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VASÁBNAPTUJSÁG; 

Valódi brünni szövetek 
és nyári Idényre, 

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

az 1912. évi tavaszi 
Egy szelvény 

3.1O m. hosszú 
teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

elegendő, csak 
Egy szelvényt fekete izalonruhához 20.— 
szintúgy felöltőszövetet, turistalódent, selyem' 
kamgarnt stb. gyári árakon küld mint megbízható ét 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár 

Siegel-Imhpf Brünn. 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök, a melyeket a magánvevff élvez, ha 
szövetszükségletét közvetlen SiegeMmhof cégnél, 
• gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb árak. Óriási választék. 
MinUhfl, figyelmes kiszolgálás, még a legkisebb 

rendelésnél is, teljesen friss árúban. 

SIMON-féle 

Minden jobb ember 
valódi angol 

O'SULLIVAN 
gummisarkon járjon!! 
Kapható minden czipész- bőr- és czipészkellék üzletben. 

SOVAJMYITO 
szappan. A legtökéletesebb és legártatlanabb szer, külső haszná¬ 
latra. Egy teljes kórára 2 darab elegendő. Pontos hasínAlati uta¬ 
sítás mellékelve. Egy darab ára 5 korona, egyszerre rendelve a 
teljes kúrához szükséges 2 drb-ot, ára tormentre utánvétel 9 kor. 
H. SIMON üdv . s z á l l i t ó . Magyarországi BÓftkfiMfcl főraktár: 

Hunnia gyógysz, Budapest,YII„ Erzsébet-kőrút 56, 
Minden rendelőnek i n g y e n mellékeli dr. Bergroan berlini 
egyetemi tanár szépségápolási köny.ét, melynek bolti ára 3 K. 

Rozsnyay vasas chína bora 
igen hatásos vérszegény¬ 
ség, sápkór, neurasthenia 
eseteiben. Egy V» literes 
üveg ára 3.50 korona. 

A Bozsnyay-íéle 
vasas cúna bor 
egyike a legelteijedíebb 
és leghatásosabb gyógy-
boroknak. A külföldi ké¬ 
szítményeket felülmúlja. 
Vérszegényeknek külö¬ 
nösen ajánlható. Kap¬ 
ható minden gyógyszer¬ 
tárban és a készítőnél: 

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

bőrbntoripar 
Bőrbntor 
szakműhelyek 
KESDIAÍfTAL 
Budapest, IV. kér. 
Séminél wes-u. 7. sz. 

Angol börbntor, Ebédlő¬ 
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű pyár-
;ása. Kü lön osztály 
tiaszrjált bőrbntor mo¬ 
dernizálására, felfrissí¬ 
tésére és le j tésére . 
Székátaiakitások. 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezd 
tőkkészpénz vagy angol rendszerű rés»letflzeté«re i 

•Ú1SS S Á R G A J Á N O S ÍSBSJSi 3JT 
Lesdivato.abb karperec Budapest. IV., Klgyé-tér 5. Kolozsvár, Mátyás M 

, Le g-B«ebb kivitelű eiügtevöeBzkOzökTrammam 
órával . domb 

reze D D *ivi«-o»Mezu»n3Yuoo*au*v»i|A»aiiiiijHininn«aYaIeffviitm» 
bormüvü (Belif) svoeaikSzök 13 flll., halas, pecsenyén, Msztái tuL? 

110 K 13f., tilosak, aielonesék, kenyérkosarak, 14 f., kivía, teáa seryioek 1™ 
l* k«tato..rany -_ _ - ^ 11U * ^ ^ g^orattek, gyamOlcsalIvánjok, esoportos tálak, lardiniereklS? 

_ 16 • Szabid meglekintós vételkényszer uélkül. Szabott gyári árak. Kéms 
i i m l _ ; «^,,-,.il- iniruan i'ic hÁrrttMntva \ l r(Ób r-a v^l«D>**Aknt L 

14 
EiOst bSrsdjjsI 
Aoiél • 

16 « Szabid megtekintés vételkényszer nélkül. Szabott gyári árak. Képű 
l* • árjegyzék ingyen és Mrmentve. Vidékre választékot készséggel kilőtt. 

. férfihelangyék. 
Kellemes liietési tcliiftlih. Kérjen 

ii[»alérftsllof. 

NUTH KÁROLY 
Cs. és klr. fensége 
•József föh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, Vtt kér., Garay-ntcza 10. 
Körppiiti vii-, lép- és (töifütések, légs?esz és vízvezetékek, csatornázások 
Siello/f'tesrk, szivattyúk, Tizerömflvi emelöeépek «ih — Tervek' 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan'készíttetnek' 

Vásároljon 

ŐSZ 
a Török-palotában 

Budapest, IV,, Szervita-tér 3 c, sz 

*/i sorsjegy 
12 kor. 

YZ sorsjegy 
6 korona 

V* sorsjegy 
3 korona 

YB sorsjegy 
1.50 kor. 

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

Távirati czim „Törökék" 
Budapest. 

Húzás már május hó 22. és 24-én, 

ii IRDETMÉNY. 
Ezennel Sözüirre tétetik, nogv 

Osztálysorsjáték (XXX. s o r s j á t é k ) T oartá^faTsl ^enziigynijniszterimn ellenőrző közegei a Magy. Kír. &»* 
Az L osztály húzása 1912 május 22. és 24-én ulvizsgálták, azok a főárusitóknak árusítás végett kiadatt 

hatóság, és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történa T ° k a Ma8Yar ürályi áJlaml ellenőr 
valamennyi árusítóinál kaphatók. teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáte 

Budapest, 1912. évi április hó 2l-én. Magy. Kir. S z a b . Osztály sorsjáték Ieazg»tóság* 
Tol™y> Ha*ay. 

18. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza U. 
Kiadóhivatal: i y . Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fiüér. 

SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
Előfizetési í Egészévre _ _ 8O korona. 

Félévre 10 korona. fellételek: W IH»I U11O. 

Ne^-^dévre _ _. 5 korona. 

A 'VUagkrónlledt-val 
negyedévenként l koronával 

több. 

BUDAPEST, MÁJUS 5, 
Külföldi előfizetésekhez a poítailag meg¬ 

határozott -viteldíj ig csatolandó. 

AZ OROSZLÁNOK -BARLANGJA A BUBAPESTI ÁLLATKERTBEN.-Herman Lipót rajza 
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KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

De — s ezen a ponton már az ereje ké-
rezkedett ki, - - de nem a passziv rezisz-
tenczia árnyékában lesi a jobb jövőt. Tenni 
fog. Isten segítségében bizakodik, ám maga 
is megteszi a magáét . . . Eljár Béltekyék-
hez, hogy láthassa titkos menyasszonyát, de a 
hozzá s Csábrághoz való magatartásán ezen¬ 
túl sem változtat. Minden héten újra és újra 
feltöri szive sebét, de következetes marad ön¬ 
magához. S a csüggedés nem fog erőt venni 
a lelkén, munkába öli depresszióit. Délutánját 
s éjjelének első felét a szerkesztőségben fogja 
tölteni, ir, irányít, lelkesít, de vállalkozik ap¬ 
róbb technikai munkák elvégzésére is. Szeretni 
fogja a lapját, tenyerén hordozza, abajgatni 
fogja lelke gyannekét, gyönyörködik a gyara¬ 
podásában . . . 

. . . Hát örömét is lelhette benne Zádor Mik¬ 
lós, mert ugyan szépen gyarapodott a «Véreim» 
Bodonyi összeszedett proletárjainak a kezén. 
Helyén volt minden munkatársa, a szegény 
deplaszirozott embereknek valóságos revelá-
czióul szolgált, hogy végrevalahára magukhoz 
méltó munkálkodást fejthettek ki: megtalálták 
helyüket a nemzettest szervezetében, annak 
szive körül. 

A lap munkatársainak tehetsége és lelkessége 
már az első számból is kitűnt. S abból a fo¬ 
gadtatásból, a melyben ez a szám váratlan, 
meteorszerű feltűnésével s programmja révén 
részesült: már következtetni lehetett a lap gya¬ 
rapodására is. A fővárosban feltűnő sok pél¬ 
dány kelt el belőle, csaknem húszezer, de ennél 
a számbeli eredménynél még meglepőbb volt 
az a hatás, a melyet olvasóira tett. A lap be¬ 
széltetett magáról, eszméket termelt, vágyakat 
reveiáit: kifejezést adott eddig kifejezetlen, sej¬ 
telemszerű .fogalmaknak, önmegismeréshez ve¬ 
zetett, tettre tüzelt. Értékes irodalmi munka 
volt minden sora. Semmi közhely, semmi sab¬ 
lon, semmi szürkeség. Tetszetős forma, újszerű 
beosztás, változatos rovatok. Rövidre fogott, 
magvas magyar stíl. Tudta Bodonyi, ínit csi¬ 
nál. Olyan embereket szerződtetett az eszmék 
propagálására, a kikben élt az eszme, vérré 
vált a meggyőződés s erővé a szenvedés. Nem 
robotot róttak itt szakmabeli munkások, lelki 
terheiktől szabadultak meg mézhordozó méhek, 
a melyek a munkával csak természetüket kö¬ 
vetik. 

A lap szinte rákényszerítette a habozókat és 
gyöngéket a színvallásra: egy csapásra két tá¬ 
borra osztotta a társadalmat: elmosta a párt¬ 
politikai határvonalakat s az erkölcsi és mí-
velődési érdekeknek emelt világítótornyokat. 
A napi politikai kérdéseket alig bolygatta meg, 
kimondta a maga véleményét ezen a téren is, 
de alig kritizált. «A magyarnak — irta Belky 
a «Véreimi> második számának vezető helyén,— 
le kell szoknia a politizálásról, mert abban őr¬ 
lődött meg az ereje...» 

Feltűnő jelenség volt, hogy az új renaissance 
szellemet propagáló lapról eleinte sehol sem 
lehetett becsmérlő kritikát hallani, holott egy 
egész osztálynak, egy hatalmon levő kisebbség¬ 
nek létföltételeit támadta meg. Nyilván taktikai 
katabázis volt ez a «fel világosodott* ujmagya-
rok részéről, de így is mutatta a megdöbbe¬ 
nést, a mit a váratlan ellenség felbukkanása 
reájok tett. Nem merték az új lapot poziczió-
jukból megtámadni, érezték, hogy új harez-
vonalba kell fejlődniök, hogy vele szemben 
megállják a sarat. Új harczmodor, új haditerv. 

Egyhetes korában már hitelesen össze lehe¬ 
tett állítani a «Véreim* hatásmérlegét, jóllehet 
a napisajtó, a megtámadott Góliáth úgy adta, 
mintha észre se vette volna a parittyás Dá¬ 
vidot. A vélemények kialakulásának szabadsá¬ 
gát ennélfogva nem korlátozta semmi terror; 
a kaszinók, klubbok, érdekkörök, osztályok és 
különféle társadalmi rétegek állásfoglalásának 
nem volt akadálya. A szimpátiák megoszlottak, 
de az antipátiáknak nem volt méregfoguk. 

A három úri kaszinó minden habozás nél¬ 

kül meghajtotta zászlaját Zádor Miklósnak, a 
kurtakorcsmákban székelő, tósztokon felhizott 
asztaltársaságok pláne Messiást láttak benne s 
holtra itták magukat a tiszteletére, a katholikus 
klérus szószékről propagálta a hit és erkölcsök 
renaissanceát, a polgári egyesületek, iparos¬ 
körök hozsannát zengtek feléje, — az újságíró 
egyesületek, kereskedelmi klikkek, politikai 
klubbok hallgattak. Különösen ezek voltak a 
megtámadottak. Agresszív hangokat csudálatos¬ 
képen csak a protestáns körök hallattak a lap 
s annak szelleme ellen. Egy református theo-
logiai professzor főképen azt diffikultálta egy 
felekezeti folyóiratba irt czikkóben, hogy a lap 
a keresztény szellem propagandáját nyíltan föl¬ 
vette programmpontjai közé. A felekezetek bé¬ 
kés együttélésének szükségéről s annak meg-
bolygatásáról beszélt: hogy kár volt az izraelita 
testvérek érzékenységét akrisztusimorálhomlok-
térbe való állításával megilletni, stb. Holott az 
újság épen hogy kínosan tartózkodott a vallás¬ 
felekezetek dogmatikájába való beavatkozástól, 
azoknak csak az etikájával foglalkozott, s a ke¬ 
resztény erkölcstant, mint a korszellemnek s a 
magyar faji géniasznak a többiek közt legmeg¬ 
felelőbb lelki orvosságot s jellemképző ténye¬ 
zőt állította a homloktérbe. Lombos Keresztély 
a «Véreim» harmadik számában épen azt fej¬ 
tegette, hogy mi sem áll útjában annak, hogy 
a zsidók magukévá tegyék a keresztények er¬ 
kölcsirendjét akkor, a midőn a neológok 
Mózesnek legszigorúbb, a hitágazatokba vágó 
törvényeit sem respektálják többé, részint czél-
szerűségi szempontból, részint mert rájöttek, 
hogy ezek a törvények elavultak, szolgai betar¬ 
tásuk csak hátráltatná a faj fejlődését, holott 
a nagy zsidó törvényhozónak és vallásalapító-
nak minden intencziója abban csúcsosodott ki, 
hogy megerősítse, örök időkre biztosítsa vérei 
életét. . . Egyszóval a hittörvények szellemét 
követik az új zsidók, nem a betűt. És azt kö¬ 
vetnék a keresztény erkölcsök átvételével is. 

Tehát vakba harapott a vaskalap, midőn a 
liberalizmus jegyében avult erkölcsök pártjára 
kélt. 

Mindent összevóve azonban annyira aktiv 
volt a Zádor lapjának úgy anyagi, mint er-
erkölcsi mérlege, hogy szinte pontosan meg¬ 
felelt annak az aránynak, a melyben a törté¬ 
nelmi nemzet összessége a felülkerekedett új-
magyarság kontingensével számszerűleg'állott. 
Két millióval szemben tizenhat millió ember 
vágyainak tolmácsa, orgánuma volt. 

Vájjon mit szóltak ehhez BaryPali és társai, 
a fegyverfenő fenegyerekek, a hosszúhajúak és 
bajusztalanok, a kik a Csikágó törzsasztala 
mellől szórták a fényt, hogy jusson belőle sze¬ 
gény Magyarországnak is . . . Miért nem állot¬ 
tak ki az ellenségnek, mielőtt az harczvonalba 
fejlődhetett volna, hogy torkára forrasszák már 
a harczi riadót is? Nem győzte fejük világos¬ 
sággal, csak szóval a szájuk? Megijedtek? 
Visszavonultak ? 

Hát nem ijedtek ők meg, rettentő vala az ő 
bátorságuk, csak nem akartak czvicselázni (ezt 
a szót Kaplathy Friczi plántálta bele a magyar 
nyelvbe), czvicselázás helyett oly haditervet 
eszeltek ki, a melylyel saját becses bőrük ve¬ 
szélyeztetése nélkül egyetlenegy robbantással 
söpörnék el a sírból kikelt redivivus tábort, 
hogy talpra ne állhasson többé soha. Erköl¬ 
cseikben szándékoztak megtámadni az erköl¬ 
csök zászlaja alatt fölkelőket, a hitelük funda¬ 
mentumát vélték aláásandónak, hogy egy csa¬ 
pásra romba dönthessék az épületüket. 

Hogy zavartalanul előkészíthessék a nagy 
«kupát D — ez a szó meg a Jákó találmánya 
volt — a kupa kedvéért egyelőre feloszlatták 
a jeles kilenczek a csikágói törzsasztalt, hogy 
szabályszerű összeesküvéssé alakulhassanak. 
A váratlan megjelenésű meteort akarták ők is 
utánozni, hogy a készületlen ellenség megdöb¬ 
benése mennél vérfagyasztóbb legyen. Kiáren-
dáltak egy sambrszeparét a dobutczavégi Ki¬ 

kelet-kávéházban : oda tömörültek a zsenik 
éjjelenként, hogy nyélbeüssék a sztratégiát. 

Természetesen Bary elnökölt itt is. Az elő¬ 
adók változtak a lángvelőkből kirobbanó eszme¬ 
rakéták szerint. 

Hunyady Jákó azt javasolta, hogy a nemesi 
kaszinók, mint az új mozgalom ősfészkei ellen, 
kell irtó harczot indítaniuk : a kártyásokat, a, 
hedonistákat, plöncsmestereket (Ősi Mór szava) 
kell leleplezniük. 

A javaslat letárgyalhatott, de leszavaztatott, 
mert hamarosan rájöttek a kilenczek, hogy az. 
újmagyarok társasköreiben ((léteznek» az igazi 
kártyások, hedonisták és plöncsmesterek. 

Bakk Manónak egyéb eszméje volt. Ő a püs¬ 
pököket szerette volna megenni. 

- Ki kell adni egy könyvet a főpapok sze¬ 
relmi kalandjairól, — javasolta, — be kell ró¬ 
luk bizonyítani, hogy bliczczelnek (régi kávé¬ 
házi magyar szó) az egyházi vagyonból, el¬ 
pezsgőzik az alapokat s igen frekventálják az 
apáczakolostorokat. Akkor aztán majd írhat¬ 
nak a lapba keresztény erkölcsökről, -- végzé 
Manó szavait,,— mindenki ki fogja hányni a 
keresztény erkölcsöket. 

A roszhiszemű javaslat szintén megbukott, 
nem azért, mert brutális vala, hanem mert igen 
buta volt. 

Bary Pali nem is tárgyaltatta a «kék» hülye¬ 
séget, lepipálta azonmód, a hogy kicsordult a 
híres Manó száján. 

- Üde barom vagy, mit tudod te, hogy feste¬ 
nek a püspökök éjjel. 

Legzseniálisabbnak tetszett a Kéve Mór esz¬ 
méje, Móré, a ki különben nem sokat számí¬ 
tott, a lapjánál is csak a vízállást az eljegyzési 
és halálozási rovatot vezette. 

Kéve Mór így szavallt és igen kitüntette 
magát: 

- Ha azt akarjuk, hogy megbukjék a «dro-
medároku lapja (entre eux így nevezték az el¬ 
lenséget rövidesen), ne az elefántokra puffog-
tassuk el viharágyúink puskaporát, hanem első¬ 
sorban a dromedárok szőrét nyírjuk le s tegyük 
a füstölőre, szagolják a kiskorú buták, hogy az 
ő állatkáiknak milyen az illatuk. Csábrághot, 
Zádort, Bodonyit, Lombos Krisztiánt: a lap¬ 
vezért, a laptulajdonost és a lapcsinálókat kell 
«belülről kifelé» fordítanunk, hogy elmenjen 
tőlük a megbabonázott fantaszták étvágya. A la¬ 
pot kell kivégeznünk — konkludált Kéve Mór — 
mert az az orgánum; ha nincs orgánum, nincs 
párt, nincs eszme, nincs komédia. 

A kilenczeket láthatólag meglepte ez az okos¬ 
ság. Bary félretolta opálos abszinttel telt poha¬ 
rát s lekönyökölte a kávéházi márványasztalt. 

- Ezen az alapon tárgyalhatunk, — jelen¬ 
tette ki. — A ki tud valamit a szóban forgó 
diszfirmákról tálalja ki. 

Ám az volt a baj, hogy senki sem tudott 
senkiről semmi diffamálót. A kilenczek össze¬ 
néztek : a Kéve Mór eszméje okos volt, de igen 
is kerek, végérvényesen belekapaszkodni nem 
lehetett. A kávéház márványasztaláról legalább 
legurult. 

Ám Jakot ez csöppet sem kedvetlenítette el. 
- Achilles sarka minden embernek van, -

állította, - - csak ki kell keresni. A ki nem 
keres, az persze nem talál. 

Tehát keresni kell! Ez lett a mottó. Bekk 
Manó mindjárt felajánlotta szolgálatait, hogy 
ő keresni fog. Koplathy Friczi is azt állította, 
hogy ért a kereséshez, az eszmetermelő Kéve is. 

Magasra hágott a lelkesedés, Bary jónak látta 
a bugyborékoló ügybuzgalmat kissé lehűteni. 

- Figyelmeztetlek benneteket, — intette ta¬ 
nítványa it,— hogy adataitokat ne az ujjatok-
ból szopjátok; a fölfedezett réseken, tekintve 
a czél szentségét, lehet tágítani, de rés legyen. 

— Helyes a dürgés, - - approbálta mestere 
szavait Ősi, — a hitelünket nem szabad el-
paczkáznunk. Olyanra nem foghatjuk rá, hogy 
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hamisan kártyázott, a kinek soha sem volt 
kártya a kezében. 

- ősi ért engem, — mondta Bary s mutató-
ujjával megczélozta a megdicsért Ősit. 

Ezzel aztán fel is oszlott az aznapi össze¬ 
esküvés, a modern Peturoknak ki lett adva a 
jelszó: keresni és találni kell. Nevezetesen 
Achilles-sarkakat kell találni pánczélbabujt 
embereken. 

Azért még ott maradtak a kilenczek a bar¬ 
langjukban és ramslizni kezdtek. Bary, a kinek 
hét szilvafája volt, nem ramslizott. Veterán 
Náthánnak is volt már egy háza, tehát ő sem 
ramslizott, ellenben igen ütötte Koplathy, mert 
csak huszonhét krajczárja volt, holott a borra¬ 
valókkal együtt negyvenhármat «czehhelt» . . . 

