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A kebel fejlesztése és megkeményítése 
A szé 

Pilules Orientales segítségével. 

fejlődését. Kjjv: 
idrei s a váll kiugró csontjai eltűnnek, 
'ilules Orientales-nek egyik legérl ékesebb jó tulajdonsaRO az. 
'ak a keblei fejleszti, de sem csípőt, sem pedig a test tér¬ 
nem szélesiti: 

Minden fiatal leánynak és asszonynak, akinek Jteblc 
- " -• * • " f ——-- *• —°" ' - IK;~ I " ' 

egyik, orvosának nyilatkozatát: 
• Én alulírott, a párisi fakultás orvosa, azelőtt kórhá-
orvosa. megerősítem, hogy a Pilules Orientales hasz-zak o 

B5 
Hozzátesszük cnnez, nogy i, , .,„.o., „,„,,.„..„„ ..„. 

mincz évnél hosszabb sikeres hatásával és világhírével 
mnga ajánlja magát s ezért hasonló készítményekkel, 
amelyek időnként reklámok utján a hölgyvilág kegyére 
pályáznnk, össze nem tévesztendő. 

Egy üveg Pilules Orientales használati utasítással 
előzetes beküldése ellenében, utánvétellel 

Kérdezze 
meg cipészét! 

G 4."> K. a p é n z 
pedig 6.75 K. 

«~/ lintle ,1. gyógyszerész. .">., Passage Verdeaii, Parts, 
^m-ursj'.iigra és Ausztriára : Törők József gyógyszerész. Budapest, VI. kér. 

Kiraly-utcza 12. szám. Vertneb Krnnz Kosmet. Artikel Wien, XII. Bez., Teihackergasse Xo. 5. Egyedüli föraktáros Magyarországra 

Tátra-Bánócz 
gyógyfürdő 

Szívbajok. Rheu -
matizmus. Kosz-
vény. Vesebajok. 
Női bajok. Neu-
rasztéria.Gyomor-
bántalmak Angol¬ 
kór eseteiben. 

természetes szénsavdús for¬ 
rásával kitűnő gyógyhatású. 
Méltányos árak. Penzió. Olcsó, száraz Rzobak. Kitűnő 
női ellátás. Figyelmes kiszolgálás. Posta, távirJa, 
telefon, állandó esendőrörs. Vasúti állomás. Gyors¬ 
vonatok feltételes megállóhelye június 15-ikétől. 

Állandó fürdőorvos Budapestről. 
Prospektust és minden egyéb felvilágosítást díj¬ 
talanul azonnal küld. 

Fürdőgondnokság, Gánóczfardó. 

Rendelésnél kérjük a 
lapunkra hivatkozni 

Ő is azt fogja mondani, hogy a 

valódi angol 

'O'Sullivans 
a legfinomabb, a legjobb és legtartósabb 

gummi cipősarok! 
Minden cipésznél kapható! 

Főlerakat: ULLMANN EMIL-nél 
Budapest, VI. kerület, Hajós-utca 36. sz. 

MÍG eddig a régi bőr¬ 
betegségek. 11 legkü¬ 

lönbözőbb súlyos ideg¬ 
bajok, a sápkór, a női 
arczot eléklelenitö pat¬ 
tanások s a női nemi 
szervek folyással kom¬ 
binált hurutos megbe¬ 
tegedéseinek kezelésé¬ 
nél csekély értékű ide¬ 
gen vizekre voltunk 
utalva, addig ujabban a 

P 
aradi* 

TÍxben vastartalommal 
oly kincsünk van, mely 
minden eddigi arsen-
savas víznél (Roncegno 
Levicoj hatásosabb, és 

könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬ 
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztók 
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá¬ 
rólagos keresetnek örvend. — Egy postaláda <7 palaczk) 
parádí arsen vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes 

~~ f.-ért benn. szállít a főraktár 
Cl. és klr. üdv. szál¬ 
lító BUDAPESTEN. 

Kapható minden gyógy tárban és megbízható fűsierkereskedésben. 

postaállomásaira 6 K SÓ : 

ÉDESKUTY L, 

hoz. Javalva; Basedow'-, neurasthenia, vérszegénység, 
sápkör, idegesség, gyomor- és bélbajok slb. betegségt'knt-L 
fürdöorvos Dr. Payer Krvin sebész-mütö Budapestről. 

Á l l a m i hivatalnokok az e l ő - és utóid enyhen 
• szobaárakból 5O °/o engedményt élveznek. 

Étkezés naponta a penzióban: reggel 2, dtMben 4 és 
este 2 fogás 5 korona. — Kívánatra prospektust küld 

Tátra-Virág-völgy g-ondnokság-a. 

C5IZFURDO 
A kontinens legerősebb jód-bróm forrása nagy rádióactivi-
tássál.-Meglepő grógyeredmények. Fürdő megnyitás május 
hó 1-én. Melegfúrdök, hidegvizgyógymód, izzasztókúrák, 
szénsayas-fnrdők és az összes htdropatbiai gyógymódok. 
Modern újítások. Kényelmes, olcsó lakások, szanató-
rinm, szórakozások. ÁllamhivatalDokok és katonatisztek¬ 
nek elő- utóidényben 50°b engedmény. Csiziviz háznál tör¬ 
ténő ivóknrához rendelhető a forrásnál és Édesknty L. 
lerakatában, Budapesten. Prospektust szívesen küld afürdő-
ieazgatósag. Posta, távird*. telefon, vasnt-állomás helyben. — 
Fürdöorvosük: dr. Kalló* Jenő, dr. Pazar László 

IfiLÓFÜRED GYÓGYFÜRDŐ 
(Szepesmegye) 

vasúti állomás; Igló. (Automobiljárat.) Gyönyörű 
fekvéssel, fenyvesekkel körülövezve, teljesen védett 

fekvésű hely. Elsőrendű viz-
gyógyintézet az összes fizikai 
gyógyító eljárásokra. Inha-

- iatónnm, Bzéusavss fürdő*, 
fekvőcsarnok, hizlalókura stb. 
Szórakozásokról gondoskodva. 

KitUnő konyha. 
Állandó fürdőorvos. 
Arak mérsékeltek. 

Tájékoztató leírást (pros¬ 
pektust) kívánatra küld 

Iglofüred gondnoksága. 

; C <: Elsőrangu jodbromfürdő. Rurópa 
Jt ^ í| legrégibb és leggyógyhatisosabb 
"*K S -,• jódforrása. Idény : május 1-től ok-
Jf, f. ̂  tóberl-i^. Felvilágositásl és pros-
M • • pekinsikiiid Direktion dér Lan-

desknranstalten Bad-HalI. 
Dr. Qerstel szanatóriuma eg-ész éven át nyitva. 

PLÖPflM 
H GYÓGYFÜRDŐ. • 
Nagy mennyiségű rádiumot tartalmazó víz. 
Természetes szénsavas (nenheimi) fürdők. 
Kiválom j« irodm*nyi»yel tiasznai!ia'.» a g y o m o r , vese , 
hólyag és a ín óh hurntos bántalmaiuál, máj-
és lépbajoknál, köszvény és esúznál, altesti 
pangásoknál, valamint bármely az idegesség 
alapján fejlődő betegségeknél. A nagyhírű élőpa¬ 
t a k ! g y ó g y v i z e k orvosi javaslat szerinti ivása, összekötve 
a megfelelő és itt feltalálható kisegítő gyógyeszközökkel (meleg 
és hidegfürdők, vizgyógyimézeti kezelés, másságé, svédtorna, 
dialikus étrend) rendkívül kedvező eredményt mu¬ 
tat fel. Fürdő-idény: május 15-től szeptember 15-ig. 
Vasúti állomás : Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó 
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos. 
Az elő- és utóidényben (május lo-lol június 15-ig és aug. 20-tól 
szent. 15-is) a gyógy- és zeriedijnak fele fizetendő, lakások 
86%-al és ellátás is sokkal olcsóbb. A z e l ő p a t a k i ásvány¬ 
víz, mely a nénsavdus, égvényes vasas vizek között első he¬ 
lyet foglal el, .mint gyógyeszköz, háznál is használható és 
üdí tő , k e l l e m e s i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nagv 
krdveltségnek örvend. Itthon és a külföldön évcnkini egy millió 
pilaczknál több kerül forgalomba. Szétkiildési hely Élőpatak, de 
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskt-désben. Pros¬ 
pektust kívánatra ingyen küld az igazgatóság. 

SOVÁNYSÁG, 
Szép, telt testid''mókát nyerhet • 
tcirv, védett, keleti BUSTEBIA 
erőpomnk á l tal , tnf ly arany 
eremmel kitüntettetett . Hi-
zás 6—8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem anii-
tás. Számos köszönetnyil¬ 
vánítás. DOIKIES bkacnálatl ut»-
sitá« ál 2'75 K. A pénz poita-
utalv&nron beküldése, vagy utánvét 
mellett, portó külön. — Diszkrét 
szétküldés. Dr. Franz S te ine r 
ft Co. Berl in ' 2 4 Königrá -
tzerstrasse 85. FóraHtár éa 
ssétküldéa Török József Budapest, 
TI. kerület, Kirily-ntcza 11. sz. 

VARASD-TÖPLITZ 
kénes gyógyforrás 
(Horvát-ország). 
Vasút, posta-, telefon- és távirda-
állomás. üj gj'ógyszálloda vil¬ 
lanyvilágítással, hírneves radio-
activ tartalmú kénes hőforrás 
+ 58 C°. — Ajánlva: köszvény, 
csuz és ischias stb.-nél. Ivókú¬ 

rák makacs torok-, gége-, mell-, 
máj-, gyomor- és bélbántalmak-
nál. — Elektromos másságé. — 
Iszap-szénsavas és napfürdők. — 
Egész éven át nyitva. — Modern 
kényelem. - - Új szállodák. -
Mesés környék.— Katonazene. — 
Prospektus ingyen és bérmentve. 
FÜRDŐORVOS: DB. LOCHEBTI. 

TOBEIBM 
GYÓGYFÜRDŐ-SZANATÓRIUM Graz mellett 
Radiumos gyógyforrások, ivó- és fiirdokurik. — Diétás gyógy¬ 
kezelések, hizó- és soványitó-kurák. — Nap- és légtiirdok, 
<• Lahman kurák» és az összes természetes gyógymódok. — "V"' 
mór-és bélbetegek, rheumások, köszvenyesek, légcsőhurutosoK, 
idegbetegek évszázados gyógyhelye. — Egyéni gyógykezelés 
dr. KÜRT LINNERT kiváló szakorvos vezetése mellett. — Mér¬ 
sékelt árak, külön felszámítások nélkül. — Magyar orvos, ma¬ 
gyar levelezés és prospektus. Sürgöny- és levélczim : Tobelbai 
bei Graz. Megnyitott ápr. 15-én. Elóidényben külön kedvezmény. 

T 'ATR/VP Ol\/l N 
rr l rinL.V^ l VI ÍN 

L o m n i c z - s z á l l ° 
i-én.) Szezon máius 31-től. Lóverseny, nemzetközi galamblcvészet, tennis és golf. Klimatikus gyógyhely, modern sza-

natóriummal az igazgatóság kezelésében. Posta. Telefon. Automobilok Prospektust ingyen küld az igazgatóság. 

Palota 
r cilULca 
KRRÍlNAHF-RY-IXUIIUll - II L U l 

szálló 
Ű (kénforrásokkal)J 

22. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) HÓ 
SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, JÚNIUS 1 . 

Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési \ 
leltételek: j 

Egészévre 
Félévre 
Negyedévre — 

2O korona. 
1O korona. 

6 korona. 

A i Világkrónikái-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. BZ. 

A KIRÁLYNÉ ALAKJA, TELCS EDE SZOBORMŰVE AZ ELSŐ DÍJJAL KITÜNTETETT PÁLYAMŰ VÖN. 

A Z E R Z S É B E T K I R Á L Y N É - E M L É K M Ű P Á L Y Á Z A T . — Balogh. Badolf fölvétele. 

H 



— És nem csinált meg plágiumot ismét, -
tette hozzá liosenmüller, a kedves derültségre 
fakadt Hancsóhné felé a karzatra kacsintva. 

E megsemmisítő lepipálást, mert Manlich 
hazug kérkedése már köztudomású lett, Magory 
elismerő könnyed fejbillentésre méltatva, za¬ 
vartalanul folytatta : 

- Francziában a cbauvin kifejezés egy a 
nemzetiségeért szerfölött lelkesedő embert je¬ 
lent. S minthogy a chauvinizmus jogos czége, 
tiszta zászlaja alatt, szájaskodó túlzott haza-
fiaskodás is ütött tanyát: (Ügy van ! Manlich 
torkát köszörüli. Többen: Halljuk!) Magyar¬ 
országon, elég sajnosán, szemrehányás és gúny 
éri gyakran a nemzeti szent ügyünkért, különö¬ 
sen drága ősi nyelvünkért ideálisan lelkesülő 
hazafiakat, kik pedig nem gúnyt, de inkább 
mártir-koszorút érdemelnek, mert sok helytt 
az apostolok rögös, tövises útját járják. (Egy 
részen: mozgás, másikon: tetszés.) De mi is 
az igaz, sovén hazafi czélja? Egységes állam¬ 
nyelv, az egységes nemzeti államban. (Orbán 
és társai lelkesen éljeneznek.) Erősen hangsúlyo¬ 
zom azonban, hogy minden, a nemzetiségek és 
itt a hazafias németajkúak ellen irányzott kí¬ 
méletlen túlhajtás észszerűtlen, czélhoz nem 
vezető, elitélendő dolog. (Igaz! «Wahr ist's!» 
a mérsékelt magyarok és hazafias németek ré¬ 
széről.) De ép oly nevetséges, mint kárhozatos 
a keveset merő, semmit sem koczkáztató oppor-
tunus kozmopolita magyarság hallatlan indo-
lencziája . . . Az igazi nemzeti kormánynak, a 
törvény keretén belül, sovénnek kell lennie. 
Mert hát mely nemzet nem sovén ? és mely 
nemzet nem az, még fokozottabb mértékben, 
mint mi? Mindenik sovénebb nálunknál; pedig 
egyiknek sincs oly égető szüksége a tiszta sovi¬ 
nizmusra, mint a lengyel nemzetet kivéve, 
épen minekünk, kiknél a késedelem veszedel¬ 
met jelent. A főispánnak, a magyar kormány 
képviselőjének, a nemzetiségi vidékeken és így 
e városban is, a magyar nyelv állami jogának 
minden törvényes eszközzel, minden áron ér¬ 
vényt kell szereznie. (Éljen/és és mozgás.) 
A hazafias érzéstől áthatott közoktatási kor¬ 
mány megtette hiven kötelességét a magyar 
nyelv tanítására, terjesztésére nézve. Az, bár¬ 
mily buzgón és magasztosán, de nagyban és 
egészben mégis főleg a jövőnek működik, a 
legjobb akarat mellett is. Ennélfogva már a je¬ 
len számára is ki kell küzdénünk, a mi ki-
küzdhető. Lássuk hazánkat, a mennyire lehet, 
már magyarnak mi is, a kik most élünk. (Zajos 
éljenzések.) Magyarország magyar legyen tár¬ 
sadalmában, minden intézményében, közigaz¬ 
gatásában, kultúrájában, a művészetekben egy¬ 
aránt ! 

E szavakat egyrészről zajos helyeslések kö¬ 
vették; másrészről: "Egyszerre nem-lehet!» 
felkiáltások magyar és főleg német nyelven. 
Magory le nem lohadt nemes hevében, egy te¬ 
kintettel «a csillagok közé, a fellegek közé» 
folytatta: 

- Most mindjárt, egyszerre: nehezen fog 
menni, hanem azért, akár jól, akár rosszul, de 
menni kell és kis idő múltán menni fog! Azért, 
mert ezt keresztülvinni mnszdj! Ez katego¬ 
rikus inperativus. (Zajos helyeslések, élénk el¬ 
lenmondások.) A magyar színművészeinek is 
tért kell itt hódítania; az nem lehet szolga a 
maga házában, mert magyar város csak a ma¬ 
gyar múzsának emelhet templomot. (Éljenzés, 
ellenmondások.) Vannak, kik azt állítják, hogy 
minden művelt magyarnak kell tudnia néme¬ 
tül. Ezt. bár nem föltétlenül, de elismerem. De 
ha ez áll, akkor annál inkább ktll minden mű¬ 
velt magyarországi németnek magyarul tudni. 
Ez itt a műveltség föltétele. 

— No, ugyan ezzel elvárhat! - - dörögte, 
nem tudom, hányadik pohár pezsgő után neki-
bátórodva és a szemben vele ülő Vogelhuber 
apa és fiú gyilkoló tekintete és villogó kés¬ 
villái daczára. 

Magory, kinek tzava egy pillanatra elakadt, 
emeltebb, csengő hangon, a szónoki páthosz 
(bárha látná őt az ideál!) szárnyalásával ekként 
fejezte be hazafias dikczióját: 

- De nem várunk : Korhadt jelszó a: «Hejh, 
ráérünk erre még!» Minden lehetséges, a mit 
igazán, komolyan akarunk. Mert: «mi az erő : 
akarat!» Éltetem az igaz, tiszta, önzéstelen 
sovinizmust, melynek jogosultságát, szükségét 
minden magyar hazafinak, még ha idegenajkú 
is, egész leikével átérezni kell ! 

«Ugy van! Helyes!" a Helmeczyek részéről. 
A magyar opportunisták és a hazafias németek 
«Még korai!» A szélső kipfelhauserek német 
nyelven: «Ez nyelvirtás, jogtiprás volna!» 
A karzaton is, a hol mindkét párthoz tartozó 
hölgyek voltak, ellenmondás hallatszott. Han¬ 
csóhné tüntetőleg éljenez. Dóra és Ilona gróf¬ 
nők élénken tapsolnak. Az angol miss feddőleg 
veti védenczeire unott, álmatag tekintetét és 
odaszól, hogy: «Shocking!» Végre föláll Wau-
vertics dr., a patriczius-kipfelhauser párt egyik 
vezére és stentori öblös hangján, előbb magya¬ 
rul, aztán németül ismételve, ezt zengi: 

- Csendet, békét kérünk, uraim ! Ez pezsgős 
bankett, nem városi közgyűlés. Éljen a fő¬ 
ispán úr! 

Magory, az erre következő hódoló éljenzaj 
daczára is megértette a maró iróniát, mely e 
szavakban rejlett. 

- «In vino veritasi) ! — kiáltott fel szere¬ 
tetreméltó jóhiszeműséggel ifj. Vogelhuber, a 
naivul helyeslő édesatyja sugárzó tekintetével 
jutalmazva. 

- ín vino, in vino! Das ist's eben, — visz¬ 
hangoztatta Sehnauzinger és utána az egész 
kipíelbauserhad gúnyosan. 

Minthogy Magory szónoklata után nyomban 
a hozzá siető Helmeczjek magasztaló gratulá-
czióit fogadta és új czigarettára gyújtva, többé 
le nem ült: mindenki kiilta utolsó korty mok¬ 
káját, likőrét és hozzájárult az általános asz¬ 
talbontáshoz. A kipfelhauserek többsége derült¬ 
nek látszó hangulatban emelkedett fel, de lel¬ 
kében bizonyos keserűséggel a főispán iránt, 
mert hiszen annak a kevés Wassagternek, ki 
nem értette meg, megmagyarázta szomszédja, 
hogy miről van szó. Verpeléti pedig így szólt 
Hancsóhhoz: 

- Képviselő úr, hisz szemben ült a főispán¬ 
nal, hol maradt Lászlóffy fékező vasa? 

Ez nehéz testtel, nehéz fejjel, egy kicsit he¬ 
begve, de azért bölcsen így válaszolt : 

- «A világ veszni akar: hát vesszen el!» 
Bodaszéky, miután betértek a kis szalonba, 

így szólt Magoryhoz: 
- Barátom, azt. a mit ezer éven át elmu¬ 

lasztottunk, nem lehet — mint főúri noblesse-
szel kifejezte magát, - - telivérfuttában meg¬ 
teremteni. (iSuaviter in modo ugyan, de azért 
még most ne: fortiter in re!» 

- Erőszakhoz nem nyúlok. — vágott vissza 
Magory. — De ha a szükség követeli: erős ke¬ 
zem lesz és öntudatosan küzdve, utamról le 
nem térek. 

— Ez utadon, sajnálatomra, nem követhetlek. 

Ki volt az ideál? 
— Veled vagy nélküled, de azért csak: 

előre! - - dünnyögte magában Magory, dol¬ 
gozószobájába nyitva. 

- Mielőtt hivatalos dolgainkhoz fognánk, — 
szólt Magyar főispáni titkárhoz, — azt a bizal¬ 
mas kérdést intézem önhöz, hogy ismer-e név-
szerint minden hölgyet, ki a főispánnénál meg¬ 
fordult ? 

A titkár csodálkozva nézett főnökére és némi 
habozás után így szólt: 

- Igenis, ismerem mindegyiket. 
Erre Magory elmondta az eüetet a két hölgy¬ 

gyei &z erdővárosi állomáson. Elmondta beszé¬ 
dükből, a mit személyiségük megállapításához 
szükségesnek tartott. 

— Bizonyosat csak biztos alapon mondha¬ 
tok. Az útifátyoltól, mely fürtéit födte, azt sem 
tudja méltóságod, hogy a hölgy, kinek neve 
után érdeklődik, szőke volt-e vagy barna? 

Erre Magory, egy merész gondolattól ösztö¬ 
nözve, a már rögeszméjévé vált föltevés békói-
ban, leirta, nem eléggé palástolható lelkesedés¬ 
sel, a bécsi operaházban látott tüneményszerü 
hölgy külsejét, a társaságában volt idős úri¬ 
emberrel együtt és ismételve felkérte a titkárt,, 
hogy szóljon: kik lehetnek azok? 

A titkár habozott a felelettel. 
- Ön sejti, tudja, hogy kik ők és mégsem 

szól? — fakadt ki hevesen Magory. 
A titkár ajkába harapva, büszkén fölemelte 

fejét, szemeit a főnökére szegezte és aztán így 
szólt: 

- Nem tudhatom, hogy ama hölgy óhajtá¬ 
sával találkozik-e, ha nevét azok után, a mit 
barátnőjének bizalmasan mondott, méltóságod¬ 
dal közölném. Végre közel áll volt főnökömhöz 
és nejéhez, kikhez a köteles diszkréczió a múltra, 
nézve is leköt. 

Magory, látva, hogy kellemesen csalódott, 
midőn őt egy derék, de chablon-hivatalnoknak 
tartotta és szelídebb akkordokban szólt hozzá: 

— Kérem, hiszen itt nem lehet szó vétkes 
vagy lovagiatlan indiskróczióról, s ép azért 
szkeptikus titkolódzása, bocsánatot kérek, nincs 
helyén. 

Ez hatott. Magyar elmondta, hogy az a, 
hölgy, kinek nevét a főispán úr tudni óhajtja, 
nem lehet más, mint Hertay Jolánta bárónő, 
Zavrrczkyné nővére. Másfél év előtt, édesatyja 
halála után, költözött ide Bécsből. A másik 
hölgy pedig, ki a vasúti állomáson elébe sie¬ 
tett, gróf Ladáry Sándorné volt. 

- Lehetetlen ! Zavreczkyné nővére ! — fa¬ 
kadt ki Magory magából kikelve. - - Nemde, 
ön azt csak úgy gondolja. 

- Bizonyosan tudom, - - mondta Magyar 
oly határozottsággal, mely minden kétséget 
kizár. 

Magory ábrándjainak fényes egéből hullott 
alá, összetört reményekkel. 

- Köszönöm szíves felvilágosítását, — szólt 
Magory, erőt véve magán. - - Nemes diskré-
cziójáért föltétlen elismerés illeti meg önt. 

A titkár távozott, hogy néhány szükséges ak¬ 
tát hozzon és utasításokat adjon egy a főispán 
rendelkezéseit váró ügyes tollú jegyzőnek. 

Magory izgatottan járt fel s alá a szobában. 
Szive keserűséggel volt tele. 

Hertay Hildának, kérlelhetetlen ellenségének 
a testvére! Hilda nem felejtett oly hosszú idő 
óta. Büszke haragjából kevély dacz lett. Tehát 
Jolántának hívják a rejtélyes, kétalakú, két-
életű tündért? Ép oly gőgös, mint nővére . . . 
Hisz nekem látnom kellett őt egyszer-másszor 
Viktornál, midőn atyjukkal Pestre rándultak. 
Persze akkor még oly gyermekleány volt, kit 
nem szoktunk észrevenni . . . Jolánta, úgy lát¬ 
szik, örökölte nénje gyűlöletét. Kétségtelenül 
ismerte őt látásból. Ott menekült előle, itt 
pedig elkerülte. No, hát az asszony megvan, a 
kit keresett. Mi máskép képzelte őt az erdő¬ 
városi állomáson. Ah, lelkes szavai csak frázi¬ 
sok voltak a hazafias gróf Ladáryné számára. 
És ez a két alak egy személy! Ahhoz az ott 
öldöklő tüzű szemhez, ahhoz a büszke arcz-
hoz: az itt a szívbe lopódzó, édes hang miként 
illik? 

- Eh, félre álomkép ! — fakadt ki végre ke¬ 
ményen. - - El veled, lelkemet zsibbasztó, erő¬ 
met megtörő hitvány szerelmi ábrándozás! 
Oszolj el, játszi, halvány délibáb ! . . . Dolgoz¬ 
zunk! 

A titkár visszatért egy csomó hivatalos írás¬ 
sal a hóna alatt és a főispán Íróasztala közelé¬ 
ben álló, sötétkék posztóval bevont kisebb asz¬ 
talnál foglalt helyet. Megkönnyebbülten érezte-
magát. Mintha egy súlyos tehertől szabadult 
volna meg. 
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Magyar úr, kérem, — kezdte Íróasztalá¬ 
ülve, - - keresse elő a holnapi közgyűlés-
oBíil,-sé(Tfls aktákat . . A adás János, a sz<i-ÜO/1 U Í . L , r O r f  

hez szükséges aktákat . . . Vadas János, a sze¬ 
rencsétlen hivatalszolga jelentkezett már? 

— Igenis ! 
:— Főispáni hajdúnak fogadom. 
— Parancsa szerint! 
— Graupenhofer az elbocsátás valódi okát, a 

súlyos testi sértéssel, beismerte . . . Tudom, 
hogy állásától való felfüggesztése nagy zajt 
fog ütni. 

