ÚJ ÁLLATKERT A UTÁN. - Jelf, öyol. rolvéul.i. 
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mányaivá válhatnak. A könyvhöz Xcmcs Mihály 
készített rajzokat. 

A csallóközi aranymosás. Ma már bizony ke¬ 
vesen tudnak róla, hogy a magyar Duna legna¬ 
gyobb szigete, a Csallóköz valamikor arról is ne¬ 
vezetes volt, hogy a Duna és a belé szaladó pa¬ 
takok fövényében aránylag meglehetős bőven volt 
az arany és az aranymosás jövedelmező foglalkozása 
volt az ottani magyar népnek. A kik pedig tudtak 
róla, azok is azt hitték, hogy ez az «aranyászásk -
a hogy ezt a primitív eszközökkel végzett, vesződ¬ 
séges, de néha hálás mesterséget ott nevezték -
teljesen megszűnt. Dr. Bftranyay József, ki úgy¬ 
látszik, szeretettel kutatja a Csallóköz régi hagyo¬ 
mányait, most egy füzetben állította össze a csalló¬ 
közi aranymosásra vonatkozó adatokat s füzetéből 
megtudjuk, hogy ha erősen megapadva is, de ma 
is vannak még aranymosók a Csallóköz több köz¬ 
ségében, leginkább az alsó, komárommegyei rész¬ 
ben. Hogy ez a foglalkozás mindinkább szünőben 
van, azt az iró első sorban a Duna szabályozásának 
tulajdonítja, a folyó sebessége nagyban emelkedett 
és nem engedi leüllepedni az aranytartalmú isza¬ 
pot. A munkaviszonyok is megváltoztak: az em¬ 
berek jobb és jövedelmezőbb munkát is tudnak ta¬ 
lálni, mint a kezdetleges eszközök miatt sok baj¬ 
jal és bizonytalan haszonnal járó aranymosás. A 
szerző attól reméli ennek a foglalkozásnak fellen¬ 
dülését, hogy most már akad, a ki tökéletesebb esz¬ 
közökkel, aranykotró hajóval próbálgatja kikeresni 
a Duna iszapjában rejtőző aranyat és ezek iránt 
a kísérletek iránt József fó'herczeg is érdeklődik. 

A «Jő Pajtást, Sebők Zsigmond és BenedekEleí 
képes gyermeklapja legújabb, május 26-iki pünkösdi 
számába Ábrányi Emil irt verset a pünkösdről, 
Murai Károly vidám történetet mond el, Sebők 
Zsigmond, folytatja Dörmögő Dömötör utazását 
Budapest körül, Mesemondó bácsi érdekes kutya¬ 
történetet mond el, Sztrokay Kálmán a föld ke¬ 
ringését ismerteti vonzó formában, Bér Dezső csi¬ 
nos képet rajzolt, a kis krónika rovat a virágnap¬ 
ról szól, melynek előkészítésében a Jó Pajtás kis 
olvasói élénk résztvettek. Elek nagyapó kedves 
verset ir egy szép képhez. Enclrődi Sándor verse, 
Zöldi Márton elbeszéléses beszámolót az almanach 
pályázatáról, Zsiga bácsi mókája, Rákosi Viktor 
regénye, a rejtvények és szerkesztői izenetek egé¬ 
szítik ki a szám gazdag tartalmát. A *Jó Pajtást-i 
a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed¬ 
évre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész 
évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutat¬ 
ványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. (IV. kér., 
Egyetem-utcza 4.) 

Üj könyvek. 
Diadalének. Regény^ irta Korongtiy Dénes. Bu¬ 

dapest, Franklin-Társulat; ára 4. korona, j M 
Magyarország nagyasszonyai. Irta Farkas Ernőd. 

Illusztrálta Nemes Mihály. Budapest, Wodianer F. 
és fiai. 

A csallóközi aranymosás. Irta dr. Baranyai Jó¬ 
zsef. Komárom, a szerző kiadása; ára l korona. 

óriási választéka található ott. Nagy képes árjegy¬ 
zékét ingyen és bérmentve küldi. A czég mai hirde¬ 
tésére felhívja olvasóink figyelmét. 

Ma már minden kétségen kívül áll, hogy 
a Nestlé-féle gyermekliszt egy mindenkor teljesen 
megbízható gyermektáplálékot nyújt, mert félszázad 
tapasztalata és eredménye nemcsak az orvosokat és 
a közönséget elégítette ki teljes mértékben, hanem — 
mivel N e s t l é sok esetben már a harmadik generá-
tiónál van használatban — ki is mutatta, hogy ezen 
készítmény kiváló jó hatással van a gyermek első 
alkati fejlődésére, illetőleg azt erősen támogatja. 
A Nestlé kés?itmény mint diatikus tápszer gyomor-
és fertőzőbetegségeknél is 'tuberkulosis, tiphus), 
nagyon gyakran és kitűnő erodménynyel használtatik. 

Országos Imngjegykölcsönző intézet Buda¬ 
pest, VI., Andrássy-út 47., hozzánk beküldött jegy¬ 
zéke és tájékoztatója szerint körülbelül IUO korona 
értékű hangjegy kölcsönözhető csekély 3 korona elő¬ 
fizetésért havonkint. Ajánlatos minden zongorázónak 
ezen intézményt igénybe venni. Tessék tájékoztatót 
kérni. 

A Magyarorsz. Kendői-tisztviselők Segitő-
egyesttlete sorsjátékának ékszernyereményeit — 
melyek e hó végén kei ülnek kisorsolásra — Sárga 
János cs. és kir. udvari ékszerész készítette. A Bendőr-
tisztviselők, a kik súlyt helyeznek a kizárólagos 
hazai gyártmányra, valódi értékre és a művészi 
kivitelre, sok pályázó közül Sárga Jánost tüntették 
ki bizalmakkal, a ki a remek nyeremánytárgyakat 
már közszemlére állította Kigyó-téri ékszerüzletének 
kirakatában. 

Dr. Miszné szabadalmazott halcsont nélküli 
fűzői tetszésszerinti karcsúság a fűznek a pánczél-
szerü, mellet, tüdőt, gyomrot összepréselő, lélekzést, 
vérkeringést, emésztést zavaró halosontos fűzők min¬ 
den hátránya nélkül. Plasztikus alakot, könnyed 
mozgást, hajlékonyságot biztosítanak. Egyszerűbb és 
legdíszesebb kivitelben egyaránt kizárólag mérték 
után készülnek. Ismertető árjegyzéket díjtalanul küld 
dr. Miszné fűzőterme, Budapest, IV., Váczi-utcza 7. 
L emelet. 

Szálló igék. Kózsatej (arczbőrápoló), Osan (fog¬ 
ápoló) és Tanningene (hajfestőszer). A Czerny J. Antal 
czég legsikerültebb gyártmányai és minden más szer 
fölött előnyben részesülnek. Kaphatók minden gyógy¬ 
szertárban, illatszerüzletben stb. 

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

HALÁLOZÁSOK. 

tagja, egyháztanácsos, 51 éves korában Sátoralja¬ 
újhelyen. 

Folkusfalvi FOLKUSHÁZY ANNA 81 éves korában 
Nyitramalomszegen. — TAAFFE EDVÁBD grófné, szül 
Csáky Irma grófnő, Tanffe volt osztrák miniszter¬ 
elnök özvegye, 75 éves korában Bécsben. özv 
MIHÁIOVICS IVÁNNÉ, szül. Domsics Julianna, 75 éves 
korában Budapesten. - - Özv. SHOLTZ FERBNCZNÉ 
szült Tarnovszky Hermina 67 éves korában Buda¬ 
pesten. — MESTER KÁBOLYNÉ, szül. Schiffer Juli. 
ánnu, 60 éves korában Jászon. - - Nagyalásonvi 
BAKCZA GÉZA téti ügyvéd és földbirtokos neje 
delló'apáti Kuliszéky Róza úrasszony, 60 éves kő' 
rában Téten. - VINCZENTY ANDRÁSNÉ, szül. bar-
cánfalvi Hodor Paula posta- és távíró-kezelőnő 
32 éves korában Máramarosszigeten. — Kászoni 
és itnpérfalvi özv. BORNEMISSZA, BÉLÁKÉ báróné 
szül. lászlófalvi és mikeföldi Ábrányi Melizand' 
Ábrányi Kornél nyűg. miniszteri tanácsos leánya' 
36 éves korában Budapesten. 

Szerkesztői üzenetek 
Csak érezni tudok. A baj azonban az, hogy érzé¬ 

sét nem tudja az olvasóval éreztetni. 
Késő szerelem. Sarokházi kisszobában. stb. Mes¬ 

terkélt, semmitmondó szentimentalizmus, melynek 
nincsen sehol semmi gyökere. 

Lopva nézek. Tavaszdal. Lapos és üres áradozás 
olyan semmiségekről, melyeket igazán nem érdemes 
az emberek sokaságával közölni. 

Egy éjszakáról. Össze-vissza szavak, alig érzik be¬ 
lőlük valami abból a vergődésből, a mit ezek a sza¬ 
vak sejtetnek. 

Bnjdosik a vadgalamb a párjától. Népdalegyveleg 
csupa más népdalokból ismert részletekből összerakva. 

SAKK JÁTÉK. 
2798. számú feladvány Owen E. L.-től. 

SÖTÉT. 

EGYVELEG. 
*A tejfogyasztás New-Yorkban, mint külön¬ 

ben minden nagy városban óriási módon megnöve¬ 
kedett. A különböző vasutak, melyek 1886-ban 
naponkint hatodfél millió 39 literes kanna tejet 
vittek be New-Yorkba, most 15 millió kannánál 
többet szállítanak. Húsz év előtt a legtávolabbi 
hely, a honnan New-Yorkba tejet hoztak, 150 kilo¬ 
méternyire volt, ma már öt-hatszáz kilométernyi¬ 
ről is hozzák a tejet, sokszor huszonnégy órai 
utazással. A különböző hűtő eljárások mellett még 
így is tűrhetően konzerválják a tejet: a szű¬ 
rés után lehűtik és kannákba töltik, melyek 
-t- l fokos állandó hőmérsékben vannak. Nyáron 
a kannákat jéggel bélelt szekrényekben tartják. 
A vasutak külön hozzáértő személyzetet tartanak 
a tej kezelésre. 

