ROZSNYAY PEPSIN BORA,

Tátra-Ganócz

Kellemes izü, kiváló jó hatású szer

gyógyfürdő

Szívbajok. Rheu matizmus. Koszvény. Vesebajok.
Női bajok. Neurasztéria.Gyomorbántalmak Angol¬
kór eseteiben.

FLÜPATAK

természetes szénsavdús for¬
rásával kitűnő gyógyhatású.

é t v á g y t a l a n s á g , ren¬
detlen emésztés és
g y o m o r g y e n g e s é g ellen.

ma GYÓGYFÜRDŐ. •
Nagy mennyiségit r á d i u m o t t a r t a l m a z ó víz.
Természetes szénsavas (nenheimi) fürdők.
Kiválóan jó eredménynyel használható a gyomor, vese,
holyag és a m é h h n r n t o s b á n t a l m a i n á l , m á j ég lépbaj oknál, köszvény és osnznál, a l t e s t i
p a n g á s o k n á l , v a l a m i n t b á r m e l y az idegesség
a l a p j á n fejlődő betegségeknél. A nagyhírű élőpa¬
t a k ! gyógyvizek orvosi javaslat szerinti ivása, összekötve
a megfelelő és itt feltalálható kisegítő gyógyeszkőzökkel (meleg
és hidegfiirdők, vizgyógyintézeti kezelés, másságé, svédtorna,
diStikus étrend) r e n d k í v ü l kedvelő e r e d m é n y t mu¬
t a t fel. Fürdő-idény: május 15-től szeptember 15-ig.
Vasúti állomás : Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos.
Az elő- és utóidényben (május 13-től június 15-ig és aug. 20-tól
izept. 15-it;) a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakások
50%-aI és ellátás is sokkal olcsóbb. Az é l ő p a t a k ! ásványvi«, mely a szénsavdus, égvényes vasas vizek között első he¬
lyet foglal el, mint gyógyeszköz, háznál is használható és
üdítő, kellemes i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nagy
kedveltségnek örvend. Itthon és a külföldön évenkint egy millió
ptlaczknál több kerül forgalomba. Szétküldés! 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 i n g y e n k ü l d az igazgatéság.

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

Étkezés közben véve, megóv
a gyomorterheléstől.
Egy üveg ára 3 k o r . 2O fill.

Állandó fürdőorvos Budapestről.
Prospektust és minden egyéb felvilágosítást
talanul azonnal küld.

Kapható:

minden
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díj¬

Fürdögondnokság, Gánóczfürdő.

gyógytárban
valamint

Rozsnyay Mátyás
Arad, Szabadság-tér 8.

Előkelő családi otthon, legszebb fek¬

vés, a főherczegi villák közelében,
BADEN vasúti
előkelő konyha. — Kert. — Villamos,
megállóhely. — Helyközi telefon

WIEN MELLETT. 240. — Egész éven át nyitva. — Tulaj¬
: Melly May ér von Maybach.
PENSION MELANIE donos
Prospektust küldi Blockner J. hirdetője,
1912-ben megnagyobbítva Budapest, IV., Semmelweis-utcza 4. sz.

36. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-uteza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

-fürdő. Felső-Ausztria.
Elsőmig" jodbromftmlö. Rurópa
legrégibb és leggyógybatásositib
jódforrása. Idény : május 1-tőloktólier l-ig. KflvüágositáslésprosDr. Gerstel

ZOBRÁNCZ

S

pekiustküld Direktionder Landesknranstalten Bad-Hall.

_

' GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyóben.

Ölanbersós. hideg1, kénes, BOB víz. Gyomor- és máj=
betegek magyar Karlsbadja.
=

.tóriuma egész éven át nyitva.

GYÓGYFÜRDŐ
(Szepesmegye)
vasúti állomás; Igló. (AutomQbiljárat) (Jyönyörü
fekvéssel, fenyvesekkel körülövezve,-rtKé
WtjéB«n
fekvésű hely. Elsőrendű vízKitűnő konyha.
gyógyintézet az összes fizikai
Állandó filrdőorvos.
gyógyító eljárásokra. InhaArak mérsékeltek.
latórium, szénsavas fürdők,
fekvőcsarnok, hizlalókura stb.
Tájékoztató leírást (pros¬
Szórakozásokról gondoskodva.
pektust) kívánatra küld
IgldfUred gondnoksága.

Ffirdöidény : május 15-től szeptember 15-ig. Előidény : május
IS-től jonius l-ig. Utóidény : szeptember 1-től szeptember 13-ig.
30 % árengedménynyel a lakásoknál.
Ez a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivógyögymód biztos
segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s alliasi pangásoknál, makacs
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, m áj bajoknál, epehomok és. epe¬
kövekre oldólag hat. Vértódulásoknáí. szédülések, hiidések, gutaütési
rohamoknál vérelvonólag, felszivólag hat, csúzos és köszvényes bántalmaknál e kór okozta erjedési termékekre, (Irakódásokra az izületek¬
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájasodás ellen, czukorbetegségeknél, vesebajosoknál ngy a czukor-, mint
a fehérjekiválést gyorsan és kedvezően befolyásólja.
Mint fürdő különféle izzadnia nyokat. daganatokat, izületi és csont¬
bántalmaikat, csontszút kedvezően oszlatja, liörvélykóros daganatok,
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, hashártya izzadmányok felszívódását elősegíti,, l legkülönfélébb, makacs idült bör.

Külföldi előfizetésekhez a postailag i
határozott viteldíj is csatolandó.

A kontinens legerősebb jód-brőm forrása nagy rádiúactivitással. Meglepő gvógyeredmények. Fürdő- megnyitás - május
hó 1-én. MelagfördőJs, Mdégvizgyógymód, izzasztókúrák,
szénasras^fürdők éa az összeg hidropathiai gyógymódok.
Modern újítások. Kényelmes, olcsó lakások, szanató¬
rium, szórakozások. Államhivatalnokok és katonatisztek¬
nek-elő- utóidényben 50 °/o engedmény. Csiziviz,háznál tör¬
ténő ivókarához rendelhető a forrásnál és Édeskuty L.
lerakatában, Budapesten. Prospektust szívesen küld a fürdőigazgatóság. Posta, távirda, telefon, vasnt-állomás helyben. —
I'ürdüorvosok: dr. Kallós Jenő, d r . Pazar László

.

Megrendelések és tudtkoiédások : tSzobráncz gyógyfürdő
igazgatósa gának Szobráncz gyógyfürdő » czimzendok. Poíta-

Előfizetési
feltételek:

BUDAPEST, SZEPTEMBER 7 .

Egészévre ~ — SO korona.
A «VitógJtróni*d.-val
Félévre _
1O korona. negyedévenként 1 koronával
Negyedévre
6 korona.
több.

C5IZFURDO

gyógyforrás

Vasnti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár,
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-Míhály, honnan ké¬
nyelmes bérkocsikon l és Vj óra alatt elérhető.
A TÍZ otthon is sikerrel használható. Ara : egy nagy láda 40 üveg¬
gel 20 kor., kis láda 20 üveggel i l kor. A víz a vasúton szállítási
kedvezményben részesül.

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

HOITSY PÁL.

GIT

— (Beregmegye.)

a gyomor, belek, hngybólyag t különösen a
légsősiervek hurutos bántalmainál igen j ó h a tá»u még akkor is, ha vérzések esete forog fenn.
Meg rendelhető: E D E S K U T T L . - n á l Budapesten
és a forrás keaelőségénél Munkácson.

és lávirda-állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa : Dr. Russay
Gábor LajOS.
A fürdő igazgatósága.

fiYÓeYFÜHDŐ-SZANATÓBIDM Graz mellett

TOffilBM

Rádiumot (jógyforráiok, Ivó- é« fürdíkurík. — Diétái gytfgyktnlések, klitf- ét loványltó-kuráli. — Nap- és légfflrdAk,
• Lihmin kurák* ét íz öttzet termélzetes gyógymiiclok. — Qyo•or- él béltetigik, rheumálok, köszvényesek, légctöhurutotok,
Kigbittgek ávtzáztdot gyógyhelye. — Egyéni gydgykezelét
dr. KÜRT LUKÉRT kiváló lukorvoi vezetése mellett — Bérték«lt árak, kOIDii feluámltáiok nélkül. — Higyír orvot, m«gytr I m i n é l ét proipektut. SUrgb'ny- ét levélozlm : Tobellmd
tol I r u . ••giyllott ápr. 15-én. ElSIdényben külOn kedvezmény.

VÁRASD-TŐ PLITZ

kénes gyógyforrás
(Horvát-ország).
Vasút, posta-, telefon- és távirda'
állomás. Cj gyógyszálloda vil¬
lanyvilágítással, hírneves radioactiv tartalmú kénes hőforrás
-T1 58 C°. — Ajánlva: köszvény,
csuz és ischiás stb.-nél. Ivókú¬

rák makacs torok-, gége-, mell-,
mnj-- gyomor- és bélbántalmaknál. — Elektromos másságé. —
Iszap-szénsavas és napfürdők. —
Egész éven át nyitva..— Modern
kényelem. — Új szállodák. —
Mesés környék.— Katonazene. —
Prospektus ingyen és bérmentve.

FÜBDŐOBVOS: DB. LOCHERTI.

PÁRAD

a Tátra lábanál,széltöl és portól védett klimatikus gyógyés nyaralóhely, vizgyogyintézettcl Poprád város köz¬
vetlen közelében. Innen a üobsinai Jégbarlang legrövi¬
debb úton érhető el. Omnibus közlekedés minden vonat¬
hoz." J a v á i v á :~Basedow-, netmrstlrenia, vérszegénység,
sápkór, idegesség, gyomor- és bélbajok stb. betegségeknél
fürdőorvos 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-Virágvölgy srondnokság-a.

Kiváló gyógyerejü kénesforrások csúz,
köszvény, ischiás, izzadmányok, bénu¬
lás, neuralgia, görvélykór, börbajok, fém¬
mérgezés ellen. „Henoghof" városi
fürdőszálloda. Elsőrangú ház. Icternrban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬
den szobában. Továbbá elsőrangú
szállók, penziók, vendéglök, ét¬
termek. Fürdőidény egész éven á t
ProspeKtns kívánatra ingyen küldetik.
Felvilágosítás és prospektus Blookner
J. h i r d e t ő i r o d a utján is. Budapest.
-ben 31,567 fürdővendég. IV. kerület, Semmelweis-ntczá 4. szám.

BADEN
Wien mellett,

GYÓGY¬
FÜRDŐ

Évad május 15-töl szept. végéig.

Nagyfoku padloaktlvltás

-

Karolyi M i h á l y gróf tulajdona, Hevesmegyében, vastimsós fürdők¬
kel és hidegvizgyógyintézettel, égvényes kénes savanynviz. természetes
arzén és vastartalmú vizek. Kiváló jó hatása ideg-, v é r - , gyo¬
mor- és méhbajoknál, gyengeségnél ismeretes. Tiszta, enyhe
hegyi levegő, sport, kirándulások. Modem kényelemmel berendezett
szállodákban 173 szoba áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés
mérsékelt árak mellett. A főévad június hó 21-től augusztus 31-ig tart

Fürddkabinok és folyosók gőzfűtéssel

vannak

ellátva.

Az egész fürdöteiep és a lakások villanyvilágítással vannak ellátva.
Kényelmes automobil-közlekedés. — Prospektussal és bárminemű
felvilágosítással készségesen szolgál a
fttrdőigMg»to«Ag.

Elő- és otóévadban a lakások 59° o-kalolcsóbbak az állandó vendeteknek.

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV, Egyetem-ntoza 4. sz.
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TAVASZI JÁTÉK
REGÉNY. IRTA LAKATOS LÁSZLÓ

mintha csak a folyó messzi a Fekete Erdőből
frisseséget hozott volna magával. Néha éjsza¬
kánként zongorázott is Henrik és ilyenkor a
kedvencz operájából, Goldmark Károly «Sába
királynő»-jéből játszott. Henrik nagyon szerette
a Sába királynőjét és nemcsak Goldmark zené¬
jének aranyos mélysége miatt. Külön, egyéni
oka is volt arra, hogy a Sába királynőjét sze¬
resse. Henrik visszaemlékezett a kis gyermek¬
korára. Édes anyja hét esztendeig nem volt
akkor színházban csak azért, mert este nem
merte a kicsiny Henriket a házi cselédségre
bízni. A hét esztendő alatt Henrik édes anyja
csak egyszer volt színházban, az Operaházban,
a Sába királynőjénél. Az úrasszony akkor csil¬
logó és rajongó szemmel (épen olyan volt,
mint Henriké) sokat beszélt a gyermek Hen¬
riknek ez egyetlen színházi estéjéről. Henrik
akkor sokszor mondta magában ezt a két szót:
Sába királynője és e két szónak különös, ro¬
mantikus csengése volt a felizgatott gyermek
fantáziájában és e romantikus később belevitte
a Goldmark zenéjébe is, a mit épen ezért na¬
gyon szeretett.
A névtelen ibolyacsokrok, a készülő szín¬
darab, az esti séták a folyó mentén és a zene
mind a szerelmet táplálták Henrikben, a ki
pedig nyugalomra vágyott. De a hogyan a he¬
tek múltak és Henrik nem látta Ágota aszszonyt és a naponként való ibolyaküldemény
is mindinkább egy megszokott, belső tartalom
nélküli szertartássá vált, Henrik szivében ki¬
aludni látszott a szerelem, a mit Ágota asszony
iránt érzett és a mit amúgy is csak az a játék
keltett föl, a mit Henrik azon a déli sétán az
asszonynyal űzött. Henrik máskor mindig saj¬
nálta, siratta a múló szerelmet, a mely mintha
mindannyiszor kiürítette volna a lelkét. De
most nem érezte ezt a rossz érzést, hiszen a
szerelem helyett ott maradt lelkében a halott
leány iránt való fenséges évzés.
Már talán minden jó lett volna, a mikor egy
reggelen a postás levelet hozott Henriknek.
A levélboríték hátán Ágota nevének kezdőbetűi
voltak, a borítékban benn pedig egy kis irás,
a melylyel Ágota Henriket a jövő vasárnap es¬
tére egy kis kerti vacsorára magához hivta.
A meghívó végtelenül felizgatta Henriket.
- Azt mondta akkor, hogy sosem szabad őt
meglátogatnom és most mégis hiv. Tehát sze¬
ret, — gondolta.
Henrik ebben a perczben már megint sze¬
rette Ágotát és szerette egész héten által. Az
ifjú az egész hetet kedves izgalomban töltötte.
III.
Vasárnap este frakkot öltött, kissé bepermetezte
Henrik a következő heteket kinos és édes magát kedvencz illatszerével, a kaliforniai mák¬
nyugtalanságban töltötte. Úgy igyekezett a lel¬ kal és megcsókolta a Stefánia oltárára elhelye¬
két berendezni, hogy annak nagyobbik részét zett vörös szegfücsokrot és kihajtatott a fasorba,
u Stefánia iránti kegyeletes érzés töltse be. És hol Agotáék május eleje óta laktak. Kissé elfogóa fiatalember lelkében lassanként igazi kegye¬ dottan lépett az orgona illatában úszó kertbe,
letté változott az, a mit a halott leány iránt érzett. a hol Ágota fogadta. Az asszony elfogulatlan
Gyöngéd kegyelet volt ez, a mi idővel talán volt. Nem tett említést sem az ibolyákról, sem
meg is hozta volna azt a nyugalmat, a mit az emlékezetes déli sétákról. Azt sem hozta
Henrik óhajtott. Ha a körülmények kedvez¬ szóba, hogy Henrik azelőtt oly sokáig nem
nek, — gondolta — akkor lelke ebben az érzés¬ volt náluk, sem pedig azt, hogy fogadalma
ben el fog pihenni és nem kell majd elpaza¬ ellenére most ő hivta meg Henriket. Ágota
rolnia az ifjúságát, eltékozolnia a szivét, elher¬ néhány kedves mondatot szólt Henrikhez, de
dálnia a tavaszát. Ágotának ugyan mindennap e mondatok együttvéve sem jelenthettek többet,
elküldte a névtelen ibolyacsokrot és talán egy mint a mennyit egy kedves, de közömbös ven¬
kicsit az ő kedvéért dolgozott is a darabján, a dégnek szoktak mondani, ezt hogy: Isten hozta.
miben egyszerre akarta a bécsi és a magyar
- Már irom az Elssler Fannyt, — mondta
biedermeyer-korszakot bemutatni és a melyik¬ végre Henrik.
nek a hőse Elasler Fanny, a híres bécsi tán- Elssler Fannyt ? Mi ez ?
czosnő lett .volna. Esténkint is gyakran gon¬
- A darabot, a mit megigértem, hogy írok.
dolt Ágotára, akk,or, a mikor az előrehaladó Önnek
irom.
tavaszban kisétált a folyó partjára. Ilyenkor a
Ágota
víznek is különös illata volt, nem az a rossz, mondta: asszony erre nem felelt. E helyett ezt
orrot facsaró szag, a mit gyakran lehet érezni
- Henrik úr, maga ügyes társalgó. Az asz¬
a tengeri kikötőkben és a nagy folyók partján
talnál
egy fiatal lány lesz a szomszédnője.
íi hajóállomásokon. Nem, ezeken az estéken a
Duna vizének is tavaszi^ virágos illata volt, Gazdag és finom nő. Szereti az irodalmat. Le¬
gyen hozzá kedves.
— Csak azt tudnám, - - gondolta magá¬
ban, — csak azt tudnám, hogy az én monda¬
taimtól részegedett meg, vagy pedig, hogy már
korábban is szeretett. Mert ez egészen más
volna. Akkor talán szabadna őt szerelnem, ta¬
lán kellene i s . . .
Még egész nap nyugtalankodott Henrik.
A mig Ágotával sétált, a sétának az elején,
még nem érdekelte a dolog. Akkor még a szive
nyugodt volt. És Henrik, bár az élete volt a
nő, mégis unatkozott, ha nővel beszélt, a nél¬
kül, hogy ez a szivét legalább egy kicsit csik¬
landozta volna. A déli séta elején Henrik belül
még unatkozott. Délután azonban már a he¬
gyek között kószált és azt kereste, hogy nem
nyílik-e már az ibolya. Épen az ibolya. Este
pedig éjfélutáni kettőig a belső város fehér
házai között bolyongott. Már megint kerülte
az embereket.
Sokáig nem tudott elaludni. Álma nyugtalan
volt, de édes, _mint az kezdődő szerelmeknél
szokott lenni. Ágotát látta, a mint a temetőben
pihen nyitott sírban és nyitott koporsóban. És
ő ott állt a sír mellett és egy ibolyakoszorút
helyezett el a nyitott sír szájánál. Álmában,
mint az olyan embereknél szokott lenni, a kik
ébren is gyakran álmodoznak, egészen rend¬
szeres gondolatai voltak. Egyszer ezt gondolta:
- Ágota halott. Milyen jó, egy halottat sze¬
retek és ez nem fog felizgatni.
Henrik csak dél felé ébredt. Megint lement
a virágkereskedésbe. Csinos kis ibolyacsokrot
vásárolt és azt névtelenül elküldte Ágotának.
Azután kiment az üzletből. Öt perez múlva
visszatért. Vörös szegfűből is vett egy kicsiny
csokrot. Azt felvitte a lakásába. Abban a szo¬
bában, a melyikben aludt, egy bronzból való
konzol állt. Ha fölébredt, mindig arra esett az
első tekintete. Egy óra állt a konzolon. Henrik
most levette onnan az órát, majolikavázát vett
elő, azt sajátkezüleg megtöltötte vízzel és abba
helyezte a virágokat, a vörös szegfűket.
- Azért a halott, az igazi, ő szent. Róla
sosem szabad megfeledkeznem. Minden reggel
vörös szegfűt helyezek ide, az ő emlékének
tiszteletére, — gondolta Henrik.
És Henrik, a romantikus, a bronz-konzolt,
n, mit egyik barátjától kapott ajándékba, meg¬
tette Stefánia oltárának. A halott Stefániáénak,
n kivel életében csak egyetlen egyszer beszólt.
De a kinek ezentúl minden reggel itt fog ál¬
dozni, mint a régi rómaiak tették őseik és házi
védnökeik oltáránál.

Henrik egy gúnyos «köszönöm» szóval akajt
felelni, de Ágota már eltűnt. A többi vendégei
közé sietett, a kik között volt egy nyugalma¬
zott miniszter, egy aktiv ezredes, az Akadémiá¬
nak két levelezőtagja, nagyon sok bankár,
ügyvéd, képviselő, az Operaháznak egy híres
tenoristája, a kibe akkoron a város összes fiatal
leányai reménytelenül szerelmesek voltak és
igen sok egyetemi magántanár. Ezek Sándor¬
nak, az orvosnak, Ágota férjének voltak a kar¬
társai. Természetesen hölgyek is igen sokan
voltak jelen, asszonyok és leányok.
A fiatal Henrik szenvedett.
- Kínoz! - - gondolta magában. — Sokat
fogok miatta szenvedni. És talán nem is sze¬
ret, csak kaczérkodik velem.
Asztalhoz ültek. A Henrik szomszédnője
egy orvostanár leánya, a kit Henrik most látott
először — csakugyan igen kedves fiatal hölgy
volt, de Henrik rögtön érezte, hogy nem azok
közül való, a kiket halálosan szeretni tudna.
Ő pedig csak halálosan szeretett szeretni. Talán
nem is tudott másképen.
Henriket a fiatal lánynyal az asztal végére
ültették. Szemben vele az asztalfőn a ház aszszonya ült, a ki a tenoristával vezettette magát
asztalhoz.
- Ez nekem szól, - - gondolta Henrik, —
kínozni akar vele. Vagy talán nem is szeret.
Csak érdeklem, a hogyan a tenorista is érdekli.
Gazdag ember szép felesége és szívesen udvaroltat magának az irodalommal és a művészet¬
tel. Mindegy neki, hogy bárki.
Henrik azután nagy érdeklődéssel és nagy
elevenséggel a szomszédnőjével kezdett beszélni.
Valóban érdekelte ez a beszélgetés. Henrik
azok közül való volt, a kinek a számára min¬
den tiszta hölgygyei való első beszélgetés ün¬
nep és öröm. Ilyenkor mintha valami különös
parfümöt érzett volna és minden szó, a mi
máskor kopottnak tetszik, ilyenkor új, friss,
zamatos volt a számára. Henrik ma különösen
jól beszélt, Izgékonynyá tette őt az Ágota iránti
szerelem és ez az izgalom elevenné, érdeklödötté tette azt a beszélgetést is, a mit a szomszédnőjével folytatott. A leány is érdeklődött
Henrik iránt, a kit a ház asszonya, úgy látszik,
jól beajánlott neki és igen jól telt az idő. Heiirik most boldogan szenvedett. A leányt nézte,
annak az üde szépségét. Jégbehűtött befőttet
szolgáltak fel és Henrik, a ki már egész estén
és izgatott volt, miközben a gyümölcsből a leány
üvegtányérjába tett, kiejtette kezéből a kana¬
lat. Az ezüstkanál a leány fehér nyári ruhájára
esett és a befőtt gyümölcs leve kis foltot ejtett
azon.
- Milyen ügyetlen vagyok! Bocsásson meg
Jeanette kisasszony! El kellene sülyednem.
Henrik nagyon boldogtalannak, sőt egészen
kétségbeesettnek látszott a miatt, mert egy
hölgy ügyetlenségen kapta rajta. El is pirult.
— Sose bánja, - - vigasztalta a leány, majd kimossák.
- Ugy-e borzasztó valami az ügyetlen férfi,
Jeanette kisasszony. Egészen félszeg vagyok.
- Á mozdulatai, Henrik úr, valóban néha
félszegek. A beszéde viszont olyan gyakorlott
és ez az ellentét nagyon érdekes. Ezt még soha¬
sem láttam fiatal férfiban.
- Kisasszony, ön elhódít a szeretetreméltóságával. Majd lejegyzem a szavait és elküldöm
őket Khinába. A menny birodalmának fiai majd
azokat fogják olvasni, a helyett, hogy ópiumot
szívnának.
- Inkább ne tegye ezt uram, ha szabad amagam és a khinaiak nevében erre kérnem.
Ok biztosan az ópiumot részesítenék előnyben.
— Ki van zárva. Ámbár talán a köztársaság
most ott is eldurvította az erkölcsöket, mondta Henrik, a ki gyakran szerette magáról
azt hinni, hogy konzervatív ember.

