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Nyaralóknak és falun lakóknak 
nélkülözhetetlen. 

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

(ŰIKTORIN ÉS TÁRSA Epést, 
VIII., kerület, Baross ntcza 1. szám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

VÉNUSZ 
f űző pótló 

PLANK&HAUPEL 
WIEN. IX., 

SENSENGASSE No. 8/a. 

A czimre kérjük jól ügyelni. 

Ideális orvoslást nyújt a leg¬ 
több kullurállamban szabad, 
orvosi tekintélyek által elis¬ 
mert és már a hölgyek ezrei 
által beigazolliatólag kipró¬ 
bált legújabb iVENUSZi 
filzöpótló. A «Vénusz» 
filzöpotló tökéletes mozgási 
szabadságot enged, kényel¬ 
mes szabályozható, kifogás¬ 
talan alakot nyújt és munka¬ 
közben, sportnál, ünnepélyes 
alkalmakkor viselhető, külö¬ 
nösen testes hölgj éknek fűzve 
tartja a hasat és a csípőket, 
ártalmas, kelletlen nyomás 
nélkül. Kezdő ár strapa-kivi¬ 
tellel és linóm hímzéssel már 
10 K-tól följebb. Vénusz 
melltartó 4 K-töl, csípő-
formáló 8 K-tól. Megrende¬ 
lésnél elegendő a mell-, derék-
és csipoböség köröskörül 
mérve. Szállítás postán is, 
utánvétellel vagy az összeg 
előleges beküldése mellett. 
A «Vénusz» jegy törvényesen 
védett. Minthogy mi az első és 
kizárólagos fetalálók vagyunk 
óva intjük hasonló hirdetések¬ 
től, melyek zúgkiállitásokon 
nyert kitüntetésekre hivalko/-
Gj|3 CjD nak. <$> 6JJ3 

Rendeléseknél szíves¬ 
kedjék lapunkra hivat¬ 

kozni. 

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

csász.éskir. C Á D/"* A IÁ IM/""V O ékszerész és 
ndv. szállító O H r í V j H J M I N v J O mfiötvösnil 
Budapest, IV., Klgyő-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 
L e g s z e b b k i v i t e l ű eztiitevüeszkőzítk g r a m m j a munkával egy ott 111. , 
domborművű IBelif) evőeszközök 12 ü l i . , halas, pecsenyén, tésztái tálak 

110 E 13 f., tálezák, szelenecék, kenyérkonarak, 14 f., kávés, U&s servicék, jour 
28 f táloz&k, gabonttek, pj ömőlcnáilvanjok, csoportos tálat, jardinierek 15 f. 

Ezflst bőraiijjal 16 t Szabid megtekintés vételkényszer nélkül. Szabott gyári á r a k . Képes 
'* • árjegyzék ingyen és bérmentve. Vidékre választékot készségééi küldök. 

Legdivatosabb karperec 
órával. 

14 karátos arán; 
U i • börB!iJj»L_ ÍS t 

ELEK 
ÉS TÁRSA 
R.-T. 

BUDAPEST, 
Irodák: 

Y„BálYány-utca18. 
Üzlet: 

YI„ Andrássy-uM. 
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Kényelmes havi 

börbntoripar 
Bőrbntor 
KESDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Semmel wes-u. 7. sz. 

Angol börbntor, Ebédlő-
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
hasznait bőrbntor mo¬ 
dernizálására, felfrissi-
téiére és festésére. 
Székátalakitások. 

tapasztalt német asztrológus, Ober-

JÖVENDÖLTESSE MEG ÉLET-
TÖRTÉNETÉT EZEN EMBER ÁLTAL! 
Csodás tudását, az embert életbe látisAt a távolból 

mindazok megcsodálják, a kik írnak neki. 
Ezer és ezer ember kérte 

már tanácsit az élet minden¬ 
féle fázisaiban. Megmondja 
kiváló képességeit, megmu¬ 
tatja, hol kínálkozik Önnek 
eredmény,ti taraija, ki ellen¬ 
sége, éleié jó és rossz forduló¬ 
pontjait. 

Az ő leírása, az elmúlt , 
jelenlegi és a jövö..esemé-
nyeiröl meg fogják Out lepni 
•hasznára lesz Önnek. Mindaz 
ami neki ehhez szükséges 
egyedül az Ou neve (sajátkezű 
aláírásában), születési dátum 
és nemének megjelölése. Pénz 
nem szükséges.Hivatkozzon 
egyszerűen lapunkra és kérjen 
gy olvasópróbát ingyen. 

Stalilmann Pál úr, egy 
Niewsadern-ból mondja : 

A horoszkóp, melyet Roxroy tanár úr nekem felállított, teljesen 
megfelel az igazságnak Alapos, teljesen sikerült munka. M i n t á n 
magam is asztrológus vagyok, csillagászati számi-
tásait és adatait pontosam utánavizsgáltam és azt ta¬ 
láltam, hogy munkája minden részletében pcríekt, ő maga pedig ezen 
ludomán>bán teljesen avatott. Uoxroy tanár úr egy isazi emberbarát, 
mindenkinek igénybe kellene venni szolgála'ail, mert ezáltal rendkivül 
sok előnyt szerezhet magának.» 

Blanquet bárónő, egyik legtalentumosabb párisi nő, a következőket 
mondja: 

• Köszönetet mondok Önnek alapos jövend ömondásáért, mely csak¬ 
ugyan rendkívül pontos Én már különböző asitrolog isokhoz fordultam, 
de egyetlen egytől sem sikerült oly igaz és teljesei, megelégedésemre 
szolgáló választ nyernem. Szívesen fogom önt ajánlani és bámulatos 
tudását ismerőseim és barátaim tudomására hozni-» 

N agy tiszteletű G. C. Hasskarl ph. dr. lelkész úr, egy Roxroy tanár¬ 
hoz intézett levelében a következőket mondja : 

•Ön bizonyára a legnagyobb specialista és mester a szakmájában. 
Mindenki, aki tanácsol kér öntől, bámulni fog az Ön jóslatainál ki¬ 
fejtett ember- és tárgyismerteinek pontosságán és tanácsán. A leg¬ 
szkeptikusabb is, ha egyszer Önnel leveleiéit, újra és újra ki fogja 
kérni tanácsát.* 

Ha Ön ez»n készséges ajánlatból hasznot akar és olvasásra próba¬ 
kép egyetmást díjtalanul óhajt, küldje be neki teljes nevel, pontos czimét, 
születésének napját, hónapját, évéi és helyét (mind olvashatóan írva), 
továbbá, hogy Ön férfi, asszony-e vagy kisasszony és írja le az alábbi 
verset sajátkezű lég: 

Az ön segítő tanácsa 
Amint azt mondják ezren, 
Eredményt és szerencsét hoz, 
Én is igénybe viszem. 

Portókiadás és irásilletékre küldjön be 60 fillért levélbélyegben. 
Czimezze az Ön 25 filléres bélyeggel ellálott levéléi ROXROY, Uept. 
4010 C. 177a Kensington High Street, London, W., Anglia. 

ELSŐRANGÚ GYÓGYFÜRDŐ 

.P C IALKALIKUS.SÓS, JÓDOS VIZEK 
l V*~ Radioaktív források 

BIZTOSAN GYÓGYÍT 
rheumát, Isohiast, anyagcserezavarokat, 
cukorbetegséget, alkati bajokat. ÉyermeK-
kórokat., csonttöréseket éa izzadmányokkt. 

Riránatra 
prospektus ingyent Idény egész éven á t ! 

NUTH KAROLY 
Cs. és kir. fensége 
József főn. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, ¥11. kér., Garay-ntcza 10. 
Központi TÍI-, lég- és gőzfűtések, légszesz és Tizveietékek, csatornázások, 
szellőztetések, szivattyúk, Yizerómfivi emelőgépek stb. — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

BUDAPEST, VI. KERÜLET, ARÉNA-UT 127. SZÁM. 
Külön osztály 

téglagyári gépek. 
GYÁRT: falitégla é* Oierépsujtókat, téglagyártó é* agragmeemnnkáló 

Képeket legújabb és legjobban bevált szerkezetekben. :: :: 
Elvállalja anyagvizs¬ 
gálatok kivitelét é* 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek «• költMegvetéMk 

díjtalanul. 
ELSŐRANGÚ ===== 
= REFERENCZIAK. 

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

31. SZ.1912. (59. ÉVFOLYAM.) 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utoza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoza 4. 

SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési \ Egészévre _ __ ao korona. 
leltételek: \ £févre 1O korona. 

BUDAPEST, AUGUSZTUS 4 

egycdévre _ _ 5 korona. 

A • Világkrónika*-\al 
negyedévenként l koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a pcitaüag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

A B A L A T O N F Ü R E D I P A R T I SÉTÁNY. Jelfy Gyula fölvételei 
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ROZSDA 
Irta özendz-Dárday-Olga 

Már maga az a sok időveszteség azzal az örö¬ 
kös ide-oda utazással a vőlégénység idejében. 
Aztán az újra bútorozása az asszony lakosz¬ 
tályának. Cselédség kibővítése, stb. Egyszóval 
Waldenné a kalamitásoknak olyan erdejét va¬ 
rázsolta fia szemei elé, hogy a kissé indolens, 
kényelemszerctő ember anyja szóáradatától le¬ 
győzve, ráállt arra, hogy vár nyilatkozatával, 
míg Waldenné, a báróné körül puhatolódzva 
kihozza, hogy mennyit szán unokahugának an¬ 
nak férjhezmenetele esetén. 

Ezen műveletre Waldenné az említett kirán¬ 
dulást használta fel. 

Óvatosan megkörnyékezte Denneburgnét. Eita 
nagy dicséretével kezdte s lassan-lassan rátért 
a hozománykérdésre. 

Flóra néni érzelmei unokalmga iránt meg¬ 
lehetősen vegyesek voltak. Tompán érezte, hogy 
a nemrég lefolyt dísztelen jelenetben és az azt 
követő klbékülésben ő bizony valahogy a rövi¬ 
debbet húzta és ezt még valahogy meg akarta 
torolni. Waldenné meglehetősen világos tuda¬ 
kozódásai ép a kívánt alkalmat szolgáltatták 
neki. 

Leplezetlenül előadta liát a valóságot. Min¬ 
den körülményeskedéá néikül elmondta, hogy 
Eita kifogástalan előkelő származású ugyan.de 
teljesen vagyontalan, szegény leány, a kinek a 
jövője semmiképen sincs biztosítva. Hogy azért 
\vtte magához, mert már szörnyen megunta a 
kényeskedő társalkodónékat. Hogy férjhezmene¬ 
tele esetén nincs kizárva, hogy kelengyével és 
egy kis évjáradékkal hozzájárul a fiatal pár 
segélyezéséhez, de nagyobb öspzeg vagy pedig 
nagy apanázs adására abszolúte nem hajlandó. 
Örökségről pedig csak akkor lehetne szó, ha 
Eita vele marad haláláig. 

Waldenné persze sietett mindezt fiával tu¬ 
datni. Herbert teljesen anyja befolyása alatt 
lévén, aránylag csekély ellenállást fejteit ki. 
Rita fensőb'bséges esze és elegancziája úgyis 
kissé intimidálta őt s nem igen tudta magának 
elképzelni a büszke, nyúlánk leányt anyja ki-
csinyeskedő kormánya alatt. A békét pedig 
mindenekfelett szerette. A nyugalmát pedig 
csak úgy őrizhette meg, ha lemond Ritáról. 
Belátta azt is, hogy ezen körülmények között 
legokosabb lesz, ha mielőbb elutazik. 

Rita nem búsult épen Walden után, de ön¬ 
érzetét sértette a kudarez s nehezére esett le¬ 
mondani arról a gondolatról, hogy végre biz¬ 
tos, nyugalmas révbe jutott. 

Flóra néni magaviseletéből pedig gyanította, 
hogy kissé ludasnak érzi magát a dologban. 

Flóra nénit ugyanis igen meglepte Waldenék 
hirtelen elutazása és egy kis lelkiismereti fur-
dalást is érzett, melynek behatása alatt elhatá¬ 
rozta, hogy valami jót fog cselekedni. 

— Weisst Riterl, was ich mir gedacht hab? -
Ezen szavakkal állított be este Eita szobá¬ 
jába. - - Eszembe jutott, hogy neked bizony 
néha aprópénzre lehetne szükséged, úgy-e? 
Levélpapír, bélyeg s miegymásra. Hát ezentúl 
minden elsején adok neked ötven koronát, jó 
lesz? 

— A komorna bére, - - gondolta magában 
Rita. 

- Köszönöm Flóra tant, igen hálás vagyok 
ezen gondolatodért. Tényleg nem szívesen zak¬ 
lattalak minden apróságért, inkább — itt el¬ 
hallgatott s csak keserű mosolylyal gondolt arra 
a sok apró nélkülözésre, a melyeken az őt kör¬ 
nyező fényűzés daczára oly gyakran keresztül 
kellett mennie. 

- De hogy ezek a Waldenék oly hamar el¬ 
utaztak, — kezdte Flóra néni, kényelembe he¬ 
lyezve magát s alattomban Rita arczát vizs¬ 
gálva. _ 

— Öt hétig voltak itt, egy héttel tehát meg 
is toldották a kúrát, — felelt Eita egykedvüen. 

— Du Riterl, én mindig a/t hittem, hogy a 
fiatal Walden . . . na? Nem gondoltad te is? 

Flóra néni titokban azt remélte, hogy Rita 

most majd ki fogja 1árni neki a szivét s lesz 
mit megtárgyalni hosszan és szélesen, a hogy 
azt Flóra; néni olyan nagyon szerette. 

Nagy csalódására azonban Rita erre nem 
volt kapható. Felemelte finom szép fejét s kissé 
keserű és gúnyos mosolylyal csak ennyit mon¬ 
dott: 

- Szegény leányt, a ki másoktól függ, nem 
vesz el senki. 

Denneburgné sietett thémát változtatni. 
— Képzeld, — hadarta kissé gyorsan, hogy 

zavarát palástolja, — elutazott a mi szomszéd-
nénk is. Az a román asszony, azzal a halvány 
beteg leánynyal. Velők ment az a lengyel gri-
masméra is, az a kiállhatatlan madame Koch-
naczka. 

Eita összerázkódott . . . Tehát becsapódott 
előtte a második ajtó is, a mely a szabadságba, 
esetleg az önállósághoz vezetett volna . . . újra 
előtte volt a szürke, bizonytalan jövő. Sorsa 
ismét egészen Flóra néni sovány, ideges kezei 
között van . . . 

Eita révedezve nézte a báróné gyűrűkkel 
megrakott vékony, sárgás ujjait, a melyekkel 
épen idegesen zongorázgatott az asztal fényes 
mahagonilapján. Olyanoknak tűnlek fel életté, 
mint két nagy sárga pók. 

Flóra néni már nem igen lelte helyét Kis-
singenben. Alig várta, hogy a kúrájára kisza¬ 
bott idő leteljen. Az ismerősök is oszladozni 
kezdtek és ő már unta magát. 

- Tudod Riterl — szólt egy reggel, — most 
remek idő lösz még. Legokosabb lesz, ha innen 
Svájczba megyünk. Addig utazgatunk, a míg 
egy hely megtetszik vagy pedig kellemes isme¬ 
rősöket találunk. Csak az útirányt kellene össze¬ 
állítani. Ah, ha itt volna Jerzsabek kisasszony! 
Az pompásan tudta mindig az utazásokat össze-, 
állítani. 

Ritát igen untatta Fráulein Jerzsabek örökös 
emlegetése. Flóra néni szinte úgy tüntette fel 
a dolgot, mintha Rita kedvéért hozta volna 
azon áldozatot, hogy elbocsátotta társalkodó¬ 
nőjét. 

