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Szépséí 
í felsége 

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

az utolsó években 

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

DIANA-
krém, szappan, púder, 

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

állandóan használni. 

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

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

Egy nagy darab DIANA-szappan 
K 1.50 

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

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

delje meg a központból: ,,-„&.„, 

VASÁBNAPIUJSAa 

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

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

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

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

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

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

rpigyázzon jól a hamisítványokra 

Hölgyek, 
Urak, 

kiknek bármely okból arczu-
kon, kezükön vagy iestükőn 

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

figyelmébe ajánljuk a valódi 

ERÉNYI 

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

torzitó 

bőrhibái és bőrfelhámlásai 
A kezelés egyszerű, mert csak este 

lefekvés előtt használandó 

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

zokban kapható. 

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

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

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

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

Egyes 
ara 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek : 

{Egészévre _ _ 
Félévre 
Negyedévre _ _ 

2O korona. 
1O korona 
5 korona. 

A * Világkrónikát -vzl 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 

határozott viteldíj is csatolandó. 
meg-

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

Miklós elborult. A félelem kezdett a leikébe 
belefészkelődni. Barátja épen egy érzékeny 
gyenge oldalára tapintott: haragudott magára, 
röstellte magát. 

— Nyertem, — mondta mogorván, — a mi¬ 
kor kedvezett a kártyaszerencse, többet költöt¬ 
tem legális jövedelmemnél, mikor vesztettem, 
kevesebbet. Adósságot is csináltam : 30,000 ko¬ 
ronát. Léha fráter voltam, beismerem, de mi 
köze a nyilvánosságnak az én magánügyeim¬ 
hez ! . . . 

— Semmi köze nem lenne, — válaszolt Bo-
donyi, — ha magadnak élnél, de miután a 
nyilvánosságnak élsz, — legalább így okosko¬ 
dik a tömeg, — van köze hozzá. A tömeg tudni 
akarja, hogy ki az az ember, a ki neki prédi¬ 
kál, ismerni akarja, olyan a természete, ma¬ 
gánélete legapróbb intimitásait is . . . Egy szó, 
mint száz — fejezte be a makacs ember a pár¬ 
beszédet, — nem dispntálok veled többet, utol¬ 
jára figyelmeztetlek, hogy az esküdtszék köny-
nyen a páczban hagyhat: eredj haza. 

Mondván, kezet sem fogott barátjával, indu¬ 
latosan távozott Az ajtó dönögve csapódott be 
utánna. . . 

Miklós meredten állott a szoba közepén. Jó 
öt perczig tartott, míg valamennyire feloldód¬ 
tak az idegei. Akkor vette a kalapját s szinte 
rohanvást az utczára sietett. A melle oly nehéz 
volt, hogy szinte fájt. Vágyott a szabad leve¬ 
gőre . . . Emberek után vágyott, társaságra. . . 
Vájjon oly sötétnek látják-e helyzetét többi ba¬ 
rátai is? Csábrágh, Belényessy s a kaszinó egyéb 
rokonszenves urai, a perrnapens értekezlet tag¬ 
jai, a kiknek ő az elnöke. Türelmetlen volt: 
szokása ellenére beült egy bérkocsiba s a nem¬ 
zeti kaszinóba hajtatott. 

Az urak úgy üdvözölték, mint máskor. 
Mintha mitsem tudnának az ellene jrt pask-
villról. Miklós semmi nyugtalanító momen¬ 
tumot nem érzett ki a magatartásukból. Sőt 
egy szokatlan kitüntető figyelemben részesült. 
A kaszinó igazgató elnöke meglátván őt, intett 
egy pár barátjának s azok kíséretében a gyá¬ 
szoló férfi elé állott. 

- Kedves Miklós, családi gyászod alkalmá¬ 
ból fogadd mindnyájunk, az egész kaszinó 
őszinte meleg részvétét. 

A meggyötört embernek végtelenül jól esett 
ez az előkelő gyöngédség. Ah, hát vannak még 
urak, szépen, nemesen gondolkozó gavallérok! 
Lelke mélyén haragot érzett a zord Bodonyi 
ellen, a ki kíméletlen nyerseséggel támadt rá 
s még jobban megterhelte amúgy is nehéz 
lelkét. 

Különösen szokatlanul meleg volt Miklóshoz 
Csábrágh. Á nagyúrnak nem volt természete 
az érzékenykedés, de most szinte ellágyult a 
hangja, midőn részvéte és baráti hűsége jeléül 
átkarolta gyermekkori czimborája, oxfordi kol¬ 
legája vállát. 

- Jó öregem, kedves hű pajtásom, — mo¬ 
tyogta, — veled érzek. 

Miklós megszorította a nemes úr kezét. 
- Köszönöm, édes Ödönöm, sok csapás ért 

csakugyan. 
Csábrágh megfordította barátja kezét s bele¬ 

csapott a tenyerébe bizalmas kordialitással. 
- Csak ne hagyd el magadat Miklóskám. 

Mindnyájunkat ért már baleset. 
Miklós kiérezte barátja hangjából és szavai¬ 

ból, hogy annak részvéte nem egyedül nagy¬ 
nénje halálára vonatkozik. Annál jobb. Van a 
kivel őszintén kibeszélheti magát. A helyet 
azonban nem tartotta alkalmasnak a bizalmas¬ 
kodásra. 

— Kivel ebédelsz, Ödön? 
— Veled, ha nincs ellenedre. 
— Sőt hálás vagyok érte, némi megbeszélni 

valóm lesz veled. 
- Én meg már fel is akartalak keresni, de 

megtudtam, hogy elutaztál a temetésre... 
A két barát egy külön helyiségben, a föld¬ 

szinti sárga szobában téríttetett magának. 

Miklós belevágott a dolgok közepébe mind¬ 
járt a leves után. 

- Ismered az ellenem irt paskvillt ? 
- Olvastam, - - válaszolt Csábrágh saját¬ 

szerű közömbös hangon. 
- S mit szólsz hozzá? 
- Semmit. Felfordult a gyomrom, mikor 

olvastam, de most már csak nevetek. 
- Tárgyalták az ügyet a kaszinóban? 
- Alig. Szóba jött, de csak úgy mellesleg. 

Te oly magasan állasz s rágalmazóid oly ala¬ 
csonyan ; igazán nem lenne méltó a kaszinó¬ 
hoz, hogy ezzel a teljesen érdektelen, mert 
lehetetlen ügygyei foglalkozzék. 

Miklós megkönnyebbedett, de nem volt oly 
könnyelmű, hogy mindjárt az első megnyug¬ 
tató benyomásra lerázza leikéről valamennyi 
aggodalmát. 

- Hiszen — sóhajtott fel, — ha csupa mű¬ 
velt úrból állana a világ, vagy mondjuk úgy, 
hogy: ha mindenki ismerne engem, nem érin¬ 
tene ez a piszok magamat sem, de számolnom 
kell két tényezővel, úgymint a tömegpszikhé-
vel és annak az ügynek a kényességével, a 
melynek a szolgálatába léptem. 

Csábrágh nem tiltakozott barátja felfogása 
ellen. Bólintott. 

- Úgy van, ezekkel számolnod kell. 
- Ha csak az ón személyemről volna szó, — 

folytatta Zádor, — alighanem agyonhallgatnám 
az egész komédiát, legföljebb megkorbácsolnék 
valakit (Langerre gondolt), de így, exponált ve¬ 
zető helyzetemben, kénytelen vagyok az ügyet 
a nyilvánosság elé vinni. Elhatároztam, hogy 
rágalmazóim ellen megindítom a sajtópört. 

Csábrágh egyelőre nem reflektált barátja 
szavaira, csak piszkált a halastálban, a mely 
előtte állott, mintha nem tudta volna magát 
elhatározni, melyik falatot tegye a tányérjába. 

Miklós észrevette habozását. Megivott egy 
pohár bort, utánna sem szólalt meg mindjárt, 
de hogy a barátjának sem jött meg a kedve a 
beszédre, mégis megkérdezte tőle : 

- Mit szólsz hozzá? 
Csábrágh letette a halkést és villát s rá¬ 

könyökölvén az asztalra, bará.tja szemébe né¬ 
zett. 

- Kinek akarsz azzal a sajtóperrel hasz¬ 
nálni ? 

A kérdés száraz volt s Miklósnak igen külö¬ 
nösnek tetszett. 

- Az ügynek, - - válaszolt rá, — a mely¬ 
nek a szolgálatába szegődtél magad is, a fel¬ 
sőbb társadalom szine-javával együtt. 

- Gondolod? 
- Te máskép gondolod? 
- Igen. 
- Kíváncsi vagyok . . . 
- Nekem, - - válaszolt Csábrágh s rejtélyes 

arczának derült kifejezést igyekezett adni, -
nekem, de az egész kaszinónak is az a véle¬ 
ményünk, hogy a piszkot még jobban felpisz¬ 
kálni nem szabad. Gazemberekkel nem szokás 
párbajt vívni. 

- De verekedni igen, - - kiáltotta Zádor 
türelmetlenül. 

— Még kevésbbé, — vélte Csábrágh. — A kit 
nem tudok az öklömmel egy csapásra leterí¬ 
teni, annak kitérek az orvtámadása elől. 

Miklós hátradőlt székében, megsáppadt, se-
hogysem tetszett neki ez a beszéd. 

- Ez a kaszinói felfogás szerintem helyte¬ 
len, — jelentette ki nyersen, — én annak meg 
nem hajolhatok. 

Csábrágh nem akarta barátját mindjárt brüsz-
kirozni, csak elkomorodott. 

— Én mindenesetre veled maradok, — mondta 
szinte szomorúan, — de mit használ az neked ? 
S mit használ a lapodnak, a közügynek, az esz¬ 
mének, a melynek a magvát te ültetted el! 

Zádor Miklós észrevette, hogy a tapintatos, 
fegyelmezett idegzetű arisztokrata egy nyom¬ 
ban van vele szemben másik barátjával, a nyers, 
bár lánglelkű, de fegyelmezetlen proletárral: 

Bodonyival. Úgyszólván csak a modoruk külön¬ 
bözött, a felfogásuk lényegben teljesen egye¬ 
zett, 

— Te is úgy beszélsz, - - mondta szemre¬ 
hányó hangon, - - mintha félre kellene álla-
nom egy pár gonosztevő miatt. 

Csábrágh nem vette tudomásul a szemre¬ 
hányást. 

— S mit árt az neked, - - kérdezte, — ha 
félre is állasz ? Sokkal nagyobb úrnak tudlak, 
mint hogy hiúnak higyjelek. 

De erre már végkép megbomlott az elgyötört 
férfi lelki egyensúlya. Felugrott és széke karjára 
támaszkodott. 

— Hová beszélsz te most, Ödön? Mi köze 
van ennek az ügynek a hiúságomhoz? Tudom 
én, hogy nem vagyok pótolhatatlan s végezhet¬ 
ném a dolgomat, mint közkatona is, szereplési 
viszketeg sohasem bántott, magad tudod leg¬ 
jobban, hogy szinte irtóztam a nyilvánosságtól. 
De — kiabálta, — nem arról van most itt szó, 
hanem arról, hogy az én félreállásom jelen 
esetben gyáva megfutamodást jelentene, az el¬ 
lenség részéről meg győzedelmet, a mely újabb 
hasonló orvtámadásokra serkentene. Miféle erő 
az, a mely az első káromlásra meghátrál, a mi¬ 
kor még az ellenség golyója sem érheti utói. 
Mi lesz velünk akkor, a mikor belekerülünk a. 
tűzvonalba, ha már a táborban is így visel¬ 
kedünk !. . . 

— Csak abban tévedsz, — magyarázta Csáb¬ 
rágh barátja idegességével szemben holtnyu¬ 
godt hangon, — hogy a te félreállásod nem 
meghátrálást jelent, hanem okos erőkimélést. 
Schonung von Mann und Matériái. Igenis, a> 
tűzvonalba vigyed harczkószségedet, ne tapos-
tasd el magadat idő előtt, a nélkül, hogy bár¬ 
kinek is használnál vele. Várj, míg feledésbe 
megy a rágalom, két-három év alatt minden 
elévül ebben az országban, ha csak monstrummá 
nem fújja fel az ember, elfújja a szúnyogot az; 
első vihar. 

Miklós visszaült a székébe, nagy erőfeszíté¬ 
sébe került, de nyugalmat erőltetett magára. 

- Jól van, — kezdte meg ellenvetéseit, -
tegyük fel, hogy hüllő vagyok: se akaratom, 
se vérem; megsemmisültelek tekintem maga¬ 
mat ; suhogtatják a pálczát felettem, nem muk¬ 
kanok; lemondok emberi jogaimról. Bendben 
van. Vagyok olyan ember, hogy vállaljam akár 
a martiromságot is. De mit szól majd mind¬ 
ehhez a nagyközönség? A mi embereink, hit-
sorsosaink, a kiknek leikéből táplálkozik az ú) 
magyar eszme s zsebéből a lap, annak orgá¬ 
numa? Mártírt fognak-e ezek bennem látni, 
bennem, az ő első apostolukban ? Martirt-e,, 
vagy egy gyáva szájhős ficzkót? Szájhőst-e, 
vagy egy ludas gazembert, a ki megszökik aa 
önvédelem elől? 

Csábrágh vállat vont. 
- Gondoljanak, a mit akarnak . . . Csak id» 

kérdése: az igazság mindig napfényre jő. 
- S addig elpusztul a lap . . . 
- Arról majd gondoskodom én hogy ne-

pusztuljon el. Viselem a gyermekbetegségek 
költségeit. 

Miklós az asztalra ejtette öklét. Mind sötétebb 
lett előtte a szemhatár. Csak a maga kínos¬ 
helyzete domborodott ki a sötétségből élesen. 

- Egyszóval kidobtok! — sóhajtott fel. — 
Elejtetek. 

Csábrágh felállott s szelíden barátja vállára, 
hajolt. . -

— Senkit sem tisztelünk jobban, mint téged, 
láthatatlan szellemi vezérünk te leszel ezentúl 
is. Még nagyobb odaadással lépünk eszméidért 
a sorompóba, mint eddig, de az elnökségről a 
magad s az ügy érdekében le kell mondanod. 

Az ebédnek úgy is vége volt. Zádor Miklós¬ 
felállott s egy ideig értelmetlenül nézett barátja 
szemébe, aztán hátracsapta fejét; valami kéjel-
metlen, emberfeletti dacz villant meg a szemé¬ 
ben ; háromszor is megvonaglott az ajka, míg 
kitört belőle az indulata. 

— Nem ! Hogy a bűn győzedelmeskedjék az 
erényen! Nem, ha ilyen a ti iskolátok, én nem 
követem; majd csinálok magamnak más isko¬ 
lát. Az, a mit te kívánsz tőlem, — mondta kí¬ 
nos, szaggatott lólekzetvétellel, — az az össze¬ 
omlás, az igazság bukása, a teljes derűt. 

Csábrágbnak leesett a feje. 
- Kedves barátom, hiszen ott vagyunk; 

azért dolgozunk, hogy máskép legyen. -- Ke¬ 
zét nyújtotta. — Ne haragudj reám, ón min¬ 
denesetre melletted maradok, 

Zádor elfogadta a nyújtott jobbot. Aztán 
vette kalapját . . . Az utczán, a hideg éjben 
folyton az a gondolat gyötörte, hogy Bodonyi-
tól is így vált e l . . . Úgy érezte magát, mint a 
ki egyedül áll a világon. De ez nem csökken¬ 
tette a bátorságát: annál erősebbnek érezte 
magát. Meg volt róla győződve, hogy az igaz¬ 
ság mellette van s győznie kell egymagában 
is. Nem történt vele egyéb, mint hogy egy kí¬ 
nos dilemma válaszútja elé került, lesz még 
rosszabbul is. Egyelőre a helyes irányt kell el¬ 
találnia: a nagyközönséget veszítse-e el, vagy 
egy pár barátja bizalmát ? Semmi kétség, hogy 
a göröngyösebb utat kell választania. A sajtó¬ 
pert meg fogja indítani. . . . 

XV. Egy igaz barát. 

Zádor Miklós immár negyedik napja, hogy 
nem látta Bodonyit. Az igazat megvallva, nem 
is igen vágyott a sötét pesszimista erőemésztő 
prédikáczióira. Minden energiájára szüksége 
volt, mindent került, a mi lelki állapotával s 
életfelfogásával ellenkezett. Feljárt a szerkesz¬ 
tőségbe csaknem mindennap s ott maradt a 
lap zártáig. 

A szerkesztőség képén mit sem változtatott 
a lap megbuktatása czéljából kieszelt paskvill 
s a három megrágalmazott munkatárs időleges 
távolléte. Annál serényebben és lelkesebben 
dolgoztak a többiek. Bodonyi jól összeválogatta 
őket: kemény, viharedzett férfiak voltak vala¬ 
mennyien, egy-egy vereségtől még nem ijedtek 
meg egykönnyen, hiszen csupa vereségből állott 
a legtöbbjük élete. A Véreim nívója sem sü-
lyedt a paskvill óta, inkább emelkedett. Zádor 
megbántott lelkének minden erejét beletette 
czikkelyeibe. A paskvillal egy sorban sem fog¬ 
lalkozott a lap, csak bejelentette, hogy irója 
ellen sajtópört fog indítani, s hogy három meg¬ 
rágalmazott munkatársa annak eldöltóig ön¬ 
kényt megvált a laptól. 

Másképen, sokkal szomorúbban állott a do¬ 
log a kiadóhivatalban. A napi elárusítás az első 
héten felényire csökkent s a havi előfizetők leg¬ 
nagyobb része nem újította meg az előfizetést. 
Zádor hidegen fogadta az igazgató idevágó je¬ 
lentéseit. 

— El voltam rá készülve, annál több elő¬ 
fizetőnk lesz a sajtópör után. 

A sajtópör előkészítését s anyagának feldol¬ 
gozását egy lelkes és nagyt^dásu "ügyvédre 
bizta Zádor, maga alig foglalkozott vele. Tel¬ 
jesen megbízott emberében. De nem is lett 
volna rá ideje . . . 

Közeledvén a reform-bizottság második ülé¬ 
sének a határnapja, mégis elhatározta Miklós, 
hogy magához kéreti Bodonyit. Az előadóval 
csak meg kell beszélnie a tárgysorozatot s az 
elnöki jelentés anyagát. 

A pesszimista proletár azonnal megjelent 
nála a hívására. 

- I't vagyok. Mi szükséged lehet még 
reám? 

Zádor szárazon válaszolt. 
- Szét kell küldenünk a meghívó leveleket. 
- Miféle meghívó leveleket? 

— A reform-bizottság második ülésének a 
tárgysorozatát. 

- Ja vagy úgy! . . . Ahhoz nekem — jelen¬ 
tette ki Boflonyi, — most már semmi közöm. 

Miklóst ingerelte a makacs ember cziniz-
musa. 

- Előadói tisztedről — figyelmeztette őt -
csak az ülésen mondhatsz le, addig teljesítsd 
kötelességedet. 

— Azt teljesítem . . . Bühös vagyok, - - fa¬ 
kadt ki a czinikus proletár, - - tehát félre-
állok. 

Miklós az asztalba csapott 
— Mint elnököd ragaszkodom hozzá, hogy 

várj az ülésig. Parancsolom. 
- Hm. - - A csökönyös ember keresztbe¬ 

fonta karját s farkasszemet nézett rátámadó¬ 
jával. — Tudod-e, hogy miféle ember vagyok 
én ? Hogy miért maradtam koldusnak, holott 
emberi értékemnél fogva miniszternek kellene 
lennem ? Mert soha senki akaratának meg nem 
hódoltam s meghódolni nem is fogok soha. 
Mert nekem csak egy úr parancsol ezen a vilá¬ 
gon, a saját lelkiismeretem. 

