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20 HP 8000 korona Budapesten

Kolozsvár és Temesvár
városok tiszteletdíjai a
BRENNABOR-AUTÓK
nyerték,

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

2LAUOM

YÍzb én vastartalommal
oly kincsünk van, mely
minden eddigi arsensavas 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

[ALKALIKUS, sós, JÓDOS VIZEK
Radioaktív források

BIZTOSAN GYÓGYÍT
rheum&t, ischiast, anyagcserezavarokat,
cukorbetegséget, alkati bajokat, jyerjneltkórokftt, csonttöréseket és »zadmányok»t.
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EDESKUTY L.

proapehtus Ingyen!

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

Kapható minden gyógjtárban és megbízható ffiaierkereskedéeben,

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 80. sz.
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— (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.

kipróbált, közkedvelt és igen elterjedt szerek- — Serailarozkenőos kiváló hatása saeplő ellen, az arczot fehé¬
ríti és bársonypuhává teszi. Kis tégely 7Ofillér,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.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meghatározott viteldíj is csatolandó

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

SERAIL

piperekülönle¬
gességei

A t Világkrónikát -val
_ — 3O korona.
Előfizetési {Egészévre
1O korona. negyedévenként 1 koronával
Félévre
teltételek:
több.
Negyedévre _ _ 5 korona.

A legjobb i s leffeg-észséffesebb

Rozsnyay

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

Egyes szám
ára 40 fillér.

BUDAPEST, JÚNIUS 23,

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

20 HP 4 üléses 11,000 kor. Budapesten

ELSŐRANGÚ GYÓGYFÜRDŐ

-

Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11.
IV. Egyetem-ntcza 4.
kiadóhivatal :

SZERKESZTŐ

H OITSY PÁL.

GYÓGYFÜRDŐ. •
Nagymennyiségű rádiumot tartalmazó víz.
Természetes szénsavas (nenheimi) fürdők.
Kiválóan jó eredménynyel használható a g y o m o r , v e s e ,
hólyag és a méh hnrntos bántalmainál, májég 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 mntatfel. 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 ,
viz, mely a azénsavdns, égtényes vasas vizek között első he¬
lyei foglal el, mint gyogyeszköz, háznál is használható é s
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.
Z A L A G Y Ö R G Y M Ű T E R M É B E N A B E N I C Z K Y C S A L Á D 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.

Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-ntoza 4. szám.
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KOMÉDIÁK
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMÉRE GYÖRGY.
vett a gyermeknek. Majd elérkezvén az ebéd
XVII.
- Én egy szerencsétlen czéljavesztett em¬
idejű, kihajtatott n városligeti nagy vendéglőbe
ber vagyok, — mondta az elgyötört férfi össze¬
Estére elkészültek Gábriné és Lórika a cso¬ s megebédelt kettesben Lórikával.
esve, - - maradj mellettem, egyelőre itt ma¬ magolással. Maga Miklós is segített nekik.
Ez folyton pöntyögöít neki: új hazájukról
radok . . .
Könyveinek egy részét egy családi rézpántos
A fanatikus proletár lángoló szavával lesúj¬ ládába rakosgatta. A többit majd maga után kérdezősködött, különösen, hogy mifélék lehet¬
totta barátját, de végkép nem győzte meg . . . küldeti oda. a hol megtelepedik. Valamint érté¬ nek az odavaló madarak? Van-e köztük strucz
Egy pár nap őrlődött meg az idők garatján: kesebb antik bútorait, műtárgyait is. Ezeket is. mert ő igen szeretne struczczot látni, nem
Miklósra nézve ködös, szürke napok. Egy reg¬ megjelölte, jegyzékbe vette s kellő utasítással félne tőle, hozzá szaladna, kivenné a legszebb
gel történt. Miklós theájánál ült. Lórika ott átadta a jegyzéket Gábrinénak. Egyéb bútorát tollat és rávarrná a kalapjáva . . .
Miklós felvidúlt. Hetek óta most történt vele
settenkedett, pratált körülötte. Igen elszomorí- odaajándékozta a jó asszonynak . . .
először, hogy hangosan elkaczagta magát. Nem
totta a kis leányt az ő kedves gazdája tartós,
Semmi akadálya nem volt annak, hogy Mik¬ állhatta meg, csupa hálából ráhajolt a gyer¬
szemmel látható bánata. Föltűnt neki, hogy a
lós
elutazhassák akár az első éjjeli vonattal. mekre s megcsókolta a homlokát . . .
méltóságos úr, a ki máskor oly mohón érdek¬
De gondolni kellett a hazamenetelre is . . .
lődött az újságok iránt, egy hete egy lapba se Abban is megállapodott már, hogy a kék ég,
nézett bele. Lórika, a maga ártatlan kicsiny dalos emberek s műkincsek országában, szép Miklós elodázta, a míg lehetett, szinte félt haza¬
eszével azt találta ki, hogy az ő megmentőjé- Itáliában keres magának új otthont. Csak azzal menni. Ki tudja, miféle kellemetlenség vár reá
nek bizonyára az olvasás hiányzik, azért oly nem volt még'tisztában, hogy melyik városban otthonában megint? Hiszen annyi kiszámít¬
szomorú. Hát vett neki egy újságot. Épen a fog megtelepedni. Alszik rá egyet. Idegei már hatatlan csapás érte úgyszólván mindennap,
Véreim-et. Egy ideig dugdosgatta a köténykéje korán felébresztették, hat órára elkészült toalett¬ hogy nem tudhatta, mikor telik meg végre a
alatt, mert nem merte mindjárt átadni, de jével is. Némi fontolgatás után elhatározta, hogy mértéke . . .
aztán neki durálta magát s elszántan eleje tetie Rómába megy, a kővé rált dicsőségnek, a vir¬
Nem csalt a Miklós előérzete, otthonában
tus legendájának, a megváltó hit himnuszának csakugyan ujabb váratlan izgalmak leskődtek
a lapot az asztalra.
a városába. A gondolatnak és eszménynek ezen reá . . . Csakhogy ezek az izgalmak már nem
- Mi az, Lórika?
a
földtokén legmelegebb ágya a kétezer éves koz- végződtek tragikusan, mint hetek óta a többiek.
- Újság, méltóságos úr.
mopolisz.
Alighanem Isten is oda a legközelebb.
Miklós félretolta a gyermek ajándékát.
A felvonás azzal kezdődött, hogy Miklós
Szent
szikrája
ott szállott legtöbbször az ő kép¬ lakóháza kapujában találta Bodonyit, midőn
- Nem kell nekem újság, Lórika.
A kisleánynak megtelt a szive, elpityeredett. másai leikébe. Mutatják a római emlékek, az Lórikával kiszállott a kocsiból.
apostolok hagyatéka, a renaissance lángelméi¬
Miklós végre is megszánta.
- Te mit keresel itt?
nek
teremtményei Írásban, kőben, festett és
- Ne sirj Lórika. Igazad lehet, jó lesz, ha
A proletár igen sápadt volt, kopott ruhájá¬
faragott képben . . .
ezentúl olvasok.
ban, hosszú, ápolatlan szakállával egy éjjeli
Megreggelizett, aztán kézen fogta Lórikát és betörő benyomását tette.
Gépiesen felütötte az újságot.
A gyermek lábujjhegyen söndörgött körülötte kisétált vele a belváros felé. Égy elsőrangú
- Egy órája, hogy megkaptam a leveledet.
8 loppal a gazdájára nézett, arczárói leste a gyermekruha-árúházba betért és több rendbeli
Miklós összerázkódott. Keserű arczkifejezése
hatást . . . Bár ne leste volna. Oh, nem azt öltözéket választott az árva gyermek számára. nagyon is elárulta, hogy barátja a terhére van.
várta Lórika... Az ő kedves gazdája egyszerre Aztán czipőcskékről és kalapról is gondosko¬ Órájára nézett.
olyan sápadt lett, mint a fal. Aztán kihullott a dott. Még egy ládát is vett kis védenczének,
- Két óra múlva utazom — mondta — ha
nngyot, hogy beleférjen mindene.
lap a kezéből. Meredten bámult maga elé.
tetszik, egy félórám még van a számodra, csak
- Méltóságos úr! — szólalt meg remegve a
Majd betért a városi meneljegy-irodába s arra kérlek, ne érzelegjünk . . . elég teher van
gyermek. - - Tessék megbocsájtani, ha rosszat megvette a jegyeket . . . Most már semmi sem a szivemen anélkül is.
tettem az újsággal, nem akartam.
tarthatja vissza: este elutazik. Szinte nem akaBodonyi bólintott.
Zádor Miklós összeszedte minden erejét.
ródzott haza mennie. Gummikerekü kocsiba
— Jó, egy félórára felmegyek, ha megengeded.
- Nem haragszom én rád Lórika, — nyug¬ ült a kis leánynyal s végigrobogott vele az
Felmentek a Miklós lakására. A férfiak segí¬
tatta meg a szepegő leánykát, — mert szeret¬ Andrássy-uton. A gyermek arcza kipirult a soha tettek Lórikának a sütemények és czukrocskák.
lek. Annyira szeretlek, hogy magammal is visz¬ nem élvezett gyönyörűségtől, szeme úgy fény¬ felszállításában.
lek messzire, messzire : olyan országba, a hol lett, mint a szentjánosbogár. Új máslis ruhácsMiklós rendelkezett Gábrinéval, hogy csoma¬
íi fákon narancs és czitrom terem s az embe¬ kája, finom nemez kalapkája s ragyogó lakkos golja be a gyermek időközben megküldött hol¬
rek nem tudnak magyarul. Eljösz-e velem topánkája, a vágtató kocsi ringó puha párnái miját.
Lórika.
valósággal megrészegítették.
Bodonyi zord szemmel nézte az előszobában,
•— Én el, — rebegte a talált gyermek szinte
- Jaj, de jó . . . jaj de szép minden sorakozódó bőröndöket és koffereket. Követte
átszellemülve, — elmegyek a méltóságos úrral kiáltotta, közben nagyokat kaczagva s tapsi¬ barátját a szobájába . . .
a világ végére is.
kolva.
— Csakugyan elmégy?
- Akkor is, ha Mali néni nem jön velünk ?
Ezüst hangocskájának zenéje belevette magát
- Visszavonhatatlanul . . .
- Akkor is. Én ott akarok meghalni, a hol a szomorú férfi szivébe s mosolyt csalt annak
- Megver az Isten.
a méltóságos úr.
ajakára . . .
- Még jobban? Az nem lehet.
- Meg lesz az akaratod, Lórika. Hívd be
Megállj, Lórika, majd kiszállunk egy
- Nem történt veled semmise. Nézz reám.
Gábrinét. . .
czukrászdába s tortát és czukrocskákat veszünk
- Neked más lelked van, mint nekem.
A kisleány behívta a jó asszonyt.
neked.
- Erősebb. Nekem semmi sem kell.
- Gábrmé, - - szólította meg Miklós, —
Lórika kezet csókolt.
- Nekem kell. Az én elemem a szabadság,
pakkolja tele valamennyi bőröndömet a leg¬
— Jaj, de jó lesz . . .
a szép és a jó.
szükségesebbel. Én elutazom, — a hangja meg- És mondd csak, Lórika, nem félsz velem
— Nos?
csuklott mégis, — elutazom, még pedig örökre. jönni száz és száz mértföldnyire, olyan helyre,
— Azt keresem; itthon nem találtam meg.
És Lórikát is magammal viszem. Magát, hűsé¬ a hol a szavadat sem értik meg s még a ma¬
- Nem? . . . Hát az Alföld a délibábbal, az
ges gondviselőmet tíz éven át, nem is hívom, darak is másfélék, mint idehaza?
uradalmad
a rengő búzamezőkkel? Nincs ott
mert tudom, hogy szerencsétlennek erezné ma¬
A kisleány Miklósra emelte tágranyilt azurgát idegenek között. Végkielégítésül 2000 koro¬ szin szemét. Olyan tiszta volt a tekintete, mint szabadság elég? És a szarkaláb és a búzavirág,
a pacsirta nótája nem szép neked? Nekem nem
nát adok magának és megköszönöm lelkiisme¬ az olasz ég maga.
virágzik
a szarkaláb, a búzavirág, pacsirták nem
retes hű szolgálatát.
- Nem én, — válaszolt hetykén, gyermekes zengenek a földjeim fölött, az én uradalmam
Gábrtnénak nem volt szava, csak könnye elbizakodottsággal, — mitől féljek, mikor min¬ mindössze egy négyszögöles földkupacz lesz,
volt. De az aztán bőven. Egész szétázott az dig velem lesz a méltóságos úr?
a melynek egyedüli termése a demutka, a ha¬
arcza köténye alatt.
- No nem egészen mindig, — figyelmeztette lottvirág s én mégis itt maradok ezért a fölcl- Már rég észrevettem, — zokogta, — hogy Miklós, — nekem sok dolgom lesz, de azért
valami bántja az én jó méltóságos uramat. Ki- nem leszel egyedül. Egy nevelőnét kapsz, a ki kupaczért.
Rapszodikusan pergett le a párbeszéd, szag¬
vánom, áldja meg az Isten a lábanyomát is, tanítani fog s a kinek épúgy kell engedelmes¬
gatottan lüktetve vált le az ajkakról a szó.
bárhova megy.
kedned, mint nekem.
Visszafojtott indulataik kohójában páthosszá,
Lórika nagyon meg volt ijedve, annyira, hogy
- Engedelmeskedni fogok,
- mondta a szélesedtek a két férfi taglojtései. A proletár
sírni sem tudott.
leányka, — szorgalmas leszek, csak azt engedje
A nagy cseléd és akis cseléd magukra hagy¬ meg a méltóságos úr, hogy én vessem meg az kusza arcza átszellemült az irdatlan magas¬
ták jó urukat és hozzáláttak a csomagoláshoz. ágyát ezentúl is, mert Gábri néni is mondta, ságokban, a melyekben a lelke kóválygott, az.
ősnemes sasképe megtorpadt, elkeményedett.
Miklós íróasztalatioz ült s búcsúlevelet irt azt senki sem tudja úgy, mint én.
Egyik
sem hagyta magát. Úgy állottak egy¬
Bodonyinak. Mástól nem búcsúzott el. Még
- Igaza van Gábri néninek, te fogod meg¬ mással szemközt, mint két vijjogó sas a préda,
Csábrághtól sem. Már nem volt hozzá ereje.
vetni az ágyamat ezentúl is.
fölött. Miklós érezte, hogy a párharczban ő van
Nevezetesen a Csábrágh és Erzsiké eljegyzés!
A Lórika bájos hűségén egész elérzékenye- alul, összeszedte minden erejét, hogy fölibe
híre volt az okozója annak, hogy Zádor Miklós dett Miklós. Egy czukrászda előtt megállíttatta
kerekedjék ellenfelének.
kiejtette kezéből az újságot.
kocsiját s egy ölre való czukorkát és süteményt
- Mindenekelőtt ember vagyok, — kezdte
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a támadást, - - hitvány lélek az, a ki ősjogaiegyezésem nélkül ígértek el neki. Küzdöttem,
ról lemond . . .
míg adta az erőm. Hiába. Nem tudja maga,
. Ebben a pillanatban nyílt az ajtó. Miklós
milyen eszközökkel rendelkeznek a szülők
elhallgatott.
gyermekeikkel szemben. Kénytelen voltam a
- Távirat érkezett, - - jelentette a belépő
jegyváltásba beleegyezni. De az esküvő soha
Gábriné.
sem fog megtörténni: arra leteszem a maga
- Mi lesz ez már megint? - - idegeskedett
kezébe a hitet. Magától hallottam: a leg¬
a házigazda s kiment, hogy átvegye a táviratot.
régibb törvény, olyan régi, mint az emberi¬
Már föltépve hozta be a szobába. Úgy resz¬
ség maga: a kik szeretik egymást, egyesül¬
ketett a keze, hogy majd elejtette a papirost.
jenek. Én ehhez tartom magamat . . . Ne
Bodonyihoz támolygott, a karjába kapaszkodott.
kérdezze, mi a tervem, nyugodjék meg abban,
- Itt maradok, - - mondta - - megtörve,
hogy czélhoz fog bennünket vezetni. Majd
boldogan.
annak idején meg fogom írni, mihez tartsa
Bodonyi kivette kezéből a sürgönyt és el¬
magát, addig egy lépést se tegyen. Csak árt¬
olvasta :
hatna nekünk. A missz páratlan nő. Nagy
nemzet az angol nemzet . . . Örökkévaló
«Bízzék bennem. Levél megy.
Erzsébet.*
hűséges jegyese,
Őszikéje.»
. . . Másnap megérkezett a bejelentett levél is :
«Kedves Miklós.
A többit kitalálhatja az olvasó.
Nem tehettem máskép. Csábrágh tudtomon
A többit, mint tudva van, elcsinálta Margitka
kivül kérte meg a kezemet s mamáék bele¬ közmegelégedésre. A majoresko benne maradt

