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ZOBRÁNCZ 
_ GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében. 

Olanbersós. hideg-, kénes, sós viz. Gyomor- és máj-
beteg-ek magyar Karlsbadja. S 

Fiirdőidény : május 15-161 szeptember 15-ic. Előidény: május 
15-től június l-ig. tltóidény : szeptember l-löl szeptember 15-ig. 
30°;ö árengedménynyel a lakásoknál. 

Ez a m«ga nemeben páratlan gyógyvíz, mint ivófryógymód biitos 
segélyt nyújt gyomor- és béAtjokoÜ l alhasi pangásoknál, makacs 
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, máibajoknál, epehomok és epe¬ 
kövekre oldóUg hat. Vértédulásoknál. szédülések, hiidések, gntaütési 
rohamoknál vérelvonólag. fdszivólag hat.csúzosés köszvényes bán-
talmaknál e kór okozta erjedési termékekre, alrakódásokra az izületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, izivelhájaso-
dás ellen. cukorbetegségeknél, vesebajosoknál ügy a czukor-, mint 
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. 

Mint fürdő különféle izzadmányokat. daganatokat,izületi éa csont-
bánulmaikat, csonlszút kedvezően oszlatja. Uőrvélykóros daganatok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, hashártya izzad-
mányok felszivódását íiősegiti, a legkülönfélébb makacs idolt bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. 

Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felöl jövőknek Ungvár, 
a felvidék és illetve Kassa felől jöröknek Nagy-Mihály,honnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l ét V'j óra alatt elérhető. 

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

Megrendelések és tudakozódások : tSzohráncz gyógyfürdő 
igazgatósa gának Sznbranrz gyógyfürdő" czimzendök. Posta-
és lávirda-állomás helybon. A fürdő igazgató-orvosa : Df. Russay 
Gábor Lajos. A f ü r d ő i g a z g a t ó s á g a . 

Ő R S Z É K 9y6Byfürd6 
Erdélyben. 

Magaslati klimatikus gyógyhely 
9 fok Celsius hőfokú szénsavas lobogó 
fürdők, meleg szénsavas lápfürdöu. 
Hidegvizgyogjintézet, ivókúra. 
Vasúti állomás .Uaroshéviz. Automobfl 
és gyorskocsijárat. Posta, távirda és tele¬ 
fon. Olcsó árak. pensió-ren iszer. Fürdő-
idény június lő tol szeptember 15-ig 
Prospektust díjtalanul küld az 
igazgatóság. Telefon 162-84. 
Budapest, VI., Teréz-körnt 22. 

a Tálra lábánál,széltől éspoi-tiil védett klimatikus gryógry-
és nyaralóhely, vizgyogylnlcvcIIH Poprád város köz¬ 
vetlen közelében. Innen a Dobsinni .Iégbm-lnn.| legrövi¬ 
debb úton érhető el. Oinnibiis közlekrilrá minden \oiuit-
hoz. Jav alva- liascdow-, nenrasthcnia, vérszegényéén, 
sápkor, idegesség, gyomor- és bélbnjok slb. betegségeknél 
t'úrdöurvos Dr. Payer Ervin sebcsz-mütő Biidiipesti-íil. 

Állami hivatalnokok az elő- és ntóidényben 
szobaárakból 5O "•, engedményt élveznek. 
Étkezés nnpnnla a penzióban: reggel 2, délben 4 és 
este 2 fogás 5 korona. — Kívánatra prospektust küld 

Tátra-Virágvölgy gondnoksága. 

Hutter és Schrantz r.-t, 
szitaárú- és nemezposztógyárak magyarországi telepe 
Budapest, X. kér., Gyömrői-út 80/15. szám. 
Ajánlja kész állapotban, tehát utólagosan tfizhorfrany-
zással ellátott többször csavart gépaodronyfonatau 

mint tartdasáo tekintetében páratlan gyártmányt! (Nem tévesz¬ 
tendő össze más tnjta fonatokkal, melyek mind közön¬ 
séges horganyozott drótból készülnek.) Tuskés huzalon, 
sima huzalok, kettöshegyü szegek stb. igen jutányos árban. 
Árjegyzék és minták ingyen és bérm. Továbbá gyártatnak : 

a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, elonyárak 
| mellett. Költségvetések és tervezetek díjtalanul. • 

LŐPATAK 
GYÓGYFÜRDŐ. • 

Nagy mennyiségű rádiumot tartalmazó víz. 
Természetes szénsavas (neuheimi) fürdők. 
Kiválóan jó eredménynyel használható a gyomor, vese, 
hólyag és a m é h h u r n t o s b á n t a l m a i n á l , m á j -
ég lépba. joknál , köszvény és csúznál, 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 bá rme ly az idegesség 
a l a p j á n fejlődő be tegségekné l . A nagyhírű élőpa¬ 
t a k ! gyógyvizek orvosi javaslat szerinti ivása, összekötve 
a megfelelő és itt feltalálható kisegítő gyógyeszkőzőkkel (me'eg 

"és. hidegfiirdők, vizgyógyintézeti kezelés, másságé, svédtorna, 
diátikns étrend) r e n d k í v ü l kedvező e r e d m é n y t mu¬ 
t a t fel. Kürdő-idény: má jus 15-től szep tember 15-ig. 
Vasúti állomás ; Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó 
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos. 
Az elő- és utóidényben (május 15-től június 15-ig és ang. 20-tól 
szepl. 15-ig) a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakások 
SO%-JÍ és ellátás is sok Ül olcsóbb. A z é l ő p a t a k ! á s v á n y -
vim, mely a szénsavdus, égvényes vasas vizek között első he¬ 
lyet foglal el, mint gyógyeszköz. háznál is használható ét 
üdí tő , ke l lemes i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nagy 
krdveltségnek örvend. Itthon és a külföldön évenkinl egy millió 
palaczknál több kéről forgalomba. Szétkiildési hely Élőpatak, de 
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben. Pros¬ 
p e k t u s t k í v á n a t r a ingyen k ü l d az igazga tóság . 

TOBEIBAD 
GYÓGYFÜRDŐ-SZANATÓRIUM Graz mellett 
Radiumos gyógyforrások, ivó- és fürdökurák. — Diétás gyógy¬ 
kezelések, hízd- ét soványltó-kurák. — Nap- és légfürdők, 
• Lahman kúrák* és az összes természetei gyógymódok. — Gyo¬ 
mor- és bélbetegek, rheumások, kiiszvenyesck, legcsóhurutosok, 
Idegbetegek évszázados gyógyhelye. — Egyéni gyógykezelés 
dr. KÜRT LINNERT kiváló szakorvos vezetése mellett. — Mér¬ 
sékelt árak, külön felszámítások nélkül. — Magyar orvos, ma¬ 
gyar levelezés és prospektus. Sürgöny- és levélczim : Tobelbad 
bel Graz. Megnyílott ápr. 15-én. Eloidényben külön kedvezmény. 

VARASD-TÖPLITZ 
kénes gyógyforrás 
(Horvát-ország). 
Vasút, posta-, telefon- és távirda-
állomás. Új gyógyszálloda vil¬ 
lanyvilágítással, hírneves radio-
activ tartalmú kénes hőforrás 
+ 58 C°. — Ajánlva : köszvény, 
csuz és ischias stb.-nél. Ivóku-

rák makacs torok-, gége-, mell, 
"13J-- gyomor- és bélbántalmak-
nál. — Elektromos másságé. -
Iszap-szénsavas és napfürdök. — 
Egész éven í t nyitva. — Modern 
kényelem. - - Új szállodák. -
Mesés környék.— Kalonazene. — 
Prospektus ingvcn és bérmentve. 

FÜRDŐOBVOS:DR.LOCHLRTI. 

Valódi brünni szövetek 
az 1913. évi tavaszi és nyári idényre. 

Egy szelvény 
3.10 m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kakát, nadrág, és mellény) 

elegendő, csak 

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

É n izelvényt fekete iiilonrnhahor 20.— K-ért, Hintán 
ItlSltóizBvttet, turistalódent, lelyemkungtrnt, női koiztflm 
izüveteket itb. gyári árakon kBld, mint megbizhitó él 

uolid cég mindenütt ismert poutógyárl rtktár. 

Siegel-Imhof Brünn 
Hinták Ingyen éi bérmcntve. 

Az előnyök l melyeket • nngánvevő élvez, hí írSvet-
rzflkiégletét közvetlen Slegel-Imhof cégnél, i jyári 
plicon rendeli meg, Igm jelentékenyek. Szabott, leg¬ 
olcsóbb árak. Őrlési választék. MlntihB, Hiyelmei 
klnolEiUi, míg • legkliebb rcndelétaél ii, teljéin Irln 

árdbuk 

Tátra-Gánócz 
gyógyfürdő 

Szívbajok. Rheu -
matizmus. Kosz-
vény. Vesebajok. 
Női bajok. Neu-
rasztéria.Gyomor-
bántalmak Angol¬ 
kór eseteiben. 

természetes szénsavdús for¬ 
rásával kitűnő gyógyhatású. 

Méltányos árak. Penzió. Olcsó, száraz szobák. Kitűnő 
női ellátás. Figyelmes kiszolgálás. Posta, távirda, 
telefon, állandó csendőrörs. Vasúti állomás. Gyors¬ 
vonatok feltételes megállóhelye június 15-ikétől. 

Állandó fürdőorvos Budapestről. 
Prospektust és minden egyéb felvilágosítást dij-
alanul azonnal küld. 

Ffirdőgondnokság, Gánóczíürdö. 

— (Beregmegye.) 

a gyomor, belek, húgyhólyag g különösen a 
légzőszervek hurntos bántalmainál igen jó ha¬ 
tású még akkor is, ha versesek esete íoiog fenn. 
Megrendelhető: EDESKUTY L.-nál Budapesten 

és a forrás kezelöségénél Munkácson. 

GYÓGYFÜRDŐ 
(Szepesmegye) 

vasúti állomás; Igló. f Automobiljárat.) Gyönyörű 
fekvéssel, fenyvesekkel körülövezve, teljesen védett 

fekvésű hely. Elsőrendű viz-
gyógyintézet az. összes fizikai 
gyógyító eljárásokra. Inha-
latórium, szénsavas fürdők, 
fekvőcsarnok, hizlalókura stb. 
Szórakozásokról gondoskodva. 

Kitűnő konyha. 
Állandó fürdőorvos. 
Arak mérsékeltek. 

Tájékoztató leírást (pros¬ 
pektust) kívánatra küld 

Iglófüred gondnoksága. 

BADEH 
U/ÍOn mollott 3 * " Nagyfokú radioaktivitás. 
? 'Hí 1912-ben 31,567 fUrdővendég. 

Kiváló gyógyerejü kénesforrások csúz, 
köszvény, ischias, izzadmányok, bénu¬ 
lás, neutalgia,görvélykór, bőrbajok, fém-
mérgezés ellen. „Herzoghof" városi 
fürdőszálloda. Elsőrangú ház. Inter-
urban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬ 
den szobában. Továbbá elsőrangú 
szállók, penziók, vendéglők, ét¬ 
termek. Fürdőidény egész éven át. 
Prospektus kívánatra ingyen küldetik. 
Felvilágosítás és prospektus Bloekner 
J. hirdetőiroda utján is. Budapest. 
IV. kernlet, Semmelweis-utcza 4. szám. 

"AT R ALÓ M N l CZ 
• Lóverseny, nemzetközi galamblBvészet, tennis és golf. 

IQaZaaTQaán KP70lpQphpn - PnC+a _ Tolofnn _ All+ 
Klimatikus gyógyhely, modern szanatóriummal az 

Prospektust ingyen küld az igazgatóság. 

Palota-szálló 
lő (kénforrásokkal) 

PÁRAD GYÓGY¬ 
FÜRDŐ 

Évad május 15-től szept. végéig. 

Károlyi Mihály gróf tulajdona, Hevesmegyében, vastimsós fürdők¬ 
kel éa hidegvlZgyogyintézettel, égvéuyes kénes savanyuviz természetes 
arzén és vastartalmú vizek. Rivélöió hatása ideg- , -vér- , gyo-

or- é« mehbajoknál, gyengeségnél ismeretes. Tiszta, enybe 
ÁM1 ÜÍS* ' APo°rt> ^ i r ?? d a l á s o k. Modern kényelemmel berendezett 
allodákban 173 szoba áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés 

mérsékelt arak mellett. A főévad június hó 21-től augusztus 31-ig tart. 
Fürdökabinok és folyósok gőzfűtéssel vannak ellátva. 
Az egész fürdőtelep és a lakások villanyvi'ágitással vannak ellátva. 
Kényelmes automobü-kozlekedés. - Prospektussal és bárminemű 

ssal készségesen szolgál a fürdőiga^gatoság. 
Elő- és ütóévadban a lakások 50° ,'o-kalolcsóbbak az állandó vendé, éknek. 

25. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) H 0 
SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, JÚNIUS 22. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-ntcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
feltételek: 1 

Egészévre _ — 
Félévre ... _ _ 
Negyedévre _ 

20 korona. 
1O korona. 

5 korona. 

A tVilágkrónikát-va\ 
negyedévenként 1 koronával 

töblv— ̂ — ». 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
batározott viteldíj is csatolandó. 

Ti 
Í^>^ 
^o^V 

-' ' 

Gróf Mikes János püspök és kísérete. — 2 Szent kút Szombathelyen, a hol a hagyomány szerint Szent Márton anyját megkeresztelte. — 3. Fehér-
ruhás lányok, 4 Az ereklyéket szállító kocsi. — 5. Tábori mise és a pápai áldás kiosztása. 

A PANNONIAI SZÁRMAZÁSÚ SZENT MÁRTON EREKLYÉINEK HAZAHOZATALA TOURSBÓL SZOMBATHELYRE. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. sz. 
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— Inkább elbisszük, csak ne folytassa! — 
vágott szavába tiltakozva, de kevés őszinteség¬ 
gel gróf Várhelyiné. 

— Semmitől se tartson, grófnő, — enyelgett 
hipokrita-arczczal az abbé, — a mi kapitány-
grófunk van oly gondolkodó sztratéga, hogy az 
Istennek tetsző jámbor tréfa és a piiulást elő¬ 
idéző saabadoncz- anekdoták közt megtalálja a 
kellő határt. 

— De maradt bennem annyi Lateinisch a 
Theresianumból, — kedélyeskedett gróf Eubna, 
ki a ház úrnője szent intimuszával szeretett 
egy kicsit évődni, - - hogy figyelmeztessem: 
Sacerdos taceat extra ecclesiam!. . . Drattler 
tehát, a pezsgős esték után, különben is stiller 
Saufer lévén, rendesen még rosszabbul látott, 
még vaksibb volt a szokottnál. Ilyenkor aztán 
a gyakorlótéren és a lovaglóiskolában embert, 
lovat fölcserélt és néha rém-konfuzus dolgokat 
mívelt. Mit tenne még szemüveg nélkül, gon¬ 
doltam : ha azt, a rezerva-c^vikkerrel együtt 
állomásunkon, hol nincs optikus, elvesztené? 

Derültség a hölgyek, érdeklődő mozgás a 
pártvezérek közt. Az abbé pártközi, várakozó 
állást foglalt el. A kapitány gróf fennakadás 
nélkül folytatta: 

— Egy reggel, közvetlenül a tiz órára kitű¬ 
zött úrnapi parádé előtt ~ Schwarz de Casa 
Bianca főhadnagy, ki aznap délután szabad¬ 
ságra készült feleségével, egy minden juxra 
kész, csinos bécsi asszonykával, teljes díszben 
búcsnzásra nlfm a svadronyoshoz, ki épen be¬ 
végezte toilettejét a Khehenparadehoz. Míg a 
főhadnagy szakasza átadása dolgában Drattler-
rel rapportot tartott: addig, megbeszélésünk 
szerint, az ügyes menyecske (a svadronyos, 
szemei pihentetése végett, otthon szemüveget 
nem viselt) az asztalon fekvő közismert sárga 
bőrtokot a két darab orrcsipt»lővel, a dohány¬ 
tartóba rejtette. A kapitány a templomparádéra 
vezette a svadronyt. És pedig szemüveg nélkül 
jelent meg, a mi fölött, rajtam és Sehvarz de 
Caea Lanza főhadnagyon kívül, mindenki cso¬ 
dálkozott. Nyomban Drattler után én következ¬ 
tem az első szakasz élén. Zu Fusz masíroztunk 
a templom felé. Néztem előre, jobbra-balra. 
Csak nem jöt t . . . No, végre itt van ! . . . Vissza¬ 
szóltam báró Brunicki kadétnek, úgy, hogy 
Drattler is meghallhatta: «0tt jobbra jön a 
generális!* És a svadranyos úr kezdett kardjá¬ 
val nagyot tisztelegni és «Habt Acht! Eskad-
ron! Rechts schaut»-ot vezényelni a lovag 
Schildwachshausen ott helyben domicziáló nyu¬ 
galmazott tábornok házi bolondja és kutya-
dress/irozója: Vasku előtt, ki a tábornok arany 
sujtásaitól megfosztott kabátját, sipkáját viselte 
és a miéit városszerte csak «Pán generál»-nak 
csúfolták. Nagy derültség keletkezett az ulánn-
sok és az utozai közönség közt. Herczeg Czet-
\\ertinaki másodkapitány szubordináczióellene-
sen felkaczagott, A szerencsétlen svadrcnyos 
csakhamar észrevette a végzetes tévedést, mi¬ 
kor Vasku, közvetlen közelből büszke grandes-
sával szalutálva, megköszönte az érdemen fe¬ 
lüli Ehrenbezeugungot, a mire őt, jó borra¬ 
való ígérete mellett, előkészítettem. Drattler 
kapitány óriási zavarában és kétségbeesett szé¬ 
gyenében torkaszakadtából «Herrstellt»-et kom-
mandirozott. A templomparádé után beteget 
jelentett és az eredmény az lett, hogy öt, 
persze «saját kérelmére), a megérdemelt nyu¬ 
galomba helyezték. 

