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Egyidejűleg
emeli,
for¬
m á l j a »;s t á m a s z t j a :tkeb
l e t . 10 minüfit'gben és 3 nagy¬
ságban minden hölgynek meg¬
felelően kapható. Fejlődésben
lévő fiatal leányoknak nélkülözli etetlen. A 3. HZ. nagyság kiseb¬
bíti az erős keblet, I. és II. sz.
nagyttág ellenben elegáns tér*
metet kölcsönöz. "Lada" a
l e g j o b b a m i eddig-forg-al o m b a k e r ü l t . Tengeri für¬
dők részére guramiszövetbol. a
nyár részére likacsos szövetből
kapható. Szabályozható bármi¬
lyen testalkathoz, nélkülözhe¬
tetlen minden hölgy részére.
Arak minőflég és nagyság szerint
fi kor. 50 fii.-tői kezdve. Kér¬
j e n l e í r á s t ing-yen é s
b é r m . Kapható minden füzőós fehérnemű-üzletben, vagy
közvetlenül a gyárosoknál
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rheumát , ischiast, anyafcserezavaroHat,
cuhorbeteéséget , alkati bajoKat. éyermekkóroXat, csonttűréseKet és izzadminyofcjut.
Kívánatra
ingyen!

Idény egészéven át!
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Óvjátok gyermekeiteket hátgerincz-
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Nincsen többé elgörbült test!
Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok által
ajánlott ortopéd-támasztó fűzőimet használja. Mesésen
könnyít és hygienikus! Ferdén növésre hajló iskolás
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és óvóeszköze.

Pohl&Mathias.Wien.II. Kurzbauerstrasse 5170

Kocsiárucsarnok
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

Nyaralóknak és falun lakóknak
nélkülözhetetlen.
100 gyertyafény erős, árankénti vflágitasra 3—5 fil¬
lérbe kerül,ntne8:ianócza, bárhova vihető s semmi
körülmények között fel nem robbanhat.

Füzőhasználat előtt
Fözőhasználat ntán.
Haskötők, gummiharitnyák, mellfűzök mérték szerint készíttetnek.
Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás,
•érsekeit árak I Kifogástalan technikai kivitel jótállás mellett!
Legalább képes jubileumi árjegyzéket ingyen él bérmentve küld:
K E L E T I J . testegyenesitő gépek gyára
Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17,K. sz.
Alapitatett 1878.
Telefon 13—76.
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GHKTORIN ÉS TÁRSA Bpest,
VIII.,

kerület, Baross ntcza 1. szám.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen.
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Lomnicz-szálló. Bethlen-ház (július l-én).

Tatralomnicz Palota-szálló
megnyílt.
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galamblövészet, tennis és golf. — KLIMATIKUS
GYÓGYHELY, MODERN SZANATÓRIUMMAL! — Vasút — Posta. - Telefon.
Lóverseny, nemzetközi galamblövészet, tennis és golf. — KLIMATIKUS
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Prospektust díjtalanul küld az igazgatóság.
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Franklin-Társulat nyomdája Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. szám.

•

•

^

^

Secbatd fényképf~

A -STOCKHOLMI OLYMPIÁSZ. - -

A MAGYAR VERSENYZŐK A STADIONBA VONULÁSKOR ÜDVÖZLIK A SVÉD KIRÁLYI CSALADOT.'

ROZSDA
Irta SZendRE-Dárday-OlgA
Rita tehát már néhány éve teljes szabadsá¬
got élvezett. Keservesen nehezére esett neki
most, ha pl. örvendezve felkiáltott újságolva¬
sás közben, hogy: «Abá, a Dorotheumban mi¬
niatűr aukczió van háromkor, oda elmegyek !»
Erre Flóra néni élesen odaszólt: «Háromkor
jön a varróné, liebes Kind. A próbánál ott kell
lenned. Honnan tudjam, hogy miként állanak
a pongyolák hátul ?» Mikor Rita egyszer pláne
egyedül akart színházba menni, akkor Flóra
tant majd elájult.
Szinte megkönnyebbülés volt Eitára nézve,
midőn a még mindig köhécselő Flóra tant ki¬
jelentette, hogy az orvos levegőváltozást aján¬
lott s ennélfogva eltér azon tervétől, hogy a
májust Bécsben töltse. Csak a tartózkodási hely
kiválasztásában nem volt még tisztában.
íratott Ritával egy tuczat levelet Abbáziába,
Raguzába, Nervibe, Palermóba hoteleknek és
penzióknak. Azután nagy tanácskozásokba és
kételkedésekbe fogott
— Was glaubst Riterl, Abbázia mégis csak
unalmas lesz már májusban, nem ?
Édes Flóra néni, én sohasem voltam
még ott.
— Raguza meg messzi van, igen körülmé¬
nyes az odautazás, nem gondolod?
— Flóra néni, én még nem voltam ott sem.
— Mit gondolsz, Nervi és Palermo meg már
meleg lesz.
- Ott sem jártam ugyan, de földrajzi fek¬
vésükről Ítélve, alighanem már meleg lesz, felelt Rita nevetve.
— Oh, Du armer Narr, hiszen te még sehol
sem voltál, téged persze hiába kérdezlek. Ja, a
Freulein Jerzsabek, az utolsó társalkodónőm,
az pompásan kiismerte magát egész Európá¬
ban. Az annyit utazott már életében és annyi
fürdőhelyen volt, hogy mindig ő csinálta a
programmokat, hogy merre menjünk.
— Sajnálom őszintén, hogy ezen tekintetben
nem birom pótolni Jerzsabek kisasszonyt.
Flóra néni gyanakodóan, szimatolva emelte
fel kicsiny, keskeny fejét, de látva az egykedvű
arczot, a melylyel Rita tovább öltögetett egy,
az ő számára készülő csipkejaboton, hát csak
folytatta végtelen és részletes tanácskozásait.
Betelt egy hét és még mindig nem határo¬
zott semmit.
Ezen unalmas állapotnak véget vetett a báró¬
nénak egy véletlen látogatója. A bőbeszédű
Excellenz Dornau, végighallgatta barátnéja kö¬
rülményesen előadott kételyeit és terveit, az¬
után mosolyogva közbeszólt:
— Aber Flóra, ich begreif Dich nicht, miért
nem mégy a Semmeringre ? Hisz azok a he¬
lyek, a melyeket emlegettél, már mind nem a
mostani évszakra valók. A Semmeringről pedig
könnyen mehetsz akármerre. Közelebb is vagy
a nagy cseh fürdőkhöz, mint ha elé kell hajó¬
káznod Dalmácziából vagy Itáliából.
A báróné roppant megörült a jó tanácsnak.
Jó kedve kerekedett és jókedvében meghívta az
öreg kegyelmes asszonyt dejeunére. Az eleinte
nagyon szabadkozott, de végre mégis csak el¬
fogadta a meghívást, megmagyarázva szabadkozásának okai
— Weisst Flóreri, — pergette az eleven öreg
asszony gyorsan a szót, — mikor kiléptem a
liftből, valahogy leléptem egy darabka fodrot
a selyemjuponomról. Kérlek, csengess a komor¬
nádnak, az majd néhány öltéssel helyreigazítja
a dolgot.
A báróné az ajkába harapott és egy kissé el¬
pirult
— Megvarrja Rita mindjárt azt a csekély¬
séget.
— Isten ments, — czeremóniázott az öreg
exezellencziás. — Isten ments, sohasem mer¬
ném igénybe venni azokat a szép fehér ujjacskakat Légy szives^Jkérlekj^jzólitsd^a komornádat.
Dennebnrgné ekkor kénytelen-kelletlen be¬

vallotta, hogy jelenleg nincs komornaja. Lát¬
szott rajta, hogy rendkívül bosszankodik azon,
hogy ez Rita előtt került szóba, a ki mar szó
nélkül hozzálátott a letaposott fodor felvarrá¬
sához.
»!_•••
A komorna-ügy ugyanis így állt. A béróné
ügyes, szemes és ravasz régi komornaja, mi¬
után ügyes rábeszéléssel belészuggerálta úrnő¬
jébe, hogy okvetlenül bécsi orvost konzultáljon
s mindenesetre a Grand Hotelbe szálljon megérkezésük után rögtön azzal állott elő, hogy
ő menyasszony. Köszöni úrnője iránta tanúsí¬
tott jóindulatát, de kénytelen szolgálatából ki¬
lépni, miután esküvője a legközelebbi hetekben
lesz már. Vőlegénye pedig — a Grand Hotel
lohndienerje, a kivel a bárónéval tett számos
bécsi útjai alkalmával ismerkedett meg. Meg¬
takarított pénzük most ép elegendő arra, hogy
egy kis vendéglőt nyissanak valamely külváros¬
ban, így hát bármennyire nehezére esik meg¬
válni a drága bárónétól, kénytelen könnyezve
búcsúzni.
A derék, termetes hajadon azután bevásárolt
egy fehér kasmirruhát, ökölnyi rózsákkal hím¬
zett tüllfátyolt, negyyenegyes számú fehér atlaszczipőt, s ezen jelentőségteljes attribútumokban,
melyek őt azonban már régen nem illették meg,
megtartotta esküvőjét szeretett Leopoldjával.
A báróné bosszúsan vett neki nászajándékot
s még bosszúsabban keresett számára helyet¬
test.
Ép a tizedik jelentkezőt bocsátotta el, mint
szolgálatára alkalmatlant, mikor Delmárné ér¬
kezett Ritával.
Rita mindjárt az első napokban tanujelót
adta nagy kézi ügyességének és a varrogatásban
való jártasságának.
A báróné egyike volt azon elég gyakori aszszonytipusoknak, a kik egyesitik a legnagyobb
pazarlást az aprólékos furfangos, fösvénységgel
határos takarékoskodással. Szép csendesen el¬
határozta tehát magában, hogy ő bizony nem
tart többé komornát. Utazásoknál úgyis több
a boszúság velők, mint a mennyi hasznukat
veszi az ember. Rita még jobban, ízlésesebben
és gyorsabban elvégez sok mindent, a mihez
a komorna alig értett.
Módfelett boszankodott azonban azon, hogy
Rita, barátnéjának kis toilette-balesete folytán,
értesült arról, hogy ő előbb komornával uta¬
zott.
Ritát szinte kellemetlenül érintette ezen fel¬
fedezés. Nem mintha terhére lettek volna az
apró szolgálatok, melyeket nagynénje körül
kellett teljesítenie. Rita ezeket egészen termé¬
szeteseknek találta. Otthon is igen csekély és
elégtelen kiszolgálásban lévén része, nagyon is
meg volt szokva, úgy anyjának, mint saját ma¬
gának toilettejét rendben tartani. Apró javításo¬
kat és díszítgetéseket sajátkezűleg elvégezni.
Eddig szinte örült neki, hogy nagynénje aján¬
dékainak fejében hasznossá tudja magát tenni.
A felfedezés után azonban nem lelte többé
örömét benne. Valahogy lealázottnak, kijátszottnak érezte magát.
Denneburgné igen könnyen helyrehozhatta
volna a dolgot, ha bizalmasan, félig tréfásan
előadja neki, hogy mennyi baja és boszúsága
volt a követelődző, hasznavehetetlen komornákkal. Hogy mennyi galiba volt velők a szál¬
lodákban, a hol egyre czivakodnak a szálloda
személyzetével, a kik viszont irigylik ezeknek
a jó sorsát és nem akarják őket kiszolgálni, stb.
Hogy most különösen az utolsó komorna ra¬
vasz furfangja betöltötte a mértéket, úgy hogy
elhatározta, hogy többé nem fog komornát tar¬
tani s az annak eltartására szükséges pénzt
kellemesebb dolgokra fogják fordítani. Szebb
és nagyobb szobákat választhatnak majd fürdő¬
helyen. Többet költhetnek szép kirándulá¬
sokra, stb.
Ha mindezt barátságosan elmondja s eset¬
leg -még.pro forma hozzáteszi, hogy vájjon

nem terhes-e neki az ezen körülményből reá
háramló varrogatás, rakosgatás — akkor Rita
bizonyára nagy örömmel biztosította volna
nagynénjét, hogy teljesen egyetért vele s való¬
ságos ambiczióval látott volna neld Flóra néni
csipkebluzai gondozásának s szinte büszke lett
volna egy-egy általa díszített vagy felfrissített
kalapfa vagy szalag arrangementra.
Denneburgné ezt azonban elmulasztotta.
Mint minden önző és kicsinyes lény, azokra
neheztelt, a kikkel szemben nem volt igaza.
Érezte, hogy roszúl esbetik az előkelő szép
leánynak, hogy úgy szó nélkül komornahelyettesnek használja. Tompán késztette is valami,
hogy kimagyarázza vele szemben a helyzetet,
de mindig halasztgatta. S mivel kénytelen volt
belátni, hogy hibát követett el ezáltal, hát ha¬
ragudott, de nem saját magára, hanem, igazi
asszonyos logikátlansággal, Ritára neheztelt.
Ritán az elkedvetlenedés akkor vett erőt leg¬
jobban, midőn pakkolásra került a sor. Nem
tudta legyőzni magában azt az érzést, hogy
nagynénje nem merte volna társalkodónéját
pakkolásra fogni, sőt talán még a komornáját
sem kínozta volna meg annyi aprólékos kíván¬
sággal, mint őt. Gondosan becsomagolt bőrönd
legaljáról kellett előhalászni fölösleges holmi¬
kat. Vagy pedig ép egy szakadásig telecsoma¬
golt bőröndbe mindenáron egy nagyobb tárgyat
akart belegyömöszöltetni. Rita lelkiereje és ön¬
fegyelme igen erős próbára volt téve ezen
időben.
Elutazásuk előestéjén Rita egyedül volt ott¬
hon. Épen még csak néhány elcsomagolni való
apróság hevert az asztalon. Rita elfáradva,
meglehetősen nyomott kedélyhangulatban, az
ablak mellett álló nagy karosszékbe vetette
magát s elgondolkodva mélázott maga elé. Még
a villanyt sem gyújtotta fel.
Gondolataiba elmerülve észre sem vette,
hogy nagynénje hazaérkezve, belépett az ajtón.
— Ejnye Rita, még csak ennyire vagy? kérdé kedvetlenül, - - azt hittem, hogy mire
hazajövök, már elkészülsz mindennel.
Ritát boszantotta nagynénje igazságtalan¬
sága.
- Minden rendben van, — feleié, — kivéve
a toiletteasztalodról való holmikat. Ezekre nézve
utasításaidat vártam, mert nem tudom, vájjon
kéznél hagyjam-e az ezüstkészletet is, vagy
csupán a toilettetáskára van-e szükséged. Egyéb¬
ként, — tette hozzá kissé keserűen, — azt hi¬
szem, ép oly jól végeztem a dolgomat, mint
akármelyik komorna.
Denneburgné, a kinek az e fajta apró összekoczczanásokban nagy kedve tellett, kipirult
arczczal, villogó szemekkel állt meg az ajtó¬
ban. Eddig is már szinte hiányát érezte ezen
apró villongásoknak, melyekre, mint apró lelki
stimulánsokra, szinte szüksége volt. Már jófor¬
mán megunta unokahugának mindig egyfor¬
mán sima modorát.
Minden komolyabb animozitás nélkül, csak
a kellemes izgalom meghosszabbítása czéljából
tehát hegyesen odavágta:
— Képzelhetem, hogy mennyire elfáradtál,
miután otthonról nem voltál ilyesmihez hozzá¬
szokva.
Rita elpirult, felegyenesedett és válaszolni
készült. Nagynénje nagy csalódására azonban
meggondolva magát, összeszedett néhány tár¬
gyat, a mely előtte hevert az asztalon s csen^
desen kiment az ajtón.
Nyomott kedélyhangulatban tette meg a két
hölgy a rövid utazást a Semmeringre. Rita él¬
vezettel nézegetett ki az ablakokon. Denne¬
burgné kedvetlen volt és unatkozott Neheztelt
Ritára, a miért sehogy sem hagyta magát ki¬
hozni a sodrából. Ha legalább néha becsapná
az ajtót maga után. De nem. A büszke, nyú¬
lánk leány oly csendes méltósággal tért ki
nagynénje minden ármányos kis attakja elől,
hogy az tehetetlen mérgében már akárhány¬

szór kiállhatatlan koldusherczegnőnek nevezte
őt magában. Ezért hát most is mindenképen
boszantani igyekezett őt. Ha ép valami érde¬
kes táj" következett, akkor eléhuzatta vele a
függönyt, azzal a kifogással, hogy süt a nap.
Ha valamely hegy vagy állomás felől kérde¬
zősködött Rita, akkor azt felelte, hogy a feje
fáj, nem tud beszélni.
így hát elvonultak a kupéablakot mellett a
legszebb panorámák s Rita alig látott belőlük
valamit.
Rita ismét eltűnődött azon, hogy mennyire
igaza volt Delmárnénak. Belátta, hogy jóval
több energiára, türelemre és önfegyelemre lesz
szüksége, mintsem gondolta volna.
Rita ismerte énjét és félt sajátmagától. Tudta
jól, hogy azon esetre, ha nagynénje apró tűszúrásai egyszer a felületnél mélyebbre talál¬
nának hatolni, akkor nem lesz többé képes
magán uralkodni. Akkor menten csomagol és
utazik. Gondosan került tehát mindent, a mi
alkalmat adhatott volna nagynénjének, hogy
kedventz apró jeleneteit rögtönözze.
Eléggé ismerte már Denneburgnét, hogy
tudja, hogy csak változatosság és szórakozás
képes őt jó hangulatba hozni. Szinte imádko¬
zott hát magában, hogy bár hozna a sors né¬
hány ismerőst nagynénje útjába, a kik jelen¬
legi harczias hangulatából kizökkentsék.
Rita kívánsága igen hamar teljesedésbe ment,
mindjárt megérkezésüket követő reggelen.
A semmeringi szálloda terraszán reggeliztek.
Flóra tant újságja mögé temetkezett. Rita maga
elé nézett s elmélázott azon, hogy mennyire
tudná élvezni a szép kilátást, a hegyeket, fenyő¬
ket, ha más körülmények között jött volna ide,
vagy legalább nagynénje volna kissé jobb ter¬
mészetű.
Álmodozásaiból hirtelen felrezzent. Lelógó,
keztyűtlen kezét csodálatosan hideg, kissé ned¬
ves valami érintette. Letekintett maga mellé s
egy szép fehér foxli kérőleg reáirányzott sze¬
meibe nézett.
Rita bolondja az állatoknak. Boldogan ha¬
jolt le a kis jelentkezőhöz s dédelgetve kínálta
meg czukorral, sonkával, mindennel, a mi keze¬
ügyébe került. A kutya mindinkább felbáto¬
rodva a szívélyes fogadtatás által, két keskeny
első praczliját nekitámasztotta Rita térdének s
farkcsóválva igyekezett arczocskájával Rita arczához érni.
- Bobbi! Aber Bobbi! — szólalt meg egy
kellemes, mély férfihang a szomszéd, asztal
mellől. - - Herrein Bobbi, micsoda szégyent
hozol a fejemre!
Rita felpillantott és ép szembe nézett egy
igen kellemes külsejű, mintegy negyven éves
magas úriemberrel, a ki felkelve asztala mel¬
lől, kutyájának nyakörve után nyúlt, hogy el¬
vonja őt a további alkalmatlankodástól. Ekkor
kitűnt, hogy a barátságos kutya lábai bizony
sárosak voltak s nyomuk ott maradt Rita vilá¬
gos ruháján.
A kutya tulajdonosa kínos zavarban volt.
Csinos, férfias, barna arczát sötét pír borította,
mialatt mentegetőzött és közben megszeppent
kutyáját pirongatta.
Denneburgné letette az újságját s látva, hogy
a kutyatulajdonos igen előkelő megjelenésű
csinos úriember, hát igen szívélyesen megnyug¬
tatta s még Ritát hibáztatta, hogy valószínűleg
ő biztatta fel a kutyát szertelen állatszere¬
tetével.
Az udvariaskodásoknak az lett a vége, hogy
a kutyatulajdonos bemutatkozott:
- Herbert von Walden, sziléziai földbir¬
tokos.
Denneburgné, a kinek a világ minden sarká¬
ban voltak összeköttetései, rögtön emlékezett
egy hasonló nevű idős hölgyre, a kivel valami¬
kor Wiesbadenben találkozott.
— Várjon csak, mindjárt eszembe jut a neve.
Mathilde von Walden, ha nem tévedek . . .
— Mathilde von Walden az édesanyám . . .
a napokban várom ide. Most Bécsben van,
konzultál valami professzort. Onnan ide jön,
hogy itt töltsük az időt, a míg az ajánlott
fürdőhelyre megyünk. Nem tudom, mi fog ki¬
sülni a konzultáczióból, Karlsbad, Wiesbaden,
vagy tán Kissingen.
- Reméljük, hogy Kissingen . . . Mi is oda
megyünk. Egy néhány hetet még itt töltünk,
mert májusban Kissingen még egy kissé hű-

