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r Szépséí 
fi 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 1.5O 

Egy üvegtégely DIANA-krém (csak 
éjjeli használatra) K l .50 

Egy nagy darab DIANA-szappan 
K 1.50 

Egy nagy doboz DIANA-pouder 
szarvasbőrrel együtt (fehér, rózsa 
vagy sárga színben) K 1.50 

Kapható egész Európában agyógy-
tárakban, drogériákban és par¬ 
fümériákban. Aki nem tudja saját 
helyiségében beszerezni, az ren¬ 

delje meg a központból: 

ERÉNYI BÉLA Dií 
ira 

HAT 
és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszóval 
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬ 
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő 
háziszer a «DIANA-SÓSBORSZESZ». Sokan 
utánozzák és hamisítják 

MOST 
ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal biró, 
masszírozásra, dezinficiálásra és borogatásra 
legalkalmasabbDIANASÓSBOESZESZT.Ezért 

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

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

DE EGÉSZ 
biztosan számitok reá. Télen egy bedörzsö-
lós a «DIANA-SÓSBORSZESZBŐL kincset 
ér. Sokan összehasonlítást tettek a többi 
utánzatokkal és a végén mindenki 

pártatlanul 
a «DIANA-SÓSBOESZESZ* mellé szegődött. 
44 fill. üvegekben az egész országban minde-
nutt.kapliaid.Xji 

l m 
"fl ? ' 11 

yázzon jól a hamisítványokra 

Hílíyek, 
Uruk, 

kiknek bármely okból arczu-
kon, kezükön vagy testükön 

pattanásoMpItoM 
egyéb szépséghibák 

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

figyelmébe ajánljuk a valódi 

ERÉNYI 

ICHTIOL-SALieiL-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 

torzító 

bőrhibái és öőrfelhámlásai 
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-lchtiol-
Sal ic i l i ) bárom koronás dobo¬ 

zokban kapható. 

2 4 SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, JÚNIUS 16. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-uteza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér.. 

Előfizetési 
teltételek : 

{Egészévre _ _ 
Félévre 
Negyedévre _ — 

20 korona. 
1O korona. 
5 korona. 

A •Világkrónikát-vál 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

na-gyogyszertára Budapest, Károly-körút 5, 
Postai megrendelések utánvétel 
: : mellett aznap szállíttatnak. : : 

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezettbe a világ minden részéből. 

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

A P A R L A M E N T I V1HA.ROK N A P J A I B Ó L . — HONVÉDEK A KÉPVISELŐHÁZ KAPUJÁBAN. 
Balogh Rudolf fölvetek. 
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KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

A kislány kitipegett, szokása szerint lábiíjj-
hegyen (úgy tanulta Gábrinétól): Miklós ma¬ 
gára maradt . . . A szobája mcst már nem tet¬ 
szett neki olyan kietlennek, mint az imént . . . 
A könyvszekrényhez lépett és válogatni kezdett 
az ő örök igaz barátjai, az emberiség szellem¬ 
óriásainak írásaiban. Oh, azok bizonyára meg¬ 
értenék őt: Shakespeare, Göthe, Carlyle, Kant, 
Eousseau. Megvigasztalnák őt, ha feltámadná¬ 
nak, megmosolyognk, a miért oly tragikusan 
fogja fel az életet s részt vennének megszokott 
bánatában; ők neki, hiába, más nemzetek szü¬ 
lötte, nem lennének idegenek. 

Miklós elmosolyodott. Micsoda rémképeket 
látott az imént. Dehogy is van ő egyedül, mi¬ 
kor a legnagyobbak az ő barátjai . . . 

Kiválasztotta magának Hermann und Do-
rothea-t s visszaült karosszékébe, hogy Göthé-
vel társalogjon. Az este nem is távozott hazul¬ 
ról, Gábriné hideg vacsorát tálalt fel neki, 
Lórika megvetette az ágyát jó puhára, boldog 
volt. Éjfélig olvasott, aztán lefeküdt. 

Eeggel arra ébredt fel, hogy Lórika csak 
igen rángatja a paplanját. 

- Mi baj, kisleány? 
— Jaj, méltóságos úr ! . . . 
— Mi baj ? 

- Nem mertem volna a méltóságos urat fel-
költeni, de Mali néni oda van a csarnokban, a 
Pityu meg azt mondta, hogy nincs ideje várni, 
úgy szökött el, megverik, ha észreveszik. 

— Miféle Pityuról beszélsz, Lórika ? 
- Csak azt mondta, hogy Pityu és hogy a 

méltóságos úr nagyon meg fog neki örülni, egy 
pengő fogja ü ni a markát: úgy mondta. 

Miklós elnevette magát. 
— Hát küldd be a Pityudat. Lórika . . . 
Az emlegetett Pityu belépett a hálószobába 

s báj kicsi, de művelt férfiú létére haptákba 
vágta magát. 

- Kezicscsaukulom, méltóságos uram. 
S mint régi ösmerősre, bizalmasan rávigyor-

gott az ágyban fekvő úrra. 
Annak valami boldog sejtelem varázsában 

szinte elállott a szive verése. Pityu a Bom-
hányi-ház kis inasa volt. 

- Mi jót hoztál, Pityu ? 
- Levelet, istállóm. 
- A méltóságos úrtól? 
- Aligha, — s ravaszul mosolygott a kis 

legény, — ugyan nem kötötték az orromra, 
hogy ki irta, de a szarkaláb betűiből azt orron¬ 
tom, hogy az angolna. 

- Angolna? 
— Igen, a missz, a misszt hijjuk angol¬ 

nának. 
így már meg lehetett Pityut érteni. De miért 

nem adta át mindjárt a levelet? 
Hamarosan kisült, hogy nem ment az olyan 

könnyen. A missz szörnyű titokban és kötött 
marsrutávál küldte Pityut azzal, hogy el ne 
veszítse a levelet s a világon senkinek se szól¬ 
jon, hová viszi, különben elkárhozik. Pityu te¬ 
hát nem akart elkárhozni és biztonság okából 
a czipőjébe a talpa alá rejtette az Írást. Egy¬ 
szóval le kellett vetnie a czipőjét, hogy hozzá 
férhessen a levélhez. 

Miklós úgy el volt fogódva, hogy nevetni sem 
tudott ezen a bohóságon. Megérezte, hogy nem 
a missz irt neki. Eemegő kézzel vette át a leve¬ 
let, s a küldöncz markába nyomván az általa 
előirányzott pengő forintot, kikelt ágyából. 
Először kiküldte Pityut, miután lelkére kötötte 
a titoktartást, aztán magára kapta ruháját. 
Nem akarta a levelet éjjeli alsóruhában elol¬ 
vasni, így tisztelte meg az íróját. Biztosra 
Tette, hogy az ő Oszikéje irt neki. 

Feltépte a borítékot és elolvasta a levelet. 
• Kedves Miklós. 
Az apa beszédjéből megtudtam, hogy meg¬ 

rágalmazták rósz emberek. Maga alig szól 
hozzám a csütörtöki zsurokon, így hát ezen 
az úton, a jó missz nehezen kivívott bele¬ 
egyezésével tudatom magával, hogy bármi 

csapás érje is ezen a világon, én együtt ér¬ 
zek magával, várok bármeddig, a titoktar¬ 
tást nem töröm meg s örökké hű^maradok 
magához. Oszikéje.» 

U. i. De bízzon ám maga is bennem. S ne 
adjon a látszatra semmit. És beszéljen velem 
csütörtökön a zsuron. Fontos közleni vájom 
van. Őszi. 
Várok ! Bármeddig várok ! 
Miklós kitárta karját, mintha keblére akarta 

volna ölelni az egész világot, a melyet úgy 
megvetett még tegnap s most annyira szere¬ 
tett. Tehát hű maradt hozzá az édes, a drága 
nő. S ő oly nyomorult volt, hogy a látszat 
után ítélt. Hogy is sérthette meg a nemes te¬ 
remtést, ha csak gondolatban is, a gyanakodá-
sával . . . Most már nem fog tovább bujkálni, 
vagyonos ember, semmi akadálya, hogy a 
gyászév letelte után (egy évig akarta gyászolni 
a nénjét) oltár elé vezesse a párját . . . Csáb-
rágh ? . . . Igaz is, mi lesz Csábrághgal ? Le¬ 
mondott a leányról? Megkérte? Kosarat ka¬ 
pott? . . . Vagy ragaszkodik hozzá, küzdeni fog 
érte ezentúl is ? Persze lemondana róla, ha 
tudná, hogy a leányka őt szereti . . . Vagy 
nem?. . . Hiszen majd megtudja. Most már 
nyíltan beszélhet vele. Független ember, a nyil¬ 
vánosság nem árthat neki többet, mint a meny¬ 
nyit ártott; a herczegnő sem. Amaz elérte czél-
ját, lelökte a közszereplés magaslatáról, ez még 
nem fejezte be ugyan a művét, de mit tehet 
ellene! Ártalmatlanná van téve a spadasszinje 
is. Az csak mégsem lehetséges, hogy a szenve-
delmes asszony az életére törjön. Vagy egy ártat¬ 
lan leány ellen fordítsa tőre élét! . . . Ah, nem 
ijed meg a fenyegető árnyaktól: megkéri az 
Erzsiké kezét. Csütörtökön Béltekyéknél be¬ 
jelenti neki a szándékát, még aznap beszél 
Csábrághgal s másnap a leány szüleivel, így 
kell cselekednie. 

Alig győzte Miklós a döntő napot bevárni. 
Gyönyörteljes izgalmában szinte megfeledke¬ 
zett a sajtóperéről is . . . 

A zsúr napján ő volt az első, a ki belépett 
Béltekyék szalonjába. A nagyműveltségű s ké¬ 
nyes öreg dáma még jobban kitüntette, mint 
máskor, mintha tudtára akarta volna adni, 
hogy a róla táplált véleményében semmiféle 
rágalom nem ingathatja meg. Egy szóval sem 
említette a paskvillt, de czélzásokat tett reá. 
(Ah, kedves Zádor, beh gonoszak az embe¬ 
rek! . . . Mily kevesen vagyunk, a kik méltók 
vagyunk egymáshoz, a kik minden orvtáma¬ 
dásnak felette állunk!) 

A nagy dáma kiválasztott vendégei is ép úgy 
ünnepelték benne a fölényes, nemes bniátot, 
mint mindig. A paskvill megbuktatta Zádurt a 
politikust, de Zádorhoz az emberhez hozza 
nem férhetett . . . 

Megtelt a szalon, de Eomhányick még min¬ 
dig nem jöttek. Miklós tűkön ült, de türelmet¬ 
lenségét nem árulta el. Elemében volt ebben 
az előkelő társaságban, itt tudott uralkodni 
magán a legszorongatottabb lelki állapotá¬ 
ban is. 

Elsőnek jött és utolsónak távozott, Miklós a 
zsúrról, de Eomhányi Erzsébettel nem talál¬ 
kozott. Eomhányiék nem jöttek el. A háziasz-
szony szóvá is tette elmaradásukat. Senki sem 
tudott róluk semmit. De elmaradt Csábrágh is, 
a ki eddig ugyancsak elmaradhatlan látogatója 
volt a Bélteky-zsúroknak . . . A mamák keresni 
kezdték a két abszenczia közötti összefüggést. 
Miklós is elhatározta, hogy a zsúr után azon¬ 
nal megkeresi barátját s tisztázza vele szive 
ügyét. . . 

A kaszinóban nem találta. . . Palotájára haj¬ 
tatott. 

- A méltóságos gróf úr Csábrághvárra uta¬ 
zott, — jelentette a medvebundás portás a ko¬ 
csiból kiszálló Miklósnak . . . 

Ez erre elbocsájtotta a bérkocsit s vissza¬ 
sétált a kaszinóba. A metsző márczius eleji 
szél átfújt a ruháján, de felhevült testét nem 

hűtötte le. Szinte izzott az agya. Utóbbi idő¬ 
ben annyi csapás érte, hogy már nem is tudott 
jót remélleni. Valami katasztrófától tartott. 
A leányka levélben irta meg neki, hogy fontos 
közleni valója van vele s nem jött el a renclez-
vousra. Ennek csak nagy oka lehetett. Mi váj¬ 
jon? És még Csábrágh is elutazott, hogy ne / 
oszlathassa el a lelkére nehezedő kínos ho¬ 
mályt. Mit volt mit tenni: hazagyalogolt Mik¬ 
lós. Másnap reggel egy express sürgönyt me¬ 
nesztett Csábrághvárra nyitottan. Két óra múlva 
megérkezett rá a válasz. 

«Gróf úr ismeretlen helyre elutazott. 
Várnagy.» 

Miklós a reggelinél ült, de nem nyúlt hozzá. 
Már most mitévő legyen? Eendbeszedte ruhá¬ 
zatát s a Eomhányiék lakása elé hajtatott. 
Csak a házmesterrel akart beszélni. Megtudta 
tőle, a mit már eddig is sejtett: Eomhányiék 
is hazautaztak. 

Most már nyilvánvalónak tetszett Miklósnak 
is, hogy a két utazás között összefüggésnek 
kell lennie. Hogy tudjon meg valami bizonyo¬ 
sat? Eomhányba utazzék hivatlanul? . . . Nem, 
ez ellenkeznék minden tisztes konvenczióval s 
azonkívül kínos helyzetbe hozhatná Erzsikét. 
Bíznia kell a szerelmesében, nem szabad a lát¬ 
szatra adnia, mint eddig: u leányka is erre 
kérte levelében . . . Igen, de mit takarhat a lát¬ 
szat? Miféle titkot, miféle tragédiát? 

A bizonytalanság kínja kiült a most már 
mindenben sötétet látó férfi arczára. Kihajta¬ 
tott a Városligetbe, hogy megfürössze a csípős 
levegőben izzó homlokát. Mire hazaérkezett, 
tisztába jött magával. Várnia kell. Erzsiké irt 
neki, irni fog, ha szükségét látja, másodszor is. 

S várt Miklós. Várt az Erzsiké levelére két 
napig, háromig, nyolczig. Nem jött. Aztán me¬ 
gint várt, kérdezősködött Csábrágh után, köz¬ 
ben a sajtópere iránt is érdeklődött, a melynek 
a tárgyalási határidejétől már csak egy hét vá¬ 
lasztotta el és újra csak várt. Megint két na¬ 
pig, háromig, nyolczig. A levél csak nem jött 
Erzsikétől, a várvavárt, megszabadító levél, az 
esküdtszéki tárgyalás azonban befejeztetett. 
Tizenkeltő közül tíz újmagyar ült az esküdt¬ 
széken, a per politikai per volt: Miklós elbu¬ 
kott. Nem kapott elégtételt. Bakk Manó és Hu¬ 
nyadi Jákó urakat felmentette a politikusok 
igazmondása a rágalmazás vádja alól. Óriási 
szenzáczió. A Bary Pali kocsijából kifogta a, 
nép, az istenadta nép a lovakat. A sajtó üvöl¬ 
tött. Azt üvöltötte, hogy ez az ő diadala. 

A snjtóterror ezek után tetszése szerint tom¬ 
bolhatott: szabad polgárok birótestülete ki¬ 
mondta rá, hogy neki minden szabad Magyar¬ 
országon, keresztülgázolhat nemcsak az intéz¬ 
ményeken, de élő embereken is. Hazudhatik, 
lophat, rabolhat. Czéljaihoz formálhatja az 
igazságot, elveheti a becsületes ember becsü¬ 
letét, betörhet a családi és magánélet legtitko¬ 
sabb, legszentebb rejtekeibe. 

. . . És a levélke csak nem jött. És Csábrágh 
nem hallatott magáról. És most már csak¬ 
ugyan idegen volt Zádor Miklós, a honalapító 
Tas ivadéka a lakásában, idegen volt> azon a 
földön, a melyet őse hódított. Egyedül állott, 
mint kiáltófa az útszélen, a melyet kifordíthat 
az anyaföldből az első vihar. Azaz hogy két 
támogatója volt mégis, de micsoda támoga¬ 
tók . . . Maga is korhadt fa az egyik, tépett 
koronájú, meghurczolt tölgy szilánkja: Bo-
donyi; a másik árva hajnalka, gyönge folyon¬ 
dár, maga is támaszra szoruló : Lórika, a kis 
koldusleány . . . 

. . . A herczegnő ime megtette a félutat czélja 
felé; lesújtotta a férfit, a kit szeretett s a ki 
nem akarta őt szeretni. Vájjon föltételezhető-e 
róla, hogy megállott a fele úton ? . . . 

Miklós az esküdtszcki ítéletet követő harma¬ 
dik napon levelet kapott tőle. 

"Cher Nicolas! Bruxellesben lakom az 
avenue de Paris 73. szám alatt. Ha valami 

közölni valója van, ide irjon, 
vagy még szebb lenne, ha ide 
jönne. Az ön hű Maudja.o 
Miklóst szinte hidegen hagyta 

a távoli vészmadár megszólalása. 
Mi történhetik még vele olyas, a 
mi veszteséget jelent? Összegyűrte 
a nagy intrika levelét s a papír¬ 
kosárba dobta.Azonban nem hagyta 
válasz nélkül. 

«Madame! 
Kegyednek bevált a jóslata. 

Ügynöke, Langer Viktor úr min¬ 
dent elkövetett, hogy beváljon, 
bár utolért volna a sorsom nél¬ 
küle is. 

"Madame, kegyed jól számí¬ 
tott odáig, hogy engem lehetet¬ 
lenné lehet tenni a hazám¬ 
ban, — bár társadalmi állásom 
nem ingott meg, úgy érzem itt 
magamat, mint a kinek keresz¬ 
tet kell a hátán viselnie, — de 
azontúl azután, biztosíthatom, 
hogy hamis a kalkulusa. Hogy 
gondolhatja ön, hogy egy olyan 
férfi, mint ón, a kit a kiállott 
szenvedések csak még maga¬ 
sabbra emeltek a lelki régiók¬ 
ban, valaha is leszállhasson a 
szférák világából oda, a hova 
kegyed sülyedt! 