Bravó ! - hangoztatta dr. Katzendorfer. 
ügyes ulánus-stikli volt, — jegyezte meg 

Zavreczkyné. • 
.— A ncoup generál* tehát kitűnőn sikerült 

az ünnepnapi vallási kegyeletet sértő — par¬ 
don . . . 

- Pajkos frívolság daczára, — egészitette ki 
az abbé. 

A.Z erényes konfráter szekundált neki indig-
nálódva. 

— Eh, mit: jus volt! — mondta a kapitány¬ 

gróf. — Efféle juxot gondoljanak ki önök is. 
Nevetségessé, lehetetlenné kell Magoryt tenni! 
Ez az igazi! 

— Talán lesz alkalom rá ! Gondolkozzunk 
egy kissé, — szólt gróf Várhelyiné és gyorsan 
átfutott egy táviratot, melyet e perczben nyúj¬ 
tott át neki a komornyik. — Voila ! — foly¬ 
tatta derült arczczal. — Holnap Magory fel¬ 
utazik a fővárosba. Mert a miniszterelnökné : 
Joumi grófnő holnapi jourjára, a lege,xklu-
zivabb Centre nous»-ra, meghívták. 

E szavak általános meglepetést keltettek a 
társaságban, különösen Zavreczkynében, ki ba¬ 
rátnője kezéből vette ki a táviratot. Aláírva: S. 

- Meg ne ijedjenek, — nyugtatta meg a 
társaságot gróf Várhelyiné. — Ez csak olyan : 
«Par ordre de Moufti» meghívás, mely az előre 
bejelentett sérelmi feliratunkban foglaltak kö¬ 
vetkeztében egy magas doigálással fog vég¬ 
ződni. 

- Ah, ah! -— hangzott minden oldalról, 
kedves^ megelégedéssel. 

- És pedig — folytatta a ház úrnője, — 
okvetlenül frakkosan, mert máskép nem sza¬ 
bad megjelenni Joumi intim soiréeján, a mikre 
eddig Magoryt, előkelő, modern szalonba nem 
illő szittya ruhaviselete miatt nem hívták meg. 

— Magory úr pedig még odahaza is fülig 
zsinórozott köntöst visel, — gúnyolódott az 
abbé. 

- Ein Patent-Kerl! Úgy néz ki, mint egy 
czivil gyalogos huszár, — nevetőit gróf Bnbna. 

- Nem teszem fel róla, hogy frakkot ölt¬ 
sön, — volt Graupenhofer nézete. 

- Azt nem lehet.tudni, — tartotta dr, Katzen¬ 
dorfer. 

Gróf Várhelyiné ellentmondott: 
- A hiúságáról ismert Magory sietni fog 

megjelenni ott, a hova eddig meg nem hívták, 
a hol csak az intim kör . . . 

— A «créme de crérne» jelenik meg — egé¬ 
szítette ki nz abbé. — Csupa hithű, ősi csalá¬ 
dok tagjai. 

- Fölségcs volna, — mondta ravaszul ne¬ 
vetve dr. Katzendorfer, ha a szkyta Magógh 
frakkban tenné hódolatát. Volna általános de¬ 
rültség . . . 

- Itt a csomó n juxra, a heczczre, — je¬ 
gyezte meg a kapitány-gróf. — No, hát Tau-
send noch einmal! Főzzön ki egy jó tervet az 
asszonyi találékonyság, a papi diplomáczia, a 
hivatalnoki routine és a Zeitungsverleger bölcs 
fuifangja. A katona példát adott az előbbi kis 
megrovási kaland elbeszélésével és most vissza¬ 
vonul. Czivilek ellen nem manövrirozok. 

Szólt, egy zsöllébe vetette magát és új szi¬ 
varra gyújtva, egy képes angol sportújságot 
kezdett lapozgatni. 

- Au fond igaza van Eubnának, — kezdte 
gróf Várhelyiné, — habár ő a dolgot csak ka-
valerista-sportnak veszi. Valamit tennünk kell. 

- Kotzebue sóba el nem évülő «Pagen-
streiche» vígjátékában válogatni lehet az ily 
öldöklő nevetséges kis hunczutságok közt, 
jegyezte meg Graupenhofer, a színházi szak¬ 
értő. 

Dr. Katzendorfer, a ravaszdi, így kezdte, min¬ 
dig fontoskodva : 

- Magory, ki különben is többnyire csaE 
délfe!é látja a, napkeltét, holnap a bál fára¬ 
dalmai után, később fog fölkelni a szokottnál 
és így már csak a délutáni gyorsvonattal utaz-
hatik el és ennélfogva csak este, egy órával a 
miniszterelnök^ estély kezdete előtt érkezik 
Pestre. 

— Nos, és? 
metlenül. 

- Csak azt akartam mondani, — folytatta 
vigyorogva a rókaember, — hogy ha itt Magory 
főispánt valami alattomos, furfangos módon 
megfosztanék összes itt lévő magyar szalon-
ruháitól, mert más szalonruhája nincs : akkor 
nem volna ideje nemzeti szalonruha végett a 

kérdezte a két hölgy türel¬ 

mit most már úgyszólva senki sem visel az 
egész várost felkutatni. Utczai öltözetben csak 
nem jelenhet meg és így, minthogy az estélyre-
el akar menni és kell is elmennie, mert meg¬ 
jelenése lét-nemlét kérdés nála: a kategorikus 
imperativus kényszere alatt frakkot fog eltéri 
a mit a fővárosban még ünnepnapon is kaphat 
akármennyit. Nem igen lesz ideje az ünnepé¬ 
lyes fogadás meg nein tartásának következ¬ 
ményeire gondolni. 

- Ah !—jegyezte meg szenvelegve az abbé, 
öntudatlan iróniával gróf Váihelyinével szem¬ 
ben. — Hány lovag, hány politikus cserélt el¬ 
vet, ideált, hogy a szép és mindenható Jcumi 
grófnő bizalmas esteijén, a választottak közt 
jelen lehessen . . . 

A titkos ülés elismeréssel fogadta dr. Katzon-
dorfer és a főtisztelendő szavait. Csak a grófué, 
ki az abbé megjegyzésére ajkába harapott, mu¬ 
tatott némi aggodalmat: . 

- Az nem csekély dolog, a mi hátra van, 
hogy a gróf Eubna által nyújtott generális 
példa szerint, Magory ruháit valahogy eltüntes¬ 
sük, kikölcsönözzük . . . 

- Úgy, mint Drattler kapitány szemüvegeit. 
Eine einfache Geschichte, — vetette közbe az 
aposztrofált és a «Journal amusant» -bán tovább 
lapozgatott. 

De az abbénak még nagyobb aggodalmai va-
lának: 

- Tehát, föltéve, hogy valaki ezt a vesze¬ 
delmes kölcsönzési műveletet realizálná, mely¬ 
nek végrehajtására a mai bálój különben igen 
alkalmas: a főispán, ha szolgája holnap reggel 
észre veszi a hiányt, nem fog-e azonnal szabó¬ 
halálában itt helytt pár óra alatt új attilát csi¬ 
náltatni, ha mindjárt négy munkás dolgozik is 
rajta? 

Erre ismét Graupenhofer, a «vir eximii vir-
tutis» vette át a szót: 

- A mikép akadni fog egy második juxos 
ulánus-főhadnagyné: úgy akad majd egy tail-
leur is, ki hallatlan, hihetetlen tévedésből, a. 
mit csak a nála váratlanul beállt pillanatnyi 
elmezavar magyarázhat meg, frakkot készít 
majd a főispánnak, a megrendelt attila helyett. 

Most meg már a két delnő lett szkeptikussá. 
- Ugyan, édes igazgató, gondolt-e már vala¬ 

kire, ki rá megy erre a veszedelmes tréfára? 
Van-e ily titoktartó, megbízható egyén, ki rá¬ 
adja magát ily vakmerő műveletre? — kérdiz-
ték egymásután. 

- Nyaktörő játék, mert régi hű szolgája van 
körülötte, — jegyezte meg dr. Katzendorfer. -
Erre csak valamely intelligensebb egyén, ki 
haragosa a főispánnak, személyes vagy poli¬ 
tikai bosszúból vállalkozhalik. 

Graupenhofer válaszolt : 
- Kiszemeltem valakit. Már annyi, mintliar 

megvolna az egész magyar garde de robe! Itt 
lozik jelenleg Magorynak egy tőle titokban 

elpártolt nőismerőse, kinek, régi jog alapján, 
szabad bejárata van hozzá. 

Dr. Katzendorfer már tudta, kicsoda és he-
lyeslöleg intett fejével. 

- Ab, a h ! . . . Ez érdekes . . . Ugyan ki le-
- kérdezték meglepetve a höígyek és az. 

abbé hipokrita arczczal hozzátelte: 
— Reméljük, kánoni korban van. 
Graupenhofer ignorálva a tartüffi kérdéstr 

folytatta : 
— E nőnek már szerepe is volt a főispán 

11 mozgalomban s így fölösleges őt lelep-
eznem. Nevezzük Schwarz de Ca>a Lanza fő-

hadnagynénak. A tű művészét pedig: Vas-
kunak. 

Most már az államcsíny tervezője, dr. Katzen¬ 
dorfer ingadozott: 

- De hátha — kérdezte — nem megy el 
stelyre, vagy ha díszmagyarba öltözik. 

Az első nem történhetik meg, — nyug¬ 
attá meg a grófné, — mert ha késnék: egy 
itkart kuldenének utána hintón. És ahhoz-

mégis csak jobb ízlése és több tapintata van, 
hogy egy soiréen díszmagyarban jelenjen meg 
a frakkosok közt. 

— Oh, most már Magoryt a fogadásból vi¬ 
selt nemzeti ruha jobban nyomja, — jegyezte 
m e g gunyorosan Zavreczkyné, — mint hajdan 
őseit a vaspánczél. Azért azt hiszem, ily kóny^ 
szerhelyzetben szívesen a frakk után fog 
nyúlni. 

_ Én is azt hiszem, - - vágott közbe gróf 
Eubna, ki ívjra a társaság közé vegyült. -
Örülni fog, hogy hódolatát teheti az országot 
kormányzó Joumi grófnőnek. Ein eitler Thor, 
Eosenmüller sógorom szerint: «Egy hiúz kapu» 
(e két szót magyarul mondta) ez a Magory. 

Úgy van, gróf úr, - - helyeselte nevetve 
dr. Katzendorfer. — Lászlóffy miniszter e meta¬ 
morfózist következetlenségnek fogja tekinteni 
és báró Sólyomházy kevés fáradsággal odaviheti 
a dolgot, hogy a chauviniszta miniszter párt-
fogoltját mégis csak elejtse, ki a ruhával maj¬ 
dan elvet is cserélhet. 

— Hősünknek frakkban kell megjelennie! -
jelentette ki kategorikusan Zavreczkyné. 

— Azt fog ölteni, - - biztosította Graupen¬ 
hofer. 

— Ez egy kolosszális nagy jux lesz ! — kiál¬ 
tott fel gróf Eubna. — A mint frakkban fog 
belépni: mindenki csodálkozni, nevetni fog. 

— Gróf Várhelyiné folytatta: 
— Joumi is, minden «grandé dame» feszes-

sége daczára, mosolyra fakad. És e mosolygása 
öli meg Magoryt, mint nagy chauviniszta-
karaktert. 

Az abbé a piafond felé emelve szemeit, így 
szólt: 

- Az istentelen szabadoncznak, ki a hívek 
vallásgyakorlatát zavarni akarja, «alea jacta 
est», mindenáron pusztulnia kell! 

- Gondunk lesz rá, hogy itt az újságban, 
kuplékban, úton-útfélen kifigurázzák. 

- Ceterum autem censeo», — végezte, föl¬ 
kelve helyéről a ház úrnője. 

A társaság kegyes, vidám hangulatban osz¬ 
lott szét. A közderültség zavaros hangjai közül 
legélénkebben a rókakópű Mefisto diszkánt ka-
czagása vált ki a «Faust» opera szerenádjából. 

A vendégek távoztak; Zavreczkyné is lak¬ 
osztályába tért. Gróf Várhelyiné pedig bizal¬ 
mas audiencziát adott gondolatainak. 

— Itt e kisvárosban telepedtem meg, távol 
a nagyvilágtól, a szoczietástól: ezek közé a vi¬ 
déki arisztokraták közé, a kik közt Nyékey Hor-
tense, a herczegnő játssza, nagy részben meg¬ 
bámulva, kis részben megmosolyogva, a koro¬ 
nás fejű fenséges asszonyt. Itt, sok édes és ke¬ 
serű emlék után, életemnek. . . valljuk be két-
szemközt . . . közelgő alkonyára, nem kíván¬ 
tam mást, mint azt, hogy egy csendes otthon 
kényelmét és a természet szépségeit élvezzem. 
És attól az egyedüli boldogságtól, mely asylu-
momat besugározza, akarnak megfosztani: attól 
az égi gyönyörtől, hogy a mi aranyszavú ab¬ 
bénk ajkairól hallgassam a fenkölten, ideálisan 
szárnyaló isteni szent igét . . . És most ne hall¬ 
gathassam többé az én tiszta szivű, s a mit 
itt bűnül rónak fel neki, németül szónokló lelki 
tanácsadómat, ki sohasem lépte át velem szem¬ 
ben a tiszta, szent érzelmek határait. Nem, ezt 
nem fogják tenni! Va banque! Most már min¬ 
den eszköz jó, mely czélhoz vezet! 

* 

Hámosi megtartotta Magorynak tett igéretét 
és eljött a föispáni bálba. Lászlóffy ezeket 
mondta neki: 

- Magory, mint a mai lapokból kiveszem 
és ̂  Verpelétitől hallottam, a nemzeti ügyhöz 
méltó imponáló erővel jár el, de kissé túllőtt 
a czélon és ezért a csökönyös-német részről 
nagy az elkeseredés iránta. Szerezzen magának 
kellő tájékozást az ottani állapotokról. 

Midőn Hámosi délután hat óra tájban bér¬ 
kocsijával a német-hunniai városháza előtt 
megállt: a kapus, ki őt már ismerte, egy fél¬ 
órával előbb érkezett számjeles táviratot adott 
rt neki, mely, a mindig az osztálytanácsos úr 

tárczájában levő megfejtési kulcs szerint így 
hangzott: «Megbízom, hogy a közgyűlési jegyző¬ 
könyveket és minden eddig kiadott föispáni 
irat fogalmazásait áttekintse. Szóbeli jelentését 

olnap délután elvárom. Lászlóffy.» A minisz¬ 
tert, a báró Sólyomházy által informált minisz¬ 

terelnök értesítette a szándékolt fellebbezések¬ 
ről és talán a famózus sérelmi feliratról is. 

E távirattal kezében nyitott be Hámosi Ma-
goryhoz. A viszontlátás érzelmi részének el¬ 
intézése után Hámosi, a távirat átnyújtása mel¬ 
lett, így nyilatkozott meg: 

- Már hét órára jár az idő, hm, hm, s a 
bál kezdete kilencz órára van kitűzve: engedd 
meg, főispán úr, hogy ő excellencziája bizal¬ 
mas utasítása alapján, betekinthessek a jelzett 
iratokba és kiadványokba. 

- Nagyon örülök neki, hogy a miniszter 
alkalmat adott nekem, hogy tisztázzam maga¬ 
mat, egy helybeli lap és a hazafiatlan német¬ 
ség rosszakaratú, igazságtalan vádjai ellen . . . 

De most Magory is mutatott a miniszteri 
biztosnalf egy táviratot, mely így szólt: 

«Gróf Keresztessy Miklós miniszterelnök és 
neje tisztelettel meghívják méltóságos Magory 
Béla főispán urat (kelet) tiz órára theára.» 

- Hm, hmhehehe! Ez nagy kitüntetés. 
A grófné fogadási napjára. 

Magory erre azt mondta: 
— Sürgönyileg köszönettel fogadtam a meg¬ 

hívást. Örülök, hogy a miniszterelnökkel be¬ 
szélhetek. 

- Hm, hm, hehehe! — volt az osztálytaná¬ 
csos válasza, mosolygó arczán a szkepczis ár¬ 
nyával és Pintérrel, kit már a fővárosból ismert, 
a titkári hivatalba ment az aktákba betekin¬ 
teni. 

Magory pedig így gondolkodott: 
- Megyek és pedig nem frakkban, mint 

Lászlóffy, hanem zsinóros attilában, gombos-
sarkantyús magyar csizmásán, bármint finto-
rítsa orrocskáját a gőgös nagy arisztokrata 
grófné, a Langenburg-Weiszenthurn osztrák 
herczeg leánya! 

«Kedvelt hívünk!» 

Magory főispán fekete magyar szalondísz¬ 
ben, a frakkos, fehér nyakkendős Pintérrel, a 
derék iróember-titkárral, várta a vendégeket a 
városi palota impozáns közgyűlési termében, 
melyet virágokkal, délszaki növényekkel való¬ 
ságos dísztánczhelyiséggé változtattak át. Egy 
hatalmas gázcsillár és számos sokágú aranyo¬ 
zott bronzgyertyatartó milligyertyáinak lángjá¬ 
tól nappali fényben ragyogott. (Az időben a 
villany még nem volt az uralkodó világító 
planéta.) 

Az óra kilenczet ütött. E perczben tárta fel 
két városi díszhajdu az előszobába vezető óriás 
szárnyajtót és belépett azon a bál háziasszonya: 
Hancsóhné ő nagysága, a főispán pompás bok¬ 
rétájával, a már frakkos Hámosi osztálytaná¬ 
csos karján, utána ballagó férjével, ki még a 
bálba is néhány hírlapot hozott magával. 