Legelőször, mint mindig. Bary távozott az 
összeesküvés színhelyéről. Hála az abszintnak, 
immár szivárványszineket játszott szemében a 
szürke levegő, hazamenő volt, hogy megörö¬ 
kítse ezeket a színeket. Alig tette be maga után 
a szeparé ajtaját, újabb benyomások tapadtak 
a fejebe megírandó költeményeihez. 

A kávéházi terem utolsó fülkéjében pezsgőt 
ívott egy szörnyen elegáns, czvikkeres. pofa¬ 
szakállas úr, előtte Csicsyári Csicseri Illés, élén 
a malaczbandának az «En és a holdvilág"-öt 
húzta és énekelt is hozzá. A pofaszakállas úr¬ 
tól jobbra egy igen nagy nő ült és szintén éne¬ 
kelt, balra egy kisebb nő ült és nem énekelt. 
A pofaszakállas úr olyat mutatott a barna falú 
ragadós piszokkávéház miliőjében, mint egy 
deplaszirozoít operettdiva a falusi uagyven-
déglő színpadján. Bár a Bary fantáziája más¬ 
formán ecsetelt, az fekete párducznak festette 

>a pofaszakállas urat, a nagy nőt egy szimen-
tali tehénnek látta, a kicsit és feketét lidércz-
nek . . . A fekete párducz a fehérvörös tehén s 
az ónszinű lidércz. Hát ezt neki meg keli 
irnia . . . 

A lidércz teleszítta magát vérrel, 
Piros vérrel az ónszinű lidércz ; 
Kétféle vérrel, feketével, vörössel... 

A megszületendő poemától vajúdni kezdett 
a Bary feje, a rigmusok éa verslábak össze¬ 
csendüllek, tánczra kerekedtek, majd szétpat-
tantották a nagy költő halántékerét. Sietnie 
kellett az iskolacsinálónak, hogy forró impresz-
szióit hazáig ki ne szíjjá «csontjaiból» a hideg 
levegő. Kiszámíthatatlan kárára az emberiség¬ 
nek, a melynek ő a legfényesebb jelenkori 
csillaga. 

A csillag kitámolygott a kávéházból, fülére 
húzta bundagallérját s elkezdett teremteni . . . 
Mire hazaért, megszületett a versgyerek, csak 
papirosra kellett ragasztani. 

Langer Viktor, a fekete párducz ezalatt lát¬ 
szólag minden indok nélkül megunta a czi-
gányt, a tehenet és a vampirt s kifizetvén őket, 
felmondott nekik. 

— Menjetek a fenébe, fáj a fejem. 
Ellenben magához czitált egy lőcslábú, ásí-

•tozó pinczér urat. 
- Szepi, ki volt az a zseniális fejű úr, a ki 

az imént távozott? 
A zsíros tapintatú frakkos ganiméd czicz-

czentett a nyelvével. 
- Ez, hát nem tetszik őt ismerni ? Az a 

hires Bary Pali volt, a ki nagyobb Petőfinél. 
- Poéta? 
- No, nem poéta! Poéta, szabadgondolkozó 

és zseni. 
A szélhámos laposra csikkantotta szemét, 

mint a macska, mikor egeret szagol. 
- Sokat jár az ide? — kérdezte ásítva, ne¬ 

hogy a kérdése gyanúra adjon okot. 
- Egy hét óta állandó vendégünk, — dicse¬ 

kedett Szepi, — az a szeparé ott az övék. 
— Övék? Kiké? 

- A vesetársaságé, a minek Bary úr az el¬ 
nöke s csupa zsenik a tagjai. 

- A h ! 
Egy hosszabb ásítás után bekapta Langer a 

száját és egy koronát nyomott a Szepi mar¬ 
kába. 

- Mondja csak Szepi, miért bújnak ezek a 
zsenik sambrszeparéba, mikor rendesen úgy 
szeretik a nyilvánosságot a zsenik. 

- Oh, — válaszolt a lekötelezett frakkem¬ 
ber, — az csak természetes, hogy nem vegyül¬ 
hetnek a mi vendégeink közé . . . Nem igen 
fizetnek, de azért igen büszke urak ezek. 

— Hozzon egy konyakot, Szepi. 
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Szepi elhozta a konyakot s távozni szándé¬ 
kozott, de visszaszólította a monoklis úr. 

- Hallja Szepi. hogy ismerkedhetnék én 
meg ezekkel az urakkal. Szeretem a szellemet. 
Nekem nincs szellemem, de van pénzem; talán 
összeegyeztethető lesz a két dolog. 

Azon a véleményen volt Szepi is. 
- A poiyát ők minden esetre szeretik, -

mondta, — nem hiszem, hogy akármelyiknek 
is lelke volna hozzá, hogy visszautasítson egy 
szép sonkacsontot tormával. Bary urat ki¬ 
véve, — javította ki magát, — mert ő gazdag, 
minden este egy forint nyolczvan Krajczár ára 
abszintot iszik . . . 

- Hányan vannak a szoparéban ? — érdek¬ 
lődött a szélhámos. — S mi a hivatalos mes¬ 
terségük ? 

Szepi pontosan megfelelt a kérdésre... Meg¬ 
villant az iparlovag szeme. 

— Tessék? 
— Itt van magának még egy korona. Aztán 

tegye rám figyelmesekké az urakat. Meséljen 
nekik rólam valamit. 

Szepi kétrét hajolt 
— Csak annyit mondok, hogy a nagyságos 

úr . . . méltóságosnak fogom mondani . . . any-
nyit mondok, hogy a nagyságos úr minden este 
negyven-ötven koronát czehhel meg nálunk, ez 
elég lesz nekik. 

- Magára bízom. 
Szepi eltalpalt. A szélhámos megnyújtózko¬ 

dott karosszékében a nagy tükör alatt. Csettin-
lett a nyelvével, mint egy finom falat u t án . . . 

Alig telt el öt perez, nyillott a különszoba 
ajtaja s kibukott rajta a Koplathy Friczi pisz¬ 
kos feje. Majd utánna következett a teste is 
lábastul. Friczi egy földerítő körsétát tett a 
kávéházban, majd megállott egy pillanatra a 
nagy tükör előtt s egy apró kefével megkefélte 
sörényét. Ám csak ürügy volt a kefélés, Friczi 
valójában nem a tükröt nézte, inkább az ötven 
koronát elkávézó gyanúsan elegáns vendégbe 
nézett bele. 

Az lesütötte szemét, hogy ne feszélyezze a 
kíváncsi zsenit. Ellenben mókás grimaszokat 
csinált a szájával és orrával, mint valami ara-
bús fejedelem. Njilván imponálni akart a mó¬ 
káival 

Friczi egyet mindjárt el is tanult tőle, majom¬ 
módra, önkénytelenül s ment be vele vissza a 
barlangba, hogy közreadja észleleteit. 

A következő perczben Bakk Manó szüntette 
be a ramslit s jött ki a váróterembe, hogy 
terepszemlét tartson a nagy tükör tájékán. Az 
alatta trónoló érdekes idegen igen pózolt, a 
plafondra pingált Pánt vizsgálta, a mint egy 
vörösbajú nimfának udvarolt. Manó, a ki nem 
volt szokva hozzá, hogy elnézzenek a feje fö¬ 
lött, kénytelen volt egy széket felrúgni, hogy 
magára terelje a figyelmet. 

A trükk sikerült. Az előkelő ismeretlen oda¬ 
nézeti és kegyesen tudakozódott a megbotlott (!) 
riporter egészségi állapotáról. 

- Oh, uram, nem ütötte meg magát? 

Manó mohón bekapta a horgot. 
Kos/ónom a részvétet uram, kicsiség az 

egész. 
Tál ón egy pohár pezsgő mégis jó lesz az 

. — kínálkozott a szélhámos, meg-
t-»y alig megkezdett pezsgős meg 

mákat. 
l'anlon, K diszkréten vigyorgott n riji >r-

t'T, — a legközelebbi rcvans ••llrnrbeii el¬ 
fogadom. 

iM'iniitatta magát. 
l'.nkk Manó, szerkesztő. 

Viktor úr felállott, baltonyerébe ejtette mo¬ 
nokliját és szintén megmondta a nf\ét. 

LuiigiT Viktor, nagyvállalkozó. 
Most 'imr tisztában lebettek egymással az 

előkelő i.rak, egy asztalhoz ülhettek, hogy 
p'-zsgőznének. 

- Ez Mumm ? — kérdezte a riporter, miután 
lenyelte az elnő pohár gyöngyitalt. 

- Ez Imii Mimim. \ilagositotta fel Vik¬ 
tor 11 r. ez Veuve Cliquot fór England. 

— England? Jó. Mindig ilyet tetszik inni? 
- Nna, többnyire . . . víz helyett, - - vála¬ 

szolt a szélhámos előkelő basszus hangon. 
- Hm, — irigykedett rá nz inyencz Manó, 

szája szélét nyalogatva, — boldog az, a ki 
jól él. 

Viktor úr felhúzta hegyes vállát. 
- Hát nekem tulajdonképen nem illik pa¬ 

naszkodnom, de mégis... Higyje el, szerKrs/tő 
úr, hogy a pénz még nem boldogít. 

A riporter nem hagyta magát lefitymáltatni. 
Megmutatta, hogy neki nem imponál a nagy¬ 
képűség. 

Hagyjuk ezt kérem, - Icc/kóztette a 
traktálóját, — a pénz mindenfélekópen boldo¬ 
gít. Ha nekem pénzem van, vehetek magam¬ 
nak egy negyven lóerejü génét és odaszalad¬ 
hatok, a hol a czitrom virul. 

Jól van, - - okvetetlenkedett a pczsgős 
úr, — de mi hasznom nekem a czitromból? 

Manót gyanakodóvá tette ez a sajátságos 
dialektika. Szemtelennek született, hát meg¬ 
kérdezte : 

- Szabad kérnem, milyen vallású a tisz¬ 
telt úr? 

Langer elnevette magát. 
- Nem vagyok zsidó, mondta, - csak 

passzióból jüdlizck néha. 
- Ah, tehát uraságod budapesti ? Hogy le¬ 

het az, hogy kikerülte a figyelmemet? 
- Nem vagyok budapesti, - - tiltakozott a 

finom úr hevesen, Szentesen születtem 
ugyan, de világpolgár vagyok. 

Manó átnyújtotta kezét az asztal fölött. 
- Világpolgár? Stimmt. Én is annak tar¬ 

tom magamat. 
Kezelt a két világpolgár, aztán ivott. 
A kopótermészetű riporter pezsgő között sem 

pihentette a szenvedélyét; vallatni kezdte az 
érdekes idegent: beütnek-e a vállalatai ? Milye¬ 
nek ezek u vállalatok ? Hol operál: Szentesen-e 
vagy Amsterdamban? Vannak-e gyermekei? 
Ki a szeretője? Nem únja-e Magyarországot? 
Mi a véleménye a porosz külügyminiszterről 
és Fedák Sáriról? 

A szapora kérdésekre adott kitérő feleletek¬ 
ből kitűnt, hogy az érdekes úr nem annyira 
nagyvállalkozó, mint inkább szenvedélyes nem¬ 
zetközi i olilihtx. 

Manó nem volt egészen tisztában ezzel a 
fogalommal, de Viktor megmagyarázta neki. 

- Tudja, kedves szerkesztő úr, ez annyit 
jelent, hogy hol a törököket uszítom a görö¬ 
gökre, hol a németeket az angolokra, a kártyát 
természetesen én keverem. 

- Uhum, ez érdekes, — vélte Manó és meg-
ráspolyozta a torkát, mert viszketett. 

- Tulajdonképen — folytatta a nemzetközi 
politikus, — most is azért vagyok itten, hogy 
kihaláBSzak magamnak egy finom politikai fala¬ 
tot, a mivel szórakozni lehet. 

A riporter kopóarcza megnyúlt erre, orr¬ 
lyukai, mint a szimatoló vizsláé, szipogni 
kezdtek. (Finom politikai falat. No ha csak az 
kell, adok én neked szórakozni valót. Épen 
kapóra jössz nekünk.) De örömét azért nem 
árulta el . . . 

- Itt most lehet operálni, — mondta egy¬ 
szerűen, — érdekes sakkhuzások várhatók . . . 
Egy kis észszel s még >több pénzzel szép partit 
nyerhetne egy nagystílű politikus. 

l Folytatása következik.] 
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LÁTOGATÁS A BUDAPESTI ÁLLATKERTBEN. 

A «SZIAM» ELEFÁNT. 

Pünkösd előtt megnyílik a mi állatkertünk. 
Régóta óhajtjuk és várjuk a megnyitását. Csak 
jó hírét hallottuk eddig és most, hogy meg¬ 
nézhettük, valóban kellemesen meglepődtünk 
a nagy alkotás szépségén, a mint előttünk fel¬ 
tárult. 

A régi, árnyékos fák alá sok, helyesen ter¬ 
vezett, kisebb-nagyobb házat építettek, melyek¬ 
nek eredetisége, többnyire magyaros stílusa 
megérdemli a közelebbről való megtekintést. 

Vannak díszes, gazdagon berendezett nagy 
házak is közben; ilyen az elefántok háza, a 
majmok és madarak háza. Érdekesek azonban 
azok is, a melyek a bentlakó állatfajok ha-
zájabeli stílus-jellegét viselik magukon. A stru-
czok ólja például afrikai zsup-fedeles néger¬ 
ház, a krokodilusok tanyája a tóparton czö-
löpökön álló maláji ház ; az északvidéki fehér 
rókák, rozsomákok és rénszarvasok istállója 
pedig olyan faépület, a milyet Norvégia északi 
részeiben építenek. 

Mindezeknek igazán ethnografiai értékük van. 
Még jobban domborodik ki azonban az egész 
állatkertnek a biológiai berendezése. Minden 
állatnak a maga életmódja szerint való kör¬ 
nyezetet adtak; természethűséggel készített 
sziklás hegyeket építettek; a sivatagból való 
állatfajokat, bár különböznek egymástól, együtt 
tartják, és ott látjuk a mozgó tóparti madár-

életet, az erdő lakóit: mindegyikat a maga 
módja szerint elhelyezve. És a mi szintén meg¬ 
lepi a nézőt a mi fővárosi állatkertünkben, 
az abban van, hogy mind szépek és szelídek 
az állatok, mert jól bánnak velük. Az orosz¬ 
lánok ápolója bármikor bemegy az ő fenevad¬ 
jai közé, simogatja és keféli őket. Pedig együtt 
van vagy hat-hét oroszlán egy csapatban ab¬ 
ban a nagy terjedelmű barlangban, a melybe 
benézhetünk anélkül, hogy rácsot vagy kor¬ 
látot látnánk. Az állatok a szabad ég alatt 
vannak és csak a sziklafalak a háttérben kor¬ 
látozzák őket, míg elől egy széles mély árok. 
A tigrisek is így élnek itt. 

A nagy emlősök közül megemlítjük még az 
európai és amerikai bölényeket, a nagyszámú 
délczeg szarvasfajokat, az antilopokat, a négy 
zsiráfot. Mindezek igen ritka állatok. Az ele¬ 
fántok szintén négyen vannak; közöttük él a 
«Sziam», és a párja, a szelíd természetű «Bébi». 
A kecske és juh félék, a zergék, a kőszáli 
bakok és más kisebb kérődzők pedig szabadon 
járnak a hegyen, a hol legelésznek és nézik a 
közönséget. A medvék nagy száma közül meg¬ 
említjük külön a hét jegesmedvét; ezeknek 
fehér hómezőket, mesterséges jégtáblákat ad¬ 
tak környezetül és hűvös fürdőt rendeztek be 
nekik, szintúgy a fókáknak is. Gyönyörködik 
a szemünk a tavon látható madár életen is. 

ORMÁNYOS MEDVE. 

Legszebb a rózsaszínű flamingók csoportja a 
kis tavon ; száz récze, lúd-féle, hattyú, pelikán, 
kormorán úszkál körülöttük. 

Szép a madárház belseje. Víg életről szól a 
sok. csicsergő, éneklő apró faj ; mindegyiknek 
olyan tág drótháló rekesze, van, hogy repülni 
is tud benne. És fű meg bokor, víz és kő a 
rekesz alja. 

Az akvárium berendezése eredeti; sehol 
másutt ilyet nem láthatunk. A tenger és az 
édes vizek halai, rákjai népesítik be a sok 
vízzel telt nagy medenczét. A pálmaház ma¬ 
gas üvegkupolájában a forró vidékek üde, szi-
nes flórája nyílik előttünk. Legfeltűnőbb az 
összes állatok között azonban a három ember¬ 
szabású majom: a két csimpánz és a nagy 
orángutáng. Ezek értelmes állatok; két lábon 
járnak, ülnek, mint az ember. A míg körül¬ 
járunk a kertben eltelik egy egész délután. 
Erre való tekintetből, hogy a fáradságot ki¬ 
pihenhessük a végén, vendéglőt, kávéházat, 
tejcsarnokot építettek a kert tervezői és egyéb 
alkalmakról is gondoskodtak, hogy a főváros 
kiránduló közönsége ott jól érezhesse magát, 
üdülhessen s szórakozást is t aláljon. Sőt, hang¬ 
versenyek is lesznek ott és ténként és a távún 
kivilágítások a sétálók gyönyörűségére. Az or¬ 
szág közönsége már alig várja, hogy legyen 
benne része. ]<. 

m 

l 

FIATAL OROSZLÁN. Hermán Lipót rajzai. 

A FLAMINGÓK. 

ORANOUTANGOK 
TEJCSARNOK. 

A B U D A P E S T I Á L L A T K E R T B Ő L . — Hermán Lipót rajzai. 
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ALIG EGY ÓRA MÚLVA... 
ELBESZÉLÉS. IRTA KANIZSAI FERENCZ. 

Károly fölébredvén ezen a reggelen a szál¬ 
lodai ágyban, a hátralevő perczeket számlálta, 
meg a pénzét. Egyikből sem maradt valami 
sok. Boldog ideje ép oly gyorsan elröpült, 
mint a keserves pénze. Kevés volt ez is, amaz 
is. Hogy mennyire pénz az idő, csak most 
fogta fel igazán, a halaszthatatlan búcsúzás¬ 
nak ezen a szomorú reggelén. Itt, ebben a szép 
kisvárosban való mulatását, melyre hónapok 
óta készült, hatosonként kuporgatva össze a 
szükséges költséget^ készpénze rövid öt nap¬ 
ban szabta meg. Új ruhát is kellett csinál¬ 
tatni, a czipőt megtalpaltatni, nyakkendőket 
vásárolni - - minden napra mást - - és így, 
mielőtt tulajdonkép útra kelt volna, megtaka¬ 
rított pénzének több mint a fele elfogyott. 
Vasúti jegyre, szállodai szobára, étkezésre alig 
száz koronája maradt. Maga az utazás, ide és 
vissza, majd negyven korona; és ezen kívül, 
a mire nem számított, közben kirándulás volt, 
a hol a czigányokat az uraknak kellett díjaz-
niok. Ea a váratlan kiadás kerek egy nappal 
kurtította meg itt való időzését. A kirándulást 
pedig nem mellőzhette, mert résztvett rajta 
Olga i s ; Olga, a kedves és gyönyörű leányka, 
a kiért hónapokig sanyargott, csakhogy végre, 
bár fájdalmasan rövid napokra viszontláthassa. 

Felöltözködvén a fiatal ember, odaállt búsan 
a szállodai szoba ablakába. Lenézett az alant 
elterülő képre ; szemével szinte végigczirógatta, 
gyengéden végigcsókolta a házakat, a fákat, 
még a piacz közepén levő, gipszből öntött, 
agyoncsorbult, eEŐmosta-festésű Szent János¬ 
szobrot is. Hiszen alig van a városban valami, 
a mihez emlékek köteléke ne fűzné. Érettségi 
vizsga után, csillagos ég alatt, Szent János 
szobránál fogadtak örök hűséget. Hop Károly 
négy évig szorgalmasan tanul, megszerzi a 
diplomát, aztán egy évig önkéntes ; és addig 
Olga rá se néz senkire, vár reá és öt év múlva 
megesküsznek, nem a templomban, hanem 
fent a hegyen, a kápolnában, a hová -
titokban - - annyiszor osontak be, és egymás 
mellett térdelve az oltár előtt, kérték a jó 
Istent, hogy segítse őket össze. 

Károly itt diákoskodott. Itt volt gymnázista. 
És nyolczadikos korában történt meg rajta a 
végzetes változás, hogy elpártolt ideáljainak 
eddigi megtestesülésétől, Orbán Balázs tanár 
úrtól, a tudós matematikustól. Hirtelen tá¬ 
madt ez a pálfordulás; váratlanul, mint a 
fergeteg; és többé nem benne imádta a töké¬ 
letességet, az eszményit, hanem egy serdülő, 
kissé tán kaczér leánykában, a ki ugyan nem¬ 
hogy az elsőfokú egyenletekhez sem konyí-
tott — a tanár urnák az integrálokról és dif-
ferencziálokról irt nagyszabású tanulmányát 
ép ezen a napon tüntette ki a Tudományos 
Akadémia - - d e még a helyesírással is hadi¬ 
lábon állt, és azt hiszem, máig sem kötött 
fegyverszünetet vele. 

Károly eddig soha sem volt szerelmes. Egy¬ 
általán nem kereste leányok ismeretségét, mint 
társai, a kik, ha kilométerpénzt kaptak volna 
a * fenczterpromenádok» után, lehetős összege¬ 
ket szereztek volna, (Azonban csak szekundá-
kat szereztek.) Rávall a végzetre, hogy a sze¬ 
relem vermébe is tudtán és szándékán kivül 
jutott. A végzet keze működött, annyiból in¬ 
kább, mert maga a jóságos Orbán professzor 
úr, atyai pártfogója volt az, a ki - - szintén 
a legnemesebb szándékból, a veszélyt nem is 
sejtve, valósággal tuszkolta, belelökte Károlyt 
ebbe a válságba. 