"Madame, megbocsátok ön¬ 
nek s inkább szánalomból, mint 
indulatból figyelmeztetem önt, 
hogy ne számítson reám. Ke¬ 
gyed vesztemre tört, de azért 
megérdemli a szánalmat, mert 
szeretett. Bocsásson meg, hogy 
érzelmeit nem tudtam viszo¬ 
nozni. Isten legyen önnel, szi¬ 
vemből kívánom. Z. Miklós.» 
. . . Egy pár napig még eltöp¬ 

rengett Miklós, a nélkül, hogy ha¬ 
tározatra tudott volna jövendő ter¬ 
veit illetőleg vergődni. Kerülte a 
kaszinót, az embereket. Nem ha¬ 
ragudott rájuk, csak unta, szánta 
őket. Hovatovább azonban mind 
tűrhetetlenebbnek érezte a hely¬ 
zetét. Szégyellte is magát. Bántotta, hogy meg¬ 
indíttatta a sajtópört politikai hóhérjai ellen. 
Miért is nem hallgatott Csábrághra ! Ezt a 
kudarczot legalább kikerülhette volna. Csizmája 
sarkával kellett volna a rágalmat agyontapos¬ 
nia, Magyarország nem az elvi harczok ha¬ 
zája, itt a nagy csatákat nem a nagy férfiak, 
csak a nagy bolondok vívják végig. 

Egyszerre valami hirtelen jött kínos nyug¬ 
hatatlanság vett erőt Miklóson. Egy egész éj¬ 
jelt álmatlanul töltött. Gondolkozott és irt. 
Eeggelve tisztába jött magával. Határozott. 
Mindenekelőtt magához kérette Bodonyit. . . 

- Kedves barátom, — szólt hozzá ünnepie-
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seu, — egyedüli hűséges emberem, a ki még 
megmaradt nekem ezen a földön: én innen el-
mt-gyek; nem bírom ezt a levegőt, az emberek 
idegessé tesznek, csupa földhözragadtság, csupa 
sár mindenütt, itt'rúttá válik a szép is, bűnné 
az erény is, haszontalansággá a hasznos is. Jer 
velem! Eleget szenvedtél te is, ez a Hima a te 
torkodat is fojtogatja. Keressünk szebb, boldo¬ 
gabb hazát. Bárhol megélünk ezen a világon, 
csak itt a saját hazánkban nincs helyünk. 
Ököllel csapnak a fejünkre, mert egy fejjel maga¬ 
sabbak vagyunk, mint a többiek. Jer velem. 

Bodonyi elképedve hallgatta barátja szavait. 
Haragvillámok czikkázlak a szemében. 

- Pogány beszéd ez! - - fa¬ 
kadt ki. 

Eleinte löbb szót nem talált a 
Miklós javaslatának visszaverésére. 
Leült, mint a ki igen ki van me¬ 
rülve s rákönyökölvén a térdére, te¬ 
nyerébe hajtotta széles turáni fejét. 

— Borzasztó az, folytatta 
aztán, - hogy olyan emberek, 
mint te, ilyesmire még csak gon¬ 
dolhatnak is . . . Hát nem érzed 
ki szándékodból a bűnt? Magyar 
nnya szült tégedet? A szocziális-
lákkal tartasz: a hol a jólét, ott 
a haza? Ezt tanultad őseidtől? 

Megrázta fejét, mint a beteg 
oroszlán, melléből tagolatlan hang 
tört ki. Miklóst — annyira el volt 
fásulva — nem hatotta meg. 

Őseimtől — válaszolt ez 
barátjának — azt tanultam, hogy 
meg kell halni a hazáért, azt nem, 
hogy élni kell érte akkor is, ha 
életemmel nem használok neki. 
Én tépett rongy vagyok itt, a sze¬ 
métdombra dobtak, azt szaporítom 
csupán. Hololt ember akarok lenni 
e az is leszek, mert remélem, egy 
becsületes országban megtalálom 
magamat. Bármit beszélsz is, -
végezte szavait, belevágva a leve¬ 
gőbe, - - én megyek. A hazának 
itt hagyom a földemet, az egy ré¬ 
sze a hazának, nem az enyém, de 
a boldogítását, miután én képte¬ 
len vagyok rá, másra hagyom. 

Bodonyi nem birta tovább az 
ülést, felállott. Indulatban fogant 
szavai fojtogatták a torkát, reked¬ 
ten beszélt: 

v^.* - És ha éhen kell halnom, bél-
/ poklos koldus módjára az árok 

partján - és ha becsületemtől 
megfosztottan, kivető gonosztevő¬ 
ként kell végigkóborolnom az or¬ 
szágot, — és ha rámszakad itt az 
ég boltozata, holott hét menyor¬ 
szággal kecsegtetnek másutt: én 
itt maradok. - Neki dördült a 
hangja : — Itt maradok egyszerűen 

azért, mert szent ez a föld nekem, mert keresz¬ 
tények imájával dicsérem Istenemet, mert ma¬ 
gyarnak születtem s meghalni is magyarnak 
akarok. A te nénéd, — kiabált rá barátjára, — 
a thüringiai bárók nemes ivadéka, külömb ma¬ 
gyar volt náladnál, holott bátyád halála óta 
egyedül állott a földön, a melyet az ő szemében 
az ura teteme szentelt fel, a szavát is alig ér¬ 
tették meg ilt — te pedig, a kinek nem egy, 
de száz véred vére pihen e földben, odébb 
akarsz állani, mert nem vagy megelégedve a 
terméssel, a mely az ősök hantjain kikelt Tu¬ 
dod, mi ez? — kiabálta harsányan. — Tudod, 
ki vagy? Mi vagy? (Vágó következik.) 

GRÓF KÁROLYI MIHÁLY. JUSTH GYULA. KOVÁCS GYULA. 

A LEGTÖBBET EMLEGETETT HÁROM ELLENZÉKI KÉPVISELŐ. - Jelfy Gyula fölvételei. 



480 VASÁENAPI ÚJSÁG. 24. SZÍM. 1912. 59. évroLYAM. 24. SZÍM. 1912. 59. ÉVFOLYAM. VASÁENAPI ÚJSÁG. 481 

t . . -

1. Tisza István munkapárti képviselőkkel az Országházhoz érkezik. — 2. Gróf Karolyi Mihály és gróf Károlyi József. — 3. Csendőrök az «Országház» kávéház 
elé indulnak. — 4. Molnár apát — 5, Csoportosulás az «Országház» kávéház előtt. — 6. Polonyi Géza és Eitnsr Zsigmond. 

A P A R L A M E N T I VIHAROK NAPJAIBÓL. - Balogh Rudolf folvétele 

th Gvula távozik az országházból. — 2. A. kizárt képviselők. — 3. Csendőrök az országház lépcsőjén újságot olvasgatnak. — 4. Utczai őrjárat két csendőr 
egy rendőrrel. — 5. Huszárönkéntesek az országház kapujában. — 6. A közönség megrohan egy rikkancsot. 

A P A R L A M E N T I VIHAROK N A P J A I B Ó L . 



482 VASÁBNAPI ÚJSÁG. SZÍM. 1915. 59 . ÉVFOLYAM. 
24 SZÁM. 1912. 59. KTFOLYAÜ. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 4-83 

ZONGORASZO. 
ELBESZÉLÉS. IRTA LENGYEL GÉZA. 

Egy mély bugás, aztán néhány csörömpölő 
hang, rövid szünet után ismét zúgó szélvész 
és Beregi végérvényesen felébredt. A villanyos 
lámpát meggyujtotta az éjjeli szekrényen és 
dühösen, keserűen, káromkodva nyúlt egy 
könyv után. Tudta, hogy alvásról többé be¬ 
szélni se lehet. Fölötte, a második emeleten 
ismét belécsapott a zongorába a sötét tekin¬ 
tetű művész és mennydörgőit és csörömpölt, 
fuvolázott és trillázott kérlelhetetlenül. Tizen¬ 
egy óra elmúlt. A művész számára ez volt az 
ihlet órája. Megvárta, míg a békés polgár¬ 
emberek gyanútlanul lefekszenek, átadják ma¬ 
gukat a teljes nyugalomnak és első szender-
gésükből költötte fel őket kajánul, gonosz szá¬ 
mítással. Első sorban Beregi Pétert, a mun¬ 
kás és ambicziózus fiatal ügyvédet, a kinek 
úgyszólván a zongora alatt volt az ágya. A 
zongorás második emeleti szomszédainak talán 
még több okuk lett volna a panaszkodásra. 
A szomszéd családnak volt egy húsz éves, 
csinos, friss lánya, Ilka kisasszony, a kinek 
alig volt egyéb rósz tulajdonsága, mint hogy 
a zongorázást következetesen összetévesztette 
a zeneművészettel. Ilka éjjelenként elandalodva 
hallgatta a ropogó indulókat, a fantasztikus 
opera-részleteket, a magasabb és az alacso¬ 
nyabb zene különféle válfajait. A hangözön 
bizonyos idő múlva álomba ringatta és reggel 
bizonyos gyengédséggel nézett a folyosón el¬ 
vonuló Novak Sándorra - - így hívták a mű¬ 
vészt — a kit a sors, sajnos, arra kényszerí-
tett, hogy hivatalba járással keresse meg ke¬ 
nyerét és csak délután, meg éjjelenként élhes¬ 
sen művészetének. Ezzel a művészettel azon¬ 
ban, Beregi szerint legalább, nem élt, hanem 
visszaélt. Az ügyvéd, nyaralás közben meg¬ 
ismerkedett Ilka családjával és azóta sűrűn 
ellátogatott hozzájuk. Tetszett neki a vidám, 
okos leány, őt is szívesen fogadták és bizo¬ 
nyosra lehetett venni, hogy ebből az ismeret¬ 
ségből a milyen józan, olyan szerencsés, nyu¬ 
godt, harmonikus házasság lesz, nem nagy 
szenvedélylyel, de annál tartósabb meleggel. 
A döntés küszöbén egyetlen akadálylyal talál¬ 
kozott Péter: a zongorással. Talán egy pilla¬ 
natig se vette volna komolyan, hogy Ilka bi¬ 
zonyos melegséggel nyilatkozik róla és olykor 
egy-egy pillantással is megajándékozza, holott 
személyesen nem is ismeri. Némi szentimen¬ 
tális hajlandóságot a legjózanabb fiatal lány¬ 
tól se lehet rósz néven venni. Beregi azon¬ 
ban jobb ügyhöz méltó buzgalommal gyűlölte 
a művészt, éjszakái megrontóját, ez a gyűlö¬ 
let homályosította el ítéletét, ezért vette ko¬ 
molyabban a jelentéktelen férliú személyét. 
Nem is sejtette Novak, miközben hosszú sö-
rényét felborzolva talán az illetékeket rótta 
ki, hogy az egymásnak szánt, egymáshoz való 
fiatalok között állandó vita tárgya. Beregi gyű¬ 
lölete természetesen kiterjedt a zongorára is 
és ez fájt Ilkának, a ki maga is játszott. 

- A zongora nem hangszer — magyarázta 
Beregi az abszolút zenei analfabéta konoksá-
gával - - hanem egy mesterséges csörömpölő 
szerszám. Közvetlen, igazi hangokat nem tud 
kiadni, a mit rajta elkövetnek, az tiszta lárma. 

Ilka sértődötten utasította vissza a rágal¬ 
makat és bosszúból kijelentette, hogy Novak 
feltetlenül elsőrangú művész, a kire nagy 
jövő vár. 

- Igen, — felelte mélységes lenézéssel Be¬ 
regi - - nagy jövő, valahol az egyenes adók, 
vagy vízdíjak terén. 

Beregi sötéten hallgatott. Ez a Novak most 
már az életet is kezdi megbolygatni, holott ed¬ 
dig csak az éjjeleit keserítette. Holott ez a 
«csak» is épen elegendő voh. Esténként már 
alig mert lefeküdni. Lélekzetét elfojtva figyelt 
minden neszre és a leghalkabb zongora-akkor¬ 
dokra is kétségbeesetten ütötte fel a fejét. Az 
idegeire ment ez az éjjeli muzsika, nem bírta 
elviselni, nem tudott hozzászokni. Házmester¬ 
nél, háziúrnál természetesen hiába járt. Novak 
jó és régi lakó volt, a kinek ezt a kis hibá¬ 
ját szívesen eltűrték. A házmester egyszer tel¬ 

jes szemtelenseggel kijelentette, hogy ő ked¬ 
veli a zenét. Úgyse alszik éjjel, a kapunyitás 
miatt. Nem volt más hátra, mint az elköltö¬ 
zés. Az elköltözés azonban elszakította volna 
Ilkától, pedig úgy tervezte ki, hogy még a 
házasság után is ottmaradnak egy ideig, a míg 
elég nagy lesz számukra a lakás és az iroda. 

Néha szünet állott be a zenében. Talán bá¬ 
nata volt Nováknak, vagy nagyon kimerítet¬ 
ték az illetékek. Néhány nap, legfeljebb egy 
hét múlva azonban újra kezdődött, többnyire 
még vehemensebben, mint azelőtt. Olykor ven¬ 
dég-muzsikusok állítottak be Beregi feje fölé. 
Az egyik gordonkát hozott, a másik brácsát, 
a harmadik hegedűt és dolgoztak szorgalma¬ 
san éjfél utánig. A melódiából alig hallatszott 
le valami, de annál inkább a kiséret, az ál¬ 
mot rabló zümmögés, bugás, nyögés, csoröm-
pölés. 

- Nagyszerű zene volt az éjjel - - jelen¬ 
tette egy ilyen muzsikális orgia után Ilka. 

Beregi, keserűségében, szótlanul hallgatta és 
olykor már arra gondolt, hogy egyszerűen fel-
fricskázza éjjeli nyugalma megrablóját. A lép¬ 
csőházban, a kapu alatt lehetőleg elkerülte. 
Egyszerűen vészesnek találta a nagyhajú, kó-
czos bajúszú, karikás szemű embert, a ki talán 
nem is tudott róla, mennyi bajt okozott egy 
felebarátjának. 

Vigasztalásul az aktáiba temetkezett, szor¬ 
galmas volt, néha még éjjel is dolgozott -
muzsikaszó mellett - - és az irodája nagysze¬ 
rűen fellendült. Az egyik minisztériumban volt 
egy délelőtt dolga. Egy nagy, ócska épület¬ 
ben, a mely dohos, sötét, apró szobákkal teli. 
Beregi az egyik államtitkárt kereste, előkelő 
és gazdag urat, a kinek komplikált örökségi 
ügyét bonyolította le simán, gyorsan és most 
maga akarta megvinni neki a jó hírt, hogy 
minden, végleg rendben van. Beregi nem volt 
járatos az előszobák birodalmában. Az egyik 
szűk folyóson ismerős alakot pillantott meg. 
Novak .volt, a zongoraművész, ezúttal azonban 
sivár polgári minőségében, rongyos, tintafoltos 
dolgozó kabátban, egy csomó aktát czipelve a 
hóna alatt. Beregi elmosolyodott. A művész 
most sem félelmesnek, sem gyűlöletesnek nem 
tátszott. Elment mellette, megtalálta az állam-
litkár szobáját és csakhamar bejutott hozzá,. 
A jó hírtől a hivatalos redőkbe szedett, mél¬ 
tóságteljes arcz csakhamar felderűit. Boldogan 
szorongatta a nagyúr a kis ügyvéd kezeit. Ki¬ 
jelentette, hogy mindig hálás lesz és legjob¬ 
ban szeretne most rögtön segítségére lenni 
Bereginek, mert érzi, hogy puszta honorárium¬ 
mal nem lehet megfizetni szolgálatait. Beregi 
szerényen vissza akarta utasítani a finom czél-
zásokat, a mikor hirtelen eszébe jutott, hogy 
a folyosón Novákot látta és hogy az otthon 
oly kíméletlen muzsikusnak itt feltétlen ura, 
parancsolója az államtitkár. 

- Talán azt kérném tőle, hogy tiltsa el a 
zongorától — gondolta. Mindjárt ki is nevette 
persze magában a furcsa ötletet, a következő 
perczben azonban csaknem hangosan kacza-
gott, olyan nagyszerű megoldásra talált. 

Ünnepélyes, alázatos arczczal mondotta: 
- Megvallom, méltóságos uram, volna ne¬ 

kem egy kérésem. Nem nagy dolog és teljesen 
méltóságodtól függ. Egy áthelyezésről van szó... 

- Áthelyezés - mondotta a nagyúr és 
kissé elkomorodott az előbb még oly vidám 
arcza - - őszintén szólva, a milyen kis dolog¬ 
nak látszik, ép olyan nehéz. Tudja, mindenki 
Budapestre akar jönni. 

- Ép az ellenkezőről van szó, méltóságos 
uram. Különben nem is bátorkodtam volna... 

Az államtitkár vidáman vágott a szavába. 
Megvan. Már teljesítettem. Ha akar, hol¬ 

nap utazhat. 
- Igen, méltóságos uram, a dolog sürgős. 

Az illető különben Novak Sándor, nagyon de¬ 
rék, szorgalmas hivatalnok. 

— Csak úgy kíváncsiságból kérdezem, mert 

a dolog szokatlan: aztán miért akar vidékre 
menni ? 

— Egészségi okok. Hegyi levegőt ajánlottak 
neki az orvosok. Csak minél messzebb a fő¬ 
várostól, lehetőleg Erdélybe, egyszerű, csendes 
helyre. 

— Nyugodt lehet barátom. Hivatalból, a 
szolgálat érdekében helyeztetem át. Még ma 
intézkedni fogok. 