Maga ugy-e sosem szívott ópiumot?
volt, a ki igen sokat dolgozott. Mesterségének
__ Sosem, kisasszony, és ha eddig tettem is gyakorlása közben sosem fáradt el, társaság¬
ban viszont, de még akkor is, ha csak pihent,
volna . • •
— Akkor ezután leszokna róla és az én sza¬ sőt még a mikor aludt is, fáradt volt, halálo¬
vaimat olvasná. Tudom . . . De nem ezt akar¬ san fáradt. Nem élt, csak ha dolgozott. Sándor
tam hallani. Lássa, ón mindjárt tudtam, hogy a fiatalokat kedvesnek igyekező ostobaságokkal
traktálta:
ma ga nem szív ópiumot.
- Henrik, — mondta — a figyelmedbe aján¬
__ Tekintettel arra, hogy velem együtt még
sok száz millió ember tartózkodik Európában lom Jeanetteot, nagyon kitűnő, házias nevelésű
leány. Ö rendbehozna téged.
ópiumtól, ezt nem volt nehéz kitalálnia.
Henrik, bár tudta, hogy az orvos nem Jea' jf em azért. Én tudom, hogy maga nem
szív ópiumot, mert nincs rá szüksége. Meg¬ nettenak és nem Jeanette szüleinek a megbízá¬
figyeltem, hogy bár maga az egyetlen ember a sából beszél, most már végleg megfogadta ma¬
társaságban, a ki nem iszik sem bort, sem gában, hogy nem veszi el a leányt.
Éjfél után tűzijátékot rendeztek a kertben.
pezsgőt, mégis maga a legmámorosabb közöt¬
A
vendégek félkörbe álltak, hogy szemléljék
tünk. És ez nekem tetszik. Maga saját magá¬
tól mámorosodik meg . . . Ez nekem nagyon ezt a játékot, a mely csak a szemet foglalkoz¬
tatván, kellemesen szórakoztat. Ágota most
tetszik.
/ Már megint szerelmi vallomást kapok, — Henrik mellé állt. Egész este, a mióta csak
Henrik érkezésekor pár szót váltott vele, az
gondolta a képzelődő Henrik.)
asszony most került először a fiatal ember
Hangosan pedig ezt mondta :
mellé.
Henrik úgy tett, mintha nem látná őt,
Igaza van. Én, a ki - - bocsássa meg go¬
romba szerénytelenségemet, — sokat foglalko¬ de azért most Jeanette-tel, a ki még mindig
zom magammal, ezt már régen megállapítot¬ mellette volt, sem beszélt. Ágota előtt nem
tam. És lássa, mindenben ilyen vagyok. Éjsza¬ akart. Az asszony is hallgatott egy darabig. De
a mikor egy béka a magasban szétpukkant, a
kázom, a nélkül, hogy korhelykednék . . .
pillanatnyi
zajban Ágota halkan ezt mondta
Ez is nagyon érdekes, — mondta a
leány, — ámbár ha nős volna, a kedves neje Henriknek:
— Ha valaki ibolyát is küld, azért még nem
talán'azért is pörölne magával, ha nem az
regény
hős. Ahhoz más is kell.
italért éjszakázik, hanem csak azért, hogy gon¬
Henrik hideg vasat érzett a mellében.
dolkozzék. Sose nősüljön meg, Henrik úr !
- Mennyivel jobb önöknek, asszonyom, ( El kellene őt venni, - - gondolta Hen¬
felelte,
— önök minden kvalitás nélkül is re¬
rik, a ki mindig és azonnal a szélső következ¬
tetéseket vonta le, — Ágota is haragudnék és gényhősnők. Azoknak születnek. Még az unalmasságuk is regényes és az ürességük is érde¬
én is megnyugodnék.)
kes rosszaságnak látszik.
— Amúgy sem nősülhetek, kisasszony, Henrik is halkan felelt, de azért Jeanette is
mondta hangosan.
észrevette
az ő izgalmát.
— Miért nem ?
Ágota
egy
könnyet nyelt le. Azután a teno— Azért, mert. . . (Henrik most arra gon¬
dolt, hogy a halott Stefánia iránti érzését le¬ ristához fordult, de hangosan, hogy Henrik is
leplezi. De valami belső szemérem mégis vissza¬ meghallhassa, ezt mondta:
— A művészek közül csak azok nemesek, a
tartotta ettől.)
kik a zenével foglalkoznak. A többi, de külö¬
- Nos, miért nem?
- Miért? . . . Azért? . . . Megengedi kisasz- nösen az irás, lealjasít.
Lohengrm boldogan mosolygott, Ágota kar¬
szony, hogy egy pillanatig valami kellemes
hazugságon gondolkozhassak. Mert az igazat ját nyújtotta neki és eltávoztak Henrikék
úgy sem mondhatnám meg . . . Nem mondhat¬ mellől.
Henrik most már nem beszélt azzal a len¬
nám meg, mert. . . mert az nem fiatal leány¬
dülettel Jeanettehoz, mint eddig. A vacsora
nak való.
- Lássa, most nem mondott igazat, Hen¬ alatt szellemét izgékonynyá, könnyűvé tette az
Ágota iránt való érzelem. De az asszony most
rik úr.
- Lehet. De ehhez jogom van. És honnan bántotta őt, Henriknek ez fájt és a fájdalom
szórakozott lett. Gyakran elfelejtette a beszél¬
tudja ön, hogy nem mondtam igazat.
- Mert önnek nincsenek olyan titkai, a me¬ getést folytatni és a szemét mindig arra jártatta, a hol Ágotát sejtette. De ha Ágota vélet¬
lyek nem fiatal leánynak valók.
Henrik el volt ragadtatva. De a hogy a leányra lenül odanézett, akkor Henrik mindig élénk
nézett, látta, hogy minden kedvessége és min¬ beszélgetésbe látszott merülni. A legközönsége¬
den Henrik iránt érzett rokonszenve daczára sebb dologról is lelkesen, gyorsan, ötlettel tu¬
sosem tudná őt szenvedéssel szeretni. A leány dott beszélni. Egyszer Ágota egyedül a köze¬
csak kedves volt, jó és finom, de Henrik semmi lükbe ért. Henrik zavarában hátat fordított
neki. Ágota elfehéredett és újra visszament a
delejes erőt nem fedezett föl benne.
- Hogy nincsenek olyan titkaim, kisasz- tenoristához. De most már nem volt kedves
szony? És ha nincsenek? Mit jelent az? Ha hozzá, hanem gyötörte. A fiatal leányok re¬
én volnék a legtisztább férfi a világon, még ménytelen szerelme nem tudta mire vélni az
akkor is sárverem, Fertő-tó volnék egy fiatal asszony gyors hangulatváltozását. De nem is
leányhoz képest. Brrr!. . . Ámbár — tette törődött vele.
Később, a mikor már a szép májusi hajnal
hozzá — egy jeles franczia írónak Henri de
Eégniernek fordított véleménye van a dolog¬ jelentkezett és azt lehetett hinni, hogy a ven¬
ról. De neki nincs igaza és biztosan ő maga dégek távozni fognak. Ágota hirtelen elhatáro¬
sem hisz abban, a mit mond . . . És ha abban, zással Henrikhez lépett, a ki most nagyobb
a mit mond, hinne is, hát semmiesetre sem társaságban, több idősebb férfi és néhány je¬
lentéktelen asszony között unatkozott.
hisz abban, a mit ir . . .
Henrik, - - mondta hangosan az asz- Ez ugy-e önvallomás is akar lenni? Hi¬
szony, — seabad kérnem. Még elmegy a nél¬
szen Ágota mondta nekem, hogy ön is ir.
— Ágota asszony mondta ? — kérdezte Hen¬ kül hogy a darabjáról beszéltünk volna.
Á fiatal ember ellépett a társaságtól és enge¬
rik nagyon érdeklődve.
delmesen
követte az asszonyt, a ki őt egy lu¬
- Igen, de én amúgy is tudtam, mert né¬
gasba
vonta.
hány szép elbeszélését már olvastam, - - fe¬
— Kernelem, tudja Henrik, hogy nem a da¬
lelte a leány naivul.
Henrik és a fiatal leány sokáig beszélgettek rabjáról akarok beszélni.
jípm tudom... Én semmit sem tudok, egymással és vacsora után, a mikor a vendé¬
gek a nagy kerti asztal mellől, a hol étkeztek, szólt a férfi daczosan.
Az Asszony szemében most két konnycsepp
elszóródtak a padokon, kicsiny asztalok mel¬
lett és a japános lugasokban, a két fiatal em¬
a
? . Ne legyen rossz hozzám Henrik, — szólt
ber együtt maradt. Ágota körül egy hírneves
és
kezét a fiatal emberére tette.
nőorvos vetélkedett a tenoristával. Az asszony
Henrik
illedelmesen visszahúzta a kezet.
a fülével a nőorvost, a szemével a tenoristát
látszott kedvelni, a mi természetes volt, hiszen Nagyot nyelt, arcza a hajnali világosságban
a tenorista most nem énekelt, csak szép volt. épen olyan sárga volt, mint a hold szokott
,.,
Viszont a nőorvos most nem diagnosztizált, néha lenni.
_ Én nem vagyok magahoz rossz, tehát szabad volt elmésnek lennie. Henriket és
Jeanettet rövid időre Sándor is fölkereste, megindultán. — De maga . . .
(Folytatása következik.)
Ágota férje. Ez a kitűnő ember társaságban
teljesen hasznavehetetlen volt. Nagyszerű orvos

KÉT VILÁG.
A téli reggnek nincs sugara,
Az égen ólmos felhő hömpölyög,
Szél a homokot szórja, vágja,
Fulasztnak nyirkos párák és ködök.
A fővárosnak útvesztőjét
Tolongva járja didergő nép;
Ha fiatalon, vagy ha vénen,
Ha zubbonyban, ha drága prémben,
lla kényesen, ha görnyedezve,
Ha vaskos szerszámot czipelve,
Ha irattáskát hordva:
Gond súlyos árnya nyomja
Mindnyájuk arczát, mindnyájan sietnek,
Nem hallanak, nem látnak, csak sietnek.
Sikos aszfalton lökik egymást,
A villamost megostromolják,
S kit gépkocsi száguldva visz,
Fásult a képe annak is.
A dúslakodók, a földönfutók,
A másra tiprók és az elbukók,
Mindannyian : Ahasverek,
Kiknek pihenni nem lehet.
Mindegyiket taposó malma várja,
Az üzlete, a hivatala, gyára,
Gázolva véren, sáron át,
Tülekszenek tovább, tovább !
E nagy tömeghez engem nem fűz semmi,
Nem sírok értük, velük lelkesedni,
Máskép gyűlölök, máskép szeretek,
Más czélok és eszmék hevítenek,
Mit ők építnek: összerontnám,
Hogy újat alkothassak romján,
De a tömeg még megköti karom,
Ez férfikorom!
Lelkem jövendők képét szőve,
Röptében átcsap tűnt időkbe:
Virul a tavasz. Könny/1 fogatom,
Ragadják délczeg paripák,
A fent szántó pacsirtát hallgatva,
Hullong reám akáczvirág,
Csillámlik a búzák smaragdja
Az útnak mind a két felén,
Majd megcsap a rét dús illatja
Kaszál és gyűjt leány, legény.
Erdőhöz érék Órjás fák suhognak,
Fehérük nyárfa, zöldéi a fenyő,
Zúgás-búgások, füttyök, dalolások
Titokzatos zengése tör elő ;
Az erdő szólen, a domb oldalán
Mosolygó kastély integet,
Verandáján a társaság vidám,
Poharak összecsengenek,
Lent a kertben fehérbe öltözött
Bűbájos hajadon
Áll a bíboros rózsafák között,
Szeméből olvasom :
Mily álmokat sző ifjú lelke,
Minő gyönyörök halk sejtelme
Dobbantja szívét. Mind a ketten
Egymásra ismerünk e perczben
Lángszirmu rózsa hull rám hirtelen,
E rózsát én ajkamhoz emelem . . .
Szivemre tolul a tavasz varázsa,
Minden szépség, a színek csillogása,
Az illatoknak árja: mind enyém
E fényözönlóst visszahintem én,
Korlátokat lelkem nem ismer,
Repül a távol kéklő hegyekig,
Az ormokon túlszállni is mer
A velük egybefolyó egekig
A magasságból szédületlen
Szemlélem azt, mi mozog itt lenn,
És én a milliók sirámát,
Az ujjongást, a munkalármát
Zenébe foglalom
S lejátszatom
Az örök harczot, mit kétségbeesve
Majd felujongva vínak szerelemre
És dicsőségre szomjas emberek
Nincs messzeség, hová nem érhetek,
S mit én akarok, én merészelek,
Valóra váltom —
Ez ifjúságom !
Koroda Pál.
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AZ ELMARADT NYÁR.
A múlt esztendei szokatlanul hideg és sze¬ felett ugyanakkor eléggé gyakran változik a nyoma sem volt annak a kellemetlen esős és
les szeptember hónapot is messze felülmulta légnyomás eloszlása, kisebb-nagyobb kiterje¬ szeles időnek, a miben nekünk volt részünk
rendellenességben az idei nyár meplepően hű¬ désben magas, vagy alacsony légnyomás bo¬ az utóbbi két hónap alatt, de ezzel szemben
vös és esős időjárása, a melyet sehogysem tud¬ rítja a földet, a mik ide-oda tolódnak, a mig kifogyhatatlanul táplálta a nedves levegővel
nak megmagyarázni sem a meteorológusok, az említett subtropikus maximum nagyjában Európa keleti vidékeit.
Az időjárási térképeken mindenütt jellem¬
sem pedig azok. a kik még egészen kalandos ugyanott marad. Az idén az történt, hogy ez
dolgokra is hajlandók, mikor ki akarják elé¬ a maximum északabbra költözött, körülbelül zően kitűnik a leírt légnyomáseloszlás: nyu¬
gíteni a közönség érthetően nagy kíváncsisá¬ Angliával került egy magasságra és csaknem gaton, északra vagy délre kissé eltolódva ál¬
gát. Valóban, az idén csaknem a szó szoros két hónap óta állandóan maradandó erősség¬ landóan megvan a maximum, keleten pedig a
értelmében nem volt nyarunk, itt Kelet-Euró¬ ben nehezedik az Atlanti-Oczeán keleti part¬ depresszió, a mely gyakran változtatta alak¬
pában s az abnormis időjárás olyan károkat vidékeire. Ezzel szemben Európa keleti vidé¬ ját, de mindig megmaradt lényegében. A szél
okozott különösen Magyarországon, hogy ért¬ kei felett folyton alacsony légnyomás uralko¬ és az eső különösen a depresszió nyugati ol¬
hető, ha mindenki csodálkozva kérdezi, hogy dott, hol Oroszország déli részein, hol a Föld¬ dalán volt fokozottabb és a mint látható,
mi lehet az oka ennek a csapásszerüen rossz közi tengeren fejlődött ki a depresszió - - a z épen Magyarország volt az a vidék, a hol
időnek ?
alacsony nyomás középpontja — s ez a hely¬ állandóan kellett esnie az esőnek, és pedig
A meteorológia nem adhat közvetlen és tel¬ zet június közepe óta egészen augusztus köze¬ csaknem mindig a Kárpátokban, a hol egye¬
jesen kielégítő választ erre a kérdésre, mert péig csaknem teljesen azonos maradt.
dül júliusban 200—300 milliméternyi csapa¬
hiszen ő sem tehet egyebet, mint megállapítja
Ott a hol légnyomásbeü maximum van, a dék esett.
a történteket és így a magyarázat helyett meg levegő sűrűbb, mint az alacsony nyomású
Az abnormális idő közvetlen oka tehát az
kell elégednünk azzal, ha áttekintjük az idő¬ helyeken, tehát természetes, hogy a levegő a volt, hogy a subtropikus maximum az idén
járás lefolyását és a változások okátt visszavezet¬ maximum felől áramuk a depresszió felé, a északabbra tolódott el és valamilyen ismeret¬
jük addig, a míg azt kalandos kombinácziókba föld színéhez közel. Mostan a maximum a len ok miatt hónapokig változatlanul megma¬
való bocsátkozás nélkül megtehetjük. Termé¬ tenger felett volt állandóan, tehát az egész radt nagyjában ugyanazon a helyen. Miért
szetes, hogy mindenki még többre volna kí¬ idő alatt a nedves tengeri levegő áramlott a húzódott ennyire északra ez a maximum, an¬
váncsi és szeretné azt is tudni, hogy mi volt szárazföld felé. Ez a nedves levegő, a mint nak az okát nem lehet megállapítani minden
a végső oka a rendellenességeknek, de hát az hozzánk ért, a depresszióba, itt a magasba kétséget kizáróan. Valószínűleg azért, mert
időjárás tüneményei annyira bonyolultak és emelkedett s felemelkedése közben a benne hidegebb volt a tenger vize erre felé s ennek
nehezen áttekinthetők, hogy meg kell eléged¬ levő párák lecsapódtak, a mint az minden viszont az lehet az oka, hogy a jéghegyek az
nünk már azzal is, ha csak valószínű okokra hasonló esetben így történik. Innen származott idén délebbre úsztak le és jobban lehűtötték
bukkanunk rá, a nélkül, hogy a szó teljes ér¬ az állandó esőzés, a mely Kelet-Magyarorszá¬ a tengert, így tehát a végső ok tulajdonképen
telmében vett természettudományos magyará¬ gon a nagy árvizeknek lett okozója. A subtro¬ még a múlt esztendőben és az északi jeges
zatot adhatnánk.
pikus maximum közben állandóan megmaradt tenger akkori időjárásában keresendő, azonban
Az időjárást általában a hőmérséklet, a szél a helyén, olykor még északabbra húzódott, s az okozati kapcsolatok tovább követése itt már
és az eső jellemzi, a mikhez a meteorológiai Európa keleti felében az egész idő alatt nem nagyon bizonytalan. Azt is tekintetbe kell ven¬
megfigyelések révén a légnyomás járul hozzá. mutatkozott még gyöngébb maximum sem, nünk, hogy míg itt Kelet-Európában nem is
Tudjuk azt, hogy a levegő nyomása szoros kap¬ a mely megváltoztatta volna az időjárást. Pe¬ volt nyár, addig viszont Amerikában tűrhetet¬
csolatban van az időjárással, — ha ez a kap¬ dig akárhol van is nyáron egy-egy magas lég- len hőség uralkodott az egész idő alatt, épcsolat nem is okvetlenül okozati kapcsolat, nyomású terület, akár északon, akár délen, úgy, mint tavaly, és így valószínűleg kell
vagyis nem pusztán és elsősorban a légnyo¬ csak ne az óczeán felett legyen, rendes nyári valamilyen összefüggésnek lennie az időjárás
más változása okozza az időjárás változását időt jelent, mert a belőle áramló levegő nem eloszlásában, ha az egész föld időjárását te¬
s ezért az időjárás szemügyre vételénél a leg¬ párás, mint a tengerről jövő és így nem is kintjük, a mit azonban egyelőre még nem tu¬
alkalmasabb a légnyomás eloszlásának megvizs¬ okoz nagy esőzést. Azonban az egész idő alatt dunk kihámozni.
gálása. A tapasztalat azt mutatta, hogy a lég¬ csökönyösen megmaradt a nyugati maximum,
Az embereket most természetesen a jövendő
nyomás eloszlásában nagyon könnyen fellel¬ a mely ugyan állandóan elég szép időjárást
időjárás
érdekli első sorban, a miről azonban
hető olyan szabályosság, a melynek felismeré¬ tartott fenn Európa nyugati felében, a hol
semmi
bizonyosat
sem lehet mondani. Az el¬
sével áttekinthetően figyelemmel lehet kisérni
múlt július közepes hőmérséklete több mint
az időjárás változását nagyobb területen is.
három fokkal maradt az átlag alatt és ez
Nem kell éhez egyébb, mint a térképbe beraj¬
megérződik
majd az évi középben is. A tapasz¬
zolni a barométer adatait és görbe vonalakkal
talat azt mutatta eddig, hogy nagyjában állandó
összekötni azokat a helyeket, a hol ugyanak¬
az egyes helyeken az évi középhőmérséklet,
kor ugyanakkora volt a légnyomás. Az így
a miből azt lehetne következtetni, hogy az
kapott görbe vonalakból, az úgynevezett izobáridőjárás majd igyekezni fog valahogyan be¬
vonalakból magunk elé képzelhetjük az időjá¬
hozni az elmulasztottakat, de ez a következ¬
rást, ha tudjuk már, hogy a légnyomás elosz¬
tetés egy cseppet sem biztos. Meglehet, hogy
lása és az időjárás egyébb tényezői között mi¬
csak nagyobb periódus alatt egyenlítődik ki a
lyen az összefüggés.
különbség,
vagyis egy pár év múlva lesznek
A tapasztalat megismertetett az egyes idő¬
majd forró nyarak, az átlagosnál melegebbek
járási helyzetekkel és a meteorológia évtizede¬
és szárazabbak, vagy pedig a telek lesznek
kig tartó megfigyeléseinek alapján részletesen
enyhébbek
néhány esztendőn keresztül. Mind¬
tudjuk, hogy rendes körülmények között a nor¬
ezek olyan lehetőségek, a melyek bekövetkez¬
mális időjárásnak milyen légnyomás-eloszlások
hetnek, de egyáltalán nem bizonyosak. A mete¬
felelnek meg. így például régóta tudjuk, hogy
orológia nagyon jól túrija hogy hosszabb időre
nyáron az Atlanti-Oczeán felett rendszerint
előre jósolni az időjárást határozottan könnyel¬
áílanbó magas légnyomás szokott uralkodni,
műség, mert egyáltalán nem lehet pontosan
körülbelül a térítő tájékán, a mit subtropikus
számba venni minden tényezőt, a mely válto¬
maximumnak neveznek. Az európai szárazföld
Július 1.
zást hozhat létre.
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Július 24.