vös, no meg unalmas, — jegyezte meg Denne¬
bnrgné nevetve.
- Bár csak szuggerálhatnám a tudós pro¬
fesszornak, hogy Kissingent ajánlja. Végtele¬
nül örvendenék, ha a véletlen úgy hozná ma¬
gával, — udvariaskodott Walden.
Rita áldotta a sors szeszélyét, a mely útjukba hozta ezt a derék úriembert, a kinek
megjelenése egyszeribe véget vetett Flóra néni
harczias és viharterhes hangulatának.
Denneburgné első sorban társas lény volt.
Minden valódi és képzelt baját rögtön elfelej¬
tette, ha szórakozás kínálkozott, vagy valamely
új és érdekes ismeretséget köthetett. Pláne ha
az új ismerős férfi volt. Hirtelen tíz évvel tu¬
dott ilyenkor megfiatalodni.
Ritával szemben is rögtön megváltozott maga¬
tartása. Alig hogy elváltak Waldentől és fel¬
mentek szobáikba, Flóra néni rögtön barátsá¬
gos hangon tárgyalni kezdte a fiatal embert.
- Na, Riterl, ez szerencsés kezdet, nemde ?
Alig hogy megérkeztünk, akadt mindjárt egy
kellemes gavallérunk. Csinos ember ez a Wal¬
den. Nem találod?
- Oh igen, — felelt Rita, a kit igen meg¬
lepett nagynénjének pajtáskodó hangja. — Na¬
gyon kellemes megjelenés és igen kellemes,
csendes modora van.
- Ah, és olyan kellemes az orgánuma, folytatta a felvillanyozott báróné, miközben
szívélyesen segített Ritának a kicsomagolás¬
ban. — Nálam sokat határoz az orgánum. Nin¬
csen megnyerőbb tulajdonság egy szép csengő,
mély férfihangnál. Lehet egy férfi szép, mint
Adonisz, nekem ellenszenvessé válik, ha kelle¬
metlen orgánuma van.
így petyegett a báróné, össze-vissza rakos¬
gatva mindent, a mit Rita a kofferekből elő¬
szedett.
Walden, felbátorítva Denneburgné barátsá¬
gos magatartása által, egészen a hölgyekhez
csatlakozott.
Rita alig várta Waldenné megérkezését. Flóra
néni társalgási modora ugyanis hosszabb időre
igen fárasztóvá vált. Komolyabb thémát egy¬
általában nem tűrt meg. Apró kis tréfás szó¬
vitákban, pajzánkodásokban lelte kedvét. Na¬
gyobb társaságban, estélyen, bálon, gardenpartin esetleg éltetőén, vidítóan hathat az ilyen
modor, de így háimásban kezdett kínossá válni.
Waldenné megérkezésével Rita számítása,
hogy a két hölgy majd rögtön belemerül wiesbadeni emlékeiknek kicserélésébe s közös isme¬
rőseik agyontárgyalásába, helyesnek bizonyult.
Rita és Walden tulajdonképen csak most kezd¬
tek megismerkedni. Denneburgné látva, hogy
Walden nem alkalmas partner az ő csipkedő,
tréfás modorához, szivesebben elüldögélt a kissé
nehézkes Waldennével a terasszon s egyedül
hagyta sétálni Ritát Waldennel.
- Jaja, Riterl, csak eredj sétálni, — biztatta
unokahugát mindjárt az első reggelen. — Ma¬
gára bátran rábízom niécemet, — fordult az¬
után Walden felé, — remélem, nem veszi sér¬
tésnek a nagy bizalmat.
A két idős hölgy jóízűen kaczagott, Rita és
Walden pedig igyekeztek, hogy minél előbb el¬
hagyják a terraszt s útjukat az erdő felé vették.
- Ahh, — lélegzett fel Rita és mélyen beszivta a friss fenyőillatú levegőt.
Walden komolyan nézett le reá:
- Ugy-e, jól esik? — kérdé átmenet nélkül.
- Nagyon jól, - - feleié Rita, elértve Wal¬
den sokatmondó tekintetét
- És maga mindig a nagynénjénél van ?
— Mindig, — feleié Rita.
- A míg férjhez megy, nemde ?
- Oh, arra nem is gondolok.
- Olyan hidegszivű, vagy talán azt találja,
hogy senki sem méltó magához.
Bobbi, Walden kis fehér foxija boldogan ug¬
rált Rita lábai előtt.
Rita lehajolt hozzá:
- Bobbi, a te gazdád ma nagyon kíváncsi.
Nem is felelünk neki, ugy-e Bobbi.
- Bobbi ma egy szép nagy extrakalbászt ka¬
pott reggelire, — jegyezte meg Walden.
- Miért? Születésnapja van tán?
- Nem, csak a szemtelenségét jutalmaz¬
tam meg.
Rita kérdőleg nézett reá.
- Nos igen, — nevetett Walden, — ma ép
egy hete annak, hogy az ő szemtelensége révén
igen kedves ismeretségre tettem szert.

- Bobbi, én is tartozom neked egy darab
czukorral.
Walden boldodan mosolygott, de azután gyor¬
san hozzátette:
- Várjon vele még egy hétig, hátha meg¬
változtatja addig az ítéletét.
— Nem hiszem, hogy szükséges volna. Én
nem alkotok magamnak túlgyorsan véleményt
az emberekről, ennélfogva ritkán ítélem meg
őket roszul.
- Tehát e szerint szinte örül neki, hogy
édesanyámnak is Kissingent diktálta az orvos
s így előreláthatólag hosszabb időt fogunk
együtt tölthetni.
Igen, nagyon örülök. Sőt megvallom
őszintén, hogy féltem attól, hogy az orvos neki
más fürdőt talál javasolni.
Walden meleg tekintettel köszönte meg Rita
ezen őszinte kedvességgel tett nyilatkozatát.
Az eleinte kissé lassan folyó társalgás most
igen élénken indult meg közöttük. Mindkettőn
élvezték azon körülményt, hogy Denneburgné
örökös közbeszólásai és csipkedései nélkül él¬
vezhetik egymás társaságát.
Otthon a szálló terasszán is ők ketten képez¬
ték Flóra néni és Waldenné beszélgetésének
tárgyát.
- Szép, feltűnően szép leány a niéced, jegyezte meg Waldenné, aranyfoglalatú orrcsíptetőjén keresztül a távozó fiatal pár után
tekintve.
- Oh igen, Rita igen bájos teremtés . . .
igen bájos teremtés, — feleié Flóra néni kö¬
zömbösen.
- Kissé elkényeztetettnek látszik, — puhatolódzott Waldenné.
- Elkényeztetve ? Rita ? Oh dehogy, — ne¬
vetett — Ellenkezőleg. Igen ügyes és tevé¬
keny. Csak külső megjelenése téveszti meg az
embert.
- Már régen van veled?
- Csak másfél hónapja.
— Árva?
- Nem. Szülei élnek. De már idősek, s mi¬
vel a leány még nem igen sokat látott eddig a
világból, hát velem engedték.
Waldenné kutató pillantást vetve Denneburgnéra, mintegy közönyösen odavetette :
- Maholnap talán még egészen a leányoddá
is fogadod, nemde?
Denneburgné jól aludt az éjjel, ízlett neki a
reggelije, örült Waldenné társaságának és a
szép időnek. Mindezen körülmények kedvező
hatása alatt egyszerre csak igen melegen kez¬
dett Rita iránt érezni.
Majdnem őszinte volt, midőn az odavetett
kérdésre szokatlan buzgósággal felelt:
— Körülbelül azért is kértem el a leányt
szüleitől, mert hát mégis csak jól meg akarja
az ember ismerni azt, a kire majd egyszer reá¬
hagyja a vagyonát. Ő viszi most a levelezései¬
met. Bérlőimmel, gazdatisztjeimmel ő intézi el
a számadásokat, meg miegymást. Mert bizony
nehéz az ilyesmibe csak úgy egyszerre bele¬
találni. Na, nincs igazam?
Waldenné roppantul megörült a báróné ezen
kijelentésének. Waldenné özvegy volt. Herbert
pedig az egyetlen gyermeke. Természetesen
rajongó, féltékeny szeretettel vette körül fiát.
De ebbe a rajongó szeretetbe egy kis rejtett
önzés is vegyült. Elvben igen helyeselte ugyan,
hogy fia nősüljön, de alig hogy ezen terv for¬
mát öltött és Herbert valamely fiatal leánynyal
foglalkozni kezdett, Waldenné rögtön elkezdte
a leányt megfigyelni. Megfigyeléseinek rende¬
sen az lett a vége, hogy fiát lebeszélte a ter¬
vezett házasságról. Vagy a leányban fedezett
fel hibát, vagy a család történetében valami
rejtett, sötét foltot; egyszóval Herbert negyven
éves korában még nőtlen volt
Waldenné lelkiismereti furdalásokat kezde.tt
érezni. Most ő iparkodott azon, hogy Herbert
végre válaszszon. Minduntalan valami jelölttel
állt elé. De Herbert — mint az érettebb férfiak
általában — igen nehezen tudott elhatározás¬
hoz jutni.
Waldenné annak idejében egy-két intenzivebb
vonzalmát és illúzióját tépte széjjel, s most az
alapjában véve hideg, nyugodt természetű em¬
ber lelki és testi nyugalmát féltette anyja
tervei elől.
(Folytatása következik.)
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molni, mert a kövér mama, a ki régebben
Hárman voltak: Tóth Elek, a poéta, Kadosa chanteuse volt egy tizedrangú dalcsarnokban,
Frigyes, a keményszívű naturalista. A harma¬
újabban óvakodik kinyitni az úri társalgásra
dik nem tartozott igazában a társasághoz;
nem igen fegyelmezett' száját. Szépen a vett
tűrték, némi elnézéssel azonban, mert pompás
módon tudta szidni, gyalázni az embereket. utasítás szerint jártak el és a kézcsókolás után
Ez volt Zoltán Alfréd. Hárman voltak és hall¬ szerényen, hallgatagon várakoztak, hallgatagon,
gatagon ültek és magában mindegyik szigo¬ némán, bár Tóth Eleket egyre csiklandozta a
rúan kritizálta a többit. Egyébként sziveitek belsejében fészkelődé ördög, hogy különböző
egymást, de most mindössze néhány pillanat kérdéseket intézzen a kövér mamához.
Hallgatagon, de türelmetlenül feszengtek a
választotta el őket egy látogatástól, ez pedig
igen fontos esemény volt, mindegyikben vad széken, a mely mintha éles szegekkel kivert
reménykedést fölébresztő. Ez okozta az alig lett volna és mintha az önkinzásra alulról
elrejtett ellenséges pillantásokat is bennök, a erősen fűtenék. Elbámészkodtak a képeken, a
csöndesen egymásba szokott emberekben ez nemes szőnyegeken, a fénylő zongorán és Ka¬
ébresztette föl a rivalizálást. Zsúrra voltak dosa olyan módon cselekedte mindezt, hogy a
hivatalosak, egy családhoz mindhárman, gaz¬ kövér mama megérezze, milyen előkelőnek és
dag, előkelő családhoz, lányos családhoz. Né¬ finomnak találja a Werner szalont.
hány perez multán a szokásos társadalmi for¬
— A lányom! - - mondta hirtelen a kövér
mák szerint bemutatkoznak egy lánynak, a mama.
kinek a szépségén kivül nagy vagyona, elő¬
Meglepetve ugráltak a székeikről. A lány
kelő neve van és nemes hajlandósága a szép, szebb volt, mint a minőnek elképzelték, azona művészetek iránt. Kadosa Frigyes előre bele- fölül pedig olyan észrevétlenül lépett a szo¬
édelegte magát az előkelő milliőbe, a finom
bába, hogy Tóth Eleknek misztikumokat ked¬
zsúrtársaságba, látta magát bizalmas beszél¬
velő agya egyetlen szempillantás alatt angyalt
getésbe merülten a szép, gazdag és művészet¬
szerető házilánnyal. Mindezt igen élénken látta, látott benne.
Azt hitték, hogy illedelmesen ülnek, pedig
mint a maga életében fordulópontot jelentő
hát
félénkek voltak nagyon. Mozdulataik anyeseményt. Ekkor társaira tévedt a tekintete...
elkomorúlt és beszélni kezdett a struggle nyira a szék körül rajzolódtak, hogy a távoli
fór liferől. A másik kettő eleinte komoran néző azt hihette, ezeknek csak a közelükben
hallgatta, de később elkeseredett vitába kapott. van enyhe levegő ; távolabb azonban égető és
A vita tüzes volt, szenvedelmes és utána Zol¬ kinzó a forróság és mióta a lány is közöttük
tán Alfréd, mert előbb minden szavát buta¬ volt, szemökkel se mertek elkalandozni, akárha
ságnak minősítették, visszaült az emberszál¬ a szoba tárgyai mögött gonoszul leskelődnélás fellegvárába, valahogyan úgy, mint várba nek elrejtett ágyútelepek, a melyek halált on¬
tanak abban a pillanatban, hogy emberi szem
az őrség, rosszul sikerült kirohanás után.
- Ezek a Wernerék, a kikhez megyünk tapad rájuk. Szörnyű volt a csönd, olyan ször¬
nyű, hogy Lilla, a reprezentálásáról híres
igen közönséges emberek tulajdonképen!
házilány
sem merte megtörni, olyan szörnyű,
Tóth Elek álmatagon verte le a szivarja
hogy
a
kövér
mama is szintén sóhajtozott:
hamuját, azután az órájára nézett és ezt
Bárcsak kérdeznének valamit!
mondta: Itt az ideje. Menjünk!
Kadosa a társaira nézett és megéreztette a
Útközben a másik kettő folyton csipkédéit,
gúnyolódott, de Tóth Elek nem hallott sem¬ tekintetével, hogy iménti indítványát szeretné
mit. Elábrándozott és gyorsan suhanó képze¬ új fogadalommal megerősíteni, a mihez a má¬
lete maris szeretőnek fektette karjába a lányt, sik kettő szintén szembeszéddel jelezte hozzá¬
a szép, a gazdag, a művészetkedvelő házilányt. járulását. Ekkor fölállt a lány oly mozdulattal,
Kadosa rázta föl az ellene irányított gúnyos mely tökéletesen kidomborította testének minden
szépségét. Az ifjak elhültek, de a következő pil¬
szellemességgel:
— Olyan vagy, mintha okos dolog jutott lanatban buzogva szaladt bennök a vér és iz¬
volna az eszedbe, pedig ma nincs is páratlan galmukban végtelenül ostobának és szánalmas¬
nak találták a hallgatásukat. A másik kettő.
ünnepnap.
Tóth Elek visszavágásra készült, de Zoltán Kadosát nézte, tőle vártak menekülést a bor¬
Alfréd, még egy előbbi szúrás miatt, meg¬ zalmas helyzetből, epekedtek valósággal egyet¬
len szó után, a mely megnyitná a torkuk zsi¬
előzte Kadosa letromfolásában:
lipjeit
és szabad áradásnak bocsátana a tenger
- ő legalább okos dolgokat gondol min¬
den páratlan ünnepnapon, de a te gondola¬ érzést, a mi belsőjüket tüzelte. Kadosa csak¬
ugyan szólott, és a kövér mama, meg a lánya
taid mindig elkésve és bután érkeznek.
- Igen
- mondta Tóth Elek - - Kadosa nevetett is a különös megjegyzésen, de ők ket¬
olyan, mint a szamovár, a melyből mestere ten ostobának és esetlennek találták a mon¬
dást és úgy érezték, mintha a szégyen rájuk
kifeledett két betűt. Az ó-t, meg a v-t.
Kadosa dühöngött, a miért szamárnak mer¬ háramolna. Egymásra néztek, majd Kadosára
ték nevezni, de örömre villanó szemmel visz- villant a szemük és a következő pillanatban
szavágott rögtön és színlelt melegséggel ölel¬ megkezdődött közöttük a harcz: gúnyos meg¬
jegyzések, apró hibák kíméletlen föltárása, nap¬
getve Tóth Eleket, ezt mondotta:
világra czipelése annak, a mi a lélek sötétjé¬
Csakhogy megtaláltalak idősebb test¬
ben is kinoz. Ilyesmik következtek. Egyik vá¬
vérem !
gás a másiknak a nyomában és a fölragyogó
Még sokáig csipkedték volna egymást, de szemekben mindig lehetett látni az új ötlet
közben megérkeztek ama bizonyos házhoz. Az megszületését. Mindez a lányért történt és ki¬
ismeretlen hely előre megsejtett félelmetessége sebb mértékben az emberi hiúságért is. Ők
elállította a nyelvüket, némán egymás mellé soká elfolytatták volna ezt a különös mulat¬
húzódtak, mint esőben a faágra menekült ázó ságot, ám Lilla csakhamar rájött, hogy ezek¬
verebek és Kadosa megszólalt intő, de kérlelő nek most egymás mardosásában telik a kedve
hangon:
és méltán híres reprezentáló képességéhez meg¬
- Fiúk csak azt ígérjétek meg, hogy oda- állapította, hogy a dolog egyáltalán nem he¬
fönn nem bántjuk egymást.
lyénvaló. Gyorsan Griegre terelte a beszélge¬
Egy szó sem hangzott, de látnivaló volt, tést, a zongorán néhány Pear Gynt részletet
hogy mindegyiknek tetszik az indítvány. A míg játszott és ezzel csakugyan elérte azt, hogy a
némán fölfelé haladtak, egyik is másik is egyre beszélgetés előbb Ibsenre, majd Strindbergre te¬
több okosságot, czélszerüséget látott Kadosa relődött.
indítványában.
Mint minden kezdő zsúrlátogatók elsőknek
Kadosa szárazon érezte magát. Pompásan
érkeztek persze és Kadosa mar e miatt is mér¬ jellemezte a nagy svéd iró kiválóságait és az
gesen nézett Tóth Elekre, mert annak nóga¬ előadása eleven, ragyogó, belső tűztől fűtött
tására érkeztek ily kora időben. Az ismerőseik volt olyannyira, hogy Lilla, de még a kövér
révén azt már előre tudták, hogy a kövér mama is bámulva rajt feledte a tekintetét.
mamának kezet kell csókolni és azután békén Szaggatott mondatokban vitáztak, tisztázták ezt
kell hagyni és kérdésekkel semmiesetre ostro¬ is, amazt is s míg vitáztak Strindbergnek annyi