Beregi sűrű hajlangások között távozott. Az 
utczán fütyülni kezdett örömében és bizony 
tánczolni, dalolni lett volna kedve. A követ¬ 
kező estéken néma csend volt, nem szólt a 
zongora. 

- A művész pakol - - gondolta Beregi és 
nagyokat aludt. 

Egy hét múlva dúlt arczú, sápadt ember 
kopogtatott be hozzá: Novak volt. 

- Bocsásson meg, mondotta a bemutatko¬ 
zás után - - hiszen látásból ismerjük is egy¬ 
mást - - de az Ön segítségére van szükségem. 
Engem borzasztó katasztrófa ért. Áthelyeztek 
Csikmegyébe, valami rettenetes eldugott helyre. 
Rohantam az államtitkárhoz: elutazott sza¬ 
badságra. Azt mondották, hogy elutazása előtt 
egyedül ezt az egy aktát intéztette el, az én 
áthelyezésemet. Kétségbe voltam esve. Nagy 
nehezen kaptam két heti szabadságot ügyeim 
rendezésére. Szaladgáltam mindenfelé és köz¬ 
ben hallottam, hogy Ön bizalmas viszonyban 
van az államtitkár úrral, ügyvédje, sőt barátja. 
Nagyon kérem, segítsen rajtam. Hiszen Ön 
tudja, hogy művész vagyok, hogy mennyi lel¬ 
kesedéssel csüggök a zenén. Én tönkre men¬ 
nék ott az Isten háta mögött. Tegye meg, mint 
szomszédjának, mint egy félreismert embernek, 
mint művésznek: eszközölje ki, hogy vissza¬ 
helyezzenek Budapestre. 

Beregi ünnepélyesen, leereszkedően válaszolt: 
- Majd meglátom, hogy mit tehetek. De 

nem biztathatom semmivel. Ez nem kis dolog, 
hiszen a mai világban mindenki Budapestre 
akar jönni . . . 

FURCSA ESTI GONDOLATOK. 
Jó volna már halva látni! 
Ártatlan, néma halottnak. 
Beszórni ibolyával, 
Beharmatozni könnyel! 

Képe, mely torzul folyvást, -
Bongyoltan halványlik 
Szivem vakult tükrében, -
Rögződne régi színekkel. 

Nem jönne senki hozzám, 
Ki kezet fogott vele aznap. 
Nem hiresztelnék hirmondók: 
Ezzel is, azzal is látták. -

Én is mind egyedül járnék, -
8 gondolnám dacz nélkül, pihenten : 
Mért is lett volna jobb hozzám, 
Eltemnek többje volt ő így. 

- Az útja már ferdére fordult, 
Rossz planéta alatt járt épen ; 
A mikor sorsomba tévedt 
S nem kérdve: «Szabad?» benyitott. -

De ennek már vége, vége ! 
Itt rossz órában láttuk meg egymást. 

- Tán mához százezer évre 
Illőbben találkozunk. -

így búcsúznám. Béke, béke ! 
Megáldanám halottam, 
Beszentelném szelídült könnyel, 
Betakarnám ibolya-gyászszal; 

És szabadulnék végre ! 
És szabadulnék végre ! 

MRCSKHZENH RZ ÜLÉSTEREMBEN 

TI?>XRT NEM 
SZÓHOZ. 

i/í€Mfr/SÍil^tf 

RENDŐRI KHRHHTHLOMMHU ELTRVOUTJBK 

Ka/fka Margit. A PARLAMENTI VIHAROK NAPJAIBÓL. - Homicskó rajzai. 
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ber am

a régi közm
ondás 

nem
ben 

m
ókázott, inkább a szobaleány tipu-

igazságát, hogy a fegyverek 
zajában elném

ul- 
sának 

m
ódjára, a m

i nem
 ellenkezik a darab 

nak a°m
iizsák. 

M
ég 

az 
em

lékezet is elzárkó- 
szellem

ével, csak 
nem

 
oly győzedelm

es tónus. 
zik 

előlük. 
K

i 
em

lékezik 
m

ég 
a 

vígjáték- 
D

e 
egységes 

és 
kedves volt. —

 Bctdó A
ntal, 

cziklusra? 
V

olt, 
nincs. 

Elfelejtettük. 
M

inden 
az olasz irodalom

 
alapos ism

erője, m
int con-

em
ber lelkét tépi az a politikai háború, m

ely 
ferencier, nagyon 

alkalm
as m

ódon 
bevezetett 

köztünk dúl. M
ég a pártonkivüliség se használ 

bennünket 
a 

korba, 
az 

iró 
egyéniségébe, 

a 
ilyenkor, m

ert pártállást 
tán 

nem
 kell vállal- 

vígjáték hangjába. 
A

z egész est igen 
sikerült 

nom
, de a küzdő ellenfelek közül választanom

 
volt. 

kell, 
hogy 

m
elyikhez állok. 

A
zonban persze 

A
 cziklus 

befejezője 
C

siky 
G

ergely, 
kinek 

nem
 itt és m

ost D
e jól esik 

legalább 
annyit 

B
uborékok czím

ü vígjátéka nem
 nagyon hosszú 

m
ondani, hogy nem

 beszélünk erről a rettene- 
pihenés 

után 
föltám

adt. 
A

 
közönséget 

kissé 
tes és áldatlan háborúról. 

m
eglepte 

a 
darab, 

m
ely a m

ost gyakran ját-
M

ily m
ás világba vezet bennünket G

oldoni 
szőtt Rang és m

'd-dal 
(Szigeti József) m

oti-
vigjátéka! 

A
z em

bereknek akkor úgy látszik 
vum

okban és 
alakokban 

veszedelm
esen m

eg-
sem

m
i, de épenséggel sem

m
i dolguk nem

 volt 
egyezik. A

 veszedelem
 C

sikyt 
fenyegeti, kinek 

a világon. 
N

em
 

a hatalom
ért, vagy m

ondjuk 
darabja 

nyilván 
utánzata 

a Szigetiének. 0 
is 

szebben: a hazáért küzdenek a drám
a alakjai, 

oly családot m
utat be, m

elyet az asszony fény-
Forlipopoli 

m
árki és d'A

lbaviva 
gróf, hanem

 
űzése és nagyravágyása 

a bukás szélére sodor 
a 

szép 
fogadósnéért, a M

irandolináért, 
a 

kit 
és egy régi barát (Szigetinél rokon) nagylelkü-

a 
gazdag 

gróf 
elhalm

oz ajándékaival, m
ig a 

sége végül m
egm

ent. 
Szigetinél 

a m
entő 

pár: 
szegény, de büszke m

árki öntudatának  kincsei- 
parasztsorban 

élő férj és feleség; C
sikynél apa 

vei 
iparkodik 

szivére 
hatni. D

e a szép foga- 
és 

fiú; 
ott a m

entő a női jóság, 
itt 

a vidéki 
dósné csak elfogadja a gróf ajándékait, a nél- 

em
ber 

naivsága 
és 

a 
fiú 

szerelm
e. 

Szigeti 
kül, hogy 

bárm
ivel 

is 
viszonozná, 

a 
büszke 

m
entő 

akcziója 
szebb, 

kedvesebb 
és m

inden 
m

árki leereszkedő nyájasságát pedig csak iró- 
sablonossága 

m
ellett is igazabb. V

iszont C
siky-

nikús m
osolygással 

fogadja 
és egyébként érzé- 

ben 
nagyszerű 

a 
tékozló 

asszony 
rajza. A

z 
ketlen iránta. M

iért? Erényből? 
A

 szép foga- 
em

ber 
érzi, az az asszony 

végzetszerű kény-
dósnét  

főleg az izgatja, hogy a m
ogorva E

ipa- 
szerűséggel olyan a m

ilyen. 
H

a csak ő igazi-
fratta m

int 
elvi 

nőgyűlölő 
sem

m
it 

sem
 akar 

tana 
a 

cselekm
ényt, a darab tragikusan vég-

róla 
tudni; 

ezt 
az 

em
bert 

okvetetlenül m
eg 

ződnék. C
siky 

a 
keserűbb és m

élyebben látó 
kell 

hódítani. 
M

eg is hódítja. 
M

ikor a Eipa- 
em

ber, Szigeti a parasztos 
em

ber 
rajzában a 

fratta teljesen 
m

egpuhult, a 
bájos, 

kaczér és 
nagyobb 

m
űvész. 

C
siky a m

odern 
élet voná-

fölötte 
okos 

M
irandolina 

a 
három

 
udvarló 

sait is értékesíti; 
a tékozló nő egyik fia kép

közül a negyediket 
választja, a pinczért, 

a ki 
viselő, 

de 
igen 

együgyű, 
roppant 

korrekt, 
nőül 

veszi és segítségére lesz az üzlet vitelé- 
szabóelegancziáju; 

tuczatszám
ra futkosnak az 

ben.  Eddig volt, jó volt, vége van. 
utczán, ha 

nem
 is épen 

m
int képviselők; az 

Ebben igazán nincs forradalm
i hang, sem

m
i, 

em
ber 

m
egnevezhetné 

a 
boltot, a hol 

nyak-
csak 

jó 
kedv, 

de 
az 

bőven. 
G

oldoni nem
 a 

kendőiket, m
ellényeiket s divatfelöltőiket vásá-

bányák 
m

élyéből 
hozza föl anyagait, m

otivu- 
rolják. M

ind nagy 
angolok, term

észetesen. A
z 

m
ait, ötleteit, inkább az utczán 

találja, 
de az 

osztálytanácsost 
is 

ism
erjük, a kit nem

 lehet 
a 

nevezetes, hogy 
a 

szem
es em

ber 
az utcza 

ugyan 
m

egvesztegetni, 
de 

a 
kinek 

felesége 
porában 

is aranyra lel. Ezek a m
árkik; grófok 

ajándékokat 
fogad 

el 
a 

vállalkozóktól; a nő 
s lovagok bizonyára 

olyanok voltak, m
ert m

a 
nem

 is sejti, m
ily horrendus dolgokat csinál, 

is jó részüknek  nincs 
nagyobb gondjuk, m

int 
M

a talán m
ár tudja. 

A
 világ halad és a nők 

a G
oldoni czifra nevűinek; a szegény m

árki és 
is tanulnak. M

ondják, hogy ily asszonyok m
ég 

gazdag ,gróf 
ellentéte 

pedig 
egyenesen 

m
eg- 

kezdem
ényezni 

is 
tudják az ily dolgokat. D

e 
kapó. 

Ü
gy 

rejtegeti 
ez 

a 
szegény 

m
árki 

a 
kissé 

csodálkoztunk, 
hogy 

C
siky, a technika 

m
aga 

nincsetlenségét 
és 

úgy 
kandikál 

az ki 
m

estere, m
ily szegényes technikai eszközökkel 

az  
elégtelen 

takaró 
alól! 

D
e 

a 
fogadósné 

dolgozik. 
Ép 

ez 
a 

m
egvesztegetési 

ügy 
fel

alakja 
em

eli 
a 

darabot 
m

agas 
színvonalra, 

tűnőén prim
itív és nehézkes. C

sakham
ar m

eg-
H

ogy 
az után 

az em
ber  után 

fut, a ki 
nem

 
értjük azonban C

siky eljárását, a m
ely nagyon 

hederít 
rá, m

agában is jó vígjátéki 
gondolat, 

tanulságos. 
A

z a technika m
estere, a ki tudja, 

M
ert im

e ő is bűnhődik 
kaczérkodásáért. 

A
la- 

hol kell technika, hol nem
. A

 drám
ában azo-

koskodnia kell, színlelnie 
kell, szóval bősége- 

kat a dolgokat 
kell nagyon valószerűen m

eg-
sen 

adót  
fizetnie 

gyarlóságáért. A
 vigjátékiró 

csinálni, a m
elyekre a közönség ügyel, a m

elyek 
R

ipafratta 
lovagot 

bünteti 
M

irandolinával 
és 

neki fontosak. A
 többieket nem

 is szabad rész-
M

irandolinát 
Eipafratta 

lovaggal. 
M

elyiknek 
létező ügyességgel m

egalkotni, a m
int a jó festő 

a 
büntetése 

érzékenyebb? 
Persze 

a 
lovagé, 

is különbséget tesz előtéri és háttéri alakok és 
M

ert ő az önhitt, 
ő az, ki azt hiszi, hogy föl 

dolgok közt. Példát 
m

ondunk. A
 darabban az 

van 
fegyverezve a 

nő 
csábításai 

ellen, ő az, 
apa 

m
egtudja, hogy 

leánya, a 
tanácsos  

fele-
ki nem

 ism
eri sem

 m
agát, 

sem
 M

irandolinát. 
sége, ajándékokat, sőt kölcsönöket fogadott el. 

Az ő büntetése 
az 

érzékenyebbik. B
üntetése ? 

Ezeket a kölcsönöket m
indenekelőtt vissza kell 

Az csak olyan szólás-m
ondás. M

ulatunk 
rajta, 

fizetni. 
M

ennyi az a pénz ? Ö
tezer forint. Sok 

ez az egész. 
K

in 
m

ulatnánk, 
ha nem

 ezen a 
pénz, de az apa m

egszerzi. H
ozza a pénzt és 

társaságon: M
irandolina kaczérsága nem

 bün- 
átadja a leányának. N

yilvánvaló, hogy a leány-
tetésre m

éltó, m
ert prim

o M
irandolinának sza- 

nak 
nem

 
szabad 

azt 
a 

pénzt 
arra a czélra 

bad 
kaczérnak 

lenni, az az ő jogos  fegyvere, 
fölhasználni. 

Ezt 
tudjuk, várjuk, 

szinte köve-
secundo 

M
irandolina 

kedvesen kaczér, tertio 
teljük. Ekkor jő a kereskedő-segéd, hoz 

m
in-

M
irandolina, 

m
iután az egész legyeskedő 

tár- 
denféle selym

eket, de hozza a szám
lát is, azzal 

saságon 
kim

ulatta 
m

agát, a hozzávaló férfiú- 
a 

m
eghagyással, 

hogy 
nem

 szabad a selym
e

hoz m
egy nőül. 

ím
e egy vígjáték, a m

elyben 
ket otthagyni, ha előbb nem

 fizetik ki a szám


aiig 
akad, a m

i 
végkép elavult. 

A
 viszonyok 

lát. 
Ez a szám

la 
különben 

nem
 

a 
leánynak 

részint 
nem

 
változtak, 

részint 
pedig 

könnyű 
szól, a 

kinél 
az 

ötezer 
forint van, hanem

 a 
és kifejező 

m
ódon 

m
egrajzolva, ism

erőseknek 
leány 

anyjának. 
D

e 
az 

asszony 
m

eglátja 
a 

tetszenek. 
G

ráczia 
és vidám

ság van a  darab- 
pénzt a leányánál, elveszi tőle és fizeti a szám


ban, a m

eiy elbájolja a közönséget. A
 Locan- 

lát, 
a 

m
ely 

épen 
ötezer 

forint. M
indez nem

 
dierát szám

os évvel ezelőtt D
use játékában 

lát- 
nagyon valószínű. 

Egy 
ötezerforintos 

szám
la, 

tuk. Fölötte 
vidám

 
volt és nagyszerűen fölé- 

teringettét, 
az 

valam
i, 

azt 
nem

 
küldik 

úgy 
nyes. N

eki, az igazi nőnek, a ki ism
eri hatal- 

m
ellékesen. H

a a legény nem
 akarja ott hagyni 

m
át, nem

 
im

ponáltak az urak, játszott velük, 
a selym

eket, lehet 
m

ás 
boltba m

enni, ezek a 
nem

 
m

m
t 

m
acska 

az 
egérrel, 

hanem
 

m
int 

selym
ek nem

 kerülnek annyiba ! D
e a közön-

m
acska 

m
acskával. 

Ligeti 
Juliska m

ás hang- 
ség ezzel nem

 törődik. A
 közönség preparálva 
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KITILTOTT KÉPVISELŐK. (Palngyay Móricz, gróf Károlyi József, gróf Károlyi Mihály, Zlinszky István) 
KETTŐS KATONAI KORDON TARTÓZTATJA FEL A HÁZBA ÉRKEZÖ KÉPVISELŐKET. 

EGT KÉPVISELŐ ÖSSZETŰZÉSE A RENDŐRÖKKEL. 

A P A R L A M E N T I V I H A R O K N A P J A I B Ó L . - BaloghRudolf fölvételei. 

HUSZÁROK OLVASSAK A LAPOK RENDKIVULI KIADÁSÁT. 

A P A R L A M E N T I V I H A R O K N A P J A I B Ó L . — Balogh Rudolf főllvételei. 
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A"'«s Ottó fé 

CHOLNOKY VIKTOR 
1868-1012. 

A nagyközönség csak az utóbbi időben vette 
észre, de az írók kicsiny világában már régóta 
az első tekintélyek közé tartozott Cholnoky 
Viktor. Mikor még a közönség elé alig lépett 
nevével, igazán érdemleges munkáival, név¬ 
telenül, csaknem elbújva végezte a hirlapirás 
napszámos munkáját, — a kartársak már akkor 
is csodálattal beszéltek egymás közt rendkívüli 
tudásáról, az irói formákon való biztos ural¬ 
máról, sokszor megdöbbentő kapcsolatokat meg¬ 
látó, villámszerű intuicziójáról s a küzködő, 
szegény, hozzá méltatlan napi munkában ver¬ 
gődő újságíróra úgy tekintettek, mint a fiata¬ 
labb irói nemzedék egyik legnagyobb tekin¬ 
télyére és legszebb reménységére. 