Szecsőéknek, a gazdag földbirtokos úri csa¬ 
ládnak instruktorra lett szükségük, fiacskájuk, 
a rakonczátlan elsőosztályos gimnáziumi ne¬ 
buló mellé. A tanári kar, Orbán Balázs kar-
doskodása folytán, Károlyt ajánlotta, így jutott 
Károly, harmincz forint fizetéssel, a Szecső-
családba, mint a gézengúz fiúcska nevelője. 
És persze, megismerkedett Olgával, a fiúcska 
tizenhatéves nővérével. Az ismeretségből sze¬ 
relem lett; mind a két részről az első szere¬ 
lem mámoros szenvedélye, melyet káprázatos 
izgalmakig korbácsolt a tudat, hogy egyelőre 
titokban kell tartani, hogy a szülők és isme¬ 

rősök ne vegyenek észre semmit. Az örök hű¬ 
ség drága zálogának látszottak, ritka pillana¬ 
tokban, a titkos csókok, a forró kézszorítások. 

Károly azután a fővárosba ment, az egye¬ 
temre. Kieszelték a módját, hogyan levelez¬ 
hetnek titokban. Olga egy ideig minden nap 
irt; később már csak hetenként, sőt nagyobb 
időközökben és utóbb már többnyire czeruzá-
val, nem tintával. Kifogásokkal állt elő, hogy 
nem írhatott, mert attól tart,,hogy vigyáznak 
rá, hogy sejtenek valamit. És némely újabb 
keletű levele igen furcsán állította be hűségé¬ 
nek bizonyítékait; íme, példának néhány sor: 

« . . . Ja igaz, el ne felejcsem, drágám, teg¬ 
nap a megyebálba voltam, pedig nem akartam, 
mit keresek én a bálba, ha Te nem vagy ot¬ 
tan ; de mégis elmentem, mert szüleim forszí¬ 
rozták, hogy muszáj, már eladólány vagy és 
elmentem, mert eszembe jutót, hogy ez által 
is elterellöm gyanujukatt szerelmünkről. Muszáj 
volt tánczolnom, sokat, mert engem kértek föl 
a legtöben és a legtöbször, szeretem volna, ha 
látad volna, mily pompásan néztem ki a báli-
ruhában és bizonyára büszke lettél volna, ha 
látad volna, hogy rajongttak értem és látad 
volna, aban a tudatban, hogy hiába bókolnak 
nekem és súgnak szerelmi valomásokat a fü¬ 
lembe, azért mégis te vagy a vőlegényem. 
Volt köztük egy, a főispáni titkár, az foglalta 
le a második négyesemet és hajnalban a bál¬ 
ból hazakisért és alig fekütem le othon, éjjeli, 
illetve hajnali zenét hozót, egész hangversenytt 
rendezet az ablakom alat és másnap délután 
vizitbe gyöt, óriási csokoral, csupa piros rózsa, 
lehetet legaláb harmincz forint, de engem ezel 
nem hat meg, tudom, hogy hitelbe vete. Ja 
igaz, el ne felejcsem, el kel mondanom, mert 
ha valaki mástóll halanád, az ilető hozátene 
egyetmást, a mi nem igaz, hát tud meg, így 
történt: Mikor a Viki - - t. i. Balajthy Vik¬ 
tor, a főispáni titkár — a bálbóll hazakisért, 
én elöl mentem vele, gyalog, mert szép idő 
volt és ő udvariasan karonfogot, mer az ut-
czán sötét volt, ez szabad, bálból hazamenet, 
ez egyszerű lovagiaság; és elkezdet a fülembe 
duruzsolni, hogy Olgácska így, Olgácska úgy, 
én meghalok, ha maga nem lesz a feleségem, 
szóljon, remélhetek-e, mire én megsajnálttam, 
ától féltem, hogy hazamegy és sok pezsgőt 
ivót, nem volt eszénél és fejbe pufantja ma-
gátt, nem mertem kereken elutasíttani, inkáb 
mintegy diplomatikus kitérései feleltem, mond¬ 
ván, hogy ne bolondozon, a kérdése meglep, 
váratlan, gondolkoznom kel rajta. Bizonyisten, 
így történt, nem máskép és aból is, hogy ez-
tet őszintén meg merem Neked írni, láthatod, 
menyire szeretlek és akármit halasz Vikiről, 
vagy másról, ne higy senkinek, csak nekem, 
pá, csókolak, jön anyám, és a levelet az ágy 
alá, kel rejtenem . . . » 

És mindez czeruzával és helyesírási merény¬ 
letekkel irva. Károlylyal egyet fordult a világ. 
Vad féltékenység harapott bele a szivébe. Ek¬ 
kor határozta el, hogy szűkös keresetéből fél¬ 
rerak és ha együtt lesz a szükséges összeg, 
azon nyomban utazik. 

Utazik és - - rendet csinál. Tisztába akar 
jönni a dolgokkal. Vagy-vagy. 
^Othello szállt be Budapesten, az induló 
gyorsvonatba. De az, a ki a vidéki városka 
állomásán, kezében a táskával, beült a szál¬ 
loda társaskocsijába, már nem Othello volt, 
hanem Romeo. Nini, ugyanazok a házak, 
ugyanazok az emberek; minden a régi, a ked¬ 
ves : nem változott itt semmi. 

Szecsöék nagyon szívélyesen fogadták, mint 
kisfiúk volt nevelőjét, de - - természetesen -
csodálkozva kérdezték, hogy mi végből jött ? 

Kissé elfáradtam a sok munkában -
mondotta erőltetett nyugodtsággal - - pihenni, 
szórakozni akarok néhány napig. A főváros 
zajában ez lehetetlen. Különben is nem sze¬ 
retem Budapestet. Ismerőseim sincsenek ott. 
Szüleim már nem élnek, testvéreim sincsenek, 
hát idejöttem. Meglátogatom jóakaróimat, is¬ 
merőseimet, volt tanárjaimat... Aztán felfris¬ 
sülve, megyek vissza. 

Négy napot töltött el a kisvárosi társaság¬ 
ban, lehetőleg mindig Olga oldala mellett, a 
kivel azonban négyszemközt nem beszélhetett. 
A leány gyakran vetett rá meleg, biztató pil¬ 
lantást és ez, némileg kárpótolta azért, hogy 
Olgát állandóan az udvarlók egész raja övezte. 
Már az első napon találkozott náluk azzal a 
bizonyos Vikivel. Eacscsolva beszélő, monok-
lis, vékony fiú, túldivatosan öltözve, a hogyan 
csak hitelbe lehet. A míg a társaság a sza¬ 
lonból az ebédlőbe vonult - - ott terítettek 
uzsonnához - - Károlynak alkalma nyilt ész¬ 
revétlenül így szólni Olgához : 

- Ez az a bizonyos Viki ? 
- Ez! - • felelt Olga, de a többit a sze¬ 

mével mondotta. Figyelemreméltó, hogy Ká¬ 
roly ezentúl, itt való tartózkodása során, többé 
nem találkozott Vikivel. Úgy látszik, Olga eré¬ 
lyesen kiadta az útját. 

Egyik uzsonnáról a másikra, tömeges séták 
a korzón, a kirándulás (itt sem volt jelen a 
Viki) és négy nap suhant már el, a nélkül, 
hogy Károly szót érthetett volna Olgával. 
"f És most, az ötödik nap reggelén, - - le és 
föl járkált a szállodai szobában. 

- Ma délután öt órakor el kell utaz¬ 
nom, — mondotta. 

- Alig néhány óra és ki tudja, mikor jö¬ 
hetek megint! Bár hiszen, ha annyi forintom 
volna, a hány perez múlik délután ötig, még 
maradhatnék. Egy héttel, legalább egy héttel 
tovább. 

Elhatározta, hogy a búcsúz ásnak ezt a nap¬ 
ját kiaknázza. Az alkalom is kedvez : délben 
Szecsőékhez ebédre hivatalos. Nem megy el 
onnét addig, a míg az indulás ideje el nem 
érkezik. A bérkocsit is odarendeli. Délben, mi¬ 
előtt az ebédre elmegy, kiegyenlíti a hotel¬ 
számlát és egyenest Szecsőéktől fog a vasúti 
állomásra hajtatni, hogy minél tovább lehes¬ 
sen együtt Olgával. Érezte, hogy jobban, ha¬ 
lálosabban szereti, mint valaha. 

Azon töprengett, mit csináljon délig ? Há¬ 
rom órányi ideje van addig legalább és ez az 
idő elfecsérlődik haszon nélkül, a nélkül, hogy 
legalább láthatná Olgát. Tekintettel pedig arra, 
hogy ebédre hivatalos hozzájuk, a délelőtt fo¬ 
lyamán nem mehet oda látogatás czímén. Ta-' 
nárait már előző nap sorra látogatta és az 
öreg Orbán Balázstól dorgatóriumot is kapott, 
a miért a keservesen szerzett pénzét üdü¬ 
lésre fordítja, mint holmi bankigazgató tehetné 
csupán. 

- Nem vagy te jó járatban, édes fiam — 
zsörtölődött az agg professzor — nagyon meg¬ 
változtál ! 

Hogy a délig tartó időközt - - lám, most 
mily csigamód másznak a perczek, máskor 
bezzeg repülnek - • valamivel eltöltse, czélta-
lan csavargásra indult. Ki a mezőre. A mező 
szélén megpillantotta a helyi túlzásból hegygyé 
előléptetett szelíd hajlású dombot, tetején a 
kápolnával. A nevezetes kápolnával. Megdobo¬ 
gott a szive, nekivágott a fölfelé kanyargó ös¬ 
vénynek, föl a hegyre, be a kápolnába. Mi¬ 
előtt rátette volna kezét a kápolnaajtó kilin¬ 
csére, eszébe ötlött, hátha. . . hátha itt találná 
Olgát? Hátha a szerelem parancsa őt is ide 
küldötte? Ez a gondolat oly erősen felszinező-
dött lelkében, hogy szinte bizonyosra vette 
a találkozást. 

Bement. Szétnézett a homályban, de csak 
néhány koldusasszonyt látott. Egy-egy kraj-
czár alamizsnát osztott szét köztük, majd maga 
imádkozni akart. Letérdelt az oltár lépcsőjén, 
de nem jutott eszébe egyetlen imádság sem.. . 

Mire a hegyről leért a városba, már delet 
harangoztak. A szállodába sietett, számláját 
kifizette és meghagyta a portásnak, hogy pont¬ 
ban háromnegyed ötre bérkocsit küldjön Szecső 
nagyságos urék házához. 

Az ebéd banális beszélgetések közt telt el. 
Három óra tájt Szecső, a házigazda, engedel-
met kért, hogy a kaszinóba mehessen, a hol 
sürgős ügyben várnak rá. 

- Ha nincs okosabb dolga, maradjon még, — 
szólt Károlyhoz és kezet szorítva vele, elment. 

A mamát a ház körüli teendők tiz-tizenöt 
perczes időközökre hol a konyhába, hol a mo-
sónék közé - - lám, mire jó a nagymosás! 
szólították. A fiúcska pedig elszökött játszani 
pajtásaival. 
- Mikor végre magukra maradtak, Károly meg¬ 

fogta Olga kezét, megszorította ; majd magához 
ölelte a lányt és forró csókban forrtak össze 
ajkaik. 

- Szeretsz ? 
- Nagyon szeretlek. 
- Vársz még reám ? híven ? 

— Várlak. 
- Ha kell, szakítasz a jómóddal és követsz 

a szegénységbe ? 
- Követlek: a boldogságba. 

Nyargaltak, vágtattak a gyönyörű perczek. 
Most, hogy két gyengéd kar ölelését érezte a 
nyaka körül, hogy érezhette az üde bársony 
arcz simulását és mámorosán itta a vállára 
boruló leány tiszta, illatos csókjait, - - most 
tudta csak, hogyan repül az idő! Négy óra 
után folyton az óráját nézte. 

- Még húsz perez, Olga ! 
Húsz perez . . . édes kicsikém . . . húsz 

perez . . . 
A lány szeme könybeborult. Némán szoron¬ 

gatták az egymás remegő kezét. 
Még tíz perez! • - sóhajtott ismét a 

fiú - - mintha haldokolnám és tudnám, hogy 
tíz perez múlva végem van. Olga, engedje 
meg, hogy az ölébe hajtsam a fejemet. Ki 
tudja, meddig élek. 

Ott pihentette égő fejét a lány ölében. Dü¬ 
börgés zajára rebbentek föl. 

- A kocsi. Itt a kocsi. . . Károly, hát el¬ 
hagysz ! ? 

- Nem hagylak e l . . . csak elutazom . . . 
- Maradj még egy napig. 
- Nem lehet. Már úgy határoztam, hogy 

most utazom. Mit szólnának, ha itt marad¬ 
nék . . . 

Törődöm is vele! Maradj ! - - És az 
ölelő két kar át akarta fonni, magához akarta 
lánczolni a fiút, a ki talán maradt volna még 
egy napig, meg sem gondolván, hogy már el¬ 
fogyott a pénze,.. . de lépések zaja közelgett, 
a mama jött be. 

- Tehát hazautazik, kedves Károly ? Isten 
vele! Szerencsés utazást! - - és a mama kéz¬ 
csókra nyújtotta a kezét. 

- Igen, elutazom. 
Károly kezet csókolt a mamának, azután 

Olgának és kitámolygott az előszobába. Heves 
zokogást hallott. Olga sírt, odabent a szobá¬ 
ban . . . Egy pillanatig azon töprengett, hogy 
visszarohan, nem bánja, akármi történik és a 
karjába zárja a lányt. Talán meg is teszi, ha 
az előszobának a kapubejáratból nyiló ajtajá¬ 
ban meg nem jelen,levett kalappal a kocsis, 
a ki így szólt: 

- Siessünk kérem, mert lekésünk. Elmúlt 
háromnegyed öt. A gyors pont ötkor indul. {•: 

- Igen, igen, már megyek . . . 
Károly beült a kocsiba. Az ablakokra né¬ 

zett, nem látja-e még egy pillanatra Olgát ? 
A kocsis a lovak közé csapott, a kocsi elin¬ 
dult, de Károly hiába forgatta hátrafelé a fe¬ 
jét, senkit sem látott az ablakban. 

Majdnem gépiesen észlelte ezt a távozást. 
A szive elzsibbadt; sokká) nagyobb és nehe- : 
zebb volt a fájdalom, hogysem most rögtön 
érezhette volna. A mikor a bérkocsi az állomás 
felé vezető főutczába fordult, harsogó trom¬ 
bita-zene riasztotta magához a fiatal embert. 
Beethowen gyászindulójára eszmélt. Hirtelené-
ben nem lepődött meg; természetesnek fogadta 
majdnem ezt a gyászos, elsirató muzsikát, meJy-
ben a harangok zokogása hallatszik. Boldog¬ 
sága, ifjúsága a halott, azt temetik. Kábult-
ságában egy pillanatig arra is gondolt, hogy 
talán halluczinál. 

A bérkocsi megállt. A kocsis hátraszólt a 
bakról: 

- Hej, tekintetes fiatal úr alkalmasint le¬ 
késünk. Várnunk kelJ. a míg a temetési me¬ 
net elhalad. 

Katonát temettek. Nagy csapat tiszt balla¬ 
gott, lehajtott fejjel, a halottas fogat nyo¬ 
mában. A katona-zenekar befejezte a gyászin¬ 
dulót. Hűvös szél kerekedett és az eső szitálni 
kezdett. A gyorsan támadt borúlátóan elfakul¬ 
tak az arczok és kísértetiesen hangzott a fe-
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kete posztóval bevont gyászdob pergése. miir 
a mikor a rög dübörögve hull a nyitott sírba^ 

Károlyon átfutott a hideg didergés. Soha¬ 
sem volt babonás hajlamok hijján; de most 
sirva tudott volna fakadni ennyi szomorúság 
miatt. Azon gondolkozott: ki a boldogabb, 
az-e, a kit most kisérnek ki a temetőbe, vagy 
ő, a ki még eleven, de a kinek szintén itt kei l 
hagynia mindenét ? 

A gyászmenet elvonult és a kocsis megpat-
tantva ostorát, örült iramban kergetve lovait, 
igyekezett a késedelmet behozni. 'A pálvaha/ 
előtt már szemközt jövő bérkocsikkal találkoz¬ 
tak. Talán még nem késő. A vonat öt perczig 
vesztegel itten. Károly, kifizette a kocsit és 
rohant jegyet váltani. De ugyanabban a pilla¬ 
natban hallotta a mozdony füttyét. 

Lekésett. 
A legközelebbi vonat tíz órakor indul. 
Vonatról lekésni különösen furcsa és kelle¬ 

metlen érzés. Nem segített ezen az a felvil¬ 
lanó öröm sem, hogy hiszen még itt marad. 
Még nem kell elszakadnia. Visszasiet Olgáék-
hoz és megmondja, hogy lekésett a vonatról, 
csak tíz órakor utazhatik. Tehát még beszél¬ 
het Olgával és elmondhatja neki mindazt, a 
mit elfelejtett, vagy nem mert elmondani. 

Megnézte a pénztárczáját. Alig pár hatossal 
maradt többje, mint az útiköltség. Kocsin már 
nem jöhet ki az állomásra és még csak nem 
is vacsorázhatik. 

A pályaház előtti parkba ment, gondolkozni. 
Az eső megszűnt és az ég kiderült. Furcsá¬ 
nak, lehetetlennek találta, most visszamenni 
Olgáékhoz, a hol már elbúcsúzott. Koczkáza-
tosnak is; mert úgy látszik, eltávozása nagy 
és mély hatást gyakorolt Olgára és ezt a ha¬ 
tást nem szabad megbolygatni... A parkban 
vagy egy jó félórát sétálgatott, majd, nem bír¬ 
ván leküzdeni valamely parancsoló ösztönt, 
befelé vette útját a városba. 

Vig zeneszóval, csinadrattás indulókat fújva 
jött vissza a katonabanda. Mintha nem is 
temetésről jönne. Beérve aztán a főutczán levő 
korzóra - - most tart javában, ilyenkor, alko¬ 
nyatkor — ugyanazokat a tiszteket, a kiket az 
imént sápadt arczu bajtársi meghatottsággal 
látott a koporsó megett ballagni, most a kor¬ 
zón pillantotta meg, jókedvtől vígan, kardju¬ 
kat mosolygó szép hölgyek oldalán csörtetve... 
Mintha semmi sem történt volna. A korzó 
villanylámpái kigyulladtak; a város fiatalsága 
csak úgy hemzsegett a maga boldog ifjúságá¬ 
ban. Mintha semmi sem történt volna, mintha 
egy fiú nem is utazott volna el messzire, na¬ 
gyon messzire, az édes párja mellől. 

- Nem bánom, akármit gondolnak! — bá¬ 
torította magát Károly, és már be akart for¬ 
dulni a sarkon, hogy Olgáékhoz megy egye¬ 
nest, a mikor hátrahőkölt és kábultan, mintha 
fejbeütötték volna, visszatámolygott, és - - ne¬ 
hogy meglássák, mert, hihetetlen, még ő félt 
valóban, hogy észreveszik - - a legközelebbi 
háznak a nyitott kapuja mögé bujt. 

Onnan nézte, nem akarva hinni könnytől 
elboritott szemének, hogyan vonul be a korzó 
víg forgatagába Olga, oldalán Vikivel, a főis¬ 
páni titkárral és mögöttük lehetős távolságban 
az anyja, meg az apja. 

Olga. jókedvűnek látszott. Viki valami tré¬ 
fás megjegyzést tehetett, mert a lány csengőn 
felkaczágott és napernyőjével kaczérul ráütött 
a karjára. Talán ezt mondhatta: 

— Ugyan, csacsi, csak nem gondolja, hogy 
komolyan vettem azt a szamár filozoptert? 

Károlynak ökölbe szorult a keze. Vágyat 
érzett, szörnyű vágyat, odarohanni és a föld¬ 
höz teperni az udvarlót. De a legyőzőitek 
gyengesége öntötte .el vérét és ott, a kapu 
alatt, idegen házbafl, a falnak fordult és ke¬ 
servesen zokogott. 

Aztán kikandikált a kor-zóra. Olgáékat már 
sehol sem látta. Sietve, a kabátja gallérját 
felgyűrve, vágott át a korzó,n és sáros mellék-
utczákon a pályaház elé ment és ott, a park¬ 
ban várakozott háromnegyed tízig. Akkor meg¬ 
váltotta a jegyét, jött a vonat, beleült... Nem 
bírt aludni egész éjjel. Folyton azon járt az 
esze, hogy ostobaságot csinál az a halott, a ki 
a siratást és jajgatást komolyan véve, fölkel 
sírjából és visszamegy a temetőből az élők 
közé, az életüknek önzőn örvendezők közé... 

NEAREK, MY GOD, TÓTHEE * 
Te hozzád, Uramisten, Ott. hol utat mutattál 
Közelebb, közelebb ! A mennybe fényesen, 
Ha mindjárt a keres/tcn .Mindazzal, a mit adtál 
Kell is jutnom feljebb, Itt lenn kogyelmesen, 
Akkor is e zsolozsmát Angyalaid karján át 
Eneklem szüntelen : Szállnom segíts nekem 
Csak közelebb tehozzád. Csak közelebb tehozzád, 
Kö/dobb, Istenem .' Közelebb, Isiméin ' 

Ilu mint vándor, sietve 
Száll lefelé napom, 
Hám borul a nagy estve 
S fekszem egy kőlapon, 
Almaimban ott is r;id 
Áhítozik szivem : 
Csak közelebb lehozzad. 
Közelebb, Istenem ! 

