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i .Soványító 
A nem graziosns és 

kényelmetlen kövér¬ 
ség, elhájasodfls elleni 
küzdelemben, ba a 

csípőt és hasat korc¬ 
sabbá tenni,az idomok, 
(vonalak) szépségét 
megőrizni akarjuk, 

teljes bizalommal liasz-
nálhatjuk, 

D'DESCHAMP 
JODHYRINE-ját. 

Ez egyike azon ritka 
és megbízható sová-
nyitó szereknek, mely 
az egészségre teljesen 
ártalmatlan; korhá¬ 
zakban jó eredmén¬ 
nyel használják és 

számos orvos rendeli, 
eladása a vegyelemzés alapján a világ majdnem 
minden országában engedélyezve van 

Használata egyszerű, mert semmiféle életrend 
megváltoztatást nem igényel. 
Kapható a legtöbb gyógyszertárban.Ára ló.-korona. 
GrAR : Paris. Laboratoire DUBOIS. 7, Rue Jadin. 
M«»'i«o«nAo röRKTÁH : TÖKÖK Józs'F gyógyszertára. Budapest, 

VI., Király-Qtrzn 12 t* Andrásey-ut 26 sz. i 

Biftner8 

ÉS KÉSZ AGYAK 
Saját érdekét védi, ha ezen J, Mi O M w - » ó l r i"i o 1/-O+ 

czikk bevásárlása eiőtt a r j e g y z e K u n K e t 
ingyen, bérmentve) meghozatja. Óriási választék a legmegbíz¬ 
hatóbb minőségben, kizárólag élő libákról eredő, higien. tiszt, 
ágytoll B pehe'.yben. Megnem felelőt kicserélünk, vapy a pénzt 
visszaadjuk. Koczkázat kizárva.Több nyilvános intézet szállítói. 

•agyar Kereskedelmi Vállalat, íliskolcz 2. szám. 

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

fájdalomcsillapító 
kádfürdőkhöz és 
orvosokáltalgyer-
mesék és felnőt¬ 
tek rés zére már 
több mint 20 év 

óta ajánltatik. Egy fürdőhöz 
80 nÚ. Í4 fürdő 15 korona. 

Főraktár: Jú l ius B i t t n e r 
gy ógyszerésznél ,cs. és kir. ud v. 
szállító Reichenan,N.-ost . 

Kérjen kifejezetten Bittner 
készítményét Reiehenauból 
(N.-Óét.) mert sok utánzat van. 

Kapható: Török József 
gyógyszertárában Budapest. 

-

RENDELÉSNÉL 
SZÍVESKEDJÉK 

LAPUNKRA 
HIVATKOZNI 

CALDERONI ÉS TÁRSA 
Budapest, V., Gizella t é r 1. (Haas palota}-D] rendszerű szem¬ 

üvegek és orrcsipte-
tők, legújabb Zeiss 
Punclal cs Busch 
isokrystar üvc(jck-
kel,mclyck az cfjész 
láttéren eg3'enlcte-
sen élesen rajzolt 
(anastj'gmatikus) :: 
képei adnak. Zeiss 
Katral-üvcfjek hályofjopcráltaknak. Zeiss Distal- (távcsöves) pöpasxcm, 
magaslbku rövidlátóknak. Lu]>ck és iiagyitóiivegek nyengelntoknak. Védő-
üvegek szürke, Fien/al, Eudhos. Euixantos, Halfauer, Hygat, Schott 
nehéz tlint, Scliolt snrga ílint és Zeiss Umbral-üvegekkel. líilbcalis-üve-
gek. I.orgncltek, platina, nrany, double, ezüst, zománcz, gyöngyház, aczól-
oxyd és teknősbéKa foplalatban. Színházi, tábori, vadász és versenylátcsö-
vek. HaroinctiTfk. Hőmérők. Fényképészeli kcszülckck. Árjegyzék ingyen. 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 
BUDAPEST, VI. KÉR., ARÉNA-UT 127. SZ. 

Külön osztíly 

téglagyári gépek. 
G Y Á R T ; fali tégla é» osorépsaj tékát, téBlaej4rtd ém »ern(pneemnn-

— — — . — káló gépeket legújabb él legjobban bevált szerkezetekben. 

Elvállalja any ág vizs¬ 
gálatok kivitelét e« 

teljes 
telepek 

létesítését. 
Tervek é. tölt.egvete. 
•ék dijtalannl. 

ELSŐRANOD 
REFERENCZIAK. 

A keblek fejlesztésére és erősítésére a Pilules 
Orientales közelébe semmi sem jöhet, 

Szép, kemény és kifejlett kebel mindig nagy 
vágva volt az elegáns hölgyeknek, mert elfnged-
nefettenül honá&rtozik a szépség leljossegeliez. 

T.hát nem fölösleges ismételni a holgyekilek, 
akiknek keble nincs elegendő mádon kiti>jlo< 
vagv- azoknak a sokaknak, akiknek melle nem 
rcnáelkwik a/zal a niganyossaggal amelye a 
mostani divat megkövetel, hogy egyedül a Pilnles 
ürientales. adják míg az ideális keblet, amely 
elegánsan harmonizál a derek karcsúságával. 

Sok másféle szert és kezelest hirdetnek meg, 
mint czélhozvezetot, de eddig mind hatástalan¬ 
nak bizonyult és kénytelen volt a Pilules Orien-
tales-nak átengedni a teret, amelyet ma az egész 
világon ismernek és kedvelnek. De mindez nem 
tart vissza némely utánzót attól, hogy idqrol-
idöre ismét csodaszernek ne hirdesse a maga 
készítményét. Ezek az ígéretek; sajnos, nem vál¬ 
nak be s a hölgyeknek az a része, amely Intelt 
ad ezeknek a csábító ma-
gasztalasoknnk, a nagy költ¬ 
ség ellenére is csalódik. 
Ezek a hölgyek jobban tet¬ 
ték volna, ha mindjárt a 
Pilules Oricnlales-t használ¬ 
ják, mert akkor sok csaló¬ 
dást elkerülhettek volna 

Azon kölgyek száma, 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, — hog.v teljes 
szövegükben közöljük, de 
amelyek a Pilules Orien¬ 
tales elvitathatatlan hatá-
fáiak őszinte és autentikus 
bizonyítékai. 

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

azon eredménynyel, amelyet el¬ 
értem a Pilules Orientalessel. 
Legyen biztosítva, miszerint há¬ 
lámat fogom Önnek tanúsítani, 
s hogy fogok jó és jól érdemelt 
reklámot csinálni a^ ön pilu-
lái részére. 

MmedeC ... rue Biyen, 
Paris. 

És a másik .-
Órám; 
A Pilules Orientales nagyon jót tesznek és knsziinet 

esekért, látom örömmel azon beeséseket lassan eltűnni, 
amelyek körülvették keblemet. Most már nem esem két¬ 
ségbe, hogy szép keblet fogok visszakapni, amelyet több 
év óta elvesztettem. 

Louitr M. . . rue Franklin, Passy. 
A Pilules Orientales használata altul csodála¬ 

tosan meglelnek a fiatal leányoknak épp ügy, 
mint azon hölgyeknek, kiknek keble tökéletle¬ 
nül van kifejlődve vagy száradtság és beteg¬ 
ségben szenvedett. 

•Gyenge egészségű és szervezetü egyének Is be-
vehetik azokat, aliogy a következő két kivonat 
mulatja : 

Uram l 
Én nagyon meg vagyok elégedve a Pilules Orien-

taíes-sal, amelyek nemcsak kissé'nagyobb keblet adnak, 
hanem egészségesebb is vagyok. Alá 20 éves raffnok, 
véruzege'ny voltam a legzsengébb gyermekkorom óta és 
csak azóta, hogy veszem az ön Pilvláit, Intőm, vér¬ 
szegénységemet eltűnni. 

Mille O . . . piacé St.-Pierre, Tonneins. 

Uram / " 
A barátnőm, akivel megismertetten a Pilulei Orítt 

táléit, nagfion meg van velük elégedve. Sitgso,?„. 
görcsei voltak, amelyek eltűntek. 

L. V... rue fíouraye, OranviU, 
így a Pilnles Orientales nem ártanak soha 

sem az egészségnek, sem a gyomornak. Külön 
ben kizárólag árfatlan és jótevő anyagokat tar 
talmaznak s nem veszélyes szereket) mint arzén 
vagy más és soha nem merült föl panasz 30 év 
óta, amióta minden országbeli hőlgv és fiatal 
leány használja. 

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

Uram! 
Tovább is rendelem a kitünS Pilulei Orientalts 

produktumot az enp'íezienseimnek e's örömmel kijelent 
hetem Önnek, hogy ennek számat sikert köszönhetek" 

Dactor O . . . d ff.. 
(Loire-Inféricure.) ' 

A kezelés-jó hatása azon¬ 
nal kifejezésre jut és töké¬ 
letes lesz a hatás 2 hónán 
alatt, sőt gyakran néhány 
hét _alatt ahogy a követ-
kezö két levél mutatja: 

Uram t 
lé nap óta szedem a Pilules 

OHentalest ét már megelégedett¬ 
séggel meglepő eredményt veszek 
észre. 
Mme 3 . . . i . . . rue Condart 

Marseille. 
Uram l 
Ezennel tietek önnek gratu¬ 

lálni Pilules Oritntalctcert 
amelyet jobban lehetne cioda-
pilulának nevezni, hogy egyet¬ 
len üveg elegendő volt, hogi 
eltüntesse mellhorpadásaimat, 
amely keblem mindkét oldali* 
volt. Hőst gyönyörű Iteblemvan. 
Az én puha mellem megkemé¬ 
nyedett, s én az Ön PilttláiUl 
el vagyok ragadtatva. 

Mme A... L... Vevey, Sviji 
Itt félbeszakítjuk a czitá-

lásokat, 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 mellűk nem elég kiterjedt 
vagy kemény, ne habozzanak a nPilules Orien-
tales»-hoz folyamodni. Néhány hét alatt leg¬ 
kedvesebb óliajukat ieljesilw fogják látni & 
m-m fogják legszebb derékkel megáldott barát¬ 
nőjüket irigyelni. Meg lesz lepetve és elragad¬ 
tatva az önnel teljesült gyors átalakulással. 

Egy üveg ' P i l n l e s Or i en t a l e s - ára, haszná¬ 
lati utasítással együtt 6'4S postautalványon való 
beküldése ellenében, Vagy 6'75 kor. utánvéttel 

J. Ralié, Pharmacien, 45, rnc de rEchiquier, 
P.Tis. Raktár Ausztria-Magyarország részére: 
Török József gyógyszerész, liudapest, VI. kér., 
Kinily-ulcza 12 sz. Vcrlrieb Franz. Kosmet 
Ariikel Wien, XII. Dez., Teichackergasse 5. 

NUTH KÁROLY 
O». és klr. fensége 
József föh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, VII. kér., Garay-nieza 10. 
Központi TÍZ-, lég-és gőzfűtések, légszesz és TÍz»ezetékek, csitoroázáíok, 
szellőztetések, szivattyúk, Tizerőmfivi emelőgépek slb. — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

•A8YARHON a S O . LE6MAQYOBB E8 LEGJOBB HÍRNEVŰ ÓRAflZUETE. : 

1647. 

-v t s s a 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

Mmmtv*. Jtttttartt 

Hirdetmény, szeptember: 24, 25, 26, 27, 29, 30, 
lió 22-ig tartatnak meg, még pedig a következő napokon: 

—, _„, _„, _ . , w , „„, október: l, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22-én-

^ ^ ' ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . . . . . ™ " C 6 J °10^ 

jelenlétében nyilvánosan történnek a M . . 
minden igény különbeni elvesztésének terhe alatt , 

Budapest, 1913. évi szeptember hó 7-én. 
u*-* uv -M./*>ig etíKKozienao. 

.Magyar Királyi S/abadalmazolt Osztálysorsjáték laa/gatósága 

Pranklin-Társnlat nyomdája, Budapest. IV., Egyetem-ntcza 4. sz 

38, SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
Egyes szám 
ara 40 fillér. 

BUDAPEST, 87KITKMBER 21. 
Előfizetési 
feltételek 

Egészévre _ SÓ korona. A •Világkróitiká'-val 
_ _ 10 korona, negyedévenként l koronával 

; _ _ 6 korona. • több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj lg. uatojando. 

P E S T VÁRMEGYE SZÉKHÁZA, MELY 
MOST LEBONTÁSRA KERÜL. — Balogh Rudolf felvétele. 



TAVASZI JÁTÉK 
REGÉNY. IRTA LAKATOS LÁSZLÓ 

38. 

A második felvonásban Melanie mint Lili 
azt a keringőt énekelte, a mely úgy kezdődik, 
hogy: «0h, mily bohó valék . . . » és a mit egy 
Bánffy gróf irt a darabba betétként. Henrik ez 
után a keringő után úgy tapsolt a színésznő¬ 
nek, mint egy kis diák. Jobban tapsolt, mint 
az egész karzat. 

— Ne neveletlenkedjék, -— szólt oda az asz-
szony. 

A második felvonás után Ágota felállt. 
- Fáj a fejem. Menjünk haza, — szólt a 

férjének. 
Az felugrott, boldogan, hogy elszabadulhat 

a színháztól, a hol unatkozik. 
— Maga Henrik úr marad? — kérdezte az 

asszony és habozott, hogy már búcsúra kezet 
nyújtson-e a fiatal embernek. 

Henrik, hogy el kellett távoznia a színház¬ 
ból, úgy érezte, mintha szelet papírként hasí¬ 
tanák ketté a szivét. De viszont, mint jó és 
előkelő ember, érezte, hogy nem hagyhatja 
Ágotát egyedül távozni. 

— Önökkel megyek, — mondta Henrik. 
— Köszönöm, — súgta az asszony, mélyen 

elpirult és picziny babozás után kezébe vette 
az ibolyacsokrot, a mit még az előbb össze¬ 
taposott. 

Az augnotai est szép és érett volt. A kocsit 
maguk után hagyták menni és gyalog mentek 
át az alagúton és a lánczokon függő ringó 
hídon. Ott, a hídon a gyalogjáró szűk. Nem 
mehettek hárman egy sorban és a férjnek előre 
kellett menni. Az asszony ekkor megkérdezte 
Henriket: 

— Boldogtalan ügy-e, hogy ott kellett hagy¬ 
nia a színházat 

— Nem vagyok boldogtalan e mai este miatt, 
a mikor Lilit láthattam és egy szinésznöt, a ki 
valakire emlékeztetett. . . Nem vagyok boldog¬ 
talan. 

— Tehát boldog? 
— Boldog sem vagyok. Sem boldog, sem 

boldogtalan. Ez egészen más valami. Valami 
különös. Még magam sem tudom, hogy mi. 

Ágota kezével kinyúlt a híd karfáján és a 
Dunába ejtette a halott ibolyák csokrát. 

- Most csak inagamuu^ okoztam vele fáj¬ 
dalmat, magának nem, — mondta az asszony 
és minden restelkedés nélkül egy igazi köny-
nyet törölt le a fehér nyári keztyűs kezével. 

Henriket mélyen megindította Á^ota szenve¬ 
dése. De ii .inden izgalmon felül is zavarta ez 
a helyzet, a rhi kínos volt neki. 

- Asszonyom, — mondta, — Ágota, ha for¬ 
dítva volna, bocsásson uiog, de én sosem érez¬ 
tetném magával, hogy . . . hogy . . , 

Nem todta folytatni. 
— . . . hogy szenved, — fejezte be az asz-

szony. - - Ezt akarta mondani Henrik. Maga 
tudja, hogy szenvedek. 

— Tudom Ágota. 
— Ne nevezzen a keresztnevemen. Most már 

ez fáj. És már nem is szenvedek . . . De maga 
uram, alávaló. Most ugyan sajnál azért, mert 
szenvedek, de mihelyt nem lát, ez hizelegni 
fog a hiúságának. 

Henrik érezte, hogy Ágotának igaza van. 
Összerázkódott a maga rosszasága miatt, a mit 
azonban mégsem érzett igezi rosszaságnak. És 
mit is tegyen? Hazudjon ennek az asszony¬ 
nak ? Legyen hozzá irgalmas ? Hívja holnap 
délutánra a hegyek közé? Hisz oly kedves 
most és oly királynői az ő szenvedő szépségé¬ 
ben . . . De nem! Nem lehet! Henrik érezte, 
hogy a szive nem itt van. Talán az első sze¬ 
relménél, talán a Hervé muzsikájánál, talán 
Méláménál, a kit a budai közönség biztosan 
épen most -szólít a harmadik felvonás után a 
rivalda elé. Henrik látta a képet, a mint Mé-
lanie-Lili térdben meghajolva, a közönség 
tapsaira bókol.. . Talán ő az, a kinek jönnie 

kell, talán ^mégsem ő, de semmiesetre sem 
Ágota az. És Henrik érezte, hogy most csak 
szívvel tudna szeretni. Ágotát pedig nem akarta 
sziv nélkül. A színházban megmondta, hogy 
miért nem? Azért nem, mert tiszteli. 

- Henrik ! -Nem felel. Már szólni sem tud 
hozzám, — mondta Ágota. 

E perczben hátra fordult a férj. 
— Mily pompás ez a dunai levegő, -

mondta. — Akárcsak Belgiumban volt, a ten¬ 
ger partján. 

A híd végére értek. 
-— Most már talán kocsiba is ülhetnénk, -

mondta megint a férj. 
Ágota ezt ellenezhette volna. De most már 

ő sem akarta. Kocsiba szállt. A kezét nyújtotta 
Henriknek. Az meg akarta azt csókolni, de 
Ágota kikapta kezét a Henrikéből. A férj kezet 
fogott a fiatal emberrel. Azután mintha eszébe 
jutott volna. 

Hazavihetnők talán a kocsinkon, — 
mondta. 

Ágota gyorsan közbevágott. 
- Henrik úr nem jön velünk, még sétálni 

akar. 
— Ne sokáig sétáljon felöltő nélkül, — in¬ 

tette a férj, — az augusztusi éjszakák hirtelen 
hidegre szoktak fordulni. 

A kocsi elindult. Henrik levett kalappal kö¬ 
szönt a házaspárnak. 

A "mikor a kocsi már eltűnt, Henrik vissza¬ 
fordult a hídon. 

- Átmegyek — gondolta — Budára! A szín¬ 
ház levegőjét szeretném még szivni. Leülök 
egy padra a Horvát-kertben, a hol a színház 
van. Kert és színház, ez így együtt nagyszerű. 

Lassan ment át a hídon és e közben Ágotára 
is gondolt. Mintegy maga-magát igazolva, em¬ 
lékezetében végig futotta azt a kicsiny, ese¬ 
ménytelen és hazug regényt, a mit ezzel az 
asszonynyal átélt. 

- Nem sikerült! — gondolta, — Nem sike¬ 
rült ! Azt hittem, hogy fogom tudni őt szeretni. 
De nem tudom. Ez nem az a finom, csöndes, 
vágyakozó szerelem, a mit óhajtottam. Pedig 
gyakran azt hittem, hogy az. 

(Henrik ekkor a tavaszi reggelre gondolt, a 
mikor Ágota kapujának a kilincsét megcsó¬ 
kolta.) 

Azután már a szinésznőre, Mélaniera gon¬ 
dolt Henrik. Ez volt az igazi, az elsődleges 
gondolat. És csak ezért is gondolt közben Ágo¬ 
tára, hogy magát maga előtt igazolja és hogy 
annál zavartalanabbul gondolhasson Mélaniera. 

És Henrik nagyon gondolt Mélaniera. Min¬ 
dig, egész úton át ő rá gondolt. Hogy mit, azt 
ő sem tudta. Talán semmit sem ? Csak az arczát 
látta maga előtt, hol határozottan, hol egészen 
bizonytalanul. 

- Szeretem őt, - - állapította meg magá¬ 
ban, — a mikor a színház előtt a már sötét 
kertben egy padra leült. 

- Szeretem őt, — ezt Henrik már hango¬ 
san mondta. 

És ekkor nagyon meg is ijedt. A szerelem 
volt ez. Az emésztő, a gyötrő, a kínzó, az éle¬ 
tet, az ifjúságot rabló szerelem. Az, a mikor az 
ember egész álmatlan éjszakákon át a párnát 
csókolja és közben a párna fehér és illatos 
vásznára egy hölgynek a drága nevét leheli. 
Az a szerelem volt ez, a mitől Henrik oly na¬ 
gyon félt és a mi — érezte — mégis kellett 
neki, a mi az élete volt. 

Tépelődni kezdett. Sokáig tépelődött igy. 
Végre, mintha csak világosság gyúlt volna ki 
benne, hirtelen ötlete támadt. 