Július 31.
IDŐJÁRÁSI KÁRTYÁK AZ IDEI NYÁRRÓL.

Augusztus 13.

ÚJSÁG.

A tenger állatairól, növényeiről, a tenger¬
fenék tájairól, majdnem minden művelt ember
látott néhány képet. Azonban tudni kell, hogy
eZek a képek legnagyobbrészt emlékezetből
készültek: a festő vagy rajzoló búváröltözet¬
ben leszállt a víz mélyébe, kézi villamos lám¬
pával rávilágított a közelében levő tárgyakra,
impressziókat gyűjtött, aztán a napfényre viszszatérve, feldolgozta ezeket. Szép, sőt meg¬
ragadó illusztrácziók készültek így, inkább a
fantázia, mint a valóság szerint, pedig a fes¬
tők és rajzolók, kik a víz fenekén jártak, es¬
küdtek arra, hogy a legragyogóbb fantázia is
messze marad a valóságtól, olyan nagyszerű
némely helyen a tengerfenék. Fotografálni a
tenger mélységeit ezeknek tájaival és lakóival
együtt, ez évtizedek óta egyformán vágya a
tudománynak és a. fényképező művészetnek,
de ilyen vállalkozást búvárokkal megvalósítani
rendkívül nehéz és veszedelmes, azért mindaz,

a mi eddig történt, kicsiny arányokban mozgott
és csupán álló képeket produkált. Azt, hogy
a tengert ezután élethűen fogjuk megismerni,
a mozinak köszönhetjük, a mozinak, a mely
egyre népszerűbb és a mely nem sajnál fárad¬
ságot, költséget, hogy ne csak azt mutassa be
a közönségnek, hogy minő lények laknak a
tengerben, hanem azt is, hogy ezek a lények
hogyan élnek?
A legújabb, tenger alatt mozgó képeket ké¬
szítő szerkezet angol találmány, E. Williamson
mérnök műve és a norfolki partok közelében
mái' gyűjti is a felvételeket, hogy aztán szétküldje filmjeit a művelt világ minden részébe.
A szerkezet nagyarányú, de egyszerű. Az erre
a czélra szolgáló bárka, vagy gőzhajó egy
hosszú, széles, vízmentes csövet bocsát le a
vízbe, a cső pedig egy nagy kamrában végző¬
dik, a melynek erős üvegablaka van. Ezen az
üvegablakon át történnek a felvételek, a me¬
lyekhez, mint az egyik képen látható, elegendő
egy ember, miután ez a vízbe merülés előtt
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mindent elkészít magának Mihelyt a fotográfus
a helyén van, a hajóról lánczokon hatalmas
fényszóró telepet bocsátanak le, a mely a fény¬
képező gép előtt száz és száz méterre meg¬
világítja a vizet és láthatóvá teszi a gép
számára még a kisebb élőlényeket is.
Nagyobb mélységekben a tenger vize nem¬
csak csendes, de egyúttal majdnem olyan át¬
látszó is, mint a levegő, a megvilágított rész
fényképei ennélfogva tiszták, szépek. Minthogy
a hajóról leeresztett vastag csőben levegő van,
a lent dolgozó fotográfusnak nincs szüksége
búváröltözetre és nem szenved a búvárok elháríthatlan csapásától: a rendkívüli légnyo¬
mástól sem.
Az Angliát övező tenger mélye különösebb
látványosságokban nem gazdag, ezért Wil¬
liamson az első kísérletek után a déli óczeánokat fogja felkeresni, hogy azoknak életéből
készítsen pár ezer méter filmet a mozik szá¬
mára.
S. /.

A hajó, a melyről a fotografáló szerkezetet a vizbe eresztik.

A víz alá eresztett cső, végén a fotografaló kamarává',
mely előtt a mélységet fényszóró Világítja meg.

Mozgókép: apró halak megrohanják a fonálon
vízbe dobott csalétket.

Hal-legelő a tenger fenekén.

[ kamara, melyben a mozgóképeket készítik .

Egy amerikai lap egyik száma, melyet a vízbe E. Williamson, a mint leereszkedik a tengerbe
fotografálni.
sülyesztettek és ott lefotografálták.
FOTOGRAFÁLÁS

A. T E N G E R

MELYÉBEN.

Egy oszlopnak víz alatti része, melyet tönkretettek
a tenger férgei.

36. SZÁM. 1913. 60. ÉVFOLYAM.

36. SZÁM. 1913. 60.

A
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PÁRBAJ.

ELBESZÉLÉS. IRTA SZEMERE GYÖRGY.
képébe szórt rágalmakat, megcsikarta a nyelves asszony kontyát. A többi magától adódott.
A konty szótbomlott. Mire föleszmélt Kalc
az utczán találta magát leeresztett hajjal, mint
valami bérmás hajadon.
Ekkora csúfság asszonynyal, mióta Kunhe
gyesen kunok laknak, még aligha esett meg.
Gecsejinének ámulatában megütötte nyeIvét a
szél. Hazamenőben tizen is megkérdezték tóié,
miért nem reperálja ki frizurája fogyatékos¬
ságát, de ő nem felelt. Jó negyedóráig még
otthon sem jött meg a szava.
Az ura mindjárt pedzette, hogy helyben
hagyták asszonyát a Kajszin portán. Csak azt
hitte, hogy Kajszinnó volt a tettes.
Hogy férfi ember más asszonyára kezet
emeljen, el se tudta képzelni.
Ebhez képest barátságosan, mondhatni atyailag kárpótolta megnémult párját.
— Ügy kell neked, bútor asszony. Mér
avatkolódzol a férfiak dógába . . . Lám most
megtépásztak, mint egy tyúkot; úgy van a'
mindig, mikor valaki az erősebbel kikezd.
Mondott volna még egyebet is, de Kalórinak végre megoldódott a nyelve. A gazda meg¬
tudta, hogy maga Kajszin Péter tette csúffá
az ő asszonyát. Férfi asszonyt!
Valamikor hires legény volt János, szenve¬
délyes sportoló a korcsmai verekedések terén,
(hogy öt-hat neki nem tetsző vendéget ki fut¬
ballozzon az ivóból, az neki semmi se volt)
ám mióta megnősült, végkép lemondott borról,
korcsmáról, félt a nagy természetétől.
Joggal, mert imé, hogy a felesége megcsúfol¬
ta tása feltámasztotta benne a régi virtust, mind¬
járt az első pillanatban olyat cselekedett a mi
homlokegyenest ellenkezett a józanészszel. Föld¬
höz vágta a kalapját és addig rúgta, taposta
patkós csizmája sarkaival, míg zsamiskát nem
csinált belőle. Közben váltig kiabált.
- Nye Pétör, a vakapád ! . . . Ki a kutya ?
Ki a disztófülü?! Ki a kákánfütyülő?!
Csitította volna már Kalóri a gazdáját, de
késő volt: kicsordult a teli pohár. János meg¬
lökte az asszonyt.
- Szűrt, kalapot, botot!
A menyecske engedelmeskedett. Eáadta urára
a szűrt, hozta a kalapot és botot.
- Ne üsse kend egészen agyon, - - kérte
remegve fékevesztett gazdáját, — mer mi lesz
velem árvával l^t becsukik kendet.
Ám János nem hallott, nem látott immá¬
ron; tiz esztendeje gyűlt benne az elnyomott
szenvedelem, szétrepedt volna a melle, ha utat
nem tör ránehezedő indulatainak. Kicsörtetett
az utczára. Szeme vérben forgott, mint a meg¬
vadult bikáé. Meg sem állott a Kajszin-portáig.
Nem kilincselt, bottal tört magának utat a kis¬
kapun át. A tyúkok és galambok százféle reb¬
bentek ijedtükben az udvaron. A Kajszinék
szurtos pulija lába közé kapta csutka farkát s
átugrotta kínjában a sövényt.
Lélek se maradt a portán, János bekiáltott
a házba:
— Kajszin Péter, gyere ki!
Egy Kajszin Pétert nem szokás tegezni; a
sértő megszólításra botot ragadott a gazda s
nyugodalmas gőggel, minden félelem nélkül
kilépett az udvarba. Bízott az erejében, de
főkép a tekintélyére számított. Megközelítette
a dúltarczú Jánost egy kurta lépésnyire.
- Mi lelte kendet? Ki kend, hogy úgy
duhajkod' a becsületes ember portáján, mint
a kapczabetyár ?
János észretért. Az illendőséget csakugyan
elvétette. Megfelejtkezett a büszke paraszti
tempóról. Igaza volt Péternek, az igazságot
pedig mindenha tisztelte János.
- Számadásom van kenddel, - - mondta
erőt véve nagy természetén.
Péter ütött a fejével.
— Állom, csak tisztességgel essék.
Megszívelem a tanácsolást, magam is
II.
úgy akarom.
A Kalóri asszony igazságtevő kirohanása a
- Hát mi baja kendnek?
Kajszin porta ellen igen mostohán ütött ki.
- Először hátbavágta kend a ujamat, a szűz¬
A gazda, miután nyugodtan végig hallgatta a dohányommal, a mivel megtiszteltem kendet.

I.
Kajszin Péter állított valamit, (egyforma
mit) Gecséji János meg azt mondta r á :
- Nem igen lehet a'.
Egyébb nem történt a két fórfiú között. Az
egyik jobbra ment, a másik balra. Kajszin
Péter ketté harapta a pipája szopókáját, de
ezt nem vette észre senki. Legkevésbbé Gecséji.
E mellett szól, hogy János gazda a délután
folyamán egy zacskóra való szűzdohányt kül¬
detett régi komájának, Péternek, a talajdon
édesfiával, PötyiveL
Ám Pötyi furcsa üzenetet hozott haza.
— lédsapaum, a boatja áztat kivoanja kednek, hogy a hétrét isten nyila szánkázza meg
a hátát.
— Aztot?!
Több szó egyellőre nem jutott eszébe Já¬
nosnak a rengeteg csudálkozástól. Épen a lo¬
vát kefélte; sutba vágta a kefét és kijött az
istállóból, hogy jobban lássa a fiát, a ki ilyen
furcsákat mond neki.
Pötyi igen élvezte apja megdöbbenését, össze¬
szedte minden tudományát, hogy még feszül¬
tebbé tegye a helyzetet.
- Oan mirges volt a boatja, — állította, —
hogy majd kiesött a szöme, a hajaszála meg
mind égnek állt.
— Égnek ?!
- Hát.
Pillanatig elgondolkozott János... Aligha¬
nem hazudik a kölyök. Legjobb lenne, ha
magyarosan elhányná. De csak felülkerekedett
benne a körültekintő bölcseség.
- Nem köllött neki a dohány? — vallatta
csemetéjét.
— Nem-nem.
— Hát hunn van?
— A hátamhon vágta iskátulyástul, oszt szét¬
repedt az iskatulya, a dohán meg széjjelgórodott.
János megbabrálta tarkóját s jobbra-balra
lógatta nagy fejét. Még sohase volt ilyen ta¬
nácstalan.
- Mondott még ögyéb czifraságot is? kérdezte Pötyitöl.
- Aszondta, hogy aszongya, kényes kutya
ked, meg disztófülü, meg kákánfütyülő.
No ettől aztán már végkép összezavarodott
János gazda. Hogy még ő a kényes kutya, a
ki a bajszát se meri pödörgetni, mikor Kajszin
Péterrel beszél. Ha kutya, hát már csak százszórta kutyább nálánál Péter.
János gazda nem értekezett tovább a fiával,
bement a házba.
— Kalóri he!
— Hej? - - kérdezte nyelves menyecskéje.
- A Kajszin sógor alighanem megvesztett.
— Mér mondja ked ?
- A gyerek hátáho' verte a dohánt, a mivel
szíveskedtem neki, oszt elmondott mindennek.
- Minek he?
- Azzal nem dicsekedek, elég ha magam
tudom.
A menyecskében azonban igen forrott a mé¬
reg. 0 ugyan nem volt jámbor, mint az ura.
Egy kettőre kiszedte párjából a Péter sértő
üzenetét, aztán nem törődve vele, hogy ingvállban van, belebujt a papucsába s kiviharzott az udvarból, neki a Péter portájának. Út¬
közben folyton zörgött és kalimpált a karjá¬
val, mint egy kenetlen szélmalom. A háza be¬
csületét emlegette. Az ura máléságát szidta.
Megfogadta, szapora esküvésekkel czifrázva
fogadalmát, hogy nojszen mojd igazságot tesz
ő a két férfi között, olyat, hogy egy haja
szála sem marad a fején annak, a ki bűnös¬
nek találtatódik. Öt-hat féle rágalmat mindjárt
útközben kitalált Kajszin Péterre s egyiket sem
hallgatta eL Az otthonlevők kiálltak a kiskapu
elé, hogy élvezzék Kajszin Péternek a pok¬
lokba való elszegődtetését.

Kevély Kajszin Péter kihúzta kemény derekát.
— Mért mondta kend tennap a népek fiié
hallatára, hogy fiilentettem?
Ahán! Csak most czikkozott bele a János
komája haragjának az oka. Akaratlanul
őt a szavával, midőn valamelyes
vonta. Hát azért
Nem úgy mondtam - - állította röstelkedve — úgy mondtam, hogy: nem igen
lőhet a'.
Péter dühbe, gurult.
Még czifrázi kend ? Hát nem egy kutya;
akár botheggyel üt kend, akár a boldogabb
végével?
Nem egészen - - vélte János egész he¬
lyesen, — mer' a boldogabb végivel külömbet
ütök, mint a hegyivel, én nem akartam a kend
becsületiben áskálni.
— De áskált kend!
— Nem áskáltam.
Farkasszemet nézett a két ember. Valahogy
elfogyott a szavuk, botjaikat kezdték markoló
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János gazdának végre eszébe jutott, hogy
neki tulajdonképen ütni kellenek, holott csak
alkuvászik, mint valami kofa. Eápruttyant
Péter gazdára:
— Ne cziczózzunk, azér' gyüttem, hogy megkóstultassam kenddel a földet.
— Velem-i?
Kenddel. Mer mért tépázta meg a fele¬
ségemet ?
— A tiedét?
— Az enyémet!
Forrt már a Péter vére, mint katlanban a
zsír, ütni vágyakozott a legkisebb porczikája
is; de azért helyben maradt az esze. A saját
portája közepén az egész falu szemeláttára
csak nem verekedhetik, mint valami czigány.
Tönkrepusztulna egyéni móltósága. Ezt ő semmi
áron meg nem teheti.
- Hallj a-i kend, koma, — eszelte Jánost én is igen szeretném mán agyoncsapni ken¬
det, de nem itt. Mit szólna a falu? Nem va¬
gyunk mi holmi kupcziherek.
János igazat adott Péternek.
•— Jól szaval kend. Menjünk a csűrbe.
Bementek a csűrbe.
János szó nélkül levetette a szűrét és türel¬
mesen várt Péterre, a ki lajbiját gombolta ki
és az ingét, mert már igen fojtogatta a düh.
A János lelke ellenkezőleg egyéb változáson
ment keresztül. Ő már úgyszólván nem is igen
haragudott, mert belátta, hogy a komájának
ha nem is egészen, némi tekintetben igaza
van. Ő se tűrné, hogy hazugsággal vádolják,
ha véletlenül is. Eetirálni azonban még sem
akart. Az olyan csorbát ejtene a jóhírén, a mit
ki nem köszörülhetne semmiféle köszörűs. El¬
határozta, hogy meglapítja & komát, fegyve¬
res elégtételt vesz rajta, de az erkölcsit neki
itéli oda.
Két kézre fogta a botot, de mielőtt ütött
volna vele, ilyetén loyalis szókra nyitotta
ajakát:
- Halli-e komám, csöppet se haragszok
mán kendre, mert kimagyarázta az igasságot
Arra kérem komám, kend se haraguggypn rám,
ha kigyógyul. Mert — tette hozzá magyarázat¬
képen
nem fogom egészen agyoncsapni.
A gőgös önbizalom megőrjítette Pétert.
Marékra fogta hatalmas tölgyfabotját és ütött.
Jánost vállon érte a csapás. Oda se neki.
Visszavágott... Péter betört fejjel, vérző hom¬
lokkal a földre zuhant.
Péter két hétig nyomta az ágyat. Első dolga
volt, hogy meglátogassa Jánost.
— Koma?
- Isten hozta, komám.
- Nem azér gyüttem, — mondotta Péter, —
hogy kedveskedjünk. Hanem azér, hogy nie
mondjam kendnek: igaza vót, hogy helyben
hagyott, mer akármi sárkány kigyó is, a más
asszonyát nem való megütteni. Ott van az
embörnek a magáé, azt ütheti.

PIACZ A GHETTÓBAN.

A RÓMAI GHETTO.
Alighogy az ember befordul a római ghettóba, máris meglepetés éri. Az «örök város»
minden utcza-sarkán, minden ház falához la¬
pulva egy-egy töpörödött anyóka, lengő szakállú mendikáns, biczegő koldus, vagy tola¬
kodó, kéregető utczagyerek állja el az ember
útját és mind jajveszékel, rimánkodik, utczahosszat nyomon követi az idegent és nem
lehet tőlük megszabadulni, csak egy-egy rézszoldó árán. De alighogy belépünk a ghettóba - - egyszerre eltűnnek a koldusok. Túl¬
zsúfolt, szűk, girbe-görbe utczácskákban, udvar¬
nélküli házak között járunk. Fejünk fölött a
kifeszített köteleken ott szárad a frissen mosott
fehérnemű. Az emberek a házak előtt ülnek,
szinte az utczán élik le egész életüket, tereferélnek és vitatkoznak. A merre nézünk, min¬
denütt tipikus, keskeny, fülledt levegőjű pisz¬
kos olasz vicolo-k . . . De koldusok nincsenek
sehol. A ghetto nem koldul.
Már ezért is kuriózum a «citta eterna»-nak
ez P. talpalattnyi földje. De kuriózum főként
azért, mert - - ghetto. Egész Európában már
csak alig egy-két metropolisban áll még ghetto
és annál különösebb, szinte fonákabb valami,
hogy Rómában, a kereszténység ősfészkében,
a pápák székhelyén, a hol minden utczasarkon,
minden ház falán, sőt minden apró botteghában is szent képek lógnak és Mária-mécsesek
égnek, ebben a városban, a mely a mai em¬
beri gondolkozásban magát a katholiczizmust
jelenti, - - itt is élnek zsidók és kimondott
ghettójuk van még ma is.
A zsidóságnak már az antik római császárok
idejében is volt szerepe Eómában. Már a
Krisztus előtti II. századból vannak följegyzósek erre nézve, bár akkor még — mint a többi
idegennek, azaz nem született rómainak nekik sem volt letelepedési joguk a hét halom
városainak falain belől. Pompejus óta azonban
már itt laknak a mai ghetto helyén, a mai
Porta d'Oltuvia mellett, a mely azonban ek¬
kor még nem volt kimondott ghetto.
Az első római császárság idejében külön¬
böző elbánásban részesültek Eomnlus városá¬
nak zsidói, a kiket később a keresztényekkel
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együtt üldöztek, majd a mikor a keresztény¬
ség állam-vallás lett, az új keresztények részé¬
ről folyt az üldözés ellenük. Ők azonban
tovább is kitartottak az «örök városi) mellett
és kitartásukat siker koronázta. Elérték azt,
hogy a pápai udvarokban is megbecsülték őket
és nem egy pápának zsidó háziorvosa is volt.
IV. Pál, a nápolyi Caraffa-házból való pápa
volt az, a ki a mai ghettot, mint kényszer¬
lakást jelölte ki a római zsidóság számára.
1556 július 26-án költöztek be ide az örök
város összes zsidói, sirva és jajveszékelve, erre
a mocsaras, maláriás helyre az Isolina Tiberina tőszomszédságában, a hol falakkal és
lánczokkal zárták el őket a külvilágtól. Házat
nem vásárolhattak maguknak, de nehogy a
házbérrel kiszipolyozhassák őket, törvényt hoz¬
tak — melynek neve «Jus Garza» volt — hogy a
házbért sohasem szabad emelni a ghettoban.
Ez a kényszertelepítés, erre az egészségtelen
helyre, valóságos halálos ítélet számba ment a
római zsidóság számára. De ők nem csügged¬
tek. Alig néhány esztendő múlva gyilkos pestis¬
járvány ütötte föl fejét Eómában, a mely sok
ezer áldozatot szedett. Az utczákon csak lázas
emberek és halottas kocsik jártak. És mégis a
ghettóból, ebből a lázas, mocsaras helyről
egyetlenegy zsidót sem ragadott el a rettene¬
tes járvány, a minek oka egyrészt a rituális
tisztaságukban, másrészt pedig elkülönítésük¬
ben rejlett. A ghetto falain belül nem támad¬
hatott a veszedelem, kívülről pedig nem hurczolhatták be, épen a pápai tilalom folytán.
A pápai tilalmak pedig egyre szaporodtak.
V. Pius elrendelte, hogy este, Ave Mária után,
a zsidóknak nem szabad elhagyni a ghettot és
a Porta d'Mariát lánczokkal záratta el. Ugyan¬
csak pápai rendelettel eltiltották őket minden¬
féle és fajta kézműves foglalkozástól és ettől
kezdve a zsidókat egyenest rákényszerítették,
hogy asszonyaik kuruzslással, álomfejtéssel és
jóslással foglalkozzanak, de viszont megenged¬
ték, hogy a zsidó bankárok a kölcsön adott
pénz után - - törvényesen - 18 százalékos
kamatot szedjenek.
De voltak irgalmasabb lelkű pápák is. V. Sixtus például megkönyörült rajtuk és vissza¬
állította előbbi szabadságukat, 1586-ban ki-

bocsájtott dCliristiiiiia pietas infelicem Hebraeorum statum commiserans» bullájában és
ettől kezdve megint fontosabb szerephez jut¬
nak az «örök város* zsidói. Ám ez sem tar¬
tott sokáig. XIII. Innocencius pápa ismét el¬
tiltja őket minden ipari foglalkozástól és keres¬
kedéstől, csak azt engedvén meg nekik, hogy
ócska holmikkal sáfárkodjanak. És ekkor indul¬
tak el Eóma falai között azok nz apró ter¬
metű ócskás-zsidók, a kiknek ivadékai még ma
is, bátyus zsákkal a hátukon, bejárják Eomulus
városát és egykedvüen, elnyújtva éneklik:
— Eobba ve!
Ennek a két szónak dallama egyforma talán
az egész földkerekségén. A melódiának csak
épen a szövege más. Mert ez a két szó az
olasz - - liandlé kiáltás.
A kényszer-lakásban és a kényszer-foglal¬
kozásban azonban még nem merültek ki a
pápai rendtíletek. Más megpróbáltatás is várt
rájuk. Már XIII. Gergely pápa arra kényszerí¬
tette őket, hogy hetenként egyszer keresztény
prédikácziót hallgassanak végig. Szombat estén¬
ként korbács-ütése.kkel kergették a ghetto la¬
kóit a San Benedetto álla Reqola és a San
Anyelo in Pescaria templomokba, a hol do¬
minikánus barátok prédikáczióit kellett végig¬
hallgatniuk és ha valaki nem figyelt a szónok¬
latra vagy elróvedezett, hát korbács-csapások¬
kal térítették magához.
így tartott ez IX. Pius uralkodásáig, a ki
ledöntötte a ghetto falait és ettől kezdve a
zsidóság Eóma bármely részében lakhat De
a szegény sorsú zsidó nép nem igen él ezzel
a jogával és a ghettoban még ma is közel
ötezer zsidó lakik, pedig ez a kis hely ötöd¬
része sincs egy háromezer lakosságú kis város¬
kának. Az egész ghettó ma már alig két-három¬
szor akkora mint a budapesti Orczy-ház, ez a
magyarországi ghetto. A közepén ott fehérük
a díszes új zsinagóga, hatalmas kupolájával.
Hófehér az egész épület, tiszta, barátságos és
nagy fehérségével szinte kirí a régi, tarka-barka
ghettóból. Alig néhány évvel ezelőtt épült és
közel két millió Urába került, a melyhez na¬
gyobb összeggel járult Eóma mai polgármestere,
a zsidó Ernesto Náthán és Luzzati, a volt
miniszterelnök.
Balló
Ignácz.
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KHEIR-EDDIN BARBAROSSA.
(A török tengeri hatalom fénykora.)