a Romhányí famíliában s az volt a f ő . . . Mel¬
lette szívesen vállalta a mama vőnek a talán
még előkelőbb, de «koldus» Miklóst is. (Mind¬
össze egy árva milliócskája van szegénynek,
de tisztességes ember, — mondogatta ismerő¬
seinek.)
De félig-meddig benne maradt a familiában
a missz is. Zádorékhoz került s most egyelőre
a Lórika fejébe töltögeti a tudományt. De nem
fog ő a kebelbéli tanítványokból talán sohasem
kifogyni. A Romhányi leányok gondoskodnak
róla, hogy soha meg ne unja magát, őszikónek
egy fia és egy leánya van, Margitkának meg
pláne három babija. Pedig mindössze öt éve,
hogy férjhez mentek.
A herczegnő, a szegéu.V boldogtalan asszony
négy éve, hogy meghalt. Őt elvitte a nagy szen¬
vedély, az örök olthatatlan szerelem démona.
Imádkozzunk érte. Asszony volt.
(Vége.)
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Csakugyan olyan csúnya asszony volt-e Turaker Tamásné, a -ki rászolgál, hogy ezen a
tulajdonságán emlegessék, azon bizonyára le¬
hetne, de meddő dolog lenne vitatkozni. Vépen általános és szilárd volt a meggyőződés,
hogy csúnya és bár Vép városa maga se tar¬
tott rá száinot, hogy a világ közepének tartassék, arra mindenesetre elég volt a szava,
hogy ő maga respektálja. Mert Paris városá¬
nak lehet más, sőt lehet jobb gusztusa is,
mint Vépnek, de mit segít ez azon az aszszonyon, a ki Vópen lakik és nem Parisban ?
Az pedig vitathatatlan, hogy mindenkinek tel¬
jes joga van a maga ízléséhez.
A vépieknek a szépről való fölfogása pedig
lehet, hogy merev és egyoldalú, de tagadha¬
tatlan, hogy logika van benne. Mert ha Isten¬
nek minden élő, sőt nem élő teremtményében
is: jószágban, fában, fűben, virágban, gyü¬
mölcsben, hegyben, vízben az a szép, a mi
nagy, méretes és mutatós, lehet-e más tör¬
vénye a szépnek a teremtés koronájában: az
emberben ? A népnek egyenes gondolkodása
azt mondta, h'ogy - - nem. Az asszony szép¬
ségét is az adja, ha van rajta miben gyönyör¬
ködni. A kire Vépen azt mondták, hogy: no
ez aztán szép n ő ! • - azt semmi esetre se
kellett attól félteni, hogy egy hevesebb szél¬
roham a levegőbe emeli. Az bizonyára meg¬
állt a lábán és harmadnapon is sziszegve em¬
legette az a más, a kinek véletlenül a lábára
lépett.
És a gondviselés, a mely egyebekben se
bánt rosszul a városka érdemes lakóival - - a
Bánátban sincs jobb föld, mint a vépi ha¬
tár - - ebben a tekintetben is kegyes volt hoz¬
zájuk. Respektálta a gusztusukat. A leányaik
szinte kivétel nélkül olyanok voltak, mint a
lombardiai baraczk, erősek, virulok, pompázóan fejlettek, gömbölyű arczukról sugárzott
az élet.
Nem is ment vépi legény idegenbe asszony¬
nak valóért emberemlékezet óta. Különbet
úgy se találhatott sehol, mint otthon és vá¬
laszték is volt, hála Istennek, mindig bősége¬
sen. Inkább azon akadhatott meg a komoly
szándékú levente, hogy melyiket válassza?
A leány ugyanis mindig több volt valamivel,
mint a legény és hogy baj mégse lett ebből
az aránytalanságból, ennek az volt az egy¬
szerű oka, hogy idegen legény is akadt, a ki¬
nek - - vépi volt az ízlése. Máshová vitték a
vépi lányokat, csak hozni nem hoztak idegen¬
ből asszonyt.
Csak a szerencsétlen Turaker Tamásnak
támadt az a veszekedett elhatározása, hogy
szakított ezzel a szép hagyománynyal. Pedig
semmi látható oka nem volt raja. A leány¬
termés abban az időben véletlenül úgy menynyiség, mint minőség dolgában a rendesnél
is gazdagabb volt Vépen. A jahorei szultán
rózsáskertje nem lehetett virulóbb, színesebb,
üdébb, pompázatosabb, mint térzene idején a

vépi Széchenyi-liget. A főispán úr ő méltó¬
sága, mikor ottjártában végignézte a vépi szé¬
peknek ezt a mosolygó, ünnepi sokadalmát,
így szólt a polgármesterhez:
Ha még egyszer Vépre jövök, fekete
szemüveget hozok magammal, mert így még
bele találok vakulni a szépségnek ebbe a tün¬
döklésébe.
És Turaker Tamás választhatta volna ma¬
gának a vépi virágok közül akármelyiket. Egy
kicsit gyámoltalan, de jóképű legény volt és
minden kegyeletre méltó néhai édes apja ér¬
deméből tulajdonosa a háromemeletes Pannó¬
nia-gőzmalomnak, a _ mely még külföldre is
szállította a lisztet. Érthető tehát, hogy a leá¬
nyok, de különösen a mamák nem bántak
rosszul a szőke fiatal úrral, a kit úgy a kel¬
lemes külső körülményei, mint belső tulajdon¬
ságai, csöndes, szelíd, hajlékony és nyugodal¬
mas természete valóságos minta férjnek kan¬
didáltak. A hogy mondani szokás, meglehető¬
sen körülvették Tamás urat a gondos és leá¬
nyuk jövőjét szivükön viselő anyák, sőt egy
bizonyos harcz is folyt körülötte, a minek ő
csak a kellemes jelenségeit érezhette, mert
hiszen nem ellene folyt a háború, hanem
érette. Turaker Tamás pedig szívesen, szelí¬
den és hálás mosolygással tűrte a sok meleg
jót, a mivel elhalmozták, a míg egyszer az¬
tán egy rettenetes kigyómarással nem fizetett
érte. Olyannal, hogy valósággal az egész vá¬
ros fölsziszszent bele.

róbb, dermesztőbb hidegség, mint a milyen A
boldog vőlegényt a pátriájában körül süvítette;
Az asszonyok, lányok egyszerűen nem fogad¬
ták a köszönését, az urak pedig a kaszinóban
olyan hangon gratuláltak neki, hogy az az
érzése támadt, mint a mikor a kés hegyével
üveget karczolnak. Akadt nem is egy, a ki így
szólt hozzá:
- Na, tisztelt uram, nagyon várjuk ám a
menyecskét. Gukkerrel nézzük meg ő nagysá¬
gát, micsoda milói Vénus, a milyet a vépi
lányok között nem lehet kapni!
Ügy hangzott ez, mint egy fenyegetés. A szőke
Tamás beleizzadt és belepirosodott. Nem tu¬
dott rá mit szólni. Csak a vállát vonogatta.
II.

A hideg vihar után aztán jött a meleg, az
égető. A Turaker Tamás lakodalmán Buda¬
pesten Vép városa nem volt képviselve se egy
szál emberrel, se egy árva üdvözléssel. Hanem
aztán mikor a nászút után hazaérkezett az
új pár, egyszerre egy vulkán kráterévé alakult
át az egész lapos, poros alföldi városka. Egy
kráterré, a melyből füstölögve, csapkodva,
ádáz dübörgéssel áradt ki a kárörvendő, go¬
noszán boldog csúfolódás salakja.
Talán még az ablakokat is becsukták a
Fő-utczán, a melyen az új párnak az állo¬
másról haza kellett hajtatnia - - hadd érezze
az a dáma, hogy itt az ördög se kíváncsi rá ! A történeti igazság kedvéért meg kell mon¬ de azért csodálatosképpen mindenki látta és
dani, hogy ő maga nemcsak bűnöse, hanem a kaszinóban alkonyatkor valóságos tort ültek
áldozata is volt ennek a riasztó cselekedetnek. az urak. Másról se volt szó, mint az új aszAz értelmi szerző, erről mindenki meg volt szonyról.
- No, - - mondta az öreg Gubacsi, a ki¬
győződve, bizonyos özvegy Mickné volt, a
Tamás úr Budapesten lakó nagynénje, a ki nek öt gyönyörű leánya - - már a legkisebb
egyszer csak betoppant az öcscséhez és ma¬ is hosszúruhás - • virult a portáján — no,
gával vitte a legényt a fővárosba, a honnan azt meg kell adni, hogy ez a Tamás megmen¬
aztán Turaker Tamás - - az Isten tudja, mi¬ tette a város becsületét. Mert a kinek ilyen
vel etették meg a boldogtalant! - - két hét asszony kell, annak csakugyan másutt kell
múlva egész sereg kartonlapon jelentette öröm¬ kereskednie!
mel a vépi ismerősöknek, hogy eljegyezte 5; Az ötletet kitűnőnek találták. A patikus meg
Bieter Hilda kisasszonyt, Budapestről.
is toldta:
- De azt ki kellene kötni, hogy ő nagy¬
Úgy röpködtek szerte ezek a fehér lapok
Vépen, mint a sirályok, mikor vihar készül sága egy kis táblát viseljen a nyakában ezzel
a tengeren. Ilyen fájdalmas és fölháborító a fölirással: Nem itt termett!
- Nem lehet, - - vélte egy harmadik úr, szenzácziója talán még az se volt a városnak,
mikor kilencz év előtt Sállá Sándor a taka¬ mert olyan kis tábla nincs, a mit az a vékony
rékpénztári könyvelő megugrott egy csomó nyaka elbírna. Még letörik.
pénzzel, itt hagyva a feleségét meg a négy
Szuszogva lépett be a terembe Csider úr,
neveletlen gyerekét Az csak a maga szégyene az állatorvos. Természetes, hogy ő is ezen
volt, de a mit Turaker Tamás cselekedett, az kezdte:
megszégyenítése az egész városnak. Az csak a
- Láttam a pesti gnédigét szegényt. Oda
takarékon vágott eret, de ez kifosztotta egy volt szegezve a kocsiüléshez, hogy a szél el
egész sereg vépi mama ábrándvilágát. A leg¬ ne vigye . . . Nem szabad bántani az ártatlant.
szebb illúziójukat, a legdajkáltabb reménysé¬ Mert nincs azon szegényen annyi se, a mire
güket rabolta el kegyetlenül.
az ember egyszer megharagudjék.
Megsejthette a pecsenyeszagot maga is jó
— Én voltam szerencsés nem látni ő nagy¬
Turaker Tamás, mert több, mint egy álló hó¬ ságát, - - mondta az ő különös, éles hangján
napig maradt oda. Mire hazatért a háborgás Kerekes úr, a kecskeszakállas könyvelő,
hullámai már
- megfagytak. Csupa jéghegy de azt hallom, hogy festi a haját!
lett belőlük. Az északi sarkon nem lehet ma¬
Rágalom!
tiltakozott a patikus. -
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Ha festené, akkor bizonyára nem festené szal¬
masárgára.
. . . Mintha minden ilyen kedves megjegy¬
zés egy pohár finom franczia pezsgő lett volna.
Valóságos kéjjel szürcsölték és szinte mámo¬
rosak lettek tőle. Csillogók lettek a szemek és
csak úgy áradt az urakból a fullánkos ötlet.
Harsogó hálával és bet el hetetlen vágygyal fo¬
gadták valamennyit: jó lesz hazavinni vigasz¬
talásul vagy kárpótlásul - - a z asszonyoknak,
a Turaker Tamás árulásáért.
III.
Maga Tamás úr nyilván sejtette, hogy nem
Várják mézzel, kalácscsal a földijei és azt is
tudnia kellett, hogy a harmatos gyöngédség
nem tartozik a gyöngéik közé, de hiába, ha
már itthon volt - - nem 'tudott egy hétnél to¬
vább meglenni a kaszinó nélkül. Egy délután
csak beállított megint. A mint belépett az
ajtón, egyszerre a zavarnak, elfogódottságnak,
valami furcsa ijedelemnek vastag, nehéz köd¬
tömege borította el a lelkét. Szinte alázatosan
köszönt és majd hogy a szék mellé nem ült
zavarában. Nehéznek, fojtónak érezte maga
körül a levegőt.
Gyilkos csönd fogadta. Még csak azt se kér¬
dezte meg tőle senki, hol járt mikor az ég
zengett? Se azt nem vették tudomásul, hogy
oda volt, se azt, hogy itt van.
De ez a jeges csönd, úgy látszik, nem neki
volt a legelviselhetetlenebb. Gubacsi bácsi nem
állta meg sokáig, hogy rá ne csapjon:
— Hát hogy mertél eljönni hazulról Tamás,
ebben a gonosz világban ? Hát nem olvastad,
hogy a Mona Lizát is ellopták a párisi mű¬
teremből ? Pedig az csak festett kép volt!
Turaker Tamás homlokát elöntötte a piros¬
ság. Valami sejlett benne, hogy most - - a z
öklével kellene diskurálnia, de csak a válla
rándult meg és a szempillája remegett. Egy
pillanatig halálos csönd volt, de aztán mint
az ördögökről lehulló láncz csörrenése - - vihogás minden felől. És Turaker Tamás azon
vette magát észre, hogy ő is együtt mosolyog
a vihogókkal. Kényszeredetten, majdnem esz¬
méletlenül - - de mosolyog.
Erre aztán elszakadt a gát. A mérges apró
hullámok sziszegve áradtak feléje és a csön¬
des, lomha mozgású, szőke ember ott ült,
gyáva, bamba mosolylyal az ajkán, hümmögetve, de szótlanul tűrvén az áradatot, a mely
égette, csipte a lelkét.
Csak azt határozta el magában, mikor végre
el mert sompolyogni, hogy ide többé be nem
teszi a lábát.
. . . Harmadnapon aztán megint csak ott
volt. Csendesen, alázatosan, bamba mosolygás¬
sal, a szivében azzal a meggyőződött érzéssel,
hogy ezt neki kötelessége eltűrni és azzal a
halavány reménységgel, hogy — egyszer majd
csak beleunnak. Abba hagyják. Elfelejtik. Az
asszony az egyáltalán nem ment vele a harczba.
Súlyos, nagy energia lakhatott a törékeny,
vékony testében, hogy olyan rendületlenül
bírta az egyedülvalóságot. Jóformán az egyet¬
len ember, a kivel érintkezett, a könyvkeres¬
kedő volt, Biróter úr. Ennek okvetetlenül jobb
véleménye volt róla, mint a vépi társadalom-

ŐSZ.
Szeretnek engem most is még sokan,
Szeretnek még, de már csak langyosán,
Beczéz mosolygva annyi szép leány,
De szenvedélyük nem lobog reám.
Szavuk, míg lágyan incseleg velem,
Olyan bizalmas, szenvedélytelen,
Szemükből, szilaj, égő vágy helyett,
Szelíd barátság, mi felém nevel
Köröttem egyre hűvösebb a lég,
Megszűnt az élet forrósága rég,
Az a nagy tűz, mely egykor rám sütött,
Üszők lett immár, bamvadó üszők !
Sírni szeretnék, ha elgondolom,
Hogy ily gyászosra fordult a sorom!

nak, mert olyan kuncsaftja még az üzlete
fönnállása óta nem akadt, mint a karcsú,
szőke asszony, a ki ládaszámra hozatta vele
a könyvet. A könyveken kivül még egy barátja
volt. Az erdő. A csöndes, ezüstös füzes a Tisza
partján. Ott sétált, olvasgatott egész délutá¬
nokon.
Természetesen ez új témákat adott a kaszinói
vidámságnak.
- Te Tamás, - - mondták az urának, igaz, hogy a feleséged olyan bölcs, hogy a
madarak nyelvét is érti ?
Egy másik közbevágott:
- Nem azért jár az erdőbe. Egész másért. Ott
találkozik a rokonaival. A csodaszép erdei meg
vizi tündérekkel társalkodik.
Turaker Tamásnak most már nem esett
olyan nehezére, hogy együtt mosolyogjon a
hahotázókkal. Már megadta magát a sorsának.
Belsejében már megállapította, hogy valóban
súlyosan vetkezett a városa ellen és tartozó
kötelességének érezte, hogy - - vezekeljen érte.
És vezekelt azzal, hogy jóformán soha se volt
otthon. Ezzel sejttette, hogy nem annyira
bűnös, mint inkább — áldozat. Bizonyos, hogy
hibázott. De hát - - a négylábú is botlik. A ki
megtér, annak meg kell bocsátani. És ő, ime,
megtért. El csak nem kergethette az asszonyt.
De azt megtette, hogy teljesen átengedte a
a könyveknek, meg az erdőnek. A madarak¬
nak meg a tündéreknek.
IV.
Egyszer aztán, egy szép őszi napon, átczikkázott a villám a városon. Repült a hír egyik
végtől a másikig.
- A csúnya Turakerné megszökött.
Elillant, mint a tündérek szokták. A miben
különben nem egészen ő volt a hibás. Tura¬
ker Tamás az este egy kicsit - - hajnalban
talált hazamenni, addig nem győzte várni az
asszony, mert a vonat éjfélelőtt indul, így
csak egy sor irást hagyott neki, hogy ne
eméssze magát a várakozással. Nem jön vissza
többé soha.
De ez a hír még csak a villámlás volt.
A hozzátartozó mennykőcsapás is eldördült
azonban a nyomában.
Az egyik hírnek a sarkába taposott a másik.
Nem egyedül ment el az asszony.
Kísérője is volt.
A nyéki báró.
A szép, halovány, magas méltóságos úr, a
kinek itt volt a kastélya a határban, ott élt
már öt éve gőgös és szomorú zárkózottság¬
ban. Az a hír járta róla, hogy valami nagy
bánatot, egy bús szerelmes emléket őriz a szi¬
vében. Azért hagyta ott egyszerre a fővárost,
a társaságot, a nagy életet és azért vonult be
a régi elhagyatott kastélyba, a melyet a ren¬
geteg park mély hullámos zöldje mintegy ten¬
ger árasztott körül.
Lehet, hogy nem is volt igaz, lehet,
hogy más volt az igaz, az iá lehet, hogy
semmi se volt igaz a regényből. De az igaz,
hogy a nyéki báró hirtelen ott hagyta a múlt¬
ját és évek óta valóságos remeteségben élte
fiatal életét. Csak nagy ritkán fordult meg va¬
lami dolga elintézésére a városban. A vépiek

Pedig hiába: a mi elveszett,
Azt visszasírni többé nem lehet!

csak látásból ismerték sugár, magas alakját,
halovány arczát, nagy, mély fekete szemeit,
de az érdeklődésük meg a fantáziájuk annál
szivesebben és gazdagabban foglalkozóit vele.
Ha a kocsija egyszer megfordult a városban,
nem ok nélkül mondták rá, hogy: no most ez
a hintő elviszi a vépi lányok három heti álmát.
Hogy a bárónak mi köze van a Turakerné
esetéhez, ezt az a második levél magyarázta
meg, a melyet az asszonyé mellett talált Ádám
úr. Ebben a levélben azzal a _különös közlés¬
sel lepte meg a báró Turaker Ádámot, hogy tekintse a feleségét az ő menyasszonyának, a
kit ő hazakisér az édesanyjához. Ennél fogva
ha valami dolga lenne az asszonnyal, méltóztassék csak ő hozzá fordulni. Már tudniillik a vőlegényhez. Ő felelős a menyasszonya min¬
den cselekedetéért.
Ez a csattanó teljessé tette a szenzácziót,
de - el is vette a jó édes izét. Savanyúvá,
sőt keserűvé tette. A torkukra forrasztotta a
szót az embereknek, mikor a legharsogóbb
diadalüvöltés kívánkozott volna ki a torkukon.
Ujongásról szó se volt. Valami csöndes, ko¬
mor keserűség nehezedett a lelkekre. Csak a
fejüket csóválták szorgalmasan, de félhangon
beszéltek, nyomot kedvvel, sűrű ühmgetéssel :
- Hát mégse a madarakkal csicsergett az
erdőben ő nagysága... H m . . . De a b á r ó . . .
A méltóságos úr . . . Hm . . . Nyolczezer hold
ura . . . Hm . . .
. . . Bolondmalom ez a világ . . .
V.
Délután Turaker Tamás pontosan megjelent
a kaszinóban.
Sokan voltak az urak, de igen csöndesen.
Még a kártyához se igen volt kedve senkinek.
Inkább az újságokat böngészlek. Nyomott volt
a kedv nagyon. Mikor a nap gyászos hőse a
terembe lépett, csak oldalvást, lopva, a szemük
szögletéből vetettek rá egy tekintetet.
Turaker Tamás sápadt volt egy kicsit. Az
arczán valami különös, daczos, kemény vonás.
Leült a középső, hosszú asztal sarkába és
várt. Nyilván azt, hogy valaki szóljon valamit.
De senkinek se volt beszélő kedve.
Turaker Tamás nem sokáig állta a várako¬
zást. Hirtelen fölszegte a fejét, mereven maga
elé nézett és szinte süvítő éles hangon, a
melyben volt gőg, gúny, diadal és keserűség,
vágta ki :
— No hát mégis csak kiderült, hogy nem
volt olyan rettenetes rossz a gusztusom !
Az újságok megzizzentek a kezekben. De
válasz nem jött. Még csak össze se néztek az
emberek. Sőt mintha mindenik egy kicsit lejebb kapta volna a fejét.
Az urak szemmel láthatóan egészen elveszí¬
tették a humorukat. Senki se akadt, a ki far¬
kasszemet nézzen a Turaker Tamás hideg,
diadalmas tekintetével.
A nyomasztó, kínos csendet csak az állat¬
orvos dühös dörmögése zavarta meg. Suhin¬
tott egyet az újsággal és mérgesen mondta :
- No, csak ez hiányzott még ! . . Gyufamonopólium ! Ki kell vándorolni ebből a ke¬
serves országból ! .