A magyar királyi csenrtőrség áj fegyvere. 
A király engedőimével a magyar királyi csendőrség 
részére, az eddig használatban volt forgópisztolyok 
helyett, a budapesti fegyvergyárban készülő 7-65 
mm.-es önműködő ismétlő Frommer-frisztoli/okat rend¬ 
szeresítették. A Frominer- pisztoly tudvalevőén a 
visszalökés (nem » gáznyomás) által működtetett auto¬ 
matikus pisztoly, a mélynek ugyanaz a legtökélete¬ 
sebb závárzata van, mint a modern katonai ismétlő-
puskáknak, miáltal a legénység beoktatása is lénye¬ 
gesen könnyebb, mint bármely más önműködő pisz¬ 
tollyal, a melyeket a Frommer-pisztoly — mint a 
végzett próbák igazolták — különben is minden tekin¬ 
tetben messze fölülmúl. Működésének fólti'tlen meg¬ 
bízhatósága, szerkezetének egyszerűsége és szolidsága, 
továbbá fölülfflúlhatatlan lövőképessége folytán oly 
fegyvert nyert a Froromer-pisztolyban csendőrségünk, 
a mely világszerte elismert mintaszerű fölszerelését 
a fegyvertechnika legújabb és legértékesebb vívmá¬ 
nyával tökéletesiti. 

Teljes gyermek kelengyék és felsőruhák tetö-
töl-talpig a legelőnyösebben a Tulipán gyermekotthon¬ 
ban (Darvas Jenőnél) 'szerezhetők be (IV., Korona-
herezeg utcza 8/a.). A nyári gyermekrnhaajdonságok 

Elhunytak a közelebbi napokban: BABTHA MÓR 
gacsalyi református pap 82 éves korában. Az el¬ 
hunyt a szabadságharcz idején a Nádor-huszárok¬ 
nál szolgáli Ő vitte Debreczenből Görgeynek fő-
vezéri kinevezését és élete koczkáztatásával ő kézbe¬ 
sítette Kossuth Lajosnak a hadügyminisztérium 
megbízásából a tavaszi hadjárat tervezetét. — 
GOBOVE ISTVÁN negyvennyolczas honvédfőhadnagy, 
84 éves korában]! Sarkadon. — TAMÁSSI JÓZSEF 
volt 48-as honvéd, 84 éves korában Cservenkán. -
SIDLAUEB MÓB, 92 évos korában Egerben. — GULNER 
PÁL földbirtokos, Pest vármegye udvari kapitánya, 
néhai Gulner Gyula volt államtitkár és pestmegyei 
főispán testvéröcscse, 69 éves korában Zágrábban. — 
Baáni BOZIKSZKY BÉLA nyűg. m. kir. erdőfel ügyelő. 
69 éves korában Budapesten. — PILCZ JENŐ iró, 
életének hetvenbatodik esztendejében Bécsben. 
Pilcz Magyarországon, Szentesen született. 
PRKTTENHOFFEB JÓZSEF kereskedő, a Fűszerkeres-
kedó'k Egyesületének tiszteletbeli elnöke, az Osztrák 
és Magyar Bank váltóbirálója, 78 éves korában 
Győrött — STUCKHEIL GUSZTÁV pénzügyminiszteri 
miniszteri tanácsos, a harmadosztályú vaskorona¬ 
rend lovagja, 65 éves korában Budapesten. — 
Dr. RAJNER GÉZA. hontmegyei stb. főorvos és tör¬ 
vényszéki orvos, 65 éves korában Ipolyságon. — 
DJRNER ALBERT Göloiczbánya város rendőrkapitánya, 
63 éves korában Gölniczbányán. — SCHAMBACH 
KÁROLY épitész, kir. törvényszéki és székesfővárosi 
árvaszéki hites szakértő, az evang egyház volt 
presbitere, 62 éves korában Budapesten. — Svábóczi 
és tótfalvi SvÁBíSÁNDOB nyűg. kir. járásbiró, törvényh. 
bizottsági tag, 58 éves korában Kökényesden. — 
Lozsádi GÁLFFY EBNÓ gyógyszerész, 58 éves korá¬ 
ban Dévaványán. — CSUCSKA GYULA nyűg. görög-
katholikus lelkész, volt ungvári szemináriumi al¬ 
igazgató és teológiai tanár, 57 éves korában Mun¬ 
kácson. — NAGY LÁSZLÓ nyűg. cs. és kir. ezredes, 
a III. osztályú vaskorona-rend, a katonai érdem¬ 
kereszt stb. tulajdonosa, az Egri Szövetkezett Bor¬ 
termelők ügyvivő igazgatója, 56 éves korában 
Egerben. — Dr. HEINRICH ALAJOS, a budapesti 
Barcsai-utczai gimnázium tanára, 56 éves korá¬ 
ban Bákospalotán. — Id. DÁVID KÁROLY építésve¬ 
zető, 56 éves korában Budapesten. — Irsai IBSAY 
JÓZSEF alsórákosi ref. lelkész, volt országos kép¬ 
viselő, vármegyei bizottsági tag, 51 éves korában 
Alsórákoson. — VADÁSZT ANTAL, a sátoralja-újhelyi 
uradalom gazdasági intéző főtisztje, Zemplénmegye 
bizottsági, Sátoraljaújhely város képviselőtestületi 

b o d e f g h 
•VILÁOOS. 

' Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2794. számú feladvány megfejtése Heathoote G.-töl. 
Világos. a. Sötét. 

1. Bh6—h5 
2. Va5-a6 f stb. 

Világos. Sötét. 
1. Ba3—d3 _ V. v. Fx< 
2. dt—d5 f stb. 

6. 
1- — — - Ha2-c3 
2. Va5-a6 t stb. 

Helyesen fejtették meg: Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A •Budapesti Sakk-kört. -
A •.Budapesti Ül. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. -
Wyschogrod Pál. - Beér Mór. - Gottléb István (Budapest). 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig 3óbert (Fokért). -
Muller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár) — Szabó János (Bakony-Szentldszló). — A • Győri 
bakk-kSrt. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). -
A • Zborói Társaskört. — A tKalocsai Katholikus Kört. — 
veoreos Miilóg (Zircz). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodzái-
újlak). — A •Dunaföldvári Egyenlőségi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csomók! István (Hajdu-
hadhaza). - A •Leibiczi Gazdasági Kaszinó* (Leibicz). — 
Ijiistyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — •Csengén 
Casztnót (Csenger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Kezsó (Temetrékái). — Budai Sakkozó Társaság (Budapest). — 
Patkó Imre (Talpas). 

KÉPTALÁNY. 

A •Vasárnapi Újság. 17-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Szép csillag a honszereret. 

Felelős szerkesztő: i ioitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vánne0'ye-n. H. 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntoza 4. 

SÉTA EGY TÜNDÉRPALOTA KÖRÜL. 

A pöstyéni Thermia Palace szálló, mely az Irma-fürdővel egybe épült közvetlenül a gyógyforrások felett. A legideálisabb szálló-szanatórium 

Van immár példa arra a paradoxonra, hogy 
a legrégibb lehet egyúttal a legmodernebb is. 
Ősi fürdőnk, Pöstyén teremtette meg ezt az új 
páros fogalmat. Ahol régi idők óta számtalan 
szenvedőnek szereztek gyógyulást a világhírű 
iszapforrások, melyekhez évszázados múltjuk 
annyi ódon vonatkozást fűz. 

Közvetlenül ott, a rádiumos gyógyforrások 
fölött emelték a világ legújabb és legtündök-
lőbb fürdő-palotáját. 

Alig nyílt meg az új intézmény: a fényesen 
berendezett Thermia Palace és a vele egybe¬ 
épült Irma-fürdő, máris odasereglett számos 
bel- és külföldi orvos, tanár és fürdőügyi szak¬ 
értő, mert már az építés ideje alatt szárnyra 
kelt a hír, hogy a pöstyéni új fürdőház párat¬ 
lan lesz a maga nemében és ha halljuk, hogy 
ezek az illetékes tényezők milyen elragadtatás¬ 
sal nyilatkoznak a látottak fölött, ügy önként 
tolul elénk a kérdés, hogy vájjon mit is pro¬ 
dukál ez az új intézmény, hogy annyira ma¬ 
gasztalják. 

Gyönyörű épület, diszes berendezéssel akad 

elénk. Legalább a városi ember ezen nem talál bá¬ 
mulni valót, bárha általában a fürdők, kivált 
a mi viszonyaink közepette, e fórén még na-

A pöslyéni Thermia Palace szálló halija. 

A pöstyéni Irma-fürdő 25 méter átmérőjű 
nagy iszapmedeuczi'je. 

gyön hátra vannak. A pöstyéni palota azonban 
nemcsak azt nyújtja, amit pénzzel, észszel, 
tapasztalattal és áldozatkészséggel a szenvedő 
emberiség javára létre lehet hozni, hanem azt 
is, amihez a természet maga segítette ezt az 
áldott helyet: gyógyulást, enyhülést hozó for¬ 
rásokat is, még hozzá oly tökéletességgel ál¬ 
lítva a betegkezelés rendelkezésére, amilyenre 
példa sehol másutt nincsen. 

Aki megszáll a fejedelmi berendezésű Thermia 
Palace 200 szobáinak egyikében, az részese a 
gyógykezelést, jólérzést és szórakozást biztosító 
minden előnynek. 

Közvetlenül a szobából fűtött folyosók és 
liftek segélyével jut a fürdő épületbe, mely 

3000 ember befogadására van berendezve. Ha¬ 
talmas kupolával boltozott medenczéje, mely¬ 
ben az eredeti iszapforrás bugyog, nagysá¬ 
gával épp oly imponáló, mint díszes kiál¬ 
lításával. 

A több százra rugó kabinok egészen új¬ 
szerű berendezései végtelenül megkönnyítik 
a kezelést. Ezekhez csatlakozik a rádium-
emanatórium, svéd-torna intézet, villanyos és 
szénsavas fürdők, Eöntgen-kamra, inhalatórium, 
másságé terem, laboratórium, hidegvíz-, nap-, 
lég- és féuyfürdők, szóval mindaz, ami az ered¬ 
ményes gyógy élj árashoz csak elképzelhető. 

A szálló társastermei a legnagyobb igények¬ 
ről gondoskodnak. 

Külön bázizenekar szórakoztatja a benn¬ 
lakókat, akik szükség esetén szanatóriumi el¬ 
látásban részesülnek a bennlakó orvos és külön 
dietikus konyha révén. 

Amit a szakértők megbámulnak itt, az nem 
más, mint ama tökéletesség, a mellyel Pöstyén 
új fürdő- és szálló-palotájában minden kíván¬ 
ságról előre gondoskodtak. 