Az imént lezajlott első balkáni háború ide¬
jén, a török-görög tengeri ütközetek során, a
szinte legendáshírű «Hamidie» török pánczéloson kívül, még csak a «Kheir-eddin Barbarossa» nevű török hadihajó vitézi tetteiről esett
gyakrabban szó. Ez utóbbi hadihajó neve a
hajdan hatalmas török birodalom fénykora,
tehát II. Szolimán, nz «el Kanani» szultán
uralkodása néhány érdekes eseményének em¬
lékét idézi föl.
Még II. Mohamed szultán uralkodása végén,
1482-ben, bizonyos Jakub Jenidjewardár nevű
ruméliai spahi telepedett le Métalin (valaha
Lesbos) szigetén, a hol egy görög pap özve¬
gyét vette feleségül, kitől négy fia született.
Ezek közül kettőnek: //oru/c-nak és Kheireddin-nek, hazájuk történetében nevezetes sze¬
repet juttatott a sors és IL Szolimán ezultán
kegye. Atyjuk halála után Horuk matróznak
szegődött, míg Kheir-eddin a becsületes faze¬
kas-mesterségre adta fejét. Horuk, a kalandos
természetű ifjú azonban, az egyszerű matróz¬
sorsból többre vágyott. Nyugtalan vérétől űzve,
Konstantinápolyig meg sem állott s egy török
gályán vállalt szolgálatot, a hol a gályarabok
felügyeletével bízták meg. Csakhogy ezt a gá¬
lyát a rhodusiak elfogták és összes személyze¬
tét, köztük Horukot is, rabul ejtették. Két esz¬
tendeig sínylődött itt az evezőpadhoz lánczoltan Horuk, a süket-némát szimulálva; társai
és rabszolgatartói, vörös hajáról és szakálláról «Barbarossa» névvel tüntették ki. Sikerült
azonban megszöknie s egy kalózhajón eljutott
hazájába: Métalin szigetére, a hol öcscsét:
Kheir-eddint, a fazekast is rábírta a kalózko¬
dásra.
A görög partok mellől, a hol egy török gá¬
lyát fogtak el, elkalandoztak a szicziliai par¬
tokig; itt ismét egy nagy hajót kerítettek ha¬
talmukba, a mely háromszáz spanyol katoná¬
val, köztük hatvan nemes ifjú, - - Nápolyba
igyekezett. Ezután a tuniszi, partokat keresték
föl, a hol a szultán szívesen fogadta a két ka¬
landor ifjút és rájuk bízta a legnagyobb hadi¬
gályának parancsnokságát. Hírük ekkor már
rettegett volt s Szelin Euteni király Algirba
hívta meg őket, hogy rájuk bízza a spanyo¬
loktól megszállott Penon várának ostromát.
A két testvér Matifou-foknál kötött ki s há¬
romszáz elszánt török harczos élén Algirba be¬
vonult, hogy onnan intézze a támadást a
spanyolok ellen. A mikor azonban a város
közelébe értek, a gyanútlan helyőrséget lefegy¬
verezték s Horuk és Kheir-eddin benyomultak
a király palotájába és Szelin királyt a fürdő¬
jében megfojtották. A megrémült lakosok meg¬
hódoltak és Horukot királylyá proklamálták, a

ki most már a spanyolok ellen fordult, hogy
kiűzze őket országából. Ám ez a vállalkozása
balul ütött ki, mert 1518 május havában a
spanyolok ellen vívott ütközetben maga is el¬
esett.
Kheir-eddin tehát most már magára ma¬
radt, de örökölte bátyja kalandos természetét,
nyugtalan vérét, sőt a «Barbarossa» nevet is.
Szolimán szultánhoz legott követet küldött és
fölajánlotta Algír hódolatát, természetesen meg¬
felelő ellenérték fejében. A nagy szultán ka¬
pott az ajánlaton és a követet kétezer török
fegyveres kíséretében küldötte vissza, egyúttal
kinevezvén Kheir-eddint az afrikai török bi¬
rodalom helytartójává. Kheir-eddin szerencse¬
csillaga most kezdett igazán fölragyogni; ha¬
talma kiterjedt csaknem az egész Földközi¬
tengerre, s nevét rettegve emlegették az euró¬
pai partok mentén is. Már épen Cadix ostro¬
mára indult hatvan hadigálya élén, mikor
Szolimán szultán, Ibrahim pasa tanácsára,
Kheir-eddint Konstantinápolyba hivatta, hogy
reá bízza a Doria Andrea ellen induló török
hadiflotta parancsnokságát.
Ismeretes ugyanis, hogy Solimán szultán
a Habsburg-ház nagy hatalmának letörését
tűzte ki czélul s e végből szövetségre lépett
I. Ferencz franczia királylyal. A török hadi¬
flottának tehát egyesülnie kellett volna a fran¬
czia szövetséges hajóhaddal, ámde az egyesü¬
lést Doria Andrea 1543-ban Nizza közelében
meghiúsította.
Az ekkor már hetven esztendős Kheir-eddin,
a vereségek után boszut lihegve, a spanyol és
az olasz partok mentén portyázásra indult,
tűzzel-vassal pusztítván mindent, amerre járt.
Messzinát, Nápolyt kegyetlenül megsarczolta,
a pápát megfenyegette, majd Fundi (most
Fondi, Caserta-tartományban) város ellen for¬
dult, melynek védtelen lakóit kardélre hányatta.
Ezután Tuniszt foglalta el Kheir-eddin, a
kit azonban V. Károly csapatai a rákövetkező
esztendőben kiűztek onnan.
A következő esztendő tavaszán Szolimán
szultán, hatalmas hajóhad élén. Velencze ellen
küldötte Kheir-eddint, a ki Doria Andreát
Preveza közelében megverte, mire Velencze
kénytelen volt békét kötni a szultánnal, a ki¬
nek 300,000 aranyat fizetett. Ugyanakkor
V. Károly eredménytelenül ostromolta Algírt,
a melyet Hasszán, a szard renegát, Kheir-ed¬
din hűséges helytartója, sikerrel védelmezett.
I. Ferencz franczia király most elérkezettnek
látta az alkalmat, hogy V. Károly császárra
döntő csapást mérjen. E czélból még szoro¬
sabbra fűzte a szövetséget Szolimán szultánal,
a ki ujabb, százötven gályából álló flotta élén
ismét Kheir-eddint küldötte segítségére. Kheireddin 1543 június 20-án ért Dél-Olaszország
partjai elé. Eeggiót megsarczolt s lakosait

rabságra vetette. A foglyok közt volt a kor¬
mányzó, Gaetano Diégó tizennyolcz éves leanya is, kinek szépsége annyira elhajolta a
vén kalózt, hogy annak rendje és módja sze¬
rint feleségül vette a gyönyörű leányzót.
Kheir-oddin július 5-én érkezett Marseille
elé, hogy fölajánlja szolgálatát a franczia
királynak. L Ferencz azonban nem merte le¬
gott igénybe venni a szultán segítségét, s a
harcz tüzétől égő, de tétlenségre kárhoztatott
Kheir-eddin a szakáiiát tépte haragjában. Végre
mégis parancsot kapott, hogy induljon Nizza
ellen.
A sikertelen ostrom fáradalmait Toulonban
pihente ki Kheir-eddin s a telet is ott várta
be; de itt vesztegelt tétlenül 1544. óv nyaráig,
a mikor is a crespy-i béke végett vetett a há¬
borúnak. Kheir-eddin roppant nagy összeget
követelt kárpótlás czímén a franczia királytól,
a ki azonban nem tehetett eleget a követelés¬
nek, mert kincstára kongott az ürességtől.
Csakhogy ezzel ugyan nem rázhatta le a nyaká¬
ról a kapzsi embert, a ki csapataival messze
bekalandozta Francziaország belsejét és fosz¬
togató csapatai Provencze kalászos mezeit is
letarolták s rablánczra, fűzték az asszonyokat
és a leányokat. Kheir-eddin még a templomok
harangjainak szavát is elnémította ! Végre azon¬
ban sikerült I. Ferencz királynak nyolczszázezer tallért valahonnan fölhajszolni s ezzel az
összeggel lecsillapítani a «szövetséges)) pasa
haragját. Ezenfelül a franczia király paran¬
csára elegendő élelmiszerrel látták el a török
gályákat, a melyek most már töméntelen hadizsákmánynyal megterhelve, indultak vissza Kon¬
stantinápolyba. A telhetetlen Kheir-eddin azon¬
ban még útba ejtette Genovát, Élbe szigetét,
Toscanát, Calabriát és Szicziliát, mindenütt
rengeteg zsákmányt harácsolván össze.
Kheir-eddin mint győzedelmes hadvezér vo¬
nult be Konstantinápolyba, a hol a nép uj¬
jongva fogadta^ A töméntelen hadizsákmány¬
ból valamennyi pasának és előkelő udvari dignitáriusnak juttatott ajándékot a ravasz kalóz¬
király ; a rablánczra fűzött mindkét nembeli
foglyokból, a legkülönfélébb drágaságokból éa
ékszerekből bőven jutott kinek-kinek ajándék.
De nem sokáig élvezhette kalandos életének
sikereit: két év múlva, 1547 május havában,
nyolczvan éves korában, a mértéktelen gyö¬
nyörök és dorbézolások következtében, meg- ,halt.
Ám a tűzzel-vassal kicsikart diadalok nem
jártak maradandó sikerrel. Ismeretes ugyanis,
hogy Don Jüan d"Ausztria 1571 október 7-én
a lepantói tengeri ütközetben a török hajó¬
hadat megsemmisítette és tizenkétezer keresz¬
tény foglyot kiszabadított a török rabságból.
Ez a vereség adta meg a törökök tengeri ha¬
talmának a halálos döfést.
*
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MENNYEZETES ÁGY ÉS AGYAG-EDÉNY GYŰJTEMÉNY A KARCZAG1 NAGYKUN-MÚZEUMBAN.

NAGYKUN-MÚZEUM.
A Nagyalföld délibábos rónáján, a hajdani
kunkei ület székvárosának, Karczagnak benszülöttei, ma is büszkén hivatkoznak ősi nem¬
zetségükre, — s a dicső nagykunok leszármazottainak vallják magukat. Hagyomány van róla,
hogy az utolsó ember, a ki a kun nyelvet be¬
szélte, Vavró István karczagi ember volt s
1720 körül halt meg.
De a letűnt nemzedék a feledés homályába
borúit s az újabb generáczió napbarnította fiai

nem sokat tudnak már mesélni régi őseikről
s dicső eleiknek emlékét eddig legfeljebb szi¬
vük mélyén őrizték, látható jelei és emlékei
nem igen voltak. Apáikról rájuk maradt em¬
lékeiket féltve őrizték a házuk rejtett helyem
s profán kíváncsi szem azokhoz nem igen
férkőzhetett.
De most már büszkén mutogatják múzeumba
összegyűjtött régiségeiket. A jellegzetes nép¬
rajzi emlékeiket, a melyeket tradiczionális sze¬
retettel ápol, gondoz és gyarapít még most is
Veres Kébék asszony, a nép egyszerű fiai kö¬

zül való kun-asszony, a ki <Toó András lelkész
mellett a legambicziózusabb és legnemesebb
tevékenységet fejtette ki a múzeum létesítése
körül, s a kinek egyszerű lelkében a múzeumi¬
kultusz termékeny talajra talált.
A múzeum a város székházában van elhe¬
lyezve s értékes, de egyben új komplexumét is
adja a muzeális tárgyaknak, mert a kun nép¬
rajzi tárgyak illetékes helyükön kerültek a vi¬
déki kultúra emelésének szolgálatába.
Ifj. Bujk Béla.
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NAGY LAJOS KIRÁLYÜNK HAZA
NAGYSZOMBATBAN.
Nagyszombatban, az esztergomi prímások
egykori székvárosában, a hol századokon ke¬
resztül fényesen virágzott a magyar kultúra,
van egy három utczára nyiló, emeletes, sár¬
gára mázolt ház. Azt tartja a hagyomány,
hogy Nagy Lajos király ennek a háznak egyik
szobájában vette magához az utolsó szentsé¬
get és egyikében a merészen ívelt szobáknak
búcsúzott el eredményekben gazdag, fényben,
kultúrában dicsőséges életétől nz 1382-ik esz¬
tendő szeptember havának 11-ik napján. Két
emléktábla is megörökiti a magyar históriának
ezt a nevezetes dátumát, az emlékezés kegye¬
lete ott él sok magyar szívben, de a ház, a
hol a nagy király alkotó ereje utolsót dobbant,
ma nem a kegyelet, hanem a huszadik század
kegyeleteket romboló anyagias életének bélye¬
gét viseli minden részén.
A három utczára néző épületnek voltaképen
csak az a része keletkezhetett a tizennegyedik
században, vagy ez előtt, a mely a Nagy
Lajos-utczai kapun belől balra esik. Régi írá¬
sok mesélnek arról, hogy a kapu helyén vala¬
mikor patak csörgedezett, erre vallanak az
udvarnak kerekre mosott kavicsai is, ott, a
hol ma az udvar van, abban az időben utcza
lehetett és csak két szoba viseli magán hatod¬
félszáz esztendő bélyegét Az a két szoba, a
melyiknek egyikében mosókonyha van, a má¬
sikában pedig a háztulajdonosnő jóvoltából
most még egy hatvan éves öreg tót asszony:
Mlcsa Rozine lakik. Merészen ívelt szobák
ezek, az egyik kiugró keresztgerendákkal, a
melyek a padlón végződtek valamikor. Ma
már elvész a végződésük a talajban.
Az idő, meg az emberek feltöltötték a szo¬
bákat. Talán az emberek jobban, mint a szá¬
zadok Ennek a háznak még mindegyik gaz¬
dája azt hitte, hogy mérhetetlen kincs fekszik
Valahol a föld alatt. Ástak mindenféle, feltúr¬
ták a földet, a kiásott homokot pedig behány¬
ták a szobákba, így azután kis, szűk udvari
szobák lettek a helyiségekből, pedig azokat
nagyobbaknak tervezték a régi mesterek és a
feltöltött boltozatok, a melyek a régi gót stil
bélyegét viselik magukon, még ma is azt mu¬
tatják, hogy tágas termek voltak a gerendák
alatt. A mosókonyha kazánjainak gőzétől le¬
kopik a vakolat, a mit nem tudott elpusztí¬
tani annyi század, azt most lustrumok alatt
tönkre teszi a kegyelethiány.
Sokáig azt hitték, hogy a szomszédos So¬
mogyi-féle barokk-stilű házban halt meg a
nagy király. 1879-ben a pozsonyi Toldy-Kör
ezt a házat is jelölte meg emléktáblával és
ekkor került az igazi Nagy Lajos-féle ház
Deák Ferencz- (akkor Pék) utczai falára ez
a különös szövegű emléktábla:
Nagy Lajos királynak
valódi halálozási háza és szobája
1382 szeptember 11-én.

Később a Toldy Kör megállapította, hogy
nem a Somogyi-féle házról beszél a hagyo¬
mány, megállapították, hogy az említett szo¬
bák boltivei vallanak a XIV. század Ízlésére
és Nagy Lajos halálának ötszázéves forduló¬
ján a ház akkori tulajdonosa, Popovics Sára
a Toldy Kör indítványára a ház homlokzatán,
de most már a Nagy Lajos-utczai részen, a
következő felirású táblát helyezte el:
Ezen házban
mely egyes udvari részeiben
a XIV. század elején épült,
hunyt el
n nemzedékek óta fönnálló
hagyomány szerint
Nagy Lajos
Magyarország dicső királya
A 382 szeptember ll-i'ii.
A félszásndos évforduló alkalmából
a pozsonyi Toldy Kör indítványára
ezen emléktáblát kegyeletből emelte '
Popovics Sára háztulajdonosnő.
1882.

A míg a ház Popovics Sáráé volt, kegye¬
lettel őrizték a régi falakat és gondot fordí¬
tottak arra is, hogy a két szoba fennmarad¬
jon. Később ócskavaskereskedőhöz került az
a két lámpa, a melyeket kovácsolt vasból ké¬
szítettek, szemtanuk állításai szerint remekei
voltak a kovácsiparnak és minden esztendő¬
ben csak egyszer gyűlt világosság bennük:

A NAGYSZOMBATI RÉGI EGYETEMI TEMPLOM FŐOLTÁRA.

szeptember 11-ikén. Elkótyavetyélték a fara¬
gott czimeres köveket is, a melyek közül nem
egy hever az udvaron, a flaszterkövek között,
A mostani tulajdonos, özvegy Herczog Lipótné
semmivel sem törődik, csak azt várja, hogy
hatóságok, testületek óriási összegért béreljék
ki tőle azt a két szobát, a melyek egyikét in¬
gyen lakja a Mlcsa Kozine, a másikban pedig
moscteknők hevernek a keresztgerendák alatt.
Látogatók mostanában nem igen keresik fel
a házat. Legutoljára gróf Apponyi Albert volt
ott Jedlicska Pál érseki helynöknek, a tudós
historikusnak társaságában. Nem tudtak a szo¬
bába menni, mert Mlcsa Eozine munkában
volt és magával vitte a szoba kulcsát. A leg¬
ritkább eset különben, hogy ez a szoba nyitva
van. Tavaly augusztusban Ferdinánd boJgár
király látogatta meg.
A nagyszombati rezidenczia tudós ura, a ki
agilis tagja a Műemlékek Országos Bizottságá¬
nak, legjobban fájlalja, hogy a ház ma olyan
elhanyagolt állapotban van. Nagyszabású agitáczióhoz kezd a közel jövőben és agitácziójának bizonyosan meg is lesz a kívánt ered¬
ménye. A kiváló főpapnak előreláthatólag si¬
kerül aktivitásra bírnia az illetékes tényezőket
és rövidesen talán olyan állapotban lesz a két
bolthajtásos szoba, a minőt Nagy Lajos em¬
léke méltán meg is érdemel egy utókortól.
Különben ez az egyetlen régi jelentős épü¬
lete az ősi városnak, a melyet nem őrizett
meg a kegyelet. A régi utczák tele vannak
régi falu házakkal, a melyeknek históriája erő¬
sen kapcsolódik bele a magyar históriába.
Eégen, már a tizennegyedik században je¬
lentős szerepe volt a városnak. Szívesen for¬
dultak meg falai között az Anjouk, de tulajdonképeni szerepe csak akkor kezdődik, a mi¬
kor az esztergomi érsekség 1532-ben ide me¬
nekült a törökök elől. A város 1543-ben ál¬
landó szállást ajánlott föl az egész káptalan
részére, ő maga is, meg az iparos- és keres¬
kedő czéhek altariakat, vallásos alapítványo¬
kat létesítettek és csakhamar fölépítették a
prímás rezidencziáját, ebben a rezidencziában
lakott Pázmány Péter, a ki működésének bé¬
lyegét rányomta székvárosára. A nagy primás,
korának egyik legnagyobb államférria terem¬
tette meg a mai magyar tudományos egyetem
alapjait abban a hatalmas épületben, a mely
még ma is büszkén hirdeti a mai felsőbb ok¬
tatás születését. A Pázmány-egyetem ma a
Pázmány-téren van, valamikor ez a tér a «Fo¬
rum Academicum» nevet viselte.
Hatalmas négyszögalakú épület, az okkupá-.
czió után az invaludusok háza volt, hogy
azonban az invalidusok részben felgyógyul¬
tak, részben elhunytak az épületben a 71-ik
gyalogezred egyik zászlóalját helyezték el.
Ujabban a káptalan szemináriumnak szerette
volna az épületet felhasználni és bár az épü¬
lethez való jogát elismerték, csak a helyiségek
egyik részét akarták rendelkezésére bocsájtani.