ÉNEK.

Természet rendje ki van szabva itt:
Csak a nyár ontja hő sugarait,
S utunk a nyárból mihelyt őszbe mén.
Nem járhatunk már izzó nap hevén.

A bánat néha semmi más
Az ember szíve fáj,
Eszébe jut egy régi lány,
Egy régi, őszi táj.

Ha már elértük a bús őszi gyászt,
Bölcs észszel semmit sem tehetni mást:
A kandallóba jó tüzet rakunk
S mellette szépen meghúzzuk magunk.

A bánat néha semmi más
A napsugár nevet
És átsuhan a régi lány
Az őszi táj felett.

És megbecsülvén e kis meleget,
Csöndesen Várjuk a fehér telet,
Szomorú szívvel áldva Istenünk,
Hogy ennyi meleg még maradt nekünk I
Ja káli Öiliin.
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Harangszó száll a réten át,
A szivünk fölriad
S megérezzük, hogy meghalunk
Egy régi csók miatt. . .
Mujtliényi Uyőrgy.
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MELLETT.

NORVÉGIA.
Műkereskedések kirakataiban gyakran lát¬
hatók Norman Adelsleen festőművész hírneves
norvég tájképei, melyek szinte csalogatják a
turistákat a fjordok és gleccserek bűbájos or¬
szágába. Még vagy 10—15 évvel ezelőtt Nor¬
végia tényleg teljesen kivül esett a globetrotterek útjain, de mostanában már évenként
százezernyi turista is gyönyörködik Norvégia
páratlan természeti szépségeiben^ Mégis sajnos^
csak kevesen élvezik a csodás északi ország
természeti zamatját igazán, mert Norvégiára
valóban ráillik a Szentirás szava : «Sokan van¬
nak a hivatalosak, de kevesen a választottak.*
Hogy küszöbön van most ismét a nyári nagy
utazási idény, bizonyára sokan foglalkoznak
egy norvég utazás tervével is. Ezeknek óhajtok
kalauza lenni a csodás északi országon ke¬
resztül, hogy legalább a magyar turisták kö¬
zött sokan legyenek azok a kiválasztottak, a
kik igazán gyönyörködhessenek és élvezhessék
Norvégia páratlan természeti szépségeit.

A Norvégiát felkereső kéjutazónak három
utazási módszer áll rendelkezésére: 1. a ha¬
jóút, azaz a Lloyd vagy egyéb hajózási tár¬
sulat által rendezett társas utazás; 2. az uta¬
zási irodák körutazási jegyei, a mikor az il¬
lető iroda rendezi Norvégiában az egész tú¬
rát (u. n. «arranzsmán>>) és 3. a szabad uta¬
zás, a mikor teljesen saját tervünk és beosz¬
tásunk, kényünk-kedvünk szerint járjuk,- be az
országot.
Mindjárt hangsúlyozom, hogy csupán az
utolsó módszert, a szabad utazást ajánlom.
A hajóutazás igaz igen kényelmes, mert hisz
a nagy pompával és kényelemmel ellátott ha¬
jón kitűnő kabinok és elsőrendű étkezés álla¬
nak az utasok rendelkezésére. Azután pompás
dolog naphosszat heverni a fedélzeten valami
«easy chair» elnevezésű székalkotmányban
és élvezni a friss tengeri szellőt. De különben
egyhangú az ilyen utazás, mert ha néhány
fjordot végigjártunk, azt találjuk, 'hogy sok a
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hasonlatosság bennük. Azután csak ritkán nyí¬
lik alkalom egy-egy rövid sétakirándulásra az
ország belsejébe. A hajóutazás ezenkivül arány¬
lag drága is, különösen a jó kabinok árai
igen magasak.
Az utazási irodák által rendezett körutazási
túrákat még kevésbbé ajánlom, mert ezeknél
a turista eleve lemond minden önállóságáról.
Norvégiában több nagy utazási iroda rendez
ilyen túrákat. Megállapodik a turistákkal pon¬
tosan a túrát illetőleg és azután egy meg¬
határozott napon és órában útnak indítják
pld. az 154!). számú turistajegy tulajdonosát.
Az iroda pontosan előírja mindennap minden
órájára hol lesz és mit fog csinálni az 15 W.
számú turista. Előre rendel neki szobát az
összes hotelekben, ebédet az ebédállomásokon,
kocsit és hajójegyet, szóval gondoskodik uta¬
sáról minden tekintetben, sőt sajnos nagyon
is alaposan, mert elveszi minden mozgási sza¬
badságát.. Egyetlen vonatról vagy kocsiútról
lekésni nem szabad, mert akkor halomra dől
minden előzetes további szoba-, ebéd-, kocsistb. megrendelés. Csak mellesleg említem meg,
hogy ezen körutazási jegyek aránylag drágák
is. A szabad utazásnál legalább 25—30% ta¬
karítható meg.
Ismétlem tehát, csupán a szabad utazást
ajánlom, mert ennek temérdek előnye van.
Mindenekelőtt a teljes függetlenség. Ha jól
érezzük magunkat valahol, akár egy-két napot
is tölthetünk ott. Ha egyik fárasztóbb napon
elfáradunk, másnap akár teljesen pihenhetünk.
Nem hajszol senki és semmi, nyugodtan él¬
vezhetjük a norvég természet szépségeit.
A szabad utazás azonban kétségtelenül sok
gonddal és fáradsággal jár. A legsúlyosabb
feladat bizonyára a helyes turabeosztásban áll.
Norvégiában ugyanis kevés a vasút és így
csak ritkán utazunk vasúton, inkább csak ha¬
jón vagy kocsin. Már most a vegyes vasútihajó- és kocsiutazás helyes összekombinálása
kissé nehéz. De ha előzetesen meghozatjuk a
norvég menetrendkönyvet (l koronáért küldik
az utazási irodák), ebben igen gyorsan el¬
igazodunk és a helyszínen azután mindig 2—8
nappal előre elkészíthejük utitervünket. Ez
azért is szükséges, mert sok hajó, újabban
automobiljárat is nem naponta, hanem csak
bizonyos napokon közlekedik. A vegyes vasútihajó- és kocsiutazás rendkívül változatos va¬
lami. Sokszor egy napon 5 - 6 különböző al¬
kalmatosságot használunk, a mi igen szóra¬
koztató és érdekes.
De kétségtelenül legélvezetesebb a kocsi¬
utazás az apró norvég kocsikon, (stolkjare,
skyds). Van egy- és kétüléses ilyen kocsi.
Mindegyik kétkerekű alkotmány, melyet egy
kicsiny, de erőteljes ló húz tova. A kocsis egy
szál deszkán ül. Hátul az ülés mögött kap
helyet podgyászunk, a mely azonban egy kézi
táskánál nem lehet nagyobb. E kicsiny talyigás kocsik közvetítik Norvégiában a vasutak
hijján majd az egész ország forgalmát, azért
állami intézmény jellegével is bírnak e kocsi¬
járatok. Minden 10—20 kilométernyi távol¬
ságban van egy ilyen postajárat-állomás (skydstation), a mely éjjel-nappal köteles az utazót
minden időben kocsin tovaszállítani. Az állo¬
mások között telefon összeköttetés áll fenn,
tehát előre is rendelhetünk kocsit. Az apró
járműveket rendszerint fiuk hajtják, a kik té¬
len szorgalmasan járják az iskolát, sokan a
gimnáziumot, de nyáron így, vagy a szállo¬
dákban keresik meg a téli iskolapénzt. Majd
minden fiú tud angolul és szívesen magyarázgatják a vidék szépségeit. A fuvardíj miatt
soha sincs veszekedés, nézeteltérés. Minden
kilométer utért ugyanis személyenkint meg¬
állapított pontos taksa jár, egyöntetűen az
egész országban ugyanazon alapon. (17 őre).
Minden skyd-állomás utaskönyvében pedig látjuk,
hány kilométer a következő állomás. Soha tehát
a kocsis túlkövetelést nem támaszthat.
A szállodai viszonyok Norvégiában valóban
mintaszerűek. Aránylag kevés a hotelóriás
svájczi mintára, de azért legyen a szálloda
nagyobb vagy kisebb, egyformán kitűnő mind¬
egyik. A nagyrészt fából épült szállodák küláőleg is csinosak. A szobák berendezése puri¬
tán egyszerüségű. Ellenben minden szállodában
találhatók pompás közös termek ; ebédlő, olvasó,
szalon, dohányzó, stb. Az élelmezés nemcsak
kitűnő, de remek. A hotelárak mindenütt igen
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mérsékeltek, sőt egyformák. A turisták megzsarolása tehát teljesen ismeretlen fogalom.
A norvégek rendkívül előzékenyek az ide¬
genekkel szemben. A paraszt is rendkívül mű¬
velt és jómodoru és az idegennel szívesen fog¬
lalkozik. Angolul mindenütt, németül sok he¬
lyütt beszélnek. De inkább ajánlom az angol
szót, mert az angol turistákat sokkal jobban
megbecsülik mint a németeket. Rendkívül ér¬
dekes a nép alapos megfigyelése. Szokásaik
megfigyelésére a kocsiturák alatt bő alkalom
nyílik. Különösen érdekesek a vasárnapok, a
mikor a déli órákban az istentiszteletre mért¬
földekről jönnek össze az emberek és prédikáczió után a templom előtti térségen az «Amtmann» (polgármester) végzi hivatalos teendőit.
Adót szed, hatósági végzéseket kézbesít, ár¬
verez. Azután a postás átadja a heti postát,
mert az emberek annyira szétszórva laknak
hegytetőkön és tanyákon, hogy posta nem jár
hozzájuk. Csak vasárnap érintkeznek egymás¬
sal. Korcsmai élet úgyszólván nincs, mert
sok falu nem is engedélyez korcsmát, avagy
azokat szombat és vasárnapra bezáratja. Al¬
kohollal alig él a nép, de nincs is rendőr seholsem. Becsületes és puritán a nép, nem ve¬
rekszik és évtized számra nem büntetik a falú
egyetlen emberét sem, mert nincs, a ki a tör¬
vény ellen vétene. Egy norvég konverzácziós
szótárral felfegyverkezve könnyű az érintkezés
a derék norvég lakossággal.
Egyik legnagyobb érdekessége egy norvég
utazásnak bizonyára az arktikus éjjel. Norvé¬
giában ugyanis nyáron ismeretlen valami az
est és az éjjel. Mert estnek nevezhető-e, ha
valamikor JŐ óra táján lenyugszik a nap és
a nyugati égboltozatot aranyos kékes-lilás
bíborba varázsolja ? Avagy éjjelnek mondható-e
az, ha éjfélkor is nappali világosság van és
sehol egy lámpa fénye nem látható? Csak
éjfél után áll be 1—2 órára olyan szürkület¬
forma homály, a mely Norvégiában nyáron
éjnek számít. Ilyenkor este és éjjel utazni
kocsin a legnagyobb élvezet, mert a tájkép
varázshatása leírhatatlan. Halvány árnyak,
ezüstszürke fényvonalak, szende rózsaszínű
bárányfelhők környékezik a tájat. Én magam
fél éjjeleket virrasztottam Norvégiában, csak¬
hogy az arktikus éjjet élvezhessem.
A mi a túra beosztását illeti, ajánlom első¬
sorban a főváros, Kriszliánia
felkeresését,
mert az nemcsak igen látványos, de a túraösszeállítás miatt is a legajánlhatóbb kiindu¬
lási pont. Körülbelül három hét alatt bejár¬
hatjuk Norvégia legszebb pontjait. Krisztiániá¬
ból kiindulvq, a kör-túránkat úgy rendezzük
be, hogy vagy északnak megyünk vasutital és
azután kocsin a Eomsdal-fjord irányában Moldeba és kezdjük a túrát a legészakibb ponton
(esetleg vasúton Trondjemig is mehetünk) és
azután megjárva a fjordokat és szorgalmasan,
a hol csak lehet, kocsin utazva, Bergen, ille¬
tőleg a Hardanger fjordig megyünk. Azután a
Telemarken vidéken át kocsin és vasúton ismét
visszatérünk Krisztiániába. A legtöbb turista
azonban ezen túrát megfordítva teszi meg, a
Telemarken-Bergen túrán kezdve vonul északra
és végez Moldeban, a hol a golf-áram éri
Európát és nagyszerű buja vegetácziót vará¬
zsol elő. Trondjemtól hajó vezet a Nordkaphoz, de ez az út igen hosszadalmas és költsé¬
ges, azért rendszerint a legtöbb norvég utazó
csak Trondjemig terjeszti ki túráját.
A norvégiai utazás egyik főkelléke a kicsiny
podgyász. Nagy kofferekkel ott utazni szinte
lehetetlenség, mert a kis kocsikra csak egy
nagyobb formájú kézitáska fér el. Hét rend
öltönynél tehát alig lehet többet elvinni. Per¬
sze legajánlatosabb ilyen körülmények között
a turista ruha. Kalap és ernyő teljesen feles¬
leges, mert sapkában jár ott mindenki és egy
igen erős esőköpenyeggel felszerelve, fejre húz¬
ható borítással.
.Végére hagyom az utazási költség oly fon¬
tos kérdését. Norvégiában az utazás nem ol¬
csó, de nem is drága. Egy négy heti utazás
összes költsége 1000 koronából kitelik, tán
takarékoskodva 800 koronából is, igen bősé¬
gesen 1500 koronából. De bármiként is, él¬
vezetesebb utazást mint egy norvég túrát, el¬
képzelni lehetetlen. A ki egyszer Norvégiában
járt, egész életére feledhetetlen nagyszerű be¬
nyomásokkal és emlékekkel fog hazatérni.
Fialla-Dw-i Oltó.
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A SVÉDEK ÉS AZ V. OLYMPIÁD.
Kétesztendei kitartó czéltudatos munka után
készen áll Stockholm városa, hogy vendégül
fogadja a világ minden részéből ideözönlő iz¬
mos legényeket és lányokat. A svéd népnek
nem jellemvonása a vendégeskedés, az újért
és idegenért való lelkesedés — és ez első pil¬
lanatban kellemetlenül fogja meglepni a dél
felől érkező idegeneket. Az összes résztvevő
nemzetek zászlai ki lesznek majd tűzve a
Stadion falain, heteken át bábeli nyelvzavar
lesz majd űr Stockholm utczáin, nemzetközi
zsűri fogja megkoszorúzni a győzteseket és az
V. Olympiád mindezek daczára nemzeti, svéd
ünnep. Lehet, hogy a Stadion őrtornya tete¬
jére egyetlen verseny után se vonják majd fel
a sárgakeresztes kék lobogót, lehet, hogy az
aranyérmek és a vándordíjak egytől-egyig ide¬
gen kézre jutnak, de az bizonyos, hogy az idei
Olympiád már a versenyek megkezdése előtt
diadalmas ünnepe a svéd kultúrának.
A ki közelről szemlélte a dolgok fejlődését,
okvetlenül rájött, hogy kis pénzű, kis népességű
országtól tulajdonképen igen nagy vakmerőség
az ilyen vállalkozás. Ha a rendezés nincsen
egészen jó kezekben, akkor a legnagyobb valószinűség szerint keserű utóize van a nagy mu¬
latságnak és az esetleges erölcsi siker se nyújt
elég vigasztalást a nép erejét meghaladó ál¬
dozatokért. Azért hangsúlyozzuk a stockholmi
Olympiádnak gazdasági jelentőségét, mert nyolcz
év múlva ránk kerül a sor és oktalanság volna,
ha az itteni tapasztalatokat nem értékesítenök.
Itt az anyagi siker már megvan, az erkölcsi
sikert pedig biztosítja ennek a világraszóló
nemzetközi ünnepnek nemzeti alapja. Másod¬
szor történik meg az újkori olympiai játékok
idejében, hogy a vendéglátó nemzetnek több
oka van örömre, mint a legderekabb, leggaz¬
dagabb vendégnek. Athénben is nemzeti volt
az Olympiád, nemzetivé tette annak a görög
hazafinak áldozatkészsége, a ki a maga költ¬
ségén restauráltatta a régi panatheni versenyek