Hátat fordított Miklósnak, hogy távozzék, de 
az ajtóban egyebet gondolt. Visszafordult s 
megállt. 

- Külömben megnyugtathatlak, - - jósolta, 
karját a megdöbbent házigazda felé kinyújtva, — 
nyugodt lehetsz, hogy ne.m fogod az előadót 
nélkülözni az ülésen, egyszerűen azért, mert -
nem lesz ülés. 

Mondván, felrántotta az ajtót s köszönés nél¬ 
kül távozott. 

Miklós utánna ment az előszobába. . . 
- Napi, ne távozz így tőlem, haraggal . . . 

Gyere vissza, Napi. 
De a proletár nem hallgatott rá. Féktelen 

szenvedélye, elvszigora nem ismert megalku¬ 
vást, elrohant. 

Miklós mélyen megrendülve nézett utánna. 
Érezte, hogy egész embert vesztett el benne, 
olyan embercsudát, a milyen kevés akad mil¬ 
liók között. . . 

. . . Vájjon csakugyan elvesztette-e a barát 
a barátot? 

Nem vesztette el . . . Csak ezután tűnt ki 
igazában, hogy egész ember volt Bodonyi . . . 
A Miklós lakásáról egyenesen a Bristolba sie¬ 
tett. 

— Itthon találom Langer Viktor urat? -
kérdezte. 

- Fennt van, — válaszolt a fényes portás 
a kopott embernek, — II. emelet 26. 

Bodonyi beállított Langerhez. 
- Jó napot. 

A «nemzetközi politikusi) épen azzal fogla¬ 
latoskodott, hogy kicsipeszelte fekete szakállá-
ból az ősz szálakat. Bodonyi csöppet sem feszé¬ 
lyezte : czinikusan folytatta szépítő munkáját, 
még hátra se fordult neki, úgy is láthatta a 
tükörből, a mely előtt ült. 

— Ah, te vagy az, barátocskám? . . . Isten 
hozott, barátom Bodonyi, foglalj helyet. 

- Köszönöm, majd csak állok. 
- A hogy tetszik. Pénz kell, czimbora? 
- Nem ártana. Most itt az ideje, csinálhat¬ 

nánk Zádorral valamit. 
A kalandor most már hátrafordult, gyana¬ 

kodó pillantást vetett látogatójára. 
— Aha, aha . . . Miért mondod, hogy itt az 

ideje? Törtónt vele valami? - - kérdezte ra¬ 
vaszul. 

Bodonyi adta az intelligens czinkost. 
- Ne affektálj, kérlek. Te ne tudnád, mi tör¬ 

tént vele, mikor (nem tudom, mi okból) min¬ 
den egyes lépését megvigyázod? 

A kalandor észrevette magát. Mi szüksége 
sem volt a tettetésre. Azzal legfeljebb csak gya¬ 
nút kelthetett. 

- Ja, a paskvillt érted? Olvastam. 
Bodonyi vállat vont. 

- Akkor miért kérdezel ? Magadtól is sejt¬ 
heted, hogy itt az alkalmas pillanat, hogy kö¬ 
zeledjél hozzá. A gyengék könnyebben meg¬ 
közelíthetők, mint az erősek. 

- Aha, aha . . . 
A kalandor letette a szőrcsipeszt s felállott. 

Vendége felé nyújtotta szivartárczáját. 
- Nem gyújtasz rá, barátom? 
- Tudod, hogy nem szoktam szivarozni. 

— Aha, aha . . . 
Bodonyi tudta, hogy a gazember töri a fejét 

valamin: azért mókázik vele, hogy időt nyer¬ 
jen a gondolkozásra. 

- Mit szólsz a paskvillhoz? - - kérdezte, 
csak hogy mondjon valamit. 

- A paskvillhoz . . . Aha, én igazán nem 
tudom, - - kertelt a kalandor. - - Én azt hi¬ 
szem, a paskvill nem igen ártott meg neki, 
túlbecsülöd a hatását, barátom, túlbecsülöd. 

Bodonyi megcsóválta fejét. 
- Megint affektálsz! - - mondta szemre¬ 

hányó hangon. - Mi szükséged reá? Nem 
akarod nekem elárulni, hogy mi terved van 
Zádorral ? . . . Hát kérdeztem én tőled ? 

A ravasz szélhámos tágranyitotta szemét s 
átható, szúrós tekintetét egypárszor végigsétál¬ 
tatta vendégén. 

- Különös vagy te most, Bodonyi. A beszé¬ 

dedből azt veszem ki, hogy te engem a Zádor 
ellenségének vagy roszakarójának tartasz. 

Bodonyi állta a fürkésző tekintetet. 
- Hát nem ? 
- Nem. 
- Nem akarsz hasznot belőle ? 

A kalandor elkaczagta magát. 
- Phü, hasznot! . . . De csak olyan hasz¬ 

not, a mi neki is az. 
— Hm, hm . . . 

Bodonyi felállott most, s mint valami lusta 
jaguár, kinyujtóztatta gerinczét, égő szemét a 
szélhámoséról egy pillanatra sem véve le. 

- Mondd csak meg nekem, — kérdezte ki¬ 
mérten, - - miért fizetsz te engem: a spio-
nodat? 

Langer nem felelt. Jónak látta taktikát vál¬ 
toztatni, úgy tett, mintha gondolkoznék. 

- Miért nem felelsz? - - támadt rá Bo¬ 
donyi. 

- Tudod mit, — szólalt meg az iparlovag 
végre, — meggondoltam a dolgot: csakugyan 
nincs értelme, hogy titkolódzam előtted. Igenis 
bevallom, ki akartam Zádort használni a ma¬ 
gam magasabb czéljaira, de időközben rájöt¬ 
tem, hogy erre ő egy csöppet sem alkalmas 
médium. Föladtam a vele való tervemet, nincs 
többé szükségem reá. 

Bodonyi úgy állott a kalandor előtt, mint 
egy szobor. 

- Akkor természetesen rám se ? — kérdezte 
gúnyosan. 

- Valóban . . . 
- Csak ezt akartam tudni, — mondta Bo¬ 

donyi, eleresztve hatalmas karjait. 
Arcza félelmetes volt, ijesztőn kidülledt a 

szeme. A szélhámos hátralépett tőle. 
- Mit tudtál meg? 
- Azt, hogy elérted a czélodat Zádorral 

szemben, hogy az ő romlása volt a czólod s 
talán részed is volt a megrontásában. 

- Tagadom . . . 
- Mindegy, — folytatta Bodonyi sivár han¬ 

gon, — én azt nem kutatom; megengedem azt 
is, hogy nem volt benne a kezed az ellene el¬ 
követett merényletben, de kapóra jött neked. 
Tehát a vesztét akartad. — A kalandor vállára 
csapott és rárivallt: — Mered tagadni? 

- Nem is akarom, — daczolt most már Lan¬ 
ger a nyilt támadással. — Lásd, mi hasznod 
van belőle, hogy ezt tudod ? 

Bodonyi nem eresztette el a gazember vállát. 
- Majd megválik. Hanem először azt tud¬ 

jam még meg, mi hasznod van neked a Zádor 
bukásából? Ki uszított reá? Ki bérelt fel el¬ 
lene ? Ismernem kell az ellenségét, hogy agyon¬ 
üthessem, különben téged ütlek agyon. 

- Eressz el . . . 
- Nem addig, míg meg nem mondod. 
- Megmondom, ha eleresztesz. 

Az a puha gerinczű kalandor sápadt volt, 
mint a halál, igen megijesztette a vasmarok 
nyomása, de azért persze nem mondott igazat. 
Azt a mesét tálalta fel szorongatójának, a mit 
valóságnak hittek róla a kilenczek. 

- Kérlek én politikai ügynök vagyok. 
Ám Bodonyi legott rajtakapta a hazugságon. 
— Hazudsz. Már akkor kezdtél rá leskelődni, 

mikor még nem politizált. 
S most már mindkét kezével megmarkolta a 

•minden izében remegő embert. 
- Bocsáss meg.. . megvallom : asszony van 

a dologban. 
- A nevét. 
- Azt meg nem mondhatom. 

A nevét! 
A Goliáth erejű ember egyet kanyarított a 

két kezével s a másik pillanatban ott ténfergett 
a kalandor a lábainál, mint valami rongy. 

- Beszélj, vagy megfojtalak... 
- Egy német herczegnő — dadogta a lesúj¬ 

tott ember. 
- A nevét! 
- Babenberg herczegnő... 

Bodonyi lólekzetet vett. 
— Kelj föl - - mondta aztán a szélhámos¬ 

nak — mert még beszédem lesz veled. 
Az ónazinű iparlovag feltápászkodott. 
— Ne bánts. 
— Nem bántlak — nyugtatta meg Bodonyi — 

ha teljesíted parancsomat. Ülj le és irjál. 
(Folytatása következik.) 
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MOLECZ KÁROLY 
A «VASÁRNAPI» UJSÁGNAK HUSZONÖT ÉV ÓTA BELSÖ MUNKATÁRSA. 

A «Vasárnapi Ujság» szerkesztősége, szűk 
baráti körben ünnepet ül. Ünnepeljük szere¬ 
tett barátunkat, munkánk és törekvéseink osz¬ 
tályosát, szerkesztőségünk legrégibb belső mun¬ 
katársát : Molecz Károlyt. Ünnepeljük nem kül¬ 
sőségekben, hanem bensőleg, érzés és szív 
szerint. 

Huszonöt esztendeje múlt, hogy Molecz Ká¬ 
roly a "Vasárnapi Ujság»-nál dolgozik. E hosszú 
idő alatt sokatbiró munkájának teljességét ki¬ 
zárólag a «Vasárnapi Ujság»-nak és mellék¬ 
lapjainak szentelte. Ez a munka igényelte is 
teljes erejét. Melléklapjaink egyikét, a «Képes 
Néplap*-öt névszerint is ő szerkeszti, a «Vi¬ 
lágkrónikái) -t kizárólag ő csinálja, a «Vasár¬ 
napi Újság» szerkesztésének tech¬ 
nikai munkája ő reá nehezedik. 
Egész a legújabb időkig a «Képes 
Folyóirat* is neki adott legtöbb 
gondot; régebben a «Politikai Új¬ 
donságok D -bán is dolgozott, s részt 
vett a Endolf trónörökös által 
megindított s a monarchia két 
államát ismertető nagy munkának 
a szerkesztésében. 

Ezt a nagy kiterjedésű mun¬ 
kásságot huszonöt esztendő óta 
úgyszólván megszakítás nélkül fej¬ 
tette ki Molecz Károly. Napról¬ 
napra, reggeltől estig a szerkesz¬ 
tés apró és nagyobb gondjai vet¬ 
ték igénybe minden figyelmét s 
minden idejét. Éveken át még a 
szabadságidő áldásait sem ismerte, 
s a vasárnapi munkaszünet pihe¬ 
nését se vette igénybe. Kizárólag 
az újságnak és melléklapjainak élt. 

E hosszú idő alatt megismerke¬ 
dett, s érintkezésbe jött a magyar 
irodalom és a magyar képirás 
majdnem minden nevezetes szerep¬ 

vivőivel, íróink között kevés van, a kinek nem 
jelent volna meg e lapban egy-két dolgozata 
festőink rajzolóink közül alig néhány, kinek 
nem hoztuk volna egy-két képét vagy rajzát. 

Egyéb teendőkön kívül különösen a lap 
illusztrácziójának gondja nehezedik reá. Az 
összes képek kivétel nélkül keresztül mennek 
ma is e munkatársunk kezén s így volt ez a 
múltban is, a mikor egészen mások voltak a 
viszonyok. Mikor belépett a szerkesztőségbe, 
a fotografálásban ismeretlen volt még a pil¬ 
lanatnyi fölvétel s azért az illusztrácziókat 
csaknem kizárólag rajz után kellett készíteni. 
A sokszorosítás eszköze pedig a fametszet 
volt, s egy-egy kép elkészítése napok munká-

MOLECZ KÁROLY SZERKESZTŐSÉGI ASZTALA ELŐTT. — Jelfy Gyula fölvételi. 

jába került. Ma a lap nyomdájának saját sok¬ 
szorosító műintézete van, mely a színes nyo¬ 
matokat is remekül tudja elkészíteni Ez az 
átalakulás, melyet átélt, megtanította Molecz 
Károlyt arra a nagy tapasztalatra, hogy ra¬ 
gaszkodjék ahhoz a mit jónak megismert, de 
alkalmazkodjék ahhoz, a mi tökéletesebb újítás. 

Huszonöt év alatt legalább ötvenezer kép, 
rajz, illusztráczió, fénykép fordult meg kezei 
között. S emlékezik csaknem valamennyire. 
Élő katalógusa a ((Vasárnapi Ujság» képeinek ; 
tudja, melyik kép mikor, milyen alkalomból 
jelent meg a lap hasábjain. S e nagyszámú 
kép között nem volt egy se olyan, a melyen -
ha csak a tömeg között is, - - ott lett volna 

az ő saját ábrázata. Csak az ő 
nagy szerénysége mellett történ¬ 
hetett ez így, — de egy kis ravasz¬ 
ság is kellett hozzá. Talán ez az 
egyetlen ravaszsága. S ha ma még 
se kerülheti el, hogy képét közre 
adjuk: mentségünk legyen, hogy 
a szeretet visz reá. 

S mikor huszonöt éves újságírói 
működése befejeztével úgy ünne¬ 
peljük munkatársunkat, mint a ma¬ 
gyar kultúra egyik harczosát, ko¬ 
rántsem vezet bennünket az a kép¬ 
zelgés, hogy lapunknak túlnagy sze¬ 
repet vindikáljunk a magyar szel¬ 
lemi fejlődés haladásában. Távol 
áll tőlünk minden efelé gondolat. 
De e kultúra lebeg mindég sze¬ 
meink előtt, s nyugodt a lelkiis¬ 
meretünk, hogy e lapokon sohase 
szolgáltunk tudatosan egyebet, esu-
üán az igazat, a szépet, a jót. 
És ebben a munkában ereje ja¬ 
vával támogatta a lapot a mi hű 
munkatársunk: Molecz Károly. 

H. P. 

ANYÁM SELYEMKENDÖJE. 
Pár szál piros rózsa fekete mezőbe -
Egykor éd's anyámnak volt selyemkeudője. 
Most falamon díszlik elredőzve szépen, 
Benne régmúlt évek lebegnek elébem. 

Mikor a templomban először felvette. 
- Deli vőlegénye lépdelvén mellette -

Bámuló suttogás hogy szállt szájról-szájra: 
Soha a városnak nem volt szebb mátkája! 

S mikor születésem nagybüszkén remélte, 
Abba takarózott piruló szemérme, 
S noha bő ránczába sok-sok gondot rejtett, 
Soha-soha másnak egy zokszót sem ejtett. 

Ünnepen, színházban, betegen, elaggva, 
Ez a selyemkendő ékeskedett rajta, 
Mindent odaadott a küzdő családért, 
Evvel csapott holtig egyetlen parádét! — 

Most falamon diszlik elredőzve szépen, 
Benne anyám sorsa tűn mindig elébem: 
Kevés öröm, sok barcz győztes lobogója 
Fekete mezőben pár szál piros rózsa ! 

Lenkei Henrili. 

/ ) KAVICSOK A ZALA PARTJÁN. 
Emlékszem egy bohó kis gyerekre 
És lomha járású parasztemberekre, 
A kik csillogó kaszával vállukon, 
Hazaballagtak a harmatos utón. 

A bohó kis fiú talán mostan is é l . . . 
Göcseji lányok szoknyáját fújta a szél, 
Száz szoknya libegett, lobogott tarkán 
És ő nézte őket a Zala partján. 

Pedig nem is a lányokat nézte, 
Göcseji leány őt meg nem igézte, 
Hanem hallgatott titkos tündérmeséket, 
Mit néki az apró kavicsok meséltek. 

Kavicsok csengtek a lába alatt, 
Ha a zalai parton végigszaladt 
8 a piczi kavicsok csengve mesélték 
Az ő jövendő, reményes éltét. 

Kavicsok csengték, hogy mi lesz, ha felnő, 
S mivé lesz a rózsaszín felhő, 
Mit magához csal a távoli határ 
S nem búcsúz tőle más, csak egy daloló madár. 

Én voltam a fiú, ki azóta felnőtt, 
Azóta sem láttam rózsaszín felhőt 
S egyszer megkérdem majd a kavicsokat, 
Hogy mért is hazudtak nékem oly sokat. 

Lovászy Károly. 

A HETVEN HETEDIK SZOBA. 
Meséskönyvek gyerekmeséje : 
Éjfél előtt, éjfél után, 
Ijedten pislog kicsi lámpám 
Bezörgetek zord ajtó zárján, 
A hetvenhetedik szobán. 

Köröskörül az éjek éje, 
Nem is lesz tán hajnal soha. 
Sötét ajtó sötéten néz rám, 
A meg nem nyiló, örök Szezám, 
A hetvenhetedik szoba. 

Örökkön vágynom kell beléje? 
És nem juthatok el oda? 
Ott van a zártszemű királyleány. 
Eejti aranyos nyoszolyáján 
A hetvenhetedik szoba. 

Ott van a némaság zenéje, 
Ott van a csöndnek mosolya, 
Ott van a százszinű szivárvány, 
Ott van a kincs, ott van a halvány, 
Ott minden gyönyörű csoda. 

Nagy szépségek félénk cselédje: 
Szemem, ebből semmitse lát? 
Vergődöm itt, remélve, árván. 
Őrzi valami irigy ármány 
A hetvenhetedik szobát. 

Lányi Viktor. 

ELBÚJNI A BÁNATTAL ... 
Elbújni a bánattal, 
Egy alázatos zugba . . . 
Szelíden meglapulva, 
Szó nélkül és könny nélkül, 
Míg a szoba sötétül 
S megtelik alkonyattal, 
Titokkal és mélységgel... 

Itt ülök és vigyázom 
A szivem halk verését, 
És halkabb szenvedését. . . 
S örülök, hogy nem sírok, 
Hogy imádkozni birok, 
Örülök, hogy nem szólok, 
Örülök, hogy nem vallók. 

Ha most lát engem Isten, 
Látja, hogy készen állok, 
Látja, hogy mindent várok, 
A legnagyobb ütést is 
S hogy élni fogok mégis, 
S érette mindég szebben 
És mind halkabb bánattal . . . 
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A MORVAY LOUISE REGÉNYE. 
ELBESZÉLÉS. IRTA MÓRICZ PÁL. 

A felső Tisza-vidéki nemesség református és 
katholikus nemzetségei között nemcsak több 
megyére terjedő birtokaival, nagytekintélyű 
rangos féríiaival, bájos nőivel, hanem fele¬ 
kezetére is kivált az alsódraskóczi Morvay 
család. A Morvayak ugyanis, mint Kossuth La¬ 
jos családja, lutheránusok. 1848 előtt a bereg-
megyei Sáros-oroszi község volt a törzsfészkük. 
Ottan élt özvegyen, mint a család feje, két szép 
lányával és fiával a szikártestü, szívós luthe¬ 
ránus lelkű dúsgazdag földesúr, a fehérszakál¬ 
las Morvay Károly. Édesapja még udvari ta¬ 
nácsos és alispánja volt Beregvárm egyének, a 
rendi világban maga Károly úr is szolgálta 
vármegyéjét, mint főpénztáros. Abban az idő¬ 
ben történt meg vele, hogy vertvasládájában 
pénzt szállított Debreczenbe. 