Tudorn, hogy dicsőséged 
K.tíykoi' megláthatom 
S lletb-el hegyón-ér véget 
Sok súlyos bánatom ; 
Ihibár így is, ó ! hozz át 
A tengerkönuyeken, 
Csak közelebb tehoz/.ád. 
Közelebb, Istenem! 

FEJES István. 

MOSTANSÁG CSUPA SZÉPET ÁLMODOM! 
Aranynyal átszőtt színes puha kelmék 

Nagy sátra borul most rám minden éjjel. 
Távol kelet virágos könnyű selymét 

Piros rózsák borítják szerte-széjjel, 
Perzsa királyok tarka szőnyegére 
Nehéz brokátok arany fodra ér le. 

Ezüstszalaghói kötött puha párnák 
Hevernek biborszinü bársonyon . . . 
Mostanság csupa szépet álmodom ! 

Opálszinű áttetsző régi vázák, 
Kis kő csodák egy sorban állanak. 

Átöleli egy-egy relief a vázát 
Karcsú vonallal metszett lányalak ; 

Virággal metszett a másik fele 
És minden váza csordultig tele, 

Mézédes bor és illatos olaj 
Csöppen ki szűk metszéstí szájakon . . . 
Mostanság csupa szépet álmodom / 

Bús ében hárfák ezüst húrja pendül. 
Lágy ujjak játszák istenek dalát,. 

Valahol messze halk orgona zendül 
És sóhaj toznak gyöngéd fuvolák. 

Tárogatóhang ködbe veszve el -
A csellók búgó hangjára felel: 

Egy titkos művész lelke lány-sirást 
S asszony-kaczajt együtt dalába fon . . . 
Mostanság csupa szépet álmodom .' 

Te jös<z ! Tánczolsz .' A kelmék bíborát 
Mint egy királyi palástot felöltöd. 

Egy vázá"ból az istenek borát 
Kék eres fehér tenyeredbe töltőd 

S e drága kelyhet nyújtod im felém-. 
Alázatos csókkal ürítem én . . . 

Az utolsó pár csöppet Te iszod meg 
Kgymáshoz most már vará/s vágya von . . . 
Mostanság csupa szépet álmodom ! 

Tói h Lászlói. 

A KIK A MESÉK ÚTJÁT JÁRJÁ K. . 
.Ma lizentem HZ esti széllel 
A régi sugaras napoknak : 
Szép bugáitok mind elfogytak 
S utánira már leszállt az éjjel. 

.Manón csókja kihuujt dél lángja 
Csak egyszer még jaj \isszater-e 
(Oh hányan sóhajtják el e/.t még 
Tavaszi szélbe, ős/.i szélbe, i 

Választ várón és vágyakoiva 
Megállottam, h<Jgy u^zaíiézzek — 
S.a kik a mesék útját járják 
Kivisznek, fyogyba visszanéznek. 

Kdrpáti Aurél. 

* Augol éuek; melyet a Titaaic hajé> elsülyetlésekor 
énekeitek, s melyét kiváló k'ö1tc'mk"í'(íiss-~fstrán ref. 
püspök a Hyrannsz dallamára fordított le nyehiinkr 
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MENDLIK OSZKÁR KIÁLLÍTÁSA AMSTERDAMBAN. 
Alig egy-két évtizede annak, hogy a magyar 

képzőművészeti viszonyokat a külföldiekkel 
összehasonlítva szomorúan sóhajtottunk fel, 
mert csak ritkán volt rá eset, hogy a külföld 
tudomást szerzett a mi művészetünkről. A leg¬ 
utóbbi évek alatt azonban a helyzet lényege¬ 
sen megváltozott. Egymásután oly kiállításo¬ 
kat tudtunk a külföldön rendezni, melyek nem¬ 
csak jóakaratú elismerést, hanem nagy fel¬ 
tűnést sőt csodálkozást keltettek, öntudatunk 
is megnőtt, ma már épenséggel nem tartjuk 
magunkat az utolsóknak. S nemcsak a több 
művész munkáiból rendezett kiállítások jártak 
sikerrel, hanem a mi a sikerültség még na¬ 
gyobb fokát jelenti, egyes művészeink kollektív 
kiállításai is oly elismerést tudtak aratni, mely 
nemcsak erkölcsi, hanem anyagi is volt. 

A mint az előttünk fekvő amsterdami lapok 
mutatják, ilyen teljes erkölcsi és anyagi ered¬ 
ményt ért el egyik jeles művészünk Mendlik 
Oszkár is Amsterdamban a Wisselingh és 
társa czég gyönyörű képszalonjában rendezett 
kiállításán. Mendlik Oszkárt nem kell közön¬ 
ségünk számára felfedezni. Tengeri tájképei¬ 
vel régen megszerezte annak szeretetét, s ha 
az elmúlt utolsó évek kiállításain legtöbbször 
nélkülöztük is az ő komoly, mély természeti 
romantikát lehellő művészetét, nem felejtettük 
el. Hiszen körülbelül ő az egyedüli számba¬ 
vehető tengeri festőnk, kinek tengeri képei 
nem épen véletlenségböl, egy adott alkalom 
vagy kirándulás alkalmából születtek, hanem 
valóságos együttélésből és mély lelki élménynyé 
vált rajongó gyönyörűségből. 

Minden esetre érdekelni fogja közönségünket, 
hogy Mendlik művészete Hollandiában is nagy 
és mély sikert aratott. Igaz, hogy a tengeri 
tájainak megítélésére, megértésére és meg¬ 
kedvelésére nem kell semmi specziális különös 
tengerismeret, de mégis jól esik az elismerés 
szavait egy oly nép műkritikusaitól hallanunk, 
melyet egész élete évszázadok óta a tengerhez 
fűz s ezért annak legrejtettebb szépségeit is 

MENDLIK OSZKÁR. 

ismeri. Az amsterdami Handelsblad bírálóját 
idézzük: 

cMendlik a tenger festője, ki azt hol a mi 
sík partunkról, hol sziklás vidékről, de leg¬ 
többször onnan nézi, hol a levegőn és vízen 
kívül egyebet sem lát a szem s még egy tá¬ 
volban megvillanó vitorla sem zavarja a nagy 
víztükör áhítatát, csillámlását, tündöklését, 
gyűrűzését, hullámzását, így csak nyílt tenge¬ 
ren, hajóról láthatni. Mendlik látta és meg¬ 
látta a tengert, minden időben s a fénynek 
minden játékában: fénylő napsugárban, midőn 
a sötétkék tenger zöldeskék hullámtarajt vet 
és a hajót kisérő hab vakítóan fehér; borús ég¬ 
bolt alatt, mikor a szürke felhők a hullámok 
milliárdjában tükröződve, fátyolt szőnek a viz 
s az égbolt közé, midőn az esőt jósló felhő 
már előre szürke borulást von a vizre, látta 
a hajnal derengő fényében, a napnyugta bíbo¬ 
rában és a köd szürkeségében. Mégis a leg¬ 
nagyobb előszeretettel világos időben festi a 
tengert, midőn minden hullám, minden rezgés 

fényt tükröz vissza, mikor a behajló hullá¬ 
mok árnyékolt oldalai élesen elütnek a nap¬ 
fényben ragyogó haboktól és ezernyi sugár¬ 
törőből ömlik a ragyogó sugárzás és a szin 
váltakozása. 

A kiállítás Mendliknek különböző időből 
való képeit mutatja be. Bégente úgy látszik 
egyedül maga a tenger nem elégítette ki, egy-
egy színes halászbárkával, vagy hullámtörő 
sziklákkal kereste a változatosságot. Később 
elegendő motívumot talált a tenger ezernyi 
változásában. Ujabban a lapos hollandi partot 
festi elnyúló, hosszú kullámaival és az északi 
tengert, mely annyira különbözik az Adriától. 
Művészetének egyéni voltát mi sem bizonyítja 
jobban, hogy legjobb műveiben és másként 
látja a tengert, mint a mi festőink.* 

Az utolsó szavak adják a legnagyobb elis¬ 
merést, mert arról tanúskodnak, a mi a leg¬ 
fontosabb, hogy idegenben is elismerték Mend-
liket annak, minek mi idehaza tartjuk, önálló' 
jelentékeny művészegyéniségnek. 

Csak sajnálkozással állapíthatjuk meg a tehet¬ 
séges fiatal művészről, hogy őt hazánk számára, 
csaknem teljesen elveszítettük, a mennyiben 
állandóan idegenben telepedett meg. Régebb 
festőink közül ép a legkiválóbbaknak hasonló 
sors jutott osztályrészül. Markó Károly, Zichy 
Mihály, Munkácsy Mihály, Wagner Sándor, 
Paál László idegen országokban alkották lég-
maradandóbb műveiket, s idegen országokat 
választottak második hazájukul. A múlt időben 
a kényszerűség hozta magával így. Idehaza 
nem volt még műértő közönség, legalább nem 
volt akkora, a mely elismerésével megrende¬ 
léseivel és vásárlásaival boldogulást biztosított 
volna a művésznek. Ez az állapot ma már 
megváltozott. Mendlik Oszkárt családi viszo¬ 
nyai kötik Hollandiához. De az a tapasztalá¬ 
sunk, hogy idővel haza sóvárognak a legna-
gyobbjaink is. Beméljük, hogy ez a sóvárgás 
úrrá lesz még Mendlik Oszkáron is. F. Z. 

KÉSZLET MENDLIK'OSZKÁR KIÁLLÍTÁSÁBÓL AMSTERDAMBAN. 
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A Nemzeti Színház tavaly fölfedezte 
. cziklus nagy hatással van a kő onségre s 
magára a színházra, is ; a közönség m l a 
kedvezőtlen színházi időben is tódul a szin 
házba ; az emberek új ösztönzéseke várnak 
régi mulasztásokat akarnak pótolni • figyelmük 

™Á 
i hff

SZfUnk- . B««nyá» szinháztechnikai 
« befoyassal voltak az összeáll ításnu A 

lom T ? ? k ePP e n . e r d e ^ - A vüégiroda-
z l ü n f eTf°S l V 1^ á éklf01 ™*** el 

3 v '' -,°ly 8 Z e m l e l e h «*tntnsl,un re-

össze kétszer fognak eljátszani. De becsvágyuk mát Egys 
minden fáradságon átsegíti őket, tudják, hogy a bevezető előadásban „.UHU, 
a közfigyelem gyújtópontjában állanak és a Beöthy, Sebestyén, Buttkay, Hevesi, Váradi 
művészi feladatok megsokszorozzak erejüket. Ábrányi Emil, Ivánfi Jenő', Ignotus Pékár' 
I yenkor érzi a színház hogy igazi kultúrái Molnár Ferencz, Heltai Jenő Badó AntaL 
tényező és a nagy czeloikai. ereje és önérzete Móricz Zsigmond.és e sorok írója mondják a 
no. A tavalyi bhakespeare-cziklus esemény a tájékoztató bevezetéseket. Az is érdekes hogy 
színház krónikájában; a színház mindig tömve a különböző művek hogyan tükröződnek e 
volt és az anyagi sikeren kívül még becsesebb különböző egyéniségekben A Nemzeti Színház 
j P í L f ^ S 5 ? a , . k o Z Ö n 8 é? f ° k o z o t t é r d e k 1 0 - vállalkozása mindenképen érdekes eseménye 
deseból. Ma a közönség ismét megszerette a színházi életünknek. Az igazgatót, a rendező-
Nemzeti Színhazat és a Nemzeti Színház érzi két és a művészeket becsületes munkájukért 
kötelességeit és büszke rajuk. A milliomosok ideális törekvéseikért hálás elismerésünk illeti 
mondjak, hogy csak az első százezer forint meg- meg. De figyelemre méltó, mennyire fejlődött 
szerzése nehéz. Azt hiszem, a Nemzeti Színház az utolsó években színházi közönségünk tör¬ 

téneti érzéke. Látszik, hogy jelenünk nem lehet már rég túl van ezen a szükséges kezdeten. 
A Shakespeare-cziklus után az idén jött a 

vigjáték-cziklus. Látszólag fényes idea, mert 
ki nem szereti a vigságot, a jó kedvet? de 
nem hiszem, hogy az anyagi eredmény csak 
meg is közelítené a tavalyi cziklusét. Csak 
egy Shakespeare van a világon, ő elbír min¬ 
dent, de hozzá nem fogható senki. Azután az 
ő cziklusában van egység, ef/y szellem szól 
hozzánk, a mely egy kornak, egy nemzetnek, 
égi/ művészetnek a képviselője. Ezt nem pó¬ 
tolja a hangulatnak, az érzésnek, a műfajnak 
az egysége. Hogy mégis van közönségünk ily 
vállalkozás számára, közönségünk, melyet tiszta 
esztétikai, fejlődéstörténeti szempontok visz¬ 
nek a színházba, az eddigi előadások mutat¬ 
ták. Közönségünknek, a mi fogékonyságát, mű¬ 
velődési vágyát, tanulékonyságát illeti, nin¬ 
csen párja a világon. Néha engedi, hogy 
visszaéljenek türelmével, hitével, bizalmával, 
nem bosszulja meg magát a színészen vagy 
a szerzőn, de ez nem itéletbeli hiányának, 
hanem udvariasságának, jó szivének tudandó 
be. Arra a közönségre, mely most a vigjáték-
cziklust nézi, büszke lehet a Nemzeti Színház. 
Az ellentáll Beinhardtnak, az olasz operett¬ 
társulatnak és mi mindennek, a mi most a 
reklám szirénhangjaival hívja a fővárosi kö¬ 
zönséget. Híre ment külföldön annak, hogy 
micsoda nyereséges város ez a Budapest a 
művészi vállalkozások számára és ide tódul¬ 
nak a bécsiek, berliniek, olaszok, oroszok a 
világ négy tájékáról. Kezdjük kissé sokallani 
ezt az idegenjárást. Ez a túlság nagy kárt 
tehet a nemzeti művészet fejlődésében, de re¬ 
méljük, hogy az idegenek a nagy versenyben 
egymást pusztítják majd. 

A vigjátékcziklus két részre oszlik, nyolcz 
külföldi és nyolcz magyar darabra. A külföl¬ 
diek, kronológiai sorrendben ezek: 1. Ariszto¬ 
fanész: A felhők. ± Terentius: A testvérek. 
3- Pathelin mester és Bizalmatlan (Comedia 
deli' arte, rögtönzött szöveggel). 4. Shakespeare: 
Sok hűhó semmiért. 5. Moliérc: Képzelt be¬ 
teg. ('). Calderon: Úrnő és komorna. 7. Beau-
marchais: Sevillai borbély. 8. Goldoni: Foga-
dósné. A magyar cziklus darabjai: 1. Kisfa-
M// Károly: A kérők. 2. Szigligeti: A marna. 
3- Szigeti: Csizmadia mint kisértet. 4. Tóth 
K. Nők az alkotmányban. 5. Bérezik A.: Néz_d 
m eg az anyát. 6. Rákosi Jenő: Aesopus. 7. 

Buborékok. A színházat az összeállításban több 
szempont vezérelhette. Mellőznie kellett az 

nagyon gazdag, ezért menekülünk a múltba, 
ott^ keresni okulást, élvezetet és — ujságn'. 

Április 19-én kezdődött a cziklus Ariszto¬ 
fanész bemutatásával. Rákosi Jenőnek jutott a 
feladat, közönségünket közelebb vinni a görög 
szerzőhöz. Érdekes volt, hogy a második estén 
(minden darab kétszer egymásután kerül színre) 
nem ismételte magát, egészen ujat, mondott. 
Rákosi egészen keresetlenül beszél, szabadon, 
mint valóságos mestere a közvetetten beszéd¬ 
nek, a kinek nem kell félnie, hogy a pillanat 
cserben hagyja, mert a gazdag ember százféle¬ 
kép fizethet. Rákosi Jenő nem mint filológus 
beszélt, hanem mint drámaíró, a ki kollégáit 
nem tudós könyvekből, hanem kongeniális 
beleérzésből magyarázza. Maga a szinielőadás 
rendkívül érdekes volt. Azt hiszem, kevés 
ember tudja olvasás után elképzelni, mivé lesz 
az a darab a színpadon. Olvasva, azt hinnők, 
ez egy konzervatív, zsémbelődő ember műve, 
a ki a jó erkölcsök védelmét a szemre vett 
antagonisták erős torzításával akarja elérni. 
Mily igazságtalan ez az Arisztofanész! Szok-
ratészt összekeveri a szofistákkal, â kiknek ő 
volt legfélelmetesebb ellenfelük! Ámde akkor 
még nem irt Platón, úgy hogy Szókratész alakjá¬ 
nak még nem volt az a nimbusa, mint később. 
Szókratész még nem itta ki a méregpoharat, 
mely a filozófia első nagy vértanújává avatta. 
A szofisztika és Szókratész egy tőből származ¬ 
tak, habár ellentétesen elhajoltak is egymás¬ 
tól. Nagyon értem, hogy Arisztofanész össze¬ 
keverte őket, értem, de nem bírom megszokni. 
Arisztofanész, mint Rákosi kitűnően mondotta, 
minden filozófia ellen fordult, tehát Szókratész 
ellen is. Hogy az utóbbinak a kritikája pozi¬ 
tív, a szofistáké negatív volt, nem volt előtte 
fontos, mert minden kritikát gyűlölt. Csakhogy 
ha az idők beteltek, kell jönnie a kritikának. 
Az ember se maradhat mindig ártatlan gyer¬ 
mek; gyűlölhetjük-e a fejlődését, mert rosszra 
is fordulhat? Tehát Arisztofanész igazságtalan 
szatirikus volt; de hogy ebben a szatírában 
mekkora él és erő van, soha sem éreztük 
úgy, mint az előadásban. Valami végtelent 
érzünk az emberben. A szóvita a hamis és 
igaz beszéd közt egyike a leghatalmasabb be¬ 
szédeknek, miket valaha a színpadon mondot¬ 
tak. A színészek játéka is igen szép volt. Gál 

Somlai Szoluratésze is kitűnő volt, 
diszkrét, ízléses komikumával. A Felhők kara 
tánczait művésziesebbeknek kívántuk volna. 
Kár volna, ha nem ismételnék ezt az előadást, ugyis műsoron levő vígjátékokat; az idegen 

darabok megválasztásánál nem akart túlmenni melynek^ bizonyara megjok^ nézője Akadna. 
a XVIII. századon, ámbár Seribe is már a tör¬ 
téneté ; a magyar darabok közül se Aesopus, 
se Széchy Mária nem a múlté; ha pedig a 
Jelent is belevonták, talán mások is igényt 
tarthatnak a cziklusba való fölvételre. De ily-
féle megjegyzéseket a végső beszámoló alkal-

Terentius Testvérek czimű műve ápril 25-én 
került színre. A conférencier Sebestyén Károly 
volt, ki a színházat minden ízében ismeri és 
véletlenül kitűnő filológus és elsőrangú tanár 
is. Ő a professzori művészetet mutatta be a 
közönségnek, a mely nagyon meg volt elégedve 

e/.zel a professzorával. 0 is két különböző 
előadást tartott a két estén; az elsőben a fő-
súlyt a római vigjátéknnk M görögből való 
fejlődésére lii'lyi-y.te, a másodikban magának 
a római vígjátéknak a történetére. Nagyon 
szabatos, vihigos volt és s/iibitdon úgy beszélt, 
a mint más ir: gonddal, formásán és köny-
nyedén. Terentiust nagyon védelmébe fogadta, 
de hogy ez Terentiusnak nagyon használt volna, 
nem merem állítani. Kevéssé érdekesnek tet¬ 
szett a mű. Nagyon nyárspolgári a maga ta¬ 
nító tenáencúajával, és migyon tendenczióziiK 
a nyárspolgár-karaktert-k rajzában. Van itt mű¬ 
vészi téma — a két testvérben, kiknek egyike 
szigorú, fukar és morózus, a másika vidám, 
pazarló és engedékeny. Mindegyik nevel egy-
egy fiút és a nevelés persze bizonyítja, hogy 
a fukar, szigorú rosszul nevel, a másik jól. 
De ezt a tanítást mintegy ököllel demonstrálja 
Terentius. Persze ez tetszett a művészietlen 
rómaiaknak, kik csak az ököl-magyarázatot 
értik. Hogy nyelvben finom volt Terentius, 
azt mi a fordításban, melyből hiányzik az erő 
és közvetetlenség, nem érezhettük. Bózsahegyi 
itt exczellálhatott egy komikus karrikaturában, 
mely minden túlzástól tartózkodott. Terentius 
és Arisztofanész ez az egymás mellé állítása' 
igen érdekes, igen tanulságos volt. 