értékes tulajdonságát halmozták össze1, hogy
Lilla elragadtatással vágott a szavukba:
És milyen ember különben? Szép?
Hát az érdekli? Ez a gondolat futott át
mind a háromnak agyán, pillanatig kicsinylően néztek végig Lillán, de megkarczolt esz¬
tétikájuk háborgásán csakhamar győzedelmes¬
kedett a hiú és az anyagi sóvárgás. Végignéz¬
tek a gazdag lány gyönyörű alakján és már
megint egymás hajába feküdtek: csipkedték
egymást, hogy a lány előtt kicsinyíthessék
egymást.
Új vendégek érkeztek és barátságuk megélemedett megint, a mikor az üdvözléséből azt
vették észre, hogy az újonjöttek a háziaknak
régibb, kedvesebb ismerőseik. Jelentéktelenek
lettek, de nem sokáig, mert egy kis lány annyi
rajongással beszélt Kadosa legújabb könyvéről,
hogy mindhárman fölmelegedtek és agyuk
némi erőltetése után megint urai lettek a
szalonnak. A búcsúzásnál Kadosát sokkal me¬
legebben invitálták újabb látogatásra, a mi
Tóthra meg Zoltánra olyan kellemetlenül ha¬
tott, hogy még a fanyar arczuk eltakarásán
sem igyekeztek.
Az utczán, miközben a törzskávéházuk felé
bandukoltak, eleinte egyik sem szólott egyet¬
len szót, később pedig válasz nélkül hagyták
a maga megállapításán röhögő Zoltánnak ka¬
ján megjegyzését a «művelt» lányról, a ki
Strindbergről nem tud egyebet kérdezni, azt
csupán: szép-e ?
Kadosa meg Tóth a kávéházban emlékezni
kezdtek a zsúron szerzett impresszióikra, de
Zoltán minduntalan megakasztotta őket.
Szép? - - mondta gúnyosan és jelentősen pis¬
logott hozzá, mint az olyan ember, a ki igen
örvend, hogy végre szellemileg is föléje kere¬
kedhet valakinek.
Kadosa arról beszélt, hogy jó volna felesé¬
gül venni a lányt. — Szép és gazdag is, meg
azután elég müveit! - - mondta.
- De milyen művelt! — kiáltott gúnyos
csudálkozással Zoltán. - - Szép ?! — mondta
azután olyan hangos röhögéssel, hogy őt nézte
az egész kávéház.
— Te mindenkiről csak rosszat szóiasz! mondta Tóth csöndesen.
- Nem, most örül - - magyarázgatta Ka¬
dosa - - talál végre valakit, a kit ő is meg¬
mosolyoghat. Az a lány egyébként...
Hosszú magyarázkodásba bocsájtkozott ar¬
ról, hogy miért nem műveletlen az a lány,
azután meg, ha műveletlen lenne is miként
formál majd értékes embert, belőle. Tóth szórakozottan hallgatta. A figyelme az elhagyott
szalonba kalandozott vissza és figyelmét csu¬
pán olyankor tudta megkötni Kadosa, ha
Lilla nevét említette. Elmerült és úgy dédel¬
gette az ábrándjait, mint a ki eleve lemond
a teljesülésről. Arczára fájdalmas vonás húzó¬
dott, nagyot szítt a szivarjából azután pedig
fájdalmasan, kimerültén tenyerébe fektetve a
fejét, rákönyökölt a márványasztalra.
- Talán Lilla után búsulsz ? Szép ? - - rivallt rá Zoltán.
- Én, én, dehogy. Eszemben sincs! tiltakozottt Tóth, de arczára fölhúzódott az
áruló vörösség; ám palástolni ennek a jelen¬
tőségét kijelentette:
- Eszemágában sincsen szeretni ilyen mű¬
veletlen leányt!
— Szép ? - - nyújtotta szövetségre Zoltán a
kezét, ám Tóth nem fogadta el és a keményre
húzott ajka szögletében önmagától undorodó
vonás jelent meg.
. . . Másnap a kávéházi ismerősök, míg
vártak a feketébe hajított czukrok olvadására, eljegyzési hírrel szórakoztatták egymást. A meny¬
asszony Werner Lilla volt mindegyik értesü¬
lésben, de a vőlegény hol Tóth, hol Zoltán,
hol Kadosa és az ellentétesség daczára mind¬
egyik fél esküdözött, hogy egyedül az ő érte¬
sülése hiteles, mert ő a legközvetlenebb for¬
rásból hallotta. Nem tudták kiokoskodni, hogy
melyik most már az igazi, pedig rájöhettek
volna, mert az nap se Tóth, se Kadosa, se
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Zoltán nem mert a kü¬
többször gyávának ne¬
lönben nélkülözhetetlen
vezte magát, megindult
kávéházba bekukkanni.
végre kerülő utakon Wer¬
Harmadnapon Tóth
nerék lakása felé. Már
nagy szorongások között
mindent nagyon szépen
haladt Wernerék lakása
kitervelt magában, pom¬
felé, ha ugyan haladás¬
pásan ment minden, Lilla
nak lehet nevezni, a mi¬
boldogan ugrott a nya¬
kor az ember minden
kába, sok - sok csók, a
második lépésnél meg¬
n á s z ú t . . . és Wernerék
áll, töpreng és nem is
kapujában beleütközött
megy addig tovább, a
Kadosába.
míg két-három embert
— Hová? — kérdezte
el nem ereszt maga mel¬
Kadosa.
lett. A szorongása erősö¬
- Én, én, sehova, az¬
dött a lépcsőhá,zban jár¬
az,
hogy oda . . . oda¬
takor, de az előszobában
megyek. Pelsőcziékhez.
már egyenesen a rémü¬
Igen, Pelsőcziékhez ! és
letig fokozódott. A mi¬
rámutatott
a harmadik
től oly igen rettegett,
házra.
szerencséjére nem követ¬
Ka se nézett, a kezét
kezett be: a lányt egye¬
alig merte érinteni és
dül találta. Ám szeren¬
lehorgasztott fejjel meg¬
cséjének egyáltalában
indult hallgatva a szive
nem tudott örvendeni,
sirdogálását. Szörnyűsé¬
sőt nagyon messzi sze¬
gesen
szerencsétlennek
retett volna lenni a sza¬
érezte magát és végül,
lontól, a hová pedig oly
a mikor már fojtogatta
igen vágyódott. Ekkor
Jelfy Gyula fölvétele.
a keserűség, egyszerre
azonban Kadosa lépett
Dr. RÉTHY LÁSZLÓ, A MÁGYÁR NEMZETI MÚZEUM IGAZGATÓŐRE, KIVÁLÓ NUMIZMATA ÉS KÖLTŐ MOST
kifakadt maga ellen: Te
be olyan szelesen, olyan
ÜNNEPELTE HIVATALI MŰKÖDÉSÉNEK HARMTNCZADIK: ÉVFORDULÓJÁT.
marha, tulajdonképen
otthonosan, a mi a leg¬
mért nem mentél föl!
rosszabb sejtésekkel kínozta Tóth szivét. A szék,
Bár nem hitt a kósza híreknek, bár kész¬
a melyen ült most még jobban kínozta, ám a szavaknak, de hiába, nem tudott és gyűlöl¬
nem mozdult volna a helyéről ha a világot ködve nézte Kadosa elégedett arczát. Zoltán pénznek vette Kadosa czáfolatát, ettől a nap¬
kínálják is díjul. Pillanatig farkasszemet néz¬ is előkerült nemsokára és első szavát Kadosá¬ tól keztjjge mégis gyűlölte Kadosát. Erőszakos,
durva ember! állapította meg róla és úgy ta¬
tek s azután Kadosa úgy tett, mintha Tóth hoz intézte :
- Szép ?
lálta, hogy ige Q okos és felette szellemes em¬
jelen sem lenne és keményen, bátran, minden¬
- Elég ;volt! • pattant föl ingerülten ber Zoltán, a k i valahányszor meglátta Kado¬
féle kedvességet mondott a lánynak, a kinek
piroslott arcza a gyönyörűségtől, a szeme pe¬ Kadosa. - - Nem tűröm az éretlen gúnyoló¬ sát soha el nem mulasztotta jó hangosan meg¬
dig úgy tapadt Kadosa alakjára, mint az igé¬ dásaid tovább. Az annál inkább sem engedett jegyezni: Szép?
zett őzé. Ezt már nem tudta elviselni Tóth és Kadosa minél keményebben fenyegette, rö¬
Az indulatai kitörtek egy* este. Valahogyan
és szemrehányó pillantást küldve Lilla felé högő szájjal annál súlyosabb eseteket talált ki megint egymás mellé sodródtak és Kadosa
Wernerék múltjáról és annál hangosabban arról beszélt, hogy kultúrember csak olyan le¬
eltávozott.
kérdezgette : Szép ? Szép ? Szép ?
het, a ki megvet mindent, a.mi természetes.
Kadosa alkalmasint erre várt csupán, mert
Kadosa fölállt, remegett a teste, de azért Tóthból a nélkül, hogy rágondolt volna, kitört
alig csukódott be poéta barátja mögött az ajtó nyugodt tónusban tartva a hangját, így szólt : a gyűlölködés és megvetőn azt felelte: ostoba¬
térdrehullott Lilla előtt és addig áradozott a
- Az úrral nem ülök egy asztal mellett! ság! Kadosa tiltakozott erre sokkal erélyeseb¬
végtelen szerelméről, a rníg Lilla lehajolt hozzá
Kijelentése után átült a szomszédos asztalhoz ben, háromszor is elismételte: Ostobaság! Os¬
és tűrte, hogy végigcsókolják az ajakát, a sze¬ és szegény Tóthnak okozott nagy gyötrelmeket tobaság ! Ostobaság! Kadosa elrohant, Tóth
mét, az arczát. Eögtön megtudta a kövér mama ezzel, mert .nem tudta, mi a helyes: ott ma¬ magára maradt Zoltánnal. Szidták, szapulták
is, a ki miután Kadosa sok pénzt keresett, radni Zoltán mellett, vagy átülni Kadosához. a barátjukat a tehetségtelent, az üres strébert
ellenkezés nélkül beleegyezett a házasságba.
Kadosa vőlegénységéről való hirek egyre és Zoltán gondoskodott arról, hogy elsüssön
Kadosa a kávéházba sietett; arcza sugárzott erősödtek, de Kadosa egyre csökönyösebben ta¬ néhány «Szép?» kiszólást, közben meglehető¬
a gyönyörűségtől, de azért keményen és rend- gadta a valóságot. Tóth szegény hitt neki és sen lerántva a kövér mamát. Igen nehezen
reutasítóan tiltakozott a föltevések ellen, mintha elhatározta, hogy fölmegy Wernerékhez és ha váltak el egymástól és hazamenet Tóth egyre
vőlegénye lenne Werner Lillának.
- Eszem¬ alkalom nyílik rá vallani fog. Nagyon kiöltö¬ azon gondolkodott, vájjon idáig miért bánt ri¬
ágában sincsen elvenni a lányt! - magya¬ zött, bár mindig gúnyolódott az ünnepieségen degen Zoltánnal, a ki alapjában igen nemes,
rázta. Tóth úgy szeretett volna hinni ezeknek is miután a tükre előtt, így szemtöl-szemben melegszívű fiú.

VILÁGNYILÁS.
Tavaszkorom idejében
A világot én úgy néztem,
Mint virágbimbót a gyermek
- Alit előttem kelyhe-zártan,
Hogy kinyíljék, alig vártam,
Izgattak nagy, szent rejtelmek . . .
Kivül olyan szépnek láttam,
Hogy megnyíljék várva-vártam:
-- Pattanjatok irigy zárak!
Ah, ott belül bizonyára
Csupa édes csuda várna . . .
Hagyjátok, hogy belelássak !
Egy vágyam volt, az a vágy csak:
Hogy megnyíljék s belelássak
Lázban égő szomj u szemmel. . .
S mi után már eltikkadok
S mit ott kapok: szint, illatot,
Mind föligyam a lelkemmel!
Tavaszom tűnt . . . Nyárba érve
Egyszer csak azt veszem észre:
Tárva im a csudák kelyhe,
Mégsem látom szent rejtelmét
. . . Lepik dongók, méhek, lepkék
S viaskodnak —• mézért benne.
Lamperth Géza.

HŰSÉG ARANYOS KORA.
Most már megjött az áhítatnak
S hűségnek aranyos kora.
Hívőn s hitetőn borulok le
Előtted,
Jövőmnek kikedvelt asszonya.
Szerelmemnek frigy-követsége
Hűséget, békét visz eléd,
Arany-pírját nyárvégi napnak
S lelkemnek
Forrott nektárját, nyugodt hevét
Hadd nevezlek téged Adának
Nevem olvasztván és neved,
E titkos, drága asszony-névvel
Ne tudják
Soha, hogy én kit keresztelek.
Szemednek jó intését hozza
Hozzám már minden alkonyat
S már indulunk lassan egymáshoz
Álmodva,
Mint nyugodtak, bölcsek, boldogok.
Eobajos viharok elültek,
Csöndes, tiszta, derűs az ég
S szemeink bátrak és vidámak,
Nem önti
Könnyel el csókos keserűség.
Vár bennünket minden boldogság,
De örjöngőn nem rohanunk.
Biztos, hogy megtaláljuk egymást

8 kinyújtva
Már távolról ölel a karunk.
Oh, nagyszerű közeledésünk,
Béke és boldog áhítat,
Nagy virág-szemei Adának,
Melyekből
Szent mézzel és halk tűzzel itat
Ady Endre.

KERESTEM HARMINCZ ÉVIG...
(Maurice Maeterlinek után francziából.)

Kerestem harmincz évig, húgaim:
Hol bujdos rejtekén?
Bolyongtam harmincz évig, húgaim,
És föl nem lelhetem.
Vándoroltam harmincz évig, sziveim,
Lábam már leomol. . .
Volt mindenütt, de, sziveim,
Nem létezik sehol. . .
Bús óra ez végre, édésim,
Jaj, vetkeztessetek!
Meghal az alkony, édésim,
És lelkem is beteg.
Ti még ifiak vagytok, húgaim,
Menjetek messzebb mint én ;
Vegyétek vándor-batyum, húgaim,
És keressétek szintén.
Zempléni Árpád.
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lehetősen elmosódott az azon idő óta eltelt
08—70 esztendő alatt. Lakatos Ottó az aradi
A DOLLÁKOK
főgimnáziumnak akkor volt derék igazgatója
Az 1854-ik évi jnlius végén tettük le az
aradi főgimnáziumban az akkor még jófor¬ «Arad Története» czímü három kötetes mun¬
mán új intézménynyel behozott érettségi vizs¬ kájának végén nagy részletességgel és érdekes
gát. A gróf Thvm osztrák közoktatási minisz¬ közvetlenséggel mondja el ezen akkor nagy¬
ter által kiadott «Ent\vurf» rendelkezése sze¬ jelentőségű dolognak úgy kezdetét, valamint
rint a magyarországi főgimnáziumokban az lefolyását és az ügy vezetőire nézve súlyos
1S50 —51-iki tanév végén tettek először érett¬ következményeit.
A dolog kezdetére nézve Lakatos Ottó így
ségi vizsgát és így 1854-ben még csak
harmadszor lett ez a vizsga megtartva. Az adja elő az előzményeket :
«1852-ben november 23-án estefelé házatérve
aradi főgimnázium tanárai mindannyian a
minorita-rend áldozárai voltak. Katholikus fel¬ Zetykó Kelemen tanártársam zárdái szobájá¬
szentelt papok voltak valamennyien, de azért nak ajtaját nyitva találtam. A szoba erősen
az iskola falai között a felekezetiségnek, vagy meg volt világítva, öt-hat gyertya égett. Midőn
pláne felekezeti elfogultságnak soha, semmi féle az ajtó előtt elhaladtam Eperjessy Aurél ta¬
vonatkozásban legkisebb nyoma sem volt. A ta¬ nártársam lépett elém :
nárok egyformán szerették a különböző val¬
— Egy szóra kérem. Kedvező jó hírek ér¬
lásfelekezethez tartozó tanítványaikat és a ta¬
nítványok felekezeti különbség nélkül tiszte¬ keztek.
«Beléptem a szobába, ott voltak Eperjessyn
lettel, szeretettel ragaszkodtak tanáraikhoz.
A derék minorita rendű szerzetesek az akkor kivül Zetykó Kelemen, Csüdör Tamás és Vinkvolt súlyos politikai viszonyok között is a sza¬ ler Brúnó rendtársaim.
badság, a szabad eszmék szeretetében nevel¬
- Ez egyszer valóban jó hírek - - monda
tek bennünket. Mindannyian magyarok voltak, Csüdör — Éljen Lajos!
1848—49-ben mint nemzetőrök, fegyveres szol¬
«Azután Vinkler Brúnó az öltönye alól egy
gálatot teljesítettek Arad városnak az osztrák csomag papirt vont elő s arról valóban nagy
sereg ellen való védelmezésében. Természetes, dolgokat olvasott le. Hallottam Kossuth Lajos
hogy nevelési rendszerük az elnyomatás kor¬ hazafias felhívását egy forradalmi felkelés elő¬
szakában is megfelelt a szabadságharcz tar¬ idézésére. Annak megkezdésére és keresztülvi¬
tama alatt tanúsított hazafias működésükneK. telére vagy tízezer népfelkelő szükséges a ro¬
Az érettségi vizsga letétele után hálás szívvel mán őrvidéken, az Al-Dunánál. Fegyvereket az
búcsúztunk el tanárainktól és ámbár azon idő emigráczió hoz. A felkelés támogatására, annak
óta már 58 év telt el, az a 3 —4 öreg ember, eredményes kivitelére Amerikában nyomott s
a kik még az akkor érettségizettek közül élet¬ a magyar kincstárnál beváltandó egy millió
ben vagyunk, ma is hálás szívvel őrizzük em¬ értékű tizes dollár van utalványozva; azokat
lékezetüket.
elfogadni, ajánlgatni, elárusítani, a hazát lá¬
A tanárok és a tanítványok között fennállott togató emisszáriusokat pártfogolni, útj okban
ezen benső viszonynál fogva nagy meglepetést segélyezni minden lelkes honfi kötelessége.
okozott, midőn kevéssel a vizsgáink letétele Midőn erre kételkedve válaszoltam, előállt Vink¬
után, 1851 szeptember 24-ikén Aradon elter¬ ler és elmondta, hogy hazánk önállóságának
jedt a hire annak, hogy a minorita-rend kolos¬ a kiküzdésére Arad környékén is comité ala¬
torából a rendnek és tanári karnak nyolcz kult, melynek elnöke Vörös Antal Arad vár¬
tagját az éjjel csendőrök elfogták és csendőr- megyének a szabadságharcz tartama alatt volt
szuronyok között még a kora reggeli órákban népszerű, nagytekintélyű és közszeretetben álló
az akkor Aradhoz legközelebb fekvő vasúti alispánja. 0, Vinkler is tagja a comiténak s
állomásra kisérték. Elfogták: Kosztka Libor feladatuk az álutakon érkező proklamácziókat
házfönököt, Lakatos Ottó fögimnáziumi igaz¬ közölni, terjeszteni, a dollárokat elárusítani.*
Tehát ez a mozgalom már 1852 végén ke¬
gatót, Vinkler Brúnó, Eperjessy Aurél, Csengő
Anzelm, Csüdör Tamás, Livery Dániel és letkezett. El volt az terjedve az egész Tiszán¬
Zetykó Kelemen tanárokat. Az egész városban túli kerületben, de az alvidéken föfészke Arad
nagy feltűnést és nagy részvétet keltett ez az és vidéke, ezek között különösen Arad város,
eset. Ez még fokozódo+t, midőn csakhamar a mozgalom középpontja pedig az aradi mi¬
megtudtuk, hogy a minorita rendű áldozáro- noriták rendháza volt. Azon időkben valóság¬
kon kívül a város és vármegye több kiváló gal igen gyakran voltak a minorita rendház¬
férfiát szintén elfogták és fogházba hurczolták. nak idegen vendégei. Rendszerint külföldi lel¬
Az elfogatások okát akkor Aradon általában készeknek, leginkább örmény katholikus pa¬
ismerték, mert abban az időben a magyar poknak voltak öltözve. Ilyen örmény papöltöemigráczió küldöttei gyakran fordultak meg zetü idegen emberek még a nagyobb temeté¬
Aradon és Arad környékén. Hoztak magukkal seknél is megjelentek a temetési szertartást
proklamácziókat a nemzethez s hoztak ma¬ végző minoritákkal. Ők nem vettek részt a
gukkal Amerikában készített, a magyar királyi szertartásban, de a maguk különös magas fökincstárnál beváltandó tizdolláros államjegye¬ vegükkel és sajátságos, fekete szerzetesi öltö¬
ket, melyek Magyarország közjövedelmeire vol¬ zetükkel ott haladtak a szertartást végző mi¬
tak utalva. Ilyen dollárjegyek akkor Aradon noritákkal. Jól emlékezem, magam is láttam
csaknem minden jóérzelmű polgárnak voltak ilyen idegen alakot az egyes nagyobb temeté¬
a tárczájában. Egy nagyszabásúnak indult szer¬ seknél. Ezek voltak az emigráczió által a ha¬
vezkedés folyt ott, melyet az emigráczió kül¬ zába beküldött emisszáriusok.
Az emisszáriusok különben gyakran nem
döttei rendeztek be.
is jöttek egész Aradig. Lakatos Ottó elmondja
Ezeknek az állapotoknak az emlékezete meg¬ hivatalos megállapítás útján, hogy már a Du-