36. szJM. 1913. 60. évFoi^AH.
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Ekkor az egyház teljesen lemondott a jogáról.
Az épület dél-északi irányban alkot egy hatal¬
mas négyszöget. Déli oldalán van az egykori
egyetemi templom, másik három oldalát a
monumentális egyetemi épületek foglalják el.
Először az 1615-ben újra letelepedett jezsui¬
ták kezdtek itt tanítani. Öt osztályú gimnáziu¬
mot létesítettek 440 tanulóval Később a ta¬
nulók száma hétszázra emelkedik, mert Páz¬
mány egy szemináriumot és két konviktust
létesít.
Az egyetem alapjait Dobronoki György kol¬
légiumi rektor 1635-ben teszi le. Pázmány
Péter 100,000 forinttal megalapítja a theologiai és filozófiai fakultásokat. Megkezdik az
építést a keleti és nyugati oldalon, itt már
emeletesek a helyiségek, az északi részt akkor
még nem építették be, itt csak később emel¬
tek helyiségeket, Losy, Lippay prímások meg¬
alapítják a jogi kart és az épületet a keleti
szárnyon kétemeletessé fejlesztik, kiépítik azt
a templom déli faláig. 1667-ben megkezdőd¬
nek a jogi előadások is, az éjszaki szárnyon
helyezik el a híres egyetemi sajtót, majd
Mária Terézia a negyedik fakultást: az orvosit
is megalapítja az egyetemen. 1770-ben ezen
a szakon világiak is tanítanak már. II. József
1773-ban eltörli a jezsuita rendet és a taní¬
tást most már világi és szerzetes papok vég¬
zik. 1777-ben Budára költözik az egyetem
minden fölszerelésével, nemsokára a prímások
is elhagyják a várost és Nagyszombat elve¬
szíti nagy 'elentőségét.
A régi egyetem déli oldalán épült barokkstílü, kéttornyú templom páratlan az egész
világon. Eszterházy Miklós nádor építette,
80,000 forint készpénzt adományozott az épí¬
tési költségekre, de ő adta a fát, követ és az
anyagok szállítására szolgáló szekereket is.
A templom alaprajza bazilika jellegű, oldal¬
csarnokaiba azonban 4—4 oltárt tettek és így
ezek külön kápolnákat képeznek.
A főoltár, velenczei mesterek páratlanul szép
alkotása, 1640-ben készült el. Ma hivatalosan
is műemléknek van nyilvánítva. Negyven ha¬
talmas szobor díszíti, alul az ó és új testa¬
mentum egyes alakjai, legfelül pedig a ma¬
gyar szentek jelennek meg óriási ikonosztafiában, a mely egy maga 10,000 forintba ke¬
rült. Nyolcz trofeum csüng a templom falain,
az Eszterháyiak czímerei, majd Ocskay Imréé
következik. A reliefek és az oldalcsarnokok
medaillonjainak freskói is páratlanul szépek,
bár ez utóbbiak csak most tűntek elő.
1809-ben a francziák tanyáztak a templom¬
ban. Morvamezőről, Aspern mellől a nagy
vereség színhelyéről, jöttek Napóleon katonái
és Győr felé igyekeztek. Itt laktak a temp¬
lomban és kegyetlen vandalizmust vittek vég¬
hez. Az oltárok mellett tüzet gyújtottak, az
Isten házában dorbézoltak és a mikor elvo¬
nultak, restaurálni kellett az egész templomot.
Érdekes két kép van a templom sekrestyéjé¬
ben. Az egyiken Mária neve betűinek szoká¬
sos csoportosítása, a másikon az I. H. S. van
kihimezve. A kép hátán ez a magyarázat ol¬
vasható : ghymesi Forgách Pál püspök édes
leányának a hajából készült a XVIII. század
elején. Ennek a magyarázatnak érdekes histó¬
ria a háttere. Forgách püspök, az ország egyik
legvagyonosabb főura ugyanis csak neje ha¬
lála után lépett a papi pályára, egyetlen leánya
Clarissa pedig apácza lett.
Ez a három épület: Nagy Lajos háza, Páz¬
mány egyeteme, az Eszterházy-templom leg¬
nevezetesebb épületei a régi Nagyszombatnak.
Van kívülük még egész csomó, a melyeknek
falait ugyancsak századokkal ezelőtt építették
a mesterek, de egyik sem kapcsolódik bele
olyan erősen a magyar históriába, mint azok,
a melyeket itt felsoroltunk. Becsesek ezek ne¬
künk magyaroknak, mert volt idő, a mikor
innen irányították a kultúrát meg az ország
sorsát. Az ((ecclesia militansi) itt született meg,
: is született meg az ellenreformáczió
annyi fönséges vitaírása, a melyek mindegyike
egyházirodalomtörténeti és nyelvi szempontból
legkiválóbb maradványa hosszú deceniumoknak Ma már szolgálhatnak más czélt az épü¬
letek, de emléküket azért sohasem töröli ki a
históriából és az emberek szivéből az idő.
Paál Jób.

A ház udvara. - á. A ház a Nagy Lajos-utcza felől - 3. A király vult hazának egyik szobája; most mosókonyha. 5. Az a szoba, melyben a király meghalt, jelenlegi állapotában.
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AZ ALFÖLDI FÖLDRENGÉSEKRŐL.
A földrengéseket általában ritkán előforduló
elemi csapásnak tekinti mindenki, olyannak,
a melyről úgyszólván már csak a katasztrófa
megtörténte után tudunk meg valamit. Kéthárom évtizeddel ezelőtt még a tudomány sem
tudott többet róluk, még remény sem volt
arra, hogy közelebbről megismerjük a termé¬
szetnek ezt a legmisztikusabbnak látszó tüne¬
ményét, ma azonban a földrengések tudomá¬
nyának, a seismológiának csodálatosan gyors
fejlődése máris elvezetett odáig, hogy nagyon
kevés idő választ el attól, hogy a földrengé¬
seket biztosan meg tudják jósolni is.
Mindjárt akkor, mikor komolyan neki fog¬
tak a földrengések tanulmányozásának, kitűnt,
hogy a földrengések távolról sem olyan ritka
tünemények, a milyeneknek addig látszottak,
míg csak a katasztrófát okozókról vettünk tu¬
domást. Még olyan kis területen is, mint ha¬
zánk területén, lépten-nyomon van földren¬
gés - - természetesen és szerencsére csak ki¬
sebb erősségű, nem nagy kárt okozó — azon¬
ban ezek nagyobb részéről alig hallunk nagy
ritkán valamit. Ez év január 20-án hajnali öt
órakor Zenta környékét riasztotta fel egy eléggé
erős rengés, a mely itt-ott kéményeket döntött
le, falakat repesztett meg s biztosan nagyon
kevesen vannak mégis, a kik hallottak róla
s emlékeznek arra az egy-két soros hirre, a
melyet a napilapok szenteltek rá.
Mügyarország földrengési viszonyai ma még
távolról sincsenek teljes részletességgel felde¬
rítve, azonban az eddigi eredmények már ma¬
gukban is rendkívül érdekesek s olykor meg¬
lepőek is. Nagyjában ismerjük már hazánk
ama területeit, a melyek állandóan ki vannak
téve a földrengéseknek, a milyenek a Muraköz,
az Alduna vidéke, a Nagy Alföld szélei, Borsod,
Bereg, Ennellék, aztán az Erdélyi Medencze míg ezekkel a nagyrészt sík, vagy dombos
rengésterületekkel szemben a Kárpátok maszsziv, nyugodt hegylánczaiban csak a legritkább
esetben van földrengés, bizonyságául annak,
hogy itt a föld mélyében hosszú időre szóló
nyugalmas egyensúly állott be. Az első ered¬
mény tehát az, hogy Magyarországon a lesüp¬
pedt, kiegyenlítődött, vagy a nivellálódás alatt
levő vidékeken vannak földrengések, a geoló¬
gusok nyelvén szólva a fiatalabb korú földré¬
tegek környékén, olyan helyeken, a hol két¬
ségtelenül kimutatható tektonikus vonalak van¬
nak. Röviden elmondhatjuk, hogy mik ezek a
tektonikus vonalak ? A föld kérge, a süppedések,
a belső összehúzódás folytán beálló sülyedések darabokra szakgatták, a mint például egy
jégtábla összetöredezik s az egyes részek egy¬
másra türemlenek. A földrétegekben is ugyan
így történt, nemcsak a közvetlen felszínen, ha¬
nem a mélyebb rétegekben is és a repeiések mentén a kéreg egyik darabja a másikhoz
képest felemelkedett, vagy lesülyedt. Később
mindenféle erők közremüködéee révén a két
kéregdarab magasság különbségei kiegyenlí¬
tődnek, a kiemelkedő rész lekopik, a mélyeb¬
ben fekvőre újabb rétegek rakodnak le, de a
törés, a vetődés megmarad s az irányát, a tek¬
tonikus vonalakat a geológus legtöbb esetben
könnyen meg tudja állapítani. - - így például
a Budai hegység kemény kőzeteiben, a Dunán¬
túl tengeri rétegei közt úgyszólván első szem¬
pillantásra megláthatok a törésvonalak, míg
az Alföldön geológiai kutatásokkal csak egyes
tektonikus irányok állapíthatók meg, mint pél¬
dául a Kőbánya-Czegléd közt elhúzódó, a mely¬
nek mentén a tőle észak-keletre húzódó hal¬
mokban régibb kőzetek emelkednek az Alföld
szintje felé. A Tisza mai medrét is egy hoszszan elnyúló, Titeltől egész Szolnokig tartó
törés szabta meg s bizonyos, hogy az Alföld
alatt még egész sereg tektonikus vonal van,
mert a mikor az Alföld lesülyedt, akkor ok¬
vetlenül darabokra is tört a földkéregnek az
a része. Ezeket a törésvonalakat azonban csak
a földrengések segítségével lehet majd apróra
megállapítani.

h

A törések, sülyedések után a földkéreg nem
juthat azonnal nyugalomba. Az egyensúlyhoz
az szükséges, hogy a megtört, meghajlott ré¬
tegek kisimuljanak ismét, lehetőleg vízszinte¬
sen helyezkedjenek el, ép úgy a hogyan a föld
felszínén is megnyilvánul a nivellálódás felé
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való törekvés. Azonban az egyensúly csak las¬
san, fokozatosan kővetkezhetik be, mert hiszen
ha a különböző közetek rugalmasak is, a rá¬
juk nehezedő nyomás nem engedi meg, hogy a
rugalmas erők megnyilvánuljanak akadálytala¬
nul. Magától értetődő, hogy ennek következ¬
ményeképen a föld belsejében különösen a
tektonikus vonalak mentén állandó és termé¬
szetesen mindig fokozódó feszültség uralkodik,
a mely feszültség addig nő, a míg felül nem
múlja a kőzetek szilárdságát. Mikor ez bekö¬
vetkezett, a feszültség kiváltódik egy zökkenésben, a kőzetek megbomlanak 8 a bomlás után
újabb elrendezkedés áll be, a mely egy fok¬
kal megint megközelíti a nyugalmas egyen¬
súlyt. Még esetleg néhány kisebb zökkenés és
zuhanás történik s aztán egyidőre nyugalom
áll be, a míg az újabb feszültség lassanként
megint nem jut érvényesüléshez. Mindezt pedig
a föld felszínén egy-egy földrengés adja tud¬
tunkra, mert a mélyen a föld belsejében történt
zökkenést a felette levő földtömeg olykor meg¬
sokszorozva továbbítja. A földrengésekből tehát
megállapíthatók a törésvonalak helyzetei és
tovább haladva e törésvonalok beható isme¬
rete után, annyit máris meg tudunk állapítani,
hogy milyen vidéken lesznek, vagy lehetnek
földrengések.
A legutolsó nagyobb magyarországi földren¬
gés, az 1911 július 8-iki kecskeméti földren¬
gés adatainak feldolgozása nagyon szép példá¬
ját adja annak, hogy egy-egy rengés mennyit
árul el a föld belsejének állapotáról. Vala¬
mennyi megfigyelés eredménye egy térkép, a
melyen folytonos vonallal vannak összekötve
azok a helyek, a melyeken a rengést ugyan¬
olyan erősnek érezték. Ezek a szabálytalan
alakú vonalak, az izoszeizták, sok mindent
elárulnak, habár első pillanatban épen a sza¬
bálytalanságuk miatt nem sokat mondóknak
látszanak. Igaz, hogy egy ilyen rengés-térkép¬
ből még nem lehet biztos következtetéseket
vonni, de azért nagyon sok tekintetben érde¬
kes felvilágosításokkal szolgál már egyetlen
izoszeizta vonal is. A kecskeméti földrengés
térképén a legszembeötlőbbb az, hogy egyrészt
Pilis és Czegléd vidékén, másrészt Tiszaföld¬
vár környékén is csaknem olyan erős mérték¬
ben érezték a rengést, mint Kecskemét köz¬
vetlen közelében, a mi arra vall, hogy ezeken
a helyeken a kecskeméti rengés rázkódtatása
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határozottan erősebb visszhangra talált, azaz
itt a föld belsejében uralkodó feszültség na¬
gyobb fokon van, más szóval e helyek alatt
törésvonalaknak kell lenniök.
A július 8-iki nagy rengés a maximuma
volt a június 1-től egész szeptember 23-ig
tartó földrengés-rajnak. Öt hétig készült a ren¬
gés s e készülődés apróbb földlökésekben nyil¬
vánult meg, ép úgy, mint a mikor egy faágat
hajlítunk meg, előbb apró szilánkok törnek le
belőle s csak később törik ketté az egész ág.
A legerősebb, az igazi zökkenés után már csak
mindinkább gyöngébb utórengések fordultak
elő, a melyek alatt a rengés fészkében - - kö¬
rülbelül négy kilométer mélyen Kecskemét
alatt
- véglegesen nyugalomba jutottak a
földrétegek. Kecskemét környékén azóta nem
volt és valószínűleg sokáig nem is lesz jelen¬
tékenyebb földrengés.
A régebbi nagyobb földrengéseket végig te¬
kintve, egy rendkívül érdekes következtetésre
jutunk.
A kecskemétihez hasonló nagyobb földren¬
gések az 1763-iki komáromi és az 1810. évi
január 14-iki móri rengések voltak. Komárom
vidékén már vagy száz év óta nem volt föld¬
rengés, Fehérmegyében ugyancsak hosszú évtizek óta nyugodt a föld, míg most legújab¬
ban Kecskemét alatt mozdult meg a földkéreg.
Nagyon közelfekvő az a következtetés, hogy e
három rengés között szorosabb kapcsolat van.
A törés vonal mentén való sülyedés Komárom
vidékén kezdődött el, aztán folytatódott Mór
környékén, a hol a rétegek követték a Komá¬
romnál elkezdődött nyugalomba helyezkedést,
majd pedig most Kecskemétnél simultak el az
ellentétek a föld gyomrában. Ha ez az össze¬
függés valóban meg volt és nagyon valószínű,
hogy így van, akkor csaknem egész biztosan
állíthatjuk azt is, hogy Kecskemét környékén
nem lesz többé nagyobb földrengés legalább
is belátható időn belül, ellenben tőle keletre
a Tisza partjain kell várnunk a Komáromnál
megkezdett sülyedés újabb zökkenéses meg¬
nyilvánulását. S ez a jövendőbeli rengés utolsó
is lesz a sorozatban, mert a Tiszától keletre a
földrétegek ismét emelkednek a Kárpátok felé,
a rengés tehát nem terjedhet erre felé, mert
hiszen előbb a magasabban fekvő rétegeknek
kell elkezdeniük a sülyedést.
Sztrokay Kálmán.
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A CZITADELLA BEJÁRATA.

A BUDAI CZITADELLA TITKAI.
Annyi naiv legendát, kalandos mesét talán
egyetlen építkezésről se szőttek nálunk, mint
a gellérthegyi czitadelláról.
Budapesti őslakók mint regényes középkori
várat emlegetik, noha voltakép aránylag egé¬
szen fiatal. Csak most lesz 60 esztendeje an¬
nak, hogy fölépült s a tüzérágyúk dobogtatták
meg a nagy fölvonóhidat.
Szomorú időkben, 1853-ban készült el a
czitadella. Az idegenből ideszármazott Kasselik
Ferencz tervezte és építette. A hegyi erősség¬
ben a fővárosra állandó fenyegetést láttak jó
sokáig a hazafiak. Az ágyúk lőrései is mind
(i azért» fordulnak Pest felé, ámbár csaknem
ugyanannyi rácsos ablak néz a czitadcllából
a budai hegyeknek, meg a Fehérvári-útnak,
mint Keletre.
Egész mondakör élt a fővárosban a czita¬
della ágyúiról. Szinte közhit volt, hogy min¬
den nevezetes központnak, vagy intézetnek
meg van a maga ágyúja, a mely mindig a
maga czélpontjára van szegezve tűzokádó torká¬
val. A képviselőházat, a vármegyeházát is,
meg a híres Komlókertet is külön ágyúval
tisztelte meg a néphit, a mely azt tartotta,
hogy minden ágyú mellett készen áll a tüzér
s ha egyszer megadják a jelt, elbődülnek az
ágyúk egyszerre : jaj akkor a szegény Pestnek.
A szép romantikának ma mar vége van.
Kiderült, hogy azok a puskaporral, meg dina¬
mittal töltött földalatti folyosók csak az em¬
bereknek fantáziájában voltak meg. Jámbor
tüzér-katonák tanyáztak ott, a kiknek a ki¬
látásuk fölséges volt onnan, de az életük ret¬
tenetesen unalmas. Dolguk voltaképen nem is
akadt egyéb, mint ünnepiességek idején a
díszlövések elpuffogtatása, meg a rengeteg
na
g j jelző-kosarak felvonása á hosszú póz¬
nákra, ha alulról vagy felülről személyszál¬
lító hajó közeledett a Dunán.
Van azonban a czitadella történetének egy
nevezetes fejezete is. A hatvanhetes év végé¬
vel a királyi fiskus vezetésével megindult egy

A KAZAMATÁKBÓL.

nagy por egy csomó fővárosi munkás ellen,
a kikről a vádlevél elmondta, hogy összees¬
küdtek a czitadella ellen, meg akarták támadni
és le akarták rombolni. A monstre-pör álta¬
lános fölmentéssel és nagy kudarczczal vég¬
ződött.
A czitadella azután már nem igen szerepelt
Legföllebb mint a főváros legfeltűnőbb látni¬
valója provokált sok mindenféle tervet. Gróf
Széchenyi István szeretett volna a helyére egy
panteont építtetni a nemzet nagyjainak em¬
lékére. A terv érdekében Rózsa Péter városi
tanácsos később röpiratot is irt. Egyesek Árpád
óriási szobrát, mások meg a szabadság szob¬
rát szerették volna a helyére állítani. Később,
a mikor aktuálissá lett a czitadella lebon¬
tásának kérdése, Jókai Mór a mellett kardos¬
kodott, hogy ne bontsák le, ültessenek benne
pálmakertet, csináljanak múzeumot.

BETÖRŐK RÉGI REJTEKHELYE.

FELLEGVÁBI SZÜKSÉGLAKÁSOK GYEREKEI KOCZKÁZNAK.