A pöstyéni Thermia l'alíire szálló játékterme. 
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Dr. PAJOR SZANATÓRIUM 
ÉS VIZGYÓGYINTÉZET 

a főváros központjában, Budapest, VIII, Vas-utcza 17. sz. 

Ezen díszes palotában levő 
gyógyintézet 3 évi fennállása 
óta ugy a beteg, mint az or¬ 
vosi közönség rokonszenvét 
a legnagyobb mértékbea meg¬ 
hódította. Berendezésének mo¬ 
dern kényelme és czélszerű¬ 
sége, gyógytényezőinek gazdag 
változatossága eléggé indokol¬ 
ják is a közkedveltségét. 

Impozáns vizgyógyitó és 
elektromos fölszerelései, Könt-
gen- és vegyi laboratóriuma, 
pneumatikus kamara és in-
halatóriuma (reichenhalli és 
gleichenbergi mintára), szén¬ 
savas, villamos és gyógyszeres 
fürdői külön bőrbeteg-osztály-
lyal, pöstyéni iszapkura-helyi-
ségei, Radiumernatóriuma, nap-
és légfürdői, továbbá a mo¬ 
dern sebészet minden igényé¬ 
nek megfelelő műtőhelyiségei, 
mintaszerű diátás konyhája a 
főváros gyógykincseinek nagy gazdagodá- város Oivosi tekintélyeiből szabadon va¬ 
sát jelentik. laszthatják. 

A betegek gyógykezelő orvosukat a fő- Gyógykezelésre felvétetnek az összes 

bel- és idegtetegségc-k, czu-

korbetegek, a sziv- és légző¬ 

szervek, gyomor- és bél meg¬ 

betegedéseire való specziá-

lis gyógyberendezéssel, dié¬ 

tás konyhával, reumás és izü¬ 

leti betegek, kimerűléses ideg¬ 

betegek és üdülők erősítő 

kúrára sebészi betegek ope¬ 

ratív gyógykezelésre, bőrbete¬ 

gek specziális gyógyító és 

fürdőkurára. 

Mindamellett, hogy az in¬ 

tézet ugy berendezése, mint 

gyógytényezői és szakszerű 

ápolás tekintetében a leg¬ 

jobbat nyújtja, árai mérsékel¬ 

ten vannak megállapítva. Kcsz-

letes tájékoztatót az érdeklő¬ 

dőknek készségesen küld az 

. A szanatórium belsó^látképe. 

A fővárosnak ezen a 

maga nemében páratlanul tö¬ 

kéletes gyógyintézete révén a 

beteg közönség sok költséges, külföld 

utazástól megkiméltetik. 

THURZÓFÜRED. 
Kevés fürdő dicsekedhetik Magyarországon 

azzal, hogy a társadalom legnagyobb osztályá¬ 
nak, a középosztálynak aránylag csekély áron 
mindazt leljes tökéletességgel nyújtsa, a mi a 
beteg egészségének helyreállítására okvetlenül 
szükséges. Thurzófüred, a mellett, nogy klímá¬ 
jával és nevezetes gyógy tényezői vei a betegsé¬ 
gek oly nagy sokféleségének gyógyítására alkal¬ 
matos, mérsékelt árai következtében valójában 
elmondható róla, hogy a társadalom legszéle¬ 
sebb rétegeinek is hozzáférhető. 

Thurzófüred pár excellence gyógyfürdőnek 
termett. Subalpin klímája, testet fiatalító és 
lelket üdítő balzsamos levegője, mely az állandó 
fenyőbelégzéssel egyenértékű, a fönséges áhi-
tatos csönd, a sok kilométernyi kiterjedésű 
fenyvesek között és végül, ami szintén nem 
megvetendő, a jó ellátás, mindez kell, hogy a 
gyógyulást keresőre föltétlenül kedvezően hasson. 
Már a szezon kezdetén őszinte szívvel ajánljuk 
a közönség figyelmébe Thurzófüredet. Május 
második felében a verőfényes napsugaraktól 
bearanyozott meleg levegőjű csendes hegy-kat¬ 
lan lejtői közt egész teljességében zsibong már 
az élet. 

Thurzófürednek, mely 572 méternyi magas¬ 
ságban a déli Szepességnek egy nagy kiterje¬ 
désű fenyveserdeje közepette fekszik, a kassá-. 
oderbergi va=ut gölniczvölgyi szárnyvonalán, 
vasúti állomása Gölniczbánya, 20 percznyire a 
fürdőtől. 

Levegője valóban pormentes, ózondú.a, bacil 
lusmentes, kórokozó csirákat nem tartalmazó, 
ügy, hogy a fürdő fennállá-a óta itt heveny 
fertőző betegség (ragályos gyermekbetegség) egy 
esete sem adta elő még magát. Ércztalajban 
fakadó forrásvize kristálytisztasága mellett min¬ 
den szerves hozzákeveréstől mentes és üdítően 
friss. Növeli e fürdőhely érdekességét az a l1/* 
katasztrális hold kiterjedésű mesterséges tó is, 
mely a bányászat virágzásának idejéből maradt 
meg és melynek tükrén csónakázással mulat¬ 
hatnak a vendégek. A fürdő környékén a szóm-. 

szédos hegyoldalakra árnyas, siirii fenyvesek 
közt remek kilátásokat nynjtó jó sélautak ve¬ 
zetnek. 

Gyógyító hatányok: A hidegvíz-gyógyintézet, 
meleg édesvizfürdők, mesterséges sós, szénsa¬ 
vas, vasmoorsós és fenyő-fürdók; diétás kúrák, 
mint kizlaló, soványitó, vegetárius, antiura-
tikup, antidíabetikus diéta; fenyő és lignosulfit 
belégzés; dr. Eossbach-féle astma és emphy-
sema gyógymód; szabad fürdő; terrainkura; 
nap- és légfürdő; ásványvizek; villanyozás és 
masszázs. 

Javallatok: az idegbántalmak nagy sokféle¬ 

sége ; a vérkészités, vérkeringés és táplálkozás 
(anyagcsere) zavarai; a légutak hurutos beteg¬ 
ségei ; emésztési bajok; asthma, kezdődő csúcs-
hurut; kompenzált szívbaj, kezdődő ütérelme-
szesedés; gyermekek és serdülők hiányos fej¬ 
lődése; rhachitis, skrofulózis, chloros's; a szer¬ 
vezet ellenálló képességének hiánya. 

Lakási viszonyok a leghygienikusabbak. A szo¬ 
bák magasak, pzellősek, föltétlenül tiszták. Napi 
árak t kor. 40 fillértől fölfelé; elő- és utó¬ 
idényben 30 % engedmény. 

Részletes prospektust küld a fürdőigazgatóság. 

HENNEBERG-SEILYEM csak közvet¬ 
lenül ! Fe¬ 
kete, fehér 

és színes 
K 1.35-től m-ként blúzok és ruhák számára, bérm. és más 
e lvámolva a házhoz szállítva. Dús miutaküldemény bérm. 

Henneberg selyemgyáros, Zürich. 

butot Könnyed 
jMRASTlTKA 

• B k • vjitódl 

PÁLMA* 
KAUCSUK-CIPŐSAROK. 

Napfürdő. A szanatórium Lalija. 

l O FO K 
FÜRDŐ a Balaton mellett. 
:: Elsőrendű női- és gyermekfürdő. 

Budapesttől 2 V« órányira a déli vasat mentén. Hír¬ 
neves bársonyfinom íürdőtalajáról és idegeclző 
hul lámveréséről Modern kényelem a fürdőtelepi szállók¬ 
ban és elsőrendű ellátás, kívánságra diatetiknsan is. Gyer¬ 
mekeknek külön erősítő ellátás. Bemek park, színhez, zene¬ 
sport. Prospektust kívánságra küld a fürdőigazg.itóság. 
Megnyitás június hó 6-án. Telefon szám 1. 

Az összes GÉPEK és FORMÁK 
HOMOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE H 

u. m. falazó téglagyártógépek, ür-
tömbgyártógépek, tetőcserépgyártó¬ 

gépek. Prések: cementburkolólapok 
előállítására habarcs és betonkeverők. 

Formák: kerítésoszlopok, lépcsők, cső¬ 
vek slb. előállítására.Kőtörők.kőmor-
zsolók, homok és kavicsmosógépek.^ 
Dr. Gaspary & Co. gépgyára Harkranstadt 
Leipilg mellett (Németországi. — 228. számú árjegyzék 

díjmentesen. — Kérjük gyárunkat meglátogatni 

iá mindig azt mondta, hogy szépítik elűzésére, valamin t 
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpfeptí> 
liliomtej-szappan. Védjegye <Steckenpferd>, készíti 
Bergmaon & Co. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszei tár- s minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja SÓ fillér. — Hasonló-
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle iManera> 
liliomtej-krém fehér PS finom női kezek megóvá¬ 
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

PAPEK JÓZSEF 
= = cs. és kir. üdv. szállító. ^ = 

BORÖNDÖS és finom 
B Ő BA RÚGYARO S 

Budapest, Vili.. Rákóczi-út H . 
A főváros legnagyobb bőráru szakiiz-
ete, olcsó, szabott árak, kizárólag jobb 
minőségű áruk. Árjegyzék bérmentve. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár ée főüzlet: 

VIII.,Biiross-u.85. 
A főváros első és legrégibb 

cslpketlsitltó.vegytUmtitó 
és kelmefestő gyári intézete. 

Fiókok: II., Pö-utcza 27. IV., Eskü-nt 6. IV., Kecskeméti-
utcza 14. V., Harminczad-u. 4. VI., Terez-kőmt 
39. VI., Andrássy-nt 16. VTII., Jozsef-körut 3. 

Vegyünk Schweizer selymet 
Kérjen mint it i mi rucáinak és blouseoknak való 
tavaszi és nyári uidonsá£ai'-kból: Rayés, Foulards 
Voiie. Crépe de Chins, Eolianre, Mousseline, 1-u 
cm. sz'les, mé'erje K ruo felfelé, fékeiében, 
fehérben, pgysziuben és tartól au, valamint 
hímzett bloustok is aljak batisziban, kelmében, 
vászonban .és te'yemben. Mi csak elismert 
szolid selyemszin ételiét közvetlenül adunk el 
magánosoknak tírnuntve éj már vámmentesen 
a lakisaoz szállítva. — (Dupla levélbélyeg.) — r 

• Schweizer & Co., Luzern U 23 (Schweiz) 
l se'yemszSvet szétküldés — Klr. udvari szállító. I 

Q/erravallo-
kiiia bora vassal 

Hygienikus kiállítás 1900. Legmayasabban ki¬ 
tűnt Krősltőszer gyengélkedők, vérszegények 
és labbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-

erösltő és vérjavitó szer. 
Kitűnő iz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

J. Serravallo, 5v.^líSí6 Trieste-Barcola. Vásárolható a 
K 

'szertárakban félliteres üvegekben, 
iteres üvegekben K 4.80. 