Magory az érkezők elé sietett és lady patro-
nesse Ízléses, fényes öltözéke által meglepetve, 
így szólt: 

- El vagyok ragadtatva ! 
Hancsóh azonban, a borsos számlára gon¬ 

dolva, röviden, de velősen kontrázott: 
- Nagyon is czifra. 

Most Magory Hámosihoz fordult: 
— Isten hozott! Nos, rendben van minden ? 

- Hmhm, hehehe! - - válaszolt a kérde-
zett. — A hivatalbeli diszkréczió szem előtt 
tartásával kijelenthetem, hogy találtam némi 
csekély «nehézményezendőket» is. . 

A hirkpiró-titkár csak mosolygott e hivata¬ 
los műkifejezésen. 

E pillanatban lépett be Mandurer polgármes¬ 
ter. Utána Boxer, a tekintélyes bajuszú rendőr¬ 
kapitány, becses hitestársával, a buzgó jótékony 
bölgygyel. Egyszerre az előszobából zavaros 
hangok hallatszottak. A teremajtót kívül őrző 
két hajdú feltárta az ajtószárnyakat és belépett 
a terembe Hugler, a fodrász-borbély. Emelt fő¬ 
vel és ép oly büszke gravitással, mint a hogyan 
a lépcsőkön őrtálló, csákós-mentés-tarsolyos, 
kivont kardú hajdúk sorfalai közt elhaladt. 
A legkifogástalanabb báli öltözékben, saját első 
hajhadsegéde által fodorítot^fürtökkel és ba-
júszszal, saját készítményű parfümtől illatozva. 

Hancsóhné az előtte hódolattal meghajló 
gentlemannek, kinek ajkai néhány érthetetlen 
szót rebegtek, kecsesen odanyújtotta kezét. 
Hugler egy alázatos kézcsókkal in duplo ho¬ 
norálta a kegyes leereszkedést. De a meglepett 
főispán, pillanatnyi felháborodását leküzdve, 
csakhamar feltalálta magát és a hajművésznek 
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barátságosan intve, egy kis pauza után, hiva¬ 
tali méltósággal így szólt hozzá : 

- Örülök, hogy a honi /ds-ipar (ne neked, 
haj művész, Haarologia professzora az ipar¬ 
iskolában !) egyik hazafias érzelmű képviselő¬ 
jét estélyemen üdvözölhetem! 

Hancsóh minden gondolkozás nélkül nyúj¬ 
totta a már ismerős fodrásznak kezét. Han¬ 
csóhné kérdésére, hogy kik közt folyt oly élénk 
beszélgetés az előszobában ? Hugler úr sietett 
rögtön felvilágosítást adni: 

- Mikor a foyer-előcsarnokzatba fölérkez¬ 
tem vala, Eantzauer üvegárú-kereskedő, hitves-
feleségével és hajadon-kisasszonyával, előttem 
lépett az előterembe, valamint Csáti anyagi 
fűszerárus, úgyszintén hites nejével és az el¬ 
ismerőleg szépséges Miczi úrleányával és Busch-
mann négylábú-állatorvos jelölt úrral. A mint 
engem megszemléltenek, összekonspirálták fe¬ 
jeiket és minden valószínűség látszata szerint, 
azt a határozványt hozták, hogy várakozási 
helyhezetben maradandnak odakint, mert ime, 
csak ebben a perczenetben érkezett az én némi 
személyiségem, hogy a főispán úr ö méltóságát 
a bálünnepélyhez fodorítva kifrizírozza. 

Hugler mosolygott e föltevésen. De nem a 
főispán és még kevésbbé a rendőrkapitány, ki 
a háziasszonynyal társalgó nejétől ijedten, fel-
indultan azt kérdezte, hogy az Istenért! mi¬ 
féle kimutatást adott át az Írnokoknak lemáso¬ 
lás végett ? 

Boxerné ő nagysága, miután az izgatottan 
közbelépő Magory is kiváncsi volt a válaszra, 
ekképen igazolta magát, magyarul kezdve, né¬ 
metül folytatva: 

- Én a nöegylet jótékony zártkörű álarczos 
báljaira igényt tartók czimjegyzékét adtam át, 
mert a föispáni vendégek eddigi névsoránál 
tágabb körű kimutatásról volt szó. 

- Tágabb, de nem egészen tág körről be¬ 
széltem, — jegyezte meg a korlátoltság gravi-
tásával Boxer úr. 

Magoryban fellázadt az arisztokrata hiúság 
és pezsgésnek indult benne megint az ősi Ma-
gógh-vér. 

- No, ez nagy — tévedés volt, — fakadt ki, 
elnyomni iparkodva indulatát, de magában azt 
gondolta, hogy : ez a bölcs rendőrfő, ez a dísz 
czifratök is érett már a kályha mögé. 

Boxer valami bocsánatkérésfélét hebegett. 
- Hmhm, hehehe ! — mosolygott Hámosi 

osztálytanácsos, Hancsóhné, a lady patronesse 
indignálódott, hogy egy fodrászszal oly kegye¬ 
sen kezet szorított. A polgármesternek persze 
nem volt szava mindehhez. 

A díszes lefelé-arisztokrata kereskedő társa¬ 
ságot az ajtón kívül utolérte a «Te is úgy, én 
is úgy!» nemezise. Mert megjelent dr. Wauver-
tics, ki apósa sertés-sportja révén, a város egyik 
nábobja, hízott júnói alakú hitestársával. Az 
előkelő asszonyság ugyanis, kit a főispán el¬ 
leni ismert pártállása mellett, csakis a bál elő¬ 
kelő jellege vonzott ide, hogy itt az üvegárus-, 
füszeres-tekereskedő uraságok is hivatalosak: 
röfögő-nflí/í/kereskedői származásának sértett 
önérzetével rögtön visszafordult, karján fogta 
férjét és oly gyorsan, a hogy csak testi dimen¬ 
zióitól kitelt, elhagyta az előtermet és vissza¬ 
fordulásra bírt vagy négy-öt patriczius-csalá¬ 
dot, mely a lépcsőkön feltörekedett. De a két 
tiszteletreméltó kiskereskedő-család, mely a 
fodrász-borbélyipart kicsinyelte, e nyilván¬ 
való lefőzetésre csak azért is belépett a bál¬ 
terembe. Külső megjelenésük kifogástalan volt. 
Az üvegárus felesége és a fűszeres leánya pedig 
még hozzá a város legszebb nőalakjai közé tar¬ 
toztak. Magory kissé erőltetett nyájas arczczal, 
barátságosan fogadta őket, sőt Hancsóbné le¬ 
ereszkedő kézszorításra is méltatta a höl¬ 
gyeket. 

- Csak már jönni kezdenek a nők is, — 
mondta a társasághoz lépve Pintér titkár, a 
dfurfangos iró», ki a czukrászhelyiségbe csalta 
a már gavallérosan feszelgni kezdő Hugiért és 
Gergely huszárra bízta, ki őt mindennel, a mi 
«szájnak, szemnek kedves», a ezukrászhölgy-
gyel is, de főleg a finom likörökkel, megismer¬ 
tette ; míg a meg nem szokott sok dicső ital¬ 
tól megmámorosodva, el nem szenderült és 
Gergely őt Vadassal haza nem transporáltatta. 
Nem is volt többé a teremben látható. 

(Folytatása következik.) 

l 
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AZ ÚJ NEMZETI SZÍNHÁZ. 
Két irigyelt ember van most Budapest építő¬ 

művészei között: Tó'ry Emil műegyetemi tanár 
és Pogány Móricz, a kik közös tervük alapján 
megbízatást kaptak a közoktatásügyi minisz¬ 
tertől az új Nemzeti Színház felépítésére. 
Valóban irigylendő, nagyszabású feladat ez. 
Nehézségei csak még jobban izgathatják a mű¬ 
vészi fantáziát, a technikai tudást s ha sike¬ 
rült mindezeket legyőzni, egy sok nemzedék¬ 
nek szóló monumentális épület hirdeti az 
építők névéi 

Úgyszólván egész építész-generáczió készült 
erre a feladatra. Évtizedek óta napirenden van 
a kérdés, de még nyolcz-tíz évvel ezelőtt is az 
volt az általánosan elterjedt nézet és a hiva¬ 
talos körök véleménye is, hogy a magyar épí¬ 
tészet sem tehetségre, sem tudásra nem érett 
még meg erre a feladatra. Az operaház -
úgy mondották - - csak kivétel S az operáról 
is nem egyszer hangzott el rosszaló kritika, a 
mig átalakítására nem került sor s a mig vég¬ 
kép ki nem derült, hogy jobb, nemesebb és 
artisztikusabb szinháza kevés van a konti¬ 
nensnek. 

A most végkép eldöntött Nemzeti Szinház-
pályázatnak nem mellékes eredménye az a 
tanulság, hogy nem is egy: több olyan művé¬ 
szünk van, a kik ilyen ritka és kivételes nehéz¬ 
ségekkel teli feladatnál komolyan szóba jöhet¬ 
nek ; s a döntés nem azért húzódott soká, 
mintha ki nem elégítő lett volna a termés; 
hanem, mert a választás volt nehéz. 

Az építéssel egy emlék tűnik el, s egy új mo¬ 
numentum támad helyette. Az eltűnő régi Nem¬ 
zeti Színház épülete nem valami kiválóan művészi 
értékű terméke ugyan annak a kornak, a mely¬ 
ben készült, de egyszerűségében becsületes, jó 
ízlésű munka, a melyhez tradicziók fűződnek 
s a melyet mindenki szívesen látott a maga 
helyén. Valami monumentális, vagy csak érté¬ 
kes anyagú épület azonban sohasem volt, az 
idők eljártak fölötte; folytonos foltozgatás után 
néhány évvel ezelőtt már kielégítően tűzbiztos 
átalakítása is lehetetlenné vált s a lebontásra 
csakugyan megérett. Hogy mi jön a helyébe, 
azt érthető nagy érdeklődéssel várja az egész 
ország publikuma, a mely most már nem csak 
kifogástalan kényelmes és tűzbiztos színházat 
óhajt, hanem monumentális és maradandó 
becsü épületet is. A tervező művészeknek az 
volt az intencziójuk, hogy ezt a kívánságot 
kielégítsék. A ki látta a legutolsó pályázat 
után kiállított terveket s olvasta a külföldi 

szakértőkkel megerősített bíráló bizottságnak 
róluk mondott véleményét, annak nem lehet 
kétsége az iránt, hogy meg is fogják valósí¬ 
tani ezt az intencziót. 

A színház külső formáját két pályázaton 
most már körülbelül megérlelték. A Nemzeti 
Színház czéljainak megfelelően mintegy a 
komoly drámai múzsa otthona volna ez. Mú¬ 
zeum-körúti főhomlokzatán nagy arányú oszlop¬ 
sor, a mely az egész architektúrának valami 
antik ízt ad, a nélkül, hogy a letűnt korok 
formakincsét kopizálná le. Építőik önálló irá¬ 
nyának megfelelően nem dekoratív részletek, 
hanem a tömegek elosztása adja meg a tulaj-
donképeni díszt s a sima, de elsőrangú anyag¬ 
ból, márványból és kőből elgondolt falakat 
csak helyenként élénkítik tartózkodó, díszítő 
motívumok. E komoly külső után az interiőrt 
úgy képzelik el, hogy bizonyos tartózkodásnak 
kell itt is megnyilvánulnia, de viszont a páholy¬ 
sorok elhelyezése, a franczia és német szín¬ 
ház építő gyakorlatra emlékeztető vonalvezetés 
már maga megköveteli az élénkebb dekoratív 
hatásokat s mód is van ezek teljes érvényesí¬ 
tésére itt, a hol tulajdonképen mindig díszes 
és ünneplő közönség kap otthont. Ezt a belső 
dekorácziót elejétől végig átgondolt iparművé¬ 
szeti munkának képzelik, a melynek minden 
legkisebb részletét, a mint mondani szokás az 
ajtókilincseket is, maguk az építők tervezik 
meg s ügyelnek reá, hogy a nagy egésszel 
harmonizáljon. 

Az alaprajzi elrendezést és a konstruktív 
részleteket, mielőtt az építéshez tényleg hozzá¬ 
fognának, a minisztérium szakértőivel fogják 
tüzetesen megtárgyalni. Kisebb változtatások 
itt persze lehetségesek, de a főszempontok meg¬ 
maradnak. A -főbejárat, a mint már említettük, 
a Múzeum-kőrútra kerül s két oldalt lesznek 
a kocsibejárók. A nézőtér földszintjét nem 
emelték fel, ez a tulajdonképeni földszintnek 
felel meg s ide -ja_ űagy vesztíbülböl kilencz 
bejáró ajtó vezet, úgy, hogy úgyszólván egy¬ 
szerre kiürülhet az egész. Patkó formában veszi 
körül ezt a nézőteret a nagy foyer, ennek jobb 
és bal oldalán vannak aztán a ruhatárak. Belül 
a színház háromemeletes és a tervezők ügyel¬ 
tek rá, hogy sem kívül, sem belül ne legyen 
túlságosan magas, a mi egyrészt intimitásából 
vonna el, másrészt tűzbiztonságát rontaná. 
Minden emeleten rendkívül sok a kijáró ajtó 
s különöseri kitűnő, a mint már jeleztük, a 
földszint kiürítése, a melynek oldalpáholyok 

sem állanak útjában. A proszczénium páholyok 
mindamellett megvannak a földszinten, az első 
emeleten pedig két oldalt a király és a fő-
herczeg páholyai, külön kijárókkal és lépcsők¬ 
kel. Az első emelet középrészén erkélyülések 
lesznek, a második emelet elrendezése nagyjá¬ 
ban ugyanennek felel meg, a harmadik eme¬ 
let azonban már különbözik ettől s ide termé¬ 
szetesen páholyokat nem terveztek. 

A mostam terv szerint mintegy 1140 ülés 
lesz a színházban, a melynek pályázati prog-
rammja 1000 ülést követelt meg. A színpadot 
úgy csinálták, hogy két-két oldalszinpadán 
jobbról és bálról a teljes szobaberendezések 
játék közben elkészíthetők s aztán betolhatok. 
A különféle igazgatói, szolgálati és technikai 
czélokra szükséges helyiségek elhelyezése már 
kevésbbé érdekli a publikumot; ezekről elég 
annyit mondani, hogy a tervezők mindent a 
legpraktikusabban igyekeztek elrendezni s úgy, 
hogy a közlekedés közöttük mindenütt gyors 
és könnyű legyen. Érdekes, hogy világító ud¬ 
varok és más efféle egészségtelen mellékhelyi¬ 
ségek egyáltalában nem lesznek, szóval az új 
Nemzeti Színházban nem látjuk viszont azo¬ 
kat a sötét és rósz levegőjű folyosókat, a hol 
örökösen mesterséges világítás mellett kellett 
tévelyegni. Az egész konstrukczió alapja a vas¬ 
beton, ebből készülnek a fő tartószerkezetek s 
ebből a födéltartó szerkezet is; nemcsak ez az 
anyag maga, hajiem felhasználásának módja, 
a tetők formája is az egész épület tűzbizton¬ 
ságát fogja emelni. 

Az építészek, a kik most ehhez a nagy¬ 
szabású feladathoz jutottak, aránylag még 
fiatal emberek, a kik a szakkörökön túl is 
akkor arattak nagyobbszabású elismerést és 
népszerűséget, a midőn a turini kiállítás im¬ 
pozáns magyar csarnokát építették. Ez persze 
ideiglenes épület volí; most viszont egy a 
szokottnál is hosszabb élettartamra szánt mo¬ 
numentális épületnél lesz alkalmuk érvénye¬ 
síteni tehetségüket. Művészkörökben nagy vá¬ 
rakozással és bizalommal néznek munkájuk 
elé. A ki szinház-tervük vázlatos tervét meg¬ 
nézi, maga is megállapíthat annyit, -hogy rend¬ 
kívül nobilis, nyugodt és mégis újszerű épü¬ 
letet gondoltak el, a melynek harmonikus ha-
tátás legfeljebb a színpadnak megfelelő torony¬ 
szerű rész még megoldatlan volta zavarja. Ha 
sikerül nekik ezt a nehéz pontot is elrendezni, 
akkor kétségen kívül becses és artisztikus 
építménynyel gazdagítják Budapestet. 
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SZ E RENÁTA. 
. IRTA SZŐLLŐSI ZSIGMOND. 

Este van. 
A palota előtt hatalmas, mesterséges tó, 

egészen ligy építve, mint egy antik színház. 
A czirkusz völgye a vizmedencze, a melyet 
lent a meder szélén mesterséges források táp¬ 
lálnak. A hosszúkás félkörben épített part az 
aréna nézőtere két sor magas lépcsővel. Fönt 
a nézőtér peremén görög istennők márvány¬ 
szobrai, a melyeket barnára festett és lika-
csosra mart az idő. A sok pogány istennő ki 
táblát, ki tekercset, ki madarat tart megfeke-
tedett kezében. A palota kerti bejárója fölött 
három ivlámpa ontja puha, ezüstös világos¬ 
ságát a tóra. A víz birkózik a fénynyel, hol 
elnyeli, hol meg visszaveri: ott sötét, itt vil¬ 
logó. 

A tónudenczén túl, mielőtt a kert kezdőd¬ 
nék, a melynek sötét lombtengere fölfelé hul¬ 
lámzik a hegyoldalon - - széles, fehér út. Az 
út két sarkán, a hol a kert mélyébe fordul, két 
hatalmas márványpad. Az ivlámpák fénye mái-
nem ér odáig és a holdsngár világa is meg¬ 
törik az előrehájló lombfalon. 