- Domine spektábilis, - - szörnyűködött a 
debreczeni állampénztáros - - miért szerezte 
ezt a nagy fáradságot magának is, nekem is? 
Miért nem váltogatta be bankóra ezt a tenger¬ 
sok dénárt és máriást? 

- Azért uram - felelte Morvay vérbeli 
magyar flegmával, a máriásoknak darabonkénti 
gondos megpengetése mellett - - mert én úgy 
esküdtem fel, hogy a minő pénznemet kapok, 
olyant szolgáltatok be . . . 

Ennek a kemény, komoly, szótartó nemes 
úrnak volt a nagyobbik lánya Morvay Louise. 
18 48 ; l 9_ telén a falusi kúriából biztonságosabb 
helyre, Debreczenbe húzódtak be. Ilyen neve¬ 
zetes, élénk telet még nem ért a czivis Debre-
czen. Idemenekültek Pestről a kormány és a 
két «Ház» tagjai a nagytömegű hivatalos sze¬ 
mélyzettel. Morvay Károly lányaival apósának, 
a volt rendi képviselő Bottka Lajosnak Kis-
mester-utczai házában szállott meg, ugyanott, 

• az édesapjánál telepedett meg a Pestről me¬ 
nekült Bottka Imre is, a fehérgyarmati kerü¬ 
let első népképviselője. Bottka Imre révén lett 
bejáratos a házhoz Ujfalussy Lajos szatmár-
megyei, ópályi nagybirtokos, mátészalkai kép¬ 
viselő, a kinek a szomszédban, polgár Harsá-
nyi nemzetes úrnál sikerítettek kvártélyt. Bottka 
Imre és Ujfalussy Lajos, mint szomszéd nagy¬ 
birtokosok is jóbarátok voltak, azért Imre úr 
szivesen kezére járt képviselőtársának, hogy a 
sötétkékszemű Morvay Louise körül, «komoly 
szándékkal* forgolódhasson. Ujfalussy hasz¬ 
nálta is a debreczeni téli esték hosszú óráit. 
Nem a Fehér-Lóban politizáló, majd Boka 
Károly muzsikája mellett sírvavigadó barátai 
között kereste szórakozását, hanem a szép 
Morvay lány közelében. A család részéről nem 
is kifogásolták az Ujfalussy érdeklődését. Csu¬ 
pán Lujizka szive körül támadt baj; mert ta¬ 
lán az ábrándos Lujizka más, regényesebb 
ideálról álmodozott ? Azon időtájt már nagyon 
elszürkültek a politikusok a csaták daliái mel¬ 
lett. Hiszen a kúriák virágos fiatalsága is 
nagyrészt honvédnek csapott fel. Épen Debre-
czenből ment el Miklós huszárnak a Lujizka 
siheder testvére, Károly úrfi is. Az akkori lá¬ 
nyok bizony jobban is lelkesedtek azokért, a 
kik a csatamezőre vitték életöket, mint a kik 
a zöldasztalnál mentették a hazát. A szép Mor¬ 
vay lánynak sem volt teljesen kedve szerinti a 
politikus Ujfalussy Lajos. Még akkor sem me¬ 
legedett fel iránta, a midőn Ujfalussy a csa¬ 
ládnál jelezte is házassági szándékát. Persze, 
minden részről puhitgatták a húzódozó leányt, 
a kire mégis leginkább bizalmas társalkodónője 
és barátnője, a kisebbik Morvay lánynak a 
gouvernántja, Caroline Palacsek von Nordwall 
szavai hatottak. 

Édes Lujizkám, - • mondogatta Caro¬ 
line, - én ösmerem az életet. Higyje el né¬ 
kem, megbánja, ha most kikosarazza azt a 
derék Ujfalussyt. 

- Édes Caroline, de mikor én meg nem 
szeretem Ujfalussyt, — felelte kitérőleg a szép 
Louise, 

- Ha megösmeri és megszokja, majd mégis 
szereti lelkem, — biztatgatta Louiset Caroline. 
Csakugyan az lett a nóta vége, hogy a szép 

.Morvay Louise a sok rábeszélés után hajlott 
a kérő szóra, Jegyet váltottak üjfalussyval. 
Még a komoly öreg Morvay úr is fölvidult 
«jó kis»-lánya «igen» szavára. Az országos 
élet-halálharcz izgalmai között megkezdődött 
az eladólányos-házak legbájosabb feladata, a 
szép Louise «kistafirozása.» Ódon cseresznyefa¬ 
szekrények, ezüst-pántos, fiókos, bazsalyikumi-
ijlatú álló ládák csak úgy ontották a kincse¬ 
kel érő házi szőtteseket, fonatokat. Suhogó 
selymek, dús brokátok, hamvas bársonyok is 
gazdag színpompával kerültek elő némely bar-
nult diófa sublótból. A násfákat, az ezüstmar¬ 
hák súlyos tömegeit sem számítva, Morvay úr 
hatezer forinton felül jóval többet adott ki a 
szép Louise kiházasítására; de lakodalomra 
mégsem a került sor. Időközben, alighogy fel-
hajnalodott, roszra fordult Magyarország sorsa. 
Betörtek az orosz czár hadai is. Világos után 
hóhérhalál, lánczostömlöcz rémségei környé¬ 
kezték a nemzeti ügy katonáit. A legkiválób¬ 
bak menekültek az országból. Az itthonmara-
dottak is réteken, erdőkön bujdostak. Ujfalussy 
Lajos is valamelyik pusztai tanyáján húzó¬ 
dott meg. Morvayék is elszállingóztak Debre-
czenből. Az öreg úr a szép jegyest, Louise 
kisasszonyt Biharba vitte Terebesre, Fráter 
Tamásné (ménjéhez» - - ősi szokás szerint -
gazdasszonyságot tanulni; nődé azért nemcsak 
a konyha, kamara, pincze, tehenészet, kerté¬ 
szet, varrószoba hasznos titkaival és fortélyai¬ 
val bíbelődtek a Fráter-kúrián. A vidámlelkű 
Fráter Tamásné a környék uriházáinál is öröm¬ 
mel mutogatta be tiszahati bájos kis rokonát. 
Átmentek egyszer Micskére is a váradi- és 
micskei Baranyi család ősi fészkébe. Diófás, 
eperfás, birsalma-bokros kúriák sűrűn sora¬ 
koztak Micskén. A Fráter-család kisasszony-
kai Louise előtt különösen a délczeg vitéz 
Baranyi Miklóst emlegették sokat. Ez a Ba¬ 
ranyi Miklós mint huszárkapitány küzdötte 
végig a szabadságharczot, de már ekkortájt 
faluról-falura bujdosott, szökdösött az osztrák 
katonaság üldözései elöl. A bihari kúriák kis¬ 
asszonyai regényhősként emlegették, dicsőitet¬ 
ték Baranyit. A szép Morvay Louise Baranyi 
Ágostonéknál érdekes módon ösmerte meg. A 
régi zólyomi Dávid-féle nagyrendház folyosó¬ 
ján, medvebőrös kanapén feküdt, aludt egy 
szép barna urilegény. Baranyi Miklós volt ez. 
Talán az éjszaka hetedik határból hajszolták 
meg a németek, azért aludt olyan mélyen, 
hogy a vendégek jövetelére sem neszeit fel. 
A fáradt embert nem költötték fel bátyjáék 
sem, Morvay Louise is csupán egyetlen tekin¬ 
tetet vetett reá. Lángpiros lett az arcza, a mi¬ 
kor meglátta az alvó legényt. . . Nemsokára 
a bihari, szatmári, szabolcsi, szilágysági és be¬ 
regi kúriákon meglepő hír futamodott keresz¬ 
tül. Azon idők patriarkális viszonyai között 
különösen az érdekelt családoknál óriási föl-
háborodást keltett az eset. Morvay Louise Uj¬ 
falussy Lajosnak visszaadta a «jegyet». 

A komoly, szótartó Morvay Károly úr legin¬ 
kább felháborodott. Bár kedvencz leányát a 
híres Májerfinénál neveltette Pesten, lógós-
hintón hordatta addig mindenhová, mostani 
haragjában zötyögös igás kocsin, csutka ülés 
tetején vitette haza Terebesről L o u i s e t . . . A 
szép Louise ezentúl Sáros-orosziban igazán 
csak raboskodott. E szomorú időben a Mor-
vay-kurián a plébánoson és pár öreg szom¬ 
széd földesúron kivül más vendégek nem for¬ 
golódtak. A szép Louise szive titkával teljesen 
el volt temetve. Talán el is hervadozott volna 
a szomorú magányban, ha a micskei látoga¬ 
tás után nem könnyített volna szivén. Mielőtt 
a Jegygyűrűt visszaküldte Ujfalussynak, sze¬ 
relmes szive édes álmát Érsemjénben elbeszélte 
Kubinyi Annának: 

- Drága Annuskám, én nem tehetek más¬ 
ként. Amióta Baranyi Miklóst megláttam, 
még gondolni sem tudok másra. És ha a Ba¬ 
ranyi felesége nem lehetek, nem is leszek senki 
másé . . . 

A melegszemű, gömbölyű barna Kubinyi 

Annát Gömörből hozta feleségül Érsemjénbe 
Fráter Ferencz úr. Kubinyi Anna még otthon 
megtanulta az édesanyjától, hogy a jó feleség¬ 
nek férjével szemben ne legyen titka . . . A 
miket tehát Morvay Louisetől hallott azonnal 
fülébe súgta férjének. Fráter Ferencz meg nem 
volt kartauzi barát, nem tartotta nyelve alatt 
a szót és mikor egyszer kóborlásai közben 
hozzájuk vetődött bujdosó Baranyi Miklós, a 
kágyi bakator poharazgatásánál, kibökte Fe¬ 
rencz úr : 

— Ej, te Miklós! Nem jól van ez így, a 
hogy te csinálod. Én bizony a te helyzetedben 
könnyen segítenék magamon . . . 

— Ugyan hagyd el! Hát mit csinálnék 
pajtás ? 

Mit csinálnék ? Mit csinálnál pajtás ? 
Hát elhoznám Beregből a leggazdagabb nemes 
leányt. 

- Kit te ? — bujdosó Baranyi Miklós barna 
nagy szemét karikára nyitotta. 

- Morvay Louiset . . . 
- Hisz én még nem is láttam. 
- De, látott ám ő téged, pajtás! Ez a baja. 

Alva látott meg. Azóta szerelmes beléd.. . 
Biztosan tudom. 

Nem hiába volt huszárkapitány Baranyi 
Miklós, tetszett neki a bájosán merész eset. Ér-
Semjéntől jófutamodásra esik Beregben Sáros-
oroszi, a bujdosó honvéd neki vágott a hosszú 
útnak. Lassú menetelésben utazgatott. Eemek 
fekete paripáján szép holdvilágos este érkezett 
meg Sáros-oroszi alá. Kitűnően tájékoztathat¬ 
ták, mindjárt az urasági kovácsműhelynél állí¬ 
totta meg lovát. 

- Hé! Hó ! Mester uram ! - harsányat 
kiáltott a műhelybe. Elcsendesült a pöröly-
csattogás. A kohótűz sziporkázó lángjánál, 
melynek kisérteties fénye kicsapott a műhely¬ 
ajtóból, a mester gyönyörködve vizsgálta a 
délczeg éjszakai lovast. 

— Mivel szolgálhatok az úrnak? 
- A mester uram inasára volna szükségem 

egy félórára. Ideadja? 
- Jó szívvel, uram. 
- Akkor hát gyere fiú. Ezt a levelet be¬ 

viszed a Morvay-udvarba, érted? Átadod a 
házvezetőnőnek. Választ hozol, de senki meg ne 
lásson á m . . . 

A fiú gyorsan járt. Hamar hozta a választ. 
A plébános épen «tartlizott» az öreg Morvay 
úrral. A házvezetőnő, Zsófi asszony ügyesen 
kiszólította Louiset és a kertben észrevétlenül 
találkoztak Baranyival. Rövid néhány szót vál¬ 
tottak csak. Egyetlen kézfogással határoztak 
sorsuk felől. Baranyi Miklós mindjárt vissza¬ 
fordult Biharba, az Érmellék felé. Nemsokára 
Fráter Tamást küldte el maga helyett a szép 
Morvay Louiset «kikérni)). Ez a leánykérés nem 
épen könnyű feladat volt, ámde Tamás úr jól 
végezte dolgát, az öreg Morvay úr nem ellen¬ 
kezett, noha sohsem felejtette el lánya szakí¬ 
tását Üjfalussyval. A kemény lutheránus úr a 
miatt is holtáig dohogott, hogy katholikus 
ember lett a veje. Többek között egyszer is 
midőn látogatóban járt náluk és sír-va fakadt 
a szopós kis unokája, a komoly, csöndes öreg 
Morvay úr így kiáltott a dadára : 

- Hamar dada! Menjen csak be! Sír a — 
gvardián. . . 
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KÉPEK A DÉLI SARK FÖLFEDEZÉSÉÉÜL. 
- AMUNDSEN FtNYKKl 'FÖLVKTELEI . -

AMUNDSEN FÉNYKÉPE DÉLI SARKI FELFEDEZŐ ÚTJÁBÓL. — Élelmisrer-raktár a jégmezői a déli szélesség 84. fokán, 

«A déli sark elérve. 1911 deczember J4—17. 
Semmi baj. Amundsen.» 

Ez a rövid távirat jelentette 1912 márczius 
hetedikén Tasmania Hobart nevű városából, 
Ausztrália legdélibb szigetének legdélibb lakott 
helyéről, a világtörténeti eseményt, hogy a föld¬ 
rajzi tudomány utolsó nagy kérdése nem kér¬ 
dés többé: a norvég Amundsen fölfedezte a 
Déli Sarkot s három napig tanyázott rajta 
deczember 14-íke és 17-ike közt négy társával, 
s melyek nélkül a vállalkozás nem sikerülhe¬ 
tett volna, derék sarkvidéki kutyáival. 

Másnap, márczius nyolczadikán, mire a vi¬ 
lág magához térhetett első ámulatából, már 
megérkezett Hobartból a kimerítőbb jelentés a 
nagy hőstett részleteiről. Maga Amundsen még 
nem tért vissza Európába. Buenos-Airesben 
akarja befejezni könyvét a déli sark fölfedezé¬ 
séről. De küldött maga helyett egy vonzó 
ajándékot, mely szól az egész világnak: egy 
fényképsorozatot délsarki felfedező útjáról; sa¬ 
ját felvételeit a nagy kaland jeleneteiről s meg¬ 
álló pontjairól, — a legnagyobbról', a Déli Sark 
földrajzi pontjának közvetlen környékéről is. 

A «Vasárnapi Ujság» mostani számában 
közli e sorozat képeit, melyeknek sokszorosí¬ 
tási jogát megszerezte magának. Bámulatos 
látvány: tájakat látunk, melyekre most tette 
először a lábát ember; tájakat, hol az évek 
százezrei vagy milliói előtt dermedt jéggé s 
vált lakatlanná egy világ. Ki vonhatná ki 
magát e megragadó képek igézete alól, melyek 
egy ragyogó vállalkozás jeleneteit örökítik meg? 

Amundsen e felvételeit a sarkvidékről ma¬ 
gával vitte Hobartba s ott hivta elő. A fény¬ 
képeket onnan Londonba küldötte, hol első¬ 
rendű fotográfiai műintézet készítette róluk az 
itt látható művészies, nagyítóit másolatokat. 

A felvételek egyike a Fram-otthont mutatja. 
Amundsen Eoald kapitány innen kelt útra 
ötödmagával 1911 október áO-ikán, hogy meg¬ 
hódítsa a Déli Sarkot, mely 1400 kilométer¬ 
nyire van a Czethal-öböltől, melynek partján, 
a Nagy Jégsáncz mellett állt a Fram-otthon. 
Ezt az összerakható tanyáját készen hozta ma¬ 
gával a Fram-hajón az expediczió. A szilárd 
kis kunyhó derekasan megfelelt az Antarkti-
szon támasztható legtúlzóbb igényeknek is. 
"Egy 200 gyertyafény erősségű lámpa - - Írja 
Amundsen • pompás világosságot áraszt és 
nagyszerű szellőztető készülékünk ellát ben¬ 
nünket a szükséges jó levegővel. Kunyhónk¬ 
kal közvetlen összefüggésben vannak a jégbe 
vájt műhelyek, élelmiszer-raktárak, a szenes-, 
fás-, s olajos kamrák, a közönséges, meg a gőz¬ 
fürdő és a megfigyelő helyek. Mindenünk fedél 
alatt és kezünk ügyében van, hogy ki ne kell¬ 
jen mennünk a szabadba, ha az idő túlságo¬ 
san hidegre találna fordulni.* 

1910 február elején kötött ki a Fram-hajó 
a Czethal-öbölben s az expediczió - február tize¬ 
dikén már megkezdte az áttörést délfelé. A tél 
beköszönte előtt hatvanezer kilogramm fóka¬ 
húst gyűjtöttek, a mennyi elég volt nemcsak 
maguknak, hanem száztíz kutyájuknak is. 
Nyolcz ólat ütöttek össze a kutyák számára, 

amolyan ponyvával letakart hókunyhókat. Ér¬ 
dekes az a kép, mely a Fram-otthon közelé¬ 
ben vert tanyát mutatja. Az ebek ki vannak 
pányvázva, jó messzire egymástól, hogy ne 
marakodhassanak egymással. A sátor balolda¬ 
lán egy fényképező gép áll, melylyel mozgóképe¬ 
ket lehet felvenni. Kinematográf-gép a Ross-
féle jégmezőn, a déli szélesség hetvenkilen-
czedik fokán! 

Április tizenegyedikén három raktárát léte¬ 
sítettek s nagymennyiségű élelmiszert halmoz¬ 
tak fel bennük. Sietniök kellett, mert közele¬ 
dett a délsarki tél s vele együtt a délsarki 
éjszaka. Összesen kétezerhatszáz kilogramm 
élelmet ástak el a jégbe; ebből 1100 kilo¬ 
gramm fókahúst a déli szélesség 80. fokán, 
700. kilogramm élelmet a 81. és 800 kilo¬ 
grammot a 82. fokon rejtettek el. Minden rak¬ 
tártól délnyugati irányban hét-hét kilométer¬ 
nyire zászlókat tűztek le, hogy majdan reá¬ 
akadhassanak az élelemre. Az úttörés e mun¬ 
kájában a legnagyobb segítséget természetesen 
a szánok és a kutyák szolgáltatják az expe-
dicziónak. Egy-egy hat kutyavonta szán há¬ 
romszáz kilogrammnyi, ládákba zárt élelmet 
visz magával. 

A nap április 27-ikén búcsúzott el tőlük s 
kezdődött a délsarki éjszaka, mely augusztus 
24-ikéig tartott. Ez idő alatt a Fram emberei 
teljesen feldolgozták az élelmi anyagokat s 
tudományos munkát is végeztek annyit, a 
mennyi iclejökből telt. A komoly tavasz csak 
október közepe felé köszöntött be, akkor jöt¬ 
tek meg a fókák és a madarak. Az addig 
50—60 fok hideg leszállt 20—30-ra. Útra kel¬ 
tek. Délnek csak öt ember tart Amundsennel, 
a többi három, Prestrud hadnagygyal keletnek 
indul és VII. Edward földjét látogatja meg, 
a mely a Czethal-öböltől nyugatra van s a 
Boss-féle jégmezővel határos. 

