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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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Ez a szélső kipfflhausureknél nagy megütkö¬ 
zést keltett. A legszélsőbbekkel a teremben ma¬ 
radt Kamperle alvezér, ki a többség bérbeadási 
indítványát, ismeretes akadozó beszédmodorá¬ 
ban hevesen védte, a «Polgári Kaszinó»-ba és 
a «Szerecsenfej» kávéházba küldött, hogy a kit 
lehetett, hamarjában visszatérésre birjon. De 
míg a kellő számú kipfelhauserek megérkez¬ 
tek : a színházi kérdést, Orbán lelkes felszóla¬ 
lására, melyben a jelenlevő volt ellenpártiak 
hazafiságára melegen appellált a kisebbség, a 
• törpe minoritás* ismeretes indítványa értel¬ 
mében, négy szavazattöbbséggel döntötték el a 
magyar múzsa előnyére. 

A határozat a kipfelbauserek soraiban nagy 
meglepetést, megdöbbenést keltett, a Helme-
czyekben leírhatatlan lelkesedést idézett ele. 
A húsz-huszonöt kipfelhauser, kiknek segít¬ 
ségével az ügyet a majoritás kívánsága szerint 
dönthettek volna el, elkésve érkezett a csata 
szinhelyére. Kamperle az obstrukczióra nem is 
gondolt, mert az óriás pártban, melyet eddig 
még a színházi kérdésekben is az opportúnus 
magyarság hiven támogatott, az eddigi sikerek 
folytán nagy önbizalom uralkodott. Ezt a két 
ügyet, különösen a színházi kérdés dolgát oly 
ügyes és gyors taktikával ütötte nyélbe az 
ujoncz Magory, hogy egy kipróbált jubiláns-
főispánnak is becsületére vált volna. 

A «la vilié c'est moi» jelszóval kérkedő ren¬ 
geteg többség szinházbérleti ügyének bukása, 
mely még az ülés tartama alatt a város min¬ 
den zugában elterjedt, nagy szenzácziót keltett, 
de különösen felizgatta Nómet-Hunnia hölgyeit. 
Ezek nagy része lelkesen rajongott a német 
múzsáért, mely azonban eddig rendesen köze¬ 
lebb szárnyalt a prózai >Lerchenfeldbez, mint 
a hochdeutsch Helikon költői magaslataihoz. 
De azért, bár Tante Thalia .gyászt öltve keser¬ 
gett, majdnem minden számbavehetö asszony 
és kisasszony, a ki helyet kaphatott, sietett az¬ 
nap este megjelenni a városi színház magyar 
díszelőadásán. 

Bánk bán. 
Tehát egy nagy alföldi város színtársulata 

játszta a «Bánk bán»-t a némethunniai szín¬ 
házban a fó'ispáni beiktatás tiszteletére. 

Magory főispán, Mandurer polgármesterrel 
a városi páholyban, mely az első emeleten nz 
első páholy jobbra a színpadtól, foglaltak he¬ 
lyet. Magoryt, midőn fekete attilában, ponto¬ 
san az előadást bevezető Hunyadi-induló meg¬ 
kezdése előtt érkezett: tüntető lelkesedéssel fo¬ 
gadta a színházban le\ő magyarság, a bizalmat 
nyert, részben rnrir megtért opportunistákkal, 
sőt, e semleges helyen, a hajianasabb kiptVl-
hauserekkel együtt. A szélső németek és a höl¬ 
gyek azonban (az aránying kevés magyar hon¬ 
leány kivételével) az üdvözlő tapsokban nem 
vettek részt, hanem a hogy a militans ama¬ 
zonokhoz illik, öldöklő lorgnettet, látcsövet 
szegeztek a délczeg, szép férfiú, az erőskezű 
autokrata ellen, ki szószéket, színpadot egy¬ 
aránt magyarra átgyúrni törekszik. Magory 
fölfelé-lefelé, minden oldalra intve, üdvözölve 
fogadta a nem várt fényes, arany és talmi ová-
cziót. 

A városi páholylyal szemben egy fiktív ud¬ 
vari páholy ragyogott a közönségre. Hogy ez, 
a kir. fenségek hiján, az egész éven át üresen 
ne maradjon, bérbe adták gróf Nyékeyné Hor¬ 
tenzia herczegnőnek, ki legalább egy trón nél¬ 
küli ex-uralkodó leánya volt. Ott tündökölt 
tehát a mai díszelőadáson is, fényes neve, égő 
szemei és mesés gyémántjai révén. A herczegnő 
Dóra és Ilona grófnőkkel jött, kik viszont az 
ifjúság, a kellem sugárzó bájában ragyogtak. 
A háttérben Bodaszéky gróf, a papa, elegáns 
alakja tűnt elő. Gróf Cserhaliny rendes páholyt 
tart e vidéki művészhajlékban is, úgy, mint a 
budapesti előkelőbb színházakban. Á főhelyet 
Hancsóhné foglalja el, vele szemben, a ko-

kettirplatzon, maga Pista gróf ül. Kettejük közé 
a középen Tésay Béni telepedett le, ki csak 
innen végzi menyasszonyánál az eticuieíteszerű 
felvonásközi látogatásokat. A páholy hátteré¬ 
ben Hancsóh ül, a szinlapot alaposan tanul¬ 
mányozva. Jelen van a színházban csaknem 
valamennyi városi czelebritás, a túlklerikális 
ultramontán és a közöshadseregbeli katona¬ 
családok kivételével. De a nagy publikum is 
méltón volt képviselve. Gróf Várhelyiné és Zav-
reczkyné "távollétükkel tündököltek*, hogy né¬ 
methunniai germanizmussal fejezzük ki magun¬ 
kat. Magory férfi-ellenségei azonban mind je¬ 
len voltak. Dr. Katzendorfer a földszinten, 
Graupenhofer, a szigorú szinházbizottsági er-
kölcsbiró, ki zsölléjét (a Magory állal bosszan¬ 
kodva észrevett) Eózsai Lídiának engedte át; 
dr. Wauvertics páholyában, ennek ékszertől la-
gyogó, brüsszeli csipkéktől, selyemtől duzzadó 
júnói felesége óriás legyezővel hűsített árnyé¬ 
kában. 

A zenekarban a primadonnák számára elhe¬ 
lyezett virágkosarak, a számtalan bokréta a 
páholyok bársony peremén, a kisebb-nagyobb 
csokrok, a mik most a virágévad közepén a 
legtöbb hölgy keblét díszítették: oly édes, 
üdítő illatot terjesztettek, hogy elviselhetőbbé 
tették a napfény világosságában égő gázlángok 
mellett, a magas, mindenesetre elég ncomme 
il faut» ocleur-ű színházi hőmérsékletet: úgy, 
hogy még Hortenzia herczegnő is csak egy kis 
könnyű udvarképes főfájásról panaszkodhatott. 
De ez a sajnos körülmény és gróf Bodaszéky 
gáláns szavakkal kisért bonbons-kinálgatása 
sem gátolta annak kijelentésében, hogy: «ez a 
szomorújáték épen nem Comtessenstück.» 

- Az, a mi hazafias és klasszikus, — súgta 
a gróf, — dbleibt den Reinen immer rein», még 
ha királyi herczegnök is. 

- Örömmel hallottam, hogy ez úgy látszik, 
költői dilu-ziójú darabon, - - jegyezte meg a 
herczegnő, Grillparzer hasonló tárgyú «tragé-
die»-jének hatása észrevehető. 

A comtessek nem szóltak, csak magukban 
nevettek és nem figyelmeztették «lhre Durch-
lauchtoti), a hogy őt Tésay czímezte, tévedé¬ 
sére, nehogy megváltoztassa véleményét a nagy 
magyar tragédiáról. 

Tésay Béni így szólt budapesti és jelenleg 
itteni páholygazdához, Pista grófhoz : 

- Magory «ziihlt die Hiiupter seiner Lie-
ben.i» 

Csakugyan nem hiányzott egy se ! Páholyok¬ 
ban : kiskarádi Rosenmüller sógorával, gróf 
Rubnával, ki szomorú özvegységét itt vigan 
éli; nemkülönben Vogelhuber pere ét fils és 
vendégük: Hajner főjegyző. A földszinten: 
Orbán és Aracsi tanárok, stb. 

Magory most már nem volt kíváncsi, nem 
idézte azt a stereotyp kérdést magához, hogy 
itt van-e ő? Mert tudja, hogy nincs itt és ha 
jelen volna is: rá nézve ezentúl már, Bánk bán 
szavai szerint: «Volt, nincs!» 

Valami nyomasztóbban nehezedett Magory 
kedélyére, bár derültnek, vidámnak látszott, a 
színházi nyári légkör párázatainál: a páholyok¬ 
ban, zsölléken feszelgő ismert patriczius-kipfel-
hauser főurak gúnyos arcza, suttogása, az a 
figyelmes hallgatás, melylyel a színpadról jövő 
minden szón, hangon csüggtek. 

A páholyok, földszint és karzatok magyar 
közönsége minden alkalmatosságot és alkal¬ 
matlanságot, mely szerintük a tapsra okot, 
ürügyet szolgáltatott, bőven kizsákmányolt, el-
annyira, hogy a németeknek, kivált a karzaton, 
is megjött a kedve a tapsoláshoz és most már 
mindenütt szépen felosztva, szétszórva ülő 
szélső kipfelhauserek kezdtek a tapsban elől¬ 
járni. Csakhogy az nem a darab erőteljes költői 
nyelvének, merész röptű, hazafias dikcziójának, 
a színész művészetének szólt, hanem bizonyos 
igen alkalomszerű, a Német-Hunnia jelen hely¬ 
zetéhez illő, mintegy az új főispán ellen irány¬ 

zott megjegyzéseknek. E tüntetésre az ismert 
.színházi szakértő urak határozták el magukat, 
a tragédia szövegét idegesen böngésző Grau¬ 
penhofer elnöklésével. A magyarság csakhamar 
rájött az ármányos turpisságra, de pisszegése 
gyönge volt arra, hogy a zúgó tapsokat elfojtsa, 

így több, egészen indiffereiisnek látszó he¬ 
lyen brávózás tört ki a Wauvertics-páholy mé¬ 
lyéből. A -földszinten az efféle kétes értékű he¬ 
lyeslés a Kamperle zsölléje körül, a második 
emeleten a «Deu1scher Kampe» korrektora szom¬ 
szédságában vette kezdetét. A patriezius-bizott-
ság inkriminált helyei a következők voltak: 

Először is, midőn Petur bán a második fel¬ 
vonásban, az ablakból elragadtatva nézi a haj¬ 
nalcsillagot és így kiált fel: 

« . . . Dicső fény-
Csillag !» 
A Petur személyesítője véletlenül az azon 

oldalon levő főispáni páholyba tekintett: a néző¬ 
tér * békéi lenéi», a kipfelhauserek, tapsolni kezd-
trk, a mire ráment a magyarság naivabb része 
is. De mikor aztán Petur elfordulva, gúnyosan 
így folytatta: 

«Lopott fény ! ej! 
Jó éjszakát!» 

mérsékelten kezdődő, de mindig erősebbé váló 
tapsvihar keletkezett, melynek Orbánék és má¬ 
sok pisszegése nem volt képes gátat vetni. 

Ugyanez történt a harmadik felvonásban, a 
Gertrudis királynő és Bánk bán közti nagy je¬ 
lenetben, midőn a királynő így szólt: 

«Te mint egy éjjeli 
Tolvaj jöttél foglalatosságaidból 
Az udvarunkba? . . . Illik ez?» 
Ebben a titkos inkognitó-útra találtak vonat¬ 

kozást. 
"Levente ! egy ártatlanságot el-
Zárván, gyalázatba kevertél . . . Becsület-e 
Ez!» 
Az elzárt, vagyis elzárandó ártatlanság Grau¬ 

penhofer, ki e szavaknál még jobban vissza¬ 
vonult a Wauvertics-páholy rejtekébe, de azért 
erősen tapsolt. 

Magory mindjárt a «Lopott fény!» szavak 
öldöklő szarkazmusára, mely őt már, midőn 
erről a kávéházban hallott (ha nem is lopott, 
de mástól refüzált fényről) eleget elkeserítette: 
idegesen mozogni kezdett, mely a többi tünte¬ 
téseknél is ismétlődött. Az üldözött ((ártatlan¬ 
ság)) aposztrofálásánál azonban meg nem áll¬ 
hatta, hogy el ne mosolyodjék. A főispáni derű 
nyomán Orbánék és a többi hívek is enyelegve 
fogadták, habár kissé erős, de naiv tüntetést. 
Mindez azonban, minden alkalommal, legföllebb 
egy perczig tartott és a lelkes vagy lelketlen 
tapsokon kívül semmi sem zavarta az előadás 
komoly, ünnepi folyását. Habár Gertrudis rá¬ 
következett szenvedélyes szavaira is már: 

«Ember, azt mondom, ne törj át a korlá¬ 
todon!)) Hasonló tüntetés következett a főispán 
ellen. 

Most már a polgármester is, ki az ily, hatás¬ 
körén kívül eső dolgok iránt nehezebb felfogás¬ 
sal bír, érteni kezdte a dolgot. Ő in theatra-
libus nem szakember. A páholy hátterében 
szerényen rendelkezésre álló, vagyis ülő Ma¬ 
gyar titkár halkan odaszólt hozzá: hogy nem 
méltóztatik-e a szinházban jelenlevő rendőr¬ 
kapitánynak megizentetni, hogy a polgári rend¬ 
őröknek utasítást adjon? 

— Csak a kapitánynak ne! — tiltakozott 
- Az még elmérgesítené a dolgot, 

tmgem különben az egész igen mulattat, -
tette hozzá fellázadt hiúságát csitítgatva. 

Most Bánk bán szólt: 
"• • • • egy követ 
Hírül hozá, hogy itt mik esnek.). 
Mire a magyarság, Orbán kezdésére, óriási 

tapsban tört ki. 
». . . Ál-
Köntösben jöttem és találtam . , .» 
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A nagyúr e szavaira megint a kipfelhauserek 
kerekedtek felül. 

Most jött Bánk jogos elkeseredésének haza¬ 
fias panaszszózata, a mi fölött meg a magyar¬ 
ság lelkesült, ujjongott: 

«Szikrát okádó vérem éktelen 
Dühében . . . » 
Bánk e kitörésére (úgy mint mindig, most 

is az adott jelre) újból a kipfelhauserek kezd¬ 
tek öljenezni . . . De, úgy látszik, a közönség 
már megunta a pillanatnyi tetszésnyilvánításo¬ 
kat előadás közben. A párthivek egy része is 
pisszegni kezdett már. A páholy hátteréből elő¬ 
tűnő Graupenhofer intett a tapsra informált 
Kamperlének és a nóbel-gallórian ülő korrek¬ 
tor claqueur én chefnek, hogy most már: ge-
nug vöm Guten ! 

Az ünnepi előadás, ettől kezdve minden pro 
és kontra-tüntetés nélkül, zavartalanul folyt 
le. Csak játék után tapsoltak lelkesen az elő¬ 
adó művészeknek és éljenezték a távozó fő¬ 
ispánt, ki nyájas üdvözléssel fogadta a hazafias, 
részben udvariassági ovácziót. Gróf Nyékeyné 
Hortenzia herczegnő pedig, egy rokokó-király¬ 
nőhöz méltó, hajporos fejével kegyesen intve, 
viszonozta Magory köszöntését a szemközti pá¬ 
holyból. Gróf Bodaszéky most karját ajánlotta 
a helyéről fenséges nyugalommal fölemelkedő 
herczegnőnek. Dóra grófnőt, az előadás végén 
a páholyajtóban megjelent Tésay és Ilona gróf¬ 
nőt az «övé sógor Rosenmüller» páholyából 
vizitbe jött gróf Rubna vezette a — quel hon-
neur! — közös lépcsőn lefelé az «udvariasí-
tott» páholyból. 

Az előcsarnok kijáratánál még nagyszámú 
kíváncsi közönség várakozott, hogy legalább 
néhány pillanatig közel láthassa, szemtől¬ 
szembe bámulhassa a német-hunniai herczegi 
udvart. 

Fel a csillagokhoz, le az Örvénybe. 

Strausz János «Morgenblátter» czimű világ¬ 
hírű keringőjére sem perdülnek oly gyorsan a 
tánczospárok: mint a mily gyorsan fülébe jutot¬ 
tak Magory főispánnak a város legújabb friss 
hírei, a tegnapi színházi est impresszióiról és 
más egyebekről 'az öltöztető Gergely-komor¬ 
nyik és a borotváló-fodrász Hugler —• Uglio 
(leendő Hugli) Pantaleone útján, kik a tegnapi 
színházi estén a harmademeleti «erkólyzeten» 
egymás mellé kerültek. Hugler nem bocsátko¬ 
zott, mint a huszár-komornyik, a darab egyes 
vitézi mozzanatai hatalmasabb jeleneteinek 
kritizálásába. Mert hát magáról a megtörtént 
tragikus eseményről már egyik őse referált a 
királyi udvaron kívül levő kundsaftjainak. Ez 
ős Huglerach Ottó volt, II. Gertrudisnak, Jeru-
zsálemi Andor király hitvesnejének fodorító-
művésze: egy bendeleinbeini meráni, ki úgy a 
világhistóriában, mint a tegnap lejátszódott 
szomorszinműben Biberach kalderon - lovag 
czímzete alatt szerepel. . . 

Magory derült hangulatban bocsátotta el 
pracieux ridicule Figaróját és most csak az az 
egy gondja volt, hogy minő sikere lesz a ma 
esti bálnak. Ez itt a főkérdés! E részben Ger¬ 
gely is megnyugtatta, mert Hugler, ki itt felej¬ 
tett sütővasáért visszatért, azt beriktolta, hogy 
ma estére a herczegi palotába rendelték, mert 
ő itt az «egyedüli legelső)) női fodrász. 

- Aztán az a fránya Hugler, — bátorkodott 
Gergely még jelenteni, — dicsekedett vele, hogy 
a főispáni bálra most (elkésve, mert régi üzle¬ 
tére volt czímezve) ő is kapott meghívót és 
kezét csókolja a főispán úrnak ezért a ritka 
gráfcziáért. 

Ezen az értesítésen Magory erősen megütkö-
ződött. Nem értette a dolgot. 

- Hát még a névjegyzéket — mondta ma¬ 
gában, — sem lehet arra a boxerek Boxerére 
bízni ?! Ah, csak a figaró szemtelen tréfája le¬ 
het az egész, a mivel Gergelyt felültette. 

Magory most titkárát hivatta, de Gergely azt 
jelentette, hogy Magyar urat, a mint Vadas, az 
új hajdú beszélte, ő méltósága a volt főispánná 
magához kérette a gróf Várhelyi-palotába. 

- No hát, ha a titkár úr visszatér, — fa¬ 
kadt ki indulatosan Magory, -— azonnal jöj¬ 
jön be hozzám! 

* 
- Nem is láttam önt, mióta elfoglalta állá¬ 

sát az új főispánnál. 
E szavakkal fogadta Zavreczkyné Hertay 

Hilda bárónő, a japáni boudoirhoz illő a la 

Jupon-pongyolában, a belépő Magyar Kálmánt. 
A delnő barátságosan intett kezével, a mit az 
ifjú kézcsókra való felhívásnak tekinthetett. De 
azért nem lépett közel a szép asszonyhoz, -ha¬ 
nem megállt két lépéssel az ajtó előtt. Egész 
nyugodtnak látszott. Csak szép, nemes arcza 
volt még halványabb a szokottnál. 