Az egyik márványpad mellett két alak áll. 
Egy fiatal leány, meg egy fiatal férfi. Karcsú, 
egye,nes tartású és föltűnően magas mind a 
kettő. A leány tiszta fehérben van. A férfin 
katonatiszti uniformis. A leány odatámaszko¬ 
dik a kőpad karjához és a távolba néz. A férfi 
néha tesz két-három lépést, azután megint 
visszátér a leány mellé és megáll. 

Perczek telnek el. Egyik se néz a másikra : 
egyik se szól semmit. 

Egyszerre aztán a férfi hirtelen fölkapja a 
fejét és körültekint. Hosszúkás fej, beretvált 
arcz, vagy tán még nincs is rajta mit beret-
válni, nagyon finom, határozott vonások, kissé 
erős orr, nagy, tiszta, bátor nézéstí kék szem. 
A mint körültekint, az ajka megrendül. Oda¬ 
fordul a leányhoz és halkan mondja: 

— .Nini; egészen egyedül vagyunk. 
A leány nem felel. A fiatalember pedig el¬ 

mosolyodik és még halkabban mondja : 
- Nem jól fejeztem ki magamat, Louise! 

Magunkra hagytak bennünket! . . . 
Biczczent a fejével és megismétli: 

- Magunkra hagytak bennünket! . . . Ez a 
helyes. 

Újra csönd. A fehérruhás leánynak nincs 
semmi észrevétele a megjegyzésre. Csak egy 
kicsit félrefordítja a fejét, de nem a tiszt felé, 
hanem az ellenkező irányba. 

A tiszt vár egy perczig, azután mind a két 
karját kinyújtva, különös, fojtott hangon szó¬ 
lal meg újból: 

- Tudja, mit jelent ez, Louise ? 
A leány most se felel, de megfordul és 

szembe néz a tiszttel. A mint a két arcz 
szembekerül egymással: a hasonlóság föltűnő. 
Ugyanaz a finom, ovális forma, ugyanazok 
a biztos rajzú vonalak, a szemek szine is 
ugyanaz. Csak a szája más a leánynak. Pu¬ 
hább, hajlottabb, szomorúbb és ez egészen 
más kifejezést ad az arczának. Nem erélyte¬ 
len, de ez az energia a tűrésre, a lemondásra, 
az elviselésre van berendezve. 

A tiszt nein sokáig állja a leány tekintetét. 
Félre fordítja nz arczát. De érzi, hogy a leány 
szeme rajta van és - - sürgeti. Az ajkába ha¬ 
rap, azután hirtelen vállat von és furcsa, szá¬ 
raz, recsegő hangon, sebesen, de akadozva 
mondja: 

- Megmondom, mert . . . úgyis tudja . . . 
Holnapután van az önkii hatvanadik születés¬ 
napja . . . És ezen a históriai napon . . . ezen 
a napon . . . maga meg-én . . . Louise, maga 
meg én . . . mi jegyesek leszünk . . . 

Hirtelen a leányra nézett. Ez állt mereven és 
mozdulatlanul. A szempillája se rebbent meg. 

De a fiatal tiszt megrázkódott a tulajdon 
szava erejétől. Vagy talán attól a nyugalom¬ 
tól, a melylyel a leány ezt a szót fogadta. Az 
erőltetett, furcsa mosoly megfagyott az ajkán. 
A tekintete, a mely mialatt beszélt, kíváncsi 
volt, csodálkozóra, majd nyugtalanra változott. 
Csak nézett, nézett a leány arczába, feszült, 
izgatott várakozással, követelőén és sürgetőn. 

Ez a fehér arcz azonban adós maradt minden 
válaszszal vagy fölvilágosítással. Tökéletes moz¬ 
dulatlanságában olyan volt a leány, mint egy 
gyönyörű fehér márványszobor. 

A fiatal tiszt egészen önkénytelen mozdulat¬ 
tal a zsebébe nyúlt és rekedten kérdezte : 

- Megengedi? 
Egy arany czigarettatárcza volt a kezében. 

A leány egy fejbiczczentéssel intett igent. A tiszt 
összeverte a bokáját és halkan mondta: 

- Köszönöm. 
Rágyújtott és kettőt-hármat akkorát szippan¬ 

tott, hogy a finom, illatos dohány majdnem 
lángot vetett. Akkor egy ideges mozdulattal 
eldobta a czigarettát és rátaposott. Egy per¬ 
czig, mint az őrtálló katona sétált föl és alá, 
azután hirtelen megállt a leány előtt és aka¬ 
dozó, tompa hangon mondotta: 

- így van. így határozták . . . Holnapután 
Louise . . . De hiszen maga is tudja, úgy-e ? 

A leány nem felelt. 
A fiatal tiszt egy lépést tett hátrafelé. Most 

már égő szemmel nézte a leányt és megütő-
dött, szemrehányó hangon vágta felé: 

- Mért nem szól! ? . . . Mért nem szól egy 
szót se Louise ? . . . 

A fehérruhás leány se nem mozdult, se nem 
szólt. Csak állt a márványpad mellett mere¬ 
ven és hangtalanul. 

A tiszt egy kétségbeesett mozdulatot tett és 
elfordult, mintha távozni készülne. Végighaladt 
a pad előtt, a másik végénél azonban hirte¬ 
len megállt, a tenyerével a pad karjára tá¬ 
maszkodott és hosszan nézte a leányt. Azután 
lehajtotta a fejét és így, a földre sütött szem¬ 
mel, nyugodt, szomorú hangon szólalt meg: 

- Bocsásson meg Louise, mert én — értem 
magát. Ezért van jogom rá, hogy teljes mér¬ 
tékben számíthassak az . . . az elnézésére . . . 
Én . . . én belelátok a leikébe J^ouise és é n . . . 
én nagyon jól tudom: mit akar és nagyon 
megértem, hogy . . . hogy nem is érezhet más¬ 
ként . . . Én tudom azt, hogy a maga szivé¬ 
ben Louise, a fájdalomnak és a keserűségnek, 
a sértettségnek és fölháborodásnak egy tűz-
tengere lángol ebben a pillanatban . . . Hogy 
maga most csupa seb és csupa láng és csupa 
dacz és csupa vád . . . És tudom, hogy a mi ke¬ 
serűség és a mi gyűlölet a szivében viharzik, 
annak most minden hulláma és minden villáma 
felém tör . . . És nem is lehet másként . . . 

A fehérruhás lány megmozdult. Fölkapta a 
fejét és a tisztre nézett. Idáig merev arcz-
vonásait fölolvasztotta — a meglepetés. A szeme 
megvilágosodott, kigyúlt és a hirtelen föllán¬ 
golt várakozás izgalmával meredt a tisztre, a 
ki fölegyenesedett és most már szilárdan állta 
a tekintetét. A hangja forró volt és szélesen 
áradó, a mint folytatta. 

- Csak arra kérem, Louise . . . csak arra 
kérem : ne legyen igazságtalan! . . . Én meg 
tudom érteni, hogy a mi magával történik . . . 
az . . . az gyilkosság . . . Az . . . a maga álmai¬ 
nak a . . . megszentségtelenítése . . . A maga 
szegény, szép álmainak . . . És épen én vagyok 
a z ! . . . Épen nekem kell a végzetévé lennie, 
szegény, édes, szép Louise . . . Épen nekem... 

Csönd. Mintha egy lángoló máglya lenne 
az egész éjszaka és az izzó, fehér tüzfényben 
két mozdulatlan, lekötött fiatal teremtés kísér¬ 
tetiesen sápadt arczával egymásnak meredne... 

A fiatal tiszt rákönyökölt a pad hátára és 
beszélt halkan, szakadozott szóval, mintha csak 
magában beszélne: 

— Az önkii... nagyon szereti magát Louise... 
és nagyon szeret engem . . . Ne haragudjék érte 
Louise . . . 0 nagyon jó . . . Mivel érdemeltem 
meg? . . . Semmivel . . . Csak . . . mert nem 
csináltam neki semmi kellemetlenséget soha.. . 
Ez az egész . . . Igaz; nem is tudom - - váj¬ 
jon mi egyebet tehettem volna ? . . . Hát mit 
várnak mitőlünk ? . . . Legfölebb azt, hogy jól 
viseljük magunkat! . . . Ne haragudjék . . . ne 
gyűlöljön érte Louise . . . nem maga ellen tet¬ 
tem . . . Nem maga ellen tettem! . . . Ha tud¬ 
tam volna, hogy a m a g a . . . a maga álmainak 
kell megszenvedni érte . . . 

Megint fölegyenesedett és ökölbe szorított 
kezével suhintott egyet a levegőbe. 

- Lettem volna garázda . . . féktelen ! . . . 
Csináltam volna olyan botrányokat, hogy . . . 

Egyszerre lehanyatlott a karja és leesett a 
hangja, úgy beszélt, mint a ki könyörög. 

- Nem tehetek róla, Louise . . . Nem tehe¬ 
tek róla, hogy a lelkemnek nem volt rá szük¬ 
sége . . . Nem maga ellen tettem Louise . . . 
Édes, szép . . . Ne okoljon érte . . . Tudom, 
hogy fáj a szive . . . Tudom, hogy gyűlölnie 
kell . . . De be kell látnia: nem én álltam az 
útjába ! . . . És ha boldogtalan lesz Louise .. . 

Mint a kit iszonyú rémület fogott el, oda¬ 
rohant a leányhoz és hirtelen megragadta a 
kezét. Szaggatottan, lihegve suttogta: 

- Ha boldogtalan lesz . . . Louise . . . ha 
boldogtalan lesz . . . Ha boldogtalan lesz . . . 
Maga . . . 

Az ajka égőn tapadt a kis fehér kézre. 
A leány pedig, mintha elájulna . . . a feje 

hátrahanyatlott, a szeme lecsukódott és az 
ajkáról mint a lehelet szállt el a szó. 

— Legyen nyugodt... Sohase leszek a maga 
felesége . . . Soha, senkié . . . 

És a mint ezt kimondotta, a feje már ott 
pihent a férfi vállán, a ki átkarolta, hogy el 
ne essék és magához szorította és ijedten és 
boldogan súgta neki: 

- Louise . . . Ugy-e igen ? . . . 
A leány becsukott szempillái alól könnyek 

szivárogtak elő és reszketve fénylettek a hó¬ 
fehér arczon. Az áléit ajkak ezt suttogták: 

- Soha. . . 
De a fiatal tiszt érezte, hogy ez a pillanat 

az, a mikor a szó rendes értelme megszűnik, 
megmásul, mást jelent, mint a mit mond és 
akármit mond : egyet jelent és nincs is szük¬ 
ség rá, hogy szó legyen. 

Egymásra néztek és mind a kettőnek csupa 
könny volt a szeme és mind a kettőnek ne¬ 
vetett a szeme. Fogták egymás kezét, de nem 
tudtak róla, egy szót se szóltak egymáshoz, 
de már mindent elmondtak egymásnak. 

Végre aztán megszólalt a leány: 
- Milyen szép világos van . . . Mintha a 

nap sütne . . . 
A fiatal tiszt nagyon határozottan felelt: 

- Ezentúl mindig ilyen szép világos lesz. 
Azután hirtelen elmosolyodott és csendesen 

mondta: 
- Csak a kanczellár meg ne tudja . . . Még 

aggodalmai támadhatnak . . . 
A leány is elmosolyodott. Megrázta a fejét: 

- Lehet . . . De az önkii jó . . . Nagyon 
jó . . . 0 bizonyára nem fog haragudni érte . . . 

HEGYEN. 
Itt vagyok hát a hegyen már most. 
Az a piszok-köd lenn : a város. 
Nyomorúságos bűnök gödre -
Csak ott hagyhatnálak örökre ! 

Hol az ember olyan temérdek, 
Fenevaddá teszi az érdek. 
Ha nem ügyelsz jól. letepernek, 
Barát barátot, szülét a gyermek. 

Egész világod egy kis fészek? 
Perez hasznaért feldúlni készek. 
S ha túlerődben megbotolnak, 
Ma hagyják s újra kezdik holnap. 

Irtózatos világ az ottan, 
Osszemartan és kirablottan 
Menekültem ide a napra, 
Mint ingoványok sebzett vadja. 

Biztosságban vagyok itt végre. 
Sebemet tárom tiszta légre. 
Virágos rét a betegágyam, 
Kékselyem-ég takar be lágyan.. . 

(Ruckerlberg). Koronghi Lippich Elek. 

" 

1. Gyülekezés - 2. A Vigadó előtt. - 3. Gyűlés után. - 4. Bella A. LookwoOd, amerikai ügyvéd. - 5. A kongresszus tagjai az országház lépcsőjén. 
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BÁLINT GÁBOR. 
A magyar tudományos világnak egyik leg¬ 

érdekesebb alakja dőlt ki nemrégen az élők 
sorából. A mint most emlékezetembe idézem 
jellegzetes székely arczát és sajátságos beszéd¬ 
módját, egy viharos életpálya érdekes képei és 
szenvedésekkel teljes állomásai elevenednek 
meg lelki szemeim előtt. Látom a fiatal Bálint 
Gábort, a kit negyven évvel ezelőtt országos 
hirü tudósok a legbámulatosabb nyelvzseninek 
kiáltanak ki s küldik nyelvészeti felfedező útra. 
Látom Szibériában, a Góbi-sivatagon, Mand¬ 
zsúriában, a mint a magyar nyelv rokonait 
keresi. Látom az Ázsiából visszatért Bálint 
Gábort, a kit semmivé degradálnak, mert nem 
akar tudni a finn-ugor nyelvrokonságról. Lá¬ 
tom aztán a földönfutó Bálint Gábort, mikor 
gyökerekkel él és lepkéket gyűjt a Libanon czéd-
rnsai alatt, hogy abból tengesse életét, látom 
Damaszkusban, mint török adószedőt, Bagdad¬ 
ban, mint pénzügyigazgatót és látom Görög¬ 
ország fővárosának egyetemén, mint az arab 
nyelv tanárát, látom a Kaukázusban a kabar-
dók közt, Indiában a dravidáknál, látom or-
szágról-országra, egyik világrészből a másikba 
vándorolva hihetetlenül sok nyelvvel fejében 
s ezzel a sok tudománnyal nem tudott any-
nyira jutni, hogy egy darab száraz kenyeret 
juttassunk neki, a mi az éhségtől és nyomo-
ruságtól megóvja. Milyen jellemzőén énekelte 
meg őt Arany János következő epigramrná-
jában: 

Szegény Bálint Gábor, boldogtalan góbé, 
A mennyit tó szenvedsz, mi ahhoz a Jóbé! 

Ez a Bálint Gábor most, hatvankilencz éves 
korában, mégis mint egyetemi tanár halt meg. 
De hogy mi töltötte ki azt a negyven eszten¬ 
dőt, mikor tehetségét felfedezték, azt elképzelni 
is nehéz, leirni még nehezebb, mert egy egész 
kötetre volna szükség. Mégis megpróbálom, 
mert neki is az a mostoha sors jutott osztály¬ 
részül, a mi sok kiváló magyar elmének, hogy 
halálakor senki sem emlékezett meg róla. 
A világgal meghasonlott tudósok sorsa ez, kik 
iskolát nem alapítanak, nem szerveznek ma¬ 
guknak pártot s úgy távoznak a világból, 
mintha abban semmi szerepük nem lett volna. 
Pedig Bálint Gáborról megemlékezni köteles¬ 
ség. Meg kell állapítani, vájjon a tudományos 
világnak igaza volt-e, mikor elfordult tőle és 
munkásságáról többé tudomást venni nem 
akart? Meg kell állapítani, ha nem is a 
tudósok számára, de a művelt nagyközönség¬ 
nek, hogy ki volt az a Bálint Gábor, kit az 
utóbbi időben csak mint különczködő, de je¬ 
lentőség nélküli nyelvészt emlegettek. 

Bálint Gábor 1844-ben született Szentkatol-
nán, Háromszékmegyében, székely szülőktől. 
Középiskoláit Kézdivásárhelyt, Csiksomlyón, 
Marosvásárhelyt, Székelyudvnrholyen és Nagy¬ 
váradon végezte. Már fiatul korában feltűnt 
nyelvtehetsége. Mikor a gimnáziumból kikerült, 
tiz nyelvet tudott már. Bécsben jogra iratko¬ 
zott, de nemsokára kizárólag nyelvtudomá¬ 
nyokkal foglalkozott. A keleti nyelvekben rö¬ 
vid idő alatt olyan alapos ismereteket szerzett, 
hogy a legkiválóbb tudósok fényes jövőt jósol¬ 
tak neki. A magyar tudományos akadémia 
1871-ben kiküldte Ázsiába, hogy nyelvtudo¬ 
mányi kutatásokat végezzen. Bejárta az európai 
Oroszországot, átment Szibériába, behatolt 
Mongolországba, olyan úttalan-utakon, melye¬ 
ket később Sven Hédin érintett s mikor az 
összes túrám-nyelvekkel megismerkedett, vissza¬ 
tért hazájába. Hogy minő nyelvtehetséggel 
volt megáldva, ezen az utón bizonyult be: 
Bálint Gábor megtanulta az összes utbaesö 
népek nyelvét s azok teljes ismeretével tért 
vissza hazájába. Itthon hozzáfogott összegyűj¬ 
tött anyaga feldolgozásához, több művet is 
adott ki, melyek közül különösen a kazáni-
tatár nyelvre és a burját-mongol nyelvre vo¬ 
natkozó tanulmányait tartották becseseknek s 
mint elsőrangú forrásmunkákat emlegették. 