— Személyes tapasztalataim nincsenek ugyan, 
de térkép és vasúti i-urir segítségével én is össze 
tudom állítani az útirányt, — szólt Rita s elő¬ 
szedve az említett segédeszközöket, csakhamar 
kiböngészte, hogy a legrövidebb út Stuttgarton 
át Zürichbe vezet. 

Rita most már bizonyos gyakorlottságot szer¬ 
zett úgy a csomagolásban, mint az utazásban 
6 Denneburgné teljesen rábízta magát. Elfo¬ 
gadta azon ajánlatot is, hogy Stuttgartban hál¬ 
janak meg. 

Rita szívesen hagyta el Kissingent. Az em¬ 
ber mindig szívesen hagyja öl csalódásának 
színhelyét. Azonkívül nyugtalan természetének 
igen megfelelt a változás s így nagy kedvvel 
állt neki a csomngolásnak. Szinte örült, midőn 
végre a kupéban ült ismét, melybe elébb nagy-
nénjét és annak rengeteg kézipodgyászát el¬ 
helyezte. 

Flóra néni szerencsére igen álmos volt s igy 
nem kiállhatatlankodbatott annyit, mint utazá¬ 
sok alkalmával rendesen tenni szokta. 

Minden különösebb intermezzo nékül érkez¬ 
tek meg tehát Stuttgartba. A mint elhelyezked¬ 
tek a szállóban s rendbeszedték magukat. Flóra 
néni kijelentette, hogy ő fáradt és itthon ma¬ 
rad, de ha Ritának kedve van, körülnézhet ogy 
kicsit a városban. 

Rita megörült az engedélynek, oly ritkán 
volt úgyis alkalma magát kedve szerint kijár¬ 
kálni. 

Vigan nekiindult tehát kőrútjának. De csak¬ 
hamar belátta, hogy bizony nagy a város ah¬ 
hoz, hogy "kimenőjel) keretében fogalmat al¬ 
kothasson magának, ha gyalog jár. Elhatározta 
tehát, hogy nagynénje által nagylelkűen fel¬ 
ajánlott havipénzből kocsit fogad és körülhaj¬ 
tat a városon. 

A derék német kocsis buzgón és türelmesen 

magyarázgatta neki a város nevezetességeit és 
Rita roppant élvezte délutánját. Szinte meg¬ 
ijedt, midőn órájára nézve látta, hogy már 
majdnem két órája annak, hogy elhagyta a 
szállót s közben már esteledni is kezdett. Gyor¬ 
san hazahajtatott tehát s besietve a haliba, 
nagynénjét már ott találta. 

Denneburgné már messziről integetett Ritá¬ 
nak, a ki persze azt hitte, hogy szemrehányá¬ 
sokat fog kapni hosszas kimaradása miatt. 

Kellemes meglepetésére azonban a báróné 
azt szóba sem hozta. 

— Riterl, de jó, hogy megjöttél! Nézd csak, 
hogy mit találtam itt! Most legalább tudom, 
hova fogok meiini. Ez az, a mi nekem kell! Nézd 
csak, olvasd! 

Ezzel nagy izgatottan lapozni kezdett valami 
képes folyóiratban s megtalálva a keresett czik-
ket, azt diadalmasan Rita elé tette. 

Rita gyorsan átolvasta. Valami vegetáriánus 
szanatórium ügyes reklámja volt. Lég- és nap¬ 
fürdők, hidegvizkezelés vese-, lép-, máj-, gyo¬ 
mor-, bél-, sziv-, idegbajok stb. ellen. 

- Na, mit szólsz hozzá? : - kérdó Denne¬ 
burgné diadalmasan. - Látod, vérkeringési 
zavarok, a felvett táplálék helytelen feldolgo¬ 
zása, vérszegénység s ebből kifolyó sovány¬ 
ság . . . Ezek az én bajaim. Nézd csak, olvasd 
itt: a vegetáriánus koszt megtisztítja a szerve¬ 
zetet minden bennrekedt káros anyagtól. Mint¬ 
egy újjászületik az ember. Azután nap- és lég¬ 
fürdők ! Mennyire meg fognak edzeni. Vacsora 
után mindjárt irsz oda és rendelsz két szobát. 

- Nem volna jobb, Flóra^ néni, ha előbb 
megnéznők a szanatóriumot. Úgyis egész közel 
van Zürichhez ? 

- Nem, nem. - - türelmetlenkedett a bá¬ 
róné, — én oda akarok menni, nekem mindegy, 
akármilyen is az a szanatórium. Érzem, tudom, 
hogy nekem való az a kúra! 

Flóra néni oly izgatott volt, mint egy gyer¬ 
mek karácsony előtt. Másnap a vonaton min¬ 
denkivel szóba állt. Egy gyufaárús gyereknek 
a kupéablakból egy márkát hajított ki s egy 
4-heumás öreg úrnak odaadta a plaidjét és az 
újságját. Általában olyan nagymérvű felebaráti 
szeretőt vett rajta erőt, hogy Rita szinte ag¬ 
gasztónak találta ezt a szokatlan rohamot. 

Zürichbe érve, a szállóban már ott volt a 
sürgönyválasz: Két szoba fentartva, sajnos, 
nem egymás mellett. 

- Mindegy, mindegy! — ujjongott Denue-
burgné, — csak szoba legyen. Eita szólj a por¬ 
tásnak, hogy sürgönyözzön a szanatóriumba, 
hogy holnap délután már ott leszünk. 

Másnap délelőtt összejárták Zürichet. Persze 
úgy, a hogy Flóra néni szokott várost nézni, 
azaz kirakattól kirakatig járni. Rita elgondolta 
magában, hogy Flóra néni rengeteg utazásai 
alatt soha mást nem látott, mint kirakatot. 
Zürichről most nem is alkothatott magának 
más fogalmat, mint hogy szép széles utczái 
vannak s azokban rengeteg üzlet, melyekben 
tenger jól fésült kisasszony szolgál ki. 

Denneburgné most is összevásárolt rengeteg 
sok fölösleges selyemholmit s délután nagy 
boldogan ült a hajóra, mely őket a félórányira 
fekvő szanatórium állomáshelyére vitte. 

Megérkezve az állomáson értesültek, hogy a 
szanatórium egy magaslaton van, tshát a csi¬ 
nos, tiszta főtéren kocsiba ültek, melybe a ten¬ 
ger podgyásztól alig fértek belé s megindultak 
a hegynek felfelé vezető széles szerpentin úton. 
mely gondosan művelt szőlők között vezetett. 

A kocsi végre megállt egy csinos, tornyos 
épület előtt, mely köré számos kissebb villa 
sorakozott. Az egész telep egy árnyas parkban 
feküdt. 

- Micsoda levegő . . . micsoda felséges le¬ 
vegő ! — lelkendezett Flóra néni, mindkét ke¬ 
zét odanyújtva egy elősiető czvikkeres, szandá-
los, mosolygó úriembernek, a ki gondosan ki¬ 
segítette őt a nagy landauerből. 
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sürgönyileg rendelt szobák. Sajnos, nincsenek 
egymás mellett, sőt még egy emeleten sem . . . 
de kérem majd később... igyekezni fogunk... 

Flóra nénit még ez a körülmény sem zök¬ 
kentette ki jó hangulatából. Rita meg pláne 
alig tudta örömét palástolni. Egy kis szabad¬ 
ság, egy kis nyugalom. Elképzelte, hogy milyen 
pompás dolog lesz, hogy Flóra néni, a ki irtó¬ 
zott a lópcsőjárástól, nem fog minden percz-
ben beszaladni hozzá s nem lesz képes őt mind¬ 
untalan hivatni. 

Rita otthonról meg volt szokva, hogy a csa¬ 
ládtagok respektálták egymás lelki szabadsá¬ 
gát. Akkor mentek egymás szobájába, ha va¬ 
lami fontos mondanivalójuk volt. Flóra néni 
azonban, mint minden üresfejű lény, nem sze¬ 
retett egyedül lenni. Olvasni nem szeretett. 
Néha-néha szórakozottan lapozgatott egy diva¬ 
tos regényben, de ha Rita meg akarta vele be¬ 
szélni a könyvet, kitűnt, hogy a jó asszony 
még a szereplő személyeket is összekonfun-
dálja s az egész tartalomról csak igen zavaros 
fogalmai vannak. Flóra néni csak diskurálni 
szeretett. Valami finom hímzésen hanyagul bö-
ködve darált, locsogott szüntelen. 

Rita reménye várakozáson felül teljesedett. 
A rögtön másnap reggel konzultált szana¬ 
tóriumi orvos olyan komplikált kúrát rendelt 
nagynénjének, hogy az egész napját majdnem 
kitöltötte. Félfürdő, masszázs, pakkolás, gőz¬ 
szekrény, villany fürdő stb. Rita majdnem egész 
nap szabadon járhatott-kelhetett. 

Flóra néni boldog volt. Minél komplikáltabb 
kúrát diktáltak reá, annál jobban örült neki. 
Szinte vallásos buzgalommal végezte a rendelt 
* műveleteket». 

Kéjesen visongva hadonászott a zuhany alatt, 
komoly áhítattal ült a gőzszekrényben, mártir-
arczczal feküdt a masszázs-ágyon. De a legbol¬ 
dogabb volt, ha a légfürdőben sütkérezett. 

A fürdőház előtt egy elég tágas pázsitos park 
volt szép árnyas fákkal, virágzó bokrokkal. Itt 
feküdtek, üldögéltek, sétáltak a hölgypaczien-
sek a lehető leglengébb öltözetekben. 

Flóra néni Eitával virágos batisztból varra¬ 
tott magának valami csodálatos gyermekkötény 
formájú ingecskét. Egy fodor díszítette a kivá¬ 
gást s két lenge fodor a karöltőnél pótolta az 
ujjakat. 

Ebben a kosztümben ült Flóra néni óra¬ 
hosszat a napon. Egy kis lejtő alján kiterített 
pokrócz volt az ő tanyája. Bodros, ezüstszürke 
hajával, hófehér, bár sovány, de sima karjai¬ 
val, feltűnően formás, térdig fedetlen lábaival 
úgy festett, mint egy megvénült baba. Bánatos 
keskeny arczán boldog, megelégedett mosoly¬ 
lyal, fiatalos fitos orrát a levegőbe tartva, apró, 
félig zárt szemeivel jobbra-balra pislogva sut-
tette magát s állandóan a legjobb hangulatban 
volt. 

Rita igen csodálkozott -azon, hogy különben 
annyira kényes, finnyás nagynénje, ebben az 
alapjában véve elég primitiv berendezésű sza¬ 
natóriumban jól érzi magát s nem talál semmi 
kifogásolni valót. Pedig eddig a legfényesebb 
hotelekben is mindig csak zsémbelt. 

Meglepetéssel konstatálta azt is, hogy nagy¬ 
nénje, a ki rendesen rögtön felhúzta az orrát, 
ha valaki nem járt a legutolsó divat szerint s 
nevét nem lehetett megtalálni a Gothában -
itt a legnagyobb érdeklődéssel hallgatta végig 
egy egyszerű Frau Postseckretár vagy Frau 
Oberkontrollor betegségének hosszan előadott 
históriáját. Flóra néni pokrócza körül nem¬ 
sokára egy egész udvar képződött. Ott ült az 
igénytelen berlini Kaufmannsfrau s mesélte, 
hogy mennyire megörültek férjével, mikor fiuk 
egy nagy tlieaexportháznak képviselőjeként, fé¬ 
nyes fizetéssel Hongkongba került. Mennyire 
megrémültek, midőn egy év múlva a fiú levelei 
mind ritkábbak lettek s végre egész elmarad¬ 
tak, mig végre értesültek, hogy a fiatal ember 
nagybetegen fekszik a kórházban. Szállásadója 
vállalkozott arra, hogy hazahozza. Istenem, de 
rémítő volt, mikor kiemelték a vonatból a tel¬ 
jesen mozdulatlan, üres' szemű fiatalembert, 
a ki sem beszélni, sem járni, sem mozogni 
nem tudott. Milyen lassan ment csodálatos 
titokzatos bajának gyógyulása, a míg ide nem 
kerültek. Azóta már eszik nagy étvágygyal, sé¬ 
tálgat, sőt beszél is. Tegnap már nevetett i s . . . 

Azután a kövér braziljai asszony mesélte el 
tört németséggel, hogy' néki húsz gyermeke 

volt, melyből tizenhét még életben van. A sok 
istcnálclás bizony egy kissé megpyöngítette 
szervezetét. Azután Frau Nettke Rcalitáten-
besitzerin aus Logclnvitz mesélt kis leányának 
izomgyulladásáról. A harmadik házig elhal-
latszoít, úgy ordított. Most pedig már ott lab¬ 
dázik puczér mézeskalácsszin gömbölyű tagjai¬ 
val a többi kis leánynyal. Csodát művelt rajta 
a vegetarianizmus. 

Flóra néni kéjesen borzongott a sok szörnyű 
história hallatára. A többi asszony meg egy¬ 
hangúan kijelentette, hogy: «Ab, a báróné iga¬ 
zán bájos asszony! 

Ebédnél — melyet a tágas, elég szellős, de 
igen egyszerű berendezésű teremben költöttek 
el — olyan remek étvágygyal fogyasztotta Flóra 
néni a bizony elég izetlen vegetáriánus kosz¬ 
tot, hogy Eita nem győzte bámulni. 

Elsőrangú fényes hotelekben unos-untalan 
volt valami panasza; egyre hivatta a föpinczért, 
maitre d'hótelt s kifogásolt mindent. Hol túl-
lassú, hol meg túlgyors volt neki a tálalás. Hol 
meleg a fehér, hol hideg a vörös bor, stb. Itt 
minden jó volt. Pedig a tálalás csak annyiból 
állt, hogy a színültig főzelékkel telt tálakat 
odatették az asztalra s mindenki úgy adogatta 
tovább szomszédjának. Flóra néni ezt is rend¬ 
kívül mulatságosnak találta. 

Pedig asztaltársaságuk nem volt valami kü¬ 
lönösen érdekes. Asztaluknál ott ült a derék 
Frau Pallwitz a Jábbadozó hongkongi fiúval, a 
ki szótlanul, összehúzott szemöldökkel bámult 
maga elé. Mellette ült Max Zawradil, egy nyu¬ 
galmazott őrnagy, választékos modorral, resz¬ 
kető kezekkel és egy régi^gyomorbajjal. Azután 
Mr. and Mrs. Harper. egy merev és hallgatag 
házaspár, a kiket csak a posta érdekelt, a me¬ 
lyet a terem sarkában álló uagy ó-divatú zon¬ 
gora tetején rendezgetett és osztott szét a sza¬ 
natórium rózsásarczú, szemüveges fiatal tit¬ 
kárja. 

Az asztaltársaság legszimpatikusabb tagja 
volt Frau Consul Heddersen aus Hamburg. 
Egy hatalmas pirosarczú, fehérhajú delnő, a 
ki - - soványodni jött a mértékletesség e/en 
szentelt tanyájára. Épen olyan bensőséges meg¬ 
győződéssel és buzgó komolysággal végezte az 
előirt kúrát, mint Flóra néni. Ép oly gyere¬ 
kesen tudott örülni néhány dekányi fogyásnak, 
mint a báróné egy pár grammnyi hízásnak. 
A sovány Flóra néni és a kövér Frau Konzul 
fényesen igazolták, hogy az; ellentétek vonzzák 
egymást. Örökké együtt ültek. 

A felületes mondaine báróné és az örökké 
házáról, férjéről, fiairól, menyeiről, gyermek¬ 
ágyi és gyermekbetegségekről mesélő Frau Kon¬ 
zul már kora reggel elrendezték a légfürdő¬ 
parkban az ő - - «Fjeiluftboudoir»-jukat. Le¬ 
terítettek két nagy poliróczot. Elrendeztek szá¬ 
mos apró párnát, folyóiratot, könyveket, kézi¬ 
munkát, stb. Ott. fogadták a többi asszony 
látogatásait, itták meg az előirt tejet vagy sa¬ 
vót s fecsegtek-locsogtak szakadatlanul. 