Minden jobb ember 
valódi angol 

O'SULLIVAN 
gummisarkon járjon!! 
Kapható minden czipész- bőr- és czipészkellék üzletben. 
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FÉNYES DEZSŐ 
tanár in.ernátusa 

Ez idő szerint: 

Budapest, T., Lipót-kőrút 4. szám. Telefon 76 41. 

ARANYOSI-féle 
felső keresk, iskola 

Ez idő szerint: 
Budapest, V., Nagykorona-utca 13. 

Telefon 138—95. 

1912 augusztus 1-től kezdve: 
Budapest, V., Csanády-utca 19., saját házában. 

Bizonyítványai államérvényesek és egy¬ 
éves önkéntességi szolgálatra jogosíta¬ 
nak. Az iskola a jövő tanévre párhuza¬ 
mos osztályokat állit fel. Jelentkezéseket 
már június hó folyamán is elfogad. 
Az internátus, amely 1878 óta áll fenn 
és az egészségügyi követelményeknek 
minden tekintetben megfelelő módon 
rendezkedik be, felvesz középiskolai ta¬ 
nulókat, akiket polgári ellátásban, szi¬ 
gorú felügyeletben és rendszeres corre-
petitióban részesít. A növendékeknek 
na<>'v kertszerü terrasz áll rendelkezé-

O«^ 

sükre. Részletes programmot készseggel 
küld, az igazgatóság. Az intézet új épülete. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat, 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

HOTEL 
Telefon : 120 - 05. 
Tulajdonos: — 
Récsey Gusztáv. SAH REMO NAGYSZÁLLÓ 

Budapest, Dohány-utcza 40. szám 
Nyár-utcza sarok. — Minden pályaudvarról villa¬ 
mos megálló a Rákóczi-út és Nyár-utcza sarkán. 
100 teljes komforttal berendezett szoba. Családi szálló. l 

KÁLÓD ONT Fog -Krém 
s szájviz 

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

Dr. Miszné 
füzöterme 
Bpest, IV., Váci-u. 7 .1 . én 
Telefon 142—45. szám. 

Ajánlja kizárólag mérték után 
készülő 

szabadalmazott 
halcsontnélküli 
fűzőit. 
Ismertető árjegyzék díjtalan. 

Csak Csángó-bőrönddel 
utazzon! 

Valódi disznóbőrből 
Hossza 60 éra. 66 éra. 70 óm. 
Korona 46.— 47.— 49.— 

Telefon 67—00. 
Árjegyzék kívánatra ingy. 

A legkisebbe három öltöny és hat pár 
fehérnemű belefér. Kapható a készítő 

CSÁNGÓNÁL, 
Bpest, Múzeum-kőrút 5. 

flGYTOLLAK! 
Legelőnyösebb bevásárlási 
= = forrás: = = 

Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolcz 2. 

WT Tessék árajánlitot kérni l 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe¬ 
tők készpénz vagy angol rendszerű résiletflzotesre is 

ZSfr SÁRGA JÁNOS 
Legdivatosabb karperec Budapest, IV., Kígyó-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 

óráva l . te fSMbb kivitelű eznstrróeszkSziik grammj a munkával együtt 11 f_ 
domborművű IRelii) evőeszközök 18 fill., halas, pecsenyéé, tésztáé tálak 

14 karátos arany 110 E 1 3 f., tálczik, Melenezék, kenyérkosarak, l * f., kávés, teás servicék, Joni 
14 • i börxzijjal *-8 c fcálezák, gaborettek, gyumfllesállvánjok, csoportos tálak, jardinierek 15 f. 
Eaüut bőrszíjjal 16 « Szabid megtekintés véielkénysier nélkül. Szabott gyári árak. Képw 

' ** ' árjtgyiék ingyen és bérmentve. Vidékre választókot készséggel küldök. 

Az Ön gyermeke szenved 
a fájdalomtól, melyet bőrkiütések, ótvar, nedves, kivörösödött, fel¬ 
dörzsölt vagy feltört bőr okoz. — Ezek ellen számos orvos és 
szülésznő a «BABYMYUA-CRÉME» gyermekkcnőcsöt a legjobb 
eredménynyel ajánlja, mely azonnal fájdalomcsillapitólag és gyo-
gyitólag hat. — Felnőttek is kitűnő ered¬ 
ménynyel használhatják bőrkiütéseknél, 
feltöredezett bőr, kézdurvulás és lábizza-
dás ellen. Vigyázzon minden doboznál 
a «Babymira-créme» névre és utánzatokat 
utasítson vissza. Kapható minden gyógy¬ 
szertárban, dobozonkint 60 Fillérért, vagy 
magánál a készítőnél Hrodjoviii H. Zrínyi¬ 
hez czimzett gyógyszertárában, Zágráb. 

BUDAPEST, VI.. ARÉNA-ÜT 8-t H. VÁROSLIGET. 
Eégente a kellemetlen impressziókat és karbólszagot 

ápolták az orvosi intézetek; minden zugból az orvosi 
mesterség eszközei ijesztően hatottak a megilletődöt* 
betegekre. Csak néhány évtized óta vergődött becsületre 
a tisztaság, a napvilág és az a meggyőződés, hogy a 
betegeknek kellemes külsőségekkel, is lehet imponálni 
és ezzel kezdődött a gyógyító intézetek szine változása 
egészen a mai fokig, amikor a betegnek csak annyira 
szabad a beteg voltát érezni, amennyire muszáj, minden 
más pedig a lehető legnagyobb mértékben ápolja a bizo-
dalmát, a jókedvét és ezzel az egészségét. Először az* 
derítette ki az orvosi tudomány, hogy a sikeres operá-
czió első titka a nagy tisztaság. Ezzel becsülete támadt 
az egyszerű, könnyen mosható szobáknak és eszközök¬ 
nek. Aztán kiderült, hogy a piszok más, igen sok beteg¬ 
ségnek is a terjesztője és oka. Lassanként a tiszta leve¬ 
gőnek, a napfénynek a nagy gyógyító erejére rájöttek 
az orvosok és erre megnőttek a betegszobák ablakai és 
friss levegő áramlott keresztül mindenen, ahol a betegek 
lesték a gyógyulást. A színek is mindig világosabbak 
lettek, ebből pedig igen hamar kifejlődött az a tapasz¬ 
talat, hogy a barátságos, ízléses, tiszta, jó levegőjű, vilá¬ 
gos környezet az áldása minden betegnek és siettetője 
minden gyógyulásnak, így támadt a modern kórház típusa 
és annak legfejlettebb formája: a modern szanatórium. 

Amikor a Park Szanatóriumról van szó, tudni kell, 
hogy ez az új intézmény egy rohamos fejlődésnek az 
új állomása. Még egy-két éve, hogy a Liget Szanatórium 
r.-t. megépítette a Liget Szanatóriu¬ 
mot, amely mint diagnosztikai és diétás 
intézet Ár. Jakab László igazgató-fő¬ 
orvos vezetésével kivívta az egész or¬ 
vosi világ osztatlan elismerését. Buzgó 
társa volt felesége, dr. Rácz Hanna, is¬ 
mert nevű orvosnőnk. Ennek a siker¬ 
nek révén kelt életre hamarosan az 
új terv s a törzsintézet szomszéd¬ 
ságában, vele szerves összefüggésben 
megnyílt a Park Szanatórium, mint 
sebészeti és urológiai intézet, az új 
és biztos sikernek fényes perspektí¬ 
vájával. Alig egy óv alatt készült el 
a technikailag igen komplikált épü¬ 
let s tegnapra perfekt befejezéssel 
mutatkozott be Komor Marczell és 
Jakab Dezső építészek nagy művészi 
Ízléssel és gyakorlati szempontból ki¬ 
fogástalanul megtervezett alkotása. 

Az új intézet vezető-főorvosa : 
dr. Milkó Vilmos jóhirnevü operatőr, 
ki egyben a sebészeti osztály főorvosa, 
az urológiai osztályt pedig dr. Lakatos 
Viktor, az urológiában ismert szak¬ 
erő vezeti. 

réteg szoba. 

IV-ik számú műtőterem. 

Homlokzat a Városliget felöl. 

És most legalább röpke vázlatos¬ 
sággal adjuk képét annak a sok szép¬ 
nek és jónak, ami a beteget és 
látogatót őszinte elragadtatásra birja. 
Attól a pillanattól kezdve, amint be¬ 
lép a látogató a magas földszint hali¬ 
jába és aztán emeletró'l-emeletre bejár 
mindent, valami bűvös fehérség fogja 
körül, melyet csak itt-ott tarkit egy 
kis diszkrét magyar stilusu színes 
dekoráczió. Amerre csak lépünk, le¬ 
bilincsel, áthat bennünket az a meleg 
érzés : milyen jó itt lenni! A bizal¬ 
mas, kényelmes hallok minden eme¬ 
leten, hol majd megkönnyebbülten 
beszélgetnek a beteg hozzátartozói a 
sikerült operálás elmúlt izgalmairól. 
A világos, barátságos folyosókról nyíl¬ 
nak a gyönyörű kényelmes beteg¬ 
szobák, amelyek a leányszobákra 
emlékeztetők. Van minden szobá¬ 
nak házitelefonja, csengető gombja, 
amelynek megnyomására azonban 
csengő lármája nem hallatszik, ha¬ 
nem egy jelzőtábla hangtalanul ma¬ 
tatja meg felvillanó szines lángocs-

kéval, ki kér magához val&kit. Csengőberregés nem kinoz itt senkit Lépten¬ 
nyomon fürdőszobák, vízvezetékek, minden szobában. 

Közben már a földszinten megismerkedtünk az urológiai osztáljlyal. Két 
nagy termet szántak az ide tartozó specziális bajokban szenvedők számára. 
Egész arzenálja a műszereknek áll itt az orvosok rendelkezésére, a vese, 
hólyag és prostata bajok orvoslására. Nagyszerűen berendezett Köntgen-
laboratóriumot, a gégészethez, a fogászathoz és a kozmetikához tartozó 
külön helyiségeket látunk egymás mellé sorakozva. 