Zavreczkyné üléssel kínálta meg, de Magyar 
bocsánatot kért, hogy helyet nem foglalhat, 
mert foglalatosságai a hivatalba szólítják vissza, 
s hogy e helyen megjelent: az csak a méltósá-
gos bárónő, volt főnöke neje iránti köteles hó-
dolatból tette. 

- Sohasem volt kötelessége a hódolat, -
jegyezte meg Zavreczkyné némi iróniával és 
mélyen az ifjú szemébe nézett. 

— Bocsánat: köteles tiszteletből! — hebegte 
a titkár. Földre szegezte szemeit; nem bírták 
el a hölgy égő, metsző tekintetét. 

- Tudora, hogy szívesen jött, — szólt élénk, 
gyors beszédmódjával. — Ismétlem férjem fel¬ 
szólítását : kövessen bennünket Budapestre ! 

- A főispán úr előtt kijelentettem, hogy 
egyelőre beteg édesanyám közelében óhajtok 
maradni, - - rebegte a fiatalember nagy za¬ 
varban. 

- Ön állhatatos. De nem az ily karakterek¬ 
ből kerülnek kiiaz államtitkárok. 

A hölgynek gunyoros mosolylyal kisért szavai 
mély sebet ejtettek az ifjú szivén. De ez el¬ 
fojtva izgalmát, nyugodtan ezt mondta: 

- Nem cselekedhetem máskép! 
És most fölemelte szemeit a szenvedélyes 

büszke asszonyra és egy lépéssel hátrált, mi¬ 
dőn őt az indulattól felhevülve látta. 

A delnő, ki ezalatt fölemelkedett helyéről, 
pár lépést előre téve, e szavakra fakadt: 

— Hogyan, ön csak meghívásomra jött el! 
— Most egészen a főnököm embere va¬ 

gyok, — akadozott az ifjú, félig elkábulva, mi¬ 
dőn egy lépésre közel maga előtt látta azt a 
csábos, szép nőt, kit, mint hitte, oly határtala¬ 
nul és kit, mint hitte, oly reménytelenül sze¬ 
retett . . . 

- A régi hű ragaszkodás, barátság révén, — 
szólt gyorsan Zavreczkyné, s aztán, egy kis szü¬ 
net múlva, nyugodtabb hangon így folytatta: 

- Férjem nem főnöke többé önnek. Most 
már nem lehet árulója. Most bátran, minden 
feszély nélkül beszélhet velem. Most már én 
is észrevehetem azt, a mit eddig nem volt sza¬ 
bad észrevennem. 

Hilda bárónő nem ment szerelemből férjhez 
és Zavreczky Vilibáld, nejével szemben, a há¬ 
zastársi konvenczionális jóindulat megnyilat¬ 
kozásán kívül, más, melegebb érzelmekre nem 
is reflektált. Az ily megfásult szivű bürokratá¬ 
nak a szivarfüstös hivatalszoba az ámbraillatú 
boudoirnál kedvesebb. A nyalábra fogott hideg, 
kemény, poros aktacsomó, két meleg, gyöngéd, 
púderes női kar ölelését pótolja; úgy, mint a 
hivatalos órák a pásztorórákat és a hatalom a 
szerelmet. De Hilda bárónő, férjének bürokrata 
házaséleti officziózus közönye daczára, tisztes¬ 
séges asszony maradt. Nemcsak modern érté¬ 
lemben, mely szerint az erény nem más, mint 
ügyesség, a mivel ballépéseinket leplezni tud¬ 
juk, hanem: tisztességes az etikai fogalmak 
szerint is. Hű volt férjéhez, de azért nem lehe¬ 
tett egészen közönyös az érdekes, komoly fiatal¬ 
ember iránt, ki, gyakori érintkezésük mellett, 
kínos leplezése daczára, egyszer-máskor aka¬ 
ratlanul mégis csak elárulta érzelmeit előtte. 
A szép asszony gyönyörűséggel nézte nemes 
zsákmányát, mint a pókkirálynő a hálójába, 
tévedt csillogó szávnyú légy-úrfit, körul-körül 
röpködte kaczér pillantásaival: a nélkül, hogy 
magához ragadta és vérét kiszívta volna. 

De most, midőn hálójából kisiklott, s közel 
volt ahhoz, hogy örökre elveszítse: gyulladt 
lángra keblében az oly soká elfojtott tűz, a 
harminczöt éves asszonyok emésztő, forró, gyil¬ 
kos szerelmi vágya. Az égő bokor másodvirág¬ 
zása, a vér piros rózsája, a költő szerint: «mit 
forrón éget a nap», s az édes méregpohar, «mit 
majd szétver a hab.» 

. . . Az ifjú nem birta kiállni a démoni szép 
asszony tekintetét. Elámult, idealizmusa elbo¬ 
rult annak csodálatos czinikus viseletén. Lá¬ 
tása elhomályosult, kezével görcsösen keresett 
valamit, a mibe belekapaszkodhatott volna. 
Ingadozva meghajtotta magát és olyasvalamit 
rebegett, mintha engedőmet kérne, hogy tá¬ 
vozhassák. (Folytatása következik.) 

A GYÖNGYÖS EMBER. 
— Engem most az örök Végzet ide lökött: 
Most én, bús robotos, férgek, hüllők között 
Az Elet salakos vadvizein járok. 
Verdesnek haragos tarajos hullámok. 
Eejtett messzeségből — magasból és mélyből *-
Mit sodrukkal hoznak — sárral bevakolnak. 
Hínárt rámbogoznak, kavicscsal paskolnak... 
Egyiket lemosom, másikat letépem. 
S míg gyűröm, taposom, harmadik, negyedik 
Már rámfenekedik, már rámtekeredik, 
Marja már a húsom, serkeszti a vérem. . . 

A heverő népek, kik a partról néznek 
Lomha kényelemmel — finnyás félelemmel 
Elfordulnak tőlem, rejtőznek előlem. 
«Sodorjon csak az ár, senkinek semmi kari 
Mardossunak férgek, nyeljen el a tenger -
Mit szánunk, mit bánunk ? Legalább nem látunk: 
Te csúf sáros ember, te rút véres ember...» 

. . . De ha egykor - hiszem ! — úr leszek a vizén. 
És férget, salakot s mind, mi rámtapadott 
Lerázván, zsákmányom ha majd partra viszem — 
S kínjaim elmultán, sebeim gyógyultan 
Rózsavízben fördök, fehér ruhát öltök, 
S e koldúsvilágba' lelkidúsként járva 
Ingyen jókedvemből — teli két kezemből 
Ha hintem a kincsem, ha öntőm a gyöngyöm, 
A mit ott halásztam — míg izzadtam, fáztam 
A tarajos árban, zavaros hínárban -
Hej, kincséhes népek l Ha szórom közétek 
A kincset, a kincset.. . a gyöngyöt, a gyöngyöt: 
Tudom, akkor jöttök, tudom, futva jöttök 
Hozsannázva felém s leborúlva elém 
Mosolygó ajakkal, kenetes szavakkal 
Köszöntetek engem — virág is lesz tenger! -
«Evoé, üdvözlégy! Hozott ég, áldjon ég: 
Te szép fehér ember, te dús gyöngyös ember 1» 

Lampérth Géza. 

VÁNDOK MADARAK.* 
(Arturo Gráf költeménye). 

Ormótlan szikla emelődik égnek 
Palakő-szinben, zordan, csupaszon. 
Zöld hullám veri, mossa vén tövét meg 
És zuborogva széttörik azon. 

Qsúcsárul' én merengve széttekintek 
A térés tenger magányán tova. 
A hamvas mennybolt úgy takar le mindent, 
Mint óriási ólom-kupola. 

Nyugatról lángnyelv tépi vad kegyetlen, 
A mély felhőket és a vizeket. 
Úgy tetszik, mintha messzi, ösmeretlen 
Világba nyílnék fény-út a megett. 

Valami tévedt, homályos vitorla 
Andalgva járja ama tűz közét. 
Megy mozdulatlan, lassan szétfosaolva 
S az elhajolt hullámba rejtezék. 

A szürke, a magános felleg alján 
Megy szélesen fehér madársereg. 
Ferdén száll, fenn, fenn, hallgatag nyilalván, 
Csapkodja némán szárnynyal a leget. 

- Légi hajósok, ott a kik vonultok 
Kutatni szárnyon a kék hajlatot, 
Kik vagytok és mily távol égi holtok 
Alá irányúi vágyó útatok ? 

- Mi vagyunk elméd víg, bús gondolatja, 
Eeményid, álmod sora ez a láncz. 
A te szegény szivedből kelve útra, 
Megyünk és többé minket sose látsz. 

Repülnek föllebb, föllebb, egyre föllebb, 
Vonul nyugatnak, száll a sok madár. 
Nagy messziről rekedten üdvözölnek : 
Nem látsz bennünket soha, soha márf 

Olaszból fordította: Zempléni Árpád 

* Arturo Gntf az újabb olasz líra egyik legkitű¬ 
nőbb művelője, a múlt héten, 65 éves korában Torinó¬ 
ban meghalt. Egyik legszebb versének magyar for¬ 
dításával hódolunk emlékének. 
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TÓBIÁS ÉS THERÉZIA. 
ELBESZÉLÉS. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

l 

Méliusz Tóbiás tanár úr, mint valami rozs¬ 
dás lokomobil a kacskaringós hegyi pályán 
szuszogva - - duhogva, rengeteg orrfúvások és 
Istenhez való fohászkodások között zakatolt 
fölfelé a lépcsőn. Szerencsésen megérkezett az 
első emeletre. Nem tört ki a lába, a köcsög¬ 
kalap nem gurult le fejéről. Tizenöt kilós té¬ 
likabátja leffentyűje nem akadt bele a karfába, 
a gyapjú-boa konstriktor, a mit húga Therézia, 
a meghűlés ellen a nyakára és fejére csavart, 
nem fojtotta meg. Egyszóval jól imádkozott 
Tóbiás úr, meghallgatta Isten. 

Ott állott lakása ajtaja előtt. Csöngetnie 
nem volt szabad, mert a csöngetés és villamos 
világítás idegessé tette Theréziát; kénytelen 
volt személyesen ajtót nyitni.. . Vájjon hová 
tette az ajtó kulcsát? Átkutatta zsebeit. Ösz-
szesen tizenegy zsebe volt, de egyikben sem 
talált kulcsot Mélységes gondolkozás után rá¬ 
jött végre, hogy a furfangos szerszámot esőer¬ 
nyőjébe sülyesztette, hogy megkímélje magát 
a zsebben való turkálás fáradalmaitól. 

Megczélozta a kulcscsal az ajtót csak úgy 
találomra, mert igen rosszul hordott a szeme; 
egy macskánál kisebb tárgyat már nem tudott 
eltalálni. Már pedig a kulcslyuk sokkal kisebb 
a macskánál. Addig böködte az ajtót, míg 
végre Isten kegyelméből lyukba szaladt a 
kulcs. Most már csak meg kellett a zárban 
fordítani. Ez sem olyan könnyű sor ám, mint 
önök, a kik nem tudósok, gondolni méltóztat-
nak. Tóbiás úr legalább öt perczig csavar¬ 
gatta a kulcsot, míg végre belepattant a 
zárba... 

Az ajtó kinyílt. A tanár úr homlokán hagyta 
a verejtéket, a mit erőlködése a hajából ki¬ 
sajtolt s - - egy-kettő — bemasirozott a sötét 
előszobába. A minek ezután kellett következ¬ 
nie : a lámpagyújtás, a kabát lefejtése, a ka-
locsni lerángatása, a boa-kendő lekanyarítása, 
szakértelmet követelő műveletek, jóformán 
akrobatikus mutatványok, a mikhez nem értett 
a tudós férfiú. 

Tóbiás úr megállván az előszoba közepén, 
szokása szerint, segítségért kiabált: 

- Therézia! Juliánná! 
Semmi viszhang. Nagyot nyögött a profesz-

szor úr és újból kezdte: 
- Terusa, Juliska! 

Erre se reagált se Terusa se Juliska, 
A méreg és a kétségbeesés összekapaszkod¬ 

tak a gyámoltalan férfiú májában s vészkiál- < 
tássá tornyosultak. 

- Tera, Jula, megfulok, segítsetek! 
Öt percznyi nyöszörgés, nyivákolás után tu¬ 

datára jött a tanár úr a kétségbeejtő valóság¬ 
nak : a leányok nem voltak otthon. Egyedül 
állott előszobája közepén, mint Memnon szobra 
a sivatagban, a sötétség vészfelhői fenyegető 
komolysággal kavarogtak feje fölött, belemorog¬ 
tak a leikébe, megczibálták az üstökét, hogy 
kínjában mind a hajaszála az égbe meredt a-, 
köcsögkalap alatt. Nem volt más szerencsétlen 
a természetben csak ő. Előrenyujtott kezekkel 
körültipi-topizta az előszobát. Míg végre si¬ 
került egy széket kitapogatnia. 

Ráült. Levette kalapját. De rosszul fogta meg 
a karimáját, a köcsög kigömbörgött reszkető 
kezéből Esernyőjét egyszerűen eleresztette. 
A gömbörgö pincs, a zuhanó parapli kísérteties 
hangokat adtak; a boa konstriktor összehúzta 
gyűrűit a professzor nyakán és fojtogatni kez¬ 
dett, a rengeteg kabát megtízszerezte a súlyát 
és úgy odamázolta Tóbiást a székéhez, hogy 
moczczanni se birt. 

Az életfentartás ösztöne megkétszerezte a 
tanár úr fizikai erejét Rászánta magát, hogy 
megbirkózzék a nyakát fojtogató sálkigyóval 
s a válla csontját tördelő kabátszörnyeteggel, 
de mi haszna. Nem tudott ráakadni, hogy rá¬ 
taposna a kígyó farkára, a kah£t meg sokkr' 
erősebb volt nála: úgy odatapadt a testéBOT; 
mint valami százszivolás polip. 

Mit volt mit tennie: Tóbiás úr összekul¬ 

csolta kezét s mártirnyugalmat erőltetve ma¬ 
gára, várta a végeket. Szerencsére úgy ki volt 
merülve, hogy nem volt ereje az ébrenlét foly¬ 
tatásához : elaludt. Végigálmodta a Dante pok¬ 
lát, de még egyéb oly dolgokat is beleálmo¬ 
dott eme pokolba, a melyek kikerülték a nagy 
költő fantáziáját. Volt ott egy csapat rengeteg 
nagy kamasz ördög, a kik azzal mulattak, 
hogy foot-ballt játszottak ama tudósok fejé¬ 
vel, a kik világéletükben az Élet önmagukkal 
telhetetlen polgárainak bizonyultak. Foot-ball 
volt az ő feje is, az ördögök addig rugdosták, 
nyűtték, míg ki nem repedt. Csak úgy por-
zott, foszlott belőle a tömérdek kócz, a mi 
agyvelő volt valamikor tudomány-forrása, de 
a poklok fenekén rútul elváltozott. 

Szerencséjére Tóbiás úrnak az ördögök kapu¬ 
védője egyszer csak olyat rúgott a fején — 
kénytelen volt felébredni. 

- Ohaha, ehehe! — kiáltá alig eszmélve, -
hol vagyok? 

— Az előszobában, oh szerencsétlen Tóbiás — 
válaszolt egy sápítozó női hang. 

A Therézia hangja volt. 
- Te vagy Tera? 

- Én vagyok. Miért nem gyújtottál lámpát ? 
- Mit tudom én, hogy kell egy lámpát 

meggyujtani ? 
— Miért nem mentél a szobádba? 

- Hajhaha, mit tudom én a sötétben merre-
fele van a szobám! 

- És a kabátod, a kalocsnid, a sálod!... 
Csuda, hogy meg nem fúltál. 

- De még micsoda csuda! — nyögte a 
professzor. — Már azt hittem, hogy a halálomat 
akarjátok. 

Therézia lámpát gyújtott, s levetkőztette 
testvérbátyját egy szál ruhára. Aztán kézen 
fogta az élhetetlen embert, bevezette a szobá¬ 
jába, leültette Íróasztala mellé s kezébe adta 
a tollat. 

De most az egyszer nem kellett a toll a 
tudósnak. Fejében mérges szenvedelmek fog¬ 
lalták el a tudomány helyét. Rápruttyant hú¬ 
gára: 

— Te Tera! 
- Tessék ? - - kérdezte Terézia. 
- Miért nem voltál idehaza? Mikor tu¬ 

dod, hogy szusszantani se tudok segítség nél¬ 
kül. Hol svalangiroztál ? 

- Malaczot és leányt hoztam neked -
válaszolt Therézia ijedten, esze nélkül. 

A professzor úrnak kopasz fejére mászott a 
szemöldöke. 

- Malaczot? Leányt? Nekem? A malaczot 
még csak értem, mert Menenius Agrippa óta 
tudtommal mindenki malaczpecsenyét eszik 
újévkor... De lányt ? És nekem ! Nincs neked 
valami bajod, Tera? 

Nincs - állította Tera. - - Igenis új 
leányt hoztam neked, mert a Juli szonika meg¬ 
szökött, mint a többi; hogy nem főz neked 
többet hajnalban sóskalevest. 

Hajnalban sóskalevest! Itt meg kell kicsi-
nyég állani a környülállások tisztázása végett. 
A professzornak ugyanis gyomortágulása volt 
s álomkórba esett, ha nem evett hajnalban 
sóskalevest. A cseléd ennélfogva legfeljebb egy 
hónapig bírta ki nála, és csakugyan érte volt, 
azaz a sóskaleves miatt, mert az egyéb házi¬ 
teendőket Therézia maga végezte el. Ezt Tóbiás 
úrnak is be kellett látnia. 

- Hássze jól van, — duhogta meglapulva, -
de máskor cselédet mondj, hogy megértsem, 
ne leányt! - Hadd lám - - tette hozzá nyel¬ 
vével csettintve, milyen az a malacz. 

Tini, az új cseléd behozta a röfögő ál¬ 
latkát. 

A professzor úr pápaszeme hegyére illesz-
1 " ' a másodla'gos okulárét és jól megóknm-
lulta a ficzánkoló csemetét. Egyben szemügyre 
vette Tinit is. Eleinte inkább a malaczot nézte, 
aztán inkább Tinit. 

Vérbeli tizennyolcz éves paraszt leány volt 
eme Tini, ártatlan vad tekintetű, hinies, pi-
ronkodó arczú. Borzasztóan szégyelte magát. 
Végre megkönyörült rajta a professzor, ki¬ 
küldte. 

A testvérek magukra maradtak. A profesz-
szor leszedte pápaszemeit s öblös nadrágzse-
bóbe sülyesztette kezét. Húga elé állott fel¬ 
fújva magát, mint a békakirály, mikor egy 
arasztos szitakötőt készül elnyelni. 

— Terusa! 
- Mi baj már megint? 
- Honnan vetted ezt a szemtelen némbert ? 
- A leányt érted? 
- Igenis, hogy a leányt. 

Therézia meglóbázta fejét: 
- Bocsáss meg Tóbi, nem nézhetted meg 

jól. Olyan ártatlan és félénk az a leány... 
- Nem a természetét értem - - vágott Tó¬ 

biás úr húga szavába — hanem az arczát: az 
a szemtelen. 

- Szemtelen?! 
- Tolakodó! 
- Miért szemtelen, miért tolakodó? 
- Olyan annak az arcza, mint a barack, -

magyarázta az inyencztermészetű professzor '-
már pedig ösmersz, nem nézhetek baraczkot a 
nélkül, hogy bele ne harapjak. 

Vagy úgy! - - Therézia nem állhatta meg, 
hogy el ne mosolyodjék. 