Amundsen csoportjának négy szánja és 52 
kutyája van. Három nap alatt eléri az expediczió 
az első élelmiszerállomást a 80. fokon. Innen¬ 
től fogva négymértföldenkint emberrnagasságú 
jégrakásokat építenek a jégsivatagon, így je¬ 
lölve meg visszatérésük útját. November 11-én 
arra az érdekes fölfedezésre jutnak, hogy a 
Eoss-féle jégmező, a melyen útjok viszi őket, 
a déli szélesség 86. fokán öbölben végződik, 
ott egyesül a déli Viktória-föld VII. Edward 
földjével. Már előbb, a 84. és a 85. foknál új 
raktárakat építettek és helyeztek el. November 
17-ikén értek a déli szélesség 85. foka alatt 
arra a helyre, hol a szárazföld a jégmező 
falával összeér. De innen rettentő nehézsé¬ 
gek állják útjokat. Némely helyen oly meredek 
az út a jégfalon, hogy szánjaiknak alig vehe¬ 
tik hasznát. Kétezer, ötezer, majd tizenötezer 
IáJb magas glecsereket kell megmászniuk. Köz¬ 
ben, november 26-ikán, rettenetes hóvihar sza¬ 
kad reájok. A szélrohamok alatt nem lát¬ 
nak semmit, csak érzik, hogy várakozásuk el¬ 
lenére gyorsan lefelé haladnak. A magasság¬ 
mérő 800 lábnyi leszállást jelez. Három nap 
múlva lecsillapodik a vihar és kisüt a nap. 
«Nem ez az egyetlen kellemes meglepetésünk,— 

beszéli Amundsen — mert utunkon egy nagy¬ 
kiterjedésű sík jégmezőt is felfedezünk, mely 
egyenest dél felé terjeszkedik. A keleti határon, 
délkeleti irányban egy hegyláncz látszik. Nyu¬ 
gati határát sűrű köd rejti el. Ennek a glr-
csernek, az «Ördög jéghegyének)) tövében, a 
szélesség SC>. foka és 21. percze alatt hat napra 
való élelmiszer-raktárát helyezünk el. A köd 
miatt három napunkba kerül az Ördög jég-
hegyének megmászása. Deczember S-án bol¬ 
dogan fordítunk hátat ennek a jéghegynek, 
mely tele van odúval és hasadással. Mikor 
visszatekintettünk reá 9100 lábnyi magassá¬ 
gunkból, a síkja a szél által reá hordott hó-
halmazok alatt befagyott tengerhez hasonlított. 
Az előrehaladás bizony nem volt kellemes azon 
a jégtengeren. Alattunk a talaj teljesen üve¬ 
ges volt a ügy kongott a lépteink alatt, mint 
a felfordított üres hordó. A lábszánjainknak 
se vehettük hasznát ezen a simára csiszolt 
felületen. Csak úgy haladhattunk előre, ha 
szánra ültünk. Ezt a helyet elkereszteltük az 
((Ördög táncztermének». 

Deczember 13-ikán a 89. fok 45-ik perczén 
vannak. Eddig teljesen egybevágott minden 
számításuk és megfigyelésük s ebből azt kö¬ 
vetkeztették, hogy másnap a póluson lösznek. 
És felvirradt deczember 14-ikének napja. Fel¬ 
virradt ! Mily lehetetlen minden frázisunk a 
póluson! Hiszen augusztus 24-ike óta le se 
áldozott, s megszakítás nélkül való nappal 
volt! «Ennek a napnak délutánja - be¬ 
széli Amundsen - - gyönyörű volt; gyönge 
délkeleti szél fújt és a hőmérséklet 23 fok 
volt zérus alatt. A talaj tökéletes, a szán pom¬ 
pásan csúszott rajta. A nap nevezetesebb inczi-
densek nélkül múlik és három órakor meg¬ 
állunk. Számítanunk szerint rli;rliil,' <--.<;.lui<1;nl. 
Beletűzzük a jégbe pompás norvég selyemlobo-
gónkat. Ahány kéz van, mind megragadja a 
zászló rúdját, mind segíti a jégbe nyomni. 
A fensíkot, melyen a déli sark van, VII. Ha-
kon király földjének kereszteljük el. 

Másnap szép időben reggeli G órától este 
7 óráig mindenfelé megfigyelést végzünk. Az 
eredmény 89 fok 55 perez. Hogy lehető kö¬ 
zelről vehessük szemügyre a pólus helyét, még 
kilencz kilométerrel megyünk délre, azon pont 
felé, a mely a pólus helyének kell, hogy 
megfeleljen. Dec-zember lö-án ép ezen a pon¬ 
ton ütünk tábort. Ragyogóan süt a nap. Né¬ 
gyünk huszonnégy órán át óráról-órára gyűjti 
a megfigyeléseket Egy valami mindenesetre 
bizonyos. A déli pólust mi oly közelről figyel¬ 
tük meg, milyenről embernek egyáltalán le¬ 
hetséges ; megfigyelő műszerünk a sextans és a 
mesterséges horizont volt. Megfigyeléseink te¬ 
rülete nyolcz kilométer átmérőjű körnek felelt 
meg. D 

S e kör közepén megpihen a bátor c-apat. 
A hű ebek is, melyek nélkül a sikert elkép¬ 
zelni se lehetett volna. Ember és állat bármerre 
néz e pontról, minden éjszakra van tőle. 

Deczember 17-ikén minden rendben van a 
sarkponton, - - mondja Amundsen. - - S még 
aznap megkezdték a visszatérés útját. 



44ü VASÁKNAPI ÚJSÁG. 2á. SZÁM. Í912. 59. ÉVFOLYAM. 
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A referens talán már kissé fáradtnak érzi 
magát és a sok vidámságtól tűnni látja jó 
kedvét, de a közönség — és csak ez fontos -
fáradhatatlan az élvezésben. De könnyebb is 
neki, fölváltó szolgálatot rendezett be a maga 
körében és a szinház minden este szépen meg¬ 
telik. Nagyszerűen bevált a conférencier-ek új 
intézménye ezzel az alkalommal. Nem volt egy 
sem, mely ne nagyon érdekelte volna a kö¬ 
zönséget. Nálunk a conférence friss, új dolog, 
mely az Írókat is izgatja, a közönséget pedig 
nagyon érdekli. Szemtől-szembe láthatja kri¬ 
tikusait, iróit, kiknek beszédje egészen más¬ 
kép hat, mint Írásuk, íróink pedig keresik az 
új műfaj formáját, azaz nem is keresik, mert 
a legérdekesebb változatokkal meglepnek ben¬ 
nünket. Egyike a legfinomabbaknak volt Mol¬ 
nár Ferenczé Rákosi Ezopusáról. Nem Ezo-
pusról beszélt, melyet nagyon ismerünk, nem 
magyarázta, mert a darab nem szorult rá, 
nem akart egy fejezetet az irodalomtörténet¬ 
ből előadni, — élő iró élő művéről van szó -
tehát beszélt Eákosiról. Egy gondolatot variált, 
hogy Eákosi: zseni, a mit csak azért nem is¬ 
mernek el általánosan, mert a magyar közön¬ 
ségtől Petőfi vette el hosszú időre a zseni 
többféleségébe vetett hitet és Petőfi óta a kö¬ 
zönség csak *a rakonczátlan fantáziát, a te¬ 
hetség féktelenül ömlő zuhatagát, az életmód 
vakmerő különösségeit, a tér, idő és általán 
a pozitívumok szárnyaló megvetését, elhanya¬ 
golását* tekinti zseninek. Mindezeket és egye¬ 
beket Molnár oly tiszta nyelven, oly komoly 
megindultsággal, oly mélyreható megértéssel, 
gyöngéden és elmésen mondotta el, hogy talán 
ezzel is hozzájárul annak az inkább hévvel 
terjesztett, mint elterjedt véleménynek a le¬ 
rontásához, hogy a modern Írónak nyaka^ 
tekert mondatszerkezetekkel, erőszakos szó¬ 
összetételekkel, mindent sejtető és semmit 
mondó czélzásokkal és homályosságokkal kell 
élnie. A fent említett gondolat magában is 
érdekes. Nem szorítkozik az a jelenség a ma¬ 
gyar irodalomra. Az egész romantikus iroda¬ 
lom a XIX. század kezdetén a zseninek ezt 
a fölfogását terjesztette. Byron és a franczia 
romantikusok szolgáltak mintául, később Mus-
set, a vészes abszintpohárral és Murger a bo-
hémi hitvallásával. Goethe nagy törvényhozó 
egyénisége nem nyugtalanította a rendbontó¬ 
kat. Goethét imádták, az igaz; de részint 
Goethe filiszter is volt, miniszter és ilyféle; 
részint eléggé tudott kirúgni a hámból, ha 
• megjött a bolond óraja», a főok pedig az 
volt, hogy a bolondnak a bolondságait csak 
mi ismerjük föl azoknak; maguk a bolondok 
normálisaknak tekintik magukat. A legszomo-
rúbb bolondok azok, a kik józan fővel bolon¬ 
doznak. Érdekes lélektani kérdés rejlik e mö¬ 
gött. Molnár Ferencz előadása több volt, mint 
Ezopushoz való bevezetés, több volt, mint 
puszta conférence. Mit mondjak róla? Kissé 
programmbeszéd volt, még inkább megnyilat¬ 
kozás, mert hiszen Molnár Ferencz nem akar 
semmit, csak jó, szép és okos dolgokat írni. 

L/notus előadása Bérezik darabjáról is érde¬ 
kes, elmés, eleven volt. Ő meg irodalomtörté¬ 
neti szempontokat vett elő, mert csak így 
tudta megértetni, miben van Bérezik darabjá¬ 
nak érdekessége, szerzője egyéniségének ereje. 
A szempontot, melyből valamely dolgot né¬ 
zünk, a dolog sajátossága, helyzete, magas¬ 
sága stb. szerint kell megválasztani és az az 
iró áll föladata magaslatán, a ki ezt megérti. 
Ignotus fogondolata (ha jól emlékszem) az 
volt, hogy a magyar irodalom nagyon ünne¬ 
pélyes volt, Bérezik hozta közelebb az élet¬ 
hez, a mindennapiassághoz, ezzel tágította a 
magyar színpad tárgykötiH, megnövelte a szin¬ 
ház közönségét és fölfedezte a mindennap jó¬ 
kedvét, drámaiságát, lelkét. Azt hiszem, a 
mit Ignotus mondott, találó, ámbár ez az 
irányzat is egyetemesebb, itt európai áram¬ 
latokkal van dolgunk, a melyeknek Bér¬ 
ezik persze nem utánzójuk, hanem kiváló ma¬ 

gyar képviselőjük. — Iván fi egyéni szempontból 
nézte Moliéret; őt mint- színészt, a színész 
Moliérenek a költő Moliére-re tett hatása ér¬ 
dekelte, ízléssel, tudással és ékesszólással for¬ 
gatta a kérdést és sok figyelemreméltót mon¬ 
dott. Nagyon jó volt, hogy egyszer erről az 
oldalról is nézték Moliéret és hogy kiváló 
szinművész, a ki a tollat is jól forgatja, nézte. 
Itt valóban probléma vár megoldásra. Vélet¬ 
len-e, hogy az újkor két legnagyobb dráma¬ 
irója, Shakespeare és Moliére színészek vol¬ 
tak ? Hogy viszonylik a színműíró és a szin-
müjátszó tehetség egymáshoz ? Véletlen-e, hogy 
Shakespeare és Moliére 'óta nem volt kiváló 
színműíró, a ki játszott is volna a színpadon, 
kivéve talán Szigeti Józsefünket, a ki azon¬ 
ban mégis nagyobb szinművész, mint iró, mert 
legelsörangú színész volt ? — Pékár Gyula fel¬ 
adata volt a spanyol vigjátékiró Calderonról 
fogalmat adni a közönségnek. Oly messze áll 
tőlünk a spanyol, nagy irodalmi, művészeti 
és politikai múltja ellenére! Ki magyarázza 
meg ezt a rendkívüli elidegenedést ? Ezt a 
feladatot tűzte ki magának Pékár, a ki ismeri 
a spanyol irodalmat, a spanyol nyelvet, a 
spanyol népet, múltját és jelenét és ismeri -
a mi közönségünket is. Játszva, könnyedén, 
a szalonember ízlésével és a professzor lelki¬ 
ismeretességével oldotta meg feladatát. - - Fi¬ 
nom, ironikus mosolylyal jelent meg a közön¬ 
ség előtt Heltai Jenő mint Beaumarchais be¬ 
mutatója. Kissé riadtan nézett szét, mintha 
kérdezte volna, hogy voltakép mit akarnak 
tőle. Hja, Beaumarchais! No igen, kartárs, 
még pedig olyan, a kire büszke lehet az em¬ 
ber. És menten meggyuladt a képzelő tehet¬ 
sége és verve-vel oda rajzolta, nem, oda te¬ 
remtette a nagy művész-kalandor alakját a 
közönség^ «lé. Hogy érdeklődött maga Heltai 
eme típus iránt és hogy érdekelte azután vele 
a közönséget! - - Varadi Antal mutatta be 
Dóczit a Nemzeti Szinház közönségének, a 
mely megörült a szerencsének, mert szereti 
Dóczit, csakhogy nagyon ritkán láthatja. Va¬ 
radi a legcsodálatosabb repertóriuma, króni¬ 
kása, történetirója a magyar színháznak. Ismer 
minden színészt, még a száz év előttieket is, 
azokról gazdag analógiák után konstruált ma¬ 
gának képet. Ismer minden írót, ismer min¬ 
den darabot, minden anekdotát, kalandot, 
egyéni vonást; az ember gyermeknek érzi ma¬ 
gát vele szemben és kéri, hogy meséljen. Most 
is mesélt. Mesélt érdekes mesét Dóczi, a mese¬ 
ember, sorsának csodás fordulatairól. Gyermek 
ezt hallgatja örömmel. . . 

Az előadások igen különböző értékűek vol¬ 
tak, némelyiknek előadása el volt bamarkodva, 
pl. Calderon darabjáé: Úrnő és komorna. Cal¬ 
deron darabjának értéke főleg nyelvében, ver¬ 
seiben, rímeiben van, a verses beszédet pedig 
nem lehet rögtönözni, annak valeur-jeit csak 
a leggondosabb tanulmány hozhatja fölszime. 
Mihelyt a közönség a költői nyelv báját, rií-
musát, hangzatosságát érzi, lírai hangulatba 
ringatózik, egészen más magatartást követ, 
mint ha realisztikus drámával áll szemben, 
nem kutatja annyira a valószínűséget, jobban 
érzi a játék játékvoltát és gyönyörködik benne. 
Vájjon ha a hallétben tánczra kerekednek, 
jut-e eszembe kérdezősködni, mire valók ezek 
a czéltalan mozgások, hogy jut eszükbe az 
embereknek tánczolniok, holott józan ember 
valamely czél felé szokta lépteit igazítani? 
A rimes beszéd pedig némileg úgy viszonylik 
a prózához, mint a táncz a czélirányos lépés¬ 
hez. A táncz is indulatkifejező, a rimes beszéd 
is az. A beszéd, jól tudom, nem oly tisztán 
matematikai, mint a táncz, jelentősebb, köze¬ 
lebb áll a valósághoz, de mégis oly távolságra 
van tőle, hogy ebben a közben elfér — a poé-
zis. Ez az, a mit nem tudnak a színházakban. 
El akarják sikkasztani a verset: tagjainak rit¬ 
mikus mozgását, plasztikus kerekdedségét a 
köznapi kiejtés rút pongyolájába bújtatják. 
Calderon vígjátéka épenséggel nem remekmű. 

Két szerelmes párról van benne szó, a mely¬ 
nek tagjai eltévedtek, föl kell cserélni őket és 
akkor rendbe jő minden. Régi téma, régi vig-
ság; a franczia vígjáték időnként ma is jól 
megél belőle. Csakhogy a spanyol hidalgó-
nak - - é s hidalgó még Calderon is - - nincs 
érzéke a humor, a tréfa, a mulatság iránt. 
Járása büszkeség, szerelme galanteria, gesztusa 
kimért; igy nem lehet mulatni. Ezt a szerző is 
érzi; bele is kever realisztikus, pofozkodó párt, 
melynek feladata nevető izmainkról gondos¬ 
kodni, csakhogy egy pofon mulatságos, kettő 
is, de azután kezdődik az unalom . . . De hi¬ 
szem, hogy jobb előadás jobban érvényesítené 
a darab szépségeit, melyek Kosztolányi vir¬ 
tuóz fordításában tündökölnek. 

Legnagyobb hatást tett A szevillai borbély. 
Ez is spanyol téma, de itt még az igazi sze¬ 
relem is elveszti ünnepi gesztusát, így tra-
vesztálja egy franczia gamin a spanyol gran¬ 
dokat. Ennek a szövegnek nem kell muzsika, 
megél ez a maga és helyzeteinek emberséges 
komikumából. A- német Übermuthra nincsen 
egészen megfelelő magyar kifejezés (pajkos¬ 
ság, csintalanság, kicsapongó jó kedv távolról 
sem felel meg), valószínűleg, mert a magyar 
lélekben sincs meg az Übermuth, de Beau¬ 
marchais komikuma ebből a hallatlan pajkos 
jókedvből fakad, mely először eltorzítja, el-
ékteleníti az alakokat, azután a földhöz vágja 
őket, innét a plafondig szállítja, gurítja, rúgja, 
ugortatja, tépi, szaggatja, végül összeszorítja, 
a falhoz lapítja, a sárban hempergeti és a po¬ 
csolyában eltünteti, így bánnak Figaro és Alma-
viva, Eozina és Bazilio Bartolóval, kivel való¬ 
sággal futbaloznak. De ez a futbal nem ártat¬ 
lan kócz. így kell bánni ezekkel a bitangok¬ 
kal. Az ember kissé vadállatnak érzi magát, 
mialatt kaczag, és kaczagván, kedve kerekedik 
harapni. Ezt pedig szerették az emberek Beau¬ 
marchais korában, a melyben már nem tud¬ 
tak ártatlanul nevetni, de még nem tudnak félel¬ 
metesen üvölteni. Hát betyárkodtak Beaumar¬ 
chais társaságában, a kinek Übermuth-ja talán 
a betyáros tempónak felel meg legjobban. Gál 
elsőrangú Bartoló volt, Dezső igen jó Figaró, 
Odry kiváló Almaviva és Varadi Aranka a 
legbájosabb Eozina, a kikhez Pethes, a leg-
spanyolabb Bazilio csatlakozott. Ugyanebben 
a színházban két ily különböző előadás ! A Bel¬ 
városban még sok oly utczánk van, melyben 
a paloták mellett viskók állanak. 

A képzelt betegről csak azon a réven emlé¬ 
kezhetnénk meg, hogy új szereposztásban ke¬ 
rült színre és a végén a doktori felavatást 
adták, a Nemzeti Színházban első izben. De 
a színművészekről ezen a helyen nem szíve¬ 
sen írunk bővebben, a felavatás pedig jó volt 
kuriózumnak, több nem kell belőle. A doktori 
avatás czerimóniája ma nagyon egyszerű és 
prózai; ennek ily erőszakos paródiáját sem 
érteni, sem élvezni nem tudjuk. A színészeink 
nem is értenek hozzá, nem tudják a módját. 
Gamineriákat csak a francziák tudnak. 

Rákosi Ezopusa fényes előadásban került 
színre. A ki tudja, hogy Eákosi Szidi, mióta 
színésznő, szinte szenvedélylyel játssza bátyja 
darabjainak alakjait, el fogja könnyen kép¬ 
zelni, hogyan játszotta Trundusiát, mely mint 
költői alkotás fényes, mint alak egészen Eákosi 
Szidi gazdag tehetségének való. Beregi Ezo¬ 
pusa is fontos föltétele volt a sikernek. De én 
ezt az alakot még melegebbnek, még színe¬ 
sebbnek képzelem. Beregi szavallata azonban 
fölülmulhatatlan szép volt. Mily gyönyörű ez 
az egész alak! Költő, szerelmes, szabad szel¬ 
lem és rabszolga. Mennyi szin és mily inten¬ 
zív fóny! Most, hogy a realizmus iszapja sza¬ 
badon fekszik, a mesterkedés kártyavárai össze¬ 
dűlnek és a magahittség bombasztikus predi-
kácziói ürességükben ismertetnek föl, hogyan 
hatnak ezek a «régiségek" ismét . . . De hagy¬ 
junk a jövőre is valamit. 