A THERES1ENSTADTI FEGYHÁZ.

nán átkelve felkeresték Hajnóczy evangélikus
lelkészt, a ki átvette és továbbította az emiszszárius által hozott dollár-jegyeket és a prok¬
lamácziókat. Hajnóczynak leánya: Eekka Bel¬
grádba ment férjhez igen előkelő állású szerb
férfiúhoz, ott igen fényes háztartása volt s
mint magyar leány folytonos összeköttetésben
volt a Londonban székelő magyar emigráczióval. Ezen az úton jöttek azután be a dollárok.
Lakatos Ottó, bizonyosan magától Hajnóczytól nyert értesülés alapján elmondja Haj¬
nóczynak egy ilyen útját 1853 deczember havá¬
ban. Hajnóczy az aradi minorita zárdából zimankós téli időben Aradról ment Kurticsra Vörös
Antalhoz. Késő este odaérve, meglepődve látta,
hogy Vörös Antalnál egy általa eddig nem is¬
mert idegen úr is van. Vörös azonban ezt észre¬
vette és eléje menve, monda: «Tessék, tessék
barátom! ne aggódjék. Ez az úr Csomortányi
Károly a szomszéd Almássy-tanyáról. Ö nem¬
csak benső barátom, hanem tanácsadóm is,
sőt ügyünk lelke. Ö vette kezébe az ügy ve¬
zetését. Ajánlom öt barátságába. Legyen köz¬
lékeny. »
Hajnóczy azután kiszedte az útitáskája ol¬
dalfalaiba rejtett dollár-csomagokat és az asz¬
talra rakta, - - azokat Csomortányi Károly át¬
vette a comité tagjai között való kiosztás czéljából, a nagyobb részét azonban Vörös Ignácz
Sofronyán a kertben egy fa tövében elásta.
Csak a következő 1854-ik évben jutott ez a
szervezkedés az osztrák hatóságok tudomá¬
sára. Ennek a történetét is elmondja Lakatos
Ottó. Feljelentés érkezett ugyanis Geringer ak¬
kor volt cs. kir. polgári kormányzóhoz, hogy
Csomortányi Károlynál az Almássy-pusztán
nagy mennyiségű dollár-jegy van elrejtve. Ak¬
kor a csendőrség házkutatást tartott, de nem
talált dollárokat. Kevés idő múlva újabb fel¬
jelentésben értesítették a hatóságot, hogy a
dollár-jegyek Csomortányinál a folyosón a
ruhafogas megett vannak elrejtve. Meg is ta¬
lálták, Csomortányit elfogták s ő ott mindent
kivallott a mit csak tudott, még a sofronyai
kertben elhelyezett dollárokat sem hallgatta
el. Lakatos azt mondja, hogy Csomortányi
mind a két ízben maga jelentette fel magát,
mert ezen az úton akart szabadulni rémséges
adósságaitól, de nagyon csalódott, mert a hadi
törvényszék öt élethossziglani börtönre ítélte.
Csomortányi elfogatása után csakhamar be¬
fogták Vörös Antalt, Simon Ignáczot, Bíró Im¬
rét, Nagy Józsefet és a kiket ő megnevezett.
A minorita szerzetesekre csak később, deczem¬
ber hónapban került a sor. Az emisszáriusok
azért jártak s rendszeresen megszáltak az aradi
minoriták kolostorában. Egy ilyen emisszárius
Arad vármegye főnökének aláírásával ellátott
útlevél birtokában volt ugyan s mint borkeres¬
kedő utazott, de a Duna vonalának erős őrzése
miatt ez az útlevél sem biztosította a Dunán
való átkelhetést s azért Vinkler Brúnó levelet
irt Haach Salamon rendtársának a pancsovai
minorita kolostor házfőnökének, hogy gondos¬
kodjék a borkereskedőnek a Dunán való biz¬
tos átkeléséről. Haach megijedt ugyan e meg¬
bízatástól, de azért egy csempész által az
emisszáriust átvitette a Dunán Szerbiába, a
hol ö azután Hajnóczy Eekka házánál egész
biztonságban volt és a kubini csempészt gaz-
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Lakatos Ottó rajzai az államfogságban 1856-ban.
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dagon megajándékozta. Ez vált a minorita
szerzetesek veszedelmévé, mert a csempész ha¬
zatérve a gazdag keresetből bőven költekezett,
minek folytán letartóztatták, vallatóra fogták
és ő Haach Salamon minorita rendfőnökre
hivatkozott. Elfogták Haachot is, ő meg Vinklerre vallott s így tudódott ki a dolog. Ezen
adatok fonalán könnyű volt az aradi minoriták
részes voltát megállapítani.
Lakatos Ottó részletesen elmondja azután
a rabságra-hurczoltatásuk minden részletét.
A szegedi vasúti állomásig tartott szenvedésü¬
ket, innen Pestre az újépületbe való megér¬
kezést, majd Bécsbe szállíttatásukat. A valla¬
tásukat és hogy Vinkler Brúnó mindazt, a mi
az aradi rendházban ide vonatkozólag történt,
részletesen bevallotta s így a védekezés lehető¬
sége is el volt előlük zárva.
ítéletkihirdetésre 1855 szeptember 17-én ke¬
rült a sor. A fogságra hurczolt nyolcz aradi
minorita közül Kosztka Tibor volt aradi ház¬
főnök 1854 november 5-én Budapesten az
Újépületben felakasztotta magát, Zetykó Kele¬
men meghalt Bécsben 1854 október 22-én,
a derék öreg székely Csüdör Tamás meghalt
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az ítélet kihirdetése előtt 4 nappal Bécsben
1855 szeptember 13-án kolerában. Az életben
maradottak közül elitélték: Vinkler Brúnót 18,
Eperjessy Aurélt l G, Lakatos Ottót 14, Livery
Dániel 8 évi súlyos börtönre vasban, — Csengő
Anselmet felmentették és szabadon bocsájtották.
Az elitélteket Theresienstadtba szállították és
ott osztották be a már ott nagy számmal volt
magyar elitéltek közé. A minoriták cselekede¬
tét a hadi törvényszék súlyosabb beszámítás
alá vette, mint a polgári elfogottak cselekede¬
tét, mert az utóbbiakat csak ü—12 évi súlyos
börtönre Ítélte. Lakatos Ottó egyideig Durscher
Ferencz volt pénzügyminiszterrel volt egy czellában. Később Bónis Samuval s így változtak
lakó-társai nyomorúságos rabéletben. De kiváló
derék hazafiak társaságában.
1857-ik évi január 16-ikáig tartott a rab¬
ságuk. Ekkor már nagy arányokban kapták a
politikai magyar foglyok az amnesztiát, mert el
lett határozva, hogy tavasz beálltával a csá¬
szári pár körutazást tesz Magyarországon. Ed¬
dig is azért maradt el ez a körutazás, mert
Erzsébet császárnénak, Magyarország nagy ki¬
rálynéjának már akkor is megnyilatkozott a

Magyarország iránt való nemes gondolkozása
s a császárné kimondotta, hogy ő nem megy
Magyarországba addig, míg ott csaknem min¬
den családnak egy, vagy több tagja politikai
okok miatt be van börtönözve. így azután
sűrűn következtek az amnesztiák, míg május
4-én, midőn Erzsébet császárné Budapestre ér¬
kezve, először lépett Magyarország földjére, a
császár általános amnesztiát adott a magyar¬
országi politikai elitélteknek.
Lakatos Ottó a rabságban töltött két és
fél esztendő alatt szorgalmasan rajzolgatott.
Lerajzolta a theresienstadti fegyházat, vala¬
mint az ő 7-ik számú börtönszobáját, miket az
ő rajzai után mint érdekes egykorú munkákat
bemutatjuk olvasóinknak. Azután hazajőve,
nevelő volt az Almássy- és később a Bohus-családnál, végre az aradi minorita rendház fő¬
nöke lett. Itt irta meg Arad város történetét,
mely egyike az ilynernű monográfiák legjobb¬
jainak. Míg élt, egy egész város lakosságának
tisztelete vette körül s halálával nemcsak ál¬
talános sajnálat kisérte őt sírjába, de minden
időre egy derék munkás férfiú emlékét hagyta
maga után.
Dr. Oláh Gyula.

A STOCKHOLMI OLYMPIÁSZ.
Az egész világ sportkedvelőinek figyelme
Stockholm felé irányul, a hol vasárnap, e hó
7-én nyitották meg ünnepélyesen az V. Olympiászt. Több versenyt már előbb lebonyolítot¬
tak ugyan, de az atlétikai, uszási és ügyességi
versenyek, melyeket mind egy helyen, az olympiász czéljára épült, hatalmas Stadionban tar¬
tanak, csak most vették kezdetüket.
A mai kor sportszeretetéhez fogható csak a
régi görögök ideálisan szép világában volt. Az
összehasonlítást százszor megtették, hiszen ön¬
ként kínálkozik is. A régi görögök és a mai
nemzedék sportolása azonban lényegesen kü¬
lönbözik egymástól. A görögöknél a sport for¬
rása a test, a szép formák kultusza volt, ná¬
lunk az idegeké. Náluk a művészeti fejlődés
egyik lendítője volt, a mezítelen atléta szép
formái a művészek alkotó képességét ihlette
meg, náluk a sport valósággal művészetpoli¬
tikai eszköz volt. A mai sport nem a művé¬
szettel, hanem a társadalommal áll szoros kap¬
csolatban. Szocziális szükségletként keletkezett.
A fokozott munkában elcsigázott modern em¬
ber fáradt testének és megvénhedt fajok, nem¬
zetségek, családok petyhüdt idegeinek fölfris¬
sítésére szolgál. Üdít és regenerál ezreket, a
kik a sportot űzik, s százezreket, a kik vasárnaponkint, a modern élet kenyérharczának e
fegyverszünetjein, a sportolók vetélkedéseit
szabad levegőn élvezik. Ma már a városi kö¬
zönségnek nincs kedvesebb vasárnapi szórako¬
zása, mint az atlétikai viadalok és a labda¬
rugó mérkőzések látogatása. Kivált ez utób¬
biakhoz tolonganak, a mi nemcsak azért van,
mert a labdarúgásnál a sok változatos mozgás
gyönyörködteti a szemet és a játékosok ügyes
összeműködése, kombinálása kellemes szellemi
szórakozásul szolgál, hanem mert ez igazán a
ma sportja, a mai kollektív társadalom és kol¬
lektív ember sportja. Ez nem egyéni vetélke¬
dés. Itt nem egyén egyénnel áll szemben, ha¬
nem 11 —11 játékos, a kik a maguk akaratát
mind alárendelik a közösen elérendő czélnak,
a minek gól a ma már igen népszerű termi¬
nus technikusa.
A stockholmi olympiászon is eddig a football váltotta ki a leglázasabb érdeklődést. Lát¬
tuk a pesti közönséget, mily szivszorongva és
kitartóan leste az «Est» kirakataiban kitett
stockholmi sürgönyöket. Hogy le volt sújtva
az a 3—4 ezernyi tömeg múlt csütörtökön, az
angol-magyar mérkőzés napján este, mikor a
körúti kirakatban rémként megjelent két nagy
szám, egy hetes és szemben vele egy nulla,
a mi a football tolvajnyelvén annyit jelent,
hogy hét goalt kaptunk az angoltól, s mi egyet
sem tudtunk visszaadni. S hogyan csillogott
ugyanannak a háromezer embernek a szeme,
midőn néhány nappal rá footballcsapatunk
megnyerte odakünt a döntő mérkőzésekben le¬
maradt csapatok, összesen hét nemzet csapata
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számára rendezett vigaszdíjat, fényesen leverve
az utolsó összecsapásban az osztrák válogatott
csapatot. Az a tömeg ott magától, előzetes
összebeszélés nélkül, láthatatlan kéztől diri¬
gálva elénekelte a Hymnuszt. Nagy dolog ez
egy világvárosban, a hol csak a Marseillaise-t
szokták így énekelni, s nagy dolog ez oly kor¬
ban, mikor a nemzeti himnuszokat csak ün¬
nepi programmszámként lehet hallani.
Az olympiászokat negyedévenkint más-más
helyen rendezik. A párisi, athéni, saint-louisi,
londoni után ez az ötödik. Arányaiban azon¬
ban fölülmúlja az eddigieket. Kétezernél több
atléta vív itt harczot, küzd a dicsőségért maga
és nemzete számára. Valósággal nemzeti ügye
mindegyik nemzetnek az olympiász, s a részt¬
vevők nemzeti kötelességnek tartják a legna¬
gyobb erő kifejtését. Ezzel nemcsak mi va¬
gyunk így, a kik ilyenkor a közjogból szem¬
léleti oktatást adunk a külföldnek, s a kiknek
sportfanatizmusa talán legnagyobb a konti¬
nensen, hanem így vannak a többiek, ango¬
lok, amerikaiak, németek, olaszok és sorjába
valamennyien. Ennyiféle náczió még egyetlen
olympiászon sem dobott egymásnak keztyűt.
Oroszok japánokkal, amerikai fehérek nége¬
rekkel, afrikaiak ausztráliaiakkal, osztrák az
olaszszal és magyarral áll ki a porondra.
A svéd résztvevők száma csaknem 500, Né¬
metország, Anglia, Dánia egyenkint körülbelül
300 atlétát küldött ki, Amerikát 200-an, Ma¬
gyarországot is száznál többen képviselik. Az
országok kormányai tekintélyes összeggel tá¬
mogatják a kiküldötteket. A svéd kormány
(a Stadion felépítésén kívül) 120,000, a fran-