A magyarok közül idáig csak Kisfalui ly Károly 
és Szigligeti jutottak szóhoz. Kisfaludy Károlyt 
(ápril 24.) Beöthy Zsolt vezette be, a magyar esz¬ 
tétikai elemzésnek ma legnagyobb mestere, ki¬ 
ben az érzés finomsága a kifejezés remek mű¬ 
vészetével egyesül. Mit lehet A kérőkről mon¬ 
dani ? Már gyermekkorunkban olvastuk, a szín¬ 
padon is láttuk, és bizony szegénynek talál¬ 
tuk. De Beöthy fölmutatja a műben a magyar 
vígjáték embrióját és az embrión felismerhe¬ 
tővé teszi a magyar vígjáték karakterét. Való¬ 
ban élvezni is tudtuk a darabot. Itt tűnt ki, 
mit tesz az, ha a nemzeti fejlődés kezdeteit 
nézzük. Az idegen darabokban az idők pora 
kissé eltakarta az örök emberi típusokat: ;i 
magyar darabban megindultán néztük a nem¬ 
zeti érzés küzködését, a művészi forma kezdet¬ 
legességét és mégis magunkra ismertünk. Ehhez 
járul, hogy ezeknek a típusoknak a megjelení¬ 
tésére oly színházi hagyomány áll rendelke¬ 
zésre, melyet mi alkottunk, mely egészen a 
mienk, melyet szeretünk, mely szivünket érinti. 
Dezső Szélházija, Gycnes Perföldije, Aczél Ilona 
Malija stb. nemzeti művészetünk legjobb ha¬ 
gyományaihoz simulnak. Csak így fejlődhetik 
nemzeti művészet! Ha nem mindenki élűiről 
kezdi a munkát, ha nem ma ezt, holnap azt 
az idegen ideált hajszoljuk, hanem a megle¬ 
vőbe, a kialakultba kapcsoljuk be törekvésein¬ 
ket és ezen az alapon újítunk. 

A legnagyobb siker eddig"Sziglii/eti Mamá¬ 
jáé volt (ápril 27). Ehhez a sikerhez hozzá¬ 
járult a mű tipikus magyar volta, a kitűnő 
előadás és a történeti megértés. Az utób¬ 
bit támogatta liultkai Györgynek, a kitűnő 
kritikusnak pregnáns és találó irodalomtör¬ 
téneti bevezetése. Az anyós témája hálás és 
Szigligeti ízléssel és tudással derekasan ki¬ 
aknázta. Szigligeti itt jó karakterisztikát ad 
és a színésznek is fölötte hálás feladattal 
szolgál. Rákosi Szidi ezt a szerepet úgy 
játssza, hogy még Szigligetin is túl tesz ; az 
sem sejthette, mi rejlik ebben a szerepben, 
Ez az anyós: az igazi anyós, a ki nem jó, 
nem rossz, hanem — anyós, uralkodásra vágj ó. 
vejének esküdt ellensége, a ki nyájaskodni is 
tud, de mindig készen áll ugrásra. A nevetés 
viharjai zúgtak végig a házon. De a többieken 
is kitűnően mulathattunk, Dezsőn, Ligeti Ju¬ 
liskán, Hajdún és Rózsahegyül, a ki azonban 
már a darabban sem magyar inas, még ke-
vésbbé a színpadon. Szigligeti kissé eklektikus 
volt, mindenünnen fölszedte, a mi hatásosnak 
Ígérkezett. 

Idáig ennyit láttunk, igen érdekes, történe¬ 
tileg igen jelentős, magukban is mulatságos 
darabokat, melyekben a laikus és a szakember 
is gyönyörűségét találja. A színház pompás 
feladatokat tűzött ki magának és idáig igen jól 
oldotta meg. Örülünk a folytatásnak. 
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A CSATA. 
Regény. — Irta Claude Forrére. 

I. 
Egy nagyon magas bambusz-kerítés előtt, 

mely az utat balfelől szegélyezte, a kiomiia 
megállóit és a ktiritniajn — kengyelfutó, ló és 
kocsis egyszemélyben — a könnyű hágcsót le¬ 
eresztette a földig. 

Felze — Jean-Fraucois Felze, a franczia Ins-
titut tagja — a földre lépett. 

— Joriszaka kosain ? (Joriszaka marquis?) — 
kérdezte, nem bizva egészen abban, hogy meg¬ 
értették, mikor az imént, mielőtt a kocsiba bele¬ 
ült volna, eldadogta kissé nyakatekert japán ki¬ 
ejtéssel az előre betanult mondatot: «Jori-
szaka marquishoz, villájába 11 hattyúk domb¬ 
ján, 0-Szuva nagy temploma mellett, Nagaszaki 
fölött.» 

A kurumaja azonban mélységes alázattal a 
földre vetette magát. 

- S:ajo dér/os:ai)>iasz -- mondotta. (Tisz¬ 
telettel úgy van, — vagyis igen.) 

Felze, felismerve a nagyon udvarias szólás¬ 
módot, melyet nem mindig használnak a bar¬ 
bárokkal szembon, arra a csorbítatlan tiszteletre 
gondolt, melyet a modern Japán megőrzött ősi 
arisztokracziája iránt. Ma már nincsenek többé 
dajmiók, de ivadékaik, a herczegek, marquisk, 
grófok érintetlenül megőrizték egykori feudális 
tekintélyüket. 

Eközben Jean Felze kopogott a villa ajtaján. 
Egy nippon cselédleány derekán diszes, nagy 
övvel, ajtót nyitott és korrektül négykézláb 
vetette magát a látogató előtt. 

- Joriszaka kosaku fudzsin? — mondotta 
ezúttal Felze, most már nem a marquist kér¬ 
dezve, hanem a marquisnét. 

A cselédleány erre egy nagyon hosszú frázis¬ 
sal felelt, mely szószerinti értelmében érthetet¬ 
len volt, az értelme azonban nyilvánvalóan 
megfelelt ennek a nyugati formulának: a mar-
quisné fogad. 

Jean Francois Felze odanyujtotta névjegyét 
és a kerten keresztül utána ment a tipegő japán 
leánynak. 

Ez a kert domboldalon volt és a ház fölötte 
látszott, egy fölfelé vezető ösvény végén, a mely 
sziklák, erdőcskék, hegyi patakok, vízesések és 
apró barlangok között kígyózott fel; mindez 
természetesen miniatűré arányú volt, mert az 
egész tájkép, a hol legszélesebb, sem volt 
szélesebb húsz méternél. A fák tehát azok a 
törpe czédrusok voltak, melyeket csak Japán 
tud úgy összezsugoritani, a hogy akarja, avagy 
parányi cseresznyefák, melyek már épen virág¬ 
zottak, a hogy az évszak hozta magával, lévén 
épen április 15-ike, a hegyek ügyesen össze¬ 
hordott vakondok-dombok, a tavak pedig me-
clenczék, piros halakkal telve, a valószínűség 
kedvéért festőién zöldelő vagy virágos partok¬ 
kal szegélyezve. 

- Hétmérföldes csizma van rajtam - - gon¬ 
dolta Felze, a mint nagy léptekkel haladt 
ebben a Liliputi herczeg birodalmában. 

Aztán hirtelen megállva, hogy jobban meg¬ 
nézhesse mindezeknek a kis szikláknak és apró 
fáknak barokk silhouettejeit, ezt gondolta. 

- Nem csoda, hogy az ilyen kertecskékkel 
ezek az emberek, a kiknek olyan csodálatosak 
a vonalaik és a színeik, mindig kisiklottak egy 
merőben képzeleti perspektívába. 

A széles és alacsony faház verandája egy¬ 
szerű faragott fatörzsekre támaszkodott. E két 
rusztikus oszlop között, egy kis előcsarnok vé¬ 
gén kinyilt egy ajtó és a fonott szőnyegek ma¬ 
kulátlan fehérségükben tárultak elő. 

Felze, a ki ismerte a szokásokat, elkezdte le¬ 
vetni czipőjét. A cselédleány azonban, a ki újra 
a földre vetette magát, a föld felé lehajtott hom¬ 
lokkal, tiszteletteljesen megakadályozta ebben. 

- No, no — mormogta Felze — fenn kell 
tartani a czipöt egy japán marquisnőnél! 

Kissé megbántva az exotizmusban való kedv¬ 
telésében belenyugodott, hogy csak a roppant 
széles nemezkalapját veti le, a mely Van Dyckre 
emlékeztetővé tette erőteljes öreg úrra valló 
fejét, ezt a bár szürke, de még mindig lelke¬ 
sedő fejet, mely híressé lett, de mindig igazi 
mű vesz-fej "maradt. 

És Jean-Francois Felze, födetlen fejjel és 
czipővel a lábán, belépett Joriszaka marquise 
szalonjába. 

. . . Egy párisi nő boudoirja, nagyon elegáns, 
nagyon divatos, a mely banálisnak hatott volna 
mindenütt, csak épen Paristól háromezer mér-
földnyire nem. Semmi se vallott benne Japánra. 
Még a szőnyegek is — a nemzeti tatami, mely 
tömöttebb és puhább, mint bármi más szőnyeg 
a világon, posztó-kárpitokkal voltak helyette¬ 
sítve. A falak pompadour selyemmel voltak 
borítva, az ablakok — üvegtáblás ablakok! 
damaszt függönyökkel voltak drapirozva. Szé¬ 
kek, karosszékek, egy bergére, egy pamlag 
helyettesítették a rizs-háncsból vagy sötét bár¬ 
sonyból készült ülőpárnákat. Egy nagy Erard-
zongora egészen elfoglalta a szoba egyik sar¬ 
kát és az ajtóval szemben egy XV. Lajos kora¬ 
beli stílusú tükör kétségkívül csodálkozott, hogy 
•muzmék sárga arczát kell visszatükröznie, nem 
pedig franczia lánykák arczocskáit. 

A kis cselédlány harmadszor is ismételte 
négykézláb-tisztelgését és aztán elszaladt, egye¬ 
dül hagyva Felzet. 

Felze előbbre ment két lépéssel, nézett jobbra, 
nézett babra és dühösen káromkodott: 

- Isten úgyse, érdemes volt Hok'szói és 
Utamao fiainak lenniök a nagy Szessu unokái¬ 
nak, annak a fajtának, a mely Nikkót és Kiotót 
nemzette, annak a geniális fajtának, a mely 
benépesítette palotákkal és templomokkal az 
ajnók vad földjét, minden darabjából egy új 
architektúrát, szoborművet, festményt csinálva! 
Érdemes volt abban a páratlan szerencsében 
részesülniük, hogy tiz századévig élhettek a 
legfényesebb elszigeteltségben, távol minden 
zsarnoki hatástól, melynek minket alávetett 
nyugati származásunk, szabadon az egyiptomi 
igától, szabadon a hellén igától! Érdemes volt 
a megközelíthetetlen Khinát birni védőfalul 
Európa ellen és Kung Csent házőrző kutyául 
Plató ellen! Igen, érdemes volt! . . . Hogy az¬ 
tán a pálya végén beleszédüljenek a plagizá-
lásba és majmolásba, hogy itt végezzék ebben 
a párisi vagy londoni, vagy épen new-yorki 
vagy chikagói papagály kalitkában ! 

Hirtelen félbeszakította magát. A kertnek 
emléke, melyen átjött az imént, keresztülvillant 
a fején. Az egyik ablakhoz lépett és félretolta 
a függönyt. , 

Az ablakon át, a távolból és felülről nézve 
ez a valószinütlenségig lekicsinyített kert úgy 
elmerült bambusz-falába, mint valami kútba. 
Felzenek felcsillantak a szemei: ennek nem¬ 
csak valószerű színezete, ennek a parányi dolog¬ 
nak, a mely el volt választva a külső világtól, 
el volt választva a reális és eleven világtól, a 
mely rajta kívül terült e l . . . Olyan volt, mint 
valami képmás, az egykori Japán árnyéka, 
melyet .eltörölt, száműzött a ma: japánok 
akarata . . . 

Egy időben, ha az ember a falakca túl te¬ 
kintett, e környező mezőre, ha egy pillantással 
leszállott a Hattyúk dombjának lejtőjén, hogy 
megcsodálja az egész távoli távlatot, a zöld 
kámforfáikkal és cseresznyefáikkal pompásan 
fölékesített dombokat, az összes templomokat 
a dombok tetején, az összes falvakat oldalaikon 
és a várost a fjord szélén, a barna és kékes 
várost, melynek megszámlálhatatlan százai vé¬ 
gig futottak a tengerparton az utolsó hegyfok 
éles körvonaláig, — oh, akkor nem úgy találta, 
hogy a hajdani Japán el van pusztítva, vagy 
száműzve van, mert a város, a falvak, a temp¬ 
lomok és a dombok letörölhetetlenül magu¬ 
kon viselték a régiség bélyegét és még mindig 
hasonlítottak, az összetévesztésig hasonlítottak, 
valamely régi metszethez az ősi • dogunok ide¬ 
jéből, valamely elmés kakemonóhoz, melyen 
egy több századéve meghalt művész ecsetje le¬ 
rajzolta, az Asi gallák valamely székvárosának 
csodáit. . . 

Felze hallgatagon szemlélte sokáig a tájképet, 
aztán a boudoir felé fordult. Az ellentét erő¬ 
sen belenyilallott szemébe. Az ablakon túl a 
még megfékezetlen Ázsia, az ablakon innen a 
szélső Európa, - - egymással szemtől-szembe. 

- Hm ! — gondolta Felze. — Talán nem is 
annyira Linevics katonái, sem Eoszdesztvenszky 
hajói fenyegetik a japán czivilizácziót, mint 
inkább e z . . . a békés invázió... a fehér ve¬ 
szedelem . . . 

Egy nagyon nyugodt, dallamos és bizarr, de 
kellemes és idegenszerűség nélküli franczia 
nyelven beszélő hang szakította félbe. 

— Oh, mester! Milyen zavarban vágyók, 
hogy annyira megvárattam! 

Joriszaka marquiae lépett be és csókra nyúj¬ 
totta kezét. 

II. 
Jean-Francois Felze nagyra volt vele, hogy 

ö filozófus. És talán csakugyan az is volt, leg¬ 
alább annyira, a mennyire nyugati ember az 
lehet, így például a legkisebb erőfeszítés nél¬ 
kül magára tudta ölteni a világ minden táján 
való sétáin azoknak a népeknek a szokásait, 
erkölcseit, melyeket meglátogatott, - - ruháza¬ 
tukról nem is szólva. Az imént is, a ház ajta¬ 
jánál le akarta vetni a czipőjét, nippon szokás 
szerint. Most azonban, ebben a francziás sza¬ 
lonban, a melyben franczia szavak hangzottak, 
az exotizmus nyilvánvalóan nem volt helyén. 

Jean-Francois Felze tehát meghajolt, mint a 
hogy Parisban meghajolt volna és megcsókolta 
a kezet, melyet nyújtottak neki. 

Aztán pontos és átható festőszemével meg¬ 
vizsgálta a ház úrnőjét. 

Joriszaka marquisen Doncetnél, Paquinnél 
vagy Worthnál készült ruha volt. É9 ez a ruha 
az első pillanatban ránehezedett a szemre, mert 
bár bájos volt, jól volt szabva, sőt jól is állt, 
mégis csak egy európai gondolta és találta ki 
európai nők számára s egy törékeny és vézna 
japán nőn rendkívül súlyosnak és terjedelmes¬ 
nek tűnt fel. - - mintha nagyon széles aranyo¬ 
zott fakeret lett volna tenyérnyi akvarell körül. 
Ezenfölül Joriszaka marquise a hagyománynyal 
ellenkező módon volt fésülve: nyoma sem volt 
rajta az aranytűkkel áttűzött magas chignon-
nak; hullámos fonatokban, nagyon lazán volt 
fonva a frizurája, úgy hogy a fej, megfosztva 
ébenszinű klasszikus diádémj ától, kicsikének és 
kereknek látszott, mint egy baba feje. 

Csinos volt-e? Felze, a nők szépségébe sze¬ 
relmes festő, bizonyos aggodalommal tette fel 
magának ezt a kérdést. Csinos-e Joriszaka 
marquise?. . . Nyugati ember talán csúnyának 
jelentette volna ki nagyon keskeny és a halán¬ 
ték felé hajlott szeme miatt, mely hasonlított 
két ferdo hasadékhoz; nagyon vékony nyaka 
miatt; nagyon is nagy fehér és rózsás színű 
orczája miatt, mely a lehetetlenségig kendőzve 
és rizsporozva volt. De nipponi ember szemé¬ 
ben Joriszaka marquise okvetlenül szép volt. 
És akár Európában, akár Ázsiában alája került 
az ember sajátságos varázsának, mely egyszerre 
gőgös és hizelkedő, gyermekes és hieratikus volt 
s a mely rejtelmesen áradt ebből a lassú moz¬ 
dulata, gondolkodó homlokú, felhúzott ajkú 
kis lényből, a kit hol halványnak, hol meg 
játékszernek lehetett volna tekinteni. 

•^- Melyik a kettő közül ? — gondolta Felae ! 
Megcsókolta a kezecskét, a mely sima volt, 

mint valami sárga elefántcsont zsuzsu. És nem 
akart elsőnek leülni. 

— Asszonyom — mondotta - - kérem, ne 
szabadkozzék. E nélkül nem lett volna módom¬ 
ban, hogy megcsodáljam szalonját és kertjét. 

Joriszaka marquise fölemelte kezét, mintha 
ki akarná védeni a bókot. 

- Oh, mester! Ön tréfál, bizonyára tréfál! 
A mi szegény kertjeink olyan nevetségesek és 
mi azt oly jól tudjuk! A mi szalonomat illeti, 
férjemnek szól a dicséret: ő bútorozta be az 
egész villát, mielőtt engem idehozott volna. . . 
Mert hiszen tudja, nem idevalók vagyunk, az 
otthonunk Tokióban van . . . De Tokió oly 
messze van Szaszebótól, hogy a tengerésztisz¬ 
tek nem igen járhatnának oda haza. 

- Ah — mondotta Felze - - hát Joriszaka 
marquis Szaszebóban van szolgálatban? 

- Igen . . . Hát nem mondta meg önnek 
tegnap; mikor meglátogatta az Yseult födél-
zetén? Pánczélos hajója javítás alatt van az 
arzenálban . . . Legalább én úgy hiszem . . . De, 
igaz is, még meg sem köszöntem önnek, ked¬ 
ves mester.. . Igazán nagyon kedves, hogy el¬ 
vállalta, hogy megfesti az arczképemet... Jól 
éreztük, hogy talán nem is illik, hogy még a 
yachton is üldözzük, a melyen nincs is ott¬ 
hon . . . A férjem alig mer te . . . És milyen 
arczkép! Egy olyan kicsi személy arczképe, 
mint én, egy olyan mestertől, mint ön! . . . 
Borzasztó büszke leszek! Gondolja el! Ön 
bizonyára sohasem festett még japán nőt, ugy-e ? 
Mostanáig nem? Hát én leszek az első nő a 
birodalomban, a kinek arczképe alá Jean-
Franc,ois Felze neve van irva! . . . 
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Tapsolt a kezével, mint egy kis baba Aztán 

hirtelen elkomolyodott: 
— Mindenek felett annak a gondolatnak 

örülök, hogy hála önnek, a férjem ott láthat 
engem tiszti szobájában, a hajóján . . . Az arcz-
kóp, ugy-e> csaknem másodpéldánya az ember 
énjének . . . így hát egy másodpéldányom ott 
lesz a tengeren és talán jelen lesz a csatákban 
is, hiszen azt jelentik, hogy az orosz flotta a 
legutóbbi szombaton elhaladt Singapore előtt. . . 

- Istenem — mondta Felze nevetve. — íme, 
egy arczkép, melyet heroikus stilusban kellene 
megfesteni!... De ón nem tudtam, hogy Jori¬ 
szaka marquis olyan hamar vissza fog térni a 
harcztérre . . .-És annál jobban értem az óhaj¬ 
tását, hogy magával akarja vinni, a hogy maga 
mondotta, egy másodpéldányát . . . 

A kicsi száj, melyet a karmin-festék még 
keskenyebbnek tüntetett fel, észrevétlen, nagyon 
japánias mosolyra nyílt: 

- Oh, jól tudom, hogy ez kissé szokatlan kí¬ 
vánság . . . Japánban nem divat úgy tenni, 
mintha az ember nagyon szerelmes volna a fe¬ 
leségébe. De a marquis és én olyan sokáig él¬ 
tünk Európában, hogy egészen nyugatiak let¬ 
tünk . . . 

— Igaz — • mondotta Felze — jól emlékszem 
rá: Joriszaka marquis tengerészeti attaché volt 
Parisban. 

- Négy évig . . . Házasságunk első négy 
éve volt ez . . . Csak a tavalyelőtti tavasz vé¬ 
gén jöttünk haza . . . Az 1903-iM párisi sza¬ 
lont még láttam . . . és mennyire csodáltam 
ebben a szalonban az ön «Azéyadé»-ját! 

Felze észrevétlen gúnyolódással hajolt meg: 
- Ennek az Azéyadénak láttára fogta el a 

vágy, hogy velem festesse meg az arczképét? 
A japán mosoly újra megjelent a kicsi festett 

szájon, de most párisias duzzogásban végződött. 
- Oh, kedves mester . . . Maga csúfolódik 

velem . . . Nem, nem, én nem szeretnék hason¬ 
lítani ahhoz a bájos vad nőhöz, a kit maga 
furcsa kosztümjében festett le, a mint bolond 
módjára sír, szemeivel ki tudja hova meredve . . . 

- Egy ajtóra, a melyen valaki kiment. 
- Igen . . . De különben is ez arczkép. De 

láttam én a maga arczképei t is . . . Mary Gar-
den asszonyét, a versaillesi herczegnőét és min¬ 
denek fölött a szép Mrs. Hockleyét . . . 