.— Meglehet. De igaz az is, hogy méltóságod 
nemesszivű, erélyes föllépése imponálni fog. 

Magory megelégedetten mosolyogva, folytatta: 
— Most pedig mindenekelőtt dr. Katzen-

dorfernek Orbán tanár által kétesnek tartott 
osztrák doctor-philosophiae oklevelére, úgy a 
színházi ügyre vonatkozó ügyiratokat kérem. 
Aztán, ime, itt egy bizalmas levelem a megyés 
püspökhöz. Kérem ezt sajátkezűleg másolja le 
és adja át nekem aláírás végett. Továbbá: je¬ 
gyezze föl Virvalek elemi tanító nevét. Ha ma¬ 
gyarellenes érzése bebizonyul: nyugdíj áztatjuk, 
esetleg elcsapatjuk fegyelmi úton. Továbbá még 
kérem: irjon nevemben néhány sort Pintér 
Henriknek, az «Országa ismert nevű munka¬ 
társának Budapestre, hogy egy alapítandó ma¬ 
gyar lap dolgában fáradjon ide és szálljon meg 
nálam. 

A titkár úr nevetett magában befelé. Nesze 
neked, Manlich! Lesz belőle ribillió. 

- Végre asztalomon találtam Kamperle Ku-
dolfnak a cs. és kir. udvari szállítói czím el¬ 
nyerése iránti folyamodványát, melyet a mi¬ 
nisztérium küldött le. Nem ajánljuk, mert a 
nevezett renitens, csökönyös német. 

- No, megint egy matadort provokálunk, — 
gondolta Magyar. 

- Mindent följegyeztem. Meglesz, a mint 
méltóságod parancsolja. 

A titkár e szavai után az aktákkal távozott. 
Szembe jött vele Verpeléti. 

- Ah, ön az ? — köszöntött Magory kellet¬ 
lenül s kezet nyújtott a belépőnek. 

- Ne féljen, főispán úr, zárt ajtón át nem 
intervjúvolunk, — volt az ironikus válasz, -
annál kevésbbé, mert nem hallhattunk állam¬ 
titkokat. 

Nyomban Verpeléti után lépett be Hancsóhné 
férjével és jelentette, hogy a város az ünnepi 
kivilágítás fényében ragyog és a polgármester 
már alant vár a városi díszfogaton. Jó lesz 
sietni, ajánlta ő nagysága, mert az eső már 
fenyegctödzni kezd; Gergely is megjelent ka¬ 
lappal, felöltővel. 

Magory beleült a polgármester mellé az ele¬ 
gáns kocsiba, mely elé két fényesen felszerszá-
mozott, czifrán felsallangozott nemes fajú tizen¬ 
hat markos két almásszürke volt fogva; a ba¬ 
kon egy ezüstzsinóros dolmányú, pántlikás-
tollas pürge kalapú, huszárosán toldott-pödrött 
bdjúszú német sógor díszelgett, oldalán az «en 
plein parade» öltözött főispáni a latere-hajdú¬ 
val. Utánuk, egy kis távolságban, Magory fé¬ 
nyes magánfogatában az inkognitó-útitársak 
foglaltak helyet. 

A kivilágítást programmszerű fénynyel és 
lelkesedéssel tartották meg. Csakhogy alig tíz 
perez múlva megeredt a viharos záporeső, egész 
kis felhőszakadás, egyszerre szétverte, eloszlatta 
az utczákat tolongva ellepő közönséget. Ezt az 
esős égiháborút a magyarok istene küldte, mert 
a szélső kipfelhauserek által felizgatott német 
munkások, utczai suhanczok és csavargók va¬ 
lami idétlen demonstráczióra készültek a fő¬ 
ispán ellen. Magory a polgármesterrel rögtön 
visszafordult, Hancsóhók is, de előbb Verpe¬ 
létit, ki hírlapírói kötelességót ment teljesíteni, 
a vaspályához szállították. Vacsorára Magory 
a polgármestert is ott tartotta, kit nagyon le¬ 
hangolt a főispán energikus szózata a nyelv¬ 
kérdés dolgában, s ritka képességét mutatta 
annak, mint lehet egy álló óráig tanakodni, a 
nélkül, hogy az ember nézetét csak egyszer is 
nyilvánítsa. 

Vacsora után Magory aláirta a neki bemuta¬ 
tott iratokat. A titkár jelentette, hogy a Grau¬ 
penhofernek, ki nem választott, hanem kineve¬ 
zett tisztviselő, Kifüggesztését a vele sógorság¬ 
ban levő polgármester helyett, Hajner főjegyző 
irta alá. 

Mandurer úr, gondolta Magory, ily kényes 
kérdésekben nemcsak véleményét, hanem alá¬ 
írását is félti. 

- Hát a főjegyző nincs Graupenhoferrel va¬ 
lami sógorságban, - kérdezte tréfásan Ma¬ 
gyartól. 

— A hogy vesszük, méltóságos uram, — szólt 
a komolyarczú fiatal ember, alig birva elfojtani 
egy önkénytelen mosolyt. - • Valami családi 
viszály miatt haragosa az igazgatónak. A fő¬ 
jegyző úr szép, fiatal neje volt az összezörre-
nés oka. 

- Ah, ah! Graupenhofer, a mint Orbán ta¬ 
nár beszélte, az erkölcsösséget a komikumig 
védő színházi bizottsági Tartuff ! 

- É3 szerzetes-koníráter, úgynevezett: «Vir 
eximii virtutis!» - - jegyezte meg változatlan 
komoly arczczal a főispáni titkár. — S a vélet¬ 
len úgy akarta, — tette hozzá, — hogy épen 
Vadas, a már egyenruhába öltözött új hajdú, 
adja kézhez Graupenhofernek a városi rende¬ 
letet. 

- Az akasztott ember a felfüggesztettnek. 
Tehát: az igazgató függ, nem az öngyilkos 
szolga. Szép tableaux lehetett a kettő találko¬ 
zása. No, jó éjt, édes Magyar! Egy kis bar-
czunk lesz, annyi bizonyos ! 

De nobis, sine nobis. 
Nagy zajt ütött Graupenhofer felfüggesztése, 

melyet az este maga beszélt el büszke nyuga¬ 
lommal a Bürgervereinban és a «Mohrenkopf» 
kávéházban. E kipfelhauser-törzshelyiségek előtt 
csoportosulások támadtak és lármásán szidták 
a németfaló schovinist főispánt. Tehát: a vul¬ 
kán háborog. Pedig Boxer rendőrkapitány más¬ 
nap reggel biztosította a főispán urat, hogy Né¬ 
met-Hunnia csendes a — záróra után és hogy 
a mai közgyűlésen nem lesz karzati botrány. 
Arról kezeskedik, mert a díszgyűlésen közbe¬ 
kiáltott rendzavaró suszterinast, ki ugyan konok 
tagadásban van, már tegnap este lecsukatta. 

- Bocsássa szabadon! Az ünnepségek alatt 
börtönbe ne kerüljön senki, — szólt a főispán 
és az érte jött Mandurer polgármesterrel a köz¬ 
gyűlésre ment. 

Nem igen zajos, de zavartalan éljenek kisér¬ 
ték székéig. Úgy a bizottsági tagok, mint a 
karzat ülőhelyei zsúfolva voltak. A hölgykarzat 
első sorának díszes közönsége közt ma hiány¬ 
zott Hortenzia herczegnő. A gyűlés megkez¬ 
dése előtt Magory, ősi szokás szerint, néhány 
tiszteletbeli tisztviselőt nevezett ki, főispáni 
jogánál fogva. Ezek a tiszti esküt letették. 

Erre Orbán, a napirend megkezdése előtt, 
dr. Katzendorfer megtámadt doktori oklevele 
tárgyában, általános meglepetés és izgalom 
közt, interpellácziót intézett a polgármester¬ 
hez. Ez csűrve-csavarva a dolgot, na, persze, 
magyarul ezt mondta: 

- Főispán úr ő méltósága ezen ügy, mely 
az utolsó gyűlésről visszamaradt, a napirendbe 
most fölvett. 

Orbán nyomban kijelentette, hogy a választ 
tudomásul veszi. Hanem a kipfelhauser-had hi¬ 
hetetlen zajongásba tört ki. 

- De mi nem vesszük tudomásul! - - kiál¬ 
tották össze-vissza magyarul-németül. - - Ve¬ 
gyék le a napirendről. 

— Ez a pár ultra-magyar sikanériája, — kiál¬ 
tott föl dr. Wauvertics magyarul. — Kár volt 
őket túlzott lovagiasságból beválasztani! 

- De igenis, a választ tudomásul vesszük! — 
pattant föl Orbán és néhány párthive, kik job¬ 
bára a kisiparosok, hazafias érzelmű kisebb 
tisztviselők és tanítók szavazatai révén kerültek 
a bizottságba. 

Magory többszörös csengetésére beállott a 
csend. 

- Dr. Katzendorfer úrnak - - mondta, -
ki mint közvetlenül érdekelt, szólásra felirat¬ 
kozott, megadom a szót! 

Dr. Katzendorfer, a bizottság több mint há¬ 
romnegyed részét tevő kipfelhauser-majoritásá-
nak: «Nem tárgyaljuk!» kiáltásai közt, szót 
emelt, persze a maga jogos idiomján: 

- Nincs szándékom, tisztelt közgyűlés, a 
szavazást megakasztani. Kijelentem azonban, 

' hogy írásban beadott nyilatkozatomat ez ügyben 
: fentartom és ahhoz sem hozzáadni, sem abból 
, visszavonni valóm nincs! Azért tehát a «De 

nobis, sine nobis» mottó alapján elhagyom a 
termet. 

jij Erre Graupenhofer és a többi szomszédos 
p?elvtársak feltartóztatása és a zajos viharos: 
.-1 ((Maradjon !» «Csak menjen!» kiáltások daczára 
i.. i ment egyenesen kifelé. 
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Graupenhofer, óriási zaj közt, képéből ki¬ 
kelve, . szót kért. A higgadtabbak csitítgatni 
kezdték a lármázókat, a mi a zajt még fokozta. 
De Magory stentori hangjának, a csengetyü 
zenekisérete mellett, sem volt hatása. Orbán és 
társai az óriás többség erős pisszegése közt, 
obstruáltak a szót kérő Graupenhofer ellen és 
nem engedték őt szóhoz jutni. 

- Nem illik, hogy itt maradjon! . . . A fel¬ 
függesztett tisztviselőnek, ha virilista is, a köz¬ 
gyűlésen nincs helye! - - zajongtak Orbánék. 

- Az van nem illendő, van nem tapintá-
sos ! . . . A ki Untersuchung alatt áll, menjen 
a Commissionhoz, kriminális birósághoz ! . . . 
E végakkordokat Bosenmüller és Vogelhuber 
hangoztatták. Magory nem vetett erős gátat e 
hazafias obstrukcziónak. 

Graupenhofer is attól tartott, hogy a törpe 
minoritás, a bécsi reichsrath föltüzelt ellen¬ 
zékének példájára, repülő nyomtatványok, köny¬ 
vek, sőt tintatartók segítségével fogják a terem¬ 
ből kiüldözni, mert ettől a tíz-tizenöt vad ultrá¬ 
tól minden kitelik! . . . Fölkelt tehát helyéről, 
i'ékevesztett ellenségeit magasra emelt kezével 
megfenyegetve, utat tört magának az őt csitítva 
feltartóztatni törekvő elvtársak tömegén át. S az¬ 
tán, mint Coriolán Róma kapuján, rohant ki¬ 
felé. 

Erre a békésebb dr. Wauverticset is elhagyta 
a türelem és az elnöki szék felé intve, most 
már ő is németül, a szenvedély hangján így 
kiáltott föl: 

- Tiltakozunk a szólásszabadságnak a fő¬ 
ispán úr által elnézett erőszakos elnyomása 
ellen!Vezetőinket kiüldözték! Nem tárgyalunk! 
(«Úgy van, nem tárgyalunk!» magyar és német 
nyelven.) Tiltakozunk! Utánam, elvtársak! Hagy¬ 
ják el a termet, óvást emelve az erőszak ellen! 

Erre a heves szerbvérű doktor-nábob hara¬ 
gosan, izgatottan, kirontott a teremből. A Kip-
felhauser nagy többség egy tekintélyes része, 
köztük Milchwacbtel és Schnauzinger követte őt. 

A zaj csillapodóban volt. A főispán riadó 
szava: «Ctíendet kérek!», a csengetyü viszhang-
jától kisérve, egyszerre elnémította a termet. 
Magory főispán beszélt: 

— Az aljegyző urak megszámlálták a terem¬ 
ben maradt bizottsági tag urakat, kiknek a 
többség pártjához tartozó részét, hazafias ki¬ 
tartásukért, meleg elismerés illeti meg. (Éljen¬ 
zés a szélsőbaloldali széksorokból.) Konstatá* 
lom tehát, hogy a gyűlés határozatképes. Ennél¬ 
fogva szavazás alá bocsátom a kérdést, hogy a 
közgyűlés tudomásul veszi-e vagy nem a pol¬ 
gármester úrnak a dr. Katzendorfer-ügyben 
adott válaszát ? 

A közgyűlés többsége felállással tudomásul 
vette a választ (Egy német hang : «Nem értet¬ 
tük a kórdést!» Orbánék visszavágták: «Dehogy 

Egy magyar hang, élénk helyeslés közt: 
• •>* • • * A _ l i _ nem:» ^ _ e < , 07 .. 

«Az előbbi főispán úr németül is megismételte 
az ily kérdéseket!))) 

Manlich látta, hogy dr. Katzendorfer, az 
újságkiadói «lieber Feind* ügye ellen megvan 
a többség, mint kétkulacsos pávatollas, fölös¬ 
legesnek tartotta, hogy magát a székéből való 
fölemelkedéssel íarassza. Ülve maradt tehát a 
magát vadszittyának geráló Tuhutum a terem¬ 
ben maradt szélső németekkel. 

Magory kimondta a polgármesteri válasz tu¬ 
domásulvételét és aztán így szólt: 

- Most következik a napirend ! 
A patriczius pártvezér urak és nagyszámú 

híveik, kik velük a termet tüntetőleg elhagy¬ 
ták, erősen bíztak abban, hogy a közgyűlés a 
hátramaradt bizottsági tagokkal nem lesz ha¬ 
tározatképes és ha esetleg határozatképes lenne 
is, elég párthivük marad a teremben, hogy az 
eddigi hepcziáskodó, elenyészőleg törpe mino¬ 
ritás minden indítványát leszavazza. De a bölcs 
urak mindkét föltevésben csalódtak, szintúgy a 
teremben maradt hivek föltótlen pártfegyelmé¬ 
ben is. Ez utóbbiaknak, egy kis töredéket ki¬ 
véve, mintha hályog esett volna le szemeikről. 
Egy tekintetre meglátták, hogy miféle kétes¬ 
értékű pártvezérek vezetése alatt állnak. E sze¬ 
rint könnyű dolga volt óz urakat Magorynak, 
a ki kitartásukat az imént is hízelgőn elismerte, 
minden erősebb presszió nélkül, czéljainak meg¬ 
nyerni. Először a városi színház ügyét tárgyal¬ 
ták, a benyújtók: Orbán, Aracsi, ltosenmüller, 
Vogelhuber és tizenkét társuk (ez volt az egész 
radikális magyarság) sürgősségi indítványára. 

(Folytatása következik.) 
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SZÍNHÁZAK. 
«A kegyencz» és iFaust« a Nemzeti Színházban. 

22. Mi*- J913. 60. VASÁENAPI ÚJSÁG 

Bégi rósz szokás a Nemzeti Színházban, 
hogy ilyenkor, nyár felé veszik észre, hogy a 
színháznak tulajdonképen irodalmi és kulturá¬ 
lis feladatai is volnának s ekkor jönnek az 
úgynevezett klasszikus előadásokkal. Új dara¬ 
bokat, sikert ígérőket már nem érdemes be¬ 
mutatni, a sikeres újdonságok már le vannak 
játszva, hát elő azokkal a darabokkal, a me¬ 
lyeknél a fődolog, hogy a statisztikában ki 
lehessen mutatni, hogy a világirodalom remek¬ 
müvei is ott szerepelnek a színház műsorán. 
Az idei saison sok bukása, kevés sikere kissé 
siettette is a jobb lelkiismeretre térést, úgy, 
hogy azt kell mondani, a Nemzeti Színháznak 
egész évéből az utolsó két-három hónap volt 
a leginkább irodalmi szinvonalú. 

Gróf Teleki László tragédiáját, A kegyencz-ei 
is felújították, azt a darabot, a melynek külö¬ 
nös nagy prestige-e van irodalomtörténetünk¬ 
ben, írójának izgatóan érdekes közéleti pá¬ 
lyája, a darabban magában nyilvánuló szán¬ 
dékok nagyszabású volta s két generáczió iro¬ 
dalomtörténeti kritikájának megegyezése a ma¬ 
gyar drámairás legmagasabb fokán láttatta ezt 
a tragédiát, egyenesen a Bánk bán mellett, a 
második nagy magyar tragédiául. 

i Az értékek maradandóságát azonban nem 
a kritikusok Ítélete dönti el, sem az iskola 
tanítása, hanem csupán csak az idő. Aischylos 
évezredek távolán át, egyik legkevésbbé hatá¬ 
sosnak tartott darabjával is hatni tud, évezre¬ 
dek Ízlésének, világfelfogásának, egész szelle¬ 
mének százféle átalakulása nem tette avulttá, — 
egész sereg olyan újabb mű, a melyet nagy 
erőfeszítéssel igyekszik életben tartani a hiva¬ 
talos kritika s a tőle függő iskola, bebalzsa¬ 
mozott holttestévé vált a kultúrának. A ke-
gyencz-et is be lehet balzsamozni, de elevenné 
tenni már nem, - • bele kell nyugodnunk, 
hogy ez a darab is odakerült az irodalomtör¬ 
téneti értékek sorába, a melyeknek megvan a 
maguk tiszteletreméltó helye a múlt emlékei 
között, de a mai élettel és a mai Ízléssel többé 
nincs semmi kapcsolatuk. Minden jó igyeke¬ 
zet, a mely életre akarja galvanizálni, csak 
annál élesebben mutatja életképtelenségét. 
A színházi néző, a ki elvégre mégis eleven 
művészi élvezetet vár a színháztól s ezt az 
élvezetet nem hajlandó az újabban annyira 
hangoztatott ((konzervatív irodalmi érzéssel)) 
helyettesíteni, vagyis nem hajlandó az élettől 
és az irodalmi fejlődéstől távol álló könyv¬ 
tudósokkal diktáltatni a maga élvezetét, - - a 
színházi néző ilyenkor őszinte, sőt talán túl-
erős revízió alá is veszi azokat az ítéleteket, 
melyeket egykor az iskola vert bele a múlt 
egyes irodalmi műveiről. 

A kegyencz — szó sincs róla — nem jelen¬ 
téktelen darab általánosságban sem és még 
kevésbbé az a magyar dráma színvonaláról 
nézve. Mindenesetre egyike a negyvenes évek 
magyar drámairodalmában a legsúlyosabb és 
legnagyobb lendületű alkotásoknak. Inkább el¬ 
gondolásában, mint megcsinálásában, inkább 
a darab mögött, mint magában a darabban 
van valami nagyszabású, valami szenvedélyes 
erő, a mely folytonosan érezteti, hogy egy 
erőteljes temperamentum és egy nagy szel¬ 
lemi képesség műve előtt állunk És van benne 
valami szinte öntudatlan bátorság, a mely a 
legrettentöbb emberi indulatokat meri a kö¬ 
zönség elé vinni a maguk egész szörnyűségé¬ 
ben, emberalatti gonoszságokkal, emberfeletti 
boszúval és világokat vérbe fojtó szerelmek¬ 
kel mer játszani. 

Mindez a nagyszerű szörnyűség azonban 
merő színházi reqtüzitummá válik egy író 
kezében, a ki a színpadon mégis csak dilet¬ 
táns s a maga nagy elgondolásaihoz nem sze¬ 
rezte meg az ábrázolás megfelelő nagy esz¬ 
közeit. Valentinianus császár feneketlen aljas¬ 
sága, Aetius hun-verő méltósága és minderaek-
felett Petronius Maximus megmérgezett sze¬ 
relme és irtózatos boszúja ismert minták, — 
a romantikus iskola pathetikus és melodrama-
tikus patronjai szerint készült kulisszaként hat¬ 
nak, a mely nem tud többé felizgatni és nem 
kelt a mai nézőben egyebet, mint halvány 

sejtelmét elmúlt hatásoknak. A mi a darab¬ 
ban érték volt, az a maga korának, a múlt 
század közepi romantikának volt értéke, s 
csak ennek a kornak szólt, - - nekünk ma 
legfeljebb históriai érdekesség, Biológusok élos-
elműsködésének martaléka. Tisztelettel né¬ 
zünk reá, de csak mint a nagyérdemű, kivén-
bedt öregekre. 

A Nemzeti Színháznak, ha irodalmunk múlt¬ 
jában keres feleleveníteni való értékeket, tud¬ 
nánk hálásabb feladatot is. Ott vannak-például 
Vörösmarty drámái, a melyeket legjobb hi¬ 
tünk szerint igazságtalanul fogadott a maguk 
kora, érdemüknél jobban szorított háttérbe az 

.irodalomtörténeti kritika és teljesen jogosulat¬ 
lanul mellőz évtizedek óta a színház. Ezek 
sem tökéletes művek, de a mi érték van ben¬ 
nük, az maradandóbb, mint a legtöbb oly régi 
magyar drámáé, a melyek felelevenítésével 
hasztalanul próbálkozott a színház s kétség¬ 
telen színpadi hibáikat legalább is el tudná 
leplezni a modern és" hozzáértő színpadi ren¬ 
dezés, a mely bátran vehetne magának annyi 
szabadságot színpadra hozásukban, a mennyit 
például a shakespearei drámákkal szemben 
venni szokott. Bizonyosra hisszük például, 
hogy a Csongor és Tünde - - melyre külön¬ 
ben a kommünikékben már régóta készül a 
színház, — arravaló rendező kezén, csak vala¬ 
mennyire arravaló színészekkel nagy és nemes 
sikert szerezne és meg tudna győzni minden¬ 
kit, hogy ez a legtöbb tüzü és mélységű ma¬ 
gyar drámai mű. Egy kis jóakarattal aztán 
Vörösmarty többi darabjai közt is lehetne ta¬ 
lálni felélesztésre alkalmasat. 

A ker/i/encz előadása különben mégis érde¬ 
kesség volt. Főszerepében lépett fel először a 
Nemzeti Színház legújabb tagja, Kürti József, 
a kit a Magyar Szinháztól szerződtettek át. 
Erről a fiatal művészről már volt alkalmunk 
szólni egy-két nagy szerepével kapcsolatban, 
mint mai szinházunk legtöbbet igérő tehet-

„ségeinek egyikéről A, Nemzeti Színház új 
környezetében is teljesen érvényesült. Na¬ 
gyon intelligens és öntudatos szinész, min¬ 
dig tudja, mit csinál és azt csinálja, a mit 
kell. Mozdulataiban, beszédében, a színjátszás 
minden eszközének használatában nagyon egy-

. szerű és erősvonalú. Tud uralkodni a darabon 
és környezetén, igazán központja tud lenni a 
darabnak, melyben ő a főszereplő. Mint Pet-
ronius Maximus különösen a második felvo¬ 
násban, feleségével, Júliával való jeleneteiben 
valóban nagyszabású művészetet mutatott, el 
tudta feledtetni az egésznek belső valószinűt-
lensógét és ma már sokszor visszásnak tetsző 
páthoszát, éreztetni tudta azokat az elemi 
szenvedélyeket, melyek mégis csak benne van¬ 
nak a szerepben. A későbbi felvonásokban is 
össze tudta fogni a szerepet, a mely mind¬ 
inkább szétesik és meg tudott belőle menteni 
annyit, a mennyi megmenthető. Becsületesen 
küzködött a dráma lehetetlenségeivel és nem 
egyszer meg is küzdött velük. 

Egy olyan tulajdonsága van, a melynek meg 
kellene lenni a Nemzeti Színház legutolsó 
művészében is, de sajnos, olyan ritkává lett, 
hogy külön erénykép kell kiemelni. Kitűnően 
tud beszélni. Értelmesen, póz és sallang nél¬ 
kül, az érzés árnyalatait éreztetve, a nélkül, 
hogy mutogatná ez éreztetés eszközeit is, -
magától értetődő művészettel. 

A jól beszélés művészete, a színjátszásnak 
legfontosabb tényezője, vissza kellene hogy 
nyerje jogát a Nemzeti Színházban is. Min¬ 
den szinházunk között ott hallani a legtöbb 
elcsavart, félig érthető vagy érthetetlen beszé¬ 
det. Amúgy is rosszul hallani a színház mos¬ 
tani nézőterén s egyik-másik szinész még job¬ 
ban meg is nehezíti a közönség dolgát. Beregi 
Oszkár is ezek közé tartozik s ez talán soha¬ 
sem bántott annyira, mint a Faust előadásán, 
mert ott sajnáltuk legjobban azokat a gyö¬ 
nyörű mondanivalókat, a melyek elvesztek 
fülünk számára és mert ebben a darabban az 
a legfontosabb, a mit a szereplők mondanak, 
fontosabb mindannál, a mi a színpadon tör¬ 
ténik. A bekezdő nagy monológnak például 

talán a felét sem lehetett érteni. E sorok Írója 
hajlandó volt ezt a maga halló-képessége fo¬ 
gyatékosságának tulajdonítani, többektől tuda¬ 
kozódott s azok is mind azt mondták, hogy 
nem értik a szöveg java részét. Nem számítva 
Beregi egyéb, sokszor felhányt fogyatékos¬ 
ságait, ez maga is olyan hiba, melynek nem 
volna szabad megtörténni a Nemzeti Színház¬ 
ban, a melynek az is hivatása volna, hogy a 
szép magyar beszéd iskolája legyen. 