Rita így jóval több szabadságot élvezett, 
mint a mennyiben valaha része volt, a mióta 
nagynénjénél tartózkodott. Ő nem igen hasz¬ 
nált kúrát. Egy kicsit lubiczkolt a hideg viz-
ben, borzongott a zuhany alatt, azután kiült 
a napra egy könyvvel, vagy- elsétálgatott a he¬ 
gyekben, vagy lement a tó partjára s ott járt 
nagyokat. 

Ezeket a sétákat rendkívül élvezte. Lassan, 
czél nélkül járt s nézte a szép, ápolt kerteket, 
a jólétet eláruló csinos házakat, a tavon egy¬ 
mást keresztező kisebb-nagyobb hajókat s jól, 
igen jól érezte magát, bár néha kissé szomorú 
volt. 

El-elképzelte magának jövőjét s bár belátta, 
hogy sokkal változatosabb, szinesebb az élete 
most, mint otthon volt, mégis nyomasztólag, 
bántólag hatott reá a tudat, hogy önerejéből 
semmit sem változtathat rajta. Elmélázva gon¬ 
dolkozott azon, hogy mily energiával, minő 
szorgalommal tudna dolgozni, ha munkájának 
valami látható eredménye volna. Ha valami 
biztos czél volna szemei előtt. Mennyire taka¬ 
rékoskodna; ha tudná, hogy félretett filléreiből 
idővel tőke lehet. De így . . . Itt járt ő most 
drága csattos czipőkben, fenn a szobájában ott 
álltak a nagy bőröndök tele drága szép ruhák¬ 
kal, de azért tudta jól, hogy ha esetleg az anyja 
leveleiből kiolvasható aggodalom valóra válna 
s egy napon atyja haláláról kapna hirt, akkor 
sem hazautazásra nem volna pénze, sem gyász¬ 

ruhát nem vehetne magának, mert Flóra néni 
gyűlöli a fekete szint . . . Önerejéből nem sze¬ 
rezhet semmit, nem változtathat meg sem¬ 
mit . . . 

Rita legjobban szerette itt az estéket. Flóra 
néni, a kit kifárasztott a sok izzasztás, dörzsö¬ 
lés, zuhany és masszázs, este igen korán felvo¬ 
nult a szobájába s Ritát hamarosan elbocsá¬ 
totta, mert oly álmos volt, hogy még szeszé-
lyeskedósekre sem volt kedve. Rita sietve fel¬ 
ment egy emelettel magasabban fekvő szobá¬ 
jába s kiült a kis erkélyre. Minden szobának 
volt egy ilyen kis erkélye, melyről pompás ki¬ 
látás nyilt az egész környék panorámájára. 

Eleinte még halk csevegés hallatszott a szom¬ 
szédos erkélyről, de csakhamar mind sűrűbbé 
vált a «Gute Nacht», oAngenehme Ruh», «Good 
night», stb. mire egészen elcsendesedett a ház 
és tája, akkor tudta Rita csak teljében élvezni 
a kilátás páratlan szépségét. 

Alatta feküdt a Zürichi tó fényes, holdsütötte 
felülete. Köröskörül hegylánczok. A tó partjain 
szakadatlan lánczolata a fényes arany pontocs¬ 
káknak, a hegyek alján elszórt helységek házai¬ 
nak kivilágított ablakai. Jobbra a tó mélyében 
nagyobb fényfolt látszott. Zürich kivilágított 
palotasorai. Sejteni lehetett az ott nyüzsgő éle¬ 
tet, melyhez annál kellemesebb ellentétet képe¬ 
zett a nyugalomba vonult táj csöndje. 

Rita bő hosszú fehér batisztpongyolában ült 
kis erkélyén. Kezeit térde köré kulcsolva, fel¬ 
tekintett a csillagos égre s kellemes, csengő 
hangján halkan dudolt egy olasz népdalt. 

Lágy, vágyakozó hangulatban volt. Nem tu¬ 
dott magának számot adni arról, hogy miért 
jutnak eszébe légi dolgok . . . Érzelmei, mikor 
még eleven, süldőleányka korában olyan na¬ 
gyon megtetszett neki gróf Marnitz nagybátyjá¬ 
nak szép nyúlánk adjutánsa. Milyen elegáns 
ember is volt az a nyalka huszártiszt. És az a 
szubtilis illatkeverék, a mely minden holmiján 
volt. Peau d'espagne, juchten, eau de cologne éa 
finom egyiptomi czigaretta illata . . . 

Rita finom orrczimpái ösztönszerűleg meg¬ 
remegtek. Peau d'espagne, juchten, eau de co¬ 
logne és finom egyiptomi czigaretta füstje ? 
Hisz tisztán érzi a levegőben! Hogy kerül 
ebbe a puritán vegetáriánus templomba ez a 
nagyvilági illatkeverék? Ah, bolondság, képze-
lődés . . . 

Rita két karját feje mögé téve, újra halkan 
dudolni kezdett: 

Candida, fulgida 
Sorge la lima 
Dallo lagtina 

Erre a szomszéd erkélyről egy lágy, behi-
zelgő bariton hang halkan rázendítette a ref-
raint: 

Ál tuo verone, va la con cone. 

Rita meglepetve felugrott s besietett a szo¬ 
bájába. 

- Ugyan ki dudolhatta azt a refraint ? -
tűnődött magában. - - Szomszédjának, annak 
az aszthmás vén berlini Justizrathnak csak 
nem lehet ilyen szép baritonhangja? 

Rita még egy ideig tett-vett és rendezgetett 
a szobájában, azután hozzáfogott, hogy kissé 
komplikált jalousie szerkezettel ellátott erkély-
ajtaját bezárja. Egy ellenszegülő vaskapocs 
miatt kénytelen volt ismét kilépni az er¬ 
kélyre. 

A szomszéd szoba ki volt világítva s erké¬ 
lyén egy magas, nyúlánk, sötét alak állt. Szá¬ 
jában a czigaretta csak mint vörös tüzes pon¬ 
tocska látszott. 

Rita lehajolva, ideges sietséggel igyekezett a 
csökönyös kampós vaspálczikát a falba eresz¬ 
tett gyűrűből kihúzni. A mint végre sikerült 
és Rita a szokatlan erőfeszítéstől kihevülve 
felemelkedett, a sötét alak a szomszéd erkélyen 
megfordult s a szájában levő czigarettán egy 
nagyot szippantva, a felvillanó vörös világos¬ 
ságnál merész'en Rita arczába nézett. 

Rita összerezzent. Valami csodálatos rósz ér¬ 
zés fogta el. Az idegen keskeny, éles vágású 
sötét arcza szinte démoni hatású volt. 

- Azok a sötét fényes szemek, azok u vil¬ 
logó fehér fogak . . . Szép és érdekes, mint egy 
ördög, — gondolta Rita, a mint sietve befor¬ 
dult a szobájába s gondosan elreteszelte az 
erkélyajtót. 

(Folytatása következik.) 
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AL AD ÍN ELSŐ SZERELME. 
ELBESZÉLÉS. IRTA MAJTHÉNYI GYÖRGY. 

Azon a nyáron, a melyen a lányuk első 
kis babája született, Vanayék elhatározták, 
hogy ők maguk Zsenkához utaznak, egy messzi 
alföldi városba, Aladint pedig, a kis fiukat, 
erre az időre a szomszéd faluban lakó roko¬ 
nukhoz küldik. Aladin ekkor már tizenhárom 
éves volt, szép erős fiú; szőke fürtéi már nem 
lógtak olyan leányosan a vállára. Örömmel 
fogadta a hírt, bár a pap nagybácsit, a kihez 
készült, kegyes beszédeiért, szónokló hangsú¬ 
lyozásáért és papi mivoltából eredő némely 
sajátságáért nem nagyon kedvelte. De ezen a 
kis ellenszenven, a mely csupán a megfigye¬ 
léseiből alakult ki, hamarosan túltette magát, 
mert a városi élet kényelmetlenségei s a meg¬ 
unt, üreslelkü pajtások után a falusi élet, a 
parókia kertje, udvara, majorjai, a mezöségek 
és a körülöttük fekvő dombok és erdők annyi 
szépséggel és gyönyörűséggel kinálták, hogy 
még nagyobb kellemetlenségek és bajok árán 
is, szivesen töltött volna néhány hónapot 
Hajnikon. A tágas, kényelmes, sárgára meszelt 
paplak, zöld zsalúzinos ablakaival, vadszöllővel 
befuttatott tágas tornáczával, nagy udvarával, 
a melyet néhány cselédház, fészer, szérű és 
istálló vett körül, domboldalon fekvő gyö¬ 
nyörű kertjével, a melyben kedves kerti vi¬ 
rágok és dús terhű fák hajladoztak, az mind 
a régi otthonát juttatta eszébe. Az úri-utczai 
családi házat látta újból maga előtt. A drága 
otthont, szépséges emlékeivel, a melyektől olyan 
fájdalmasan búcsúzott el; az ottmaradt gyerek¬ 
játékaira gondolt és a galambjaira, a mikor 
egy szép napsütéses nyáreleji délutánon a 
nagybácsi tágas landauerje a véghalmi házuk 
előtt megállt. 

A kunkora bajuszú tót kocsis illedelmesen 
kifeszítette zsiros fejét a kalapjából és úgy 
köszönt Aladinnak. Aztán fölrakta a kis pod-
gyászt a kocsi elejére. A nagybácsi új reveren-
dában volt és kedves mosollyal tessókelto 
Aladint a jobbjára. 

- Gyermekem, - - mondta kenetes hangon, 
a mikor Aladin vonakodott a nagy megtisztelte¬ 
tést elfogadni, — ma a vendégem vagy. Téged 
illet e hely . . . 

És pont helyett egy olyan fintort tett a 
beszédje végére, a melyet Aladin gúnynak is, 
megtiszteltetésnek is vehetett. 

Beletörődött sorsába. 
A kocsi megindult és Aladin meghatottan 

integetett még néhányszor visszafelé a kalap¬ 
jával. Azután elébe tűntek még egyszer az 
ismerős kisvárosi házak, látta a széles czég-
táblakat, a nagy fekete betűkkel pingált felírást 
o/cis korcsma Laui'arü gépkovdc&hoz», aztán 
véget ért az alacsony házsor, kis kertek követ¬ 
keztek, baloldalt egy nagy cserzőtelep és a 
félreeső kis fürdőház, jobbról néhány vete¬ 
ményes kert és luczernás és a bekanyarodó, 
gyorsvizű Garam. A lan-
dauer átrobogott a keskeny 
fahidon és a két jóltartott 
pej az országútra ért, a mely 
vagy két kilométernyi távol¬ 
ságon gyönyörű, sudár je¬ 
genyékkel van szegélyezve. 

A nap a körmöczi hegyek 
fölött állt már s most onnan 
gyönyörködött a széles és 
szépséges völgyben, a me¬ 
lyet a hullámzó és érő veté¬ 
sek gazdag szinpompája oly 
csábítóvá tett. Messziről kis 
faluk tornyai integettek, jobb¬ 
ról, ott, a hol a jegenyesor 
véget ért, egy kedves és mtg 
ismeretlen fürdő látszott egy 
alacsony domb tetején és 
egy sűrű facsoport úgy me¬ 
redt onnan az égnek, mint¬ 
ha valami torzonborz üstök 
volna. Távolabb, északra et¬ 
től egy másik facsoport s né¬ 
hány magasabb ház piros 
pléhfedele látszott. Ez volt 
Szliács. 

Még egy kanyarulat és Hajnik tornya is 
előtűnt már. A mikor a faluszéli czigányviskók 
feltűntek, Miso a bakon hihúzta magát. A lo¬ 
vak is mintha kényesebben léptek volna, a 
nagybácsi pedig, mintha engedett volna abból 
az udvarias feszességből. 

A kocsi befordult egy kis közre, a mely a 
kapu és az országút között volt, a kerekek ke¬ 
ményen kattogtak a kavicsokon, egy kis fe¬ 
kete daxli és egy nagy sárga ravasz okvetetlen-
kedni kezdett a lovak előtt és a széles alkot¬ 
mány megállt a tornácz lépcsői előtt. 

Mióta a szülei Véghalomra költöztek, Aladin 
többször volt már vendége ennek a vidéki 
kúriák mintájára épült tágas és kényelmes 
paplaknak. Paulin kisasszony, a gazdaasszony 
már a legfölső lépcsőn várta őket és kedves 
rokonként üdvözölte Aladint, a H, mert jól 
ismerte a kisasszony hatalmát, melyet való¬ 
színűleg mélytüzű fekete szemeinek és göm¬ 
bölyű termetének köszönhetett - - kezet akart 
csókolni neki. De Paulin kisasszony elhúzta 
kezét a csók elől és csuklóján megzörrent a 
zsuzsúkkal teleaggatott prazlett. 
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Aladint ezután bevezették a szobájába. A 
szoba az országútra nyílt és egyetlen ablakán 
vasrács volt. Az ablakpárkányon mindenféle 
cserépvirág díszlett, úgyszintén a szoba egyik 
sarkában álló virágállványon is. Zöld virág¬ 
mintákkal volt kifestve és elég kényelmesen 
volt berendezve. Aladin elrakosgatta a magá¬ 
val hozott holmikat, kikészítette a könyveit -
néhány Jules Verne-félét, köztük a Grant ka~ 
pitány fiycrmekcit - - s aztán lement az ud¬ 
varba. Benézett az istállókba és szóba elegye¬ 
dett a kocsissal, meg a tehénpásztorral. De mert 
csak igen keveset tudott tótul, sehogysem boldo¬ 
gult velük. Mosolygott hát és otthagyta őket. 

A nagy udvar alsó kapuja is tárva-nyitva 
állott. Egy nagy szabad térség terült el itten: 
a Garam partja. Néhány fűzfa tarkította csu¬ 
pán és nappal tehenek legelésztek a sovány 
füvön. Jobbról a nagy fahidat látta, balról 
néhány fehérre meszelt parasztházat, de ezek 
mind elég messze voltak tőle. Előtte vagy 
száz lépésnyire harsogott a Garam. Errefelé 
még nagyon sebes a folyása és a beléje do¬ 
bott fadarabkák egy pillanat alatt eltűnnek a 
néző elől. A szine haragos zöld és csak a 
híd jégtörőinél lesz hófehér, a hol tajtékozva 
ágaskodnak az egymásra türemlő hullámok. 

Aladin sokáig nézte a hullámok játékát 
fönt a csendesebb helyeken és lent a hídnál, 
a hol egymást korbácsolva, tehetetlen dühhel 
rontottak újból és újból a komor oszlopoknak. 

Az alkony már előbbre lépett és hűs párá¬ 
kat teregetett a folyó fölé. A túlsó part sűrű 
füzesei átsötétlettek a vizén, a feje fölött ki-
gyúltak a csillagok és messziről egy robogó 
vonat zaja hallatszott. Aztán csönd lett és a 
viz hullámverése, ez a néha halkuló, néha -
különös átmenetek után - - zúgó és harsogó 
konczert, mintha szimfonikus kísérete lett volna 
az alkony csodálatos szépségének. 

Aladin magába merülten állott a parton. 
Bús emlékezések közben egy szőke leányfej 

tűnt föl most előtte. Úgy látta, mintha a 
habok fölött úszna egy darabig. A haját, 
mintha sugarakkal festették volna olyan csil¬ 
logóra; dús és csodálatosan font koszorúként 
ölelte át a fejet. A szemei kékek voltak, az 
ajkai húsosak és a profilja a római nőkéhez 
hasonlított, de valami rendkívüli szelídség oly 
lággyá, oly földöntúli széppé tette, mint első 
szerelmünk messzi, köddé vált ideálját. 