- A hangja és az arcza olyan — gondolta — 
mint ásóké a hölgyeké, a kiket szeretnem kell. 
De viszont színésznő és a vidéken biztosan 
sokat udvaroltak már neki a katonatisztek és 
a városi urak. . . Talán már nem egészen 

tiszta és akkor nem bírhatja a szivemet 
De viszont. . . ejnye, udvarolni fogok neki én 
is, mint a katonatisztek a vidéken . . . Ez a 
legjobb, mert igy csak könnyű szerelem lesz, 
lenge kaland . . . Nem pazarlom rá lelkem ere¬ 
jét, a szivem ifjúságát. . . Megőrzőm magam 
és az udvarlás mégis kedves lesz, mert hiszen 
Melanie azokhoz a hölgyekhez hasonlít, a kiket 
szeretnem kell . . . 

És hogy a szegény Henrik az ő zakatoló 
fejével ezt magában elhatározta, felugrott. Sie¬ 
tett, határozott czéllal ment át Pestre. Ott be¬ 
tért egy olyan kávéházba, a hová éjszaka az 
irók és az újságírók szoktak járni. Asztalához 
kéretett egy fiatal újságírót, a ki jó barátja 
volt neki. 

- Lajos, — kérdezte tőle, — szokott maga 
Budára járni, a színházba? 

— Szoktam, de miért kérdezi ezt tőlem, 
Henrik. 

És Henrik elmondta, hogy miért kérdezi. 
Maga az, hogy egy szerelmi dolgáról férfivel 
beszélt, mutatta, hogy ez a szerelem már nem 
szent előtte. 

Az újságíró elmondta, hogy ösmeri a szí¬ 
nésznőt. Semmi rosszat nem tud róla és a 
színháznál is, a hol Lajos néha meg szokott 
fordulni, komoly és erényes leányként becsül¬ 
ték Mélaniet. 

— Hm! — gondolta Henrik. — Eendes riő, 
akkor talán nem is szabadna valami kalandra 
gondolnom. Én nem rontok meg egy nőt sem. 

De később az újságíró elmondta, hogy Mé-
lanie miatt a vidéken egy orvos válni akart a 
feleségétől. Azután a válópert mégsem indítot¬ 
ták meg. Az asszony családja elintézte a dol¬ 
got és az orvos, a ki úgy lehet, azt ígérte vala¬ 
mikor Mélanienak, hogy elveszi, sok pénzt adott 
a színésznőnek, a ki erre nyomban eltávozott 
a városból. 

— No, ez már mégis csak más, — gondolta 
Henrik. 

— Érdekes nő lehet, — hazudta hangosan, — 
szeretnék vele megösmerkedni. 

— Holnap «A madarásza-bán játszik. •— 
mondta az újságíró. — Átmegyünk Budára és 
bemutatom magát neki. 

És Henrik most jól érezte magát. Kellemes 
nőt, a ki egy kicsit érdekli is, fog szeretni, de 
úgy, hogy azért nem pazarolja el a fiatal szi¬ 
vét. Csak most jutott eszébe, hogy még nem 
is vacsorázott. Ennivalót rendelt. 

- Igazán nagyon köszönném, ha bemutatna 
neki, — mondta. 

Azután később hozzátette. 
— Ha érdekli, akkor megmondhatom, hogy 

most darabot fogok irni. 
És Henrik ezt is komolyan hitte. A belső 

világa most egyensúlyba jut és dolgozni fog, — 
gondolta. 

V. 
Az arénában másnap «A madarásza-t ját¬ 

szották. Egészen közel a színpadhoz egyik pá¬ 
holyban Henrik ült Lajossal, az újságíróval. 
Henrik gomblyukában néhány szál kankalin 
volt, lord Beaconsfieldnek az a kedves virága, 
a melynek sötétvörös, szinte már bordó szinű 
kelyhéből kis sárga szem kacsintgat. A kanka¬ 
lin a tavasz virága. Áprilisban nyílik és május¬ 
ban. De Henrik, a ki a sárga rózsán kívül ezt 
a virágot kedvelte, -még késő nyáron is, nagy 
áldozatok árán messzi vidékről hozatott magá¬ 
nak kankalint. Ma is ezt hordott. 

Az operettében Melanie játszotta a Postás 
Miikát. Rövid világoskék ruhát hordott és bár 
rossz, szőke paróka födte fekete haját, még 
így is nagyon szép volt. Ma is az volt, a ki 
tegnap este. Hol tiszta szűz, hol virgonca BU-
hancz. 

- Mily pompásan illik hozzá ennek az ope¬ 

rettének a zenéje. Olyan, mint Melanie, szenti¬ 
mentális, de pajkos, — szólt Henrik. 

__ Ez a zene engem mindig elszomorít, — 
mondta az ujságiró. 

__ Miért? 
__ Mert az, a ki irta, a kinek a melódiás 

fejéből úgy patakzott ki, mint a tiszta bor, 
börtönben halt meg . . . Börtönben, a hová 
váltók miatt került . . . A közönség azt nem 
tudja. Vihog és mulat a zenén . . . Azt pedig, 
a kié ez a zene leginkább volt, rabkórházból 
temették el. 

Henrik arcza elborult. 
__ Jól van ez így, - - mondta, - - hogy a 

közönség ezt nem tudja, ezt a csúnya és szo¬ 
morú dolgot.. . És a zene, ez a tiszta zene.. . 
Istenem, ha ő találta is ki, ma már azért még 
gém azé a szegény és bűnös halotté . . . Övék 
ez, a kik itt lent ülnek, a fehérruhás dámáké 
és'a szalmakalapos gavalléroké, a kik tisztán 
és vidáman élvezik ennek a zenének az édes¬ 
ségeit. 

Lajos az első felvonás után felajánlotta Hen¬ 
riknek, hogy bemutatja őt Mélanienek. Az öltö¬ 
zőjébe fogja vezetni. Henrik ezt nem akarta. 

— Az talán még sem illik. Olyan volna, 
mint a mikor a vidéki gavallérok az öltözőben 
keresik fel a primadonnát. Léha. Igen, ez az, 
léha volna. 

Lajos ránézett Henrikre, a ki egy kissé 
mintha restelte volna a benne lakozó szemór-
metességet (jellemének ez alapvető vonását) és 
egy kicsit el is pirult. Lajost, a ki nem ilyen 
férfiú volt, sőt talán egészen más, ez a dolog 
kissé meghatotta. Talán épen azért, mert Hen¬ 
riknek ez a leányos szemérmessége olyan kincs 
volt, a mit ő, Lajos, már réges-régen elveszí¬ 
tett. És bár irigyelte ezt az érzést, azért mégis 
tisztelte. 

- A hogyan parancsolja, - - mondta. -
Akkor majd előadás után a vendéglőben. 

Henrik most is elpirult. Lajos ezt is látta 
és már kissé félteni kezdte a barátját. 

- Henrik, — mondta neki, nem tudom, 
szereti-e a szinészkisasszonyt vagy nem ? 

- Nem! — hazudta gyorsan Henrik. 
- De ha szeretné . . . Akkor engedjen meg 

egy tanácsot. . . Szeresse egy kissé fölénye¬ 
sen . . . Ne veszítse el magát teljesen, mert a 
színésznő, akármilyen tiszta is . . . 

- Ne mondjon róla rosszat, — könyörgött 
Henrik. 
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A színpadon újra játszottak és Henrik csupa 
izgalom volt. Minden beszélt vagy énekelt szó, 
a nu nem a Melanie szép száját hagyta el el¬ 
veszett a Henrik számára. A mikor pedig Mé¬ 
lámé nem volt a színpadon, ő a páholyban le¬ 
hunyta a szemét és gondolkodni kezdett. 

- Máris úgy szeretem, mint egy őrült — 
gondolta. — Ezt nem szabad. Még nem tör¬ 
tént semmi, még csak nem is cseréltünk egy¬ 
mással szót vagy tekintetet és a szivem máris 
súlyos és szenved . . . Nem így gondoltam ezt. . . 
A szivemet, a fiatal szivemet nem szabad elpa¬ 
zarolnom . . . És ha Mélaniet nem is akarom 
lehan szeretni, a mint azt Lajos tanácsolja, 
azért a szivemet mégsem adhatom oda . . . Az 
másé lesz. De kié, vájjon kié? 

Azután arra gondolt Henrik, hogy szép 
volna, ha Mélaniet szívvel tudná szeretni, de 
csak kicsi szívvel. Nem az egész nagy szivével. 
Egy kicsit könnyen, nem az egész leikével csa¬ 
tázva, de azért mégis jósággal, mert Melanie, 
ha szinészkisasszony is, azért mégis azokra a 
hölgyekre hasonlít, a kiket Henriknek szívvel 
kell szerelnie. 

— És vájjon, — gondolta, — szeretni fog-e 
engem ? . . . 

Majd más nyugtalanság kapta el. A vidéki 
orvosra gondolt, a kiről Lajos tegnap Mélanie-
val kapcsolatban beszélt neki. 

Előadás után Henrik és Lajos átmentek az 
egyik kerti vendéglőbe. Az udvaron egy nagy 
diófa alatt a czigány játszott egyhangú magyar 
dalokat, a melyeknek a bánata nem mély, mint 
a tenger, de széles, terjengő, mindent felölelő, 
mint az esti égbolt, a mely buraként borul a 
sikságra. 

A két barát a verandán helyezkedett el egy 
asztal mellett. 

- Mindjárt itt lesz a művésznő, — jelezte 
az újságíró. 

— Honnan tudja? 
- A második és harmadik felvonás között, 

a míg maga a páholyban elmélázott, fölkeres¬ 
tem őt az öltözőben. Megmondtam, hogy itt 
várjuk. 

- Eólam már tud ? 
— Igen. És különösen érintette, hogy nem 

a színháznál akart vele megismerkedni. Én 
erre megmondtam neki, hogy maga Henrik, az 

utolsó lovag, ő viszont megígérte, hogy egye¬ 
dül jön ide. 

- Köszönöm. 
Nem igen sok perez telt el és Melanie csak¬ 

ugyan megérkezett. Egyszerű fehér nyári ruha 
rolt rajta, sárga szalmakalap és most, hogy a 
pompás fekete haját nem takarta a színpadi 
szőke paróka, még sokkal szebb volt. 

Lajos bemutatta Henriket Mélanienak. 
- Maga az, kis fiú? Maga az a különös 

ember, — szólt a színésznő és csókra nyújtotta 
a kezét. 

Henriket bántotta ez a különös hang, a mit 
ő, a ki eddig leginkább szigorúan társaságbeli 
hölgyekkel érintkezett, nem igen szokott meg. 

A színésznő asztalhoz ült. Vacsora alatt egé¬ 
szen közömbös dolgokról beszélgettek és Hen¬ 
rik e beszélgetés kezdetén túlságosan félszeg 
volt. Azután a színházról beszéltek, darabok¬ 
ról, zenéről. Henrik most már elemében volt. 
Felszabadultnak érezte magát és szépeket és 
okosakat mondott, a mik nagyon tetszettek az 
operetté primadonnának, bár • - szegény, -
leginkább nem értette meg, a mit Henrik mon¬ 
dott. De ez nem volt baj. A színésznő így is 
megérezte, hogy itt egy finom szellem okos 
dolg9kat szépen mond. Henrik máris érdekelte 
őt. Új ember volt, olyan, a milyennel ő, a szí¬ 
nésznő, az ő szomorúan csillogó pályáján eddig 
még nem találkozott. 

Lajos, dolgaira hivatkozván, korán búcsúzott 
és Henriket egyedül hagyta Mélanieval. Hen¬ 
rik, hogy a színésznővel egyedül maradt, ismét 
félénknek érezte magát. Egy perczig arra gon¬ 
dolt, hogy megugrik, elszökik. De mégis ő kér¬ 
dezte Mélanietól: 

— Nem fél tőlem ? Most, hogy így ketten 
egyedül vagyunk. 

- Nem. Én nem félek magától. De maga 
fél én tőlem, kis fiú. 

Melanie most már egészen másként mondta 
ezt, hogy: kis fiú. Szépen mondta, majdnem 
olyan leányosan, a hogyan Henrik szokott be¬ 
szélni, ha szeretett. Henrik ezt észrevette. 

- Honnan tudja ezt Melanie kisasszony ?r 
— Ne nevezzen engem kisasszonynak... Én 

tudom. Nemcsak onnan tudom, mert nem mert 
az öltözőbe jönni. 

- Kinevet? — kérdezte Henrik. 
— Nem. 

(Folytatása következik.) 

EDŐORSZÁG. 
Ha a lelkünk boldogságos 
Érintetlen csendet áhit, 
Hagyjuk itt a czifra város 
Szennyét, füstjét palotáit. 
Törjük szét az életjármot ; 
Meneküljünk messze, messze, 
Mély erdőbe . . . rejtve vár ott 
Érintetlen mohos mesgye. 

Az erdőbe t A szabadba l 
Minden földi port lerázzunk ( 
Üdvözítő áhítatra 
Vár reánk a szentegyházunk. 
Bérezés erdő templomának 
Az égbolt a kupolája; 
Sziklafalán képek állnak, 
Miket Isten festett raja. 

Nincsen itt vad utczahajsza, 
Tiszta forrás ez, nem fertő ; 
Hol szárnyát lelkünk lehajtsa, 
Csendes oltár most az erdő. 
Nagy fenyők* a gyertyaszálak, 
A karéneké madárdal, 
Rózsaszínű pelyhek szállnak 
A tömjénes ködön átal. 
Az erdőben, míg felettünk 
Lelkek álma suhan át, 
Gőgös embert elfelejtünk. 
Nem látjuk meg nyomorát. 
Permetező himport hintve 
Szellőn szállnak gyöngyrnjok; 
Erdőország minden kincse, 
Minden bája ránk ragyog. 

Innen-onnan kandikálnak 
A kíváncsi zöld szemek ; 
Lengedeznek a fűszálak, 

;yvirág sziv megremeg. 

De neszünkre félve bújnak 
Árnyékába fának, kőnek 
És elénk gyors tündérujjak 
Szépségrejtő leplet szőnek. 
Én a leplet vágyva nézem, 
Szemem tőrét beleszúrom . . . 
Mi volt túl a selyem résen? 
Kipendíti arany húrom. 

A mi szép, jó, terem bőven, 
Eengeteg sok drága jószág ; 
De a gazdag őserdőben 
Mégis legtöbb a szivjóság. 
Az öreg, bár nem dédelget 
Üvegházi jöttment fattyat, 
Nem bástyáz el mesgyét, berket, 
Oda adja, a mit adhat. 
De nem balga pazarlással 
Osztogatja kincseit; 
Igazsága érdemet néz : 
«Ez neked jár! Ezt te vidd!» 

Ágyat ad bogárnak, 
Bogyót a madárnak, 
Sűrű lombot hajlít, 
Hol bujdosók járnak; 
Fészekre vadászó 
Gyereket jobbítja, 
Szamócza nyomára 
Útba igazítja; 
Mogyorófa pálczát 
Terem a bírónak: 
Akasztófát annak. 
Kire halált rónak; 
Botot ad vándornak, 
A vargának kérget, 
Esztelen orvosnak 
Emberölő mérget; 
Szaladó mókusnak 

Jut a hársfa ága, 
Színes bokrétát kap 
A szerelmes lányka; 
Dongát ad óbornak, 
A gyíknak harasztot; 
Melegít rőzsóvel 
Panaszos parasztot; 
Fonó menyecskének 
Terem nyírfa orsót 
Csecsemőnek bölcsőt, 
Halottnak koporsót; 
Árva bujdosónak 
Mohája, avarja 
Utolsó nyomát is 
Gyöngéden takarja... 

A sűrűből a tisztásra 
Zsenge testű kis őz ér el, 
Szimatolva nézdegélget 
Aggodalmas szép szemével. 
A tövisben, a bozóton. 
Emelkednek lábacskái, 
Az őzike csont czipóben 
Kopogósan szeret járni. 
Nyoma sincs a járásának 
Se virágon, se fűszálon, 
Halk ütemre elsuhanva 
Úgy elszökken, mint az álom. 

Őz nyomába gyíklovag jön, 
Ezüst pánczól csillog rajta; 
Zöld selyem a bngyogója, 
A mentéje pettyes fajta. 
De a hős gyík egy kis neszre 
Hogy láb agyon öt ne nyomja, 
Rémitően igyekezve 
Elrejtőzik a bokorba. 
Érthetetlen rezzenésre 
Lepottyan egy madárfészek 

Egyenest a kis vitézre. 
Folytp'^sát nem tndom, 
KapaszKodva kőúton 
A magasba fentebb nézek. 

Fent a bérczen tar magasban 
Már a cserjék csenevészek ; 
A hegy orma, az örc csősz 
Vén szemei körülnéznek. 
Már az út itt oly kietlen 
Görbe, mint az ördög lelke, 
Gyökeret nem tíír kopár föld, 
Forog a szél, mint a kerge. 

De az erdő kopasz őre 
A hegy orma él nyugodtan ; 
Pillantást se hunyorít rá, 
Ha a fél Föld összeroppan. 
Ha elpusztul a gazdája 
Meg se mozdul, nem hogy lázad ; 
Míg a felhők füstölögnek, 
Pár esztendőt elpipázhat. 

Hadd morogjon a mogorva! 
Terméketlen vén hegy orma 
Olyan, mint a meddő lélek : 
Se nem holtak, se nem élnek. 

Őserdőben örök dallam, 
Leng fölöttem, a hol járok, 
Aranyból vert virággal van 
Áthidalva minden árok. 
Száraz lombok, ha lehullnak, 
Új tavaszra új rügy orik ; 
Falevelek bár elmúlnak, 
Törzsük élhet ezer évig. 
Legtöbb eszmét álom alkot, 
Míg eszméket érlelünk, 
Míg ti álmok meg nem haltok, 
Halhatatlan életünk.. . 

Rudnyánszky Gyula. 
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PESTVÁRMEGYE SZÉKHÁZA. 
Hatalmas arányokban fejlődő nagyvárosi ele¬ 

iünknek legjellemzőbb tényezői azok a monu¬ 
mentális paloták, a melyek gombamódra sza¬ 
porodtak meg metropolisunk büszke kőrútjain, 
sőt esztendők óta a távolabb eső városrésze¬ 
ken is. Az utolsó esztendőkben nagyszerű mun¬ 
kát produkált a magyar építőművészek keze, 
a mely szépet és nagyot alkotott, de emellett 
bizony rombolt is mindenfelé. A profán mun¬ 
kások a míg egyrészt sorba rakták az épülő 
paloták vékony falain a téglákat, addig hegyes 
csákánynyal romboltak szét sok árkádos folyo¬ 
sót, merészen ívelt mennyezetet és kevesen 
törődtek azzal: kik és mikor rakták egymás 
mellé az öreg, falakat. Majd minden palota 
építése eltemet egy darabot a régi Pestből, 
egymás után kondul meg a halálharang a 
vastag falak, zöld zsalugáteros ablakok fölött, 
ócskavas lesz azokból az ajtókilincsekből, a 
melyeket de sokszor koptattak hősei a histó¬ 
riának, lassankint elvész minden, a mit a nagy 
idők nagy emlékei vontak be finom patinával, 
itt is, ott is téglarakás lesz a tágas szálakból, 
lebontásra kerül az ócska ablakráma, talán 
holnap már tüzelőfának használják a szúette 
deszkát, a melyen belül a nemzetnek nem egy 
halottja leste türelmetlenül az időnek jobbra 
vagy babra fordulását. 

A Pilvax helyét már csak emléktábla jelöli 
meg, ütött a halálharang a piaristák épülete 
fölött és ássák már a sírt a tekintetes vár¬ 
megye házának is. A Gránátos-utczába nem 
fordulnak be a négyes fogatok, maholnap vége 
lesz talán a reetaurácziónak is és a tekintetes 
vármegye házát is elsöpri a huszadik század. 
Nem húzza már az öreg prímás megyebálokon 
a csárdást, a viczispánkisasszonyok sem várják, 
mikor lesz főszolgabíró a viczenótáriusból, 
régen elveszett már a tekintetes vármegye híre, 
hatalma ée az idegenek kuriózumként bámul¬ 
ják meg Somogyi bácsit, a huszárt, a mikor 
posztot áll a vármegyeház kapujában. Eégen 
elmultak már azok az idők, a mikor az alis¬ 
pán szava volt az első, a mikor a megyegyűlés 
határozatait leste visszatartott lélekzettel min¬ 
den ember. Már csak az emlékét őrzi ezeknek 
az időknek néhány ember kegyelete, meg egy 
csomó fakult írás a megyei archívumban. Ma 
még él az emlékezés, sok helyen talán vissza-
sírása a régi időknek, de elmúlik lassankint 
ez is . . . a vármegye házával együtt. 