Beregi különben sem goethei értelemben 
játszotta Faustot. Modern, ideges, kapkodó, a 
maga hangjában gyönyörködő neuraszthenikust 
csinált az élet nagy problémáiba misztikusan 
elmélyedő középkori tudósból, ismert előképek 
szerint szeretkező ifjút a szerelem nagy szim¬ 
bolikusából. Az alak kétféle, öreg és meg¬ 
fiatalított megjelenése köz-ött nem volt belső 
kapcsolat: két darabra vágva kaptuk Faustot, 
a ki Goethe konczepcziójában belsőleg a leg-
egységesebb, legigazábban élő lény. Beregi ál¬ 
talában a pillanatnyi helyzetek színésze: a 
helyzet mindig magával ragadja, csak épen 
annak hangulatát fejezi ki, az alak egysége, 
tulajdonképeni jelleme rendszerint szétbomlik 
nála. Egységes felfogásban egy szerep a kü¬ 
lönböző helyzetekben - - mint a jól csiszolt 
brilliáns - - különböző fazettáival csillog, de 
azért az egész egy marad, - - Bereginél a fa-
zetták önállósulnak és külön-külön egymás 
rovására akarnak csillogni. 

A Faust-előadásnak azonban máskülönben 
voltak vigasztaló momentumai is. Első sor¬ 
ban Váraily Aranka Margitja. Bájos volt, naiv, 
kedves, leányosan szerelmes és szűziesen érzéki, 
gyöngéd és érzelmes, — olyan, a milyennek Mar¬ 
gitot Goethe elgondolta. Ez a fiatal színésznő a 
Nemzeti Színház leghasznosabb nő-tagjává lett, 
mindig meg lehet benne bízni, mindent becsü¬ 
letes művészettel csinál meg és erejének való 
feladatokban művészit is tud nyújtani. A kö¬ 
zönség is nagyon szerette Margit szerepében 

-s valóságos ünneplésben részesítette. Neki is 
ki kell emelni értelmes és kifejező beszédét. 

Pethes Mefisztó-jában talán nem volt ele¬ 
gendő ördögi vonás, a hangnak, a beszédnek 
szúró élessége és sebző iróniája. Az egész 
szerep azonban nagy művészi gonddal és igen 
intelligens, megértő felfogással volt megcsi¬ 
nálva s a hol kellett, éreztette az alaknak 
fantasztikus, nagy arányú körvonalait. 

A legnagyobb munkát azonban nem a szí¬ 
nészek végezték, hanem a rendező. Alig van 
a drámairodalomban darab, a mely több dol¬ 
got ad a rendezőnek, mint a Faust. Huszonegy 
kép egymásra következését elrendezni, annyi 
sokféle hangot és hangulatot eltalálni és annyi 
különböző színészt úgy mozgatni, hogy a darab 
egységes karaktere megmaradjon s az egész¬ 
nek a tartalma, czélja a néző előtt kialakul¬ 
jon, tömegre nézve is imponáló munkát ad. 
Dr. CsaUió Kálmán nagy gonddal és látható 
szeretettol végezte dolgát. Ismert Faust-illuszt-
rácziók alapján állította össze a díszleteket 
és kosztümöket s talán nem csalódtunk, mi¬ 
kor egyes szereplők kiállásán és mozdulatain 
is némely Faust-rajzok hatását véltük észre¬ 
venni. Elvben lehetne erről beszélni, mert el¬ 
végre más dolog a könyv számára való illuszt-
ráczió és más a színpad, — de ebben az eset¬ 
ben a gyakorlatban bevált a dolog: az egész 
rendezés szép volt, érdekes volt s még szebb 
és érdekesebb lett volna, ha a színház kissé 
több áldozatkészséggel készíttetett volna el né¬ 
mely díszleteket. 

Nem csekély munkát végzett a közönség is. 
A Faust, bármily gazdag mélységben és szép¬ 
ségben, bizony próbára teszi a néző színházi 
teherbírását. Fél nyolcztól éjfélig a színház¬ 
ban ülni, nem fáradni bele a figyelésbe, a rö¬ 
vid képek folytonos váltakozásába, nem kicsi 
dolog. A mi közönségünk jó szívvel, érdeklő¬ 
déssel és fogékony rokonszenvvel ült a szín¬ 
házban,1 nem lankadt el és hálásan fogadta, a 
mi jót a színészektől kapott s láthatólag gyö¬ 
nyörködött Goethe szellemének emberfölötti 
gazdagságában és nagyszerű lendületében. 

Schöpflin Aladár. 

KÉPEK A DÉSY-LUKÁCS PÖR TÁRGYALÁSÁRÓL. 

Bér Dezső rajzai-
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— Az éjjel álmomban sok vizet láttam, —• 
kezdte szomszédunk, özvegy Macskásiné a reg¬ 
geli beszélgetést az alacsony palánkon át. -
Olyan nagy volt a víz, hogy mind elvitte a 
hidakat. 

Nagyatyám, a ki ilyenkor a galambokat 
nézte, nagyot nevetett: 

- Most már biztos a gyerek. Nagy viz min¬ 
dig gyereket jelentett, a mióta az egyiptomi 
álmoskönyvet kitalálták. 

- Bolond a tekintetes úr, — felelt sértődve 
az özvegyasszony és darab időre abbanhagyta 
a beszélgetést. 

A galambok fehér karéjban keringtek az 
udvar felett, mint a szentek glóriája. Nagy¬ 
atyám apró, szurokszinű szemével áhítatosan 
nézte a száló madarakat . . . Mert csak a ma¬ 
darakat szerette. 

Az özvegy még a sövény mellett állott, 
mintha várna valamit 

Nagyatyám foghegyről veté oda a szót: 
- Nem jó az özvegyasszonynak annyit ál¬ 

modni, Julcsa húgom. A sok álomnak baj a 
vége. Valamelyik álom egyszer csak megvaló¬ 
s u l . . . Az asszonyok különben is bolondot 
szoktak álmodni. Hát még az özvegyasszo¬ 
nyok ! 

Macskásiné, szomszédunk és távoli atyánkfia 
nagy tisztelettel hallgatta vénséges vén nagy¬ 
atyámat. Az öregember imponált az asszo¬ 
nyoknak, mert nem adta be a derekát, mint 
általában a vén emberek szokása, még lóra 
is ült néha napján, - - igaz, hogy leszallni 
nem tudott. Az asszonyokkal úgy beszélt, 
mintha gyermekeknek tartaná őket. Sehogy 
sem vette komolyan, hogy Macskásiné fiatal, 
teltkebelű, jókedvű menyecske, a kinek olyan 
a formája, mint a mézzel teli virágé. Talán 
szent ember volt a nagyapám? Nem az, csak 
az időt tévesztette el az öregúr. Még mindig 
Majlandba képzelte magát, a hol a vértesek¬ 
nél szolgált és nem ő járt az asszonyok után, 
hanem azok jártak utána. 

Az özvegy csak nem mozdult a sövény mel¬ 
lől. A fehér kötényét babrálgatta: 

- Hát aztán honnan tudja a tekintetes úr, 
hogy mit álmodnak az asszonyok ? - - kér¬ 
dezte és a szemét tétovázva lesütötte. 

- Nézd, hogy purczlizik ! kiáltott fel 
nagyapám a bukó galambra mutatva újjávaL — 
Akárcsak valami asszony, a mikor a szerelem 
kergeti. Akkor bukfenczezik a legokosabb asz-
szony is, ha megbolondult És többnyire az 
álmoktól bolondul meg. Mert az álom a leg¬ 
jobb kerítő. 

— Az álmot is sajnálja a szegény asszonyok¬ 
tól, nagyuram, — méltatlankodott Macskásiné. 

- Nem én, - - felelt vállát vonogatva a 
nagyapám, - - de álmodjanak tisztességes dol¬ 
gokról. Álmodjanak időt, lutriszámot; álmod¬ 
janak meghaltakkal... De bezzeg, ugy-e job¬ 
ban szerettek elevenekkel álmodni, mint ha¬ 
lottakkal, hé? - - rikkantott az öreg úr. 

—• Lehet is az álomnak parancsolni, • 
mentegetődzött özvegy Macskásiné. — Az álom 
csak úgy jön. Hogy vigasztalója legyen a sze¬ 
gény asszonyoknak. 

- Jön ám, mert hívjátok, akarjátok. A leg¬ 
jobb asszony se gondol rendes dologra, a mi¬ 
kor behunyja a szemét estve, az ágyában. 
Valdd be csak, Julcsa húgom, hogy mindig 
legényekre, férfiakra gondolsz, midőn a hold 
besüt az ablakodon ? 

- Szegény jó uramra gondolok, - - felelt 
komolyan az asszony. 

- Hát persze, hogy ő rá is gondolsz, sze¬ 
gényre, hisz ott sétál fehér lepedőben a hold¬ 
világban. Jön-megy az udvaron, a míg a kakas 
el nem zavarja. De csak az eszed fele van 
ott, az egyik szemeddel látod, a másik szemed 
eleven húsból-vérből való férfiakat lát és nin¬ 
csen annyi hajad szála, a hányszor álmodban 
már vetkeztél. 

Macskásiné elmosolyodott: 
- Nem egészen úgy van az, a hogyan a 

tekintetes úr mondja. Mégse ismeri az asszo¬ 
nyokat. 

- Én ne ismerném ? — kiáltott fel az öreg 
úr. — A császárt csak tiz évig szolgáltam, de 
az asszonyokat ötven esztendeig. 

- És ha százig, akkor sem tud belőlük töb¬ 
bet, mint a gimnazista unokája. 

Nagyatyám elvörösödött: 
- Megbolondultál, Julcsa? . 
- Nem én, tekintetes uram. Csak elmon¬ 

dok valamit, a mi nem is olyan régen, — ta¬ 
lán csak az éjszaka történt 

- Aztán őszinte légy, húgom, - - monda 
az öreg úr duruzsolva, mert nagyon szerette 
az asszonyok történeteit 

Az özvegyasszony áthajolt a sövényen és 
két fehér kezét lelógatta a futóka kék virágai 
között. 

- Ez így volt, nagyuram. Este elbocsátot¬ 
tam lánczárói a Tiszát és körülnéztem árva 
udvaromon. Tyúkocskáim már elcsendesedtek 
a kocsiszínben, Pista kakasom álmában kuko-
rókolgatott és a láthatáron, kertem felett olyan 
sötétpirosak voltak a felhők, mintha a meny-
nyei juhászok épen e felhők megett rakták 
volna meg éjszakára pásztortüzüket. Lehajtot¬ 
tam a fejem és felfohászkodtam, édes jó isten-
kém, hát már most egész életemre árva le¬ 
szek? Mert nappal még csak valahogyan el¬ 
bírom a magányt. Jó szomszédaim vannak. De 
a mint jön az este, hát nagyon elszomorodom 
és mindjárt azon gondolkozom, hogy kihez is 
kellene fórjhezmenni? Megforgatom fejemben 
Pétert, megforgatom Pált. Az egyiknek a ba¬ 
jusza nagyon vastag. Az ilyen emberek vere¬ 
kedni szoktak. De még az se volna baj. Na¬ 
gyobb hibája, hogy mindig tulipiros selyem¬ 
kendő van a szivarzsebébe dugva, — pedig én 
a tulipirosat ki nem állhatom. 

Azt kérdezi, nagy jó uram, hogy Pálon mi 
kivetnivalót találok. Hát azt is megmondom, 
ha már benne vagyok az őszinteségben. 

Pálnak fagyott a füle. 
Tudom, hogy nagyuram erre is azt mondja: 

Szedte-vette, úgy se a fülét szeretik az asszo¬ 
nyok a férfiúnak, ne nézz a fülire, ha nem 
tetszik. De én már mindig csak odanézek. 
Mikor azt mondja, hogy: «drága szép angyal, 
Julianna*), hazudnék, ha nem esne jól szegény 
elhagyott szivemnek, — de aztán megint csak 
a fagyott fülét látom. 

Istenem, szegény uramnak milyen szép füle 
volt! 

- Mint a szamárnak! - dörrent közbe 
nagyapám. 

Az özvegy nem felelt, csak elhallgatott, el-
ábrándozgatott és jó darab idő múlva foly¬ 
tatta : , 

- így volt az este is. A kapum bezárva, 
tyúkocskáim elpihenve, házőrző kutyám az 
udvaron. Ilyenkor ráérek a férfiakra gondolni. 
Napközben csak akkor gondolok rájuk, ha tész¬ 
tát gyúrok. 

- Te hamis! - - vélekedett az öreg úr. 
- Hogy mind olyan a férfi, mint a tészta. 

Ügyes asszony azt gyúr belőlük, a mit akar. 
- Hát aztán, mi történt estve? Tudod, én 

korán fekszem. 
— A mint sétálgatnék hátrafont karral az 

udvaromon, a betúniákból úgy szálldosott az 
illat, mint a jószagú eső és a Vasadiék szürke 
kandúrja végigbandukolt a kerítésen^ egyszer 
csak kopogtattak a kapun. Egyszer, kétszer, 
háromszor. 

Mondtam már, hogy estve volt. 
Lábujjhegyen a kapuhoz lopóztam és kiles¬ 

tem a hasadékon. Hát uram-teremtőm, ki van 
odakünn? Senki más, mint Ferke, a lánykori 
udvarlóm, a ki még azelőtt kérte meg a ke¬ 
zem, mielőtt szegény uramat ismertem volna. 
Ferke szegény fiú volt, az anyám ajtót muta¬ 
tott neki. Most is, a mint ott állott, eleinte 
úgy láttam, hogy bizony kopottas a gúnyája. 
A haja hosszúra megnőtt és a czipője poros 
volt. De az arcza most is az a halovány, sápadt 
arcz volt, a mely lánykoromban megbabo¬ 
názott. 

Sokáig hallgattam, de aztán mégis csak 
megszólaltam. 

— Mit akar itt, Ferke? 
— Eresszen be, —• felelt, — nagyon fontos 

dolgot akarok mondani. 
— Nem lehet ón hozzám este bejönni, -

mondtam, - - mert már az asszonycselédeim 
is alusznak. Még talán a szomszédban az öreg 
tekintetes úr sem szenderedett még el. De ha 
ő aludna, akkor is ébren van Vasadi szomszéd, 
a kinek úgy jár a szeme, mint a rókáé. Kü¬ 
lönösen az én házam táját figyeli. 

•— Hát akkor mit csináljunk ? - - kérdezte 
Ferke olyan búsan, hogy megsajnáltam. 

Azt feleltem neki, hogy kerüljön a kertek 
felé. A kertemen van egy kis ajtó, a mely a 
folyóra szolgál. Lehetséges, hogy,az az ajtócska 
nyitva van, próbálja meg . . . És Ferke már 
indult is a kert alá, én meg futottam az ajtót 
kinyitni. 

(Nagyatyám olyan csodálkozó arczot vágott, 
mintha ilyesmit, vagy éhez hasonlót még soha¬ 
sem hallott volna életében.) 

- Beeresztetted? - - kérdezte elfulladva. 
- Be én, — felelt az özvegy menyecske. — 

Ferke mindig j óravaló fiú volt, lánykoromban 
is csak akkor merte megcsókolni a kezemet, 
ha csaknem a szájához nyomtam. Fordult a 
kulcs a zárban és Ferke belépett. 

Mintha útközben ruhát cserélt volna. Nem 
volt poros a czipője, de még a haja sem bog¬ 
lyas. A ruhája pedig mintha aranyos bársony¬ 
ból lett volna szabva. Finom volt az, hogy 
gyönyörűség volt megtapogatni. 

— Ej, haj: - - dörmögött nagyapó. 
— Mert az asszonyok nagyon szeretik ám, 

ha puha a ruha és jó szaga van a zsebkendő¬ 
nek ! És leültünk egymás mellé a kis kerti 
padon. 0 azt mondta, hogy mindig-mindig 
rám gondolt azóta. Idáig csak azért nem jött, 
mert azt várta, hogy majd üzenek érte, mint 
hajdanában az öreg szolgálóasszonynyal. Meg¬ 
mondtam neki, hogy én azt nem tehettem, 
.mert özvegyasszony vagyok. Megfogta a kezem 
és reám emelte halovány arczát. És csak né¬ 
zett, nézett, hogy a szivem hol a kíntól, hol 
meg a gyönyörűségtől vonaglott keservesen. 

- Hát aztán? 
- Átkarolta a nyakam, megcsókolta a szá¬ 

jam és tubiczájának nevezett. A mikor hozzám 
ért az újjával, hát olyanforma érzésem volt, 
mintha most mindjárt meg kellene halnom a 
gyönyörűségtől. Ki tudja, meddig tartott ez? 
órákig, évekig, vagy perczekig. 

Egyszerre felébredtem, a kutyám a holdat 
ugatta és az uram biztosan fehér lepedőben 
járt valahol a ház körül. De megyek is már 
a tyúkjaimat megetetni. 

Az asszony nevetve elsomfordált a sövény¬ 
től, nagyatyám pedig jó darabig dörmögött 
magában, míg ismét kedves galambjait kezdte 
figyelni. 

FALUSI HOLD. 
Tar ágak közt a falusi egén 
Napeste jöttén a hold megjelen. 

Újult karéja tündökölni kezd 
S megszépült a szegény falusi est. 

Alacsony homlokú házak fölött 
Virraszt varázsa, a bús és örök. 

S hogy nő az árny és húga, a magány, 
Mindig dicsőbbé nő az éj falán. 

Vékony karéja folyton fényesebb, 
Már glória lesz holt tetők felett. 

0 a szerelmem, vágyam csillaga, 
Az életem, az álmom ő maga. 

Szép, tünde csillag tar ágak között, 
Ott tündökölsz ma kedvesem fölött. 

Ki dús haját, mely fényeddel rokon, 
Most bontja ki a messzi balkonon. 

Juhász Gyula. 

LANDERER LAJOS. 

KÖNYVFEJEDELMEK BUDAPESTEN. 
(A világ kiadóinak nemzetközi kongresszusa.) 

Nagyjelentőségű és nemzeti kultúránkra 
messze kiható eseménye kezdődik a magyar 
könyv-, újság és zenemű- és műkiadóknak, a 
kiknek külföldi kartársai a világ minden tá¬ 
járól Budapestre gyülekeztek, hogy itt meg¬ 
tartsák a Nemzetközi Kiadói Kongresszus öt 
napra tervezett nyolczadik összejövetelét. 

Emellett az esemény mellett lehetetlen anél¬ 
kül elhaladnunk, hogy a minden kulturember 
előtt ismeretes nagyszerű múltra, mely a Guten¬ 
bergektől és az ő kortársaiktól a Sansognók, 
Riccardik és Brockhausokig vezet, legalább 
futólag vissza ne pillantsunk. 

A középkor utolsó éveiben, a mikor az em¬ 
beri szellem és tudós termékei csak a kéz¬ 
iratok lemásolása utján terjedhettek, az egész 
emberiségre világmegváltó hatást tett Guten¬ 
berg találmánya: a nyomtatható betű. 

A nagy szellemek forradalma következett el 
ezzel az új találmánnyal. 

Mátyás királyról jegyzi föl a történelem, 
hogy ő maga buzdította Karai Lászlót, a tudós 
budai prépostot, hogy hozasson Budára nyom¬ 
dászt, a kivel az akkori idők szellemi termé¬ 
keit elkészíttethessék. 

így vonult be Budára 1472-ben Velenczé-
ből Hess András és az ő kiadásában jelent 
meg 1473-ban az első nyomdatermék ha¬ 
zánkban. 

A könyvnyomtatással és ennek mérhetlen 
áldásaival együtt járt a könyvkereslet is s így 
született meg ezidőtájt a kiadó is. 1484-ben 
már tíz-tizenkét kiadó-könyvkereskedőt találunk 
Budán, íme: Feqer Tibold, Ruem György, 
Paep vagy Pap János, Kaym Orbán és a pro¬ 
testáns vallása miatt megégetett Grynaeus 
György. 

Ám a könyvkiadás őskorában hihetetlen és 
ma szinte elképzelhetetlen nehézségek árán 
született meg egy-egy könyv. Sokszor maga 
az iró, — föltéve hogy hatalmas pártfogója 
is akadt - - volt a kiadó, nyomdász, korrek¬ 
tor, könyvkötő és könyvárus egy személyben 
és jó volt, ha valamelyik nagy vásáron a ki¬ 
teregetett ponyvákra rakott könyvein túl tudott 
a d n i . . . 

Micsoda beláthatatlan távolságban van már 
mindez a mai fejlettségtől, a mikor a leg¬ 
nagyobb tömegekhez is közel férkőznek a 
sajtó termékei; a mikor gazdagnak, szegény¬ 
nek egyformán módjában áll, hogy népek sor¬ 
sáról, fejlődéséről, születéséről, vagy elpusz¬ 
tulásáról, tudományokról, művészetekről, ipar¬ 
ról, kereskedelemről, szóval egész földi létünk 
minden mozzanatáról könnyű szerrel és olcsó 
pénzért megszerezze a legszükségesebb ismere¬ 
teket. 

A mai kiadó már nem az, a ki volt a haj¬ 
dani. A nagyközönség előtt az ő munkája 
szinte az utolsó perczig rejtve marad. Csak a 
kész mű kerül az olvasó elé, pedig voltakép¬ 
pen a kiadó teszi lehetővé az irodalmi művek 
megjelenését. 

Ha a kiadó meggazdagszik, ez az ő nemzete 

EMICH GUSZTÁV. 

RÉGI MAGYAR KÖNYVKIADÓK. 

kultúrájának a fejlettsége mellett bizonyít, 
mert ott sokat olvasnak, sok könyvre van 
szükség és az ilyen országban igen nagy tö¬ 
megekben nyomathatók a könyvek, a mi vi¬ 
szont azt teszi lehetővé, hogy olcsó legyen a 
könyv. 

Ez a magyarázata annak, hogy a világ-
piaczon a legtöbb és a legolcsóbb a német, 
franczia és az angol könyv. A magyar viszo¬ 
nyok e tekintetben - - különösen az utóbbi 
időkben - lényegesen javultak, noha még 
mindig meglehetős mostohák. Nincs is az 
országban ötnél több számottevő kiadó. Ezzel 
szemben például egyedül Lipcsében több mint 
kétszáz igen tekintélyes kiadó van; Parisban, 
Berb'nben, Londonban pedig egyenként leg¬ 
alább ötven-hatvan. 

Angliában és Francziaországban sokkal ke¬ 
vesebb könyv jelenik meg, de viszont egy-egy 
művet nagyobb példánymennyiségben nyomat¬ 
nak és így olcsóbbra is szabható azoknak az ára. 

A külföldi és a magyar kiadó között a kö¬ 
zönség részéről való megbecsülés tekintetében 
is nagy a különbség. A múlt esztendőben a 
német kiadóság elhatározta, hogy megteremti 
az úgynevezett «Deutsche Bücherei»-t, a mi 
körülbelül a német nemzeti könyvtár fogalmá¬ 
nak felel meg és a melynek az a czélja, hogy 
1913 január 1-től az egész föld kerekségén 
ezentúl megjelenő német könyveket Lipcsében 
összegyűjtsék. Nem kisebb könyvmennyiséget 
jelent ez a határozat, mint évenként negyven¬ 
ötvenezer könyvet, vagyis csekély tiz esztendő 
alatt egy fél milliót. E könyvtár részére külön 
palota is épül. 

A kiadóság megbecsülésének nem jelenték¬ 
telen eseménye volt az, hogy Frigyes Ágost 
szász király tavalyi' trónbeszédében is meg¬ 
emlékezett a «Deutsche Bücherei»-rőL 

A kiadók három év előtti nemzetközi kong¬ 
resszusán Amsterdamban maga a külügyminisz¬ 
ter is megjelent és beszédet mondott, kijelent¬ 
vén Hollandiának a berni egyezményhez való 
csatlakozását. 

Hogy milyen hatalmas szervezet a kiadók 
nemzetközi kongresszusa, erről csak annyit, 
hogy annak 1896 óta élő állandó szervét, a 
Congrés International des Editeurs-t a követ¬ 
kező tizenöt nemzet kiadói egyletei alkotják: 
Németország, Ausztria, Belgium, Dánia, Spa¬ 
nyolország, Egyesült-Allamok, Francziaország, 
Anglia, Magyarország, Olaszország, Norvégia, 
HoLlarídia,Lengyelország,SL'édországéaSvájcz. 

A nemzetközi bizottság elnöke, a ki a világ 
kiadóságának az összességét képviseli és ennek 
látható feje 1896-ban a párisi kongresszuson 
Eené Fourel, »Hachette-czég egyik főnöke volt 
1897-ben Brüsszelben volt a második kong¬ 
resszus, a melyen Emilé Bruylant elnökölt. 
1899-ben Londonban: John Murray. 1901-ben 
Lipcsében: Albert Brockhaus. 1906-ban Mila¬ 
nóban: Tito RicordL 1908-ban Madridban: 
Jósé Ruiz és végül 1910-ben Amsterdamban: 
W. P. van Stockum. Az idén Budapesten meg¬ 
tartandó kongresszuson Ranschburg Viktor, az 
Athenaeum r. társulat igazgatója tölti be az el¬ 
nöki tisztet, a ki azt a legközelebbi nemzet¬ 
közi kongresszus ülésezéséig megtartja. 

HECKENAST GUSZTÁV. 

Az eddig lezajlott hét nemzetközi kongresz-
szus összesen százhatvanhárom határozatot 
hozott. A kongresszus munkájának legfontosabb 
eredménye az volt, hogy valósággá vált az 
egyes államoknak a berni egyezményhez való 
csatlakozása, a mi által megszűnt az úgy¬ 
nevezett irodalmi kalózkodásoknak a lehe¬ 
tősége. 

A nálunk most lezaljó kongresszusnak, egyik 
legkimagaslóbb eseménye és legfontosabb ered¬ 
ménye, Magyarországnak a berni egyezmény¬ 
hez való csatlakozása lesz, a mire nézve Ba¬ 
logh Jenő igazságügyminiszter tesz hivatalos 
nyilatkozatot. 

A világ legelső kiadói mind itt lesznek a 
most megkezdődő ötnapos kongresszuson. 