- Irén - - mondta Aladin halkan - - Irén! 
Aztán megfordult és megindult az udvar 

felé. Eszébe jutott, hogy vacsora ideje van, 
keresik talán. 

Irén a szomszédjukban lakott, Véghalomban. 
Jómódú urileány volt és idősebb volt Aladin-
nál vagy két esztendővel, s így már eljároga-
tott a diákok mulatságaira, sőt azokon olykor 
énekelt, vagy szavalt is. Aladin a tenniszpályán 

ismerkedett meg vele, egyszer 
hazamenet,a mikor éppen ar¬ 
ról volt szó, hogy a diákok 
legközelebbi mulatságán Irén¬ 
nek kellene a szinrekerülő 
darab főszerepét játszania. 
Néhány ütköző bajuszú diák 
nagy hangon igyekezett őt 
beleegyezésre bírni, de ő 
a legnagyobb higgadtsággal 
gondolta meg a dolgot és 
csak azt kérdezte : 

— Kell benne csókolódzni 
is? Mert akkor nem ját¬ 
szom. 

A diákok zavarba jöttek, 
de aztán letagadták a tényt. 

— .Nem kell - - mondták 
ketten is egyszerre. 

— Akkor játszom. Az öre¬ 
geket pedig • mondta a 
szüleire tekintve majd 
elintézem magam. 

Aladinban nagyon sok lá¬ 
nyos érzés volt, s épen azért 
nagy hatással volt reá Irén 
sokszor fiús merészsége, fölé-
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nyessége és ártatlan, akaratlan kaczérsága; de 
ezek a tulajdonságok — úgy érezte — egy telje¬ 
sen tiszta, édes leánylélekuek voltak a takarói. 
Későbbi időkben, a bizalmas együttlét gyönyörű 
óráiban sokszor látta beigazolva a maga föl¬ 
tevéseit. De most még néha kételkedni próbált, 
talán csak azért, hogy öntudatlanul is erő¬ 
sebbé kovácsolja azt a gyengéd és félénksé-
gében, gyámoltalanságában el-elapadó érzést, 
a mely egy pillanatban született s a melyről 
azt akarta, hogy örökké éljen. Igen, már most 
is sokszor történt, hogy öntudatosan szenve¬ 
dett, — de nem csak azért mert szeretett, ha¬ 
nem mert szeretni akart. Hihetetlennek tartotta, 
hogy Irént valaha elfelejthesse, bár eddig mind¬ 
össze is alig tízszer beszélt vele s a legkisebb 
reménye sem volt arra, hogy Irén őt viszont-
szeresse. A leány szeretetreméltó udvariassága 
és kedvessége a kis fiúnak szólt, a ki ma még 
okos játékszer, s a ki még nagyon sokáig 
csak az marad. És Aladin tudta, érezte ezt 
és szándékosan gyötörte magát mindezzel. 
Még világosabban látta azt, hogy Irén már 
nagy leány (egyszer ki is számította, hogy 
két évvel és száznyolczvannyolcz nappal idő¬ 
sebb) s hogy nemsokára - - máshoz - - férj¬ 
hez is mehet. Erre a gondolatra, este, az 
ágyában hangosan fölsirt és akárhányszor -
bár külön szobája volt otthon — lábujjhegyen 
áttipegett az anyja és megkérdezte tőle, nem 
rontotta-e el a gyomrát. Aládin elcsöndese-
dett, de Jia az anyja őt magára hagyta, kese¬ 
rűségében, dühében a kezeit véresre harapta. 

A legkülönbözőbb helyzetekben látta magát 
éber álmaiban Irén mellett. És ezeknek az 
álmodásoknak nem a szépségeit élvezte, hanem 
a szenvedéseit. Eleinte ezek a- szorongó érzések 
nem voltak mások, mint a féltékenység mindig 
másképpen jelentkező változatai, fokai. Később, 
a hogy az értelmük és az értékük egyre nőtt 
az esztendők egymásra következésében, úgy vál¬ 
tak mind gyötrőbb és lángolóbb szenvedésekké 
is. De ezek a szenvedések kielégítették egyelőre 

Aladint, betöltötték egész lelkét és tartalmat 
adtak az életének. Nem tépték meg ezt a 
fiatal és korán érett lelket, sőt ezek a kielégülé¬ 
sek bizonyos megnyugvással, örömmel jártak 
s így a hozzája legközelebb állók sem láthat¬ 
tak mást rajta, mint azt, hogy a korához 
képest nagyon komoly volt. 

A mikor a hajn ki út legelőször szóba került 
otthon, Aladin habozás nélkül beleegyezett és 
már előre örült azoknak a szenvedéseknek, 
a miket a távollét okozni fog. Igaz, hogy ez a 
távolság nem volt nagy, mindössze is négy-öt 
kilométer. De azért Irén mégis messze volt 
tőle és ha kikönyökölt az ablakba, nem láthatta 
őt s ahhoz, hogy az ablakai alatt elsétáljon, 
előbb egy háromnegyed órai utat kellett meg¬ 
tennie. 

Most is, a mikor a folyópartról hazafelé 
bandukolt, ezek a fájdalmas érzések zuhogtak 
a lelkében. De most el akarta nyomni őket, 
mert tudta, hogy a vacsoránál vendégek is 
lesznek és valaki észrevehetné kis szivem-k 
háborgását. Azért a hogy az'udvnnu ért. futni 
kezdett. Lihegve ért a kertajtóhoz. 

Paulin kisasszony éppen kiáltozni ki'/ddt 
utána. S a mikor látta őt rohanva jönni, 
összecsapta kövérkés kezeit, úgy, hogy a zsuzsuk 
megint összezörrentek a prazlettjén. 

- Hol volt? - - kérdezte ijedten. — Miért 
fut ? Bántotta talán valaki ? . . 

- Oh, nem — felelte Aladin, csak jól esett 
magáin kifutnom. Tudja, Paulin kisasszony, a 
Garamnál voltam. Nincs szebb, mint a viz. 
Hogy zúg! Milyen erős, hatalmas! Ha én 
olyan erős volnék 

Vacsorára a kertben terítettek. 
Az asztal körül hárman ültek : a szolgabiró 

vadászruhában, kis kerek tollas kalappal a 
fején, továbbá Kolofan úr, egy hórihorgas, 
vékony hangú ember, a ki nem tudni 
miért -- nagy gondolkodó hírében állott. Ta¬ 
lán a szótlanság* folytán tartották annak, 
vagy azért, mert sokszor látták a kertjében, 

vagy a szobájában déltől késő estig föl-alá 
járkálni. Ks ilyenkor egy nagy tarka kendő¬ 
vel volt ln-kötvo a két füle és nem látott, 
nem hallott semmit, csak a pipáját szíttá. 

A harmadik természetesen a nagybácsi volt, 
a ki u kéiiyt'lcui miatt valami könnyű vászon-
ruluilw volt öltözve. A papi gallérja hiányzott 
és így az álla alatt meglátszott az a hosszú, 
sötét és durva szörzet, a mely állítólag a gal¬ 
lér dörzsölései ellen védt<> a nyakát. 

llunnójuk között hangos beszélgetés folyt, 
a melyet Aladin megjelenése egy perczré meg¬ 
akasztott. De néhány szokásos, kitérő kérdés 
után tovább diskuráltak, még pedig tótul, a mi 
Aladint módfölött bosszantotta. Nemsokára 
azonban megjelent Pauliu kisasszony is zörgö 
prazlettjével s a vacsora is az asztalra került. 

Az est meleg volt s a kisasszony egy régi, 
kopott mintájú fecherrel védekezett ellene, a 
szolgabiró nagyokat fújt vacsora közben és 
észrevétlenül kigombolta a mellényét. Aladin 
szörnyen unatkozott és alig tudta a vacsora 
végét bevárni. 

A mikor fölkerült a szobájába, nagyot léleg¬ 
zett, mintha valami tehertől szabadult volna 
meg. Aztán sietve vetköződni kezdett. Az ágy¬ 
ban fekve, kellemes borzongás járta át a testét 
a selyempaplan érintésekor. Egy darabig még 
a falon lógó régi és egészen elsötétült szentkép 
alakjait keresgélte, de aztán eloltotta a lámpát 

Sokáig feküdt még ébren, messzire kalandozva 
a gondolataiban. Legtöbbször Irénre gondolt 
s vele szőtte össze fantáziája minden ugrását. 
Néha a kezét az ajkaihoz nyomta és erősen 
hitte, hogy Irén kezeit csókolgatja. 

A faluban a bakter mar éjfélt kiáltott s a 
vendégek után már rég becsukódott a kis kapu. 
Ö még mindig ébren volt. Irénre gondolt és 
sírni akart. De nem tudott. 

Nem tudott, mert boldog volt. 
Ezen az éjszakán elhatározta, hogy minden 

reggel bemegy Véghalomra és elsétál az Irén 
ablakai alatt. 
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A LEBONTÁSRA KERÜLŐ ZRÍNYI-ÉPÜLET A MUZEUM-KÖRÚT ÉS A KOSSUTH LAJOS-UTCZA SARKÁN. 

BONTJAK A ZRÍNYIT. 
A jurátusi világ egyik leghíresebb emlékét, 

a Zrinyi-i, mely csodás véletlenül száz éven 
át helyt állott az idő és a divat minden kísér¬ 
téseinek, a napokban le. fogják bontani. Az 
előkészületeket már meg is tették lerontásához s 
mivel a fundusa nagyszabású bérpalota számára 
kiváló alkalmasságul szolgál, helyébe a Múzeum-
kőrút és Kossuth Lajos utcza sarkán díszes 
épületet emelnek, mely egyszerre meg fogja 
szakítani azt a folytonosságot, mely a mostani 
épület révén a juratusok híres Zrinyi-jét a leg¬ 
érdekesebb pesti nevezetességek sorába emelte. 
Mert, hogy a Zrínyi létező institutum volt, s 
hogy a köztudatban volt legalább akkora neve¬ 
zetessége, mint bármelyik tudós társulatnak, 
arról nemcsak hagyományok, hanem jóval 
inkább a feljegyzések, novellák, színdarabok, 
versek és hírlapi czikkek szólanak. Horváth 
István naplójában a Hét választó és a Zrínyi 
juratusi zenebonái felől már a múlt század 
elején megtaláljuk a tudósítást, de ha vélet¬ 
lenül Horváth, Gaal György, Gaal József, 
Petőfi, Lisznyai és az egykori hírlapok semmit 
sem jelentettek volna, a régi Pest publikuma 
és a vidék ezek nélkül is tudta évtizedeken át, 
hogy a Zrínyi az a társaságos intézmény a 
fővárosban, a hol 1848-ig a juratus a kizáró¬ 
lagos úr. A bérlők és a tulajdonosok az ő 
tiszteletökre rendezkedtek be, s hogy a kávé¬ 
ház a Zrínyi nevet kapta és firmáján a szi¬ 
getvári hős díszruhás alakját ábrázolta, az is 
csaK azért volt, mert a juratus szerette, ha a 
történelem alakjait a német vendéglősök és 
kávésok intézményeik elnevezésével is meg¬ 
tisztelik. Ez egészen eredeti és pesti specziali-
tás volt s így kapták egyes kávéházak és ven¬ 
déglők a régi Pesten Zrínyi, Mátyás király, 
Szent István, Magyar király, Nádor, Korona, 
Hét választó vezér, Árpád stb. elnevezéseiket. 

Az első Zrínyi, mely a tizenkilenczedik szá¬ 
zad elején lépett üzembe, még egyemeletes 
épületnek a földszinti részét alkotta, s erről a 
Zrínyiről szól Gaal Józef Peleskei nótárius¬ 
ának és Szigligeti Szökött katona czimű nép¬ 
színművének ismert kávéházi jelenete. A múlt 
század harminczas évei végén, az 1838-iki árvíz 
után építették át 'a régi házat, de az első kávé¬ 
ház és korcsma, a melyik megnyílt benne, a 
Zrínyi volt, mely innen kezdve egészen a 
kilenczvenes évekig, a míg üzletek czéljaira 
teljesen át nem alakították, évtizedeken át ezt 
a nevet viselte és hírességét is a nevéhez 
fűződő hagyományokban találta. Napközben, 
mikor egészen csöndes és szolid élet folyt 
falai között, a régi Nemzeti Színház tagjai 
rendesen látogatták, ámde, a hogy leszállott 
az est, mintha ördögök féktelen serege lepte 
volna el a kávéházat, kezdődött benne a 
kártya, a muzsika, a zenebona, miért is a 

rendőrség érdeklődésének a legteljesebb éber¬ 
ségét sikerült kiérdemelnie. Még a szépiro¬ 
dalmi lapok is, mint a Honderű, Divatlap és 
Életképek, állandóan zúgtak rendetlen élete 
miatt, azonban sem a panaszok, sem a rend¬ 
őri intések nem bírtak szilajságán változtatni. 
Különben is az a hír volt elterjedve róla, 
hogy a rendőrség protekcziója alatt áll s ha 
kapta is koronként az intéseket, komolyabb 
megrendszabályozásban soha sem részesült. 
De panaszkodott ellene 1844-ben Petőfi is, a 
ki a vele egy telken levő épület egyik udvari 
szobájában lakván, a Zrínyi tűzfala miatt nem 
jutott majdnem semmi világossághoz. «A nap¬ 
hoz» czímíí versében adta, elő panaszát ezek¬ 
ben a sorokban: 

Elballag kelméd fölöttem, 
Minden istenadta nap, 
Kis szobám kelmédtől mégis, 
Egy sziporka fényt se kap. 

Szánjon meg tehát kegyelmed, 
Kedves Collega uram, 
8 mátul fogva sugarával, 
Ne bánjék oly fukaran. 

A versnek nem lett több foganatja ezután 
sem, mert ha a nap akart volna is segíteni, 
a Zrínyi tűzfala nem sokat törődött a panasz-
szál, úgy hogy Petőfi az épület hátuljában 
levő kis szobájában 1844 telén esti időben, 
gyertyavilágosság mellett volt kénytelen meg¬ 
írni János vitéz-ét, Helység kalapács-át és 
Czipruslombok Etelkához czímű dalcziklusát. 
Ám, a mennyire botránykő volt rendetlen 
magaviseletével a Zrínyi mindenkinek a sze¬ 
mében a negyvenes évekig, annál inkább ex-
piálta bűneit az 1848. márcziusi napok alatt. 
Sőt, a mikor a honvédség felállítása kezdő¬ 
dött,- a Zrínyiből egy nap alatt hatvanan csap¬ 
tak fel a honvédek közé. 