Aztán egyszerre föltűnt a lapokban itt is, ott 
is a Cholnoky Viktor neve. Legelőbb aczólosan 
hajlékony észjárású, az ismeretek igen széles 
körét befoglaló, egészen egyéni gondolkodás¬ 
módú tárczák, majd egyre gyakrabban olyan 
novellák alatt is, a melyek mindjárt mint egé¬ 
szen eredeti, magában álló elbeszélőt mutatták 
be Írójukat, a kire az olvasók is mind jobbban 
kezdtek figyelni. Az irótársak, jóbarátok pedig 
örömmel és büszkeséggel látták, hogy a kiről 
már-már azt kezdték hinni, örökké csak afféle 
szerkesztőségi tekintély fog maradni, megtalálja 
a kapcsolatot a közönséggel is és közeledik a 
jobblét, a hirnév forrásaihoz. Neki, a már 
fáradni kezdő, kissé elkedvetlenedő embernek 
is hatalmas ösztönzést adott a siker, mely 
első tulajdonképeni fellépésére visszhangzott. 

Alig három évvel ezelőtt jelent meg aztán 
Cholnoky Viktornak első könyve, a Tamiiní: 
czimű novellagyüjtemény. A kritika, a közönség 
már elő volt készítve a megjelenésére s szinte 
elébe hozta az Írónak a szokatlan, feltűnő 
tetszést. Cholnoky novellás könyve uralkodott 
az J90',)-iki karácsonyi könyvpiaczon s hire 
eljutott mindenhova, a hol nemcsak napi szóra¬ 
kozásból, hanem élénkebb művészi ösztönből 
is érdeklödnek irodalmunk eseményei iránt. 
A TammÚZ-T& következett a múlt év végén 
másik novellás könyve, az Alerion madár 
t'i'fc. E kettőn és egy kis füzet ujságczikken 
kívül nincs is önállóan megjelent munkája. 

Ez az aránylag nem nagy terjedelmű mun¬ 
kásság azonban mai irodalmunk legérdekesebb 
és mindenek fölött legegyénibb jelenségei közé 
tartozik. Egészen új, eddig teljesen hiányzott 
elemeket hozott magával a magyar irodalomba: 
a valóság és képzelet képeit sajátságos egy¬ 
ségbe összeszövő, kísérteties fantasztikumot, a 
nagy intelligencziából és nagy testi-lelki fáj¬ 
dalmakból táplálkozó iróniát és különösen azt 
a vizionárius álomlátást, a mely sajátságos, soha 
nem volt világításban mutatja be a világ dolgait 
s ezzel kapcsolatban hoz egymással olyan dol¬ 
gokat, melyek normális megvilágítás mellett tel¬ 
jesen heterogéneknek, egymással összehozhatat-
lanoknak tűnnek fel. Cholnoky volt az első 
álomlátó irodalmunkban, nem az olyan naivul, 
csapongva ábrándozó álmodok fajtájából, mint 
Jókai, a kit ő Shakespeare mellett legjobban 

szeretett, hanem ama vizionárius álmodok faj¬ 
tájából, a kik mintegy lázálomban, lidércz-
nyomás-szerüen élik át az életet, az álmodott 
Képzeteket a valóság erejével tudják látni és 
a valóság dolgait eredeti színükből, vonalaik¬ 
ból kitolódva fogják fel magukba. Poe Edgár 
és a német Amadeus Hoffmann a Cholnoky 
Viktor irodalmi ősei. Nála is, mint ezeknél a 
fantasztikum nem merő játéka a képzeletnek, 
hanem az izgalmakkal túlfűtött idegrendszer¬ 
nek saját természetéből folyó, önkénytelen 
működése. Ezért szerette Cholnoky az olyan 
embereket, helyzeteket és történeteket, a me¬ 
lyek mintegy borotvaélen mozognak a jó és 
gonosz, a bűn és őrültség, a betegség és az 
egészség, a realitás és a fantasztikus határ-
mesgyéjén s csak a fantázia belső logikája 
tartja őket egyensúlyban. Ezért szerette az ön¬ 
tudatlan, fantasztikus hazudókat, a társadalom 
normális rétegein kívül vagy alattuk állókat, a 
furcsa, különös embereket, a fantasztákat és 
hóbortosakat. S ezért szeretett néha a nagyon 
messze múltba, vagy a mesés, exotikus vilá¬ 
gokba elkalandozni, a hol a valószínűség és 
valószinütlenség határvonalai nem olyan éle¬ 
sek s a hol feszélyező korlátok nélkül szaba¬ 
dabban röpülhet a képzelet. S ezért olyan 
majd minden története, mint egy a normálistól 
egészen eltérő világítással megvilágított tájék, 
melyben minden tárgynak, minden részletnek 
megvannak a maga természetes, valószerű, 
logikai vonalai, de mindennek el van változva 
a szine s ennél fogva az egész, minden való-
szerűsége mellett is kísértetiesen hat. 

A fantáziának belső logikáján kívül, a mely 
már magában is összefogta és elevenné tette 
képeit, volt Cholnoky Viktornak még egy 
adománya, a melylyel még fokozta ezt az ele¬ 
venséget s a mely mindig legerősebb ténye¬ 
zője szokott lenni az irói elhitetésnek: ritka 
biztos, eleven, a képzeletet az első szónál meg¬ 
fogó s többé el sem bocsátó elbeszélő hang. 
Az elbeszélésnek a mai irodalomban mind 
jobban megfogyatkozó művészei közé tartozott. 
Elemezni ezt a művészetet a legnehezebb dol¬ 
gok egyike, mert ép oly öntudatlan, ki nem 
számítható a hatása, mint némely emberek 
beszélő hangjának, a melyet élvezettel tudunk 
hallgatni, tekintet nélkül arra, hogy mit mon¬ 
danak. Cholnoky mindig érdeklődést és rokon¬ 
szenvet tudott kelteni maga és mondanivalója 
iránt az olvasóban s ezzel mindig megtalálta 
az u<at a tetszéshez. Finom stilművészete, a 
legnemesebbek közül való, csak egyik eleme 
volt ennek az elbeszélő művészetnek. 

S ebben a különös, furcsaságokat kedvelő 
kisértet és álomlátóban egy tudós szelleme és 
tehetsége is dolgozott. Nem volt rendszeresen kép¬ 
zett tudósa semmiféle szakmának, de egész sereg 
szakmában - - különösen a természettudomá¬ 
nyokban — a dilettáns ismereteket messze felül¬ 
haladó tanultsága volt s ezenkívül is minden¬ 
féle a tulajdonképeni tudományos ismeretek 
körén túl eső dologról voltak ismeretei, mint 
nagyon kevés kortársunknak. Ezt a sok isme-
rcti't, mely nem fáradságos tanulmányozás 
szerzeménye, hanem egy rendkívüli intellek¬ 
tuális fogékonyság szintű önkónytolcn terméke 
volt nála, egységes, félig logikailag elgondolt, 
félig megálmodott pantheisztikus világfelfogás 
fogta össze egységbe, a melylyel minden is¬ 
meretére és minden gondolatára rányomta a 
maga egyéniségének bélyegét. Sokoldalúsága 
és fogékonysága tette kitűnő újságíróvá, kinek 
alkalmak-szülte czikkei nem egyszer súlyosab¬ 
bak voltak a szülő alkalomnál. 

Mikor a siker napja felkelt számára, már 
egy beteg, roskadozó testű emberre világí¬ 
tott, a kiről mindnyájan, barátai és tisztelői, 
tudtuk, hogy nem fogja sokáig élvezni azt a 
keveset, a mit a sors végső adományul adott 
neki. Betegeskedése munkájában is megbéní¬ 
totta, az utóbbi időben már csak elvétve tudort 
annyi erőt gyűjteni, hogy egyebet is Írhasson, 
mint napi ujságczikket, holott épen most 
tudott volna, a nyilvánosság fényében, teljes 
erejében kifejlődni. Irói képe ezért, ha csak 
munkáiból rajzoljuk meg, olyan, mint egy be¬ 
fejezetlen arczkép, melynek egyes vonásai erő¬ 
teljesen, részletesen ki vannak dolgozva, a 
többiek pedig csak jelezve vannak. Ez a be-
fej ezetlensége teszi sorsát, mely amúgy is 
kemény és rideg volt iránta, igazán tragikussá. 

Schöpflin Aladár. 

A CSATA. (Folytatás.) 

Regény. — Irta Claude Farrfere. 

— Nincs senkim. Nem érintkezünk itt senki¬ 
vel, csak önnel és Herbert Fergannal. És ő is 
elutazik ugyanakkor, a mikor az uram. 

Felze kissé habozott, mielőtt felelt volna: 
- Én nem utazom el. De daczára fehér 

hajamnak, nem mernék önnél látogatásaimmal 
alkalmatlankodni, ha a férje nem lesz itt. Ha 
nem csalódom, a szokások ezt szigorúan tiltják. 

- Egyáltalán nem. Az azonban bizonyos, 
hogy a japán nő hasonló körülmények közt 
köteles kissé zárdái módon élni. A Khina elleni 
háború alatt egy vérbeli herczegnőtől, a ki túl¬ 
ságos gyakran mutatkozott nyilvánosan barát¬ 
nőjével, egy külföldi nagykövet feleségével, a 
császár rendeletére elvált a férje. 

- Elvált! 
- I^en. 
- Ma azonban már az erkölcsök kevésbbé 

szigorúak? 
- Valamivel kevésbbé. 

Elhallgattak mind a ketten. Felze folyton 
festett, talán kissé szói aközött kézzel. Joriszaka 
marquise teljesen mozdulatlanul ült, a hogy a 
póz kívánta. 

Néhány perez múlva azonban könnyedén 
megmozdult és tapsolt a kezével. A nippon 
cselédlány héi l kiáltása hangzott fel az ajtó 
mögött. 

- Iszik egy csésze teát, ugy-e, kedves mes¬ 
ter? Hozza be a teát, — szólt a cselédnek. 

Az utóbbi szavakat japánul mondta s a hangja 
nagyon könnyed szoprán lett megint. 

- Kérek teát - - mondta Felze. - - Mind-
azáltal meg kell vallanom, kedves asszonyom, 
hogy az önök fekete, czukros és keserű angol 
teája nekem sokkal kevésbbé izlik, mint azok 
a kicsi csésze illatos vizek, melyeket minden 
falusi csajában ihatom, a hova séta közben 
betérek frissítőért. 

— Ugyan, hogy mondhat ilyet? 
Az asszony annyira el volt csodálkozva, hogy 

elfelejtett nevetni. Roppant kíváncsiság ívelte 
ferde szemöldökét. 

- Maga igazán szereti a japán teát? 
— Nagyon. 
— De a jachton nem kap . . . Az ön házi¬ 

asszonya, Mrs. Hockley bizonyára többre becsüli 
a hazájában divatos teát? 

- Igen. Csakhogy neki is megvan a maga 
ízlése, nekem is a magamé. 

Joriszaka marquise összecsukott kicsi öklére 
támasztotta arczát. 

- Jól érzi magát Nagaszakiban Mrs. Hockley ? 
- Bizonyosan ! Mrs. Hockley nagy kiránduló 

és Kiotóban sok szép kirándulást lehet tenni. 
- Akkor egyelőre még nem szándékoznak 

innen útra kelni. Japánból hova készülnek? 
- Alighanem Jávába . . . Hisz tudja, hogy 

Mrs. Hockley körül akarja utazni a földet. 
- Tudom . . . Mindenesetre rendkívüli asz-

szony, olyan merész, olyan elhatározott és 
olyan csodálatosan szép . . . 

Felze némi melancholiával mosolygott. 
— Tudja-e, hogy nagyon szeretne magával 

megismerkedni ? 
Habozva ejtette ki ezeket a szókat. És szinte 

hadarva mondta ki, mintha közben megbánta 
volna, hogy szólt. Joriszaka marquise azonban 
így is megértette: 

- Oh, én el volnék ragadtatva . . . Igazán, 
a férjem és én gondoltunk rá, hogy meghívjuk, 
csak attól féltünk, hogy alkalmatlanságára 
leszünk. 

Az ajtó kinyílt és a két cseléd behozta a 
már ismert angol tálczát, mely kétszer olyan 
hosszú volt, mint a karjuk. 

- Tehát, kedves mester, érje be most a 
fekete teával . . . Miután Mrs. Hockley ide fog 
jönni, hozzá kell szoknunk kedves italához . . . 

Joriszaka marquise fölülmulhatatlanul pári-
sias módon nyujlotta egyik kezével a czukor-
tartót, másikkal a tejszínes edényt. Lehetetlen 
volt föltenni róla, hogy akár irónia lehessen a 
szavaiban, akár valami hátsó gondolat az el¬ 
méjében. 
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X. 
O'Szúva nagy temploma fölött egy egészen 

kis park terül el egész a Nisi dombjának te¬ 
tejéig . . . 

Egészen kis park, de igazi park, süni, mély, 
bámulatosán rejtelmes. A japániak t gesz a 
valószinütlenségig tudják lekicsinyíteni apró 
czédrusfáikat és miniatűr szilvafáikat. De an¬ 
nál jobban szeretik a nagyon nagy szilvafákat 
és az óriási czédiusokat. A miniatűr kertek 
csak kedves csecsebecsék, ;i mel, eket csak azért 
csinálnak, a miért mi a melegházainkat vagy 
az orangerieket. A magas szálfa-erdők a csá¬ 
szárság igazi örömei és büszkeségei. 

A kis parkban a Nisi dombon, a százados 
kámforfák, jávorfák és Cryplomeriák közt, a 
melyekről pompás glycinák csüngtek alá, Jori-
szaka Szadao marquis beszélgetve sétált barát¬ 
jával, Herbert Pergan parancsnokkal. 

Az allé kanyarogva haladt fölfelé. Néha az 
út fordulóinál hir-telen kilátás nyílt a fákon át, 
a zöldelő völgyek, az egész kéklő város elszórt 
külvárosaival és az egész aczélszinü öböl egy 
pillanatra előtűnt a kertek s a nagy templom 
udvarai és lépcsői alatt. 

A két sétáló megállt egy ilyen terraszszerű 
fordulónál. 

- Szép az idő — mondta Herbert Pergan. -
Ez az április vége igazán ragyogó. Májusra 
talán megváltozik. 

- Igen, — dünnyögte Joriszaka Szadao. 
Csak_egy pillantást vetett a csodaszép táj¬ 

képre. Élénk és fekete tekintete, mely égő és 
titkolt kíváncsiságtól csillogott, nem siklott le 
az angolnak nyugodt arczáról. 

- Igaz — kérdezte hirtelen — kapott a mai 
futárral híreket baiátjától, Percy Scott parancs¬ 
noktól ? 

- Tengernagytól — javítotla ki Fergan. — 
Percy Scoltot előléptették hat héttel ezelőtt, 
februárban. 

- Ugyan! De azért azt hiszem, folytatja a 
munkásságát? Továbbra is forradalmat akar 
csinálni az angol tengeri tüzérségben? 

-— Nos — mondta Fergan — vájjon ez iga¬ 
zán forradalom volna? 

Könnyed szkeptikus módjára szólt. Joriszaka 
marquis azonban tovább faggatta: 

- Ha nem is forradalom, de mindenesetre 
teljes reform. Bizonyos, az önök admiralitása 
sok beszerzést csinált tizenkét év óta. Figyelem¬ 
mel kisértem az anyaguk gyarapodását. Az 
ágyúik ellen most maré gy szót sem lehet 
szólni. A golyóikról pedig nem is beszélek.. . 

- Igen, — mondta nyugodtan Fergan — 
önök is ezeket fogadták el azok után a kevéssé 
kielégítő tapasztalatok után, melyeket a franczia 
típusú golyókkal tettek a múlt évben az augusz¬ 
tus 10 iki csatában. 

- Ez igaz. Ezért nem szólok róluk . . . Nos, 
;az önök anyaga kitűnő és az admirálitásukat 
megilleti minden tisztelet. A háborúban azon¬ 
ban az anyag semmi, az emberanyag minden. 
És ha az önök személyzete ma az első Európá¬ 
iban, ezért minden tisztelet Percy Scott admi¬ 
rálist illeti meg. 

Herbert Fergan egy kézmozdulattal jelezte 
helyeslését. 

- Jó ágyúk, jó golyók — folytatta Joriszaka 
Szadao marquis — ez jó dolog. Jó czélzók, jó 
távolság mérők, jó tüzértisztek, —ez még jobb. 
És Percy Scott épen ezzel ajándékozta meg 
Angolországot . . . Angolország különben meg 
tudta jutalmazni Percy Scottot, Nem szavazott-e 
meg neki a parlament nyolczvan millió yen 
jutalmat a minap? 

— Igen, nyolczezer font sterlinget. Ez mél¬ 
tányos remuneráczíó. Ha Percy Scott gyárak¬ 
nak adta volna el a szabadalmait, bizonyára 
többet nyert volna rajtuk. 

— Bizonyára. Nyolczezer font sterlinggel 
nincs megfizetve egy ilyen ember genieje. A mi 
császárunk bizonyai a többet is megadna, ha 
egy japán Percy Stottra tehetne szert. 

- Mi szüksége volna rá? — mondta Fergan 
kissé ironikusan. — Hiszen megvan az angol 
Percy Scottjuk! — Angolország és Japán szö¬ 
vetségesek . . . Egész szabadon vehetik hasznát 
a mi munkánknak. 

Joriszaka marquise egy pillanatra az erdő 
zöld mélye felé fordította tekintetét. 

- Egész szabadon, — ismételte. 
A hangja rekedtté vált, köhögött. 

- Egész szabadon, az igaz! Oh, mi nagyon 
le vagyunk önöknek kötelezve. Mégis mi leg¬ 
inkább az admiralitásuk munkáinak vettük 
hasznát: megvannak nekünk az önök tornyai 
az önök kazamatái, az önök lövedékei, az önök 
pánczél-aczélja... Nincsenek még meg nekünk 
az önök emberei, sem csodálatos titkai, azok a 
titkok, melyeket Percy Scott talált fel. 