Pedig ennek a háznak a históriája szorosan 
összefügg nemcsak a vármegye, de az ország 
történetével is. Hogy mikor épült, arról nin¬ 
csen írás. A tekintetes vármegye 1696 deczem-
ber elsején készen vette 4000 forinton tekin¬ 
tetes és nemzetes Pachner János hadibiztostól. 
A következő esztendő február havának hatodik 
napján Leopold király már szabadalom-levelet 
ad a háznak, azt Salva guardiának tette meg 

és ennél fogva ez a ház, mint nemes Pest 
vármegye tulajdona és annak minden lakói a 
katonaszállásolástól felmentetnek. Ez a ház a 
mostani megyeháza helyén volt, a régi Grá¬ 
nátos-, most Városház-utczában, de korántsem 
volt annyira kiépítve, mint a mostani. A mos¬ 
tani megyeház három utczára néző, két eme¬ 
letes épület, a melyet belől egy középső rész 
két udvarra oszt. Ebben a középső részben 
van a gyűlés-terem, ezt 1811-ben, az Ujvilág-
utczai (most Semmelveiss-utczai) részt 1832-
ben építették, de az 1838. évi árvíz annyira 
megrongálta az egész épületet, hogy a vesze¬ 
delem után jóformán újra kellett építeni. Ek¬ 
kor, 1841-ben épült a székház homlokzata és 
a Vármegye-utczai front. 

A megyegyűléseket rendszeresen csak a ház¬ 
vétel ideje után, a tizenhetedik század vége 
felé kezdték Pesten tartani. Addig majd min¬ 
den évben költözködött a vármegye. A török 
idők előtt a székhely Buda volt, mikor azon¬ 
ban a török Budát 1541-ben elfoglalta, Pestre 
költözött a megyegyűlés. Később, ugyancsak a 
török uralom miatt innen is elkerült a megye, 
a székhely különösen a szomszéd Nógrád várai 
között váltakozott, a gyűléseket Füleken, Nóg¬ 
rád várában, Szécsényben tartották, de jegy¬ 
zőkönyvek szólnak arról is, hogy Losonczon, 
Gácsváralján, Kecskeméten, Nagykőrösön, sőt 
még Losoncz és Apátfalva között sátrakban is 
összeültek tanácskozásra a megye urai. 

A török hódoltság utáni időkben először 
1691 január 11-én tartják Pesten a megye¬ 
gyűlést. Jóllehet ezt is Budára hívták össze, 
de mégis Pesten tartják, a jegyzőkönyv szerint: 
a Duna jegének veszedelme miatt. De nem. ez 
volt az igazi ok. A vármegye urai nem igen 
szerettek Budára menni, mert teljesen német 
volt ennek a városnak a jellege és itt még a 
bíró sem lehetett magyar ember. Ámbátor a 
megyének háza volt Budán, azért Pesten is 
vett házat magának és hogy Pucher hadbiz¬ 
tossal a szerződést megkötötte, bérbe is adta 
a budai házát. Érdekes, hogy már 1737-ben 
nem sokat tudnak erről a megyeházáról. Ekkor 
jelenik meg Bél Mátyás híres munkája, a mely 
meg sem emlékezik arról, ellenben a pestiről 
iveket mondja: «Pestmegye székháza Pesten 
van, elég tágas és tényleg kényelmes épület¬ 
ben, innen kormányozzák a megyét és itt az 
az erény, hogy tanácsot adnak a közönségnek.* 
Később már szó sem esik soha Budáról, a 
megyei élet állandóan a pesti székházban fut 
össze, kivéve az alkotmány nélküli esztendő¬ 
ket, a mikor is — 1850-től 1861-ig - - a vár¬ 
megyét ketté osztották, Pest-Pilis és Pest-Solth 
megyékre és az utóbbi vármegye ügyeit rész¬ 
ben Kalocsán, részben Kecskeméten intézték. 

Legszebb és legmonumentálisabb helyisége 
a vármegye házának a közgyűlési terem, a mely, 
mint följebb említettük 1811-ben épült és 
1812-ben már közgyűlési határozat mondja ki, 

TANÁCSKOZÓ-TEREM. 

hogy ebben a tágas, széles karzatokkal körül¬ 
épített helyiségben a megye volt főispánjainak 
arczképeit kifüggesztik. Itt helyezték el az 
uralkodók portraitjait is, újabban a terem kö¬ 
zepére Ferencz József, Deák Ferencz és Kossuth 
Lajos arczképei kerültek, a kandalló helyén 
pedig fehér márványtábla erősíti meg azoknak 
a tisztviselőknek a nevét, a kik a legutóbbi 
nemzeti ellenállás idején hazafias viselkedé¬ 
sükkel kitűntek és kiérdemelték az elismerést. 
A falakon egymás mellett függnek azon ná¬ 
dorok arczképei, a kik legtöbb esetben a vár¬ 
megye főispáni székét is betöltötték. 

Azelőtt tudvalevőén az igazságot is a vár¬ 
megyeházán szolgáltatták. Sok érdekes perben 
Ítélkezett a megyei törvényszék és ez a jog 
tette kétségkívül olyan hatalmassá a vármegyét. 
Hiszen a megyei fiskus még fejét is vétethette 
a delikvensnek, mint tette ezt a fiatal Beleznay 
Sámuel gróffal, a kit 1829-ben lefejeztek a 
vármegyeház kis udvarán. A fiatal Beleznainak 
az volt a. bűne, hogy apját, a kit 1805-ben 
emelt katonai vitézségéért grófi rangra a király, 
agyonlőtte. Homály födi még ma is ezt a 
tragédiát, a híres familiának ma már egyetlen 
férfitagja sincs az élők sorában, nem tudják 
még ma sem teljes bizonyossággal, mi adta a 
fegyvert a fiú kezébe. Mint érdekes helyeket 
mutogatják az idegennek: a siralomházat, a 
hol a göndörhajú gróf utoljára küldte fohászát 
az ég felé és a vesztőhelyet, a hol a budai 
hóhér bárdja alatt méltóságos fej hullott a 
földre. 

Jóllehet az 1872-ik évi törvény felállította 
a királyi törvényszéket, a pestvidéki törvény¬ 
szék, a melynek semmi köze sincs már a 
vármegyéhez, mégis itt maradt alkalmatosabb 
hely hiányában. Jövőre már ez is új hajlékba 
költözik. A budai oldalon építik már az új haj¬ 
lékot és Semmelweis-utczai részéből a régi ház¬ 
nak szintén kiköltözik az élet 

Nagy porok aktáit írták alá a törvényszéken 
akkor, a ínikor még a megye volt az úr. Sok 
írást őriz ebből az időből a megyei levéltár, 
a mely a maga gazdagságával az elsők között 
áll az országban. A mohácsi vész előtti idők¬ 
ből ötven eredeti oklevele van, az itt őrzött 
eredeti armalisok száma pedig megközelíti a 
háromszázat. A legrégibb oklevele 1290-ből 
való, ez az olsvai birtokra vonatkozó osztály¬ 
levél. A legrégibb itt őrzött armális 1583-ban 
kelt, Eudolf írta alá és ebben: a Kuharowycz 
alias Deák-család kapott nemességet. Ma már 
indexre téve, rendben fekszik egymás mellett 
a sok írás, nagy munkájába került a rend 
Kőszeghi Sándor főlevéltárosnak, a ki műkö¬ 
dése alatt emelte még az antemohácsiánák szá¬ 
mát is. Az ő érdeme, hogyha lebontják is a 
büszke székházat, a régi írások még sokáig 
hirdetni fogják az utókornak, hogy milyen 
hatalmas volt egykor a tekintetes vármegye. 

Paál Jób. 
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ŐRTÁLLÓ HAJDÚK A VÁRMEGYEHÁZ KAPUJÁBAN. 

A VÁRMEGYEHÁZ UDVARA AZ OSZLOPOS FOLYOSÓKKAL. A TÖRVÉNYSZÉK UDVARA, A HOL HAJDAN A VESZTŐHELY VOLT. 

A KÖZGYŰLÉSI TEREM. 

PESTVÁRMEGYE SZÉKHÁZÁBÓL, - Balogh Rudolf felvétele. 
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VÁMBÉRY ÁRMIN. 
183-2-1913. 

Hétfőre virradóra a nagy vándorló, 
az ismeretlen világok egykori vak¬ 
merő szerelmese csöndesen és észre¬ 
vétlenül belépett a legtitokzatosabb 
országba, a melyről még semmiféle 
tudós nem hozott ismereteket a ki-
váncsi emberiségnek és a melynek 
örök rejtelmét ő se fogja föltárni i 
nekünk : a halál birodalmába. Hétfő 
hajnalban a nyolczvanegy esztendős 
Vámbéry Ármin rövid betegeskedé.s 
után minden hangos tusakodás nél¬ 
kül örökre lehunyta szemét, a mely 
oly temérdeket látott, a temérdekben 
igen sok olyat, a mely a világ min¬ 
den kutató tudósa között neki mu¬ 
tatta meg magát először. És a tu¬ 
dósnak elég látnia, hogy meghódítsa 
és az emberi ismeret birtokába ve¬ 
gye azt, a mihez egyszer a szeme 
hozzáférkőzött. Neki ehhez nem kell 
hadsereg, nem kell ágyú, mert a 
tudomány nem azzal hódít, hogy 
leigáz, hanem úgy. hogy megismer 
és megismertet, így került Vám¬ 
béry Ármin az emberiség nagy hős 
hódítóinak sorába és neve a világ¬ 
hír és az örök dicsőség magasságába. 

Legendás az a karrier, a melyet 
a dunaszerdahelyi szegény piócza-
kereskedő gyönge testű, küzdelmes 
ifjúsága fia az ő biczegö lábával 
megfutott, míg három nemzet ünne¬ 
pelt tudósa, a föld legnagyobb ha¬ 
talmasainak minden diszszel tetézett 
barátja és minden diploma nélkül 
egyetemi professzor és egész sereg tudomá¬ 
nyos testület ékessége lett belőle. De legen¬ 
dás -az az élet, az a nagyszerű küzdelem és 
az a munka is, a mely Vámbéry Ármin útját 
a két dátum: a homályos, szerény indulás 
és a legnagyobb dicsőség magasságában elkö¬ 
vetkezett vég között betöltötte. A léleknek, az 
elmének, az ismeret vágyának, az akarat vak¬ 
merőségének és rendíthetetlenségének rendkí¬ 
vüli ereje kellett ahhoz, hogy egy életsorsnak 
ily fantasztikusan nagyszerű ívét megépíthesse. 

E rendkívüli pályafutás történetének méltó 
megírása nem lehet egy szerény ujságczikk 
hivatása. Ezt a munkát el fogják végezni rá¬ 
termett elmék bőségesen a világ minden mű¬ 
velt nemzete számára. Mert a mi új ered¬ 
ményt a Vámbéry Ármin ritka gazdagságú 
kutató munkája az odáig legsötétebb Kelet, 
Ázsia, az európai ismeretvágy részére előtte 
megközelíthetetlen részének földerítésével és 
tudományos megvilágításával a kultúrának 
adott, az egész világ tudományának megbecsül¬ 
hetetlen új kincstömege. Azok a nemzetek, a 
melyeknek históriai érdekfolyamai beleáram-
lanak az általa földerített és megvilágított te¬ 
rületekbe, legelső sorban a világhatalmi brit 
birodalom, mérhetetlen gyakorlati hasznát is 
vették Vámbéry Ármin hallatlan küzdelmek 
és viszontagságok árán megszerzett új meg¬ 
ismerésének. Hálásak is voltak neki érte. Az 
angol trón koronás birtokosai három nemze¬ 
déken át egymástól örökölt és szívesen meg¬ 
tartott barátságukkal övezték a magyar tudóst: 
bizonyos kérdésekben tanácsát mindig kikér¬ 
ték és szavát döntőnek fogadták. A nagyra¬ 
becsülés és a barátság fejedelmi díszét élvezte 
a minden igazhivők ura: a török szultán ré¬ 
széről is. A világ legtekintélyesebb lapjában, 
a londoni Times-ben, a melynek holtáig ren¬ 
des munkatársa volt, a Vámbéry Ármin Írásáé 
volt az első hely, a hányszor munkájával föl¬ 
kereste. 

Pedig a mi Vámbéry Ármint az egész em¬ 
beriség kulturhistóriájában nevezetes útjára 
ösztönözte, hogy méltó utódja legyen Körösi 
Csorna Sándornak, az egy magyar törekvés 
yolt. A maga nyelvészeti meggyőződésének 
igazolását és igazságát ment megkeresni az 
ismeretlen távol ezernyi gyilkos veszedelmei 
közé. Ez a meggyőződése pedig, a melynek 
mint «Resid effendi* vándorolt argumentumo¬ 
kat gyűjteni Ázsia járatlan, titokzatos és az 
európai embert lángolóan gyűlölő mélyében: 

VÁMBÉRY ÁRMIN DOLGOZÓ-SZOBÁJÁBAN. 

a török-magyar nyelvi ós faji testvérsétj té¬ 
tele volt, a melynek igazáért itthon is szen-
vedelmes harczot folytatott más meggyőződésű 
tudós ellenfeleivel. 

A tudományos harcz még máig sincs el¬ 
döntve : de egy ennél nagyobb háború vér¬ 
vihara már rettentő döntést hozott azok sor¬ 
sában, a kiket ő testvéreinknek vallott. Vám¬ 
béry jól ismerte őket és helyzetükét. Már a 
háború elején keserű szóval olyan jóslatot 
mondott, a mely fájdalmas és haragos érzést 
keltett Konstantinápolyban. 

A tudomány történetében_korszakos munká¬ 
ját befejezvén: Vámbéry Ármin Budapesten 
élt és dolgozott kedves, meleg családi körben. 
Felesége, Busztem lia, a kitűnő jogtudós, 
menye és kis unokái rajongó szeretettel, az 
egész tudományos világ pedig hódoló tiszte¬ 
lettel vették körül. —ml. 

* 

A B D U L H A M I D R Ó L . * 
Irta Vámbéry Ármin. 

Abdul Hamid szultán alig lehetett 15 éves, 
midőn a bebeki-öböl (Boszporus) partján levő 
villában Fatima szultána testvérének franczia 
leczkét adván, vele legelőször érintkezésbe ju¬ 
tottam. A fiatal, vézna, halavány arczú embert, 
ki a leczke alatt mindig előttem állott, lesve 
ajkamról a franczia szókat, nem igen figyel¬ 
tem meg, pedig ez Hamid effendi volt, Fatime 
herczegnőnek édes testvére. Tudtam, hogy anyja 
születése után meghalt és hogy a hárem höl¬ 
gyei egyikének nevelésébe adatott át. Ezen első 
érintkezésemben nem igen tudtam a fiata.1 em¬ 
ber jellemét megállapítani. Csak hosszú évek 
múlva, midőn Közép-Ázsiából visszajövet Ab¬ 
dul Hamid szultánról hallottam, tudtam meg, 
hogy ő ugyanaz a fiatal ember, kit Fatima 
szultána palotájában láttam. Ismeretségem meg¬ 
újult, igen szívesen látott, sőt éveken át bi¬ 
zalmas barátja is voltam, mely viszony a pe-
rai diplomácziai világnak mindenféle találga¬ 
tásra adott okot. Ezen viszony híre elhatott 
Európába is. Sokat állítottak róla, a mi nem 
való és elmondhatom, hogy ha én előbb, 
trónraléptekor, érintkezésbe juthattam volna 
vele, nem egy hibát elkerülhetett volna s nem 
egy szerencsétlenség, mely országát érte, talán 

* E czikket néhány hónap előtt kaptuk Vámbéry-
tői, azzal a kikötéssel, hogy csak az exszultán, vagy 
pedig az ő halálával adjuk közre. 
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elhárítható lett volna. A mint későbbi 
viszonyunk alakúit, még pedig a kö¬ 
rülötte levő udvaronczok és jellem-
telén hivatalnokok befolyása folytán 
alakulnia kellett, én úgyszólván sem¬ 
minemű befolyással nem voltam or-
száglására. Pedig kár volt Abdul 
Kamidért, mert nálánál tehetsége¬ 
sebb, élesebb eszű, energikusabb ke¬ 
leti embert köveset ismertem. 

Főhibája elsősorban fogyatékos ne¬ 
velése volt. A múlt század 50-es 
évek végén ismerkedtem meg Kemal 
effendivel, az ő tanárával, kitől hal¬ 
lottam, hogy Hamid herczeg nem 
igen szeret tanulni, "mert míg öcscse 
Eesad, ki most a trónon van, leg¬ 
alább perzsául és arabul tud, addig 
Hamid szultán még saját anyanyel¬ 
vét sem birta irodalmilag tökélete¬ 
sen és írásai gyakran helyesírási hi¬ 
bákkal vannak teli. A mit tudott, azt 
is csak trónralépte után tudta elsa¬ 
játítani éles esze és nagy emlékező 
tehetsége segítségével. A perai követ¬ 
ségek olyannak ismerték, a kitől 
óvakodni kell és maga Bismarck her¬ 
czeg Európa első diplomatájának ne¬ 
vezte őt. Pedig a jó szultán Abdul 
Kamidnak földrajzról, történelemről 

l és egyéb tudományokról fogalma sem 
volt. Nevelése hiányait rendkívül nyá¬ 
jas modora, előzékenysége, különösen 
európai hölgyek irányában, több mint 
egy bajból kisegítette. A nyugati vi¬ 
lág előtt grand charmeur hirében 
állott. Azonban, a mennyire magara 
meggyőződhettem róla, az európai 
világot nem igen szerette, kivéve a 
magyarokat, kiknek sohasem tudta 

elfeledni, hogy az utolsó orosz-török háborá-
ban, a plevnai ütközet után, fővárosukat fénye¬ 
sen kivilágították. Több mint 120,000 forint 
készpénzt és 30 láda tépést is küldtünk ekkor 
Konstantinápolyba. 

Midőn hosszú távollét után őt felkeresve, 
régi időkről megemlékeztünk, nagy csudálat-
tal egy magyar élczlapot láttam asztalán. Ha 
jó emlékszem, egy emigráns fordította neki 
törökre. A magyarok iránt érzett barátságának 
fényes bizonyságát adta későbben, midőn az 
Akadémia bizottságának engedélyt adott a régi 
palotai kincstár átkutatására s az abban talált 
magyar emlékeket, úgymint nagy mise köny¬ 
veket, melyeket Szolimán szultán tevéken innen 
elhordott, kölcsönképen nekem átadta, hogy 
Budapesten megmutathassam. 

Eendkivüli féltékenysége, ok nélküli aggo¬ 
dalmai sok mindenben meggátolták. Jellemé¬ 
nek ezen főbűnei okozták vesztét is. Abdul 
Hamid szultán tudvalevőleg rendkívül félénk 
volt, Yildiz palotáját évenként csak egyszer 
hagyta el és mikor akár velem, akár más kí¬ 
sérőjével a parkban sétált, mindig elül-hátul 
25 katonából álló őrség vigyázott testi épsé¬ 
gére. Ezen őrcsapatok éjjelenként is Körüljár¬ 
ták a palota minden termét és borzasztó csak 
visszagondolni is ezen szomorú órákra, melye¬ 
ket késő éjjel az egyik vagy másik palotájá¬ 
ban töltöttem, a szultánhoz való hivatást várva. 
Az őrcsapatok lassú nehéz lépéseinek halla¬ 
tára vérem csaknem megfagyott. A szultán 
ehhez szokva volt. Senkisem tudta, melyik te¬ 
remben hál az éjszaka. A rettegés sohasem 
hagyta el és miért? A felelet igen egyszerű: 
trónralépte után nagy bűnt követett öl maga 
és nemzete ellen. Midőn az alkotmányt meg¬ 
szüntette, a népnek adott szabadságokat vissza¬ 
vette és a régi ázsiai önkényuralmat vissza¬ 
állítani iparkodott országában. Már pedig a 
törökök akkor nem voltak a régi törökök. 
A török nép úri osztálya jobban-jobban mű¬ 
velte magát, európai nyelvekkel s irodalmak¬ 
kal megbarátkozott, a régi kormányrendszer 
nem volt többé ráilleszthető. Szabadság után 
áhítozott, és az ifjú török-párt, mely a nyugati 
fővárosokban ülve forradalmi iratokkal árasz¬ 
totta el egész Törökországot, igen sok álmat¬ 
lan éjét okozott a szultánnak. Az elégedetlen¬ 
ség az országban általános volt. Eendnek, biz¬ 
tonságnak nyoma sem volt feltalálható, nem 
csoda tehát, hogy a nemzet a szultán szemé¬ 
lyében látta a főbűnöst. 
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KOVÁTS GYULA 
BUDAPESTI EGYETEM EZIDEI REKTORA. 