- Nohát, édes Tóbi, - - jegyezte meg gú¬ 
nyosan, - - attól nyugodt vagyok, hogy ebbe 
a baraczkba nem fogsz beleharapni. 

- Hm! - - zsörtölt Tóbiás - hisz' ép ez 
a baj, hogy nem lehet beleharapni, csak gusz¬ 
tust csinál — ez a rettentő baj. 

Therézia kifordult volna a szobából, de ez 
egyszer igen fel volt kavarva a professzor 
epéje, minden áron bele akart kötni a húgába. 

- Itt maradsz Tera! 
Terának már csak tizenkét foga maradt 

harminczkettőből, de ha muszáj volt, tudott 
harapni tizenkettővel is. 

- Ne kínozz engem! Kiállhatatlan zsarnok 
vagy, csupa keserűség volt az életem mellet¬ 
ted, tönkretetted a fiatalságomat. 

- Ninini! Ez a hang! Hisz ez egy töké¬ 
letes nyílt lázadás! A tanár tudott kellemet¬ 
lenkedni, de a lázadáshoz nem értett. Meg¬ 
lapult. A lelkiismeretét is megpiszkálhatta húga 
feljajdulása. Igen csöndes lett 

- Nono, Terusa, - - kérlelte a vén kisasz-
szonyt - - nem szidni akarlak én téged, csak 
felvilágosítani. Aztán - - folytatta - - ne légy 
igazságtalan, Terusa, olyat nem lehet tönkre¬ 
tenni, a mi nincs és nem vol t . . . Ismerd be 
Terusa, nem volt neked számbavehető fiatal¬ 
ságod soha. 

Vájjon akad-e vénleány, a ki, ha már nyíl¬ 
tan nem is dicsekedhetik vele, nem rejteget 
egy-egy érzésvirágot, a melyet tavaszi sarjad-
zas idején szerelem fakasztott a szivében ? El-
mulhatik-e leányélet, bármily szomorú, oly 
emlekkmcs nélkül, a melyet ifjú szivéből ra¬ 
gad el a mámorító természet, hogy a leány¬ 
leiket gazdagítsa vele? Nem akad... 

A természet egyetlen teremtéséről sem fe-
jtkezik meg; ha nem adott szépséget a leány¬ 

nak, a mely vonzza, meghódítsa a férfit, ad 
neki fantáziát, a mely önmaga gyökeréből fej¬ 
leszti ki az illúziót, isteni ajándéknak látja az 

ss-alamizsnát, epedésnek az ifjú egy meleg 
tekintetét s dantei szerelemnek a titkos kéz¬ 
szorítást. 

Theréziát szivén ütötték a bátyja bárdolat-
ian szavai. Olyasvalamit érzett, mint a halódó, 

: a túlvilági életbe vetett hitétől akar-
iak megfosztani. Lángbakapott az arcza, gyű¬ 

löletet szikrázott a szeme. 
Oh, te lelketlen gonosz ! — rikácsolta! — 

mar feláldoztam magamni érted, hagyd meg 
legalább a multamat, az emlékeimet. 

A professzor egészen összwsikkant. Nem 
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volt ő rósz ember, csak korlátolt, faszivű. Nem 
tudta, mi fáj az embereknek, csak azt, hogy 
mi fáj neki. 

— Ne izélj, Therézia, - - igyekezett lefo¬ 
kozni a bárdolatlanságát, - - Nem értelek ma 
tégedet. Miféle áldozatot hoztál érettem? Hová 
lettél volna, ha nem maradsz mellettem? Mi¬ 
féle múltról, milyen emlékekről beszélsz? 

Therézia alig várta, hogy elmúljék felette 
a kérdések zápora. A felelet ott volt már a 
nyelve hegyén, nem nyelte volna le most már, 
hiszen húsz évig gyűlt a lelkében, feszítette 
aszú leánykeblét - - most kiadja, ha belepusz¬ 
tul, ha eredendő leányszemérme vérébe fúl is. 

— Férjhez mehettem volna, - - csattant ki 
a zokogó panasz fulladozó torkán, - - uram 
lehetne, gyermekéül, tűzhelyem, menyorszá¬ 
gom, holott így aszott kóró lettem melletted, 
a mit a te szeszélyed ide-oda dobál. 

Tóbiás úr kivette kezét a nadrágzsebéből és 
újból feltette az okulákat. Olyasvalamit hal¬ 
lott most, hogy szükségét érezte mind az öt 
érzékének. Rábámult a húgára bután, mint a 
kiskutya, a mi először lát havat. 

- Izé, hát férjhez mehettél volna? 
Theréziának már lelohadt a szenvedelme; a 

helyett a könnyei eredtek meg. 
- Kétszer is - - hüppögte elfordulva, mert 

már igen szégyelte magát. 

4Z UNGVÁRI KIR KATH. FŐGIMNÁZIUM 
HÁROMSZÁZÉVES JUBILEUMA. 

Ritka szép alkalmat ünnepel meg folyó hó 
11-én az ungvári kir. kath. főgimnázium, fenn¬ 
állásának háromszázéves emlékünnepét üli meg 
e napon. A protestánsok középiskoláin s né¬ 
hány katholikus intézeten kivül alig van az 
országnak gimnáziuma, mely ily hosszú múltra 
tekinthetne vissza. 

Az ungvári főgimnázium a XVII. század 
elején Pázmány Péter hatalmas egyéniségének 
vezetése alatt megindított katholikus vissza¬ 
hatás egyik alkotása. A nagy bíborostól a 
katholikus egyház kebelébe visszatérített fő¬ 
urak egyike, Homonnai-Drugeth György gróf, 
kir. főpohárnok, Zemplén és Ung vármegyék 
főispánja vetette meg az ungvári főgimnázium 
alapját. 

E kiváló férfiú 1613-ban uradalmának szék¬ 
helyén, a zemplénmegyei Homonnán «Isten 
dicsőségére és szentegyháza terjesztésére" kol¬ 
légiumot alapított s annak vezetését a Jézus¬ 
társasági szerzetesekre bizta. Ezen homonnai 
kollégium, mely még ugyanazon évben kezdte 
meg működését, volt a mai ungvári főgimná¬ 
zium anyaintézete. 

Az alapító Homonnai Drugeth György 
1619-ben Bethlen Gábor hadai elől Lengyel¬ 
országba menekült s ott a következő évben 
elhalálozott. Fia, János 
gróf, hogy az akkori 
mozgalmas időkben a 
kollégiumot jobban biz¬ 
tosítsa, Ungvárra való 
áthelyezését határozta 
el. 1640 július 31-én 
kelt alapító-levelében 
megerősítvén atyja ré¬ 
gibb adományleveleit, 
azokat örökös és visz-
szavonhatatlan joggal 
az ungvári kollégiumra 
ruházta át. Ö tehát 
az intézet második ala¬ 
pítója. 

Az új ungvári kol¬ 
légium építését már 
1640-ben kezdték meg, 
de a zavaros viszo¬ 
nyok miatt csak 1646-
ban kezdődött a ta¬ 
nítás. A tizenhetedik 
százai! második felé¬ 
ben s n következő szá¬ 
zad elején Felsö-Ma-
gyaror,szág vidékein 

dúló harczok l'ngvúH 
sem hagyják érintetle¬ 
nül. A Drugethek ung¬ 
vári vára több ízben 

- Kihez ? - - kérdezte a professzor s nyitva 
hagyta a száját, hogy bekapja a feleletet. 

- Először Móricz Sándorhoz, másodszor 
Kenéz Gusztávhoz, - - válaszolt Therézia. 

Tóbiás úr nem hitt a fülének. 
Móricz? Kenéz? - dadogta. - Nem 

képzelődöl te Therézia? 
- Esküszöm - - robbant fel a vénleány, 

hogy egyszer s mindenkorra véget vessen az 
illúziói ellen irányuló merényletnek. 

A tanár megadta magát, elhagyta fejét, kar¬ 
ját, szinte lógni látszott, mint a kabát a fo¬ 
gason. Nem sok köze volt a szivéhez, inkább 
csak az eszével élt, de most valami ismeretlen 
meghatározhatatlan érzés valahogy megboly¬ 
gatta a lelke egyensúlyát. Valami fájt neki 
belül. Szúrta, markolta az idegeit... Therézia 
férjhez mehetett volna; gyermekei lehetnének ! 
Hm, volt valaki, a ki szerette Theréziát! S a 
leány nyilván szinte szeretett. Tehát volt neki 
számbavehető fiatalsága! Hogy sohase gondolt 
erre a lehetőségre... Szentül meg volt győ¬ 
ződve, hogy valamint ő alkalmatlan médium 
a szerelemre, Therézia is. És íme kisült, hogy 
csak ő az alkalmatlan... ő egyedül. Talán az 
egész világon ő az egyetlen, a ki nem szere¬ 
tett, a kit nem szerettek, a ki sohasem volt 
fiatal... 

Mélységes bánat nehezedett mellére, a sárga 

irigység megkeményítette puha arczvonásait. 
Valamit még tudni akart. 

— Therézia? 
^ — Tessék? 

— Meg is csókoltak az udvarlóid? 
A vén leány fülig pirult, hervadt keblére 

ejtette könybe lábbadt arczát 
- Tehát - - konstatálta Tóbiás úr, - - még 

csókot is kapott a Terusa. Ö sohasem kapott 
csókot. Mindég butaságnak tartotta a szerelem 
enyelgéseit, valameddig azt hitte, hogy Theré¬ 
ziának nem volt benne része és ime most vén-
ségére egyszerre, mintha valami kietlen, tátongó 
ürességbe veszett volna bele a lelke, mélysé¬ 
ges szégyenérzet vett rajta erőt. Mert nem 
szeretett, nem csókolt nőt soha! 

Újra lehámozta homlokáról szemüvegeit. 
Jobb ha nem lát, csak valami összefolyó szür¬ 
keséget, olyat mint a milyenbe a múltja, a 
fiatalsága, egész elhibázott élete beleveszett, 

- Therézia - szólott szelíden a húgá¬ 
hoz. - - Okosan tetted, hogy csókolóztál... 
Elismerem, különb vagy a bátyádnál... 

A vén leány ráborult az agglegény keblére. 
Végtelen szánalom vett erőt a szivén." 

- Oh szegény, szegény Tóbiás! — jajgatta 
és keservesen zokogott. 

Tóbiás úr is zokogott. 

heves ostromnak van kitéve s az ungvári kol¬ 
légiumban 1685—1694-ig újból szünetel a 
tanítás. Ezen idő alatt a Drugeth-család férfi¬ 
ága kihalván, e gazdag főúri nemzetség összes 
birtokai Bercsényi Miklós gróf kezére szállnak. 
Az ő ótalma alatt újra virágzásnak indul az 
ungvári kollégium. 

1773-ban XIV. Kelemen pápa a jezsuita 
rendet eltörülte s Mária Terézia királynénk 
rendeletéből a rend működése az ungvári in¬ 
tézetben is megszűnik. Az intézet az újonnan 
létesített tanulmányi alap kezelése alá jut. Ez 
időtől fogva részint világi tanárok, részint egri, 
szatmári és munkácsegyházmegyei papok ve¬ 
zetik az ifjúság nevelő és tanító munkáját Ung¬ 
váron. 1791-ben az országgyűlés rendelkezései 
folytán a magyar nyelv Ungváron is rendsze¬ 
res tanszéket nyert. 1795—6. iskolai évben 
az intézet H. humanior osztályának tanára 
Dayka Gábor a kiváló költő, ki 1796 október 
25-án Ungváron fejezte be életét. Ezen idő* 
szakban a tanítás az 1776-ban és 1806. évben 
kibocsátott két Ratio educationis szerint folyt 
egész a múlt század negyvenes éveinek végéig. 

1850-ben a Thun-féle Organisations-Ent-
wurf lép életbe. A bécsi kormány a divede ét 
impera politikájának megfelelően az ungvári 
gimnázuim elruthónizálását tervezi. E nemzet¬ 
ellenes terv azonban különösen Varga István, 
akkori ungvári római katholikus plébános bá-

AZ UNGVÁRI KIR. KATH. FŐGIMNÁZIUM MOSTANI ÉPÜLETE. 

tor, hazafias ellenállásán megtörött. 1858-ban 
az ország többi kir. kath. gimnáziumaival 
egyetemben az ungvárit is «k. k. Staatsgim-
nasiumnak)) nyilvánítják s ugyanezen évben 
tartják első ízben az érettségi vizsgálatot. 

A hatvanas évekkel, kivált az alkotmányos 
élet helyreállítása után teljesen nemzeti ala¬ 
pon új virágzásnak indul az ungvári főgim¬ 
názium. Csakhamar az északkeleti országrész 
legnépesebb középiskolája lesz. 1875-től kezdve, 
állandóan négy, sőt egyes években öt párhuza¬ 
mos osztállyal működik s tanítványainak száma 
a hetedfélszázat is eléri 1895-ben költözött 
át mai képünkön látható új épületébe, mely¬ 
nek ünnepi felavatása 1896 október 11-én dr. 
Klamarik János miniszteri tanácsos, mint a 
közoktatásügyi miniszter képviselőjének, tó* 
vábbá Meszlényi Gyula szatmári és Firczák 
Gyula munkácsi püspökök jelenlétében ment 
végbe. 1909 október 3-ika óta a főépület előtti 
parkban Dayka Gábornak az intézet egykori 
tanárának művészi szobra, Szamovolszky Ödön 
alkotása áll. 

Az intézet egykori nevesebb tanárai sorá¬ 
ból Daykán kívül kiemelhetők: Abt Antal ké¬ 
sőbbi kolozsvári egyetemi tanár, Bartal An¬ 
tal, a klasszika filológia kiváló művelője, 
Kriesch János, később budapesti műegyetemi 
tanár, Mendlik Ferencz a kiváló mathema-
tikus, Szieber Ede kassai tank. főigazgató, Sajó 

Károly a kiváló ter¬ 
mészettudományi iró. 
Nagyszámú tanítványai 
sorából mindig akad¬ 
tak a nemzeti élet ki* 
váló alakjai, a tudo¬ 
mány és művészet ne¬ 
ves képviselői. 

Az ungvári főgim¬ 
názium a munkács¬ 
egyházmegyei hazafias 
papságnak is- fő nevelő 
iskolája.. Ezen egyház¬ 
megyének három ung¬ 
vári konviktusa támo¬ 
gatja a főgimnázium 
nevelő munkáját. 

Az emlékezetes kul¬ 
turális ünnep. alkaltná-

, bot a volt tanítványok 
nagy számmal "keiv-
8Ík fel régi alma IMH-
ivrükt-t, mely okot a 
jit'Uizcti ck't szolgála¬ 
túra nevelto. I>e az 
ünnepről a nemzetiu-k 
is tudomást kell ven¬ 
nie, a hároníMzii 
kulturmunka m«>f»'r-
ileinli e figyelmet. 



23. SZÁM. 1913. 60. ÉVFOLYAM. 

A Mária-szoba herczeg Odescalchi házában. 

HERGZEG ODESCALCHI ARTÚR ÜNNEPLÉSE. 
Későn nyíló, nehéz illatú orgonabokrai a 

királyasszony kertjének ünnepet ültek. Évszá¬ 
zadok dicsőségét és szomorúságát mesélő falai 
az ősi kúriának, a melyet a bányaváros pol¬ 
gárai adtak nászajándékul a koronák hitvesé¬ 
nek, egy napig újra tisztelgő deputáczióknak 
nyújtottak otthont. Az ország tudósainak kül¬ 
döttsége, a körmöczi magisztrátus ismét tisz¬ 
telgett a Mária-házban, Anjou Lajosnak, a 
nagy király leányának, Zsigmond hitvesének, 
Mária királyasszony kedves otthonának meré¬ 
szen ívelt termei birodalmában. Messziről jöt¬ 
tek el a tudósok ide, a zöld hegyek, sebes 
patakok kék egű völgyébe, hogy a kultúra 
ünnepévé avassák az Űrnapját követő vasár¬ 
napot és őszinte elismeréssel köszöntsók négy 
évtized, nyolcz hosszú lustrum eredményes 
munkájáért a Felvidék históriáját kutató sze-
rémi herczeget, régmúlt évszázadok őszhajú 
büszke romantikusát: Odesoalchi Artúrt. A ma¬ 
gyar kultúra nevében ünnepelték a herczeget, 
a ki évtizedek óta keresi igazságait a his¬ 
tóriának és a ki fakult, kopott pergamenra 
rajzolt, másoknak titokzatos írásaiból kutatja 
a Felvidék középkori dicsőségének idejét. 

A Magyar Történelmi Társulat, a melynek 
négy évtized óta igazgató választmányi tagja 
a herczeg, elküldötte elnökségét Körmöcz-
bányára. Dr. Csánky Dezső, az ország főlevél-
tárosa, ügyvezető alelnök, dr. Fejérpataky 
László, egyetemi tanár, a Széchenyi Könyvtár 
igazgatója, második alelnök, dr. Iványi Béla, 
a társulat titkára, dr. Domanovszky Sándor, 
egyetemi magántanár, a «Századok» szerkesz¬ 
tője és dr. Ernyey József múzeumi őr, a her¬ 
czeg meghitt bizalmasa, jöttek el Budapestről. 
Körmöczbányán hozzájuk csatlakoztak Szme-
tanovics József, a város polgármestere, Déchy 
Aladár dr. királyi közjegyző, Gazdik János, 
a másik Mária-ház historikus gazdája, Wagner 
Ede városi főlevéltáros és Vidaat Elemér vá-

Herczeg Odescalchi körmöczbányai kertjében a Magyar Történelmi Társulat küldöttségével. 

rosi képviselő. Ez a kis társaság kereste föl 
Szerémi Artúrt - - ilyen néven jelentek meg 
a tudós munkái - - és ez a társaság rendezte 
azt az ünnepséget, a mely valóban a Felvidék 
kulturális ünnepe volt. Dr. Csánky Dezső kö¬ 
szöntötte igaz, meleg közvetlenséggel a hercze¬ 
get, kinek dr. Iváayi Béla nyújtotta át a kódex-
szerű üdvözlő irást. A polgármester őszinte sza¬ 
vai után meghatottan mondott köszönetet az 
őszhajú tudós herczeg. 

Néhány szó után elöntötte a visszaemléke¬ 
zés meleg nedvessége mind a két beszédes 
szemét, peregtek le a könnyek az arczán, 
mint őszi harmat a kinyílt virágon és ebben 
a perczben úgy állott előttünk a herczeg, hogy 
mi, a kik csak csodálói voltunk eddig roman¬ 
tikus élete folyásának, odaképzeltük magunkat 
az anconai vár bástyáira, láttuk az Itália 
Unitare katonáit győzelmesen fölrohanni a 
pápai zászló ellen, a melyet halálmegvetéssel 
védelmeztek meg idegen nemzetek fanatikus 
fiai, élükön Lamoriziere tábornok hősi adju¬ 
tánsával, a fiatal Artúr herczeggel. Mintha 
benn éltünk volna mi is a hatalmas koponyá¬ 
ban, a mely annyiszor emlékezett meg Ancona 
ostromának régen porladozó vitéz hőseiről, 
elfogott mindenkit a visszaemlékezés keserű¬ 
sége, könnyes lett a tudósok szeme is és 
mindenki meghatottan gondolt az alacsony 
földhányásokra, a hova ez a könnyező főúr 
elküldi az emlékezés virágait és a melyeknek 
most már csöndes lakói legendákat tudnának 
mesélni arról, hogy a golyók süvítése között 
épen úgy megállotta helyét ez a még mindig 
egyenes tartású aggastyán, mint a tudomány 
és a kultúra útjain. Negyven év sok keserűsége 
odatolakodott az ünneplés fönségesen magasz¬ 
tos perczei közé, a herczeggel együtt mindenki 
arra gondolt: nyolcz lustrum alatt de sok jó 
barátot kellett eltemetni, de sok könny esett, 
a mikor a nagy fejedelem Íródeákja, Thaly 
Kálmán ment el krónikát irni a rodostói szám¬ 
kivetett udvarába, a megértés örömét hej! de 

A körmöczbányai Mária-ház, melyben Odescalchi 
herczeg lakik. 

mennyiszer keserítették el a feketeszegélyű 
gyászlapok és ez a szomorú emlékezés ott 
röpködött a levegőben még akkor is, a mikor 
a királyasszony kertjében, nem messzire a 
vigyorgó kővampyrtól - - a melyről azt tartja 
a néphit, hogy koldusokat kikergető, zsugori 
asszony megkövesedett arcza - - lombos fák 
alatt, röpködő virágillatok szellős levegőjében 
kedélyesen szellemes históriákat mesélt el a 
grand seigneur. 