- Ugyan! Mindenek fölött ezt? 
- Igen . . . Akkor persze még nem sejthet¬ 

tem, hogy maga egy napon meg fog érkezni 
Nagaszakiba, ennek a hölgynek a yachtján . . . 
De az arczképe olyan szép volt! Nekem jobban 

tetszik mind a többinél, a csodálatraméltó ru¬ 
hája miatt. Emlékszik, mester? Princesse-ruba, 
egészen fekete bársonyból, a derékon fönn pánt 
d'Angleterre elefántcsontszín satin alapon. 
Nézze, Mrs. Hockley ruhájára gondoltam, mi¬ 
kor ezt a ruhát csináltattam magamnak s ezért 
választottam ezt, hogy önnek üljek benne. 

Felze felhúzta a szemöldökét: 
- Hogy üljön nekem? Ebben a ruhában 

akar nekem ülni? 
- Igen . . . Hát nem jól áll? 
- A képzelhető legjobban . . . De én azt 

képzelem, hogy egy bizalmas arczképhez nem 
fog estélyi ruhát választani . . . Legfeljebb csak 
két hetünk van rá, ugy-e? Nem szeretné, ha 
nagyanyái pompás kosztümjében festeném le, 
valami olyan czímerekkel hímzett kimonóban, 
a milyeneket manapság minden csinos párisi 
nő kölcsönkér maguktól? 

A félig zárt szempillák apró hajlásából saját¬ 
szerű pillantás surrant ki: 

- De kedves mester! . . . Maga nagyon is 
türelmes a mi régi divatjaink iránt. Csakhogy 
én nagyon ritkán veszem fel nagyanyáim kosz¬ 
tümjét, a hogy maga nevezi. Nagyon ritkán, 
bizony . . . És aztán, tudja, aligha tetszenék a 
férjemnek, ha a képmásom abba a kosztümbe 
volna öltözve, a melyet ő alig ismer . . . a me¬ 
lyet alig ismer és a melyet nem szeret . . . Mi 
egészen nyugatiak vagyunk, a marquis és én . . . 

- Nagyon helyes - - szólt Felze lemondó 
hangon. 

Magában pedig azt gondolta: 
- Nyugatiak akarnátok lenni! Annnál rosz-

szabb . . . micsoda kép lesz az, félig európai, 
félig japán . . . És, Uram Isten, de keserves 
lesz festeni! 

Joriszaka marquise csengetett. Két cselédlány 
- ezek japán ruhában voltak — nagy tálczán 

behozta az angolos divatú tea minden kellékét: 
a teafőzőt, kannát, czukortartót, csészéket, kis 
szalvétákat, tej szint . . . 

—Parancsol egy kis caket ? vagy inkább két¬ 
szersültet? . . . Ceyloni tea, persze . . . 

— Persze, — ismételte Felze tanulékonyán. 
Arra a zöld, könnyű, zamatos teára gondolt, 

melyet czukor és tej nélkül isznak a japán 
falukban, azt a süteményt máj szólva, a mely 
nem keménykedik meg soha s a melynek kasz¬ 
téra a neve. 

Mégis megitta a brit italt, a mely barna volt, 
sűrű, fanyar és megette hozzá a bécsi süte¬ 
ményt 

— És most mondotta Joriszaka marquise 

- miután maga volt olyan szíves már tegnap 
idebozatni festékes ládáját, állványát és a vász¬ 
nat, megkezdhetjük, a mikor önnek tetszik, 
kedves mester. Nos, akarja, hogy mindjárt ki¬ 
próbáljuk a pózt. Jó itt a világítás? 

Felze felelni akart, de az ajtó hirtelen ki¬ 
nyilt és félbeszakította. 

- Oh — kiáltott a japán nő — elfelejtet¬ 
tem előre megmondani . . . Eemélem, nincs 
ellenére, ha találkozik nálunk a mi legjobb ba¬ 
rátunkkal, Fergan parancsnokkal ? . . . Az angol 
haditengerészettől . . . nagyon bizalmas bará¬ 
tunk . . . Mára hivatalos hozzánk teára és íme, 
a férjem itt is hozza már. 

III. 

- Miczuku, mutasd be a parancsnokot Felze 
úrnak ! 

Joriszaka marquis a szalon küszöbén félre¬ 
állott, hogy előrebocsássa vendégét. A hangja 
kissé a torokból jött, de tiszta és kimért volt s 
a szavak udvariassága daczára úgy hangzott, 
mintha inkább parancsolna, mint kérne. 

Joriszaka marquise könnyen meghajtotta fe¬ 
jét, mielőtt engedelmeskedett volna. 

- Kedves mester, megengedi ? Herbert Fer¬ 
gan tengerészkapitány, ő Felsége az angol ki¬ 
rály hadsegéde . . . Parancsnok : Jean-Francois 
Felze, a franczia akadémia tagja . . . Kérem, 
foglaljanak helyet. 

A férjéhez fordult: 
— 0-Szadao szán, kellemes volt a séta? 
— No, nagyon kellemes volt, köszönöm. 
Leült az angol tiszt mellé. 

- Kérem, Miczuku, a teát, — mondta. 
Az asszony sietve kitöltötte. 
Jean-FranQois Felze elnézte őket. 
Az európaias környezetben az egész jelenet 

teljesen európainak tűnt fel: a két férfi, az an¬ 
gol és a japán, ez aranygombos fekete egyen¬ 
ruhájában, a mely egyforma minden nemzet 
tengerészeiénél, aznap délutáni czivilruhában, 
a milyet Londonban vagy Portsmouthban is 
viselt volna, valami lady teájánál . . . a fiatal 
asszony ügyes és szabatos volt háziasszonyi 
tisztében és kecsesen hajolt meg, mikor egy 
teli csésze teát odanyújtott... Felze már észre 
se vette az ázsiai arczot, csak a test vonalát, 
mely a párisi ruha alatt épen olyan volt, mint 
valami nagyon kis termetű franczia vagy spa¬ 
nyol nő teste . . . 

(Folytatása következik.) 

A PÁRISI ANARKHISTÁK ÜLDÖZÉSE. (GOUZY ELFOGATÁSA). 
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A TERMÉSZET KÜLÖNÖS LÁTVÁNYOSSÁGAI. 
Néhány gyönyörű képben a természetnek 

olyan elragadó és e mellett különleges látvá¬ 
nyosságát mutatjuk be, a melyekben bizony¬ 
nyal gyönyörűséget találnak olvasóink. Né¬ 
melyik e látványosságok közül óriási voltával, 
némelyik pedig szépségével tűnik ki. 

Az utazó, a ki a Kiu-Siu nevű japán sziget 
hegyei, völgyei közt barangol és Aso-San vá¬ 
roska közelébe ér, nem bírja megállni, hogy 
bámulatában föl ne kiáltson. A városka mel¬ 
lett van a Fusi-Yama nevű hegy, a mely vul¬ 
kán, habár már régóta szünetelnek a kitörései. 
De minő krátere van ennek a kialudt tűz¬ 
hányónak ! A legcsupaszabb, a legkietlenebb, 
a mi csak képzelhető. A formája elipszis, tojás-
dad, átmérői közül a kisebb 1(>, a nagyobb 
áá kilométer. Maga a tűzhányó 3600 méter 
magas és formájára nézve talán a legszebb 
hegy a világon. 

A természet az ő alkotásaiban szinte vég¬ 
telenül leleményes és eredeti: néha valósággal 
ki akarja játszani a saját törvényeit. Argen¬ 
tínában Tandil és Birmában Kyaik-Ti-Yo vá¬ 
rosok közelében olyan sziklacsoportok van¬ 
nak, a melyeket látva azt kellene hinnünk, 
hogy a szemünk előtt roskadnak össze. A Kyaik-
Ti-Yo melletti sziklacsoport átmérője alig húsz 
méter. Mint képünkön látható, helyzete olyan, 
hogy a természet törvényei szerint már az 
alkotásánál fogva össze kellene omlania min¬ 
den pillanatban. És mégsem omlik össze. Sőt 
olyan szilárdan áll, hogy a birmánok még 
pagodát (imaházat) is építettek a tetejébe, a 
hová csak létrákon lehet feljutni. 

Nyugoti Amerikában a hírneves Yellowston-
park egyik nevezetessége az az óriási szikla¬ 
oszlop, a mely valamikor, talán száz és száz¬ 
ezer év előtt elvált a mellette levő hegytől. 
A kettőt alig négy méter távolság választja 
el, a melyen átugorni minden valamirevaló 
amerikai atlétának ambicziója. Pedig néhányan 
már elhibázták az ugrást és lezuhantak a 
30 méter magasságból, életükkel fizetve meg 
a botor vakmerőséget. 
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AZ ASAMA-YAMA KITÖRÉSE. A HEGYTŐL KÜLÖNVÁLT SZIKLAOSZLOP A YELLOWSTON-PARKBAN. 

Még Japánban is, a mely a tűzhányók or¬ 
szága, különlegesség az Asama-Yama nevű 
vulkán, a melynek kitörései csudás látványos¬ 
ságok, hasonlíthatlanul nagyszerűbbek, mint 
akár az Etna, akár a Vezúv kitörései. A kép, 
a melyet bemutatunk, a helyszínén készített 
fotográfiai felvétel. 

Végül nem utolsó a természet ritka látvá¬ 
nyosságainak sorában az a szikla, a mely 

szintén Japánban, Matsoushima mellett lát¬ 
ható. A tengerbe messzire benyúló sziklahegyet 
emberi kezek kivájták ; hogy mi czélból, nem 
lehet tudni. Ez azonban mellékes, mert ha 
nem volt is a gigászi munkának más czélja, 
mint valami bámulatosat alkotni, ezt a czélt 
bizonynyal elérték. A látvány, a melyet a ter¬ 
mészetnek és az embernek ez a közös alko¬ 
tása a szemlélőre nyújt, felejthetetlen. 

SZIKLÁK BIRMÁBAN (TETEJÉN PAGODÁVAL). 
TENGERBE NYÚLÓ SZIKLABOLTOZAT JAPÁNBAN. 

( 1 - 2 . Sütkérező és szórakozó betegek. - 3. Szavaló beteg. — 4 Nézik a napfogyatkozást. 5. A gyógyintézet nagy udvarán. — 6. A betegek legjobb hegedűse. 

KÉPEK AZ EGRI ELMEGYÓGYINTÉZETBŐL. Balogh Rudolf fólvételei. 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A napkirály rokona. A magyar költészet egyik 

sajátságos jelensége, melylyel érdemes volna egy¬ 
szer foglalkozni, hogy csaknem teljesen hiányzik 
belőle a vallásos költészet, a vallás eszmekörébe 
való misztikus elmerülés. Középkori költészetünk 
túlnyomó részében vallásos ugyan, de csaknem tel¬ 
jesen fordításokból és átdolgozásokból áll, a mi 
eredeti van benne, az is inkább egyházi haszná¬ 
latra való szerzemény, mint egyéni vallásos érzé¬ 
sek önkéntelen kialakítása, A reformáczió korának 
vallásos költészete is inkább felekezeti jellegű, a 
protestáns propaganda eszköze, a melyben aláren¬ 
delt szerepe jut a vallásos lélek egyéni lírájának. 
Egyes költők vallásos énekei később is megjelen¬ 
nek az irodalomban, de olyan kitűnő költőnk, a 
kinél a vallási líra uralkodó szerepet játszana, a 
ki akár pályája egészében, akár valamely fejlődési 
fokán mint pár excellence vallásos költő tűnne 
elénk. S a mikor meg-megszólalt is a vallásos 
hang költőink lantján, csak a lélek primitív val¬ 
lási érzése vagy pedig a vallási reflexió szólalt 
meg, a vallás misztikumában való elmerülés, mely 
Európa középkori költészetének annyi mélységet 
ad s a mely minduntalan fel-felbukkan utóbb is, 
még a legmodernebb költőknél is, nálunk 
mondhatni teljesen hiányzik. Csak a mai lírában 
szólalnak meg itt-ott ilyen misztikus hangok, egy¬ 
két kiváló fiatal költőnk, ha nem merül is bele a 
misztikumba, de legalább megrebbenti mélységeit, 
egy-egy pillanat hangulatában legalább közel ér a 
költészetnek ehhez a gazdag forrásához, sejtetve, 
hogy előbb-utóbb talán ez a forrás is meg fog 
nyílni számunkra. Egy fiatal költő: Harsányi 
Lajos, kinek könyvön most találkozunk először a 
nevével, ezen az úton próbálja új utakra vinni 
költészetünket. Nem látszik nagyon erőteljes és 
önálló egyéniségnek, erősen hatása alatt áll a mai 
divatossá vált költői stílusnak és mondanivalóit 
nem tudja egyénien elkülöníteni a vallásos költé¬ 
szet konvenczionális motívumaitól. De meleg, őszinte 
és fiatalos hittel telt lélek, a ki rajongó érzéssel 
keresi az Istenhez vezető utat, félelemmel és ir-
tózattal tekint ki a világ veszedelmeibe és kísér¬ 
téseibe, melyek elől elzárkózik a maga vallásos 
spekulácziója czellájába, de a zajuk behallatszik a 
zárt ajtókon és ablakokon is ; győztesen viaskodik 
a fiatal lélek életvágyával; költészete — ez meg¬ 
érzik rajta mindig - - mégse csupa konvenczió, 
hanem egyéni élmények és küzködések nyilvánu-
lása s a hol el akar bújni átvitt, objektivizált 
formákba, ott is megérezzük a saját fájdalmának 

remegését. Aligha ő lesz az az igazi magyar val¬ 
lásos költő, a kit eljövendőnek gondolunk, de talán 
utat csinál a számára. Mint nálunk ritka hang meg¬ 
szólalását, érdeklődéssel olvassuk verseit, könyvének 
néhány darabjában szépen, erősen és tisztán is 
csendül meg nem erőteljes, mély zengésű, de finom, 
lágy és bensőséggel teljes hangja. 

Van ilyen asszony is. Puha, meleg, asszonyos 
líra, a mely csak félig-meddig tud elrejtőzni az 
objektív formák mögé, egy kis adag olvatag szen-
timentalizmus, hajlam a romantikus mesehangra, 
néha felvillanó, finoman átérzett képek és ötletek, 
gyakori ellankadások, egyenetlenség, a biztonság 
hiánya, valami ideges, kapkodó sietség, mely nem 
bírja megvárni a mondanivalók végig-gondolását 
és teljes kiformálódását, - - másfelől azonban a 
modoros fordulatokon is keresztül csillanó köz¬ 
vetlenség, a maga mondanivalójában, a saját han¬ 
gulataiban való hit, - - ezek a jellemző tulajdon¬ 
ságai Szederkényi Anna majd minden munkájá¬ 
nak s köztük új könyvének is, melyet most bo¬ 
csátott közre Van ilyen asszony is czímmel. Szí¬ 
vesen jegyezzük fel azok számára, a kik velünk 
együtt rokonszenvvel kisérték az irónő küzdelmeit 
a teljes kialakulás felé, hogy ezek a tulajdonságok, 
melyek azelőtt a maguk szervetlen összeforratlansá-
gukkal az asszonyi dilettantizmus bélyegét nyom¬ 
ták írásaira, kezdenek meghiggadni és azt a re¬ 
ményt nyújtják, hogy a kapkodó forrongásból 
mégis csak kialakul valami irói egyéniség. Új 
könyve jóval lehiggadtabbnak, készebbnek mutatja 
nemcsak Írásmódját, hanem gondolkodását, 'világ¬ 
látását is. A kötet főmunkájának. a mely a czí-
mét is adta, egy hosszabb romantikus czímü elbe¬ 
szélésnek minden ingadozása mellett van néhány 
lapja, a mely teljesnek, késznek hat. A történet 
maga úgy hat, mint személyes élmények távoli, 
erősen átvitt kiformálása : egy asszonyi lélek in¬ 
gadozása a szerelem meredek, kétfelül szédítő ös¬ 
vényén és az az asszonyi impresszionizmus, a mely 
nyugtalanul tétovázik a múlt és jelen, a tegnap 
és a ma, a távollevő és a jelenlevő dolgok között, 
míg végre el tudja vágni a multat és bele tudja 
magát élni a jelenbe. Még hét kisebb novella-féle 
is van a könyvben, — kisebbek, de talán készeb¬ 
bek amannál; egy közülük, A rettenetes Vid-
róczki czímü talán a legjobb dolog, a mit Szeder¬ 
kényi Annától olvastunk. 

A «Jó Pajtás*, Sebők Zsigmond és BenedekElek 
képes gyermeklapja legújabb, május 5-iki számába 
Ábrányi'Emil és Elek nagyapó irt verset, Szemért' 
György elbeszélést, Sebők Zsigmond folytatja Dör-

mögő Dömötör utazását Budapest körül, a «világ 
legszebb meséi* sorozatában egy bájos orosz me¬ 
sét találunk, Nászai Elza kedves mesét mond, 
Faragó Géza pompás képet rajzolt, a gyermekek 
elmondják feleleteiket arra a kérdésre, hogy ki 
mi szeretne lenni, Gyula bácsi az állatkert strucz-
madarairól mond el érdekes dolgokat, Zsiga bácsi 
mulatságos mókát mond el, Rákosi Viktor foly¬ 
tatja Oglt'm bén kincse czímü regényét. A kis 
krónika rovat aktualitásai, a rejtvények, szerkesztői 
izenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A t Jó 
Püjtást-t a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési 
ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, 
egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. 
(IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
A napkirály rokona.f Versek, irta Harsányi 

Lajos. Budapest, az t Élet» irodalmi vállalat ki¬ 
adása ; ára 2 korona. . 

Van ilyen asszony is. Történet a régi időkből-
Irta Szederkényi Anna. Budapest, Singer és Wolf 
ner kiadása. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: AMÁNT BÉLA 

ügyvéd, 1848—49-iki honvéd tűzmester, a bihar¬ 
vármegyei és nagyváradi honvéd-egylet elnöke 77 
éves korában Nagyváradon. - - HEVESSY BENEDEK 
volt országgyűlési képviselő, a gömörmegyei függet¬ 
lenségi párt elnöke, 84 éves korában Tornaalján. — 
Nagybócsai SÁEKŐZY KÁLMÁN földbirtokos, nyűg. 
királyi törvényszéki biró, Fejér vármegye törvény¬ 
hatósági bizottságának tagja, 85 éves korában 
Abán. - - ZIEREB KÁROLY szentszéki ülnök, volt 
tabáni plébános, gyémántmisés fUdozópap, 90 éves 
korában Budapesten. — Moóri GLATTFELDEB JAKAB 
kocsigyáros, dr. Glattfelder Gyula Csanádi megyés-
püspök édesatyja, 69 éves korában Budapesten. — 
FBEITAG JÁKOS ág. év. lelkész, 65 éves korában 
Csorváson. — PETZ JÓZSEF kereskedelemügyi mi¬ 
niszteri műszaki főtanácsos, 51 éves Budapesten. — 
IVAKECZKY JÁKOB czimzetes kanonok, plébános, 63 
éves korában Budapesten. - KELEMEN ALBEBT 
marosvásárhelyi és marosszentkirályi unitárius 
lelkész, marosközi unitárius esperes, a magyaror¬ 
szági unitárius egyház főtanácsának tagja, 68 
éves korában Maros-Vásárhelyen. — KOLTAY REZSŐ 
a somorjai ág. év. egyház lelkésze, 37 éves korá¬ 
ban Somorján. — KOVALICZKY KÖBNÉL nagyprépost, 

Menyasszonyi ruha-selyem 
minden színben, méterenként l E 35 f-től feljebb. Bér- és 
vánmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagjüjte-

ményt postafordultával kőid 

H E N N E B E R G selyemgyáros Zürich. 

Csak Csángó-bőrönddel 
utazzon! 

Valódi disznóbőrből 
Hossza 60 cm. 65 cm. 70 cm. 
Korona 45.— 49.— 

Telefan 67—00. 
Árjegyzék kívánatra Ingy. 

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

CSÁNGÓNÁL, 
Bpest, Múzeum-kőrút 5. 

Kebeltartó „LADA" 
világ-szabadalommal védve. 

Egyidejűleg emeli, for¬ 
málja éstámasztjaakeb 
le t . 10 minőségben ég 3 nagy¬ 
ságban minden hölgynek meg-
tolelően kapható. Fejlődésben 
tévő fiatal leányoknak nélkülőz-
ii etetlen. A 3. ez. nagyság kiseb¬ 
bíti az erű s keblet, I. és II. BI. 
nagyrág ellenben elegáns ter¬ 
metet krlcaönöz. *Lada< a 
leg jobb a m i eddig1 forga¬ 
l o m b a került . Tengeri für¬ 
dők részére guronaiszüTetből, a 
nyár részére likacsos szövetből 
kapható. Szabályozható bármi¬ 
lyen testalkathoz, nélkülözhe¬ 
tetlen minden hölgy részére. 
Arak minőség és nagyság szerint 
fi kor. 50 fii.<tűl kezdve. Kér¬ 
jen leírást ingyen és 
b e n n . Kapható minden füzö-
és fehérnemű-üzletben, vagy 

közvetlenül a gyárosoknál 

Pohl & Mathias, Wien II 170.Valeriestr. 12/B. 

f 
is mindig azt mondta, bog; szeplők elűzésére, -valamint 
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd« 
liliomtej-szappan. Védjegye «Steckenpferdt, készíti 
Bergmann & Co. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen esodálatosan beválik a Bergmann-féle iManerai 
liliomtej-krém fehér és finom női kezek megóvá¬ 
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

Vegyünk Schweizer 

ELSŐRANGÚ GYÓGYFÜRDŐ 

IALKALIKUS.SÓS. JÓDOS VIZEK 
Radioaktív források 

BIZTOSAN GYÓGYÍT 
rheumát , ischiast, anyagcserezavarokat, 
cukorbetegséget, alkati bajoKat, gyermek-
kórokat. csonttöréseket és izzadmányokat . 

idény egész éven á t ! BSSSS 
!. ,,*«,! 