Tizenkét nagyfontosságú és közérdekű kér¬ 
dést vitatnak meg és megállapítható egyúttal 
az is, hogy a tárgysorozat legtöbb pontja nem¬ 
csak a kiadók, hanem az Írók és a nagyközön¬ 
ség érdekeit is szem előtt tartja. Ezek egyike 
az erkölcstelen irodalom elleni küzdelem, a 
mozik szerzőjogi kérdéseinek a rendezése, va¬ 
lamit a fordítási jogok értékesítésére szolgáló 
irodának a fölállítása. Ezek sok sérelemnek 
lesznek a megszűntétől 

A kongresszus rendezőbizottsága szórakozá¬ 
sokról is bőven gondoskodott a vendégek szá¬ 
mára. A város megtekintése automobilokon 
történik, közben meglátogatják a külföldi ki¬ 
adók a budapesti kiadó társulatokat. Az Opera¬ 
házban díszelőadás lesz a vendégek tisztele¬ 
tére, azután több csoportos kirándulás és pedig 
Visegrádra, a Tátrába, a Balaton mellé, Er¬ 
délybe és az Aldunára. 

Mindenki megkapja Magyarország illusztrált 
ismertető füzetét, egy díszes albumot Buda¬ 
pest útmutatójával, képes levelező lapokat, 
a magyar könyvkereskedelem történetét, egy 
magyaros motivumú jelvényt. A hölgyek, -
mivel a legtöbb résztvevő nejét és családja 
nőtagjait is magával hozza - - művészi kivi¬ 
telű eredeti mezőkövesdi hímzett ritikült kap¬ 
nak emlékül. 

A kongresszus fővédői tisztét József főher-
czeg vállalta el. 

A kongresszus védnökei lesznek: Lukács 
László miniszterelnök, Jankovich Béla vallás-
és közoktatásügyi, Beöthy László kereskede¬ 
lemügyi és Balogh Jenő igazságügyminiszter, 
továbbá Heltai Ferencz főpolgármester, Bárczy 
István polgármester és Berzeviczy Albert a 
Magyar Tudományos Akadémia alelnöke. A dísz-
elnökök között ott van Rákosi Jenő, Matle-
kovits Sándor, dr. Giesswein Sándor, Lánczy 
Leó és Heinrich Gusztáv. A kongresszust szer¬ 
vező bizottság élén, mint ügyvivő elnök Ransch¬ 
burg Viktor, az Athenaeum egyik igazgatója 
áll. Elnöktársai: Wolfner József a Singer és 
Wolfner-czég főnöke, Gárdos Alfréd a Frank¬ 
lin-Társulat igazgatója, Erdősi Károly a Szent-
István társulat vezérigazgatója, Benkő Gyula 
a könyvkereskedők egyesületének elnöke, Méry 
Béla a zenemű kiadók egyesületének elnöke 
és Zilahy Simon a "Budapesti Hírlapi) igaz¬ 
gatója. 

A kongresszus munkája az Akadémia dísz¬ 
termében folyik le. Polgár Géza 

\ 



VIKTÓRIA LUJZA HERCZEGNŐ, A MENYASSZONY ÉS VŐLEGÉNYE, ERNŐ ÁGOST CUMBERLANDI HERCZEG. 

AZ ANGOL KIRÁLY ÉS A NÉMET CSÁSZÁR. 

A B E R L I N I F E J E D E L M I NÁSZ NAPJAIBÓL. - Willinger fényképei. 

l 

AZ ANGOL KIRÁLYNÉ ÉS A NÉMET CSÁSZÁRNÉ. 

AZ OROSZ CZÁR ÉS A NÉMET CSÁSZÁR. 

A BERLINI FEJEDELMI NÁSZ NAPJAIBÓL- - Willinger fényképei. 



ggiM. 1913. 60. 

43ú 

ARANY JÁNOS FEJE. 
Aranynak ezt az arczképét egy debreczeni 

antikváriusnál találtam meg, véletlenül. Kisebb 
költeményeinek 1872-iki kiadása elébe volt be¬ 
ragasztva. Nem tudom, van-e még mása vala¬ 
hol ; nekem ismeretlen volt egészen. Sem az 
életrajzírói, sem az irodalomtörténetek nem 
közlik ezt a fényképét, pedig nagyon jellemző 
Arany Jánosra mindenképen. 

Ez a kép valószínűleg a GU-aw évek végéről 
való, mikor már Buda Halála is készen volt, 
Arany Juliska is meghalt, a Hamlet fordítása 
is megjelent. Szóval a pályája deléről alko¬ 
nyulóra hajló költőnek már testileg-lelkileg meg¬ 
tört képét mutatja. Mennyi szomorúság, mennyi 
bánat, mennyi elzárt keserűség sír le erről a 
megnemesedett magyar paraszt fejről! Ha jól 
szemügyre vesszük ezt a tipikusan alföldi ko¬ 
ponyát, azt látjuk, hogy egy szántóvetö értel¬ 
mes paraszt fejétől alig különbözik. Ez a ki¬ 
ugró szemöldök, ez a kiálló pofacsont, ez a 
tömzsi orr, ez a nagy, erős fül, az a hatal¬ 
mas állkapocs : mind a szalontai, vagy bihari 
parasztok tipikus jelölője. Még az aránylag 
kicsiny és mélyenfekvő szemek is arra az ősi 
forrásra utalnak, a honnan vérbelileg is vette 
Arany emberi, költői4 jellemének minden ki¬ 
tűnő sajátosságát: a magyar parasztságra. 
Csak a homlokán dereng valami úri fény; őzt 
a nemesiséget emeli a koszorúzó barna haj, 
a mely a Petőfi rajzán még talpon áll, egész 
híven a fiatalság hevesebb idejéhez; itt pedig 
átfekszi lágyan a széles koponyát, lehajlik, mint 
az érett vetés. 

De a faji vonások mellett érdekes egyéni 
titkokat is árul el ez a kép. Aranyt úgy is¬ 
merjük, mint éles megfigyelőt. Tessék meg¬ 
nézni ezeket a szép fekvésű szemeket: szinte 
a résenállás helyzetében ragyognak. Mert az 
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ARANY JÁNOS KIADATLAN ARCZKÉPE. 

Arany szeme ragyog. A szemöldökök között 
függőlegesen húzódó ráncz is a tekintetét akár 
külsőleg, akár belső lelki módon, egy pontra 
feszítő embernek jellemző vonása. De a sze¬ 
mek erőszakos összehúzása, a szemhéjaknak 
lehető szűk nyilasig való összezárása: mást 
is magyaráz; elárulja & rövidlátó, rósz szemű 
Aranyt. A rövidlátó emberek, ha távolabbra 
néznek, ezen a képen is látható szemigazítás¬ 
sal, beállítással próbálnak segíteni magukon. 

A fej egy kicsit előrenyaklik. mint öregedő 
embereknél szokott. Bizony, Arany itt már túl 
van az ötvenen. A kissé görnyedt hát, a kicsit 
előreálló vállak; a sokat ülő és sokat Írásra 
görnyedő embernek tipikus testállása. De az 
egész arcznak mélységes szomorúságát az alsó 
rész adja meg: ez a búsan összezárt száj : olyan, 
mint egy leszegezett koporsó, a mely néma-
ságával beszél és végtelen fájdalmakról beszél. 
A lehajló bajusz: mint két csüggedt madár¬ 
szárny, úgy hull alá. «0h neked már fáj a 
l)ú is, 'az°öröm is fáj neked, bánt az árnyék, 
a derű is, bánt az édes, keserű is, mint a 
szegény beteget.» Ez az igazi Arany. 

Aranynak egész művészete az éles és pon¬ 
tos megfigyelésből nő ki. Képzeletének mun¬ 
kái a ebből következtetve: plasztikus, szobor¬ 
szérű. Nem festői, mint a lelke belső világá¬ 
ból merítő s csak onnan merítő Vörösmartyé. 
Aranynak a mondatai, mondásai, jelenetei, 
alakjai: relief-szerüek, vagy egészen szobor-
szerüek. Művészetének ez a fősajátsága mint¬ 
egy visszaverődik reá, az emberre, külsőképen : 
A'rany feje kitűnő mintázni való fej. Plaszti¬ 
kus, szoborszerű. Haja elrendezése, homloka 
szelid hajlása, erős szemöldök- és arczcsontja, 
hatalmas álla, szomorúfűz lombjaként lehulló 
bajusza: mind érczbeönteni való. Ez után a 
fényképe után' hűséges fejszobrát lehetne meg¬ 
mintázni. Ez a kép nem hazudik, nem pózol; 
Arany Jánost mindig ilyennek képzeltem el, 
azért tett rám ez az arczképe döbbenetes ha¬ 
tást. Petőfinek is próbáltam forgalomba hozni 
ránk maradt leghívebb képét a Petőfi képze¬ 
lete ez. könyvemben; szeretném, ha Arany 
Jánosnak eljövendő életrajzirója, vagy akár 
maga Eiedl Frigyes is, legmélyebb analizálója, 
ezt az arczképét fogadná el tipikus Arany-kép¬ 
nek és vinné be a köztudatba. 

Oláh Gábor. 
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A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM. 
Franczia regény. (Folytatón.) 

Ugyanaznap éjjel. Vidáman gingallózik végig 
a parkon a harangszó, a kastély szokatlan moz¬ 
galmasságtól hangos. Winifred kiöltözködve lép 
be hozzám. Készen vagyok én is, lemegyünk. 
A hallban a rokonság és a szomszédoknak meg¬ 
hívott gyülekezete vár. Belépek fehér ruhám¬ 
ban. Guildford szeme nyugtalanságot árul el. 
Hozzám lép: 

- Talán beteg Christiane? 
— Nem, miért? 

- Annyira sápadt. 
- Csak a meghatottságtól. 

Megrázza kezemet. Edward is megjelenik, a 
kápolnába indulunk. 

Ott hiába akartam imádkozni, gondolataim 
nem engedték. 

A szertartás után visszatértünk a kastélyba, 
de a sok banális szerencsekivánat és a lunch-
csel való gépies foglalkozás sem tudott meren¬ 
gésemből felrázni. Hogy kissé összeszedjem ma¬ 
gam, elbújok a hallban a pálmák közé, hó] ki 
akarom verni fejemből zavarodottságom Köze¬ 
lemben sógorom és lord Standigate foglalnak 
helyet, beszélgetnek és nem is sejtik közelsé¬ 
gemet. 

- Igen, Herbert, végre összeházasodtak. Azt 
hiszi, hogy Edward fel fogja ismerni felesége 
bonyolult lelkét? Ebből a jómodorú, tartóz¬ 
kodó, nyugodtan mozgó leányból, leigázó érzé-
kiség árad. 

- Igaza van - - nagyon csábító teremtés, 
mert a maga nagy egyszerűségével, előkelősé¬ 
gével asszonyoknál ritka fölényt tud egyesíteni. 
Edward boldog lehet, hogy ilyen szép nő sze¬ 
reti. 

- Ebben igaza van. Csakhogy ő hideg ter¬ 
mészetű, meg fogja-e érteni, hogy ezalatt az 
okosság, tartózkodás és finomság alatt mégis 
csak szenvedélyesség rejtőzik, úgy fogja-e sze¬ 
retni, a hogy ezt Christiane megkívánja? Ed¬ 
ward inkább a cselekvés embere, mint a gon¬ 
dolkozásé ; rá fog-e jönni, hogy nejének életé¬ 
ben a legfontosabb a szerelem legyen? Atyja is 
szenvedélyes természetű volt, sőt csélcsap is, a 
mi keserves gyötrelmeket okozott Christiane 
finom lelkű, törékeny édesanyjának. Eégi his¬ 

tória ez Herbert! Visszaemlékezésem nekem is 

fájó sebeimet szakítja fel, mert szegény asszony 
bánatában halt meg. Nérans derék jó ember 
volt különben, de . . . 

Fátyol borult szememre, de annyi erőm volt 
még, hogy felkeljek és Winifred felé induljak, 
a ki pár lépésnyire Surrey herczeggel csevegett. 
Hirtelen cserben hagytak idegeim, elájultam, 
élesztgettek. Hirtelen rosszullétemet fáradtsá¬ 
gommal mentegettem, könnyek fojtogattak; 
szobámba bocsátanak, Winnie elkísér, meg¬ 
kérem, hogy hagyjon magamra. Ekkor már 
nem tudok tovább uralkodni magamon: gör¬ 
csösen, fuldokolva zokogni kezdek, de végre is 
sirva elalszom. 

Lord Surrey nem akart beleegyezni, hogy 
még ma Londonba utazzunk. Attól félt, hogy 
az úton'még jobban megbetegszem. Ezt akkor 
tudtam meg, midőn lethargikus álmomból öt 
óratájt'felébresztettek. Lady Eichmond és Ed¬ 
ward ültek mellettem. Felkeltem és rendbe 
szedtem ruhámat. A nagymama nemsokára 
magunkra hagyott. Miután kikisértem az ajtóig, 
az ablakhoz mentem és izzó homlokomat az 
üveghez szorítottam. Edward hozzám lépett a 
félhomályban, karját derekamra fonta. 

- Édes szerelmem! 

Midőn a gong megszólalt, hogy a dinnerhez 
hívjon, csak Edward ment le, mert én a világ¬ 
kincséért sem akartam szégyenkezésemben vele 
menni. 

íme, egyedül maradtam fehér ruhámban, de 
nem is vetkőzöm le addig, míg vacsorámat fel 
nem hozzák. Megvacsoráltam és elsötétítettem 
szobámat. A csendes'éjszakában megnyugodni 
kezdek. A kitárt ablakon át lebámulok az éjbe; 
feljön a hold, érczes fénye megvillan ruhám 
selymes ránczain. Kint zúgnak a fagallyak, a 
mint a dombokról kelő szélben hajladoznak. 
Milyen sejtelmes ez az éjszaka, mily boldog¬ 
ságot lehellő! Csak egy érzésem van ébren: 
várom öt. Várom Edwardot, be kell vallanom, 
hogy megborzongva, sóvárogva várom ölelését. 

Lépéseket hallok, valaki parancsolgat; hogyan 
feldobog a szivem és hogyan elszorul! Ez ő. 
0 volt az, csakhogy lady Bichmond és Wini¬ 
fred kíséretében. Milyen rosszul esett nekem, 
hogy megtörték sóvárgáaom varázsát, hogy 

segítségemre akartak lenni és meg voltak győ¬ 
ződve, hogy voltak is. 

— Bosszul van, Christiane ? Vallja csak be 
a vén nagymamának, gyermekem. Azt akartam, 
hogy Edwarddal kettesben vacsorázzanak, de 
Diana nem egyezett bele. Edward már jó ideje, 
hogy meg akart szökni közülünk, de ezt sem 
engedte, mert illetlenségnek tartotta. De úgy 
tíz óra tájban én meg Winnie ez a kis illetlen 
menyasszony, összebeszéltünk, álmosságot te¬ 
tettünk és csak úgy véletlenségből ezt a fiút 
kértem meg, hogy szobámig támogasson, így 
kerültünk végre ide. Most pedig, Christiane, jó 
éjszakát kicsikém. Átölelt és szivére szorított. 
Edward gyengéden homlokon csókolt és ő is 
eltávozott velük. 

Mary jött be most, kit Winnie küldött, hogy 
levetkőzni segítsen. Épen el akartam küldeni, 
hogy nincsen szükségem segítségére, midőn ko¬ 
pogtatás hallatszott az ajtón. 

Edward hangja szólt kívülről. 
- Szabad bejönnöm? 
- Nem ! Mary vetkőztet. 

— Bocsánat! Jó éjszakát. 
- Milady ne távozzak? 

Szégyenkezve tartóztatom. Végre is elbocsá-
tom, miután átöltöztem éjszakára. Ismét ko¬ 
pogtat valaki: a férjem volt. 

Április -1%. 
Csak három óra tájban hagytuk el tegnap 

Acldingtont, mert délelőtt kétszer is elájultam. 
Edward nagyon jó és gyengéd volt hozzám, 
mert magamagát okozta rosszullétemért. Nem, 
szegény kedvesem! nem tud engem oly túlsá¬ 
gosan szeretni, hogy megszabadítson az ajka 
a másik csókjának tüzétől, nem tudja elfeled¬ 
tetni a másiknak emlékét. 

Későn érkeztünk meg Londonba. Míg Ed¬ 
ward végigjárta az egész házat, szobámba men¬ 
tem, hol nagy rémületemre ágyamon egy vér-
szinű virágból kötött csokrot találtam. Ez csak 
Closeburntól származhatott. Idetétette, mintha 
el akarná tiltani, hogy férjemet szeressem, 
mintha csak önmagának akarna biztosítani. 

Oh, mily rettenetes volt is a csókja! Hiába 
minden ellenkezésem, örökre az övé lettem. 
Hát nem fogja más csók kiirtani az övének 
emlékét ? 

Térdre estem az ágy előtt, és mámoros aj¬ 
kamra szorítottam ezt az átkozott és mégis 

szeretett csokrot. A friss virágkelyhekbe szeret¬ 
tem volna ölni ajkam forróságát, harmatot 
szürcsölni belőlük. Midőn Edwardot jönni hal¬ 
lottam, reszketve álltam fel és nyakába borul¬ 
tam. Oh, megszentsógtelenítüttem e virágokat, 
de mégsem tudtam férjem csókjában örömöt 
találni! 

Április Í4. 
Ma reggel csak úgy véletlenül megkérdeztem 

Deboraht: 
— Ugyan ki hozta ide azt a virágcsokrot, a 

mit megérkezésünk napján ágyamon találtam ? 
— Egy inas, a ki esküvőjük délutánján jött 

ide. Timothy, őméltósága szolgája, épen elment 
hazulról. A konyhában voltam, midőn csönget¬ 
tek és a hogy ajtót nyitottam, egy kis groom 
szólított meg az Evangélium szavaival: ((Hall¬ 
gass meg lányom, és törekedjél megérteni.)) 
Ezeket a virágokat úrnődnek férje bízza rád, 
hogy titokban felesége ágyára helyezd. Megér¬ 
tettél lányom? Milady ágyára. Ha akárki is 
megkérdezné, bárki legyen is az a világon, azt 
kell felelned, hogy te tetted oda. Nehogy vala¬ 
miképen vizbe állítsad, a helyett, hogy az ágyra 
teszed. Én teljességgel meg is értettem a dol¬ 
got. Hát hiszen nem is volt azon semmi cso¬ 
dálkozni való, hogy a mi lordunk a felesége 
ágyát fel akarja díszíteni. Igaz, hogy falusi 
lány létemre erről még nem igen hallottam, 
de hát az uraknak más a szokása mint a falu¬ 
siaknak. 

Szegény, csacska lány, beszélhetsz felőlem 
akármit, az én gondolataim jaj be messze jár¬ 
nak, míg te szaporán tovább fecsegsz. 

Április 18. 
Törekszem elfeledni álmaimat, és ez félig-

meddig sikerül is, míg házidolgaimmal foglal¬ 
kozom. Képzeletemben egész regényt szövök a 
boldogságról, melynek Edward és én osztályo¬ 
sai lehetnénk. 

Április 22. 
Megkértem uramat, hogy sűrűbben vegyünk 

részt a társaséletben. Meglepődött és kémlelő 
szemmel, keményen nézett reám. 

- Nem azért, Edward, mintha nem szeret¬ 
ném a magányosságot, de ön ritkán van ott¬ 
hon, és a míg szolgálatban van, mennyi órám 
üresen marad. Aztán meg minden oly szokat¬ 
lan és új nekem a mi otthonunkban. Egyéb 
dolgom sincsen, mint virágokkal bíbelődni, a 
míg várakozásban múlnak óráim, én pedig 
sokkal több tennivalót szoktam meg! 

- Unatkozik? 
- Épenséggel nem, de hogy jól erezzem 

magam, el kell halmoztatnom mindenféle köte¬ 
lességgel. Jusson csak eszébe, hogy mennyire 
ki volt töltve az időm Addingtonban. Leczke-
órák Winnievel, séták lady Bichmonddal, fel-
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olvasások, házvezetői gondok, vadászatok, spor¬ 
tolás, és miegyébb. Jó férj létére engedelmes¬ 
kedjék az egyszer, egyszer — ez még nem je¬ 
lenti, hogy mindig. 

— Egyszer? — én örökkön engedek. 
- De vannak órák, melyekben mégis csak 

ön az úr, s nem ezek a legszebb óráink! 
— Úgy hát a kölcsönösség elvére hivat¬ 

kozik? 
- Igen. 

Elnevette magát és kitárta karját, mire én 
vigan megöleltem. Istenem mégis csak sok ifjú¬ 
ság van még bennem, hogy lelki hányódásaim 
közepette is ilyen édes órákat tudok magam¬ 
nak szerezni. 

Április Q9. 
A látogatások és fogadások, melyektől szóra¬ 

kozást reméltem, a helyett hogy mulattatná¬ 
nak, csak kimerítenek, sokkal több könnyelmű¬ 
ség kellene ahhoz, hogy egyik szalonról a má¬ 
sikra örömest siessek hírt hordani. 

Olvasásba temetkezem. Az irók lázas képze¬ 
lete megkap, lázba ejti idegeimet és írásra ösz¬ 
tökél. Mily balgaság, mily hóbort! íráshoz nem¬ 
csak szeszély, hanem tehetség és kitartás is 
kell, puszta izgatottságból még nem születnek 
könyvek. 

Hogy tudnék megszabadulni önmagámtól? 
Hát csak refleksziókra van tehetségem ? 
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Május 2. 
Egyformán múlnak napjaim. Üres órák, me¬ 

lyeket ki nem töltenek a városban tett kirán¬ 
dulások, sem a múzeumok, sem a szegények 
városrészeiben űzött jótékonykodásom. Lázas 
várakozásokra kimerültségek következnek, me¬ 
lyek tompa halluczinácziókkal gyötörnek. Rá¬ 
jöttem, hogy azok közé tartozom, kiknek min¬ 
denét jelenti a gyöngédség, a kik számára csak 
a szerelemből fakadnak az élet örömei. A sze¬ 
relem az én bűnöm. 

Némelyik estén éles fájdalom fojtogat szo¬ 
bámban. Ha Edward ilyenkor belép, reménység 
fog el és azt hiszem, hogy utána sóvárogtam. 
De ha felébredek reggel, a seb csak ott vérzik 
szivemben. Ekkor fülébe szeretném kiáltani, 
hogy csókjai és beczézgetése keltette gyengéd¬ 
ségem, mely boldoggá teszi, csak hazugság, 
hogy ezt a szerelmes mámort nem ő, hanem 
zűrzavaros emlékeim keltik fel. 

De nem beszélek. Hallgatásom hazug, eszem¬ 
járása tettető. 

Szegény Edward! Hatalmadban vagyok és 
mégsem vagyok a tied, ölelésed nem hagy nyo¬ 
mot a lelkembem! 

Május 4. 
Surreyék megjöttek Londonba. Örültem, hogy 

viszontláthatom Winifredet, lady Bichmondot 
és az öreg herczeget. A saison megkezdődött. 
Kicsike kis, drága sógornőm magával ragad a 
nagyvilági élet forgatagába. Boldogan közli, 
hogy júliusban lesz az esküvője, de még az¬ 
előtt bemutatnak kettőnket az udvarnál. Szeret¬ 
nék belekapaszkodni a boldogság e foszlányaiba 
és elkábulni attól a sovány hiúságtól, hogy 
sikerült társadalmi helyzetemet visszaszerez-
pem. Hiába kísérlem meg ezt a lelki gyógy¬ 
kezelést, túlságosan öntudatos és független gon¬ 
dolkodású vagyok. Lázasan futkosunk délutá¬ 
nonként, hogy Winnie kelengyéjét rendbe hoz¬ 
zuk. Hat óra tájban körülkocsizunk a Hyde-
Parkban, köszönünk ismerőseinknek, kiket a 
bérleti napokon mindig ott találunk este a 
Covent Gardenben, hol Surreyéknek páholyuk 
van, úgy, hogy kitanulhatom a West End pat-
ricziusainak családfáját. Háromszorosan bol¬ 
dogok azok, kik a góthai almanachból merítik 
szórakozásaikat. Hintóink ismerőseink hintói-
val kereszteződik, mosolyokat, üdvözléseket vál¬ 
tunk. Szellemeskedünk néhány lánynyal, ki sze¬ 
rényen és unottan ül anyja oldalán a sétaút 
vas karosszékein. Talán még irigyelnek is sze¬ 
génykék. 

Fülembe cseng Winnie csacsogása, de nem 
űzi el gondolataimat. 

Nézze csak Nane, hogy lord Francis 
Houghton mint ügyeskedik, csakhogy belejus¬ 
son fogatjával a mellettünk haladó kocsisorba. 
A mióta önt meglátta kedvesem, lady Warton 
estélyén, nem szűnik meg a csodaszép lady 
Stanleyt emlegetni. 

- Honnét tudja? Alig emlékszem rá, hogy 
valaha is láttam őt! 

- Nem is önről, de ő róla beszélek. De 
nézze csak, hogy ágaskodnak a lovai, még va-
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lami balesetet fog okozni, nézze, hogy keresz¬ 
tezte Goldschildék, a bankárak fogatát! 

- Mily gyerekeskedés ez "Winnie, szegény 
fiú hiába fecséreli az idejét, ha így akarja figyel¬ 
memet felkelteni, de nem iá hiszem, hogy miat¬ 
tam forakodott előre. 

- De én nagyon is bizonyos vagyok benne, 
mert a Carlton Clubban kijelentette William-
nak, hogy bámulója. De lám nem is mondtam 
még, mert oly friss keletű dolog, hogy William 
megjött Skócziából és tegnap nálunk ebédelt. 
Arról is megfeledkeztem, hogy megmutassam 
ezt a csinos karpereczet, melyet gyémántokba 
foglaltan hazája kövei díszítenek. Úgy-e bájos ? 

- Igen — bájos. 
Tehát megérkezett. Bármely pillanatban ta-

lálkozhatom vele, ha Winifredet hazakisérem. 
Hogy is kerülhetném ki! 

Ettől való féltemben, a mikor kiszálltunk a 
kocsiból és a palota előcsarnokában elbúcsúz¬ 
tam Winnietől, a helyett, hogy szokott látoga¬ 
tásomra indultam volna lady Richmondhoz, 
anyósomnál jelentettem be magamat. Épen oly 
fagyosan fogadott, mint rendesen. 

- Miről kivan velem beszélni lady Stanley ? 
• Lord Closeburnról. Megtudtam, hogy 

visszatért és ezért kérem, hogy segítségemre 
legyen jóindulatával, ha ki akarom kerülni a 
vele való találkozást. 

- Ez meglepő kívánság. Az ön kénye-ked¬ 
vére nem távolíthatom el lányom vőlegényét. 