Imént foglalta el ünnepélyesen 
a budapesti egyetem új rektora 
Kováts Gyula állását, mely alka¬ 
lommal az egyetem dísztermében 
székfoglaló beszédet mondott a 
jog- és állam-tudományi oktatás 
rendezéséről előkelő nagy közön¬ 
ség jelenlétében. A beszéd az egye¬ 
temi jog- és állam-tudományi ok¬ 
tatás változatos sorsát ecsetelte s 
arra az eredményre jut, hogy a 
külön államtudományi képesítés 
eltörlésével vissza kell térni az 
egységes jog- és állam-tudományi 
képesítésre, de úgy, hogy az ál¬ 
lam-tudományi képzésnek több tere 
nyíljék. Az erre irányuló törekvé¬ 
seket ismertetve az osztrák javas¬ 
latot bírálta, melylyel nincs min¬ 
den tekintetben megelégedve. Kü¬ 
lönösen hangsúlyozta a közigaz¬ 
gatásijog beható tanításának szük¬ 
ségét. Ilyen tanítás híján a ju-
risták nem fogják a közigazgatási 
pályán pozicziójukat jól megtar¬ 
tani tudni. A beszéd a hallgató¬ 
ságára nagy hatással volt. Ebből 
az alkalomból Kováts Gyula arcz-
képét adjuk s foglaljuk össze élet¬ 
rajzi adatait a következőkben. 

Született Pesten 1849-ben. Ta¬ 
nulmányait a pesti egyetemen vé¬ 
gezte, hol 1872-ben avatták fel a 
jogi tudományok doktorává. Igaz¬ 
ságügyi szolgálatba lépett s a pesti 
kir. itélő táblán gyakornokságon 
kezdte, honnét a pesti kir. törvény¬ 
székhez került 1872-ben aljegyző¬ 
nek s utóbb még ugyanazon évben a pesti kir. 
itélő táblához fogalmazónak. Itt 1873-ban le¬ 
tette a köz- és váltó-ügyvédi vizsgálatot s az 
ügyvédi pályára lépett s nemsokára az ügyT 
védi kamara választmányi tagja lett. 1883-ban 
a király a budapesti kir. itélő tábla pót-
birájává nevezte ki. De már 1886-ban kir. 
táblai rendes bíróvá s 1888-ban a budapesti 
egyetem jog- és állam-tudományi karához az 
egyházi jog nyilvános rendes professzorává. 

KOVÁTS GYULA Kiss János fölvétele. 

A magyar tudományos akadémia már 1884-ben 
levelező tagjai sorába választotta. A mióta 
egyetemi professzor két ízben volt a jog- és 
állam-tudományi kar dékánja és elnöke. Immár 
elérte az egyetemi professzorság legmagasabb 
fokát, a rektorságot, mely állásban, habár 
rövid ideig tart, sokat várnak tőle, ki igen 
járatos az egyetemi dolgokban. Különösen tudja 
azt, hogy az egyetemi önkormányzatot mi il¬ 
leti meg s erélye is van hozzá. Nevét az iro¬ 

dalomban Házasságkötés Magyar¬ 
országon egyházi és polgári jog 
szerint czimü munkájával tette 
ismertté, melyet 1883-ban adott ki 
s a melyet külföldi jeles egyházjogi 
írók is emlegetnek. Székét az aka¬ 
démiában Szilágyi Márton taní¬ 
tása az eljegyzésről 1680-ban czimű 
értekezésével foglalta el. A pár¬ 
bérről írott munkája két kiadást 
ért, valamint A két utolsó egy¬ 
házpolitikai törvényjavaslat czímű 
tanulmánya, mely az izraelita val¬ 
lás reczepcziójáról s a vallás sza¬ 
bad gyakorlatáról szól abban az 
időben, a mikor ezek törvény-
hozásilag megszavaztattak. Irt még 
1905-ben egy érdekes jogi tanul¬ 
mányt a gyermekek vallásos ne¬ 
veltetéséről, mely a magyar pol¬ 
gári törvénykönyvet előkészítő bi¬ 
zottság hivatalos közleményei kö¬ 
zött jelent meg. Főleg katedrájá¬ 
nak él. A király 18(J9-ben a ma¬ 
gyar királyi udvari tanácsosi czim-
mel tüntette ki s 1903-ban a ma¬ 
gyar nemességet adományozta neki 
és törvényes utódainak a kéve-
házi előnéwel. Látni való, hogy 
az új rektor hosszú időn át járta 
a lassú emelkedés útját. Helyét 
mindenkor jól töltötte be. Az egy¬ 
házi jog művelői és tanítói kö¬ 
zött első helyen áll. Az egyházi 
jogot mindig úgy művelte, hogy 
a magyar jogi fejlődéssel mindig 
számot vetett, így törekedett arra 
hatni, hogy az egyházi jog műve¬ 
lése nálunk újra f elvirágozzék, mely 
nálunk az 1848 előtti időkben ta¬ 
gadhatatlanul elsőrendű volt. Ko¬ 
váts Gyulának az irodalomban máj-

követői is akadtak a házassági jog terén, mely¬ 
nek a hazai története fölöttébb érdekes. Ezen 
a Jiéren valójában úttörő munkát végzett. Már 
akadémiai székfogliftlójában figyelmeztetett arra, 
hogy az egyházi jog terén a legnagyobb fel¬ 
adatunk az volna, hogy ennek a jognak hazai 
történetét egészében derítsük fel. Egyházjogi 
előadásai igen lekötik hallgatói figyelmet. Méltó 
arra, hogy a budapesti egyetem rektori méltó¬ 
ságát viseli. 

GRÓF ANDBÁSSY GYULA PBOGBAMMJA 

A L K O TMÁNYPÁRT ZÁSZLÓBONTÁSA A FERENCZVÁROSBAN. 

DÉSY BESZÉL. 
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A M I S E MONDÓ. 
EJLBESZÉLÉS. IRTA SZINI GYULA. 

Mialatt szappannal bedörzsölte az arczomat, 
a borbély mélyen felsóhajtott: 

- Uram, az emberek nagyon gonoszak.. .* 
Fiatal, törekvő ember ajkáról ez furcsán 

hangzott. 
É3 elmondta, hogy szerette volna az üzle¬ 

tét megnagyobbítani és segédet tartani, a mi¬ 
hez legalább négyszáz koronára lett volna 
szüksége. Egy ügynök megígérte neki, hogy 
megszerzi a pénzt, de ehelyett behálózta és 
kicsalt tőle negyven koronát. 

- Nézze, uram — szólt hozzám a borbély — 
látja ezt a vasrudat, a mivel a boltajtó roló¬ 
ját szoktam lehúzni. Ezzel fogom azt az em¬ 
bert agyonverni. 

—És hogy hívják azt ez ügynököt? — kér¬ 
deztem. 

Wallenstein - felelte a borbélymester 
és gyűlölettel sziszegte ezt a nevet. 

valamennyi boltosának és vevőjének elmondta, 
hogy mi történt a szinházban. Mert a leg-

[jlTnevezetesebb esemény az volt, hogy mikor az 
4 ajtónálló színházi szolga a belépőjegyet kérte, 
' \\allenstein csak úgy a foga közül dobta oda : 

- Szabadjegy ! Újságíró vagyok ! 
És csoda történt, Wallensteint jegy nélkül 

Ez volna az első fejezete egy regénynek, a 
melyet meg szeretnék irni azzal a türelem¬ 
mel, a mit az élet apró dolgai kivannak. 

Milyen szép volna azonban igazi költőnek 
lenni. Az ember kivenne a tárczájából négy¬ 
száz koronát és átadná a borbélynak, hogy 
nagyobbítsa meg az üzletét, tartson egy se¬ 
gédet és ne üsse agyon a vasruddal Wallen¬ 
steint, az ügynököt. 

Micsoda ezeregyéji ötlet volna ez! A kis 
réztányéros boltba milyen tündérmesét lehetne 
varázsolni! És az egész csak négyszáz koro¬ 
nába kerülne. 

De az élet mostoha és az ember önző. — Más¬ 
nak még nagyobb baja van — gondoltam ma¬ 
gamban és vártam, hogy mi lesz Wallenstein¬ 
nel. Megvallom, kissé aggódtam az életéért. 

A borbély mindenről hiven és pontosan 
tudósított. Wallenstein nemcsak nem fizette 
vissza neki a negyven koronát, hanem egyre 
vakmerőbb lett. 

A borbélyom szomszédságában van egy kis 
pékbolt, a mely az egész vidéket ellátja ke¬ 
nyérrel. Az üzlet virágzik, a pékné már kissé 
elvirágzott, de csinos és kaczér asszony. Szín¬ 
házba jár és festi magát. 

Az a gonosz Wallenstein még ezt a szép 
asszonyt is körülhálózta csalóka szavaival, tőle 
is kicsalt száz koronát, mert a pékné is meg 
akarja nagyobbítani az üzletét, a mihez pár 
ezer korona kellene. 

Ennyi csalafintaság után Wallensteinben 
érdekes regényhőst kezdtem gyanítani. A bor¬ 
bély leírása szerint mngns, karcsú, szónfekete 
bajuszu ember volt, a milyenről külvárosi 
leányok álmodni szoktak, ha a szombat esti 
mozi után hazatérnek nyugovóra. 

Wallenstein néha fényes nappal kétfogatu 
bérkocsin érkezett a pékbolt elé. Nyilván azért, 
hogy port hintsen az emberek szemébe. De 
viszont azt is tudták róla, hogy a sarki kávé¬ 
házban a fekete kávék egész özönével tarto¬ 
zik és ezért sokan gyanakvó szemmel kisérték 
a dolgait. 

Wallenstein arról volt nevezetes, hogy oly¬ 
kor rengeteg pénze volt, olykor pedig egy róz-
fityingje sem. Ló verseny-játékos, hamiskártyás 
volt, mindenféle tilos és gyanús üzletei vol¬ 
tak, egyszóval igazi bnzárd-jellem volt, a mi¬ 
lyent csak a pesti aszfalt tud termelni. És 
szemtelen, bátor, vakmerő tudott lenni a vég¬ 
letekig. 

Egy este, a mikor a pékné már nagyon sür¬ 
gette a pénzét és feljelentéssel fenyegetőzött, 
Wallenstein kicsinosítva, megborotválva, illat¬ 
szertől kellemes külsővel jelent meg a pékbolt 
előtt. 

Automobilról szállt le, színházi jegyeket 
hozott a kaczér péknének és elvitte a városli¬ 
geti szinház egy páholyába. Autó! színház! 
páholy! mindez szédületes gondolat volt a 
külvárosi emberek szemében és Wallenstein 
hitele hosszú időre ismét meg volt alapítva. 
Peítig mindez csak porhintés volt és Wallen¬ 
stein pénz nélkül jutott az autóhoz épúgy, 
mint a páholyhoz. A pékné másnap a környék 

is bebocsátották. 
Másnap már az egész vidék tudta, hogy 

Wallenstein - - újságíró! 
Azon a környéken kevesen vannak tisztában 

azzal, hogy mi az újságíró, de félni mindnyá¬ 
jan félnek tőle. Hiszen a hentes nagyon gya¬ 
nús szerekkel festi vörösre a kolbászt és a 
hurkát. A mészáros a nagy drágaságban édes 
lóhust csempész a tiszteletreméltó marhahús 
közé. A fűszeres gipszszel keveri a lisztet és 
így tovább. 

Wallenstein pedig úgy viselkedett velük 
szemben mint a kinek csak egy tollvonásába 
kerül, hogy mindez a sok apró csalás egyszerre 
csak benne legyen az újságban. Az egyszerű 
emberek félni kezdtek tőle, mint a tűztől. 

Abban az időben láttam először Wallensteint. 
Úgy öltözködött, a hogy a kurdcsibráki szin¬ 
házban ábrázolják az újságírót. Babos, bő 
Lavalliére-nyakkendőt viselt. A hóna alatt 
könyv, újságok, papirosivek voltak. Az embe¬ 
rek alig mertek rá felnézni és csak a háta 
mögött suttogták: «szerkesztő !» 

Nem sokára a borbély elmondta, hogy Wal¬ 
lenstein a környék valamenyi boltosán eret 
vágott. A sarki kávéstól száz koronát, az órás¬ 
tól ötven koronát, a czizmadiától harmincz 
koronát csalt ki, de viszont a vendéglősnek 
háromszáz korona hitelt szerzett. Ekkor már 
a borbély is hinni és reménykedni kezdett 
Wallensteinben. 

Én azonban nagyon aggódtam az életéért, 
mert abban az időben a bőrtárczája csak úgy 
dir/,'Midt papirospénztől és sejtettem, hogy a 
bankók nem igaz utón kerültek hozzá. 

Figyelmeztettem is az egyszerű embereket, 
hogy ne nagyon bízzanak benne. De Wallen¬ 
stein szerencse csillaga napról-napra emelkedett. 
Fantantikusan megnőtt. Már-már a környék 
jótevőjének, bőségszarujának nevezték. 

És csakugyan úgy ontotta magából a szines-
himes meséket, hogy szinte megirigyeltem érte. 

A fűszeres feleségének, a ki évek óta szen¬ 
vedett köszvényben és nem tudott kimozdulni 
a házból, megígérte, hogy elviszi a tenger¬ 
partra, Abbáziába. Az ágyból egyenesen a ké¬ 
nyelmes mentőkocsiba, onnan külön vasúti 
hálókupéba fogják áttenni és Abbáziában mái 
vár rá a gyaloghintó, a mely a tengerparti 
villába fogja vinni. A villa a tengerre néz és 
ablakából látni lehet a csodálatos nagy hul¬ 
lámokat, a különös szinű tengeri állatokat és 
a tornáczról egy falépcsőn le egyenesen a ten¬ 
gerbe lehet eljutni, a mely úgy elvágja a kosz-
vényt, mint a sarki fűszeres a gróji sajtot. 

A vendéglősnek azt ígérte Wallenstein, hogy 
Francziaországból, Bordeauxból fog neki ho¬ 
zatni száz hektó vörös -bort, a minek az ela¬ 
dásából meggazdagodhatik. 

A borbélynak azt ígérte, hogy olyan szap¬ 
pant fog neki Ausztráliából hozatni, a mivel 
csak be kell dörzsölnie a vendégek állat és a 
szakái magától leválik mint a vaj. Soha, soha 
nem fogja a borbély véresre megvágni egy 
vendégét sem! 

A péknének elmondta, hogy a hollandiai 
királyné eladja az összes viseltes ruháit. Mind¬ 
egyiket csak egyszer hordta a királyné és most 
póton áron lehet őket megszerezni. Wallenstein 
meg is mutatta a péknének a királyné kama¬ 
rájának a levelét, a melyet hozzá i r t . . . 

Éjjelenkint, mikor a holdvilág mesebeli 
ezüstvárakká varázsolja a külvárosi bérkaszár¬ 
nyákat, kinéztem a néptelen utczára és elgon¬ 
doltam, hogy körülöttem az emberek milyen 
ezeregyéji álmokat álmodnak Wallenstein va¬ 
rázsló meséire. És kérdeztem magamban, hogy 
van-e költő, a ki annyi édes boldogságot tud 
az emberek szivébe varázsolni, mint ez a kis, 
együgyü szélhámos? 

Néha elfogott a kísértés, hogy a ívdőrség 
figyelmét levélben hívjam föl Wallenstein mű¬ 
ködésére. De aztán azt gondoltam magamban, 
szabad-e az embereket megfosztani néhány 
édes álmuktól, néhány szines reménységüktől 
És hagytam, hogy Wallenstein tovább is garáz¬ 
dálkodjék. 

Nemsokára történt, hogy a mindenesem iz¬ 
gatott és örömteljes arczczal jelentette, hogy 
Wallenstein kivan velem beszólni. 

Igazán dobogott a szivem, mialatt elém ve¬ 
zették. Féltem tőle vagy talán . . . respektáltam. 

— Nagyságos u r a m . . . kezdte halkan 
és alázatosan Wallenstein - - nővére ő nagy¬ 
sága talán elmondta már jövetelem czélját. 
(Úgy beszélt, a hogy a regényekben szokás.) 

- A nővérem nem szólt nekem semmit — 
vágtam a szavába. 

Selyem alsószoknyákról van szó 
magyarázta Wallenstein - - a melyeket becses 
nővére megbízásából már meg is rendeltem 
Parisból. Nagyon olcsón, valóságos gúny-áron 
szállítom ezeket a selyemzsüpónokat. De ha 
uraságodnak elsőrendű finom uriruhákra van 
szüksége, valódi angol és londoni szabóktól 
hozatok teljes öltönyöket mesés olcsó áron, 
gavallér-fazonnal, prima-kelméből. 

Csak úgy áradt belőle a szó, úgy, hogy föl 
kellett emelnem a kezemet, mint a váltó-őrnek, 
a ki megállítja a veszedelmes gyorsvonatot. 

- Wallenstein úr! • - szóltam szigorúan 
és határozottan - - ön nem fogja magát bele¬ 
fészkelni a családomba! A nővéremnek egyál¬ 
talán nincs szüksége az ön selyem-zsüpónjaira 
és nekem teljességgel nem kellenek az ön 
londoni ruhái. 

- De kérem - - vágott szavamba Wallen¬ 
stein - - az ön mindenese már holnap kap 
tőlem valódi párisi selyem-zsüpónt és mit fog 
szólni majd az ön nővére, ha ő meg nem kap? 

Becsöngettem a cselédleányt. Zokogva val¬ 
lotta meg, hogy egész megtakarított pénzecs¬ 
kéjét átadta Wallensteinnek selyem zsüpónra, 
de még a nővéremnek is adott titokban köl¬ 
csön negyven koronát párisi selyemaljakra. 

- Wallenstein! - - szóltam tetetett harag¬ 
gal, de magamban nevetni szerettem volna -
azonnal adja vissza a mindenesleánynak a 
pénzét, mert különben rendőrt hivatok. 

Wallenstein megdöbbenve nézett rám, de 
a mikor akaratom ellenére elmosolyodtam, 
hirtelen így szólt: 

- Hiszen ezt a nagyságos úr nem gondolja 
komolyan. 

- De komolyan gondolom - - feleltem -
különben pedig nem akarom önt nagyobb 
bajba keverni. Ezért a legjobb lesz, ha a pénzt 
szép szerével visszaadja. 

Wallenstein vállat vont, a zsebébe nyúlt, 
kivette a pénztárczájából a pénzt és átadta 
nekem. 

Tiz koronát visszafogok diskontó fejé¬ 
ben - - mondta méltósággal. 

- Ennyit csakugyan megérdemel, gondol¬ 
tam magamban és mosolyogva tűrtem hallat¬ 
lan szemtelenségét. 

Amikor Wallenstein elment, az én fejem fölé 
valóságos házi zivatar kerekedett. A mindenes¬ 
leány fellázadt ellenem, uzsorásnak nevezett 
és fölmondott. A nővérem sirt és nem akart 
hozzám egy szót sem szólni. 

Harmadnap a borbély a függönyhúzó rúd¬ 
dal fejbe verte Wallensteint. A szegény em¬ 
bert mentők és rendőrök szabadították meg 
a bosszuló, lihegő tömeg karmaiból. 

Wallenstein később a kórházból, a hol a 
sebeit gyógyították, a börtönbe került. A bor¬ 
bélynak is le kellett ülnie a büntetése két hó¬ 
napját. 

Az élet nem szereti a szép mesék jó végét 
és nem szereti a Wallensteinokat, a nagy 
mesemondókat sem. 
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BOCCACCIO. 
Azt mondják, hogy Boccaccio Parisban szüle¬ 

tett; mindenesetre párisi nő volt az anyja. 
Toscana és Paris ölelkezett, hogy létrehozzák 
ezt a szellemet és De Sanctis a XIV.' század 
Voltairejának nevezi őt. De Voltaire sovány 
volt és szarkasztikus, Boccaccio kövér és ke¬ 
délyes. Tetszett neki az a szép, tarka élet, a 
mit maga körül látott, pompásan tudott mu¬ 
latni mindenen. Minden rosszakarat nélkül ne¬ 
vetett az úgynevezett tiszteletreméltó dolgo¬ 
kon: egyszerűen mulatott rajta, hogy azok 
mennyire nem tiszteletre méltók. Mindenki 
tudta ezt már és mindenki örült, hogy valaki 
végre kimondotta: akkor is megismétlődött az 
Andersen meztelen királyának története. 