De a berendezés clouja, valóságos szenzácziója fenn a 111-ik emeleten az 
operácziók birodalma. Az egész palotában minden ragyogó, a márványlépcső 
vakító, de ez a kétfelől szimmetrikusan elhelyezett négy műtőterem, az ő 
fehérségében és nikkel-fényességében felülmúl minden lehető tisztaságot és 
ragyogást. Nem félelmetes, hanem felemelöen megnyugtató hely ez. Töké¬ 
letes itt minden! A sterilizáló-helyiségek gőzdezinfektorai, a világítás az 
operálótermekben pedig mesterien van megoldva. Kitka látványosság az 
egész. Dr. Milkó Vilmos főorvos méltán büszke is erre a gazdagságra. 

- Nem arra kell annyi műterem, hogy, egyidőben négy operác/iót 
végezzenek, ámbár erre is fel vannak szerelve. De a sebészre is megnyugtató, 
ha alaposan dez^nficziált és nem csak hirtelen kitakarított helyiségben dol¬ 
gozik valamely aznapi operáczió után. 

Mindenki, aki csak látta a megnyílt új szanatóriumot, örömmel és büszkén 
gondol arra, hogy fővárosunk ilyen a maga nemében páratlan modern 
intézettel gazdagodott. Olyan intézettel, mely maga & szakértők állítása, 
szerint egész Európa legjobban felszerelt szanatóriuma. 
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TÁTRALOMNICZ 
PALOTA-SZÁLLÓ 

Szezónnyitás pükönsdkor, május 2Ó-án. 
Lóverseny, nemzetközi galamblövészet, 
tennisz és golf. Klimatikus gyógyhely, 
modern szanatóriummal. Vasut-állomás. 
Posta. — Telefon. — Prospektust készség¬ 
gel és díjtalanul küld az igazgatóság. 

LOMNICZ SZÁLLÓ 
ÉS BETHLEN-HÁZ JÚLIUS J-ÉN 

A Pozsonyi Kereskedelmi- és Iparkanvrá-
tól fenntartott nyilvános, három éyfolya'nú 

i l U i Felső Kereskedelmi Iskola Pozsonyban. 
frettsegi vizsgálat. Állásközvetítés. Internatus. 
Értesítőt kívánatra küld az IGAZGATÓSÁG. 

Tátra-Virágvölgy 
a Tátra láliánál. széltől és portól védeti k l i m a t i k u s gyógy-
é» nyara lóhe ly , vizíjófTvinlézdte! csillandó í'ó'v. fördn-
orvossal. P o p r á d varos közielVn közelében. Innen a Uohsi-
nai Jégbarlang legrövidebb utón.érhető el. Óm ni bús-közlekedés 
mindéi vonathoz. J a v a i v á Basedow-, neuraslhenia, vérsze¬ 
génység, sápkór, idegesség, gyomor- és bélbajoknál stb. belcgs. 
ff- Állami hivatalnokok ax elő- éa utóidényben 

szobaárakból 5O% engedményt élveznek. :: :: 
É t k e i é i naponta a penzióban : re:gr] á. délben 4 és este 
3 fogás D korona Kivánatraprospektiist küld 

Tátra-Virágvölgy gondnoksága 

Az Önműködő 

FR01ER-PISZTOLY 
a szakértők 
zsebpisztolya! 
Kilenczlövetü. 
7 65 mm. kaliberű. 
Az egyedü l i p isztoly a világplaozon, amelynek csöve 
Ifivés közben épp olyan erősen és megbízhatóan van e lzárva , 
mint a legújabb kitoaspuskáké, tehát a lö'v'nek 

a legnagyobb biztonságot 
és a legki tűnőbb l övés ! eredményt nvnjtjt é< emellett 
kényelmesen zsebben hordható. Háromszoros biztositója 
vau i^etökóletesabb kivitelben, Félkézzel kényelmesen fel-
hu-'ható és bármikor leereszthet) kakasa. 
Minden részében teljesen kicserélhetvén gépmunkával készíti a 

Fegyver- és Gépgyár R.-T. 
Biidapesien. 

Kapható a bel- CB külföld minden jobb fegyverkcrf skcdé.séí én. 
Külriafíle nyelvű leirAs díjmentesen iei.delkezé«re áll. 

ívír>C'/wc.V;y.i • Manw«T«3w M-s»?flRmaimKWt 

Gyermek-ruhák 
Kizárólag: saját srjártmánj. 
Szenzációs olcsó árak l koronától 40870 
kezdve a legfinomabb ki vitelig l "W&SCHE CLOU" 

Wien, XVI., L,erchenfeldcrffürtel 53. 
Kapu diualalbum él árjigyzék Ingyen t« bérmintMl 

PÁRAD 
Az elő- és utóévadban a lakások 50%-kal 
olcsóbbak az állandó vendégeknek. : : : : 

GYÓGY¬ 
FÜRDŐ 

Fürdőkabinok és folyós k 
gőzfűtéssel vannak ellátva ! 

Károlyi Mlh&ly gróf tulajdona, Hevesmegyében, 
astitnsós fürdőkkel és liidagvizgyógyintézetttl, égvé-
nyes kénes savanyuviz, természetes arzén és vastar¬ 
talmú vizek. Kiváló jó hatása ideg-, vér-, gyo-
n n r - é« méhbajoknál, gyengeségnél ismeietes. 
Tiszta, enyhe hegyi levegő, spv>rt, kirándulások. Mo¬ 
dern kényelemmel berendezett szállodákban 173 szoba 
áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés mér¬ 
sékelt árak mellett. Évad május 15-től szeptember hó 
végéig; a föérad június hó 2l-től angnsztns 20-ig tart. 
Prospektussal éa bárminemű felvilágosítással kész¬ 
ségesen szolgál a fiirdőigazgatóság. 

500 év óta ismeretes Trencsén-
teplicz természetes forróságu ké¬ 
nes forrásainak és ma már világ¬ 
hírű iszapfürdőjének kiváló erejű, 
gyógyító hatása. E fólezredév óta 
sikerült ezen istenáldotta helynek 
Magyarország több százra menő 
gyógyfürdőhelye között az első 
helyek egyikét nemcsak kivívni, 
hanem azt évszázadokon át meg 
is tartani, a ni t áldásdús hév¬ 
forrásain és iszapján kivül, rend¬ 
kívül kedvező fekvésének és egész¬ 
séges klímájának köszönhet. Ha 
végiglapozzuk a fürdő évkönyveit, 
ott fényes fejedelmi nevekkel egy 
lapon találjuk a legszerényebb 
polgár felemlitését. Főherczegek, 
hadvezérek, miniszterek, állam¬ 
férfiak, politikai, egyházi és ka¬ 
tonai mell óságok, tudósok, irók, 
költők és művészek, lateinerek, 
iparosok és földmivesek, szóval a 
társadalom valamennyi osztálya 
egyformán szívesen jött ide. 

Trencsénteplicz mindezeket 
elsősorban előkelő jó hírnevének 
köszönheti, mivel fürdővendógei 
sohasem csalódtak várakozásukban. 

Képünk a Teplicz nagyszállodát 
mutatja be, melyet fél millió ko¬ 
ronát meghaladó költséggel He¬ 
gedűs és Böhm budapesti mű¬ 
építészek zseniális tervei szerint 
alakították át. E pompás négyemeletos palota 
a Hőlak-trencséntepliczi villamos helyi vonat 
végállomásán van s így a villamosról le¬ 
szálló utas már benn is van a szállodában. 
A szálloda gyönyörű, stílszerü homlokzatával, 
virágos erkélyeivel igazán kellemes, de egyúttal 
impozáns benyomást kelt. Kényelmes hallja és 
barátságos téli kertje a közönség színe-javának 
legkedvenczebb és legelőkelőbb találkozóhelye. 
A szálloda földszintjén pazar berendezésű kávé-

TRENCSÉNTEPLICZ. 

Teplicz nagyszálloda. 

házi és éttermi helyiségek vannak s igy a ven¬ 
dég a házban étkezhet is, míg a gyöngélkedő 
szobájába hozathatja az ételt. A földszinten ta¬ 
lálható a szálloda kényelmes olvasó- és iró-
szobája. 

A szálloda legkorszerűbb berendezései közül 
megemlítjük a Vacuum Cleaner pormentesitőt, 
a liftet, a zajtalan csengőjelző-készülékekei 
A házban helyközi telefon áll a vendégek hasz¬ 
nálatára. Az egyes szobák berendezése kényel¬ 

mes és lakályos. A nagyszálloda 130 szobája 
legnagyobb komfort és kényelemmel és ezek 
közül több szoba fürdőszobával van egybekötve, 
míg az egyes emeleteken közös használatra kü¬ 
lön fürdőszobák vannak. Ügy egyes, mint egy¬ 
másba cyiló szobák vagy lakosztályok kaphatók. 
Az árak heti 2S-— korona és 120-— korona kö¬ 
zött váltakoznak. Ezek lehetővé teszik, hogy e 
szálloda nyugoteurópai kényelmét a kevésbbé 
tehetősek is igénybe vegyék. 

LUHI-f— RZSEBET 
t7(BeregmeBye.)\] 
Kitűnő izü, igen 
üclitő ásványvíz, 
bor, cognac vagy 
czitromsavval ve-
k gyitve. A 

gyógyforrás. 
Orvosi s/ük tekintélyektől leg¬ 
melegebben í.jánlva gyomor-
bántalniak,étvágy tiiliinsng, gyo¬ 
morégés, köhögés, vérszegéuys. 
tíulübaj s vérkopések eseteiben. 

Megrendelhető: SCHÖNBORN BÚCHHE IM gróf 
aradalmi ásványvizeinek bériőségénél. SZOLYVA. 

SZOBRÁNCZ 
GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében. 

Glaubersós, hideg-, kénes, sós víz. Gyomor- és maj -
beteg-ek m a g y a r Karlsbadja. 

Fiirdőidény: májas 15-től szeptember tö-ig. Elöidény: májas 
15-töl június l-ig. Utóidény : szeptember l-töl szeptember 15-ig. 
30 °/o árengedménynycl a lakásoknál. 