Alexander Bernát. 

1. A díjugratásban résztvevő hölgyek felvonulása Auguszta főherczegnő vezetése alatt. - 2. Auguszta főherczegnőIrland nevű irlandi lován.3,hjerczeg Windich-
graetz Lajosné a Berlin nevű betléri vadászlovon. - 4. Steinbach Tiborné Csicsó lován -5.A polocsapat játéka: gróf Andrássy Manó fehérek csapatábol goalt 

hajt a vörösek kapujába 
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A CSATA. ( 
Regény. — Irta Claude Farrére. 

Aztán komolyan szólalt meg : 
- Jobb nem Ítélni az emberekről - - mon¬ 

dotta. - - Ne ítéljük el és ne is mentsük fel 
Joriszaka Szadao marquist. Ne ítéljük el és ne 
is mentsük fel Joriszaka Miczuko marquiset. 
Meng Czeu a filozófus azonban egy nap, fe¬ 
lelve Loang Csöng kérdéseire, kijelentette, hogy 
sohase hallott róla, hogy valaki másokat meg¬ 
javított azzal, hogy önmagát elaljasította és 
még kevésbbé arról, hogy valaki megjavította 
volna a Birodalmat azzal, hogy lealjasította 
magát. 

- Azt hiszi ön tehát — mondotta Felze -
hogy a japánok erőfeszítése hiábavaló és hogy 
a Fölkelő Nap elkerülhetetlenül el fog bukni 
az Orosz elleni harczában? 

— Nem tudok erről semmit — mondta Cseu-
Pé-i — és ennek különben nincs is semmiféle 
fontossága. 

Bizarrul és csengőn nevetett. 
- Semmi fontossága. Majd beszélgethetünk 

kedvünkre erről a haszontalanságról, ha meg¬ 
jön az ideje. 

A Felze mellett térdelő fiú egy piczi henger¬ 
ből ópiumot töltött a bambusz-pipa öblébe. 

Méltóztassék szívni — fejezte be szavait Cseu-
Pé-i. — Ez a bambusz egykor fehér volt. És 
maga az ópium megfeketítette, a mint látja, 
ezerszeri és tizezerszeri szívás után. Semmiféle 
fa, semmiféle elefántcsont, semmiféle kagyló¬ 
héj. semmiféle értékes fém nem ér fel ezzel a 
bambuszszal. 

Mindketten sokáig szívtak még. 
Az ópium-felhő felett, mely óráról-órára sö¬ 

tétebb lett, a kilencz violaszinű lámpás úgy 
világított, mint a csillagok a novemberi éj¬ 
szakában. 

A hideg, mely a hajnalt meg szokta előzni, 
már leereszkedett a tájékra s távoli kakas-
kukorékolás hallatszott. 

Felze álmában beszélt : 
— Igazán, igazán, az egész való világ be 

van zárva ezek közé a sárga selyemfalak közé. 
Ezeken kívül nincs más, csak egy kevés illúzió. 
És én nem hiszek már egy rézkéményes fehér 
jacht létezésében, a melyen él egy asszony, a 
ki játékszert csinált magának belőlem. 

VII. 
- Miss Vane, csengetett ön a dejeunerhez? 
- Nem . . . 
- Oh, milyen lusta ! 

Mrs. Hockley kinyújtotta karját a villamos 
csengő felé. 

A jacht étterme óriási nagy volt, olyan bru¬ 
tális és agresszív fényüzésű, hogy az ember 
mindjárt észrevette, az első szempillantásra, 
hogy ennek a fényűzésnek az elkápráztatás, el-
vakítás és elkábítás a czélja. Az ember azt 
hihette volna, mindenütt inkább van, mint egy 
hajó fedélzetén. A párkányok és kariatidok 
tömege, a festmények, szoborművek és aranyo¬ 
zások zsúfoltsága valami királyi vagy császári 
operaház foyerját juttatta az ember eszébe, 
vagy pedig egy túlzottan díszes Monte-Carlo 
roulette-termét. Mrs. Hockley, az íseult tulaj¬ 
donosa nyolczvanszoros milliomos volt és meg¬ 
kívánta, hogy ebben senki se kételkedjék. 

Admi rálisi egyenruhába öltözött maitre d'hotel 
ezüst tálczán amerikai módra összeállított earty 
breakfastot hozott be : gyömbért, kétszersültet, 
pirított kenyeret és sötétszinű teát. 

- Miért csak két csészét? 
- Madame, Felze úr még nem tért vissza a 

hajóra. 
- Ez magára nem tartozik. Azonnal hoz¬ 

zon harmadik csészét. 
Mrs. Hockley tökéletesen nyugodt hangon, 

hanyagul parancsolt. Nyolczvan milliójának 
hatalma azonban nyilvánvalóan magasan fölébe 
emelte az emberiség szolga-részének. 

Mégis leereszkedett annyira, hogy saját ke¬ 
zével nyújtotta a czukrot és a tejszint annak a 
fiatal lánynak, a kit Miss Vanenek szólított és 
a ki hivatalosan nem volt egyéb, mint a fel¬ 
olvasónője. 

Szemtől- szemben egymással reggeliztek ket¬ 
ten, Mrs. Hockley és Miss Vane. Sok teát ittak, 
sok pirított kenyeret ettek és jó csomó sós 
kétszersültet kenegettek be gyömbérrel. Ez az 

angol-szász étvágy mulatságos ellentétben állott 
Mrs. Hockley gyöngéd bájosságával és különö¬ 
sen Miss Vane csaknem étherikus szépségével. 
Miss Vane valóságos .liliom volt, fehér és cso¬ 
dálatraméltóén vékony, hosszú, hajlékony és 
törékeny szárú, hullámzó liliom, orsó-forma 
lába, keskeny csípője, karcsú dereka volt a 
szár, a melyből kiemelkedett a váll és nyak 
födetlen húsa, mint egy alig kinyílt szirom. 
Miss Vane sajátszerü ruhába volt öltözve, mely 
félig báliruha volt,'félig ing. nagyon nyitott 
és nagyon lebegő s viz-zöld színű selyme töké¬ 
letesen érvényre juttatta mohaszin szemét és 
borostyán-szőke haját. 

Mrs. Hockley kevésbbé volt virágszerű, de 
asszonyosabb és — ha szabad így mondani -
állatibb. Eánézve, az ember nem hasonlította 
volna semmihez, csak ahhoz, a mi volt: har-
mincz éves amerikai nőhöz, a ki csodálatra-
méltóan, megközelithetetlenül szép. Ez a ma¬ 
kulátlan szépség volt Mrs. Hockley három 
aureolájának elseje. A második volt rengeteg 
vagyona, a harmadik pedig zajos kalandjai, a 
melyek közül a legismertebbek voltak elválása 
és volt férjének öngyilkossága. Nem egy new-
yjrki vagy filadelfiai herczegnő híres lett volna 
a világ legfényesebb jachtja által is és azáltal, 
hogy ezen a jachton rabszolgául hordozza ma¬ 
gával Jean-Franijois Felzet. De attól fogva, 
hogy az ember látta Mrs. Hockleyt, megfeled¬ 
kezett róla, hogy gazdag és hogy rabjává tette 
tíz más ismert és hírneves ember után a szá¬ 
zadnak talán legnemesebb művészét. Az ember 
elfelejtett mindent, csak hogy csodálhassa ter¬ 
metél és arczát, melynek minden vonása el¬ 
érte a tökéletességet. Mrs. Hockley nagy és 
szőke volt, nagyon karcsú, bár izmos. Szeme 
fekete volt, a bőre aranyos és fénylő. De a 
vonások egyike sem jellemezte külön-külön az 
egészet, mely nem szakadt részekre és egyen¬ 
súlyával és összhangjával érvényesült. Mrs. 
Hockley egészben volt szép, minden más jelző 
nélkül, a mely szépségét meghatározta volna. 
Felze, hogy lefesthesse és megrögzíthesse a 
vásznon azt a csábító hatalmat, mely egyszerre 
áradt ki a homlokából, a szájából, termetéből 
és bokáiból, minderről portrét kellett hogy fes¬ 
sen, — még a ruhájáról is. 

Miss Vane, miután lenyelte a tizenharmadik 
gyömbéres kétszersültet, hátravetette magát 
forgó székében. 

- Ugyancsak későn jön, - - mormogta ha¬ 
nyagul. 

Mrs. Hockley ránézett a karpereczén levő 
órára. 

- Igen . . . egy negyed tíz. 
- A mester nem siet . . . 

Mrs. Hockley nem felelt semmit, de kissé 
ideges kézzel csöngetett. Egy szolga lebbentette 
félre a bársony függönyt. 

- Hozzák be Rómeót. 
- Oh — mondta Miss Vane — hogy tudja 

ujjaival érinteni ezt a szörnyeteget! 
A függöny alatt egy kurta lábú, hegyes orrú, 

bozontos farkú állat jött be, egy hiúz. Mrs. 
Hockley csak nem tarthatott egy közönséges 
kutyát vagy macskát. 

- Come here -- parancsolt Mrs. Hockley. 
Ebben a pillanatban a bársony függöny félre-

lebbent és egy férfi lépett be rajta: Jean-
Francois Felze. 

- Jó reggelt, — mondta. 
Meghajolt Mrs. Hockley előtt, hogy meg¬ 

csókolja a kezét. Ez a kéz azonban a hiúz 
durva szőrét simogatta és Jean-Franijois Felze 
lehajtott homlokkal és meggörbült hátgeiincz-
czel volt kénytelen várni, míg a hiúzt meg¬ 
simogatják. 

Felze leült és egy kortyra megitta a hihült 
teát. 

— Megfeledkezett az időről, kedvesem, — 
jegyezte meg Mrs. Hockley. 

- Igen — mondta ő. — Bocsánatot kérek. 
De tudja, hol voltam és azt hittem, nem fog 
sem nyugtalankodni, sem boszankodni. 

Az asszony nagyon figyelmesen vizsgálgatta. 
— Igazán ópiumot szítt? 
— Igen. Egész éjjel. 

- Ez egyáltalán meg sem látszik rajta. Ugy-e, 
Miss Vane? 

Miss Vane nem szólt, csak egy biczczentés-
sel jelezte beleegyezését. Mrs. Hockley tovább 
vizsgálta Felze arczát, mint a hogy a termé¬ 
szettudós vizsgál valami zoológiái jelenséget. 

- Azaz mégis . . . kissé meglátszik . . . a 
szemének Írisze csillogóbb és merevebb és az 
arcza is sápadtabb . . . azt lehetne mondani, 
halott-szinű. 

— Köszönöm . . . 
— Miért mondja, hogy «köszönöm? Remé¬ 

lem, nem bántottam meg vele? Hisz ez csak 
megállapítás, különös megállapítás . . . Szeret¬ 
ném tudni, miért ilyen az arczszine . . . Az 
ópiumnak nincs hatása a vérkeringésre, ugy-e 
bár? Kizárólag az idegrendszerre hat és meg¬ 
bénítja a reflexeket. Akkor-nem tudom . . . Meg 
tudja magyarázni ? 

— Nem — mondta Felze. 
— Nem is sejti az okát? 

- Nem én. 
— De kiváncsi volna rá, hogy megtudja? 
— Egyáltalán nem vagyok rá kiváncsi. 
— Micsoda furcsaság! Maga csodálatosan 

franczia! A francziáknak nem telik benne semmi 
örömük, hogy számot adjanak maguknak a 
dolgokról. Mondja: milyen természetű az ópium¬ 
szívó gyönyöre? 

Felze ingerülten állott fel. 
— Teljesen lehetetlen ezt kifejezni, 

mondta: 
— Miért? 

- Mert ez a gyönyör, hogy ugyanazt a szót 
alkalmazzam, a melyet maga, hozzáférhetetlen 
egy amerikai nő számára. Maga pedig csodála¬ 
tosan amerikai. 

- Az vagyok, igen. De hogy jött erre rá 
ilyen hirtelenül? 

- A kérdéseiből. Maga ellentéte egy fran¬ 
czia nőnek. Magának nagyon is sok öröme telik 
benne, hogy számot adjon magának . . . azaz, 
hogy megpróbáljon számot adni magának a 
dolgokról. 

- Hát ez nem természetes ösztöne egy te¬ 
remtésnek, a melynek megvan a gondolkodás 
adománya! 

- Nem. Inkább a mániája egy teremtésnek, 
melynek nincs meg az érzés adománya. 

Mrs. Hockley nem vette rósz néven. Kissé 
összevont szemöldöke mély elgondolkodást 
árult el. Miss Vane, még mindig hátravetve 
magát egy forgó székben, impertinens nevetés¬ 
ben tört ki. 

- Mi leli magát? — szólt Mrs. Hockley, 
felolvasónőjéhez fordulva. 

Miss Vane felelt és tovább nevetett. 
- Igazán komikus, hogy önnek, a ki any-

nyira ingerlékeny, azt vetik szemére, hogy nincs 
meg az érzés adománya. 

- Kérem — szólt Mrs. Hockley — ne sza¬ 
kítson félbe tréfálkozással egy komoly tár-

Üjra Felzehez fordult. 
- Mondja, kedvesem, az a maga khinaija, 

az a mandarin, a kivel egykor megismerkedett, 
és a kivel most itt olyan romantikus módon 
találkozott. . . valami vadember ? Úgy érteni, 
hogy valami kezdetleges, elmaradt ember? 

Felze előbbre hajtotta fejét és belekapcsolta 
tekintetét Mrs. Hockley szemébe. 

— Mindenesetre - - mondta. - - Meg lehet 
győződve, hogy magának nincs egyetlen közös 
gondolata ezzel a khinaival. 

- Igazán? Mégis, nem utazott-e? 
- De igen. 
- Utazott! És ime, Japánban, egy olyan 

országban, a mely ép most rázza le régi bar¬ 
bárságát . . . Lehetséges hát, hogy ez a khinai 
annyira el van maradva, a hogy magamondja? 
Olyan idegen a czivilizáczióval szemben? Pél¬ 
dául Nagaszakiban, a házában nincs neki tele¬ 
fonja? 

- Nincs. 
— Érthetetlen. És magának élvezete telik az 

ilyen emberrel való társalgásban? 
- Láthatta, hogy nála megfeledkeztem az 

időről. 
- Igen . . . 

Az asszony elgondolkozott, mint az imént, 
kissé összevont szemöldökkel. 

- A francziák — vetette közbe Miss Vane 
okoskodva — maguk is nagyon tudatlanok a 
modern haladás dolgában. 

- Igen - - mondta rá Mrs. Hockley, meg¬ 
elégedve ezzel a magyarázattal. - Igen. n e m 

ismerik, sőt le is nézik. Igaza van, Elza. 
Fölállott és Miss Vanehez lépve, bizonyos 

áradozábsal rázta meg mindkét kezét. Felzo 

félrefordulva az egyik hajó-ablak üvegéhez szo¬ 
rította homlokát. 

Egy szolga két orchidea-bokrétát hozott be. 
Mrs. Hockley átvette őket és elosztotta a nagy 
Bronz vázákban, melyek a monumentális kan¬ 
dallót díszítették. 

- Japánból valók? - - kérdezte Miss Vane 
a virágokra mutatva. 

- Nem, a friscói küldeményből valók. A jég 
tökéletesen konzerválja őket. 

Felze felvett a földről egy leesett virágot és 
elkezdte újjai között tépdesni a szirmait. 

- Nincs semmi illatuk — mondotta. 
Hirtelen eszébe jutott a Hattyúk dombja. 
- A mostani időszakban Nagaszaki minden 

cseresznyefája virágban áll. Nem szeretne job¬ 
ban szép és élő fehér rózsákat ezeknél az or¬ 
chideáknál, melyek olyanok, mintha csinált 
virág volnának? 

Mrs. Hockley nem tartotta érdemesnek, hogy 
erről vitatkozzék. 

- Igazán meglepő és bántó, hogy magának, 
olyan pompás művész létére, ilyen népies esz¬ 
méi vannak. 

Jean-Fransois Felze már-már kinyitotta a 
száját, hogy válaszoljon. Mrs. Hockley azon¬ 
ban épen ebben a pillanatban emelte fel kezét 
a virággal telt bronz vázák fölé . . . 

Hosszú és finom lábai, erős czombjai, széles 
csípője, keskeny törzse, kerek vállai, melyek¬ 
ből kiemelkedett erőteljes vékony nyaka, arany¬ 
haj nehéz tömege alatt, a kiterjesztett karok 
között — ez az egész asszonyi test olyan ra¬ 
gyogó és harmonikus volt, hogy Jean-Fran9ois 
Felze nem felelt semmit. 

Mrs. Hockley ezalatt elrendezte orchideáit. 
— De kedvesem, — mondta hirtelen — úgy 

veszem észre, hogy még nem is beszélt arról a 
japán marquiseről, a kinek az arczképét festi. 
Hogy is hívják? Már elfelejtettem. 

— Joriszaka. 
- Igen . . . És igazi marquise ? 

— Teljesen igazi. 
- Régi fajtából való? 
- A Joriszakák egykor dajmiók voltak a 

Sasú törzséből, a Síkok szigeten. És nem hi¬ 
szem, hogy valaha is mésallianceot kötöttek 
volna. 

— Dajmiók? Ez annyit jelent, hogy hűbéres 
urak? 

- Igen. 
- Hűbéres urak! Ez igazán érdekes. Én 

mindig azt hiszem, hogy miután maga szereti 
festeni ezt a japán marquiset, ő is valami olyan 
vadember, mint a khinai mandarin. 

Felze mosolygott. 
- Egyáltalán nem az. 
- Oh ! Talán telefonja is van? 
- Nem tudom, de fogadnék, hogy igen. 

Miss Vane közbeszólt. 
- Sok japánnak van telefonja. 
- Igen — felelt Mrs. Hockley. - - De cso¬ 

dálom, hogy a mester vállalkozott egy japán 
nő lefestésére, a kinek telefonja van. 

Nevetett s aztán elkomolyodva mondta: 
- Hát ez a Joriszaka marquise igazán mo¬ 

dern teremtés? 
- Elég modern, igen. 
- Nem fogadta magát gyékény szőnyegre 

térdelve, valami ablak nélküli kis szobában, 
négy papír paravent között? 

(Folytatása következik.) 

A VASÚT-UTCZA. AZ ÚJ VASBETON-HÍD, MELYET AZ ÁR ELSODORT. 

A VASBETON-HÍD HELYE AZ ÖSSZEOMLÁS UTÁN. 