10 FOK 
FÜRDŐ a Balaton mellett. 
:: Elsőrendű női- és gyermekfürdő. 

Budapesttől 2 ','* órányira n déli vasat mentén. Hír¬ 
neves bársonyfinom fürdőtalajáról és Idegedző 
hullámveréséről. Modern kényelem a fürdőtelepi szállók¬ 
ban éa elsőrendű ellátás, kívánságra diatetikcisan is. Gyer¬ 
mekeknek külön erősítő ellátás. Bemek paik, színház, zene¬ 
sport. Prospektust kívánságra küld a fürdőigazgatóság. 

Telefon szám 1. 

veqyunKbcnweizer , ^4. 

Foulard-selymet 
Kérjen mintát a mi ruháknak és blouseoknik való 
tavaszi és nyári újdonságunkból: Rayes Foulardf, 
Voile, Crépa da China, Eolienne, Mjusseline, Ijü 
cm. széles, méterje K T20 telteié, feketében, 
feliérben, egvszinben és tarka, valamint hím¬ 
zett blouseok és aljak batisztban, kelmébe*, 
vászonban is selyemben. Mi csak elismert 
«7.oli<l selyemszövetedet közvetlenül adunk el 
magánosoknak bérmentve és már vimmenteaen 
a lakáshoz szállítva — (Dupla levélbélyeg.) — 

Schweizer & Co., Lnzern U 24 (Schweiz) 
selyemszövet szétküldés. — Klr. udvari Maliit*. II 

Röszvényt 
l •*"• ' - _.« y. 

renesémejífh 
rádiumos kénes héwiz és iszapfürdők 
Egész évben nyitva. Milliós új építkezések. 
Új nagyszülő. Új fürdők. F«slöi vidék. 
Nagyszerű olcsó tavaszi kúrák. 
Házi kúrákhoz i iszapszttküldte. 
Prospektust küld 
* Fürdőigazgatóság. 

6 
3 
KA 

* 
Hellame* 

bt itot KAnnycd 
JÁRÁS TITKA 

• M a valödl 

PÁLMA, 
JCSUK-CIPÖSAROK. 

HALTENBERGER RUHAFESTŐ-, VEGYTISZ- |<f I I C . C A 
TITO- ÍS G ÓZ MOSÓ-G Y ÁR H M 9 O f * 
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT LEG¬ 
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. • ALAPÍTVA 1810. 

18. 8ZÍM. 1912. 59. ÉVFOLYAM. 

az eperjesi görög-katholikus egyházmegyének a 
püspöki szék üresedése idejére megválasztott káp¬ 
talani vikáriusa Eperjesen. — Dr. BOBOVSZKY SAMU a 
M. Tud. Akad. irodaigazgatója, a M. Tud. Akad. leve¬ 
lező tagja, a M. Tört. Társulat titkára stb., 52 
éves korában Budapesten. — Szécsénykei SZÉCHENYI 
LAJOS nagybirtokos, vármegyei törvényhatósági bi¬ 
zottsági tag, a Szilágysági Gazdák Bankja elnöke, 
Szilágysomlyón. — SZABÓ JÁNOS földbirtokos, 75 
éves korában Kiskunfélegyházán. Baranyai 
BÚZÁS ANTAL szolgabiró, Hunyadvármegye törvény¬ 
hatósági bizottságának tagja, 31 éves korában 
Kőrösbányán. - - FISCHBE SIMON kereskedelmi ta¬ 
nácsos, a Fischer Simon és Társai-czég megala¬ 
pítója, 63 éves korában Budapesten. — ENGELBACH 
ALAJOS nyugdíjazott főszámvevőszéki főszámtaná¬ 
csos, Bécs mellett, Bádenban. - - Dr. SCHBETEB 
GYULA orvos, 02 éves korában Lőcsén. — Derczéni 
és dávidházi MUNKÁCSY DEZSŐ posta- és táviró-fő-
felügyelő, 58 éves korában Sopronban — Csefalvai 
CSÉFALVAY DÁNIEL feli körjegyző, törvényhatósági 
bizottsági tag, 36 éves korában Pozsonyban. -
SCHŐNTHEIL ALADÁR okleveles mérnök, 30 éves 
korában Budapesten. - - EDEB BÉLA a somogy-
karádi takarékpénztár könyvelője, 49 éves korában 
Somogykarádon. - - PICK BÓDOG takarékpénztári 
ügyvivő, 55 éves korában Deésen. — ÁBRÁNYI LAJOS 
szigorló orvos, a mentőegyesület működő tagja, 
Budapesten. — KOVÁCS DEZSŐ tanárjelölt, 25 éves 
korában Budapesten. 

Özv. gróf SZÁPÁEY BÉLÁNÉ, Pozsonyban. — Özv. 
KEMÉNY GUSZTÁVNÉ. szül. Meiszner Zsófia, az arany 
érdemkereszt tulajdonosa, 78 éves korában Buda¬ 
pesten. — Özv. VÖBÖS VINCZÉNÉ, szül. Lukmich 
Jozefa, 71 éves korában Kaposváron. — EUDLOFF 
FEBENCZNÉ, szül. Antal Leopoldina, 74 éves korá¬ 
ban Kassán. — Özv. REIDNEB ADOLPNÉ. szül. tót-
dióssi Dióssy Laura, 68 éves korában Óhajon. -
Bartolotti ERTWEGH EDÉNÉ, szül. Göttlicher-Kada 
Gizella, 44 éves korában Budapesten. - Özv. 
PBEHOFFEB JÁNOSNÉ, szül. baáni Bakos Amália, 
Dunaföldváron. Özv. GBAF ANTALNÉ, szül. 
Novitch Mária, Budapesten. - - Özv. BAUEB HEB-
MANNÉ, szül. Perlgrund Leonóra, Egerben. • 
CSÁNKI ILONKA, Csánki Dezső és neje, szül. Matterny 
Gizella húsz éves leánya, Budapesten. — KASTNEB 
TIBOR, Kastner Miklós és felesége, szül. Huszovszky 
Etelka hat éves leánya, Gyó'rszentmártonban. — 
MATULAY OLGA, Matulay Győző és felesége leánya 
negyedfél éves korában Csavajón. SZALAY 
MANYDKA, Szalay -Tamás kúriai biró és felesége, 
szül. Berzsenyi Teréz kis gyermeke, Budapesten. 
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SAKKJÁTÉK. 
2795. számú feladvány Heathcote^G.-tfil, Amside. 

s&rfrr. 
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VILÁGOS. 
Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad. 

EGYVELEG. 
Bankómosás. Az amerikai kormány mostaná¬ 

ban új szokást honosított meg: a hozzá visszake¬ 
rült bepiszkolódott bankókat kimosatja és úgy 
juttatja vissza a közforgalomba. Ezt takarékosság¬ 
ból teszi, hogy a bankók tovább tartsanak. Meg¬ 
állapították ugyanis, hogy az egy dolláros bank¬ 
jegy átlag két évig, két dolláros pedig négy évig 
tart, a többi bankjegyek pedig körülbelül három 
évig tartanak. Kétszázmillió darab bankjegy elké¬ 
szítése (ez körülbelül egy milliárd 183 millió dol¬ 
lár értéknek felel meg) 52,000 koronába^ kerül. 
Már most találtak olyan mosási módszert, a mely 
rendkívül kevés költség mellett a szó szoros ér¬ 
telmében fölfrissíti, évekkel tartósabbá teszi a ban¬ 
kót s ezzel meg lehet takarítani az új bankók ki¬ 
bocsátásának minduntalan fölmerülő szükségét 

Yc5 porccllan poudcr 
Legjobb pouder a világon. Előkelőén 
mattá teszi a női arczbőrt, mintha 
tejben volna fürösztve. Ára 5 és 3 K. 

O'Sullivan a legelső, legtartósabb és legjob j 
gunimisarok. Kapható minden szakbavágó üzletbec. 

I)r. Miszné lialoontnélküli fűzői tetszés-
szerinti karcsúságra fűznek a pánrzélszerű, mellet, 
tüdőt, gyomrot összepréselő, lélekzést, vérkeringést, 

emésztést zavaró halcsontos fűzők minden bátránya 
nélkül. Plasztikus alakot, könnyed mozgást, hajlé¬ 
konyságot biztosítanak. Egyszerűbb és legdíszesebb 
kivitelben egyaránt kizárólag mérték után készülnek. 
Ismertető árjegyzéket díjtalanul küld dr. Miszné fűző¬ 
terme, Budapest, IV., Váczi-ntcza 7. J. em. 

Üti bőröndökben óriási választék. Csángó 
Henriknél, Budapest, Muzeum-körnt 5. Árjegyzék 
kívánatra ingyen. 

Szálló igék. Rózsatej (arczbírápoló), Oean (fog¬ 
ápoló) és Tanningene (hajfestőszerl. Á Czerny J. Antal 
czég legsikerültebb gyártmányai és minden más szer 
fölött előnyben részesülnek. Kaphatók minden gyógy¬ 
szertárban, illatszerüzletben stb. 

Szerkesztői üzenetek 
A mester átka. Nagyon is ismert költemény B a 

fordításban, bár igou gondosan vau csinálva, nincs 
költői erő. 

Egy görbe nap. Meglehetősen konvenczionális mo¬ 
tívumokból van összeróva s ezért nem kelt érdeket. 

Egy ifjú dala. H. Q.-hoz. Primitív kis versikék, -
van-e, a ki valaha nem irt ilyet egy garmadára valót ? 

Vágyak. A Balaton gyöngye. Alaktalan és tartalom 
nélküli ábrándozás, uitlynek eehol semmi gyökere. 
A csók B a dal. Volt s nincs. Kedves kis versek, 
kisebb igényű lapban jól meg is állnak helyüket, ná¬ 
lunk azonban annyi a felhalmozódott s kiadásra váró 
vers, hogy ezek közlésére legjobb akarattal sem vállal¬ 
kozhatunk. 

Muzsikálnak. Népdal-motívumokból összeállított, 
minden érdekesség nélküli egyveleg. 

Rövid mátkaaágom vége. Igazi művészet nélküli, 
középszerű dolog. 

KÉPTALÁNY. 

A «Vasárnapi Ujság» 14-ik számában megjelent 
kóptalány megfejtése: Bor mellett hamar kiderül 
az igazság. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Várme^ye-u. II. 

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

és kiváló bór-
litliiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és QPUIIITFQ ÁPDQT Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat, 
gyógyszertárakban. oUnULlCO MÜUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyárés föüziet: 

m m ne 
,BarO,SS-ll.a5. 

A főváros első és legrégibb 
^ ^ csipketísztító,vegytis«tltó 
és kelmefestő gyári intézete. 

Fiókok : H., Fő-nteza 87. IV., Eskfi-nt 6. IV., Kecskémé tl-
ntoza 14. V., Harminczad-u. 4. VI., Terez-körnt 
39. VI., Andrássy-nt 16. VTII., József-körűt 2. 

LUHI-r-RZSÉBET 
Kitűnő izü, igen 
üdítő ásványvíz, 
bor, cognac vagy 
'•zitromsavval ve-

gyitve. 

gyógyforrás. 
Orvosi szaktekintélyektől leg¬ 
melegebben ajánlva gj'omor-
bántalmak, étvágytalanság, gyo¬ 
morégés, köhögés, rérszegénys. 

^j tüdőbaj s vérköpésekeseteiben. 
Megrendelhető: SCHÖNBORN BUCHHEIM gróf 
uradalmi ásványvizeinek tjérlöségenél. SZOLYVA. 

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

BÁCSENYSZKI JÓZSEF 
órás és ékszerész üzlete 

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

•inniiniiiiiiiiiininiiiiiiiiiiininiiiiiv 

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

Hint k ü l ö n l e g e s s é ? : amerikai aranykoronák ét hidak a leg¬ 
ideálisabb szájpadlás nélküli ievehetetlaa fogpótlás. Bofl̂ i ragy törött 
fogsorok a legj utányosabbaa lesznek átdolgozva. FognorjaritáBok rögtön 
elkészíttetnek. F o g t ö m é s e k 'plombák) ar*uy, porczelláu, ezüit és 
czementbúl, fájdalom nélkül 3 koronától fel jebb. Foghnzás teljesen 
fáfdalom né lkül (Injekcióval l. Bészletfizetésre Is 15 évi jótállással. 

DR KALINOYSZKY 
Budapest, VII. Iker., Rákóozi-nt b2. I. em. 3. n. 
Hársfa-aioza sarok. Házszámra és ősimre figyelni tessék. 
••• i i i i i i i i i ini innn^ 

A legjobb és l«ff«?énség-«sebb 

hajfestőszer 
A Czerny-íéle Tanningene 

Évekig elun, soha nem fog. Ara5 korona-
Leréleiim : Wiu, XVIII., Kari Lndwigitr. 4. 

Raktár L, MaimilianstrasM 9. 

Szépsége 
sokkal tovább tart, hl állandóan 

C i e r n y - f e l e k e l e t i R ó s s a t e j e t hasnál Az ara 2 kor. 
A hozzáv«ló B o l s s u n u a p p a n 60 fillér. 

A Czerny-féle Osan 
a legjobb a fogaknak e i a u a j n a k . 

Osan-szájviz l korona 80 fillér, Osan-fogpor 90 fillér. — Kiphato 
gyógyszertárakban, drogériákban éa illatszer-tárakban. 

Dr. Miszné 
fűzöterme 
Bpest, IV., Váci-n. 7. L em. 
Telefon 142—45. szám. 

Ajánlja kizárólag mérték után 
készülő 

Iialcsontnélkiili fűzőit 
Haskötők, melltartók, mer 
ték sserint. 
Ismertető árjegyzék díjtalan. 

s- Bti bőröndök, és iatt finom bőráruk :: 
• legméreékellebb áron arusittatnak ki. 

Kizárólag elsőrangú áruk. 

PAPEK JÓZSEF 
cs. és kir. üdv. szállító, bőrönd és 
bőráru készilő. Budapest, VIII., 
RákÓCZÍ-Út 11 és 15. Telefon 65-39. 

CEMEHTTETŐCSEBÉP. CEMENTPBTŐMB 
cementíalazétégla, cementpadiélap. 

csatornázási él alagcső, lépcső, 
kerítésoszlop stb. csak 

'Dr.Gaspary gépein és fonnám1 
1 állítható elő előnyösen. Kérje a legújabb 
ll-2S. ez. brosúrát homok, kavicB.kőhulladéO 

salak stb. értékesítéséről díjmentesen: 
Dr. GiSPABY & Co. gépgyárától, 

•larkraustAdt, Lei tízig mell. tt Néiuetorsi.). 
Kérjük gyá'iinkat meglátogatni. 

Próbadobozokat, valamint orvost 
röpiratot a gyermeknevelésről dij-
talanul küld a HENRI NESTLÉ 
czég, WIEN, L, BIBERSTASSB ÍJ. J 
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EGY FIÚ-INTERNÁTTJSRÓL. 
Azt a kulturhivatást, melyet a külföldi nagy 

metropolisokban a szülői házat pótló és a zsenge 
ifjúság nevelését, irányítását czélzó internátusok 
évtizedek óta egyre fokozottabb mértékben töl¬ 
tenek be, a mi közönségünknek az a része, mely 
a modern nyugat kulturális haladása iránt min¬ 
denkor fogékony volt, évről-évre intenzivebben 
méltányolja. Ma már a mi fővárosunk is dicse¬ 
kedhetik ilyen kultúrtényezővel. 
Festői környezetben, a város leg¬ 
szebb és legegészségesebb részén, 
a Városliget tőszomszédságában, 
az Andrássy-ut környékén, a leg¬ 
szebb villanegyedben emelkedik 
Gábor Ignácz tiú-internátasának 
pompás palotája (Munkácsy- ntcza 
21.). Vidám kaczagástól hangos 
ilyenkor az intézet szép kertje, 
egészségtől, jókedvtől kipirult 
arczu üúk üdvözlik a tavaszt a 
boldogságtól mámorosán. 

Gyönyörű az intézet modern, 
czélszerü berendezése, mely min¬ 
den tekintetben megfelel a hy-
giéna és pedagógia követelmé¬ 
nyeinek. Tágas, szellős hálóter¬ 
mei, gyakori fürdés (télen otthon, 
a melegebb hónapokban uszodá¬ 
ban), továbbá a rendszeres tor-
názás, vivás, mindennapi séták, 
téli sportok és gyakori turista-
kirándulások a főváros pompás 
környékére, megannyi hathatós] eszközei a nö¬ 
vendékek testi edzésének és szellemük felfrissí¬ 
tésének-

Az intézetvezetője^ és^a tanári kar a^növen-
dékek magaviseletét, "iskolában való előmene¬ 
telét állandóan ellenőrzi. Minden növendéket 
egyéniségéhez, munkakedvéhez mérten foglal¬ 
koztatnak a felügyelő tanerők. A növendékek 
megszokják a rendes és ponlos munkát; kivált 
a pedagógusok igyekeznek mindenféle tanulási 

nehézséget elhárítani, felvilágosításokkal, ma¬ 
gyarázatokkal szolgálni és az egész évi tananya¬ 
got a növendékek agyában fölfrissitve emléke¬ 
zetükben megtartani. 

Az intézetnek külön önképzőköre van, ahol 
a növendékek megfelelő szellemi ellenőrzés mel¬ 
lett olvasnak föl, tudományos és szépirodalmi 
előadásokkal szórakoztatják egymást, nemesitik 

egymásj,, lelkét eV* ilymódon bizonyos^'szel¬ 
lemi önállóságra tesznek szert, nemesM ver¬ 
sengésben, vájjon ki múlja felül a má¬ 
sikat. 
C1 Az intézet lanerői gondot fordítanak arra, 
hogy m'ndazt, amit manapság állalános művelt¬ 
ségnek neveznek, necsak az iskola szükreszabotfc 
keretében tanulják meg a növendékek, hanem 
könnyűszerrel folytonos megbeszélésekkel, a leg¬ 
kiválóbb tanerők lárealgásával sajátítsák el. 

Minthogy pedig az általános műveltség meg¬ 
szerzésének egyik főeszkőze a nyelvtudás, az 
intézetben kötelező a franczia és német társal¬ 
gás. Az intézet növendékei külön tanfolyamo¬ 
kon sajátítják el a zongora- és hegedüjátékot, 
elsőrendű mesterek felügyelnek a növendékek 
j átékgyakorlatára. 

Természetes, hogy kitűnő pedagógusok veze¬ 
tése mellett könnyű a lanulás, 
könnyű az általános műveltség 
megszerzése és az intézet ve¬ 
zetőjének főbüszkesége méltán 
az lehet, hogy a növendékek 
tanulmányaikat a legkülönbö¬ 
zőbb intézetekben jó eredmény¬ 
nyel végzik. 

Az 1600 koronányi inferná-
tusi díj lefizetésével a szülőt 
semmiféle mellékkiadás nem ter¬ 
heli. Az intézet vezetőjének nagy 
érdeme, hogy külön szünidei in-
ternátust alkotott, úgy, hogy a 
nagy vakácziót a fiatalság a gon¬ 
dosabb pedagógiai felügyelet mel¬ 
lett töltheti el. Kirándulásokon, 
hegyei túrákon, gyalogvándorlá¬ 
sokon a növendékek lelkében ki¬ 
fejlődik a természet szépsége 
iránti érzék, felejthetetlen im¬ 
pressziókat nyernek, ügy, hogy 
nemcsak testi fejlődésükre hasz¬ 
nos a nyári vakáczió, de a lélek 

evolucziójára is. Ez a szünidei internátus ez-
idén Tátra-Lomniczon lesz berendezve. 

Bárki is óhajt érdeklődni a Gábor-internátus 
iránt, bizalommal fordulhat az internátus széles 
tudású, európai művelfségü, ügy a pedagógia, 
mint az irodalom terén jónevü igazgatójához, 
Gábor Ignáczhoz, aki elsőrendű pedagógiai ér¬ 
zékével, nagy intelligencziájával, rendkívüli 
energiájával méltán vívhatta ki a társadalom 
elismerését. 

selyemmel átszőtt 

Kapható minden 
szakbavágó üzletben. 

Kizárólagos képviselő: Ed . Nathe, Wien VI1/1. 

jo árból tartalmazó 
levél ára 20 fillér. 

CALDEROHI ÉS TÁRSA 
Budapest, V.,' Gizella-tér I. sz. Haas-palota. 

i 

Zeiss, Busch és 
Goerz-féle prizmás távcsövek. Színházi és tábori 
látcsövek. Szemüvegek és orrcsiptetők. Szalon-
lorgnettek. Aneroid légsúlymérők. Lambrecht-
félelidőjóslók. Hőmérők. Nagy képes árjegyzék. 
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Vfig eddig a régi bör-L betegségek, a legkülön¬ 
bözőbb súlyos idegbajok 
(neurasthenia, vitustáncz), 
a sápkor, a női arczot el-
éktelenitő pattanások s a 
női nemi szervek folyá¬ 
sokkal kombinált hurutos 
megbetegedéseinek kezelé¬ 
sénél csekély értékű ide¬ 
gen vizekre voltunk utalva, 
addig ujabban a :: :: 

ARADI 
ARSEN 

vízben vastartalommal 
ly kincsünk van, mely 

minden eddigi arsen-
savas víznél (Honcegno 
Levico/ hatásosabb, és 

könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬ 
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztók 
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá¬ 
rólagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk) 
parádi arsen vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. össze-
postaállomásaira 6 K 6O f.-ért benn. szállít a föraktá 

ÉDESKUTY L. 
zes 
tár 

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

Kapható minden gyógjtárban és megbiiható fűsjerkereskedésben. 

ti"1' -rini 
Angol és francia 

úri divatcikkeit 
férfi és női gummikabáfoh, férfi fehér-
nemű hiszen éS mérlek után, angol ál-
menefi felöltök. Teljes férfikelangyék. 