Az abszolutizmus alatt visszaesett azonban 
ismét a régi rósz hírébe s csak akkor kezdett 
némileg tűrhető reputáczióhoz Jutni, mikor a 
szomszédságában Kunst, az Óra czímű sör¬ 
csarnok egykori bérlője, Zrini/i-sörcsarnok czí-
men 1857-ben új üzletét megnyitotta. A Hölgy¬ 
futár közlése kiemeli, hogy a magyar irók és 
művészek arczképeit sehol nem lehet oly nagy 
mennyiségben látni, mint itt. Ez évben ala¬ 
kította át a kávéházat Kovács Ignácz s ismét 
alapfeljegyzésekből tudjuk, hogy a kávéház két 
végfalát két nagy történelmi kép díszítette. 
Az egyik Zrínyi kirohanását, a másik Zrínyi 
leányát ábrázolta. 1859-ben, mikor a magyar 
ruha felvétele divatba jött, a diákság több iz-
ben botrányokat rendezett a kávéházban s ki¬ 
dobálta mindazokat, a kik német ruhában je¬ 
lentek meg. Ekkor majdnem minden este a 
pesti iparosok és diákok összejöveteleket tar¬ 
tottak a kávéházban s egy ilyen alkalomból 
irta Lisznyai Kálmán «A pesti kávéházak nagy 

apja» czímű versét, melyet a rebellisek között 
nagy hatással felolvastak. Az ötvenes években 
egyik nevezetessége volt még a Zrinyi-háznak, 
hogy itt lakott, az első emeleten Hollóssy 
Kornélia és nagybátyja Gausz Márton egye¬ 
temi tanár s a híres művésznő szalonja a leg¬ 
vonzóbb helye volt az ötvenes évek írói éle¬ 
tének. Utoljára a kilenczvenes évek elején sze¬ 
repelt a Zrínyi a nyilvánosság előtt, llosz híre 
volt ekkor is, nem akart semmiképen megja¬ 
vulni, kártya, hölgyzenekar, fosztogatások vol-' 
tak napirenden benne, úgy hogy szépszerével 
kitették aztán a szűrét. Az épület Zrínyi vol¬ 
tát azóta a Kossuth Lajos utczai oldal máso¬ 
dik emeletén levő és alig észrevehelő, elmo¬ 
sódott festésű díszruhás Zrinyi-alak és a vil¬ 
lamos szakaszjegyek határát jelző Zrínyi el¬ 
nevezései tartották fenn. A .főváros kultur-his-
tóriájába azért belevéste a nevét s évtizedek 
nagyszabású kalandjai, melyek az ő falai kö¬ 
zött mentek végbe, bizonyítják, hogy ereznél 
maradandóbb emléket állított magának egy¬ 
kori szerepléseivel. Zuboly. 

LACRIMAE RERUM. 
Belénkszivódik s esöppenként eláraszt 
A dolgok lelke s ők adják az ízünk ; 
Ók az erősek, ősök, maradandók, 
S élhetetlen éló'sdi a mi szívünk. 

Híg levegőként lehelljük be olykor 
Az aranyat: s értetlen dölyfünk támad. 
Lecsukott szemünk fölszívja a kőszónt: 
S egyszer csak bennünk sötét, mély tűz lázad. 

A kit a föld száll meg: hű és nyugodt lesz, 
Bús és kevély, kit eláraszt a márvány, 
Álmokba vész, kiben az erdők járnak, 
S költő lesz, a kit átszítt a szivárvány. 

Oh mi, reszkető, ingó virágkelyhek ! 
A véráldozat s mámor isten-atyja 
Belénk szűri az örök dolgok könnyét 
S részeg kelyhünkből sorra kóstolgatja. 

Bodor Aladár. 

NAUSIKAA. 
Már szédültem, már-már elestem, 
De hála! velem volt az Isten. 

Szivembe száll szelíd alázat, 
Áldalak téged s áldom a házad. 

Áldom asszonyod, gyermeked, 
Adjanak örömet neked. 

Örömed legyen enyhe, tiszta, 
Én csak magamat veszem vissza. 

Istennek magam eladom, 
Csak téged áldjon meg nagyon. 

Légy vidám, boldog, százszor áldott 
Az élted csónakjából im kiszállok. 

Meg se billen a drága sajka . . . 
Evezz tovább, merészen rajta. 

Engem majd eltemet a tenger. . . 
Evezz tovább ! Sírok . . . Feledj el! 

Lányi Sarolta. 

NYÁRI DÉL A PUSZTÁN. 
Egy nagy, nagy égő rózsa most az ég; 
Lent eltűnődve porban ül a róna. 
A vén toronyból, mintha ének szólna ; 
A déli táj szent áhítatba lép. 

S a míg egy-két iszákos, bő torokba, 
Kancsót ürít a dús gyümölcsök méze, 
Hol sárga rétek állnak földig égve : 
Vízért kiált a méla nyáj kolompja. 

Mint ó-szimbólum : a kis lánczos kútnál, 
Egy asszony karcsú szilhuettje áll. 
Most bronzszin válla égi gyöngygyei ékes. 

S a hogy kaczagva önt a fényen át, 
A dombtetőn le, mely a térbe lát, 
Vihart Ígérve hajt a durva béres. 

Kassák Lajos. 

AZ UTOLSÓ MIKÁDÓ. 
VISSZAEMLÉKEZÉS JAPÁN ELHUNYT CSÁSZÁRJAIRA. 

IRTA GRÓF VAY PÉTER. 

Az utolsó Mikádo szállott sírba a japán 
császár elhunytával. Az alkotmány kihirdeté¬ 
sével az egykori korlátlan hatalmat nagyon 
megszorították. A felelős minisztérium kineve¬ 
zésével a kis szigetvilág uralkodója sokat ve¬ 
szített nimbuszából. Mert hiszen a nap leszár¬ 
mazottjának, Jimmu-Tenno-nak ivadéka, a 
Mikádo több volt kormányfőnél, egyidejűleg 
istenként tisztelte népe. 

Mindenekelőtt a nép szellemi életének ké¬ 
pezte fejét. Alakját misztikus homály fedte. 
Népe előtt láthatatlan maradt. Palotájának 
mélyéből sohase lépett a durva hétköznapi 
világba. A keleti népek régen tudták, hogy mi 
sem fokozza jobban a tekintélyt, mint a rej¬ 
télyes ismeretlenség. Khina császárai, vagy 
Tibet főlámája az elzárkózott magányokból 
sokkal mélyebb benyomást gyakorolnak nem¬ 
zetökre, mintha személyesen lépnének az elő¬ 
térbe. 

A császári legkegyesebb meghívó így annál 
nagyobb örömet okozott. Ezenkívül felette 
nagy művészi élvezetet kínált az alkalom a 
hires császári palotába léphetni, melynek kapui 
mindenkor zárvák. A rejtélyes otthon csak¬ 
nem hozzáféfhetlen. Köröskörül széles és mély 
vizes-sánczok zárják körül. Magát az ekópen 
alkotott szigetet kőfalak környezik. A sarkokon 
magas tornyok emelkednek. Az egyes hidak 
és kapuk előtt éjjel-nappal katonaság áll őr¬ 
séget. 

A várva-várt nap végre egy téli reggelen 
megérkezett. A fővárost nehéz fehér hólepel 
fedte. Szokatlanul hideg volt. Az apró faházak 
mintha még laposabbak lettek volna a teher 
alatt. Már kilencz órakor jött értem egy fogat, 
de az út eltartott csaknem egy rövid órán át. 
A távolságok a hajdani JeJrfo-ban nagyon 
nagyok, azonkívül a rósz utakon és nehéz j 
hóban a lovak alig tudtak czammogni. De 
kárpótolt bőven a tájkép. Japán talán soha¬ 
sem festőibb, mint épen hózivatarban. Tudták 
is ezt jól a hajdani mesterek. A hires Kuno-
iskola legszebb képei épen a téli jelenetek. 

Pár perczczel a kitűzött idő előtt érkezem, 
így van időm körülnézni. A palota, ha ugyan 
e név megilleti az épületet, hasonló a kiotói-
hoz. Terjedelmes, de csak földszintes épület. 
Tulajdonképen hasonlít egy alföldi kúriához, 
bővített kiadásban, így irta azt elő az ortho-
dox nemzeti műépítészet. A belső ellenkezőleg, 
legalább a fogadótermek európai berendezésűek. 
Erről jobb nem írni. Drága és f értelmes. Se¬ 
lyem és bársony függönyök, aranyozott székek, 
asztalok, de minden izlés és stílus nélkül, 
mert a milyen finom a japán izlés saját hazai 
tárgyakat illetőleg, épen annyira járatlan ide¬ 
gen területeken. 

A szolgálattevő kamarások egy nagy fogadó¬ 
terembe vezetnek. A berendezés még fénye¬ 
sebb, habár nem is Ízlésesebb. Szerencsére két 
pompás régi ellenzőt állítottak fel díszítésül. 
Mindkettő elsőrangú festmény és a Kano-
Tanjú ecsetjére vallanak. Azonkívül két fali 
kárpitot találok, szinte régi japán mű, és kül¬ 
földön e kézimunka csaknem ismeretlen, mert 
rendesen kizárólag a császári paloták számára 
készültek. 

Az ajtó nyílik és belép a főudvarmester, 
Scinomya báró. Jóllehet aranynyal hímzett 
fekete frakkot és gyíklesőt visel, kinézése tipi¬ 
kusan nippon. Modora is olyan csiszolt és 
udvarias, mint a daimiók idejében lehetett. 
Kitűnően beszél különben angolul és tanul¬ 
mányait Londonban végezte. Ö is egyike azok¬ 
nak, mint llo őrgróf vagy Okuma gróf, kik 
még a régi feudális, világtól teljesen elzárt, 
titokzatos Japánban születtek, és kik az át¬ 
alakítás művén személyesen olyan tevékeny 
részt vettek. 

A főszertartásmester jelenti, hogy ő felsége 
kéret és megadja a jelt az indulásra. A fogadó¬ 
teremből a magánlakosztályokig több folyosó¬ 
kon haladunk át. A mint közeledünk az ural¬ 
kodó szobáihoz, annál hidegebb le,sz. A császár 
nem tűri a gőzfűtést. Még mindig szenes ser¬ 

penyőket használ, főtt rizszsel él és a nemzeti 
kimonót hordja otthonában. A régi japán szo¬ 
kások között nőtt fel, az egykori nemzeti szel¬ 
lemben nevelődött, érthető, hogy azokhoz ra¬ 
gaszkodik. 

Végre egy fushimi vagy tolható faajtónál a 
kamarások megállanak, mint mondják, rang¬ 
juk nem .engedi, hogy tovább mehessenek. 
A szertartási formák, mint látom, nagyon 
szigorúak. Sokat átvettek a régi udvartartás 
szigorú intézményeiből. Még a diplomatákat 
illetőleg is sok a nehézség és csak a nagy¬ 
követeket és követeket fogadta a császár, de 
a többi tagokat nem. 

A főudvarmester egy nagy ellenzőt megke¬ 
rülve előre siet bejelenteni, aztán az ajtókat 
feltárják és ott látom a Mikádót teljes valójá¬ 
ban előttem. A helyiség olyan szűk, hogy alig 
van módomban a szokásos három meghajtás¬ 
sal közeledni. Barátságosan lép ő maga köze¬ 
lebb, messziről nyújtva elém kezét. Ezen alka¬ 
lommal tábornoki egyenruhát viselt. Sötétkék 
dolmány, vörös nadrág a franczia hadsereg 
mintája után készült, a mi nem a legelőnyö-

MUTSUHITO, AZ ELHÚNTT JAPÁN CSÁSZÁR. 

JOSIHITO, AZ ÚJ JAPÁN CSÁSZÁR. 

sebb viselet, tekintve, hogy a császár felső¬ 
teste aránytalanul nehézkes rövid lábaihoz, a 
mint az egyébként olyan sokszor fordul elő e 
népnél. Nagyon kegyes figyelem jeléül mellén 
a Szent István-rend csillaga ragyogott. 

Audiencziák minden csillag/át alatt nagyon 
hasonlók. A kérdések mindenfelé ugyanazok. 
Csak ezeken a megszokott formákon át van 
alkalmunk a gondolatokat olvashatni. A csá¬ 
szárt utazásaim látszottak felette érdekelni. 
Szibérián és Mandsurián át érkeztem volt Ja¬ 
pánba, mikor a vasút még nem volt készen. 
Természetes, hogy azon tájékok viszonyai fog¬ 
lalkoztatták a háború előestéjén. A levegő már 
tele volt puskaporszaggal, de a harcz kitörését 
senki se gondolta valószínűnek. Azt, hogy a 
hatalmas Oroszországot a kis Japán meggyőz¬ 
hesse, teljesen kizártnak látszott. 

Kétségkívül az őszinte érdeklődés sugárzott 
át egész társalgása folyamán. Mindenből az 
látszott, hogy a mennyire módjában van, ér¬ 
tesülni kivan a világ folyásáról. Ha már sze¬ 
mélyesen nem is szerezhet tapasztalatokat, 
legalább hallani óhajtja a mások benyomásait. 
És ki tudja, nem volt-e reá nézve bizonyos 
fokig előnyös a teljes elszigetelés, elzárt palo¬ 
tájában kevésbé érezhette mindazon hatalmas 
rázkódtatásokat, melyeken nemzete átalment 
uralkodásának hosszú évei alatt. 

Mutsuhito, midőn a világot megpillantotta, 
a felkelő nap szigete mély százados álmát 
aludta volt. Az országot a feudális Daimiók 
uralták. A kormányzat hatalma pedig a Sogun 
kezében volt összpontosulva. A Sogunok vol¬ 
tak az ország valódi uralkodói, míg a Mikádo 
teljesen elzárva kiotói palotájában, tétlenségre 
volt utalva és a legszigorúbb elszigeteltség kö-
zepett töltötte napjait. 

A tizenkilenczedik század második felében 
bekövetkezett átalakulások váratlanul rázhat¬ 
ták fel ábrándjaiból a kiotói udvart. Belháború 
és lázadások egymást követték, míg végre a 
Sói/unok hatalma teljesen megszűnt és a Mi¬ 
kádót léptette a forradalmi párt az országnak 
ténylegesen élére. A kiotói magányt Jeddo pa¬ 
lotájával kellett felcserélnie, minisztereket ki¬ 
nevezni, hadsereget szervezni, külföldi köve¬ 
tekkel tárgyalni. Az óriási munka eredményét 
ismerjük, pár év alatt Dai-Nippon nagyhata¬ 
lommá erősödött. 

Hogy mindebből a munkából mennyi sze¬ 
mélyes része jutott a császárnak, megmondani 
nehéz lenne, de bizonyos fokig mellékes is. 
Ha teljesen semleges magatartást tanúsított az 
egész nemzeti erjedés alatt, az volt mindent 
esetre a legbölcsebb eljárás és Mutsuhito leg¬ 
nagyobb érdeme, hogy a nehéz napok alat-
sohasem támasztott még több bonyodalmat és 
türelemmel várta be az új kialakulásokat. Ha 
trónját biztosíthatta a régi feudális Japán meg¬ 
szűntével az új liberális viszonyok közepett 
is, elsősorban nyugodt ítélőtehetségének és 
békés természetének kell betudnunk. 

Utoljára a hires cseresznyevirág-ünnepen 
láttam a Mikádót. Együtt volt azon alkalom¬ 
mal az ország szine-java. Megjelentek a hősök, 
mint Oíjcima marsa] és Togo admirális. A hi¬ 
res államférfiak, mint Sayonji, Katsura, Sui-
matsu; még a nagy veterán, Okuma báró se 
hiányzott, így együtt láthattam a nemzet szinét-
javát a császári család köré csoportosulva. 
A díszlet még a hajdani vala. A Hama ker¬ 
tek virágzó cseresznyelombjai alatt folyt le a 
ritka ünnepély. 

A színhely a régi volt, a százados liget vál¬ 
tozatlanul őrizte meg hajdani jellegét, de a tár¬ 
saság maga levetvén az egykori hagyományokat, 
a prózai jelen fekete mundurját öltötte magára. 
A szalonkabáttal új viszonyok léptek a régiek 
helyére, és a mint ottan láttam az egykori 
Mikádót, a kiotói tündéries udvar egykori bál-
ványát mai miniszterei, tábornokai és a 
mozgalmas közélet többi nevezetességei köze¬ 
pett - - értem, hogy nagy lehet csodálkozása 
a világ és elsősorban saját népének átválto¬ 
zása felett. 
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A SZOURAKHANI PARSZ TEMPLOM. 

Báró Luzinszky Zsigmond rajzai. 
GAEHSZAB ASSAD ZEOTEK, A SZOÜKAKHANI 

PARsZ TEMPLOM FŐPAPJA. 

, Több izben huzamosabb ideig tartózkodtam 
az ázsiai Kaukázusban és Perzsiában, hol al¬ 
kalmam volt a Parszok, új perzsául Gebrek 
(kiket tévesen tüzimádóknak is neveznek) szár¬ 
mazását és szokásait tanulmányozni. Ezen, 
hajdanában oly hatalmas, misztikus néptörzs¬ 
ről oly keveset Írtak, hogy közelebbi ismer¬ 
tetésük bizonyára érdekelni fogja a közön¬ 
séget. 