Ez a maga nemeben páratlan gyógyvíz, mint ivigyógymód biztos 
segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s ilhisi pangásoknál, makacs 
székrekedéseknél enyhén, oldólag bat, mái bajoknál, epehomok és epe¬ 
kövekre oldólag hat. VértóJulásoknál, szédSIések, hüdések. giitaiitési 
rohamoknál vérelvonclag. felszivólag hat, csnzos és köszrényes bán-
talmaknál e kór okozta crjési termékekre, elrakódásokra az izületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájaso-
dás elien, czukorbetegségeknél, vesebajosoknál ügy a ezukor-, mint 
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. 

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi és csonl-
bántalmakat, csontszút kedvezően oszlalia. Görvélykóros daganatok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, hashártya izzad-
mányok felszívódását elösegilí, t legkülönfélébb makacs idült bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. 

Vasúti á l lomás : az Alföldről és Pest felől jöv5kn«k Ungvár, 
t felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-Mihály, bonnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l és Vi óra alatt elérhető. 

A TÍI otlboD is sikerrel haszuálható. Ari: egy nagy láda40uT»gT 
Ml 20 kor., kis láda 20 üveggel 11 kor. A víz a raiuton nállitási 
kedvezményben részesül. 

Megrendelések és tudakozódások: tSzobránez gyógyfürdő 
ÍEazgatéságának Szobráncz r f d r d ö * oimz.ndÓk. I'osu-
és UTirda-állomás helyben. A fö 
Gábor Lajos. 

Technikum Mittweida 
A. HolUt, tanár. (Szán királyság.) 

Magasabb teohnlkal tanintézet az electro- és gépészeti 
mérnökök részére. Oudagon felszerelt electrotechn. és gép-

• építő laboratóriumok. Tumlógvári mnhelyek. 
3610 hallgató a 36-lk Iskolaévben, _ 
Frogrunm itb. dijUlanal > titkáriig i lul . 

Valódi brünni szövetek 
az 1912. évi tavaszi és nyíri Idényre. 

Egy szelvény » f szelvény 7 kor. 
3.1O m. hosszú 11 szelvény 10 kor. 

teljes férfiruháhor } l szelvény 15 kor. 
(Ittál nadrág és mellém) l szelvény 17 kor. 

elegendő, csak J l szelvény 20 kor. 
Egy szelvényt fekete ualonruhához 20.— H-ért, 
szintúgy feUltCszSvetct, turistalódent, selyem* 
kamgarnt stb. gyári árakon küld mint megbízható 6| 

•zolid cég mindenütt ismert posztógyár! raktár 

Siegel-Imhof Brünn. 
Minták Ingyen ét bcrmentv*. 

Az előnyöli, s melyeket a magánvevS élvez, ha 
szövetszükségletét közvetlen SlegeMtnhof cégnél, 
a gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb árak. Óriási választék. 
MintahO, figyelmes kiszoleálás, még a legkisebb 

rendelésnél is, teljesen friss árúban 

ALAPÍTVA 1885. 

HECKEHAST 
=GÜSZTÍ¥E 
ZOH60EATEBIEI 

Bpest, csakis Gilella-ter 2. 
Telefon. 

IBACH-ZON60HÁK 
egyedüli képviselete. 

IBACH-Eongorát játszanak és ajánlanak : 
Backhaus, Dotuiányi, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Sfeíamaj' síi), 

L 
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Nyaralóknak 
nélkülözhetetlen. 

100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3 - 5 fil¬ 
lérbe ke rül,nincs kanór/.u, bárhova vihető s semmi 
körülmények között fel nem robbanhat . 

WIKTO&IH ÉS TÁRSA Bpest, 
VIII., kerület, Baross ntcza 1. szám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

VASÁBNAPI ÚJSÁG. 

DÚS KEBEL ELNYERÉSÉRE, 
A szép mell elnyerésének művészete már 

nem titok többé a nők előtt, mióta a Pilules 
Orienialcs (keleti pilulák) pompás tulajdon¬ 
ságai ismertekké lettek. — Ezen pilulák tényleg 
képesek a mellet fejleszteni, megerősíteni és 

njjáalkotni és a mák, valamint a vállak 
csontkiugrásait eltüntetni, amenyiben az 
egész mellnek kecses teltséget kölcsönöz¬ 
nek a derék szélessé tétele nélkül. 

A Pilules Orientales főképpen ke¬ 
leti novénykivonatokból áll, tehát teljesen 

arzeniknm mentesek s az egészség¬ 
hez is hozzájárni, Nem szabad ennek 
hatását máé, hasonló készítményekével, 

^ ^ ^ ~ ^ ^ ~ ~— a belső vagy külső használatban össze¬ 
hasonlítani. 10 éven felöli eredmény igazolja a Pilnles 
Orientales hírét és bebizonyította, hogy ez ügy asszonyok, 
mint a fiatal leányok részére az egyedüli megbízható szer 
domború és erős mell elnyerésére. 

Könnyű diszkrét kezelés. - Állandó eredmény körülbelül 
két hónap után. 

J. Eatie. Pharmacien, 5 Passage verdeau. P>iris. Egy doboz 
Pi lnles Orientales') bérmentve és diszkréten kapható 

6 horora 45 fillérnek postautalványon való beküldése elle¬ 
nében a főrnktárosnál: Török József Budapest VI., Király-
utcza 12. (Utánvéttel K 6-75.) 

Lapnnk minden olvashnőjér.ek ajánljuk Török nrtól a 
nagyon értékes «A kebel plasztikus szépségéről^ szóló füze-
tecskét bérmentesen kérni, melyet ingyen küld. 
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AIVIA/ÁLC l Övjátok gyermekeiteket hátgerincz 
ANYAIM @ elgör-bllléstől. g, 
Nincsen többé elgörbült test! 
Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok által 
ajánlott ortopéd-támasztó ftlzöimet használja. Mesésen 
könnyű és hygienikus! Ferdén növésre hajló iskolás 
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és Evőeszköze 

Füzöb asználat előtt Füzöhasználat után. 
Haskötők, gummiharisnyák, mellfűzők mérték szerint készíttetnek. 

Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás. 
Mérsékelt árak I Kifogástalan technikai kivitel jótállás mellett! 
Legújabb képes jubileumi árjegyzéket ingyen és bérmentve kUld: 
K E L E T I J . testegyenesitő gépek gyára 
Budapest, IV. kerület, Kcronaherczeg-utcza 17/K. sz. 
Alapitatott 1878. Telefon 13—76. 

Bendeléseknél 
szíveskedjék lapunkra 

hivatkozni-

IMUTH KAROLY 
Cs. és kir. fensége 
József főh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, VII. kér, Garay-itcza 10. 
Központi TÍZ-, lég- f« gőiftité.srk, légs?esz és vízvezetékek, csatornázások 
57rll('i/t'téM>k. szivattyúk, vizerömfivi emelőgépek tth. - - Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

MABYARHON ELSŐ. LEBHAOYOBB ÉS LEGJOBB HffiHEVU ORAUZLETE. 

^lapiffafott 
18«t7. 

*-r^ 
-*.*•" *««* 

ORÁK.EKSZEREK 10-évi jótállássá! 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

árltoyiék bérmwtve. Jtvltitok poatasu 

Nagy választéki 
bérma-, ünneplő-
és mosó leányru¬ 
hákban! Haris¬ 
nyák, trikók és 
keztyükben, vala- f 
mint fürdőruhák 
és flottir-dolgok-
ban, Kalapok és 
fejkötőkben. 

Árjegyzék ingyen. 

Alkalmi vé te l : : 
ímfelöltők, szövet-
lüszter- és mosó-

5 ruhákban. Intézeti 
S és csecsemő fehér-
* nemüekben. Por-

: | és esőköpenyek-
ben. Különböző fa¬ 
zonú szalmakala¬ 
pokban. Lüszter-, 
disz- és mosóköté¬ 
nyekben. 

"""'""'iiimnmiiinimnnm,, 

Elsőrangú fürdőhely! 
Kérjen 

iiiiiiniiiiinniRiiiiina 

Az összes gyermekruházati czikkeket 
csecsemőtől 18 éves korig legjobban és legjutányosabban szerezheti be a 

| TULIPÁN GYERMEK OTTHON 
DARVAS JENŐ, Ő cs. és kir-iFensége József fó'herczeg udvari szállítója, czégnél. 

Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 8a. sz. Haris-bazár. 
QiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiH 

fUSl J 
csatorna 

bántál 
., hurutokat^ 

csúait, csonttöréseket, 
gyermek-és alkati korokat 

Jódfarfalmu . 
he w i 

Kcbcltartó „LADA" 
14 világ-szabadalommal védve. 

Egvidejüleg e m é l i , for¬ 
m á l j a i's t á m a s z t j a ;t keb 
l e t . 10 minőségben és 3 nagy¬ 
ságban minden hfilgynek meg-
loielően kapható. FejlődéHben 
tévő fiatal leányodnak nélkülöz¬ 
hetetlen. A 3. BZ. nagyság kiseb-
biti az erős keblet, 1. ég II. BZ. 
nagyság ellenben elegáns ter¬ 
metet kclcaőnőz. -Lada- a 
leg-jóbb ami eddig- f org-a-
lomba k e r ü l t . Tengeri für¬ 
dők részére gummiszüvctltűl, a 
nyár részére likacsos Bzövetbül 
kapható. Scabályozható bármi¬ 
lyen testalkathoz, nélkülözhe¬ 
tetlen minden hölgy részére. 
Árak minőség és nagyság szerint 
fi kor. 50 fi l.-tői kezdve. Kér¬ 
j e n l e i rás t i n g y e n és 
b e n n . Kapható minden fűző* 
és fehérnemű • üzletben, vagy 

közvetlenül a gyárosoknál 

Pohl & Mathias, Wien, II. Kurzbauerrasse 5 170. 

l 
adacsonyi 

órainkat 
30, 50 és 100 

literes hordókban, úgyszintén 

palaczkokban 
hozzuk forgalomba. 

Árjegyzéket ingyen küldünk. 

Badacsonyvidéki Szőlelep 
kezelősége'TAPOLCZA, a Balaton mellett 

Rozsnyay vasas china bora 
igen hatásos vérszegény¬ 
ség, sápkór, neurasthenia 
eseteiben. Egy Vi literes 
üveg ára 3.50 korona. 

A Rozsnyay-féle 
vasas china bor 
egyike a legelterjedtebb 
és leghatásosabb gyógy-
boroknak. A külföldi ké¬ 
szítményeket felülmúlja. 
Vérszegényeknek külö¬ 
nösen ajánlható. Kap¬ 
tató minden gyógyszer¬ 
tárban és a készítőnél: 

Rozsnyay Mátyás gyógy¬ 
szertárában Aradon, Sza¬ 
badság-tér. 