szint erét. Ha talán nem is sikerült teljesen
régi pompájában elővarázsolni az izmok kul¬
tuszának ősi templomát, a gyönyörű, fehér
márványból faragott épület mégis szorosabbá
tette a dicsőséges múlttal való kapcsolatot és
megerősítette a görög nemzetnek a maga jövő¬
jébe vetett hitét.
A st.-louisi, párisi, londoni Olympiádnak
nem voltak nemzeti tulajdonságai. Előbb öszszegyűlt 60—100 ezer ember, lefolytak a ver¬
senyek és azután mindenki szépen haza ment,
a honnan jött. Az eredmény egy pár új rikord,
a mit másodperczekben ki lehet fejezni. Egyéb
semmi.
A stockholmi Olympiádot nemzeti eseménnyé
avatja a Stadion, melynél Egyénibb, és a maga
nemében szebb épülete nincsen eddig a világ¬
nak. A stockholmi Stadion kisebb, mint az
összes többi, hasonló rendeltetésű arénák. Ko¬
moly, egyszerű, minden részében kidolgozott
épület. Azért kicsi, mert a svédek nem három
heti időszakra, nem az idegen érdeklődőkre
gondolva tették le az épület alapkövét, hanem
a saját erejükre és a saját igényekre gondolva,
csak akkora házat építettek, a mekkora nekik
elég, és úgy építették meg, hogyfiaiknakmeg
a többi nemzedékeknek is elég legyen.
Nagyon jól tudja itt mindenki, hogy az
Olympiád nagy napjain szűk lesz a hely, az
érdeklődők nagy része nem jut be, de mind¬
ezek daczára nem félnek, hogy skandalum lesz,
nem féltik hírnevüket. A téglából és gránit¬
ból megkomponált műremek eszméje nem egy
pillanat alatt pattant ki. Négyszer dolgozta át
Grut Torben építész a/, összes terveket, míg ez
az ősi svéd lovagvár a maga teljességében ki¬
bontakozott, így van ez különben minden mo¬
numentális svéd építkezésnél. Ennek a hide¬
gen bíráló, személyeskedés nélkül való kritika
módszerének köszönhető, hogy Stockholmnak
párját ritkító, pompás székháza lesz pár év
múlva a Málar partján. Hasonló fejlődésen
mennek keresztül
most a nagysza¬
bású Nobel-palota
tervei is. Hosszas
hírlapi polémiák,
kért és kéretlen
szakvélemények
háborús zajában
f zületik meg a mű¬
remek. Az első,
leghevesebb öszszecsapások után
nincsen művész,
n ki becsülete, tu¬

dása és zsebe ellen való merényletnek tekin¬
tené a szakszerű bírálatot.
A magyar szemlélőt meg fogja lepni a stock¬
holmi Stadion épületének pompa nélkül való
méltósága, mely pedig nagyon jellemzi a svéd
nép lelkivilágát. Nyugodtan, bizalommal halad
el az ember a visby-i fal romjaira emlékeztető
árkádok alatt, a biztonság érzetét még jobban
megerősítik a lapostetejű, lefelé észrevétlenül
terjeszkedő őrtornyok. Az oszlopcsarnok ten¬
gelyvonalában emelkedő szobor-alapzatok ma
még üresek, a versenyek ideje alatt ideiglene¬
sen bronzszobrok helyettesítik majd a jövendő
igazi szobrait.
Gránit-szobrok fognak állani az oszlopcsar¬
nok boltívei alatt, művészi domborművek fog¬
ják díszíteni köröskörül az oszlopok tövét, a
ma élők közül csak a fiatalok fogják majd
meglátni a Stadiont teljes művészi harmóni¬
ájában. Ezért mondják a svédek, hogy az idei
Olympiád, a nemzetek békés találkozása a
testgyakorlás történetében jelentős eseménnyé
nőheti ki magát, azonban a svéd kultúra szem¬
pontjából csak egy örvendetes esemény, egy
jelentős epizód a Stadion életében. Az V. Olym¬
piád az ünnepélyes felavatás, a kezdet, maga
történet csak majd ezután következik.
Gustav Adolf herczeg trónörökösön kívül
két embert állíthatok követendő mintaképül
az elkövetkező magyar Olympiád rendezői elé.
Hellström Rristian kezeibe futottak össze két
éven át az egymással ellentétes érdekű szemé¬
lyes és nemzeti kívánságok, panaszok, tilta¬
kozások, ő szolgáltatott igazságot, ő adott elég¬
tételt, ő elégített ki - - a lehetőség szerint minden kívánságot, ő egyeztetett ki minden
érdeket. Hellströmnek volt a legkényesebb és
a legnehezebb szerepe és a mint az eredmény
mutatja: kitűnően elvégezte a dolgát. Balek
ezredes egész életét a czéltudatos testnevelés
szolgálatában töltötte, ellensége volt mindig a
rikord-őrületnek. Neki köszönhetik a svédek,
hogy az V. Olympiádot Stokholmban tartják
meg, ő vetette fel az állandó Stadion eszmé¬
jét és általában ő volt a mozgató szelleme,
szervezője az előkészítés nagy munkájának.
Magyar részről csak annyi panaszunk lehet
az előkészítés ellen, hogy a nemzetközi zsűri¬
ben Magyarország nem kapott helyet. Igaz,
hogy ez nem a központi végrehajtó-bizottsá¬
gon múlott, hanem Ausztria, Németország és
Csehország féltékenységén. Egyébiránt talán
még sehol se várták a magyar versenyzőket
olyan szeretettel és megbecsüléssel, mint épen
itt Stockholmban.
Stockholm, június 15.
Antal Sándor.
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MÜVÉSZEINI ŰTERMÜKBBN.
ZAI,

ÁRPÁD SZOBRA AZ EZKEDÉVI EMLÉKEN.

ZALA GYORGY KIS MÜTERME.

Évekkel ezelőtt az olaszok kincses márvány¬
termő földjén, Carrarában járt a franczia
szobrászoknak világhirű mestere, Eodin, hogy
ellenőrizze több szobrának márványba fara¬
gását. Ugyanakkor, mint máskor is csaknem
mindég, rengeteg szobrát faragták Carrarában
a föld minden nácziójabeli szobrászának. Eo¬
din nagy figyelemmel nézegette ezeket, alapo¬
san megkritizált minden egyeset, s nyilt, egye¬
nes, sokszor a kíméletlenségig őszinte kriti¬
káit mohón szítták magukba a társaságába
sereglett művészek és esztétikusok, hogy azok¬
ból művészeti igazságokat, törvényeket ková¬
csoljanak. Szemléje közben a magyar szobrok
közül néhány különösen figyelmessé tette és
ezekről nagy lelkesedéssel valóságos előadást
tartott. Igazi, istenáldotta művész
- mon¬
dotta többek között - - a ki ezeket alkotta,
nem pedig mesterember, mint legtöbbje, a Id
művésznek vallja magát; mert ezekből kiérzem a művész lelkét is és nemcsak a tech¬
nikai tudás készségét, a megcsinálás módjá¬
nak a raffináltságát, virtuozitását látom bennök. Előadása után a szobrok alkotójának
neve után kérdezősködött Eodin, s a magya¬
rok örömmel mondották meg néki, hogy a
művész, a kit ő hosszasan dicsőitett, Zala
György.
Eodinnek Zala Györgyről ez a kritikája most
kerül először a nagy nyilvánosság elé, a mikor
Zala Györgyöt magát és műtermét képekben
megismertetjük, műszerető és művészetet ked¬
velő közönségünkkel.
" Z a l a műterme a Stefánia- és Isíván-út sar¬
kán áll és nemcsak Magyarországnak, de az
egész kontinensnek leghatalmasabb, legszebb
műterme. Az atelier pompás művészi díszítésű
homlokzata és az épületet övező kert dús zöld
bokrai és a pompázó rózsák közül elő-elő tünedező antik szobrok nyomban elárulják, hogy
a háznak valamelyik művészfejedelem az ura.
Ebbéli hitünk mindjobban beigazolódik, a hogy
a kapun belépünk. A bejáróban a medici-i
Venus kecses szobra bilincseli le mindjárt
figyelmünket, s az atelier hallja meg épen
telistele művészettel. A falakon régi mesterek
remekműveinek ugyancsak remek másolatai,
egyik sarokban a nürnbergi Madonnának fából
faragott szobra, a másikban üvegszekrényben

antik muzeális szobrocskák, a mi mind azt
bizonyítja, hogy Zala György az igazi klaszszikus művészetnek a kedvelője, híve. Ugyan¬
ilyen klasszikus művészi holmikkal berende¬
zett a Stefánia-útra néző fogadó-szalon is, a
könyvtárban pedig száz meg száz a klasszi¬
kus szobrászatot tárgyaló munka. Atelier kettő
van az épületben, egy kisebb, s egy nagyobb.
A kisebbikben piheni ki a művész lázas mun¬
kájának fáradalmait és a pihenése abból áll,
hogy más mintázófát vesz kezébe és kisebb
szobrokon dolgozik. A nagy atelier még a
közönséges szemnek is valóságos látványos¬
ság. Magas állványokon a magyarok vezérei¬
nek pánczélos, kaczagányos hatalmas lovas¬
alakjai ötlenek legelsőbben a néző szemébe,
alant a műterem szögletében pedig hazánk
nagy királyainak méltóságteljes alakjaiban
gyönyörködhetik a látogató és ha kedve tartja,
végig nézheti Magyarország ezeresztendős tör¬
ténetének a bronzkönyvét, a melynek legszebb
lapjai mind ott vannak egytől-egyig.
Magyarország ezeresztendős történetét gyúrja
most órczbe Zala György, s rövidesen készen
is lesz az Ezredévi Emlék, a mely miatt itthon
már annyi gáncs érte, a melynek pedig pusztán
egyes részleteivel a világ minden részéből el¬
hozta a legnagyobb művészeti kitüntetéseket,
hirt és dicsőséget szerzett a magyar névnek.
Más művésznek talán már kedvét vette volna
a sok támadás; de ő rajongó szeretettel és
lankadatlan energiával dolgozik tovább magasz¬
tos munkáján és bizva-bizik abban, hogy majd
ha készen áll az emlék, megjön az ő igazának
a diadala.
És mindazok bíznak ebben, a kiknek csak
halvány sejtelmük van arról, mily óriási föl¬
adatot végez Zala. Tulajdonképen az emlék
elkészítése egy jó emberöltőre való munka
még akkor is, ha annak alkotója épen a Eodin istenáldotta művésze. És meg kell gon¬
dolni azt, hogy különösen ez az emlék örök
időkre készül, s ennek a szobrait nem szabad
és nem lehet a művészetben ideig-óráig ural¬
kodó divat szerint megmintázni.
Ezért várjon mindenki még egy csekély tü¬
relemmel, a míg az emlék egészen elkészül,
s akkor Eodinnel bízvást mi is büszkék le¬
szünk Zala Györgyre.
Lesskó János.
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FARKAS ALBERT.
(A hortobágyi kihkirály.)

Ismertem. Olyan volt, mint egy terebélyes
borús öreg fa, a kit változatlannak látunk
egész életünkön át, egy új ágat nem hajt
már, mert ő az állandóság képe az idők mú¬
lásában, csak a múltak emlékét őrzi s mele¬
get, nyugalmat áraszt maga körül. Nem egy
emberöltőt, de a pusztáknak ezer meg ezer¬
éves csendjét, viharzását éreztem mögötte. Az
idők végtelenségét. Benne volt a pillantásában,
a nézésében, a mely, hacsak valami indalat
nem tüzelte, az időkbe veszett bele. Mintha
csak ezer meg ezer esztendős emlékekre gon¬
dolt volna vissza. A pusztai ember nézése ez, a
kinek a szeme nem ismer más határt, csak a
föld karimájával sejtelmesen összefolyó, összeölelkező, leboruló kerek eget. A puszi ai ember
nézése, a ki szemét összehunyítja, hogy azzal
is messzebb lásson. A végtelenség tükrözik
benne, mert a végtelenségbe vész. A pusztai
ember mindent látott misztikusan gazdag szeme.
Látta a multat, látja a jelent és láija a jövőt.
Látta a puszták egyenességét, végtelenségét;
a nap véres leáldozását s bíboros pompával
való támadását; jeges, villamos fergetegek hir¬
telen kerekedését s hirtelen elülését; a déli¬
báb tükrözését; a hold titkos, sápadt fényét,
csillagos éjszakák sűrű vaksötétjét; tavaszszal
a réteken apró tavakba gyűlő hó- meg esőviz
színén a bárányfelhők futását, húzó vadmada¬
rak repülését; nyájakat, méneseket, gulyákat,
magános cserényekut, karámokat, hórihorgas,
ásítozó kútgémeket, napsugárból, erőből, mél¬
tóságból gyúrt pásztornépet; a Hortobágy nád¬
ligetes folyását; látta a köröskörül határtala¬
nul terülő puszta minden káprázatos szépsé¬
gét. S mindez benne volt a Farkas Albert
szemében, lelkében. Olyan gazdagságban, olyan
teljességben, hogy m-m bírta el a fantáziája,
nem bírta el az érzése. Túláradt, szertelenségekbr veszett mind a kettő s őt magát magá¬
nossá, hallgataggá tették, mert elfoglalták, betyltötték a gondolatát, a lelkét, a szivét.
Mert akárhogy szeretett is barátkozni, miigányt kereső, hnllgtitag pusztai ember volt az
öreg Farkas Albert. Ügy élt az ő kiskirály!
kúriáján, a mátai biztosi lakban, mint egy
szűkszavú, parancsoláshoz szokott oligarcha.
Tett, vett, intézkedett, de mindent csak egy¬
két szóval. Tisztviselőnek, pásztornak érteni
kellett belőle egyaránt.
A mátai puszta tisztviselő-telepe a Horto¬
bágy folyó mentén körülbelül két kilométer¬
nyire van a csárda melletti kilencz ívű nagy
hídtól. Lesült csenevész gyümölcsös kertek,
szarkafészkes akáczosok közt néhány tisztilak,
majorsági épületek, cselédlakások, istállók ; e/
a mátai telep. A biztos, a ménesmester, az
állatorvosok és az írnok rezidencziája. Még
ma is, tizenkét esztendő multán olynn jól em¬
lékszem az egészre s a legkedvesebb gyerekemlékek melegsége fog el, hogy magam elé
képzelem a kedvesen ósdi biztosi lakot me¬
szelt falaival, gangos tornáczával, zsalukáterek ablakaival, belül kopott, foszlott szőnye¬
geivel, öreg, kényelmes bútoraival; a sifonok
tetején és a komótokon négy-öt literes s még
nagyobb üvegekben gyümölcságyon illatozó
pálinkák, az ablaktövében szódavizes üvegek,
a tornáczon csizma, öreg bot, meg mit tudom
én hány meg hányféle kedves, patriarkális
himi-holmi. A mire csak egy pusztai, öreges
magyar úrnak szüksége lehet. Ez volt az öreg
fészke, de nem igen lehetett benne nyugta.
Mindennap akadt vendége. Ha nem akadt,
fogta az öreg. Szinte erővel is. Mert egy
napnál tovább nem birta ki vendég nélkül.
Csodálatos ellentmondás volt ez a természe¬
tében, de majd megértjük.
Ha tíz órai villásreggelire nem akadt ven¬
dég, már akkor nem találta helyét, zsörtölő¬
dött, nyugtalankodott s végre is befogatott s
küldte a hajdút a kocsival a csárdába :
- Eredj csak fiam, hátha érkezett valaki a
reggeli vonattal. Hozd el ebédre. Mindegy,
ha valami nimet vagy bogarász lesz is az
Istenadta.
Mert ezt a kétfajta emburt nézte legkeve¬
sebbre az öreg. A németet, meg a rovargyűj¬
tőt. Össze is zavarta őket állandóan.
A fene egye meg a németjét, ez is bi¬

zonyosan valami bogarász - - volt a szava¬
járása.
Vagy pedig:
- Nem lehetett az magyar ember. Akárhogy
is mondta. Német volt az, mert bogarászott.
Még azt, hogy német valaki, csak megbocsájtotta valahogy:
— Nem tehet róla, hogy németnek szüle¬
tett az Istenadta szerencsétlenje. Bizonyosan
nem szívesen tette. DG ha nem kérdezték tőle !
A «bogarászta azonban jóformán ember¬
számba se becsülte :
- Hát van esze a bolondnak, hogy gar¬
madára gyűjti azt a sok utálatos férget, mi¬
kor úgyse veszi meg tőle a fene se ? - - Vagy
pedig: - - Mi az Isten csudájának néki az a
teméntelen sok tücsök ? Tán ugrani akar tőlük
tanulni ?
Hanem azért kezükre járt mindenben. Ko¬
csit adott nékik s embereket a rendelkezé¬
sükre. Ezzel a megokolással:
- Hadd fogják azt a sok férget a bolon¬
dok. Minél többet fognak, annál jobb. Leg¬
alább azzal is kevesebb marad a' Hortobágyon.
De csak mutatta az öreg, hogy ennyire le¬
nézi a munkájukat. Művelt; úri ember volt, a
ki minden jóízű mondása daczára is nagyon
megértette és méltányolta a tudományt.

ben is jellemezte. Annyira, hogy az öreget, a
ki kereste, csak nehezen találta meg, ha egy¬
általán megtalálta.
— Nincs itt a biztos úr?
Az imént még itt volt. Ügy látszik, a
lovakat ment nézni az istállóba.
Megy az illető az istállóba :
— Nincs itt a biztos úr ?
Épen most járt itt. Az irodába ment.
Az irodában egy perczig volt, onnan a csár¬
dába ment, onnan valamelyik méneshez, on¬
nan az állomásra, onnan megint máshová.
Két-három percznél sehol se volt tovább, s
sokszor egész ebédig járhatott nyomában, a ki
kereste, míg végre el tudta fogni nagy vélet¬
len szerencsével.
Még régen szerezte az öreg ezt a nyugta¬
lan, helybemaradhatatlan természetét. Hajdiímegyéi csendbiztos korában, mikor a betyáro¬
kat kergette Debreczentől a Tiszáig, végig az
egész Hortobágyon. Akkor kellett örökösen
ügyelnie, résen lennie, készen az indulásra,
lóra ülésre. Nóta is akárhány őrzi az emlékét.
Vitéz, bátor zsiványpusztitó volt az öreg, nem
ijedt meg az árnyékától. Az egyik nóta mégis
kigúnyolja :
«Eg a «Cserepes* teteje,
Fábián pej lova benne.
Farkas Berti kerülgeti,
Nem mer hozzá közel menni.»
Ha valaki nagyon meg akarta boszantani,
nem kellett, csak ebbe a nótába hogy bele-,
kezdjen. Hanem aztán el is vesztette az öreg
Berti bácsi barátságát egész életére. Azt pedig
nem igen akarta senki.
Annyira nyughatatlan természet volt az öreg,
hogy két-három napnál tovább még a Horto¬
bágyon se igen birta ki. Ment be Debreczenbe,
hogy másnap vagy azután megint a Hortobá¬
gyon legyen. Debreczen—Hortobágy : ez volt
az öreg élete. Mintha csak a régi betyár nóta
öltött volna benne testet:
«Debreczen a Hortobágytól nagy közfőd,
Pej lovam a gyors futásban össze főtt
Megpróbáltam kis pejlovam odáig,
Ha kergetik, tud-e futni sokáig.»