Perzsiában, ős hazájukban és a Baku köze¬ 
lében fekvő Szourakhaniban élnek közülük 
mintegy 10,000-ren. Részint földműveléssel; 
részint kereskedelemmel foglalkozva, tartják 
fenn magukat és szorgalmuk, takarékosságuk 
s józan életük által, nemcsak anyagi jólétet, 
de befolyásos társadalmi pozicziót is biztosítot¬ 
tak maguknak. 

Több izben kerestem fel Szourakhaniban fő¬ 
papjukat GíEzhab Ássad zeotert, ki igen szel¬ 
lemes művelt ember s a perzsa és pehlei nyel¬ 
veken kivül, francziául és oroszul is tökélete¬ 
sen beszél. 0 volt oly szives engemet a Pár-
szik eredetéről, szokásairól és vallásáról fel¬ 
világosítani. 

Vallásuk igen régi eredetű, egyes kutatók 
szerint 800, mások szerint azonban 2000 év¬ 
vel Kr. e. alapította prófétájuk Zoroaster. 

Zoroaster vagy Zaratrustra maga egy monda¬ 
szerű alak. Állítólag Raghában a Kaspitenger 
partján született, s születése után azonnal 
mosolygott és beszélt. A diwek (gonosz szelle¬ 
mek) három izben is elrabolták. Először a 
tengerbe, másodszor egy farkas-verembe, har¬ 
madszor a tűzbe dobták, de csodálatos módon 
mind e helyekről sértetlenül és megerősödve 
tért vissza kesergő szüleihez. Egész életén ke¬ 
resztül harcában állott a diwekkel, de mindig 
győzedelmeskedett felettük. 

Tiz éves korában már oly sanyargatásoknak 
vetette magát alá, hogy Ormuzd (a jó Isten) 
több izben megnyilatkozott előtte. Ezen meg¬ 
nyilatkozások hatása alatt irta a «Zend Aves-
tát», melyben a parszik vallásának dogmái, 
hymnuszai és törvényei foglaltattak. 25 évig 
tartott, míg ezen 12,000 tehén bőrére írott mű¬ 
vével elkészült. 

Zoroaster maga is királyi vérből származott 
s a perzsa király udvarába kerülvén, vallása 
tanait először ottan kezjfcatte terjeszteni. Kez¬ 
detben kételkedtek benne, de miután a király 
legkedvesebb elhnlt feleségét feltámasztotta ha¬ 
lottaiból és különben is több csodát művelt, 
számos követőre talált s vallása Iránban és 
egész Perzsiában gyorsan elterjedt. 

A Parszik jó istene Omruzd, Arimannal, a 
gonoszság megtestesülésével állandóan harcz-
ban áll - - az előbbinek segítő szellemei, a jó 
gondolat Wohu Mane, a jó szó Ascha Wae-
nista, és a jó tett Spenta Armacti, a parszik 
szentháromsága, Arimannak pedig a diwek 
(ördögök). 

Ezen küzdelmekből Omruzd fog győztesen 
kikerülni, s J 2.000 esztendő múlva megsem-
mftítve a mostanit, egy irf halhatatlan vilá¬ 
got fog tereniteni s ebben a Zoroaster nem¬ 
zetségből születendő Jaosüán megváltó fog 
neki segédkezni. 

A Parsziknál főerény a földmívelés és a 
sok gyermek, legnagyobb bűn a hazugság 
és a lopás. Nagy tiszteletben tartják a házi¬ 
állatokat, különösen a tehenet, nem való azon¬ 
ban, hogy a tüzet imádják, ők a tűzben és a 
napban Omruzd jelképét tisztelik s ezért ná-
lok a tüzet eloltani és gyertyát elfujni tilos. 
Napfölkeltekor és napnyugtakor mindannyian 
a szabadba rohannak és síppal, dobbal, kür¬ 
tökkel és énekkel pokoli zajt csapva, üdvözlik, 
illetve búcsúztatják a napot. A parszok egy¬ 
szerűségben élnek, azon esetben azonban, ha 
házasságuk magtalan, a férj felesége beleegye¬ 
zésével még egy feleséget vehet, köteles azon¬ 
ban az elsőt is megtartani. 

Házassági czeremóniájuk kétféle. Ha a férfi 
egy shohzant (szüzet) vesz el, akkor nagy la¬ 
kodalmat és dáridót csapnak, ha azonban egy 
özvegyet (tschagerzant), az egybekelés egészen 
csendben történik. Újszülött gyermeküket az 
anyák két hetes korukban viszik papjukhoz, 
a ki azt ghozellel (tehén vizelettel) leönti, 
előbb azonban szájukat gyapottal betömi. Ezen 
említett különös mosdóviz a vallási czere-
móniáknál fontos szerepet játszik, az igazhitű 
parszi naponkint háromszor tartozik azzal 
mosakodni, azonkívül tizenkétszer mossa le 
egész testét tiszta vízzel. Halottaikat nem te¬ 
metik el, de a templomaik közelében épült la¬ 
pos tetejű dakuna (torony) tetejére teszik ki, 
hol a ragadozó madarak, mihamar lerágják 
csontjaikról a húst, a huÚák maradékát pedig 
a nap és az idő porlasztják el. Templomaik 
egyszerű, négyszögletes kőépületek, s minden¬ 
kor az Ázsiában sűrűén előforduló naphta vagy 
földgáz források közvetlen közelébe építvék, 
minden szögletén egy kéményszerű tornyocs-
kával, melyben az örök tűz ég. Egy templom¬ 
nak mindig két papja van, a Zootár (főpap) ki 
az összes egyházi funkcziókat végzi s ünnepek 
alkalmával a szent «hooma» növény sárga le-

veiéiből álló, valamint a háziállatokból vett 
véráldozatokat mutatja be és a Rathwischtar 
(segédlelkész) ki az örök tüzekre felügyel. Ez 
nem valami könnyű feladat, mert a tüzeket 
folyton táplálni kell, nehogy valamelyik ki¬ 
aludjék, miáltal a néphit szerint a Parszokra 
egy nagy veszedelem hárulna. Ez tehát nem 
is történt emberemlékezet óta egyetlen egy¬ 
szer sem. 

A mint már említettem, a Tarszok Perzsiá-
nak leghatalmasabb nemzete voltak. De midőn 
a VII. században Kr. u. a mohamedánizmus 
egész keleten elterjedt s az intoleráns muzul¬ 
mánok a más felekezetüek legnagyobb részét 
kegyetlenül lemészárolták, a megmaradt Par¬ 
szok Indiába menekültek s Bombay környé¬ 
kén telepedtek le, a hol egy új hazát talál¬ 
tak, háboritlanul követhették vallásukat s je¬ 
lenleg is mintegy 100,000-ren élnek. Bár ere¬ 
detileg földművelő nép voltak, lassanként meg¬ 
változtatták foglalkozásukat s mostan legna¬ 
gyobb részük kereskedő. Szorgalmuk és be¬ 
csületességük s különösen kereskedelmi érzé¬ 
kük által meggazdagodtak s India társadalmá¬ 
ban előkelő polczot foglalnak el. Gyermekeiket 
nagyrészt Európában neveltetik s már is sok 
orvos, ügyvéd és mérnök van közöttük, sőt a 
leányok között is sűrűn található orvos és 
tanárnő. 

Ujabban két felekezetre oszlottak, egy ré¬ 
szük nagyobbára Perzsia Gutserát tartomány¬ 
ban, konzervatív maradt, míg a Baku melletti 
Szourokhani körül lakó és a Bombayban le¬ 
telepedett Parszok reformáltak s az egészségre 
is ártalmas czeremóniákat, mint a ghozelt 
(tehénvizelettel való mozsdást) és halottaik 
hullájának kitevését már nem tartják s kü¬ 
lönösen Indiában halottaikat elhamvasztják. 
A Kaspi-tenger környékén élő Parszoknál, a 
férfiak igen szőrösek, feltűnő nagy orruk van 
s épen nem mondhatók szépeknek, asszonyaik 
azonban, kik leplezetlen arczczal járnak, igen 
csinosak. Az Indiában letelepedett Parszok 
sokkal szebbek, asszonyaik között igazi szép¬ 
ségeket is találni s férfiaik legnagyobb része 
európai modorú, elegáns megjelenésű úri em¬ 
ber benyomását teszi. A parsz nyelv a pehlei 
nyelvnek semita és perzsa szavakkal kevert 
átírása, az ó-kori pehle nyelvet, azonban melyen 
Zoroaster a Zend Avestát irta, már pap¬ 
jaik sem beszélik, s alig van közöttük néhány 
tudós, a ki érti s foglalkozik vele. 

Báró Luzinszky Zsigmond. 
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A CSATA. ( 
Regény. — Irta Claude Fairére. 

A legnagyobb közülük teljes hangon énekelte 
a régi népies refraint : 

Szuzrué, Szuzmé dollo illa ? 
Szenghé járna é szaké nomini. 
No mű csa van, no mű ftatsz . . , 

(Kis madár, kis madár, hova mégy ? 
Szenghé hegyére, szakét inni. iszom 
Egy csészével, iszom kettővel.) 

- Az apáik és a bátyjaik talán ép ma csa¬ 
táznak Rozdesztvenszki vagy Linievies ellen -
gondolta Felze. — De mikor a japánok csatáz¬ 
nak, a japán nők akkor is tudnak énekelni . . . 
így tett Szidzuka a hősnő is, mikor .Tositsz'né 
a száműzött, a veszedelmes sivatagban bolyon¬ 
gott a violaszinű hegyeken, a hova csak a vad¬ 
disznók tudnak felmászni. 

0-Szetszu szán, mikor visszatért, újra letér¬ 
delt a küszöbön. 

- A tiszteletreméltó utazó kurumája kész. 
- Hát akkor isten veled ! — mondta Felze. 

A térdelő kis test fölé hajolt, fölemelte és 
csaknem gyöngéden rányomta ajkát a friss 
ajkára. 

A leány felbátorodva kérdezte : 
- Hova megy? 

Felze kísérletet' akart tenni. 
- A háborúba. 
- Hé ! . . . A háborúba ! 

A szelíd fekete szem felcsillant. 
- A háborúba az oroszok ellen? 
- Igen. 

A muzmé csaknem büszkén fölegyenesedett. 
Felze ráfigyelve hirtelen megkérdezte : 

- Eljönnél velem? 
A felelet úgy jött ki száján, mint a golyó a 

puskából : 
- Igen . . . mennék . . . szeretnék meghalni 

és hétszer újra születni, hogy hétszer odaad¬ 
hassam az életemet a birodalomért. 

Az admirális-hajó harangja kétszer kettőt 
kongott, a mi a tengerészek egyetemes konven-
cziója szerint tíz órát jelent. Az összes hajókon, 
a sor elejétől végéig hasonló harangok csen¬ 
gettek és felelgettek egymásnak. A hajóraj -
egy helyettea tengernagy és egy ellentenger-
nagy, két divízió, hat pánczélos, nyugat felé 
haladt csekély sebességgel. Az ég borús volt, a 
szél hideg, a tenger hullámzó és a láthatár 
ködbe merült el. A kormányos-födélzeten át 
odatetszett Csu-sima szigetének szürke tömege. 

Egy hatalmas hullám megtörött a szélben és 
porrá vált vize egész a Nikkő hátsó strandjáig 
röpült. 

Joriszaka marquis, kinek arczába csapott a 
víz, megállt, hogy megtörülje szemét, aztán 
folytatta hallgatag sétáját. 

A háromszög alakú strand széles és hosszú 
volt, korlát nélkül, előre kissé hajlott, mint 
egy erőd glacis-ja. A nagy hátsó torony plat¬ 
formja és talapzata volt. A két iker-ágyú, a 
kettős ovális lövörésen vízszintesen nyújtotta 
ki óriási csövét, mint két lefektetett trajáni 
oszlop. 

Elhaladva az egyik ágyú alatt, Joriszaka 
marquis fölemelte kezét, hogy megsimogassa a 
zengő erezet, mely észrevehetetlenül reszketett, 
mint egy bronz gong, a melyet ujjal megütnek. 

Ebben a pillanatban valaki megérintette 
.Toriszaka marquis vállát, mint a hogy Joriszaka 
marquis megérintette az ágyú aczélját. 

- 0-Szadno szán, nos? Mi újság? • 
0-Szadao szán megfordult és katonásan kö¬ 

szönt angol módra. 
- Hé! ön az, Kiini ? Hogy van ? 

Herbert Fergan parancsnok britt egyenruhá¬ 
jában volt és oxfordi pipát szítt. Csak épen 
rojtos sapkáját cserélte fel egy kis kalappal, a 
milyet rósz időben a világ minden tengerésze 
visel. 

- Jól vagyok — mondta. — Látni valamit 
odalenn? 

Kinyújtott karja a déli horizont felé muta¬ 
tott. Joriszaka marqu;s tagadó mozdulatot tett. 

• Nagyon messze. Még délre vannak Ma-
meszekitől, több mint hatvan mérföldnyire . . . 

De jönnek'. . . Konczentráljuh a hadsereget. 
Kamimura itt van, Úriú is. 

Délnyugat felé mutatott. 
— Délre minden kész lesz. Aztán lesz még 

egy órai várakozási időnk. 
— Érintkezésbe tudtak jutni az éjjel? 

- Igen, felfogtuk drót nélküli távirataikat. 
Aztán öt órakor látta őket a Sinano-Maru. 
A 203-ik vonalon voltak, Szaszebóval pár¬ 
huzamosan, nyolczvan mérföldnyire kelet felé. 
A vezérhajójuk a tengerszorosban volt. Igen, 
jönnek. Hallgasson csak, Kalaoka hajóraja már 
bizton ágyúzza őket. Ide azonban nem hallat¬ 
szik semmi . . . Különben is a czirkálók ágyú¬ 
zása nem jelent semmit. 

Újra megsimogatta a fölötte emelkedő óriási 
ágyút. 

- 305-ös ágyú, pánczelosra való agyú. 
- Ez már többet jelent, úgy-e, - mondta 

Fergan. 
- Meghiszem azt! 

Joriszaka marquis nagyon nyugodt hangon 
beszólt. Még ideges se volt, mint a hogy a leg-
bátrabb keletiek is szoktak lenni a csatát meg¬ 
előző órában. 

- Nos, — mondta Fergan - - azt hiszem, 
minden jól fog menni. Az első pillanat kemény 
lesz. Az oroszok bátor emberek. De önök sok¬ 
kal többet érnek, különösen most. Hizelgés 
nélkül mondom, jelentékeny haladást tettek az 
utóbbi hetekben. 

- Önöknek köszönhetjük, - - mondta Jori¬ 
szaka. 

A kétségtelen hála tekintetével nézett Fer-
ganra, a ki könnyedén elpirult. 

- Nem, mondhatom, nem! Ön nagyon túloz. 
Az igazság az, hogy az erőfeszítésük igazán 
fényes volt. Bele tudták vinni játékukba az ösz-
szes ütőkártyákat és biztosan megnyerik a 
játszmát. Szép játszma : ez a győzelem eldönti 
az egész háborút. Ha Rozdesztvenszki itt el¬ 
veszt e<;y egyetlen ütést, holnap Linievies volát 
lesz Mandzsúriában. 

- Hé ! Kívánom, hogy igy is legyen... 
Mind a ketten odább mentek néhány lépést; 

szétvetették a lábukat és meggörbítették a tér¬ 
düket, hogy ellent tudjanak állni a hajó ingá-
sának. A pánczélosok tovább haladtak kelet 
felé. Csu-sima most hosszában feküdt mögöttük 
nyolcz kilencz mértföldnyire. Alig látszott egyéb¬ 
nek, mint egy vasszürke ködnek, mely alig volt 
észrevehető az olomszürke felhők között. 