czia 75,000, a magyar üO,000, az osztrák
40,000, a német, olasz, a svéd 25—25,000
koronát áldozott. Ehhez hozzájárul a városok,
a sportszövetségek, a magánosok támogatása.
Az amerikai atléták részvételi költségei 300,000
koronát tesznek ki, a mibe nincs beleszámítva
a hajó, melyet az amerikai olympiász-bizottság
elnöke, a ki különben magától értetődőleg több¬
szörös milliomos, külön e czélra bérelt az angol
uralkodócsalád egy tagjától, s a kinek havonta
százezer koronájába kerül a hajó bére és főntartása. Ekkora anyagi erőfeszítések nagy belső
mozgató erőket sejttetnek, itt fajok, nemzetek,
sőt világrészek szupremácziája forog koczkán.
Amerika, mint sok másban, a sportban is meg¬
előzte az ó-világot. Már az előző olympiászokon megmutatta oroszlán körmeit. Londonban
atlétái a győzelmi statisztika élére kerültek.
Most döntő csapást készül mérni az európai
sportra, nemcsak felsőbbségét akarja doku¬
mentálni, hanem egyeduralmát megalapítani.
Az eddig ismeretes eredmények azt mutatják,
hogy a könnyű atlétikában ez már sikerült is.
A futási, ugrási számokat sorra nyerik, hihe¬
tetlen eredményekkel. A 100 méteres síkfutás
döntőjét E. C. Craig 10.8 másodpercznyi idő
alatt nyerte meg, a mi annyit jelent, hogy
ez az ördöngös amerikai 100 métert meg tud
futni, mielőtt tizenegyig lehetne számolni.
A magasugrásban az embermagasságot 30—40
cm-rel ugorják felül, s négy méternél többet
érnek el távolugrásban. Az úszásban is vezet¬
nek, bár itt a magyarok erősen megszorítják
őket. A nehéz atlétikában, vívásban és czéllövésben azonban egyelőre még Európa különb.
A gerelyvetésben a svédek az elsők. A világ¬
bajnok Lemming <>J méternél messzibbre hají¬
totta el a gerelyt a döntőben, melyben a
mi Kóczánunk (a ki egyébként csallóközi kálvi¬
nista pap) 55 és fél méteres dobással harma¬
dik lett. A súlydobásban a finnek vezetnek,
kik a birkózásban magyar véreikkel együtt
aspirálnak legtöbb reménnyel a világbajnok¬
ságra. Czéllövésben és kardvívásban mi va¬
gyunk a legerősebbek, a mi természetes is oly
hadakozó és kardforgató nemzetnél, mely év¬
századokig Európa bástyája volt. A 'czéllövés
egyéni világbajnokságát, az ifj. Prokopp Sán¬
dor győzelmével már szerencsésen el is köny¬
veltük javunkra, s reméljük, hogy a kardví¬
vásban, mint négy éve Londonban, most is
mienk lesz úgy a csapat, mint az egyéni győ¬
zelem, hisz a mienkhez hasonló vivó gárdát —
Berty, Mészáros, Werkner, Tóth, Földes egyetlen nemzet sem tud kiállítani.
A Stadion megnyitásának napján tartotta a
nemzetközi olympiász-bizottság nagygyűlését,
melyen egyhangúan elhatározták, hogy az
1920-iki, tehát a hetedik olympiászt Buda¬
pesten tartják meg. Ez magában is fölér egy
világbajnoki győzelemmel.
A".
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A SVÉD HADIHAJÓ.
Svédország nemcsak a mostani olimpiai já¬
tékok miatt érdekes témája a lapoknak,
hanem belső viszonyai miatt is, melyet figye¬
lemmel kisér a külföld, mert olyan fontos po¬
litikai események forgatagában áll, mely ritka
a nemzetek történetében.
A múlt év szeptemberében kapta meg az
ország a titkos választói jogot. Azelőtt tíz, most
hatven-hetven szocziálista képviselő ül a par¬
lamentben. A liberálisokkal együtt száznegy¬
ven mandátum van a közös erő birtokában.
Miután a liberálisok szorosan szövetkeztek a
szocziálistákkal, hogy a kormány-pártot megdöntsék. Az egyesült párt feje Staaf miniszter¬
elnök.
Ez a megegyezés a szocziálistákkal sok enged¬
ményt követelt a liberálisok részéről. Egyik ily
legfontosabb engedmény volt az első svéd ha¬
dihajó felépítésének meggátlása s minden e
czélra előjegyzett költségnek a törlése, mit az
előző kormány megszavaztatott.
Az előző kormány tizenöt millió koronát
ajánlott fel e czélra s e propozicziót az ak¬
kori kormány elfogadta, a király jóváhagyta s
a nép szívesen fizette az újabb terhet. Kögtön
elhelyeztek négy millió koronát arra a czélra,
hogy megkezdhessék az ágyuk építését, me¬
lyek a legnagyobb svéd ágyugyárban lettek
megrendelve.
De most, hogy a liberális kormány fóru¬
mon maradhasson, kénytelen volt teljesíteni a
támogató többség a szocziálisták követeléseit
s elhatározták, hogy a hadihajó nem lesz fel¬
építve s az ágyukat lerendelték.
Ez a bejelentés nélküli hirtelen változás
egy nagynak látott czél előtt a svédeket anynyira meglepte, hogy árulásról beszéltek.
A ki a svéd népet ismeri, tudja, milyen
lassú, meggondolt elhatározásában, következe¬
tes tetteiben s ha már egy czélt tűzött ki
maga elé, melyben jövőjének védelmét, bizto¬
sítékát látta, mily megbotránkozással vette
tudomásul ily érdekének a törlését.
A svéd büszke nemzet, ősidőktől fogva sza¬
bad nép. Régi időben, mint más nemzet bá¬
torságával, hősiességével küzdötte ki magának
jelentőségteljes szerepét. De a történelem nem
ismétlődik. Gusztáv Adolf hősiessége ugyan¬
azokkal a hadiszerekkel nem nyerne ma már
Lützennél csatát, se pedig XII. Károly Nar-

vánál, hol minden tíz orosz ellen egy svéd¬
katona harczolt győzelemmel. S e vidéken ma
is imájába foglalja az orosz paraszt:
- Uram, ments meg minket a svédektől !
De mindez történeti emlék már.
Ma, a mikor különösen Svédországban a
technika oly magas nívón áll, egyeteméről ke¬
rülnek ki Európa legképzettebb mérnökei; ma
a modern korban nem hősiesség, hanem tech¬
nika által produkálhat erőt, hatalmat egy
nemzet. Minden gondolkozó svéd egyszerre
érezte ekkor, hogy mint tengeri hatalom át
van adva az ellenségnek s kellőképen nem
védheti házát, hazáját.
Legtöbb svéd félve kérdezte: mi lesz most,
mi lesz ennek a vége ?
De nem tartott sokáig a vaczilláló állapot,
a nagy ütés, nagy erőt váltott ki a nemzetből.
A svédek megmutatták újra a világhistóriá¬
nak, hogy megtudnak állni a hatalmak sorában.
Fent egészen északon egy kicsi svéd város¬
ból jött az első hang, egy szegény tanító egy
lelkes felhívást bocsájtott ki, egy Umea Björkqvist-et: ha a kormány tehetetlen, az ő hoz¬
zájárulása nélkül álljanak össze, gyűjtsenek s
mutassák meg, mit tud a nemzet magától
produkálni.
Ez egyszerű, lelkes hangok, olyan vissz¬
hangra találtak a szivekben, a milyenre példa
kevés van a nemzetek életében.
E felhívás után tiz hét leforgása alatt ti¬
zenöt millió korona, hetenkint egy s egy fél
millió korona gyűlt össze. A ki figyelemmel
kisérte e gyűjtést, meglepetve látta az adomá¬
nyok különféle, érdekes arányát. A kinek va¬
lamije volt, adott. A tanuló ifjak eladták köny¬
veiket, privát emberek ezer koronáig adtak;
nagy kereskedelmi társulatok tiz-százezer ko¬
ronáig adakoztak e czélra. Mágnások, nemesek
antik ékszereiket rakták a haza oltárára, mű¬
vészek képeiket, szobraikat. Sőt szegény szo¬
balányok, boltiszolgák, kiknek legnagyobb része
szocziálista, a maguk kis körében száz, két¬
száz koronát gyűjtöttek fillérenkint. Minden
embert úgy megkapott, a nagy, nemzeti érzés,
adakozási vágy a szent czélra, hogy a tizenöt
millión kívül még öt milliót összehozott a
Jjjörlctji'iijt.
Miután a tizenöt millióval, mely a hajó
építésére volt kitűzve be akarták szüntetni a
gyűjtést, a nép buzgalma oly nagy volt s to¬
vább is oly lelkesen agitált még fenn a lap¬
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pok között is, hogy azóta is, ma is naponkint
körülbelül hétezer korona jön össze.
Egy nemzet, melynek öt millió lakója van
s ilyen munkát tud produkálni, a mai korban
példátlanul áll. Az ember fogalmat alkothat
magának a nagyszerű lelkesülésről, ha elgon¬
dolja, hogy e csekély öt millió lakosnál négy
korona esik egy fejre. Összehasonlítva Német¬
ország közel ötven millió lakosságával — a hol
most légirlottára gyűjtenek nagy arányokban —
ott három-négyszáz milliót tenne ki ilyen
arányú gyűjtés; míg Magyarország körülbelül
tizennyolcz millió lakosánál hetvenkét milliót.
Ebből látható, milyen világeseményt je¬
lent ez.
Francziaországban aeroplánokat akartak hadiczélokra felállítni s a levegőflotta nagyszerű
eszméje nem kapta meg a francziákat. A nem¬
zet két millió frankot tudott csak összehozni
ugyanilyen czélra, melyre a kis, szegény svéd
nép húsz milliót gyűjtött össze nagylelkűen.
A kormány a gyűjtés kezdetét skeptikusan
s nem szívesen nézte. S a mikor még senki
se sejtette az eredményt, nevettek s ezt
mondták:
- Azt a kis összeget át se veszi a kor¬
mány, melyet némely fanatikus összead.
Ma pedig a kormány lassan, diplomatikusan
meggyőzette magát az öszes svédek a szoczi¬
álista s nem szocziálista nép nagylelkűségé¬
ről, a melyet a nagy nemzeti mozgalom végül
egygyé olvasztott.
Már átadták a kormánynak a tizenöt mil¬
liót, arra a czélra, melyről lemondtak, még
ez évben megkezdik újra az építést. Mi tör¬
ténik a többi millióval ? még nem tudják.
Megeshetik, hogy adóvetés kényszere nélkül,
a kormány hozzájárulása nélkül, sőt akarata
ellenére, tisztán nemzeti adakozásból két ha¬
dihajót épít öt millió maroknyi, lelkes nép.
Ezzel a svéd flotta a skandináv népek flot¬
tái közt a legerősebb lesz kis népéhez, erejé¬
hez képest, az esetleges ellenségnek kemény
faktorral kell megküzdeni benne.
Az északi tenger hajdani urai, az ezer év
előtti hős Wikingek utódai, őket jellemző
szívóssággal, igyekezettel nem maradnak el a
modern nemzetek mögött s mi idegenek me¬
leg lelkesedéssel figyeljük köztük összetartá¬
suknak, hazaszeretetüknek ezt a szép s hatal¬
Barabás Atala.
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— Azt gondoltam, hogy ez érdekes dolog
lesz — mondta Mrs. Hockley. - - Ide ülve kell
nézni, hogy az ember észrevegye a horizont e
közt a két sűrű bokor közt.
.Toriszaka marquise, hogy ő is megnézhesse,
ráhajlott barátnője vállára. Kissé megzavarodva
a lármától és a tömegtől, ösztönszerüleg mene¬
déket keresett az egyetlen nőnél, a ki nem volt
számára ismeretlen. Mrs. Hockleynek külön¬
ben öröme telt benne, hogy egy párisi hölgy
módjára öltözött japán marquiset mutathat be
vendégeinek. Be is mutatta mindenkinek, a ki¬
nek csak lehetett. A jelenlevők köziü sokaknak
szemében azonban - - turisták, üzletemberek,
iparosok — nagyon csekély volt a különbség
japán és vadember között Ezért az amerikaiak,
sőt némely németek és angolok is, a kiket Mrs.
Hockley nem minden büszkeség nélkül vezetett
Hoki ősi dajmióinak örököse elé, nem annyira
úri nő módjára bántak vele, mint inkább külö¬
nös állat módjára.
Kivételek mégis voltak. Volt egy olyan is, a
mely láthatólag hizelgett Joriszaka marquisenek.
Három nappal azelőtt egy látogató jött az
laeultre a azt az óhajtását nyilvánította, hogy
abban a megtiszteltetésben részesülhessen, hogy
bebocsássák Jean-Francois Felzehez. Az ilyen
eset gyakran előfordult. Számos idegen óhaj¬
totta látni Mrs. Hockley hírneves barátját. Mrs.
Hockley hiúságának pedig annyira hizelgett a
tisztelgésnek ez a módja, hogy kényszerítette
Felzet, fogadja a látogatókat. Maga is kivette
belőlük a részét, mikor a festő, mindig igye¬
kezve lehetőleg rövidre szabni a társalgást, az¬
zal rázta le magáról bámulóit, hogy bemutatta
őket a jacht tulajdonosának, a mit természete¬
sen nem utasíthattak vissza.
Mindenféle ember mutatkozott be igy, leg¬
többször közönséges kíváncsiak. Ez alkalommal
azonban kiderült, hogy nevezetes személyiség¬
ről van szó. Nem volt kisebb ember, mint Federico Alghero herczeg, a génuai Alghero-család
ivadéka. Mrs. Hockley pedig szorgalmas olvasója
volt a góthai almanachnak és jól tudta, hogy
az Alghero herczegek hitelesen három dogét
számlálnak őseik között. Illő módon méltá¬
nyolta egy ilyen előkelő származású úr látoga¬
tását, annál inkább, mert Federico herczeg
azonfelül még nagyon jó megjelenésű és föltét¬
lenül előkelő külsejű ember volt.
Meghívta a garden-partyra s ő meg is jelent.
Mikor bemutatták Joriszaka marquisenek, úgy
hajolt meg előtte, mintha Olaszország legelő¬
kelőbb hölgyeinek egyike előtt állana és nagyon
szertartásosan megcsókolta a kezét.
— Tokióból jövök — mondotta. - - É s volt
szerencsém önről hallani, asszonyom, tizenöt
nappal ezelőtt a cseresznyefák ünnepén, a csá¬
szárné ő felségénél.
Nagyon tiszta angol nyelven beszélt. De mi¬
kor felfedezte, hogy a marquise francziául is
tud, francziául folytatta:
— Biztos vagyok benne asszonyom, hogy
jobban szeret francziául beszélni, mint an¬
golul . . . és talán még jobban szeretne olaszul
beszélni.
— Miért?
- Mert.minden nép jobban szeret a saját
nyelvén beszélni, a mely természetesen képző¬
dött, jellemének és szellemének képére. Akkora
különbség van a japán és az angol nép között,
hogy bizonyára valóságos munka lehet nippon
gondolatait angolra fordítani. A francziára for¬
dításnál már kisebb a fáradság. Az olasz nyelv¬
nél már alig kerülne fáradságba, mert Olasz¬
ország és Japán nagyon hasonlítanak egy¬
máshoz.
- Nagyon hasonlítanak?
- Igen. Maguk is, mint mi, bátrak, udvaria¬
sak, lovagiasak és finomak. Ezenkívül a maguk
költői is ugyanazt a szerelmet éneklik, mint a
mieink, hősieset és gyöngédet.
Joriszaka marquise csendesen mosolygott.
—- Oh — mondotta Alghera herczeg - - tu¬
dom, mire gondol és igaza is van: igaz, hogy
a mi költőink szerelmes férfiak szerelmét éne¬
kelték szerelmes hölgyek iránt, az önökéi pedig
ázsiai szokás szerint a szerelmes nők szerelmét
a férfiak iránt. Dehát mit jelent ez? Ez csak
azt bizonyítja, hogy önöknél és nálunk nem

ugyanazok a vállak viselik a szemérem hasz¬
talan trrhét. . .
A marquise szemébe mélyesztette meleg,
olasz szemét.
Nagyon érdekes volna épen azért, ha egy
japán nő kegyes volna egy olaszt szeretni . . .
És elkezdett, elég ügyesen, flirtelni.
A vendégek nagyobb része most eloszlott a
jachton és végigmustrálta egész a kabinokig,
azoknak az embereknek a mesébe illő fesztelenségével, a kik nem tengerészek és sohasem bír¬
ják észszel fölérni, hogy egy hajó magánlakás,
melynek bizonyos helyiségei ép olyan bizal¬
masok, mint egy öltöző szoba vagy egy háló¬
szoba.
Felze, a ki utálta ezeket a tolakodásokat,
mindjárt kezdetben bezárkózott szobájába. És
itt, jól elzárt ajtók mögött kinyilotta a rejtel¬
mes kartont, a mely minden profán szem elől
elzárta Joriszaka marquise kész arczképót, e^y
hajdankori japán herczegnő ruhájában. És
nézve azt a marquiset, megvigasztalódott azon,
hogy nem láthatja a másikat, Joriszaka mar¬
quiset egy nyugati nő álruhájában.
Az egyik szalonban több asztal volt felállítva.
A bridge és a poker összegyűjtötték híveiket.
A nagaszakii telepen sokat játszanak, mint a
hogy sokat játszanak a shanghai telepen, a
hogy sokat játszanak Jokohamában vagy Kóbeban, mint a hogy általában sokat játszanak
mindenütt Kelet-Ázsiában, a hol az európaiak
meggazdagszanak és unatkoznak. Most is a
játszó társaság meglehetős számos volt. Asszo¬
nyok, még fiatal lányok is, a férfiak közé ele¬
gyedve tették változatosabbá a parthiet, mérték
és meggondolás nélkül híva és kontrázva.
Arany és bankjegyek röpködtek az asztalon.
Mrs. Hockley elhagyta a gyepszőnyeget és a
büffet felé vezette azokat a vendégeit, a kik
nem akartak tőle megválni. Joriszaka marquise
elfogadta Alghero herczeg karját.
- Igazán — mondta a herczeg - - meg se
lehet nekem bocsátani. Hiszen maga meg kell
hogy haljon szomján, asszonyom. A míg önnel
beszélgettem, megfeledkedtem az időről.
Gyöngéden maga felé szorította a kicsike
kezet, a mely karján nyugodott.
Joriszaka marquise evett és aztán nem min¬
den kokettéria nélkül nevetett.
Egy inas jött hozzájuk.
- Igyunk egy pohár pezsgőt ? — kérdezte a
herczeg.
- Igen, k é r e m . . . De előbb egy nagy pohár
vizet. . . sok v i z e t . . . és jeget bele . . .
A herczeg maga csinálta meg a keveréket.
A marquise megkóstolta:
— Hé . . . de hisz maga nem is tett bele
vizet . . .
— Dehogy nem! Csakhogy csak kevéskét.
És aztán, asszonyom, egy európai nőnek, mint
maga, nem szabad itt a japán nőt játszani és
vizet vagy teát inni.
A marquise újra nevetett és ivott. A herczeg
titokban wiskyt töltött a pezsgőbe.
Mrs. Hockley hozzájuk lépett.
- Miczuko, kedvesem, olyan boldog vagyok,
hogy maga itt van . . . Hát nem jól tette —
mondta Alghero herczeget híva tanúbizony¬
ságul - - nem jól tette, hogy túltette magát
ennek az országnak az ostoba régi szabályain
és eljött a garden-partyra, ép úgy, mintha a
marquis itt lenne, hogy elkísérhesse?
A herczeg helyeselt Aztán megkérdezte :
— Joriszaka marquis a háborúban van ?
— Igen, Szaszebóban. Nemsokára dicsősége¬
sen fog visszatérni és bizonyára örülni fog, ha
megtudja, hogy a felesége ezalatt egy amerikai
vagy európai nő szabad és vidám életét élte.
Igen, örülni fog, mert ő nagyon czivilizált
ember. És igyunk az ő diadalára a barbár oro¬
szok ellen!
Gyömbéres cocktailt hoztak. Joriszaka marquisenak el kellett egyet fogadni Mrs. Hockley
kezéből.
Alghero herczeg ismét karjába fűzte a keztyűtlen kis kezet.
- Bizonyára — mondotta — egy tiszt, a
ki olyan szerencsés, hogy verekedhetik, nem
.tűrné, hogy a felesége búsuljon azalatt, a míg
ő a csatákat nyeri.
Ez jól van mondva, — helyeselt Mrs. Hock¬
ley és újabb cocktaileket hozatott.
Valamivel később Joriszaka marquise, a kit