— Nem is ezt kérem, hanem csak annyit, 
hogy minket más időben szíveskedjek fogadni, 
mint őt 

- Ez lehetetlen. Mit gondolna a világ, ha 
észrevenné, hogy Edward fiam hiányzik azok¬ 
ról az ünnepségekről, melyeket húga házas¬ 
ságának örömére rendezek. Végtére is azt hi¬ 
szem, hogy túlozza e találkozás jelentőségét, 
jó ideje már, hogy Williamnek ön eszébe sem 
jut, bevallotta azt nekem, hogy e szeszélye már 
eloszlott. Nem oly makacsul korlátolt, mint Ed¬ 
ward, hogy csúnya balgaságokat kövessen el. 
Feledje el ön is. mint Closebnrn ezt a jelen¬ 
téktelen flirtöt. E hónap tizenkettedikén nagy 
ebédet adunk, melyen az angol arisztokráczia 

JVA.SÁBNAPI ÚJSÁG. 439 

egy jó része részt vesz és én megkívánom, hogy 
ön is megjelenjék. El akarok oszlatni holmi 
mende-mondát, a mely családunkra kellemet¬ 
len és már a királynő ő fensége fülébe îs el¬ 
jutott. 

- Micsoda mende-mondát? 
- Hogy kisebbik fiam holmi nevelőnőt vett 

el. Ezért kell az ön megjelenésének czáfolatul 
szolgálnia. 

- Köszönöm - - dadogtam meglepetésem¬ 
ben, de sértődötten és megzavarodva, hogy be¬ 
szélgetésünk ily váratlan irányba terelődött. 

- Nem szükséges. Csak családom érdekében 
kívánom bemutatkozását. Szerencsére, ön csinos 
és szintén arisztokrata. Bizony e nélkül túlsá¬ 
gosan keserű volna e pohár. Befejezésül pedig 
nyugodjon bele abba, hogy teljesen közömbös 
lett William Closeburnnak. 

Kimondhatatlanul sértően szótagolta utolsó 
szavait és felkelt. Köszöntöttem és eltávoztam, 
de annyira kijöttem a sodromból, hogy nem 
volt bátorságom a nagymamát is meglátogatni. 
Kábultan szálltam be Winnie kocsijába, mely 
az udvaron várt. 

A türelmetlen lovak horkantása is felizga¬ 
tott, úgy érkezem haza, hogy sehogysem tudom 
kibogozni gondolataim csomójából a kezdet 
fonalát. Csöngetésemre Tim nyit ajtót, a ki be-
léptemkor figyelmeztet : 

- Azt hiszem, be kell jelentenem, hogy lord 
Stanleynél lord Closeburn van látogatóban. 

Ha lábamhoz a villám csapott volna le, ak¬ 
kor sem rémültem volna meg ennyire! Hebeg¬ 
tem: «Istenem! mit csinálhatunk?!) Tim azt 
hitte, hogy őt kérdem és így felelt: 

- Akármilyen tisztelettel tartozom is fel¬ 
jebbvalóimnak és önnek is milady, azt hiszem, 
hogy kezdetben nagyon kimértek voltak egy¬ 
máshoz. Aztán haragra gerjedtek, sőt merem 
mondani, hogy veszekedő szavak zaját is hal¬ 
lottam, ugyanis, milady megbocsátja, hogy a 
hallban közelben maradtam, mert uramnak 
hátha segítségére kellett volna sietnem. De az 
urak elcsendesedtek. Csöngetés hallatszott, mire 
oly fejvesztve siettem a szobába, hogy ő méltó-
ságáék elnevették magukat és uram ezt mondta: 

«Az Isten szerelmére, Tim vetkőzze már le ka-
szárnyai szokásait, nevelődjék kissé! Adjon gyu¬ 
fát, lám sohasem tölti meg ezt a gyufatartót! 
f ő méltóságáék már úgy viselkedtek ekkor, 
mintha soha másra sem gondoltak volna, mint¬ 
hogy rágyújtsanak a szájukban forgatott szi¬ 
varra. De, hogy védekezzem a kaszárnyái visel¬ 
kedés vádja ellen . . . 

Jól van — jól, Tim. Derék legény, majd én 
rendbe hozom ezt a dolgot, ki fogom menteni. 
Hozzáláthat a dolgához. 

Izgatottan megyek fel szobámba. Mi történt? 
Mit jelent Closeburn e lépése? Miután kissé el¬ 
múlt felindulásom, nyugodtabb viselkedést öl¬ 
tök magamra úgy, hogy majdnem közömbös 
arczczal fogadom Edwardot, midőn meglátogat. 

- Cbristiane, tudja-e, hogy e perczig kivel 
voltam együtt? 

- Tim megmondta. 
— És tudja-e, mit beszélt nekem imént Clo¬ 

seburn? Körülbelül ilyesfélét: «Maholnap só¬ 
gorok leszünk, ezért hajlandó-e a köztünk le¬ 
játszódott kellemetlen eseményt elfelejteni, ha 
most bocsánatot kérek? 

- Mit felelt? 
Oh, hogy fellángolt a szeme kérdésemre! 
- Feleljen, hamar! 
- Noshát, kezdetben nemet mondtam. Ki¬ 

jelentettem, hogy nemcsak jegyesem miatt, de 
húgom miatt is sértve kell, hogy erezzem ma¬ 
gamat, mert-ez a hirtelen eljegyzés az én sze¬ 
memben húgomra épen oly megalázó, mint az 
ön bántálmaztatása. Az, hogy mindez titok 
maradt, nem enyhíti a dolgot. Keményen, sér¬ 
tően beszéltem úgy, hogy legalább ezt az elég¬ 
tételt megszereztem magamnak. Erre ezt felelte : 
«Úgy hát fel kell bontanom az eljegyzést, mert 
ilyen gyűlölködéssel nem lehetünk egy család¬ 
nak tagjai.»Ekkor meghökkentem, mert eszembe 
jutott, hogy mily nagy fájdalmat okozna ez 
Winmenek. Closeburn észrevette zavarodott¬ 
ságomat és ékesszólóan elhitetni törekedett vé¬ 
lem azt, hogy azt az egy csókot csak holmi 
pillanatnyi elmezavarnak szabad tulajdoníta¬ 
nom. Végre is megigértem, hogy felejteni fo¬ 
gok és így, ha bensőmben nem is leszek nyu-
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godt, higgadtan fogok vele szemben viselkedni, 
ha találkozunk. 

Edward karját mellén összefonva a kandalló¬ 
hoz támaszkodva beszélt. Closeburn látogatása 
épen akkor érte, midőn a kaszárnyából meg¬ 
jött, úgy hogy nem volt ideje átöltözködni. 
Vájjon a gárdisták vörös egyenruhájáról verő¬ 
dött-e vörös visszfény arczára vagy pedig a fel¬ 
indulástól pirult ki ennyire? 

- Christiane, — édes kis birám, jól csele¬ 
kedtem-e ? 

Nem jól — de másként hogyan cseleked¬ 
hetett volna jobban? 

Átölelt én szívvel lélekkel megölelt. Keblére 
rejtettem fejemet, hogy meg ne lássa aggodal¬ 
mamat, melyet a közelgő találkozás miatt 
erezek. 

A/fi/if* ,r>. 
Megkaptuk az eljegyzési ebédre szóló meg¬ 

hívást. Hét nap múlva szembenállók Close-
burnnal. 

El vagyok ernyedve. Reggel óta nyugodt eső 
szitái, hideg finom cseppű eső. Szemben állani 
ezzel az emberrel most, midőn már asszony 
vagyok még szégyenletesebb, még idegesítöbb. 
Mily éles fajdalom nyilait szivembe, midőn 
Edward az este mellém telepedett, karját dere¬ 
kamra fonta és így szólt: 

- Kicsikém, mintha valami még aludna a 
szivében, be szívesen felkelteném azt. Lesz-e 
ehhez jótevő hatalmam? 

Nem feleltem. Nem, Edward nem fogja ezt 
elérni, ezt a valamit valaki más oltotta belém, 
kinek átkos emléke köztem és férjem közt le¬ 
beg és ezt az átkozott és fájdalmas chimérát 
nekem még titkolnom is kell. 

Ezt a napot lady Richmondnál töltöttem, ki¬ 
vel az időt addingtoni nappá tettük: azaz elő¬ 
ször egy kis felolvasás, aztán rövid kerti séta, 
beszélgetés a szalonban, ő a karosszékben ülve, 
én egy kis zsámolyon lábainál. 

- Látja, Christiane, ezek az árnyas fák a 
kertben már születésemkor is itt állottak. Sze¬ 
retem őket, mert sok mindenfélét az eszembe 
juttatnak. Midőn a lányomnak ajándékoztam 
ezt a palotát, melyben az egyik emeletet ma¬ 
gamnak tartottam meg, kikötöttem, hogy a 
földszinten semmit sem szabad átalakítani. 
Felejthetetlen órákat töltöttem ott. Mosolyog 
kicsikém, de az öreg lady nem szégyenli beval¬ 
lani, hogy ott minden szerelmes ifjúságára em¬ 
lékezteti őt. Minden esztendőben megifjódnak 
öreg éveim rügy fakarfáskor. Ezeknek a fáknak 
levelén legédesebb emlékeim reszketnek, a galy-
lyak koppanását megérti lelkem, csak nekik 
köszönhetem itt, hogy utolsó napjaimat fiatal¬ 
ságom örömét érezve tudom leélni. Christiane, 
vannak futó szerelmek, de vannak mélyen a 
szívbe vésődök is, melyek halálig tartanak, így 
szerettem én az uramat és azt hiszem, hogy ön 
hozzám hasonlít. De lássa, vallja be nekem 
mért oly gyakran szomorú? Aggódni kezdek e 
miatt! 

íme mindenki figyelmeztet sebemre, mintha 
szövetkeztek volna elhatározásom ellen küz¬ 
deni. Szegény nagymama nem is sejti, hogy él 
bennem ilyen fajta szerelem, még akaratom el¬ 
lenére is. Megremegtem beszédjére, hátha fel¬ 
találja fedezni fájdalmam okát, de az öreg asz-
szony nem soká követte találgatásának fonalát, 
hanem a maga emlékezéseibe merült. Csapongó 
gondolkozásával megkérdezett aztán: 

- Szép lesz-e Christiane a fogadtatáson? 
— Menyasszonyi ruhámat öltöm fel, de ki-

vágottan. 
- És . . . 
- Nincs tovább. Ne feledje nagymama, hogy 

Herberthez, önhöz, vagy egyáltalában Surreyék-
hez képest mi szegények vagvunk. Okosan kell 
viselkednem, mert különben Eddie, a pénzügy¬ 
miniszterem, megharagszik. 

- Nem fogja merészelni Hát sem csipkék, 
sem virágok? 

- Pármai ibolyával szerettem volna ruhá¬ 
mat díszíteni, de a virágkereskedő húsz shillin¬ 
get kér érte, ezt pedig könnyelműség volna 
megadni. Gyöngysorom is a nyakamon lesz. 
Azt hiszi, hogy nem leszek elég szép? 

- Ez nem aggaszt. Az irigységtől nem egy 
elegáns nő úgyis meg fog halni . . . 

- Ki emlegeti a halált? E szavakkal lép be 
Edward. 

- Jó napot, nagymama jó napot Christiane ! 
Lady Richmond szabad-e feleségemet megcsó¬ 
kolnom az ön jelenlétében? 

- Csak csókolja meg Edward, talán beczéz-
getése felrázza őt kissé. Hiába néznek mind¬ 
ketten meglepetten reám, még nem beszélek 
félre, csak átlátok rajta. Ez a kicsike bánatos, 
sok keserűségen eselt át, de most, midőn már 
boldog lehetne, nincs elég ereje, hogy igazán 
örüljön boldogságának. Olyanfajta dolgok felől 
álmodozik, melyeket a valóság nem tud nyúj¬ 
tani. Edward fiam, legyen gyöngéd hozzá, mert 
csakis az ön gyöngédségétől gyógyulhat meg 
ez a sebzett lélek. Egy pillanatra megyek csak 
ki -- várjanak meg, visszajövök. 

Kiment. 
Edward meghökkenve hallgatta végig lady 

Richmond beszédét. Érzem, hogy férjem szeme 
hogyan keresi a tekintetemet, hogy kiolvassa 
gondolataimat. Görcsös mosolygás ül ki ajkamra, 
halántékom verejtékezik. Edward hozzámlép, 
megragadja karom és felállni kényszerít. Szem-
től-szemben állva vele, nyomorultnak, bűnös¬ 
nek, de ártatlannak is éreztem magam, s ezért 
szivem mélyéből gyűlöltem öt e perczben, hogy 
mindenáron ki akarja fürkészni gondolataimat. 
Egy pillanatig, fellázadva, czinikusan szemébe 
kívántam volna vágni: 

- Igen — a másiknak csókja rabul ejtett, 
de ezt férfi gőgje nem akarja látni, csókjai 
pedig nem tudják feledtetni velem. 

(Folytatása következik.) 

1. A főintézőség kocsija. — 2. Az első induló. — 3. A start a Kigyó-téren, május 25-én hajnalban. — 4. Előkészületek az indulásra. 

A T Á T R A - A D R I A I A U T O M O B I L TURA-ÚTRÓL. - Jelfy Gyula fölvételei. 



440 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 8 2 . SZÁM. 1913. 00. ÉVFOLYAM. 

IKODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Z i c h y G é z a e m l é k i r a t a i n a k most je lent meg m á 

sodik kötete, a mely ta lán az elsőnél is érdekesebb, 
mer t az emlékí ró férfikorának emlékeit és benyomá
sait adja. Legtöbb teret a Liszt Ferenczre vonatkozó 
emlékezések foglalnak el benne , l légebbi i smeretség 
u tán a hetvenes évek közepéi) ju to t t közelebbi ösz-
szeköttetésbe Liszt Ferenczczel gróf Zichy Géza, 
taní tványa és egyúttal bizalmas bará t ja lett s a 
j ó viszony köz tük n e m szakadt meg a mester 
haláláig, a hálás t an í tvány ma is elérzékenyülő 
szeretettel és kegyelettel szól a nagy művészről . 
A mémoi re kifogyhatat lan a Lisz t re vonatkozó apró 
vonások és ada tok e lmondásában , sok a művészet
tör téne t s z á m á r a ér tékes adalékot is feljegyez s 
mindenképen érezteti , hogy Liszt ismeretsége egyik 
legnagyobb é lménye volt az emiékirónak. Nagyon 
érdekesen mondja el a könyv Zichy ta lá lkozásá t 
Wagner Richárddal B a y r e u t h b a n , melyet szintén 
Liszt közvetí tet t . Nagy kegyelettel emlékszik még 
V o l k m a n n Róber t ről , ki sz in tén mestere volt s a 
mellet t , hogy igen k i tűnő muzsikus , egyút ta l n a 
gyon érdekes, különös egyéniség is. A saját pályá
j á n a k kópét is természetesen megrajzolja gróf Zichy 
Géza, művészi törekvéseit , i t thoni és külföldi 
sikereit. A nagy közönségnek igen érdekes olvas
m á n y a könyv, a zenetör ténet i r án t érdeklődőnek 
pedig gazdag forrása az adatoknak. Igen szép ki
áll í tásban je len t meg, több szép képpel. 

A s z e r e l e m . Er rő l az ősrégi, de örökké aktuál is 
t émáról könyvet i r t Szász Zoltán. Fsychologiai és 
tá r sada lom- tudomány i szempontok szerint, de tá r -
pzairói k ö n n y ű tollal fejtegeti azokat a problémá
kat, a melyek a szerelem körül fe lvetődnek: a 
szere lemnek a szépséghez való viszonyát, Schopen
hauer szerelmi metafizikáját, a szerelem fajtáit 
stb., — majd a két n e m egymáshoz való viszo
nyát , a szemérmet , szüzességet, féltékenységet s 
végül a szerelem tá r sada lmi kapcsolatai t próbál
gatja megmuta tn i . Sok érdekeset m o n d el, sokban 
kihívja vitatkozó kedvünket , n e m egyszer kelle
ténél nagyobb nyoma tékka l m o n d olyan .dplgokat. 
a melyeknek m a g u k b a n véve n incs nagy n y o m a 
tékuk s több tudományos szinezetet igyekszik adni 
fejtegetéseinek, m i n t a m e n n y i t megbi rnak . Mind
azáltal sok figyelemre mél tó van a k ö n y v é b e n ; 
dialektikája erős, sok a gondolata, van benne bizo
nyos elmésség s az olvasó érdeklődését mind ig fenn 
tudja t a r tan i . Erősen radikál is nézeteket vall m i n 
den a szerelem körül i do logban : éles kr i t ika alá 
veszi a m a uralkodó erkölcsi fogalmakat és új 
n e m i erkölcs körvonala i t próbálja megrajzolni . 

I p a r o s o k o l v a s ó t á r a . Mártonffy Már ton ily 
czímű k i tűnő vál la la tában, mely i m m á r X I X . év
folyamába lépett s nagyon sok közhasznú, népszerű 
munkáva l gazdagí tot ta i roda lmunka t , most új so
rozat je lent meg. Az új kötetek közt vau Cserjést 
Károly Az ötvösművészei ozímű müvének második 
része, mely a drágakövekről mondja el a szükséges 
t udn iva lóka t : i smerte t i a különböző drágaköveket , 
B kereskedelemben való fontosságukat , csiszolásuk 
és foglalásuk módjait , a drágakövekre vonatkozó 
tö r téne t i ada toka t és babonáka t stb. A tá rgyáná l 
és vonzó előadásánál fogva egyarán t érdekes könyv
ára 60 fillér. — A vállalat egy más ik kötetében 
dr. Gondos Viktor Az ipari és műszál;/ oktatás 
Amerikában ozlm alat t i smerte t i a különböző ame
rikai ipari és technikai iskolákat, tanfolyamokat 
és egyéb oktatási in tézményeket , melyekben rend
kívül sok tanulságot ta lá lni a mi viszonyainkra is. 
A füzet líra 1 kor. 20 fillér. - A h a r m a d i k füzet 
végül Hasznos Olvasmányok ozím alat t vonzóan 
megir t , tanulságos közleményeket ad különféle, az 
iparos ember t érdeklő t á r g y a k r ó l : a régi czóhbeli 
inas és legény életéről, a szappanról , az üs tökös
ről stb. különböző j ó nevű szerzők tollából. 

K ö n y v e s T ó t h K á l m á n v e r s e i , l tégi jeles i rónk, 
lapunk legrégibb m u n k a t á r s a i n a k egyike, Könyves 
Tóth K á l m á n könyvalakban akarja k iadni l apunk
ban s m á s u t t elszórva megjelent verseit. A kötet
nek Emlékül lesz a czíme s október közepén fog 
megjelenni . Előfizetési á r a í korona, mely össze
get a szerző nevére Debreczenbe kell küldeni . 
A. könyv t iszta jövedelméből a szerző a Ká lv ineum-
alap tőkéjét óhajtja növelni . 

A «Jó P a j t á s a , Sebők Zs igmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, j ú n i u s 1-iki 
számába Ábrányi E m i l és Teleki Sándor i r t ver
seket, P. Ábrahám E r n ő novellát, Sebők Zsigmond 
és Rákosi Viktor folytatják regényeiket , Elek nagy
apó kedves mesét m o n d el, egy czikk az adakáléi 
török gyermekeket muta t ja be szép képekkel, Zsiga 
bácsi mula tságos móká t m o n d el. A rejtvények, 
szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag 
ta r ta lmát . A tjó Pajtás»-t a Frank l in -Tár su la t adja 
ki, előfizetési á r a negyedévre 2 korona 50 fillér, 
félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes 
szám á ra 20 fillér. Muta tványszámot k ívána t ra 
küld a kiadóhivatal . (rV. ker. Egyetem-utcza 4.) 

T ú r á n . (Most je len t meg a Turán i Társaság folyó
iratának első száma Paikerl Alajos szerkesztésé
ben. - A T ú r á n havonkén t je lenik meg magyaru l , 
franczia és török kivonat ta l . A bevezetést gróf 
Teleki Pál i r ta . czikket i r tak még Paikerl Alajos. 
dr. Kmoskó Mihály és dr. Milleker Rezsp, 

Uj k ö n y v e k . 
Emlékeim. I r ta gróf Zichy Géza. Második kö

tet. Budapest , F r a n k l i n - T á r s u l a t : á ra (i korona. 
.1 szeretem. Irta Szász Zoltán. Budapes t , Pali a s : 

á ra 4 korona . 
Az Iparosok Olvasótára új kötetei iXIX évfo

l y a m ) : 1—2. s z á m : Ipari és műszaki oktatta* az 
Egyesült-Államokban. Irta dr. Gumin* Viktor. — 
3—4. szám : Kassa polgársága, ipari és kereskedése 
a. középkor végén. (A lengyel-magyar kereskedelem 
fénykora.) I r t a Kerekes György. — 5- (i 7. szám : 
Budapest székesfőváros malijából és jelenéből I r t a 
Csizik ( iyula . - - 8. s z á m : Az ölvönművészct. II. 
rész. I r t a Cserjési Károly. — 9 10. szám. Hasz
nos olvasmányok. Ír ták többen. 

Az >Iparosok Olvasóiárat egyes füzetének ára 
(KI f., ket tős füzeté 1 K. 20 f. Budapest , Lampel I!. 
W o d i a n e r F . és fiai.) 

HALÁLOZÁSOK. 
E l h u n y t a k a közelebbi n a p o k b a n : Ippi BIDES-

KUTHY SÁNDOR CS. és kir. kamarás , nyűg. honvéd
ezredes, a 48—4!)-iki honvódmenedékl iáz parancs
noka, Budapes ten . — Bajsai VOJNICII DÁVID, i s - a s 
nyűg. honvédszázados, 90 éves ko rában Báus-Kos-
suthfalván. — HÜNGRÉDEB GYÖRGY felsővisói lel
kész, czlmzetes kanonok, gyémán tmisés áldozópap. 
88 éves ko rában Felsővisón. — H A R T L LÁSZLÓ 
nyűg. magy. kir. belügyminisz ter i számtanácsos , 
S3 éves ko rában Budapes ten . — SCHWARZ JAKAB 
csáktornyai főrabbi, 7* éves ko rában Csáktor
nyán . —• ÜHENGRUBER JÓZSEF nyűg. adótáros Zilah 
város pénztárosa, 75 éves ko rában Zi láhon. — 
FISCHER ZSIGMOND Vas vármegye törvényhatósági 
bizottsági tagja, földbirtokos, 74 éves ko rában 
Budapes ten . — LANTOS MENYHÉRT nyűg. katonai 
hivatalnok, 60 éves ko rában Kecskeméten. — Ke
menesaljái LÖKÉ ISTVÁN földbirtokos, 56 éves ko
rában Kápta lan tó t in . — ÜRENDI GODOFRÉD Seges
vár városi főmérnök. 45 éves korában . — ASBÓTH 
JÓZSEF, 43 éves ko rában Budapesten . — ZYZDA 
BÉLA műépítész, Meránban . — Nemes-Dedinai D E 
DINSZKY TIVADAR, 23 éves ko rában Muraszen tmá
r ián . — Ifjabb FÜRNSTÁLL JÓZSEF, 22 éves ko rában 
Bakonygyepesen. 

Ozv. EGRY PÉTERNÉ, szül. Kolozsváry Lujza. 75 
éves korában Nyi t r án . — Özv. nemes EADICII 
GYŐRGYNÉ, szül. Bauer Terézia, 58 éves korában 
Zomborbau . — Ozv. BORDR JÓZSEFNÉ, szül. Böször 
menyi Jo lán , 55 éves korában Sza tmárnémet iben . 

3<$ÉÍ \ vám
mentesen Selymer házhoz 

t 
Kérjen mintákat tavaszi és nyári ujdonságínkból 
ruhákra es blúzokra: Voile, Foutard, Messalme, | 
Crepe de Chine, Eolienne, Mousseline 120 cm j 
izéiéi méterenkén K 1.20-tól méterenkint., 
fekete, fehér, egyszínű éi mintázott, vala
mint Hímzett blúzok és uhák batiszt-, gyapjú-, 
vászonból és selyemből. 

Csakis garantált szolid selyemszöveteket ! 
adunk el közvetlen magánosoknak bér- és . 

utesen házhoz szállítva. (Dupla levélportó). 

Schweizer & Gov Luzern U 24 
Selyemizövet-kivitel. (Svájcz) Kir. ndv. szállítók 

Végbélbántalmak 
ellen és azok elkerülésére legalkalmasabb az eredeti 

Prof. LENHOSSEK-féle 

ANICURE 
fecskendő 
Kapható k izáró lag: 

F I S C H E R PÉTER 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ és TÁRSA R.-T.-nál 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-n. 6. Teleton 9—58. 
Most megjelent Betegápolás! Értesí tőnket kívánatra ingyen 
•aaaaa-aaBBBBBBaaaBaaaa- és bérmentve küldjük. ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ 

Van-e homokja? 
ha igen, akkor keverje czementtel é8 ké

szítsen f a l i t é g l á k a t , fedőcsorcpel ic t , 
ü r t r tmbökot , p a d l ó - és j a r d a l a p o k a t , 
csöveket , l é p c s ő f o k o k a t , o sz lopoka t 
stb. belőle. — Szállítjuk a s összes g é p e 
k e t és f o r m á k a t ezen j övede lmező 

Ipa r ághoz . 

Dr. Gaspary & Co. gépgyára 
M a r k r a n s t a d t , Leipzlg mellett. 

Kérjük gyárunkat meglátogatni 
228. számú árjegyzék irigyen. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

BERGMANN & CO. gyártmánya TETSCHtN a. S. 
elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és Bum., 
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerőlevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro
gériákban, illat3zer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra 
a Bergmann iMunerai liliomkrémje, mely tubusukban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

") M 

Kocsié r u csa rnok 
Budapest , IX. , Köz te lek -u tcza 4 . 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Byir éi fílizlet: 
V!ll.,Bar«ss-u.S5. 
Telefon :Jézsef 2—37 

A fővá ros e lső és l e g r é g i b b 
o s i p k e t i s s t l t ó , v e g y t i s s t i t ó 

és k e l m e f e s t ő g y á r i i n t é z e t e . 
Fiókok: II . ,Fó-utcza27. IV., Eskü-út 6. V., Kecskeméti-

ntosa 14. V.. Harmiiiczad-n. 4. VI., Teréz-körút 
39. VI., Andrássy-út 16. VIII., József-körút 2. 