Kellemes fizetési lelféfileh. Kérjen 
divalérlesiiöt. 

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

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingjen. 

Tátra-Virágvölgy 
a Tátra lábánál, széltől és portól védeti k l i m a t i k u s g y ó g y -
é s n y a r a l ó h e l y , viz^vógyiuté/cttel és állandó fó'v. ffirdö-
orvossal. P o p r á d város közvet'en közelében. Innen a Dobsi-
nai Jégbarlang legrövidebb utón érlirtő el. Omnibus-közlekedés 
minden vonalhoz. J a v a l v a Basedow-, neurasthenia, vérsze¬ 
génység, sápkór, idegesség, gyomor- és bélbajoknál slb. betegs. 

Állami hivatalnokok ai elő- és utóidényben 
szobaárakból 5O% engedményt élveznek. :: » 

É t k e z é s naponta a penzióban: reggel 2, délben 4 és este 
2 fogás 5 korona. Kiváualra prospektust küld 

Tátra-Virágvölgy gondnoksága. 

Valódi briinni szövetek 
az Í912. évl_ tavaszi és nyári Idényre. _3V szelvény 

3.10 m. hosszú 
teljes férfiruhához 
(kábái, nadrág és mellény) 

elegendő, csak 
COT szelvényt fekete 
szintúgy 

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

szalonruhához 20 K.ért. 
st, turislalódent, selyem, 

itó i t 

SiegeMmhof Brünn. 
Minták Ingyen él bementve. 

A* előnyök, a melyeket a magánvevff elvez, ha 
•zCvetszukségletít közvetlen Slegel-lmhof ctaiél 
a gyár. p.acon rendeli meg, Igen jelentíkenyek! 

á r a k- O r |á»l vila.ztek . - , 
Mintahű, figyelmes kiMolsálás, még a legksebb 

rendelésnél is, teljesen friss árúban 

SÍGVEN SZIVATTYÚT, 
FECSKENDŐT mielőtt 

ajánlatot 
nem kér a 

Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól 
Budapest, VI., Csengery-utcza 39. Telefon 47—52. 
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak. 
A Bpesti Szivattyú- és Gépgyár R.-T. gyártmányainak foelárusitdtelepe. 

Margit-erőmé 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész 
világon el van terjedve. Páratlan hálása szerencsés 
összeállításában rejlik, a bőr azonnal feheszi és ki¬ 
váló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető. 
Mivel a Margit-eremet utáno/zált és hamisítják, tessék 
eredeti védjegygyei lezárt tíohozt elfogadni, inert csak 
ilyen készítményért vállal a kés/itő mindennemű 
felelősséget. A Margil-créme ártalmatlan, zsirtalan, 
vegytiszta készítmény, a mely a külföldön állalános 
feltűnést keltett. Ara l K. Margit-szappan 7C flll. 

Margit-pond ér l kor. BŐ flUér. 

Gyártja Földe* Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógysz.,illatszer- ésdrogua-úzletben. 

"nw^nr j • • v.irr •;:'•>•< - • aj'/eninww 

Gyermek-ruhák 
kizárólag: saját gyártmány. 
Szenzációs olcsó árak l koronától 40370 
kezdve a legfinomabb kivitelig! 

"W&SCHE CLOU" 
Wien, X \ i„ JLerchenleldersrürtel 53. 
KíPM dliifalbna rí árJuntt Ingyti ti bfrnnrfnl 

l S s s 
.•: 

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

A Tnnatatii <liVD+ « l — -l-l *- i * . . . .. A mostani divat a karcsú alaknak hódol, különösen « 
mi a derekat és csípőt illeti. Hogy azonban jobban szorítsa, 
de vékonyabba, tegye a derekat, a fűzőt alul hosrzabbiiottak, 
ellenben a felső testnél egész szabadon hagyták. Most tehát 
jobban mint valaha, szükséges egy szép, jól kifejlődött kebel, 
de a mellett kemény, ruganyos, miután nincs alátámasztva, 
az elegáns nő alatja megkívánja, hogy kiegészítse a vona¬ 
lak harmóniáját. 

Tehát nem fölösleges ismételni 
a hölgyeknek, a kiknek keble ninci 
elegendő módon kifejlődve, vagy 
azoknak a sokaknak, a kiknek melle 
nem rendelkezik azzal a ruganyos-
sággal, amelyet a mostani divat 
megkövetel, min fölösleges megemlí¬ 
teni újból, hogy egyedül a Pilales 
Orientales adják meg az ideális 
keblet, a mely elegánsan harmonizál 
a derék karcsueágával. 

Hatnak különösen az emlőkre, 
a melyet kifejleszienek és természe¬ 
tesen keményítenek, olyan tulajdon¬ 
ságoknak köszönve, a mely kizáró¬ 
lagosan az övék (Pilales Orienta¬ 
les). Azon hölgyek s?áma, akik a 
Pilales Orienta lesnek köszönhetik a 
gyönyörű mellet, nagyobbodik nap¬ 
ról-napra és hálájuk kitűnik dicsérő 
leveleikből, a melyeket — hivatali 
titok akadályoz abbnn, — hogy tel¬ 
jes tzövegükben közöljük, de a me¬ 
lyek a Pilules Orientales elvitatha¬ 
tatlan hatásának őszinte és auten¬ 
tikus bizonyi ékai. 

így ir példán! de C . . . hölgy" 
Teljéién meg vagyok elégedve azon 

eredménynyd, a melyet rlérttm n Pilulct 
Orientalessel. Legyen biztosítva, miszerint 
hálámat fogom önnek tmiiisitani, t hogy 
fogok jó és jól érdemelt reklámot csinálni 
át Ön pilul'íi részére. 

Mae de C . . . rue Bayen, Parit. 
És a másik: 

Uram l 
A Pilules Orienlalet nagyon jót tesznek és köszönet ezekért, látom 

örömmel azon beeséseket lattan eltűnni, a melyek konUtttteli íeblemet. 
Most Kár nem elem kétségbe, hogy szép kellet fogok visszakapni, a melyet 
több év óta elvesztettem. 

Louite M ... rue Franklin, Paisy 
A Pilules Orientales használata által csodálatosan meg¬ 

telnek a fiatal leányoknak épp ügy, mint azon hölgyeknek, 
kiknek keble tökéletlenül van kifejlődve vagy szára dtság és 
betegségben szenvedett. 

Gyenge egészségű és szervezető egyének is bevelietik 
azokat, a hogy a következő két kivonat mutatja-

uram! 
Én nnijt/on mfri vaatifk iltgedve a Pilula Oríentalet-sal, a melyek 

nemcftík l.í,- ini'jqvt'b ktbli't offnoír, fttinrm ffrhzséíirlebb it vagyok. 
Ma 30 évet vagyok, errsseocnH voltam a legtsengébb gyermekkorom óta it 
csak azúta, hofly vetzem az ön Pilvlait, látom vérszegénységemet eltűnni. 

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

A barátnőm, a kivel megismertellem a Pilules Orientalest, nagyon 
meg van velük tlegedve. Sőt gyomorgiircsei voltak, a melyek eltűntek. 

L. 7. . . rue Couraye, Oranville. l 

IKY a Pilales Orientales nem ártanak soha gém az egész¬ 
ségnek, sem a gyomornak. Kőlúnben kizárólag ártatlan ég 
jótevő anyagokat tartalmaznak, s m-m vészéitee szereket, mint 
aizéri vagy más és goba nem merült föl panasz 'M év óta, a 
mióta minden országbeli hölgy és Hatul leány használja. 

Az orvosok maguk elismerik érdemét és rendelik pácien¬ 
seiknek, a mit a következő levél bizonyít: 

uram l 
Tovább is rendelem a kitwi PUulet 

(trtititults produktumot át én pieríenseim' 
nek rí ürömmel kijelenik, lem önnek, \Oijy 
ennek ttámot likért Miiiinlutik. 

Dactor O . . . 4 AT . . . 
(Laire-Infériaure.í 

A kezelés jó hatáaa azonnal 
kifejezésre jut éj tökéletes lesz a 
hatás á hónap alatt, nőt gyakran 
néhány hét alatt, ahogy a követ¬ 
kező két levél mutatja: 

uram l 
14 nap óta ttedem a PUulet Orirnta-

lett ít már megrlégedetttéggel meglepő ered' 
ményt vettek észre. 

Mmr S... l ... rue Condart, 
líarteille. 

Uram l 
Etennel sietek önnek gratulálni PUu¬ 

let Orientaleteert, a melyet jobban lehetne 
esodapilulának nevetni, hogy egyetlen üveg 
elegendő volt, hogn eltüntette mellhorpa' 
dalaimat, a mely keblem mindkét oldalán 
volt. Most gyönyüru keblem van. Át én 
puha m,ll<m megkeményedett, t én att ön 
Piluláitól el vagyok ragadtatva. 

Mm' A ... L . . . revey (Kuissr). 
Itt félbeszakítjuk a czitáláso-

kat, a melyek a Pilulea Orientales 
lüitiWit mutatják, a melyek nem en-

^ ^ ^ ^ gedik összetéveszteni egyikével sem 
azoknak a nemes reális szereknek, 
amelyek napról-napra megjelennek. 

Itt félbeszakítjuk a ozitálásnkut, a melyek a Keleti Piln-
liik liatását mutatják, melyek nem engedik összetéveszteni 
egyikével sem azoknak a nem reális szereknek, amelyek nap¬ 
ról-napra megjelennek. 

így tehát nagyságos asszonyom, bájos kisasszonyom, ha 
Ön javítani akarja az Ön keble esztétikáját, ha melle nem 
elég kiterjedt vagy kemény, ne habozzon a < Pilulep Orientales •-
lioz folyamodni. Néhány hét.alatt az Ön legkedvesebb óhaját 
teljesítve fogja látni és igy Ön nem fogja legszebb derékkal 
megáldott, barétuőjét irigyelni Ön meg les/ lepetve és elragad¬ 
tatva az Önnél teljesült gyors átalakulással. Ha óhajt bővebb 
crtesitést, egy kis brosúrát, amely számtalan köszőnő-levelet 
tartalmaz, ügy egyszerű kérésére díjtalanul kiiMjiik. 

Könnyű, di turét kezelés. — Állandó eredmény körül¬ 
belül két hónap után. 

J. Rfttie, Phnrmacipn, 6 Pnssage verdean Paris. Egy 
doboz «Pilnles Or i en t a l e s t liérmentve és din/.kréten kap¬ 
ható 6 korona 4 5 fillérnek postautalványon való beküldése 
ellenében a főraktárosnál: Török József, Budapest, VI. kér., 
Kiráiy-ntcza 12. sz. (Utánvéttel K 6-76.) 

Lnpunk minden olvasónőjének ajánljuk Török nrtól a 
nagyon értékes iA kebel plasztikus szépségéről! szóló füze-
tecskét bérmentesen kérni, melyet ingyen küld. 

Minden jobb ember 
valódi angol 

O'SULLIVAN 
gummisarkon járjon!! 
Kapható minden czipész- bőr- és czipészkellék üzletben. 

LAWN-TENNIS 
ét u ö««zes angol iportkellékek a leg-
• Jóim vlluztékban. B 

TENNIS-RAKETTEK 
és labdák, Football, 
Hockey, Póló, Golf, 
Croquet, Baseball. 
Tornaszerek. Izom-

fej lesztők. Kerekes korcso-
lyák. Uszókellékek,sportczi-
pök, sportruházat, sport¬ 
sapkák, utazószerek, turista-
felszerelések. Gi l letté-borotva, 
Thermos-k ül ácsok, Thermos 
Pic-nic, Vízhatlan esőköpenyek, 

Gummi sárczipők. 
• J Árjegyzéket bérmentve küld : HJ 

WESZELY ISTVÁN 

ZOBRÁNCZ 
GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyóben. 

Olanbersóü, hideg-, kénes, sós víz. Gyomor- és máj¬ 
betegek magyar Karlsbadja. S 

Fürdöidény: május 15-től szeptember lo-ijt. Előidény: május 
15-IÖ! június l-ig. L'tóidény : szeptember 1-tol sieptember 15-ig. 
30 o/o árengfdrnénynyfl l ItUsokoil. 

Ei a m»pa nemében páratlan gjógyviz. mint ÍTÓgyógymód biztos 
seeélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs 
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, máiba jóknál, epehomok és epe-
kÖTekre oldélag hat Vértódnlásoknál, szédülések, hiidések. gutaütési 
rohamoknál vérelvonólag. felsziiólas hat, csúíos és kö<zvényes bán-
talmaknál e kór okozta erjési termetekre, elrakódásokra ax izületek¬ 
ben, azok oldásara és kiküszöbölésére bak Kövérség, szivelhájaso-
dás ellen, czukorbetegségeknél, vesebajosoknál ügy a czukor-, mint 
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. 

Hint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi és csonV-
bántalmakat, csonUzát kedvezően oszlatja. Görvélykóros daganatok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmánvok, hashártya izzad-
mánjok felszívódását elötegiü, a legkülönfélébb makacs idolt bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. 

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

A viz otthon is sikerrel hanuálható. Ara: egy nagy láda 40 üveg¬ 
gel 30 kor, kis láda 20 üveggel 11 kor. A TÍZ a rasalon txálliláfi 
kedvezményben részesül. 

Megrendelések és 
igazgatóságának 
és UTirda-iUomái helyben. A furdí igazgató-or 
Gábor Lajos. A « " " 
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PATHE L A rémtűt l*mwek éi 
hangdobozok telítsen 
feleslegem váltak 

. 

JÉ Kn 
^tHAVONKINT 

m 1 y FII i éo ín A nnuiftutf ^ — 

A TUDOMÁNY 
LEGÚJABB DIADALA 

A Petb* rég Mphlrlfmtie ai fito i 
mtly világhírnek örvení Óva intünk ctlkély 
erteka utiniitektél. melyek semmi ételre 
teer birnU Ilyet xivétzl értékkel. 

/ J fl/í£ff N APÓ H KINL 
-̂——.̂  ^~~zr-?<I-9\ 

^ ^ 
12 kVIÖNbdzó darabkei a melyeket • ut2t>a legnagyobb enekeseiül éi énekesnőitől vettünk fii. mint C a r u s o , K ó r n y e l . Király itb ét tok más 

• melyeket ti*itel< vevőink kiválasíthatnak motorunkból • raely 2O.OOO l e m e z z e l (minden nyelven) • világ iegtökelei(«ebb gyűjteménye 
illl vagyunk a» egyetlen tég a mely eredeti Palhephonl. Palhe-gyArira&DM r«t>zleiHielv«r« ela»«l. — — — 

==Saphir-Beszélögépek Betéti Társaság Bécs VI. Köstlergasse6608 = 
Kedvesolvasonőh ésolvasóK! Engedjek meg nekünk, hogy azt a teljesen új is nagyszerű készüléket 12 jól meg- Kezeskedünk r ó l a , 

választott djrabbal 6 eredeti Pathe- lemezen (20 cm ttmérojü) 96 K hihetetlenül 3 készülék éS 3 
olcsó áron, fizetendí 24 hónap alatt, kifogástalan csomagolásban föla ánljuk Mindenkinek megküldjOk a „Hongry" csodálatos Pathi'Dhont és az tel jesen é l v e z i k 8 ÍÖHtl 
eredeti Pathé-lemez gyűjteményt s csah 4 

Tessék a a*ll«k*n íteivéoyl 
clvishatáan kitölteni «s 4 kor. 

oa»l rauUttel b«kü dfal 

Csomagolás Ingyen l 
készpénzfizetésnél 

koron.-?! d.'et havcnklnf a 9S 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

engedmény. 

teljes letörtesztéséig 
!••»•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 

Utea. 

áJlomu.. 
( trttdtél: ScéWULf is »>pa> Mai Ram taUWnt Halfái, mttrrnírltu. 

»'«9 4 tawai U . i r.„l.l«i b* o.r. kOUik Arr* >i u«tr«. U. » i uíMcai Dfc.i im«MBM D* n«r» touit Á m ii B . . U . ka «-«irrr«id«iéM UMkcwi 

Sapbir-BeszélőgépcK Betéti Társaság, Bécs VI.. Kdstlergasse 660 8. i 

rajzzal. 
A hessülék leírásai 

DagíMga. 841 'm* iiapterfliet, l S ám magasttg 
KUllcl: l«<flnom:l>ban kidolft»«t1 nfluilaloi, 
manka, csinos ttmail- és arany betéttel, a m*iy 
a keyQleinek kiválóan eie^aos él aniziokratikol 
tui<nT ad lilíset <iliiü, nafj motfatnató h»ng 
tolc*«f KrrtXiete l m 40 cm, oowta M cn Le|* 
ujabb eredeti Patlie-hanfdolwt, tltorhautlaa 
m. mbr»n-lapoc«ka»aJ «s rendkufll rtnom. «1-

iaar»4n«i. Praelúí* in*io-
kittbwi raüiod* |««« fia-

KŐ 
11IHIU 

unrnüköd< levélbélyegragasztó 
és automatikus ellenőrző gép. 

EGY ÓRA ALATT: 
Kézi hajtással 

2500 bélyegragasztás. 
Villamos üzemmel 

60OO bélyegragasztás. 
Sikkasztás a <POKO»-nál lehetetlen: 
Az időtrabló rovancsolás a «POKO»-
nál szükségtelen! Az eddigi bé-

isi vesződés a «POKOi-nál 
gyermekjáték! 

A forgattya egyszeri forgatá¬ 
sával a «POKO» a felragasz¬ 
tandó bélyeget az orsóról 
legombolyitja, a czégjellel ke¬ 
resztüllyukasztja, önműkö-
dőleg megnedvesiti, a szalag¬ 
ról levágja, a levélre felra¬ 
gasztja, az elhasznált bélyeg 
mennyiségszámát feljegyzi, 
kiilőn az egyes bélyegek öaz-
szegét összeadja és végre a 

levelet kosárba dobja. 

„POKO" beszerzése vééelt, illetve bővebb felvilágosítás és prospektusok iránt forduljunk 

Magyar Posia-és Vasúti Automata 
Budapest. V., Arany János-utcza 2O. Telefon 125—67. 

Állandó gépkiállítás, ahol 8-tól 4-ig sokféle érdekes technikai újdonság megtekinthető. 

L e g d i v a t o s a b b k a r p e r e o 
ó r á v a l 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beazerezhe 
tőkkéazpénz vagy angol rendszerű részletfizetésre ig 

os&si. és kir. C Á D / ^ A l Á [VI f \ C ékszerész i . 
üdv. szállitó O A H Ü l A J A í M \ J O mnötvösnil 
Budapest, IV., Kigyő-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 
Legrszebb kivitelüezüstevőeszkfizökg-rammjamunkávalegyüttll f.f 
domborművű (Belif) evőeszközük 12 fill., halas, pecsenyén, tésztáé tálak 

14 karátos arany ___ 110 E 1 3 f., tálczák, ezelenezék, kenyérkosarak, 14 f., kávés, teás servicék, Jóm 
14 t • bőrszíjjal _ 28 c tálczák, gaborettek, gyümfllcfiallvánvok, csoportos tálak, jardinierek 1 5 f. 
Ezüst bőrszíjjal --- 16 • Szabad megtekintés vételkenyszer nélkül. Szabott gyári árak. Képes 

árjegyzék ingyen és bérmentve. Vidékre választékot készséggel küldök. Accél 
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SZKBKEnZlO 

OITSY P A L. BUDAPEST, MÁJUS 12. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes száin 
ára tO fillér. 

Előfizetési 
/eltételek: 

(Égés/évre _ _ 
Félévre 
Negyedévre _ ... 

3O korona. 
1O korona. 

S korona. 

A <ri/agkroiii*<i»-val 
nt'Kyi-di'venként 1 koronával 

több. 
Kiilfiilili elöti/etéseklioz a )>»8tailag 

határozott viteldíj is csatolandó 
meg-

börbntoripar 
Bfirbntor 
szakműhelyek 
KÉÉI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Semmelwes-u. 7. sz. 

Angol bőrbutor, Ebédlő¬ 
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt bőrbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissí¬ 
tésére és te«té*£re. 
Székíitaiakitások. 

Rozsnyay 
Mátyás chininczukorkája íztelen 

chininbó'l 

Többszörösen kitűnt. 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természetviza-
gálók fiumei vándor¬ 
gyűlésén negyven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű!! 
Legjobb szer láz, váltó-
láz, malária ellen, kü¬ 
lönösen gyermekeknek 
a kik keserű cbinin 
bevenni nem képesek. 
Valódi, ha minden egyes 
piros csomagolópapiroson 
lío/siiyay Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára 

Arad, Szabadság-tér. 

M4RGIT 
-A-WJL gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, Lngyhólyag B különösen a 
légiöszervek Lurutos bántalmainál igen jó há¬ 
tain még akkor is, ha vériének esete forog fenn. 
Mogreniielhetö: EDESK.UTT L.-nál Budapesten 

«s a forrás kezelösé^énél Mnnkácson. 
E G Y MENTŐCSÓNAK L E E R E S Z T É S E . — A Tittnic menekültjeinek elbeszélése után rajzolta Richter Aurél. 

Franklin-Társalat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. szám. 