még mindig fogva tartott Alghero herczeg, be¬
lépett a játékszobába.
Jó ideje már úgy járt, mint valami kábulatban. Nagyon melege volt és a halántéka lük¬
tetett, mint valami különös lázban. Oktalan
vidámság volt benne és néha váratlan kaczagásban tört ki. Most már, ha megérezte kezén
a férfias kar szorítását, melyre támaszkodott,
engedékenyen felelt a szorításra kezével és
tenyerével. A japán nők kóstolgatnak néha a
nemzeti szakéból. A szaké azonban olyan édes
likőr, a melyet úgy isznak, mint mi a czukros
vizet, egy ember megihatik belőle két-három
tuczat pohárral egyetlen éjszaka. A jankee
cocktail kevésbbé jóindulatú, nemkülönben a
franczia pezsgő is, kivált ha alkoholt töltenek
bele.
A bridge és poker asztalok között néhány
kozmopolita játékos baccarát rögtönzött. Ban¬
kár nélküli baccarát, egész kicsiny «chemin
de fér»-t, a mely kellemesen pergett az aszta¬
lon és jól kiüresítette a kevésbbé óvatos keze¬
ket az óvatosabbak javára. Abban a pillanat¬
ban, mikor Joriszaka marquise belépett, a
kártya véletlene épen e felé a baccara felé for¬
dította az általános érdeklődést. A parthie épen
azoknak a szenvedélyes pillanatoknak egyikébe
jutott, mikor a játék nem szórakozás többé, ha¬
nem harczczá válik. Két fiatal nő, egy német
és egy angol, amaz ült és a kártyát tartotta,
emez állt és tett. Nagy halom bankó volt előt¬
tük s úgy álltak szemben egymással. Az angol
nő ötször egymás után vesztett és ötször meg¬
duplázott tétéi adták a nagy bankó-halmazt,
mely a chemin de fér szabályai szerint a hato¬
dik forduló kötelező tété lett, ha volt, a ki
tartotta.
A német nő ironikusan és kissé agresszív
módon számolt.
- Ötven, száz, kétszáz.. . Négyszáz, jen.
Az angol nő megátalkodottan vetette oda:
— Banco!
Szemük ellenségesen feszült egymással
szembe. Ujjaik úgy markolták a kártyát,
mintha bele akarnák vetni egymás arczába.
—< Nyolcz!
Csak öt! . . .
Nagy lárma támadt. A német nő megint
nyert.
Semmi sem idegenebb dolog egy japán nő
számára, mint a játék, abban az értelemben,
a hogy akkor értjük e szót, ha baccaráról van
szó. A japán nem ismer más kártyajátékot, mint
valami különleges tarokkot, a mely kedvesen
illusztrálva van madarakkal és virágokkal és a
melyet fiatal lányok játszanak egymással, olyan
ártatlanul, mint a hogy a mi lányaink a tollas
labdával játszanak. Joriszaka marquise, bár —
mint dicsekedni szeretett - - négy évig lakott
Parisban, nem igen látott egyebet, mint egy-két
whistező társaságot, a kik a diplomacziai sza¬
lonokban hallgatagon és komolyan játszottak.
- Nyolczszáz jen - - kiáltott a német nő
kihívó módon.
Legyőzött vetélytársa hallgatott.
- Nem csinál több bancót? — kérdezte a
német nő.
Ily módon kihíva az angol nő a füle tövéig
elpirult. Nyolczszáz jen azonban annyi, mint
nyolczvan font sterling, a mi pedig csinos kis
összeg, kivált annak, a ki már vesztett annyit.
Az angol nőnek kétségkívül nem volt már
nyolczvan font sterlingje, mert a nézők felé
fordult és partnert keresett.
— Ki felez velem?
— Szeretné megpróbálni ? — kérdezte Alg¬
hero herczeg Joriszaka marquisetől.
— Igen, — felelt ez csak úgy vaktában.
— A marquise felez, — jelentette a herczeg,
odatéve saját pénztárczáját az asztalra.
Valamennyien az új játékosok felé fordultak,
az angol nő hálás mosolyt küldött a marquise¬
nek, a német nő pedig dühösen nézett rá.
A kártya ki volt osztva.
— Fogja, asszonyom, — ajánlotta fel a világ
legszeretetreméltóbb módján az angol nő.
Joriszaka marquise fogta a kártyát és nem
tudva rajta eligazodni, odanyújtotta gavallér¬
jának.
— Mit kell tenni?
Alghero belenézett és elmosolyodott.
— Azt kell kiáltani: kilencz! Maga nyert.
És ő maga ütötte be a pointet.
Az angol nő, most rajta lévén a diadal sorja,
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élénk mozdulattal húzta be a tétet és mindjárt
lelretolt négy száz jenes bankjegyet.
- Tessék az ön része, asszonyom . . .
Joriszaka marquise fogta a bankjegyeket,
tágra nyitva ferde szemeit.
- Négyszáz jen? - - kérdezte a herczegtől,
a ki elvezette őt - - de hiszen, ha vesztettem
volna, akkor négyszáz jent vesztettem volna?
- Persze hogy . . .
— De nincs is annyi a tárczámban! . . .
- Baj is az! Nekem van és maga meg¬
engedte volna, hogy odakölcsönözzem.
A marquise nevetett.
— Megengedtem volna, igen . . . de . . .
- Hát nem vagyunk jó barátok?
Egyedül voltak egy nagy bokrokkal beülte¬
tett csarnokban, mely a játéktermet elválasz¬
totta a könyvtártól. A herczeg hirtelen a mar¬
quise felé hajolt.
- Jóbarátok . . . és . . . és . . . talán kicsit
több is . . .
Megérintette ajkával a kis festett szájat.
Joriszaka marquise nem botránkozott meg,
nem is húzódott vissza. Mindinkább melege lett
és úgy érezte a fejét, mintha ólomból lett volna,
majd meg úgy, mintha könnyű volna, mint a
pehely. Ebben a szédítő forgatagban, a pezsgő,
a cocktail és a baccara után egy csók már nem
volt nagy dolog. Az olasz bajusz különben is
jól gondozott és parfümeos volt, - valami
ismeretlen, csiklandó, égető parfümeje volt.
Hirtelen egy zenekar, — nem a gésák zene¬
kara többé - - elkezdett egy valczert játszani.
Mrs. Hockley gondoskodott is, hogy megtánczoltassa azokat a vendégeit, a kik tánczolni
akartak s nem feledkezett meg a hegedűsökről.
Az laeult leghátsó szalonja csakhamar meg¬
telt keringő párokkal.
- Magának is tánczolnia kell, — követelte
Alghero herczeg.
- De hiszen nem tudok.
A mi tánczaink a japánok számára még ért¬
hetetlenebbek, mint a játékunk. Érthetetlenek
és botrányosak. Japán egyáltalán nem az az
ország, a hol a prüdéria az uralkodó, de nem
akadna benne se nő, se férfi, a ki annyira illet¬
len volna, hogy nyilvánosan összefogózvakeringjen, egyik a másikhoz simulva, hogy a legszemérmetlenebb látványt nyújtsa mindenkinek.
Alghero herczegtől vonszoltatva Joriszaka
marquise elfelejtett még néhány erkölcsi sza¬
bályt és különösebb ellenállás nélkül bele en¬
gedte magát vezetni a szemérmetlen forgatagba.
- Milyen elragadó - - mondta Mrs. Hock¬
ley a tánczterem küszöbéről nézve Joriszaka
Miczuko herczegnőt, a ki lihegve, felbomlott
hajjal, nekipirosodva tánczolt és úgy beleszo¬
rult az olasz herczeg karjába, mint a jamatói
kis fáczán valami tengerentúli nagy ragadozó
madár karmaiba.

XVIII.
A nap utolsó sugarai, mikor bevonták ragyo¬
gással az ősi Inasz^. falu fölött nyugatra levő
hegyeket, a nagy nyitott ablakon át Jean-Fran9ois Felze arczába sütöttek. Jean-Francois Felze
fölkelt karosszékéből, betette vázlatkönyvét és
óvatosan kinyitotta az ajtaját. Egy jó negyed¬
óra óta elhallgattak a táncz-zenekar hangszerei.
- Ez a szeretetreméltó bacchanál talán máivéget ért — reménykedett Felze.
Kimerészkedett a szobájából.
A vendégek nagyobb része eltávozott már.
Néhány kiváltságos vendig maradt csak, kiket
Mrs. Hockley meghívott ebédre; ezek a cse¬
resznyefák alatt gyülekeztek, nem messze a
gyep-terrasztól, mely emelvényül szolgált a
gésáknak és a maikóknak. Felze közelebb menve
hozzájuk, mindjárt megismert a főcsoporttól
kissé odább, elég közelről flirtelve egymással
egy párt, melynek láttára boszúsan csillant
meg a szeme.
Ugyanekkor Mrs. Hockley, miután egy s más
rendeletet adott ki cselédjeinek, visszatért ven¬
dégeihez. Felze megállította útjában :
- Bocsánat - - mondta - • azt hiszem,
hályog van a szememen. Csakugyan Joriszaka
marquise az, a kit itt látok abba a piperkőczbe
belekapaszkodva ?
Mrs. Hockley fölemelte lorgnonját:
- Egyáltalán nincs hályog a szemén. Csak¬
ugyan a marquise az.
Felze úgy tett, mintha roppantul el volna
álmélkodva.
— Hogyan?
mondta.
A marquis
visszajött Szaszebóból?
- Nem tudok róla.
— Ugyan! Hát nem ő csókolgatja ott a
felesége kezét?
- De furcsa maga! Nem látja, hogy Alg¬
hero herczeg, a kit maga mutatott be nekem?
Felze hátrább lépett egy lépéssel és keresztbe
fonta karját.
- így tehát — mondta — nem éri be azzal,
hogy ezt a szegény kicsikét idevonszolta a
mulatságára, nem éri be azzal, hogy súlyosan,
talán veszedelmesen is kompromittálta, nem
éri be azzal, hogy tízezer olyan dolgot mutatott
neki, a mik az ő szemében illetlenek, vagy föl¬
háborítok, még ennek tetejében belevetette
Joriszaka marquiset ennek az olasznak a kar¬
jaiba, hogy úgy bánjon vele, mint valami római
vagy firenzei kokettel, vagy épen newyorkival ?
Mrs. Hockley figyelmesen hallgatta s aztán
felkaczagott:
- Micsoda extravaganczia ! Azt hiszem, való¬
sággal rosszat tesz magának, ha nagyon is
sokáig be van zárkózva szobájába, mert aztán
csupa bolondságot beszél. Semmiféie illetlen
vagy felháborító dolog nem volt itt látható, ezt
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Waniman az «Akron» tervezője, a ki a próbafelszállá¬
son szénné égett és a tengerbe zuhant.

elhiheti nekem. Maga a marquise mondta, hogy
nincs abban semmi inkorrektség, ha ő eljön a
garden-partyra. Különben is a maga jószántá¬
ból jött és a maga jószántából fürtéit Fel¬
háborodását teljesen nevetségesnek tartom, mert
a marquise czivilizált nő és akármilyen czivili¬
zált nő flirtelhet úgy, mint a marquise. Ennél
már nem is lehet ártatlanabb mulatság.
— Igaza van - - mondta rá FeJze különös
hangsúlylyal.
- Igaza van. Csakhogy biztos benne, hogy
Joriszaka marquise egészen olyan czivilizált
nő, mint bármely más czivilizált nő? egészen
olyan, mint maga?
— Miárt ne volna?
- Miért? Nem tudom. Elég az hozzá, hogy
nem az. Azt hiszi, talán, hogy a maga képére
van teremtve, vagy pedig annak a papagálynak,
Miss Vanenek a képére. De nem ám ! Joriszaka
marquisenek nincs wágneri keresztneve és nem
géppel irja a levelezését. Nem vesz magára
fekete selyem ruhát, hogy a mathematikai fizi¬
káról beszélgessen. Nincs neki idomított hiúza
és nem beszél kizárólag vallatás és konferencziázás útján. Mindazonáltal az, a minek maga
mondja: czivilizált hölgy . . . talán czivilizáltabb hölgy, mint maga, de nem úgy czivilizált
nő, mint maga. Mindkettejüknek hasonló a
ruhájuk. De ezek • alatt a ruhák alatt sem a
testük, sem a lelkűk nem hasonló . . . Moso¬
lyog? Nincs igaza. Biztosítom róla, hogy a
marquise és maga között a szakadék még
nagyobb, sokkal nagyobb, mint ez a Csendes
oczeán, mely Nagaszakit elválaszthatja Sanfranciscótól. Ne akarja tehát a kettőt erővel
összeegyeztetni. És hagyja békében ezt a sze¬
gény kicsikét, a ki japán létére nem tud mit
csinálui a maguk amerikai, nagyon is amerikai
példáiból.
Kissé ingerülten beszélt. Mrs. Hockley a le¬
hető legnyugodtabb hangon felelt. Az akadémi¬
kus vitatkozás erős odala volt neki.
- Én nem így gondolkozom. Azt hiszem,
egy amerikai nő nem különbözik egy japántól,
mert mind a kettőnek ugyanaz a nevelése és
műveltsége. Különben is én azt hiszem, isme¬
rem Joriszaka marquiset, mert gyakran láttam
és mert bizalmas és meghitt beszélgetéseket
folytattunk. Azt is mondom, hogy a szakadék
a marquise között és köztem most már be van
töltve gőzhajókkal, vasutakkal, telefonnal és
más szenzácziós találmányokkal, melyek meg¬
kisebbítették a világot és megsemmisítették a
távolságot a különböző népek között, így tehát
minden argumentuma meg van czáfolva. Külön¬
ben is, hogy érthetné maga jobban, hogy jár¬
jak el a marquisevel? Maga férfi, ő asszony.
És minden psychologus azt mondja, hogy a
férfiak és a nők sohasem fejthetik meg egy¬
mást.
(Folytatása következik.)
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Igen Czenczi. Káinoki Izidor új regényének egy
szegény falusi tanítónő története a tárgya, a ki
körülményeihez képest nagy szerencsét csinál, míg
körülötte a jobb csillagzat alatt indulók elpusz¬
tulnak. Az effajta regénynek, ha szerzője oly ügyes
elbeszélő, mint Káinoki, sorsa szinte előre bizto¬
sítva van, mert az ilyen könyv az, melyet, a re¬
gényeknek főképen asszonyokból és leányokból
álló olvasó közönsége kedvvel ajánlgat egymásnak.
A hősnő iránti rokonszenv eleve fel van ébresztve,
mert szegény és áldott jó teremtés s a szen¬
timentális olvasó vele örül, mikor a nádfedelű
falusi viskóból a fővárosi palotába kerül. Annál
kisebb a regény értéke, ha művészi szemponból
tekintjük. Benső összefüggés, lélektani kapcsolat
nincs az egymásután előadottak között s nem kell
az élet nagy ismerőjének lenni ahhoz, hogy az
ember e regény valamennyi alakjának igaz, élet¬
ből ellesett voltát kétségbe merje vonni. A regény
rokonszenves szereplőit Káinoki idealizálja, meg¬
tisztítja apró foltjaiktól, melyeket az élet azonban
sohasem enged el s így nála ez az idealizálás
alakjait nem a typikusan eszményihez juttatja kö¬
zelebb, hanem viaszbábúkat csinál belőlük, kiknek
az élethez semmi közük sincs. A jók mellett van¬
nak regényében gonoszok is, de a nuance-okat
megrajzolni náluk sem tudja jobban, úgy hogy
ezek szinte még lehetetlenebbek, mint a jók. Egy
tizenötéves leány álmaiban látszik talán a férfi, a
gazdagság, az élet olyannak, mint a milyennek e
regényben van festve s így ez a közönség talán
az egyetlen, mely még élvezettel olvashatja Igen
k.
Czenczi rendkívüli históriáját.
A «Budapesti Szemlén most megjelent júliusi
füzetének első helyén Nagy Miklós nagyobb ta¬
nulmányt kezd el A nemzeti erő világtörténelmi
liatásáról Ez után Szigetvári Iván Lanton iro¬
dalomtörténeti módszertanáról értekezik, érdeke¬
sen bírálva a tudós párisi tanár módszerét Takáts Sándor folytatja történeti tanulmányát A törtik-niti/jt/ar bujviadalokról, Gragger Róbert pedig
érdekes tanulmányt közöl Lentin és /•'ontaiie czímTüel. A szépirodalmi részben folytatódik báró Ac-
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A «J6 pajtási), július 14-iki száma ismét érde¬
mény Zsigmond Élet és ábránd czímű regénye, kes tartalommal jelent meg. Verseket tálálunk benne
utána pedig Hegedűs István néhány Tcnnyson Feleki Sándortól, Fövenyessy Jánostól, Lampérth
költemény fordítása olvasható. A Szemle rovatban
Gézától és Benedek Elektől. Sebők Zsigmond DörMedveczky Frigyes Az új egyetemek függő kérdé¬ mögő Dömötör érdekes történetét folytatja, Szemére
seiről, Alexander Bernát pedig A Nemzeti Színház
vigjáléktorozatáról ir. Az Értesítő rovat könyvis¬ György pedig, Vitéz Karika Mátyásét. Ezenkívül
mertetései egészítik ki a füzet tartalmát. A Buda¬ itt találjuk Zöldi Márton kedves elbeszélését,
pesti Szemlét lierzeviczy Albert és Beöthy Zsolt Keményfly Jenő rajzát, egy szép lengyel mesét és
közreműködésével Voinovich Géza szerkeszti s a több apró'közlemény t. A «Jó Pajtás»-í a FranklinFranklin-Társulat adja ki ; előfizetési ára félévre Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 ko¬
rona 50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 ko¬
12 korona, egyes szám ára 2 korona.
rona, egyes szám ára 20 fillér. Mutatványszámot
Hetven év a magyar ipar történetéből. Az kívánatra küld a kiadóhivatal. (IV. kér., EgyetemOrszágos Iparegyesület hetven éves jubileumát nagy¬ utcza 4.)
szabású irodalmi munkával tette emlékezetessé. Az
Új könyvek.
egyesület igazgatósága megbízásából ugyanis GelIgen Czenczi. Irta Káinoki Izidor. Singer és
léri Mór igazgató az 1892. évi ötvenéves jubileum Wolfner kiadása ; ára 3 korona 50 fillér.
alkalmából megjelent munka kiegészítéséül megHetven év a magyar ipar történetéből. Az Or¬
irta az Iparegyesület utolsó húsz esztendejének
történetét. Ez a könyv most hagyta el a sajtót szágos Iparegyesület megbízásából szerkesztette
Gelléri Mór. Az Országos Iparegyesület kiadása ;
Hetven év a magyar ipar történetéből (Az Orszá¬
ára
15 korona.
gos Iparegyesület működése 1842—1912) czím alatt.
A hatvan nyomtatott ívre terjedt vaskos kötet
első két ive az első ötven esztendő vázlatos átte¬
kintését adja. A mai generáczió számára nem volt
HALÁLOZÁSOK.
fölösleges, dióhéjba szorítva elmondani az első
Elhunytak a közelebbi napokban : Nagycsepcsényi
ötven év történetét. A könyv gerinczét természe¬
tesen az újabb húsz év munkája alkotja. Ez a és muthnai VL&DÁR GÁBOR, a cs. és kir. 39. számú
rész pragmatikus rendszerben, az egyes főbb kér¬ gyalogezred nyűg. őrnagya, 81 éves korában Bián. —
dések összefüggése szerint csoportosítva tárgyalja Szirmai és szirmabessenyői SZIBMAY GYULA császári
az egyesület húszesztendős történetét, a melyet és királyi őrnagy, a mezőhegyesi állami ménes
bátran nevezhetnénk az utóbbi húsz év ipartörténe¬ helyettes parancsnoka. 77 éves korában Mezőhegye¬
tének. Az első fejezet az Iparoktatás czímet viseli. sen. — SZÁLA? MIKLÓS nyűg. királyi járásbiró, közA következő fejezetek: Irodalmi működés, Kiállí¬ és váltóigyvéd, 71 éves korában Egerben. — Dr.
tási ügyek, Törvény előkészítés, Iparpártolás, Köz¬ EKGBLS JÁNOS csanádi kanonok és szemináriumi
szállítási ügyek, Forgalom, Kivitel, Három min¬ rektor, 70 éves korában. - - WINKLEB LAJOS nyűg.
dig aktuális kérdés (kivándorlás, drágaság, szén¬ polgári iskolai igazgató és hirlapiró, 66 éves korá¬
kérdés), Községi iparfejlesztés, Szocziális kérdések, ban Sátoraljaújhelyen. - Felpestesi és vizszentAz ipari fejlesztés többi napi kérdései. A könyv györgyi MAKBAY ALADÁR volt országgyűlési kép¬
végül az egyesület szervezeti ügyeit, személyi vo¬ viselő, nyűg. árvaszéki ülnök, s Hunyadmegye
natkozásait, rokonegyesületekkel és testületekkel törvényhatósági bizottságának tagja, 65 éves korá¬
való kapcsolatait ismertetvén, egyúttal emléket ál¬ ban Déván. — BIHAR JÓZSEF nyűg. m. kir. honvéd¬
lít az egyesület elhunyt kiválóságainak is. Ez a ezredes és hadbíró, 61 éves korában Fonyódon. —
megemlékezés a magyar közgazdasági életnek va¬ FÜGI ÁGOSTON i gyvéd, nyűg. városi tanácsos, 61
lóságos Pantheonja, a melyben Kossuth Lajostól éves korában Győrött. — CSARNOGUBSZKT JÓZSEF
és gróf Batthyány Lajostól báró Eötvös Józsefig, nyűg. uradalmi kasznár, 64 éves korában Sió¬
gróf Zichy Jenőig és Kronfeld Zsigmondig több fokon. — KENDEBOVITS KÁROLY székesfővárosi nyűg.
jeles férfi nevével találkozunk. Ez a vázlatos képe tanító, 61 éves korában Budapesten. — Faji FÁT
annak a gazdag anyagnak, a melyet a könyv Írója ANDRÁS, Wienerwald bán. - - SZINYEI-MEBSB BÉLA,
összehordott s a mely, míg egyrészt becses rész¬ az Adria magyar királyi tengerhajós-részvénytársa¬
lete lesz a dolgozó Magyarország történetének, ság személyszállító osztályának főfelügyelője, 53
másrészt legjnéltóbb emléke a legelőkelőbb magyar éves korában Budapesten. — ANTAL JÁNOS posta és
távírói felügyelő, 53 éves korában Eperjesen. pari érdekképviselet hetven esztendős jubileumának.