Boccaccio egyszerűen és őszintén kaczagott 
és csevegett, mint egy kedves anekdotázó; tá¬ 
vol volt tőle minden póz és keresettség. Na¬ 
gyon élvezte az élet kincseit: szép ember volt 
és rokonszenves és úgy látszik, elég pénze is 
volt az apjától, a ki kereskedő volt és Franczia-
országban utazott mint szent Ferencz apja. 
Kitűnő társalgó is lehetett, a hölgyek rajong¬ 
tak érte, boldog és szenvedélyes viszonya volt 
egy gyönyörű asszonynyal, a ki egy grófnak volt 
a lánya a törvény előtt, és egy királyé az 
Isten előtt. Őszintén és bátran szerette az éle¬ 
tet és egy kicsit megvetette és kinevette azokat, 
a kik ugyanezt csak bújva és tolvajok mód¬ 
jára merik szeretni. Nagy mulatsága telt ab¬ 
ban, ha felfedezhette, hogy azok, kik folyton 
a túlvilág felé forgatják szemeiket, titkon szin¬ 
tén ennek a siralomvölgynek a rétjeire lopa* 
kodnak mézért. 

Szerette és gyűjtötte a szép romantikus 
szerelmi történeteket, a vidám, sikamlós, csú-
folódó anekdotákat: nagyszerűen tudta őket 
tíjra elmesélni. Minden históriát meg tudott 

CERTALDO, BOCCACCIO HALÁLOZÁSI HELYE. 

toldani és fűszerezni valamely új, mulatságos 
ötlettel. Naiv bódolattal figyelte a klasszikus 
kor íróit, a kiknek világa egy szebb, képmu¬ 
tatás nélküli, az élet szeretetével teli világ volt. 
Görögül is próbált tanulni és bár valami sokra 
nem vihette, gyermekesen hiú volt erre a tu¬ 
dására. Egyébként semmi sem volt benne az 
intellektuális gőgből, a művész-irigységből és 
féltékenységből, nz örökös pózból, a mi pél¬ 
dául Petrarcát jellemezte; jó szive és fogékony 
esze volt és semmit sem gyűlölt a képmutatá¬ 
son kívül. Mélyen tudott szeretni és bámulni: 
Dantét, a túlvilág énekesét, a ki annyira kü¬ 
lönbözött tőle, felolvasta, kommentálta, gyö¬ 
nyörű cicerói körmondatokban irta meg élet¬ 
rajzát. A könyvek szeretete, klasszikusok tiszte¬ 
lete hozta össze Petrarcával, a kire ő az ifjabb 
kortárs bámulatával tekinthetett: a tudós ba¬ 
rátság, humanisták szabadkőmüvesi testvérisége 
és Boccaccio természetes tisztelni-tudása szi¬ 
lárddá tette viszonyát ezzel a hiú és elkényez¬ 
tetett hírességgel. Valóságos apo&tola volt 
annak, a mit bámult, kedves könyveit, a me-
sélő agg Homerost, a derék, bőbeszédü Cice¬ 
rót, maga irta le és küldte el Petrarcának, 
hogy bámulja ő is. De Petrarca nehezen tu¬ 
dott mást bámulni, mint önmagát, és Boccac¬ 
cio bizonyara észrevette, hogy illusztris barátja, 
még Daniénak, a nagy halottnak egyedül álló 
dicsőségét is idegesen nézi; talán észrevette, 
hogy Petrarca nem is olvasta el Dantét. Ártat¬ 
lan éa nemes kötődés volt, mikor Boccaccio Dante 
művét is leírta és elküldte Petrarca számára. 

Ennek a jó, őszinte és nemes embernek még 
életében erkölcstelen híre kerekedett. Kzt ő 
maga is tudta. Mikor egyszer abba a városba 
érkezett, a hol Petrarca leánya volt férjnél, 
az asszony, bár férje épen nem volt otthon, 
meghitta Boccacciot, hogy szálljon az ő há¬ 
zukba. A kedves öreg kimentette magát: egy 
ilyen rosszhirü ember nem szállhat meg egy 
magános nőnél, a kit tisztel. Még hirbe hoz¬ 
hatná l 

A derék, naiv emberre nyomasztólag hatott 
erkölcstelen híre. Űgylátszik, lelkiismeretét is 
nyugtalanította. Később már nem akarta úri¬ 
nőknek odaadni olvasni a Decameronét. Egy 
barátját óva intette attól, hogy a feleségének 
adja. Petrarcának is panaszkodott, a ki levél¬ 
ben próbálta megnyugtatni lelkiismeretét. 

Mikor Petrarca meghalt, egy végrendeleté¬ 
ben egy bundát hagyott Boccaccionak, hogy 
a hosszú téli estéken meg ne fázzon. Az öreg 
erkölcstelen, atyai fészkében, Certaldában töl¬ 
tötte utolsó napjait, és hosszú magányos se' 
tákat tett a meredek dombok közt, a Petrarca 
bundájában. A halálra gondolt és a bűnbánatra, 
megbékült a papokkal és elfelejtette a szép 
Máriát az égi Máriáért. 

Könyvét sokáig üldözték a papok, de nem 
a sikamlósságai miatt: hisz • csináltak egy 
olyan kiadást a miben minden sikamlósság 
meg volt, de papok helyett polgárok szerepel¬ 
tek benne és ezt szabad volt olvasni Később 
azonban a sikamlósságaira is rájárt a rúd. 
Egész komolyan vádolták Itália erkölcseinek 
megrontásával, és még én is úgy tanultam 
róla a történelemben, mint léha és erkölcste¬ 
len íróról De az olvasók kézről-kézre adták 
és az öreg újra mosolygott, tovább mosolygott 
a századokon át. A nagy gyerekek mulattak 
meséin és tovább mesélték egymásnak minden1 

féle nyelveken, versben és prózában, százszor 
és ezerszer. Mennyi viszontagságot állt ki Gri-
zeldisz az irodalomban is! De Grizeldisz jó 
volt és türelmes és az öreg Boccaccio nem 
volt féltékeny a babéraira. 

És ma hálás neki az egész világ. 
Babits Mihály. 

BOCCACCIO HÁZA CERTALDOBAN. 
BOCCACCIO. AQUINÓI MÁRIA (Fiametta). 



A NAGY GÁZTARTÓK, AZ ÉPÜLŐ VÍZTORONY ÉS KÁTRÁNYMEDENCZÉK. 

A SZÉNTORONY ÉS SZÉNSZÁLLÍTÓ BERENDEZÉS. 

GÁZTISZTÍTÓ KÁTRÁNYTARTÓK. 
VÍZMŰTELEP A DUNAPARTON. 

SZÉNRENDEZÉS. 
A GÁZFEJLESZTŐ KEMENCZÉK. 

IGAZGATÓSÁGI ÉPÜLET. 
TISZTVISELŐ LAKÓHÁZAK. 

FŐVÁROSI ÚJ GÁZTELEP ÉPÍTKEZÉSE - Jelfy Gyula felvétele. 
• — Jelfy 
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KURUCZ PALOTÁK PÁRISBAN. 
A Rákóczi-féle kuruez emigrácziónak két ér¬ 

dekes emléke maradt meg napjainkig Paris¬ 
ban. Egyik a Hotel de Transylvanie a Quai 
Malagais 9. sz. alatt, másik a Holel Berchény 
a rue de Verneuil-ben. .Ez utóbbiról érkezett 
nemrégiben' az a hir, hogy a párisi műemlé¬ 
kek bizottsága beleegyezett lerombolásába, a 
helyébe jövő új palota falán azonban márvány¬ 
tábla fogja hirdetni, hogy itt állott egykor a 
Bercsényi Ignácz László franczia marsall háza, 
melyet magyar tulajdonosa a tizennyolczadik 
század első felében építtetett. Bercsényi László¬ 
ról a kuruez .história a következőket tudja. 
Eperjesen született, részt vett a Rákóczi had¬ 
járataiban és az egész küzdelem alatt az osz¬ 
trákok ellen harczolt. A szatmári béketárgya¬ 
lások alatt Rákóczival, Bercsényivel és a többi 
kuruez vezéremberekkel elhagyta az országot 
s pár havi bolyongás után Parisban telepedett 
le, miután felajánlotta szolgálatait XV. Lajos¬ 
nak, a ki a harcztéren szerzett és a franczia 
lovasság szervezése körül kifejtett érdemeiért 
a marsall-i méltósággal jutalmazta. Bercsényi 
László Francziaországban való letelepedése után 
nem is gondolt többé arra, hogy hazájába 
visszatérjen. Birtokait az osztrák kormány el-
koboztatta, őt és társai közül mindazokat, kik 
Rákóczival és Thökölyivel együtt nem tértek 
vissza a császár hűségére, pártütőknek és lá¬ 
zadóknak nyilvánította, úgyhogy az 1715-iki 
országgyűlés után, mely ezt a megbélyegző hatá¬ 
rozatot hozta, nem volt többé semmi keresni¬ 
valója Magyarországon. Nem sokkal azután, 
hogy Bercsényi megtelepedett Parisban, a rue 
deVerneuil-ben felépíttette palotáját, mely nem¬ 
csak a kuruez emigráczió, hanem a franczia arisz-
tokraczia tagjainak is találkozóhelyéül szolgált. 
A Bercsényi-családtól később egy franczia pol¬ 
gár vette meg a házat, ki a pompás termekből 

apró lakásokat csináltatott s ezzel az épület 
jövedelmezőségét biztosította. A Bercsényi-pa¬ 
lota lebontásával a Rákóczi-kornak még csak 
egyetlen emléke marad egyideig Parisban, a 
«Hotel de Transylvanie», mely történelmi és 
kulturhistóriai szempontból is jóval nevezete¬ 
sebb azonban az előbbinél. A Hotel de Tran¬ 
sylvanie ma is meg van Parisban s utoljára 
]!)0f5-ban meglehetősen sokat irtak a franczia 
hírlapok róla. Erről az érdekes épületről Leó 
Monton franczia historikusnak a czikkei tájé¬ 
koztatnak. Mouton nagy fáradsággal felkutatta 
a ház keletkezésére vonatkozó okmányokat s 
ezeknek az adataiból megállapította, hogy 
II. Rákóczi Ferencz Francziaországba való köl¬ 
tözése után, 1714-ben építtette, illetőleg bérelte 
ezt a palotát, melyet erdélyi fejedelemsége ré¬ 
vén a francziák máig is Hotel de Transylvanie 
néven emlegetnek. Mikor Rákóczi először meg¬ 
jelent Parisban, a luxemburgi herczeg palotá¬ 
jában szállt meg, magyar és külföldi kíséretét 
pedig a rue Jacob-ban levő Hotel Peronban 
szállásoltatta el. Ez a ház csakhamar aztán 
hirhedt játékbarlanggá vált, még pedig olyan 
módon, hogy a Rákóczi hűtlen gyóntatója, 
Brenner abbé néhány külföldi kalandorral szö¬ 
vetkezve, játékklubbot alapított benne, melyet 
Paris mindenrendű fiatalsága sűrűn látogatott. 
A vállalat azonban nem tartott sokáig, mert 
Bizoton rendőrfőnök szétugrasztotta a játék¬ 
barlangot s a főembereit, két idegen kalandort 
letartóztatta. Egészen kétségtelen s maga Mou¬ 
ton is megállapítja ezt, hogy Rákóczinak sem 
ekkor, sem később nem volt tudomása arról, 
hogy kíséretének idegen tagjai micsoda speku-
lácziókba bocsátkoztak. A rendőrség beavatko¬ 
zásával a Hotel Peron-béli játékbarlang egy 
ideig szünetelt, de nemsokára, most már az 
orleansi herczeg protekcziójával, ismét beren¬ 
dezkedett, — ezúttal épen a Hotel de Transyl-
vanie-ben, mikor Rákóczi onnan alig egy évi 

tartózkodás után Passy-ba majd Clagny-ba köl¬ 
tözött. Rákóczi távozása után egy Sinet nevű 
lakáj, a ki addig az orleansi herczeg szolgá¬ 
latában állott, bérelte ki a házat és nyomban 
játékbarlangot alapított benne. A palotát ekkor 
is s ezután is kizárólag Hotel de Transyl¬ 
vanie néven ismerték s ezt a kitűnő czégért 
nem is változtatták meg sohasem, bár Rákóczi¬ 
nak egyébb köze nem volt hozzá, minthogy 
vallásos elmélkedések cs diplomacziai tárgya¬ 
lások között egy évet töltött- benne. 

A Hotel de Transylvanie aztán annyira bele¬ 
ment a köztudatba, hogy Prévost abbé is meg-
.emlékezik róla világhírű Manón Lescaut-jábau. 
De Grieux lovag a regény egyik helyén erről 
a hires épületről a következőket beszéli: 

«A Hotel de Transylvanie volt kiszemelve 
működésem főszinhelyéül, a hol fáraó-bank 
volt egy teremben, a mellette levő szobákban 
pedig más kártya és koczkajátékok. Ez a te¬ 
lep R . . . herczegnek jövedelmezett, ki akkor 
Chagnyban lakott; megbizottainak nagy része 
társaságunkhoz tartozott.» 

Prévost abbén kivül a tizennyolcz és tizen-
kilenczedik századbeli memoár-irók is többször 
megemlékeznek a Hotel de Transylvanie-röl, 
de azt már maga Leó Mouton czáfolja meg, 
mintha Rákóczinak azonkívül, hogy ebben a 
palotában lakott s hazája felszabadításának 
álmait szőtte benne, bármi köze, vagy még 
csak tudomása is lett volna a játékbarlang mű¬ 
ködéséről. A Rákóczi-korabeli párisi kuruez 
paloták közül azonban a Hotel de Transylva¬ 
nie ma az egyetlen, mely az egykori kuruez 
emigráczió emlékét hirdeti Parisban. A házat 
Rákóczi Boistissandeau nevű tőkepénzestől bé¬ 
relte s mikor kiköltözött belőle, alapította meg 
az orleansi herczeg strohmanja, Sinet Geoffroy 
a játékbankot. Az épület mai tulajdonosa Lu-
lig párisi orvos. Zuboly. 

A KREMPEL-MALOM Ó-BUDÁN. — Pörge Gergely rajza. 

38. 8ZÍM. 1913. 60. ÍVFOLYAM. 

MENTŐERNYŐ A LEVEGŐ UTASAINAK, 
Évezredek kellettek, a míg a tenger utasai 

számára feltalálták a mentőövet, a mely ma 
már százával van minden személyszállító óczeán-
bajón. A levegő utasai számára való mentő 
készülék feltalálásához csak pár esztendő kel¬ 
lett. Ezen a téren a feltaláló zseni csak szűk 
határok közt mozoghat :""ha egy léghajó, vagy 
aeroplán fenn a magasban szerencsétlenül jav, 
utasaival együtt a földre zuhan. Azt kell te¬ 
hát megakadályozni, hogy a zuhanás ne az 
utas életébe, vagy testi épségébe kerüljön. Erre 
más eszköz nincsen, mint az ernyő, a mely 
mérsékli az esés gyorsaságát, úgy, hogy a sze¬ 
rencsétlenül járt ember lassan ereszkedik a 
földre. 

Minthogy alig múlik el nap aeroplán-
katasztrófa nélkül, a mentőernyőt valóban á 
szükség hozta létre. A feladat csupán az volt, 
hogy ez a mentőernyő automaticze működjék, 
azaz rendes körülmények közt az utast ne aka¬ 
dályozza szabad mozgásában és kezelése a ve¬ 
szély pillanatában, a mely mindig váratlanul 
jön, gondot ne okozón. A feltaláló, A. Leó 
Stevens, az amerikai New-York állam polgára, 
elég szellemesen oldotta meg a feladatot. Ké¬ 
szülékével két vakmerő ember nap-nap után 
produkálja magát, leugorva magas hidakról, 
repülő aeroplánokról, felhőkarczolók tetejéről, 
ballonokból. Eddig még mindig baj nélkül ke¬ 
rültek le a földre. 

Mint képeink mutatják, a mentőernyő ösz-
szehajtogatott állapotban az ember vállához 
van erősítve, mint a katona hátán a borjú. 
Ha japán-selyemből készítik, az egésznek súlya 
nem több 4Vs fontnál, a hozzá tartozó szij-
jakkal és kötelekkel együtt. Szétterülve az ernyő 
16 láb átmérőjű és kötelei másfél tonnát el¬ 
bírnak. Az ernyő csupán esés közben nyílik 
szét és csakhamar megdagad, az esés tehát az 
első másodperczekben rendkívül gyors, csak 
aztán lesz egyre lassúbb. Ez a készüléknek 
egyetlen hibája: ha ugyanis az esés kissebb 
magasságból történik, egy külön kötelet kell 
megrántani, hogy az ernyő hamarább szét¬ 
terüljön, mert különben az utas halálra zúzza 
magát, mielőtt a készülék automaticze mű¬ 
ködni kezdene. 

Harry B. Brown pilóta, a kinek aeroplánjá-
ról a mentőernyővel több leugrás történt, eze¬ 
ket mondja a pillanatról, a mikor gépe hirte¬ 
len 75 kilogramm tehertől megszabadult: 

«Mintegy 1500 méter magasban jártunk, a 
mikor intettem utasomnak, F. R. Law-nak, hogy 
készüljön a leugrásra. Ez nem habozott és az 
adott jelre eltűnt alattam a mélységben. Nem 
is láttam őt többé csak nyolcz perez múlva, 
a mikor magam is leereszkedtem az indulás 
helyére. F. R. Law az ugrás után 2 V* perez 
múlva ért földet. Az aeroplán azonban, miután 
75 kilóval könnyebb lett, nagyot szökkent föl¬ 
felé, mintha kötelektől szabadult volna meg. 
Alig bírtam rendes egyensúlyába visszahozni.)) 

Hogy az ilyen mentőernyő mégsem nyújt 
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LAPHAM AZ UGRÁS PILLANATÁBAN. 

UGRÁS REPÜLŐGÉPRŐL, MENTŐERNYŐVEL. 

feltétlen biztonságot, ezt egy hajmeresztő eset 
bizonyítja. Arthur Lapham ez évi május 30-án 
produkálni akarta magát a Aeronautical Society 
által rendezett ünnepélyen és egy Wright-bip-
lánra ülve, a melyet H. B. Brown kormány¬ 
zott, 1500 méter magasból szándékozott a 
Stevens-féle ernyővel leugrani. Ügy látszik té¬ 
vedett a magasság felbecsülésében, a nézők 
szerint az ugrás alig 100 méter magasból tör¬ 
tént. Az ernyő nem nyillott szét: nem kapott 
elég levegőt. Laphamnak azonban szerencséje 
volt, egy iszapos pocsolyába esutt a Prince Bay 
közelében és nyakig elmerült. Egy óráig tartott, 
a míg kiásták. 

ZUHANÁS KÖZBEN. 

Ez a felfedezés alig kiszámítható jelentőségű 
az aviatikában. Rendkívüli horderejű dolog 
már az is, hogy sok emberéletet sikerül általa 
megmenteni. De nem ez az egyedüli és fő 
fontossága. Láttuk, hogy az aviatikusokat ed¬ 
dig sem riasztotta vissza és kísérleteiktől az 
életveszély, melyben forogtak. Ez a mentő¬ 
ernyő azér is áldásos, mert a biztonság gon¬ 
dolatát adja az aviatikusnak. Eddig minden 
figyelme oda volt fordítva, hogy le ne zuhan¬ 
jon. Praktikus czélokra, p. o. hadi megfigye¬ 
lésekre ezért volt eddig a repülőgég kevéssé 
felhasználható. A mentő ernyő birtokában az 
aviatikus egész biztonságban érzi magát a gépen. 

1. DÍJNYERTES, HAJTOTTA OROSZ MIKLÓS. II. DÍJNYERTES, HAJTOTTA BAGI GYULA. 

A SZOLNOK-POZSONYI TÁVHAJTÁS GYŐZTESEI. — Mindszenty pozsonyi felvételei. 
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A MI URUNK. 
Regény. (Folytatás.) 

Irta GRAZIA DELEDDA. 

- Nem szégyeled magad ? Olyan fiatal lány¬ 
kának, mint a milyen te vagy, nem szabadna 
ilyen arczátlannak lennie. Takarodj innen! 

A lány ajkára tette egyik ujját és mosolyogva 
súgta: 

- Te semmit sem értesz meg! 
Ekkor ő kinyújtotta a karját, álmában, és 

magához vonta a lányt, a ki hajlékony volt, 
üde és mosolygó a szerelemtől. 

És ettől az éjszakától kezdve minden este 
megjelent előtte Sebastiana képe, fönt, az er¬ 
dők, hegyek és az éjszaka csöndjében. És a 
férfi átölelte, de szomorúan, mert - - a mint 
mondta — ezer és ezer akadály torlódik kö¬ 
zöttük. 