A M V A K I Övjá'ok gyermekeiteket hátgerincz-
MlNTMrV! m elgörbüléstől. I I 

Nincsen többé e lgörbü l t t e s t ! 
Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok ál la l 
ajánlott ortopéd-támasztó fűzőimet használja. Mesésen 
könnyű és hygienikus! Ferdén növésre hajló iskolás 
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és óvóeszköze. 

Füzőhasználat előtt Füzőhasználat után. 
Haskötők, gummlharlanyák, mellfűzők mérték szerint készíttetnek. 

Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás. 
Mérsékelt árak! Kifogástalan technikai kivitel jótállás mellett! 
Legújabb képes Jubileumi árjegyzéket Ingyen és bérmentve küld: 
KELETI J. testegyenesitő gépek gyára 
Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17/K. sz-
Alapitatott I87S. Telefon 13—76. 
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EGYVELEG. 
* E g é s z s é g e s v i d é k . A németországi Schönbach 

község azzal dicsekedhet, hogy ott van E u r ó p á n a k 
legegészségesebb vidéke. A község lakosainak száma 
n e m több, m i n t 600. Ezek közt 47 túl van a het 
venen, 11 a nyolezvanon és öt a kilenczvenen. 
Összesen t ehá t (53 ember , a lakosságnak több, 
m i n t 10 százaléka magas kort ér t el. Es ezek az 
öreg emberek egészségesek voltak egész életükben, 
a m i t persze el lehet m o n d a n i a fiatalabb n e m 
zedékről is. Esz tendők m ú l n a k el, a míg Schön-
bach községbe orvost h ivnak, az emberek jó formán 
n e m is tudják, mi a betegség, m e r t többnyi re 
végelgyengülésben há lnak meg, h a pedig véletle
nü l mégis megbetegszik valaki 60 éves kora előtt, 
ma jdnem mind ig felgyógyul. A községben egyéb
ként n e m lakik más , csak földmivelő nép, egy 
családnak n incs több földje, m i n t 8—10 hold. 
Azonban m i n d e n k i t akarékos és így jómódú . Az 
egyetlen ko rcsma csak vasá rnap van nyi tva és pá
l inká t n e m mérnek benne , csak egy-két hordó 
Börjt ü tnek csapra. F ia ta lnak , öregnek egyetlen 
vasárnap i szórakozása — a kuglizás. 

* A l e g m a g a s a b b d a g á l y E u r ó p á b a n az angliai 
Br is to l -csa tornában észlelhető, a hol az apály és 
dagály közti kü lömbség 16 méter , azaz, m i n t egy 
kétemeletes ház. 

* A l e g n a g y o b b l á v a t ö m e g e t az Iz land szige
tén levő Skaptar Jökul l nevű tűzhányó-hegy on
tot ta ki 178;i-ban. A láva he lyenkin t 200 méte r 
magasan töl töt te be a Skaptar völgyet és körü l 
belül 27 ezer mill ió köbméte r volt. 

D r . K e l e n J ó z s e f , Bors7ék fürdő hivatalos or
vosa működését június elején kezdi meg. 

Mint az emlőn táplált gyermek, 
ugy fejlődik az olyan csecsemő, a kit anyatej h iánya 
miatt tohéntej és iKufeke»-keverékkel nevelnek; 
nyugodtak, jól alszanak, emésztésük szabályozott, 
testsúlygyarapodásuk normális és nem szenvednek 
bélhurutban, hasmenésben, hányingerben stb. A «Ku-
feke»-t mint legalkalmasabb gyermektápszert a leg
első orvosi szaktekintélyek ajánlják és mindenül t 
B híveket hódit, a hol használatba veszik. pj 

SAKKJÁTÉK. 
2851. számú feladvány Dániel W.tó'l, Bridgerd. 

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g i Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A tBudapesti Sakk-kört. — 
A tBudapetti 111. ker. Sakk-kört. — Ladányi Antal. — 
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapest) 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Róbert (Vakért). — 
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót
vár). — Szabó János (Bakony-Szentldszló). — A iGyöri 
Sakk-kürt. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). — 
A tZborói Tarsaskör: — A iKalocsai Katholikus Kert. — 
Veöreös Miklós (Zircz). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodiár-
ujlak). — A iDunaföldoári Egyenlőségi kört (Dunaföldoár). 
Barosa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdú-
hadháza). — A tLeibiczi Gazdasági Kaszinót (Leibici). — 
Ijustyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCs'ngeri 
Kaszinót (Csenger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Rezső (Temesrékás). — Budai Sakkozó Társaság (Budapest). — 
Patkó Imre (Talpas). 

SÖTFT. 

» « ü l S Üt 
m (?> n i m &M, 

Szerkesztői üzenetek. 
Légy enyém. Mondvacsinált, mesterséges szópen

getés. 
Hullámok. Akar valamit, de maga se tudja mit, 

keres valamit s csak reminiszczencziákat talál. 
Múlt, j e len és jövő. Tessék ezt a verse t 'va lami 

kis leánynak az emlékkönyvébe beleírni, — ódavaló, 
nem a mi lapunkba. 

Fénykép. Valami kis mondanivaló dereng e versike 
mögött, — de csak mögötte, nem benne. 

Eljövök majd hozzád. Színes, tarka szavak, ha a/ 
értelmet keressük, mögöttük, alig találunk valami 
számot tevőt. 

b c d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2847. számú feladvány megfejtése Traxler Károlytól. 

KÉPTALÁNY. 

Világot. Sötét 
1. Vf8-hfi . . . cG- c5 
-J. Pg1 h í t stb. 

b. 
1. - — ._. Ke5 - d 3 
2. Ba8 a5 f stb. 

d. 
1. . . . __. — t. sz. 
± baS a5 f stb. 

Viliíi/ns. a. Sötét. 
I. . . . . __. e7 eG 
4. VhG - g7 1 stb. 

1. . . . — Ke5-f5 
2. Vg\ lii stb. 

A 2848. számú feladvány megfejtése Westburg E.-tíl. 
Vilávos. Sötét. Világos, a. Sötét. 

1. Vg2 a8 ___ Kdtxc4 1. . . . . . . U ö v. H f3 
2. Va8-e4 t stb. 2. Bb5-d5 f stb. 

b. c. 
1. .... . . . . . . gGxfő 1. . . . ... H g l - e 2 
2. Va8—a4 stb. 2. Pc4>e2 stb. 

d. 
1. . . . . . . . . . Hh3-f2 
2. Kd7xeS stb. (a fenyegetés) 

A «Vasárnapi Ujság» lS-ik számában megjelent 
kép ta lány megfejtése : Háború a béke alapja. 

Felelős szerkesztő: H o i t s y P á l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11. 

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

ha a v i lághí rű V u k o v á r i G o l d s t e r n -
i i rc / .Ut n ő c s ü t és s z a p p a n t használ ja . 

Ara t'fjy-e{/y korona. 
Készili Kirclilmum gyógyszertára, O-Vukovár 9. 

Budapesti főraktár: Török-féle gyógyszertnr, Kiiály-u. 12 

kiváló bór- és 
lithiumos 

gyógyforrás 
vese- és hólyagbajokná!, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz. 

Kapható á sványv lzke reskedésekben és 
g y ó g y s z e r t á r a k b a n . 

c p m || T C P Á P n Q T Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-villalat, 
o U n U L I t O MUUO I Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

A japánok gyakorlati érzéke 
azonnal talsmeite sí § W u| ~aVQ 

„ B L Í I O U N fTty Kámoí «lönyelt I 

Telefon 
152-69 "SZÉCHENYI" Telefon 

]52-69 

F I Ú N E V E L Ő ÉS T A N I N T É Z E T , 
bennlakó és bejáró tanulók számára 

BUDAPEST, V., SZEMÉLYNCK ETCZA 7 I. cmeltt. 

100 gyertyafény erős, óránkénti viligit&sra 8 —5 fil
lérbe kerül,nincs kanócza, bárhova vihető 81601101 
k ö r ü l m é n y e k k ö r ö t t f»l nem r o b b a n h a t . 

Állandó kiállítás 
megtekinthető, minden Tételkötelezettség nélkül 

QIKTORIN ÉS TÁRSA Bpest, 
V I I I . , k . r t i l . t , B a r o n - i t o n 

Árjegyzék ingyen ét bérmentve. 
• i á n . 

F e r d é r e t a p o s á s , k i s i k l a t , f á r a d t s á g , a i l d « 
g e k r á z k ó d t a t á s a k i z á r v a I 
L s e r s o n m U v c k B u d a p e s t . V I I . 

Női _ _ A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamará-
WW m tdl fentartott nyilvános, három .évfolyamú 

FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA 
• POZSONYBAN. 
Érettségi vizsgálat. Állásközvetítés. Internátus. 
Értesítőt kívánatra küld az Igazgatóság 

Hutter és Schrantz r.-t. 
szitaárú- és neniezposzlógynrak magyarországi lelcpe 
B u d a p e s t , X . ker . , G y ö m r ő i - ú t 80/15 . szám. 
Ajánlja kész állapotban, tehát utólagosan tüzhorg'any-

zással el látott többször csavart gépsodronyfonatalt 

3 5? 

mint tartósság tekintetében páratlan gyártmányt! (Nem lé\ esz 
lendö össze más fajta Coliatokkal, melyik mind közön 
seges horganyozott drótból készülnek.)* Tüskés huzalok 
sima huzalok, kettöshegyü szegek stb. igen jutányos árban 
Árjegyzék és minták ingyen és bérm. Továbbá gyártatnak 

a legegyszerűbbtől n legdíszesebb kivitelig, előnyárak 
aj mellett. Költségvetések és tervezetek díjtalanul. • 
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— — • • 

A Magyar Királyi Államvasutak nyári menetrendje. 
_ . . .»„ M Délután 

Délelőtt II Délután — | 

A vonatok indulása Budapest keleti p.-u.-ról. 
Érvényes 1U13 május hó 1-töl. 

A vonatok érkezése Budapest Keién p.-u 
Érvónves líHJJ május hó 1-től. 

ÍÍ 

H 
„ e ' l l 
•feS. i § 

hová 
11 li a 2 

o ^ 
=> s 

hovft is 
{•ö 
S V 

2fe 
o a 

I s 
honnan s s e-o o o 

^ w 
^ }. 
3 £. 

SS 
S = 

honnan 

1110 
310 
302 

22 
S 

1502 
1512 

1002 
602 
9(16 

13U2 
402 
312 
Mg 
KUK 

I1U2') 
4(16 
512 

H M 
.W> 

17U6 
2 

22<i 
150K«i 

na 
510 

1112 
24 

ÍN..1) 

522 
5±2 
625 
630 
640 
6 4 5 
G55 

7 0 0 

7 05 
7 1 0 
7 2 0 
7 2 5 
7 3 0 
7 4 5 
7 50 
K05 
8 1 0 

8 2 0 

JJ25 
8 3 5 
8 5 5 
1)10 
gao 
9:15 

10°° 
1(105 
I(f5 
1| 55 
1JOO 

Szv. 
P 

Gyv. 
SZT. 

G^v. 
Szv. 
Gyv. 

» 

p 

Szv. 

Gvv. 
Szv. 

• 

G>-f. 
Szv. 
Gyv. 
Szv. 

• 

f 

m 

Balatonfüred, Tapolcza 
Hatvan 
Ruttka, Berlin 
Bicske 
Wien, Graz, Sopron 
Kassa, Csorba, Bnrtfa 
Kassa, Csorba 

(Fiume. Torino, Róma, 
(Pécs, Vinkovcze 
Arad, Brassó 
Belgrád, Sofia, Sarajevo 
Fehring. Graz. Tricsl 
Stm.Przemysl.Lenibcrf! 
Gödöllő 
Belgrád, Sofia. Vinkovcze 
Am<l. llrnssó. Rnkitrc^t 
Balatonfüred, Tupolczn 
Munkács. I-nwoczne 
Kolozsvár, Brassó 
liszék. Bród 
Riillka, Berlin 
Msziget. Stanislau 
Wien, Sopron 
Bicske 
Kassa, Poprád-Felka 
Kunszentmiklós-Tass 
Nagy ka ta 
Balatonfüred, Tapolcz i 
Bicske 
Gödöllő 

ina 
914 
314 

10 
11X18 
24o») 

15(14 
316 

1304 
404 

4 
(KM 
i'lli 
•m 
318 
320 
26 

518 
I2U2 
11XJ2 
!HM 
52u') 

1018 
IS 

322 
606 
41U 

6 
321 
522») 
:»)« 
l)2.i 

ínul 
514 
32U 
32S 

U2na 
2ü 

524» 
Ili 

332 
1UU6 
17U8 
1514 
910 

11)08 
334 
52(i« 

1308 
610 

15U6 
336 

liilíi 
408 

12 
33a 
912 
614 
422 
14u 

12"10 

( 2 2 0 
12 3 0 

|230 
1245 
100 
J20 
l 2 5 

l 4 0 

200 
2 05 

2io 
•M5 
•]üO 
225 
230 
230 
24O 
2 4 5 
255 
3 2 0 
325 
330 
4 25 
425 
500 
510 
515 
520 540 555 606 
()±3 
6Ü 
K*Z 
o±2 
6i£ 
& 
710 
720 
7áS 
722 
722 
822 
82S 
822 
8Í2 
922 
9i£ 
922 

1022 
102* 
1 0 " 
10^ 
10££ 
Hifi 
IÍS 

1IÍ2 
1 12 

| [ S°> 

Szv. 

Gyv. 
Szv. 
Gyv. 

» 

Szv. 
Gyv 
Szv. 

Gyv. 

» 

Szv. 

Gyv. 
Szv. 
Gyv. 

Szv. 
• 

G^v. 
Szv. 

» 

• 

Gyv 
SZT. 

» 

| 

Gyv. 
Szv. 

Vv. 
Szv 

V V. 
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!) Minden vasárnap és kellős ünnep má¬ 
sodik napján közlekedik. 

•) Június 15-től bezárólag szeptember 
15-ig közlekedik. 

'l Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬ 
kedik. 

*) Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak 
vasár- és ünnepnap előlü köznapokon 
közlekedik.i 

«) Június 1-től közlekedik. 
•) Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl 

bezárólag szeptember 15-ig közlekedik. 
>) Csak hétfőn és ünnep uláni köznapo¬ 

kon közlekedik. 
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'Uun ius l-lől közlekedik. 
.1 uniiis 15-töl bezárólag szeptember 15-ig 
közlekedik. 

'i Csak vasár- és ünnepnapokon közle-
knlik. 

•i Vasai-- és ünnepnapokon május 15-töl 
beziirfiliig szentember 15-lg közlekedik. 

*) Nngykálntól Szolnokig csuk szombaton 
és ünnep előtti köznapokon közlekedik. 

*)Csak szombaton és ünnep előtti köz¬ 
napokon közlekedik. 
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!) Minden vasárnap és kellős ünnep má¬ 
sodik napján közlekedik. 

•) Június 15-től bezárólag szeptember 
15-ig közlekedik. 

'l Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬ 
kedik. 

*) Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak 
vasár- és ünnepnap előlü köznapokon 
közlekedik.i 

«) Június 1-től közlekedik. 
•) Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl 

bezárólag szeptember 15-ig közlekedik. 
>) Csak hétfőn és ünnep uláni köznapo¬ 

kon közlekedik. 
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'i Csak vasár- és ünnepnapokon közle-
knlik. 

•i Vasai-- és ünnepnapokon május 15-töl 
beziirfiliig szentember 15-lg közlekedik. 

*) Nngykálntól Szolnokig csuk szombaton 
és ünnep előtti köznapokon közlekedik. 

*)Csak szombaton és ünnep előtti köz¬ 
napokon közlekedik. 

ina 
914 
314 

10 
11X18 
24o») 

15(14 
316 

1304 
404 

4 
(KM 
i'lli 
•m 
318 
320 
26 

518 
I2U2 
11XJ2 
!HM 
52u') 

1018 
IS 

322 
606 
41U 

6 
321 
522») 
:»)« 
l)2.i 

ínul 
514 
32U 
32S 

U2na 
2ü 

524» 
Ili 

332 
1UU6 
17U8 
1514 
910 

11)08 
334 
52(i« 

1308 
610 

15U6 
336 

liilíi 
408 

12 
33a 
912 
614 
422 
14u 

12"10 

( 2 2 0 
12 3 0 

|230 
1245 
100 
J20 
l 2 5 

l 4 0 

200 
2 05 

2io 
•M5 
•]üO 
225 
230 
230 
24O 
2 4 5 
255 
3 2 0 
325 
330 
4 25 
425 
500 
510 
515 
520 540 555 606 
()±3 
6Ü 
K*Z 
o±2 
6i£ 
& 
710 
720 
7áS 
722 
722 
822 
82S 
822 
8Í2 
922 
9i£ 
922 

1022 
102* 
1 0 " 
10^ 
10££ 
Hifi 
IÍS 

1IÍ2 
1 12 

| [ S°> 

Szv. 

Gyv. 
Szv. 
Gyv. 

» 

Szv. 
Gyv 
Szv. 

Gyv. 

» 

Szv. 

Gyv. 
Szv. 
Gyv. 

Szv. 
• 

G^v. 
Szv. 

» 

• 

Gyv 
SZT. 

» 

| 

Gyv. 
Szv. 

Vv. 
Szv 

V V. 

Szv. 

Arad, lovis, Msziget 
Újvidék, Sarajevo 
Hatvan 
Szombathely, Wien 
Fiume, Róma, Eszék 
Bicske 
Kassa, Poprád-Felka 
r.ödöllö 
Fehring. Graz 
Sátoraljaújhely, 

|l^;mbei-g, Kassa 
Wien, l'iiris 
Arad. Bukarest 
Kiskörös 
Bullka. Berlin 
Itatván 
IVczcl 
Bicske 
Szolnok 
Szabadka, Sarajevo 
Tapolcza, Eszék 
Belgrád.Konstanti napolj 
Nagykála 
Paks 
Komárom 
Gödöllő 
Arad, Bukarest, Msziget 
Lawoczne, Lemberg 
[Győr, Sopron, 
1 Szombathely, Wien 
Gödöllő 
Nagykáta, Szolnok 
HnUka, Berlin 
Knnszentmiklós-Tass 
Fiume. Kóma, Nápoly 
Kolozsvár, Brassó 
Péczcl 
Hatvan 
Kunszentmiklós-Tass 
Bicske 
Nagykáta, Szolnok 
Győr, Triest 
Hatvan 
Zágráb, Fiume 
Mszigct, Stanislnu 
Kassa. Csorba, Bártfa 
Belgrád, Sarajevo 
Pécs, Bród 
Gödöllő 
Szolnok 
Győr, Graz 
Arad, Brassó 
Kassa, Csorba, Bártfa 
Péczel 
Fiume, Tapolcza 
Kassa, Csorba, Lemberg 
Szombathely, Wien 
Ruttka, Poprád-Felka 
Bród, Belgrád, Solia 
Arad, Deureczen 
Miskolcz, Kassa 
Uicske 

A vonatok érkezése 
Budapest-Józsefvárosra. 

UélelöU. 

323 
un 
:MI 
90:! 
401 

7 
(Í01 

1201 
1 

19U1 
32á 

15Ü1 
IMI 
1)19 
23a 
S21 

1111 
327 
329 

Sl la ' l 
511 

15 
15075) 

3 
1705 
»U7 
607 
421 
305 

25 
11 1)0 
523') 

lüir.l 
4115 

329(1" 
J 

1511 
27 

331 
11M7 
Uil3 

2U») 
3U3 

1(101 
915 
4U3 
'.105 

1.T03 
33:i 
525 

1503 
1101 •) 
25a6) 
33:,") 

1)2 » 
922 
922 
Q45 
9Ü 

1022 
10Í2 
10^2 
1022 
1042 
11 2L 
1112 
11 IS 

S?.T. 
Gyv. 

• 

Szv. 
G v. 

S v. 

EJ 

G 

S 

V 

s 

f 

íj 
G . 
S 
G . 

Szv. 

Gyv. 

Szv. 

Bukarest, Arad 
Derűn, Ruttka 
Konstantinápoly 
Lemberg. Kassa 
Wien, Sopron 
Bukarest, Arad 
Sarajevo, Bród, Szabadka 
London. Paris, Wien 
Eszék. Pécs 
H itvan 
Poprád-Felka, Kassa 
Graz, Fehring 
Kuuszentmiklós-Tass 
Bicske 
Nagykáta 
Tapolcza, Balatonfüred 
Péczel 
Gödöllő 
Szolnok 
Bukarest, Debreczen 
Bruck-Királyhida 
Poprád-Felka, Kassa 
Wien, Graz 
Stansilau, Mszigel 
Sofia, Belgrád 
Bukarest, Arad 
Szerencs 
Berlin, Ruttka 
Bicske 
Tapolcza, Balatonfüred 
Nagykáta 
Fiume, Bród 
Lawoczne, Msziget 
Gödöllő 
Wien, Graz 
Csorba, Kassa 
Bicske 
Péczel 
Vinkovcze, Eszék, Pécs 
Brassó, Arad 
Triest, Torbágy 
Berlin, Ruttka 
Róma, Fiume. Pécs 
Kiskörös 
Lemberg, Przemysl 
Sofia, Belgrád 
Graz, Triest 
Gödöllő 
Segesvár, Kolozsvár 
Bártfa, Csorba. Kassa 
Tapolcza, Balatonfüred 
Bicske 
Hatvan 

A vonatok indulása 
Budapest-Józsefvárosról. 

Délután. 

ina 
914 
314 

10 
11X18 
24o») 

15(14 
316 

1304 
404 

4 
(KM 
i'lli 
•m 
318 
320 
26 

518 
I2U2 
11XJ2 
!HM 
52u') 

1018 
IS 

322 
606 
41U 

6 
321 
522») 
:»)« 
l)2.i 

ínul 
514 
32U 
32S 

U2na 
2ü 

524» 
Ili 

332 
1UU6 
17U8 
1514 
910 

11)08 
334 
52(i« 

1308 
610 

15U6 
336 

liilíi 
408 

12 
33a 
912 
614 
422 
14u 

12"10 

( 2 2 0 
12 3 0 

|230 
1245 
100 
J20 
l 2 5 

l 4 0 

200 
2 05 

2io 
•M5 
•]üO 
225 
230 
230 
24O 
2 4 5 
255 
3 2 0 
325 
330 
4 25 
425 
500 
510 
515 
520 540 555 606 
()±3 
6Ü 
K*Z 
o±2 
6i£ 
& 
710 
720 
7áS 
722 
722 
822 
82S 
822 
8Í2 
922 
9i£ 
922 

1022 
102* 
1 0 " 
10^ 
10££ 
Hifi 
IÍS 

1IÍ2 
1 12 

| [ S°> 

Szv. 

Gyv. 
Szv. 
Gyv. 

» 

Szv. 
Gyv 
Szv. 

Gyv. 

» 

Szv. 

Gyv. 
Szv. 
Gyv. 

Szv. 
• 

G^v. 
Szv. 

» 

• 

Gyv 
SZT. 

» 

| 

Gyv. 
Szv. 

Vv. 
Szv 

V V. 

Szv. 

Arad, lovis, Msziget 
Újvidék, Sarajevo 
Hatvan 
Szombathely, Wien 
Fiume, Róma, Eszék 
Bicske 
Kassa, Poprád-Felka 
r.ödöllö 
Fehring. Graz 
Sátoraljaújhely, 

|l^;mbei-g, Kassa 
Wien, l'iiris 
Arad. Bukarest 
Kiskörös 
Bullka. Berlin 
Itatván 
IVczcl 
Bicske 
Szolnok 
Szabadka, Sarajevo 
Tapolcza, Eszék 
Belgrád.Konstanti napolj 
Nagykála 
Paks 
Komárom 
Gödöllő 
Arad, Bukarest, Msziget 
Lawoczne, Lemberg 
[Győr, Sopron, 
1 Szombathely, Wien 
Gödöllő 
Nagykáta, Szolnok 
HnUka, Berlin 
Knnszentmiklós-Tass 
Fiume. Kóma, Nápoly 
Kolozsvár, Brassó 
Péczcl 
Hatvan 
Kunszentmiklós-Tass 
Bicske 
Nagykáta, Szolnok 
Győr, Triest 
Hatvan 
Zágráb, Fiume 
Mszigct, Stanislnu 
Kassa. Csorba, Bártfa 
Belgrád, Sarajevo 
Pécs, Bród 
Gödöllő 
Szolnok 
Győr, Graz 
Arad, Brassó 
Kassa, Csorba, Bártfa 
Péczel 
Fiume, Tapolcza 
Kassa, Csorba, Lemberg 
Szombathely, Wien 
Ruttka, Poprád-Felka 
Bród, Belgrád, Solia 
Arad, Deureczen 
Miskolcz, Kassa 
Uicske 

A vonatok érkezése 
Budapest-Józsefvárosra. 

UélelöU. 

323 
un 
:MI 
90:! 
401 

7 
(Í01 

1201 
1 

19U1 
32á 

15Ü1 
IMI 
1)19 
23a 
S21 

1111 
327 
329 

Sl la ' l 
511 

15 
15075) 

3 
1705 
»U7 
607 
421 
305 

25 
11 1)0 
523') 

lüir.l 
4115 

329(1" 
J 

1511 
27 

331 
11M7 
Uil3 

2U») 
3U3 

1(101 
915 
4U3 
'.105 

1.T03 
33:i 
525 

1503 
1101 •) 
25a6) 
33:,") 

1)2 » 
922 
922 
Q45 
9Ü 

1022 
10Í2 
10^2 
1022 
1042 
11 2L 
1112 
11 IS 

S?.T. 
Gyv. 

• 

Szv. 
G v. 

S v. 

EJ 

G 

S 

V 

s 

f 

íj 
G . 
S 
G . 

Szv. 

Gyv. 

Szv. 