csak közvet¬
lenül ! Fe¬
kete, fehér
színes
K 1.35-től m-ként blnzok és ruhák számára, bérm. és más
elvámolva a házhoz szállítva. Dús mintaküldemény bérm.

SvSTaffettet

Henneberg selyemgyáros, Zürich.

Intézeti fehérneműket

a

(leánykák i-i link rcs/crn előírás szerinti kivi¬
telben, rendelésszevnen- rlkrs/itvr szállít u

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 8 8 .

Kérjenek mintát a ml újdonságainkból fekete, j
fehér, vagy színesben: Taffe a;, Changeants,
Faponnéj. Crépe de Chine. Duchjsse, bcossais,
EJlienne, Mousseline 120-cm. széles, méterje
K. 1.20-tól kezdve, Bársony és PlUs ruháknak,
és blúzoknak stb., valamint blúzok és ruhák
valódi svajczi hímzéssel batist, "gyapjú,
-vászon, és selyemben.
Mi csakis kezeskedett szolid selyemszö¬
vetet árulunk, hözvetlenül maqánvevökriek, postaköltség,
•és vám-mentesen a lakásba. — (Dupla levélbélyeg.)

Schweizer és Társa, Luzern U23 (Svajcz)
Selyemszövet-kivitel — Kir. üdv. szállítók.

Lohr Mária (Kronfusz)

Árjeg-yzék Ingyen és bérmentval H
Külön szrtkülili'-si ns/lály : siepességi vasion,
asztalneműk, ágytól! és ágyneműk részére.
|
Paplan- és matriczg-yártás.
H
Országos háziipari kiállításon aranyéremmel kitüntetve.

Vasút- és hajóállomás Paks. Posta, telefon,
távirda. Gyorsvonaton 4 óra, hajóval (i óra
alatt elérhető Budapestről A z e g y e t l e n
h o m o k - s t r a n d i'Urdő a Dunán.
Elsőrangú szálloda, vendéglő és kávéház.
Fttrdőidény jun. 15-től szept. 3O-ig.
Prospektust kaid a fürdőigazgatóság Paksi• X
sziget, Paks.

ZATTLBB MIHÍLT, 43 éves korában Budapesten. —
KKASZNYÁNSZKT JÁNOS nyitraegyházmegyei áldozópap, 40 éves korában Trencsénben. — ÉKSEK GYULA

győrmegyei törvényhatósági bizottsági tag, 34 éves
korában Győrött. - - DBBMÁB SÁNDOH Ödön, 17

éves korában, Budapesten.
Özv. KŐNIG LAJOSNÉ, 69 éves korában Temes¬
váron. — Néhai dr. GONDA IGNÁCZ, a székesfővá¬

rosban közismert volt kiváló orvos özvegye, szül.
Hellei Eegina asszony 76 éves korában Buda¬
pesten. - - Özv. WITTCHEN EMILNÉ, szül. Grynaeusz

Ilona, 65 éves korában Budapesten. — Özv. csitári
CSITÁBY PÁLNÉ, 70 éves korában Nyitrán.

EGYVELEG.
* A kozákok hite szerint a harczban elesett
kozák előbb kerül a paradicsomba, ha a csatába
tisztán felöltözve megy. így aztán a kozák a tábor¬
ban legjobb és legtisztább ruháit veszi magára. Ez
a hit különben most már az orosz hadsereg egyéb
csapatai közt is elterjedt.

Gyár és föüzlet:
A főváros első és legrégibb
Bili D
O
K " ^ osipketis«titó,vegytls«tité
VIII.,BarOSK-ll.S5. és kelmefestő gyári ittté«ete.

Fiókok : n . , Fő-ntcza 27. IV., Eskü-nt e. IV., Keeskemé tintcza 14. V., Harmiuczad-n. 4. VI., Teréz-körnt
39. VI., Andrassy-nt l e . Vili., József-körűt 9.

Cement-fedőcserép-gyártó gépek,
Beton-ürtömb-gydrtó gépek,
UTAZÓ KÖZÖK SÉG FIGYELMÉBE! Cement-falazótégla-gyártó gépek,
Ha jó és megbízható kupé-bőröndöt otísjt beszerezni, ne
fogadjon el mást. mint az itteni ábrán jelzett 8 préselt
bőrtarokkal ellátot¬
tat. Kapható kiváló mi¬
nőségben és gyári áron

PAPEK JÓZSEF
cs. és kir. üdv. szállító
böröndös ésfinombörárn grártó Bpest,
VII., Rákóczi út 11
Árjegyzék bérmentve

csatornázási alapcsövek.
Formák: betonoszlopok stb. gyártá¬
sára. Kotorok. — Hengerművek.
Betonkeverőgépek. — Czementlapsajtolók.
Markranstádt, Leipzig mellett.

Telefon 65-39.

gyomor-, bél- és májbajoknál, epekő¬
nél, cukros hugyárnál, kőSKénynél.
.-£*)!». ntal; kétfajtát. Stilfelárakati Kofftautna Jóiaef cxég-uél. Budapemt, V., Báthory-ntcsa 8. •mim.
= = = = =

A • Vasárnapi Újság• negyedévre 5 korona, fél
évre 10 korona.
A • Vasárnapi üjság> a «Világkrónikai-va)
negyedévre 6 korona, félévre 12 korona.
Az előfizetések a «Vasárnapi Újság> kiadó¬
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám
küldendők.

SAKKJÁTÉK.
2805. számú föladvány Feigl Miksától, Bécs.
BOTÉT.

Poud

KÉPTALÁNY.

Szerkesztői üzenetek.

kiváló bor- és
lithiumos
gyógyforrás
vese- és hólyagbajoknái, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban.

CPUIIITCC ÁPflOT Síinjre-Lipócii S«lvatorforrás-vállalat,
oUnULItO AbUol
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

Ideális orvoslást nyújt a leg¬
több kulturáltamban szabad,
orvosi tekintélyek által elis¬
mert és már a hölgyek ezrei
által beigazolhatólag kipró¬
bált legújabb .VÉNUSZ.
fUzőpótló. A (Vénusz*
f üzöpotló tökéletes mozgási
szabadságot enged, kényel¬
mes szabályozható, kifogás¬
talan alakot nyújt és munka¬
közben, sportnál, ünnepélyes
alkalmakkor viselhető, külö¬
nösen testes hőig)éknek fii/.ve
tartja a hasat és a csípőkéi,
ártalmas, kelletlen nyomás
nélkül. Kezdő ár strapa-kivi¬
tellel és linóm hímzéssel már
10 K-tól följebb. Vénusz
melltartó 4 K-tól, csipőformáló 8 K-tól. Megrende¬
lésnél elege nd ő a mell-, dcrékés csipobőség körösköriil
mérve. Szállítás postán is,
utánvétellel vagy az összeg
előleges beküldése mellett.
A « Vénusz* jegy törvényesen
vedelt. Minthogy mi az első és
PLANK & HÁUPEL kizárólagos fetalálók vagyunk
óva intjük hasonló hirdetések¬
WIEN. IX.,
től, melyek zngkiállitásokon
SENSENGASSE No. 8 a. nyert kitüntetésekre hivatkozd£> <*>
nak. cjja ejs

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

VÉNUSZ
füzöpótló

A czlmre kérjük jól ügyelői.

**• A Pozsonyi Kereskedelmi- és IparkamaráI I I tói fenntartott nyilvános, három évfolyamú

11U l Felső Kereskedelmi Iskola Pozsonyban.
Érettségi vizsgálat.
Állásközvetítés.
, I ? t "J* t J 1 *Értesítőt kívánatra küld
az IGAZGATÓSÁS.

Ivó- és fürdókurák
kiváló gyógyeredménnyel:

Előfizetési föltételeink:

A nyár veszedelmei és a csecsemők. A cse¬
csemőkor halandóságinak legnagyobb százalékát a
nyári megbetegedések szolgáltatják. Ezek közül is a
legveszélyesebb a hasmeués, a gyermekek gyomor¬
bélhurutja, mely elég gyakran pár nap alatt kioltja
a csecsemő életét. A gyomorbélhurutot többnyire a
tej baktériumai okozzák, melyek a nyári hőségben
Megóvja a női arczbőrt az ártal¬
a
rohamosan szaporodnak és a tej bomlását is elő¬
mas napsugaraktól. Az arcz nem
VILÁGOS.
idézik. A tehéntej nemcsak akkor veszélyes a gyer¬
izzad, nem fányes, hanem előke¬
Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.
mekekre nézve, amikor már láthatók is a bomlási
lőén mattá lesz. A világ legjobb
processus eredményei. Éppen ezért kiküszöbölendő
poudere. Ára 3'— és 5'— korona.
lenne a tej a gyermekek étrendjéből a forró évszak
idején. A meleg időjárás alatt a tehéntej csak olyan
alakban adható a gyermekeknek, mely a mellett, hogy
a tej alkotórészeit bomlásra nem képes állapotban
tartalmazza, tápláló éa könnyen emészthető anyagok
hozzáadásával kifogástalan táplálékot képez. Ilyen
Bukott fantaszták dala. Az allegória meglehetősen
követelményeknek felel meg az általánosan ismert
kopott és klisé-szerű, felfrissíteni pedig nem birta,
Nestlé-féle gyermekliszt.
mert nyilván nincs meg hozzá a költői ereje.
Ugetőverseny Wien melletti Badenbeu.
Csokonai fuvolája. Elfáradt csókok stb. Van a ver¬
sek hangjában valami kevés frisseség, de ez aztán
Július 1-én kezdetét vették az ügetőversenyek, mely
alkalomra az érdeklődők ezrei keresik fel ezen világ¬
minden is, mert különben konvenczionálisak és keve¬
hírű gyógyhelyet. A fővonzóerő természetesen a már set mondók.
két évezred óta ismert kénes forrásfürdő, mely koszEpikuros szerint. Szót keresek, mely maga a tavasz.
A t Vasárnapi Ujság» 24-ik számában megjelent
vény, csuz stb. ellen csodás hatású. A fürdő modern
Mindegyik versében van valami, a mi nem engedi,
képtalány
megfejtése: A bölcs tettek nélkül olyan,
felszerelést! szállodái a legkényesebb igényeket is hogy teljesen elvessük a rossz versek halmazába, de
kielégítik.
mint a felhő eső nélkül.
valamennyiben vannak olyan elcsnszamlások, ellanyhulások és elszólások, melyek nem engedik, hogy ki¬
Intézeti fehérneműk. Felhívjuk olvasóink
hozzuk a napvilágra.
figyelmét a Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz
Felelős szerkesztő: Uoitsy P á l .
mai hirdetésére.
Que sais-je ? Nem valami mélyen jár a bölcsessége
ünnepségek Velenczében és a Lidríii. s nem is valami eredeti, sem formában, sem hata¬ Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vánne.,'ye-u, 11.
lomban.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4.
Velenczéből Írják : Több mint 100.000 idegen árasztotta

Dr. GÁSPÁRT & Comp. gépgyára
Kérjük gyárunkat meglátogatni. 228. számú ár¬
jegyzék ingyen.
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el a bűbájos Velenczét, hogy tanuja legyen a szerdán
rendezett történeti nagy regattának, melynek óriási
nagy sikere volt. És tekintve, hogy a Lidón, Veneziában és a gyönyörű szigeteken a klimatikus és egész¬
ségügyi viszonyok a legjobbak, az ünnepélyt rendező
bizottság újabb és újabb ünnepségek rendezésén fára¬
dozik. A f. ó július hó 20-án megtartandó hagyomá¬
nyos redentore-tinuepélylyel kapcsolatosan a SanMarco-öblöt is kivilágítják és ez a hely egész álom¬
országnak fog feltűnni. Eövid időközökben, a Márk-tér
és a Campanille kivilágításán kivül, számos ünnepi
hangversenyt, szerenádot fognak rendezni, ezenkívül
a Lidón sportünnepélyeket, galamblövészetet, korcsolyaversenyt, bálokat a hotelekben, melyekben most igen
előkelő magyar társasig is van együtt. Az újabb magyar
vendégek között vannak : Bélaváry Burchard Pál és
neje, Pallavicini őrgrófné, Bornemisza báróné, Blomberg-Apor báróné, Jósika báróné, Horánszky Emília,
dr. Schwarcz Gusztáv és neje, Csillag Teréz, Hevesi
József, Turkovich báró, Pröhlich Gyula és neje, Baumfeld-család, Wallon Dezső, Kazinczy Gábor, Klingerné,
Lázár Gyula, Buday Dezsőné stb.

Vegyenek

HENNEBERG-SELYEM

Paksi-szigeten

VASÁBNAP1 ÚJSÁG.

FOGAK

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

Mint k ü l ö n l e g e s s é ? : unerikal aranykoronák éi hidak * légIdeáliiabb siájp«diás nélküli Imhetetlu (o„-pótli». Rofti »»gy törött
fogsorok a lepjutányodabí.an lesznek átdolgozta. FoRBorjaTÍtások rögtön
elkéaiittetnek. FofTtömések 'plomhék) ar*ny. porczallán, ezüit és
gzementbül, fájdalom nélkül 3 koronától feljebb. FoKhuzás teljesen
fájdalom nélkül (Injekcióid). Részletfizetésre is 15 évi jótállásnál.

D* KALINOYSZKY
Budapest, VII. kér.. Rákóozi-ut
02.
I. figyelni
em. 3.
u.
Házszámra és
cilmra
tessék.
Hársf<vnteu párok.

:-szappan
70 fillér.

ARGITCRÉME

a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon¬
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra le¬
1 K 20 fül. folyása
alatt észlelhető. Mivel a Margit-eremet
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegyayel lezárt dobozt elfogadni, inert csak ilyen
készítményért vállal a készítő mindennemű
felelősséget A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬
földön általános feltűnést keltett. Ara l kor.

git-pooder

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.
Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletben.

TATRALOMNICZ

Helleme*
blttM hönny«d
JÁRÁS TITKA
Mfe

• valódi

PÁLMA
KAUCSUK-CIPŐSAROK

Palota-szálló, Lomniczszálló, Bethlen-ház.

Lóverseny, nemzetközi galamblBvészet, tennls és golf. KLIMATIKUS GYÓGYHELY, MODERN SZANATÚRIUMMAL! Vasút. Poata. Telefon. Prospektust díjtalanul küld az

1912. 59. Évroi.TAjr.