De ha nappal visszagondolt éjszakai álmaira, 
mindig dühbe gurult. Közte és Sebastiana kö¬ 
zött, még ha a lány igazán olyan gyöngéd is 
tudott volna hozzá lenni, mint a milyen az 
álomban volt, tényleg valami legyőzhetetlen 
akadály terpeszkedett: és ez a férfi akarata 
volt. Áldó Brúnó nem akart beleszeretni Sebas-
tianaba; és ő maga is tudatára ébredt annak, 
hogy a tavasz volt az, a ki fölforralta a vérét, 
mint a hogy a sziklákat és a fatörzseket is föl¬ 
melegítette. 

A tölgyek kezdték hullajtani régi leveleiket 
és az újak már rügyeztek: az egész erdő valami 
könnyed és finom sárgás szint öltött magára, 
mintha a már erősebb tüzü napfény aranyozta 
volna be. 

Perro egy napon valami levelet adott át a 
munkafelügyelőnek, hogy azt elolvassa és eb¬ 
ben a levélben Predu Mária Dejana munkát 
kér és arra hivatkozik, hogy Áldó Brúnó Papi 
úr a legjobb informácziót adhatja róla. 

Aldq Brúnó tiltakozott: 
— Én nem ösmerem ezt az embert! Együtt 

utaztam vele és ő elmesélt nekem valami hosz-
szadalmas históriát és arra kért, hogy szerez¬ 
zek neki egy állást. Ha ön még emlékszik, hát 
én beszéltem is önnel róla, de a mi az infor¬ 
mácziót illeti, azt nem is merek adni. . . Tu¬ 
dom egész bizonyosan, hogy -már fegyházban 
is ü l t . . . 

- Kendben van! - - kiáltotta az öreg. — 
Csőcselék van itt ő nélküle is elég! 

De hogy lelkiösmeretfurdalásai ne lehesse¬ 
nek, Áldó Brúnó még hozzáfűzött néhány ada¬ 
tot és megjegyzést. 

- Ez a Dejana földije a signora Elenának... 
Ez a dolog azonban hidegen hagyta a vál¬ 

lalkozót. Annyi földije volt már a «signora 
Elená»-nak, a kit mind ő hozzá ajánlottak! 

De azért, mielőtt vissza indult volna, még 
egyszer gzóba hozta: 

— Ugye ez a Dejana, a mint te nekem 
mondtad, ott lakik a Moro-nál? És még min¬ 
dig rendőri felügyelet alatt áll? 

- Nem, már ezen is túl kell, hogy legyen. 
Nem áll már rendőri felügyelet alatt, más¬ 
különben nem is hagyhatta volna el a szülő¬ 
faluját. 

— Hát akkor vedd te a magad felügyelete 
alá! Üzend meg neki, hogy beállhat ide. 

Bár ez az egész dolog keresztezte a számítá¬ 
sait, Áldó Brúnó mégis irt Predu Mária Deja-
nának, azt írván, hogy végre jó hírt közölhet 
vele: • Perro úr, azok után a jó informácziók 
után, a melyeket én magáról adtam, hajlandó 
munkát adni magának: jöjjön hát azonnal.)) 

III. 
Másnap reggel már ott volt Predu Mária De¬ 

jana. 
Nem sántított többé, de erősen lefogyott és 

sovány volt, a szeme pedig még fényesebbnek 
és ragyogóbbnak tetszett a munkafelügyelő 
előtt. Olyan volt a szeme, mint a betegeké . . . 

— Szinte titokban szöktem meg — me¬ 
sélte. — Az az ördögszerzet nem akarta, hogy 
itt munkába álljak! A mikor megtudta, hogy 
ide fogok feljönni, nekem esett és elhalmozott 
szidásokkal: olyan volt, mintha elevenen sző¬ 
röstül-bőröstül föl akarna falni! Többé rám se 
fog nézni, azt mondta utoljára. 

Csóválta a fejét és látszott rajta, hogy azért 

mégis csak bántja a dolog, hogy a barátja és 
vendéglátója kedve ellen cselekedett. 

— Eb, értem! — mondta Áldó Brúnó fölé¬ 
nyesen. — Ö nem a legjobb viszonyban van 
Perro va l: 

— De nem ezért, az ördögbe is! 0 fütyül a 
nagyanyjának butaságaira. 0 csak azt nem 
akarta, hogy én «faháncsoló» legyek. De ha 
nem dolgozom, hát mit csináljak akkor? Kös¬ 
sem föl magamat ? Kőműves nem lehetek, mert 
nem értem a mesterséget, és vargának se me¬ 
hetek el, mert ahhoz se konyítok. Nem olyan 
könnyű dolog az, adni a nagy urat. Ha-ha, 
igaz-e vagy sem? 

Nevetett, széles, teli szájjal. De a mikor azt 
mondta «kössem föl magamat», olyan furcsán 
nézett föl annak a fának az ágaira, a mely 
alatt ültek. 

Áldó Brúnó most tréfás, könnyed hangon 
szólalt meg, mosolygott és eltompította a 
hangját: 

- És . . . az a bizonyos házasság ? . . . 
- Semmi se lesz már abból! Az a nő még 

csak látni se akar engem. Ö maga is egész úri 
asszonyság lett. Oda megyek, bekopogtatok: 
gyönyörűséges fiatal teremtés jön ki, a másik 
szolgáló, maga ösmeri, a maestra Saju lánya.. . 

— Ösmerem! Ösmerem. 
— Hát jó. — Itthon van Marieléna? — me¬ 

gyek és megnézem. Ki maga? — A földije va¬ 
gyok. — A lány elmegy, aztán visszajön: -
Nincs itthon. — Pedig otthon volt, Isten en¬ 
gem úgy segéljen. - - Elmentem oda másod¬ 
szor is. Az a fiatal szolgáló lány már nevetve 
fogadott, a mire én azt mondtam neki: — 
Eredj és mond meg annak a «signora»-nak, 
hogy itt van a földije, Predu Mária Dejana. — 
De a lány már ki lehetett tanítva, hogy ne 
engedjen be engem, mert rögtön felelt: - - A 
társnőm nincs itthon. Sajnálom, de nincs itt¬ 
hon. — Erre aztán elöntött a méreg. Igazam 
volt-e, vagy sem? — Várj csak, mondtam ma¬ 
gamban, majd megfoglak én téged mindjárt. 
Elmentem és meglestem, hogy Sebastiana el¬ 
menjen hazulról, ekkor újra kopogtattam. Az 
ablakban megjelent egy fej, de senki sem nyi¬ 
tott kaput. Most aztán azt mondtam magam¬ 
ban: vigyen el az ördög valahányan vagytok; 
talán épen így van jobban! De mert nem tud¬ 
tam, megszabadulni attól a gondolattól, hogy 
közelednem kell Marielénához, hát még egy¬ 
szer megpróbáltam, hogy láthassam és irtam 
neki. Semmi választ sem kaptam. Még csak 
nem is felelt. Meg akartam hát lesni, a míg el¬ 
megy hazulról, de azt mondták nekem, hogy 
sohasem hagyja el a házat. Most már nem 
akarok semmit se tudni róla, beszélni se aka¬ 
rok vele, most már csak békésen és becsülete¬ 
sen akarok élni, megkeresvén a magam kenye¬ 
rét, a mit nyugodtan megehetek. A minek meg 
kell történnie, hát történjék meg! Hiába való 
dolog ez ellen harczolni, a magunk sorsa nincs 
a saját kezünkbe letéve ! 

A kezére nézett, mintha meg akart volna 
győződni arról, hogy igazán üres-e a tenyere. 

Áldó Brúnó, hogy elszórakoztassa egy kissé, 
elvezette a raktárba, hogy lássa el magát a 
napi szükségletével. 

Predu Mária Dejana vett magának egy fekete 
kenyeret, kevéske sajtot és heringet, aztán pá¬ 
linka iránt érdeklődött. Hogyne, van pálinka, 
de a munkások csak keveset kaphatnak belőle 
naponta. 

Be kellett érnie ezzel a kevéssel, de a mikor 
észrevette, hogy ezt a pár korty pálinkát a 
háromszoros áron irják föl a számlájára, bár 
alaposan ösmerte a kantinoknál szokásos csa¬ 
lásokat, mégis erősen Lorenzo szeme közé né¬ 
zett és megvetéssel mondta: 

- A hóhér igazítaná meg a nyakra valóto¬ 
kat ! Hiszen ezt a pálinkát még jobban meg¬ 
sózzátok, mint a heringet. Még Parisban sem 
kerül ez ennyibe! 

A helyett, hogy megsértődött volna Lorenzo, 
szelíden emelte nagy szemét az új «mun¬ 
kásra». 

- Parisban, fiacskám, bizony jobb az élet 
mint itt — mondta és egy darabka szalonnát 
becsomagolt valami zsíros papirosba. — De 
belé kell törődnünk abba, hogy mi itt élünk! 
Nem gondolod? 

- Majd holnapután megmondom ! 
Áldó Brúnó ott várt rá, hogy elvezesse munka¬ 

helyére Dejanat és a mikor áthaladtak a tisz¬ 

táson, figyelmeztette, hogy a kéreg-tisztító asz-
szonyok feléjük fordulnak és okot nézik. 

Predu Mária csípősen, önmagát gúnyolva 
mondta: 

- Talán máris észrevettek, hogy tönkrement 
gazda vagyok! 

Tényleg, bár a ruhája szegényes volt, mégis 
más volt a megjelenése, mint a többi kéreg-
háncsoló munkásé. 

- Szép fehércselédek ezek! — folytatta az¬ 
után szavait a rongyokba burkolt szegény nő¬ 
ket elnézve. — Bizony, egyik se hasonlít Se-
bastianához. 

- Úgy veszem észre, hogy magának nagyon 
is tetszik Sebastiana! — kiáltotta Áldó Brúnó 
szokatlan élénkséggel. 

Predu Mária Dejanana.k már kezében volt a 
szekercze, de még vonakodott munkába kez¬ 
deni és úgy látszott, mintha szégyelné elkez¬ 
deni ezt a lealacsonyító munkát. 

- Valamikor nagyon tetszettek nekem a 
vászoncselédek. De most már! . . . - - belefújt 
a levegőbe, a magasba emelte a mutató ujját 
és körbe forgatta, mintha ezzel a fölszálló és 
eloszló füstfelhőcskét akarná jelezni. - - Most 
már azok se néznek rám és én se nézek rájuk! 

- De a barátjának, Antonio Moronak még 
mindig tetszenek! 

- Annak igen! Azok is teszik majd tönkre, 
ha eddig még nem tették! . . . 

A mint most a barátjáról beszélt Predu Mária 
Dejana a szekerczéjére nézett és öszeránczolta 
a homlokát. 

És ott maradt egyedül a számára kijelölt fa 
előtt, a melyet szomorúsággal és megindultság¬ 
gal teli tekintettel mért végig. Igen, talán mégis 
csak igaza volt Antonio Moronak. Ez a munka, 
a legalantasabb munka, nem való a magafajta 
embereknek. És igazán, volt egy idő, a mikor 
Predu Mária Dejana lealacsonyítónak talált 
minden kétkéz munkát egy ügyes és nem buta 
ember számára; és most, a mint ott állt a fa¬ 
törzs előtt, a mely stoikus közömbösséggel lát¬ 
szott várni a szekercze csapásait, a maga tel¬ 
jességében érezte lealacsonyodását és lezüllését. 

Egy pillanatra most úgy látszott, hogy a fa 
és az ember, a ki pedig épen azoknak a leszár¬ 
mazottja, a kik valamikor talán barátjuknak és 
védelmezőjüknek tekintették a fát, most úgy 
állanának szemben egymással, mint ellenséggé 
vált barátok. 

De rövid tétovázás után a férfi fölemelte a 
szekerczéjét: 

— Talán ez is egyik része a rám kimért bün¬ 
tetésnek ! — gondolta magában. 

A fa megremegett és levelei úgy peregtek 
alá, mint könnycseppek. És Predu Mária De¬ 
jana szekerczéjónek csattogásai összevegyültek 
a többiek szekercze-csattogásával és lassankint 
ő is beletörődött, nem a munkába, hanem a 
lealacsonyodásába. 

Beesteledett; leült az egyik kunyhó elé és 
kibontotta a zsebkendőjét, a melybe szegényes 
ételeit bekötötte volt. De nem volt éhes és csak 
végtelen nagy fáradtságot és az elhagyatottság 
keserű érzése fojtogatta: a többi szegény ((mun¬ 
kás» közül, a kik mint tétova szomorú árnyé¬ 
kok mozogtak az esteli szürkületben, egyik sem 
látszott nyomorultabbnak és elhagyatottabbnak, 
mint a milyen ő most, a maga szemében. 

Egyszerre csak egy hang az ő nevét szólí¬ 
totta. Talpra ugrott és Áldó Brúnót pillantotta 
meg, a ki a kunyhó mögül jött és intett neki, 
hogy kövesse. 

A fészerbe mentek és leültek a gyalulatlan 
asztal mellé, a melyre már Lorenzo kikészí¬ 
tette a kártyákat és egy üveg bort is oda tett. 

- Tud maga kártyázni, Dejana? —kérdezte 
Áldó Brúnó. 

Lorenzo rájuk nézett és nevetni kezdett. 
- Tegezzétek egymást, ti rongyosak, ti sem-

.miháziak! 
Ha folytonosan sértegetett is, a gúnyos be¬ 

széde és kihívó modora mellett is, sikerült Lo-
renzonak megkedveltetnie magát Predu Mária 
Dejanával. Mint a legtöbb sötét múltú ember, 
ők is elmúlt dolgokról beszélgettek egymással. 
Gyerekkorában Dejana egyszer részt vett apjá¬ 
val egy mezei ünnepségen, Lorenzo szülőföld 
jenek vidékén. 

— Volt ott egy öreg ember, még most i 
emlékszem rá. Fele arcza bénult volt és a mi¬ 
kor beszélt a szája széle fölszaladt egész a f 
léig. És ez az öreg, az ünnep előestéjén azt 
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Álmodta, hogy a szentek azt parancsolták neki, 
ereszkedjen le a templom melletti kútba. Más¬ 
nap le is eresztette magát egy vesszőből font 
kosárban. A tömeg ott tolongott a kút körül, 
olyan sűrűn egymáshoz tapadva, mint a szőlő¬ 
szemek a fürtön. Hirtelen vad kiáltozásba tört 
ki a tömeg: az öreg, a kit kihúztak a kútból, 
halálos sápadtan és hideg testtel, mint a halott, 
megjelent a kút kávája fölött a víztől csurgó 
kosárban. De egyszerre csak fölemelkedett és 
kaczagni kezdett. És a száját már nem rángatta 
többé. Meggyógyult. 

Lorenzo figyelmesen hallgatta a beszédet és 
szeme csillogott az örömtől. 

Tüstént megszólalt ő is : 
- Talán álmodtad ezt. Én nem emlékszem 

erre az esetre. 
- Te akkor még kicsi voltál. De esküszöm, 

hogy megtörtént. Bizonyosan ez is olyan csoda 
volt, a milyenek Lourdesben szoktak megesni. 

Lourdes említésénél Lorenzo elgondolkozott, 
majd hirtelen, mintha valami titkos gondolatát 
árulná el, így szólt: 

- Ha pénzem volna, elmennék egyszer én 
is Lourdesbe. 

A másik két férfi rögtön megértette, hogy azt 
reméli, ott ő is visszanyerhetné valami csodá¬ 
tól a fél szeme-világát. 

De Lorenzo a következő pillanatban már is¬ 
mét fölvette tréfás, kötekedő hangját és elme¬ 
sélte, hogy mint gyerek, egyszer mint imád¬ 
kozott és böjtölt, hogy elnyerje az égiek kegyét. 

- Az anyám is elment zarándok útra ki¬ 
bontott hajjal és mindenfelé alamizsnákat osz¬ 
tott szét, csakhogy a mennyeiek meghallgassák 
és elnyerjük ezt a kegyet. De semmi ered¬ 
ménye se volt! Nincs Isten, vagy ha van, sü¬ 
ket, mint egy lapát! 

Predu Mária csillogó szemmel meredt reá és 
bár eszébe jutott, hogy ő is hiába könyörgött 
az éghez, szabadítaná meg családját attól a 
szörnyetegtől, a ki mindnyájukat kínozta, — 
mégis igaz hivő módjára beszélt: 

- Csak maga az Isten tudja, hogy mit mi¬ 
ért tesz ! Máskülönben nem is volna Isten. Ha 
minden kérést teljesítenie kellene, a mivel az 
emberek hozzáfordulnak, hát olyan lenne mint 
az az apa, a ki gyermekeinek minden szeszé¬ 
lyét teljesíti. 

— Úgy beszélsz, édes fiacskám, akárcsak egy 
pap. Fogadni mernék, hogy a kártyázást is 
halálos véteknek tekinted! 

És valóban így is volt, de hogy ne tartsák 
holmi buta tökfilkónak, Predu Mária Dejana 
mégis kártyázott - - és nyert. A tétet később 
föl is emelték. És Áldó Brúnó is nagyobb ked¬ 
vet kapott a kártyázáshoz, mert ő is nyert 
olykor-olykor. 

Kártyázás közben megint szóba került Se¬ 
bastiana éa a mikor Áldó Brúnó elismételte 
azt, a mit a régi munkafel ügy élőtől hallott, 
hogy ugyanis Maestra Sajú, a lány anyja, föl¬ 
jelentéssel fenyeget mindenkit, a ki el akarja 

TONKINGI SZÉPSÉGEK. 

TONKINGI FIÚ. 

csábítani a lányát, Lorenzo megint fölkacza-
gott gúnyosan. 

- No, miért nevetsz? Hiszen te is jól tudod 
ezt. Vagy talán te más valamit is tudsz még? — 
szorongatta Áldó Brúnó. 

- Én? Semmit se tudok. Csak nevettem, 
mert épen kedvem tartotta. 

De a munkafelügyelő most szokatlan izga¬ 
tottsággal védelmezni kezdte Maestra Sajut, 
Si'bastianát és Marielénút. 

- Ti hamar készen vagytok arra, hogy meg¬ 
vessetek óa meggyanúsítsatok valakit. Marie-
Iniíi például a ti szemetekben nem egyéb, mint 
egy bukott nő. Az én szememben azonban sok¬ 
kal tisztességesebb és sokkalta inkább becsü-
lésro méltó, mint akárhány törvényes feleség, 
l'-ííyült él egy derék, becsületes emberrel, dol¬ 
gozik és senkinek sem okoz bajt. Hát ösmer-
jük-e mi nzokat a körülményeket,1 a melyek 
nrra ki'nyfixcritutb'k, hogy összeálljon Perroval? 
És aztán, én szerintem, ő boldog is. Talán az 
ő egész élete nem egyéb, mint áldozat. . . 

Predu Mária Dejana nem felelt. De a mikor 
lefeküdt az egyik kunyhóban, a melyet a tosz-
káni szénégetők elhagytak, hálát adott az Is¬ 
tennek, hogy olyan derék és szeretetre méltó 
társakat találhatott itt, mint a milyen Áldó 
Brúnó és Lorenzo. Voltak pillanatai, a mikor 
tökéletesen boldognak érezte magát. Tehát van¬ 
nak még derék, becsületes emberek, a kik az 
elbukottakkal, az elesettekkel részvétet érez¬ 
nek; emberek, a kik jóindulattal és szeretettel 
vannak iránta és úgy bánnak vele, mint a ma¬ 
gukhoz hasonlóval. Nem esett tehát kétségbe 
és nem kételkedett Isten könyörületességében 
sem; úgy érezte, hogy az Úr szeme belelát 
most az ő szivébe, az Úr szeme, a kinek tekin¬ 
tete áthatol az emberi lélek sötét indulatain is, 
mint a csillagok fénye, a mely ott ragyog a 
kunyhó lombjai fölött. 

És elaludt, lelkében tiszta szándékoktól el¬ 
telten, mialatt úgy beszélt magához, mint egy 
barátjához, a kit hosszú idők multán csak most 
láthatott viszont: 

- Dolgozni fogsz, Predu Mária Dejana, ván¬ 
dorolni fogsz erdőről-erdőre, a míg csak erőd¬ 
től telik. Mindig csak így fogsz élni, egy vis¬ 
kóban, mint a hogy a remeték élnek. És a mi¬ 
kor majd megöregszel, az Úr reád fog emlé¬ 
kezni : nem emlékezett-e Éliásra is a siva¬ 
tagban ? 

De másnap reggel, épen a hogy munkához 
látott, megpillantotta Antonio Morot, a ki ló¬ 
háton haladt el mellette. Első mozdulata az 
volt, hogy leeresztette a szekerezéjét és el akart 
rejtőzni, mintha szégyelte volna, hogy barátja 
meglátja őt ennél a munkánál. De azután el¬ 
kiáltotta magát: 

- Hó! Antonio Moro, meg se látsz már en¬ 
gem ? — és a mikor a barátja úgy tett, mintha 
semmit se hallott volna, utána futott és tap¬ 
solni kezdett, hogy megállásra birja. 