AZ ÁRVÍZ PUSZTÍTÁSAI LÚGOSON. - Karger Ervin fölvételei. 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Tizenhárom magyar festő. Lyka Károly elő-

ssavával irta Lázár J5éla. Singer és Wolfner, Bu¬ 
dapest. Művészeti irodalmunkban ritkán találko¬ 
zunk oly könyvvel, mely eleven művészeti életünk 
körébe tartozó eseményt tárgyalna, élő vagy pláne 
fejlődő művészeket és irányokat magyarázna s így 
a magyar művészeti életnek magával a képzőmű¬ 
vészeti alkotással összemérhető fontosságú esemé¬ 
nye volna. Pedig kétségtelen, hogy az ilyen könyv 
érdekesebb mint az olyan mű, mely régi, ma már 
nem ható s így elevennek sem mondható művé¬ 
szeti dolgokról szól és mindig csupán a többé-
kevésbbé önálló filológiai inger terméke lévén, 
ha helyreigazít is néhány téves adatot vagy nap¬ 
világra hoz ismeretlen ténykörülményeket, a jelen¬ 
ben erjedő vagy pláne csak a jövőben várható 
fejleményekre irányítást gyakorolni soha nem ki¬ 
van, de legtöbbször még csak nem is érdeklődik a 
probléma jelenkori fejleményei iránt A régi kér¬ 
dés mai irodalma rendszerint fontosabb előtte, 
mint esetleg magának a problémának fejlődése az 
idők folyamán. Lázár Béla könyve az első kate¬ 
góriába tartozik, épenséggel nincsenek meg benne 
a művészeti filológia tulajdonságai. Teljességgel 
a jelen műve, talán mondhatnék : a mai napé, nem 
iparkodik végérvényes ítéletet mondani művész¬ 
kortársainkról. Már a tizenhárom festő kiválasztása : 
Csók István, Ferenczy Károly, Fényes Adolf, Glatz 
Oszkár, Iványi-Grümvald Béla, Katona Nándor, 

• Kernstock Károly, Kosztolányi-Kann Gyula, Ma-
gyar-Mannheimer Gusztáv, Mihalik Dániel, Peri-
mutter Izsák, Rippl-Rónai József és Vaszary Já¬ 
nos, megmutatja, mit akart Lázár Béla ezzel a 
könyvével, de visszatükrözteti ez a névsor művé¬ 
szeti meggyőződését is. Hogyan, hát szabad magyar 
művészekről könyvet irni a nélkül, hogy Benczúr 
vagy Szinyei köztük ne volna ? Sejtjük, minő vá¬ 
laszt adna a szerző mind Benczúrt, mind az általa 
is joggal annyira nagyrabecsült Szinyeit illetőleg. 
Benczúr művészete lehet akár nagyszerű, akár 
iskolás, az bizonyos, hogy sokkal inkább a múlté, 
mint a jelené s ma az övéitől teljesen eltérő fel¬ 
adatokfoglalkoztatják a művész-generáczió túlnyomó 
részét. Szinyei pedig kiforrott nagyság, ki ha mai 
napiglan friss kedvvel dolgozik is, bizonyos, hogy 
korszakos fontosságát megállapító műveit már be¬ 
mutatta a világnak. Lázár egészen szabadon mondja 
el mindazt, a mit a tárgyalt tizenhárom művész 
művei előtt állva érzett s neki tulajdonképen min¬ 
dig csak az a művész érdekes, a kivel épen fog¬ 

lalkozik. Nem méri össze értéküket s egyiket sem 
helyezi a másik fölé. A nagyhangú jelzők s a fel¬ 
tétlen elismerés rendszerint a kritikátlanság ismer¬ 
tetőjele szokott lenni, Lázárnál azonban sokkal 
inkább az őszinteség és megértés benyomását kelti. 
Lázárt csak a ma forrongó művészeti élete s ennek 
is csak modern törekvései érdeklik, fejtegetései 
mind megoldatlan problémák, művészlelkek belső 
harczai körül csoportosulnak, melyekben igazság 
és hamisság közt Ítéletet kimondani nem próbál. 
Az impresszionizmus hatása alatt áll ő is, mint 
állanak ma még igen sokan, mert még az is, 
mit egyes legújabb törekvésekben az impresszioniz¬ 
mus ellen való visszahatásnak szoktak tekinteni s 
tekint Lázár is, nem egyéb tulajdonkópen, mint 
ezen irány parancsolta önállóság és önmagát¬ 
keresés következése. De a kora hatását senki sem 
törülheti le gondolatairól s épen ez ad maradandó 
értéket Lázár könyvének, mely mindig érdekes tü¬ 
körképe fog maradni annak a benyomásnak, me¬ 
lyet napjaink művészete egy fogékony és őszinte 
leiekre gyakorolt. k. 

Az ecsedi százéves úrbéri por. Éble Gábor, 
kinek már egész sereg könyve jelent meg a gróf 
Károlyi-család múltjáról s a ki ezért méltán mond¬ 
hatja magát a Károlyiak történetírójának, könyvet 
irt arról a száz esztendeig tartott úrbéri pörről, 
mely az ecsedi lakosság és földesuraik a Károlyiak 
közt 1776 és 1877 között folyt. Gróf Károlyi Fe-
rencz 1758-ban szerezte meg az ecsedi uradalmat, 
királyi adománylevelet fia,'Antal kapott rá 1776-ban. 
Az uradalomhoz tartozó Nagy-Ecsed mezőváros 
1774-ben kapta meg a Mária Terézia-féle urbáriu¬ 
mot, melyet a lakosság Báthory Gábor és Rákóczi 
György erdélyi fejedelmektől kapott régi kiváltsá¬ 
gaira hivatkozva nem akart elismerni s port indított 
miatta a grófok ellen. Ez a por változatosan folyt, 
a régi porok módján, épen száz évig, míg aztán 
gróf Károlyi György 1876-ban egyezséggel fejezte 
be. A periratok és az ez ügyben irt levelezések 
ma is megvannak a Károlyi-család levéltárában 
s ezekből dolgozta fel könyvében a por anyagát 
Ebié Gábor. Kulturhistóriai szempontból s a régi 
magyar jogélet szempontjából egyaránt érdekes ez 
a por s közlésével a könyv szerzője szolgálatot 
tett történet-kutatásunknak is. 

A «J6 Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja legutóbbi, június 2-iki számába 
Lampértli Géza és Benedek Elek Írtak verseket, 
Elek nagyapó mesét, Sebők Zsigmond folytatja 
Dörmögő Dömötör utazását Budapest körül, Sze¬ 
mére György elbeszélést ad, Gergely Imre pom¬ 

pás képet rajzolt. Egy érdekes közleményben a 
gyermekek mondják el feleleteiket arra a kérdésre, 
hogy ki mi akarna lenni, Zsiga bácsi mulatságos 
mókát mond el, Rákosi Viktor folytatja regényét. 
A kis krónika rovat apróságai, a rejtvények, szer¬ 
kesztői izenetek egészítik ki a szám gazdag tartal¬ 
mát. A *Jó Pajtást-i a Franklin-Társulat adja ki, 
előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, fél¬ 
évre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám 
ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a 
kiadóhivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Az ecsedi százéves úrbéri por története. 

(1776—1877). Az eredeti periratok és levelezé¬ 
sek nyomán irta Éble Gábor. Budapest, Frank¬ 
lin-Társulat. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : PALDGTAY ANTAL 

bodzafalvi földbirtokos 83 éves korában. Mint 18 
éves ifjú részt vett a szabadságharczban. — SZEGFŰ 
GYÖBGY 48-a9 honvédfőhadnagy, nyűg. főjegyző, 82 
éves korában Zentán. - IKRÉNYI JÓZSEF nagy¬ 
szombati kanonok, 78 éves korában Nagyszomba¬ 
ton. - - VASZJLIEVICS VAZUL kúriai bíró, 78 éves 
korában Budapesten. - - Gróf MALDEGHEM ARTÜR 
kamarás, nyűg. lovassági százados, 77 éves korában 
Pozsonyban. — STEINECKER FEEEKCZ királyi taná¬ 
csos, nyűg. királyi közalapítványi igazgató, 71 éves 
korában Budapesten. — Kadicsfalvi dr. TÖKÖK 
ALBEBT Udvarhely vármegye nyűg. főispánja, Tibód 
községi birtokán 75 éves korában. — SCHÁFFER 
KÁBOLY a siketnémák temesvári állami intézetének 
nyűg. igazgatója, a koronás arany érdemkereszt 
tulajdonosa, 72 éves korában Temesváron. — 
Bechani és jungfendorfi MONTBACH SÁNDOR 51 éves 
korában Nagyikladon. — Farnói CSONTOS FEBENCZ 
sopronvármegyei csepregi járási főszolgabíró 46 
éves korában Csepregen. — Nemes HAHN REZSŐ 
Esztergom vármegye főjegyzője, Esztergom város 
anyakönyvvezetője, Unyban. — RÁCSKAY GYULA 
nyűg. vasúti és hajózási főfelügyelő, a Magánmér¬ 
nökök Országos Szövetsége ügyvezető igazgatója. — 
BALLY SÍNDOR gróf Andrássy Gyula tőketerebesi 
uradalmának főkertésze, 45 éves korában Sátor¬ 
aljaújhelyen. - - KOVÁCS KÁLMÁN törvényhatósági 
útbiztos, 54 éves korában Szentgotthárdon. — 
DÉRI JÓZSEF kávés, 57 éves korában Gyulán. — 
LÁNGH ÖDÖN az Országos Szinészegyesület titkára, 

/eqyunKicnweizer g. 

foulard-selymet 
Ksr,en mintát a mi ruháknak és blouseoknik való 
la*atzi és nyári ujdonságtinkböl: R»yes Foulardi 
Voile, Crépa da Chiie, Eoheine. Mousseline, l.u 
cm. széles, méterje K 1-20 lelteié, feketében, 
fehérben, egyszínűén és tarka, valamint him-

'I zatt blouiaok és aljak batisrtban, kelmében, 
| vászonban és selyemben. Hí csak elismert 
l szolid selyemszöveteiét közvetlenül adunk ál 
• magánosoknak bérmentve és mar vámmentesen 

a lakáshoz szállítva — (D api a levél bélyeg.) — 

Schweizer 4 Co„ Luzern 0 24 (Schweiz) 
,ely»msz5vet síétkttldés. — Kir. udvari szállító. II 

Csak Csángó-bőrönddel 
utazzon! 

in„. 

Valódi disznóbőrből 
Hossza 60 cm. 65 cm. 70 cm. 
Koioua 45.— 47.— 49.— 
A legkisebbe három öltöny és hat pár 
fehérnemű belefér. Kapható a készítő 

CSÁNGÓNÁL, 
Bpest, Múzeum-kőrút 5. 

Betegtoló-kocsik és u Ssnzpg 

betegápolási cikkek nagy választékban eredeti gyári 
árakon kaphatók 

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

Lajos-utca 6. 
Képes ár)egyzék kívánatra 

Ingyen. 

blitw Könnyed 
J/tRASTlTKA 

MBk a v*1ddl 

PÁLMA 
KAUCSUK-CIPŐSAROK 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és főüziet: A főváros első és legrégibb 

Ulll l'. M .. GC "^^ oslpketis«titó,vegytisítltó »lll.,L!aroSS-ll.í>9. és kelmefestő gyári Intézete. 
Fiókok : n., Fő-ntcza 37. IV., Eskü-nt 6. IV., Kecskeméti-

ntcza 14. V., Haimlnczad-n. 4. VI., Terez-körnt 
39. VI., Andrassy-nt 16. VIII., József-körűt 2. 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocsíraitára. Árjegyzék ingyen. 

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

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

Mint különlegesség-: amerikai aranykoronák ét hidak a leg¬ 
ideálisabb szájpadlás nélküli lenhetetlei fogpótlás. Rom lágy törött 
fogsorok a legjHiányosabban lesznek átdolgozva. FogsorjavitáBok rögtön 
elkészíttetnek. Fogtömések 'plombák) arany, porczellán, ezült és 
ezementbül, fájdalom nélkül 3 koronától feljebb. Foghúzás teljéién 
fájdalom nélkül (injekcióval). Részletfizetésre is 15 éri jótállással. 
HR V A l IWnVC7K'Y l fogorvos, specialista száj 
L)K JVALIIXUVO^M L. és foffbete?ek réssére. 
Budapest, VII. kér., Rákóozi-ut t>2. I. em. 3. f*. 
Hársfa-atoza sarok. Házszámra ét czimre figyelni tessék. 

Cement-fedőcserép-gyártó gépek, 
Beton-ürtömb-gyártó gépek, 
Cem ent-falazótégla-gyártó gépek, 

csatornázási alapcsövek. 
Formák: betonoszlopok stb. gyártá¬ 

sára. Kotorok. — Henyerművek. 
Belonkeverőgépek. — Czement-

lapsajtolók. 
Dr. GASPARY & Comp. gépgyára 

Markraiistádt, Lcip/ii) mellett. 
Kérjük gyárunkat meglátogatni. 228. számn ár¬ 

jegyzék iogyen. 

Próbadobozokat, valamint orvosi 
röpiratot a gyermeknevelésről díj¬ 
talanul küld a HENRI NESTLÉ 
czég, WIEN, L, BIBERSTASSE 11. 

22. SZÁM. 1912. 59. 

Budapesten. VARGA GYULA polgári fiúiskolái 
tanár, 29 éves korában Nagyváradon. — NAGY ÁKOS 
volt honvédhadnagy, joghallgató, 23 éves korában 
Kecskeméten. WBBNEB LÁSZLÓ nyíregyházai 
isk. tanár, 49 éves korában Szepesszombatban. -
FOOAEASI JÓZSEF trencséni királyi törvényszéki iroda¬ 
tiszt, 42 éves korában Trencsénben. — DAHSZON 
ANTAL a Hazai Általános Biztosító Társaság titkára, 
54 éves korában Miskolczon. — FISCHER LAJOS a 
Fischer és Társa nagyenyedi szőlőoltvány- és fa¬ 
iskola-telepek czég tulajdonosa, 40 éves korában. — 
GRÓF JÓZSEF posta- és távirósegédellenőr fia, Jenő, 
11 éves Bjelinán. - - Kisnyiresi Hosszú GIULA 
kir. tanácsos, pénzügyigazgató Kolozsvármegye ko¬ 
lozsvári járásának volt főszolgabírója, 52 éves ko¬ 
rában Kolozsváron. — DOMENIS KÁROLT betűszedő 
23-ik évében Budapesten. - - Badini BADINY BÉLA 
kir. alügyész, 34 éves korában Ipolyságon. -
NICORA JÓZSEF székesfővárosi pénztári tiszt Buda¬ 
pesten. — PETHE GÁBOR rendőrkapitány 66 éves 
korában, Kisúj szálason. 

Özv. FRITZ FERENCZNÉ, szül. Czipauer Anna, 74 
éves korában Sámfalván. - - EODNYÁKSZKS ÁGNES 
bárónő Eperjesen. — Özv. VOGEL JÓZSEFNÉ, szül. 
petneházi és vetési Szabó Terézia, 76 éves korában 
Budapesten. - - Miskolczi KOVÁTS LAJOSNE, szül. 
Glosz Jozefa posta- és táviró-főtiszt özvegye, 70 
éves korában Budapesten. — WITTINGEB SÁNDORNÍ, 
szül. Weber Teréz, Wittinger Ferencz tolnai építész 
felesége, 63 éves korában Tolnán.,— BARANYAI IRÉN, 
Baranyay Lajos és neje, szül Omász Terézia, 24 
éves leánya Budapesten. - MAGTAKITY BERTA, 
Magyarffy Gyula püspöki uradalmi intéző és fele¬ 
sége, szül. Keinett Anna, 22 éves leánya Sár-
kereszturon. - - Özv. PAPP ISTVÁNNB, szül. iglói 
Szontágh Paula 82 éves korában Budapesten, 

EGYVELEG. 
* Az amerikai rézbó'rüeket, mint Eobinson dok¬ 

tor, déli Dakota állam egészségügyi hivatalának 
főnöke egy jelentésében megállapítja, rövid idő 
múlva mind el fogja pusztítani a tüdó'vész. A leg¬ 
népesebb törzs a sziuké, a mely körülbelül 25,000 
leiekből áll. A tuberkulózisban szenvedők köztük 
óriási számmal vannak: a gyermekeknek fele, a 
felnőtteknek 60 százaléka tüdővészes s a halál¬ 
esetek 75—80 százalékát okozza ez a rettentő be¬ 
tegség. A törzs főnökének magának is hét fia halt 
meg tuberkulózisban 1892 és 1902 között. Ez a 
dolog annál különösebb, mert mikor a vörösbQ-

VASÁENAPI ÚJSÁG. 

rüek lakóhelyeit megállapították, egészségi állapo¬ 
tuk kitűnő volt, holott szelló's sátrakban laktak, 
kóbor életet éltek és csaknem nyers hússal táp¬ 
lálkoztak. Ma azonban czivilizálódtak, kőházak¬ 
ban laknak, és mégis pusztulnak, mert a házaikat 
nem tisztogatják, tehát azok meg vannak fertőzve 
baczillusokkal. Robinson doktor azt kívánja, hogy 
ezeket a házakat le kell rombolni és higiénikus 
házakat kell helyettük építeni, a melyeknek tisz¬ 
tántartását ellenőrizni a hatóság dolga volna. 

Pompás képgyűjteményt állított össze a 
Dr. Gaspary & Co., Markranstádt, Leipzig melletti 
gépgyára különböző épületekről, melyek beton fali-
téglái": 61 és flrtCr ibökből készültek és czementesere-
pekkc.l lettek fed* i. A gyűjtemény impozáns külsejű 
épülel si közül itt csak felemlítjük a német gyarraat-
kerüli ti hivatalépületet Dualában (Kamerun Afriká¬ 
ban), mely a magyar származású Schmidt czég 
czementárugyárábói kikerült ürtömbökből épült. Neve¬ 
zetes továbbá egy tekintélyes templom épülete Orosz¬ 
országban, mely Dr. Gaspary-féle czementtéglákból 
épült. Egész utczasorok házai, telepek, városrészek 
keletkeztek, melyek Dr. Gaspary-féle czementtéglák¬ 
ból és ürtömbökből épültek. Aki a czementáruk érté¬ 
kesítésére avagy azok előállításúra tájékozódást sze¬ 
rezni óhajt, annak figyelmébe ajánljuk a fenti czég 
tMűdern épitőanyagok» czimü brosüráját, mely ki¬ 
merítően tárgyalja a czementárugyártást és annak 
különböző ágait. A czég egyébként is készséggel szol¬ 
gál kimerítő felvilágosításokkal és magyarázatokkal. 

Dr. Miszné szabadalmazotthalcsontnélküli 
fűzői tetszésszerinti karcsúság a fűznek a pánczél-
szerü, mellet, tüdőt, gyomrot östzepréselő, lélekzést, 
vérke/ ingést, emésztést zavaró halcsontos fűzők min¬ 
den hátránya nélkül. Plasztikus alakr.t, könnyed 
mozgást, hajlékonyságot biztosítanak. Egyszerűbb és 
legdíszesebb kivitelben egyaránt kizárólag mérték 
után készülnek. Ismertető árjegyzéket díjtalanul küld 
dr. Miszné fűzőterme, Budapest, IV., Váezi-utcza 7. 
I. emelet. 

Országos haiig-jegj kölcsönző intézet Buda¬ 
pest, VI., Andrássy-út 47., hozzánk beküldött jegy¬ 
zéke és tájékoztatója szerint körülbelül 100 korona 
értékű hangjegy kölcsönözhető csekély 3 korona elő¬ 
fizetésért havonkint. Ajánlatos minden zongorázónak 
ezen intézményt igénybe venni. Tessék tájékoztatót 
kérni. 

O'Sollivan a legelső, legtartósabb és legjobb 
gummisarok. Kapható minden szakbavágó üzletben. 

porcelán pouctcr 
Legjobb pouder a világon. Előkelőén 
mattá teszi a női arczbőrt, mintha 
tejben volna fürösztve. Ára 5 és 3 K. 
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Szerkesztői üzenetek. 
Nyolczat ütött. Epigrammák. stb. Tipikus gimna¬ 

zista-versek, nem is a javából. 
Andante. Meglehetős semmitmondó, banális kis vers, 

a mi szinvonalunk ennél többet kivan meg. 
Szeretlek-e kérded. Az egész versben halovány 

nyoma sincsen a költészetnek. 
Ha nem lesz virág s napsugár. Valóban nem tud¬ 

juk, hogy gondolhatott arra, hogy ez a vers máso¬ 
kat is érdekelhet. 