FARKAS ALBERT.

Ha német ember volt a vendége, a papri¬
kás csirke elmaradhatatlan volt az asztaláról.
Nem volt az a vad német, a kit a finom, tej¬
feles szaftú étel le ne vett volna a lábáról.
Egyik-másik úgy ette, hogy a szeme is kidülodt az élvezettől. Az öreg pedig nézte nagy
gyönyörűséggel s elégedetten mondogatta :
Kz a német, vagy talián, vagy mi az
Isten csudája is jnegsiratja még otthon, hogy
nem magyarnak született !
Dulásig jól tartotta a vendégeit, (akárhány¬
szor királyi vendégeket) becsületsértésnek vette,
ha legalább két hónapra nem laktak jól s
mikor elmentek, még is szidta őket:
- A fene a sok éhenkórászába. Kipusztí¬
tanák az embert mindenéből, annyit esznek !
De nem értette ezt félre senki. Tudta azt
mindenki, hogy nem sajnálja az öreg. Hiszen
bőkezű volt s titokban ki sem tett nála több
jót. Csak szavajárása volt, meg hogy szeretett
zsörtölni ok nélkül is. Kedvesen, jóízűen, szeretetreméltóan, mint a hogy öreg urak szok¬
tak. S még egy más indító oka is volt a ven¬
dégek utólagos szidásának. Az öreg maga se
tudta, csak érezte. A puszta magánossá tette,
szeretett egyedül lenni, de eredeti természete
a társaság szeretetére és keresésére utalta. Ez
a két jellemvonása küzdött egymással örökö¬
sen. Innen vendégfogdosó és vendégsimfoló
kedve. Egy adat az emberi lélek rejtelmeihez.
Még egy jellemvonása domborodott ki ven¬
dégeskedése idején. Nyugtalansága. Két perczig
nem tudott egy helyben ülni. Egy-egy fogás
alatt négyszer-ötször kiment a konyhába, vagy
a szomszéd szobába másodperczre is. Az egész
ebéd alatt pedig számtalan sokszor. Annyira
ismerték ezt a szokását, hogy rósz néven se
vették tőle. Egy különczségének tartották. Pe¬
dig múltakban gyökerező, mély oka volt az
öreg ez önkéntelen szokásának, a mi az élet¬

Debreczenben háza volt az öreg úrnak a
Bethlen-utczán. Ott lakott a felesége. Egy
korcsma is volt a házban ezzel a kiírással :
«Vendéglő a három farkashol»
Ha kérdezték a korcsmárost, hogy miért a
Három farkashoz, szépen megmagyarázta:
- Egyik farkas a czégtáblára van festve, a
másik Farkas a házigazdám, a harmadik Far¬
kas pedig én magam vagyok.
Még csak azt szeretném megírni, milyen
nagy úr volt az én kedves Berti bátyám.
Debreczenben azt hitték, hogy mint mátai
biztos, ő ügyel fel a Hortobágyra. Milyen té¬
vedés ! Dehogy is mint mátai biztos ! Azt csak
a debreczeniek képzelték! Övé volt az egész
Hortobágy. Az egész negyvenhétezer hold.
Épen csakhogy a telekkönyvben nem állott a
nevén. A ki csak egyszer látta, hogy nézett
végig az öreg úr a nagy pusztaságon, hogy
mustrálta a jószágot, még csak az ég szabad
madarát is rajta, az bizonyosan nem kételke¬
dik állításomban. S nem is úgy gondozta,
úgy szerette, mint a város és a birtokos pol¬
gárság vagyonát, hanem mint a magáét. S egyet¬
len keserűsége talán az volt, hogy számolnia
kellett róla ! A magáéról! Mert ha ezereszten¬
dőn át családi ős szállásuk lett volna, akkor
se tekinthette volna inkább a magáénak. A gaz¬
dasági tanácsnoknak tartozott az öreg szám¬
adással, az én kedves, áldott emlékű nagybá¬
tyámnak, Király Gyulának. S mennyi jóságra,
mennyi megértésre volt szüksége az utóbbi¬
nak, hogy soha össze ne tűzzön vele az oli¬
garchái érzésében annyira hajthatatlan, pusztaian kemény, daczos büszkeségű mátai biztos.
Néhány évvel ezelőtt nagy tragédia érte
szegény Farkas Albert bátyámat. A czivisek
kibuktatták biztosi állásából. Én azóta nem
láttam az öreget, nem is igen hallottam róla,
de el tudom képzelni, mennyi keserűséget, szen¬
vedést támaszthatott ez szivében. A királyt
képzelem el, a kit saját népe megfosztott ko¬
ronájától, országától, s száműzetésbe kergetett.
S azt hiszem, hogy most, mikor meghalt, ez
az emlék volt a legnagyobb keserűség, a mit
a sírba vitt.
p. Ábrahám Em<>.
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REPÜLŐGÉPPEL AZ ÓCZEÁM ÁT.

Curtiss és Atwood oczeánjáró repülőgépének belseje.
Az ó Atlantiéi) katasztrófája ismét időszerűvé
tette azt a kérdést, vájjon nem lehetne-e előbbutóbb a légi közlekedési eszközöket felhasz¬
nálni s ily módon nemcsak az utazás idejét
megrövidíteni, hanem a tenger különböző rej¬
tett veszedelmeit, pl. a jéghegyeket kikerülni ?
Az ilyen kérdés ma már nem tartozik a kép¬
telenségek közé, mert mint tudjuk, egyrészt a
La-Manche csatorna feletti repülések úgyszól¬
ván mindennapossá váltak, másrészt pedig
mert egyhuzamban több száz kilométert is
repülnek, mint pl. tavaly deczemberben Góbé,
a ki leszállás nélkül 740 km. 255 métert re¬
pült, ezzel egyszersmind világrekordot teremtve.
A gondolat roppant csábító! Az Amerika éa
Európa közötti 3200 kilométernyi utat órán¬
kénti 150 km.-és sebességgel megtenni, tehát
az eddigi öt-hat napos rekordokat mindössze
20—22 órára javítani, olyan kilátás, a mely
korunkban a képzelet legmerészebb játékait is
felülmúlja. Ez a talán még a peking-párisi
repülésnél is nagyobbszerű ötlet nem is olyan
kivihetetlen, mint a minőnek az az első pil¬
lanatban látszik. A mikor egy hónappal ezelőtt
az európa-ázsiai repülés híre világgá ment,
azt mindenki reklámszerű humbugnak tartotta.

Néhány nappal utóbb pedig kiderült, hogy
épen ellenkezőleg, a «Matin» pályázatát a
franczia aero-club mint sporthatóság nemcsak
hogy tárgyalta, hanem a verseny feltételeit is
megállapította s a majd 200,000 franknyi
díjak kitűzése iránt is intézkedett. Miért ne'.'
Elvégre is a mai sárkányos repülőgépek még
nem érték el fejlődésük csúcspontját és külö¬
nösen ökonómiájukat és repülési tartamukat
illetőleg tőlük még igen sokat várhatunk.
A másfél hónappal ezelőtt lezajlott monacói
vizirepülő gépverseny tanúságai szerint, a/
eddigieknél kissé tökéletesebben és mondjuk
kényelmesebben felszerelt, illetőleg berendezett
ilyen aerohidroplánokkal, úgyszólván jobb ered¬
ményeket értek el, mint a szárazföldi típusok¬
kal. Gurus és Atwood világhírű amerikai pi¬
lóták épen ezért egészen komolyan láttak regi
tervük kiviteléhez. Az Óczeánon túl az anyagi
eszközökkel hamarosan rendbe jönnek; az er¬
kölcsi támogatást Wilson, a Harvard-egy etem
tanára adta meg, a kinek nézete szerint olyan
gépen, mint a minőt ez a két pilóta tervezett,
az Atlanti óczeán átrepülése nem is okoz na¬
CurtiSS és Atwood oczeánjáró repülőgépe.
gyobb nehézséget (!)
Wilson a Neufoundland-Anglia közötti út¬
vonalat ajánlja s főképen csak arra figyelmez¬ mányzó pilótának, a ki ülőhelyére a törzs
teti a vállalkozókat, hogy mivel fenn a leve¬ mellső részén lévő gépházból kis csigalépcsőn
gőben nehezebb a helyes irány betartása, mint juthat fel. A gépház melletti fülkébe egy ágyat
a tengerszinén • a melyen tudvalevőleg a állítanak s ott helyezik 'el úti szükségleteiket.
A két pilóta egymást felváltva vezeti a gé¬
csillagászati megfigyeléseken kivül, bizonyos
állandó légáramlások (u. m. a passat szelek) pet, a mechanikus pedig kezeli az 50 lóerős
és az iránytű is segítségünkre állanak — rend¬ gunue motorokat. Ezeknek száma öt s áttétel
kívül óvatosak legyenek. A fő dolog azonban, útján két légcsavart mozgatnak. Az elérendő
hogy a gép sebessége állandó maradjon és a átlagos óránkénti sebességet í)0 km-re becsülik,
úgy, hogy legrosszabb esetben az utat másfél
hordfelületek stabilitása kifogástalan legyen.
Curtiss és Atwood a mindenesetre vakmerő nap alatt megtehetik.
A gép hatalmas méreteinél fogva 1500 kg.
repülést még az ősz elején kísérlik meg s
súlya
lesz, s a hasznos teher a mit rajta ma¬
ezért már most nagyban építik, hatalmas s az
eddigieket nagyságban jóval felülmúló gépü¬ gukkal vihetnek 2000 kg.
Jellemző, hogy törzsökös amerikai szokások¬
ket. Ez a trans-atlanti aeroplán tulajdonképen
belül üres, csónakszerű szántalpakon nyugvó hoz híven a fogadások megkezdődtek és a le¬
biplán lesz. A törzs teljesen csukottnak készül, kötött összegek már is egy millió dollárra be¬
csupán fenn hagynak egy kis helyet a kor- csülhetők