— Nincsenek titkaink — erősítette Fergan. — 
Különben is, nem győztek-e az augusztus 10-iki 
és 14-iki csatákban? 

- Győztünk. De . . . 
Keskeny ajkai megvetőleg szorultak össze. 

- Hitvány győzelmek vollak! Hisz tudja. 
Melleltem volt a Nikkó födélzetén, aug. 10-én. 

Az angol udvariasan hajolt meg. 
- Ott voltam — mondta. — És tanú vagyok 

arra, 0-Szadao szán, hogy ez az augusztus 
10-ike nagyon dicsőséges nap volt. 

- N e m ! — kiáltott fel a japán. Barátom, 
emlékezzék csak jobban ! Jusson eszébe a lassú¬ 
ság, a határozatlanság, az általános rendetlen¬ 
ség. Jusson eszébe az az orosz golyó, a mely a 
blockauss fölött érte a Nikkót és széttörte a 
transzmissziók pánczélos hengerét. Erre a hajó 
egész élete fennakadt, mint az ember, a kinek 
elvágták az ütőerét. Ép ágyúink tüzelése meg-
állott. Tüzéreink tétlenül várták a parancsot, a 
mely nem jöhetett többé. És a Czézárevics, 
melyet golyóink már megrongáltak, el tudott 
menekülni annak az egyetlen sérülésnek révén, 
a mely minket tehetetlenné tett. Ez volt augusz¬ 
tus 10-ike ! És kétségbeesve gondolok arra, hogy 
a holnap ugyanígy lehet, mert nekünk nincse¬ 
nek meg az angolok titkai . . . 

- Az angoloknak nincsenek titkai — ismé¬ 
telte Fergan. 

Csönd állott be. Följutottak a domb tetejére. 
Erre lefelé indultak, egy másik, nyugatra eső 
allén, a mely a nagy templom kertjeiben vég¬ 
ződött. 

- Percy Scott, mikor a Terrible hajót ve¬ 
zette — mondta hirtelen Joriszaka Szadao -
lövési gyakorlaton, nyolczvan százaléknyi go¬ 
lyóval talált a czéltáblába. Nyolczvan száza¬ 
lék ! Melyik orosz pánczélos tudna ellenállni 
ilyen tűz-fergetegnek ? 

— Boh —-mondta Fergan — miért ne lő¬ 
hetne a Nikkó is olyan pontosan, mint a Ter¬ 
rible? Percy Scott olyan készülékekkel gyako¬ 
rolta be a czélzóit, a melyeket ön is ismer. 
Valamennyi megvan önöknek is. 

- Megvan mindenünk. És önök arra is meg¬ 
tanítottak, hogy vehetjük hasznukat. Oh, mi 
nagyon le vagyunk önöknek kötelezve ! Mindez 
azonban csak bék,és időben való lövöldözésre jó. 
A háborúban oly nagy szerepe van a váratlan¬ 
nak! Emlékszik az auguszlus 10-iki golyóra? 

Kémlelőn nézett az angol szemébe, mint a 
hogy a vadász kémleli a bokrot, melyből a vad¬ 
nak kell kijönnie. 

- A brit hajóhad annyiszor harczolt, annyi 
század óta! És mindig, mindenült, csalliatat-
lanul győztes maradt. Hogyan? Miféle boszor¬ 
kányság által ? Ezt szeretnők mi tudni! Mit 
csinált Eodney, Képpel, Jervis, Nelson, hogy 
soha, de sohase szenvedjenek vereséget? 

Mit tudom én ? - - felelt Fergan moso¬ 
lyogva. 

Elértek a kertekbe. A park hirtelen egy kes¬ 
keny és hosszú terraszba végződött, melyen 
mintegy tiz cseresznyefa volt ötszögbe ültetve. 
Egy csaja volt itt. 

— Nini, — szólt Fergan, örülve, hogy másra 
térítheti a beszélgetést. — Nini, Jean-Fran?ois 
Felze! 

A festő ott ült a csaja előtt, szemben egy 
csésze teával? Udvariasan felállott. 

— Hogy van? — kérdezte Fergan. 
Joriszaka marquis franczia módon üdvözölte, 

levéve aranyrojtos csákóját: 
— Ön itt van, kedves mester! Azt hittem, 

nálunk van a villában. Fergan parancsnok és 
én ép most indultunk hazafelé és azt reméltük 
hogy ott találjuk. A marquise nem birta out 
magánál tartóztatni? 

Megpróbálta, nagyon szeretetreméltón. De 
az ülés már úgyis nagyon hosszúra nyúlt, a 
marquisenak pihenésre volt szüksége, nekem 
pedig szabad levegőre. 

— Hát akkor viszontlátásra. Holnap, ugy-e? 
— Holnap, bizonyosan. 
A festő már leült, egy mozdulatot téve a 

kezével. Mozdulatlanul és hallgatagon pihen¬ 

tette tekintetét a városon és az öblön, melyek 
a terrasz alatt terültek el. Az alkonyati nap 
kezdett már kékes fényben piroslani és a ten¬ 
ger piczi bibor reflexek miriádjaitól vérzett, 
melyek olyanok voltak, mint a csillogó sebek. 

Fergan és Joriszaka tovább mentek. 
— Gyalog, ugy-e ? — kérdezte az angol. 
Jó gyalogló volt. És különben is, a gólyák 

dombja elég közel van O'Szúvához. 
- Gyalog, ha úgy tetszik, - Mólt a japán. 

Kimentek a kertből a város ellenkező kapu¬ 
ján. Szó nélkül mentek egész a kis íves hídig, 
a mely az északon levő patakon megy át. Itt 
az út kétfelé oszlik. Joriszakti S/iidao, a ki egy 
pillanat óta gondolkodóba esett, hirtelen meg-
állott. 

- Hé! — kiáltott fel. — Megfeledkeztem a 
találkáról, melyet a kormányzó adott nekem. 

- Találka? 
— Igen, mostanra. Mit tegyek? Meg fog 

bocsátani? 
- Ne tréfáljon . . . Menjen hát azonnal! 

Száz lépésnyire innen talál kurumát, a temp¬ 
lom melletti utczák valamelyikében. Természe¬ 
tesen én is elkísérem. 

- Oh, a világért sem ! Jövök azonnal! Csak 
valami katonai formaságról van szó. Nagyon 
rövid lesz, nem telik bele több egy óránál . . . 
Tegye meg nekem azt a szívességet és menjen 
egyedül a villába . . . Miczuko talán vár min¬ 
ket teára. Azonnal hazajövök én is és együtt 
ebédelünk. 

— Ali right! 
XI. 

Herbert Fergan erősen meggyorsította lépé¬ 
seit és nem tartott tiz perczig sem, a míg át¬ 
jutott a Gólyák dombján. 

A villa kapuján sietve kopogtatott hármat. 
- Héi! 

A szolgáló muzmé ajtót nyitott és a földre 
borult gazdája barátja előtt. Fergan, mint a ki 
otthonos a házban, megütögette friss és kerek 
arczocskáját és belépett. 

A XV. Lajos korabeli szalonba az összes nyi¬ 
tott ablakokon behatolt a lenyugvó nap ragyo¬ 
gása. A pompadour kárpitokon rézsutos sugarak 
piroslottak. 

— Good evening, — mondta Fergan. 
Joriszaka marquise hirtelen felugrott a ber-

géreről, melyen félig elnyújtózva heverészett. 
- Good evening - - mondta. - - Egyedül 

van? 0-Szadao szán magára hagyta? 
Ép olyan jól beszélt angolul, mint francziául. 
— 0-Szadao szán a kormányzóhoz kellett 

hogy siessen, nem tudom, micsoda ügyben. 
Csak egy óra múlva fog visszatérni. 

— Ah! 
Kissé mesterkélten mosolygott. Fergan hozzá¬ 

lépett és nagyon egyszerűen, megszokott moz¬ 
dulattal karjába vette és megcsókolta a száját. 

- Miczu, kedves kicsikém ! 
A nő engedte magát, inkább tanulékonyán, 

mint szerelmesen. Visszaadta a csókot, igye¬ 
kezve úgy adni vissza, a hogy kapta, a hogy a 
nyugatiak szoktak csókolózni. 

Fergan fölemelte a földről és a térdére ül¬ 
tette : 

- Mit csinált egész nap? 
- Semmit . . . Vártam magát . . . Nem re¬ 

méltem, hogy egyedül láthatom, ma este. 
Fergan fölébe hajolt és újra megcsókolta. 

- Maga egy kis boszorkány . . . ki volt itt 
ma délután? 

- Senki, csak a festő. 
— A festő ? Biztos, hogy udvarolt magának! 

- Egyáltalán nem. 
- Egyáltalán nem? No, ez nem valószínű! 

Minden franczia udvarol minden nőnek. 
- De hiszen ő nagyon öreg . . . 
- Ezt ő mondja, de csak kokettériából. 
- Aztán meg szerelmes i s . . . Hisz tudja. . . 

Abba az amerikai nőbe . . . Mrs. Hockleyba. 
- Tudom. Nem szerelmes, hanem rabszolga. 

Jobban gyűlöli azt a nőt, mint a mennyire 
szereti. Ez azonban birtokába vette . . . Fran¬ 
czia e m b e r . . . Az asszony nagyon szép és 
nagyon bűnös . . . 

- Nagyon bűnös? 
- Igen . . . No, no, ez érdekli magát? 

Érezte, hogy az asszonyka keze megreszket 
a tenyerében. De talán csak illúzió volt ez? 
Halk hangja a lehető legnyugodtabban szólott : 

(Folytatása következik.) 
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ÖREG ÍRÓ ALKONYA. 
A Farkasréten pénteken alkonyattal egy 

tölgyfa-koporsót bocsátottak a földbe, a mely¬ 
ben egy elfelejtett öreg magyar író indult el 
következendő pályafutására, hogy néhány esz¬ 
tendő múlva, mint szomorú fűz, vagy temetői 
nefelejts-virág alakjában jelentkezzen a nap¬ 
világon. 

A míg élt, addig is virágzott, Erdélyi Gyula 
furcsa, tipikus magyar virág, kis muskátli a 
magyar irodalom kertjében, vagy tán csak vad¬ 
rózsa-bokor valahol a kis Sváb-hegy tájékán, 
a hol viharoknak, szeleknek és esőknek ötven¬ 
hat esztendeig ellentállott. 

Egykor az egész ország ismerte nevét, szép, 
szomorú regényeket, tréfás novellákat és jóízű 
elbeszéléseket Írogatván a hetvenes évek köz¬ 
lönyeibe. Később, midőn megöregedett, mind 
kevesebben tudták, hogy a furcsa, sőt bohókás 
külsejű öreg úr egykor a Pesti Napló regény¬ 
írója volt és halála napjáig rajongó, dolgos¬ 
kedvű és örökkön álmodozó iró maradt. 

Erdélyi Gyula semmi más nem volt, mint 
iró. Az irodalom keresztesvitézei közül való, 
a ki fanatikus rajongással szerette, kereste, 
küzdötte a maga Jeruzsálemét: az írást. 

Erdélyi Gyula mindig írt. A hetvenes évek 
közlönyei nem győzték munkáit felvenni, re¬ 
génye, novellája nyomban készen volt. Ugyan¬ 
ezért ő volt az a hires magyar író, a kinek 
egy milliomos könyvkiadó-vállalat húsz forin¬ 
tot fizetett egy regényéért. Tehetségének sza-
porasága okozta, hogy soha sem becsülték 
meg kellően. Temérdek írás maradt utána, egy 
középkori szent lovag imádatával rótta egymás 
mellé az apró, madárkörmöcskékhez hasonla¬ 
tos betűket, hogy ujabb és ujabb munkákkal 
gyönyörködtessen. Megírta emlékiratait, megirt 
mindent, a mit látott, hallott vagy érzett. Szor¬ 
galmasabb írót nem ismertem, az irása köny-
nyed, folyékony, álmodozó, mint egy bő pa¬ 
tak folyása, de a parton fűzek és vi/ivirágok 
kisérik útjában. 

-K 

Azt hiszem, az utolsó magyar romantikus 
írót tettük sírba, a farkasréti temetőben. 

Ha az irása nem is volt mindig regényes, 
az iró-ember örökké egy nagyszerű, kalandos, 
a mai világban már fel nem található figura 
volt. A hatvanas-hetvenes évek mozgalmas iro¬ 
dalmi színpadáról maradt itt és benne ponto¬ 
san láthattuk, hogy milyenek voltak azok az 
irók, a kik a Komlóban, Csigában és a Magyar-

ERDÉLYI GYULA (1851 — 1912). 

ország és a Nagyvilágban tanulták meg az 
irodalom szalonjában való mozgolódást. Barettet 
hordtak és aranyos karpereczet. Az irodalomról 
nagy I. betűvel beszéltek és a vágyak, dicső¬ 
ségek tetőpontja az volt, hogy Kulifay mellé¬ 
kelje lapjához az iró arczképét. Szent rajongás 
áhítata üt meg az éjjeli kávéház füstös leve¬ 
gőjében, Reviczky, Balázs Sándor és Erdélyi 
Gyula versenyt rajonganak elérhetetlen ideál¬ 
jaikért, jókedvűen, boldogan koplalnak, min¬ 
dennap hálát adva istennek, hogy irók lehettek. 

Erdélyi Gyula egész életében, még tegnap, 
tegnapelőtt is barettban járt. írói hivatásának 
külső jelvényeit: kopottas köpönyegét, bodros 
nyakkendőjét, szegénységét olyan gavalléros 
kedvvel viselte, mintha ő volna a világon a 
leggazdagabb ember, mintha a szivek kincsét 
fel lehetne váltani a prózai világban. Tábla-
birós humorral és költői kedélylyel tárgyalt a 
budai végrehajtóval, valamint a Krisztina-város 
temetés-rendezőjével, a kitől előleget kért saját 
temetésére. Borongós jókedvén át az elmúlt 
hatvanas-hetvenes évek irói világa valóban 
olyan regénynek, nagyszerűnek látszott, mintha 
az akkor született, akkor élt irók sokkal kü¬ 
lönbek lettek volna, mint a maiak. 

A hetvenes években magyar iró - - Erdélyi 
Gyula - - egy különös, olykor czinikus, más¬ 
kor szentimentálisnak tetsző álláspontra helyez¬ 
kedett a körülötte lévő világgal már akkor, 

midőn első művével Írónak avatták. A világ 
tehet, a mit akar: az iró sziwilága azonban 
nem változik, rossz emberek nincsenek, csak 
jók, a nőket lovagi áhítattal tisztelni köteles¬ 
sége és az atya úristen is sarkantyús csizmá¬ 
ban jár égi birodalmában. Szülői és hazasze¬ 
reteten épült fel a régi iró költői-mechaniz¬ 
musa és a nőt szeretni, nagyon szeretni, csu¬ 
pán törvényes formával illett az elbeszélésben. 

Jó Erdélyi Gyulával, a tipikus magyar iró 
szállott sírba. Pörge kis kalapja, jóságos tekin¬ 
tete és nemes, finom alakja a mint eltűnik a 
Farkasrét humuszában, bízvást el lehet mon¬ 
dani, hogy az utolsó rajongó iró, az utolsó 
szent magyar iró távozott. Az élet, - - a mely 
azóta az írókat kellős közepébe ragadta az üzleti 
tevékenységnek - - Erdélyi Gyulával és társai¬ 
val csupán hegyoldali szőlőskertjeit és csendes 
lugasait ismertette meg. A magyar irók utolsója 
volt ő, a ki képzeletben még mindig a Csigát 
látta Európa központjának és a kis Svábhegyen 
álmodozva helyezte el fehér fejét a kövön. És 
mig tekintete elkalandozott arra messze, a 
Dunántúl a füstbe borult Pesten, keze szor¬ 
galmasan jegyezgette gondolatait. Csaknem min¬ 
den gondolatát feljegyezte - - ennyire megbe¬ 
csülte hivatását - - és a jegyzetekből egykor 
majd kiderül, hogy Erdélyi Gyula mindig 
poétázgatott, még önmagával is. Színes, regé¬ 
nyes, hazafias gondolatai apró papiros-dara¬ 
bokra jegyzetten, egykor tán nagy útmutatói 
lesznek a jövendő Beöthy Zsoltjának, a ki a 
forradalom utáni magyar iró alakját akarja 
megrajzolni. 

Pongrátz Béla, Gáspár Imre és Erdélyi Gyula 
hajdanán a világot próbálták kilódítani sar¬ 
kaiból a Komló kertjében. És ma ugy-e mily 
idegenül hangzanak ezek a nevek ? Pedig irók 
voltak, elismert, nevezetes irók, a kik elérték 
mindazt, a mit a hetvenes években az irói 
pályán elérni lehetett: arczképük megjelent a 
(i Budapesti Bazárban». Az utolsó esztendőkben 
egymásután eltávoztak, kórházból, halottas¬ 
kamrából, mint a hogy fiatal korukban írott 
költeményeikben ezt maguknak kívánták. Ezért 
a tisza-virág életű dicsőségért jöttek a földre 
a messzi csillagokból. Nyomorúságos, de bol¬ 
dog és egész életet éltek: mindvégig a múzsa 
árva gyermekei voltak. Irók, csupán irók. És 
ez trombitaharsogásként zengett végig életükön. 

A hős Erdélyi Gyula követte barátait. Az 
előttünk lévő nemzedék íróinak sírboltján kö¬ 
rülbelül megfordíthatjuk a czímerpajzsot. 