ÖNTÖZŐ BERENDEZÉS KÉZI ERŐRE. VIZEMELŐ KEREKEK. 

T O N K I N G I K É P E K . — A franczia idegen légióban szolgáló magyar katona fölvételei. 
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Antonio Moro megállította a lovát és kissé 
kihajolt a nyeregből. 

— Nos, Gerusalé, izlik neked ez a friss erdei 
levegő ? 

- Nagyon. Nagyszerűen aludtam egész éjjel. 
— Látszik, hogy a kéregháncsolásra vagy 

hivatva! 
Predu Mária Dejana sóhajtott ós a barátjá¬ 

nak gúnyos hangját utánozva mondta : 
- Türelem! Nem mindenki élhet úgy a jö¬ 

vedelméből, mint te! 
— Te semmiházi! Legalább hallgas, ha nincs 

pénzed, hogy lizess nekem. Engedj az utamra! 
- De hová mégy most, ebben az időben? 

— Az erdőmben voltam és most oda me¬ 
gyek, a hová épen a kedvem tartja. 

Predu Mária Dejana mosolygott, mert tudta 
hogy az erdőcske sohasem volt az ő egykori 
fegyencz-társáé. Aztán szinte irigykedő tekin¬ 
tettel követte barátjának a nyeregben rengő-
ringó alakját, a kit tüzes és elszánt lovacskája 
oda vihet, a hová épen lovasának kedve akarja. 

- Ez, ez sohasem tudnó magát erre rá¬ 
szánni ! Inkább fölakasztaná magát — gon¬ 
dolta magában, a mikor visszatért a munkájá¬ 
hoz. És most úgy rémlett neki, mintha nehe¬ 
zebb lett volna kezében a szekercze és arcza 
ismét fölvette a rendes szomorú és kedvetlen 
kifejezést. 

Eöviddel ezután a vállalkozó és a munka¬ 
felügyelő haladt el arra és az előbbi néhány 
kérdést intézett Predu Mária Dejanához a szülő¬ 
földjére, az ottani erdőbirtokosok erdeire nézve 
és végre megkérdezte, hogy ösmeri-e Antonio 
Mária Moro nagyanyját. 

- Ösmerem az unokáját, a ki épen az imént 
ment el itt, az erdejéből hazajövet. 

— Hogyan, hát az az erdő az övé? 
— 0 legalább azt mondta. 

- Nem hiszem — felelte Perro. - - Ha az 
övé volna nem lenne olyan viszonyok között a 
melyekben most van. Ez nem holmi tudatlan 
tacskó. 

- Igaz — erősítette meg Áldó Brúnó. — Ez 
az erdőcske tudatlan, buta emberek kezében 
van. A fák túlságosan sűrűn állanak egymás 
mellett és emiatt nem növekednek és elhalnak 
kihasználatlanul. (Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Gróf Csáky Albin. Csudáky Bertalan egy me¬ 

leg és lendületes hangú kis könyvben megírta 
gróf Csáku Albin gazdag, kultúrpolitikánk törtene¬ 
tében korszakosán jelentős életének törtenetet. 
A díszesen kiállított könyvecske, a melyet grót 
Csáky Albin Telkesy Valéria festményéről fölvett 
arczképe is ékesít, nem száraz életrajzi adatgyűj¬ 
temény, hanem beható és lelkes méltatása is e 
kiválóan nemes egyéniségű és emelkedett törek-
vésű politikus munkásságának. Csudáky Bertalan 
könyve mindén esetre a nemzeti kegyelet adósságát 
törleszti és ez már elismerésreméltó érdeme a 
munkájának. 

Hitelintézeteink. Hatalmas, négyszáz nagy ol¬ 
dalas albumformájú könyv, benne végtelen tö¬ 
mege a szigorú rendbe sorakoztatott számoszlopok¬ 
nak : ez a Magyar Statisztikai Közlemények leg¬ 
újabb kötete. A mit a súlyos munka a numeru¬ 
sok nyelvén elmond a magyar birodalom összes 
hitelintézeteinek története 1894-től 1909-ig: mond¬ 
hatjuk azt is, hogy a nemzeti vagyon fejlődésének 
históriája a másfél évtizedben. E fejlődés történe¬ 
tének utolsó ismertetése tizenöt évvel ezelőtt je¬ 
lent meg : ehhez csatlakozik óriási módon megnö¬ 
vekedett anyaggal az új kötet, a melyet T»rmay 
Béla miniszteri segédtitkár szerkesztett dr. Fellner 
Frigyes értékes közreműködésével. Egy ilyen munka 
megalkotása rengeteg buzgóságot követel az adat¬ 
szerzésben, nagyszerű .áttekintő; képességet és lelki¬ 
ismeretességet a roppant anyagtömeg csoportosítá¬ 
sában és rendezésében. Erről a buzgóságról, tudás¬ 
ról és lelkiismeretességről csak a föltótlen elisme¬ 
rés hangján" szólhatunk. Hitelügyünk másfélévti¬ 
zedes története egy bámulatos fejlődés képét adja, 
a melynek adatai rendkívül értékes anyagot szol¬ 
gáltatnak minden közgazdásznak, ideológusnak, 
politikusnak, a kit a nemzeti fejlődés e mórhetet¬ 
lenül fontos elemének megismerésére hajlandóság 
ösztönöz vagy hivatás kötelez. A könyvet, a mely¬ 
nek 6 korona az ára Vargha Gyula miniszteri ta¬ 
nácsos, a statisztikai hivatal igazgatója látta el 
előszóval. A rendkívül érdekes általános jelentéit 
Tormay Béla irta. 

Az Akadémia kiadványai. A Magyar Tudomá¬ 
nyos Akadémia kiadásában újabban megjelentek : 
Nagy Péter czár és II. Rákóczi Ferencz szövet¬ 
sége 1707-ben. Márki Sándor székfoglaló érteke¬ 
zése ; ára 2 korona. — Az emberiség első Írott 
szabadságlevele, Irta dr. Kmotkó .Mihály; ára 

l korona 50 fillér. — Magyarország csikós egerei 
Irta dr. Méhely Lajos; ára 3 korona. 

A «J6 Pajtás*, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, szeptember 21-ikj 
számába Ábrányi Emil és Endru'di Béla írtak ver¬ 
set, Sebők Zsigmond ós Rákosi Viktor regényt 
Szabóné Nogáll Janka elbeszélést, Vái-adi Antal 
emlékezést Eötvös Józsefről, Famgó Jenő mesét 
és Zsiga bácsi mókát. Eejtvények és szerkesztői 
üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát 
A "Jó Prt/í(is»-t a Franklin-Társulat adja ki, előfi¬ 
zetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 
5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám ára 
20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadó¬ 
hivatal (IV. kér. Egyetem-utcza 4.). 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Dr. PACHINOEB 

ALAJOS, a temesvári kegyestanítórendi társház má-
sodfönöke, volt kolozsvári egyet. m.-tanár 68 éves ko¬ 
rában Temesvárott. — Hernádvécsei VÉCSEY ISTVÁN 
magyar királyi posta- ós távíró igazgatósági titkár, 
66 éves korában Budapesten. - - Esztelneki és 
szentlélek! Bitó GYOLA 64 éves korában Budapes¬ 
ten. — Dr. KUSZKA MIKLÓS királyi kúrái bíró 55 
éves korában Pestszentlőrinczen. —'Dr. MOLETZ 
LAJOS ügyvéd, Csongrád vármegye tiszteletbeli fő¬ 
ügyésze, törvényh. biz. tag. Csongrád község ügyé¬ 
sze, 40 éves korában Csongrádon. — SCHÁVBL KÁ-
BOLY nyűg. kir. járásbiró, köz- és váltó-ügyvéd 78 
éves korában Debreczenben. — SZILÁGYI ÁGOSTON 
GÁBOR áldozópap 25 éves korában. Budapesten. -
Dr. Galánthai FEKETE PÁL belügyminiszteri titkár, 
Budapesten. — GABAI FBBEKCZ ÁBMIN, Garai Ig-
nácz ós neje, Byk Antónia 5 éves fia Budapesten. 

Özv. fájkürthi és koltai KÜBTHY ANTALNÉ szül. 
beniczei ós micsinyei Beniczky Erzsébet 86 éves 
korában Budapesten. - - Nagylónyai ós vásáros-
naményi LÓMYAY JOHANNA alapítványi hölgy, 77 
éves korában Kematenben. — ZÓBBL GYÜLÁNÉ szül. 
Meese Emília, 71 éves korában Budapesten. --Vár-
bogyai BOGYAY IDA, 63 éves korában Kötcsén. -
LÁSZLÓ ANTALNÉ szül. Eosenberg Mariska, Kabos 
Ede hirlapiró testvére Budapesten. — FÜLEP 
GYÓRGINÉ szül. Sándor Eóza, 59 éves korában 
Nagybecskereken. — NÁDASDY ALADÁBNÉ szül. Kro-
setz Janka 43 éves korában Tófej-Hencsón. -
Dr. KÖRŐSY LÁSZLÓKÉ Kondől Júlia 42 éves korá¬ 
ban Dömösön. — KÁR JÓZSEFNÉ, 63 éves korában 
Sopronban. 

f , mentesen 
Selymet házhoz! Kérjenek minta' a ml újdonságainkból fekete, l 

fehér, vagy színedben: crépon, faconnés, chlnés, l 
ottoman, messalin stb. moussellne 120-cm.szélet,! 
méterje K. 1.20-tól kezdve, bársony ruháknak, l 
és blúzoknak, plQs, kábátoknak és Köpenyeknek, l 

valamint blúzok varratlan és ruhák valódi s vaj ez il 
hímzéssel batist, -gyapjú, és selyemben. 

Hí csakis kezeskedett szolid selyemszö¬ 
vetet árulunk, közvetlenül magánvevöknek, pista¬ 

költség, és vámmentesen a házhoz. (Uupla levélbélyeg.) 
Schweizer és Társa, Luzern U 24(Stájcz) 

Modern művészi 
JaKberendezéseK 

u. m. háló-.tbédlő-, úri szalon berendezések 
• legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig 

Patyi Testvérek 
bútoráruházában, Budapest, 
VI11. kér., Rákóczi-út 7. sz. 

Van-e homokja? 
ha igen, akkor keretje ozementtel és ke 

aziteen fsUitéglákat, fedöcserepetet, 
ttrtömböket, padló- é* jardalapokat, 
csöveket, lépcsőfokokat, oszlopokat 
stb. belőle. — Szállítjuk a> ösues gépe¬ 
ket tű formákat eien jöveielmeső 

iparagboi. 

Dr. Gaspary & Co. gépgyára 
Markranstádt , Ldpdg mellett 

Kérjük gyárunkat meglátogatni. 
0 8 . iiámn árjegyzék ingyen. 

kiváló bor- és 
litMumos 

gyógyforrás 
vese- is hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
Iélegz6si szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

CPUIIITCC ÁPHOT Szinye-LipócziSalvatorforrás-vállalat, 
bLHULI t b AÜÜb l RudaJst. V.. Rndolf-rakoart í 

Kapható asványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

Előnyei utol¬ 
érhetetlenek 

Roskatag volt valamikor 
Az öregeknek lépte: 
Öreg ember a fiatalt 
Nagy irigyen nézte. 
Ma megjön a megváltója 
Roskatag járásnak, 
Fiatalok és öregek 
Az új Berson gummisarkon 
Ruganyosán járnak. 

, 
•yen, „.asuson l i s s z a határozottan - B e r s o n m i í v u d a p e " VIL 

Magyar structollipar. 

Guttmann Antal 
tructoll-

kócsag 
raktára 
most: 

(fii-
emelet. IV., Bécsi-utcai. 

Dús választék! Telefon 91-13-

iTechniKumMittweidal 
Igazgató? A. Holz t , tanir. Szisz kirá lyság. 

Magasabb műszaki tanintézet; az elcktro- és gép-tochnika toren. 
Külön osztóly: méruíkők, technikusok és művezetők részére. 

— Elektrotechnikai és gépészeti-laborat. Tanulogyári mOhelyek. p 
Legrégibb és leglátogatottabb mtozct. 

Prugramm stb. díjtalanul a titkárság által. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
•Mr*«*Mi 

Aranyérem, Wien 1912. 

IDEGGYONGE FÉRFIAK 
elgyöiigült erejüknek visszatérését elősegítik az 
EVATON-TABLETTÁK 
által. Kérje az orvosi véleménygyüjteményt Minta 
K 4.20, Va karton K 10.; egész kartón K iá után¬ 
véttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében: 
irkus Apótheke, Wien, Hanptstrasse 130 
Fölerakat: Hunnia-gyógyszertár Budapett, VII. «W-. 
Erziébet-körút 56. u . — Dr. Flesch Emil gyógyszer¬ 
tára, Győr. — Kapható minden gyógyszertarban 

St.Ha 

EGYVELEG. 
* íüdó'veí lélegző hal. A newyorki Múzeum 

of National History olyan halat kapott ajándékba, 
a mely halomra dönti minden eddigi fogalmain¬ 
kat a halnak lényeges tulajdonságairól, a melyek 
közt legfőbb az, hogy a vízben él és kopoltyúkkal 
lélegzik. A szóban forgó halat, a melyet már el 
is neveztek «tüdős halnak,» a szenegambiai mo¬ 
csarak közt (Nyugatafrika) fogták és Amerikába 
való szállításához nem kellett akvárium, sőt egy 
csepp víz sem, a mennyiben beletették egy rakás 
iszapba, a mely már egy nap múlva keményre 
száradt rajta. Mindössze néhány nyílást hagytak 
az iszapban, a hal szája körül, hogy levegő jusson 
hozzá, a melyet a különös állat szabályos lélek-
zetvételekkel szív be és fuj ki magából. A mikor 
megérkezett a newyorki múzeumba, a kemény 
iszapot nagy gonddal kellett róla leáztatni, nehogy 
az állatot megsértsék. A tüdős hal mintegy fólmé-
ter hosszú, angolna alakú, bajusza van, mint a 
harcsának, szine zöldesbarna, a hasán fehéres. 
Édesvízi hal, a mely csupán az afrikai mocsaras 
vidékeken él. A vízben kopoltyúit használja, ha 
azonban a mocsár kiszárad, akkor a tüdeje kezd 
működni és megél víz nélkül 7—8 hónapig, sőt 
egy évig is. A múzeum igazgatója, Bashford Dean 
tanár a tüdős halat a repülő halak osztályában 
helyezte el. 

* Magyarország vastermelése jelenleg mintegy 
másfélmillió tonna évenkint. Összes vasbányáink 
remélhető vasérczét 70 millió tonnára lehet be¬ 
csülni, Magyarország tehát legföllebb 50 évig bá¬ 
nyászhat vasat. 

* Magyarország legnagyobb sóbányája nem 
Máramarosmegyében Eónaszék, vagy Sugatag, ha¬ 
nem Erdélyben Marosújvár. Itt a kősótömeg hossza 
egy kilométer, szélessége 600 méter, mélysége pe¬ 
dig ismeretlen. 

Heveny és krónikus bélbajoknál 
ngy gyermekeknél, mint felnőtteknél a «Kufeke» 
mint könnyen emészthető és az emésztést szabályozó 
táplálkozás már évtizedek óta kitűnően bevált, mert 
a testnek annyira szükséges tápanyagokat a bél és 
gyomor izgatása nélkül közvetíti. 

M a g y a r s t r u c z l o l l i p a r . Az ismert nevű Gutt¬ 
mann Antal ozég strucztoll és kócsag raktára most 
Bécsi-utcza 1. sz. alatt van az első emeleten, a hol a 
czég jó hírnevének megfelelő modern berendezésű új, 
világos termek fogadják a belépő vevőt, akinek dús 
választékú raktár áll ott rendelkezésére. 

1GOO a u g u s z t u s 9-én dr. Jessen Strassburg-
ból, Piriében értekezést tartott a foKak ápolásának 
fontosságáról Többek között kijelentette: .Fogaknak 
rationális ápolása a legjobb megakadályozója a beteg¬ 
ségeknek és igen fontos, hoey ezt a tényt, ameny-
nyire lehetséges, tudomásukra is adjnk. Egészséges 
fogak első feltételei annak, hogy a gyomrot jó álla¬ 
potban tarthassuk, mert azáltal, hogy ételeinket jól 
megemésztjük, egészségünket fsntarthassuk, avagy 
helyreállíthassuk!. A fogak tisztítására és jókarban 
tartására a legjobb szernek a Sarg-féle Kalodoot 
ajánljuk, mely hála gyógyító tulajdonságának, a tár¬ 
sadalom minden rétegében nélkülözhetetlen toillett-
czikknak bizonyult. 

SAKKJÁTÉK. 
2867. számú feladvány Herland Sámueltől, Bukarest. 

SÖTÉT. 

Möller Nándor (Stombathely). — Hoflbauer Antal 
vár). — 8zab6 Jinos (Bakcmy-StentUttlA). — A • OySri 
8akk-Wrt. — Székely J»nö. — Méné; Jóméi (QySr). -
A • Zborói Tdrtatkört. — A tKaloetai Katholikvi Kört. — 
VeöreŐB Hikl6« (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodtdi-
ujlak). — A iDunaföldvdri EgyenWiéfi kört (Dunaföldvár). 
Bareea Mihály (Biharudvari). — Caolnoki Latrán (Hajdú-
hadháza). — A tLribiai Oatdaidgi Kaisinót (Leibici). — 
Luatyik János él Szivak Janót (Albtrti-Ina). — tCtmgeri 
Kaiiinói (Cteuger). — Király Mihály (Zenta). — Kuni 
Bezao (Temetrékdt). — Budai Sakkotó Tántuáa (Budapett). — 
Patkó Imié (Talpai). 

Szerkesztői üzenetek. 
P. K. A képtalányok megfejtői között csak kará¬ 

csonykor sorsolunk ki könyvekot. 
A feledés kikötője felé. örök szent messzeségek. 

A mit legutóbb mondtunk, az most is ál l : utánérzé¬ 
sek, egyes költők és irodalmi konvencziók utánérzései. 

Búcsúm. Az ilyen vers inkább magán-szórakozásra 
való, mint arra, hogy a nyilvánosság elé jusson. 

Művész-szerelem. Nem mond sommi újat és nem 
revelál olynn egyéniséget, a kivel érdemes volna a 
nyilvánosság előtt kísérletezni. 

Halk órák. Education sentimentale, stb. Nagyon 
mondvacsioáltan beszél, azt som lehet mindig kitudni, 
mit akar mondani. 

A bányából. Sajátságos keveréke Schiller Glocke-ja 
és némely modern stílusok hatásának, — nincs benne 
sem elég erő, Bem elég mélység, hogy a fölvett nagy 
témát meg is tudja oldani. 

Világos indái és a harmadik lépésre mattot ad. KÉPTALÁNY. 

A 2863. szánra feladvány megfejtése Weilbaoh O.-től. 
Világot, a. Sötét. 

l ..... _ ___ Hf6xe8 
2. H d * - c 6 stb. 

c. 
1. — ___ ___ Kd3»d4 
2. Vh5— e5 f stb. 

Világos. Sötét. 
1. Vh8-h5 ! Hf6xh5 
2. Hd4— c2 stb. 

b. 
1. . „ Kd3— c3 
2. Vh5xb5 stb. 

d. 
\. ... . . ... HÍ6-g4 
2. Vh5xb5 f stb. 

Helyeién fejtettek megi Merényi Lajos. — Gelst 
József és Stark Vilmos. — A tBudapetti Sakk-kört. — 
A tBudapetti I1L kér. Sakk-kört. — Lndányi AntaL — 
Wysohogrod PáL — Beér Mór. — Gottléb István (Budapírt) 
Németh Péter (Oiongor). — Kintaig Bobért (Fokért). -

A (Vasárnapi Új sági 34-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Ne mondja magát boldog¬ 
talannak a*, ki még könynyet hullathat veszte¬ 
ségén. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pá l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., VArmegye-n. 11. 

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

ELKÁN 
GYULR 
SZŰCS, 
szőrmcnagyárúháza 

Kérjen 
divatlapot 

Budapest, 
Kizárólag Károly-Körút 19. 

»*- CSAK K 180 -~ Mik i i /mm 
Legújabb féayképezó-késznlék III ÍN IH l U H 

Kezelőknek is alkalmas, elegáns és preciz 
kivitel. Képnagysng 4:4 cm. teljes fel¬ 
szereléssel. Mintakép és pontos oktnlás 
felv. telekre és képelöhivá?-okra összesen 
csak K 1'8O. Kedvelt fényképexög-ép 
•Elioto- achromalikus objektívvel. Kép¬ 
nagyság 4Vj:6cm. mattüveggel.duplaka/et-
tával,oktatással és teljes felszerelesNelősB*-
8én csak K 3 9O. Beszerezhető utánvéttel 
Photoexport Schachter leop., 

Wien XVI379. Lerchenfeldergfirtel lír. 5. 