Bálint Gábor azonban más területre is lé¬ 
pett tanulmányaival. Meg akarta dönteni azt az 
elméletet, hogy a magyar nyelv legközelebbi 
rokonai a finn-ugor nyelvek. Ezért összeütkö¬ 
zött tudományos köreinkkel s mivel helyzete 
rövid idő alatt tarthatatlanná vált, végleg el¬ 
keseredve kivándorolt Törökországba, a hol 
húsz évig élt nagy nélkülözések közt. E hosszú 
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Bálint Gábor Kovalenszki atamánnal és gróf Zichy 
Jenővel kaukázusi útjukon. 

idő alatt nyomorúságosán kereste meg kenye¬ 
rét, de állandóan nyelvtudományi kutatások¬ 
kal foglalkozott, úgy, hogy legalaposabban 
megismerte a törölt nyelvet és annak minden¬ 
féle nyelvjárását. Később hazatért, majd részt 
vett abban az ekszpediczióban, melyet gróf 
Széchenyi Béla vezetett Ázsiába s ez útja köz¬ 
ben ismerte meg Indiában a tamul (dravida) 
nyelvet. A múlt század végén néhány jóbarátja 
biztatására visszatért hazájába s 1897-ben 
Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter tan¬ 
széket szervezett számára a kolozsvári egyete¬ 
men s kinevezte őt a turáni nyelvek tanárává. 
Még egy nagyobb utat tett Bálint Gábor ez¬ 
után, mikor részt vett a gróf Zichy Jenő szer¬ 
vezte ekszpediczióban; ez utón ismerkedett 
meg a kabard nyelvvel. Kx a vázlat azonban 
csak halvány fogalmat nyújthat az ő élet¬ 
pályájáról, mórt voitaléptiu a ,világ leghíresebb 
utazói sem utaztak többet, mint ő. De az 
utak felsorolására egész kötet sem volna .ele¬ 
gendő. 

Az alatt az idő alatt, míg Bálint Gábor a 
kolozsvári egyetemen működött, olyan nyelvek 
voltak ott képviselve, a melyek még külföldi 
egyetemek órarendjein is csak részben talál¬ 
hatók. A nyelvek, melyeket előadott, a követ¬ 
kezők voltak: török-tatár, mongol, mandzsu, 
koreai, japán, iámul, kabard. Ezeket tartotta 
ő a magyar legközelebbi rokonainak s ezek 
közül minden félévben 3—4 felváltva szere¬ 
pelt az órarenden. Nyelvtudománya azonban 
olyan széleskörű volt, hogy talán még maga 
sem tudta biztosan: hány nyelvet beszól. 
A szakmája körébe eső nyelveken kívül nem¬ 
csak a nagy európai nyelveket, hanem a szláv 
nyelveket is ismerte s mikor a magyar nyel¬ 
vészeti tanszék üres volt, a finn nyelvet is ő 
adta elő. Elete végéig dolgozott, de munkás¬ 
ságáról a tudományos világ nem vett tudo¬ 
mást. Mind jobban elidegenedett ezért a vi¬ 
lágtól s úgy élt Kolozsvárt, mintha teljesen ide¬ 
gen országban lett volna. Egészen különczkö-
dövé lett, semmi bevett szokással nem törő¬ 
dött s olyan ruhákban járt, melyekben megbá¬ 
multák. A ki otthon kereste fel, azt is hihette, 
hogy valamely török vagy más keleti előkelő¬ 
ségnél tett látogatást. Az utóbbi időben nem 
törődött azzal sem, hogy mi a véleménye róla 
a magyar tudományos világnak. Utolsó két 
munkáját idegen nyelven irta meg; tamul-
tOnvlmányát (egy ÖOO oldaloa nagy negyed-
rétü kötet) német nyelven adta ki, kabard-
s:</tárát pedig latin nyelven, mert tudta, hogy 
nálunk senki sem fog bele is nézni. Ebben alig¬ 
hanem igaza volt. Hogy sokat tudott, azzal 
nem törődtek: a nyelvrokonság kérdésében el¬ 
követett tudományos tévedését sohasem bocsá¬ 
tották meg neki. 

Bálint Gábornak tragikuma lett tehát a finn¬ 
ugor nyelvrokonság megtagadása. Ha számító 
ember lett vohaa, nem így cselekedett volna. 
Egy más ember azt mondta volna, hogy a 
finn-ugor nyelvrokonság megdönthetetlen; de 
mert az eléggé tisztázva van, kiváló emberek 
folytatják a további kutatásokat, ő az elha-
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nyagolt turáni nyelvrokonokat akarja kutatni, 
hagyják őt békében. De ő makacs székely volt, 
nem hiába irta róla Arany: «Nyakas, vasfejü 
székely a Bálint, nem arra megy, merre Hun-
falvy Pál int. D Egy jottát sem akart engedni 
felfogásából az előbb világraszóló nyelvtehet¬ 
ségnek kikiáltott tudósból magányos ember 
lett, kire rá lehetett olvasni Nietzsche Zara-
í/níS/ra-jának ezen jellemző sorait a tudósok¬ 
ról : « . . . Már nem vagyok tudós: így akarja 
sorsom - - áldott légyen az! Mivelhogy ez az 
igazság: kiköltöztem vala a tudósok házából 
és az ajtót becsaptam hátam mögött. Túlsoká 
ült a lelkem éhesen asztaluknál : nem vagyok 
hozzájuk hasonlóan kitanult, diót törni.» 

De bármennyire pesszimista is lett Bálint 
Gábor, föl kell jegyeznünk egy jellemvonását, 
mely általános tiszteletet biztosított neki. 
Mintaképe volt az igazi jó embernek, csupa 
szív volt s nem ismert fáradságot, ha valakin 
segitni kellett. S mennyi szerénység volt benne ! 
Evekig ismerhette valaki, a nélkül, hogy fo¬ 
galma lett volna óriási nyelvismeretéről. Minő 
ellentétet képez vele az olyan egyetemi tanár, 
ki még azt az idegen nyelvet sem tudja ala¬ 
posan, melyet elő kell adnia s azért magasan 
hordja fejét, mintha tudományával világhírre 
tarthatna számot. 

Az tígynevezett hivatásos nyelvészek lenéz¬ 
ték Bálint Gábort és egész tudományát. Azt 
mondták róla, hogy nem is tudós. Nem volt 
igazuk. Tanításait, rendszertelenségét hibáz¬ 
tathatták ; ez ellen senkinek sem lehetett ki¬ 
fogása. De Bálint Gábort rendesen egyetlen 
gesztussal intézték el, a mi azt jelentette, 
hogy nincs mit beszélni róla. Ez a gesztus 
egyenesen gyűlöletes volt, nem is bocsátható 
meg, mert ez kedvetlenítette el teljesen az 
utolsó időkben. És végre is, nem vagyunk 
olyan bővében a nagy tudósoknak, hogy Bá¬ 
lint Gáborról csak félvállról beszélhettünk 
volna. Ha nagy tudósok, világhírű nyelvészek 
alkalmazták volna vele szemben ezt a lenéző 
gesztust, még hagyján. De azok óvatosabbak 
voltak. De vájjon mi jogon nézték le olyanok, 
kik csak Budenz járószalagján futkároztak, a 
kik csak az ö felfedezéseit variálták, a kik 
egy rokon nyelvnél többet nem tudtak s az 
összehasonlító nyelvtudományt semmivel nem 
vitték előre? Ez igazán érthetetlen. Az min¬ 
denesetre nem volt kívánatos, hogy nyelvé^ 
szeink a Bálint Gábor követte útra lépjenek 
és tanítványaiul szegődjenek, de nyelvtudásá¬ 
nak imponálóan nagy tömege előtt kalapot 
kellett emelnünk s mikor halálának hírét vet¬ 
tük, első gondolatunk az volt, hogy egy cso¬ 
dálatos magyar elme lobbant ki, kinek agyá¬ 
ban annyi nyelvismeret volt felraktározva, minő 
az egész világon kevés embernél fordult elő. 

Mert így és csak ebből a nézőpontból lehe¬ 
tett őt igazságosan megitélai. Abnormis agy¬ 
velő volt, mely arra volt berendezve, hogy 
hihetetlen könnyüséggel felszívjon minden 
nyelvet, ha csak pár hétig is foglalkozott vele. 
És aztán jöttek más és más nyelvek, s mind 
helyet találtak az ő csodálatos befogadó ké¬ 
pességű koponyájában. A Balti-tengertől a 
Csencles-oczeánig, az Északi-Jegestengertől az 
Indiai-oczeánig töméntelen nép foglal helyet, 
beszél különféle nyelveken és nyelvjárásokon, 
olyanokon, hogy még a nevüket sem ismer¬ 
jük: ez a sok nyelv olyan természetesen he¬ 
lyezkedett el az ő agyában, mint a szótárak 
a mi könyvespolczainkon. És vájjon, a kinek 
ilyen volt az elméje, lehetett-e alkalmas nyu¬ 
godt, rendszeres munkára? Bizonyára nem, ha 
bárminő nyelvzseni volt is. S ha nem tudott 
rendszeres munkás lenni, miért kellett azért 
bántani ? Ha iskolát nem is alkotott s nem is 
alkothatott, öröm volt reá gondolni, maga a 
gondolat volt nagyszerű, hogy van Kolozs¬ 
várt egy egyetemi tanai-, a kinek igazán egye¬ 
temes nyelvtudása van s a kinek fejében meg¬ 
vannak az összes turáni nyelvek és nyelvjárá¬ 
sok s ha bármit szeretnénk tudni a nyelvekből, 
tőle bizonyosabban megtudhatjuk, mintha meg¬ 
bízhatatlan szótárakat forgatunk végig. Volt 
ebben a gondolatban valami megnyugtató. El¬ 
múlása ép azért fájdalmas, mert halálával 
igazan minden megsemmisült, a mi benne 
csodálatraméltó volt s tegyük hozzá, hogy a 
kolozsvári egyetem egy érdekes legendával sze¬ 
gényebb lett . . . 

Barabás Ábel. 

a z 1. Diaz híei hatalmukba kerítették a fegyvertárt a onnan hozott mitrailleuseökkel és ágyúkkal harczoltak. - - -2. A kormánypalota előtt Keyes leveretése 
- 3. Agyúkkal összerombolt ház Mexikó városban. - - 4. Megégett holttestek. - -">. A győztes Madero megérkezése a kormánypalota olötti térre. 

6, Barrikádok. — 7. A Bucarelli ntczából. — 8. A 6. kerületi komisszáriátus tornya. — 9. Egy bombákkal lerombolt ház. 
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KÁLMÁN A HAJÓN. 
Egy nagy Cunard-hajón ülök, olyan hajón, 

a melyik Fiúmétól New-Yorkig megyén és vagy 
kétezer kivándorlót visz a mi kis hazánkból a 
nagy Amerikába. Alapjában véve mind kiván¬ 
dorlók vagyunk, a kik ezen a hajón utazunk, 
az első osztályú utasok is, a kik csak Nápo-
lyig, vagy Algírig megyünk, minket is egy 
örök nosztalgia hív el hazulról, életünk távoli 
örömeit keresgélni. Mindenütt szép az élet, a 
hol még nem voltunk, s vándorlunk, utazunk, 
szaladgálunk, hogy mindenütt a helyszínén 
győződjünk meg az ellenkezőjéről. Jaj, ne be¬ 
széljünk az életről, mert akkor sose lesz vége 
ennek a czikknek. Kálmánról beszéljünk már, a 
kinek a nevét czégérűl tűztem irkafirkám fölé. 

Egy nap a kivándorlók fedélzetén nézelőd¬ 
vén, egy szmokingos czigány embert látok 
őgyelegni a parasztok, tótok, olajok között. 
A hóna alatt a muzsikája hallgatott, a czigány 
ember után egy kis czigány fiú csavargott, an¬ 
nak a hóna alatt is egy kis muzsika. Lehet, hogy 
a kis hegedű a fia a nagyobbik hegedűnek, 
mint a czigánygyerek a czigány embernek. 

Megfogom a czigányt. 
- Te czigány, hát te is Amerikába mégy? 

— Hamerikába tekintetes uram, Hamerikába 
kézit csókolom, - - örült a czigány. 

- Honnét jöttök ? 
- Shí-Sáprúl kérem, ez az én fiam itt. 
- Süly-Sápról? 
- Shí-Sáprúl, Shí-Sáprúl. Az én fiam ez, 

Hamerikába megy ez is. 
- Hát oszt mért hagytátok ott Süly-Sápot? 

Nem muzsikáltatnak Süly-Sápon? 

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

- Nem muzsikáltatnak. Nem jó Shí-Sápon. 
Nincsennek urak Shí-Sápon. 

— Nincsenek urak? 
— Nincsen, tekintetes úr, csak jegyző meg 

tanító meg pap, hurak nincsennek. 
-— Ki az úr te czigány ? 
- Ha kinek czigány kell. Nem jó Shí-Sápon. 

— Hogy hínak? 
- Kálmán, tekintetes úr, Kálmán vagyok én. 

A vezetéknevét nem mondja, tán nincs is 
szegénynek. 

— Hát a fiadat? 
- Ház is Kálmán, ház is csak Kálmán. -

Apai pajzánsággal lerázza a kis czigány töre¬ 
dezett keménykalapját a szemére. 

- Hol fogtok Amerikába muzsikálni? 
- Ha magyar kocsmába. Ha sógorom is 

ott muzsikál már. Hördögnek hijják, mer olyan 
fekete ha sógorom, mint az ördög. Ha felesé¬ 
gem is jön Amerikába. Odale pipál az ágyon, 
mert beteg. 

— Na Kálmán gyere oda a kémény tövébe, osz-
tán húzzál nekem valami szép süly-sápi nótát. 

Nagyon örül Kálmán, rögtön stimmel, a 
nagy hajókémény alatt rákezdi: 

Unczili, smunczili, drága kis pofám . . . még 
pedig olyan hamisan, a milyen hamisan csak 
czigány tud játszani. 

— Ne ezt húzd Kálmán, süly-sápi nótát 
húzzál. 

- Shí-sápit ? Shí-sápit, shí-sápit. — Elkezdi 
játszani a Hulló falevél czímű szerzeményt 

- Ne ilyet Kálmán, magyar nótát. 
- Hagyar nótát tekintetes úr, hagyar nó¬ 

tát. - - Gondolkozik, stimmel, elindítja a ma¬ 
gyar nótát: 
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Gimbelem, gombolom, 
Légy enyém . . . 

_ Hiszen ez se magyar nóta Kálmán. Igazi 
magyar nótát játszszál, régi magyar nótát Kál¬ 
mán. 

- Higazi régi hagyar nótát ! lelkesül 
fel Kálmán, az álla alá rántja a hegedűt és 
rázördíti : 

Palkó, te drága rajkó, njajajajjaj . . . 

— Ez már döfi, mondom, miután fáradtan 
végighallgattam a kupiét. - - Hát a íiad tud-e 
már valamit? 

— Ház is tud mindent tekintetes úr. Hakár 
az apja. 

— No kis Kálmán, húzd el nékem azt, 
hogy hát Szeretnék szántani . . . 

— Tud az én fiam finomabbat is, hakár az 
apja tekintetes úr, hakármit elmuzsikál az. 

- Csak azt játszd fiam, Szeretnék szántani. 
A czigánygyerek hátratolja a keménykalapot 

a hajóra, a mellének támasztja a kis muzsikát, 
lesüti a szemét s félénken, lassan, czifrázás 
nélkül nyávogja a rósz fia-hegedűn a legszebb 
magyar dalt. Sok nép csődült már a kémény 
köré, most az egész fedélzeten megmozdítják 
az ácsorgó magyarok a fejüket, heverők fel¬ 
ülnek, a korlátra dűltek kiegyenesednek, erre¬ 
felé bámulnak, szimatolnak, lépegetnek. Szeret¬ 
nék szántani. Megy a hajó, köröskörül a kerek 
tenger, fölötte a kerek ég, messzire, messzire, 
a hol a felhők lehajoltak inni a tenger szélén, 
egy másik, halovány kis hajó is megyén, a jó 
Isten tudja hová. 

(Pannónia-gőzös.) Szép Ernő. 
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A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM. 
Franczia regény. (Folytatás.) 

Augusztus 46, 
Edward még mindig nem felelt. 
Nyugtalanságom daczára is jobban érzem 

magam, jól alszom' és étvágyam is van. A drága 
nagymama társaságában azt tehetem, a mi tet¬ 
szik. Ettől meg fogok gyógyulni. Szabadon ren¬ 
delkezem időmmel, sétáimmal, álmommal, azt 
eszem, a mi izlik. Semmi ellenkezés sincsen 
közöttünk, nem titkolom előtte még szeszélyei¬ 
met sem. Tegnap például egész nap csak gyü¬ 
mölcsöt ettem. 

Lady Kichmond nevetve megkérdezett: 
- Biztosan tudja-e, hogy ősei között nem 

voltak-e czigányok is ? Hacsak kielégítheti sze¬ 
szélyeit, máris gyógyulóban van kis vadóczom! 
Ertem most már, hogy Edward mért imádja 
ónt. 

Este a nagymama beleegyezett, hogy a hold¬ 
világban kilovagoljak. 

- Ha visszatér, siessen hozzám megkö¬ 
szönni az engedélyt. Kis vacsorával várom szo¬ 
bámban. Bemélem, hogy egy kis húsra is lesz 
f^agya, úgy-e, lányom? Egy kis hideg csir-

ere talán ? No ne húzza el a száját, kárpótlá¬ 
sul engedékenységemért fog belőle enni egy 

Augusztus 11. 
Tegnap este ebéd után lovaglóruhámba öl-
wtten csakugyan lóra ültem. A nagymama 

ezer^tanácscsal látta el Dánielt az öreg, lovászt. 
, ' *kfr Dán, ne kövessenek el semminemű 
wlondságot. Nem szabad egyszer sem ugratni! 