Krúdy Gyula. 
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A RÓMAI FORÜM VIRÁGOS ROMJAI, 

DIVATLEVEL. 
A divat mindenkor keresi az újat - - olykor 

megfontolva, máskor lázasan. A hivatott művészek 
ezrei arra utalják fantáziájukat, hogy ötletek se¬ 
gítségével új varázst, új szépséget kölcsönözzön a 
nők külsejének. És csodálatosképen ezek a divatot 
irányító művészek mindenkor vagy legalább is a 
legtöbb esetben a múltban keresik az újdonságot 
szuggeráló eszmét, így esik, hogy az unokákhoz 
hűségesen visszajárnak ama divatok, melyekkel 
nagyanyó hódított egykoron, virágzása idején. 
Igaz, hogy kissé változott alakban látjuk viszont 
a kedves, régi ismerősöket, mintha mindenkor rá¬ 
sütné bélyegét az új szellem. 

Szakasztott így állunk a mai divattal szemben, 
a mikor sorjában megelevenedni látjuk benne a 
XVIII-ik század minden vonalát, formáját. Avagy 
nem találjuk-e meg avult nyomatokon vagy jeles 
mesterek festményein mindazt, a mivel a mai 
kaczér, szép asszony magát ékesíti ? Az alacsonyan 
redőzött aljat ki nem- látta volna bizonyos bor¬ 
zongással tisztelt alakon - - a forradalom viselete 
áll előttünk. A lehajló, széles gallérokat Bobes-
pierre viselte, a forradalom rettenetes alakja. Nem¬ 
különben a hosszú, szűk ujjakat, melyekre alul 
meg-meglibbenő, dús fodrot öltenek. 

Kevésbbé történethűek, de annál kedvesebbek 
ama finom linonra, antik Ízléssel hímzett gallé¬ 
rok, melyekre ma egy vagyont költ a párisi «tár¬ 
sasága asszonya. Valódi csipke töri át, ez környezi 
is, érthetővé téve máskülönben hihetetlennek tetsző 
árát. Különösen, ha Velencze csipkeremekeit öltik 
reá, mint a Eue de la Paix egyik legelőkelőbb 
divatművésze ezt tette. 

Gallér nélkül egyáltalában ma nincs divatos 
ruha. Olykor kétoldalas kihajtót képez, máskor 
valóságos csuklyára torzul — de gallérnak okvet¬ 
len lennie kell. Azonfelül a lenge, nyári ruhák 
csaknem kivétel nélkül tunikásak. Nagyon hatásos 
e kettős alj akkor, ha a felső rósz szélére csipkét, 
selymet vagy szalagot öltünk, esetleg pedig a most 
annyira kedvelt, bordürös szövetet alkalmazzuk. 
A derék még mindig rövid, gyakran japán sza¬ 
bású, mert az erősen jelölt, levarrt ujj csak las-

NYÁRI DIVATKÉPEK. 

san és nehezen tud tért hódítani. A nők rendkí¬ 
vül megkedvelték az egyszerű és a mellett előnyös 
viseletnek bevált kirnono-blúzt. 

Azonfelül "látunk még alul bodros vngy több 
fodorból alakított aljat. Ezek természetesen már 
nem túlszűkek, hanem az eddig viselteknél kissé 
bővebbek. Nagyon kedveltek az elütő szinű selyem-
kábátok, sőt fehér vászonaljhoz készítik őket élénk 
szinű grenadinból is, alul kis lebbennyel. A leb-
beny általában nagy tért hódított a mai divatban, 
mert a fehér blúzokat is megtoldják a tulajdon 
szövetből vagy csipkéből, hímzésből alakított leb¬ 
bennyel. Az öv lehet keskeny, fekete lakk vagy 
pedig egyszerűen magas, behúzott korczczal egészí¬ 
tik ki. Vastag zsinór fölött behúzzák a szövetet, 
a mi nagyon szép, Ízléses kiegészítésül szolgál. 

A kalapok olykor nagyon kicsinyek, a mit nem 
nevezhetünk igen ízléses, de főleg nem czélszerű 
viseletnek. Napsütésben, nyári kánikulában az ar-
czot és szemet jótékonyan megvédi a széles peremü 
kalap, míg a magosán ég felé emelkedő tetőnek 
semmi czélja. Ellenben csinosak az egyenesen fel¬ 
álló ttízékek, miket szalagból, virágból 'és tollból 
egyaránt alakítanak. Néhol mindössze két-három 
szál rózsából áll az egész és mégis rendkívül ha¬ 
tásos díszül szolgál. 

A kézimunkának tág tere nyílik az idei divat 
terén, hímzett és horgolt, valamint vert csipkével 
áttört blúzt régen láttunk annyit, mint ez idén. 
Valami finom és diszkrét tartózkodás jellemzi a 
díszítésnek ezt a módját, mert színezve alig lát¬ 
ják. Csaknem kivétel nélkül fehér mindez, a mit 
szorgos női kezek — legbecsesebb dísz gyanánt -
a ruhájukra öltenek. Még egy nagy előnye van 
ennek a divatnak, hogy csak annak olcsó, a ki ön¬ 
maga készéti, készen megvásárolva a legnagyobb 
fényűzéssel egyértelmű. 

A hajviselet is teljesen elütő az eddig megszo¬ 
kottól. Eltűntek a dudoros fürtök, a göndör tin¬ 
csek, a hullámos görög konty. Helyüket két simán 
a fülre fésült haj, lehetőleg kevés dudor, szóval 
szinte puritán egyszerűség foglalta eL Mindenké¬ 
pen arra törekednek, hogy az arcz szépségét állít-
sák előtérbe, de ne vonják el a figyelmet a selymes 
szőke vagy barn a haj fürtökkel sem. S.. .i Bella. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Éjszakai ballada, h'itr/ittti Aurél, kinek ;icut 

olvasóink lapunkban nii'ijjrli'Mt \rrsrilnVI isnn'rik. 
mostanában egy kis kötet novellát adott ki BJ**a-
l;ni IniUiiilii c/,ím iilntt. A novellákon erősen meg¬ 
látszik, hogy szerzőjük a lírából most próbál át¬ 
menni az elbeszélésbe, tele vannak líraisággal, nem 
az emberek lényegesek bennük, sem a történetek, 
nem is az Írónak az élethez való viszonya, hanem 
a hangulat, melyet keltenek s a visszhang, melyet 
az Íróban támasztanak. Szereplőik mindegyikében 
van valami a szerzőből: lágy, érzelmes és érzé¬ 
keny emberek, kicsi hatások nagy visszhangokat 
keltenek bennük, a valósággal csak érintkezésbe 
kell jutniok, hogy baj legyen belőle. Ez még 
magában nem volna veszedelem, — csakhogy az 
iró nem eléggé biztos eszközei megválasztásában. 
Érzelmessége sokszor hangzik affektáltnak, a han¬ 
got gyakran elvéti s a képeket, melyeket elénk 
állít, nem mindig tudja egységesen összefogni. 
Gyakran érezzük azt is, hogy a novellákban kel¬ 
leténél több az irodalom: más irók és irodalmi 
divatok hatása és irodalmi megfontolások, elmé¬ 
leti szempontok alkalmazása. Ezért érezzük sok¬ 
szor úgy, mintha a novella egy előre megfontolt 
stílusnak mesterséges applikálása volna egy utó¬ 
lag hozzágondolt történetre ; a stílus nem magá¬ 
ból az anyagból, a mondanivalóból keletkezik, ha¬ 
nem fordítva, a stílus volt előbb és ennek ked¬ 
véért támadt a novella. Ezért nem tud mindig 
stílus és anyag szervesen, egy testté összekapcso¬ 
lódni s ezért érzik nem egyszer modorosságnak. 
Mi több életet, több önkénytelenséget várunk az 
írótól s nem jól esik látnunk, ha máskülönben te¬ 
hetséges iró, a ki néha igen szép és igaz felvilla¬ 
násokkal tudja a maga tehetségét felmutatni, sőt 
néha egész novellát is jól meg tud alakítani, eny-
nyire nem bir vagy nem akar a maga mondani¬ 
valójából, vagy - - a mi ugyanazt jelenti — a 
maga egyéniségéből fakadó hangon megszólalni. 
Puha, külső hatásokra és divatbeli szuggesztiókra 
hajlandó természeteknél megesik az ilyen s ezért 
tudják ezek másnál nehezebben megtalálni önma¬ 
gukat. Hogy pedig Kárpáti Aurélnak van mit meg¬ 
találni s hogy előbb-utóbb, meg is fogja találni, 
azt látjuk abból a küzködésből, a melylyel a maga 
hangja néha mégis csak előtör a mesterségesen 
magára öltött idegen rétegek alól s még inkább 
mutatja a könyv két-három máris kész, egysége¬ 
sen megcsinált novellája. 

Nagyharang. Ezzel a czímmel Tábcrri Kornél 
új füzetes vállalatot indított meg. Újságírók könyv¬ 
tárának nevezi, a mivel azt akarja jelezni, hogy 



492 VASÁKNAPI ÚJSÁG. 24. SZÁM. 1912. 59. ÉVFOLYAM. 

a napi aktualitásból, a hírlapok szenzáczióiból 
akarja kiemelni azokat az érdekességeket, a me¬ 
lyeknek általánosabb és a nap eseményeit túlélő 
jellemző erejük van és az újságírók munkáiból 
akarja összegyűjteni azokat a dolgokat, melyek az 
irodalom és az újságírás határmesgyéiről valók s 
ha formájukban hírlapi czikkek is, irodalmi ér¬ 
tékek adnak nekik hosszabb életet. A vállalat első 
két füzetét maga a szerkesztő irta s valóban égető 
kérdésről szól mind a kettőben: a Budapesten 
óriási módon pusztító kártyaszenvedélyről. Az egyik 
füzet A kártyázó Budapest czím alatt nevezete¬ 
sebb hazárdjátékosok sorsát mondja el, jellemzi a 
kártyabarlangokat és egy igen ügyes riporter éles 
szemével gyűjtött adatokat ad a hamisjátékosok 
garázdálkodásairól. A másik füzet Baccantt czím 
alatt azokról a klubokról szól, melyekben a ma 
legdivatosabb hazárdjáték, a baccarat folyik s le¬ 
leplezésszerű dolgokat mond el ennek veszedelmes 
hatásairól. 

A Magyar Könyvtár. Radó Antal kitűnő vál¬ 
lalata, mely a maga gazdagságával, népszerűségé¬ 
vel és előkelő színvonalú összeállításával kulturá¬ 
lis fontosságra jutott, legújabb sorozatában három 
füzetet adott ki. Az egyikben, melyről még bő¬ 
vebben is fogunk szólni, Molnár Ferencznek leg¬ 
újabb novellái vannak összegyűjtve Báró Már-
czitaí és egyelt történetek czím alatt. A második 
füzet Kozma Andornak két emlékezését adja Gyu¬ 
lai Pálról, melyek őt mint embert és mint költőt 
mutatják be. Kozma Gyulainak élete utolsó szaká¬ 
ban legbizalmasabb hívei közé tartozott, a jellem¬ 
rajz, melyet róla ad, a megfigyelés elevenségével 
hat s nem egy vonást örökít meg, a melyből hí¬ 
vebben és igazabban ismerjük meg Gyulai egyé¬ 
niségét. A harmadik füzet Strindberg, a nemrég 
elhunyt világhírű svéd iró híres Történelmi mi¬ 
niatűrök sorozatából ad négy történelmi képet 
Si'lii'ijif'lin Aladár fordításában: az egyiptomi rab¬ 
szolgaság, Krisztus elitéltetése, Attila és a keresz¬ 
tes háborúk egy-egy mély történelmi tudással és 
megelevenítő költői intuiczióval megrajzolt novel-
lisztikus képben. 

A • Jó Pajtást, Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja legutóbbi, június 16-iki számába 
Fcleki Sándor és Benedek Elek irtak versét, Sze¬ 
mére György elbeszélését, Sebők Zsigmond foly¬ 
tatja Dörmögő Dömötör utazását Budapest körül, 
Elek nagyapó mesét mond Eóka komáról, Scliloj-
ser Imre, az ismert labdarúgó bajnok apróságo¬ 
kat mond el a labdarúgásról, Faragó Géza kedves 
képet rajzolt, Zsírja liársi. a hangyák háborújáról 

Inczédi László emléktáblája, melyet most lepleztek le 
szarvasi szülőházán. 

mond el mulatságos mókát, Rákosi Viktor foly¬ 
tatja regényét. Tréfás játék, a Kis krónika rovat 
aktualitásai, a rejtvények, szerkesztői izenetek egé¬ 
szítik ki a szám gazdag tartalmát. A <tjó Pajlás»-i 
a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed¬ 
évre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész 
évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutat¬ 
ványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. (IV. 
kér., Egyetem-utcza 4.) 

Űj könyvek. 
Éjszakai ballada. Elbeszélések, irta Kárpáli 

Aurél. Budapest, Singer és Wolfner. 
Nagyharang. Újságírók könyvtára, szerkeszti 

Tábori Kornél. 1. szám A kártyázó Budapest. 2. 
szám Baccarat. Irta Tábori Kornél. Budapest, a 
«Nagyharangi) kiadóhivatala. (Üllői-út 8.); ára 
egy-egy füzetnek egy korona. 

A Magyar Könyvtár legújabb füzetei: Báró 
Márczius és egyéb történetek. Irta Molnár Fe-
rencz. - - Gyiilni Pál. Az ember és a költő. Irta 

Kozma Andor. - - Történelmi miniatűrök. Irta 
Strindberg, fordította Schöpflin Aladár. Budapest, 
Lampel (Wodianer); egy-egy füzet ára 30 fillér. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: JAHODA PÁL 

nyűg. posta- és távíró altiszt, vitézségi éremmel 
kitüntetett 48 ás tűzmester, 81 éves korában 
Budán. — BERTÓK JÁNOS munkácsi állami elemi 
iskolai nyűg. tanító, volt negyvennyolczas honvéd 
tűzmester, 89 éves korában Munkácson. — Kapor 
MESZES IMRE, volt negyvennyolczas honvéd, 94 éves 
korában Tab községben. - - Vajkai MOLNÁR LÁSZLÓ 
nyűg. főszolgabíró, földbirtokos, a Ferencz .Tózsef-
ré»d lovagja, Pozsony vármegye törvényhatósági 
bizottságának tagja, a negyvennyolczas honvéd-
egyesület elnöke, 78 éves korában Vajka-Csente-
pusztán. — VESSZÖSI VILMOS, 76 éves korában Kis¬ 
kunfélegyházán. - - TÓTTH LAJOS nagybérlő, tör¬ 
vényhatósági bizottsági tag, 62 éves korában Eév-
fülöpön. -•- SEBEQHI BERTALAN munkácsegyházme¬ 
gyei áldozópap, nyugdíjas görög-katholikus lelkész, 
71 éves korában Zajgó községben. - Vingardai 
és árapataki GERÉB JÁNOS ügyvéd, földbirtokos, 
volt országgyűlési képviselő, 65 éves korában Imes-
falván. — HOFFMANN FERENCZ gyáros, 61 éves korá¬ 
ban Budapesten. - - TOMOLA JÁNOS szabómester, 70 
éves korában Győrött. - - HIRSCH JÓZSEF nyűg. 
államvasuti fó'kalauz, 62 éves korában Győrött. — 
KOMLÓSST MIKLÓS nyűg. kereskedelmi és iparkama¬ 
rai fogalmazó, 59 éves korában Debreczenben. -
BDZIÁSSY KÁROLY magyar államvasuti fó'ellenőr, 51 
éves korában Budapesten. - - Dr. FALÜDY GYULA 
székesfehérvári ügyvéd, 48 éves korában Székes¬ 
fehérváron. - Farnosi KECZELI GYÖRGY állam¬ 
vasuti állomásfőnök, 45 éves korában Vukováron. — 
BERKOVITS HEBMAN, a kecskeméti gyujtógyár főtiszt¬ 
viselője, Kecskeméten. - • NÁDASSY GYTJLA soproni 
főgimnáziumi tanár, 35 éves korában Budapesten. — 
KUN JÓZSEF gépészmérnök, a szegedi Dugonics 
Társaság tagja, 39 éves korában Szegeden. -
ILSEMANN KERESZTÉLY Budapest székes főváros ker¬ 
tészeti igazgatója, 62 éves korában Budapesten. — 
MAHOULTESZ SÁMUEL borkereskedő, 64 éves korá¬ 
ban Munkácson. 

Özv. Gróf ESTERHÁZY JÁNOSNÉ, szül. gróf Mikó 
Júlia, a kolozsvári jótékony nőegyesület elnöke, 
79 éves korában Kolozsváron. - - Ozv. nemesmi-
ticzi BEGYÁTS ANTALNÉ, szül. Sztankovits Napomu-
czena, 79 éves korában Illaván. — Özv. dr. KUBISS 

24. SZÁM. 1912. 59. KVTOLVAM. 
493 

Vegy ü n k Schweizer Jegyűn K Dcnweizer g. 

foulard-selymet 
Kérjen mintát a mi ruháknak és blouseoknak v»ló 
tavaszi éi nyári újdonságainkból: Rayes Foulardt 
Voile, Crépa de Chins, Eolienne. Mousseline, l.U 
cm. Kelés, méterje K V20 felfelé, feketében, 
fehérben, egyszinben és tálka, valamint hlm-
zttt blouieok és aljak batisztban, kelmében, 
vászonban ea selyemben. Mi csak elismert 
szolid selyemszöveteket közvetlenül adunk ti 
magánosoknak bérmentvg ét m.ir vámmentesen 
a lakáshoz szállítva — (Dupla levélbélyeg.) — 

Schweizer & Co., Luzern D 24 (Schweiz) 
sely»m«i8vet síétkttldéi. - Klr. udvari izállltő. II 

A fürdőbeutazás gyermekekkel 
ne csak ezeknek, de az anyáknak is üdülést szerezzen. 
Daczára ennek, a gyermekeknek joguk van, különösen | 
a legkisebbeknek, hogy hasonló pontos ápolásban, 
gondozásban és gondos táplálkozásban részesüljenek, 
mint odahaza. Egy taps: ér, melynek előnye, hogy 
könnyen készíthető el és tartós, melylyel a táplálé-
konyság és könnyen emészthetőség párosul, a *Kufeke»; 
és ezért ez ily esetben legjobban ajánlható. 