Bukarest, Arad 
Derűn, Ruttka 
Konstantinápoly 
Lemberg. Kassa 
Wien, Sopron 
Bukarest, Arad 
Sarajevo, Bród, Szabadka 
London. Paris, Wien 
Eszék. Pécs 
H itvan 
Poprád-Felka, Kassa 
Graz, Fehring 
Kuuszentmiklós-Tass 
Bicske 
Nagykáta 
Tapolcza, Balatonfüred 
Péczel 
Gödöllő 
Szolnok 
Bukarest, Debreczen 
Bruck-Királyhida 
Poprád-Felka, Kassa 
Wien, Graz 
Stansilau, Mszigel 
Sofia, Belgrád 
Bukarest, Arad 
Szerencs 
Berlin, Ruttka 
Bicske 
Tapolcza, Balatonfüred 
Nagykáta 
Fiume, Bród 
Lawoczne, Msziget 
Gödöllő 
Wien, Graz 
Csorba, Kassa 
Bicske 
Péczel 
Vinkovcze, Eszék, Pécs 
Brassó, Arad 
Triest, Torbágy 
Berlin, Ruttka 
Róma, Fiume. Pécs 
Kiskörös 
Lemberg, Przemysl 
Sofia, Belgrád 
Graz, Triest 
Gödöllő 
Segesvár, Kolozsvár 
Bártfa, Csorba. Kassa 
Tapolcza, Balatonfüred 
Bicske 
Hatvan 

A vonatok indulása 
Budapest-Józsefvárosról. 

Délután. 

ina 
914 
314 

10 
11X18 
24o») 

15(14 
316 

1304 
404 

4 
(KM 
i'lli 
•m 
318 
320 
26 

518 
I2U2 
11XJ2 
!HM 
52u') 

1018 
IS 

322 
606 
41U 

6 
321 
522») 
:»)« 
l)2.i 

ínul 
514 
32U 
32S 

U2na 
2ü 

524» 
Ili 

332 
1UU6 
17U8 
1514 
910 

11)08 
334 
52(i« 

1308 
610 

15U6 
336 

liilíi 
408 

12 
33a 
912 
614 
422 
14u 

12"10 

( 2 2 0 
12 3 0 

|230 
1245 
100 
J20 
l 2 5 

l 4 0 

200 
2 05 

2io 
•M5 
•]üO 
225 
230 
230 
24O 
2 4 5 
255 
3 2 0 
325 
330 
4 25 
425 
500 
510 
515 
520 540 555 606 
()±3 
6Ü 
K*Z 
o±2 
6i£ 
& 
710 
720 
7áS 
722 
722 
822 
82S 
822 
8Í2 
922 
9i£ 
922 

1022 
102* 
1 0 " 
10^ 
10££ 
Hifi 
IÍS 

1IÍ2 
1 12 

| [ S°> 

Szv. 

Gyv. 
Szv. 
Gyv. 

» 

Szv. 
Gyv 
Szv. 

Gyv. 

» 

Szv. 

Gyv. 
Szv. 
Gyv. 

Szv. 
• 

G^v. 
Szv. 

» 

• 

Gyv 
SZT. 

» 

| 

Gyv. 
Szv. 

Vv. 
Szv 

V V. 

Szv. 

Arad, lovis, Msziget 
Újvidék, Sarajevo 
Hatvan 
Szombathely, Wien 
Fiume, Róma, Eszék 
Bicske 
Kassa, Poprád-Felka 
r.ödöllö 
Fehring. Graz 
Sátoraljaújhely, 

|l^;mbei-g, Kassa 
Wien, l'iiris 
Arad. Bukarest 
Kiskörös 
Bullka. Berlin 
Itatván 
IVczcl 
Bicske 
Szolnok 
Szabadka, Sarajevo 
Tapolcza, Eszék 
Belgrád.Konstanti napolj 
Nagykála 
Paks 
Komárom 
Gödöllő 
Arad, Bukarest, Msziget 
Lawoczne, Lemberg 
[Győr, Sopron, 
1 Szombathely, Wien 
Gödöllő 
Nagykáta, Szolnok 
HnUka, Berlin 
Knnszentmiklós-Tass 
Fiume. Kóma, Nápoly 
Kolozsvár, Brassó 
Péczcl 
Hatvan 
Kunszentmiklós-Tass 
Bicske 
Nagykáta, Szolnok 
Győr, Triest 
Hatvan 
Zágráb, Fiume 
Mszigct, Stanislnu 
Kassa. Csorba, Bártfa 
Belgrád, Sarajevo 
Pécs, Bród 
Gödöllő 
Szolnok 
Győr, Graz 
Arad, Brassó 
Kassa, Csorba, Bártfa 
Péczel 
Fiume, Tapolcza 
Kassa, Csorba, Lemberg 
Szombathely, Wien 
Ruttka, Poprád-Felka 
Bród, Belgrád, Solia 
Arad, Deureczen 
Miskolcz, Kassa 
Uicske 

1 

515') 
517 
:in 
917 

J12 
52y 
.vsa 
6.7 

Szv. 

• 

» 

Szolnok 
Nagy l.iila 
GüdulM 
KunszcnlmiklíJs-Tass 

323 
un 
:MI 
90:! 
401 

7 
(Í01 

1201 
1 

19U1 
32á 

15Ü1 
IMI 
1)19 
23a 
S21 

1111 
327 
329 

Sl la ' l 
511 

15 
15075) 

3 
1705 
»U7 
607 
421 
305 

25 
11 1)0 
523') 

lüir.l 
4115 

329(1" 
J 

1511 
27 

331 
11M7 
Uil3 

2U») 
3U3 

1(101 
915 
4U3 
'.105 

1.T03 
33:i 
525 

1503 
1101 •) 
25a6) 
33:,") 

1)2 » 
922 
922 
Q45 
9Ü 

1022 
10Í2 
10^2 
1022 
1042 
11 2L 
1112 
11 IS 

S?.T. 
Gyv. 

• 

Szv. 
G v. 

S v. 

EJ 

G 

S 

V 

s 

f 

íj 
G . 
S 
G . 

Szv. 

Gyv. 

Szv. 

Bukarest, Arad 
Derűn, Ruttka 
Konstantinápoly 
Lemberg. Kassa 
Wien, Sopron 
Bukarest, Arad 
Sarajevo, Bród, Szabadka 
London. Paris, Wien 
Eszék. Pécs 
H itvan 
Poprád-Felka, Kassa 
Graz, Fehring 
Kuuszentmiklós-Tass 
Bicske 
Nagykáta 
Tapolcza, Balatonfüred 
Péczel 
Gödöllő 
Szolnok 
Bukarest, Debreczen 
Bruck-Királyhida 
Poprád-Felka, Kassa 
Wien, Graz 
Stansilau, Mszigel 
Sofia, Belgrád 
Bukarest, Arad 
Szerencs 
Berlin, Ruttka 
Bicske 
Tapolcza, Balatonfüred 
Nagykáta 
Fiume, Bród 
Lawoczne, Msziget 
Gödöllő 
Wien, Graz 
Csorba, Kassa 
Bicske 
Péczel 
Vinkovcze, Eszék, Pécs 
Brassó, Arad 
Triest, Torbágy 
Berlin, Ruttka 
Róma, Fiume. Pécs 
Kiskörös 
Lemberg, Przemysl 
Sofia, Belgrád 
Graz, Triest 
Gödöllő 
Segesvár, Kolozsvár 
Bártfa, Csorba. Kassa 
Tapolcza, Balatonfüred 
Bicske 
Hatvan 

Kft) TM Szv. Gödöllő 

ina 
914 
314 

10 
11X18 
24o») 

15(14 
316 

1304 
404 

4 
(KM 
i'lli 
•m 
318 
320 
26 

518 
I2U2 
11XJ2 
!HM 
52u') 

1018 
IS 

322 
606 
41U 

6 
321 
522») 
:»)« 
l)2.i 

ínul 
514 
32U 
32S 

U2na 
2ü 

524» 
Ili 

332 
1UU6 
17U8 
1514 
910 

11)08 
334 
52(i« 

1308 
610 

15U6 
336 

liilíi 
408 

12 
33a 
912 
614 
422 
14u 

Szv. 

Gyv. 
Szv. 
Gyv. 

» 

Szv. 
Gyv 
Szv. 

Gyv. 

» 

Szv. 

Gyv. 
Szv. 
Gyv. 
Szv. 

• 

G^v. 
Szv. 

» 

• 

Gyv 
SZT. 

» 

| 

Gyv. 
Szv. 

Vv. 
Szv 

V V. 

Szv. 

Arad, lovis, Msziget 
Újvidék, Sarajevo 
Hatvan 
Szombathely, Wien 
Fiume, Róma, Eszék 
Bicske 
Kassa, Poprád-Felka 
r.ödöllö 
Fehring. Graz 
Sátoraljaújhely, 

|l^;mbei-g, Kassa 
Wien, l'iiris 
Arad. Bukarest 
Kiskörös 
Bullka. Berlin 
Itatván 
IVczcl 
Bicske 
Szolnok 
Szabadka, Sarajevo 
Tapolcza, Eszék 
Belgrád.Konstanti napolj 
Nagykála 
Paks 
Komárom 
Gödöllő 
Arad, Bukarest, Msziget 
Lawoczne, Lemberg 
[Győr, Sopron, 
1 Szombathely, Wien 
Gödöllő 
Nagykáta, Szolnok 
HnUka, Berlin 
Knnszentmiklós-Tass 
Fiume. Kóma, Nápoly 
Kolozsvár, Brassó 
Péczcl 
Hatvan 
Kunszentmiklós-Tass 
Bicske 
Nagykáta, Szolnok 
Győr, Triest 
Hatvan 
Zágráb, Fiume 
Mszigct, Stanislnu 
Kassa. Csorba, Bártfa 
Belgrád, Sarajevo 
Pécs, Bród 
Gödöllő 
Szolnok 
Győr, Graz 
Arad, Brassó 
Kassa, Csorba, Bártfa 
Péczel 
Fiume, Tapolcza 
Kassa, Csorba, Lemberg 
Szombathely, Wien 
Ruttka, Poprád-Felka 
Bród, Belgrád, Solia 
Arad, Deureczen 
Miskolcz, Kassa 
Uicske 

1 

515') 
517 
:in 
917 

J12 
52y 
.vsa 
6.7 

Szv. 

• 

» 

Szolnok 
Nagy l.iila 
GüdulM 
KunszcnlmiklíJs-Tass 

323 
un 
:MI 
90:! 
401 

7 
(Í01 

1201 
1 

19U1 
32á 

15Ü1 
IMI 
1)19 
23a 
S21 

1111 
327 
329 

Sl la ' l 
511 

15 
15075) 

3 
1705 
»U7 
607 
421 
305 

25 
11 1)0 
523') 

lüir.l 
4115 

329(1" 
J 

1511 
27 

331 
11M7 
Uil3 

2U») 
3U3 

1(101 
915 
4U3 
'.105 

1.T03 
33:i 
525 

1503 
1101 •) 
25a6) 
33:,") 

1)2 » 
922 
922 
Q45 
9Ü 

1022 
10Í2 
10^2 
1022 
1042 
11 2L 
1112 
11 IS 

S?.T. 
Gyv. 

• 

Szv. 
G v. 

S v. 

EJ 

G 

S 

V 

s 

f 

íj 
G . 
S 
G . 

Szv. 

Gyv. 

Szv. 

Bukarest, Arad 
Derűn, Ruttka 
Konstantinápoly 
Lemberg. Kassa 
Wien, Sopron 
Bukarest, Arad 
Sarajevo, Bród, Szabadka 
London. Paris, Wien 
Eszék. Pécs 
H itvan 
Poprád-Felka, Kassa 
Graz, Fehring 
Kuuszentmiklós-Tass 
Bicske 
Nagykáta 
Tapolcza, Balatonfüred 
Péczel 
Gödöllő 
Szolnok 
Bukarest, Debreczen 
Bruck-Királyhida 
Poprád-Felka, Kassa 
Wien, Graz 
Stansilau, Mszigel 
Sofia, Belgrád 
Bukarest, Arad 
Szerencs 
Berlin, Ruttka 
Bicske 
Tapolcza, Balatonfüred 
Nagykáta 
Fiume, Bród 
Lawoczne, Msziget 
Gödöllő 
Wien, Graz 
Csorba, Kassa 
Bicske 
Péczel 
Vinkovcze, Eszék, Pécs 
Brassó, Arad 
Triest, Torbágy 
Berlin, Ruttka 
Róma, Fiume. Pécs 
Kiskörös 
Lemberg, Przemysl 
Sofia, Belgrád 
Graz, Triest 
Gödöllő 
Segesvár, Kolozsvár 
Bártfa, Csorba. Kassa 
Tapolcza, Balatonfüred 
Bicske 
Hatvan 

Délelőtt | 

ina 
914 
314 

10 
11X18 
24o») 

15(14 
316 

1304 
404 

4 
(KM 
i'lli 
•m 
318 
320 
26 

518 
I2U2 
11XJ2 
!HM 
52u') 

1018 
IS 

322 
606 
41U 

6 
321 
522») 
:»)« 
l)2.i 

ínul 
514 
32U 
32S 

U2na 
2ü 

524» 
Ili 

332 
1UU6 
17U8 
1514 
910 

11)08 
334 
52(i« 

1308 
610 

15U6 
336 

liilíi 
408 

12 
33a 
912 
614 
422 
14u 

Pé ulí>n 

1 

Délelőtt || Délutftn 

A vonatok indulása Budapest nyugoti p.-u.-ról. 
Érvényes 1913 május hó 1-től. 

1 

A vonatok érkezése Budapest nyugoti p.-u.-ra. 
Érvényes 1913 május hó 1-től. 

Í! 
S *D 

2Í 
•o R. !! hová cg 

S'13 l! fi 3 Ü 
hová 

1 

S £ 
C -e 
0 M 

=> » 
gfe | ? 

o i 
honnan j | Sfe 

•o a. 

o S 
c s 

g§ 
honnan 

154 
152 
122 
718 

4102 
0502 

156 

102 
SIÓ 

mű 
104 
l.'vS 
7>H 
itt 
i:u 

4104 
114 
INI 
1031 

\CM 
I3H) 
7.J)'i 
Üli 

522 
5i£ 
sss 
522 
6 o o 
630 
Ü35 

650 

700 
705 
755 
x°° 
82* 
8 4 0 

8"5 
()O5 
915 945 

1|00 
H 10 
\< 35 

HŐS 
12°° 

Szv. 

k o. 

•IV. 

G v. 

S V. 
G v. 
S V. 

Vácz 
Kákospalota-Újpest 
lírseklljvár 
Szeged, Szolnok 
l-jizlergom 
!-ajosmizse.Ki;cskcmél 
Rákospaloln-Ujpcst 
Wien, Paris, Ostcndc 
Segesvár, Stanislau 
Xsolnii, Berlin 
Nngj-szombat, Wien 
Ihmnkeszi-Alag 
Orsóvá, liiiziás 
Báziás. KnránseliRs 
Nagymaros 
Uszlcrgoin 
Wien. Berlin. 
Rákoftnalota-Vjpc*! 
Rákospalotu-Ujtx^l 
Ijijitsniizse, KCI-S!M ;in-i 
Nagymaros 
Oi-íl'léd 
SVien 

164 
714 

141)4 
133 

4106 
106 

11-10') 
IliS 

4IIW 
106 
126 
170 

4110 
506 
1118 
120 
704 

li III 
( ói ír, 

172 
140 
174 
716 
110 
142 
176 
128 
722 
144 
724 

4114 
72(i 

luxi 

i:y 
Tibi*) 

178 
ISO») 
728 

6508 
132 
710 
182 

1408 
118 
502 
184 
706 
504 
720 

4116 

902») 
146 
702») 

•>üo 
S 15 
Í2 2 0 

1 2 " 
[•>30 
100 
J05 
130 
150 
200 
•J10 
218 
220 
2 ás 
230 
235 
2<o 
2"5 
250 31° 355 410 430 515 520 
550 
l i— 
OÍ2 
fiié 

622 
6á2 
(>1S 
652 
f, = 5 
722 
7Í5 
7*3. 
7áS 
7 4 0 
755 
82S 
8i2 
822 
9 JU 

9áS 
1022 
10ÍS 
10S2 
102S 
11 Í2 
1122 
1132 
11 SS 

Szv. 

GyV 
Szv. 

Tv'sz. 
Szv. 

Gvv. 
Szv. 

Gyv. 

Szv. 
Gyv. 
Szv. 

G v. 
S v. 

Gyv. 
Szv. 

W 

• 

W 

m 

Gvv. 
Szv. 
Gyv. 

• 

Szv. 

k.o. 
exv. 
Szv. 
k.o. 
exv. 

llákosnalota-Uipest 
Szeged 
Zsolna, Berlin 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákospalota-Ujpest 
Ptliscsaba 
Dunakes7.i-Alag 
Ks/.lrrfjom 
Wien, t'nris 
Párkany-Nána 
Rákns palota-Újpest 
l'.s/lrrgom 
S/almar-Németi, llrnss 
Wien 
(iiilánla 
Itnkarest. Bá/i;'is 
( zo^léd, Szolnok 
IJV|osmi/.se, Kecskemét 
Bi'ikospalota-UjpL-sl 
Szob 
K:ikospalota-Ujpcst 
Szeged 
Wleii 
S/ob 
Ilakospalola-Újpest 
Parkány-Nána 
Vccsés 
Nagymarps 
Moiior, Ocsa 
Esztergom 
(ieglcd. Szolnok 
Pozsony. Zsolna. Berlii 
Párkány-Náiia 
Czegléd 
Hákospalota-Ujpest 
Vácz 
Czegléd 
I^ijosmizse 
Párkány-Nána 
Bukarest, Bá/.iás 
Uunakeszi-Alag 
Zsolna. Berlin 
Wien, Paris 
Bukarest. Stanislau 
Dunakeszi-Alag 
Szeged. Báziás, Buknres 
Maros- Vásárhely 
Kiskunfélegyháza, Szeget 
Esztergom 
Belgrád, Konstuntinápoh 

Nagymaros 
Bukarest, Konslanti-

nánolv 

1 

149 
151 
721 
723 
725 

4103 
133 

C701 
901') 

7011 
153 

6507 
135 

1407 
503 

4105 
709 
155 
125 
727 

501 
157 

6501 
127 
113 

4107 
719 
129 
159 
705 

1401 
4109 

161 
715 
119 
163 

3Si 
52S 
5ÍS 

sas 
525 
522 
55S 
600 
6io 
6io 
625 
G30 
635 
640 
650 710 
715 720 
725 
730 
73C 

74C 
75C 
75E 
8 " 
8 " 
84C 

84: 
9« 
92S 
94< 
95! 

103' 
104! 
H2! 

12« 

Szv, 
» 
* 
» 

» 
v 
M 

k.o. 
exv. 

• 
Szv. 

K 
P 
» 

Gyv. 
Szv. 

• 

• 

» 

Gyv 
SZT. 

• 
V 

• 
• 

Gyv 
V 

Szv 

M 

Hákospalol^i-Uipest 
Dunakeszi-Alag 
Czegléd 
Vecsés 
Monor 
Esztergom 
Nagymaros 
Szolnok, Czegléd 
[Konstantinápoly, 
[Belgrád 
'Konstantinápoly, 
[Bukarest 
Bákospalota-Ujpest 
Lajosmizse 
Nagymaros 
Berlin, Zsolna 
M nros- Vásárhely 
Esztergom 
Bukarest. Báziás 
Rákospalota-Ujpest 
Parkány-Nána 
Czegléd 

(Bukarest, Kolozsvár, 
\Maramarossziget 
Vácz 
Kecskemét, Lajosmizse 
Párkany-Nána 
Paris, Wien 
F.sztergom 
Kiskunfélegyháza 
Párkány-Nana 
Dunakeszi-Alag 
Szeged 
Berlin, Zsolna, Pozsony 
Esztergom 
Rákospalota-Ujpest 

Galanta 
Rákospalota-Ujpest 

1«5 
137 
703 
167 
505 
103 

4111 
169 
171 

6503 
173 
713 
139 

4113 
175 
121 
115 

1403 
177 
707 
io:» 
107 
711 
179 
731 
141 1 

4117«) 
143 
131 
109 
729«) 

4119") 
6505 

181 
509 

1405 
4115 

1836, 
145 

6513 
117 

2:>o 
j 20 
125 
145 

150 

2oo 
208 
240 
300 
•{40 
350 
405 
410 
505 
515 
5=5 
612 
0-Í2 
622 
622 
612 
7Í2 
722 
SÜ2 
825 
Nü. 
8ÍS 
8Ü2 
822 
!IÜ2 
922 
g25 
Uái 
!)á5 
9i£ 
1)45 

li)üS 
10ÍS 
lU'áí 
102£ 
102Í 
11 2í 

11 2í 

11 2í 
11 S£ 

Szv. 

GyV. 
Szv. 
Gyv. 

Szv. 
W 

Gyv. 

Szv. 

V 

» 

Gyv. 
Szv. 

» 

* 

Gyv. 
Szv. 

» 
» 

k"o 
exv 
Szv. 

• 

Rákospalota-Ujpest 
Nagymaros 
Bú Ka rés l, Uá/.iás 
Rákospalota-Ujpest 
Tövis, Kolozsvár, 
Szatmár-Németi 
Paris, Wien 
Esztergom 
Dunakeszi-Alag 
Hákospnlota-Újpest 
Kecskemét, Ljijosmizse 
Rákospa lota-Ú) pest 
Temesvár-Józsefváros 
Nagymaros 
Esztergom 
Bákospalota-Ujpest 
Érsekújvár 
Wien, Berlin 
Berlin, XM>IM:.I 
Rákospalola-Újpost 
Orsóvá, Báziás 
Wien 
Wien 
Báziás, Temesvár 
Rákospalota-Ujpest 
Vecsés 
Nagymaros 
Piliscsaba 
Nagymaros 
Párkú ny-Nána 
Wien 
Czegléd 
Piliscsaba 
Kecskemét, l-ijosmi/se 
Dunakes/.i-AUig 
Segesvár. Stnnislau 
Berlin, Zsolna 
Esztergom 
Vácz 
Nagymaros 
Ocsa 
Wien 
Temesvár, Báziás 

(London, Ostende, 
\Paris. Wien 

Dunakeszi-Alag 
Érsekújvár 

h Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl 
k'v. rkedik. 

* Csuk \asar- és üniirpiiapukon közle-
ki-< ik. 

') Vjis;ir- és ünnepnap előtti hétköznapo¬ 
kon köz eketlik. 

*) Vasár- ér* ünnepnapokon május l.Vtől 
bezárólag s/epti-mber l.r»-i£ ktt/lekedik. 

6 ' .Minden kí-ildfn. csutrirtikiin. pénteken 
és vasámapun közlekedik. 

'•) Minden hi-irün, szerdán és szombaton 
közlekedik. 

164 
714 

141)4 
133 

4106 
106 

11-10') 
IliS 

4IIW 
106 
126 
170 

4110 
506 
1118 
120 
704 

li III 
( ói ír, 

172 
140 
174 
716 
110 
142 
176 
128 
722 
144 
724 

4114 
72(i 

luxi 

i:y 
Tibi*) 

178 
ISO») 
728 

6508 
132 
710 
182 

1408 
118 
502 
184 
706 
504 
720 

4116 

902») 

146 

702») 

•>üo 
S 15 

Í2 2 0 

1 2 " 
[•>30 
100 
J05 
130 
150 
200 
•J10 
218 
220 

2 ás 
230 
235 

2<o 
2"5 
250 31° 355 410 430 515 520 
550 
l i— 
OÍ2 
fiié 

622 
6á2 
(>1S 
652 
f, = 5 
722 
7Í5 
7*3. 
7áS 
7 4 0 
755 
82S 
8i2 
822 
9 JU 

9áS 
1022 
10ÍS 
10S2 
102S 
11 Í2 
1122 
1132 
11 SS 

Szv. 

GyV 
Szv. 

Tv'sz. 
Szv. 

Gvv. 
Szv. 

Gyv. 

Szv. 
Gyv. 
Szv. 

G v. 
S v. 

Gyv. 
Szv. 

W 

• 

W 

m 

Gvv. 
Szv. 
Gyv. 

• 

Szv. 

k.o. 
exv. 
Szv. 
k.o. 
exv. 

llákosnalota-Uipest 
Szeged 
Zsolna, Berlin 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákospalota-Ujpest 
Ptliscsaba 
Dunakes7.i-Alag 
Ks/.lrrfjom 
Wien, t'nris 
Párkany-Nána 
Rákns palota-Újpest 
l'.s/lrrgom 
S/almar-Németi, llrnss 
Wien 
(iiilánla 
Itnkarest. Bá/i;'is 
( zo^léd, Szolnok 
IJV|osmi/.se, Kecskemét 
Bi'ikospalota-UjpL-sl 
Szob 
K:ikospalota-Ujpcst 
Szeged 
Wleii 
S/ob 
Ilakospalola-Újpest 
Parkány-Nána 
Vccsés 
Nagymarps 
Moiior, Ocsa 
Esztergom 
(ieglcd. Szolnok 
Pozsony. Zsolna. Berlii 
Párkány-Náiia 
Czegléd 
Hákospalota-Ujpest 
Vácz 
Czegléd 
I^ijosmizse 
Párkány-Nána 
Bukarest, Bá/.iás 
Uunakeszi-Alag 
Zsolna. Berlin 
Wien, Paris 
Bukarest. Stanislau 
Dunakeszi-Alag 
Szeged. Báziás, Buknres 
Maros- Vásárhely 
Kiskunfélegyháza, Szeget 
Esztergom 
Belgrád, Konstuntinápoh 

Nagymaros 
Bukarest, Konslanti-

nánolv 

1 

149 
151 
721 
723 
725 

4103 
133 

C701 

901') 

7011 
153 

6507 
135 

1407 
503 

4105 
709 
155 
125 
727 

501 
157 

6501 
127 
113 

4107 
719 
129 
159 
705 

1401 
4109 

161 
715 
119 
163 

3Si 
52S 
5ÍS 

sas 
525 
522 
55S 
600 
6io 
6io 
625 
G30 
635 
640 
650 710 
715 720 
725 
730 
73C 

74C 
75C 
75E 

8 " 
8 " 
84C 

84: 
9« 
92S 
94< 
95! 

103' 
104! 
H2! 

12« 

Szv, 
» 
* 
» 

» 
v 
M 

k.o. 
exv. 

• 

Szv. 
K 
P 
» 

Gyv. 
Szv. 

• 

• 

» 

Gyv 

SZT. 