Azután ebéd következett, igazi herczegi ebéd. 
Három óra hosszat tartó. Fejérpataky László 
és Csánky Dezső tartottak fehér asztalnál rit¬ 
kán hallott, igazán iróemberek díszére váló 
irodalmi beszédeket. Köszöntötték a herczeget, 
a ki két nemzetnek, az olasznak meg a ma¬ 
gyarnak erényeit egyesíti magában, az olasz 
vér megteremtette nála az igaz lovagi erénye¬ 
ket, a tudomány és művészet iránti rajongá¬ 
sát, a magyar vér pedig belé oltotta a haza izzó 
szeretetét. Köszöntötték a herczeget, a kinek 
legkimagaslóbb jellemvonása a szeretet, a fiatal¬ 
ság szeretete. Lehet a herczegnek testi fiatalsága 
múlandó, de a lelki fiatalsága örök marad, erről 
legendákat mesélnek majd azok, a kik tanúi 
voltak az ő szelleme frisseségének . . . 

. . . Künn, túl a kapun, messze a Zólyom¬ 
völgyében esteli imádságra kondult meg a 
harangszó. A gyorsvonat lassan, fáradtan kú¬ 
szott föl a hegyeken, az ablakokból ide lát¬ 
szott az a pazar panoráma, a melyhez ha¬ 
sonló talán nincs is ebben az országban, a 
Zólyomvölgy, a Dornstein, a Eevolta, a Sturz 
esti napsugárban csillogtak, - - de sok száz¬ 
ezer ember rohanna ide füstös levegőjéből a 
nagy városnak, falánk tüdővel beszíni a fenyők 
illatát, ha ismerné millió szépségét ennek a 
csodálatos vidéknek! - - már messzire járt a 
gőzparipa, de az estéli félhomályban mintha 
láttuk volna még magasztos arczát a szerómi 
herczegnek, a mint hófehér fürtjei köré glóriát 
sző a magas hegyek korán nyugvó napsugara. 

Paál Jób. 

Herczeg Odescalchi Artúr, mint a pápai 
testőrség főhadnagya. A körmöczlányai Mária-ház, melyben ma gyógyszer¬ 

tár van. 

1. Papnők. — 2. Amazonok. — 3. A főtáltos és főpapnö imája. — 4. A fejedelemasszony kísérete. 
Jclfy Oijnln fülfétetci. 

A fejedelemasszony szekere. 

ŐSMAGYAR ÜNNEP A MARGITSZIGETEN. 

Halngh Rudolf fölvétele. 



1. Papnők. — 2, Amazonok. — 3. A főtáltos és főpapnő imája. — 4. A fejedelemasszony kísérete. 
Jelfy Gynltt fölvételei. 

1. Az automobilok Zágrábba érkezésök után. — ~2. Indulás Zágrábból. (Bechnitzer Iván fölvételei.) — 3. Az első kocsi érkezése Fiúméba. (Palian fényképe.) 
4. Érkezés Tátralomniczra. (Jelfy Gyula fölvétele.) — 5. Az első kocsi megérkezése a budapesti czélhoz. (Schaffer fölvétele.) 

A TÁTRA-ADRIAI A U T O M O B I L TÚRAÚT. 

llalogh Ittu/olf fölvétele. 
A fejedelemasszony szekere. 

ŐSMAGYAR ÜNNEP A MARGITSZIGETEN. 
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A VÁROSLIGETI FASORBAN ÉPÜLT ÚJ REFORMÁTUS TEMPLOM HOMLOKZATA ÉS BELSEJE. 

EGY ELFELEJTETT SZOBORLELEPLEZÉS. 
- Lisznyai Kálmánról. -

Ötven évvel ezelőtt óriási részvét mellett te¬ 
mettek el Pesten egy magyar költőt, kinél ér¬ 
dekesebb, kedvesebb és népszerűbb ember kettő 
sem volt az országban. A költő Liaznyai Kál¬ 
mán volt, a jurátus világ hires alakja, pertu 
pajtása az egész országnak, lármás, rebellis, 
líicsit nagy hangú magyar s nem hiányzott 
belőle semmi azokból a tulajdonságokból, me¬ 
lyek a rendi korszak magyarjának jó és rósz 
oldalait alkották. Olyan időben született, mi¬ 
kor a história legnagyobb eseményei hömpö-
lyögtek tova az egész világon. Hozzánk is el¬ 
jutott e hullámoknak a sodra s a ki bele¬ 
került az eseményeknek ebbe a forgatagába, 
rábízhatta magát nyugodtan a véletlen szeszé¬ 
lyére, mert nem sokat tehetett róla, hogy azok¬ 
nak az irányát és a lezajlását változtassa vagy 
befolyásolja. E korszak embereinek a külső 
élete épen ezért tele van romantikus kalan¬ 
dokkal és a polgári nyugalommal ellentétben 
levő folytonos szélsőségekkel. A kit a negyven-
nyolczas magyar forradalom eseményei például 
itthon értek s bármi okon, érzelmileg, meg¬ 
győződésből, daczból, hazafiúi felfogásból, vagy 
társadalmi érdekből kifolyólag az események¬ 
nek aktiv részeseivé avattak, a hogy nem lehe¬ 
tett biztos holnapi napja felől, épen úgy azt 
sem tudhatta, hogy élete pályája minő ka¬ 
nyargásokon keresztül jut el oda, a hol a ki¬ 
kötő várja vagy a megsemmisülés. A tempera¬ 
mentummal és virtusos magyar szilajsággal 
tízszeresen túlfűtött Lisznyai Kálmán ebben 
a korban született s ez a korszak tette őt pá¬ 
ratlanul érdekes és nevezetes emberré. Ha az 
élet zavaros és zajos eseményeknek a forga¬ 
tagába küldte őt, ő is adott meglehetős dol¬ 
got az életnek a maga külön játékaival. A már-
cziusi mozgalmakban egyik főtényező gyanánt 
szerepelt, harczolt aztán az Unió sikeréért, 
republikánus klubbot alapított s mikor elkezd¬ 
tek dörögni a honvedek ágyúi, ott termett a 
harcztéren, hogy a nemzeti ügyet szolgálja. 
1849 augusztus közepén még őrnagy volt, két 
napra rá már mint közlegény járta sok más 
ledegradált és besorozott társával az Insbruck 
felé vivő országutat, hogy szigorúan bűnhőd¬ 
jék mindazért, a mit verseivel, szónoklataival, 
czikkeivel és személyes ellenállásával az ural¬ 
kodó hatalom ellen vétett, így élte át a for¬ 
radalmat és az utána következő idő egy részét 

Lisznyai Kálmán, a ki már ismert, nevezetes 
költő volt, mikor a «Talpra magyaro buzdító 
szavai az országban elhangzottak. 

* 
Közel másfélévi osztrák katonáskodás után 

egy napon pitykós dolmányban és pazar dísz¬ 
szel átszőtt czifra szűrben megjelent Pesten 
Lisznyai Kálmán, hogy a kik megholtnak hit¬ 
ték, azoknak személyesen bizonyítsa, hogy él, 
létezik és részt akar venni újra mindenben, 
a mi az ő számára lehetőség. Visszatérése után 
kiadta «Palócz dalok» czímű verseit, melyek 
olyan szenzácziót keltettek, hogy egy év alatt 
tizenkétezer példám/ fogyott el belőlük. Aztán 
kezdődött és folyt tizenkét éven keresztül egy 
olyan mozgalmas költői pálya, a miből négy 
emberélet számára való tartalmat is bőven 
kiszabhattak volna. Külföldi költői estélyek, 
matinék, vidéki dalidók, szavaló körutak, Pati-
kárus Ferkóval való vendégszereplés s más 
egyéb akkora hímevet szereztek neki, hogy 
külföldön az egyetemeken előadásokat tartot¬ 
tak róla s a legnagyobb német, franczia, an-

LISZNYAI KÁLMÁN SZOBRA IZSÓ MIKLÓSTÓL. 

gól és olasz lapok fordításban közölték ver¬ 
seit. A siker rohamban követte minden lépé¬ 
sét s mikor megkapott mindent, a mit egy 
magyar költő csak kaphatott, 18fi3 február 
havában, halála alkalmából a nemzet olyan 
temetést rendezett tiszteletére, mihez fogható 
az egész abszolutizmus alatt csak egy volt, a 
Yörösmartyó, a kit szintén országos részvét 
kisért el utolsó útjára. Ez volt Lisznyai 
Kálmán. 

* 
Ötven év óta az irodalom, ha nem is egé¬ 

szen szabatosan, de legalább nagyjában meg¬ 
jelölte azt a helyet, mely a magyar költészet¬ 
ben őt megilleti s rámutatott azokra a társa¬ 
dalmi mozzanatokra, melyek ezt a költészetet 
a maga korában nagyjelentőségűvé tették. Az 
emberben kifejeződő kortipust azonban leg¬ 
feljebb egy olyan irói talentum tudta volna 
a művészet és az irodalom számára halha¬ 
tatlanná tenni, a milyen Jókai Mór volt. Mert 
hogy Lisznyai a maga korában, mint ember 
és mint költő is mélyen benne gyökerezett a 
közönség szimpátiájában, az a tény bizonyítja 
legjobban, hogy mindjárt halála után mozga¬ 
lom indult meg emlékének szoborban való meg¬ 
örökítésére. A szoborbizottság Győry Vilmos, 
Németh János, Vadnay Károly s más irók közre¬ 
működésével gyorsan megalakult, az adakozá¬ 
sokból pedig akkora összeg gyűlt egybe, hogy 
Izsó Miklós a Szécsény város főterére tervezett 
szpboremléket el is készíthette. Hogy azután 
mi történt, azt már kevésbbé tudjuk. A szobor¬ 
bizottság halogatta, úgy látszik, a leleplezést, 
jobb időket várt, mikor pedig az alkotmányt 
helyreállították, lassanként a szép terv fele¬ 
désbe ment. Lisznyai Kálmán szobra családi 
hagyatékba került, később a Lisznyainé halála 
után gyermekei, Tihamér és Elemér vették 
gondozásukba. Alig pár hete aztán, hogy Izsó 
Miklós életének és művészetének egyik kuta¬ 
tója felfedezte az ismeretlen szoborművet és 
ezzel kapcsolatban megállapította azt az össze¬ 
függést, a mi Izsó szobra és az ötven év előtti 
szobormozgalom között van. Ez nem minden¬ 
napi történet Egy költő, a kinek készen van 
a szobra, épen csak elfelejtik leleplezni. Ha¬ 
lála ötvenedik évfordulója azonban megadja 
az alkalmat a régi terv megvalósítására. Az 
elfelejtett szoborleleplezést meg fogják tartani, 
epén csak az a vitás, hogy a szobor hol álljon. 
Herecsényben, a hol Lisznyai született, Szé-
csenyben, a hol sokáig élt, avagy a főváros 
valamelyik kertjében. 

A HÉT KURUCZ : AZ A HÉT FÜGGETLENSÉGI KÉPVISELŐ, A KIK NEM VETTEK RÉSZT AZ 1867-IKI KORONÁZÁSON, HANEM KIMENTEK ELŐLE CZINKOTÁRA. 

Balról jobbra ülnek: Csanády Sándor, Patay István, László Imre, Kállay Ödön, Madarász József. Mögöttük állnak: Vállyi János és Vidacs János. (Ma már csak 
Madarász él közölük.) 

A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM. 
Franczia regény. (Folytatás.) 

Csakhogy gyáva voltam titkomat elárulni. 
Ismét uralkodtam magamon és megkérdeztem. 

— Edward, mit akar? 
Összeszorította halvány ajkát és ezt mor¬ 

mogta : 
- Micsoda bizalmas titkokat árult el lady 

Richmondnak ? 
— Egyet sem. Nincs titkolni valóm. 

- Igazat beszél? Oh, hogy nem tudok bele¬ 
látni kifürkészhetetlen leikébe, hogy nem tu¬ 
dom fellebbenteni az ön misztériumának fátyo-
lát. Kiszakítanám a szivedet, ha megláthatnám 
róla, hogy méltó vagy-e szerelmemre, hogy tud¬ 
jam, vájjon gyűlöljelek vagy szeresselek-e. Oly 
idegesen szorította csuklómat, hogy majd ki¬ 
serkent a vér az ujjam végén. Felsziszentem : 

- Fáj! 
Erre a könyörgésre felvillant a szeme. 
— De nekem jól esik . . . 
Még erősebben megszorította kezem, meg-

roskadtam, szemem lecsukódott és azt hebeg¬ 
tem: 

- Edward, oh Edward, hát gyűlöl ? 
- Nem tudom, gyűlölöm-e, imádom-e, de 

nagyon szenvedek! Christiane, Christiane! 
Elengedte a kezemet és oly szorosan magá¬ 

hoz ölelt, hogy majd megfulladtam. Imbolyog-
tam, testem megroskadt, majdnem összerogy¬ 
tam. 

Ajtócsapódás kényszerítette, hogy eleresszen, 
egy székre estem. Nagymama jött be, karján 
tenger sok csipkét czipelve, melyet ölembe ön¬ 
tött 
.. — Fogja Chistiane, jó lesz ruhája díszítésére. 
Örvendeztessen meg és fogadja el ezeket a csip¬ 
kéket 

— Nagymama, hisz ez valóságos csoda, mert 
« csipkék vagyont érnek! 

- Ugyan! Nem tudom, hogy vagyont ér¬ 
nek-e, de azt tudom, hogy a múlt hónapban, mi¬ 
dőn rakosgattam ezt a vén kaczatot, azt mond¬ 
tam komornámnak, hogy jó volna dédunokáim 
bölcsőjét díszíteni. A bölcsőre várva, előbb még 
mindig díszítheti velük az estélyi ruhát. Ne 
kellesse magát, az én koromban én úgysem 
tudom már hasznukat venni. Vén csipkék fia¬ 
tal vállakra valók. 

Drága nagymama. Hogy megbánná vigyázat-
lan szavait, ha tudná, hogy Eddiet mennyire 
kétségbeejtette velük. 

Hazakocsiztunk, de Edward nem szólt hoz¬ 
zám az úton. Míg kifizette a kocsist, gyorsan 
felsiettem szobámba és bezárkóztam. Azt re¬ 
méltem, hogy magányosan hamarabb megnyu¬ 
godom. Kevéssel erre hallottam, hogy férjem 
kardját leoldta és valami székre dobta, aztán 
lenyomta a kettőnk szobáját elválasztó ajtó 
kilincsét. Észrevette, hogy el van reteszelve és 
kérdezte: 

- Bent van? 
- Igen. 

— Nyissa ki! 
— Kérem Edward, hagyjon kissé egyedül, 

nemsokára kinyitom. 
Csend. Aztán egy hatalmas roppanás, a re¬ 

tesz felpattan, az ajtó kinyilik és Edward belép. 
Ez az erőszakoskodás megrettentett, éreztem, 

hogy belesápadok. Edward szó nélkül jött fe¬ 
lém, szeme nézése félelmes volt. Megállt az ágy 
lábánál. Megértettem, hogy valami szörnyűség 
történik, ha szólok vagy megmoczczanok és 
tovább ingerelem. Hozzáléptem, megfogtam ke¬ 
zét és lágy, komoly hangon kérdeztem: 

— Mért tette ezt barátom? 
Kezébe rejtette az arczát, hogy visszafojtsa 

zokogását. Magam mellé vontam egy kerevetre, 
vállamra fektettem fejét és simogatni kezdtem 
szegénynek forró homlokát. 

- Edward beszéljen, vallja be haragjának 

és kétségeinek okát, mondja el gonosz gondo¬ 
latait. 

Ha tudnám! Lady Eichmond okozta ezt a 
vihart oktalan szavaival. Bocsásson meg Chris¬ 
tiane, de napok óta kétkedés gyötör, szegény 
nagyanyám beszéde csak az utolsó csöpp volt, 
hogy kicsorduljon tőle a pohár. 

— Azt kívánja, hogy maradjunk el az el¬ 
jegyzésről, azt, hogy senkivel sem érintkezzünk ? 
Edward, esküszöm, hogy alávetem magam aka¬ 
ratának, hogy a legnagyobb gyöngédséget ér¬ 
zem ön iránt. 

— Gyengédséget, de nem szerelmet, én pedig 
imádlak, a mit te adsz, az nem elég . . . 

- Ez az én hibám? 
- Az enyém, hogy nem szűnök meg szere¬ 

lemmel üldözni azt, ki eltaszit. . . 
- Sohasem tettem . . . 
- Beleegyezése még roszabb ! 

Oh, Istenem, micsoda nyomorúság! Féltem¬ 
ben, hogy Edward meglátja a köztünk tátongó 
örvényt, erőtlenül ejtem ki e hasznos hazug¬ 
ságot : 

- Szeretem. 
Mohó szájjal szívja be ajkamról ezt a szót, 

némán ölelkezünk, de az ölelése nem ad ön-
felejtést, hanem hideg szemlélője maradok csak 
mindennek. Érzem helyzetünk utálatosságát, de 
nem merek semmit sem tenni szabadulásomra. 

Kissé megnyugodva Edward megszólal: 
- Szégyenlek arra felé nézni. 
- Merre? 

— Az ajtóra, Christiane. 
- Hát eltört. Tim majd eltakarítja a szilán¬ 

kokat. 
- Beleegyezik abba, hogy szobánkat ezen¬ 

túl ne válaszsza el ajtó? 
- Bele, csak büntetésül nagyon szép füg¬ 

gönyt kell vennie raja. 
- Bármely órában szabad l«sz belépnem? 
- Mindenkor. 
- Oh, Christiane, mily boldog vagyok! 
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PETŐFI ÉS BEM EMLÉKE A TEMESVÁR MELLETTI SZABADFALUBAN, MELYET BEM 1849. MÁJUSI FŐHADI¬ 
SZÁLLÁSA HELYÉN MOST LEPLEZTEK LE. PETŐFI ITT KAPTA ŐRNAGYI KINEVEZÉSÉT. 

Mi'ijnx 8. 
A tegnapelőtti lelki izgalmakhoz hasonló 

megrázkódtatások után, idegeim teljesen ki¬ 
merülnek, nyugodt vagyok, mert egész teste-
met-lelkemet érzéketlenség lepi meg. Mily jó 
volna ha ez az álomszerű állapot hosszas volna. 

Bölcsővé lettem én, 
Egy kéz ringat engem, 
Mély pincze fenekén 
Csendben, csendben. 