- Ez nemhasonlít a trafalgari napfényhez — 
jegyezte meg Joriszaka marquis mosolyogva. 

- Nem — felelt Fergan. - - D e Trafalgar-
nál a nap elbújt, a míg a csata eldöntetlen 
volt és este vihar volt. 

A magas kémények időközönkint sűrű fekete 
füstgomolyokat bocsátottak ki, melyeket a szél 
azonnal örvénybe csavart. A tengev hosszú 
szürke foltokban tükrözte vissza a füstöt. 

A parancsnok egész a toronyig hátrált és 
háttal nekitámaszkodott: 

- Maga ebben a köpönyegben lesz nem¬ 
sokára, 0-Szadao szán ? — mondta. - - Ez a 
maga helye, ugy-e ? 

- Igen. Én vagyok ennek a toronynak a 
parancsnoka. 

- Meg fogom benne látogatni, ha megengedi. 
- Nagyon meg leszek tisztelve. Számítok önre. 

Ah, ott van Kamimura... 
Odamutatott a horizonton, a hol kémények 

tűntek fel, alig észrevehetően, a tengerből, ket¬ 
tesével, hármasával. Egy pillanattal később 
látni lehetett az árboczokat és a hajótesteket. 
A két hajóraj egymás felé haladva délnek haj¬ 
lította útját, hogy azonnal megalakíthassák a 
csatára való taktikai formácziójukat. 

- Mi az élen maradunk, ha jól tudom? -
kérdezte Fergan. 

- Igen. Olvasta az előzetes rendeletet ? 
Egyetlen vonal, a pánczélosok elül, a pánczé-
los-czirkálók hátul. Mind a tizenkét hajó egy¬ 
szerre kezdi. És, legyen nyugodt, ma nem fog¬ 
juk megismételni augusztus 10-ikét... 

Lesütötte a szemét és a mosolya különös, 
éles lett, valami büszke keserűséggel a szája 
szögletében. Lassan mondta tovább. 

- Nem leszünk félénkek... Közelről fogunk 
verekedni, olyan közelről, a hogy kell . . . Tud¬ 
juk a leczkét. 

Hirtelen fölemelte a tekintetét és Ferganra 
függesztette. 

- Most már tudjuk, hogy a ki a tengrren 

fiyő/ni akar, annak óvatosan és módszeresen 
kell előliészülni, aztán dühvei, veszettül bele-
rohanni. . . így tett Eodney, Nelson és a fran-
czia Suffren. így fogunk tenni mi i s . . . 

Herbert Fergan elfordult. Nem felelt. Úgy 
tett, mintha feszült figyelemmel nézné a pán¬ 
czélos czirkálókat, melyek most jutottak a vo¬ 
nalba. Egy percznyi csönd állott be. 

- Ugy-e megbocsát? — kérdezte hirtelenül 
Joriszaka marquis. - - Barátunk, Hirata. gróf 
integet nekem. Valami kis technikai ügyről 
van szó. 

Herbert Fergan ugyanabban a pillanatban 
felhagyott az ev.oluczió figyelésével, l olott ez 
még nem volt befejezve. 

- De kérem.,. menjen... A viszontlátásra 
0-Szadao szán. . . Nekem úgyis másfelé kell 
mennem. Nincs épen dejeuner ideje? Lehet, 
hogy későn fogunk ebédelni. 

Kimutatta minden flegmáját és még egy 
tréfával is fűszerezte : 

- Ki tudja, talán oly későn, a hogy még 
sohasem ebédeltünk. 

XXVI. 

- E szerint a tornyok villamos erővel fog¬ 
nak működni? 

- Igen, a mig a motorok forgatni tudják. 
Sérülés esetén a viznyomáshoz folyamodunk. 
A végső esetben a kézi eszköz. Ez a rendelet. 

- Tehát engedelmeskedni fogunk, becsü¬ 
li ttel. 

Hirata Takamori gróf, miután a katonai fe¬ 
gyelem szerint szalutált, összefogott ujjait a 
sapkája ellenzőjéhez emelve, utána a dajmiók 
és szamaraik módja szerint is köszönt: testét 
derékszögben meghajtotta és kezét rátette a 
térdére. 

- Most pedig tűrje el, hogy visszavonuljak. 
El akart menni. Joriszaka marquis visszatar¬ 

totta. 
- 0-Takamori szán, nagyon sürgős dolga 

van? Még dél sincs. Kedvére volna, ha beszél¬ 
getnénk egy kissé? 

Hirata gróf kinyitott egy legyezőt, melyet a 
kezében tartott. 

- 0-Szadao szán, nagyon megtisztel engem. 
Igazán, nem mertem visszaélni becses perczei-
vel s ez volt az oka diszkrécziómnak. Az ön 
leereszkedése nagyon hizeleg nekem. Mondja 
meg tehát, mit gondol erről a finom esőről, a 
mely olyan mint a köd. Nem gondolja, -hogy 
alkalmatlan lesz a csatatéren? 

Joriszaka marquis szórakozottan nézte a hul¬ 
lámzó ködös tengert. 

- Lehet, — mormogta. 
Aztán hirtelen szembenézve társával: 
— 0-Takomari szán, bocsássa meg udvariat¬ 

lanságomat, szeretnék önhöz egy kérdést in¬ 
tézni. 

- Kegyeskedjék — mondta Hirata, 
Becsukta legyezőjét és előre hajtotta fejét, 

mintegy hogy jobban halljon. Joriszaka marquis 
nagyon lassan szólt, komoly és határozott 
hangon: 

- Engedje meg, hogy legelőbb is felidézzem 
néhány közös emlékünket. Családjaink, bár 
gyakran ellenségeskedtek egymással az elmúlt 
századokban, még gyakrabban barczoltuk egy¬ 
más oldalán, sok polgári és külső háborúban. 
Legutóbb, tudniillik a nagy változás korában, 
az apáink együtt fogtak fegyvert, hogy vissza¬ 
állítsák a császári hatalmat régi fényében. És 
bár kissé később, Kumamoto idejében ez a 
harczi bajtársság megszakadt, az e dicső alka¬ 
lomkor omlott vér nem akadályozott meg min¬ 
ket, önt és engem abban, hogy barátságban 
egyesüljünk, tizenkét évvel később, mikor 
ugyanazon a napon beléptünk a császár szol¬ 
gálatába. 

- A kiontott vér, 0-Szadao szán. hacsak nem 
követel bosszút, mindig csak ó'sszeforrasztotta 
két család egyesülését, ha mind a kettő hű 
megtartója volt a Busidónak. 

- Bizonyára így van. 0-Takamori szán. mi 
úgy voltunk, mint ugyanannak a kéznek a két 
újjá. De nekem úgy tetszik, nem vagyunk a 
régiek többé. Csalódom-e? Könyöigök önnek, 
hogy mondja meg nekem erről a véleményét' 
őszintén, udvariaskodás nélkül. 

Hirsta gróf fölemelte fejét. 
- Nem téved, — mondta egyszerűen. 
- Őszintesége becses előttem — felelt Juri--

szaka marquis higgadtan. - - Bocsássa meg 
tehát, ha hasonló őszinteséggel válaszolok. 
Ámbár ön minden körülmények között ezer¬ 
féle megtisztelósben részesített, melyekre mél¬ 
tatlan vagyok, ámbár senkisem gyaníthatta 
volna az ön szavai és magatartása után barát¬ 
ságunknak ezt az elhidegülését. lehetetlen rám 
nézve elviselni még az ilyen titkolt megalázást 
is. Elhatároztam tehát, hogy ma végzek vele 
és tisztelettel kérem önt, magyarázza meg ne¬ 
kem, mivel vesztettem el a becsülésót. Ez az 
én kérdésem. 

Szilárdan néztek egymás arczába, mindketten 
mozdulatlanul és egyedül állva esőtől és ten¬ 
gervíztől csörgő hátsó strandon. Fejük fölött 
a torony két ágyúja meresztette ki két óriási 
csövét. Köröskörüí a tenger, melyet hevesen 
korbácsolt a szél, nyögött és hörgött, görgetve 
hullámait. 

Hiraía gróf még lassabban szólt, mint az 
előbb Joriszaka marquis. 

— 0-Szadao szán, ön az imént oly emléke¬ 
ket idézett föl, melyek nekünk közösek. Nyu¬ 
godt lehet, hogy ezek az emlékek nem mosód¬ 
tak el emlékezetemben. Megengedi, hogy most 
más emlékeket idézzek fel, melyek talán el¬ 
mosódtak az ön emlékezetében. Ön beszélt a 
Nagy Változásról. Tény, hogy e dicső korszak¬ 
ban az ön törzse és az én törzsem együtt rán¬ 
tottak kardot a Mikádóért a Sogun ellen. De 
elfelejtette-e ennek a harcznak az első okát? 
Nem a dinasztikus hűségről volt szó. Soha 
semmiféle Sogun nem bitorolta az isteni csá¬ 
szároknak, a Nap-istennő fiainak lényeges elő¬ 
jogait. És kétszáz éven át a Fudzsivara vagy 
Tájra vagy Minamoto vagy Hodzsó vagy Asikaga 
vagy Takuvaga herczegek baj nélkül tették erő¬ 
teljes akaratukat a Mikádók gyönge akarata 
helyébe. Mi változott meg tehát, hogy egy¬ 
szerre annyi nemes ember le akart rombolni 
egy kétszázados szervezetet? 0-Szadao szán, 
ez történt: öt évvel azelőtt Európából jött fekete 
hajók bombázták Kagosimát és a Sogun, a he¬ 
lyett, hogy harczolt volna ellenük, szégyenletes 
békét írt alá. Ez volt az igazi ok. Japán, miután 
lenyelte a sértést és nem ivott rá bosszút, 
egyetlen ugrással fölemelkedett a Sogun ellen, 
a tizezerszer ismételt kiáltással: «Halál az ide¬ 
genekre !» így kiáltottak az őseink, 0-Szadao 
szán; így kiáltottak az összes harczme/őkön, 
a mig a Mikádó vissza nem állíttatott eredeti 
hatalmába, így kiáltottak az én őseim is, így 
kiáltottak a Kumamoto véres napján is, mikor 
fölháborodva az új hatalom ellen, a mely lát¬ 
szólag ép oly ingatag volt, mint a régi s ezzel 
vonultak Szaigo vezérlete alatt, a ki azt Ígérte 
nekik, hogy a közös szégyent lemossa vagy a 
diadallal, vagy a halállal, így kiáltok én is ma. 
Mert én e halottaknak törvényes örököse vagyok. 
Az ő halotti táblácskáik mindig itt vannak 
övemben. Harmincz év óta, mióta élek, várom 
az órát, hogy megadjam ezeknek a táblácskák¬ 
nak, a mi megilleti őket: a véráldozatot. És 
ime, ez az óra most ü t . . . 0-Szadao szán, bo¬ 
csássa meg nekem ezt a hosszú beszédet. De 
nem kételkedem benne, hogy önnek teljes elég¬ 
tételt adott Ön bizonyára nem vesztette el 
becsülésemet. És különben, mi fontossága van 
önre nézve egy nagyon kicsi, értelem nélkül 
való dajmio véleményének? De megnyitottam 
ön előtt szivemet és ön úgy olvashatott benne, 
mint egy gondosan és vastag betűkkel nyom¬ 
tatott könyvben: gyűlölöm az idegent gyűlö¬ 
letem minden erejével. Ön ellenben, a ki egy¬ 
kor ép úgy gyűlölte, most szereti. Nem vette-e 
fel lassankint a szokásait, az Ízlését, az esz¬ 
méit, még a nyelvét is, a melyen mindig beszél 
azzal az angol kémmel, a ki állítólag a mi 
szövetségesünk ? Távol legyen tőlem az a fen-
héjázás, hogy elitéljem önt. Minden, a mit ön 
tesz, jól van téve. De ellenkező érzéseink egy 
szakadékot tárnak fel köztünk, olyan szakadé¬ 
kot, a melyet semmi sem tud betömni. 

Hirata gróf elhallgatott. Joriszaka marquis 
nem felelt azonnal. Szeme rezdülése nélkül 
hallgatta végig, a tekintetét se fordította félre. 
A végin néhány pillanatig komolyan hallgatott, 
aztán egy hirtelen mozdulattal befoglalta az 
egész déli horizont, mely el volt merülve a 
ködbe és a füstbe és bátor hangon kérdezte: 

- 0-Takamori szán, nem lát valamit oda¬ 
lenn? Delet jeleztek, ha nem csalódom... Igen. 
Ez esetben azok a függőleges felhők ott való¬ 
színűleg az orosz kémények füstje... íme, itt 

BÁRÓ GROMON DEZSŐ, A KÖZMUNKATANÁCS ELHUNYT 
ALELNÖKE. 

jön az idegen, 0-Takamori szán, a kit ön olyan 
nagyon gyűlölni vél. 

Mosolygott és félig lehunyt pillái elfödték 
szemét, úgy, hogy az két ferde, kicsi, fekete 
vonalnak látszott. 

. . . Az idegen, a kit ön oly erősen gyűlöl... 
Ez alkalommal, 0-Takamori szán... ön tudja 
a titkos rendeletet... A taktika sajátságosán mó¬ 
dosult, nem gondolja? Kivált, a mi a tüzérsé¬ 
get illeti 

— Igen. . . 
- Igen, sajátságosán módosult. Nem szórjuk 

el többé a lövést, mint azelőtt... A tűz kon-
czentráiva lesz az ellenséges oszlopok élére. 
Azután meg, hogy ellensúlyozzuk az érintkezés 
eshetőségeit, gondoskodtak az összes osztályok 
számára nagyon tág körű autonómiáról. A kí¬ 
sérlet nagyon merész. Talán nem mertük volna 
megkoczkáztatni, ha európai-angol-forrásból 
való értesülések nem biztosították volna az 
admirálist a több mint valószínű sikerről, a 
biztos sikerről, melyet merészségünk szerez 
meg nekünk. És ezeket az értesüléseket, 0-Ta-
kamorj szán, tudja-e, ki szerezte meg? Ki sze¬ 
rezte ineg vagy ki lopta el, erőszakkal vagy 
csellel, elszántan, türelmesen, kinosan? Én, 
0-Takamori szán. Lehet, hogy ön úgy gyűlöli 
az idegent, a hogy mondja. Lehet, hogy én úgy 
szeretem, a hogy ön hiszi. De lehet az is, hogy 
olyan ellenség, mint ön, kevésbbé végzetes le¬ 
het neki, mint az olyan barát, mint én. 

Hirata gróf összevonta szemöldökét. 
— 0-Szadao ezan, — mondta — az én os¬ 

tobaságom oly nagy, hogy ön nem foghatta fel 
szavaimnak pontos értelmét. Ön bizonyára ve¬ 
szedelmesebb ellenfél az orosz flottára nézve, 
mint én. És sohasem hatolt be a fejembe az a 
sértő föltevés, hogy ön ne tudná a világon 
legjobban teljesíteni kötelességét és nagyon 
hasznosan szolgálni a császár czéljait. De ön 
olyan, mint azok a mesterei a fegyvernek, 
a kik harag nélkül ölnek, bár csalhatatlanul. 
Ma én kevésbbé jól fogok ölni, mint ön. De 
mámorral fogok ölni. És az én dühöm nem 
tud barátságra lépni az ön közönyével 

Joriszaka marquis összefonta karját. 
- Azt hiszi tehát — mondta majdnem hal¬ 

kan beszélve — azt hiszi tehát, hogy az én 
közönyöm egyéb, mint álarcz, mely alatt ve-
szettebb düh lobog, mint az öné? 0-Takamori 
szán, azt hittem, hogy a szemei jobban tudnak 
látni. 

Joriszaka marquís most már kikelt nyugal¬ 
mából. 