• 
V 

• 
• 

Gyv 
V 

Szv 

M 

Hákospalol^i-Uipest 
Dunakeszi-Alag 
Czegléd 
Vecsés 
Monor 
Esztergom 
Nagymaros 
Szolnok, Czegléd 
[Konstantinápoly, 
[Belgrád 
'Konstantinápoly, 
[Bukarest 
Bákospalota-Ujpest 
Lajosmizse 
Nagymaros 
Berlin, Zsolna 
M nros- Vásárhely 
Esztergom 
Bukarest. Báziás 
Rákospalota-Ujpest 
Parkány-Nána 
Czegléd 

(Bukarest, Kolozsvár, 
\Maramarossziget 
Vácz 
Kecskemét, Lajosmizse 
Párkany-Nána 
Paris, Wien 
F.sztergom 
Kiskunfélegyháza 
Párkány-Nana 
Dunakeszi-Alag 
Szeged 
Berlin, Zsolna, Pozsony 
Esztergom 
Rákospalota-Ujpest 

Galanta 
Rákospalota-Ujpest 

1«5 
137 
703 
167 

505 

103 
4111 

169 
171 

6503 
173 
713 
139 

4113 
175 
121 
115 

1403 
177 
707 
io:» 
107 
711 
179 
731 
141 1 

4117«) 
143 
131 
109 
729«) 

4119") 
6505 

181 
509 

1405 
4115 

1836, 
145 

6513 
117 

2:>o 
j 20 
125 
145 

150 

2oo 
208 
240 
300 
•{40 
350 
405 
410 
505 
515 
5=5 
612 
0-Í2 
622 
622 
612 
7Í2 
722 
SÜ2 
825 
Nü. 
8ÍS 
8Ü2 
822 
!IÜ2 
922 
g25 

Uái 
!)á5 
9i£ 
1)45 

li)üS 
10ÍS 
lU'áí 
102£ 
102Í 
11 2í 

11 2í 

11 2í 
11 S£ 

Szv. 

GyV. 
Szv. 
Gyv. 

Szv. 
W 

Gyv. 

Szv. 

V 

» 

Gyv. 
Szv. 

» 

* 

Gyv. 
Szv. 

» 
» 

k"o 
exv 
Szv. 

• 

Rákospalota-Ujpest 
Nagymaros 
Bú Ka rés l, Uá/.iás 
Rákospalota-Ujpest 
Tövis, Kolozsvár, 
Szatmár-Németi 
Paris, Wien 
Esztergom 
Dunakeszi-Alag 
Hákospnlota-Újpest 
Kecskemét, Ljijosmizse 
Rákospa lota-Ú) pest 
Temesvár-Józsefváros 
Nagymaros 
Esztergom 
Bákospalota-Ujpest 
Érsekújvár 
Wien, Berlin 
Berlin, XM>IM:.I 
Rákospalola-Újpost 
Orsóvá, Báziás 
Wien 
Wien 
Báziás, Temesvár 
Rákospalota-Ujpest 
Vecsés 
Nagymaros 
Piliscsaba 
Nagymaros 
Párkú ny-Nána 
Wien 
Czegléd 
Piliscsaba 
Kecskemét, l-ijosmi/se 
Dunakes/.i-AUig 
Segesvár. Stnnislau 
Berlin, Zsolna 
Esztergom 
Vácz 
Nagymaros 
Ocsa 
Wien 
Temesvár, Báziás 

(London, Ostende, 
\Paris. Wien 

Dunakeszi-Alag 
Érsekújvár 

h Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl 
k'v. rkedik. 

* Csuk \asar- és üniirpiiapukon közle-
ki-< ik. 

') Vjis;ir- és ünnepnap előtti hétköznapo¬ 
kon köz eketlik. 

*) Vasár- ér* ünnepnapokon május l.Vtől 
bezárólag s/epti-mber l.r»-i£ ktt/lekedik. 

6 ' .Minden kí-ildfn. csutrirtikiin. pénteken 
és vasámapun közlekedik. 

'•) Minden hi-irün, szerdán és szombaton 
közlekedik. 

164 
714 

141)4 
133 

4106 
106 

11-10') 
IliS 

4IIW 
106 
126 
170 

4110 
506 
1118 
120 
704 

li III 
( ói ír, 

172 
140 
174 
716 
110 
142 
176 
128 
722 
144 
724 

4114 
72(i 

luxi 

i:y 
Tibi*) 

178 
ISO») 
728 

6508 
132 
710 
182 

1408 
118 
502 
184 
706 
504 
720 

4116 

902») 

146 

702») 

•>üo 
S 15 

Í2 2 0 

1 2 " 
[•>30 
100 
J05 
130 
150 
200 
•J10 
218 
220 

2 ás 
230 
235 

2<o 
2"5 
250 31° 355 410 430 515 520 
550 
l i— 
OÍ2 
fiié 

622 
6á2 
(>1S 
652 
f, = 5 
722 
7Í5 
7*3. 
7áS 
7 4 0 
755 
82S 
8i2 
822 
9 JU 

9áS 
1022 
10ÍS 
10S2 
102S 
11 Í2 
1122 
1132 
11 SS 

Szv. 

GyV 
Szv. 

Tv'sz. 
Szv. 

Gvv. 
Szv. 

Gyv. 

Szv. 
Gyv. 
Szv. 

G v. 
S v. 

Gyv. 
Szv. 

W 

• 

W 

m 

Gvv. 
Szv. 
Gyv. 

• 

Szv. 

k.o. 
exv. 
Szv. 
k.o. 
exv. 

llákosnalota-Uipest 
Szeged 
Zsolna, Berlin 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákospalota-Ujpest 
Ptliscsaba 
Dunakes7.i-Alag 
Ks/.lrrfjom 
Wien, t'nris 
Párkany-Nána 
Rákns palota-Újpest 
l'.s/lrrgom 
S/almar-Németi, llrnss 
Wien 
(iiilánla 
Itnkarest. Bá/i;'is 
( zo^léd, Szolnok 
IJV|osmi/.se, Kecskemét 
Bi'ikospalota-UjpL-sl 
Szob 
K:ikospalota-Ujpcst 
Szeged 
Wleii 
S/ob 
Ilakospalola-Újpest 
Parkány-Nána 
Vccsés 
Nagymarps 
Moiior, Ocsa 
Esztergom 
(ieglcd. Szolnok 
Pozsony. Zsolna. Berlii 
Párkány-Náiia 
Czegléd 
Hákospalota-Ujpest 
Vácz 
Czegléd 
I^ijosmizse 
Párkány-Nána 
Bukarest, Bá/.iás 
Uunakeszi-Alag 
Zsolna. Berlin 
Wien, Paris 
Bukarest. Stanislau 
Dunakeszi-Alag 
Szeged. Báziás, Buknres 
Maros- Vásárhely 
Kiskunfélegyháza, Szeget 
Esztergom 
Belgrád, Konstuntinápoh 

Nagymaros 
Bukarest, Konslanti-

nánolv 

1 

*) Érkezik minden kedden, szerdán, 
pénteken és vasárnapon. 

•> Érkezik minden hétfőn, csütörtökön 
és szombaton. 

:'> Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl 
közlekedik. 

*) Vasár- és ünnepnapokon közlekedik. 
5) Vasár- és ünnepnapokon május 15-től 

bezárólag szeptember 15-ig közlekedik. 

717 
101 
185 
123 

2:>o 
j 20 
125 
145 

150 

2oo 
208 
240 
300 
•{40 
350 
405 
410 
505 
515 
5=5 
612 
0-Í2 
622 
622 
612 
7Í2 
722 
SÜ2 
825 
Nü. 
8ÍS 
8Ü2 
822 
!IÜ2 
922 
g25 
Uái 
!)á5 
9i£ 
1)45 

li)üS 
10ÍS 
lU'áí 
102£ 
102Í 
11 2í 

11 2í 

11 2í 
11 S£ 

Szv. 

GyV. 
Szv. 
Gyv. 

Szv. 
W 

Gyv. 

Szv. 

V 

» 

Gyv. 
Szv. 

» 

* 

Gyv. 
Szv. 

» 
» 

k"o 
exv 
Szv. 

• 

Rákospalota-Ujpest 
Nagymaros 
Bú Ka rés l, Uá/.iás 
Rákospalota-Ujpest 
Tövis, Kolozsvár, 
Szatmár-Németi 
Paris, Wien 
Esztergom 
Dunakeszi-Alag 
Hákospnlota-Újpest 
Kecskemét, Ljijosmizse 
Rákospa lota-Ú) pest 
Temesvár-Józsefváros 
Nagymaros 
Esztergom 
Bákospalota-Ujpest 
Érsekújvár 
Wien, Berlin 
Berlin, XM>IM:.I 
Rákospalola-Újpost 
Orsóvá, Báziás 
Wien 
Wien 
Báziás, Temesvár 
Rákospalota-Ujpest 
Vecsés 
Nagymaros 
Piliscsaba 
Nagymaros 
Párkú ny-Nána 
Wien 
Czegléd 
Piliscsaba 
Kecskemét, l-ijosmi/se 
Dunakes/.i-AUig 
Segesvár. Stnnislau 
Berlin, Zsolna 
Esztergom 
Vácz 
Nagymaros 
Ocsa 
Wien 
Temesvár, Báziás 

(London, Ostende, 
\Paris. Wien 

Dunakeszi-Alag 
Érsekújvár 

A vonatok indulása Buda-Császárfürdőről. A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe. 
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Dorog 
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Esztergom 
Esztergom 

4011 
4013 
4017' 
4019" 
4015 

2 " 
5» 

) 82-
) 92. 

102. 

> S z v 
> . 
L . 
L . 
'. . 

Esztergom 
Esztergom 
Piliscsaba 
Piliscsaba 
Esztergom 

III 

On is egyedül kivan 
borotválkozni, s nem tudja, 
hogy a sokféle készülék közül 
melyiket válassza. 

Ne vegyen mást, csak egy 

amerikai Gcm-biztonsági 
-Készüléket 

valódi damaszkuszi pengékkel s biztosítjuk, hogy 
meg lesz elégedve. 

Tiz koronáért minden szakmabeli üzletben megrendelhető, 

' hiszen mm-
' denki tudja 
mar, hogv a 

9H 
'" fc^ 

ra 
CIPŐKRÉM 

kMinősögekitüna 
puhít, tisztit 

fényesit. 
j Gyártja HERCZEGésGEIGER^ 

csasz és Kir udvari szállító Budapest. 
KAPHATÓ M i N D e N OTT. 

A világhírű „ScMberT4fly, 
Magyar szabad. 

3911. sz. 

Nappal aug-ol sofa, éjjel kényelmes, rug-anyos matracos Agy. 
Minden háztartásban elegáns t is kanapé gvanánt szolgál, egy könnyű kézmozdulattal a legtökéletesebb raganyos matraczos ágygyá 
változtatható át, ennélfogva minden családnál kedvelt, sőt nélkülözhetetlen. Kapható minden kivitelben. Szétküldés a világ min¬ 
den részébe SCHOBERL RÓBERT ndvari szállító, ős. és kir. szab. gyára által, Budapesten, IV., Haris-
bazár 4 . — Árjegyzék kívánatra . Sf Óvom a t. közönséget Schóberl-ágyam értéktelen utánzataitól. 

Tiszta a l u m í n i u m , szép, egészséges és tartós 

POLGÁRI KONYHAKÉSZLET 
tiszta alumíniumból, 6 személyre, mely 25 darab praktikus 
> tárgyakból áll, minden háztartásban nélkülözhetetlen <•-

Ára komplett 4 O korona. 
l fazék 10 cm 

12 
U 
16 
18 

l lábas 12cm l tojássütő 
14 • 
16 > 
18 » 

l omelettsütő 
l te|serpenyö 

20 » l 
l fedő 1"2 cm 

14 > 

l fedő 16 cm 

i 20 
l pecsenyesütő 
I.ökörszemsütő4 sz. 

l átnyomóíiita 
l merő 
l habverő 
l citromnyomó 
l teaszaró 

Hozzá állvány keményfából darabja 6 korona. 
Nagy konyhakészlet, TT f j f) 

neoz i t •** *''•' nenéz min. II. ábra szerint 

Urasági konyhakészlet 
különösen nehéz min. III. 

Tiszta alumínium 
Fázik. 

Tiszta alumínium 
Tojássütő. 

Tiszta alumínium 
fado. 

12cm_ . K — 65 

3a/4 liter_ 
5 liter K 4-50 

IVi liter 
2 liter K3--

14 cm. K —-80 
16 cm K l'— 
18 cm K 1-20 

Aluminium-társaság 
Wien, I., Kárntnerstr. 28. 

NAGY KÉPES ABJEGYZÉK: 
l. out. Háztartáii cikkek. 

II. oszt. Asztalkészlet, evőeszközök, 
hl. out Utazási é* turistacikkek. 
IV. out Ajándéktárgyak és ujdonsánok. 

ARGIT-
CRÉME 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az 
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása 
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon¬ 
nal felveszi és kiváló hatása m á r pár óra le¬ 
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-crémel 
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegy¬ 
gyei lezárt dobozt elfogadni, inert csak ilyen 
készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsir-
talan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬ 
földön általános feltűnést keltett. A r a l k o r . 

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletben 

Margit-szappan 
70 fillér. 

Margit - pouder 
1 K 20 fill. 

Rozsnyay 
Mátyás chininczukorkája 

Többszörösen kitűnt. 
1869-uen s magyar or¬ 
vosok és természetvizs¬ 
gálók űume vándor¬ 
gyűlésén negyven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 
Láz ellen! 
Nem keserű!! 
Legjobb szer láz, váltó¬ 
láz, malária ellen, kü¬ 
lönösen gyermekeknek 
a kik keserű cbinin 
bevenni nem képesek. 
Valódi, ha minden egyes 
piros csórnagolópapiroson 
Bozsnyay Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára 

Arad, Szabadság-tér. 
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Tátra-Gánócz 
gyógyfürdő 

Szívbajok. Rheu -
matizmus. Kosz-
vény. Vesebajok. 
Női bajok. Neu-
rasztéria.Gyomor-
bántalmak Angol¬ 
kór eseteiben. 

természetes szénsavdus for¬ 
rásával kitűnő gyógyhatású. 

Méltányos árak. Penzió. Olcsó, száraz szobák. Kitűnő 
női ellátás. Figyelmes kiszolgálás. Posta, távirda, 
teleion, állandó csendőröra. "Vasúti állomás. Gyors¬ 
vonatok feltételes megállóhelye június 15-ikétől. 

Állandó fürdőorvos Budapestről. 
Prospektust és minden egyéb felvilágosítást díj¬ 
talanul azonnal küld. 

Fürdőgondnokság, Gánóczíiirdó. 

ÍC5IZFURDO 
A kontinens legerősebb jód-bróm forrása nagy rádiőactiyi-
tással. líeglepó gvógyeredmények. Fürdő megnyitás május 
hó 1-én. Melegfürdök, hidegvizgyógymód, izzasztókúrák, 
szénsavas-fürdők és az összes hidropathiai gyógymódok. 
Modern újítások. Kényelmes, olcsó lakások, szanató¬ 
rium, szórakozások. Allamhivatalnokok és katonatisztek¬ 
nek elő- utóidényben 50% engedméDy. Csiziviz,háznál tör¬ 
ténő ivökorához rendelhető a forrásnál és Edeskuty L. 
lerakatéban, Budapesten. Prospektust szívesen küld a fiirdö-
ÍKazRatósag. Posta, távird*, telefon, vasnt-állomás helyben. — 
Fürdőorvosok: dr. Kallós Jenő, dr. Pazar László 

IGLÓFÜRED 
vasúti állomás ; Igló. 
fekvéssel, fenyvesekkel 

Kitűnő konyha. 
Állandó fiirdőorvos. 
Arak mérsékeltek. 

Tájékoztató leírást (pros¬ 
pektust) kívánatra küld 

Iglőfüred gondnoksága. 

GYÓGYFÜRDŐ 
(Szepesmegye) 

(Automobiljára!) Gyönyörű 
körülövezve, teljesen védett 

fekvésű hely. Elsőrendű viz-
gyógyintózet az összes fizikai 
gyógyító eljárásokra. Inha-
latórium, szénsavas fürdők, 
fekvőesarnok, hizlalókura stb. 
Szórakozásokról gondoskodva. 

gyógyfürdő 
Erdélyben. 

Magaslati klimatikus gyógyhely 
9 fok Celsius hőfokú szénsavas lobogó 
fürdők, meleg szénsavas lápfürdők. 
Hidegvizgyógyintézet, ivókúra. 
Vasúti állomás Maroshéviz. Automobil 
és gyorskocsijárat. Posta, távirda és tele¬ 
fon. Olcsó árak. pensió-renJszer. Fürdő-
idény június 15-től szeptember 15-ig 
Prospektust díjtalanul küld az 
igwgatóság. Telefon 162-84. 
Budapest, VI., Teréz-köriit 22. 

MARGIT 
A. W-M- gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belek; húgyhólyag B különösen a 
légióméi-vek humtos bántalmainál igen jó ha¬ 
tású még akkor is, ha vérzések esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKUTY L.-nal Budapesten 

éa a forrás kezelőségénél Munkácson. 

ZOBRANCZ 
_ GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében. 

Glaubersós. hideg-, kénes, sós víz. Gyomor- és máj-
beteg-ek magyar Karlsbadja. S 

Fördőidény : május 15-tó'l szeptemter 15-ig. Előidény : május 
15-től június l-ig. Utóidény: szeptember 1-tó'l szeptember 15-ig. 
30 % árengedménynyel a lakásoknál. 

Ez a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód biztos 
segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs 
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, májbajoknál.#pehomokés epe-y 
kövekre oldólag hat. Vértódulásoknál, szédülések, hüdések, gntaütési 
rohamoknál vérelvonólag, felszivólag hat, csúzos és köszvényes bán-
talmaknál e kór okozta erjedési termékekre, elrakódásokra az izületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájaso-
dás ellen, czukorbetegségeknél, vesebajosoknál ugy a czukor-, mint 
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. 

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi és csont¬ 
bántalmaikat, csontszút kedvezően oszlatja, tjörvélykóros daganatok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, hashártya izzad-
mányok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. 

Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár, 
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-Mihály, honnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l és Vi óra alatt elérhető. 

A viz otthon is sikerrel használható. Ára : egy nagy láda 40 üveg¬ 
gel 20kor., kis láda 20 üveggel'!! kor. A viz a vasúton szállítási 
kedvezményben részesül. 

Megrendelések és tudakozódások : •Szobráncz gyógyfürdő 
ifftUptériciÍMfr SMtaÚKZ gy«>g;.-íurÓli» ezinuendók'. l'osla-
és lávirda-állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa: Dr. Russay i-állomás helyben. 
Gábor Lajos. A fürdő igazgatósága. 

TOBEUU1D 
GYÓGYFÜRDŐ-SZANATÓRIUM Graz mellett 
Radlumos gyógyforrások, Ivó- és fürbókurák. — Diétás gyógy¬ 
kezelések, hízó- és .soványitd-kúrák. — Nap- és légfiirdök, 
• Lahman kurák» és az összes természetes gyógymódok. — Gyo¬ 
mor- és bélbetegek, rheumások, köszvényesek, légosőhurutosok, 
Idegbetegek évszázados gyógyhelye. — Egyéni gyógykezelés 
dr. KÜRT LINNERT kiváló szakorvos vezetése mellett. — Mér¬ 
sékelt árak, külön felszámítások nélkül. — Magyar orvos, ma¬ 
gyar levelezés és prospektus. Sürgöny- és levélczim : Tobelbad 
bel Graz. Megnyílott ápr. 15-én. Elóidényben külön kedvezmény. 

VARASD-TÖPLITZ 
kénes gyógyforrás 
(Horvát-ország). 
Vasút, posta-, telefon- és távirda-
állotnás. üj gyógyszálloda vil¬ 
lanyvilágítással, hírneves radio-
activ tartalmú kénes hőforrás 
+ 58 C°. — Ajánlva: köszvény, 
csuz és ischias stb.-nél. Ivókú¬ 

rák makacs torok-, gége-, mell-, 
máj-, gyomor- és bélbántalmak-
nál. — Elektromos másságé. -
Iszap-szénsavas és napfürdők. — 
Egész éven át nyitva. — Modern 
kényelem. - - Dj szállodák. -
Mesés környék.— Katonazene. — 
Prospektus ingven és bérmentve. 
FÜRDŐORVOS: DR. LOCHERTI. 

Valódi brünni szövetek 
az 1913. évi tavaszi é* nyári Idényre. 

Egy szelvény 
3.10 m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág, és mellény) 

elegendő, csak 

szelvény 7 kor. 
szelvény 10 kor. 
szelvény 15 kor. 
szelvény 17 kor. 
szelvény 20 kor. 

EfJ izelvényt fekete izilcmrubihoz 20 — K-ért, izintugy 
Itl81töiz5v«ttt, turistilódcnt, »elyfmk>mgirnt, női Itoiztüm 
uBvttcItet «b. gyári árakon kflld, mint megbizhitó él 

izolid ctg mindenütt ismert poiztógyárl nkttr. 

Siegel-Imhof Brünn 
Minták Ingyen él bérmentve. 

Az előnySIc i melyektől migánvev<5 élvtz^ bi 
lmti OICIODO WU. ur»H v»l»»«c«. miauira, ufjnam 

MaolgiUi, Bég l legHiebb rtndeléiníl It, lcl|ci» Iriii 
irábu. 

GYÓGYFÜRDŐ. • 
Nagy mennyiségű rádiumot tartalmazó víz. 
Természetes szénsavas (nenheimi) fürdők. 
Kiválóan jó eredménynyel használható a gyomor, vese, 
hólyag és a méh hnrntos bántolmainál, máj-
és ló pba.j oknál, kösz vény és csúznál, altesti 
pangásoknál, valamint bármely az idegesség 
a l a p j á n f e j lődő b e t e g s é g e k n é l . A nagyhírű e lőpa-
t a k i g y ó g y v i z e k orvosi javaslat szerinti ivása, összekötve 
a megfelelő és itt feltalálható kisegítő gyógyeszközökkel (me!eg 
és hideglurdök, vizgyógyintézeti kezelés, másságé, svédtoina, 
diátikus étrend) r e n d k í v ü l k e d v e l ő e r e d m é n y t mu¬ 
t a t f e l . Fürdő-idény: m á j u s 15- től s z e p t e m b e r 15-ig. 
Vasúti állomás : Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó 
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos. 
Az elő- és utóidényben (május 15-líI június 13-ig és aug. 20-tól 
szept. 15-ig) a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakások 
50%-al és ellátás is sokkal olcsóbb. A z é l ő p a t a k ! á svány¬ 
víz, mely a szénsavdus, égvényes vasas vizek között első he¬ 
lyet foglal el, mint gyógyeszköz, háznál is használható é l 
ü d i t ő , k e l l e m e s i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nagy 
kedveltségnek örvend. Itthon és a külföldön évenkinl egy millió 
palaczknál töbB kerSl forgalomba. Szétküldést hely Élőpatak, de 
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben. P r o s ¬ 
pektust kívánatra ingyen küld az igazgatóság. 

a Tátra lábánál,széltől és portól védett klimatikus gjógy-
és nyaralóhely, vizgyogyintézettel Poprád város köz¬ 
vetlen közelében. Innen-a Dobsinai Jégbarlang legrövi¬ 
debb, úton érhető el. Omnibus közlekedés minden vonat¬ 
hoz: Javaivá : Basedow-, neurasthenia,' vérszegénység, 
sápkór, idegesség, gyomor, és bélbajok stb. betegségeknél 
fürdőorvos Dr. Payer Ervin sebész-műtő Budapestről. 

Állami hivatalnokok az elő- és utúidónyben 
szobaárakból 50 °/o engedményt élveznek. 
Étkezés naponta a penzióban: reggel 2, délben 4 és 
este 2 fogás 5 korona. — Kívánatra prospektust küld 

Tátra-Virágvölgy gondnoksága. 

BADEN 
U/ÍOn mallott &*F~ Nagyfokú radioaktivitás. 
I I IC I I IIICIICII, 1912-ben 31,567 fürdővendég. 

Kiváló gyógyerejü kénesforrások csúz, 
köszvény, ischias, izzadmányok, bénu¬ 
lás, neuralgia, görvélykór, bőrbajok, fém-
mérgezés ellen. „Herzoghof" városi 
fürdöszálloda. Elsőrangú ház. Inter-
urban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬ 
den szobában. Továbbá elsőrangú 
szállók, penziók, vendéglők, ét¬ 
termek. Fürdőidény egész éven át. 
Prospektus kívánatra ingyen küldetik. 
Felvilágosítás és prospektus Blookner 
J . hirdetőiroda utján is. Budapest. 
IV. kerület, Semroelweis-utcza 4. szám. 

TA 
l Szezi 
• natór 

TRALOMNICZ 
Szezon május 31-től. Lóverseny, nemzetközi galamblövészet, tennis és 
natóriummal az igazgatóság kezelésében. Posta. Telefon. Automobilok l 

Lomnicz-szálló. 
Bethlen-ház (július 1-én.) 

!olf. Klimatikus gyógyhely, modern sza-
rospektust ingyen küld az igazgatóság. 

Palota-szálló! 
KOHOHAHE6Y-FÜR DG (l(énforráslkal)J 

PÁRAD 
Évad május 15-től szept. végéig 

jdona, Hevesmegyében, vastimsós f ürdők-
[eléstodegvizgyogyintézettel, égvényes kénes savanyuviz természetes 

arzén és vastartalmú vizek. Kiváló jó hatása ide e - , vér-, gyo-
r . ' . e l ""íloajoknál, gyengeségnél ismeretes. Tiszta, enyhe 

? í t8 ' APo°rt' ^ r a°d u 'ások. Modern kényelemmel berendezett 
szállodákban 173 szoba áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés 

lekelt arak mellett. A főérad június hó 21-t81 augusztus 31-ig tart 
Fütdökabinok és folyosók gőzfűtéssel vannak ellátva. 
Az egész fürdötelep és a lakások villanyvilágítással vannak ellátva. 
Kényelmes automotil-kozlekedés. - Prospektussal és bárminemű 
felv.lágositassal készségesen szolgál a főigazgatóság. 

Elír és ntóévadban a lakások 50° orkalolcsóbbakazállandó vendégeknek. 

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

23. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f Egészévre _ 
. { Félévre „ _ fc- l Nes feltételek: egyedévre 

20 korona. A t Világkrónikái-va\ 
1O korona, negyedévenként l koronával 

_ 5 korona. több. 

BUDAPEST, JÚNIUS 8. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

. 
A VÁROSLIGETI Ú J S Z É C H E N Y I - F Ü R D Ő . — Balogh Rudolf fölvétele. 
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