KÉZIMUNKÁK LEGOLCSÓBBAN 

BUDflPEST VH.KIRW 
KÉPES JRJ16YZÍK VIDÍKK 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

BBKOMAHS k CO. gyártmánya TETSCK^-H a. E. 
elérhetetlen hatású szeplök eltávolítására és neiku 
lözhetetlen szer arcz- és borápolásra, mit számtalan 
elismerolevéllel bizonyithtttnnk. Gyógytárakban. dro¬ 
gériákban, illatazer és fodrász üzletekben 80 öllérért 
kapható. Szintngy páratlan hatásn nfii kézápolásra 
a Bergmann iliánéra• liliomkrémje, mely tabnsnkbca 

7 fillérért mindenütt kapható. 
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A Magyar Királyi Államvasutak nyári menetrendje. 
nfliplött II Délután I»IHAII í Délattn Deieiou u _ ^ 

A vonalok indulása Budapest keleti p.-u.-ról. 
Érvényes 1«J13 május hó 1-tól. 

A vonatok érkezése Budapest keleti p.-u.-ra. 
; Érvényes 1913 május hó 1-től. 
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bezárólag szeptember 15-ig közlekedik. 
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Szalmar-Németi, Brassó 
Wien 
Galánta 
Bukarest, Báziás 
Czegléd, Szolnok 
Lajosmizse, Kecskemét 
Rákospalota-Újpest 
Szob 
Bakospalota-Ujpnt 
Szeged 
Wien 
Szob 
Rákospalota-Újpest 
Párkány-Nána 
Vecsés 
Nagymaros 
Monor, Ocsa 
Esztergom 
Czegléd, Szolnok 
Pozsony, Zsolna, Berlin 
Párkány-Nána 
Czegléd 
Rákospalota-Újpest 
Vácz 
Czegléd 
Lajosmizse 
Párkány-Nána 
Bukarest, Báziás 
Ounakeszi-Alag 
Zsolna, Berlin 
Wien, Paris 
Bukarest, Stanislau 
Dunakcszi-Alag 
Szeged. Báziás. Bukarest 
Mnros-Vasdrhdy 
Kiskunfélcg}'tiáza,SzcgiH 
Esztergom 
Bclgnkl, Konstantin:! poh 

Nagymaros 
Bukarest, Konstanti¬ 

nápoly 

'> Érkezik liiideu kedden, szerdán, 
, pénlckci cs vasárnapon. 

* Érkezik n inden hétfőn, csütörtökön 
és szombaton. 

•) Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl 
közlekedik. 

') Vasár- és ünnepnapokon közlekedik. 
•) Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl 

bezárólag szeptember 15-lg közlekedik. 

165 
137 
703 
167 
505 
103 

4111 
169 
171 

6503 
173 
713 
139 

4113 
175 
121 
115 

1403 
177 
707 
105 
107 
711 
179 
731 
141") 

4117') 
143 
131 
ion 
72'J') 

4\ty) 
B503 

181 
500 

1405 
4115 

1835) 
143 

G513 
117 
717 
101 
185 
123 

[2BO 
130 
1 " 
145 
J 50 
300 
2 oá 
24O 
300 
340 
350 
405 
410 
505 
515 
555 
6Í2 
022 
622 
622 
622 
710 
745 
822 
82S 
8Í2 
8Í2 
Sil! 
82£ 
92a 
9U2 
93á 
9á2 
92^ 
Í)12 
()45 

1022 
.oia 
in^s 
Il)á2 
1(122 

1122 
1125 
11Í5 
11 S2 

Szv. 
» 

Qyv. 
Szv. 
Gyv. 

3zv. 
• 

• 

» 

» 

K 

» 

• 

m 
• 

G^v. 
Szv. 
Gyv. 

* 

SÍT. 
• 

V 

V 

Gyv. 
Szv. 

üyv 

Szv. 

• 

» 

k."o 
eiv. 
Szv. 

Rákospalota-Újpest 
Nagymaros 
Bukarest, Bá7,iás 
Rákospalota-Újpest 
ÍTövis, Kolozsvár, 
[Szatmár-Németi 
Paris, Wien 
Esztergom 
Dunakeszi-Alqg 
Rákospalota-Uj pest 
Kecskemét, Lnjosmizse 
Rákos palota-Új pest 
Temesvár-Józsefváros 
Nagymaros 
Esztergom 
Bálíosnalola-Ujpcst 
Érsekújvár 
Wien, Berlin 
Berlin, /sóin:) 
Rákospalota-Újpest 
Orsóvá, Báziás 
Wien 
Wien 
Báziás, TcmejvoT 
Rákospalota- Újpest 
VCCM'-S 
Nagymaros 
Piliscs:il>a 
Nagymaros 
Pnrkany-Nána 
Wien 
Czcglód 
Pi.iscsaba 
Kecskemét, Ijijosmizse 
Dunakcs/i-Alag 
Sr^-.sviir. Slanislau 
Berlin, Zsolna 
Ks/lergoin 
Vácz 
Nagj-ttiaros 
Oesa 
\Vicn 
Temesvár, Báziás 

{Lomlon. Oslcnde, 
Paris, Wien 
Dunakeszi-Alag 
Érsekújvár 

A vonatok indulása Buda-Császárfürdőről. A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe. 
4002 
4004 

5£S 
8 " 

Szv. 
9 

bsztergom 
Eszlrrgom 

4006 
4040*1 
4010 
4012 
41116 

12 ii 
p 57 
211 
(i=2 

1IÍÜ 

Szv. 
V 

» 

• 

to 

Esztergom 
Pilisem ba 
Esztergom 
Dorog 
F.sztergom 

4001 
400i 
41107 
4009 

522' Szv. 
7 1 S . 
8 2 ° . 

LÜO* . 

Dorog 
l'^sztergom 
Esztergom 
Esztergom 

•1011 
4013 
4017') 
40J9") 
4015 

2io 
520 
Síi 
921 

I02Z 

Szv. 

m 
m 
m 

Esztergom 
Esztergom 
Piliscsaba 
Piliscsaba 
Eszterirnm 
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Viszonteladóknak! 

Modern gáz- és villamos-

CSILLÁROK, 
, FŰTŐK, 

* VASALOK. 
Gáz- és villamos izzótestek. 
Gazolin- és acetylen czikkek. 

Tekintse mg niiutaíermeinket 
Általános Gázizzófény r.-t. 
Budapest, VII., Vörösmarty-iitcza 5. szí 
Teleion: József 16—14., 16--15., 39—42. 

QRflMMOFON 

ésigrammofonlemez 
óriási választékban. 

Készpénzfizetés ellenében 
(fyári áron és mintegy 15% 
arfelemeléssel csekély ha r t 

részletfizetésre ! ! 
Eredeti «Angyal» védjegyű 

grammofonok lerakata. 

t. ELEK és TÁRSA r 
BUDAPEST. 

Irodák V., BAlvány-u. 18. 
üzlet VI., Andrássy-nt 1. 
legújabb kimerítő gramntofon és 
Umezárjegyzék Ingyen és bérm. 

Automatikus 
tömeg-fogó. 

Patkányoknak 4.— kor., ege¬ 
reknek 2.4O kor. Kgy éjjelen 
át minden felügyelet nélkül 50 
darabot is fog. Szimatot nem 
hagynak halra és önműködően 
állunk fel. Sváb-fogó, •gye¬ 
dül! a maga nemeben. 11)00 
sváb-bogarat fog egy éjjelen át, 
ára 2.40 kor. Mindenütt nagy 
siker. Szétküldés utánvéttellel 
Franz Humann, Wien, II., 
Aloisg-asse 3/43. Számtalan 
elismerő levél. Értéktelen után¬ 
zatoktól óvakodjunk. A cs. és 
királvi élelmezési raktárakban 
használatban. — Telefon 23446. 

INGYEN és bérmentve 
kérheti most megjelent nagy képes árjegyzé¬ 
künket , melynek alapján m i n d e n n e m ű szük¬ 
ségletét, u. m. : frnykrpezn-krmülrkrk, látetö-
mk, bőráruk, uteaáai ciikkt<t, vadát*- e» ön-
védelmi feffyefrekr gramofonok, hn 
fehernemüek, fhina^twtt áruk stb.stb. kf'nycl-
met litttftl fttlftettk mellett beszerezhetők. 

Kizái'ólat/ elsőranyu áruk! 

iHiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiiiiiiii 
chininczukorkája Rozsnyay 

Mátyás 

hiszen mín 
denki tudja 
már. hogy a 

CIPŐKRÉM 
Minősége kitűnő 

puhit, tisztit. 
fényesit. 

Gyártja HERCZEGésGEIGER 
csász.cs kir. udvari szállító Budapest.. 

KAPHATÓ MINDENÜTT. 

ításra 3— S 
ová vihető 

100 gyertyafény erős, óránkénti világí 
fillérbe kerül, nincs kanócza, bárhov v e 
és semmi töríllminjek között fel nem robbtnlitL 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül 

Wiktorin és Társa Bpest, 
TOL kerület, BaroM-ntcxa L 

Árjegyzék Ingyen és bérmtntve. 

- íztelen 
chinínböl 

Többszörösen kitűnt. 
1869-i.en a magyar or¬ 
vosok és természetvizB-
gálók uume vándor¬ 
gyűlésén negyven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű!! 
Legjobb szer láz, váltó-
láz, malária ellen, kü¬ 
lönösen gyermekeknek 
a kik keserű ehinin 
bevenni nem képesek. 
Valódi, ha minden egyes 
piros tsomagolúpapirosoq 
Kozsnyay Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertár* 

Arad, Szabadság-tér 8. 

M 
Margit-szappan 

70 fillér. 

Margit - pouder 
1 K 20 fill. 

ARGIT-
CRÉME 
a (Brangu hölgyek kedvencz szépítő szere, az 
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása 
szerencséi összeállításában rejlik, a bőr azon¬ 
nal felveszi é s kiváló hatása m á r pár óra le¬ 
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-eremet 
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegy¬ 

csak il , 
gyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak ilyen 
készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsir-
talan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬ 
földön általános feltűnést keltett Ára l kor. 

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

Országos háziipari 
kiállításon arany¬ 
éremmel kitUntetvt. 

Intézeti ^ 
fehérneműket 
( l eánykák és fiuk részére) e l i i rá* szerint! ki- inoyenéjtórmentve 
vitelben, -rendeléjszerüen- e lkészí tve szállít a • 

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 88, 
Külön Ezélküldési osztály : szepességi vászon, asztalneműik, 
ágytoll és egyneműek részire. Paptan- és matraczgyártás. 
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MÍG eddig a régi bőr-
betegségek, a legkü¬ 

lönbözőbb súlyos ideg¬ 
bajok, a sápkór, a női 
arczot eléktelenitő pat¬ 
tanások s a női nemi 
szervek fotyáisnl kom¬ 
binált hurntoir megbe¬ 
tegedéseinek kezelésé¬ 
nél csekélv értékű ide¬ 
gen vizekre voltunk 
utalva addig ujabban a 

P 
aradi-

vízben vas tar ta lommal 
oly kincsünk van, mely 
minden eddigi arsen-
savas víznél iRoncegno 
Levicoj hatásosabb, és 

könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬ 
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztok 
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá¬ 
rólagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk) 
paráili árseh vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes 
postaállomásaira 6 K 5O f.-ert bérm szállít a főraktár 

és. és klr. ydv. szál¬ 
lító BUDAPESTEN. 

Kapható minden gyógy tárban és megbízható füaierkereskedésben. 

ÉDESKÜTY L, 

MINDENKINEK 
I p A r férfi- vagy női chvr. 

magas fnzos bőrczipn 
csat _ _ _ _ K 5-50 

Az első kicsi keresztény czipökivitel 
áruház, hogy czégét mindenütt meg¬ 
ismertesse elhatározta, hogy 3 0 , 0 0 0 
p á r chvr. magas (iizős borczipőt mo-
deru fazonban, jó börtalppal, mellékelt 
ábrt szerint 1 pár férfi vagy női 
chvp. magas fűzős bőrczipő munka-
dija ellenében ragyis cssk 5.50 K-ért 
eladni. A t. rendelők a rzipővel löltétle-
niil meg lesznek elégedve és megvagyok arról győződve, hogy mindenki 
állandó vnvő marad és hogy ismerősei körében czégemet ajánlani fogja. 
Rendeléseknél elegendő < szám megadási, vagy mérték cm.-ekben. 
Szétküldés utánvéttel íz Első keresztény czipőkiviteli ház által, 

Jövenúöltesse meg élet¬ 
történetét ezen ember által? 
Csodás tudását, az emberi életbe líltásAt a távol¬ 
ból mindazok megcsodáljak, akik irnak neki. 

Ezer és ezer ember kérte már 
tanácsát az élet mindenféle fázi¬ 
saiban. Megmondja kiváló képessé¬ 
geit, megmutatja, hol kínálkozik Ön¬ 
nek eredmény, ki barátja, ki ellen¬ 
sége, élete járée rossz fordulópontjait. 

Az ő leírása, az elmúlt, jelen¬ 
legi és a lövő eseményeiről meg 
fogják Önt lepni, hasznára lesz Ön¬ 
nek. Mindaz, ami neki ehhez 
sziikség-cs, egyedül az Ön neve 
(sajátkezű aláírásában), születési dá¬ 
tum és nemének megjelölése. Pénz 
nem szükséges. Hivatkozzon egy¬ 
szerűen lapunkra és kérjen egy 
olvasópróbát ingyen. 

Stahlmann Pál úr, egy tapasztalt német asztrológus, Uber-
Jiiewsadern-ból mondja : 

<A horoszkóp, melyet Roxroy tanár úr nekem felállított, teljesen 
megfelel az igazságnak. Alapos, teljesen sikerült munka. M i n t á n 
magam is a sz t ro lógus vagyok, c s i l l agásza t i számí¬ 
tásait és adatait pontosan ntánavizsgáltam és azt ta-
tultam, hogy munkája minden részletében perfekt, 6 maga pedig ezen 
(adományban telje-én avatott. Roxroy tanár úr egy igán emberbarát, 
mindenkinek idénybe kellene venni szolgálatait, mert ezáltal rei.d-
kivül sok előnvt szerezhet magának.i 

Dlanqnel bárónő, egyik legtalenlumosabb párisi nő, a követke¬ 
zőket mondja : 

(Köszönetet mondok Önnek alapos jövendőmondásáért, mely 
csakugyan rendkívül pontot. Én mar különböző asztrológusokhoz 
fordultain, de egyetlen egjtöl sem sikerült oly igaz és teljesen meg¬ 
elégedésemre szolgáló választ nyernem. Szivesen fogom Önt ajánlani 
és bámulatos tudását ismerőseim és barátaim tudomására hozni.» 

.Niigytisztelelii G. G. Hasskarl ph. dr. lelkész úr, egy Roxroy 
tanárhoz intézett levelében t követkerőkel mondja: 

tön b Zunyira a legnagyobb specialista és mester a szakmájá¬ 
ban. Mindenki, aki tanácsot kér öntől, bámulni fog az ön jóslatai¬ 
nál kifejtett ember- és tárgyismereteinek pontosságán és tanácsán. 
A legszkeptikusabb is, ha egyszer Önnel levelezett, újra és ujra ki 
fogja kérni tanácsát* 

Ha ön ezen készséges ajánlatból hasznot akar és olvasásra 
prr'bakép egyeímást díjtalanul óhajt, küldje be neki teljes nevét, 
pontos cziimt, születésének napját, hónapiát, évét és helyit, (mind 
olvasóival írva) továbbá, hogy ön férli, asszony-e vagy kisasszony 
és írja \t az alábbi verset sajátkezüleg: 

Az ön segítő tanácsa 
Amint azt mondják ezren, 
Eredményt és szerencsét hoz, 
Én is igénybe veszem. 

Portókiaaás is irásilletékre küldjön be 60 fillért levélbélyegben, 
Czimezze íz Ön 25 filléres bélyeggel ellátott levelit ROXROY, 
üept. 4010 F Groole Marki lío á j , Hága, Hollandia. 

FRANZ HUMANN, 
Törvényszékileg- bejegyzett czég-. 

lehet beszerelni 
kifogástalan minőségű 

Gyümölcs és Sétányiákat 
Sima gyökeres ésojtoll 

SZÖLÖVE55ZÖKET. 
• 
Árjegyzéket ingyen hüldeneki 

FISCHER ésT-
faiskolák és szölöallványtelepek 

Tulajdonoiok:irj.KMBROSI M.isFiicherL. örokössei. 

NUTH KÁROLY 
Oi. és klr. fensége 
József föh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár ás Iroda: Budapest, VE kér., Garay-ntcza 10. 
Központi TÍZ-, lég-és göifütések, légszesi és TiiTeietékek, csatornázások, 
szellőztetések, szivattyúk, vizerőmfivi emelőgépek stb. — Tervek 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek! 

LLSO, LfcBMABYOi l E8 LE6JOBB H1M1EVÜ ORAUZLETE 

ORAK.EKSZEREK 10-évijórállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

RENDELÉSNÉL 
SZÍVESKEDJÉK 

LAPUNKRA 
HIVATKOZNI 

Soványig 
A nem graziosus és 

kényelmetlen kövér¬ 
ség, elhájasodfls elleíii 
küzdelemben? ha a 

"ÍPöt és hasat karc-
subbá tenm.az idomok 
(vonalak) szépségét' 
megőrizni akarj 

DrDESCHAMP 
JODHYRINE-ját. 

Ez egyike azon ritka 
és megbízható sova-
nyitó szereknek, mely 
az egészségre teljesen 
ártalmatlan; kórhá¬ 
zakban jó eredmén¬ 
nyel használjak és 

számos orvos rendeli 
eladása a vegyelemzés alapján a vilíg majdnem 
minden országában engedélyezve van. 

Használata egyszerű, mert semmiféle életrend 
megváltoztatást nem igényel. 
> Kapható a legtöbb gyógyszer tárban. Ara ló.- korona. 

OvA« : Pária. Laboratolre DUBOIS. 7, Bue Jadin. 
MAGYARORSZÁGI FŐRAKTÁR : TÖRÖK JózsRF gryóffyszertára BuddDest 

VI., Klrélv-utcza 12 ta Andrássy-ut 26 n. 

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

i monarchia legnagyobb kocsluaktára. Árjegyzék Ingyen. 

Saját érdekét védi, ha ezen JL-.;-» .ÁLn'ÍMtra^ 

czíkk bevásárlása eiő;t a r j e g y z e K u n K e t 
ingyen, bérmentve) meghozatja. Óriási választék a legmegbíz¬ 
hatóbb minőségben, kizárólag élő libákról eredő, higien. tiszt, 
ágytolls pehely ben. Meg nem felelőt kicserélünk, vagy a pénzt 
visszaadjuk. Koczkazat kizárva.Több nyilvános intézet szállítói. 

Hagyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 2. szám. 

M4R GIT 
A.WJL. gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, Lngyhólyag a különösen t 
lógzőizervek hnrutos bántalmainál igen jó ha-
táau még akkor is, ha vérzések ecete forog fenn. 
Megrendelhető: ÉDESKÜTY L.-nál Budapesten 

és a forrás kezeiőségénél Munkácson. 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntfidc Részvénytársulat 
BUDAPEST, VI. KÉR.. ARÉNA-UT 127. SZ. 

Külön osztály 

téglagyári gépek. 
G Y Á R T : falitégla és cserépsajtókat, téglagyártó én agyagmeginnii-

káló sepeket legújabb és legjobban bevált (serkeietekben. 
Elvállalja an/agvlra-
gálatok kivitelét *• 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek é« kö!Ué|T*t4-
•ek díj tálánál. 
ELSŐRANGÚ 
REFERENCZIAK. 

FrMUin-Társnlat nyomdája, Budapest, IV.. Egyetem-ntcza 4. sz. 

39. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) H o 
SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, SZEPTEMBER 28 . 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vánnegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetern-ntcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

— ** 

Egészévre _ _ 
Félévre 
Negyedévre _ 
' 1 "m - * » 

20 korona. 
1O korona. 

6 korona. 

A i VildgkrónfJtdi-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postaflag m«f-

liatározott viteldíj is csatolandó. 

A N E M Z E T I SZÍNHÁZ R É G I É P Ü L E T E AZ ELSŐ Á T A L A K Í T Á S UTÁN. - Borsos fényképe a hat™,*, feett.1. 