Hajad nyakam köré volt csavarodva. Mint c^y
fekete nyakláncz volt a hajad a nyakam körül
és a mellemen.
Regény. — Irta Claude Fairére.
- "Megcsókoltam hajadat és az enyém volt ;
örökre össze voltunk igy kötve, ugyanazzal a haj¬
- Engem bizony nem érdekel. De maga
jal, szájam a szádon, mint a hogy néha két babér¬
ismeri ezt a Mrs. Hockleyt?
fának egy a gyökere.
- Híréből igen. Mindenki ismeri a híréből.
- «Es lassankint úgy éreztem, tagjaim a tag¬
- Úgy értettem, be van e neki mutatva?
jaid,
én leltem te, vagy te olvadtál belém, mint
- Nem.
az álmon».
- Akkor be fog neki mutatkozni.
Mikor ezt mondta, lágyan a vállamra tette a
- Hogy-hogy?
kezét és olyan gyöngéd tekintettel nézett rám,
— Ide fog jönni. Megígértem, hogy meghívom.
hogy remegve .csókoltam meg a szemét. . .
- Ő kérette fel erre a meghívásra?
Fergan nagyon figyelmesen hallgatott.
•— Nem. Én magam ajánlottam fel.
- Nagyon csinos, — mondta udvariasan.
— Az ördögbe . . . Miért?
Mint minden angol, ő sem nagyon értett a
Az asszony kissé gondolkozott s csak aztán zenéhez.
felelt:
- Nagyon csinos, — mondta még egyszer. — Hogy kedvében járjak a festőnek. És azért És a mi fődolog, maga tökéletesen jól játszik.
is, mert O'Szadao szán azt kívánja, hogy sok
Az asszony hallgatott, a keze még az utolsó
európai hölgyet fogadjak.
billentyűn volt. Fergan szükségesnek tartotta,
Fergan nevetve csókolta meg újra.
hogy érdeklődést mutasson.
- Kicsi engedelmes asszony . . .
- Ki csinálta ezt?
Megsimogatta a haját, mely lágyan engedett
Miczuko megnevezte a költőt és a zeneszer¬
czirógató kezének.
zőt. Fergan ismételte a hires neveket:
- Ha megtartotta volna a muzmék kényel¬
— Pierre Louys és Claude Debussy. Igazán,
metlen frizuráját, nem simogathatnám így a szí'p darab.
haját. Ez a frizura sokkal jobb . . .
Felállott. Az asszony mögé lépett, hogy meg¬
Nekibátorcdott. Ajka most mohón tapadt az csókolja tiszta ámbra-nyakát.
engedékeny szájra.
- Maga egy pompás művésznő.
Az asszony hitetlenül és szerényen nevetett.
- Miczu, Miczu, kicsi édes méz-sugár!
Az asszony nem állott ellent. Mozdulatlan
— Nagyon középszerű növendék vagyok. Alig
karja azonban lecsüngött teste hosszában és hiszem, hogy a legcsekélyebb élvezete telt az
nem zárult össze kedvese melle körül. . .
énekemben.
- Hagyjon most, Herbert, kérem! Enged¬
Fergan tiltakozott.
jen és üljön ide, okosan. Egy kicsit muzsikálni
- Nagyon nagy élvezetem volt benne. És
fogok magának.
most azt kívánom, hogy énekeljen még egy dalt.
Kinyitotta a zongorát és keresgélt a kótás
Az asszony kérette magát. Fergan makacspolczon.
kodott.
- Egy dalt fogok magának elénekelni. Egé¬
- Igen, egy másik dalt, még pedig japán
szen új franczia dalt. Figyeljen a szövegére.
dalt.
Belekezdett. Keze meglepő ügyességgel moz¬
Az asszony kissé megremegett. Eövid hall¬
gott a zongorán. Ének közben biztos és elég ki¬ gatás után halk hangon felelt:
fejező játékkal kisérte magát. Nagyon vékony
- Nincs japán kóta a polczomon. És hogy
szoprán hangja a különös melódiának rejtel¬ is énekelhetnék zongora mellett?
mes és irreális szint adott.
Fergan mosolygott:
- Azt mondta nekem: «Álmodtam az éjjelA
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— Hát akkor vegyen elő egy kólót!
Az asszony tágra meresztett szemmel né¬
zett )á.
- Nincs itt nálunk kóló.
Fergan nem mosolygott már. Angol volt,
kévéséé volt hajlandó álmodozásra és az elme
spekuláczióira. De a czivilizáczió sok százada
mégis csak megfinomította a fajtáját. És nem
haladt el az élet rendkívüli látványai előtt a
nélkül, hogy észre nem vélte volna a nagyságát
és misztériumát. . .
Az afszony tzt mondta: «Nincs itten kotó».
A kotó valami hárfa-féle, nagyon régi és nagyon
tiszteletreméltó hangszer, melynek használata
egykor csakis a japán hölgyek legelőkelőbbjei¬
nek volt fentartva, meg a legelső rangú courtisaneoknak. Származásából folyólag Joriszaka
marquise mindenesetre tanult kötőt játszani
gyönge gyermekkora óta. És kétségkívül abban
telt el ifjúsága, hogy kitartóan pengette az
elefántcsont verővel a hangzatos húrokat. Jött
azonban a modern idő. És «nincs itten kotó»...
Herbert Fergan hirtelen, lerázva magáról a
rövid álmodozást, még egyszer megcsókolta
kedvese nyakát.
- Miczu, kedves kicsikém, énekelj, kérlek...
Az asszony beleegyezett.
- Éneklek hát . . . Akar egy . . . akar egy
nagyon régi lankái? Hisz tudja, a lanka öt
sói ős régi vers, a milyeneket az egykori herczegek és herczegnők váltottak egymással, a
Mikádó vagy a Sogun u d v a r á b a n . . . Ez, a
melyet énekelni fogok, több mint ezer éves.
Kicsi lányka koromban tanultam. És mulat¬
ságból lefordítottam angolra.
Ujjai végigfutottak a zongorán, szomorú és
bizarr harmóniát keltve. Eleinte azonban nem
énekelt, mintha habozott volna. Aztán lágy
hangja nagyon lassan mormolta:
A virágzó cseresznyefák
Ideje nem múlt míg el.
Mégis most a virágoknak le kell hullani,
Mikor azoknak szerelme, a kik nézik,
Legnagyobb elragadtatásában van.
Elhallgatott és mozdulatlanul ült. Herbert
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Joriszaka marquise nagy virágú kimonóba
Fergan, szorosan mellette állva, újabb csókkal
burkolózott, lábát beledugta posztózsinóros
akart neki köszönetet mondani.
papucsokba és elhagyva a fehér fával burkolt
Ebben a pillanatban valaki megszólalt a
alkóvot, a mely az ő intim és magán-szobája
szalon hátterében.
volt, megfürdött egy kád forró vízben, a hogy
iko, mért énekled ezeket az ostoba
minden japán nő szokott minden este, kevés¬
kis versekei?
sel napnyugta előtt.
Herbert Fergan hirtelen megfordult, a verej¬
Aztán visszatért. Leejtette kimonóját. Leve¬
ték kiverte a halántékái Joriszaka marqui.4
tette papucsát. Szolgáló lányai három könnyű
lépett be csöndé
krepp-ruhát nyújtottak neki, három bő ujjú
Látott-.? valamit? És mit látott?
japán ruhát, - - mind a három kék volt és
• láthatott semmit. Teljes nyugalommal
mind a három nagyon egyszerűen volt díszítve
szólt:
egyetlen bizarr és hieratikus rozettával, a
Mii zakó, te nem ebédelsz ma este ve¬
mOM-nal (czímer).
lünk .'
Felöltözködve Joriszaka marquise letérdelt
Az asszony felállt. Szemét a földre sütve
tükre
előtt. Ruhái szétterültek, az obi szélesen
szólt:
övezte őket pompás csokrával. Két kezével
- Nagyon fáradt vagyok. Ha nem volna
megragadta kontyát, fölemelte, újra vissza¬
• llenére, a szobámba szeretném hozatni az
helyezte s hosszú arany és gyöngyház tűket
.let.
tűzdelt bele. Joriszaka marquise fölállt, egy
A hogy tetszik.
pillanatig járt-kelt a szobában, aztán bement
Az asszony kiment a szalonból. Az njtó
a félhomályos folyosóra. Hirtelen, ismét tap¬
h iingl alánul osukódott be utána.. Herbert Fer¬
solva
tenyerével kinyitotta a jobbfelé nyíló
gan nagyot sóhajtott és megsimitotta a hom¬
ajtót.
lokát.
Másik szoba tárult fel, tökéletesen egyforma
.!"ii.i/:ika Szadao barátságosan tett f«-léje
a baloldali szobával: ugyanazok a csupasz
néhány lépést és rátámaszkodott a zongorára.
fehér fa-kárpitok, ugyanazok az áttetsző fa— Hát akkor négy szem közt ebédelünk és
rámák, ugyanazok a gerendák. A toilette-asz¬
beoélgetfiitk.
talka és a tükör helyett azonban két apró
Félbeszakította magát és mélyen belenézett
tabernakulum vett körül egy fényezett czédrusfa
az angol szemébe.
oltárt, melyen az ősök táblácskái sorakoztak.
l;.s/elg*-tni fogunk. Még sok felvilágosik. II öntől kapnom, sok tanácsot kell kér¬
Joriszaka marquise szótlanul leborult a táb¬
nem. Nem szabad, nem szabad újra megismé¬
lácskák előtt, a hogy illik és néhány perczig
telnünk az angu.HztiiM 10-iki csatát. N»:m fog
így leborulva maradt, kezét a földre vetve és
•izautasitnni egy szövetségest . . .
homlokát a gyékényhez nyomva.
Herbert Fergan lehajtotta a fejét. liorotvált
Aztán letérdelt egy párnára és valami hárfamvzii kipirult. Kx oktató hangon elkezdett II.RÁKOCZI FERENCZ SZOBRA MELYET MOST L L E Z - félét vett a kezébe, melyet egy szolgáló hozott
beszelni.
neki sietve a karjában.
TEK LE ZOM BORBAN. —JAkoVICSGYUla SZoboRMÜVE,
Augusztus l o - i k e . . . augusztus ín ikén
Szomorú és lassú zene hangzott fel, mely¬
tinök félénkek voltak, nagyon félénkek . . . N.-ín
nek sem ritmusa, sem harmóniája nem hason¬
tudtuk, nem éreztek, hm'v ónok a/ erősebbek.
Itt egy csaknem sötét folyosó nyúlt el két lított a Nyugatnak sem ritmusaihoz, sem har¬
\<m lii/.tuk magukban. KH úgy verekedtek, mint papir-kárpit között; hátterében két tapéta-ajtó móniáihoz. Rejtelmes hangok következtek egy¬
a kik félnek a vereségtől: nagyon óvatosan, állt szemben egymással.
másra és elegyedtek egymással, kezdet és vég
nagyon ügyesen, nagyon messziről. Hogy az
Jori.szaka marqnis benyitott a baloldali ajtón. nélküli frázisok foszlottak el, álmodozások,
cinbor a tengeren
n, ahhoz módszeresen
alkov-féle volt mögötte, egyszerű fehér bánatok, siránkozó panaszok remegtek ijesztő
és óvatosan krll kéH/íilni. de a/tán vadul és fa-alkov, finoman faragva, de teljesen csupasz. sikoltások közben, melyek a téli szelek süvítéeszeveszetten nekirontani, így tett líodney,
A nngyon alacsony menye/.elnok látszottak séhez hasonlítottak vagy az éjjeli madarak kiN. ínon és a fmnuziu Huffren. Következőleg, n a gerendái, a padló olyan sziníi volt, mint a :ilt:i.-;aihoz. Mindüű fölött reménytelen melanmi a tüzelést illeti . . .
friss bőr. Három nagy papir-ráma helyettesí¬ cholia terjeszkedett c l . . .
tette az ablakokat. És egyik sarkában egy
Az ősi mód szerint térdelve az ősök szobájá¬
\U.
piczi toilette-asztalka előtt, melyre négyszög¬ ban, Joriszaka marquise a kólóján játszott.
Az ajtó hangtalanul esukódott bő. fis Jorilakk-tükör volt helyezve, egy hársonyBZttksi m a r . p l i s e klh-j
XIII.
p:inm volt n/ egyedüli ülőhely, melyre le leA szalonból kijutva megállott. Figyelme-en lietett ülni, jnblmn mondva letérdelni, —japán
A következő héten Jean-Francois Felze be¬
hal Italozott.
módra.
fejezte Joriszaka marquise arczképét s ez meg¬
Herbert l''i<rgan és JorÍH/.nkii nmri|iüs hangja
A kiis/őbőn megállva Joriszaka marqnise hívta Mrs. Hockleyt, hogy jöjjön el minden
nyugodtan felelgetett egymásnak. A vékonv el¬ kétszer tapsolt a kezével és két cseléd sza¬ czeremónia nélkül egy csésze teára, a Gólyák
választó falon át történelmi nevek hallatszot¬ ladt elő.
dombján levő villába és csodálja itt meg a
tak : Uodii.-y. Nelson, Síiffren . . .
^'•'"
-vétlen szó som. A mimnek mester szép művét, mielőtt Joriszaka marquis
•loriszaka man|uiae Ias.su mozdulattal mog- csukott s/ájjal előbb földre borultak és bhűz- elvinné hajójára.
simította újjni hegyével rt halántékát. Aztán tak úrnőjük cjipőjét. Aztán ügyesen levetkőz¬
Mrs. Hockleynek eszébe se jutott vissza¬
hangtalan léptekkel eltávozott a választó faltol. tettek, levettek a csipke eorsBg. t, mely gyor¬
utasítani
a meghívást. El akart menni magá¬
A szalon melletti Hznhn tulnjdonkepeii hu- san siklott le rizsporozott karjain, levették
nak
a
mesternek
társaságában és azt is akarta,
torozatlan, szűk kabinet volt. Jons/aka niar- moire szoknyáját és selyem nlsószoknyáját, le(|inse átment e/en ív kabineten, átment nzon a vették a fűzőt, az inget, az európai harisnyát, hogy felolvasónője, Miss Vane is elkísérje.
Rómeói, a hiúzt nem hozza magával? —
szobán, a mely erre következett és eljutott a a melynek nem voltak üjjai, mint a japán
kérdezte
Felze, mikor a karaván elhagyta az
lakás szélső siárnyiba.
harisnyának lenni szoktak.
Yseult-Ot.
(Folytatása következik.)
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A FEANKLIN KÉZI LEXIKONA.
A lexikon nemcsak terjesztője, hanem egy¬
úttal tükre is a kultúrának s ezért egy új
lexikon megjelenése mindig kulturális esemény.
Kétszerié az pedig akkor, ha a lexikonnak új,
eddig még nem ismert típusa valósul mtg az
illető műben. Ilyen, kultúránkat összefoglaló
és tükröző mű fejeződött be most: a Franklin
Kézi Lexikona.
A kézi lexikonokat a nagy lexikonok melk-tt
a kulturális szükséglet fejlesztette ki. A inai
kultúra oly sokágú és oly nagy terjedelmű,
hogy az encziklopédikus czél/attal. n részle¬
ég és teljesség igényével fellépő nagy lexi¬
konok mind nagyobb terjedelmüekké válnak s
anyaguk java részének részletességével valósá¬
gos tanulmányt kivannak meg attól, a ki hoz¬
zájuk fordul. Ezzel megnehezedik fő fiinkcziójuk: a gyors, könnyű, pillanatok alatt
megkapható felvilágosítás adása olyan kérdé¬
sekről, melyeket a művelt ember élete fölvet
a nélkül, hogy beható tanulmányozásukra
szüksége és érkezése volna az embernek. Fzt
a feladatot veszi át a kézi lexikon, a maga
rövidre szabott terjedelmével, czikkeinek csakis
a fődolgokra szorítkozó rövidségével, a kul
túra anyagának a mindennapi használat gya¬
korlati szempontja szerinti feldolgozásával.
Más lévén a kézi lexikon czélja, mint a nagy
lexikoné, más az összeállításának természete is.
A külföldi fejlett lexikon-irodalmakban erre
már régebben rájöttek. A világhírű Mayer-féle
német lexikon szerkesztői kézi lexikonuk leg¬
újabb kiadásának előszavában nyomatékosan
figyelmeztetnek arra, hogy a kis lexikon egyál¬
talán nem kivonata a nagy lexikonnak, hanem
alapjában véve teljesen önálló terv szerint
készült és fölépített mű, a mely a maga kü¬
lön belső törvényei szerint készül. Ugyanebből
az egyedül helyes megfontolásból indult ki a
Franklin kézi lexikonának szerkesztősége: ön¬
álló, a nagy lexikonok anyagától és feldolgo¬
zása módjától független munkát kívánt adni,
melyben az egész anyag s az egyes cxikkek
megválogatása, feldolgozása, terjedelme, elö;i. nz ffff'f/. munkának terve és termiabból a szempontból indult ki, hogy mire
van szüksége és mily mértékben annak, a ki
a kézi lexikonhoz fordul felvilágosításért. Eb¬
ben a munkában ép oly fontos az, a mi
nincs meg benne, mint a mi benne van: a
kultúra óriási területének minden egyes pontja
a szerint mérlegeltetik, hogy van-e helye a
kézi lexikonban, nem csupán a minden áron
való teljesség elméleti szempontja veti-e fel,
szüksége van-e rá annak, a ki gyors felvilá¬
gosításért fordul a kézi lexikonhoz. Az tehát.
hogy valnmi, a mi benne szokott lenni a nagy
lexikonokban, nincsen meg benne, jóformán
minden esetben inkább érdeme, mint hiánya:
azért nincs meg benne, mert nem belevaló,
mert az ismereteknek ahhoz a ballasztjához
tartozik, melyek csak megdagasztják és nehéz-

n. -m a\ul el olvan könnyen éÉ liamnr. mint
b nagy lexikonok. A kultúra ha¬
ladása a legtöbb .setbcll IIZ ismeleieknek a
leteli módosítja, a fővonalak hosszú idő
:dlandok marsi. Inak.
a ke/.i lexikoi.
két sí fővonalakat adja meg. A Franklin í
leXlkollll

Illeg

kllloll is \edeke/lk

a/. ehl\:.

Ív áll a legutolsó nanieiiyeket, olyan dolgokról is
tudomást \esz, a melyek ug\
kötetek megjelenésével fj!\lde| Illeg tol leniek.
!•>. a lexikon egy évtized múlva is ugMinolvaii
használható marad, u mindenkori h,.iiivomilou
maradni, tulajdonosának nem kell áltól
tartania, boj.'V k.my\e iichsmv év múlva mar

\ Fianklm ke/.i lexikona ih
óiban a
:,abb I. -xikon- iroda lom mik UjlllMZtllhl tokon
alapuló
•III
• •ai

ieiids/.ei.-t

követi;

szakit

a sy.oveg

kepék
U'llds/.ereV. 1. égés/, k e p a n v a
m e l \ a maga ga; ilag ágá\ :d. m. " \ a l o

anak .s reprodukálásának gondosságával
• képes (ablakon gvujti
e. \ \ila;', lexikon irodalmának légii
sebb termeké, a mii'v angol F.ncyelopaedia
l'.ritannica is tavalv
öt új kiadásában
ezt sí rendszert követi, mint a mely legjobban
felel meg úgy a közönség kívánalmainak, mint
a mai inomdai és reprodukáló ti rlimkának.
l.loiivr ei eljárásunk ay„ hogy a kepék i
linliiiihlcin Akibá, a ki a pöstyéni sakkvcrscuyen HE
bizonyos egyseget, szorosabb kapcsolatot te¬
első dipit 11 verte.
rc -ml s e mellett minden kép a legalkalmasabb
késsé teszik a lexikonokat, de s/uksege iájuk papírra \an nyomva s így szebben és jobban
nincs senkinek.
hat, több szemléltető er.it produkál, mint a
Klfogiilathm szemmel nézve, mindenkinek. régi mods/.erü szöveg közli kepék.
a ki csak kissé forgatja a Franklin kézi lexi¬
\ Franklin ke/t lexikona nagy szellemi
konának most már teljessé vált három kötetét munka és rilka kiadói gondosság müve. Máis nem idegen, mesterkélt szempontok szerint. eddigi sikere is fényesen bizonyítja, hogy azt
hanem magának a munkának tennéuetéből adja a közönségnek, a mire szukse;>e van s bi¬
kiindulva Ítéli meg. be kell látni, hogy ez a zonyos, hogy továbbra is mind tevékenyebb
mű nemcsak kitűnően, a legnagyobb gonddal tényezőjévé fog válni művelődésünknek.
és hozzáértéssel van csinálva, hanem való¬
.!/./,/<(/-.
ságos, hatékony tényezőjévé kell hogy legyen
kultúránknak. Eleven könyv lesz, a mely foly¬
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
ton, úgyszólván mindennap megteszi a magii
hatását, a melyhez minduntalan hozzáfordu¬
Magyar-német érintkezések. /A-/,.-. /, /, i.
lunk, hogy míhcltségiink hé/agait kilöllsuk.
.HM Lilin .íj..)..! \.i!" roegváláni .-.l
Mintegy kikészítő rés/e iesr H magyar nm- kíhniíből timífv.-inyni nwfry t«'i
kiiillitse ú emli kk.mv \e1 iidtiik ki. melyet (,Yr«/'/<'r
ber műveltségének.
Egy nemponiból mindenesetre úttörő e mű : llnlierl s / e r k e s / t e t t . | | e l l i r i e | l t lliliilllMIiyus p..'
legfőbb eredménye a iriiif
megten intett*; és példaszerűen alkalmazza :i jánuk
d a l i m é r i i i l k . - / é s e k 6> UpCIOlatoB k i k n l i i t u s a \ i i | t ;
lexikon-Ktihiek nálunk eddig leljesen új fajtá¬ e tekmletben lnioik:i
süjsit kuti(tl'lHM,Í,
ját. Epén az ilyen kézi lexikonokban rendkí¬ mint amaz ős/tuu/i-s rév.''ii. n
vül fontos a stílus, nz anyag előadásának lilik iidntt. valóban fitt.irő. Fimek megfelelői D
módja. Tömörnek kell lennie, neh('zk<
einlékkonyv összes ivilikei ebből a tiin'V korlinl valók.
nélkül, rövidnek, a nélkül, hogy távirati stí¬ \7. emlékkönyv roppan'
l'.kel
lussá válna, rendkívül világosmik a nélkül, ben i'ij anyagot ad. s/.-repel bemn .
:iiya,
hogy tárgyszerűségéből valamit is feladna és Ib iiinclinek niondbalm minden !
' •> német
c/abatosnak, merev formula-sablonok nélkül. tiidoiiüinyos i letnnk számos kitin
irodalomtörténeti tudomány több kiv.
lője.
Ezt a feladatot, a mely a mű én H/ öl
(luk .loliannes /í,/
li Muiiull
lőnie
közötti kapcsolatot teremti meg, a Franklin
l.erlini tan.'iiok. ,/. MI
u kikézi lexikona valóban minden elismerésre m< l tioiő t a n á n *tb. A külföldiek is valann •imyien
tóan oldja meg.
var ronatkozátá tárgyat <lolt;o/,ink fel. Azom;
A nagyközönség szempontjából még egy
keiben K/!Íni<»s iidalék van a buti
nngy előnye van ennek a kézi 1< \ikonuak: mn;;v:ir HM indák német motiviltriaiM
"la

'^~r~

Ai automobil maradványa, melynek puskaporral megterhelés közben . robtani* történt