A jó öreg szava elvész mögöttem, mert egy-
ettore bennt járunk az erdőben. Aztán kitér-
lQk a páraborította mezőre, majd a tó mellett 

ügettünk. Mozdulatlan tükörében hallgatagon 
tükröződött a hold és mindent opálos fénybe 

A z éjszaka csendje mély boldogsággal töl¬ 

tött el, úgy hogy rosszul esett, midőn Dániel a 
visszatérésre figyelmeztetett. Felpezsdült vérrel 
boldogan jutottam a kastély elé. Egy ugrással 
a földön termettem. A hallban egyedül, Edwar-
dot találtam. Láttára örömkiáltás fakadt aj¬ 
kamon. 

- Honnét jön ? 
- Lovagoltam az erdőben. 
- Egyedül? Ilyenkor? 

— Nem egyedül, Dániellé1. 
- Az ő hallgatása megvásárolható. 
- Vesztegesse hát meg, hadd árulkodjék? 
- Ne sértegessen ! 
- Eszembe sem ju t ! De ha nem hisz ne¬ 

kem, ne kérdezgessen. Kételkedése olyan meg¬ 
gyalázó ! Akkor vádoljon, ha megtudott tőle 
valamit. 

- Christiane, ne őrjítsen meg, akarom tudni, 
hogy honnét jön ! 

- Mondtam már, hogy az erdőből. Dinner 
után lovagoltam ki és pontosan megjöttem arra 
az időre, a meddig lady Eichmond elengedett. 

- Igazán ? Egy egyszerű kilovaglás elegendő 
volt, hogy ilyen élénkké és széppé váljék ? Meg¬ 
mondjam önnek, hogy honnét jön? Closeburn-
nal volt találkozója. 

- Closeburn ? Hiszen Brightonban van. 
,j^— Sem ott, sem Londonban nincs! 
t«r„— Mit törődöm vele — ön valósággal őrült, 
Edward. 

- Lehet, de ön szemtelen! 
— Elég, megtiltom, hogy így beszéljen ve¬ 

lem, én az igazságot mondtam, de nem bizo-
nyítgatom tovább. Akár hiszi akár nem, nem 
törődöm vele. Jó éjtszakát. 

- Jó éjtszakát? Azt hiszi tán, hogy nem 
követem szobájába? Persze, hogy ne zavarjam 
visszaemlékezéseiben! 

— Úgy, hát elég gyáva volna még erre is. 
Most már nem törődöm azzal, hogy mit be¬ 

szélek és gépiesen ismételgettem : gyáva, gyáva! 
Edward egy szót sem felelt, hanem kitépte ke¬ 
zemből a lovaglóvesszőt és végig vágott raj¬ 

tam. A nagy fájdalomra fel sem sziszentem, 
hanem minden erőmet összeszedve a lépcsőn 
oly gyorsan futottam szobámba, hogy Edward 
csak annyira tudott utolérni, hogy a becsapódó 
ajtó nyilasába feszítse kezét. Minden erőmmel 
rányomtam szegény kezére az ajtót, de ő egy 
taszítással belökte és utánam ugrott. Gyáván 
kegyetlenül elkorbácsolt a lovagló ostorral. Fáj¬ 
dalmamban, félelmemben üvöltöttem, míg el¬ 
vesztettem eszméletemet. 

Olyasmire mégis visszaemlékszem, hogy össze¬ 
téptem ideges rohamomban ruhámat, hogy a 
komorna és lady Eichmond is berohantak, hogy 
Edward le akart csendesíteni, de keze érinté¬ 
sére még jobban tomboltam. Aztán ágyamon 
feküdtem görcsösen rángatódzva, zokogva és 
néha-néha felordítva. Éjszaka felébredtem, mert 
kezem vízben úszott. Edward könnyei hullot¬ 
tak reá. Lady Eicbmond is mellettem vir-
rasztott. 

- Sokat használ, ha itt bőg egy óra óta, 
okosabb lett volna meg nem verni őt. Szegény 
unokám, hogy viselkedhetett vadállat módjára ? 
Hiába fecseg, hogy «Christiane inkább az 
enyém volt_ lánykorában, de most elrejti előlem 
a lelkét». Én sem ismertem eddig az önét és 
mégsem korbácsoltam el. Hogy viselkedhetett 
.úgy, mint egy durva fuvaros? 

Szegény kicsike! Bizonyára megelégednék 
kisebb szerelemmel is. Mért nem kért tőlem 
felvilágosítást, hogy hová ment? 

- Nagyanyám, ha hallotta volna, hogy mi¬ 
ként felelt, és hogyan kétségbeejtett. 

- És ön talán nem ejti őt kétségbe? Nem 
tudja felfogni, hogy Dánielt csak nem vitte 
volna magával, ha találkára megy? Az ön szá¬ 
mára nincsen mentség. Váljanak el, ha így 
kínozza! 

- De hiszen imádom! 
- Szép imádás! 

Edward hangosan zokogott és ezalatt én tel¬ 
jesen feleszméltem. Nagyon megsajnáltam, mert 
én jobban beleláttam mindkettőnk leikébe és 
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tudtam, hogy ö mégsem annyira, vétkes mint 
lady Eichmond hiszi. Őszinte szívvel mondtam: 

- Nagymama, ne korholja őt, én megbo-
csátok. 

Istenem, mily szomorú jelenet következett! 
Ugyanazok a kezek, melyek az imént veréssel 
marczangolták, most már beczézgették sajgó 
testemet. 

Augusztus 19. 
Edward megnyugodva hazautazott Londonba. 

Hány napig fog ez a béke tartani? A mi en¬ 
gem illet, a megrázkódtatás annyira levert lá¬ 
bamról, hogy ma ágyban kellett maradnom. 
Úgy érzem, mintha csak egy hajszálon függne 
életem. Ma reggel Twain asszony véletlenül 
hangosan csapta be ajtómat és én erre az ijedt¬ 
ségtől majd megfulladtam. 

Augusztus 2i. 
Élet az én életem ? Midőn elbúcsúztam Ed-

•wardtól, mindkettőnk szeme könnybe lábadt. 
Nem az egymástól váló-szerelmesek bánata fa¬ 
kasztott könnyre, hanem annak a fájó tudata, 
hogy lelkünk örökre harezban fog állani egy¬ 
mással. 

Augusztus Q3. 
Kissé jobban érzem magam a nagymama 

gondos, szerető ápolásától. Londonból egy¬ 
szerre három otthoni ruhát hozatott számomra. 
Különösen az egyik csodálatos szép. Tearózsa-. 
szín selyemből készült, melyet halvány krém¬ 
színű selyem mousseline borít. Álmodni sem 
lehetne szebbet. 

Augmzlm 24. 
Elgyengült testem ibolyaszin csíkokkal tar¬ 

kított. Oh, Edward! miért tette ezt? Annyira ki 
vagyok merülve, hogy az orvos megtiltotta a 
lépcsőjárást. Hogy jobban élvezhessem a ker¬ 
tet és résztvehessek az ebédlőben tartott étke¬ 
zéseken, lady Richmond rendelkezésére mind¬ 
ketten a földszintre hurczolkodtunk abba a lak¬ 
osztályba, melyet rendszerint lady Guildford 
szokott elfoglalni. Tegnap reggel óta tanyá¬ 
zunk itt. 

— Christiane — kérdezte a nagymama -
hogyan is lehetséges, hogy eddig ez nem jutott 
eszembe? Az erőteljes Uladysnek nem fog ne¬ 
hezére esni a lépcsőjárás. Nem is érzem magam 
hazátlannak itt, mert a helyiségek beosztása 
ugyanolyan mint a mienké. 

Ablakaink két méternyire vannak a föld fe¬ 
lett és délnek, a terraszra néznek. Előttük 
óriási fahordókban narancsfák sora áll. Estén¬ 
ként nyitva hagyom ablakomat, hadd jöjjön be 
a kert bódító illata. 

Augusztus 25. 
Tegnap este olyan szép volt az éjjel, hogy 

miután kezetcsókoltam az ágyában fekvő nagy¬ 
mamának, nem vetkeztem le, midőn szobámba 
tértem, hanem végighevertem chaise longue-
omon és a nagy nyitott ablakon át kibámultam 
az éjszakába. 

Elhallgattam a sötétség morajlását. Lámpám 
körül éjjeli lepkék raja keringett. Nem gondol¬ 
tam semmire és mégis kimondhatatlanul szo¬ 
morú voltam. Egyszerre valami zaj riasztott 

fel, egy férfi kapaszkodott be ablakomon. Fel-
sikoltottam és a csengő felé rohantam, de még 
mielőtt elérhettem volna, a férfi kalaplevéve 
halkan így szólt: 

- Ne csöngessen, Christiane. 
Closeburn volt. 
— Távozzék, könnyörgöm távozzék ! 

- Christiane, esküszöm, hogy még kezét 
sem fogom megcsókolni, ha meg nem engedi. 
De egy kissé csak elbeszélgethetünk? Oly rég¬ 
óta nem láttam önt, annyi mondanivalóm ve Ina. 

- De hol rejtőzködik? 
- Tavaly őszszel elcsentem a sportépület 

egyik kulcsát. Ott ütöttem fel tanyámat és el¬ 
láttam magam mindennel, úgy hogy napokig 
semmiben sem fogok szükséget szenvedni. 

- De hogy magyarázta meg Winnienek ezt 
a távolmaradását ? 

— Mielőtt ide szöktem volna, Skócziába men¬ 
tem birtokaim dolgát adva ürügyül. Hű em¬ 
beremnél egy. csomó feleségemhez czímzett le¬ 
velet hagytam, hogy más és más kastélyomból 
küldje el azokat, ez el fogja leplezni, hogy 
mért nem tartalmaznak leveleim választ Win-
nie kérdéseire. 

- Oh, Istenem, mily hazugságok, már eddig 
is milyen gyalázatosak e dolgok! 

Elfújta a lámpát, aztán hiúzügyességgel ki¬ 
ugrott az ablakon és elegáns sziluettje egy pil¬ 
lanat múlva eltűnt az éjszakában. 

Oh, Istenem adj erőt, hogy ellenállni tudjak 
ennek a csábításnak! De hiába minden, érzem, 
hogy teljesen hatalmába kerít a szerelem, az 
én bűnöm. (Vége következik.) 

KATONÁK MEGMÁSZNAK EGY ÖT MÉTER MAGAS FALAT. AZ ELSŐ UGRÁS AZ ÚSZÓMEDENCZÉBE. 

A B E R L I N I STADION FELAVATÁSA. 

A koporsót kihozzák a hadügyminisztériumból. A temetés. 

MAHMUD SEFKET PASA NAGYVEZÉR MEGGYILKOLTATÁSA. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A magunk szerelme. Ady Endre új verses¬ 

könyve, mint minden eddigi könyve, egyik legér¬ 
dekesebb jelensége irodalmi termésünknek. A költő, 
szokatlanul bő termékenysége ellenére is, mindig 
tud új dolgokat mondani s mindig új oldalakról 
tudja megmutatni sokféle szinű egyéniségét A fia¬ 
talság szertelenségei, végletes, izgatott gesztusai 
már elhalkultak benne, az élettel, nagy kérdő¬ 
jeleivel és rejtelmeivel való viaskodása nem olyan 
heves n u r : lassankint mind jobban fölébe emel¬ 
kedik a dolgoknak és eseményeknek, - - a mj 

egykor fuldokló zokogás, önmagát tépő elkesere¬ 
dettség volt, az ma már mindinkább borongó szo¬ 
morúsággá, könnyeit csöndesen pergető rezigná-
czióvá kezd enyhülni. Szenvedélye és ereje nem 
csökkent semmit, csak jobban ura lett önmagának 
és a világnak, — kibékülni nem tud egyikkel sem, 
szelleme még mindig lázadó, a régi haragok és 
régi szerelmek még élnek benne és lobogva törnek 
ki belőle, de ebbe a lobogásba már vegyülnek han¬ 
gok, a melyekből arra lehet következtetni, hogy 
elindult a megbékülés útjára. Eendkívüli szubjek¬ 
tivitása, mely az egész világot beolvasztja magába, 
ma js eleven még, ez alaptermészetéhez tartozik. 

az igazi lirai dispoziczióhoz, a melyre nézve a dol¬ 
gok csak annyiban léteznek, a mennyiben saját 
személyével vonatkozásban vannak. Semmi sem 
jelenik meg nála objektíven, a maga eredeti való¬ 
ságában, minden csak úgy, a hogy ő reá hatott, 
a hogy az ő lelkében ^isszhangzik. Egy elmúlt 
szerelem keserű utóize, vágyakozás új szerelemre, 
általában a szerelemre, az örök, teljesíthetetlen 
epekedés az élet teljességének a szerelemben való 
kielégülésére, -— egy új szerelem epizódja, mely¬ 
ben a költő szüntelen vergődése, ha nem hallgat 
is el, de megenyhül egy perczre. — viaskodások 
azokkal az állapotokkal, melyek körülveszik. — 

VASÁRNAPI KIRÁNDUIiÁS. - Pólya Tibor nyx». 
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ezek új verseinek tárgyai s ezek adják meg a költő 
lelki történetének állomásait, mindazt, a mi rá 
nézve, belsőleg, fontos volt az életben. Mert ebben 
is igazi, született lírikus, hogy mondani valója 
mindig a legszorosabb kapcsolatban van önmagá¬ 
val és életével, a vers épen olyan élet-funkcziója 
neki, mint a lélekzés vagy az álom s emberek, 
dolgok, események csak azoknak a hangoknak 
szempontjából jönnek tekintetbe, a melyeket lelke 
sokhúrú hangszeréből kicsalnak. Ezért hat minden 
könyve olyan egységesen, mintha nem is külön¬ 
böző alkalmakkor született, különböző hangulatból 
keletkezett versek gyűjteménye volna, hanem egysé¬ 
ges kompoziczió. S ezért érvényesülnek versei job¬ 
ban együtt, kötetben, mint egyenkint: egymást tá¬ 
mogatják, egyik jelentőséget és súlyt kap a má¬ 
siktól s olyan versek, melyek külön olvasva kevésbbé 
hatásosaknak tűntek fel, mintegy erőre kapnak az 
együttesben, mint a hogy ha a csoportosan repülő 
madarak közt akad egy-egy fáradtabb, az is len¬ 
dületet és erőt kap a többinek lendületéből. 

Boccaccio Fiammettája. Az olasz irodalmi re-
naissance egyik legnagyobb alakját, a modern 
elbeszélő próza megteremtőjét eddig csak Deka-
meronjáról ismerték nálunk, regényeit, egyéb mű¬ 
veit nem ismerte a magyar olvasó, nem is igen 
tudott róluk Most, születésének hatszázadik évfor¬ 
dulója alkalmából azzal áldoz emlékének az Olcsó 
Könyvtár, hogy kiadja egyik a Dekameronnal ér¬ 
tékre csaknem egyenrangú művét, legnevezetesebb 
regényét, a Fiammettá-t. Irodalomtörténeti szem¬ 
pontból nézve ez a regény a legfontosabb forduló¬ 
pontok egyikét jelenti: ez az első modern érte¬ 
lemben vett regény, megindítója egy olyan fejlő¬ 
désnek, a mely idővel átalakította a modern iro¬ 
dalmi termelés egész képét. Ezt a fontosságát le¬ 
számítva is érdekességre vetekedhetik akárhány 
modern regénynyel, pompás és valószerű rajzát 
adja- egy hűtlenül elhagyott, féltékenységtől gyötört 
nő lelki szenvedéseinek s tele van az egykorú tár¬ 
sadalmi életet szemléletesen megrajzoló jelenetek¬ 
kel. A psychologiai regény az első példájával mind¬ 
járt oly tökéletességgel jut be az irodalomba, a 
melyre később is csak a legnagyobb regényírók tud¬ 
tak eljutni. A könyvet az olasz irodalom egyik 
kiváló magyar ismerője, í.k Ptipp József fordította 
magyara és rövid, tömör előszót is irt hozzá. 

Az irodalom szó története. Az irodalom szó 
mindenesetre a legfontosabbak és legtöbbet hasz¬ 
náltak egyike a nyelvújítás képezte új szavak kö¬ 
zött s megvan az a szerencséje is, hogy az ortho-
logusok is megkegyelmeznek neki, mert szabály-

• 

Magyar irók elete P>- munkái. A M. T. Akadé 
mia megbízásából irta Xzínnyei József XTV. kötet 
11. füzet. Budapest, Hornyánszky Viktor. Egy-egy 

zet: ára l korona. 

ett, képzők, összetételek útján égés, kis c a ládot 
laóított - ezt a történetét irta meg Somfai Ja 

nos' aprólékos gondossággal s a nyelvtudósnak 
szeretetével a szók iránt. 

Magyar Írók élete és munkái Szinnyei 30-
zsef^Tgy életrajzi művéből mely most mái : erősen 
közeledik befejezéséhez, most új füze jelent meg 
mely a WMmann és Zbaray nevek közé eső 
iró életrajzát és műveinek jegyzékét foglalja ma-

•gában, köztük számos nevezetes, nagy szerepet 
játszott Íróét Ezzel most már a 129. füzet, a XIV 
kötet 11. füzete készült el a nagy műből s 29,24 
iró életrajza és munkáinak jegy- zeke van b 
felsorolva. 

A «J6 Pajtást, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyenneklapja, június 22-iki számába 
Ábrányi Emil irt verset, Lörinczy György elbe¬ 
szélést, Sebők Zsigmond és Rákosi Viktor foly¬ 
tatják ifjúsági regényeiket, Endrödi Béla saját 
rajzával élénkíti kedves versét, Csajthay Ferenczne 
mesét mond, Manno Miltiadesz ügyes képet raj¬ 
zolt. Megkezdődik az Almanachban föltett kérdé¬ 
sekre adott pályanyertes válaszok közlése is. Zsiga 
bácsi mókája, a rejtvények, szerkesztői üzenetek 
egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A »Jó Paj-
lás»-t a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára 
negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, 
egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. 
(IV. kér. Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
A magunk szerelme. Versek, irta Ady Endre. 