Edön. A novella kisebb igényű helyen megállaná a 
helyét, nekünk mégis más a mértékünk. 

SAKKJÁTÉK. 
2799. számú feladvány Heathcote G.-tól, Árnside. 

SÖTÉT. 

% ™^ $ ^ • 

f * • b o d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre Blattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

^ 
A t Vasárnapi Ujság» 18-ik számában megjelent 

: Kislf<k m a nagy D"n" 
Felelős szerkesztő: lloítsy Pál. 

Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármejye-n. II. 
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és QPMIIITFQ ÁfTlQT Szinjre-Lipóc« Salvatorforrís-váiiakt, 
gyógyszertárakban. Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

HOTEL 
Telefon: 120-05. 
Tulajdonos: ~ 
Récsey Gusztáv. SAH REND NAGYSZÁLLÓ 

Budapest, Dohány-utcza 40. szám 
Nyár-utcza sarok. — Minden pályaudvarról villá¬ 
mot m tgálló a Rákóczl'út és Nyár-utcza sarkán. 

00 teljes komforttal berendezett izoba. Cialádl szálló. 

Minden jobb ember 
valódi angol 

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

Dr. Miszné 
fűzőterme 
Bpest, IV., Váci-u. 7. L én. 
Telefon 142—45. szám. 
Ajánlja kizárólag mérték ntán 
készülő 

szabadalmazott 
halcsontnélküli 
fűzőit. 
Ismertető árjegyzék díjtalan. 

PAPEK JÓZSEF 
—g..1.- cs. és kir. üdv. szállító. • . • 

BŐRÖNDÖSé.f lnom 
B U R Á R U G Y Á R O S 

Budapest, VIII.. Ráköczi-út 11. 
A főváros legnagyobb bőráru szaküz-
ete, olcsó, szabott árak, kizárólag Jobb 
minőségű áruk. Árjegyzék bérmentve. 

— (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, húgyhólyag g különösen a 
légmösiervek hnrntos bántalmainál Igen jó ha-
tara még akkor ig, ha vériéiek e iete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKUTY L.-nál Budapesten 

és a forrás kezeloségénél Munkácson. 

Tá t r a l o m n i c z jpT •£* »'j!u áll 
Lóverseny, nemzetközi galamblövészet, tennis és golf. — KLIMATIKUS 9M • %»W VB M ^ 9 áK> CV • • 

megnyílt. GYÓGYHELY, MODERN SZANATÓRIUMMAL; — vasút. — Pn«*» _ T . I .« .» o ,^..-* ^..*-.-- P.*.. - T.l.f.,. - ^ . , . ^ . , , . „ „ 1 

én). 

ó 

IALTENBERGER RUHAFESTO-, VEG.YTISZ-
TITO- ÉS GOZMOSÓ-GYÁR 

GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT LEG¬ 
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. • ALAPÍTVA 1810. 



454 VASÁBNAPI ÚJSÁG. 22. szín. Í9Í2. 59. ÍVITO.TAK. I9ia. 5P. 
VASÁRNAPI ÚJSÁG. 455 

lakóknak 
nélkülözhetetlen. 

100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3—5 fil¬ 
lérbe kerül.nincs kanócza, bárhova vilié tő s semmi 
körülmények között fel nem robbanhat. 

GNKTORIN t i TÁRSA Epeit, 
VIII., kerület, Baross ntcza 1. szám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

ÚJDONSÁG! 
PAYOT 

AZ AKARAT NEVELÉSE 
Fordította: WESZELY ÖDÖN 

Második kiadás. * * 

Ára 6 korona. 
Két kötet. 

Payot könyve a nevelésnek egészen új problémáját 
ragadja meg, az akarat nevelését, a mely mindenütt 
érdekkel bir. a hol az emberi kultúra az intelligen-
czia fokozásával jár, s a hol eddig nagyobb gondot 
fordítottak az értelem fejlesztésére, mint a tetterő 

és akarat nevelésére. 

Kiadja a FRANKLIN-TÁRSULAT 

• • • • • • • • • • • i Kapható: 

LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodiauer F. és Fiai) R.-T.-nál 

Budapest, VI. kér., Aiulrássy-út 21. szám 
és minden könyvkereskedésben. 

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

"W&SCHE CLOU" 
Wien, XVI., Lerohenf elders iirtel 53. 
Kípu dhnfiihm fa *r]i(yiik tanra fa hlrniititl 

M Z f J A Pozsonyi Kereskedelmi- és Iparkamará-
I tói fenntartott nyilvános, három évfolyamú 

J U J Felső Kereskedelmi Iskola Pozsonyban. 
Értesítőt kívánatra küld . . 

az IGAZGATÓSÁG. 

chininczukorkája Rozsnyay 
"Mátyás 

Többszörösen kitűnt. 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természetvizs¬ 
gálók fiumei vándor-
gy ülésén negyven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 

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

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára 

Arad, Szabadság-tér. 

fztelen 
chininből 

Valódi briinni szövetek az 1912. évi'tavaszi és nyári Idényre. 
l szelvény 7 kor. 
l szelvény 10 kor. 
1 szelvény 15 kor. 
l szelvény 17 kor. 
l szelvény 20 kor. 

. 
Egy szelvény 

3.1O 3.ib' m. hosszú 
teljes férfiruhához 
(lábát, nadrág is mellény) 

elegendő, csak 
Cgy szelvényt fekete szalonruhához 20.— 
szintúgy felölíöszövetet, turistalódent, selyem-
kamgarnt stb. gyári árakon küld mint megbízható és 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár 

Siegel-Itnhof Brünn. 
Minták Ingyen é* bérmentv*. 

Ai elSnyök, a melyeket a magánvevS élvez, ha 
szövetszükségletét közvetlen Siegel-lmhot cégnél, 
• gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb árak. Óriási válaiztek. 
Mintahfl, figyelmes kiszolgálás, még a legkisebb 

rendelésnél is, teljesen friss áruban. 

Tátra-Virágvölgy 
a Tátra lábánál, széltől és portól védett k l i m a t i k u s g y ó g y -
és n y a r a l ó h e l y , vizgyógyintézette; ésállandó f öv. fürdő-
orvossal. P o p r á d város közvetlen közeiéhen. Ináén a Dobsi-
nai Jégbarlang legrövidebb utón érhető el. Omnibus-közlekedés 
minden rónaihoz. J a v a l v a Basedow-, neurasthenia, vérsze¬ 
génység, sápkór, idegesség, gyomor- és bélbajoknál stb. betegs. 
! - § - Állami hivatalnokok az elő- és ntóidény oen 

szobaárakból 5O% engedményt élveznek. :: :: 
É t k e z é s naponta a penzióban: reggel 2, délben í és este 
2 fogás 5 korona. Kívánatra prospektust kőid 

Tátra-Virágvölgy gondnoksága. 

Háló-, étkező- és buffet-kocsík közlekedése a magyar királyi államvasutak vonalain 
J912 május hó 1-től kezdve. 

I. H á l ó k o c s i k 

1 Vonal 
I D d U-I É r k e z i k A hálókocsi pótjegyek árai 

1 Vonal honnan inkor TOoallal hová íralo vonalrész l.omllll.enl. 
korona 

2 

Budapest Ul t i p. •.—Wien 
Brock-K.ralybidln U ' 

Budipeit kelleti p. n. éjjel 10 ü 
1022 

<19 Wie.be ren. 720 
Wiao- ngy TÍHODI 9.60 7.20 

2 

Budapest Ul t i p. •.—Wien 
Brock-K.ralybidln U ' WiwWl *jjel 

10 ü 
1022 11 " M " " * 1 " - * "»• 625 o epeit ell p. i ^ Wiao- ngy TÍHODI 9.60 7.20 

2 Budipeel nyugati p. u.— Wien 
Mercaegge. l l WfMbM *j|«J utó 113 Bedapesl nynfoli p. IL refj. 820 Budapest oyngoli p.— Wien nfj fiuonl 9.60 7.20 

S 

4 

Budipeti eyogoti p. 0.— Sefuiar 
BadipiH •yagoti p. a utó 922 502 Segenirri d.e. 1112 Bodiput nyogoti p. a -Semi .á r ragy .islor.1 

— Kolotliár a a 
gy tiltom nappel 

14.40 
9.60 
4.80 

10.80 
7.20 
3.60 

S 

4 

Budipeti eyogoti p. 0.— Sefuiar 
S«ft*árr6l d.0. 515 601 B""P"' w»r- «• "«• 730 Kelomir— SegeMr n 

-Semi .á r ragy .islor.1 
— Kolotliár a a 
gy tiltom nappel 

14.40 
9.60 
4.80 

10.80 
7.20 
3.60 

S 

4 
Budapest keleti p. ej.— Bükénél 

Arad, PilU, PredeikD U 

B.idip<>« ke!«i p. B. d. D. 200 «01 
Predealra reejf. 
Bnkareelbe i t . 

633 
1145 

Bidipeet keleti p. IL-
e i t -

Bokarell »acy ristonl 
Pndeil a a 
Brassó e a 

17.40 
14.40 
14.40 
(.80 

uo 

io!s> 
10.80 
3.60 
7.20 

S 

4 
Budapest keleti p. ej.— Bükénél 

Arad, PilU, PredeikD U Bukmitr.S 4 o. 
Prcdulrfl «U 

505 
812 601 Budapest keleti p. 0. d. n. 125 

Bokarell »acy ristonl 
Pndeil a a 
Brassó e a 

17.40 
14.40 
14.40 
(.80 

uo 

io!s> 
10.80 
3.60 
7.20 

S 

4 
Budapest keleti p. ej.— Bükénél 

Arad, PilU, PredeikD U Bukmitr.S 4 o. 
Prcdulrfl «U 

505 
812 601 Budapest keleti p. 0. d. n. 125 Arad-Predeal ngy »issíá 

17.40 
14.40 
14.40 
(.80 

uo 

io!s> 
10.80 
3.60 
7.20 

t 
Bod»pe« kdeif p. n. tttf 93Q 610 Piskire d.e. 1047 Bndapett ktleti p. u.— Piski viejy TÍIIODI 

And— Bukaretl rary filtonl 
9.60 

13.60 
9.60 
9.60 

7.20 
t 

Piíkfrfl d.» 421 600 Badipeil keleti p. ik refjg 513 1 — Bniai e • 

9.60 
13.60 
9.60 
9.60 7Í20 

6 
Badepett nyugati p. a.— Builretl 

TemesTlr— VercioroTie II 
BidipMt TOMI p- «. 4 • . 240 704 

Vemororira éjjel 
Bukaretlbe d.o. 

1111 
1210 

Budapest nyn|oli p. •.— Boklr 
1 • e —Orsón 

esi Tiê r viszont 
1 . l 

16.60 
9.60 
9.60 
4.80 

7Í20 
7.20 
3.60 

6 
Badepett nyugati p. a.— Builretl 

TemesTlr— VercioroTie II Bakimu«l t. m. 
VereioroTitÜ «jjel I S 703 Budapest nyogoti p. n. d. n. 129 

e e e — Temesvár e a 
• e e J — Temeevár e e nappal 

16.60 
9.60 
9.60 
4.80 

7Í20 
7.20 
3.60 

7 Bndipeel lyugoli p. u.-Btaiii í) 
B-^pt, ,w>>* éje. 

? f i 

706 
710 

1802 
Daliásra d. e. 925 Temenár— Onofl vaa 

t Bolareal e 
p Tisaonl 

e 
4JO 

1X80 
360 7 Bndipeel lyugoli p. u.-Btaiii í) 

Dáliáiról i á 428 1807 
163/709 Badspeil nytigoli p. u. regg. 715 

p Tisaonl 
e 

4JO 
1X80 

360 

' ludepett nyuf oti p.n. — Őre* laabinya 4] 
Budapeti eyagoti p. n. este 10 15 706 710 

1802/590! OnTicubinyari • d. e. 1020 Bodipeil keleli p. «,— Fiume 
e e e -Zairéi. 

ngy *UIOQ| 
• V 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

' ludepett nyuf oti p.n. — Őre* laabinya 4] 
Oranesabáeyiról d. •. 326 801/1807 

163-70Í Budapest nyugoti p. u. regg. 715 

irat 

ngy *UIOQ| 
• V 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

• 

10 

Bndipeu b W p. i - F i n n e 
Ijdonbórár— Zágrábon l l 

Bncapeil keleti p. n. eiu 7 l 1006 Fiúméba, i e H5« 

irat 

ngy *UIOQ| 
• V 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

• 

10 

Bndipeu b W p. i - F i n n e 
Ijdonbórár— Zágrábon l l FiaaeU 1 ette 6USI 1003 Budapest keleli p. a. d.e. 800 

irat 

ngy *UIOQ| 
• V 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

• 

10 
Bodipeil keleli p u — Finné 

Cjdombóiir-Zagrtbon ll (ngyee) 
Budipeit keJeti p. a. eate 61i 1004 Firaéb 

Budape 
" "íg- 710 

irat 

ngy *UIOQ| 
• V 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

• 

10 
Bodipeil keleli p u — Finné 

Cjdombóiir-Zagrtbon ll (ngyee) fSŰS eele 756 1005 
Firaéb 
Budape 1 keleti p. u. d. e. 935 

irat 

ngy *UIOQ| 
• V 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 11 Budapest keleti p, •.— Zigrii 
Ojdoubórtroe II (alját) 

Budape. kdeli p. u. éjjel ina 1010 Zliííbbe í,. 830 Ztfrib— Fiamé ~ngy i irat 

ngy *UIOQ| 
• V 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 11 Budapest keleti p, •.— Zigrii 
Ojdoubórtroe II (alját) Zigrtbbol ette 831 1007 Budapest keleli p. u. d. e. fi 5(1 

irat 

ngy *UIOQ| 
• V 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

13 
Bodtpeil keleti p. u.-Poprád-Felka 

Kuiin »t [ie(yea)8| 

Budapeel keleti p. IL ette 
n 

1506 
4 

PoprM-Felkara re/g. 620 Budapest keleli p. o.— Poprád-Filka ngj finonl 9.60 
9.60 

7.20 
7.20 13 

Bodtpeil keleti p. u.-Poprád-Felka 
Kuiin »t [ie(yea)8| 

Kessárfl gjel • í ő 1505 Budapest keleti p. o. retj. 630 e e e — Kelte e a 
9.60 
9.60 

7.20 
7.20 

13 
Budapt.i keleti p. tL-Titre-Loauiei 

Ji ú t i n á l (reg,..) «) 

Badapesl kelőn p. a. eele 
Kasáéról nejt. í í 

1500 
4 

Tjtra-Lomninra nfg. 738 
Tiln-Lomnic* ragy tistenl 960 7.20 13 

Budapt.i keleti p. tL-Titre-Loauiei 
Ji ú t i n á l (reg,..) «) 

Katiiról majáról eele 

K W 813 
1605 Budapest keleti p. s. regg. 690 

Tiln-Lomnic* ragy tistenl 960 7.20 

14 Bndipeel nyűgöt, p. n. 
Badapen lyiuj.li p. u. ee» 6ÜÖ 1406 Beriull ele. 1108 Budipeet nyugoü p, g.— Berlin itfy viszoDi 

it >igy rinonl 

márka 
13.00 
11.211 

korona 
SM 

márka 
1020 
9.00 

korona 
7.00 

14 Bndipeel nyűgöt, p. n. 
Berlinből í*. 499 1401 Bidapül nyagoti f. m. d- e. 940 e e e — Oderb 

itfy viszoDi 

it >igy rinonl 

márka 
13.00 
11.211 

korona 
SM 

márka 
1020 
9.00 

korona 
7.00 

15 

Koutuliilpoty-Berli 

Budapest keleti p. « . -
Odarbirgen 11 

Koostaelielpolyból m 823 109 BKSIPBI keJeli p. 0. í. l 100 B«dipe,t keleli p. a . -Berlin fagy tisiont 
Bresleu « e 

Oderberg , t 

Bllfrád a 1 
Knnelenlinápoly * i n fiszonl 

márka 
13.00 
1120 
korona 

9.50 
Iraok 
0.00 

2900 

márka 
10.20 
9.00 

kerona 
7.00 

fruk 
4.50 

21.25 

15 

Koutuliilpoty-Berli 

Budapest keleti p. « . -
Odarbirgen 11 

Budapeel keltű p. IL iá. 220 904 Bertinbe d. e. 7 t t * a « -
Berlin fagy tisiont 
Bresleu « e 

Oderberg , t 

Bllfrád a 1 
Knnelenlinápoly * i n fiszonl 

márka 
13.00 
1120 
korona 

9.50 
Iraok 
0.00 

2900 

márka 
10.20 
9.00 

kerona 
7.00 

fruk 
4.50 

21.25 

15 

Koutuliilpoty-Berli 

Budapest keleti p. « . -
Odarbirgen 11 

RalUl Berlinből eiu 739 SOI Budapiu keleli p. o. d.e. 120) « • 9 — 

Berlin fagy tisiont 
Bresleu « e 

Oderberg , t 

Bllfrád a 1 
Knnelenlinápoly * i n fiszonl 

márka 
13.00 
1120 
korona 

9.50 
Iraok 
0.00 

2900 

márka 
10.20 
9.00 

kerona 
7.00 

fruk 
4.50 

21.25 

15 

Koutuliilpoty-Berli 

Budapest keleti p. « . -
Odarbirgen 11 

RalUl 

Budapest keleti e. e. i i 32» KM IintUnlinipolybi reffi. 7<7 i e i -

Berlin fagy tisiont 
Bresleu « e 

Oderberg , t 

Bllfrád a 1 
Knnelenlinápoly * i n fiszonl 

márka 
13.00 
1120 
korona 

9.50 
Iraok 
0.00 

2900 

márka 
10.20 
9.00 

kerona 
7.00 

fruk 
4.50 

21.25 

II. É t k e z ő k o c s l k 

| Vonal I n d u l É r k e z i k 
Vonal 

I n d u l É r k e z i k | Vonal 
honnan ónker elírna 

totóiul hová órakor t Vonal honnan erekéi Hamu 
TOflllU hová ónaor 

i Bmek-Iiriiyhidáiél Wiratol d. *. HM BodepeM L g. L-re é. • . 190 15 
Bpnlk.r.Q.-Ka 

PefrtJtelU 
(Ju.lS-lölenaA 

Kantról I V 305 2 PofrádWkitJ la. 53* 

2 
I)ndipeetk.p.u.-Kien 

BreKk-KirlIybidán ít 
Budjpeutp.o.-riild. «. 
WifwboJ d, o. 

920 
1 M 

1 
S 

Wienho el e. 
Budapeall. p. tL-neite 

213 
03S 

15 
Bpnlk.r.Q.-Ka 

PefrtJtelU 
(Ju.lS-lölenaA 5-ig) Kusirtl d. a. 

Bodipee k.p.o.-ról reejr. 
900 
700 

1501 
10U2 

Dndipett L p o.-ra d. IL 
Pnerite etle 

230 
754 

3 

4 

t 

t 

tadapeetoy.p.o— Wien 
Marrnagen II 

Bodepeeley.p.n.-Wi,. 
Martbeggra 11 

B . . . P W . , .p .n.-Wi. 
Martbeffeii It 

Budapeet ly. p. eL-
Keloistlr 

Badipwtny p.o.-fóld. a. 
Wiuböl d. a. 
Bndipesl •y.p.i.-ról rtgg. 
W ionból d. a. 
BodtptBioy.p.u.-róld. a. 
VriMbáí d.«. 
Bad«pMliiy.r.o.-r«.ÍB. 
KoloziTiirél nfg. 