A terv elaludt s nemrég bővített alakban
föléledt. Nagy mulatóhelyet, sőt játékbankot
is akartak ott csinálni, de a margitszigeti ha¬
talmasabb plánum óta sutbakerült a 'gellért¬
hegyi terv. Tizenöt éve, - - a mikor a katonai
hatóság átadta a czitadellát a közmunkata¬
nácsnak, - kiránduló-hely csak s újabban
még - - nyomortanya.
Rendkívül érdekes a föllegvár egész épít¬
kezése. Konstatálták róla, hogy a modern
ágyúk korszakában bizony már alig felelne
meg hivatásának, mert magasabb fekvésű hely¬
ről, például _ a Svábhegyről, rommá lehetne
lövöldözni. Ámbár az anyag, a miből épült,
oly szilárd, mintha örök életre szánták volna.
Óriási falai: csupa terméskő. Belül meg való¬
sággal fényűzést fejtett ki építője. A bástya
körül a széles Rundgang, a hol az őrszemek
sétálgattak, gyönyörű fehér márványból ké¬
szült és tükörsima szine ma is oly tiszta,
mintha minden nap megmosnák. A bejárat
mélyen fekszik és a kapun belül az első kisudvar nem nagyobb, mint 10 négyszögméter.
Innen a tágas nagyudvarba keskeny lépcső
vezet föl, a melyen egyszerre alig fér el több
egy embernél. Pedig a felső udvarban vannak
az istállók és az ágyúszinek. Vájjon mikép
hozhatták föl ide 'a hatalmas ágyúkat, hogyan
tudták ide fölvezetni a lovakat? Megtaláljuk
rá a feleletet, ha a meredek szélén ágaskodó
vasdarúra visszaemlékszünk. Ennek a darunak
segítségével vonták föl az ágyút is, a lovat is
és vele bocsátották ismét le, ha a tüzérek
gyakorlatra vonultak ki.
A sűrűn egymás mellé épített lőréseken
már nem meredeznek ágyúk, - - mind elvit¬
ték örökre. A kazamaták legénységi szobái is
kiürültek, csak a deszkapolczok maradtak egyideig a falakban, de ellopták azokat is.
Betörők, tolvajok félelmes búvóhelye lett a
czitadella, veszedelmes razziákat kellett a rend¬
őrségnek ott tartania. Pár éve pedig szükség¬
lakásokul adták ki az összes helyiségeket: leg¬
alább így valami hasznát veszik a hebehur¬
gyán épített föllegvárnak.
Tábori Kornél-
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én érte adok, akár egy új, szép házat is épít¬
hetsz magadnak és belőle még jobban meg is
Regény.
(Folytatás.)
művelheted a földedet, - - a nagyanyó rám¬
nézett mereven, gúnyosan és így szólt, ünneplés
Irta GRAZIA DELEDDA.
hangon az egyik unokájához : —- Istennek hála,
magunknak is van elég pénzünk!
— Megpróbált ön minden eszközt? — kér¬
- Talán az unokája - - szólt közbe Áldó
dezte Áldó Brúnó.
Brúnó.
A vállalkozó most rámeredt, mintha meg¬
De a gazda nem felelt, hanem ehelyett szi¬
lenne sértve ettől a puszta föltevéstől is, hogy varral kínálta meg munkafelügyelőjét, a ki el¬
egy olyan ember, mint a minő ő, nem fog meg¬ fogadta ugyan a szivart, de nem mert rágyúj¬
próbálkozni minden eszközzel, csakhogy elérje tani. Néhány pillanatig hallgattak, ezalatt a
a czélját.
gazda rágyújtott. A szoba megtelt lassanként
- Az a vén asszony tisztára bolond. De illatos füsttel. Végre a vállalkozó megszólalt:
egyébként mind bolondok ezek a tehetősebb
— Azzal nem akarok semmit sem elkezdeni.
parasztasszonyok, a kik eldugják a pénzüket és Itt nincs más megoldás, hogy észre térítsük
inkább hagyják, hogy ellopják azt, semmint- ezeket az embereket, csak az az egy: fölgyujhogy belebocsájtkoznának valami vállalkozásba. tani az erdőcskéjüket! Ó, ó! . . .
— De az unokája nyomara jön mindennek! —
Nevetett, teli tüdővel, mintha valami kitűnő
mondta Áldó Brúnó nevetve. — Az imént lát¬ tréfát mondott volna; és Áldó Brúnó is neve¬
tam a legényt és úgy gondolom, nagy szükség¬ tett, de a maga részéről ezzel még nem tar¬
ben lehet mostanában.
totta befejezettnek a dolgot.
- Mi? Te láttad?
Azután még sok mindenről beszéltek, üzleti
Áldó Brúnó most beszélni kezdett útitársáról, dolgokról, meg sürgős tennivalókról.
a nélkül azonban, hogy a nevét megmondta
Mielőtt elment volna, Áldó Brúnó még be¬
volna és elbeszélte, hogy mint kisérte el őt nézett egy kicsit a konyhába, hogy az asszony¬
Antonio Morohoz és végül közölte Dejananak néptől elköszönjön és Sebastiana kezében a
azt az óhaját is, hogy szeretne munkát kapni lámpával, hogy világítson, lekisérte a lépcsőkön
a vállalkozónál.
és tréfálkozott vele.
— Jó, jó, — mondta az öreg és fölállt. - Hallottad, hogy mint kiabált velem, a
Most menjünk előbb enni — és a mikor Áldó te signora Elena-d? De ő a mellett nem én rám
Brúnó szabadkozni próbált, kedélyesen karon¬ haragszik, nem! A nyerget üti, • mert nem üt¬
fogta és bevezette az ebédlőszobába.
heti a lovat — mondta halkan, a mikor már
Zavartan és boldogan ült itt a munkafelügyelő lent voltak a kapunál.
egy asztalhoz gazdájával és Sebastiana, a ki,
— Mi? Már nem fér meg a gazdával?
mint valami tökéletes szobalány szolgált föl,
- Ez még az ördöggel sem tudna megférni.
óda-odahajolt az oldalához és úgy kinálgatta
Rósz, harapós és féltékeny, mint a kutya . . .
meg az ételekkel, italokkal.
— Igaza van, ha terád féltékeny! — mondta
Ügy érezte, hogy álmodik: az ételek jóízűek a férfi és hosszasan megszorította a lány kezét,
voltak és a bor tüzes; a gazda evett és neve¬ majd megpróbálta, hogy át is ölelje Sebastiatett, tréfás szavakkal illette a fiatal szolgáló¬ nát. De most a lány kisiklott a karjai közül,
lányt és a mikor Sebastiana kiment, a vállal¬ elfutott'-és Áldó Brúnó boldogan és nyugtala¬
kozásairól meg terveiről beszélt, mintha nem
is valami szegény szénégető ülne vele az asz¬ nul, fölizgatva ment el.
*
talánál, hanem egy magafajta szerencsés vál¬
lalkozó.
Még mindig esett az eső, szinte zuhogott és
Marieléna sohasem jött be az ebédlőszobába ő most gyorsan hazasietett és még jóidéig el¬
és a mikor Sebastiana leszedte az asztalt, az fecsegett az öreg parasztasszonynyal, a kinél
öreg megint a Moronó erdőcskéjéről kezdett szobát szokott bérelni arra á néhány napra, a
beszélni és Antonio Moro nagyanyjáról.
mikor a faluban van. Mialatt font és kis orsója
- Csak tegnapelőtt voltam utoljára nála. úgy pergett-forgott, mintha valami eleven jó¬
Ott ült a füstölgő tűzhely mellett, összekupo¬ szág volna, most talán már épen ezredszer
rodva a hamu előtt, mint valami összeaszott, mondta el azt a rendkívüli esetet, a mi néhány
pörnyével behintett vén siratóasszony. Körü¬ évvel ezelőtt történt meg vele.
lötte sivalkodtak, lármáztak az unokái, szépek
— Tadod, hogy van egy fiam, hivatalnok, a
de tudatlanok, mint a barbárok gyerekei. Vala¬ ki a kontinensen él. Az igazságot mondom, a
mennyien rámmeredtek, a nagyanya és az uno¬ színtiszta igazságot, egy betűje sem hazugság.
kái, mint az ellenségre, a ki eljött, hogy fegy¬ Esztendőkig tartott, a míg a fiam, Luisi végre
verszünetet kössön. A mikor azt mondtam az rá tudott venni, hogy hozzáköltözködjem. A fe¬
öreg asszonynak, hogy: az erdőcake keveset lesége gazdag. És derék, tanult teremtés. Nem
hoz neked, azért az összegért pedig, a melyet mondott róla egyebet: még németül is tud.
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Hogy az igazat mondjam : a háza tele volt min¬
dig minden jóval, mint a tojás. A padló olyan
volt, mint a tükör és Luisi meg a felesége való¬
sággal aranyba foglaltak engem : délelőtt kilencz
óráig ágyban kellett maradnom és a szoba¬
lány" a ki fehér kötényt hordott, az ágyba hozta
nekem a kávét meg a kétszersültet. Mi hiány¬
zott még ott nekem, fiacskám ? Mondd meg, ha
tudod: mi hiányzott ott nekem? Nem hiány¬
zott semmim sem, mindenem meg volt. A mikor
fölkeltem magas czipőt kellett húznom. A fiam
nem engedte, hogy fonjak-szőjjek, mert a szoba¬
lány kinevetett volna. Nem volt gondom sem¬
mire, lelkem, nem dolgoztam én ott semmit.
Folyton-folyvást csak kávét ittam: harmincz
csészével is naponta. Aztán elhivatták az or¬
vost, a ki szép, magas ember, pápaszeme is
van és Cantoni doktornak hívják. Az azt
mondta: «Vigyék vissza sürgősen Szardiniába
ezt a nénikét, mert máskülönben meghal a hon¬
vágytól, vagy elrepül innen, mint a madár.s
Igazán ezt mondta. Okos ember, derék ember.
Küldtem is neki nagy csomag narancs-szirupot;
megköszönte levélben és azt irta, hogy ő szereti
az ürmöst is. Azt is küldtem neki; minden
csöppje váljék egészségére. És a mint mondom,
fiacskám, visszajöttem ide. Akarod, hogy meg¬
mondjam az igazat? Ha mezítláb is kellene
járnom, mint a szegényeknek, a pénz, a vagyon,
a nagy tisztelet, nem ér ez mind semmit, ha
az ember nem dolgozhat, nem mozoghat sza¬
badon és nem élhet úgy, a hogy akar!
Áldó Brúnó igaznak találta mindezt. Szerette
ezt az öreg anyókát és minden esztendőben ho¬
zott neki egy kis zsák gesztenyét és minduntalan
tett neki apróbb-nagyobb szolgálatokat és meg¬
védte kis erdőcskéjét, a mely a hegyen volt, az
ácsoktól asztalosoktól, meg a makk-tolvajoktól.
Olykor-olykor elmondta neki a terveit is és
egyszerű, egyhangú életének történetét. Az öreg
asszony ösmerte az ő nagyapját, apját, anyai
meg apai nagybátyait, a kik mind szénégetők
voltak, még hozzá az első toszkánai szénégetők,
a kik ügyes, szemfüles condottiere-k vezetése
alatt elvetődtek Szardiniába, szekerczéikkel és
lapátjaikkal, mint valami ösineretlen földrész
fölfedezői.
- Abban az időben - - mesélte az öreg
anyóka — az Orthobene erdei a hegyek csú¬
csától a hegyek lábáig terjedtek, szinte egészen
a városig. A te nagyapád, már megnyirta egy
kicsikét a hegy szakállát. A fiam, a Luisi, azt
mondja, hogy jobb volna ha meghagynák az
erdőket, a jó levegő miatt, de akkor ki kapna
pénzt értük?
Mialatt az öreg asszony beszélt, Áldó Brúnó
szeme előtt egyszerre megjelent apai nagyapja,
erős, szikár alakjával. Az omladozó házikó kü¬
szöbén ült a vén munkás, a Casentino fáinak
hűvös árnyékában, nagy, sápadt arczát lecsüggesztve a mellére és olyan volt, mintha örökös
utazásainak és vándorlásainak fáradtságát pi¬
henné most ki. .De apró kék szeme még most
is elevenen tekintett maga elé, a látóhatár
irányában, mutatván az utat fiainak és unokái¬
nak az erdős sziget felé. Történeteket mesélt,
a melyek akkor hihetetleneknek tetszettek előtte.
Odaát az emberek még félig-meddig vadak, a
kik nem értenek ahhoz, hogy mint kell meg¬
művelni a földet és nem is ösmerik a föld ér¬
tékét. Elég, hogy valaki a kontinensről csak
épen letelepedjék odaát és máris meggazdagod¬
hat ; csak föl kell ásnia a földet és a terméket¬
lennek pusztának látszó földben kincseket fog
találni.
De ő, a ki szeretett jönni-menni, kószálni,
sohasem gondolt arra, hogy letelepedjen odaát,
és sok mesét hozott onnan magával, de kevés
pénzt. A fiai is csak jöttek-mentek ; egyedül ő,
Brúnó, hallgatta a nagyapa meséit félelemmel
és ugyanakkor vágyakkal eltelten. Attól kezdve
szerette, vagy még inkább áhitozta a pénzt,
mint valami szent dolgot. Ha megkérdezték
volna tőle, hogy mihez akar majd fogai, nem
tudott volna felelni, mert a gazdagság, a va¬
gyon olyan eszménykép volt az ő számára,
mint a gyermeki fantáziában a tündérek kincsei.
Egyszer azután ő csak elutazott, de eszten¬
dők és esztendők múltak el a nélkül, hogy va¬
laha kincset talált volna. Erdőről-erdőre járt, a
téli égbolt nyirkos hidege alatt és visszatért az
Apenninekbe, onnan megint a szigetre éS'fflindig magában hordta ezt a nyugtalan vágyat, a
mely már-már buskomor, meddő rögeszmévé
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Végeredményében: nem tudott elaludni.
érlelődött benne. Munkában telt élete fájdal¬
mak és örömek nélkül folyt le, mint annyi Nyugtalanság, félelem, reménység kergette egy¬
más, millió és millió munkásé. De sohasem mást lelkében.
tudott megszabadulni a rögeszméjétől, a mely
ott égett benne csöndesen és szomorúan, mint
valami halotti örökmécses.
És most, egyszerre csak föllobogott ez a kis
pislákoló lángocska, erőt adott neki egy lehe¬
let, a mely lelket öntött belé. Először is az a
levélke volt ez, a melyben a vállalkozó fölsjánlotta neki a bizalmi állást; azután meg az
előnyös házasság reménysége.
A mikor lefeküdt szobácskájában, a melyet
egész sor arany és ezüstcsillámos képecske dí¬
szített (valamennyit egy vándorló kolossori ba¬
rát ajándékozta az anyókának), bár halálosan
fáradt volt, mégsem tudott elaludni. A mik
most vele történtek, az mind, mind olyan új
dolog volt az ő számára! Lelke mélyén valami
lelkiösmeretbeli furdalás-félét is érzett, vagy
még inkább valami szégyen félét, hogy kihasz¬
nálta Dejana fecsegő bizalmaskodását. De ez a
«szerencsétlen flótás» inkább bolondnak, mint
gonosznak tetszett előtte, a mint Marieléna
iránt többé-kevésbbó jóakaratú érzelmeket táp¬
lál. A lány a maga részéről gyűlölte Dejanat.
Ezt a két lelket megakadályozni abban, hogy
közelebb jöjjenek egymáshoz, nem pedig, hogy
még elősegíteni egyesülésüket: ez talán egyenest
izgalmas cselekedet és embertársi kötelesség. ;
A VÁROSHÁZA ÉS KÖRNYÉKE.

Hajnali szürkületkor már fölkészült az indu¬
lásra, kezében batyujával és az összehajtott
gyapjútakarót vállára vette.
Zia Chillina, az öreg háziasszony, még egy
csésze kávét is hozott neki, bár az volt a véle¬
ménye, hogy erős férfiaknak inkább bor, vagy
pálinka való ilyenkor. Aztán kikisérte Áldó
Brúnót a kapuig és figyelmébe ajánlotta, hogy
a mikor elmegy a hegyi kápolnácska előtt, hát
mondjon érte is egy Ave-Máriát.
Az idő megváltozott. Kiderült. Csak az
Oliena fölött terjengtek még felhők, azok is
aláereszkedtek, mintha a fölkelő nap fényétől
rózsásra festett fehér hegyek szakadékaiban
akartak volna elrejtőzni.
A kis utcza nagy csöndességében úgy kopog¬
tak Áldó Brúnó nehéz csizmái, mint a lovak
patkói. A mikor Antonio Moro bodza-bokros,
szegényes házikója előtt elhaladt, észrevette
Morot, a ki épen egy lovat itatott. Megállt és
köszönt.
- Adj" Isten, jó napot! Hogy van a Dejana?
Antonio Moro, a ki fütyült a lónak, hogy
így ösztökélje az ivásra, reá emelte a tekinte¬
tét és csúfondárosan mondta:
— Az alszik. Látod, egy kis ficzamodás is
hogy lerontja az embert?
Áldó Brúnó megigazította vállán a takarót
és így szólt, közömbösséget mutatva:
— Lehet vele beszélni?
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HALÁLOZÁSOK.
- Mondtam már, hogy alszik.
- Aludnék szépen!
— Hát akkor . . . mondd meg neki t e : be¬
— Kivel ?
ajánlottam Perrohoz. Eövidesen választ kap.
- Egyedül!
- Oktondi élet volna! - - mondta a férfi,
— Kinek ajánlottad be? Perronak, vagy a
mintha komolyan venné Sebastiana szavait. —•
szolgálójának?
Áldó Brúnó ekkor már hátat fordított neki Elena biztosan nem így gondolkozik!
- Az szolgáló! - - felelte a lány megvetés¬
és elindult, a nélkül, hogy erre a kérdésre bár¬
sel. — Csúnya és fösvény !
mit is válaszolt volna.
- Fösvény is ? Akkor hát sok pénze lehet.
Az őröséi országúton egyszerre a szeme elé
- Nem olvastam meg, mennyije van.
került Sebastiana, fején az agyagból való vizes
A férfi nem kérdezősködött tovább, mert félt,
korsóval, szoknyáját karcsú és előkelő alakján
riszálgatva. Lassan haladt a kút felé és úgy hogy Hebastiana visszamondhatja a szavait
látszott, mintha várna valakit, vagy talán csak Marielénanak. De a lány, mintha csak eltalálta
azért áll meg közbe-közbe, hogy elnézze az üde, volna Áldó Brúnó gondolatait, erősen a szeme
harmatos nagy völgyet, a mely illatos volt, közé nézett és megkérdezte:
- Ha gazdag volna, feleségül vennéd Mariemint valami épen csak most kipattant kelyhü
lénát?
óriási virág.
- Ha szerelmes volnék belé, igen!
- Korán keltél föl márna — mondta a férfi,
- Azok után is, a miket tett?
a mint utolérte. — Följöhetnél velem?
- Hát mit tett? Ügy élt valakivel, mintha
- Milyen buta vagy! — felelte a lány mo¬
solyogva és szeme úgy fölvillant, mintha a reg¬ a felesége lenne: hiszen Perro nem vehette el
feleségül.
gel minden fényessége benne ragyogna.
- Te elvennéd akkor is, ha még azután is
- Mondd csak Sebastiana, mi történt veled
fönt tartaná a régi viszonyt Perroval?
ez alatt az idő alatt?
- Hogy gondolhatsz ilyesmit? - - mondta,
— Megnőttem.
és megigazította vállán a takarót.
megállt
— Azt látom ! De aztán, aztán ? Ki a babád ?
Odaértek, a hol az emelkedés kezdődik és a
- Kinek kellenek én? Hiszen én szegény
hol Áldó Brúnónak neki kellett vágnia a hegy¬
vagyok.
nek. A lány lehangoltnak látszott. De miért?
- De szép vagy.
- A hóhér kössön föl, mit hazudsz itt ne¬ A férfi válaszaiért, vagy mert abba kellett
kem ? Csúnya vagyok és szegény, tudom én azt hagyni a beszélgetést.
- Isten áldjon, Sebastiana. Csak tréfáltunk,
jól. 0, ha gazdag volnék!
ne mondd el másnak, hogy miket beszéltünk.
- Mit csinálnál?
- Hát olyan butának tartsz engem.
- Ó, egész bizonyos, hogy nem kelnék föl
A férfi nekiindult a hegynek, közben-közben
hajnalban és nem mennék mezitláb a kúthoz!
Délig is az ágyban lustálkodnék és az ágyban megállt és visszanézett. De Sebastiana ment
innám ki a csokoládémat és ott enném meg a tovább az úton, a nélkül, hogy csak egyszer is
visszafordult volna.
rántottat.
- És aztán?
- Úgy látszik, hogy megharagudott. De mi¬
- Aztán fölkelnék, az ablakhoz ülnék és dél¬ ért? — kérdezte magától Áldó Brúnó Papi. után a templomba mennék, szépen kiöltöz¬ Féltékeny Mariéiénára, vagy egy követ fuj vele ?
ködve, ragyogó czipőben és szagos keszkenő¬ Egy esztendővel ezelőtt, hat hónappal ezelőtt
vel. Vagy meglátogatnám az irigykedő barát¬ senkinek sem jutott volna eszébe, hogy Perro
nőimet.
valaha is megengedné Elenanak, hogy férjhez
- És mondd — szólt most a férfi gúnyo¬ menjen. Ha Sebastiana úgy mert beszélni, a
san, gonoszul nézve a lányra — mit csinálnál hogy beszélt, hát ott történt valami.
éjszakánként?
(Folytatása következik.)

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Horthy házassága. Ez a jó vaskos könyv új ne¬
vet hoz. Nem tudjuk : első munkája-e Szabó Zsig¬
mondnak, de ha voltak is elődjei, ezek nem tették
ismertté a nevét az irodalomban. Hogy a Horthy
házassága czímű regénye megszerzi-e számára azt,
a mi minden író természetes becsvágya: ebben se
vagyunk bizonyosak. A mit elmond, két szerelmes
szív barczának története. Ez a harcz végül diadal¬
massá lesz, de minden győzelem vérbe és szenve¬
désbe kerül: Horthy Sándor és szerelmese, a Sáray Tamás szép fiatal özvegye sok szótfoszlott álom
és leomlott ábránd romján állanak, a mikor végre
örökre megfogják egymás kezét. Olyan anyaga, a
melyből valami új izgalom áradna az olvasó lei¬
kébe, a fantázia új magasságába vagy valami új meg¬
látás mélységének szélére vezetné, nincsen a regény¬
nek. A régi dal ez, a melyet azonban az emberek
nagyrésze mindig szívesen hallgat. Szabó Zsigmond
bizonyára érdekesnek érezte a meséjét és az őszinte¬
ségnek megvan a maga szuggesztív ereje. A regény
végigolvasása annál könnyebb, mert az előadás
ha a belső vívódások kifejezésére a találó szó he¬
lyett inkább csak sok is a szava, folyamatos és
nem minden eleven szin nélkül való. A történet¬
nek is van anyagi fordulata, hogy le tudja kötni
az olvasót, a ki, ha nem is lett szenzácziós lelki
élménynyel gazdagabb, de rosszul se töltötte azt
az időt, a melyben Horthy házasságának történe¬
tével megismerkedett.
A «J6 Pajtást, Sebők Zsigmond és Benedek
Elek képes gyermeklapja legújabb, szeptember 7-iki
számába Benedek Elek, Rudnyánszky
Gyula és
Lampérlh Géza írtak verset, Sebők Zsigmond és
Rákosi Viktor regényt, Sztrokay Kálmán tanulsá¬
gos czikket a holdvilágról, Wüt Emilné színpadi
jelenetet, Elek nagyapó mesét, Józsa Antal elbeszé¬
lést, Zsiga bácsi mókát. A rejtvények és szerkesz¬
tői üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát.
A iJó Pajtási-t a Franklin-Társulat adja ki, elő¬
fizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre
5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám ára
20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadó¬
hivatal (IV. kér. Egyetem-utcza 4.)
Új könyvek.
Horthy házassága. Regény. Irta Szabó Zsigmond.
Atheiiaeum nyomása.

Elhunytak a közelebbi napokban: FIKKER LIPÓT

48-as honvédfőhadnagy, 84 éves korában Békés¬
csabán. — Várbogyai

és nagymádi BOQYAV KÁL¬

MÁN 48-as honvédhadnagy, 82 éves korában Süme¬
gen. - • WBISZ FEBENCZ, az északi lóvasúttársaság

BEBÖMANN & CO. gyártmánya TETSCHEN a.. E.
elérhetetlen hatású szeplök eltávolítására és nélkü¬
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan
elismerőlevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, droferiákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért
apható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra
a Bergmann iManerai liliomkrémje, mely tubusukban
7 fillérért mindenütt kapható.

használhatja. A tutajjá változott matrácz semmi
körülmények közt fel nem fordul, az utas teljes
biztonságban van rajta. A próbák szerint a mat¬
rácz hetekig úszhat, a nélkül, hogy vizet szívna
magába. Minthogy minden hajóutasnak a keze
ügyében lesz, a tutaj-matrácz valószínűleg ki fogja
szorítani a nehézkes kezelésű és kényelmetlen
mentőövet.

igazgatója, az Unió gőzmalom és az Eszéki Taka¬
rékpénztár igazgató-tanácsának tagja, 75 éves ko¬
* A sok alvásról legtöbb ember azt hiszi, ,hogy
rában Franzensbadban. •
Kismányi HANGYÍS ártalmas, vagy legalább nem egészséges. Újabb
LÁSZLÓ földbirtokos, 73 éves korában Bőnyön.
vizsgálódásokból kiderült, hogy ez a hit tévedés,
mert a sokáig alvók átlag egészségesebbek, mint
SASSY FRIGYES nyűg. honvédezredes, 73 éves korá¬
a kik elcsípnek valamit úgy a lefekvés, mint a föl¬
ban Budapesten. - • Id. DBOBSI ANTAL. 69 éves
kelés idejéből.
korában Győrött. - - Csikjenőfalvi GYENGE JÁNOS
földbirtokos, 65 éves korában Irhóczon. — Id. RÓ¬
* Legtáplálóbb étel, miután legtöbb fehérje
NAI KÁROLY nyűg. tanító, G5 éves korában Székes¬
van
benne: a sovány sajt, a mely 40-3 fehérjót
fehérvárott. — ECSEDY ISTVÁN, 63 éves korában Sze¬
tartalmaz.
Utána a túró, zsíros sajt, borsó és a
Medgyesi SOMOGYI ZSIGMOKD pénzügyi
geden. következik, a melyekben majdnem
tanácsos, 54 éves korában Budapesten. — KOVÁCS pulykapecsenye
egyformán 25 százalék a fehérje.
GUSZTÁV főerdőmérnök, 51 éves korában Miskolczon. — Nógrádi NEOGRÁDY KÁLMÁN budapesti kir.
MÉNY IGNÁCZ, hirlapkiadóhivatali főtisztviselő, 45
éves korában Budapesten.
POBKOLÁB GYULA

SAKKJÁTÉK.