Május 10. 
Virágok, virágok, halvány rózsák, vörös Szeg¬ 

fűk, fekete irisek házasságunk egyhónapos for¬ 
dulóján, virágok lady Richmondtól, apósomtól, 
Herberttől, Winifredtől. Közöttük hét repkény-
palánta, halványzöld finomszárú gyengéd kis 
levelekkel. 

Mi minden jut eszembe ma! Az ajtó, az ajtó! 
Oh, nem az ajtót kell Edwardnak betörni, inkább 
ezt a hót kis repkényt tudná kiszakítani! És 
mégis azt érzem gyakran, hogy lelkünk gyen¬ 
gédségben összeforrott. Folytonosan töreked¬ 
tem, hogy lelkileg hozzásimuljak férjemhez, 
szivem barátságra lépett az övével, és legrejtet¬ 
tebb érzelmeink közlése, lelkiismeretemet nyu¬ 
godt öntudatba ringatta. De ez az ajtó ! Nincs 
értelme az ilyen balga fóltékenykedésnek, mely¬ 
nek semmi alapja nincsen, hiszen belenyugo¬ 
dott, hogy Closeburnnal találkozzam a társa¬ 
ságban. Mivel fognak az ilyen jelenetek vég¬ 
ződni, ha ismét megújulnak? 

Kölcsönös és teljes elidegenedéssel. Edward¬ 
nak tudnia kellene, hogy ereje gyöngédségében 
rejlik, mert csak ez lehet vigasztalásom. Bizal¬ 
mas szeretet és megbecsülés megszerettetné kö¬ 
telességemét. Ha Edward másként fog visel¬ 
kedni, a legalacsonyabb czivódásokra ad al¬ 
kalmat. . 

Május ii. 
Mentül többet gondolkozom, annál kevésbbé 

értem Edward viselkedését. Tegnap egész nap 
duzzogott. Milyen gyermekes bosszúállás ez, 
mely semmiképen sem méltó hozzánk. Senki-
sem törölheti ki a multat. Ha Edward harag¬ 
szik reám, mert Closeburn is belém szeretett, 
miért vett el feleségül ? Ilyen bánásmóddal csak 
arra kényszerít, hogy vetélytársára gondoljak. 

Május ÍLÍ. 
A Surrey-palota fényárban úszik, a család az 

utolsó szalonban gyűlt össze. Megérkezve, csak 
egy dolgot látok: Winifredet és Closeburnt 
együtt, habár nem feléjük nézek. Anyósom 
maga mellé ültet, Winnie Closeburn karján jön 
felém, a ki hozzám érve elválik tőle és szótla¬ 
nul, hidegen, kifogástalanul meghajlik előttem. 

Érzem, hogy hátam mögül Edward figyel 
reánk, de Closeburn már is tovább ment. Fér¬ 
jem közelébe ért, mert hallom a mint dalla¬ 

mos hangján kissé fátyolosán ezt mondja neki: 
- Jó napot, Edward, hogy van ? Lássa teg¬ 

nap a Jockey-Clubban Murrayvel találkoztam, 
megkért, hogy közöljem önnel . . . 

Beszélgetve távolodnak el tőlem. 
Egész estén át Closeburnnak egy mozdulata 

sem kerülte ki férjem figyelmét, még egy pilla¬ 
nata sem. Engemet is tévedésbe ejthetett volna 
Closeburn hideg viselkedése, ha gomblyukában 
nem egy kis halvány repkény-levelekből kötött 
csokrot viselt volna, a mi egy gavallérnál elég 
különös dolog virág helyett. 

így hát két gyermekes tüntetés közé kerül¬ 
tem : az egyik duzzog, a másik virágnyelven 
akarja érdeklődésemet ébren tartani. Igazán 
csak zárdái lányokhoz illő viselkedés ez, szo¬ 
morú is volna, ha nem volna annyira nevet¬ 
séges. 

Midőn hazatértünk, Edward veszekedő ked¬ 
vében volt. Szegény fiút idegessé tette az, hogy 
a másik órák hosszat közelemben volt. Sérté¬ 
sekre bocsánatkérések, könyörgések majd bru¬ 
tális csókok jöttek. Aztán ismét az a nagy bá¬ 
natos üresség, melyben elszorul a szivem, az a 
nagy reménytelenség, mely szótlanul is azt 
kérdezi tőlem: hát ez a szeVelem ? 

Május 14. 
- Christiane, ma barátomat lord Holches-

tert hittam meg ebédre. 
- Helyes. 
- A napokban utazik Indiába. 
- Irigyelem. 

— Hát ön szívesen menne-e oda száműze¬ 
tésbe ? 

— Nem volna az. mert ön az én hazám. 
- Nem volna-e jobb kedvesem, ha annyira 

fél lord Closeburntól, hogy Indiába mennénk ? 
Nem feleltem. Minden maradt a régiben. 

Július 14. 
Két hónapig nem írtam. De mit jegyezhet¬ 

nék fel egyebet, mint ugyanazt a mély fájdal¬ 
mat, mely naponta új és új alakban jelentkezik. 
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ARANY «CSALÁDI KÖR-ÉNEK EREDETI KÉZIRATA, MELYET GYULAI PÁL AJÁNDÉKOZOTT CSIKY KÁLMÁNNAK 

S JELENLEG ÖZV. CSIKY KÁLMÁNNÉ TULAJDONÁBAN VAN. 

Lord Avebury, előbbi nevén Lubbock, a most el¬ 
hunyt hirneves angol tudós és bankár. 

Mit használnak nekem a társadalmi szóra¬ 
kozások ? A szegények legnyomorultabbjai sem 
szenvednek annyit, mint én, egy pillanatig sem 
hagy el a belső reszketés. Félelmet keltőén fo¬ 
gyok. Edward és én a végét járjuk. Oktalan 
féltékenységgel mérgezi meg életünket. Mért 
nem volt már esküvőnk előtt is féltékeny ? Mily 
misztérium ! Mennyi szenvedéstől megkíméltük 
volna magunkat. Kezdetben féltékenységében 
Closeburn viselkedését kémlelte, de semmin 
sem tudta rajta kapni. Most még jobban meg¬ 
nőtt a baj, mert már nemcsak a másikra, ha¬ 
nem mindenkire féltékeny. Haragszik, ha el¬ 
gondolkozom, fejét töri, ha megcsókolom, de 
akkor is, ha megtagadom csókomat. 

Tegnap, midőn hazajött a kaszárnyából, a 
kis szalonban olvastam, miután nem menteni 
el Winifreddel a Hyde-Parkba arra az ostoba 
sóta-kocsizásra, mikor egy meghatározott órá¬ 
ban a jólneveltség szinte megkívánja, hogy 
mindég ugyanabban a fasorban szívjuk be a 
port. Lakásunk csendjében, házi pongyolámban 
ültem, nyitott ablakomon át kiláthattam kicsiny 
kertünkre, Tim büszkeségére, mely néhány cse-
nevész cserjéből, virágból áll. A sok szénpor, 
köd és árnyék között is megnőttek valameny-
nyire e növények. Hát mi mért nem tudunk 
bárhol gyökeret verni, a hová a végzet sodor? 

Edward zajtalanul lépett be, hozzám lépett, 
midőn észrevettem, hirtelen eltitkolhatatlanul 
megrezzentem. 

- Szegény asszonyka! Hát ily rokonszen¬ 
ves vagyok? Milyen csinos ebben a mályva¬ 
színű, fehér csipkés pongyolában. Kit vár? 

- Tudhatja, hogy senkit sem. Mért támad 
meg mindjárt? Meglepett, de Tim vagy Debo-
rah belépésére is összerezzentem volna. 

- Jól van, jól! 
- Ó Edward! 

Megtört hangon ejtettem ki nevét, mely fáj¬ 
dalmasan hangzott el. Szempilláimon könnyek 
reszkettek. Észrevette és keblére ölelt: 

- Bocsásson meg! 
- Hallgasson meg Edward, ha tovább is 

gyötörni fog, jobb lesz különválnunk. Elme¬ 
gyek Francziaországba, soha többé nem fogja 
hallani még híremet sem. 

- Mit beszél? Meg akar őrjíteni? Hiszen én 
szeretem. Szeretlek Christiane! Nem érti meg, 
hogy épen oktalan szerelmem lázit fel? Látja 
még legmeghittebb perczeinkben is idegen ma¬ 
rad hozzám, lelkét nem sikerült meghódítanom 
és nem tudom kifürkészni sem. Szeretném meg¬ 
hallani titkos kiáltását, hogy megismerhessem, 
hiszen beczézgetésemnek és kínzásaimnak is 
csak ez a czélja. A legkisebb gondolatodra is, 
mely gyanúsnak tűnik fel, forróság fut át a 
testemen. De a te lelked még a legbensőbb 
ölelés alatt is kisiklik hatalmamból, mintha 
valami halottat tartanék a karomban. Fájdal¬ 
mas egy rejtély ez nekem, mert felindulok és 
megaláztatom ettől az engedékenységtől, mely 
mégsem tesz az enyémmé. Rejtelmesebb egy 

sphynxnél, ölelésem tüze nem hatja meg, s ha 
a nyugodtság perczei jönnek, még inkább el¬ 
veszítem önt, tekintete a távolba vész, mert 
gondolatai ott messze kalandoznak. Önmagába 
zárkózik el és hiába zárom én karomba, csak 
egy fantomot ölelek. 

Kétségbeesem. Hogy adhatnám vissza sze¬ 
génynek nyugalmát? Mélységes szánalom fo¬ 
gott el. Edward lábaimhoz ült és ruhám rán-
czaiba rejtette arczát. Nyakán nyugvó újjaim 
megmozdultak ereinek lüktetésétől. Egészen 
halkan szóltam hozzá: 

• Edward, már három hónapos házasok 
vagyunk és úgylátszik még nem remélhetem, 
n °gj gyermekem lesz. Vájjon nem sokkal in¬ 
kább az önévé válnék, ha gyermekünk szület¬ 
nék? Az anyai érzelem minden bizonynyal ki¬ 
ölné belőlem mindazt a talányszerüséget, mely¬ 
nek jelei önt annyira kétségbeejtik. 

- Oh, szegény kicsikém, én csak kímélni 
akartam, de most boldoggá tesz e kívánságával. 

- Boldoggá? De meddig? 
- Igen ! Nyugodtabbá! Tehát szeret ? 

— Gonoszság, ha kétkedik benne, mert éle¬ 
tünk minden baja ebből a kételkedésből eredt. 
Lehetetlenné teszi, hogy meggyőzzem önt, de 
vájjon hát mért lettem a felesége? Mért siet¬ 
tem karjába? 

— Talán, hogy egy másik álmot elfeledjen. 
Ez a gyanakvás el nem hagyja. Bármit kí¬ 

séreljek is meg elűzésére, nem boldogulok vele. 
De minek is küzdj ék ellene, midőn szálaival át 
és át szőtte férjem lelkét. 

Július 20. 
Nyugodtabban járjuk az élet útját, de oly 

sápadt, ideges, gyönge vagyok, hogy nem cso¬ 
dálnám, ha vaknak bizonyulna reményem. Tű¬ 
nőben van életerőm, hogy tudna hát új életet 
létre hozni? Gyöngeségem tehetetlenné tesz, 
erőmet mégis nagyon össze kell ahhoz szed¬ 
nem, hogy visszaemlékezni tudjak. Lord Close¬ 
burn hideg viselkedése napról-napra szembe-
ötlőbb. Micsoda szeszély bírta hát arra, hogy 
azt a hét szál virágot küldje? Mindenesetre 
csak örülök az események e ifordulatának. 

Nem fogadtam el a Brightonba szóló meg¬ 
hívást. Lord és lady Surrey Winnie esküvőjé¬ 
nek ünnepségei után ott fogják tölteni az au¬ 
gusztust és szeptemberi-A fiatal házaspár pedig 
elsőben a szárazföldre utazik s csak aztán lá¬ 
togatja meg a herczeget és a herczegnőt a ten¬ 
gerparton, honnét skócziai birtokára megy. 

Midőn engemet meghívtak, épen a Surrey-
palota kertre nyiló terrasszának oszlopsora 
alatt ültünk. Ebéd után volt, midőn kényel¬ 
mesen pihentünk kákából font székeinken a 
napfoltok tarkította árnyékban, egy likörökkel 
megrakott asztalka körül. Winnie vőlegényével 
fel-le járt előttünk, Edward fent a szalonban 
a Times-l olvasta. 

Féloldalt ülve, egyszerre láthattam mindkét 
férfi mozdulatait. Valami különös gyengeség 
szállott meg, mely megéreztette velem, hogy ők 
ketten urai sorsomnak. Az egyikük akaratom 
ellenére is folyton foglalkoztatja képzeletemet, 
a másik minden küzdelme ellenére sem tud 
annyira a magáévá tenni, mint a mennyire a 
másik egyetlen egy csókjával rabul ejtett. 

így elmélkedtem a félhomályban, örülve, 
hogy arczomat senki sem láthatta, midőn apó¬ 
som megkérdezett: 

— Nemsokára Brightonba utazunk, Chris¬ 
tiane. Meghívom, hogy tartson velünk, mert a 
jó tengeri levegő megerősítené. Nem gondolja, 
Diana, hogy erre Cbristianenak nagy szüksége 
volna ? 

- Fontosabbnak tartom, Seymour, hogy 
lady Stanley férje véleményét kövesse, ha ön 
véle is közölni fogja e tervet. 

— Azt hiszem, hogy nem ellenezheti, mert 
ez az asszonyka nyugtalanítóan megváltozott. 
Edward, jöjjön csak egy pillanatra! ügy lá¬ 
tom, hogy beteges a felesége, engedje el ezért 
velünk Brightonba őt. 

— De, azt hiszem - - talán, — hogy nem 
téved atyám? Utóvégre, nem bánom, Chris¬ 
tiane szabad, elmehet egyedül is önökkel. 

Olyan szárazon mondta ki e szavakat, hogy 
elszorult a szivem és megértettem az akaratát, 
a mely különben egyezett az enyémmeL Ezért 
ezzel fordultam a jó Surrey herczeghez: 

— Atyám, nem kisérhetem el önöket, mert 
Edward nem kaphatna szabadságot, egyedül 
pedig nem hagyhatom őt Londonban. Aztán 

^ 

Lakatos Miklós 1848-iki honvédfőhadaagy, volt 
országgyűlési képviselő ; most halt meg. 

meg nagyon is éles volna nekem a tengeri le¬ 
vegő, hiszen oly könnyen idegessé tesz. 

- Jó, jó, én tudom, hogy mért beszélek! 
Akkor mást kell tennie, mert nem engedhetjük, 
hogy elpusztuljon. Majd elküldöm önhöz a mi 
derék orvosunkat, sir Cowgatot, hogy megvizs¬ 
gálja. Valljon be neki mindent, hogy pontosan 
elő tudja írni. mi tévő legyen betegsége ellen. 

— Ki a beteg? 
Ezt Closeburn kérdezte, a ki épen e pillanat¬ 

ban lépett az asztalhoz szivart választani. Fel¬ 
állók, hogy pár lépést járjak az árkádok alatt, 
midőn lady Surrey odavetve így felel neki: 

- Úgy hiszem, lady Stanleyről volt szó. 
- Ah! Bizonyára csak múló gyengélkedés 

bántja. Adjon kérem tüzet, Edward. 
Rágyújt szivarjára, de miközben visszatér 

Winifredhez és úgy veszi útját, hogy mellettem 
megy el, ezt jegyzi meg: 

- Ön túlságosan szerelmes, kedvesem! 
Alig volt időm, hogy leküzdjem reszketése-

met, midőn Edward hozzám lépett: 
- Mit súgott önnek? 
- Könyörgök ne itt vonjon kérdőre! 
- Jó, de adja a karját, menjünk tovább, 

mert tudni akarom! 
Edward naiv! Tudni akarja! Hátha hazudni 

fogok neki? 
- Mit súgott önnek? 
- Csak azt mondta, hogy gyógyulást kivan ! 

— Igazán? 
— Igen! 

- Nem azt mondta, hogy szereti önt? 
- Esküszöm, hogy nem ! 

Sötétes fasorba vezetett és ott így beszélt: 
— Christiane, féltékeny vagyok, de annyira 

szeretem, hogy megbocsáthatja ezt. Adjon egy 
csókot! 

- Itt, mindenki szemeláttára? 
- Csak nem fól, hogy meglátják? Hogy 

Closeburn talán észreveszi? 
Sértődötten megcsókoltam, hogy békében 

hagyjon. Oh, ebbe bele kell pusztulnom! Mi¬ 
lyen éjszaka következett! 

Csak reggel felé tudtam elaludni. Még alud¬ 
tam délelőtt, midőn Edward szobámba lépett. 
Csókja, bármily könnyen is lehellte homlo¬ 
komra, mégis felébresztett. 

— Hogy érzi magát? 
- Elég jól, barátom ! 
- Nem haragszik reám? 
- Nincs miért, hiszen a felesége vagyok, ön 

szeret engem, ez csak természetes! 
- Ah, de ön nem szeret engemet! 
- Szegény Eddiem ! újra kezdi ezt az örö¬ 

kös vitatkozást? Hogyan győzhetném meg, ha 
még annyi gyengéd alázatosságom után sem 
hisz szerelmemben? 

- Tehát nem haragszik reám ? 
- Nem, sőt szeretem is, ha jó és gyengéd. 

Bizony, szeretem! 
- Oh, ismételje ezt! 

(Folytatása következik.l 

H 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Hajnali szerenád. Szép czím egy verskötetnek, 

sejteti azt a halk muzsikát, a mely az ember fü¬ 
lében marad Tóth Árpád verseinek elolvasása után. 
Mert lehetetlen ezt a könyvet elolvasni a nélkül, 
hogy valami hangulatos, szomorú muzsika ne ma¬ 
radjon utána az emb,er lelkében, a mely sokáig 
zsong még tovább. A hajnali Szerénádat egy bús, 
halavány fiatal ember adja, a ki egész életét be¬ 
lül, a gondolataiban, az ábrándjaiban, rejtett fáj¬ 
dalmaiban éli és lelke rejtett szobájába a külső 
élet csak fojtottan, tompán hallik be, mint zárt 
függönyű ablakon az utczai zaj. A versek ebből a 
lelki állapotból fakadnak: az elzárt lélek vágya¬ 
kozásából az élet szépségei, hatalmas lendülete, 
gyönyörei után s a passzivitásból, a mely nem en¬ 
gedi, hogy utána is nyúljon annak, a mire vágyik. 
Ennek a két ellentétes lelki motívumnak a súrló¬ 
dásából keletkezik a hangulat: a passzív, szomorú, 
lemondó és mindig kifelé sóvárgó, aktivitásra 
vágyó lélek folytonos izgatottsága. Halk szavú tra¬ 
gédiák vérzenek a versek soraiban, mély emberi 
fájdalmaktól pihegnek a szavak, minden vers fölött 
a melancholia ezüstös köde szállong, — de mind¬ 
ebben nincsen semmi akczió : a költő teljesen a maga 
hangulatában éli ki az életét s a vers nála mindig 
valami cselekvést pótol, a mely nem tud magának 
utat találni kifelé és bánatos érzésbe olvad szét. 
A lelki állapot egy érzésben, vágyakban már tel¬ 
jesen és gazdagon kifejlett, de élete nyilvánulásai-
ban mindenfelől megkötött gyermek lelki állapota. 
Psychologiai szempontból is igen nagy érdekű 
dokumentumok e versek, tisztán művészi szempon¬ 
tokból nézve pedig rendkívül finom, erősen árnyalt, 
benső zengésü hatásokat keltenek. Forma dolgá¬ 
ban is mély és tiszta ez a hatás: minden szó, 
minden rím tele van az egész vers hangulatával, 
a benső, melancholikus, halk hullámzású ritmus 
tele van muzsikával s a nyelv egyszerű őszinte 
szépsége, kifejező szinessége olyannak tünteti fel 
a verset, mint valami szerves dolgot, a melynek 
legcsekélyebb részecskéje is az egészszel összhang¬ 
ban működik, a melyből nem lehet sem elvenni, 
sem hozzáadni semmit. Tóth Árpád verseskönyve 
a legszebb és legtöbb értékű termékei közé tartozik 
a mai lírának. 