PAPEK JÓZSEF 
= cs. és kir. üdv. szállító. =^= 

BORÖNUÖS ős finom 
BoRÁRUGYÁROS 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 11 
A főváros legnagyobb bőráru szakü'z-
ete, olcsó, szabott árak, kizárólag Jobb 
minőségű áruk. Árjegyzék bérmentve. 

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

csatornázási alapcsövek. 
F o r m á k : betonoszlopok stb. gyártá¬ 

sára. Kotorok. — Hengerművek. 
Beionkeverőgépek. — Czement-

lapsajtolók. 
Dr. CrASPABY & Comp. gépgyára 

Markraiistádt, Leipziy mellett. 
Kérjük gyárunkat meglátoga'ni. 228. számú ár¬ 

jegyzék ingyen. 

ADEN 
WIEN mellett. 

Nagyfokú radioaktivitás. 1911-ben 3á,193 fürdő¬ 
vendég. Kiváló gyógyerejü kénesforrások csuz, 
köszvény, ischias, izzadmányok, bénulás, neural-
gia, görvélykór, bőrb^jok, fémmérgezés ellen. A ba-
deni Peregrini városi forrás ivókurához javaivá. 
Fürdőidény egész éven át. Prospektus ingyen. 
Felvilágosítás és prospektus Blockner J. hirdető¬ 
irodája utján is, Budapest IV., Semmelweis-u. 4. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és főüzlet: 

VIH.,Baross-u.85. 
A főváros ellő él legrégibb 

•**• calpketiutltó.vegytiutltó 
él kelmefestő gyári intézete. 

Fiikok: H., F5-ntcxa 37. IV., Eskü-nt 6. IV.,Kecskeméti-
ntcxa 14. V„ Harminozad-u. 4. VI., Teréi-körut 
39. VI., Andráisy-nt 16. VTTT., József-körűt S. 

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

bittó* Kdnnyvd 
JriRASTiTKA 

• • m a VAlödt 

PÁLMA* 
KAUCSUK-CIPŐSAROK 

SZIVATTYÚT, 
FECSKENDŐT mielőtt 

ajánlatot 
nem kér a 

Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól 
Bpest, VI., Teréz-körút 50. (Gyár-u. 25.) Telefon 47-52. 
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak. 
A Bpeiti Szivattyú- és Gépgyár R.-T. gyártmányainak főelárusitótelepe 

Új, pompás gyógyépület. ^P^A ^M, 

PhÍtSCh\bnjíÍn 
B SUjsr tartományi gyógyintézet. 600 HOÜI 2.-kor.- ^ JB ^f \ WM. 
iV tói feliebb. lillamoj liliiitíi lift k.«. ^ s V ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ • ^ ^ • 

Ivó- és fürdökurák 
k i v á l 0 gyógyeredménnyel: 

gyomor'> bé>'és máj>iajoknál> epflkö' 
mm mm m • flél, cukros hugyámál, köszvénynél. 

te, ,„i,6, *» , , a.*i, ««. Wü» i r i« . ^ ^ ^ ^ff-SSSAu^^mM^^ Uhü^M.-! 
. félórákat: Koffmann Jóuef cséguel, Budapest, V., Báthory-ntcu 8. s*ám.  

É, szül. Bukovinszky Leontine, néhai Ku-
biss Nándor törzsorvos özvegye, 76 éves korában 
Patvaróczon. — BECK JÁNOSNÉ, szül. Schadl Teré¬ 
zia, 71 éves korában Devecserben. — Özv. Bm 
GÜSZTÁVNÍ, szül. Augsburger Mária, 65 éves ko¬ 
rában Pakson. - - Mezőkövesdi dr. TÁRNÁT GYU¬ 
LÁKÉ, szül. bonyhádi Kliegl Paula, 52 éves korá¬ 
ban Miskolczon. - FARKAS JÁNOSNÉ, szül. felső¬ 
bakai Simigh Mária, 48 éves korában Orvényen. 
MLINKO ERZSÉBET nyűg. tanítónő, 45 éves korában 
Váczon. — Szókhelyi MAJLÁTH ETELKA Gödöllőn. 
ANTAL MATILD, Antal Gábor dunántúli református 
püspök és neje, szül. Kluge Matild, 21 éves leánya 
Budapesten. — FBBENTZT IMRÉNÉ, szül. Pálffy Irma, 
2(i éves korában Budapesten. - - Özv. NEVERKLA 
FEBENCZNÉ, szül. Goletz Teréz, 75 éves korában 
Budapesten. 

EGYVELEG. 
* A világ legnagyobb fái tudvalevőleg az Ausz¬ 

tráliában élő eucalyptus-fajták,_ melyek négy-ötszáz 
lábnyi magasra is megnőnek. Értékes voltuk miatt 
nagyon irtják őket, úgy hogy máris a kipusztulás 
veszedelmében forognak. Ezért most mozgalom 
indult meg Ausztráliában, hogy földrészük e neve¬ 
zetes ritkaságait valahogy megmentsék a kive-
széstől. 

A Brennabor-autók, amelyek már az 1911. évi 
Pétervár—Moszkva—Sebastopol orosz császári dij-
verseny alkalmával is az összes nemzetközi verseny¬ 
zőket sikerrel legyőzték, kiváló teljesítőképességüket 
a magyar kisautó-versenyen is bebizonyították. A.Z 
egyenletes menetelés általános bámulatot keltett. 
Mind a három autó büntetőpont nélkül érkezett be, 
tehát mind a három résztvevő győztes lett, Kolozsvár 
város tiszteletdijával és Temesvár város tiszteletdijá¬ 
val kitüntetve. Brenuabor-müvek, Brandenburg a/H. 
Képviselő: Müller Gyula mérnök, (Budapest, VII. kér., 
Almássy-tér 13. sz.). 

Sióibkfiirdő huszadik idényét június hó 6-án 
kezdte. A lürdő közeli fekvése a fővároshoz, előnyös 
és olcsó vonatösszeköttetése alkalmassá teszik fel¬ 
keresését mindenki számára, főleg júniusban, mikor 
a fürdőtelepi szállókban modern kényelem és első¬ 
rendű ellátás mellett, szobák 4—7 koronáig kaphatók. 

Nyara lók saját érdekükben kérjenek díjmentes 
ismertetést a vezetéknélküli Wiktorin - lámpáról. 
Wiktorin és Társa, Budapest, VIIL, Baross utcza 1. 

Trencsénteplicz fellendülése. Hazáuknak ez 
a nemcsak valóban festői fekvésű és kellemes kli-
máju, de kitűnő kénes hőforrásaival kiváló gyógy¬ 
hatású fürdője — mint örömmel értesülünk, nagy 

fellendülés küszöbén áll. A haladó kor igényeinek 
megfele őleg épült „j Nagyszállója és éppeu Így át-
alakitól fürdői Trencséntepliczet a világ elsőrangú 
fürdőhelyei sorába emelik. Trencsénteplicz fellendü¬ 
lése egyébként ma már abban is nyer kifejezést hogv 
annyi a szobamegrendelése, hogy néhány nap múlva 
a .megtelt, tábla is kitehető. A fürdővendi-gek só. 
raban nemcsak hazánknak, de Orosz- és Német¬ 
országnak is számos előkelősége található. 

Egy új j ód brom forrás felfedezése a felső¬ 
ausztriai Hall fürdőben. A felsőausztriai országos 
bizottság megbízásából Hali-fürdőben már régóta 
folytatott fúrások legjobb eredménnyel jártak, ameny-
nyiben sikerült egy új jodbromforrást felfedezni. Ez 
az új forrás már azért bir kiváló értékkel, mert sok¬ 
kal kiadósabb s jóval több jódot <<s' bromot tartal¬ 
maz, mint az eddigi, néhány évszázad óta hírneves 
Tassilo-forrás. 

O'Sullivan a legelső, legtartósabb és legjobb 
gummisarok. Kapható minden szakbavágó üzletbec. 

Országos liaiigjegrykölcsönzö 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. 

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

Szerkesztői üzenelek-
Sár és arany. Naiv, szentimentális romantika, me¬ 

lyet nem lehet mosoly nélkül olvasni. 
Ha arczul üt, ruhámon tép . . . Semmit mondó ap¬ 

róság, a melylyel nem érdemes foglalkozni. 
A hogy a férfiak kívánják. Dilettáns munka, igazi 

írói egyéniség nélkül. 
Hozzád. Nem közölhető. 
Messze, messze. Nem rossz vers, de nem is elég 

jelentékeny arra, hogy valakit vele mutassunk be 
olvasóinknak. 

Interieur. Itt sohse hagytad. Két szonett. Nem a 
mi genre-ünk az ilyen szó-költészet, melynek nincs 
sem igazi magva, sem gyökere. 

Megnyugvás. Szavak, szavak, tétova, szétfoszló sza¬ 
vak, melyek nem tudnak testté összegomolyodni. 
Pedig mégis, mintha volna valami mögöttük. 

A kiket elhagytunk. Tavaszi tíjjongás. stb. Prózai 
nyelven mond el sablonos dolgokat, melyeket nőm 
volt érdemes elmondani. 

Sünt lacrimae rerum. Erdei tisztás. Középszerű 
dolog, se jó, se rósz. 

Recidiva. A novella nem elég érdekes. 
Ébren. Nem költői munka, csak formátlan ábrán¬ 

dozás. 

SAKKJATEK. 
2801. számú feladvány Ganug3 F.-tó'l, Westboroagh. 

SÖlfcT. 

n b c d o f g h 

ir.ilnl í'8 ív Imrmmlik lépóare umttot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A t Vasárnapi Ujság» 20-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: f.'so/i/rs HZ i'li'l a sárda 
/'idiii közt. 

Felelős szerkesztő: ••oits.v 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármejye-n. 11. 

Kiadó-hivatal : Budapest, IV., Egyetem-uteza 4. l 
kiváló bőr- és 

lithmmos 
gyógyforrás 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

CPUIMTCO ÁPOCT Siínye-Lipócii Salvatorforrás-vállalat, 
OUnULI t O AUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Kaliforniai 
fügeszirup. 

Természetes hashajtószer, 
gyümölcs- és növénynedvből előállítva, vegyiösszetétel 
nélkül. Azonnali, biztos, ártalmatlan hatás. Nagyon 
kellemes izü. Orvosilag javalva. Felnőtteknek s gyer¬ 
mekeknek egyaránt kitűnően alkalmas. 

Minden gyóíyszertirban kapható. 
Naiv üveg 3 Kor., kis üveg 2 Kor. 

KALODO Fog -Krém 
s szájviz 

hnn$ie§y-kölcsönző Intézel 
Budapest, VI. kerület, Andrásy-ut 47. szám. 

Tessék tájékoztatót kérni. Kölcsönöz widékre is. 

valódi 

qummisarokkal 
~ 

pompát 
Tátra-Virágvölgy 
« Tilra lábánál, szellői és portól vedelt k l i m a t i k u s K7Ógy-
c» n y a r a l ó h e l y , viirvógyinté/dte. ésillandó íő». fiiruő-
ortossal. P o p r á d város kőzvetVn közelében. Innen a Dubsi-
nai Jégbarlang legrövidebb utón érhető el. Oninibus-Vöiiekedés 
minden vonalhoz. J a v a i v á Basedow-, neuraslhenit, vérsze¬ 
génység, sápkór, idegesség, gyomor- és bélbsjoknél stb. belegs. 
mf Állami hivatalnokok az elő- éa utóidényben 

szobaárakból 5O% engedményt élveznek. :: :: 
É t k e i é i naponta a penzióban: reggel 2, délben 4 és este 
2 fogás 5 korona. Kívánatra prospektust küld 

Tátra -Virágvö lgy gondnoksága. 

GYERMEKLISZT 
Próbadoboíjokat, valamint orvosi 
röpiratot a gyermeknevelésről díj¬ 
talanul küld a HENRI NESTLÉ 
czég, WIEN, L, BIBERSTASSE 1L 
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Képes-e 
ez az ember 
az Ön életsorsát előre megmondani? 
Gazdag éa szegény, kicsiny és nagy, valamennyi keresi 
tanácsát üzleti és házassági ügyekben, barátokat és 
ellenségeket illetőleg, változásoknál, spekuláczióknál, 
szerelmi ügyeknél, utazásoknál és az élet minden 

vonatkozásaiban. 

Sokan azt mondják, hogy életükre 
vonatkozólag mozzanatokat csodála¬ 

tos pontossággal jósolta meg. 
írás megítéléseket 

csak nagyon rövid ideig 
ingyen adunk és kül¬ 
dünk meg a Vasárnapi 
Újság minden olvasó¬ 
jának. 

Nagytiszleleiö llaszkarl P. 
C. 11. pli. dr. lelkész úr, az 
evang. lutheránus Szí. Pál 
templom hitszónoka, egy llox-
roy tanárhoz intézett levelé¬ 
ben a kővelXt'zfikel mondja : 
dŐn bizonyára a legnagyobb 
sperzialista és mester ebben 
a szakmajában. Mindenki, a 
ki tanácsot kér Öntől, bá¬ 
mulni lóg az ön jóslatainál 
kifejteit ember- és tárgyisme¬ 
reteinek pontosságán é* tana-

csín. A legszkeptikusabb is, hi egyszer Önnel levelezett, újra és 
újra ki fogja kérni tanácsát.i 

II» ön Roxroy készséges ajánlatiból hasznot akar és olvasásra próba¬ 
kép egyelmást dijtalinul óhajt, kü'dje be neki születésének napját, hó¬ 
napjai és éréi, további, hogy 6n férli, asszony-e, vagy kisasszony és 
Írja le az alábbi verset sajátkezűiig : 

Ilaloliam arról, beszélnek róla, 
Hogy ön a sors könyvébe lát. 
Ezért önhöz fordulok most: 
Küldje (l nekem jó tanácsát. 

írja meg < neiél, sznletisi érét, napjai és czimct pontosan. Küldje 
Béres porlés levelét a következő czimre: R o x r o y D e p t . 

4O1OB No.l77aKensington High Street,L,ondón,W. 
A n g l i a . Tetszés szerint lehel a levélbe 60 fill. értékű magyar bélyegei 
is portó, iráskőltség slb. fejeién, [le pénzt ne mellékeljen a levélhez. 

Az finnuiködő 

MISZTOLY 
a szakértők 
xsebpisztolya! 

Kilenczlövetü. 
7 65 mm. kaliberű. 
Az eg-yedüli p i s z t o l y a viláfrpiaozon, ameljnek csöve 
Irtvés közben épp olyan erősen és megbízhatóan Tan e l z á r v a , 
mint a legújabb katonapuskáké, tehát a lövőnek 

a legnagyobb biztonságot 
és a legkitűnőbb lövéai eredményt nyújtja és e mellett 
kényelmesen zsebben hordható. H á r o m s z o r o s b iztos í tója 
van legtökéletesebb kivitelten. Félkézzel kényelmesen íel-
huzható éa bármikor leereszthető kakasa. 
Minden részében teljesen kicserélhetvén gépmonkával készíti a 

Fegyver- és Gépgyár E.-T. 
Budapesten. 

Kapható a bel- éa küllőid minden jobb fegyTerkereskedésében. 
Kölöníéle nyelvű leiras díjmentesen lecdelkezéire áll. 

IQFOK 
FÜRDŐ a Balaton mellett. 
:: Elsőrendű női- és gyermekffirdő. 

Budapesttől 2 V* órányira a déli vasút mentén Hi r -
neves (.ársonyflnom íürdőtalajáról és idegedző 
hullámveréséről. Modern kénvelem a fürdőtelep szállók¬ 
ban ta elsurendti ellátás, kívánságra diatetíkosan is. Gyer¬ 
mekeknek külön erősítő ellátás. Bemek park, színház zene-
sport. Prospektust kivánságr* küld a fürdőigazgatóság. 
Megnyitás június hó 6-án. Telefon szám 1. 

l 
í i 

Margit-créme 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész 
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés 
összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és ki¬ 
váló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető. 
Mivel a Margit-eremet utánozzák és hamisítjuk, tessék 
eredeti yétljegygyel 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. Ára l K. Margit-szappan 7C üli. 

Margit-pond ér l kor. BŐ fillér. 

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyogysz.,illatszer- és drogua-úzletben. 

f. 
f. 
f. 
f. 
fm 
m*, 
f . 

LAWN-TENNIS 
ét u Slizei angol sportkellékek a leg-
• Jobb választékban. • 

TENNIS-RAKETTEK 
és labdák, Footbal l , 

Hockey, Póló, Golf, 

Croquet, Baseball . 

Tornaszerek . Izom¬ 

fe j lesztők. Kerekes korcso-

lyák. Uszókellékek, spor tcz i -

pök, sportruházat, sport¬ 

sapkák, utazószerek, turista¬ 

felszerelések. Gi l letté-borotva, 

Thermos-ku l ácsok, Thermos 

Pic-nic, Vízhatlan esőköpenyek, 

Gummi sárczipők. 
Árjegyzéket bérmentve kü ld : 

Budapest, IV., 
Vaczl-utoza9. WESZELY ISTVÁN 

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

A monarchia legnagyobb koKiraitára. Árjegyzék ingyen. 

-fördő, Felső-Aasziria. 
Eisőrangii jodbromfnnlő. F,urópa 
írj:rfjí\H> és lej{)íyój?yli,ilásosalib 
jódforrisa. Uóny : roíjus 1-lölok-
tóher l-ig. Kelvilágosiiastéspros-
pfkmst küld az állami gyögy-

igazgatós. Bud-Iláll 
Dr. Gerstel szanatóriuma télen is nyitva van. 