KOVÁCS FEBENCJSE, Molnár Róza, 80 éves korá¬
ban Kezdi vásárhelyen. — Özv. SÁRKÖZY DÁNIELNÉ

szül. Veidinger Etelka, 76 éves korában Mezőko¬
vácsházán. - - TOLNAY LAJOSNÉ szül.

2865, számú feladvány Dr, Gottschall H.-tól, Görlitz.
SÖTÉT.

«T

Krajcsovics

Kornélia, 73 éves korában Budapesten. — HELBLING
MATILD, 60 éves korában

FRANZ HUMANN, SSi
Törvényszékileg- bejegyzett czéff

Szerkesztői üzenetek.
Imám. Remény vitorlám. Stauimbuch-szentimentalizmus, melynek nincsen niRgva.
BordaL Az vesse az ilyen versre az első követ, a
ki diákkorában nem írt hasonlót.
Akkordok egy fehér szobáról Kopott és lehangolt
húrokon szólnak ezek az akkordok.
Az ifjú Sophokles. Van abban valami klaszfémia :
ily kevés erővel nyúlni Sophokles nagyságához.
Uranoskopia. Üres elméskedés, a mely mögött nincs
semmi gondolat.

Szegeden. - - LENGYEL

MIHÁLYNÉ szül. rakarubi Ratkovszky Terézia, 57
éves korában Keréktelekiben. — Özv. BOGDÁN FLÓRIÁNNÉ, szül. csanádi Török Mariska, 49 éves ko¬
rában Budapesten.

EGYVELEG.
* Matrácz, a mely egyúttal tutaj. Érdekes
találmánynyal ált elő Mr. Scoift, egy nyugalomba
vonult angol tengerésztiszt: egy matráczot kon¬
struált, a mely mint fekvőhely a rendes kényel¬
met nyújtja, egyúttal azonban mentő-tutaj gyanánt
Világos indul éa a harmadik lépésre mattot ad.
is szolgál, ha például a hajó sülyed és az utasnak
el kell azt hagyni. A matrácz vízhatlan anyagból
A 2861, számn feladvány megfejtése Kubbel A,-tói.
készül, a rendes behuzattal és légmentes béléssel,
Világos.
Sötét.
Világos, a. Sötét.
a melyet még egy másik áthuzat is védelmez.
A matrácz oldalához még egy pár könnyű evező is 1. Ve8—06 _.. Kf4^e5 (b, c)
Ke5xf5 (a)
2.
. . . Ke5- d4
van erősítve, ezeket a vízbe került utas, ha akarja, 2. Bg5xf5
3. Vo6xe4 f stb.

Gyermekeknek és felnőtteknek.

Pompás tápszer egész¬
ségesek, gyengéiké
dők, fejlődésben el¬
maradt gyermekek¬
nek bármely korban.
Elősegíti az izom- és
csontképzőrlést, elhá¬
rítja és megszünteti
az emésztési zavaro¬
kat, a diarrhöet, hány¬
ingert, bélhurntot.

3. Hc3—e2 t stb.

A «Vasárnapi Ujsági 32-ik számában megjelent
képtalány megfejtése: A dicsőség útja romokon át
vezet.
Felelős szerkesztő: Hoitsy P á l .
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-n. 11.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

kiváló bor- és
lithiumos
gyógyforrás
vese- (s hólyagbajoknáí, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegztei szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban.

HZ
MINDENKINEK

Helyeién fejtettek meg t Merényi Lajos. — Geiit
József és Stark Vilmos. — A ifíudapeiti Sakk-kört. —
A tBudafttti IlL kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. —
Wynohogrod Pál. — Beér Mór. — Oottléb István (Budapeit)
Németh Péter (Ciongor). — Kintzig Bobért (fokért). —
Muller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó János (Bakony-Sie*tldttló). — A lOySri
Sakk-köri. — Székely Jenő. — Mészey József (OySr). —
A íZborói Tanaikőrt. — A tKaloeiai Katholikut Kört. —
Veöreös Miklói (Zirci). — írj. Hnbay Bertalan (Bodtátujlak). — A tDuniitöldvári Egyenliieffi kórt (Dunaföldvár).
Baroaa Mihály (Bihanulvari). — Osoinoki Igtván (Hajdúhadháza). — A tLribicti Qatdatdgi Kainnót lLeibici). —
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCtengeri
KoHinót (Ctenger). — Király Mihály (Zenta). — Enni
Kezsö (Temetrékát). — Budai Sokkoló Tdnaidf (Budapeit}. —
Patkó Imre (Talpai).

szíves olvasó figyelmét az intézet mai hirdetésére.

rában Battyándon. - - MOLNÁE REZSŐ köz- és váltó

ügyvéd, 72 éves korában Somorján.

1. — . . . _ . Fd8xg5
Z. Vc6xo7 f KÍ4—e3 Id)
3. Ho3—e2 stb.

A Liovas-féle zeneconservatóriumban (Nagymező-

battyándi ágostai evangélikus lelkész, 42 éves ko¬

Schweizer és Társa, Luzern U 24(Siájcz)

I p a r férfi- vagy női chvr.
magas fűzős bőrczipő
csak _ „ __ _.. K 5-5O
Az első bécsi keresztény czipőkivitel
áruház, hogy czégét mindenütt meg¬
ismertesse elhatározta, hogy 3 0 , 0 0 0
pár chvr. magas fűzős bórczipó't mo¬
dern fazonban, jó bőrtalppal, mellékelt
ábra szerint 1 pár férfi vagy női
chvr. magas fűzős bőrczipő munkadi|3 elleneben vagyis csak 5.50 K-ért
eladni. A l. rendelők a czipővel lőllélle__
nül meg lesznek
. . ,
állandó vevő maelők a czipővel lőllélle- ~~
elégedve és megvagyok arról gyöíödve, hogy minoeni
arad és hogy ismerősei körében czégemel ajánlani m
Rendeléseknél elegendő a szám megadása, vagy mérték cm.-ewen
Szétküldés utánvétlel az Első keresztény czipökiviteli ház által,

b.
1.
. . . Fa4xb3
2. Tc6xe* t f5xe4
3. Hc3—e2 t stb.
d.
2
KM-Í3
3. Vo7—g3 f stb.

erdőfelügyelő, 49 éves korában Dömösön. — KE¬ utcza 8.) a beiratások megkezdődtek. Felhívjuk a

Steckenpferd
liliomtejszappan

vám¬
mentesen
t házhoz!
Kérjenek minta' a mi újdonságainkból fekete,
l fehér, vagy színedben: crépon, faponnés, chinés,
[ ottoman, messalin .stb. mousseline 120-cm. széles,
méterje K. l.20-tól kezdve, bársony ruháknak,
és blúzoknak, plUs, kábátoknak és köpenyeknek,
( valamint blúzok varrstlan és ruhák valódi s váj czi
hímzéssel batist, -gyapjú, és selyemben.
Mi csakis kezeskedett szolid selyemsKÖvetet árulunk, közvetlenül magánvevttknek, póstakű.lség, és vámmentesen a házhoz. (Dupla levélbélyeg.)
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CPHIIITFQ ÁPflQT Szinye-Lipóczi Saivatorforrás-válialat,
OUnULlCO AUUO l
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

ÚJ

Magyar structollipar.

Kocsié pu csa rn o k

Guttmann Untai

Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

tructollkócsag
raktára
most:

IV., Bécsi-utcai.

Dús választék!

(fél¬
emelet.)

Telefon 91-13.

nagyobb kocsh-aktára. rjegyzék ingyen.

ZENE

Van-e homokja?

e r68 6 r á n k é n i
fiírh,
, '
' világításra 3 - 5
fillérbe kerül, nincs kanócra, bárhová vihető
és umml kSrálmán)ek között fel nem n^an'tt

r

ÁliANDÚ KIÁLLÍTÁS
megtekinthető, minden vételkBtelezettség nélkül

Wiktorin és Társa Bpest,
Fül. kernlet, Baross -utca L
Árjegyzék Ingyen és bérnwntv*.

Lohr Mária (Kronfusz)
iyár éi foiinet:•

T.lif<m:Jdzi.r2-37

*

•**• oíipketlsititó, vogytlntlto
és kelmefestő gyári intését*.

* >4kok ' í h Z 6 ; ! * 0 ^ ^2- ^ 1 *«•*•*» •• » - Keoakeméttntomm 14. V K»rndn<«»d-ii. 4. v £ T«xés-kor*t
»»- V I -' AmdrAMT-At !«. T m M Jo«.f-k6rit 8.

ha igen, akkor keverje czementtel és ke
szitsen falitéglákat, fedöcserepeket,
ürtömböket, padló- és járdalapokat,
csöveket, lépcsőfokokat, oszlopok**
stb. belőle. — Szállítjuk a i összes gépe¬
ket és formákat ezen jövedelme**
iparághoi.

Dp. G a s p a r y & C o . gépgyára
M a r k r a n s t á d t , Lelpzlg mellett.
Kérjük gyárunkat meglátogatni.
Í28. számú árjegyzék ingyen.

Aranyérem, Wien 1912.

BERSORMÖVEK BUDAPEST

conservatórium akadémiai előkészítő
Budapest, VI., Nagymező-ntcza 8. (félemelet).
Emttmuleum-palota.
Beiratások égess nap esti 9 - i g .
Felnőtteknek esti tanfolyam i s .
42 ismert nevű művésitanár. Fel¬
vétetnek egész kezdők és haladók
a teljes kiképzésig. Nyilvános
vlztgak.
Telefon 5O1

IDEGGYONGE FÉRFIAK
clgyöngült erejüknek visszatérését elősegítik az

EVATON-TABLETTÁK
A Pozsonyi Kereskedelmi ét Iparkamará¬
tól feltartott nyilvánul, három évfolyamú

St. Márkus Apótheke, Wien, Hanptstrasse 13O
ílifrakat:
Hunnia-(|»(ÍQyszertár Budapest, VII. kér.,
o . Mriit 56 - "• — Dr. FleJOh Emil gyógyszer>ra, Bygr. — Kapható minden gyógyszertárban.

FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
POZSONYBAN.
Érettlégi vlzioálat Állásközvetité*. l.ternitui,
Érteiitót kívánatra klld u
lgug«ttfiág.

Nappali- - —

u* 1

l

,

,' ^ 9flft

kesiito tanfolyam l p.ivilakorona

-

Tt ljes kikei>

'

-

tantandija £Vv iés az orsz. magyar l
folyamok | királyi zeneakadémia tanfolyamára, l díjtalan

3f;
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1 9 1 3 . 6 0 . ÉVFOLYAM.

VASÁBNAPI UJSÁO.

VASÁENAPI Ü J S Á a _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ ^ ™ ^
—
^ • ^ • • ^ • • • • • • • ^ • • ^^ ^ ^

.
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A ^Magyar Királyi Államvasutak nyári menetrendje.
« « „

,

D««Un
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H ti
ín*
3M
382
22
S
M
1512

lem

Ml
906
1302
402
313
908
608
HÓ?)
406
512
1906
306
1706
2

m»

6^5 G^T.
6 s o StT.
6 40

64S GnSrr.
Gyv.

655

700

»
•

710

•
»

720 Sir.
735 •
730
745 Gyv.
750 Szv.
805
»
810 9
gao
»

8 2S
8 3S

Gyv.
Sir
Gyr.

8*5
910
030
9 35 SÍT.

IMP)
918 10°°
516 Oos
1112 845
24 155
314a*> 1200

l l
612 12 20
914 1 2 2 0
314 2 30
10 2»
45
1008 12
24*) 0 0
1504
316 120
1304 l 2 5
40
404 l
4 2005
604 2°
916 2io
304 2«
318 220
320 225
26 230
518 230
1202 2 4 0
1902 245
904 255
520-) 3 2 0
25
1016 3330
18 425
322 425
606 5 0 0
410 510

•
•
p
•

hová

ll

is

Balatonfüred, Tapolcza
Hatvan
Ruttka, BerUn
Bicske
Wien, Graz, Sopron
Kassa, Csorba, Bártfa
Kassa, Csorba
Fiume, Torino, Róma,
Pécs, Vinkovcze
Arad, Brassó
Belgrád, Sofla, Sarajevo
Fehring, Graz, Triest
Stryj, Przemysl, Lemberg
Gödöllő
Belgrád, Sofia, Vinkovcze
Arad, Brassó, Bukarest
Balatonfüred, Tapolcza
Munkács, Lawoczne
Kolozsvár, Brassó
Eszék, Bród
Ruttka, Berlin
Msziget, Stanislau
Wien, Sopron
Bicskt
Kassa, Poprad-Feika
Kunszentmiklós-Tass
Nagykáta
Balatonfüred, Tapolcza
Bicske
GódöW

522 SZT.
522

705

n

hová

Arad, Tövis, Msziget
Újvidék, Sarajevo
Hatvan
Szombathely, Wien
Fiume, Róma, Eszék
Bicske
Kassa, Poprád-Felka
Gödöllő
Fehring, Graz
Sátoraljaújhely,
Lemberg, Kassa
Wien, Paris
Arad, Bukarest
Kiskörös
Ruttka, Berlin
Hatvan
Péczel
Bicske
Szolnok
Szabadka, Sarajevo
Tapolcza, Eszék
Belgrád.Konstantinápoly
Nagykáta
Paks
Komárom
Gödöllő
Arad, Bukarest, Msziget
Lawoczne, Lemberg
Győr, Sopron,
[Szombathely, Wien
Gödöllő
Nagykáta, Szolnok
Ruttka, BerUn
Kunszentmiklót-Tass
Fiume, Róma, Nápoly
Kolozsvár, Brassó
Péczel
Hatvan
Kunszentmiklós-Tau
Bicske
Nacykáta, Szolnok
Gvor, Triest
Hatvan
Zágráb, Fiume
Msziget, Stanislau
Kúra, Csorba, Bártfa
Belgrád, Sarajevo
H é t , Bród
GMMtt
Szolnok
Gyár, Graz
AnU, Brawó
K O M , Caarb*. Bártfa
Péczel
rtaoM, Tapoteza
K O M , & • • * • . Lrmí«-r»
ScmlMtn<4Y Wien
Roltk«, rN^rád-F«lki
•rad, Brler*d, .suti*
And, Debrmen
Miskolcz, lUxta
Biokc

SÍT.
*
•
»

l

BÍr.
SZT.

Gyv.

Szv.
Gyv.
Szv.
•
•

Gyv.
•
»

SÍT.

•
9
•

Gyv.

5 " Szv.
520 Gyv.
540 SÍT.
555 •

8
324
522»)
308
920
1004
514
326
328
920a
28
524')
16
332
1006
1708
1514
910
1908
334

625 •
64* GÍT.
6U SXT.
6Ü »
•

«S

9
9

61S
624
7ÍS

9

') Június 1-tol közlekedik.
9
) Június 15-től bezárólag szeptember 16-ig
»
közlekedik.
6yr.
I C s a k vasár- és ü n n e p n a p o k o n közle¬
SÍT.
kedik.
9
*) Vasár- és ü n n e p n a p o k o n május 15-töl
9
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.
t N u y k á o n ó l Szolnokig csak szombaton
$2 99
és u n e e p előtti köznapokon közlekedik.
8SS
saoi 80! 9
<)GMk sxombaton é s ü n n e p előtti kö€- 1318
9
aapokcm közlekedik.
cto 82Í
9
1506 822 Gy».

?s
sas

1*M
MS
13 SM
33S 1 M
912 1U
614 122
422 | Idfi
14u J] 1Í6

Délután.
72S|

Gödöllő

SZT.

1-,„-,«,.

•
»
»
T».

I

A vonatok i n d u l á s a
Budapest-Józsefvárosról.

sí

SÍT.

SZT.

•
Vv.
Szv.

.

li?'ö

y

o * gfc
o P.
339 5Í2 Vv.
645 522- Ősz.
309 522 Szv.
1905 522
609 522
909 525
19
313 sas
17 6°°
o5
1707 66 "
11 6 2 8
1505 6 30 Gyr.
407 650 S v.
1007 650
Gyv.
1003
315
S v.
513 705
917a
317
319
21 730
1309
911
1513 800
1015 8io
519 8 "
321 820
13 8 35
307 8 45
1005 920 Gyv.
913 925
Szv.
935
5 955 Gyv.
[Q05
409
Szv.
23 LÓ 20 9
4S Gyv.
605 10

700
720
725

740
745

154
152
122
718
4102
6502
1 1S6
102
510
1402
104
158
708
712
134
4104
114
160
162
65041
136
730»
116

§«

l l
522
54S
522
512
600

SZT.

630
635

k o.

650

700
705 GT.
755
oo

*-ST.

Szv.
Gyr.
8«o SZT.

8

8 25

(J4S

gos

gis

9 4S

11 oc
11 ic
11 31

n*>

hová
Vácz
Rákospalota-Ujpest
Érsekújvár
Szegeit. Szolnok
Esztergom
Lajosmizse.Kecskemét
Rákospulota-Újpest
Wien, Paris, Ostende
Segesvár, Stanislau
Zsolna. Berlin
Nagyszombat, Wien
Dunakeszi- Alag
Orsóvá, Biiziús
Báziás, Karánsebes
Nagymaros
Esztergom
Wien. B e r l i n .
Rákospalota-Ujpest
Rákospulota-Újpest
Lajosmizse, Kecskemét
Nagymaros
Czegléd
Wien

12«

| i
5*
164
714
1404
138
4106
166
4140")
168
4108
106
126
17U
4110
506
1118
120
704
6710
6506
172
140
174
716
110
142
176
128
722
144
724
4114
7Z6

1406
•) Vasár- és ü n n e p n a p o k o n május 15-től 130
közlekedik.
726a»
') Csak vasár- és ü n n e p n a p o k o n közle¬ 178
kedik.
180»
•) Vasár- és ü n n e p n a p előtti hétköznapo¬ 728
kon közlekedik.
6508
*} Vasár- és ü n n e p n a p o k o n május 15-töl 132
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik. 710
*) Minden kedden, csütörtökön, pénteken 182
és v a s á r n a p o n közlekedik.
1408
•) Minden hétfőn, szerdán és szombaton 118
502
közlekedik.
184
706
504
720
4116
VOf
146
703*

l l

11

2 03

Szv.

2 15

230
225
230

Gyv.
SZT.

•
ioo •
105 Tvsz
130 Szv.
150

Gyr.
2io Szv.
9

2 oo

218

2 2 o G^v.
225
230
235
240
2*5
250

SZT.

Gyv.
SÍT.
9

310
355
410

9
9
9

4 30

5"

Gyv.

520
550
629

SÍT.

»
»
•
64S »
64= •
62£ •
62£ »
62Í Gyv
65S Szv
62! ••
72£ •
71! •
721 »
72! »
7±S »
72! »
82! •
SZÍ •
82S Gy»
9áí ! Szv
92. > Gyr
102! í •
104. i SZT
10a l •
105.2 k . o
llü

11 ai «XT
Sn
111
11±

•Ü!

Rákospalota-Újpest
Szeged
Zsolna, Berlin
Nagymaros
Esztergom
Kákospnlota-Ujpest
Piliscsaba
Dunakeszi-AIag
Esztergom
Wien, Paris
Párkány-Nána
Rákospalota-Újpest
Esztergom
Szalmái-Németi, Brassó
Wien
Galánta
Bukarest. R.iziás
Czegléd, Szolnok
Lajosmizse, Kecskemét
Rákospalota-Újpest
Szob
Rákospalota-Újpest
Szeged
Wien
Szob
Rákwpalota-Ujpest
Párkány-Nána
Vecsés
Nagymaros
Monor, Ocsa
Ewtergom
Ciegléd, Szolnok
Pozsony, Zsolna, Berlli
Párkány-Nána
Czegléd
Rákospalota-Újpest
Vácz
Czegléd
Lajosmizse
Párkány-Nána
Bukarest, Báziás
Dunakeszi-AIag
Zsolna, Berlin
Wien, Paris
Bukarest, Stanislau
Dunakeszi-AIag
Szeged. Báziás. Bukares
Maros-Vásárhely
Kiskunfélegyháza, Szeget
Esztergom
Belgrád,Konstantinápol
Nagymaros
Bukarest, Konstanti¬
nápoly

A vonatok indulása Buda-Császárfürdőről.
Ml

u

2 : S r t. Esztergom
» Esztergom

40M |2i
4MD
4M8

Enterfom
!•? í n*a~S»
* .

na 11 »

•

Der«(
Smterypm

honnan

210
611 230
2 5 ° Syv.
301 !oo
•
903
401 1 O5 9
7 {20 Szv.
601 125
1201 130 Syv.
1 140 9
1901 J65 99
325 210
1501 220 Szv.
1301 225 Syv.
919 240 Szv.
23a 300 •
521 310 9
1111 400 9
327 4 2 0 9
9
329
511o') 525 9
511 622 9
15 6iS
1507") 6=^ GJJr.
3 6£S
SZT.
1705 62S
907 700
9
72SÍ
607 7S6 9
421 735 Vv.
305 745 Siv.
p
25
»
1109 7£2
821
9
523")
9
1009 842
405 842
822 99
329a'» 82S
»
9
1511 8±a •
27 822 9
331 922 »
1907 942
603 942 Gyr.
29*) 9ÍS SZT.
303 932 Gyv.
1001 9^5 »
Í15 92S Szv.
403 9*5 Gyv.
905 9S£ •
1303 1022 •
333 1042 SZT.
525 1022 9
1503 1035. Gyv.
1101') IOÍÉ
25o«> 11 as Szv.
335* u is V
114£

Berlin, Ruttka
Debreczen, Nagyvárad
Hatvan
Eszék, Tapolcza
Brassó, Arad
Sofia, Bród, Belgrád
Torbágy
Péczel
Komárom
Stanislau, Msziget
Wien
Lemberg, Poprád-Felka,
^Lemberg, Stryj, Kassa
Fiume, Zágráb
Róma, Triest, Fiume
Gödöllő
Brassó, Kolozsvár
Kunszentmiklos-Tass
Gödöllő
Hatvan
Bicske
Graz, Fehring
Sarajevo, Belgrád
Bártfa, Csorba, Kassa
Paks
Bukarest, Kolozsvár
Hatvan
Győr
Berlin, Ruttka
Fiume, T a p o l c a
Szabadka
fBruck-Királyhida,
[Szombathely, Sopron
Miskolcz
Bicske
fNagyvárad,
IDebreczen, Arad

Bukarest, Arad
BerUn, Huttka
Konstantinápoly, Belgrád
Lemberg. Kassa
Wien, Sopron
Bukarest, Arad
Sarajevo, Bnid.Szabaclk:
London, Paris, Wien
Eszék, Pécs
Hatvan
Poprád-Felka, Kassa
Graz, Fehring
Kunszentmiklós-Tass
Bicske
Nagykáta
Tapolcza, Balatonfüred
Péczel
Gödöllő
Szolnok
Bukarest, Debreczen
Bruck-Királyhida
Poprád-Felka, Kassa
Wien, Graz
Stansilau, Msziget
Sofia, Belgrád
Bukarest, Arad
Szerencs
Berlin, Ruttka
Bicske
Tapolcza, Balatonfüred
Nagykáta
Fiume, Bród
Lawoczne, Msziget
Gödöllő
Wien, Graz
Csorba, Kassa
Bicske
Péczel
Vinkovcze, Eszék, Pécs
Brassó, Arad
Triest, Torbágy
BerUn, Ruttka
Róma, Fiume, Pécs
Kiskőrös
Lemberg, Przemysl
Sofia, Belgrád
Graz, Triest
Gödöllő
Segesvár, Kolozsvár
Bártfa, Csorba, Kassa
Tapolcza, Balatonfüred
Bicske
Hatva.