Katonák kereüik a holtak tóttépett testrészeit a romok kört.
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korában Budapesten.
PONGBÁCZ SAMU nyűg.
taira, magyar költőknek a német irodalomból vett
adótáros, 00 éves korában Székelykereszturon. —
hatásaira, egyes magyarországi születésű német
HOBVÁTH LAJOS, a dunántúli református egyház¬
költőkre, mint pL Lenaura, Beck Károlyra stb.
kerület tanácsbirája, Veszprém vármegye törvény¬
A czikkek magyar szerzői közt szerepelnek többek
hatósági bizottsági tagja, nyűg. belügyminiszteri
között fíiodl Frigyes, Petz Gedeon, Négyesy László,
czímzetes osztálytanácsos, 64 éves korában Vesz¬
Horváth Czirill, Angyal Dávid, Bayer József,
prémben. — MAGVAK GYÖRGY nyűg. állami tanító,
Bleyer Jakab, Graggcr Róbert, Zlinszky Aladár,
04 éves korában Munkácson. — JANKOVICH FEBENCZ
Voinovich Géza, Tolnai Vilmos stb. Számos kép
nyűg. királyi közjegyző, nyitravármegyei törvény¬
is van a nagybecsű műben, a mely értékében mél¬
hatósági bizottsági tag, 62 éves korában Nagy¬
tán reprezentálja filológiai tudományunkat és nem
tétényben. — KÁLMÁN JÓZSEF somlóvásárhelyi plé¬
egy érdekes adattal járul hozzá úgy a mi irodal¬
bános, megyebizottsági tag, 58 éves korában Devemunk, mint a német irodalom pontosabb isme¬
cserben.
— Eegeteruszkai EUSCSÁK EEZSÖ, Nyitra
retéhez.
A «Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elei város tanácsjegyzője, 56 éves korában Nyitrán. Kunszállási emberek. Bíró Lajos népszerű és képes gyermeklapja legutóbbi, június 23-iki számába Horkai HOHECZKY LÁSZLÓ, Alberti község főjegyzője,
erőteljes tollúnak legújabb terméséből való az a l.umpi't'Ui Géza, Józsa Antal, Baáry Elemér irtek Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági
novellás kötete, mely most Kitnsziilliísi i'mln'i-i'l; verseket, Szemére György elbeszélését, Sebők Zsig¬ bizottsági tagja, az ág. év. egyház felügyelője,
czim alatt jelent meg. Bizonyos értelemben egy¬ mond folytatja Dörmögö Dömötör utazását Buda¬ Alberti községben. - - EPEBJESSY ISTVÁN fővárosi
séges könyv, a történetek és az alakok nagy so¬ pest körül, Gyula bácsi az új állatkert érdekes bizottsági tag, az országos közoktatási tanács elő¬
eseményeit mondja el (szép képekkel), folytatódik adó tanácsosa, a budapesti első kerületi Tanító
kasága körül egy a levegő: egyugyanazon helyen
játszik mind, egy poros, egyhangú, a maga saját¬ a A-ÍS diáitok levelei rovat, Faragó Géza szép ké¬ Kör elnöke Budapesten.
HÖFLINGEB NÁNDOR
ságos, az egész világból elkülönült életét közöm¬ pet rajzolt Benedek bácsi verséhez Zsiga bácsi magyar királyi állami középponti segédpénztáros,
bös, mindennapi megszokottsággal élő alföldi kis¬ mulatságos mókát mond el, Rákosi Viktor foly¬ tartalékos houvédhadnagy, 36 éves korában Buda¬
város, a melyet alig különböztet meg valami a tatja regényét. A rejtvények, szerkesztői izenetek pesten. — Báró pereni PERENYI EMIL Ugocsa vár¬
többi alföldi kisvárosoktól. Ebben az egyhangú és egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A tjó Pajíáso-t megye tb. főszolgabírója, 35 éves korában Nagya Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed¬
egyszínű levegőben azonban, mely látszatra csupa
egyformaság és mozdulatlanság, különös alakok évre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész szőllősön. — Dr. csikvacsárcsi LÁZÁR TJBOR, 29 éves
különös drámái játszódnak le, furcsa, mulatságos évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutat¬ korában Békásmegyeren. — FLÓRIS IMRE felső ke¬
idillek, sötét és lidérczes tragédiák, groteszk bohó¬ ványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. (IV. reskedelmi iskolai tanuló, Flóris Rudolf királyi
főallatorvos, 19 éves fia Kecskeméten. — WKINkér., Egyetem-utcza 4.)
zatok. Mindenütt, a hol emberek vannak, vannak
HABDT
JÁNOS állami főreáliskolai tanár, 26 éves
kisebb-nagyobb emberi energiák, melyek ha a vi¬
Üj könyvek.
korában Budapesten. - - JINDACSEK FEBENCZ, gróf
szonyok nyűge alatt nem tudnak a saját maguk
Pliilologiai dolgozatok a magyar-német érint¬ Károlyi Mihály budapesti főkertésze, Budapesten. —
természetes irányában érvényesülni, valahogy mégis
csak érvényesülnek, ha máskép nem, hát úgy, kezésekről. Szerkesztette Gr agg ér Bobért. Budapest, BABTHA TIBOR gimnáziumi tanuló, Bartha István
és neje, szül. burai Böck Jozefin tizennégy éves
hogy kitérítik az embert a maga normális sodrá¬ Hornyánszky Viktor.
ból, apró vergődésekben emésztik fel, vagy furcsa¬
Kumzúlli'm emberek. Irta Biró Lajos. Budapest, fia, Eimaszomliatban. — EBCSENII KÁROLY cs. és
kir. zászlós a 38-ik gyalogezredben 21 éves korában
sággá torzítják. Biró Lajos kunszállási emberei is Singer és Wolfner; ára 3-50 korona.
Budapesten.
ilyenek, egy szűkös lehetőségeket kínáló, minden¬
felől körülsorompózott körben topognak, nyugta¬
Ozv. MIKLÓS JÓZSEFNÉ, szül. mottkószentkereszti
lanságok gyülekeznek fel bennük, melyek nem tud¬
Mottkó Janka, 85 éves korában Nyitrán. — Özv.
HALÁLOZÁSOK.
nak kirobbanni, lélekzetöket fojtogatja a fülledt
ocskói OCSKAY ANTALNÉ, szül. granasztói Eihmer
levegő, a melyben élnek, a melyből nem tudnak
Elhunytak a közelebbi napokban: ISTVÁNFFI Mária, 79 éves korában Pécsett. - - Özv. HAYDIN
szabadulni, nem is akarnak, mert nincsenek annak SÁNDOR volt negyvennyolczas honvédtizedes, nyűg. ISTVÁNNÁ, szül. Lorencz Anna, 77 éves korában
tudatában, hogy mi fojtogatja őket, minduntalan
királyi járásbirósági írnok, 84 éves korában Dé¬ Pus7,tanagyiratoson. — JENEK REZSŐKÉ, szül. Demián
olyan helyzetekbe kerülnek, melyekben a tragikum
ván. - - HODAKOWSKI JÓZSEF nyűg. lovassági tábor¬ Zsófia, Jenek Eezső uradalmi erdőgondnok felesége,
és komikum találkozik, a melyekben tragikumuk nok, valóságos belső titkos tanácsos, a 95. gyalog¬ 73 éves korában Zsitkóczon. — Ozv. ZATHURECZKY
komikusra fordul, komikumuk tragédiát kölykezik, ezred tulajdonosa, az elsőosztályu Lipót-rend, a GÉZÁKÉ, szül. Györkös Erzsébet, 70 éves korában
életük furcsa torz, önmagának paródiája lesz. Ez hadi kitüntetéses katonai érdemkereszt és számos Czelldömölkön. — GYÁRFÁS GÉZÁNÉ, szül. Kovács
a megismerés annak a szatirikus hangnak a gyö¬ rendjel tulajdonosa, 83 éves korában Meránban. — Lilla, Budapesten. — DONGÓ-GYÁRFÁS GÉZÁKÉ, szül.
kere, melylyel Biró az alakjait tárgyalja és letár¬
LINZBAÜBB FÜLÖP építész, 80 éves korában Buda¬ Inglückhoffer Júlia, 58 éves korában Sátoraljaúj¬
gyalja. Az olyan föltétlen biztossággal látó iró, pesten. — FISCHEB ÁKMIN, 80 éves korában Buda¬ helyen. - - DÓKDS ERNÖNÉ, szül. Eagályi Ilona,
mint Biró Lajos, a ki mindig fölényesen áll mon¬ pesten. — NÉMETHY GÁBOR ügyvéd, 05 éves korá¬ Tiszaszéplakon. - - CSÉRER GYULÁNÉ, szül. nagydanivalója fölött, nem a torzkóp módszerével csi¬ ban Budapesten. - BOSENFELD SÁNDOB, 64 éves
tályai Szép Zsuzsanna, 38 éves korában Zomborban.
nálja a szatírát, hanem a rajznak kiélezetten ka¬
rakterisztikus voltával, a jellemző vonások erős
hangsúlyozásával, - - ázzál, hogy nagyon elesén
rájuk mutat Ez a szatirikus vonás legpregnánsabban a környezetrajzban mutatkozik, a mely
megeleveníti a novellák során vonásról-vonásra
egész Kunszállást és típussá teszi, a mely megha¬
tározza a benne lakó embereknek és sorsuknak is
a típusát. Ennyiben a novellasorozat egységesen
van elgondolva és majdnem olyan egységes hatást
tesz, mint egy regény, — még a tónusa is telje¬
sen egységes minden novellának.

Menyasszonyi ruha-selyem

A külföld és belföld
legkiválóbb szaktekin¬
télye mint legjobb táp¬
lálékot ajánlják a K u lekc-t hányszékelésyermekeknek «él, bélhurutnál és
Is felnőtteknek, hasmenésnél.

minden színben, méterenként l K 35 f-tfil feljebb. Bér- és
vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagvüjteményt postafordultával kaid

HENNEBERG stlyagjiros Zürich.

Q/erravaüo-

Í t c h w e i z e r & Co., Luzern D 2 3 (Schweiz)
elyemszövet szétküldés — Kir. udvari szállító. I

ÜÍGYEN SZIVATTYÚT,

7000-nél több orvosi vélemény.

Trieste-Barcola.

Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben
K 2.0U, Tileres üvegekben K 4.80.

Felvilágosítás és prospektus Blockner J. hirdetőirodája utján is, Budapest IV., Semmelweis-u. 4.

j , pompás gyógyépület.

Ivó- és fürdőkurák
kiváló gyógyeredménnyel:

» lift ten>ldékj Icrrlsrli.
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gyomor-, bél- és májbajsknál, epekő¬
nél, cukros huíjyárná!,

ifdlerakat- Hoffm
•ií««15.-mpt.rabor30.- üyta. wtai,,. ^jtat Síé|.4,pora«ttt.-P™w«Ma.
lkat: Hoffmann József ozéffaél, Budapest, V., Battoory-utcza 8. szám. ===

6.

1.
_ Ke4-f4
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Helyeién fejtettek meg: Merényi Lajos. — Geiet
József és Stark Vilmos. — A tBudapeiti Sakk-kört. A tBudapeiti 121. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. Wysohogrod PáL - Beér Mór. — Gottléb István (Budapctt).
Németh Péter (Ctongor). — Kintzig itóbert (Fokért). Miiller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó János (Bakony-Szentlátzló). — A i Győri
Sakk-kört. — Székely Jenő. — Mészey József (Qy6r). A tZborói Társatkört. — A iKaloctai Katholikut Kört. —
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodzdtujlak). — A •Dunnföldvári Egyenlőiéi kórt (Dunaföldvár).
Barcsa Mihály (Iliharulvari). — Csolnoki István i Jlajiluhadliáza). — A tLfibiczi Qaidatági Katzinót (Lcibict). —
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCtengeri
Caitinót (Cienger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz
Rezső (Temetrikát). — Budai Sakkozó Tártatág (Budapett). —
Patkó Imre (Talpat).

SAKKJÁTÉK.

Előre székelyek. A magyarok átka. Egy hang a
tömegből. A hazafias érzés, mely a verseket diktálta,
lelkes és őszinte, de a versekben mégis csak szónokias frázisokként hat, mert nincs költöileg kifejezve.
Átok. Borzasztó világfájdalom — csak az a baj,
hogy inasokat nem érdekelhet, mert nincsen művé¬
szileg érthetővé téve.
Élet és halál. Halálhimnusz. Vihar. Nagy szavakba
akarja rejteni mondanivalója hiányát ? Mennél na¬
gyobb a hordó, annál nagyobbat kong, ha üres.
Csókold meg a szám. Találkozás, stb. Dilettáns
munkák, hiánvzik belőlük a költői lendület.
A megtért héber hölgy. Pelikán. Sajnos, a versek
sokkal zavarosabbak, semhogy közlésükre gondolni
lehetne.

KÉPTALÁNY.

2802. számú feladvány íerber E.-tSl, St. Amgin.
SÖTÉT.
8

EGYVELEG.
* A jéghegyek közeledését, melyet most a Titanic katasztrófája tett aktuális kérdéssé, eddig
úgy állapították meg, hogy rövid időközökben mér¬
Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.
ték a viz hőmérsékletét. A víz lehűléséből követ¬
keztettek arra, hogy jéghegy közeledik Az a le¬ A 2795. számú feladvány megfejtése Heathcote G.-tó'l.
hűlés azonban nem terjed nagy távolságra a jég¬
Világos.
Sötét.
Világos, a. Sötét.
hegytől s a mai hajók gyorsasága mellett ez a 1. Vcl-d2! e3xd2 (a,b,c,(l) 1 . . . . .... — Ii7-h5
módszer csekély biztonságot nyújt. Egy leedsi
2. Fel—f2 t. sz.
2. V<12xe3 t Ke4xe3
egyetemi tanár most új módszert ajánl, a mely a
3. Bg5-g4 f stb.
3. Bg5-e5 f stb.
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vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúm.
POUIII TCO Á m O T Szinye-Lipócii Salvatorforrás-vállalat,
SCHULTES A b U b l
Budapest, V, Rudolf-rakpart 8.

Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban.

Mi

A «Vasárnapi Ujságt 21-ik számában megjelent
képtalány megfejtése: A szerencse olyan, mint a
visszhang, felel, de nem jön.
Felelős szerkesztő: tJoitsy PáL
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4

AZ ÖREGEM

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

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

Felső Kereskedelmi Iskola Pozsonyban.
Érettségi vizsgálat, "^ííáskozvétítes 1 .
Internátus.
Értesítőt kívánatra küld
az IGAZGATÓSÁG.

11-fürdő.
Felső-Ausztria,
Elsőrincii jodbromfördő. Európa

% l
M

m • •

legrégibb é» leggyógyh«tásos«bb
iódforrasa. Idény : május 1^61 ok¬
tóber l-ig. Felvilágosítást és prospektust küld az állami pyópytelepek igazgatós. Bad-Hall

Dr. O»rstel szanatóriuma télen i« nyitva van.

0 „„

^

KAUCSU K-CIPOSAROK

Ékszer. Ezüst. Óra.

* WIEN mellett.
Nagyfokú radioaktivitás. 191 l-ben 32,193 fürdővendég. Kiváló gyógyerejü kénesforrások csuz,
köszvény, iscbias, izzadmányok, bénulás, neuralgia,görvélykór, b3rb jók, fémmérgezés ellen. A badeni Peregrini városi forrás ivókurához javalva.
Fürdőidény egész éven át. Prospektus ingyen.

pompás

Poudei*

A világ legjobb púdere.
Ara 3'— és 5-— korona.

Szerkesztői üzenetek.

ADEN

M ARKR ANSTÁDT Leipiig mellett

Szent László (püspök) hévizfürdő Nagyvárad
mellett ez idő szerint Dants István fürdfibérlő keze¬
lese alatt áll. Az nj fardőbérlő körültekintő gondos¬
sága a fürdővendégek számát csak növelni fogja. Pros¬
pektust az igazgatóság bérmentve küld.
Nyaralók eaját érdekükben kérjenek díjmentes
ismertetést a vezetéknélküli Wiktorin - lámpáról.
Wiktorin és Társa, Budapest, VIIL, Baross utcza 1.

Előfizetési föltételeink:

Gyár és föüzlet:
A főváros első él legrégibb
flll fta,/ n CK
csipketis«titó,vegy«Mtitó
VIIl.,i5arOSS-ll.í>í).
éi kelmefestő gyári intézete.
Kókok: n . , Pő-utcza 27. IV., Bskü-nt 6. IV, Xeoskemétlntoza 14. T., Harminczad-u. 4. VI., Terez-korut
39. VI., Andrássy-nt 16. VIH., József-korút 8.

Dr. GÁSPÁRT & Comp. GÉPGYÁRA

víz villamos vezető képességének változásain ala¬
pul. A tengervíz ugyanis annál kevésbbé vezeti ii
villamosságot, mennél több édesvíz olvad bele a
jéghegyről. Ezeket a változásokat egy erre való
készülék jelzi.

A • Vasárnapi Ujsági negyedévre 5 korona, fél
évre 10 korona.
A «Vasárnapi Ujsági a «Világkrónikái -val
negyedévre 6 korona, félévre 12 korona.
Az előfizetések a «Vasárnapi Ujsági kiadó¬
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám
küldendők.

Lohr Mária (Kronfusz)

l cementfiilazótógla-fO'iirtó gépek, cetnentfedSCBerép-gyártó gépek, betoniirtömb-gjártó
gépek. — Formák csatornázási-, vízveze¬
ték- és alagcjövck. betoncölopók, lépcső¬
fokok, határkövek stb. gyártására. — Kő¬
zúzók, hengerművek, betonkeverők,
padlólapsaj tolók.

1
tol

A «Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyar
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap,
évenként több mint 13O íven s több mint
másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink
és művészeink közreműködésével jelen meg.
A «Vasárnapi "Újság» szines képmel¬
lékleteket is ad, több színben művészileg ki¬
vitt képeket.

FECSKÉN DÓT SSi

AZ ÖSSZES GÉPEK ÉS FORMÁK
CEMENTÁRUK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

Kérjük gvárankat meglátogatni. A
228 számú brosúra ingyen.
^F

59-ik évfolyama.

Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól
Bpest, VI., Teréz-körút 50. (Gyár-u. 23.) Telefon 47-52.
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak.
A Bpesti Szivattyú- és Gépgyár R.-T. gyártmányainak főelárusltlitelepe

A
^^

\ ^VASÁRNAPI ÚJSÁG*

á.

Kérjen mint it a mi ruháknak és blouseoknax való
tavaszi és nyári újdonságaidból: Rayés, Foulards,
Voila, Crépe de Ching, Eoliame, Moussellne, l'-u
cm. aziles, mé'erje K l'ÜO felfelé, feketében,
fehérben, egyszinben i s tarkában, valamint
himzell bloussok is aljak batisztban, kelmében,
vászonban és selyemben. Mi csak elismert
szolid selyemszöveteket közvetlenül adunk el
magánosoknak rérrmntve és már vámmentesen
» lakasnoz szállítva. — (Dupla levélbélyeg.) —

gummisarokkal

tűnt Krősltőszer gyengélkedők, vérszegények
és lábbadozók szániára. Étvágygerjesztő, Idegerősltő és vérjavlto szer.

J • üGITaYallO, íuiv. í/

-

Schweizer selyme

Ő valódi

ki un bora vassal
llyi.licnikus kiállítás 190<i. Loflmanasnbban ki¬

Kitűnő íz.

Vegyünk
vegyunK
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VASÁEKAPI ÚJSÁG.

25. S/ÁM. 1912. 5 9 . KVFOLYAM.
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Az ön gyermeke sir
S
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NUTH KAROLY
cs. és km. fensége

m é r n ö k é s gyáros.

József főh. üdv. szál.