Pesti konfetti. Színi Gyula apró szatirizáló 
czikkeinek gyűjteménye, egy kicsi, de tetszetős 
tartalmú füzet viseli ezt a czlmet A pesti élet 
tükördarabjai, de torzító tükörből valók: ez az 
élet úgy tűnik fel beló'lük, mint a hazárd könnyel¬ 

műség, nyegleség és sanobizmus, mérges kis ma¬ 
rakodások furcsa egyveleg színjátéka. Zsörtölődő kis 
czikkek, van bennük valami kora-öreg roszmáju-
ság, vagy jobban mondva maliczia, az iró maga 
is boszankodva mulat azokon a dolgokon, a me¬ 
lyeket tolla hegyére tűz. Szatírájában nincs igazi 
keserűség, Színi nem vérbeli szatirikus, a ki ostor¬ 
ral a kezében keresgéli, mire lehet rácsapni, egy 
kis bonhomia és mindenek felett fölényesség mindig 
van benne, a mely nem engedi, hogy egészen 
nekikeseredjék. Színi minden irása — s ez a könyv 
is — disztingvált tónusú, nagy műveltség szűrő¬ 
rétegein átszűrődött, az ember úgy olvassa, mintha 
egy rokonszenves, művelt ember elmés társalgó 
beszédét hallgatná. Új könyvecskéjében mint friss 
és könnyű tollú karikatúra rajzoló is bemutatko¬ 
zik, — akárhány kis rajzra hlvatáso? rajzolómtí-
vésznek is becsületére válna. 

A sarkvidék Robinzonja. Mikkelsen dán kapi¬ 
tány nevezi el magát a sarkvidék Kobinzonjának 
abban a könyvében, mely most Ballá Ignáqz for¬ 
dításában magyarul is megjelent. Mikkelsen 1909-ben 
indult sarki útjára; czélja a Mylius-Erichsen féle 
sarki expediczió elveszett vezetőjének és két tár¬ 
sának nyomait felkutassa és ha őket magukat már 
nem lehet, följegyzéseiket s egyéb irataikat, uta¬ 
zásuk tudományos eredményeit megmenthesse. Az 
utazás egy évig tartott, az utazók sok kalandon, 
szenvedésen mentek át s ezeket irja le a kapitány 
a könyvben. Tudományos eredménye az expedi-
cziónak nem sok volt, s a könyv is leginkább, 
mint a kalandok leírása érdekes, mesélő hangjá¬ 
val, a benne szereplő személyek jellemzésével. Az 
irója a nagyközönségnek szól, szórakoztató módon 
akarja leírni egy ilyen sarki utazás eshetőségeit s 
előadásához nagyon sok fényképfölvételt is mel¬ 
lékel. 

A tJó Pajtás*, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, június 8-iki 
számába Benedek Elek és Endrödi Béla írtak ver¬ 
set, Szemere György elbeszélést, Sebők Zsigmond 
és Rákosi Viktor folytatják regényeiket, Lakatos 
László szép czikket irt az Andrássy-útról, Elek 
nagyapó kedves mesét mond, Zsiga bácsi mulat¬ 
ságos mókát, Allai Margit új gyermekjátékot ir 
le. A rejtvények, szerkesztői üzenetek egészítik ki 
a szám gazdag tartalmát A f Jó Pajtás*-t a Frank¬ 
lin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 
2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 
10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutatvány¬ 
számot kívánatra küld a kiadóhivatal (TV. kér. 
Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Hajnali szerenád. Versek, irta Tóth Árpád. Bu¬ 

dapest, a Nyugat kiadása: ára 2 korona. 
Pesti konfetti. Irta és rajzolta Színi Gyula. Bu¬ 

dapest, a Nagyharang kiadóhivatala: ára l korona. 
A sarkvidék Robinzonja. Irta Mikkelsen kapi¬ 

tány, fordította Ballá Ignácz. Budapest, Siriger és 
Wolfner: ára 8 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: KLUPP PÁL 

79 éves korában Budapesten. - - Szentkatolnai 
dr. BÁLINT GÁBOB a kolozsvári tudomány-egyetemen 
az urálaltáji összehasonlító nyelvészet nyűg. tanára, 
69 éves korában Temesvárott. — Pávai dr. VÁJNA 
GÁBOR királyi tanácsos, állami kórházi főorvos 63 
éves korában Pozsonyban. — BEBGHOLD REZSŐ 
polgári iskolai tanár 55 éves korában Kismar¬ 
tonban. - - JÁBVÁS MIHÁLY főgimnáziumi tanár 
60 éves korában Sátoraljaújhelyen. — BAUEB 
EMIL székesfővárosi kezelőtiszt, 60 éves korában 
Budapesten. — TOTTH EÓBEBT, a szabadalmazott 
osztrák és magyar államvasuttársaság resiczai hid-
és váltógyárának sok évi főnöke 58 éves korában 
Eesiczán. — NEUWIBTH NÁNDOB János 59 éves ko¬ 
rában Judendóriban. — Dr. SZABÓ GYŐBGY ügyvéd, 
56 éves korában Budapesten. — Dr. Frivaldi FBI-
VALDSZKY JÁNOS 52 éves korában Budapesten. -
ENDBEY GYULA, volt országgyűlési képviselő, Hód¬ 
mezővásárhelyen. — Váguj helyi HOFFMANN SÁMUEL 
udvari tanácsos, a közismert Hoffmann S. és V. 
czég legidősebb főnöke és egyik megalapítója Buda¬ 
pesten. — GRÜNBAUM DÁVID 47 éves korában Buda¬ 
pesten. — STERN HENEIK, a Stern József nagy-
áruház-czég főnöke 46 éves korában Budapesten. — 
SZEGEDY LÁSZLÓ tiszakürti községi főjegyző, a Jász¬ 
nagykunszolnokvármegyei Községi Jegyzői Egye¬ 
sület elnöke, vármegyei bizottsági tag, 45 éves ko¬ 
rában Tiszakürtön. — TUKA ANTAL, a selmeczbá-
nyai munkásbiztosító-pénztár igazgatója Pécsett. — 
SALAMON GYULA szegedi városi tiszti ügyész, hosz-
szas betegeskedés után Kairóban. — KRAJCSOVICS 
GYŐZŐ teológiai hallgató Pozsonyban. — PAPP BER¬ 
TALAN festőművész, a Benczúr-féle mesteriskola nö¬ 
vendéke. — GARDA MÁBTON Sáromberkei és Erdő-
szengyeli nyűg. ref. pap. a Görgényi K M. volt 
közügyigazgatója és gyámintézeti pénztárnoka, 95 
éves korában Erdőszengyelen. 

Özv. LOGA NÁHDOBNÉ szül. nagydomássai Bogcha 
Dominika 90 éves korában Kassán. — Özv. Hu-

Vegyen 
Selymei 

Kérjen mintákat tavaszi ét nyárt uUonsáalnks 
ruhákra M bluioki 
Crepe dl Chlnt, l 
•zélM méterenkén K 1.10-tól méterenktnt.. 

i blúzokra: Vall*, Foulsrd. Mi 
Eolienne. MmiSMllne 

fekete, fehér, egyizinü és mintázott, rala-
mint Hímzett blúzok él uhik batiszt-, fyapju-, 
vászonból éa selyemből. 

Csakis garantált uolid selyemszöveteket 
ti közvetlen magánosoknak ' adunk 

immontsssn házhos ssállitra. (Dupla lerélportó). 

Schweizer&Co.,Luzerni! 23 
Salyenmfivet-kivitel. (Svájci) Kir. üdv. siállitók 

Kocsiáru csarnok 
Budapest, IX., Kőztelek-utcza 4. 

i monarchia legnagyobb kocsirak tára. Árjegyzék ingyen. 

Kotorok, sajtolok 
homok- és kavicsmosógépek, betonür-

I tömb- és falazótéglagyártó - gépek, tető-
cserépgyártó - gépek, fonnák: lépcsőfo-

1 kok, csővek, oszlopok stb. gyártására. — 
Asfcestpalagyárak 

gépies berendezései 
L.C.M. ásványfestékek 

• • • • • 

a'g mellett 
228. sz. 

4rjegy«*k 
ingjtn. 

Steckenpferd 
Illíomtejszappan 

BEBGMAWN ft OO. gyártmánya TETSCHEN a. E. 
elérhetetlen hatása szeplők eltávolítására és neiK.i 
lözhetetlen szer arez- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerölevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬ 
gériákban, illatjzer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra 
a Bergmann ilfanerai liliomkrémje, mely tubusukban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Byár és Mli l i t : 

VUI.Baros8-n.85. 
Telefon: József 2—37 

A főváros elad és legrégibb 
•**• cslpketiastitó, vegTtlsatitó 
és kelmefestő erárl intéaete. 

nókok: tL,P6-ntci»a7. IV., M 
Utasak 14. V.. Harmin 

„•úté. V., Kecskémé ti -
A-a. 4. VT., Téréi-korát 

38. VI., Andrássy-út 16. VHJ., Jónef-kSr&t 2. 

SAVANYUVIZ. 

A l M V Á L f l Óvjátok gyermekeiteket hátgerincz-
AIMYMI\! m elgörbUléstai. II 
Nincsen többé elgörbült test! 
Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok által 
ajánlott ortopéd-támasztó fűzőimet használja. Mesésen 
könnyű és hygienikus! Ferdén növésre hajié iskolás 
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és óvéeszköze. 

Füzöhasználat előtt Füzöhasználat után. 
Hatkötők, íummiharisnyák, mellfüzők mérték uerlnt készíttetnek. 

Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás, 
•értékelt arak l Kifogástalan technikai kivitel jótállás mellett l 
Legújabb képet Jubileumi árjegyzéket Ingyen él bérmentve küld: 
K E L E T I J . testegyenesitő gépek gyára 
Budapest, IV. kerUlet, Koronaherczeg-utcza 17/K. sz 
Alapitatott 1878. Teltfon 13-76. 

na bora vassal Hyglenikus kiállítás 1906. Legmagasabban ki¬ 
tűnt Krősltőszer gyengélkedők, vérszegények 
és labbadozók szamara. Étvágygerjesztő, ideg-

erősítő és vérjavltó szer. 
Kitűnő iz. 7CIOO-nél több orvosi vélemény. 

J. Serravallo, 
Vásárolható a KSJ 

cs. és klr. 
üdv. szállító 
vszerlárakban félliteres üvegekben. 
Bterea üvegekben K 4.80. 

1913. 60. JYFOLTAM. TASÁRNAPI ÜJSlQ. 
BBETH DÁNIELKÉ szül. No-n-y Paulina, 79 éves ko¬ 
rában Léván. — Özv. EADVÁNSZET KÁBOLTNÉ, szül. 
Négyessy-Szepessy Katalin, a gömörmegyei Vörös¬ 
kereszt-egyesület elnöknője, 71 éves korában Buda¬ 
pesten. — ÖZV. OSTEBLAMM ÁBMINNÉ SZÜl. KlapSZÍa 
Eóza 69 éves korában Nagyváradon. — Jakabffyné 
IBECSÁNTI KATALIN nyugdíjazott színésznő, Kre-
csányi Ignácz szinigazgató és Krecsányi Kálmán 
főkapitány-helyettes nó'testvére, Budapesten. —• 
Özv. DÜBOIS HENBIKNÉ, szül. Ferenczy Mária, 61 
éves korában Budapesten. — EAJHÁTY MÓENÉ szül. 
Belló Terézia, fővárosi számtanácsos özvegye, Bu¬ 
dapesten. — TBÖSTNEB JÁNOSNE, 53 éves korában 
Sopronban. - - BADÓ SIMONNB, szül. Tauszik Paula, 
Eadó Simon közalapítványi bérlő felesége Buda¬ 
pesten. 

EGYVELEG. 
* Rafael legelső festménye. Fischer Oszkár 

német műtörténeti kutató tavaly a bresciai Tosio 
Martinengo-féle képtárban járt és rájött arra, hogy 
egy ott őrzött kicsiny méretű (21 czentiméter szé¬ 
les, 33 czentiméter magas) olajfestmény, a melyet 
eddig Timoteo Viti művének tartottak, a nagy 
Eafael ecsete alól került ki. Fischer Oszkár aztán 
a milánói képtár igazgatójának elmondta vélemé¬ 
nyét, a mely a művészek körében nagy riadalmat 
keltett. Corrado Bicci, a szépművészeti ügyek fő¬ 
igazgatója azonnal Bresciába utazott, a vatikáni 
képtár igazgatójának, Luigi Cavenaghi-nak társa¬ 
ságában. A két szakértő napokon át tanulmányozta 
a szóban forgó festményt és kereste rajta azokat 
a részleteket, a melyeket Fischer a többszörös fir-
niszrétegen keresztül is meglátott. Hosszú habo¬ 
zás után végre rászánták magukat, hogy a firnisz-
rétegeket lekaparják. Mikor ez megtörtént, a képen 
jobb felől megjelent egy angyalszárny, bal felől 
pedig egy szentnek nyitott könyve. Ezzel kétség¬ 
telenné lett, hogy Fischer jól látott, vagyis inkább 
jól sejtett: a kép csakugyan Rafael művének bi¬ 
zonyult, a mely legelső festménye gyanánt került 
ki az ecsetje alól 

* Európa lakossága a XIX. században meg¬ 
kétszereződött, míg a régebbi századokban sokszor 
nem volt semmi szaporodás, azaz nem született 
több ember, mint a mennyi meghalt. Ha a sza¬ 
porodás mindig olyan mértékű lett volna, mint a 
múlt században, Krisztus idejében Európának alig 
lOOOJakosa lehetett volna. 

FttrdőtulajdonosOR-flgyeltntetfe." A *R»yő-
fürdők mind nagyobb népszerűségnek örvendenek, 

de gályákból etetről-esetre való előkészítésük sok 
munkával jár, mert kifőzéa által csak piszkos szae-
talan masszát kapunk, mely értéktelen. Bittner evóev-
szerész Keichenauban N.-öst. a fenyfi fürdfikivonatot 
szakszerűen és koncentrálva vacuumkészülékekben 
állítja elő, ügy, hogy egy kb. 10 dekás üveg 5 kg 
fenyő kivonatot tartalmaz. A Hittner-féle fenvő-
rurdőkivonatnak a kádba öntésével rögtön kész az 
erősítő és kellemes illatú fürdő. Felhívjuk olvasóink 
figyelmét a hirdetési részre. 

Badeu- i i i rdő magya r p rospek tusa . Páratlan 
előzékenységéről és megható magyar barátságáról 
tett tanúságot Báden város tanácsa, amidőn a tulaj¬ 
donát képező fürdőjének ismertetését magyarnyelven 
megirt brosüra alakjában adta ki. A remekül kiállí¬ 
tott brosürát díjtalanul küldi a iürdőigazgatóság 
Baden-Wien mellett, vagy Blockner J. hirdetőirodája, 
Budapest, IV., Semmelweiss-utcza. 

SAKKJÁTÉK. 
2852. számú feladvány Bull 0. A,-tói, Natal 

(II. díjat nyert feladvány.) 
SÖTÉT. 

A 
0 i 

Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbaner Antal (Lifót-
vdr). — Szabó János (Bakcmy-SzaUUiM). — A «G*<Jri 
Sakk-kürt. — Székely Jenő. — Mészey József (Oyffr). — 
A tZborói Támukört. — A tKaloaai Katholiktu Kört. — 
Veöreöa Miklós (Zircz). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodidt-
ujlakl — A tDunifoldván Egyenlőiégi kört (Dunaföldodr). 
Barma Mihály (Biharudvari). — Oaolnoki István (Hajdú-
hadházai. — A •Lríbieii Otudatdgi Kaszinót (Leibie*). — 
Lnstyik János ée Szivák János (Alberti-Irta). — tCirngeri 
KatiMt (Ctenger). — Király Mihály (Znita). — Kunz 
Rezgő (Trmttrékdi). — Budai Sokkoló Tártatág (Budapat). — 
Patkó Imre (Talpat). 

Szerkesztői üzenetek. 
Magyar filozófia vagy az ember útjai. Ha volna erre 

való népies lap, abban talán tere nyílhatnék, mine¬ 
künk azonban nem való. 

Szállók hozzád. Éji csend stb. Prózai sorok, minden 
ritmus és lendület nélkül. 

Csönd. Az ilyen verset vagy a hangulat rendkívüli 
ereje, vagy a mondani való különös frissesége teheti 
jóvá. A kettő közül azonban egyik sincs meg ver¬ 
sében. 

LevéL Csillagok. Don Pietro. Nagyon erősen érezni 
rajtuk Heine hatását s különben sem oly kiemelkedően 
érdekes vagy eredeti versek, hogy érdemes volna új 
embert velük bemutatni. 

Levél a Tisza tájról. Kedves a hazavágyódás elját-
szadozása az otthon derűs képein, de kissé konven-
czionális módon van szavakba foglalva. 

KÉPTALÁNY. 

• b o d e f g h 
vrtioos. 

Világos indul és a harmadik lépégre mattot ad. 

2849. számn feladvány megfejtése Williams P. H.-tól 
Világos. a. Sötét. 

1. — — .. . Kd5 ~e5 
2. f3 f4 f stb. 

Világos. Sutét. 
1. Hdl—ti . . Kd5— c4 
2. Hg2—e3 t stb. 

b. 
1. — — . . . Fa2-c4 
2. e2-e4 f stb. 

Helyesen fejtett ik meg t Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A tBudapaíi Sakk-kört. — 
A tBndapettí Ül. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. — 
Wysohogrod PáL — Beér Mór. — Gotfléb István (Budapat) ' 
Németh Péter (Ctongor). — Kintzig Bobért (Fokért). — 

A tVasárnapi Ujság» 19-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Utazás a föld körül 80 
nap alatt. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál . 
Szerketztfoégi iroda: Bndapest, IV., V&nnegye-n. 11. 

Kiadó-hivatal: Bndapest, IV., Egyetem-utcza 4. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ijsssssssssssssssssssssssssssssssssMMiisiisaiM^issssssssssssViT 

(Z ORVOSI STATISZTIKA világosan mutatja, hogy 6-sior annyi 
" mesterségesen táplált gyermek bal meg, mint anyatejjel táplált 
gyermek. Mindent kíséreljen meg az an.va, hogy fttm H D Á l 
gyermekét táplálhassa. Az elegendő fáradhatatlan l , \ I . I J i l l l , 
táplálást még gyenge anyáknak is lehetővé testi a WÍ11J1.ÍW V l í 
Jótékony hatással ni a tej mennyiségére és minőségire. A. tej 
gyarapodás 33—50%. A csecsemők súlyban rendszeresen gyara¬ 
podnak és kitűnően fejlödnek. Kellemes izü könnyen oldódó SÍM, 
egy tégely 10 napra elegendő. Ara 3 K. Fölerakat Fragner B. 
eyógysi. Prágni..Nernda-n. sarok. Ler»kat Magyarország részére 
Torok Józeef gyógysz.Badapest, Király-n. Ahol nem kapható, a szét¬ 
küldés postán a pénz előzetes beküldése után történik. Egy té¬ 
gely 3-20,1 tégely 6'7;', 3 tégely 9'7Í és t tégely 12'— K bérmentye. 

fl leányok előszeretettéi „ B e r s o n " 
sarkot viselnek czipöjűkön! 

kiváló bor- és 
lithiumoa 

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

Kapható ásványvlzkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

CPUIIITCQ ÁPHCT Ssinye-Lipócxi Salvatorforrás-vállalat, 
OUriULI t O MUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

KZIMUNKflK LCGOLCSBBflri 
Ővo;j -flí^wfls 

BUfcflPEST VII.KlRfllY UTCfllI 

töRSON a legjobb márka valamennyi gnmmisarok között 
Részétől f.r.Vui BERSONummisarkot 

Budapest, VII. 

arany¬ 
dobozban l 

ha a világhírű Vu kővári Goldstern-
arczkenocsöt és szappant használja. 
— — — Ára tgy-effy korona. -
Készíti Xirchbanm gyógyszertára, O-Vnkoyir 9. 