USZPARK 
Poprádon a pályaudvartól 
II) pcrcznji sétaút. 6i újon¬ 
nan berendezett szobávál. 
Szobaáruk: kétágyas szoba 
4—6 korona, egy ágyas szoba 
2 kor. 40 fillértil 3 kor.-ig, 
kálón ágy l kor. 20 fillér, 
turistáig? l Kor. 20 fillértől 
l kor. 60 eilérig, világítás 
beleérive. Kitűnő jó ma¬ 
gyar konyha, Németh 
István vendéglős kezelége 
alatt, olcsó étlapi és penzió 
árak mellett. Társaskocsi 
járat a pályaudvartól szemé¬ 
lyenként 40 f., podgyász 10 f. 

Részletesebb felvilágosítással szolgál a HÚSZ-
PARK igazgatósága, vagy a tulajdonos: Tátrai 
gyógyfürdők és nyaralótelepek részv.-társ. Poprád. 

Nyaraló és 
turistatelep 

Csoport kirándulá¬ 
sok rendeztetnek t s azok 
részére hosszabb tartóz¬ 
kodás en.-tén kedvezmény 
ny új tátik. Vasúti és vil¬ 
lamos vasúti összekötte¬ 
tés az összes tátrai tele¬ 
pekkel. Kocsik a dobsi-
nai jégbarlanghoz és 
minden más irányban 
megrendelhetők. 

REKLÁM ÓRA 
egyfedeln, lapos,szabályozva 7 K-ért. A pénz 
előleges beküldése mellett vagy utánvétellel 
három évi jótállással szállítom. Állandó nsgy 
raktár mindennemű modern ékszerekből. 

BÁCSENYSZKI JÓZSEF 
órás és ékszerész üzlete 

Kolozsvár, Mátyás király-tér 14. 
Alapittatott 1881-ben. 

LÖPATAK 
GYÓGYFÜRDŐ. • 

Nagymennyiségű rádiumot tartalmazó víz. 
Természetes szénsavas (nenbeimi) fürdők. 
KiYálóan jó eredmenvnyel basználhaló > gyomor, vese, 
h oly ág és a méh b a r a t ős bán ta lma iná l , máj¬ 
éi lépbajoknál , kbszvéiiy és csúziiál, a l tes t i 
pangásoknál , va lamint bármely ás idegesség 
alapján fejlődő betegcégeknél. \ nagyhiru előpa-
t a k i gyógyvizek orvosi javaslat s/.erinli ivasa, összeköive 
a megfelelő és itt feluiillialú Kisegítő üvógyeszközökkel (meleg 
és hidegfíirdók, \izgyÓ!;yintéMi kezelés, másságé, svédtorna, 
diítikus étrend) rendkívü l kedvelő e redményt mu¬ 
t a t fel. Fürdő-idény: máj n i 15-től szeptember 15-ig. 
Vasúti állomás : Pöídtar és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó 
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos. 
Az elő- és utóidényben (május 15-i6l június 15-ig és aug. 20-tól 
szcpl. 15-ig) a gyógy- és zenedijntk fele fizetendő, lakások 
50%-aI és ellátás is sokkal olcsóbb. A i é lőpa tak! ásvány-
vi«, mely a uéusavdus, ég\ényes vasas vizek között első he¬ 
lyet foglal el, mint gyógyesiköz, háznál is használható és 
üdítő, kel lemes i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nagy 
kedveliségnek örvend. Itthon és a külföldön évenkint egy millió 
palaczknál több kerül forgalomba. Szétküldést hely Élőpatak, de 
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben. Pros¬ 
pek tus t k í v á n a t r a ingyen k ü l d az igazgatósás. 
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SÍGYE-SZIVAT TŰT , 
FECSKENDŐT mislőtt 

ajánlatot 
nem kér a 

Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól 
Bpest, VI.,Teréz-körút 50. (Gyár-u. 25.) Telefon 47-52. 
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak. 
A Bpesti Szivattyú- és Gépgyár R.-T. gyártmányainak főelárusitótelepe 

Betegtoló-kocsik éi az díszes 

betegápolási cikkek nagy választékban eredeti gyári 
árakon kaphatók 

FischerPéter és Társa R.-T. 
Budapest, IV. Kossuth 

Lajos-utca 6. 
Képei árjegyzék kívánatra 

Ingyen. 

Kocsié r u csa r n o k 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

börbntoripar 
Bőrbütor 
szakműhelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Hó. mmel wes-u. 7. sz. 

Angolbórbutor, Ebédlö¬ 
székek, irodai karos¬ 
székek ezakszerü gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt bőrbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissí¬ 
tésére és lestésére. 
Székátaiakitások. 

ANGOL ÁTMENETI FELOLTOK 
Teljes férfi kelenpyí'k. - - Kcllrmos l'uetés 
feltítol. k. KiTJi-n divatéi li>-itnt 

A legmodernebb és legmegbízhatóbb 

önműködő-pisztoly 
Kai. 6.35 lel;eson szétszedhető szerkezet, könnyű, kicsi alak, pontos 
Lelövóg. m Ara 72. - korona. — Havi részlel 6.— korona. 

N 
0 

E? 

Ezennel megrendelem a lent körülirt Pieper-pisztolyt 

ELEK és TÁRSA R.-T. 
BUDAPEST, Károly-körut 10. 

72.— korona árban: fizetendő 6 korona havi részletekben Buda¬ 
pesten Elek és Társa R.-T.-nál. Összesen 3 havi részlet el¬ 
mulasztása az e.ész hátialékot esedékessé 1eí=zi. Első részlet 

utánvétellel. Teljes kiűzetésig a tulajdonjog fenlartva. 
Lak hely : - - - -
Kelet: _ 
Név és foglalkozás: -
Kiskorúság esején vagy l;cl!ö fedezet hiján kezesség nyújtása 

sz uüséges. 

Tessék legújabb terjedelmes fegyverárjegyzékünket kérni 

A NAGY ERDŐN IS SZÓRAKOZÁST NYÚJT 
EGY 

-*i KARTOHAT 
a mely minden! árusít, mire kicsinek-nagynak szüksége van, 

A „Kartomat" az első tökéletes képeslevelezőlap-, könyv-, 
hírlap-, díszműáru-, czukorka-, írószerek-, tömegáru 
és szivar-automata. A kiválasztott tárgy fölötti szá¬ 
mot az oldalon beálliljuk és pénzbedobás után az 
elől látható tárgy kiesik. 

A " K a r l ° m a t ' e g y minden szakmában alkalmazható 
önárusitó, mely az áruüzlet teljes megváltozta¬ 
tását idézi elő! 

Kartomat-aiUomaták beszerzése vagy bérlése végeit, 
illetve bővebb felvilágosítás és prospektusok iránt 
forduljunk a 

Magyar Posta- és Vasúti Automata r.-t.-hoz 
Budapest, V. kér., Arany János-utcza 2O. szám. Telefon 125-67. 
Allandó.gépkiállitás, a hol 8-tól 4-ig sokféle érdekes technikai,újdonság megtekinthető. 
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TJTAI ÍAiSANY! 
r itttirhit«tl«n membránnal él ' 
uiiMhatatlan liflrvftflgai var el'jtv* 

5'»th* ré% iiphlrljtmeie 17 dió l 
•ly világhírnek örvení. Óva intünk ca«kély 

értékű utániatokul, melyek semmi eaetre 
!« birna> Ilyun mivéul értekkel. 

• "» ^ ^ ™ v ^ ^ m w f • • 

HAVONKINT. 
'A TUDOMÁNY 

LEGÚJABB DIADALA 

A J 0/ítóP N APÓ N KI N> 
'* 

r1 

,•*' ^ 

12 kvIönbSzó, darabból a melyeket • izaítd legnagyobb enekeseiül és énekesnőitől vettCnk n\. mint. Caruso, K ö r n y e l , K i rá ly itb ét tok más tonm. 
a melyeket titztelt vevőink kiválaszthatnak mü»crunkbol i mely 2O.OOO l e m e z z e l (minden nyelven) • viUg legtökeleittebb gyűjteménye 

— — — — — — ni vagyunk ai egypllon cég a muljr eredeti Palh<*phonl. ratb«—gjfcri man>« rés*lellliele>r« *•!»*. — ^ — _ — — — 

= Saphir-Beszélögépek Betéti Társaság B é c s VI. K ö s 11 e r g a s s e 66o 8 = 
K p r f V P S o I v a S Ó n Ö K P S O l v a C f í r f ! E n9 e d ) ' k meg nekünk, hősiéit • teijoion új t> nagyszerű k«szQlé^et 12 Jól meg- Kezeskedünk róla, hogy 

m9Vn l ^ K l l o n djrabbai f, eredeti Pathe-lemezen (20 cm aönérí,a) 96 K hihetetlenül 3 készülék éS 3 leméi 
olcsó áron, fizetendő 24 hónap alatt, kifogástalan csomagolásban 1óia,ánl)uk Mindenkinek megküldik a „Hongry" csodalatos Pathéohont és az teljesen CjJVCZÍk B (Önti 
eredeti Pathé-lemez gyűjteményt s csak J '—«-- • i..-. ̂  LI_. «r . . . . . . . .«_. — . *_ j :_ —r . 

Tesséh a mellekért sieivenyl 
olvashatáan kitölteni «i 4 kor. 

havi reoilcttel bokU drnl 

Csomagolás ingyenI 
készpénzfizetésnél 

koron/; t h: ét havcnklnt 95 letorlesitéséig 

engedmény. 
: 

4IIOIT 

trieiitet: SUDNM |s n.poo Ixnoi Htm huunk - olrM. meffTndnxi. • m«ftrv 
l M »'«« 4 kowcai U " rozlelirt tv, neei koldik Arra ei ueue tű i^i.rr.oo.í.^ 

KMH MjwilhHn^nk, - isnüul i i í l * a yea*4 

Saphir-BeszélőgépcK Betéti Társaság, Bécs VI.. Köstlergasse 660 8. 

rajzzal. 
A hessaUk lelrftsa 

Magfiaia. )4i >m> >npi«ruiet, 14 én 
»i»it«l : lí<finom:t>l)«n kidolfoun l 
monka. cunos •mail- e» arany betéttel, a n«4r; 
• leuOltknek kiválóan elefaoa él iniaokralikol 
kültöf *d Itléies <iinü. nayy moifatftaU) haaf-
tolc*«r KiTvileif l m 40 cm, houia M c-n L*J* 
ujabb rred«ti Pitlif-hanjdoÍH>t. ellorhetellea 
m, mbrln-iapocaiáfaJ • • reodaivor ffnoa. eJ-
pouljU>*laUu> uCintittt. pitcmót iivOitt-

>i jatea iiiban nOkcuK 

A világ legelső mórfürclője. 
Évadonkiut több mint 1500 mórfürdö. Saját mórbtrtok 30 millió 
köbméter. Verseny nélkül a vegyi öazetétel és gyógyhatáa tekin¬ 
tetében. Ideális tartózkodás gyógyulásra szoruló gyermekek 

_ részére. Természetes radium-emanatorium. = 

Legfontosahb sziv^YÓéY'ürdője Ausztria-Magyarországnak, 
A kontinens legerősebb széiisuvus forrásaival. Prospektus ingjén 
a poIg&rmest'Ti hivatni által. 