VASÁBNAPI ÚJSÁG.
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JÖVENDÖLTESSE MEG ÉLET¬
TÖRTÉNETÉT EZEN EMBER ÁLTAL!
Csodás tudását, u emberi életbe látását a távolból
mindazok megcsodálják, a. kik Írnak neki.
Ezer éi ezer ember kérte
már tanácsát az élet minden¬
féle fázisaiban. Hegmondja
krtálé képességeit, mtfmaUlja, hol kínálkozik Önnek
eredmény, ki barátja, ki ellen¬
sége, élete jó és rossz forduló¬
pontjait.
Az 8 leírása, az elmúlt,
jelenlegi és a jövő esemé¬
nyeiről meg foírják Ont lepni
hasznára lesz önnek. Mindaz.

ami neki ehhez szükséges
egyednl az Ön neve (sajátkezű
aláírásiban), születési dátum
és nemének megjelölése. Pénz

SZIVATTYÚT,
FECSKENDŐT
mielőtt
ajánlatot
nem kér a

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

= AGYTOLLAK H
Legelőnyösebb bevásárlási forrás:
Magyar Kereskedelmi Vállalat * Miskolcz 30.
Tesaék árajánlatot kérni.
Tessík árajánlatot kérni.

nem szükséges. HiTatlouon
egyszerűen lapunkra és kérjen
egy olvaióprébát ingyen.
tapasztalt német asztrológus, OberStahlmann Pál úr, egy
Niewsadern-ból
mondja
A horoszkóp,
melyet: lloxroy tanár úr nekem felállított, teljesen
megfelel ti. igazságnak Alapos, teljesen sikerült munka. M i n t á n
m a g a m i s a s z t r o l ó g u s v a g y o k , c s i l l a g á s z a t i ••ámí¬
t á s a i t és a d a t a l t p o n t o s a n n t á n a v i z s g á l t a m és azt ta¬
láltam, hogy munkája minden részletében perfekt, ő maga pedig ezeu
tndomán \)>an teljesen avatott. Roxroy tanár úr egy igazi emberbarát,
mindenkinek igénybe kellene venni szolgál a 'ai l, mert ezáltal rendkívül
sok előnyt szerezhet magának.*
Blanquet bárónő, egyik leglaleutumosabb párisi nő, a következőket
mondja :
iKöszöneut mondok önnek alapos jövend őmondásáért, mely csak¬
ugyan rendkívül pontos Én már különböző asUrolog isokhoz foraullim,
de egyetlen egytől sem sikerüli oly igaz és teljesei, megelégedésemre
szolgáló választ nyernem. Szívesen fogom önt ajánlani és bámulatos
tudását ismerőseim és barátaim tudomására hozni. »
-Nagytiszteletii G. C. Hasskarl ph. dr. lelkész úr, egy Roxroy tanár¬
hoz intézett levelében a következőket mondja :
<Ön bizonyári a legnagyobb specialista éi mester a szakmájában.
Mindenki, aki tanácsot kér öntől, bámulni fog az ön jóslatainál ki¬
fejtett ember- és tárgyismereteinek pontosságán és tanácsán. A leg¬
szkeptikusabb is, ha egyszer önnel levelezett, újra és újra ki fogja
kérni tanácsát.!
Ha ön ezen készséges ajánlatból hasznot akar és olvasásra próbakép egyetmást díjtalanul óhajt, küldje be niski teljes nevét, pontos czimél,
szülelésének napját, hónapját, évét és helyét (mind olvashatóan irva),
továbbá, hogy ön férfi, asszony-e vagy kisasszony és írja le az alábbi
verset sajátkezűig :
Az ön segítő tanácsa
Amint azt mondják ezren,
Eredményt és szerencsét hoz,
Én is igénybe viszem.
Tortókiadás és irásilletékre küldjön be 60 fillért levélnélygben.
Czimezze az ön 25 filléres bélyeggel ellátott levelét ROXUOY, Dept.
•KIK) C. 177a Kensington High Street, London, W., Anglia.

Országos

. 1912. 59. ÉVTOLYAM.

Az önműködő

-PISZTOLY
a szakértők
zsebpisztolya!

l szelvény 20 kor.

E_. Szelvényt féket" szalonrunához 20.— K-ért,
szintugv felöltőszsvetet
turistalódent, selyemkanlgarnt «tb. gyári íral5 ion küld mint megbízható és
szolid cég minden' " ismert posztógyári raktár

Siegel -Itnhof Brünn.

RÁCZ SÁNDOR
tanár

FlUNeVt^LÖ és TANINTÉZETE
a Dunaparton
az Országba^
mellett, közel a Margitszigetnej,

Német, franczia és an¬
gol társalgás. — Zene,
torna, sport.—Korrcpeticzió bejárók számára.
Magántanulóknak rend¬
szeres tanfolyamok. —
Elsőrendűföv. ésállami
közép- és keresk. isko¬
lai tanárok. Akad. ,és
egyetemi hallgatók szá¬
mára külön pensió és
jogi szeminárium.

Prospektust szívesen küld az

Az e g r e d ü l i pisztoly a világ-jiiaczon, ameljnek csöve
lővéa közben épp olyan erősen és megbízhatóan van elzárva,
mint a legújabb katonapuskáké, tehát a lövűnek

a legnagyobb biztonságot

Fegyver- és Gépgyár E.-T.
Budapesten.
Kapható a bel* és külföld minden jobb f egy Yerk érért ed és ebes.
KúKinfr'-le nyelvű lei i ás dljinentenen letidelkezéare áll.

ImnsjeMIcsönzí)

Intézel

Kölcsönöz vidékre is.

Rendeléseknél szíves¬
kedjék lapunkra hivat¬
kozni.

JR

inqeisen
^V-_W..»._

., Budapest
hold utca

PÁRAD
Az elő- és utóévadban a lakások 50%-kal
olcsóbbak az állandó vendégeknek. : : : :

i

igazgatóság.

Fürdőkabinok és folyosók
gőzfűtéssel vannak ellátva !

A redentore
hagyományos Ünnepét nagyszerű tűzijátékkal, gallegiante nagy bárkáján magas
színvonalú zenei hangversenynyel, kivilágított gondolák versenyével fogja meg¬
ülni. Július 20-án:

Nyaralóknak és falun lakóknak
nélkülözhetetlen.

n!

Igazgat*: A. Stoltst, t» W.
(Szász királyság.)
Mag-asabb t„ o jiJilk»i
t a oil ^ t é z e t u electro- i s gépészeti
et
mérnökök *és* o. Gaz*B<»n felszerelt electrotechn. és géptö Jíboratoriunjot Tjnulógyári mühelyek. •
0 Hallgató taI
» 36-Ik iskolaéyljen.
8tb. aU »tral s titkáráig által.

LOPOM
QVÓGYFÜRDŐ.

•

Nagyme>»njrif<éRa rá^ttmot tartalmazó víz.
Természetig szén8 a v a i (ncnhoiiui) fürdőt.
Kiválóan jó i>ri!l|ini'iiyiiy<>| |i«^.nál>ia'ó l g y o m o r , vese,
hólyftg é» K j n é h h u r k o s b á n t a l m a l n á l , m á j és l é p h o j « k J ' á l , k Ö , » v é t t y é s osúznál, a l t e s t i
p a n g á s o k n á l . yalajQjtft b á r m e l y á s i d e g e s s é g
a l a p j á n fejlődő
bete(J»«ftoknél. A nagyhírű élőpa¬
tak! S
y ó g y v i * e k orvosi J?vaslat szerinti ivása, összekötve
a megfe|elő is in fellalálliatú
''segilő (tyógyesiközökkel (meleg
és hidegfürdök, «izgyógyiniézeti kezelés, másságé, sfétttorna,
diatikns étreniij j - e a d k i v ü ^ ks e d v e s ő e r e d m é n y t rout a t f e l . Fiir(li;.jilény:jnáji»
l5-től s z e p t e m b e r 15-ig
Vasúti illoin'a ; l''<il<Kar és ^ePsist'»tgyÁrgy, honnan állandó
ölesé kocsiWilekedéj Tan. l'»kjs? ellátás olcsó és választékos.
Az elő- és utoid.ény'*n (mijn» ^ t t l június 15-ig és ang. 20-tól
izept. IS-itf) « «y»Kyés z''"N!jnak fele fizetendő, lakésok
30%-alés elláss i>saso ttal olc»Aei,bb. A*
é l ő p a t a k ! ásvány¬
víz, mely < uéi' vdiis, ég« >yes Tasas vizek között első he¬
lyet foglal el, miiit gyógyf»ik«Zi háznál ii használható é s
ü d í t ő , k«U«n»«» i t a l tj«tán
vagy borral vegyítve, nagy
kedveliségnek firvíiid. Itthon lísbat külföldön évenkint egy millió
palánknál több kerti forgalorK . Szétküldés! hely Élőpatak, de
kapható a legfőbb 'árosban é« ilgyobb kereskedésben. P r o s ¬
p e k t u s t k í v á n a t r a iníjy^u k ü l d az i g a z g a t ó s á g '

Károlyi
gróf tulajdona,
Hevesmegyében
és hide8vizgyógyintézettel, égvévastimsós
viz, w^észetes
arzén
és vastar¬
nyes kénes
jó hi'tó*a ideg-, v é r - , gyo¬
talmú n
s l 4l | í>«„geségnél ismeretes,
mor- * •
lev eg í, sport, kirándulások. Mo¬
Tiszta,, enyb«
,
.
dern kényelemül efberendeüett szállodákban 173 szoba
áll a vendégelt t) "gsd484ra, gjtünő élelmezés mér¬
sékelt árak o>ellett. Kvad ro*]H8 j5-t61 szeptember hó
végéig ; a főé»a<i június hó 2l -től angnsztns ío-ig tart.
Proapektussftl ,-,g bámiiQgpjU felvilágosítással kész¬
ségesen szolgál a
fardőigazgatoság.

Fantasztikus nagy kivilágitást
rendez a Szent Márk öbölben bengáli tűzzel, hetenkint július 15-től szept. 15-ig

A Szent Márk-tér kivilágítása

100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3—5 fil¬
lérbe kerül,nince kanócza, bárhova vihető s semmi
t ö r ü l m é n y e t között fel nem robbanhat.

OIRTORIH ÉS TÁRSA Bpest,
kernlet, Baross ntcza 1. szám.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Kocsié r 11 csa r n o k

Technikain IHittweida

tpannövésZ»U tttSyak, egyWy BZerek gyári áron beszerezhe¬
tők készpénz Vág? ungol » e »id«ertt réssletfisetesre i>
csásj.ésWt.
l Á IM f^ ^ ékszerész • •
ndv. szálUtó
O A I N C / O műötvösnél
Mátyágjclrály-tér 13.
Legdivatosabb karperec
OFÁVIL!.
——o™—-_
_
_
.
___
»^—
w—— —.•
0^— .
—
v
domborművű ilielif) e«oe«^5ziit J * Hll., halas, pecsenyéi, tésztát tálak
110 K 1 3 f., tálcák, ízel«ae,i-k, k«nyér»os«tak, 1 4 f., kávés, Uás serricík, Jonr
14 karitól arany
l*
•
i bönii]jal_ 28 < taleiák, g*borett<^, gja»n«lcB4üTj(>íok „Boportog tálak, jardinierek 1 6 £
Ertrt baraziijal
16 . Szabid megtekints yítelkényszef n*lköl. Szabott gyári árak. Képw
Aeiil
— w • árjegyzék ingyen «« bí^ent™. Vi«*kr* Tilasztekot készséggel küidók.

GYÓGY¬
FÜRDŐ

rendez időközönként, történeti jelmezekben felvonuló bárkákkal.

VIII.,

Ékszer. Ezüst. Óra.
• ^ j Q K f á r é^ egyedüli eláru^itúa

Nagy történeti regattát

~M|„tík lágyon í» bérmentve.
AZ el6„ySI«, a melyéét a magánvevS elvez, ha
szfivetsjiJKségietét Közvetlen Siegel/lmhof cégnél,
i piacon rendeli meg, igen jelentékenyek.
, legolcsób" árak- Or\í»\ választék.
l' figyelmes k'azolíálás, még a legkisebb
'rendelésnél i>> teljesen friss áruban.

Nyári szünidei telep :
Parisban és Abbáziában

és a legkitűnőbb lövési e r e d m é n y t nyújtja és e mellett
kényelmesen zsebben hordható. H á r o m s z o r o s biztositója
van legtökéletesebb kivitelben. Félkézzel kényelmesen felhnzható és bármikor leereszthető kakasa.
Minden részében teljesen kioserélhetően gépmunkával készíti a

A lagnnák városa, a gyönyörtt szép Ve/encze ebben az évadban rendkívül
fényes és gazdag programmal fogja meghálálni a világ minden részéből ódaözönlő ceodálóinak látogatását. A Lidó, melynek minden modern kényelemmel
berendezett, penzió-rendszeres szállóiban már is nagyon élénk élet folyik, ez idén
ügy látszik egész Európa előkelőségének találkozó helye lesz és gyönyörű
strandján igazán nemzetközi, előkelő társaság adott egymásnak légyottot.
A Pro Venezia-társaság, mely Venezia idegenforgalmának emelését tűzte ki
czélul, valóban gazdag műsorát állította össze a szórakozás és látványosságoknak.

(kabít7nadrág és mellény) j szelvény 17 kor.

elemi-, ktízep. és „ . _
iskolai tanulók számara.

KilenczlővettL
7-65 mm. kaliberű.

VELENCZE-LIDO
1912

az \$\2. évi tava»zl és nyári idényre.
SíelvéflV
l szelvény 7 kor.
l szelvény 10 kor.
3-IO m. he>ss**»
férfiruhához l szelvény 15 kor.

Budapest, V. kerület,
7. L

Budapest, VI. kerület, Andrássy-ut 4 7 . szám.
Tessék tájékoztatót kérni.

Valódi brünni szövetek
elegendő, cssK
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VASÁENAPI ÚJSÁG.

Képző¬
művészeti
kiállítás
az egész évadban.

100,000 lámpával, továbbá a Campanille kivilágítása, úgyszintén a Márk-templom
bengáli-tüzzel való megvilágítása minden vasárnap.
A Lidó páratlan fürdője és fürdőélete ez évben egész pompájában nyilat¬
kozik meg és a napy gondossággal foganatosított rendszabályok egészségügyi
szempontból is a Lidót a legelső helyre állítják az összes tengeri fürdők között.
A rendezőség különösen gazdag programmjából kiemeljük a pazar elegáncziáju virágkorzót automobilokon és gondolákon, mely Milánóból, Turinóból,
Genovából i's Bolognából fog kiindulni.
Velenczének, ennek a csodálatos városnak bámulói ez évadban bizonyára
még szebbnek és kellemesebbnek fogják a Lidót találni és az Adria hűs hul¬
lámait gyönyörrel fogják élvezni.

Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

Budapest

ELEK

;i IV. Kerület, n

ÉS TÁRSA
i monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen.
ELSŐRANGÚ GYÓGYFÜRDŐ

ZLflUONIfl

Qessler
Budapest

BIZTOSAN GYÓGYÍT
Idény egész éven át!

KEPIMTAL

rrieumát, lachiast, anyagcserezavaroX»t,
cukorbetegséget, alkati tajoKat. ÉyermeXkóroXat.csonttOréseKetés izzadmanyol^t.

B

Í£SL

i

Rozsnyay

R.-T.
"

bőrbntoripar
Bfirtntpr
szakműhelyek

lALKAUKUS, SÓS, JÓDOS VIZEK
Radioaktív források

Károly-Körut 10.

*
*ö

2.

03*.

»2
9 2:
§ »

7«

Ű **

l18 §

g.

JS -v

Is

B u d a p e s t , I V . kér.
Hem mel wes-a. 7 . »z.

SERAIL

piperekiilönlekipróbált, közkedTelt és igen elterjedt szerek- — Serail•roskenftos kiváló hatása szeplő ellen, az arczot fehé¬
ríti és bársonypnhavi teszi. Kis tégely 7Ofillér,nagy
tégely l korona 4O fillér. — Serail-créme nappali
használatra l korona. Serail -haj Mess hajhullás és
korpaképződés ellen. Klyáló hatása. Hajnörést elősegíti.
l fiyeg l korona 6O fillér. — SeraU-puder. Kitűnő
pipere-por fehér- rózsa- él oréme színben, l doboz l K.
8 e n l £ . s « a p p a a l drb 6O fillér. — Valódi epessap.
l drb 8 0 fillér. — S«ratt-»«»jvi« l öreg K LDO.
Kapható Török Jóss«f gyógyszertárában Budapesten és

l
50
«N

D

O)

a
Kényelmes havi
Angol bőrbutor, Ebédlfiszékek, irodai karos¬
székek szakszerű gyártáaa. KttlOn oMtüy
hasznait bőrbntor moderBizáJisara, felfrissitésére és testesére.

IALTENBERGER

RUHAFfSTO-, VE6JTISZTITÚ- ÉS GOZMOSÖ-GYÁR
K A S S
A
YAR
6YASZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT L£6SZEBBEN FEST FEKETÉRE • ALAPÍTVA 1810

28. szAM. 1912. 59. ÉVFOLYAM.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
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HÍM,
Szépséí
§ felsőse MOST uruk,
HAT

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

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

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

kiknek bármely okból arczu-

kon,

kezükön

vagy

testükön

ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal bíró,
masszírozásra, dezinűciálásra és borogatásra
legalkalmasabb DIANA SÓSBOESZESZT.Ezért

pattanások, bltok, s
egyéb
szépséghi
b
ák
MOND

29. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. Vánnegye-utcza 11.
Kiadóhivatal:
• IV. Egyetem-uteza 4.

Egyes szám
ara 40 fillér.

SZBEKBSZTŐ

H OITSY P A L.
A t Világkrónikát -va\
korona.
Előfizetési f Egészévre _ _ 2O
1O korona. negyedévenként 1 koronával
| Félévre
teltételek: 1 Negyedévre _ _ 6 korona.
több.

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

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

ERÉNYI

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

KÉRLEK ICHTIOL-SAUCIL-t
hozz magaddal 12 üveggel, mert nálunk azt
tartják, hogy «DIÁN A-SÓSBORSZESZ» nélkül
nincs maradása az embernek a házban,

Nem létezik olyan foltos,
olyan pattanásos nő vagy
férfi, kinek nyolcz nap alatt

el nem multak volna az összes

fent leírt arczot é s kezeket
torzító

Egy üveg tégely DIANA-krém (nap¬
pali és éjjeli használatra) K 1.5O
Egy üvegtégely DIANA-krém (csak
éjjeli használatra)
K 1.5O
Egy nagy darab DIANA-szappan
K 1.50
Egy nagy doboz DIANA-pouder
szarvasbőrrel együtt (fehér, rózsa
vagy sárga színben)
K 1.50
Kapható egész Európában agyógytárakban, drogériákban és par¬
fümériákban. Aki nem tudja saját
helyiségében beszerezni, az ren¬
delje meg a központból:

DE EGÉSZ borhibái és bőrfelhámlásai
biztosan számitok reá. Télen egy bedörzsölés a «DIANA-8ÓSBORSZESZBŐL kincset
ér. Sokan összehasonlítást tettek a többi
utánzatokkal és a végén mindenki

A kezelés egyszerű, mert csak este
lefekvés előtt használandó

pattanásnál, kihámlásnál,

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

felülmúlja a világon létező összes
hasonló tisztító szereket. — E g y
doboz teljesen elegendő.
Az eredeti Erény i-lchtio IS a l i c i l > három koronás dobo¬
zokban kapható.

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

m.íL

Több mint egy millió köszönőlevél
érkezettbe a világ minden részéből.
VÁRA.. — Balogh Rudolf fólvétele.

«t te

Franklin -Társulat nyomdája, 'Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám.

BUDAPEST, JÚLIUS 21.
Külföldi előfizetésekhez a pcstailag meg¬
batározott viteldíj is csatolandó.