Budapesti főraktár u«örök-féle gyógj-szertár, Király-u. t i 

ALAPÍTVA 186ft. 

HECKENAST 
E GUSZTÁVÉ 
Z0560BATEBMEI 
Bpwt, csakis Gnella-tór 2. 

T«lefon. 

IBACH-Z01Í60BÁK 
egyedöli kép viselete. 

IBACH-rongorát játruanak és ajánlanak : 
Sackhans, Dohnányi, Pnénoí, Alice Ripper, Saner, Sfefaraay stb. 

Női 
A Pozsonyi Ksraaketfelml és Iparkamará-

n * tol fentartott nyilvános, három évfolyamú 

" FELSŐ KEBESKEDELMI ISKOLA 
POZSONYBAN. 

Érettségi vizsgálat. Allá.k5zv«tltés. Internálás. 
t+~*tí kívánatra küld az Igazgatóság. 

Ivó- és fQrdökurák 
kiváló gyógyeredménnyel: 

gyomor, bel-és tnájbajokfláJ.tpi.i-
•él, 

«^l&.-lissl.s^r N.-[ , , , . . m ^ w u . fctf 

M.igrarorsiág-1 főlarakkt: BofTníkma J6tMf axég-nél. Bndapest. V.. Báthory ntcs» 8. asá\m. = = = = = 
I I 
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-f tfappal angol sofa, éjjel kényelmes, ruganyos matraoos ágy. 
Minden háztartásban elegáns > is karapé g anánt szolgai, egy könnyű kézmozdulattal a legtökéletesebb ruganyos matraczos ágygya 
változtathat6 át, en-élfoirva mind«n családnál kedvelt, sőt nélkülözhetetlen. Kapható minden kivitelben. Szétküldés n világ m 
«_._ _* íi_ C S I U ^ I D W T •>A«>-E*i2rr «^«.«»4 c.All-t+A .-»« óé ír-l ív «7!ih. 0-váTa. al tul . "Bndauesteii, JLV., xiaris" v o z a a , e n - o i r v a m n n csa 
den részébe S C H Ö B E R L IIÓBERT 
bazár 4. — Árjegyzék kívánatra. 

, . 
úri vari szállító, ős. és kir. 

W Ó 

e . . 
ó, ős. és kir. szab. gyára által, Budapesten, IV., Haris-
. közönséget Schöberl ágyam értéktelen utánzataitól. 

Hutter és Schrantz r.-t, 
szitaárú- és nemezposztógyárak magyarországi telepe 
Budapes t , X . kér. , Gyömrői-út 80 15. azám. 
Ajánlja késs állapotban, tehát utólagosan tnzhorgany-
xassal ellátott többször csavart gépsodronyfonatait 

mint tartósság tekintetében páratlan gyártmányt l (Nem tévesz 
tendö össze más fajta fonatokkal, melyek mind közön 
séges horganyozott drótból készülnek.) Tüskés huzalok 
sima huzalok, kettöshegyü szegek stb. igen jutányos árban 
Árjegyzék és minták ingyen és bérm. Továbbá gyártatnak 

legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, elÖnyárak 
mellett Költségvetések és tervezetek díjtalanul. H 

(IIINfl EZÜST 
k. ̂ ^ B z t . evőkészlettk, kávé-, tea- és 
»• " mokka, tovaMia likőr-, sör-

és borkészletek, szivargar-
nitnrak stb. nagy választékban 
Megrendelhetők legolcsóbban, 
ügy készpénzért mint 20 havi 

részletfizetésre 

Elek és Társa rt, 

Valódi brűnni szövetek 
az 1913. évi tavaszi és nyári Idényre. 

Egy szelvény 
3.10 m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kábít, nadrág, és mellény) 

elegendő, csak 

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

izelvényt lekete izilonrnbahoz 2 0 — K-írt , izintngj 
(ctfilt6>zovetet, turistilódent, jelyrmkaragirnt, női k o u t t n 
ízBvcteket »tb. gyári árakon kaid, mint megbízható éi 

izolid cég mindenBtt ismert poiztógyirl raktár. 

Siegel-Imhof Brünn 
Minták Ingyen é« hértnentve. 

Az elOnyOk a melyeket a magánvcvfi elvet, ha izovtt-
tznkiérlctít közvetlen Slegel-Imhof cégnél, a gyári 
piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. Szabott, lég-
olcsóbb árak. Orláil válaizték. MintabB, H(yelmei 
klizolgálái, nég a legkiiebb rcndeléuél ii, Uljtiea Irln 

árúbu. 

"IRODÁK: V., Bálvány-u. 18. 
, ÜZLET: VI., Andrássy-ut1. 

Legújabb kimerítő nagy ké¬ 
pes árjegyzék ingyen és bér¬ 
mentve.— Kívánatra a posta¬ 
költség viselése ellenében 
megtekintésre is szállítunk 

Ridikül ii„„m bőráru 
irrari DiDPIT Trí7QFP~^s. és kir. üdv. szállító böráru-
I7ban rAfL&JUáSU gyártónál, Bpest, Bákóoii-út 11. 

ROZSNYAY PEPSIN BORA, 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 
étvágytalanság, ren¬ 
detlen emésztés és 
gyomorgyengeség ellen. 

Étkezés közben véve, megóv 
a gyomorterheléstől. 
Egy üveg ára 3 kor. 2O fill. 

Kapható: 

minden gyógytárban 
valamint 

Rozsnyay Mátyás 
ARAD, Szabadság-tér. 
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A Magyar Királyi Államvasutak nyári menetrendje, 
Délelőtt Délután Délelőtt Délután 

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

l - l S W = 1 honnan §"* e •53 -0 *! honnan 
=> 00 

4) 

-o a Is is •o S. i l 
339 510 Vv. Berlin, Ruttka 323 1U10 Szv. Gödöllő 
645 5^° Tvsz. Debreczen, Nagyvárad 011 12 3 O 

v Bukarest, Arad 
309 522 Szv. Hatvan 301 9 5 0 Gyv. Berlin, Ruttka 

1905 
609 522 m 

Eszék, Tapolcza 
Brassó, Arad 

903 
401 

JOO 
1 0 5 

{onstantinápo!y,Belgrá< 
Lemberg. Kassa 

909 .i—~ M Solia. Bród, Belgrád 7 1 2 0 Szv. Wien, Sopron 
19 522 W Torbácy 601 1 2 5 Gyv. Bukarest, Arad 

313 6°° » Péczel 1201 1 3 0 Sarajevo, Bród, Szabiul;, 
17 606 » Komárom 1 1 4O • London, Paris, Wien 

1707 6 1 5 » Slunislau, Msziget 1901 1 55 1* Eszék, Pécs 
11 6 3 5 v Wien 325 2 1 0 Szv. Hatvan 

1505 
407 

630 

650 
Gyv. 
Szv. 

[Lemberg, Poprád-Felka, 
[Kassa 
Lemberg. Stryj, Kassa 

1501 
1301 

910 

•>20 
•225 
«)4O 

Gyv. 

Szv. 

Poprád-Felka, Kassa 
Grn/, Fehring 
Knnszcntmiklós-Tnss 

1007 6 5 0 Fiume, Zágráb 23a JJOO * lücskc 
1003 700 Gyv. Róma, Triest, F iume 521 3 1 0 W Nagy ka la 
315 705 Szv. Gödöllő 1111 4OO W Tapolcza, Balatonfüred 
513 720 V Brassó, Kolozsvár 327 42O M Péczel 
I7a 725 9 K unszentmiklós-Tnss 32!l 5 2 5 • Gödöllő 
317 730 W Gödöllő .".11. «' t ' i - - f Szolnok 
319 740 9 Hatvan 511 li — p Bukarest, Debreczen 
21 745 9 Bicske 15 <U2 > Bruck-Királybida 

130!» 800 m Graz, Fehring 1507') fi— Gyv. Poprád-Felka, tvassu 
911 8io p Sarajevo, Belgrád 3 ü— Wien. Graz 

1513 g ! 5 p Bártfa, Csorba, Kassa 1705 700 Szv. Stansilau. Msziget 
1015 g 2 0 V Paks !lti7 7i£li! • Solia. Belgrád 
519 g 3 5 p Bukarest, Kolozsvár 0(17 725 P Bukarest, Arad 
321 8 4 5 m Hatvan 421 735 Vv. S/erencs 
13 920 v Győr '•':».' 

745 Szv. Berlin, Ruttka 
307 925 w Berlin, Buttka 25 700 y Bicske 

IWfi 935 Gyv. Fiume, Tapolcza llliíl 822 • Tapolcza, Balatonfüred 
913 955 Szv. Szabadka 523») H— » Nagykála 

5 1005 Gyv. IBruck-Kiralyhida. 
(Szombathely, Sopron 

1009 
8 Í „ 

Fiume, IJrod 
Lawocznc, Msziget 

400 1Q20 Szv. Miskolcz 32Da«i 82£ * Gödöllő 
23 1045 lücske •U 8— p Wien, Graz 

005 |ll30 Gvv. fNagyvárad, 
\ Debreczen, Arad 

1511 
27 

822 
922 p 

Csorba. Kassa 
Bicske 

't Minden vasárnap és kettős ünnep má¬ 
sodik napján közlekedik. 

*) Június 15-töl bezárólag szeptember 
15-ig közlekedik. 

•) Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬ 
kedik. 

331 
1907 
603 
303 

l l i l l l 

!)Í2 

9 ^ 935 

P 

„ 

Gvv. 
Szv. 
Gyv. 

Péczel 
Vinkovcze, Eszék, Pécs 
Brassó. Arad 
Triest, Torbágy 
Berlin, Rnltka 
ItnTiKi. l'iume, Pécs 

») Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak 
vasár- és ünnepnap előtti köznapokon 
közlekedik. 

1115 
•103 11— : 

1022 
Szv. 
Gyv. 

Kiskörös 
Leinbcrg. Przemvsl 
Solia, lielgrád 

'') Június 1-től .közlekedik. 11103 Il)i2 • Graz. Triesl 
ei Vnsár- és ünnepnapokon május 15-töI 

bezárólag szeptember 15-ig közlekedik. 
^ » sak hétfőn és ünnep utáni köznapo¬ 

kon közlekedik. 

.125 
1 03 
11015 

25n') 

l t ) ~ O7.T. 
102- . 
l ü ü Gyv 
l!00; » 
11 IS! Szv. 

Segesvár, Kolozsvár 
Bártfa, Csorba. K.issa 
Tnpolcza, Balatonfüred 
Bicske 

A vonatok érkezése 335«J 1112 Hatvan 

Budapest-Józsefvárosra. 
Délelőtt. 

515')! 422 Szv. Szolnok 
517 4 522 . 
311' 522 . 

Nngykúta 
Gödöllő 

917 ' 6 " | - Kunszentmiklós-Tass 

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

| | ö £ i é £ hová l l 8£ 1 1 hová 
11 li I S 3 N 

3 09 *8. § 1 

1110 
310 

522 
54° 

Szv. Balatonfüred, Tapolcza 
Hatvan 

612 
914 

12'-=° 
•J 20 

Szv. Arad, Tövis, Msziget 
Újvidék, Sarajevo 

302 6 2 5 Gyv. Ruttka, Berlin 314 2 3 0 Hatvan 
22 6 3 0 Szv. Bicske 10 2 3 0 Szombathely, Wien 
8 6 4 0 t Wien, Graz, Sopron 1008 2 4 5 Fiume, Róma, Eszék 

1502 6 4 5 Gyv. Kassa, Csorba, Bártfa 24a') 1 0 0 lücske 
1512 6 5 5 Szv. Kassa, Csorba 1514 1 2 0 G^v. Kassa, Poprád-Felka 
1002 7 0 0 Gyv. ÍFiume, Torino, Kóma, 

\Pecs, Vinkovcze 13Í4 1 4 0 
Szv. 
Gyv. 

Gödöllő • • • • 
Fehring, Graz 

602 
900 

1302 

705 
710 
720 

Arad, lírasso 
Belgrád, Soíia, Sarajevo 
Fehring, Graz, Triest 

•104 
4 

200 
2O5 

« 1 Sátora Ijaújhely, 
1 Lemberg. Kassa 
Wien, Paris 

402 
312 

725 
730 S v. 

Stryj, Przemysl, Lemberg 
Gödöllő 

004 
! ' l l> 2 1 5 Szv. 

Arad, Bukarest 
Kiskörös •_ 

MM 7 4 5 Belgrád, Sofia, Vinkovcze :io4 22O Gw. Ruttka, Berlin 
LOS 7 5 0 Arad, Brassó. Bukarest 31 S 2 2 5 Szv. Halván 

IIIB'I S " 5 G v. Balatonfüred, Tnpolcza 320 2 3 0 » Péczel 
4(Hi l H 1 0 ti v. Munkács, Lawoczne 2ii 2 3 0 W Bicske 
512 8 2 ° Kolozsvár, Brassó 518 9 4 0 w Szolnok 

1 '« Ili 8 a 5 Kszék, Bród I2IŰ 2 4 5 Gyv Szabatika, Sarajevo 
:tmi 8 3 5 Bultka, Berlin 11)112 2 5 5 0 Tapolcza, Eszék 

1701) 8 5 5 Msziget, Stanislau 111 H ;i20 p Belgrád.Koiislantinápoh 
2 Q 1 O Gyv. Wien, Sopron 5í.*} 3 2 5 Szv. Nagykála 

Zbi 9 3 0 Szv. Bicske U)ll> 330 » Paks 
|ju#l 1)35 Gvv Kassa, Poprád-Fetka IS 4 2 5 p Komárom 
!HH lj,oo Szv. Kunszentmiklós-Tass 322 4 2 5 tt Gödöllő 
r.io 1005 P Nagykáta (kiii 5 0 0 Gvv Arad. Bukaresl, Mszigel 

1112 1 0 4 5 • Balatonfüred, Tapolcza 41U 5 1 0 S'zv Lawoczne, Lemberg 
24 

üllő3; 
11 55 
I 2 o o m 

Bicske 
Gödöllő l> 5 1 5 Gyv. Kiyör, Sopron. 

[Szombathely, Wien 
321 52O Szv. Gödöllő 
r>2j:^ 54O p NugykAta, Szolnok 
:iu;s 5 5 5 » Unttka, Berlin 
'.»2il (J22 W Kimszenlmiklós-Tnss 

! ii 'l 1 ) - - Gvv. Kiütne, Róma. Nápo:y 
,)14 (Ü2 Szv. Kolozsvár, Brassó 
:t2i> ()— P Péczel 
32X (>Í2 g Hatvan 

'.I20n () — j Knnszentiniklós-Tass 
2.S Íl5ö _ Bicske 

' . J ú n i u s 1-töl közlekedik. 7iü - Nagykátn. Síolnok 
- 1 Június 15-töl bezárólag szeptember 15-ig 

közlekedik. 
10 

332 7 É „ 
Győr, Triesl 
Hatvan 

' C s a k vasár- és ünnepnapokon közle¬ 
kedik. 

1006 
17, K 722 Gvv 

S7.Y. 
Zágráb, Fiume 
Msziget, Stnnislau 

• Vasár- és ünnepnapokon május 15-től 
bezárólag sze ilemlier 15-ig közlekedik. 
N'ngykábuől Szolnokig csak .szombaton 
rá ünnep előtti köznapikon közlekedik. 1 ) Csak szombaton és ünnep előtti köz¬ 

1,11 
'.(10 

1.1118 
: !34 
:,*>« 

SÍ2 
822 
922 

\ 

Kassa. Csorba, Bártf.i 
Belgrád, Sarajevo 
Pécs. Bród 
Gödöllő 
Szolnok 

napokon közlekedik. 610 9 Í2 * Győr, Graz 
Arad, Brassó 

15OU 1022 Gyv. Kassa, Csorba, liárlfa 
33U 1022 Szv. Péczel 

1010 10^2 » Fiume, Tapolcza 

A vonatok indulása 40N 
12 1022 * Kassa, Csorba, Lemberg 

Szombathely, Wien 

iJudapest-Józset'városról. 33íi 
012 

11 i2 
1112 

Vv. 
Szv. 

Ruttka. Poprád-Felka 
Bród, Belgrád, Solia 

Délután. i . l l 
422 

11|2 H 

Vv. 
Arad, Debreczen 
Miskolcz, Kassa 

x» 722 Szv. Gödöllő Szv. Bicske 

Akeölekfejlesztésére és erősítésére a Pilules 
Orientales közelébe semmi sem jöhet, 

azoknak a sokaknak, akiknek melle nem 

fik másféle szert és kezelést hirdetnek még, 
„int czélhozvezetöt. de eddig mind balastalan-

n"k bSnynlt és kénytelen volt a Pilules Oricn-
'« n-ik átengedni a teret, amelyet ma az egész 

Ságon ismernek és kedvelnek. De mindez nem 
rí vissza némely utánzót attól, hogy idorol-

Möre ismét csodaszernek ne hirdesse a maga 
készitménvét. Ezek az ígéretek, sajnos, nem vál¬ 
nak be s a hölgyeknek az a része, amely hitelt 
ad ezeknek a csábító ma-
easztalásoknak, a nagy kő U-
feg ellenére is csalódik. 
Ezek a hölgyek jobban tet¬ 
ték volna, ha mindjárta 
Pilules Orienlales-t használ¬ 
ják mert akkor sok csaló¬ 
dást elkerülhettek volna. 

Azon kölgyek szama, akik 
a Pilules Orientalesnek kö¬ 
szönhetik a gyönyörű mel¬ 
let, nagyobbodik napról-
napra és a hálájuk kitűnik 
dicsérő leveleikből, amelye¬ 
ket — hivatali titok akadá¬ 
lyoz abban, — hogy teljes 
szövegükben közöljük, de 
amelyek a Pilules Orien¬ 
tales elvitathatatlan hatá¬ 
sának őszinte és autentikus 
bizonyítékai. 

így ir pl. de G . . . hölgy : 
Teljesen meg vagyok elégedve 

azon eredménnyel, amelyet el¬ 
értem a Pilules Orientalestel. 
Legyen biztosítva, miszerint há¬ 
lámat fogom önnek tantaitani, 
l hagy fogok jó ét jól érdemelt 
reklámot ainálnt aZ Ön pilu-
lái rnzi're. 

llme de C ... ne Bayen, 
Parit. 

És a másik: 
Uram! 
A Pilules Orientales nagyon jót tesznek és köszönet 

ezelcert, látom örömmel azon beeséseket lassan eltűnni, 
amelyele körülvették keblemet. Most már nem etem két-
tégbe, hogy szép keblet fogok visszakapni, amelyet több 
év óta elvesztettem. 