Gyár és iroda: Budapest, m kér., Caray-ntm 10
*

L. .:,vA->AtóV*lr

i>e*fnrnausok.

a fájdalomlól, melyet bőrkiütések, ótvar, nedves, kivörösödött, fel¬
dörzsölt vagy feltört bőr okoz. - - Ezek ellen számos orvos és
szülésznő a «BABYMIR<V-CRÉME» gyermekkenöcsöt a legjobb
eredménynyel ajánlja, mely azonnal fájdalomcsillapitólag és gyógyitólag hat. Felnőttek is kitűnő eredmény¬
nyel használhatják bőrkiütéseknél, feltöredezett bőr, kézdurvulás és lábizzadás
ellen. Vigyázzon minden doboznál a «Babymira-créme» névre és utánzatokat ulasitson vissza. Kapható minden gyógyszer¬
tárban, dobozonkint 6G fillérért, vagy ma¬
gánál a készítőnél Brodjoviii H. Zrínyi¬
hez czimzett gyógyszertárában, Z á g r á b .

25. SZÁM. 1912. 59. FVFOLYAM.

VASÁBKAPI UJSÁGL
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VaScdi briinni szövetek

az 1912. évi tavaszi és nyári idényre.
szelvény 7 kor.
Egy szelvény
szelvény 10 kor.
3.1O m. hosszú
szelvény 15 kor.
teljes férfiritliához
(kabát, nadrág és mellény] szelvény 17 kor.
szelvény 20 kor.
elegendő, csak

Alumínium Társaság |
(Oesterreichische Alumínium - Gesellschaft) j-í
Központ
\\1\Or\
^érákat •$
Karntnerstr. 28. W 1 ^ 1 l WoUzeile 18. ft

Egy szelvényt fekete szalonruhához 20.— K'é>t,
szintúgy felőltcszövctct, turistalódent, selycmkamgarnt stb. gyári árakon k:ild mint megbízható és
szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár

Minták ingyen c's bt'rmentve.
Az elufiyok, a tnclyoket a magánvevo élvez, ha
szövetszükségletét közvetlen Sic-el-Imhof cégnél,
a gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek.
Szabott, legolcsóbb árak. Óriási választék.
Mintahü, figyelmes kiszolgálás, még a legkisebb
rendelésnél is, telítsen friss árúban

J a v a l l a t o k l Vér«zegény«ó e , sápkór, görvély, indikált gyermekbetegségek,
osúz, kösívény, légzőszerv!, bugy- és emésztőszervi
h u r u t o k , állandó székrekedés, idegbetegségek,
neuraczténia hisztéria, n ő i betegségek, izzadmányok, nyom. szívbetegségek:, gzirgyöngeség, krónikás
szivizomgynlladas, szivbillentyübántalmak, szivue"
A kontinens legerősebb szénsavon forrásaival. Prospektus Ingyen
rózis és szivelzsirosodás ellen.
» polgármesteri hivatal által.
Fürdfiizolgaltatás április hó 1-től október hó 30-ig. — Idény majns hó 1-től szeptember hó 30-ig.

ÉTsdonklut több mint 1600 mórfflrdö. Saját mortirtok 30 millió
köbméter. Verseny nélkül a vegyi oszetétel é> gyógyhatás tekin¬
tetében. Ideális tartózkodás gyógyulásra szoruló gyermekek
^
részére. Természetes r&dium-emanatorinm. = ^ ^

Legfontosabb szivévógYfürdője Ansztria-Ma^arorszáénak.

FRANZENSBAD
Paksi-szigeten

_
y

Vasút- és hajóállomás Paks. Posta, telefon,
távirda. Gyorsvonaton 4 óra, hajóval 6 óra
alatt elérhető Budapestről. Az egyetlen
homok-strand
fürdő a Daniin.
Elsőrangú szálloda, vendéglő és kávéház.
Fürdőidény j u n . 15-től sw.pt. 3O-ig.
Prospektust küld a fürdfiigazgatóság Paksi¬
éi*
sziget, Paks.
• •

Wíííí^
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Háló-, étkező- és bufiet-kocsik közlekedése a magyar királyi államyasutak vonalain
J912 május hó 1-tól kezdve.

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

l.
?
i
>
>
i

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen.
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egyike a legelterjedtebb
és leghatásosabb gyógyboroknak. A külföldi ké¬
szítményeket felülmúlja.
Vérszegényeknek külö¬
nösen ajánlható. Kap¬
ható minden gyógyszer¬
tárban és a készítőnél:

B«d<pe» ajnjpll p a.
U

Bwlepasl a;o|ot; p c,— B.r!f.
Ckrli.UI
Ko..inll.lpoly-B«ll <

19

M l 62)

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

ALAPÍTVA 1865.

HECKENAST
=GUSZTÁV E
ZOH60BATERIEI
Bpest, csakis Gittlia-tér 2.
Telefon.

IBACH-ZON60BÁK
egyedüli képviselete.
IBACH-zongor&t játszanak és ajánlanak :

Backhans, Dohnányi, Pagnot, Alice Ripper, Sauer, Steíaniay stb.
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OIKTORJN ÉS TÁRSA
VIII.,

kerület, Baross ntcza 1. szám.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.
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Nincsen többé elgörbült test!
Ha az én utol nem ért, a legismertebb orvosok által
ajánlott ortopéd-támasztó fűzőimet használja. Mesésen
könnyű és hygienikus! Ferdén növésre hajló iskolás
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és óvóeszköze.

a szakértők
zsebpisztolya!

<I BnlrU.1 l u , , , . V U , ' ,
«) J.'.™ u < l . . , . „ « , . . 1 - ,
l JL-OÍHJ U

fényképezőgépek
objektívek stb.
kényelmes
havi lefizetésre.
Kívánatra kimer*itö
fényttépárjegyzéft ingyen.

ELEK ÉS TÁRSA R.-T.

BUDAPEST.
Irodák: IV., Károly-körut 10. Üzlet: VI., Andrássy-ut l

FOGAK

amerikai fogsorok a szájban
eró'sen beillesztve természe¬
tes kivitelben 4 K-tói feljebb.

M i n t k ü l ö n l e g e s s é g : amerikai aranykoronák és hidak a leg¬
ideálisabb szájpadlás nélküli levébe tétlen fogpótlás. Bős M vagy törött
fogsorok a legjntányosabban lesznek átdolgozva. Fogsorjavitások rögtön
elkészíttetnek. F o g t ö m é s e k 'plombák) ar.ny. porczellán, ezüst ée
czemcntbűl, fájdalom nélkül 3 k o r o n á t ó l feljebb. Foghnsás telj eiet>
f á j d a l o m n é l k ü l (Injekcióval). BésiletOzetésre Is 15 évi jótállással.
--._.._*_ « _ i .

D* KALINOYSZKY

Budapest. VII. kér., Rákóozi-ut *i2 I. em. 3. u .
Eirsfa-atc** •ftrok.

Kilenczlövetü.
7-65 mm. kaliberű.
Az e g y e d ü l i p i s z t o l y a vllágrplaozon, amelynek cs5y«
lovéa közben épp olyan erősen és megbízhatóan fan e l z á r v a ,
mint a legújabb katonapaskáké, tehát a lövőnek

a legnagyobb biztonságot
és a l e g k i t ű n ő b b l ö v ó s i e r e d m é n y t nyújtja és e mellett
kényelmesen zsebben hordható. H á r o m s z o r o s b l z t o z l t o j a
v a n legtökéletesebb klritelben. Félkézzel kényelmesen fel¬
hozható és bármikor leereszthető k a k a s a .
Minden részében teljesen klcserélhetően gépmunkával készíti a

Fegyver- és Gépgyár R.-T.
Budapesten.
Kaphat* a bel- és külföld minden jobb fegyverkereskedésébani.
Különféle nyelvű leírás díjmentesen rendelkezésre áll.

Füzühasználat előtt.
Füzöhasználat után.
Haskötők, gummiharisnyák, mellffizök mérték szerint készíttetnek.
Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás.
Mérsékelt árak! Kifogástalan technikai kivitel jótállás mellett!
Legújabb képes jubileumi árjegyzéket Ingyen és bérmentve küld:

KELETI J . testegyenesitö gépek gyára
Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza
Alapitatott 1878.

17 K. sz

Telefon 13—76.

S Z E N T LÁSZLÓ (Püspök) Héwiz-gyógyfürdő
a ^ t r i l LM,- átl-WJ,

Tc ^ ó „

V d 6 b é r l ő kezelése.alatt^^

i-njiia^f.ja.iJtli-1 lit»JJUAlli»

I^í,

1O.OOO drb
14 karátos
valódi

ARANY
^ GYŰRŰ

hónapok"
suti álló:
állomás a fiirdőtelepen van.
suti
Az európai hlrfl 41° 0. meleg termésMtajs
bintalnuklnál, idült • különösen _savas
T o. D l* «••-•« f

,rb»1 oknál,;

melyek rhenmations alapon
női bajoknál; belsSleg-: heveny
••ételben. Állandó fiirdőorvoi: dr.

>k ais

szobák napi ára l kor. 60 f. ég S kor.
' é s tekeasztallal. Ter: a fiirdőtelepen és a mellette elterülő
Öt
tükörfürdő
és 13 kádfürdőn kívül
raszo szép kilátással. t e r m e , o z u ,
'ássál és homok korával.
4~rd6b«n. Az erdőben jó tekepálya és Lawn-Termis
zenekar. — Telefonmórfürdök is vannak rendszeresítve, üjonnan épnlt°
szórakozási hely.
Fordok 40 fillértől 1
llmzebb
kirándulás és
és szóral
Fürdők
2 kor. 40 filleng.
fillérig ^
Elsőrendi,
8
«»M«k»ttet*. N a a r v á r a d d a l . Vulanyvüágitás. A ^ 8 ™ £ £ £ t kívánatra küld
Konyha éa vendéglő a bérlő aaját vezetéae meUett P
„^g

ingyen!
A fenti Talódi
arany gyürükbö l
ezen újság < Ita^__—
sóinak küldőnk
Ingyen cégünk megismerése célj;íból, csupán a rnunkii'lijat drb
2-50 K számítónk fel. (3 drb vé¬
telnél 7 K. l Ai összeg előre be¬
küldése esetén franko, ntánvéttel 75 f -rel drágább. Weisz
Henrik, Nagysalld 43. (Barsm '

Házszámra és eilmre figyelni teswk*

PLÖPATAK
ma GYÓGYFÜRDŐ. •
Nagymennyiségű r á d i u m o t t a r t a l m a z ó víz.
Természetes szénsavas (nenheimi) f ü r d ő k .
Kivilóan jó eredménynyel használlialó a gyomor, vese,
h ó l j a g t . a m é h n n r n t o s b á n t a l m a i n á l , máj¬
é i l é p b a j o k n á l , köszvény és osnznál, a l t e s t i
p a n g á s o k n á l , v a l a m i n t b á r m e l y az idegesség
a l a p j á n fejlődő b e t e g s é g e k n é l . A nagyhírű előpat a k i gyógyvizek orvosi javaslat sierinti ivása, összekötve
< megfelelő és itt feltalálható kiseptö gyógyeszközökkel (meleg
és hidegfiirdöi, vizgyógyinlézeli kezelés, másságé, svédtorna,
diítikus étrend) r e n d k í v ü l kedvező e r e d m é n y t ma¬
t a t fel. Fürdő-idény: m á j ns 15-től s z e p t e m b e r 15-ig.
Vasúti állomás : Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos.
Az éli- és nlóidénybcn (május 15-t{l június 15-ig és aug. 20-tól
szepl. 15-ii:) a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakások
50%-al és ellátás is sokkal olcsóbb. Az é l ő p a t a k ! á s v á n y ,
viz, mely a nénsavdus, égvénves vasas vizek közölt első he¬
lyet foglal el, mint gyógyestköz. háznál ti használható és
ü d í t ő , k e l l e m e s i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nagy
kedveltségnek örvend. Itthon és a külföldön évenkinl egy millió
palánknál több kéről forgalomba. Szétküldés! hely Élőpatak, de
kapható a legtöbb váróiban és nagyobb kereskedésben. P r o s ¬
p e k t u s t k í v á n a t r a i n g y e n k ü l d az i g a z g a t ó s á g .

i Jaw* IS u-

--

NALTENBERGER

A I M V Á L C l Óvjátok gyermekeiteket hátgerinczMÍMYMrX! ü
elgörbüléstől.
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Eegjobtf és legmodernebb

Pohl&Iathias.Wien.II. Knrzbanerstrasse 5 170

,-PISZTOLY

9.00
.7.20

Bndipasl ktJcii p. «.— Popríd-Fallu *afj tí&ivual

822

Budipeti * p. . 1!
/imea.
t
k.f.a.-rebrl^
13 f M(Juniul
1 104)

12.00
9.GO

Egyidejűleg e m e l i , for¬
m á l j a és t á m a s z t ] a a k eb l e t . 10 minőségben és 3 nagy¬
ságban minden hölgynek meg¬
felelően kapható. Fejlődésben
lévőfiatalleányoknak nélkülöz¬
hetetlen. A 3. sz. nagyság kiseb¬
bít! az erős keblet, I. és H. sz.
nagyság ellenben elegáns ter¬
metet kölcsönöz. -Lada- a
lég-jobb a m i eddig- forga¬
l o m b a k e r ü l t . Tengeri _fürdők részére gummiszöTetbol. a
nyár részére likacsos szövetből
kapható. Síabályozható bármi¬
lyen testalkathoz, nélkülözhe¬
tetlen minden hölgy részére.
Arak minőség és nagyság szerint
6 kor. 50 fii.-tői kezdve. Kér¬
jen l e í r á s t Ingyen é s
b é r m . Kapható minden füzüés fehérnemű-üzletben, vagy
közvetlenül a gyárosoknál

100gyertyafény erős, óránkénti világitásra 3—5 fil¬
lérbe kerül,ninos kanócza, bárhova vihető s semmi
körülmények között fel nem robbanhat.
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igen hatásos vérszegény¬
ség, sápkór, neurasthenia
eseteiben. Egy V* literes
üveg ára 3.50 korona.

1 n d u-1

Vonal

Kebeltartó „LADA

H á l ó k o c s i k

SS.S.BS

A

A világ legelső mórfürdője.

1. szám. Főzőedényekről.
2. szám. Háztartási-, konyha- :-í
és asztali edényekről. JJ?
3. szám. Utazási- és turistaczikkekről.

Nyári szünidei telep Parisban
Bácz Sándor fóv. tanár Én-nevelőintézete
_
™
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VASÁBNAFI ÚJSÁG.

Nagy képes
árjegyzék ingyen, íí

Siegel-Imhpf Brünn.

üdülés, a franczia nyelv tanítana és P a r i s
megismerése czéljából 7 tietet tolt a franczia fővárosban. Az intézet penziója P a r i s és Versailles között levő nagy erdőségben lesz. Jeleutkezeseket elfogad az intézet igazgatója: Budapest,
V., Személynök-n. 7. I. em. Telefon 152-64.

25. sziM. 1912. 59. AVJOLTAM.

RUHAFESTO-. YEG.YTISZTITO- ÉS GOZMOSÓ-GYÁR
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP A L A H LEG¬
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. • ALAPÍTVA 1810

-

J-

--

Lomnicz-szállő. Bethlen-ház (július l-en).

Tátralomnicz Palota-szálló
k

^^

- Posta. - Telefon. - Prospektust dijta.anul kü.d az igazgatós*.,.

=

ÉVFOÜYAH

VASÁKNAPI ÚJSÁG.

516

mm

Hílíyek,
Ura
S felsége MOST
HAT

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

kiknek bármely okból arczu-

már ősidőktől fogva a legnagyobb
hatalmat bírja. Kunyhókban és pa¬
lotákban egyaránt uralkodik, irányí¬
totta 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

kon,

ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal biró,
masszírozásra, dezinficiálásra és borogatásra
legalkalmasabb DIANA SÓSBOESZESZT.Ezért

pattanásoMoltoM
egyéb
szépséghi
b
ák
MOND

Sreritesz/őségi iroda : IV. Vánnegye-utoza 11.
Kiadóhivatal : •
IV. Egyetem-utcza 4.

«DIANA-SÓSBOESZESZ» a csoda-háziszerek
közé tartozik. Egy biharmegyei földesúr a na¬
pokban a következő levelet irta egy főváros¬
ban lakó rokonához: Abból a híres háziszerből

BUDAPEST, JÚNIUS 30.

SZERKESZTŐ

26, SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.)

H OITSY PÁL.

Egyes szám "
ára 40 fillér.

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

jak is általánosságban az emberek, hogy a l
arattak és az egész kontinens hölgy¬
világa által legkitűnőbb és legmeg¬
bízhatóbb szépségelőmozditóknak el
vannak ismerve. Ezek a csodaszerek

kezükön vagy testükön

Egészévre _ _ 3O korona.
Előfizetési 1 Félévre
_ _ _ 10 korona.
fellételelt :
Ne(ry«lévre _ _ 5 korona.

A t \'ilttiikrónikiit-\a\
negyedévenként 1 koronával
több.

V

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
batározott viteldíj iá csatolandó.

v

,

ERÉNYI

DIANAkrém, szappan, púder,

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

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

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

.

x*v-*

torzító

Egy üveg tégely DIANA-krém (nap¬
pali és éjjeli használatra) K 1.50
Egy üvegtégely DIANA-kréni (<-sak
K l .50
éjjeli használatra)
Efly »«gy darab DIANA-szappaii
K 1.5O
Egy nagy doboz DIANA-pouder
szarvasbőrrel együtt (fehér, rózsa
vagy sárga s/Jnben)
K 1.5O
Kapható egész Európában agyógytárakban, drogériákban és par¬
fümériákban. Aki nem tudja saját
helyiségében beszerezni, az ren¬
delje meg a központból :

borhibái és bó'rfelhámlásai
biztosan számitok reá. Télen egy bedörzsölós a • DIANA-SÓSBORSZESZBŐL kincset
ér. Sokan összehasonlítást tettek a többi
utánzatokkal és a végén mindenki

.A kezelés egyszerű, mert csak este
lefekvés előtt használandó

pattanásnál, kihámlásnál,

pártatlanul
a «DIANA-SÓSBOESZESZ. mellé szegődött.
44 fül. üvegekben az egész országban minde¬
nütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra

felülmúlja a világon létező összes
hasonló tisztító szereket. — E g y
doboz teljesen elegendő.
Az eredeti < Erényi-lchtiol-

Saliciln három koronás dobo¬
zokban kapható.

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

•H

Több mint egy millió köszönőlevél
érkezettbe a világ minden részéből.

Franklin-Társulat nyomdája. Budapoet, IV., Egyetem-utcza 4. szám.

Balugh Rudclffűtí'itele.
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