5 IS 
211) 
755 
450 
200 
905 
205 

110 
105 
104 
109 
106 
103 
504 
603 

Wiube eeli 
BeHUpettfly.p.a.-ra este 
Wienbe l o. 
Budapest ey.p.u--r a eelei 
Wie.be au 
Bodlpeil ny.p.D.-ri d. 1. 
Kolo.s,lrre ijjel 
Budapest ny p.B.-ra d. n. 

913 
640 

JI2U 
9_1 ea im 10 aa 

17 

U 

19 

eodapealk-p.e,— lasaa-
Oderteri 

Budapeat ny. p. u. — 
Debreczen 

B-ultfiU • ; . • > . . -

Í S reS.1 

*fV**:f-**l"* 
Udernenrtl r e« . 
Kaisaröl A a. 
Budipeel oy.p-u.-rol nfg' 
Debreoenbol ' d. g. 
Bidipnle;.p.iL-rilrec(. 

aoo 
645 

pr 
521 
700 
445 
705 

1001 

ISIM 

ISM/l 
IM/IN! 
I»l/Stí 
ura 

BeriepMt.p.i.-neiu 
Kattan il. a 
Oderixrgre eele 

Budiputk. p.o.-« tjjel 
Debiecienbe í. «• 
««up««y.p.»-« "• 
Ztulnin d. e. 

9 2 1 

W 
Hjj 
11150 
9 3 
139 

7 

S 

9 

KoIoisTir— Földm 

Uodapeit ey. p. n.— 
Karlneebeo 

BudipetlLp-a-Púki 

KolouTirról ngf. 
Földvárról d. u. 
BuJí'sestny.p.u.-reld. o. 
KirinMbMrÖi ngg. 

Piiiirol ngg. 

646 
í 30 
240 
536 
200 

m 

sta 
501 
704 
703 
604 
601 

Földvírra d. u. 
Hetoanlm éjjel 

Budapaaliy.p.u.-ra d. n. -fiSis jjjvr 
Bnli|>ialLp.it.-red.a. 

153 
929. 

1023 
125 

125 

20 

21 

Mdapeu ey. , IL— 
Pn«n, 

Badipeil k. p. u.— 
Sátoraljaújhely 

' II 

íaolnáról d. e. 
^udapeit oy.p.u.-ról MŰ 
Pomoyból nfg. 
BidipeelLp.iL-rél re,, . 
Sáunljiujkelyról d. u. 

. Búdé 

320 
TTH" 
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Országos 
Budapest, VI. kerület, Andrásy-ut 47. szám. 

Tessék iájékoztatót kérni. Kölcsönöz widékre is. 
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Margit-créme 
a főrangú hölgyek kedven ez szépítő szere, az egész viláeon el van teriedve. Páratlan ha»ác<i c.D-«.-.«-^-

s m r pár ra eolyása alatt észlelhető. 
Mivel a Margit-eremet utánozzák és hamisítják, tessék 
eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan, 
vegytiszta készítmény, a mely a külföldön általános 
feltűnést keltett. Ara l K. Margit-szappan 7C fill. 

Margit-pond ér l kor. 80 fillér. 

Gyártja Fö lde i Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyogysz., illatszer- és drogua-úzletben. 
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RÁCZ SÁNDOR 
fővárosi tanár 

FIÚNEVELŐ és 
TANINTÉZETE 
a Dunaparton, az Országház 
mellett, közel a Margitszigethez, 

Budapest, 
T., Szeniélynők-u 7. L ein. 
elemi-, közép- és kereskedelmi 

iskolai tanulok számára. 

Ni'mel, frnnrzin i'-s :in-
(í"l bAnalgé*. — 7-ene, 
torna, iport—Kompé-
tic/icí licjnnik s/:'iimiril. 
UagáattunilókiukatraM-
szeres tanfolyamok. — 
Elsőrendű fiiv. és lilianii 
knzép- és keresk. isko-
liii butirok. Aknd. és 
egj-eU-mi hallgatók sza¬ 
mára külön pensió és 
jogi szeminárium. 

Nyári szünidei telep: 
Parisban és Abbáziában. 

Prospektust szívesen küld az igazgatóság. 

\ f i g eddig a régi bflr-A betegségek, a legkülön¬ 
bözőbb súlyos idegbajok 
(neurasthenia, vitustáncz), 
a sápkór, a női arczot eí-
éktelenitfi pattanások s a 
női nemi szervek folyá¬ 
sokkal kombinált huruto* 
megbetegedéseinek kezelé¬ 
sénél csekély értékű ide¬ 
gen vizekre voltunk utalva, 
addig ujabban a :: n 

ARADI 
ARSEN 

Tízben vastartalommal 
oly kincsünk van, mely 
minden eddigi arsen-
savas víznél (Roncegno 
Levicoi 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. összes 
postaállomásaira 6 K 50 f.-ért bérm. szalut a főraktár 

cs. és klr. üdv. szál¬ 
lító BUDAPESTEN. ÉDESKUTY L. 

Kapható minden gyógy tárban és megbízható fűsierkereskedésben, 

A legmodernebb és legmegbízhatóbb 

önműködő-pisztoly 
Kai. 6.35 teljesen szétszedhető szerkezet, könnyű, kicsi alak, pontos 
belő vés. • • Ara 72.— k o r o n a . — Havi rész le l 6.— k o r o n a . 
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Ezennel megrendelem a lent körülirt Pieper-pisztolyt 

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

72.— korona árban: fizetendő 6 korona havi részletekben Buda¬ 
pesten Klek és Társa R.-T.-nál. Összesen 3 navi részlet el¬ 
mulasztása az e.ész hátralékot esedékessé te.=zi. Első részlet 

utánvétellel. Teljes kifizetésig- a tulajdonjog lentartra. 
[ Lakhely ; _ 
Kelet: _ 
Név és foglalkozás: ~ -——__....„ 
Kiskorúság esetén vagy kellő fedezet hijáa kezesség nyújtása 

szükséges. 

fessek legújabb terjedelmes fegyverárjegyzékűnket kérni 
• 
*i I3-Í» 

„Altvater" 
öessler 
Budapest 

ÜÍGYEN SZIVATTYÚT, 
FECSKÉN DÓT S í 
Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól 
Bpest. VI., Teréz-körút 50. (Gyár-n. 25.) Telefon 47-52. 
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak. 
A Bpettl Szivattyú- él Gépgyár R.-T. gyártmányainak föelarusitotelepe 

Köszvényt 
csúztstb. 

rádiuma; kénes ISéwít és iszapfürdői. 
Egeu ívben nyírva. Milliós új építkezések. 
Új nagyyjllA. Qj lurdök. Ftstfli vidék. 
Nagyszerű ölesed tavaszi kúrák* 
Házi kúrákhozi iuapsztÜcOldfe. 
Prospeklusl küld 
• Fdrdöfgugatteag. 

REKLÁM ÓRA 
egyf edelü, lapos, szabályozva 7 K-é r t . A pénz 
előlegéé 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. 

ZOBRANCZ 
_ ' GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében. 

Glanbersoa, hideg-, kénes, sós víz. Gyomor- és mAJ-
= = = = = betegek magyar KarlBb«AJ». = 

Fiirdöidény: május 15-től sz«pl«mb«r 15-ig. Előidény: május 
15-től június 1-ig. Utóidény : sieptember 1-től suptembür 15-ig. 
30 % árengedménynyel a lakásoknál. 

Ei a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód biztos 
segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s albasi pangásoknál, makacs 
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, máj bajoknál, epehomok és epe¬ 
kövekre oldólag hat Vértódnlásoknál, szédülések, hiidések, guuütésf 
rohamoknál vérelvonólag. felszirólag liat, csúíos és köszvényes bán-
lalmakfláJ e kór okozta erjési termékekre, elrakódásokra az izületek¬ 
ben, azok oldására és kiköszöbölé.sére hat. Kövérség. szÍTelhájaso-
dás ellen, czukorbetegségeknél, vesebajosuknál ügy a czukor-, mint 
a feliérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. 

Mint fürdő különféle izzadmányokat. daganatokat, izületi és csont' 
bántalmakat. csontszöl kedvezően oszlatja. Görvélykóros daganatok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, hashártya izzad-
mányok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idill bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. 

Vasúti állomás: az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár, 
. felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-Mihály, honnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l és '/t óra alatt elérhető. 

A víz otthon is sikerrel használható. Ára: egy nagy láda 40 üveg¬ 
gel áll kor., kis láda 20 üveggel 11 kor. A víz a vasúton szállítási 
kedvezményben részesül. 

Megrendelések és tudakozódások : «Szobrán('Z gyógyfürdő 
gazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő*oimzendoL Posta-
ís távirda-állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa : Dr. Ros88y . 
Gábor Lajos. A fürdő ie-ugatóM**. | 

LUHI-r"RZSÉBET 
Kitűnő i/ii. igen 
üclitö ásványvíz, 
bor, cognac vagy 
czitromsavval ve-
[\ gyitve. A 

gyógyf orpás. 
Orvosi szaktekintélyektől leg¬ 
melegebben ajánlva gyomor-
báiitalmak.étvagytalansag. gyo¬ 
morégés, köhögés, vérszegénys. 
tüdőbaj s vérkopések eseteiben. 

Megrendelhető: SCHÖNBORN BUCHHEIM gróf 
uradalmi ásványvizeinek berlőségónél. SZOLYVA. 

Szőrme-, szőnyeg¬ 
poroló-, megóvó-, 

mosó-, tisztító- és 
javító-intézet 

KERBER HENRIK 
B U D A P E S T , VIIL, Telefonsz. 53-55. 
NAP-UTCZA 29. SZ. Alaplttatott 1890. 
Ablaktisztítás, lakústakaritás padlóbeeresztéü, 
tapéta, falfestmény (Freskó) tisztítási vállalat. 



A világ legelső mórfürdője. 
ÉTiidonkmt több mint 1500 mórlúrdő. Saját mórbirtok 30 millió 
köbméter. Verseny nélkül a vegyi öazetétel és gyógyhatá* tekin¬ 
tetében. Ideális tartózkodás gyógyulásra szoruld gyermekek 
= = = = = részére. Természetes rádmm-emanatoriam. = = = = = 
Legfontosabb szivgYÓgyfiirdője Ausztria-Magyarországnak. 
A kontinens legerősebb szénsavas forrásaival. Prosp-ktus ingven 
a polgármesteri hivatal által. * 

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

osúz, köszvény, légzőszervi, hngy- és emésztőszevi 
hnrntok , állandó székrekedés, idegbetegségek, 
neuraczténia hisztéria, női betegségek, izzadmá-
nyok, nyom. szívbetegségek, szivsyöngeség, krónikus 
szivizomgyulladás, szivbillentyübántalmak, szivneu-
rozis és szivelzsiroBodáa ellen. 

Fürdőszolgaitatás április hó Utol október hó 30-ig. — Idény májas hó 1-től szeptember hó 30-ig. 

Keblek fejlesztésére 
és erősítésére 

K8P 
ORIENTALES közelébe 

i sem jöhet. 
A nő mindenkor igyekezett szépségét töké-

letesbbiteni. A szépségszerek közül azonban 
egynek sincs olyan nagy értéke, mint annak, 
mélyet leírunk a melynek segítségével minden 
nő és fiatal leány szép és telt keblet ér¬ 
het el. 

Ezen szer teljesen ártalmatlan és gyors ha¬ 
tású és legtóbbnyire elegendő 14 nap alatt cao-
dás eredmónyek elérésére. 

L. úrhölgy írja : 
• Tizennégy nap óta köve¬ 

tem tanácsait s legnagyobb meg-
elégedéstmre már moit csodát 
eredményt ének'. 

Előre meg kell jegyez¬ 
nünk, hogy ezen eljárás 
belső kezelés, mely által 
a kebelre előnyös hatás 
gyakorolható, mivel ezen 
szervek kizárólag a test 
belsejéből nyerik a táplál¬ 
kozást és csak a táplál¬ 
kozási szervezetre és az 
idegrendszerre ható szerek 
által lehet reájuk hatást 
gyakorolni. 

Az egész eljárás rend¬ 
kívül egyszerű és csupán 
igen kis pilnlák bevevésé-
ből áll, melyeket napjában 
kétszer kell bevenni; sem 
liszttel való táltömés, 
semmiféle bekenés, vagy 
komplikált operácziók,me¬ 
lyek éppenséggel hatás¬ 
talanok és haszonnélküliek lennének, nem 
jönnek használatba. 

E pilnlákat iPilnles Orientales Batiei-rmk 
hívják és elegendő hatásuk van a női kebel 
táplálkozó szerveinek megfelelő helyzetbe jut¬ 
tatására, ezen szerv jobb fejlesztéséhez s így 
a kebel fejlődésére és megerősítésére a kellő 
eredménynyel jár. 

Ezernyi köszönőirat, mely hozzánk minden¬ 
felöl érkezett, a legjobb bizonyítéka ennek B 
mi csak egyet kívánunk bemutatni ezek közül: 

Uram l Basináltam a Pilules Orícntalest ét ürö¬ 
mömre volgál önt értetíteni, hogy az elért eredmény 
nagyon kielégített. Köeerzületemre általában nem gya¬ 

korolt rossz hatást, sőt ellenkezőleg, soha nem volt 
jobb étvágyam, mint a kúra tartama alatt. Csak ürö¬ 
mömre zsolgálhat, hogy az ön szerét használatba vettem, 
őszintén köszönöm és szívesen elismerem a hastn ilt 
pirulák hatóerejét. Kötelességemmé testem továbbá, 
hoiiy az Ön orvosságát minden nőnek, ktnek arra 
szüksége van, ajánljam. 

(i-z. B. . . MÁRIA. Bad Lindeek Bheinland. 
líeméljük, hogy egy ilyen őszinte és önként 

küldött bizonyíték ele¬ 
gendő olvasónőinknek és 
eltekinthetünk a továbbiak 
közlésétől. 

Ne essék tehát két¬ 
ségbe, ha keblének nin¬ 
csen meg a kellő teltsége, 
vagy ha valamely mellék¬ 
körülmény annak kemény¬ 
ségére és domborúságára 
kártékonyán hatott volna. 
Akkor se essék kétségbe, 
ha egyéb hasonlónemü 
szerekkel eredmény nél¬ 
kül tett volna próbát. 
Akármint van is, próbál¬ 
kozzék iBatie Pilules 
Orientalest-szal, keble né¬ 
hány hét alatt kifejlődik 
és erős lesz és a nyak 
csúf csontkiugrásai telje¬ 
sen, mintegy bűvészet 
által eltűnnek. 

Ezen orvosi kitűnősé¬ 
gek által kipróbált pun-
Iák az egészségnek úgy¬ 
szólván kellékei és min¬ 

den természetű hölgynek és fiatal leánynak 
megfelel. 

Folyamodjék haladéktalanul..hozzájuk. 
J. Batie Pharmaeien, 5 Paasage verdean, 

Paris. Egy doboz iPilnles Orlentalesi 
bérmentve és diszkréten kapható, 6 korona 
45 fillérnek postautalványon való beküldése 
ellenében a föraktárosnál: Török József, 
Budapest, VI. kerület, Király-utcza 12. szám. 
(Utánvéttel 6 korona 75 fillér.) 

Lapunk minden olvasónőjének ajánljuk 
Török nrtól a nagyon érdekes «A kebel 
plasztikus síépségéröli szóló fűzetecskét bér¬ 
mentesen kérni, melyet ingyen küld. 

a>nem 
minoleívKajsííníxeíiíló' 

selyemmel átszőtt 

ELSŐRANGÚ GVOGYFURDO 

ZLAUONJfl 
l ALKALIKUS, SÓS, JÓOOS VIZEK 

Radioaktív források 

BIZTOSAN GYÓGYÍT 
rheum&t, ischiast, anyagcserezavarokat, 
cukorbetegséget, alkati bajokat, gyermek-
kórokat, csonttöréseket és izzad mán yokat. 

Idény egész éven á t ! B ™ £ s u ,„&„,. 

Angol 
bfirbutoripar 
Börbütor 
szakműhelyek 
KENDIANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Semmelweg-n. 7. sz. 

Angol börbutor, Kbédlő-
gzékek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. K ü l ö n osztály 
használt bfirbntor mo¬ 
dernizálására, felfrissi-
tétére és tes tesére . 
Székátalaki tagok. 

Iff^r^ -*• -L 

Kapható minden 
szakbavágó üzletben. 

w drbot tartalmazó 
levél ára 20 fillér. 

Kizárólagos képviselő: Ed. Nathe, Wien VIl/i. 

2.8O koronától kezdve 
kg.-kint. Legelőkelőbb 

beszerzési forrás: 
Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolcz 2. 
Képes árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 

A lég-jobb és leg-eg-észség-ssebb 

hajfestőszer 
A Czerny-íéle Tanningene 

Évekig elUrt, soha nem fog. Ar« 5 korona-
Uvélczim : Wien, XVIII., Kari Ludwigstr. 4. 

Raktár L, Mumiliinxtrasu 9. 

Szépsége 
sokkal tovább tart, ha állandóan 

Cierny-féle keleti Rózsatejet használ. Az ára 2 kor. 
A hozzávaló Balisamszappan 60 fillér. 

A Czerny-féle Osan 
a legjobb a fogaknak és a Májnak. 

Osan-szájm l korona W) fillér, Usan-fogpor 90 fillér. — Kipható 
fry*(ryszerUr«kb«D, drogériákban és illaUzertárakban. 

Legdivatosabb karperec 
órával. 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe¬ 
tők készpénz vagy angol rendszerű részletfizetésre is 
Um.ésklp. O Á D/"* A l Á IV l/-\ O "̂zerész ás 
v. szállító O A K V a A J A n í V j O mfiötvösnél 

Budapest, IV., Kigyő-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 
Legszebb k i v i t e l ű eiüstevoeszkSzökgriunmJamunk&Tal együtt 11 f, 
domborművű IBelif) evőeszközök 12 flll., halán, pecaenyés, tésztái tálak 

14 kuátoi arany 110 K 13 f., tálczák, sielenomék, kanyérkoBarak, 14 f., kávés, tcis servicék, Jour 
l* • f bör»rijjal._ tS f talczák, gabonltek, gyamfllesállvánjok, csoportos tálak, jardinierek 16 f. 
Kifliit bőrerijjai 16 f Szabad megtekintés vételkényszer nélkül. Szabott gyári á rak . Képes 
A«el • l* i árjegyzék ingyen és bérmentve. Vidékre választékot készséggel küldök. 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

BUDAPEST. VI. KERÜLET. ÁRÉNA-UT 127. SZÁM. 
Külön ontály 

téglagyári gépek. 
GYÁRT: faHtégla és oscrépsajtókat, téglagyártó és aeyagmegmnnkáló 

Képeket legújabb és legjobban bevált scerkezetekben, :: :: 
Elvállalja anyagvizs¬ 
gálatok kivitelét és 

teljes 

téglagyári telepek 
létesítését. 
dljtmlanul. 

ELSŐRANGÚ 
= REFERENCZIAK. 

23.SZ.1912, (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, JÚNIUS 9, 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek: 

f Egészévre _ 
1 Félévre 
l Negyedévre _ _ 

SO korona. 
10 korona. 
6 korona. 

A <V/íd9króníkd»-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 

határozott viteldíj is csatolandó. 
meg-

:• 

Á R V Í Z R E S I C Z Á N . - AZ ATTILA-UTCZA VÍZ ALATT. 
Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. szám. 

Damsberg R. fölvétele. 