Automatikus
tömeg-fogó.
Patkányoknak *.— kor., ege¬
reknek 2.4O kor. Egy éjjelen
át minden felügyelet nélkül 50
darabot is fog. "Szimatot nem
hagynak hátra és önműködően
állnak fel. Sváb-fogó, egye¬
d ü l i a m a g a n e m é b e n . 1UOO
-

hiszen min
denki tudja
már. hogy a

.
n e e
F r a u z H u m a n n , Wien, XI.,
Aloisg-asse 3/43. Számtalan
elismerő levél. Értéktelen után¬
zatoktól óvakodjunk. A cs. és
királvi élelmezési raktárakban
használatban. — Telefon 23446.

TECHNIKUM MITTWEIDA
4>
iSzász királyság.) —
_ > Igazgató: A. HOLZT, t a n á r .
Magasabb t e c h n i k a i t a n i n t é z e t e l e k t r o - é s gépészlérnökök, technikusok és művezetők kiképzésére. Gazdagon fel¬
szerelt elektrotechnikus él gépépítő laboratóriumok, fiyári ~
taonló-műhelyek. Legiégibb éa leglátogatottabb intézet.
Prograntm stb. díjtalanul a titkárság által.

CIPŐKRÉM
Minősége kitűnő
puhit, tisztit.

NUTH KÁROLY
Ot. és klr. fensége
József f oh. üdv. szál.

fénycsit.

mérnök és gyáros.

Gyártja:

Gyár és Iroda: Budapest, Vtt kér., Garay-ntcza 10.
Központi TÍZ-, lég-és gőzfűtések, légszesz és vízvezetékek, csatornázások,
szellőztetések, szivattyúk, vizerőmüvi emelőgépek stb. — Tervek,
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan, készíttetnek.

fcsósz.cs kir. udvari.szállító Budapest.
KAPHATÓ MINDENÜTT.

Déleifitt.
SIS') 422 SÍT.
517 522 9
311 552 9
917 g!7 9

Szolnok
Nagykáta
Gödöllő
Kunszentmiklós-Tass

Délelőtt

hová

,

O ö.

A vonatok érkezése
Budapest-Józsefvárosra.

H

Modern művészi
JaKberendezéseK

Wlután

A vonatok érkezése Budapest nyugoti p.-u.-ra.
Érvényes 1913 május hó 1-től.

Érvényes 1913 május hó 1-től.
5 N

84 2fe l l
iS

honnan

U 30vasárnap és kettős ünnep má¬
') Minden
sodik napján közlekedik.
•) Június 15-től bezárólag szeptember
15-ig közlekedik.
') Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬
kedik.
«)Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak
vasár- és ünnepnap előtti köznapokon
közlekedik.
•> Június 1-től közlekedik.
*) Vasár- és ünnepnapokon május 15-tfil
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.
*) Csak hétfőn és ünnep utáni köznapo¬
kon közlekedik.

Dfi-ntAn

A vonatok i n d u l á s a Budapest nyugoti p.-u.-ról.

JÍ^B

Érvényes 1913 május hó 1-től.

Érvényes 1»13 május hó 1-től.
| |

L

A vonatok é r k e z é s e Budapest Ktiieu p.-u.-ra.

1i ú
M

151
721
7X3
725
41US
133
6701
901')
701«)
153
6507
135
1407
503
4105
709
155
125
727
501
157
6501
127
113
4107
719
129
159
706
IMI
4109
1C1
715
111
163

«S

honnan

3Si ö«v. Kakospalota-Újpest
5Ü2
Dunakeszi-AIag
5U •
Czegléd
55S 9
Vecsés
522 9
Monor
542 9
Esztergom
552 9
Nagymaros
500 9
Szolnok, Czegléd
Konstantinápoly,
k.o.
6 i o exv.
Belgrád
510 • 'Konstantinápoly,
l Bukarest
6 25
Szv. Rá kos pa ló ta-Uj pest
630
Lajosmizse
635
•
Nagymaros
640
BerUn, Zsolna
•
650 Gyv. Maros-Vásárhely
Szv. Esztergom
Bukarest. Báziás
•
> Rákospalota-Újpest
Párkány-Nána
•
Czegléd
.
(Bukarest, Kolozsvár,
Gyv \Maramarossziget
74C Szv. Vácz
Kecskemét, Lajosmizse
.
7 sc
758 » Párkány-Nána
8« » Paris, Wien
8" » Esztergom
8« . Kiskunfélegyháza
» Párkány-Nána
8 4t
9« » Dunakeszi-AIag
921 Gyv Szeged
Berlin, Zsolna, Pozsony
•
Szv Esztergom
Rákospalota-Újpest
95!
»
10*41 . Szegei
Galánta
10
9
1121
Rákospalota-Újpest
9

710
715
720
725
730
731

94.

120.

') Érkezik minden kedden, szerdán,
pénteken és vasárnapon.
•) Érkezik minden hétfőn, csütörtökön
és szombaton.
*) Vasár- és ünnepnapokon május 15-től
közlekedik.
•) Vasár- és ünnepnapokon közlekedik.
•) Vasár- és ünnepnapokon május 15-től
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.

Is

5 «• S?
a só •o a.
165 12«>
Siv.
137 l 1 0
763 1 " ejv.
187 145 Szv.
585 160 Syv.
103 2 o o 9
4111 208 SZT.
169 240 9
171 300 9
6503 340 9
173 350 9
713 405 »
139 410 9
4113 505 •
175
P
121
»
115 642
1403 622 9
177 632
707 62£ Gyr.
105 622
107 742 •
711 7±S Sir.
179 822 9
731 82=
141") 842 9
4117^ 84£ 9
143 829
SS
131 892S
9
109 »3£ Gyv.
729«) 925 StT.
41 19")
*
6505 9 ^
>
181 92í »
509 92S Gyr.
1405 91S
4115 102S Siv.
183» 104! .
145 10^! .
6513 162
9
117
.
9
717
k.o
101 112S «v
1(5 112! S,,
123

515
555

loa

u. m. háló-,ebédlő-, úri szalon berendezések
i legegyszerűbb kiviteltől i legfinomabbig

honnan

Patyi Testvérek

Rákospalota-Újpest
Nagymaros
Bukarest, Bázjá*
Rákospalota-Ujpest
Tövis. Kolozsvár,
Szatmar-Némeü
Paris. Wien
Esztergom
Dunakeszi-AIag
Rákospalota-Ujpest
Kecskemét, l^ijosmizse
Rákos palota-Új pest
Temesvár-Józsefváros
Nagymaros
Esztergom
Rákospalota-Ujpest
Érsekújvár
Wien, BerUn
BerUn. Zsolna
Rákospalota-Ujpest
Orsóvá, Báziás
Wien
Wien
Báziás, Temesvár
Rákospalota-Ujpest
Vecsés
Nagymaros
Piliscsaba
Nagymaros
Párkány-Nán*
Wien
Czegléd
Píliscsaba
Kecskemét, Lajosmizse
Dunakeszi-Alag
Segesvár. Stanislau
Berlin, Zsolna
Esztergom
Vácz
Nagymaros
Ocsa
Wien
Temesvár, Báziás
/London, Osteude,
\Paris, Wien
Dunakeszi-Alaf
Érsekújvár

71
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ENYI"
FIÚNEVELŐ ÉS TANINTÉZET (INTERNÁTUS) BENTLAKÓ és BE JÁRÓ
TANULÓK SZÁMÁRA. — MAGÁN¬
TANULÓKNAK ELŐKÉSZÍTÉS. BUDAPEST, V., SZEMÉLTNÖK.U. 7.
I. EMELET — TELEFON 152-64.

bútoráruházában, Budapest,
VI11. kér., Rákóczi-út 7. sz.

Intézeti
fehérnemüket
(leánykák és fiuk részére) előírás szerinti kivitelben, -rendelésszei-iien- elkészítve szállít a

Országos háziipari
kiállításon arany¬
éremmel kitüntetve.

Árjeflyzék

MflDEIRflesRICHEUÉU
KÉZIMÜMKÁK LEGOLCSÓBBAN

ingyen és bfrmentve
•

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 88,

BUOPPE5T Vll.KIHLY UTfflll.
KÉPES flRJECYZÉK VIDÉKK

•Külön szétküldés! osztály: szepességi vászon, asztalnemUek,
ágyloll és egyneműek részére. Paplan- és matraczgyártás

LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HIBMEVŰ ORAUZLETE.

"Í6YEH-

A

Rozsnyay

SERAIL

piperekülönlegességei
kipróbált, közkedvelt és igen elterjedt szerek- — Serailorozkenőcs kiváló hatása szeplö ellen, az arczot fehé¬
ríti és bársonypuhává teszi. Kis tégely 7O fillér, nagy
tégely l korona 4O fillér. — Seralí-oréme nappali
használatra l korona. Serail-hajszesi hajhullás éa
korpaképződés ellen. Kiváló hatása. Hajnövést elősegíti.
l üveg l korona 5O fillér. — Serail-pnder. Kitűnő
pipere-poi fehér-, rózsa- és créme színben, l doboz l K .
Serail-szappan l drb 6O fillér. — Valódi epeszap.
pan l drb 8O fillér. — Seraíl-.zájvií l üveg K 1.5O.
Kapható Török József gyógyszertárában Budapesten ég
Ro««ny»yM4tjra»gyóg\ tárában, A r a d Siabad»ág-tér 8.

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

téglagyári gépek.
G Y Á R T : felitfel* * • c»erep.ajtók.t, téglagyái-tó é. agjaem.emnn.
——^—^—
káló gépeket legújabb és legjobban bevált izerk«i*t«kben.

ü£

Elvállalja anvagrl...
gálatok kivitelét 4.

ÓRÁK, ÉKSZEREK 10-évi jótállással

A vonatok é r k e z é s e Buda-Császárfürdőbe.
4001 5Í ais« . Dorog
» . Esztergom
40K
48tt
9 .
Esztergom
480» M "
» . Esztergom

II

14011 211»
4013 5*
4017' ) 81>
4019" 91 L
4015 ioa .

.

Esztergom
Esztergom
rtíft
" •

.
.

Piliseiaba
Eaztereom

StT

c .

RÉSZLETFIZETÉSRE

rMUCMUMI

^.

teljes
téglagyári telepek
létesítését.
Tervek és költ«««T»t*.
«ek dl] t alánul.
ELSŐRANGÚ
RE FERE N CZIAK.

724

VASÁENAPI ÚJSÁG.

Megjövendöltette-e már
egyszer a

36.

MÍG eddig a régi bőrbetegségek, a legkü¬
lönbözőbb súlyos ideg¬
bajok, a sápkór, a női
arczot eléktelenitő pat¬
tanások s a női nemi
szervek folyóssal kombinnlt hurutot megbeTÍxben vastartalommal
tegecléseirfek kezelésé¬
oly kincsünk van, mely
nél "esekélv értékű ide¬
minden
eddigi arsengen vizekre voltunk
savas víznél (Roncegno
utalva addig ujabban a
Levico) hatásosabb, és
kőnnvebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztok
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá-

aradi-

i i i
Tudja e hogy a létmagyarázat minden ember ré¬
szére azt jelenti, amit az iránytű jelent a hajósnak?
Ha saját személyéről, üzletéről, giivoeli ügyéről,
utalásokról, nj vállalatokról, vételek cs eladások,
elhatározások keiesztölvitelére legalkalmasabb
időről tájékozódni akar, akkor írjon azonnal

Prof. ROXROY-nak London.
-

postaá

Díjtalan olvasmányok e lap minden
olvasója számára, kik azonnal inuk
értük. Aki az nstrólogia ősrégi tudo¬
mányát tanulmányozta és azt a graphologia és egyéb szükséges részlettudománvok segítségével gyakorolja, mint aho¬
gyan
a regi egyptomiak
'és perzsák tellek :
___egszerzi
magiinak azt
megszerzi
magának
csaknem a tökéletességig
azta tudást,
képrsséget.
hogy az emberek jellemét, képességeit
és hibáit megtudja Ítélni, úgy mint «
hinduk és más napkeleti nemzetségek
milliói, sohasem-tesz életében lépést a
nélkül, hogy előzőleg horoskoniájától
tanácsot ne kérne, mely horoskopot a
természet mindenki számára mindjárt
szülelésekor felállítja. Fontosabb alkal¬
makkor, pl. ha házasságot nkar kötni.
hosszabb útra akar kelni, vagy üzletéhez
társat akar venni, ez esetben az astrologia van hivatva, hogy mindazoknak a
kikről szó van, a horoskppját tanulmá¬
nyozza és ebből meglátja, hogy esillagzatuk harmonizál-e és
lehet-e szerencsére, boldogságra." sikerre számítani ? Ha a csillagzatok jelei nem kedvezőek, akkor a szobán forgó tervet vagy el
kell halasztani, vágj- egészen elejteni. Mindez nevetségesnek lúnik
fel az előtt, aki ezt a tudományt még soha nem tanulmányozta,
vagv aki azok eredményét soha nem vizsgálta. Megdönthetetlen
marad azonban az a tény, hogy az emberiségnek több mint a
fele, évszázadokon keresztül a napkeleti országokban hasznukra
fordították azt
Stahmann 2\íl úr, egv tapasztalt német astrologás Oberniewsadenből Írja : «A horoskop, melyet Roxroy t;már úr nekem felállitott, teljesen megfelel az igazságnak. Alapos, teljesen sikerült
munka. Miután magam is astrológus vagyok, csillagászati szá¬
mításait és adatait pontosan utána vizsgálta m és azt találtam, hogy
munkája minden részletében perfect, ö maga pedig ezen tudo¬
mányban teljesen avatott. Roxroy tanár úr egy igazi emberbarát,
mindenkinek idénybe kellene venni szolgalatait, mert ezáltal
rendkívül sok előnyt szerezhet magának",
Blanquet bárónő, egyik 'legtalentumosabb párisi nő a követke¬
zőket mondja: 'Köszönetet mondbk Önnek alapos jövendőmon¬
dásáért, mely csakugyan rendkívül pontos. Én mar különböző
astrológusokhoz fordultam, de egyet le n,-egy tol sem sikerült oly
igaz és leljesen. megelégedésem re szolgáló választ nyernem. Szí¬
vesen, fogom Ont ajánlani és bámulatos tudásút ismerőseim és
barátaim tudomására hozni".
Ha Ön Roxroy tanár sok éven át szerzett tudományát és gya¬
korlatát hasznára akarja fordítani, ügy küldje meg neki az
ahinti verset saját kézírásával, teljes nevével, c/iinével, születés
évének, hónapjának* és napjának pontos feltüntetésével, közölvén
vele azt is, hogy férli, hó, vagy leány-e Ön, mire mint ennek a
lapnak olvasója, teljesen díjtalanul megkapja a fent említett két
oldalra terjedő olvasmányt, melv nagyon kellemesen fogja Önt
meglepni és nagy hasznára fog önnek válni.
Ezer ember mondja :
Csodás a tanácsou,
Sikert, dicsőséget, csak ettől várhatok.
Remegve keresem boldogságom útját.
Ezért kérem tőled nagy titkodnak kulcsát.
Tetszés szerint CO Iliiért mellékelhet bélyegekben postadíjért.
Czimezze 25 fillérrel bérm. levelei: Prof. Roxroy, Dept. 4010 E
Kennsington High Street Xr. 177a, London, W., Englaiul.

(Szepesmegye)
vasúti állomás; Igló. (Antomobiljárat.) Gyönyörű
fekvéssel, fenyvesekkel körülövezve, teljesen védett
fekvésű hely. Elsőrendű vizKitűnő konyha.
gyógyintézet az összes fizikai
Állandó fürdőorvos.
gyógyító eljárásokra. InhaArak mérsékeltek.
latórium, szénsavas fürdők,
fekvőcsarnok, hizlalókura stb.
Tájékoztató leírást (pros¬
Szórakozásokról gondoskodva.
pektust) kívánatra küld

ÉDESKUTY L,

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

Kapható minden gyógy tárban és megbiiható ffisierkereskedésben,

Margit-szappan

ELJEKésTflRSflt*

70 fillér.

Margit • pouder
1 K 20 fill.

INGYEN
$ és bérmentve^

ARGITCRÉME

a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az
egész vUágon el van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon*
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra le¬
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-eremet
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak ilyen
készítményért vállal a készítő mindennemű
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬
földön általános feltűnést keltett Ára l kor.

37. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utoza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

HÓ ITSY PÁL.

BUDAPEST, SZEPTEMBER 14.

A íVilágkróntká'-vrt
Előfizetési f Egészévre _ _ SO korona.
Félévre _ _ _ 1O korona. negyedévenként 1 koronával
teltételek: | Negyedévre
_ 5 korona.
több.

Külföldi előfizetésekhez a postaílag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.

kérheti most megjelent nagy képes árjegyzé¬
künket, m?lynek alapján miniennemü szük¬
ségletét, u. m.: fen'/kepezt-kettiHe>cek,táte*övele, htrifit't, utaiitl etlkke'e, vi-línz-etöav> l*!m>, feft/oertk, yra nvfanvk, hnng89ert*kf
/M8i*i*9«2ldb,a»(i»i4ii!tf4ri»Jhgtb.»U>. kényeimit Illeteti feltetelek mellett beszerezhetők.

Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletben

£Rflffj10FON

elsőrangú, árukj

IlilllllHII (iUIHUIIHIHflnl
Előkelő családi otthon, legszebb fek¬

a föherczcgi villák közelében,
BADEN vés,
előkelő konyha. — Kert. — Villamos,
vasúti megállóhely. — Helyközi telefon

WIEN MELLETT. 240. — Egész éven át nyitva. — Tulaj¬
donos : Melly Mayer Von Maybach.
küldi Hlockncr J. hirdetője,
PENSION 1ELANIE Prospektust
1912-ben megnagyobbítva Budapest, IV., Semmelweis-utcza 4. sz.

és grammofonlemez
óriási választékban.
Készpénzfizetés ellenében
gyári áron és mintegy 15%
arfelemeléssel csekély havi

részletfizetésre l!
Eredeti «Angyal» védjegyű
grammofonok lerakata.

ELEK és TÁBSA r - t .

Tátra-Bánócz

Szivbajok. Rheu matizmus. Koszvény. Vesebajok.
Női bajok. Neurasztéria.Gyomorbántalmak Angol¬
kór eseteiben.

k>
BUDAPEST.
Irodák V., Bnlv.íny-ii. 18.
Üzlet VI., Andrássy-nt 1.
Legújabb kimerítő grammofon és
lemezárjegyzék Ingyen és bérm.

gyógyfürdő
természetes szénsavdús
rásával

for¬
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
talanul azonnal küld.

Iglófüred gondiiokiága.

SZÁM. 1 9 1 3 . 6 0 . ÉVFOLYAM.

díj¬

Fürdőgondnokság, Gánóczfürdő.

Saját érdekét védi, ha ezen i - : - » - . . . _ A \,•"• n ír A +
czikk'bevásárlása előtt
3 TJ 6 g y Z 6 KU H KCt
ingyen, bérinentve) meghozatja. Óriási választék a legmegbíz¬
hatóbb minőségben, kizárólag élő libákról eredő, higien. tiszt,
ágytól! B pehelyben. Megnem felelőt kicserélünk, vagy a pénzt
Visszaadjuk. Koczkázat kizárva.Több nyilvános intézet szállítói.

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 2. szám.

— (Beregmegye.)

6YÓ6YFŰBDÓ-SZANATÓBroffl Graz mellett

* gyomor, belek, Lngyhólyae l különösen •
létraŐMerrek hnrntos bántalmftinál igen jó h a tára még akkor is, ha vérieiek e«ete forog fenn.
Megrendelhető: ÉDESKUTY L.-n41 Budapesten
éa a forrás kezelőeégénél Munkácson.

Hidlumot jydgyrorráiok, ívd- él fürdökurík. — Diétái gydgyktnléMk, klitf- t i toványltd-kurák. — I M - << KgfUrdík,
• LttimiB kúrák* él u díszei természetei gydgymdilok. — Qyo•őr- él bélbet>|ik, rheumálok, koszvényesek, légcsöhurutoiok,
líilbitegek évizázidoi gydgyholye. — Egyéni gydgykezelét
tr. KÜRT LIIIERT kiváló tzikorvoi vezetése mellett. — «érlíkilt árak, kOISn filizámltáiok nélkül. — Magytr orvot, mtlyír levelezel él proipektue. Sürgöny- é> levelűim : Tobelötú
»el Qriz. Megnyílott ápr. 15-én. Elóldényben klildn kedvezmény.

TOBELBflD

PÁRAD
Évad május 15-től szept. végéig.

Károlyi Mihály gróf tulajdona, Hevesmegyében, vastimsós fürdők¬
kel és nidegvizgyógyintézettel, égvényes kénes savanyuviz, természetes
arzén éa vastartalmú vizek. Kiváló jó hatása ideg-, v é r - , gyo¬
m o r , és méhbaj oknál, gyengeségnél ismeretes. Tiszta, enyhe
hegyi levegő, sport, kirándulások. Modern kényelemmel berendezett
szállodákban 173 szoba áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés
mérsékelt arak mellett. A főévad junins hó 21-től augusztus 31-ig tart

Pfirdőkabinok és folyósok gőzfűtéssel vawiak ellátta.
1

-

* k á 8 o k '^anyrilágitással fá'anai" eUátva.
^

ínrftoigazgatosag-

Elő- és fltoe?adban a lakások 50%-kai olcsóbbak az állandó vendégeknek.
VIRÁGOKKAL DÍSZÍTETT CSAPATOK A BEVONULÁSKOR TARTOTT DÍSZSZEMLÉN.

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz.

A HÁBORÚBÓL VISSZATÉRT SZERB HADSEREG FOGADTATÁSA BELGRÁDBAN.