FRANZENSBAD J a v a l l a t o k : vérszegénység, sápkor, gör-
vélykór, gyermekbetegségek, 

osúz, köszvény, légzőszerri, hngy- éa emésztőszevi 
hurutok, állandó székrekedés, idegbetegségek, 
neuraszténia hisztéria, női betegségek, izzadmá-
nyok, nyom. szívbetegségek, szivgyöngeség, krónikus 
szivizomgynlladás, szivbillentyübántalmak, szivneu-
rózis és szivelzsirosodás ellen. 

Fiirilőszolgaltatás április hó 1-től október hó 30-ig. — Idény majns hó 1-től szeptember hó 30-ig. 

LAWN-TEMIS 
ét az összes angol sportkellékek a leg-
• Jobb választékban. B 

TENNIS-RAKETTEK 
és labdák, Football, 
Hockey, Póló. Golf, 
Croquet, Haséba?!. 
Tornaszerek. Izom-

fej lesztők. Kerekes korcso-
lyák. Uszókellékek,sporiczi-
pÖ>, sportruházat, sport-
sapkák, utazószerek, turista-
felszerelések. Gi l letté-borotva, 
Thermos-ku l ácsok, Thermos 
Pic-nic, Vízhatlan esőköpenyek, 

Gummi sárczipők. 
H Árjegyzéket bérmentve küld : • 

WESZELY ISTVÁN £ £ £ : 

11-fürdő, Felső-Anszlria, 
Elsőrangú jodbromfnrdó. Kuróui 

M legrégibb és leKgyógybatisosabb 
jódfurrisa. Idény : május l-tói ok¬ 
tóber l- ig. KelvilágoMtásléspri)— 

m • • pektnst küld az állami g.vú(tjr-
telepek igazgató*. Bad-HalJ 

Dr. Oerstel sianatóriuma telén is nyitva vaa. 

Tűlevelűek 
szétküldése megkezd "d'tt. Lúcz-
fenyő "iO—180 cm. roagaa l darab 
30-120 fillér, tőmjénfenpö -20— áOO 
cm magas drb-ja 50—áÖO fillér, 
fekete és erdeifenyő 30-íOO cm- ma¬ 
gái drb-ja 70—ái>J fillér, v^Tostenjö 
30^-300 cm. m gM drb-ja 70—aoü 
fillér banksfenyü 30—8í> cm. magas 
dib-ja 70-100 fílér. E x o t i , u s 
(külföldi) tűlevelűek 70 lagciebb faj¬ 
ban drb ja minőség szerint l—5 
korona. 100 drb hói álló bel- éa kfil-
f. Ili iüleveliífagyűjtemény 50— 
300 cm. magassá^iian 100 K , 50 drb 
55 kor., 25 drb 30 kur. 90 millió 
• r d e i c s e m e t e : lúcz, erdei és 
fektt"fenyő, kocaányostőlgy stb. l— 
4 éves magonczok 100 drb-ként 3— 
20 korona. Továbbá gyümölcs-, disz-, 
sor- és s otnorúfák, fajbaromfiak és 
ezek tojásai, Tál amint vadász- és 
diszfáczánok és ezek tojásai. Képes 
főárjegyzéket kívánatra ingyen küld 

Gr. Batthyány Zsigmond 
uradalmi intézőségfe 

Csendlak, a. p. Feranczlak, 
Vasmeg-y*. 

Az egyedül valódi 
Bittner-féle Coni¬ 
feren-Sprit az itt 
látható gólya-véd-
jegygyel van el¬ 
látva, mely a du¬ 

góba iá be van égetve, kapható 

te hiányozzék egy beteg- és gyermekszobából 
sem, az egyedül valódi fenyőpárlat, amely oxigént 
és balzsamoB gyantás anyagot tört állapotban a 
szobába hoz, kitűnő háziszer a légzési szervek 
megbetegedésénél és kiváló megakadályozója a 

gyermekbetegségeknek. 

JUL. BITTNER 
cs. és kir. üdv. szállító gyógyszerésznél, 

Reichenau, Niederösterreich. 
Egy Üveg Coniferen-Sprit ára K V60, egy szabadalmazott törőkésziilék ára K 3-60. 

Szőrme-, szőnyeg¬ 
poroló-, megóvó-, 

mosó-, tisztító- és 
javító-int ez ét 

RERBER HENRIK 
BUDAPEST, VIII., 
NAP-UTCZA 29. SZ. 

Telefonsz. 53-55. 
Alapittatott 1890. 

Ablaktisztítás, lakástakaritás, padlóbeeresztés, 
tapéta, falfestmény (Freskó) tisztítási vállalat. 
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Szépséí 
í felsége 

már ősidőktől fogva a legnagyobb 
hatalmat birja. Kunyhókban és pa¬ 
lotákban egyaránt uralkodik, irányi-
tóttá a világtörténelmet s napjaink¬ 
ban is ő irányítja az életküzdelem 
rugóit. Nem csoda tehát, ha a női 
becsvágy csúcspontja mindenkoron 
a mindenki fölött uralkodó szép¬ 
s é g elérésén és bírásán domboro¬ 
dik ki. Szépségre szert tenni, ma¬ 
napság tulajdonképpen már nem is 
olyan nehéz. Vannak eszközök, mik 

az utolsó években 

diadalt diadalra 
arattak és az egész kontinens hölgy¬ 
világa által legkitűnőbb és legmeg¬ 
bízhatóbb szépségelőmozditóknak el 
vannak ismerve. Ezek a csodaszerek 

DIANA-
krém, szappan, púder, 

E mellett ezek a kozmetikai szerek, 
kiválóságuk daczára bámulatosán 
olcsók és ezáltal minden hölgynek 
módjában áll őket beszerezni és 

állandóan használni. 

Egy üveg tégely DIANA-krém (nap¬ 
pali és éjjeli használatra) K 1.50 

Egy üvegtégely DIANA-krém (csak 
éjjeli használatra) K 1.5O 

Egy nagy darab DIANA-szappan 
K 1.50 

Egy nagy doboz DIANA-pouder 
szarvasbőrrel együtt (fehér, rózsa 
vagy sárga színben) K 1.5O 

Kaphatóegész Európában agyógy-
tárakban, drogériákban és par¬ 
fümériákban. Aki nem tudja saját 
helyiségében beszerezni, az rén- . 

delje meg a központból: ,,-„&.„, 

VASÁBNAPIUJSAa 

HÁT 
és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszóval 
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬ 
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő 
háziszer a .DIANA-SÓSBORSZESZi. Sokan 
utánozzák és hamisítják 

MOST 
ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal bíró, 
masszírozásra, dezinficiálásra és borogatásra 
legalkalmasabb DIANA SÓSBOBSZESZT.Ezért 

MOND 
jak is általánosságban az emberek, hogy a 
«DIANA-SÓSBOBSZESZ* a csoda-háziszerek 
közé tartozik. Egy biharmegyei földesúr a na¬ 
pokban a következő levelet irta egy főváros¬ 
ban lakó rokonához: Abból a híres háziszerből 

KÉRLEK 
hozz magaddal 12 üveggel, mert nálunk azt 
tartják, hogy «DIANA-SÓSBOBSZESZ» nélkül 
nincs maradása az embernek a házban, 

DE EGÉSZ 
biztosan számítok reá. Télen egy bedörzsö-
lés a «DIANA-SÓSBOBSZESZBŐL kincset 
ér. Sokan összehasonlítást tettek a többi 
utánzatokkal és a végén mindenki 

pártatlanul 
a «DIANA-SÓSBOESZESZ» mellé szegődött. 
44 fill. üvegekben az egész országban mindé-

rpigyázzon jól a hamisítványokra 

Hölgyek, 
Urak, 

kiknek bármely okból arczu-
kon, kezükön vagy iestükőn 

pattanásoUoltoM 
vannak és kipróbálták eredmény¬ 
telenül a világ összes kenőcseit, 
szappanjait, szépitőszereit é8 bár¬ 
minő más czimen létező bőrápoló 
czikkeit: azoknak a legmelegebb 

figyelmébe ajánljuk a valódi 

ERÉNYI 

ICHTIOL-SALICIL-t. 
Nem létezik olyan foltos, 
olyan pattanásos nő vagy 
férfi, kinek nyolcz nap alatt 
el nem multak volna az összes 
fent leírt arczot és kezeket 

torzitó 

bőrhibái és bőrfelhámlásai 
A kezelés egyszerű, mert csak este 

lefekvés előtt használandó 

pattanásnál, kihámlásnál, 
felülmúlja a világon létező összes 
hasonló tisztító szereket. — E g y 
doboz teljesen elegendő. 
Az eredeti «Erény i-ichtiol-
Salicil» három koronás dobo¬ 

zokban kapható. 

ERÉNYI BÉLA Diana-gyógyszertára Budapest, Ka'roly-körút 5. 
Postai megrendelések utánvétel 
: : mellett aznap szállíttatnak. : : 

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezett be a világ minden részéből. 

22. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, JÚNIUS 2. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utoza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes 
ara 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek : 

{Egészévre _ _ 
Félévre 
Negyedévre _ _ 

2O korona. 
1O korona 
5 korona. 

A * Világkrónikát -vzl 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 

határozott viteldíj is csatolandó. 
meg-

Franklin-Társulat nyomdája. Budapeet, IV., Egyetem-ntcza 4. szám. .. A M Á J U S 2 3 - I K I U T C Z A I Z A V A R G Á S O K . — KATONÁK BEHATOLNAK EGY SZABADSÁG-TÉRI KÁVÉHÁZBA. 
Balogh Rudolf fölvétele. 