Louite M. . . rue Franklin, Passy. 
A Pilules Orientajes használa ta á l ta l csodála¬ 

tosan megtelnek a fiatal l eányoknak épp ügy, 
mint azon hölgyeknek, k iknek keble tökéletle¬ 
nül van kifejlődve vagy száradtság és beteg¬ 
ségben szenvedett. 

Gyenge egészségű és szervezető egyének is be-
vchetik azokat, ahogy a következő két kivonat 
mutatja: 

Uram l 
Én nagyon meg vagyok elégedve a Piluleg Őrien-

talet-sal, amelyek nemetak kissé' nagyobb keblet adnak, 
hanem egészségesebb is vagyok. Ka SÓ éves vagyok, 

vérszegény voltam a legzsengébb gyermekkorom óta ét 
esak azóta, hogy veszem az ön Piluláit, látom vér¬ 
szegénységemet eltűnni. 

ttille ö . . . piacé St.-Ptenc, Tonneins. 

Uram T] 
A barátnőm, akivel megismertettem a Pilulet Orien-

talest, nagyon meg van velük elégedve. Sőt gyomor-
görcsei voltak, amelyek eltűntek. 

L. F . . . rue Couraye, Granville 
így a Pilules Orientales nem ártanak soha 

sem az egészségnek, sem a gyomornak. Külön¬ 
ben kizárólag ártatlan és jóléVö anyagokat tar¬ 
talmaznak s nem veszélyes szereket, mint arzén 
vagy más és soha nem merült föl panasz 30 év 
óta, amióla minden országbeli hölgy és fiatal 
leány használja. 

Az orvosok maguk elismerik érdemét, rendelik 
pacienseiknek, amit a következő levél bizonyít: 

Uram l 
Tovább is rendelem a kitiínS Pilules Orientales 

produktumot az énpáezienseimnek és örömmel kijelent¬ 
hetem önnek, hogy ennek számos sikert köszönhetek. 

Dactor O . . . á N . . . 
(Loire-tnféricure.i 

\ kezelés jó hatása azon¬ 
nal kifejezésre jut és töké-
leles lesz a hatás 2 hónap 
alatt, sőt gyakran néhány 
hét alatt, ahogy a követ¬ 
kező két levél mutatja: 

Uram! 
14 nap óta szedem a Pilules 

Orientalest ét már megelégedett¬ 
séggel meglepő eredményt veszek 
észre. 
Mme H... L ... rue Condart, 

líarteille. 
Uram l 
Ezennel sietek Önnek gratu¬ 

lálni Pilulet Orientaleseért, 
amelyet jobban lehetne csoda-
pilulának nevezni, hogy egyet¬ 
len üveg elegendő volt, hogy 
eltüntette mellhorpadásaimat, 
amely keblem mindkét oldalán 
volt. Most gyönyörű keblem van. 
Az e'n puha mellem megkemé¬ 
nyedett, t én az ön Piluláitól 
el vagyok ragadtatva, 

líme Á... L. .. Vevey, Svájc 
Itt félbeszakítjuk a ezitá-

láspkat, amelyek a Pilules 
Orientales hatását mutat¬ 
ják, amelyek nem engedik 
összetéveszteni egyikével 
sem azoknak a nem reális 

szereknek,amelyek napról-napra megjelennek. 
Itt félbeszakítjuk a czitálásokat, amelyek a 

Keleti pilulák hatását mutatják, amelyek nem 
engedik összetéveszteni egyikével sem azoknak 
a nem reális szereknek, amelyek napról-napra 
megjelennek. 

így tehát a hölgyek, ha javítani akarják keb¬ 
lük esztétikáját, ha mellük nem elég kiterjedt 
vagy kemény, ne habozzanak a nPilules Orien-
tales»-hoz folyamodni. Néhány hét alatt leg¬ 
kedvesebb óhajukat teljesítve fogják látni és 
nem fogják legszebb derékkel megáldott barát¬ 
nőjüket irigyelni. Meg lesz lenéivé és elragad¬ 
tatva az önnel teljesült gyors átalakulással. 

Egy üveg •Pilnles Orientálói* ára, haszná¬ 
lati utasítással együtt 6*45 postautalványon való 
beküldése elleniben, vagy 6'75 kor. utánvéttel. 

J. Ralié, Pharmacien, 5 Passage verdeau Paris. 
Raktár Ausztria-Magyarország részére: Török 
József gyógyszerész, Budapest, VI. kér., Király-
ulcza 12. sz. Verlrieb Franz. Kosmet. Arukéi 
Wien, XII. Bez., Teichackergasse 5. 

•ABYARHOH EL80. LEGNAGYOBB ÉS LESJOBB HIRMEVÚ ÚRAUZLETL 

lapiffafott 
1647. 

ORA1CEKSZEREK 10-évijótjllással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

árleoyiék Mrmtitv*. tevltátok »«!•«•• «ttfc»7»lt«t«»lL 

Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra , ezüs tnemü 
és iparművészeti tárgyak 
beSMrzésí íorrása- Legdivatosabb 

karperec! órával. « . " Készpénz és angol rendsz. 
és királyi udva r i szálUtó 

é „ é, műötTö. részletfizetésre is. , karátos arany 
IV., Kigyó-tér 5. és vidékre v.ia».ékotküid! ^ • 
MátyáS király-tér 13 . Árjegyzék ingyen. 

Ezüst bőrszíjjal l* « 
Adél • H t 

Égésföld 
a különbség 

a valódi angol 

0'Sulii van 
és minden más gummisarok kö¬ 
zött! Csak egy finom és tartós 
gummisarok létezik és ez az: 

ö'Sullivans 
Minden czipésznél kapható! * -K * ITöleralta-tt 

ULLMANN EMIL-nél VI., Hajós-utcza 36. sz. 

(Jessler 
Budapest 

Ez a kivonat, amely tökéle¬ 
tesen koncentrált oldata a 
fenyő aetherbalzsamoB-gyan-
táa anyagainak, nagyon al¬ 
kalmas langyos, erősítő és 

fájdalomcsillapító 
kadliirdőkhöz és 
orvos okai talgyer-
mekek és felnőt¬ 
tek részére már 
több mint 20 év 

óta ajanltatik. Egy fürdőhöz 
80 filL 24 fürdő 15 korona. 
Főraktár: Jn l lns B i t t n e r 
gyógyszerésznél.cs.és kir.ndT. 
szállító Reichenan.N. ős t . 
Kérjen kifejexftten lüttner 
készítményét Reiehenaaból 
(N.-Ost.) m e r t sok u t á n z a t van. 

\t£"i cTc ux'GEN*. u ci u \'\ 11 

Y t ZEIEIw©^ NÉLKÜLI 
** ^ .̂'W. 

.•5 

100 gyertyafény erős, óránkénti világítana 3—5 fil¬ 
lérbe kerül, nincs kanóozk, bárhova viheti 8 ••mnü 
körtílm»ny«k kö lö t t f . l nem robban ta t . mim 

Tétalkötelezet 

OIKTORIN ÉS TABSfl 
megtekintheti, minden TétalkötelezetMf 

VIII., k.rnl.t , Baro.i nto.a 1. 
Atj*g7>*k ingjim é* bérm«ntr«. 

Végbélbántalmak 
ellen és azok elkerülésére legalkalmasabb az eredeti 

Prof. LENHOSSEK-féle 

ANICURE 
fecskendő 
Kapható kizárólag: 
FISCHER PÉTER 
és TÁRSA R.-T.-nál 

Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 6. Telefon 9—58. 
Most megjelent Betegápoláaí Értcsitőnket kívánatra ingyen 
— , — ^ — — és bérmentve küldjük. ^-.——^.^^— 

NUTH KAROLY 
C«. é« kir. fensége 
József fóh. üdv. sxál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, VH kér., Garay-utcza 10. 
Központi TÍI-. lég-éi (tötfútések, légszesi és Tiimetékek, csalomáiások, 
siellőztetések, siiv»ttvuk, viierőmívi endógépek »tb. — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 
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dobhártya 
nagyothallás, 

víbráczíós masszázsa 
fülzugás és fülfáfás 

minden neme ellen, neves tudósok kutatásai alapján 
szakkörökben már régóta kitűnő és hathatós gyógy¬ 
módnak van elismerve. Kézzel természetesen lehe¬ 
tetlen a dobhártyához masszázs által eredményesen 
hozzáférni, ennélfogva a technika és a mechanika 
műszereire vagyunk utalva. A'fül belsejének-masszí¬ 
rozására alkalmas egysxerü, tehát nem túlságosan 
költséges, szolid, czélszerü vibrátor feltalálásának 
problémája megoldást nyert, mégpedig a duderstadli 
Loest Emil czcg «Audito» nevű műszerével. Ezzel 
mindkét fül egyszerre, vagy esetleg csak egyik fül 
is kezelhető, egyszerű fogá| á t̂aJ a kívánt legkisebb 
vibrácziós erősségre beállítható, (fc^arősebb beállí¬ 
tásnál ismét erősebben hat. Mellékkészülékek, vagy 
duplamüszerek különböző használati czélolafc nem 
szükségesek. 

Sokan azt hiszik, hogy reménytelenül kell szen-

vedniök. mert a fülke/élés modern, tudományos ha¬ 
ladásáról sejtelmük sincsen. Kötelessége tehát min¬ 
denkinek, a legújabb vivmányokkai és hathatós ke¬ 
zelésimódszerekkel megismerkedni, melyek lehetővé 
teszik a bajjal, idült esetekben is megküzdeni. A pa¬ 
ciensek számos elismerő levele tanúskodik a bá¬ 
mulatra méltó eredményről, mely ezen készülék 
kezelése által éretelt el és a tekintélyek ajánlása 
mellett figyelemre méltó biztosítékot nyújt az «Audito> 
kiváló működéséről. 

A törv. bej. czég Emil Locst, Spezial-Institut, 
Duderstadt 14. Harz (Németorsz.), nagyothallók¬ 
nak kívánatra útbaigazításokkal és kezelési utasítá¬ 
sokkal ellátott kimeritő könyvecskét küld. Önnek 
csak az «Audito»-ra (német szab.) vonatkozó köny¬ 
vecskét kell kérnie s azt azonnal teljesen költség¬ 
mentesen megkapja. 

Tátra-Gánócz 
gyógyfürdő 

Szívbajok. Rheu -
matizmus. Kosz¬ 
vény. Vesehajok. 
Női bajok. Ne,i-
rasztéria.Gyomor-
bántalmak Angol¬ 
kór eseteiben. 

természetes szénsavdús for¬ 
rásával kitűnő gyógyhatású. 
Méltányos árak. Pen/.ió. Olcsó, száraz szobik. Kitűnő 
női ellátás. Figyelmes kiszolgálás. Posta, távirda, 
telefon, állandó csenclőrörs. Vasúti állomás. Gyors¬ 
vonatok feltételes megállóhelye június 15-ikétől. 

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

Fürdőgondnokság, Gánóczfürdó. 

MÍG eddig a régi bőr¬ 
betegségek, a legkü¬ 

lönbözőbb súlyos ideg¬ 
bajok, a sápkór, a nói 
arczol eléktelenitö pat¬ 
tanások s a női nemi 
szervek folyással kom¬ 
binált hurutos megbe¬ 
tegedéseinek kezelesé¬ 
nél csekélv értékű ide¬ 
gen vizekre voltunk 
utalva, addig ujabban a p 

aradi. 

viliién vastartalommal 
oly kincsünk van, mely 
minden eddigi arsen-
savas víznél' iRoncegno 
Levico; hatásosabb, és 

könnyebben emészthető s manapság mór. minthogy leg-
elökelóbfc orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztok 
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá¬ 
rólagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk) 
paradi ácsén vastartalmú gyógyvl/el Magyarorsz. összes 
postaállomásaira 6 K SÓ f.-ért benn. szállít a főraktár 

ct. i« klr. üdv. szál¬ 
lító BUDAPESTEN. ÉDESKUTY L. 

Kapható minden gyógy tarban él megbiaható fŰBierkereakedéeben. 

LŐPATAK 
GYÓGYFÜRDŐ. • 

Nagy mennyiségű rádiumot tartalmazó yíz. 
Természetes szénsavas (nenheimi) fürdők. 
Kiválóan jó eredmenynyel használható a gyomor, vese, 
hólyag és a méh liamtos bántalmainál, máj¬ 
éi lépbajoknál, köszvény és csúznal, altesti 
pangásoknál, valamint bármely az idegesség 
alapján fejlődő betegségeknél. A nagyhírű előpa-
t a k i g y ó g y v i z e k orvosi javaslat szerinti ivása, összekötve 
a megfelelő és itt feltalálható kisejiitő gyógyeszközökkel (me>g 
és hidegfiirdök, vizgyógyintézeti kezelés, másságé, svédtojna, 
diálikiis 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 . Künlő-idény: m á j u s 15- től s z ep tember 15-ig. 
Vasúti állomás : Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó 
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos. 
Az elő- és utóidényben (május 10-lül június 13-iü ésang. 20-tól 
szepl. I."i-Í!t) a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakások 
50%-a) és ellátás is sokkal olcsóbb. Á s é l ő p a t a k ! á s v á n y -
vi», mely a szénsavdus, égvényes vasas vizek közölt első he¬ 
lyei foglal el. mini gyógveszköz. háznál is használható és 
••(•Úté, b * U « s « » ite.? <«£íi-< v^v farral vegyttvc, o»ey 
kedveliségnek orvéiul. Itlhon és a külföldön évenkint egy millió 
piíaczknál több kéről forgalomba. Szétküldés! hely Élőpatak, de 
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben P r o s ¬ 
pektust kívánatra ingyen küld az igazgatóság. 

n Tátra lábánál,széltől és portól védett klimatikus gyógy-
éa nyaralóhely, vizgyogyintézettel Poprád város köz¬ 
vetlen közelében. Innen a Dobsinai Jégbarlang legrövi¬ 
debb úton érhető el. Omnibus közlekedés minden vonat¬ 
hoz. Javaivá ; Basddow-, neurasthenia, vérszegénység, 
sápkór, idegesség, gyomor- és bélbajok stb. betegségeknél 
fürdöorvos Dr. Payer Ervin sebész-mütö Budapestről. 

Á l l a m i hivatalnokok az e lő - és ulóidónybeii 
szobaárakból 5 0 "u engedményt élveznek. 
Étkezés naponln a penzióban : reggel 2, délben 4 és 
este 2 fogás 5 korona. — Kívánatra prospektust küld 

Tátra-Virágvölgy g-ondnoksága. 

TOBELBftD 
GYÓGYFÜRDŐ-SZANATÓRIUM Graz mellett 
Radiumos (yiígyforrásolc, ivó- és fürdőkurak. — Diétás gydgy-
kudósck, hízó- és soványitd-kurák. — Nap- és légfUrdók, 
• Lahn an kurák» és az összes természetes Gyógymódok. — Gyo¬ 
mor- és Lélbetegck, rlieu.:úsok, küszvényesek, Icgcsohurutosok, 
idegbetegek evszázno'cs gyógyhelye. — Egyéni gyógykezelés 
dr. KÜRT LINNERT l.ivsló szakorvos vezetése mellett. — Mér-
sckclt árak, külön felszámítások nőikül. — Magyar orvos, ma¬ 
gyar levelezés és prospektus. Sürgöny- és levélczim : Tobelbail 
Oei Oroz. Megnyílott ápr. IS-én. Élői [lényben külön kedvezmény. 

A kontinens legerősebb jód-bróm forrása nagy rádióactivi-
tással. Keglepö gvógyeredmények. Fürdő megnyitás május 
bó l-'én. Melegfürdők, hidegvizgyógymíid, izzasztókúrák, 
szénaaras-fiirdők és az összes hidropathiai gyógymódok. 
Modern újítások. Könyelmes, olcsó lakások, szanató¬ 
rium, szórakozások. Allamhivatalnokok és katonatisztek¬ 
nek elő- utóidényben B0°,b engedmény. Csiziviz.báznál tör¬ 
ténő ivóknrához rendelhető a forrásnál és Edeskuty L. 
lerakatAban, Budapesten. Prospektust szívesen küld a fürdö-
igazgatósag. Posta, távirda, telefon, vasnt-állomás helyben. — 
Fürdőorvosok: dr. Kallós Jenő, dr. Pazar László 

Ifíl ÍIFÍIRFn luLuruntu 
OTÚGYFÜRD0 

vasúti állomás ; Igló. 
fekvéssel, fenyvesekkel 

Kitűnő konyha. 
Állandó fürdöorvos. 
Arak mérsékeltek. 
Tájékoztató leírást (pros¬ 
pektust) kívánatra küld 

Iglofüred gondnoksága. 

(Automobiljárat.) Gyönyörű 
körülövezve, teljesen védett 

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

O R S Z E K 9y6Byfürdő 
Erdélyien. 

Magaslati klimatikus gyógyhely 
9 fok Celsius hőfokú szénsavas lobogó 
fürdők, meleg szónsavas lápfiirdőU. 
Hidegvizgyógy intézet, ivókúra. 
Vasúti állomás Maroshéviz. Automobil 
és gyorskocsijára!;. Posta, távirda és tele¬ 
fon. Olcsó árak. pensió-renlszer. Fürdő-
idény június 15.tol szeptember 15-ig 
Prospektust dijtalannl küld az 
igazgatóság. Telefon 162-84. 
Budapest, VI., Teréz-körút 22. 

BADEH Nagyfokú radioaktivitás. 
• 1912-ben 31,567 fürdovendég. 

Kiváló gyógyerejü kénesforrások csúz, 
köszvénv, iecbias, izzadmányok, bénu¬ 
lás, neuralgia,f örvélykór, bőrbajok, fém¬ 
mérgezés ellen. „Herzoghof" városi 
fürdőszálloda. Elsfirangn ház. Inter-
nrban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬ 
den szobában. Továbbá elsőrangú 
szállók, penziók, vendéglők, ét¬ 
termek. Fürdőidény egész éven át. 
Prospektus kívánatra ingyen küldetik. 
Felvilágosítás éfi prospektus Blookner 
J. hirdetőiroda utján is. Budapest. 
IV. kerület, Semmelweis ntcza 4. s/ám. 

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

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

íTÁTRALOM N lCZ 
.,. Lóverseny, nemzetközi galamblövészet, tennis és golf. — Klimatikus gyó 

• igazgatóság kezelésében. - Posta. Telefon. — Automobilok — Prosc 

Lom nicz-szálló. 
Bethlen-ház (július 1-én.) Palota-szálló 

:, tennis és golf. - lOimatikus gyógyhely, modern szanatóriummal az Lf f lDnUAUCPV C f t n n f í T Tí«,rnnftC"l/ol\ l 
5ktust ingyen küld az iaazaatósán R U n U n AHCU T'T ÚR 0 0 (K6mOrr8SOKK8lj l 

i -,------- - B v , ajvaj'"*>ji i»w«c( ii ataiiaiuriummai a 
Telefon. — Automobilok — Prospektust ingyen küld az igazgatóság. 

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

2 4 SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) HÓ 
SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, JÚNIUS 15. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám • -
fillér. 

Előfizetési 1 
feltételek: \ 

Egészévre . 
Félévre _ 
Negyedévre • 

2O korona. 
1O korona. 

& korona. 

A f\'llágkrónikáf-\a\ 
negvedévenkénl 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

batározott viteldíj iá csatolandó. 

1. A BÉCSI DONAUHORT NTOLCZASA, MELY AZ ELSŐ DIJAT NYERTE. — 2. A MŰEGYETEM NYOLCZASA. 

A BUDAPESTI REGATTA, JÚNIUS 7. ÉS 8-ÁN. 