Budapest, a Nyugat kiadása : ára 3 korona 60 fill. 
Fiammettn. Irta Boccaccio. Olaszból fordította 

Cs. Papp József. Budapest, Franklin-Társulat. 
(Olcsó Könyvtár 1693—1698 sz.) : ára l korona 
20 fillér. 

Az irodalom szitjeörlénck'. Irta,, íkimfai János.-
Budapest, a Magyar Nyelvőr kiadása : ára l korona. 

füzet: ára _ 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : OBEBHOFÍEH 

IGNÁCZ, 88 éves korában Dunaszerdahelyen. — KO¬ 
VÁCS JÁNOS nyűg. honvédszázados, 82 éves korában 
Tatán. — SEYDL IMRE nyűg. honvéd-főhadbiztos, 
a Ferencz József-rend lovagja, 78 éves korában 
Budapesten. - - BAY BARNABÁS megyei törvényha¬ 
tósági bizottsági tag, heőbábai birtokán, 73 éves 
korában. — SBREGHY LÁSZLÓ mohácsi római katho-
likus iskolai tanító. — ZVAEINUI JÁNOS, a szarvasi 
evangélikus egyház igazgató lelkésze Szarvason. — 
PZEKTMIKLÓSSY KÁLMÁN árvaszéki elnökhelyettes, Mis-
kolczon, 57 éves korában. — Tusnádi BBTEGH LAJOS, 
a fiumei kormányzóság és tengerészeti hatóság állat¬ 
egészségügyi főfelügyelője Kisszent-imrén, 40 éves 
korában. - - Dr. BALASSA KÁROLY ügyvéd, 48 éves 
korában Budapesten. - CSÁNKY VIKTOB kir. tan. 
hajdú- vármegye tanfelügyelője 56 éves korában 
Földesen. 

Nagyrákói és kelemenfalvi EAKOVSZKY GUSZTÁVNÉ, 
szül. réti Eéthy Julianna 85 éves korában Pilis¬ 
szántón. — Özv. NAGY ISTVÁNNÉ, szül. Klukoyits 
Emília Székesfehérvárott, 81 éves korában. — Özv. 
WOHLMANN KÁBOLYNÉ, 72 éves korában Komárom¬ 
ban — Özv. STEINITZEH JÓZSEENÉ, szül. May Pauin, 
68 éves korában Budapesten. — SPRINGHOLZ AMÁLIA 
nyűg. óvónő, 61 éveskorában Budapesten. — BELLA 
ANDOBNÉ, szül. bojeni Moser Carlotta, 56 éves korá¬ 
ban Budapesten. — UNGEH ÖDÖNNÉ, szül. Hűbner 
Henriette, 36 éves korában Bécsben. — NAGY EMMA 
Nagyszőlősön. 

EGYVELEG. 
* Pilóták sorsa. A repülőgépek vezetőinek, a 

pilótáknak nem olyan nagyszerű a dolguk, mint 
az ember gondolná. Az aeroplán óriási gyorsaság¬ 
gal, óránkint néha 100 kilométer sebességgel szá-
gult a levegőben, a mi épen annyi, mintha hasonló 
sebességű szél fújna az emberrel szemközt Az 
aeroplán vezetése tehát ugyancsak próbára teszi a 
szervezetet A tapasztalás azt mutatja, hogy azok 
a pilóták, a kik eleintén fényes eredményeket ér¬ 
tek el, később már hanyatlottak és végül nem bírták 

Vegyen 
Selymei 

Kérjen mintákat U»»l és nyári uldonsáflnkMI 
ruhákra M blúzokra: Volle, Foulard. MMttllM, 
Crm dt Chint. Eollinnt. Mouixllni 110 cm 
uélM méterenkén K i.ao-tól mttennkint., 
fekete, fehér, egyninU <• mintaiott, T»l»-
mint Hlmutt bluiol éi uKák batisst-, gyapjú-, 
váizouból ét •elvemből. 

Ctakii garantált iiolid i*l7«maiOT»Uk*t 
l adunk •! közvetlen magánosoknak Mf *i 
n hálhoi izillitT*. (Dupla lerélportu). 

Schweizer&Co., Luzern u 23 
S»ly«m«6vet-kivitel. (Srajoi) Kir. mlv. nallitók 

1866 

HECKEHiST 
E GUSZTÁV E 
ZOH60BATEBMEI 
Bpest, csakis GiMlIa-tér 2. 

TcUfrau 

IBACH-ZOHGORÁK 
egyedüli képviselete. 

IBACH-Bongorát játszanak és ajánlanak : 
BaoktaB, Dohrányi, PoÉuol, Alica Ripper, Saaer, Sfefamay stb. 

Kotorok, sajtolok l 
homok- és kavicsmoaógépek, betonür-

I tömb- és falazótcglagyártó - gépek, tetö-
caerépgyáitó^répek, fonnák: lépcsőfo¬ 
kok, csövek, oszlopok stb. gyártására. — 

Asbestpalagyárak 
grépies berendezései 
L.C.M. ásványfestékek 

Dr. Gáspár y & Co. ée'péyáraMarkranstadl, Leipzi^ mellett 
Kérjük 
gyárunkat 
•MglttogHiri 

Steckenpferd 
lilíomtejszappan 

BEKOBIANN k OO. grArtmanya TETSCHEN a. E. 
elérhetetlen hatása Bzeplők eltávolítására és neiku 
lözhetetlen szer aroz- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerfilevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬ 
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintngy páratlan hatású női kézápolásra 
a Bergmann tManerat liliomkrémje, mely tubusukban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Bvár á> Müzlit: ' 8yár <a fSüzlet: 

fővároi eliö és 
Telefon iJdzsef 2-37 

nU«-nto««a7.IV-EsWi-úte. V.. 
- • l*. V., Hanninczad-u. 4. VI., 

gyárf inté«ete. 

89. TI., . 
16. vin., 

Manó 
SAVANYUVIZ. 

Q/erravalhh 
;ina bora vassal 

IIjUienikus kiállítás 1906. Legmagasabban ki¬ 
tűnt Krősitőszer gyengélkedők, vérszegények 
és lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-

erősítő és vérjavlto szer. 
Kitűnő iz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

J. Serravalto 
Vásárolható a 

és. és kir. 
, üdv. szállító 

K 2.' 

Trieste-Bareok 
féUiterei üvegekbe^ iteres üvécékben E 4.80. 

Hutter és Schrantz r,-t. 
szitaárú- és nemezposztógyárak magyarországi telepe 
Budapest, X . kér., Gyömröi-út 8 0 15. szám. 
Ajánlja kész állapotban, tehát utólagosan tüzHo 
zassal ellátott tóbbszöT csavart gepBodronyfo 

N, ( 
mint tartósság tekintetében páratlan gyártmányt! (Nem tevea-
2Í2? ^ssze m á s faJ»a fonatokkal, melyek Jnind W" 

ges horganyozott drótból készülnek.) Tüskés huza>° 
A™8 h uf,a l°k . kettöshegyű szegek stb. igen jutányos árban. 
Árjegyzék és minták ingyen ésljérm. Továbbá gyártatnál' 

legegyszerűbbtől a l 
mellett Költségve' 

bivitpliff elönyar*» 
.T/.catux, KIVIICIIK, • • y 
és tervezetek ilijtalanuL p 

J5. szín. 1913. 60. ÍTTOI.TAM. ÚJSÁG. 501 
többé a repülés fáradalmait. A számtalan baleset 
és halálos zuhanás oka legfőkóp az, hogy a repü¬ 
lés rendkívül kimerítő és a pilóták a kritikus pil¬ 
lanatokban már nem rendelkeznek a szükséges 
energiával, a melyet mesterségük nagyon igénybe 
vesz és végül föl is emészt. A régi pilóták: Blé-
riot, Paulhan, Farman stb. már abba is hagyták 
a repülést, mert ez nagyon megviselte őket. Min¬ 
dig újabb és újabb pilóta-generáczió jön, csupa 
fiatal, edzett, jó tüdejű emberekből, de valameny-
nyien kénytelenek egy-két év múlva visszavonulni 
a mesterségüktől, mert tovább nem igen bírják. 
Az aviatika pedig még csak gyermekkorát éli: 
örülünk, hogy egyáltalán tudunk repülni és nem 
tudunk olyan szerkezetet, a mely az aeroplánon 
való repülés fáradságát elviselhetőbbé tudná tenni. 

* A posták közül legtöbb hasznot hajt az angol 
posta, a mely ma már 131 millió korona évi jöve¬ 
delmet hoz. Anglia után következnek : Oroszország 
110 millió, Németország 85 millió, Francziaország 
70 millió, Észak-Amerika 56 millió korona és 
Magyarország 18 millió korona postajövedelemmel. 

* Sodenstern pensió. Berlin, W. Tauenzien-
strasse 6. Gyönyörű, egészséges fekvés. Kitűnő 
konyha. Eendkívül olcsó árak. 

Batlen gyógyfürdő Wien mellett. Európa 
kénesforráBai között Baden Wien mellett az első helyet 
foglalja el és óriási fellendülé'sé'hez a főváros közvetlen 
közelsége nagyban hozzájárult. A pompás park, a vá¬ 
rost körülövező gyönyörű ültetvényekkel ellátott 
Kálvária-hegy, az órákig tartó sétány a kedves Hele-
nen-völgy ben, valamint a kitűnő lakásviszonyok első¬ 
rangú penziók- és szállodákban, elsősorban a fürdők¬ 
kel közvetlen összeköttetésben levő «Herzoghof» vá¬ 
rosi fürdőszálloda, melyek mind legnagyobb kényel¬ 
met párosulva a legnagyobb komforttal nyajtják, igen 
kellemes tartózkodásért szavatolnak. 30,OUO fürdő¬ 
vendég, több százezer turista látogat el minden idény¬ 
ben ebbe, a mintaszerű tisztasága által híres világ¬ 
fürdőbe, melynek gyógyforrásai már századok óta a 
rheuma minden formájánál, bénulás, a légző- és 
emésztőszervek hurutjainál stb. nagyszerűen beváltak. 
Gyógyulást talált e forrásoknál, kit betegség egykor 
ágyahoz lánczolt. A városi gyógyházban hideg- és 
melegvizprocedurákon kivül inhaláló-kurákat is vesz¬ 
nek porhanyós kénvizzel, rádiumkészitménynyel stb., 
mig a különféle szanatóriumokban (pl. Gutenbrunn 
gyógyhelyen fürdő- és fizikai kombinácziókkal (me-
chanotherapia és villamosság) a legreménytelenebb 
esetekben is fényes eredményt értek el. Különösen 
hangsúlyozandó, hogy Baden Wien mellett észak és 
nyugat ellen erdős hegyekkel van védve, tehát enyhe 
éghajlattal bír és ezért a legtöbb gyógyhely egész 
télen át is nyitva'van. Az egész évi idény nyugalomra-
vágyódóra nézve áldás, mert állandó színház, konczert, 

tgetőverseny stb. által szórakozásról eléggé gondos¬ 
kodva van. Már a fürdőigazgatóság által kiadott 
prospektus is eléggé tájékoztat a szép és festői kör¬ 
nyékről mint Weilburg, a Doblhofpark, Rauhenstein 
romjai és Eanheneok stb. 

Figye lmez te t é s . A Kriegner gyógyszertár ké¬ 
szítményei : Akácia-arozkrém, Akácia-szappan, Akacia-
pnder — világhírű szépitőszerek — továbbá a Tokaji 
Ohma Vasbor csak akkor valódi, ha minden tégelyen 
dobozon illetve üvegen a Kriegner név előfordul. Ezen 
elismert kitűnő készítmények kaphatók az összes 
gyógyszertárakban és az egyedüli készítőnél, Kriegner 
Sjógyszettár, Budapest, Kálvin-tér. Postai szétküldés 
naponta kétszer. 

SAKKJÁTÉK. 
2854. számú feladvány Traxler Zárolytól. Prága. 

SÖTÉT. 

a b o d e l g h 

újlak). — A • thmaföldvári Egyenlötégi kórt (Dimafőldvár). 
Bárója Mihály (Biharudvari). — Osolnoki Irtván (Hajdú-
hadháza). — A tLeibieti Gazdatdgi Kaiiinói fLeibiei). — 
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCtengeri 
Kantát (Cienger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
KezBŐ (Temetrékái). — Budai Sakkotó Tártatag (Budapett). — 
Patkó Imre (Talpai). 

Szerkesztői üzenetek. 
Az én zsoltáraimból Ady /sül taros hangú verseit 

visszhangozza egy-egy részletük, de nincs bennük 
meggyőző és magával ragadó erő. 

Mert hát csak a czigány tudta. Mondvacsinált, im'í-
népiességü dalszöveg, a uiilyon még nemrég halom-
Bzomra termett, de azóta szerencsére kezd már ki¬ 
pusztulni. 

Lemondás. Emlékezés Rákóczira. Az első csupa 
banalitásokat mond, minden eredetiséi; nélkül, a má¬ 
sik roppant el van nyújtva s mégis •alie mond valamit. 
Egyik vers sem olyan, hogy bárki iskolavégzett, vers-
olvasó ember némi gyakorlat után meg ne írhatná. 

Hunfalvy Pál emlékünnepén. Tiszteletreméltó lel¬ 
kesedés ; a nemes emlékű tudós iránti őszinte szere¬ 
tet szól a versből, de mi ilyen alkalmi verseket csak 
kivételesen, nagy országos alkalmakkor közlünk, vagy 
ha szerzőjük költészetünk valamely kitűnősége. 

KÉPTALÁNY. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

2851. számú feladvány megfejtése Dániel W.-töl. 
Világot. Sötét. Világos, a. Sülét. 

1. Tf8—g8 . . . Kd5—c4 1. Vh3.f3 
2. Fb7—aG f stb. 2..Ho6-a5 t stb. 

b. c. 
1. . . . — — Ffl—b5 1. _ . . Bolxc2 
2. c2—c* f atb. 2. Hc6xe7 f stb. 

Helyesen fejtették megi Merényi Lajos. — Geiat 
József és Stark Vilmos. — A ifb.iapott Sakk-kört. — 
A tBudapeití 111. kér. Sakk-kört. — Ludányi Antal. — 
Wysehogrod PiL — Beér Mór. — Gottléb István (Budapett) 
Németh Péter (Otongor). — Kintzig Bobért (Fokért). — 
Müllei Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬ 
vár). — Szabó János (Bakony-Steitílászló). — A •Qyöri 
Sakk-kört. — Székely Jenő. — Mészey József (OySr). -
A' tZtorói Tártaikon. '— A iKaloaai Kaíhólikui Kört. — 
Veöreös Miklós (Zircz). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodtáe-

A i Vasárnapi Újság* 20-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Minden embertelen tettnek 
elérkezik bosszuló órája. 

Felelős szerkesztő: Hoitey Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Varmegye-n. II. 

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

A csecsemők időelőtli mesterséges táplálása veszélyes. 
A természetes kielégítő és nem fárasztó táplálást lehetővé teszi a 

^% l . f f Jótékony hatással van a tej mennyisé-
. . V j 3 l 6 C I O l 8ére és min'ségére. A tej gyarapodás 

'" ' 33-50%. A csecsemők rendszeresen 
snlyban gy»r«podnak és kitűnően fejlődnek. Kellemes Izi'i, minden 
folyadékban könnyen oldódó szer, l tégely ÍO rapra elegendő. Ara 
3 K. FűJerakat Fragner B. gyógypzert&rában, Prág III. Nernda-otcza 
sarok. Lerakat Magyarország részére Török József gyógyszertára 
Budapest.' Eirály-utcza. Ahol nem kapható, a széi küldés pos¬ 
tán a pénz előzetes beküldése ntan történik. Egy tégely 3'20, 
2 tégely 6'7l, 3 tégely 9'72 és 4 tégely 12'— korona béimentre. 

A leányok előszeretettel „BBíSOf l " 
sarkot viselnek ezipöjükön! 

Ctípészétől ?ara7°íi BERSON-gnmmisarkot 
Bw»onmüvek, Budapest, VII. 

kérje arany-
dobozban ! 

Női 
__ A Pozsonyi Kereskedelmi é l Iparkamara-
t ' • tói fentartott nyilvános, három évfolyamú 

FELSŐ KEBESKEDELMI ISKOLA 
POZSONYBAN. 

Érettségi wizsailat. Állásközvetítés. Internátui. 
Értesítőt kívánatra küld u Igazgatóság 

kiváló bor- és 
litkmmos 

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

Kapható asványvlzkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

CPUIII TCC ÁPnQT Sitajre-Lipoczi Salvatorforrás-vállaJat, 
OU1ULI t O MUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Telefon 
Í52-69 "SZÉCHENYI" Telefon 

152-69 
FIÚNEVELŐ ÉS TANINTÉZET, 

bennlakó és bejáré tanulók számára. 
BUDAPEST, V., SZEMELYNÖK-CTCZA 7.1. emelet. 

nflöEIRfltsRICHELIEU "^ 
KÉZinUNKfW UGOLCSÓBBflN 2 ^ 

VII.HIRflLY UKf l I I 
it&Y^Ét 

"»GYEH . 

ha a világhírű Vukováii Goldstern-
arczkenőcsöt és szappant használja. 

Ara egy-egy korona. ————— 
Készíti Kirobbanni gyógyszertára, O-Vnkovár 9. 

Budapesti főraktár: Török-féle gyógyszertár, Király-u. ÍZ 

Modern művészi 
laKbcrcndezéscK 

u. m. háló-,ebédlő-, úri szalon berendezések 
* legegyszerűbb kiviteltől a Icgfinomabbig 

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

RidikOl finom bőráru 
líiZSEF c s- *• U r - n d T - szállító börárn-H/flJM íyartónál,Bp«st. Bakóo»i-út 11. 