Valódi brünni szövetek 
Egy szelvény 

3.10 m. hosszú 

az 1912. évi tavaszi és nyíri Idényre. 
(szelvény 7 kor. 

szelvény 10 kor. 
szelvény 15 kor. 
szelvény 17 kor. 

. . .„ , szelvény 20 kor. 
f-gy szelvényt (ekete szalonrunához 20.— K-ért, 
szintúgy felBItSszövetet, turistalódcnt, telvén-
kamgarnt <tb. gyári Irakon küld mint megbízható ti 

szolid ctg mindenütt ismert posztógyár! raktir 

Siegel-lmhof Brünn. 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Ás elSnyök, a melyeket a magínvevf élvet, ha 
szövetszükségletét közvetlen SlegeMmhof cégnél, 
• gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb árak. Oriáil válauiek. 
NlntabO, figyelmes kiszolgálás, még a legknebk 

rendelésnél is, teljesen friss árúban. 

A Pozsonyi Kereskedelmi- és Iparkamará¬ 
tól fenntartott nyilvános, három évfolyamú 

l I U i Felső Kereskedelmi Iskola Pozsonyban. 
Érettségi vizsgálat" Állásközvetítés. Internátus. 
Értesítőt kívánatra küld az IGAZGATÓSÁG. 

S ZOBRÁNCZ 
GYÓGYFÜRDŐ Ungjnegyóben. 

Glanbersós, hideg1, kénes, BOB víz. Gyomor- és maj -
= betegek magya r Kar lábadja. = 

Fiirdőidény: májas 15-től szeplember 15-ig. Eló'idény: május 
15-től június 1-ig. Utóidény: szeptember l -tői szeptember 15-ig. 
80 °/o árengedménynyel a lakásoknál. 

Ez a maga nemeben páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód biztos 
segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs 
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, máj bajoknál, epehomok és epe¬ 
kövekre oldólag hat. Vértódulásoknál, szédülések, hüdések, gutaütési 
rohamuknál vérelvonólajr, felszivélag hat, csi'uos és köszvényes bán-
talmaknál e kór okozta erjési termetekre, elrakédásokra az izületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájaso-
dás ellen, cznkorbetegségeknél, vesebajosoknál ügy a czukor-, mint 
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. 

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

Vasúti á l lomás: az Alföldről és Pest felől lövőknek Ungvár, 
a felvidék és illetve Kassa felöl jövőknek Nagy-Mihály, honnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l és V« óra alatt elérhető. 

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

Megrendelések és tudakozódások : «SzobráncZ gyógyfürdő 
igazgatóságának Szobránez gyógyfürdő* ciimzendok. Posta-
és távirda-állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa : Dr. Ivussay 
Gábor Lajos. A fürdő igazgatósága. 

t,egjobír és legmodernebb 

fényképezőgépek 
objektívek stb. 
kényelmes 
havi lefizetésre. 
Kívánatra kimentő 

Ingyen. 

ELEK ÉS TÁRSA R.-T. 
BUDAPEST, IV., KAROLY-KÖRUT 10. 

l Tát rá l oiti n icz 
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GYÓGYHELY, MODEÍIN SZANATÚR.UMMA asut. - Posta. - Tdefon. - Prospektust díjtalanul küld az i g a z g a t ^ 

Bethlen-ház (július l-én). | 

álló 
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A világ legelső mórfürdöje. 
Évadonklut több mint IfiOO mórfiird">. Saját mórblrtok SÓ millió 
kSbméter. Verseny nélkül a vegyi B«zeMteI és gyógyhatág tekin¬ 
tetében. Ideális tartózkodás gyógyulásra szoruld gyermekek 
_ részére. Természetei rádinm-emanatorinm. . 

Legfontosabb szivgYÓgYfürdője Ausztria-Magyarországnak. 
A kontinens legerősebb szénsavon forrásaival. Prospektus ingyen 
a polgármesteri hiratal által. FRAHZEHSBAD 

T*«i-d£«,»vi.._i* íí j. ,-,. . rozis ea szive zsírosod 
Fürdő.zolgalt».tá. április hó Utol október hó 30-ig. - Idény májn. hó 1-től „eptember hó 3O-lg. 

J a v a l l a t o k I Vérszegénység;, sápkór, gör-
vély, indikált gyermekbetegségek:, 

osúz, köszvény, légzőszervi, hugy- és emésztőszervi 
hnrntok, állandó székrekedés, idegbetegségek, 
nenraczténia hisztéria, női betegségek, izzadmá-
nyok, nyom. szívbetegségek, szivgyöngeség, krónikus 
sziyizomgyulladás, szivbillentyübántalmsk, szivneu-
rózis és Bzivelzsirosodáa ellen. 

jtitöMMtöm®^ 

| Alumínium Társaság | 
***- íc 

(Oesterreichische Alumínium - Gesellschaft) If-

Nyaralóknak és falun lakóknak 
nélkülözhetetlen. 

100 gyertyafény erős, óránkénti -világításra 3—5 fil¬ 
lérbe kerül.nincs kanócza, bárhova vihető s semmi 
körülmények közöt t fel nem robbanhat . 

UIKTORIN ÉS TÁRSA Bpest, 
VIII., kernlet, Baross ntcza 1. szánt. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Központ \\JíCyr\ 
Kárntnorstr. 28. W Í ^ C l l 

Lerakat 
Wollzeile 18. 

Nagy képes 
árjegyzék ingyen. $• 
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1. szám. Főzőedényekről. 
2. szám. Háztartási-, konyha-

és asztali edényekről. 
3. szám. Utazási- és turista-

czikkekről. 
ííííííííí.:^^ 

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

Hin t külöulegresség" : amerikai aranykoronák és hidak a lég* 
ideáliaabb szájpadlás nélküli levehetetlan fogpótlás. Boau vagy törött 
fogsorok a legjntányosabban lesznek átdolgozva. Fogsor] avitások rögtön 
elkészíttetnek. F o g t ö m é s e k 'plomhák) ar»ny, porczelián. ezüit és 
oiunentbül; fájdalom nélkül 3 koronától fe l jebb. Foghúzás teljesen 
fájdalom né lkü l (injekcióval). Készletfizetésre is 15 évi jótállással. 

D" KALINOYSZKY 
Budapest, VII. bér., Rákóozi-ut «2. I. em. 3. sz. 
Eársta-atcza Bárok. Házszámra ég oiimre flgjelnl tessék. 

ANYÁK FIGYELMÉBE!! 
Gyermekek elismert, legkiválóbb tápszere a 

Phosphatine Faliéres, 
Igen kellemet izii, *könnyen;.,emésztlietö, a'fogzást 
megkönnyíti és biztosítja a csontrendszer fejlődését. 

nagy doboz (elegendő 3 hétre) ára 3 kor. 80 (III. 

raktár: Z o l t á n B é l a szertára 

Bpest, Y., Szabadság-tér (Nagy Korona-u. sarok.) ^ 

bírbuíoripar 
Bírbntor 
szaMhelyelí 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Seiumelwes-u. 7. sz. 

Angol bőrbutor, Ebédlő¬ 
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt bőrbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissí¬ 
téseié és festésére. 
Székátalakitások. 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe¬ 
tők készpénz vagy angol rendszerű részletfizetésre i i 

csási.éskir. O A D Ó A l A M f \ C **«*«r*M «• 
ndv. szállító O A H VJ A J A l M V J O műötvösnil 

I.eedlvato.abb karperec Budapest, IV., Kígyó-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 
órával LegTSZebb kivitelüeiüBteY6eszköií>kgT»lllinJamnnkáT»Iegyüttll f, 

domborművű (Keli/) evőeszközök 18 fill., halas, pecsenyéi, tésztái tálak 
14 karától arany _ 110 E 13 f., talczák, szelemnek, kenyérkosarat, 14 f., kávéé, teás tervinek, Jonr 
14 i l MriferjNÜL 28 « táleitt, gaborettet, gjamílosallTinjok, eMporto* tálak, Jardinierekl 5 f. 
Ezttlt bőrszíjjal 16 • 
Aczél i _ l* • árjegyzék ingyen 

Szabad megtekintés Tételkényszer nélkül. Szabott gyári árak. Képes 
i és bementve. Vidékre választékot készséggel küldök. 

IAltvater" 
flessler 
Budapest 

Rendeléseknél szíves-
kedjék lapunkra hivat¬ 

kozni. 

SZENT LÁSZLÓ (Püspök) Héwiz-gyógyfürdő 
Nagyvárad mellett, Daiits István l'Urdőbérlő kezelése alatt. 

Kényelmes közlekedés. Vasúton Nagyváradtól V«, kocsin 8/i órai távolban. Május—augusztus 
hónapokban naponta 12, vasárnap- és ünnepnapokon 16 vonat közlekedik Nagyváraddal. A va¬ 
súti állomás a fürdőtelepen van. 

Ai európai bírd 41° 0. meleg természetes héwls Javaivá tan: az izületek és izmok oznzos 
bantalmainal, Idolt • különösen savai Izületi loboknál, csonttörések és különösen 
visszamaradt vastagodásoknál; köszvénynél és annak különböző alak (álnál; Idegbajok¬ 
nál, melyek rhenmatlonc alapon keletkeztek (UcMasnal); különböző bőrbajoknai, végre 
női bajoknál; belsőleg*: heveny és idült gyomorbantalmaknál, májbajok és vesekövek 
eseteiben. Állandó furddorroi: dr. Hagy Ignáoz. 

A különböző igények szerint berendezett nagyszáma szobák napi ára l kor. 60 f. és 8 kor. 
között váltakozik. Gyógyterem (Corsalon) hírlapokkal, zongora, könyvtár és tekeasztallal. Ter-
raszok szép kilátással. Éttermek, cznkrászda, sétahelyek a fürdőtelepen és a mellette elterülő 
őserdőben. Az erdőben jó tekepálya és Lawn-Tennis. Öt tükörfürdő és 13 kádfürdőn kívül 
mórfürdők is vannak rendszeresítve. Újonnan épült uszoda nszástanitással és homok kúrával. 
Fürdők 40 fillértől 2 kor. 40 fillérig. Elsőrendű, k i tűnő , á l landó zenekar. — Telefon-
összeköttetés Nagyváraddal . Villanyvilágítás. A legszebb kirándulás és szórakozási hely. 
Konyha és vendéglő a bérlő saját vezetése mellett. P rospek tus t kívánatra küld a 

fnrdökezelőseg. 

MALTENBERGER KASSA RUHAFESTO-, YEGYTISZ-
TITÓ ÉS G02MOSO-GYÁR 
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT LEG¬ 
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. • ALAPÍTVA 1810 
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NcmzetKözí Kisautó-győztes 
BRENNABOR 

Brandenburg a/Maveí 

\siS 20 HP 8000 korona Budapesten 

Kolozsvár és Temesvár 
városok tiszteletdíjai a 
BRENNABOR-AUTÓK 
nyerték, 20 HP 4 üléses 11,000 kor. Budapesten 

Képviselő: 
MíiIIer Gyula mérnök, 
Budapest, VII. kerület, 
Alraássy-fér 13, szám, 

ELSŐRANGÚ GYÓGYFÜRDŐ 

2LAUOM 
[ALKALIKUS, sós, JÓDOS VIZEK 

- Radioaktív források 

BIZTOSAN GYÓGYÍT 
rheum&t, ischiast, anyagcserezavarokat, 
cukorbetegséget, alkati bajokat, jyerjnelt-
kórokftt, csonttöréseket és »zadmányok»t. 

| IflBny 6flCSZ 6V6fl Öt l proapehtus Ingyen! 

Ónk élő libákról eredő, új fosztott pormentes agytol! V» kg. E l'40, jobb 
K 1-75, 116, í-76. Finom fehér K 3'ffi 3'75. Hófehér *'Z5, 4'75. -Ti«za-
(rjőngyei Mját külOolegesiégünk Vl kg. K 5-25. Pehely Vs kg. K 4 50 
9-25 kur.-ig. Kész ágyak: l párna 80x58 cm. nagy, finom raguitokból 
jól megtölt»e K 6-OZ, 6-07. 7'67. l dunyha 160 x 116 cm. nagy K WK, 
11115, H'45. Kéizlet tetszés Bzernti méretekben ét minőségekben. Óriisi 
Tálaazték paplanok, lótzórderékaljak, lepedők és szalma-zsákokban. 
Szétküldés utánvéttel, meg nem felelöt becserélünk. Tagy a pénzt 

TOszaadjnk. Eoezkázat kilátva, löbb nyilvános intézet szállítói 

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 80. sz. 

- ^ — - ^ T -^ÜHB~ ^ d * B _ 

— (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a 
légzőszervek haratos bántalmainál igen jó ha¬ 
tású még akkor is, ha vérzések esete forog fenn. 
Mogrendelhető: EDESKUTY L.-nál Budapesten 

éa a forrás kezelősegénél Munkácson. 

\ f i g eddig a régi bör-
A'A betegségek, a legkülön¬ 
bözőbb súlyos idegbajok 
(neurasthenia, vitustnncz), 
a sápkór, a női arczot el-
éktelenitö pattanások s a 
női nemi szervek folyá¬ 
sokkal kombinált Imruios 
megbetegedéseinek kezelé¬ 
sénél csekély értékű ide¬ 
gen vizekre voltunk utalva, 
addig ujabban a :: :: 

ARADI 
ARSEN 

YÍzb én vastartalommal 
oly kincsünk van, mely 
minden eddigi arsen-
savas víznél (Roncegno 
Levico) hatásosabb, és 

könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬ 
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztók 
egész serege dicséri halasait, hazánkban csaknem kizá¬ 
rólagos keresetnek ö)-vend. — Egy postaláda <7 palaczk) 
paradi arsen vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes 
postaállomásaira 6 K SÓ f.-ért benn. szállít a főraktár 

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

Kapható minden gyógjtárban és megbízható ffiaierkereskedéeben, 

Rozsnyay 

SERAIL 
pipere-
különle¬ 
gességei 
kipróbált, közkedvelt és igen elterjedt szerek- — Serail-
arozkenőos kiváló hatása saeplő ellen, az arczot fehé¬ 
ríti és bársonypuhává teszi. Kis tégely 7O fillér, nagy 
tégely l korona 4O fillér. — Serail-eréme nappali 
használatra l korona. Serail-hajszesz hajhullás és 
korpaképződés ellen. Kiváló hatása. Hajnövést elősegíti. 
l üveg l korona 5O fillér. — Serail-pnder. Kitűnő 
pipere-por fehér-, rózsa- és créme színben, l doboz l K. 
Serail-szappan l drb 6O fillér. — Valódi epeszap. 
pan l drb 80 fillér. — Serail-száj viz l üveg K 1.50. 

Kapható Török József gyógyszertárában Budapesten ég 
Rozsnyay Mátyás gyógytárában.Arad Szabadság-tér. 

A legjobb i s leffeg-észséffesebb 

haji estőszer 
A Czerny-féle Tanningene 

Évekig eltart, soha nem fog. Ara 5 k o r o n a -
Levélezim : Wien, XVIII., Kar) Ludwigstr. 4. 

Raktár L, Maxmilianstrasse 9. 

Szépsége 
sokkal tovább tart, ha állandóan 

Czerny-féle keleti Rózsatejet használ. Az ára 2 kor. 
A hozzávaló Balzsamszappan 60 fillér. 

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

Osan-száJTiz l korona 80 fillér, Oaan-fogpor 90 fillér. — Kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban és illatszertárakban. 

LÖPATAK 
GYÓGYFÜRDŐ. • 

Nagymennyiségű rádiumot tartalmazó víz. 
Természetes szénsavas (nenheimi) fürdők. 
Kiválóan jó eredménynyel használható a g y o m o r , ve se , 
hólyag és a méh hnrntos bántalmainál, máj-
ég lépbajoknál, köszvény és csúznál, altesti 
pangásoknál, valamint bármely az idegesség 
alapján fejlődő betegségeknél. A nagyhírű élőpa¬ 
t a k ! g y ó g y v i z e k orvosi javaslat szerinti ivása, összekötve 
a megfelelő és itt feltalálható kisegitó gyógyeszközökkel (meleg 
és hidegfűrdők, vizgyógyintézeti: kezelés, másságé, svédtorna, 
diatikus étrend) rendkívül kedvező eredményt mn-
tatfel. Kúrdő-idény:május 15-tőlszeptember 15-ig 
Vasúti állomís : Földvár és Sepsisienlgyörgy, honnan állandó 
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos. 
Az elő- 'és ulóidényben (május 15-től június 15-ig és aiig. 20-tól 
izept. Ib-ia;) a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakások 
30%-al és ellátás is sokkal olcsóbb. A z é l ő p a t a k ! á s v á n y , 
v iz , mely a azénsavdns, égtényes vasas vizek között első he¬ 
lyei foglal el, mint gyogyeszköz, háznál is használható és 
ü d i t ő , k e l l e m e s i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nagy 
kedveltségiek örvend. Itthon és a külföldön évenkiní egy millió 
palaczknál több kerül forgalomba. Szétküldés! hely Élőpatak, de 
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben. P r o s ¬ 
pektust kívánatra ingyen küld az igazgatóság. 

t 
Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-ntoza 4. szám. 

2 5. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, JÚNIUS 23, 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
kiadóhivatal : IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

{Egészévre _ — 
Félévre 
Negyedévre _ _ 

3O korona. 
1O korona. 

5 korona. 

A t Világkrónikát -val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
határozott viteldíj is csatolandó 

meg-

Z A L A GYÖRGY M Ű T E R M É B E N A B E N I C Z K Y CSALÁD K É S Z Ü L Ő S Í R E M L É K E M E L L E T T . - Balogh Rudolf főlvétele. 