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

A monarchia legnagyobb kocsiraltára. Árjegyzék ingyen. 
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A Magyar Királyi Államvasutak nyári menetrendje-
Délelőtt || Délután A voiiatoklrkézése Budapest keleti p.-u.-ra. 

Érvényes 1913 május hó 1-töl. A vonalok indulása Budapest keleti p.-u.-ról. 
í:rvf.iivps 1SM3 máius Uó 1-től. 

A voiiatoklrkézése Budapest keleti p.-u.-ra. 
Érvényes 1913 május hó 1-töl. 
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Valódi örünni szövetek 
az 1913. évi tavaszi és nyári idényre. 

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

Egy szelvény 
3.10 m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(Ubál, nadrág, is mellény) 

elegendő, csak 
trr izelvdnyt Ickctc izilonrnbahoz 2 0 — K-írt, 
Itloltóizövtttt, íurístalódent, iclytmkiingimt, női koiztftm 
óéveteket itb. gyári árakon kflld, mint megbízható é l 

izolid cél mindenütt ismert poiztógyárl raktár. 

Siegel-Imhof Brünn 
Hinták Ingyen é l hérm*ntve. 

Az tlínyflk « melyeket l nuránverfi élret, bi izSvct-
BÍkiéclcttt közvetlen Slegel-Imhof cégnél, • fyárl 
ilicon rendeli meg, igen jelentékenyek. Szabott, \*f 
olcióbb árak. Óriási válmiiték. MlntihB, Berciméi 

, *ég i ItgklKbb randcléntl li, Mjctn Iriit 
irúbua. 

.Bittner8 

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

fájdalomcsillapító 
kádfürdőkhöz és 
orvosokáltalgyer-
mestk és felni't-
tek rés zére ma • 
több mint 20 év 

óta ajánltatik. Egy fürdőhöz 
80 ült 24 fürdő 15 korona. 
Főraktár: Július Bittner 
gyógyszerész nél ,cs. és kir. üdv. 
szállító ReicheiiRii.N. «_»st. 
Bérjen kifejtzitten Bittner 
készítményét Rcichrnauból 
(N.-Ost.) mert sok utánzat van. 
Kapható: Török József 
gyógyszertárában Budapest . 

Aliondó hiíllitás 
nngteklnthetó, minden Tételkötelezettség nélkül 

OIRTORIH ÉS TÍRSA Epést, 
VIII., k.rttl.t, Baross-nto«a L ••«un. 

Árjegyzék ingjtm i i bérmentr*. 

A N V Á b C l Ővjátok gyermekeiteket hátgerfncz-
I M r \ ! (öj elgörbUléstól. @) 

Nincsen többé elgörbült test! 
Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok által 
ajánlott ortopéű-támasztó fűzőimet használja. Mesésen 
könnyű és hygienikus! Ferdén növésre hajló iskolás 
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és óvóeszköze. 

Fazőhasznalat előtt Füzöhasználat után. 
ütik, gummiharlinyak, mellfúzők mérték szerint kéuittetnek. 

Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás. 
? " ' ' * " " ' l Kifogástalan technikai kivitel jótállás melletti 

• P l fTiri*'l>>>">1""1 á r i e»> ! : é k e t Ingyen és bérmentve küld: 
? t * - t T l J . testegyenesitő gépek gyára 

IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17/K. sz-
1878. Telefon 13—76. 

Égésföld 
a különbség 

a valódi angol 

100 gyertyafény erős, óránkénti Tilágittark 3—5 fil¬ 
lérbe kerül.ninoa kanócza, bárhova Vihető* s •amnti 
kórnlménv«k kö.ött fel nem robbanhat. 

O'Sulliván 
és minden más gummisarok kö¬ 
zött! Csak egy finom és tartós 
gummisarok létezik és ez az: 

O'Sulliván 's* * -K Fölei-akat: Minden, czipésznél kapható ! 

ULLMANN EMIL-nél VI., Hajós-utcza 36. sz. 

A világhírű „ 
Magyar szabad. 

3011. sz. 

Nappal ang-ol sofa, éjjel kényslmes, rngranyos matracos Ágy. 
Minden háztartásban elegáns t is kanapé gyanánt szolgál, egy könnyű kézmozdulattal a legtökéletesebb ruganyos matraczos l 
változtatható át, ennélfogva minden családnál kedvelt, sőt nélkülözhetetlen. Kapható minden kivitelben. Szétknldés a világ min¬ 
den részébe SCHÖBERL RÓBERT udvari szállító, ős. és kir. szab. gyára által, Budapesten, IV., Haris-
bazár 4. — Árjegyzék kívánatra. S V Óvom a t. közönséget Schöberl ágyam értéktelen utánzataitól. 

A XEIEGHTEE-félo 

„flKflCIA-KRÉff 
2 — 3 nap alatt minden arcot fehérré simává 

» üdévé varázsol. Eltávoát szeplöt, májfoltot 
mitteszert, pattanást, ráncokat stb. Ara 2 kor. l 

A KRIEGNBR-te e 

SZAPPAN: kellemes illatú, tartós és üdítő hatású. Ára l kor j 

„ 

A KBIEONEE-féla 

AKÁCIA-PUDER 
megvéd a nap és szél befolyása 

ellen. Ara Ikor KBIEGNEK 
Kálvin-tér. 

£RflflMOFON 

és grammotonlemez 
óriási választékban. 

Készpénzfizetés ellenében 
gynri áron és mintegy 15% 
arfeíemeléssel csekély havi 

részletfizetésre!!. 
Eredeti "Angyal" védjegyű 

grijtnimofonok lerakata. 

ELEK és TÁRSA r - t . 
BUDAPEST. 

I rodák 7., Bálvány-n. 18. 
Üzlet VI., Andrássy-ut 1. 
Legújabb kimerítő grammofon és 
lemezárjegyzék ingyen és berm. 

Rendelésnél kérjük a 
lapunkra hivatkozni 

Sárga János 
*r és királyi udvari szállító 

•ks.eré. , i . m*ötv»« 
(lapest, IV., KiéYÓ-tér 5. éa 
m , MátYás MrálY-tér 13. 

s 

Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra, ezűstnemú 
és iparművészeti tárgyak 

beszerzési forrása. 
Készpénz és angol rendsz. 

részletfizetésre is. 
Vidékre választékot k ü l d ! 

Árjegyzék ingyen. 

Legdivatosabb 
karpereci árával. 

!•, karátos arany 90 K. 
14 , i bórszijjal_ 28 • 
Ezüst bőrszíjjal 16 • 
Aciél • " • 

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

Külön osztály 

téglagyári gépek. 
G Y Á R T : falitégla és cserépsajtótat, téglagjrártó és agyagmegmnn-
_ _ _ ^ _ _ _ i . káló gépeket legnjabb és legjobban bevált szerkezetekben. 

Elvállalja anyagvizs¬ 
gálatok kivitelét él 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek és költséRvet*. 
sek díjtalanul. 
EXSÖRANGÜ 
REFERENCZIAK. 
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H dobhártya 
nagyothallás, 

víbráczíós masszázsa 
fülzugás és fülfájás 

minden neme ellen, neves tudósok kutatásai alapján 
szakkörökben már régóta kitűnő cs hathatós gyógy¬ 
módnak van elismerve. Kézzel természetesen lehe¬ 
tetlen a dobhártyához masszázs által eredményesen 
hozzáférni, ennélfogva a technika és a mechanika 
műszereire vagyunk utalva. A fül belsejének masszí¬ 
rozására alkalmas egyszerű, tehát nem túlságosan 
költséges, szolid, czélszerü vibrátor -feltalálásának 
problémája megoldást nyert, még pedig a duderstadti 
Loe%t Emil czég «Audito» nevű műszerével: Ezzel 
mindkét-fül egyszerre, vagy esetleg csak egyik fül 
is kezelhető, egyszerű fogás által a kívánt legkisebb 
vibrácziós erősségre beállítható, de erősebb beállí¬ 
tásnál ismét erősebben hat. Mellékkészülékek, vagy 
dupía műszerek különböző használati czélokra nem 
szükségesek. 

Sokan azt hiszik, hogy reménytelenül kell szen-

vedniök, mert a fülkezelés modern, tudományos ha¬ 
ladásáról sejtelmök sincsen. Kötelessége tehát min¬ 
denkinek, a legújabb vívmányokkal és hathatós ke¬ 
zelési módszerekkel megismerkedni, melyek lehetővé 
teszik a bajjal, idült esetekben is megküzdeni. A pa¬ 
ciensek számos elismerő levele tanúskodik a bá¬ 
mulatra méltó eredményről, mely „ezen készülék 
kezelése által éretett el és a tekintélyek ajánlása 
melletHigyelemre méltó biztosítékot nyújt az «Audito» 
kiváló működéséről. 

A törv. bej. czég Emil Loest, Spezial-Institut, 
Duderstadt 14. Harz (Németorsz.), nagyothallók¬ 
nak kívánatra útbaigazításokkal és kezelési utasítá¬ 
sokkal ellátott kimerítő könyvecskét küld. Önnek 
csak az «Audito»-ra (német szab.) vonatkozó köny¬ 
vecskét kell kérnie s azt azonnal teljesen költség¬ 
mentesen megkapja. 

Rozsnyay vasas china bora 
igen hatásos vérszegény¬ 
ség, sápkór, neurasthenia 
eseteiben. Egy Vt literes 
üveg ára 3.50 korona. 

A Bozsnyay-íéle 
vasas china bor 
egyike a legelterjedtebb 
és leghatásosabb gyógy-
boroknak. A külföldi ké¬ 
szítményeket felülmúlja. 
Vérszegényeknek külö¬ 
nösen ajánlható. Kap¬ 
ható -minden gyógyszer¬ 
tárban és a készítőnél: 
Rozsnyay Mátyás gyógy¬ 
szertárában Aradon, Sza¬ 
badság-tér. 

•g-
bajok, a sápkór, a női 
arczot eléktelenitő pat¬ 
tanások s a női nemi 
szervek folyással kom¬ 
binált hurulos megbe¬ 
tegedéseinek kezelésé¬ 
nél csekély értékű ide¬ 
gen vizekre voltunk 
utalva, addig ujabban a 

aradi-

YÍlben vastartalommal 
oly kincsünk van, mely 
minden eddigi arsen-
savas víznél i Roncegno 
Le vj co f hatásosa bb, és 

könnyebben emészthető s" manapság már, minthogy leg¬ 
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztok 
egész serege dicséri hatásait, hazánkban .csaknem kizá¬ 
rólagos keresetnek örvend. -— Egy'postaláda (7 palaczk) 
paradi ársen vastartalmú gyógyvizet Mafjyarorsz. összes 

' [állomásaira 6 K SÓ f.-ért bérm. szalut a főraktár postaáll 

ÉDESKUTY L. cs. és kir. üdv, szál¬ 
lító BUDAPESTEN, 

Kapható minden gyógy tárban és megbízható füezerkereskedésben. 

BADEN 
WIEN MELLETT. 

PENSION MELANIE 
líi^-'ticii nTeghágyöfibitva 

KlökHő családi otthon, legszebb fok-
vr.s,. ;i IVihcrc/cyi villák közelében, 

Ki-ri. — Villamos, 
•vasúti megállóhely. — Helyközi telefon 
240. ,— Kgész éveii át nyitva. — Tulaj¬ 
donos : Melly Mayer von Maybách. 
Prospektust küldi HlockiierJ. hirdetője, 
Htidapest,- IV., Senimehveisjutcza 4.-sz. 

L N ^ ^ evőkészletek, kávé-, tea- és m mokka, továbbá likőr-, sör-
és borkészletek, szivargrar-
nitnrák stb. nagy választékban 
Megrendelhetők legolcsóbban, 
ügy készpénzért' mint 20 havi 

részletfizetésre 

Elek és Társa rt, 
• IRODÁK: V., Bálvány-u. 18. 
, ÜZLET: VI., Andrássy-utl! 

Legújabb kimerítő nagy ké¬ 
pes árjegyzék ingyen és bér¬ 
mentve. — Kívánatra a posta¬ 
költség viselése ellenében 
megtekintésre is szállitun k 

NUTH KAROLY 
O«. ts klr. fensége 
József főh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, VII. kér., Garay-ntcza 10. 
Központi TÍZ-, lég- és gőzfűtések, légszesz és Tiimeték«k. csitorníiisok, 
szellőztetések, szivattyúk, vizerömnvi emelőgépek stb. - - Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. BADEN Wien mellett, Nagyfokú radioaktivitás. 

• 1912-ben 31,567 fürdővendég. 

Kiváló gyógyerejii kénesfowágok csúz, 
köszvény, ischias, izzadmányok, bénu¬ 
lás, neuralgia, görvélykór, bőrbajok, fém-
mérgezés ellen. „Herzoghof" városi 
fürdőszálloda. Elsőrangú ház. Inter-
urban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬ 
den szobában. Továbbá elsőrangú 
szállók, penziók, vendéglők, ét¬ 
termek. Fürdőidény egész éven át. 
Prospektus kívánatra ingyen küldetik. 
Felvilágosítás és prospektus Bloohner 
J. hirdetőiroda • utján is. Budapest. 
IV. kerület, Semmelseis-utcza 4. szám. 

Ő R S Z É K 9y69yfurd6 
Erdélyben. 

Magaslati klimatikus gyógyhely 
9 fok Celsius hőfokú szénsavas lobogó 
fürdők, meleg Szénsavas láp fürdők. 
Hidegvizgyógyintézet, ivóbnra. 
Vasúti állomiis Maroshéviz. Automobil 
és gyorskocsijárat'. Posta, távirda és tele¬ 
fon. Olcsó árak, pensió-ren iszer. Fürdő-
idény június 15 tői szeptember 15-ig. 
"Prospektust dijtalannl küld az 
igazgatóság. Telefon 162-84. 
Budapest, VI., Teréz-körút 22. 

vasúti állomás; Igló. 
fekvéssel, fenyvesekkel 

/ i . . . 
Kitűnő konyha. 
Állandó fürdőorvos. 
•Árakr mérsékeltek. 
Tájékoztató leírást (pros¬ 
pektust) kívánatra küld 

Iglofüred gondnoksága. 

(Szepesmegye) 
(Automobiljárat.) Gyönyörű 
körülövezve, teljesén védett 

fekvési hely. KUfirendn viz-
gyógy'ftézet az összes fizikai 
gyógyító eljárásokra. Inha¬ 
látoraim, szénsavas fürdők, 
fekvőcsarnpk, hizlalókura stb. 
Szórakozásokról gondoskodva. 

6Y06YFÜBDO-SZANATÓR1ÜM Graz mellett 
Radlumos Qyógyforrások, Ivó- és fürdökurák. — Diétás gyógy¬ 
kezelések, hizó- ét soványitó-kurák. — Nap- ét légfUrdök, 
• Lahman kúrák, ét az összes természetes gyógymódok. — Gyo¬ 
mor- ét belbetegek, rheumások, köszvenyesek, légcsőhurutosok, 
Idegbetegek évszázadot gyógyhelye. — Egyéni gyógykezelés 
dr. KÜRT LINNERT kiváló szakorvos vezetésé mellett. — Mér¬ 
tékeit árak, katön felszámítások nélkül. — Magyar orvos, ma¬ 
gyar levelezés és prospektus. Sürgöny- és levélczim : TobelDad 
bel Graz. Megnyílott ápr. IS-én. Elíidényben külün kedvezmény. 

a Tátra lábánál,széltöl és portól védett klimatikus gyógy-
és nyaralóhely, vizgyogyinlézettel Poprád város köz¬ 
vetlen közelében. Innen a Dobsinai Jégbarlang legrövi¬ 
debb úton érhető el. Omnibus közlekfdés minden vonat¬ 
hoz. Java lva : Basedow-, neuraslhenia, vérszegénység, 
sápkór, idegesség, gyomor- és bélbajok stb. betegségeknél 
fürdőorvbs Dr. Payer Ervin sebész-műtő Budapestről. 

Állami hivatalnokok az elő- és utóidényben 
szobaárakból 50% engedményt élveznek. 
Étkezés naponta a penzióban: reggel 2, délben 4 és 
este 2 fogás 5 korona. — Kívánatra prospektust küld 

Tátra-Virág-völgry gondnoksága. 

,. II-fürdő, Felső-Ansztria, 
^. g J Elsörincu jodbromfördö. Kurópi 

É| l l legrégibb és leggyógyhatásos«bb 
• VÍ jóaforrása. Idény : május 1-lőlok-
• II tóberl-ig. Fehilágositástéspros-

M • • pektuw küld Direktion dér Lan-
desknranstalten liad-llall. 

Dr. Serstel szanatóriuma eg-ész éven át nyitva. 

TR A LÓ M N l CZ teíffÖ£S« Pa l óta-szál l ó 
Lóverseny, nemzetközi galamhISvészet, tennis és golf.-- Klimatikus győgyhely, modern szanatóriummal'az 
igazgátóságkezelésében. - Posta. - Telefon. - Automobilok - Prospektust ingyen küld az igazgatóság. -FÜRDŐ (kénforrásokkal) 

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

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

ITSY PÁL. Á S ^ BUDAPEST, JÚNIUS 29. 
Szerkesztőségi iroda' IV. Vármegye-ntoza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek: \ 

Egészévre _ _ 
Félévre _ _ _ 
Negyedévre _ — 

2O korona. 
1O korona. 

5 korona. 

A «Vi/dgfc»n/J[<i»-vaÍ| rtJM 
negyedévenltóít \kor<yflá$au Külföldi előfizetésekhez a postailag mep-

batár<>zott viteldíj is csatolandó. 

FERDINÁND BOLGÁR KIRÁLY RODOSTÓBAN, II. RÁKÓCZI FERENCZ EGYKORI HÁZA ELŐTT. (SiSvege <u 507, oldalon.) 