— Azt hittem, a szemei olvasni tudnak ben¬ 
nem ! Az én álarczom csak az európai embe¬ 
rek számára való volt. És ön csalódott benne, 
ön, egy nippon nemes! 0-Takamori szán, az 
ön ősei Kumamotónál estek el és ön emlékezik 
rájuk és ön kegyeletesen őrzi halotti táblács¬ 
káikat. De nem értette meg a leczkét, melyet 
vereségükkel és halálukkal adtak nekünk? 
A türelem és okosság leczkéjét! A ravaszság 
leczkéjét! Ma már nincs ideje az olyan har-
czoknak, melyeket egyszerűen, el lehet dönteni 

a kard kirántásával. Hogy legyőzhessük az ide¬ 
gent, 0-Takamori szán, azon kendtük, öii is, én gént, \j-j.cmdiuui* out.**, ~.uv*~ , 
is, hogy elmentünk az iskoláiba. DÜ az a tudo¬ 
mány, melyet ott tanultunk, nem sokat ér. 
Rosszul is tanultuk meg. A mi japán agyve-
lőink nem vették be az európai tanítást. És én 
hamar megéreztem annak a szükségét, hogy 
döbb európai agyvelőt kell szereznünk, akár¬ 
mibe kerül is máskülönben. Ehhez alkalmaz¬ 
kodtam t-s talán el is jutottam ennyire... nem 
fáradság és nem is kemény szenvedés nélkül... 
nagyobb szenvedéssel, mint a milyet valaha 
valaki érzett... Ez azonban kellett a Birodalom 
felszabadításához és felmagasztiiláKához. Mon¬ 
dom önnek, 0-Takamori szán, tizezerszer bele-
szállott az nrczombn a pirossá^', mikor el kel¬ 
let felejtenem, hogy jobban tudjam utánozni 
az európai lelket, egy dajmio nevelésének leg-
szigon'ibb szabályait. De azokra a betegekre 
gondoltam, a kiket az orvosok a sósfürdöbe 
küldenek és a kik meggyógyultan én megerő¬ 
södve jönnek ki belőle. Ma én is kijövök a so¬ 
romból. ]!é«i gyöngeségemből kigyógyulva és 
erősen kelek ki belőle a kezdődő csatára. És 
nem bántam meg semmit. De azt nem vártam 
volna, hogy mikor feladatomat befejeztem, ki 
vagyok téve egy régi bajtárs megvetésének. 

Hirata gróf szeme fölcsillant és a hangja 
szárazabban csengett. 

- Mondtam önnek, 0-Szadao szán, hogy itt 
nincs szó megvetésről. Bátorkodom ezt újra 
megmondani. Nagyon méltányolni tudom azt a 
hazafias gondoskodást, mely Önt vezette. De ön 
maga jelentette ki az imént, az ön agyveleje 
megszűnt japán agyvelő lenni, hogy európaivá 
legyen. Az én agyvelőm, ha durva is, sohasem 
tudná az önét utánozni. Hiábavaló erőfeszítés 
volna tehát, hogy mi meg akarjuk érteni egy¬ 
mást. Most pedig, mikor már mindent elmond¬ 
tunk erről, nem gondolja, hogy fölösleges róla 
többet beszélni? 

- Még csak egy szót — mondta Joriszaka 
Szadao. — Bátorkodom önt másodszor és utol¬ 
jára megkérdezni... 0-Takamori szán, mi most 
itt e helyen, ebben a Csu-sima szorosban nagy 
diadalt fogunk aratni. Jobb szerette volna ön, 
hogy győzelem helyett vereséget szenvedjünk, 
de minden mai nippon olyan legyen, mint a 
Knmamotói nipponok voltak? 

- Sokkal tudatlanabb vagyok, semhogy 
erre a bölcseségnek megfelelően tudnék vála¬ 
szolni — felelt Hirata Takamori. — De engedje 
meg, hogy a magam részéről megkérdezzem. 
Biztos benne, hogy most győzni fogunk, mint 
a hogy állítja? És ha legyőzetnénk, elgondolta, 
milyen nevet adna nekünk Európa, az az 
Európa, melyet hasztalanul, nevetségesen plagi-
záltuiik ? 

- Igen, — jelentette ki Joriszaka mar¬ 
quis. — Európa majmoknak nevezne minket. 
Csakhogy nem fogunk legyőzetni, 0-Taka¬ 
mori szán; 

- Maga JoHitsz'néislegyőzetett.Háthamiis? 
— Nem fogunk... 

- Hiszek az ön szavában. Tehát győzni fo¬ 
gunk. És aztán? 

— Aztán? 
— A csata után ? A béke aláírása után? Ön 

visszatér, 0-Szadao szán, tokiói házába. Elviszi 
oda európai agyvelejét, európai eszméit, szoká-
—.-i i—j^.„i^aQit TÍa miiitAn ön dicsőséges hős 
Oda európai »gjr>v.'î ĵ v, r , 
sait, kedvteléseit. És miután ön dicsőséges hős 
lesz, a japán nép, elcsábíttatva fényes példájá¬ 
tól, utánozni fogja ízlését, szokásait, eszméit... 

— Nem — mondta Joriszaka. 

XXVII. 

A hajó orrától a faráig, a spardecktöl a hajó¬ 
kamarákig szóltak az éles és recsegő, csatára 
hivó nippon trombiták. Joriszaka Szadao föl¬ 
emelte a torony csapóajtaját és bement a to¬ 
ronyba. 

— Állj! 
Az altiszt, mereven, mint a bot, tisztelgett, 

lábait összeütve, kezét csákójára emelve. A le¬ 
gények, kvártélymesterek és matrózok vezető¬ 
jük felé fordították tiszteletteljesen mosolygó 
arczukat és tizenkét nyitott száj lélekzett sí¬ 
polva, a hogy ez Japánban szokás, ha nagyon 
nagy udvariasságot akarnak mutatni. 

- Pihenj! — parancsolt Joriszaka. 
Elkezdte a szemlét, röviden, de minden apró 

részletre kiterjedően. 
(Folytatása következik.) 
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IEODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Imre herczeg. Indulat és szenvedelem tüzén 

gyullad meg a Bródy Sándor nagy lánggal égő, 
sokszor robbanó képzelete és ez az indulat, ez a 
szenvedelem csaknem mindig a szerelem. Többször 
az érzéki, a vérviharos, mint a másik: az ön¬ 
feláldozás, az önmegtagadás és a heroikus odaadás 
vagy tűrés minden csodatételére képes néma ra¬ 
jongás ; de meg kell adni, hogy a Bródy Sándor 
palettáján és fantáziájában mindenik számára egy¬ 
aránt van szív és gondolat. Leginkább növeli ás 
könyvének lapjain egy szakadatlan, tobzódóan bő 
forrású és úgy érzik, soha ki nem égő izgalom 
áradata ömlik végig és ez a sustorgó lávafolyam 
hol nehéz füstfelhőt liheg ki magából, hol meg 
nagyszerű, tiszta lánggal lobog föl és megragadó 
és káprázatos látományt produkál. A kötetben 
van egy pár dolog, a melyet az előadás legérde¬ 
kesebben egyéni volta és a legsugárzóbb hevület 
se tesz egyszintűvé a társaival, de egészében ez a 
novellás könyv, úgy gondoljuk, Bródy Sándornak 
fajsúly dolgában legnyomósabb munkái közül való. 
Az Imre lierczeg czímü cziklus utolsóelőtti darab¬ 
ját, a Báthory Erzsébet grandiózus festői kompo-
ziczióját, a Pók Pora meg a Hhn Angéla egyéni¬ 
ségükben nem minden hasonlóság nélkül való 
plasztikus alakjait nem egyhamar felejti el az 
ember és vannak a könyvnek figurái, mint A fo¬ 
tográfus vagy Rembrandt, a kiket a szivünk őriz 
meg mindvégig a memóriánknak. 

Meredith komikum-elmélete. SliegeliiiárEóberí, 
az Eötvös-kollégium volt tagja terjedelmes tanul¬ 
mányt adott ki George Meredith komikum-elmélele 
czímmel. Ez a tanulmány tartalma és szerkezete 
szerint egyaránt igen érdekes. A nagy angol regény¬ 
író egyetlen theoretikus műve az Essuy ön Comedy-t 
ismerteti, fejtegeti, vizsgálván és kimutatván egy¬ 
ben azt is, hogy Meredith a tanulmányában val¬ 
lott tételei mennyiben érvényes1 Inek alakjai ka¬ 
rakterében. Maga az essay mint egy geniális iró 
és egy nagyszerű elme filozófiájának kifejtése és 
gondolkodásmódjának dokumentuma a legbecse-
sebb munkák sorába tartozik, de minden elis¬ 
merésre méltó a Stiegelmár Éóbert munkája is, 
az átlátás és a világosság, a melylyel anyagát ke¬ 

zeli a fejlett distingváló képesség, a mely nem 
magyaráz ott, a hol nem kell magyarázni és az 
erős intellektus, a mely a nagy iró szava mellett 
maga is érdekesen tud szólani. 

Serviensek és familiárusok. Szekfü Gyula 
ilyen czímü tanulmánya, a melyet az Akadémia 
tavaly júniusi osztályülósén olvastak föl, megjelent 
az Akadémia kiadásában, mint az értekezések a 
íörtéui'li liii/onii'inyok körébőt czímü vállalat XXHI. 
kötetének 3. száma. A tanulmány igen értékes 
adatokat tartalmaz a középkor közigazgatási és 
szocziális életéről. Az ára 2 korona 18 fillér. 

Könyv a dactyloscopiáról. Erről a modern 
igazságszolgáltatás munkájában óriási fontosságot 
nyert eljárásról könyvet irt, még pedig érdekes 
könyvet Az ujjnyom a bűncselekmény helyszínén 
czímmel dr. Gábor Béla kerületi kapitány és tör¬ 
vényszéki szakértő. A könyv nagy alapossággal és 
igen világos előadásban ismerteti a dactyloscopia 
fontosságát, elveit, az eljárás módját, bizonyító 
erejét és értékét. A tanulmány nagy készült¬ 
ség, hozzáértés és hivatottság bizonysága. A kiket 
hivatás szerint érdekel a tárgya, kitűnő hasznát 
vehetik, de az előadása olyan világos és a tar¬ 
talma anynyi érdekességgel szolgál, hogy a laikus 
is fáradság nélkül olvashatja. A szöveget egész 
megmagyarázó fölvétel illusztrálja. 

A «Jó pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja augusztus 4-iki számába End-
ró'di Sándor és Benedek Elek irt verset, Kövér Ilona 
elbeszélést, Sebők Zsigmond folytatja Dörmögő Dö¬ 
mötör úr Jakodalmának mulatságos történetét, Sa¬ 
nyi bácsi a pisztráng halászásáról rnond el érdekes 
dolgokat, Tréfaszővö bácsi kaczagtató mókát mond 
el jónáskáról, a kis vízilóról, egy czikk az állat¬ 
kert újságairól szól, Keményffy Jenő pompás rajzot 
készített, Altai Margit egy elmés új játékot is¬ 
mertet, Zsiga bácsi kedves mókáinak egyikét 
mondja el. Szemere György kalandos története 
Vitéz Karika Mátyásról, a rejtvények, szerkesztői 
üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. 
A iJó Pajtás»-t a Franklin-Társulat adja ki, elő¬ 
fizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 
5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám ára 
20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadó¬ 
hivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4 ) 

Új könyvek. 
Imre herczeg. Bródy Sándor novellái. Singer 

és Wolfiu't: Budapest; ára 3 korona 50 fillér. 
George Meredith komikum-elmélete. Irta Síiegel-

iná)' Róbert, Budapest. 

Svaiczi-Selyem 
«J vám-mentesen há/hnr! 

l 

K4rjLiiek miruai a mi u.űui.aaj i. kbut ii Keié, 
!', fehér, vagy színesben: Tanét s. Changeants, 

Fapunncs, Crcpe de Chine, Duchüsae. Ecutsais, 
. Eolienne, Mousseline uo-cm. i/.^Jes. méterje 
! K. 1.20-tól kezdve, Barcony, és Plűs ruháknak, 
él blúzoknak stb.. valamint blúzok és ruhák 
valódi ivajczi hímzéuel batitt, -gyapjú, 
•viwzon, éa selyemben. 

Mi csakis kezeskedett szolid lelyenuzS-
vetet árulunk, hdzv ilenül magánvevöknek, postaköltség 
•él vám-mentesen a lakásba. — (Dupla levélbélyeg.) 
Schweizer és Társa, Luzern U 24(Svajcz) | 

Selyemszövet-kivitel — Kir. üdv. szállítók. 

3ÍGYEN SZIVATTYÚT, 
FECSKENDŐT mielőtt 

ajánlatot 
nem kér a 

Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól 
Bpest, VI., Teréz-körút 50. (Gyár-n. 25.) Telefon 47-52. 
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak. 
A Bpesti Szivattyú- é< Gépgyár R.-T. gyártmányainak főelárusitdtelepe 

kina bora vassal 
Hygienlkus kiállítás 19O6. Legmagasabban ki¬ 
tűnt Krősltószer gyengélkedők, vérszegények 
és labbadozók számára. Étvágygerjesztő, Ideg-

erősltő és vér^avitó szer. 
Kitűnő iz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

J. SerraYallo, Trieste-Barcola. Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben. 
K 2.60, literes üvegekben K 4.80. 

f/ m 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 .Steckenpferdi, készíti 
Bergmann <fe Co. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 

. 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle iManerai 
liliomtej-krém fehér és finom női kezek megóvá¬ 
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

Lohr Mária (Kronfmz) 
Gyár ée főüzlet : 

VHI Raross H 86 IU.,KirVNN-U.c>9. 

A főváros első és legrégibb 
f * o«lpketi««tító,vegytl»ztitó 
és kelmefestő gyári Intézete. 

Fiókok : H., Fó-ntcza 87. IV., Eskü-nt 6. IV., Ke oskemétl-
ntoza 14. V., Harmlnczad-n. 4. VI., Teréz-körut 
30. VI., Andrássy-nt 16. VHI., Jozsef-körut 2. 

Ujjnyom a bűncselekmény helyszínén. Irta 
dr. Gábor Béla kér. kapitány. Budapest; ára 
2 korona. 

Serviensek és familiárisok. Irta Szekfü Gyula. 
A M. T. Akadémia kiadása; ára 2 korona 50 fillér. 

HALÁLOZÁSOK 
Elhunytak a közelebbi napokban: Idó'sb PALKOVICH 

JÁNOS negyvennyolczas honvéd, 87 éves korában 
Budapesten. — Nemes BAKY JÓZSEF nyűg. Ítélő¬ 
táblái biró, 75 éves korában Kunszentmiklóson. — 
Krasznik-vajdai és szentimrei SZENT-IMBEY JENŐ 
nyűg. kúriai biró, a Lipót-rend lovagja, földbirtokos, 
69 éves korában Felsó'gagyban. — Idó'sb. SZARVASSY 
LÁSZLÓ magyar királyi államvasuti fó'ellenó'r, 74 
éves korában Eákospalotán. - MAYEB JÓZSEF, a 
budapesti II. kerületi állami fó'reáliskola nyűg. 
igazgatója, 73 éves korában Budapesten. — KONJA 
SÁNDOR altábornagy, a vaskorona- és Lipót-rend 
lovagja, 67 éves korában Kácsándon. — Domahidi 
és túri THUEY SÁNDOR nyűg. honvédó'rnagy a a 
Ferencz József-rend lovagja, 63 éves korában Szinér-
váralján. — HUSZÁR ADOLF nyűg. miniszteri taná¬ 
csos, a miniszterelnökség volt segédhivatali fó'igaz-
gatója, Budapesten. - - NAGY JENŐ nyűg. főispán, 
Szombathelyen. - - ELEINKAUF KÁROLY, a vámos-
mikolai takarékpénztár elnökigazgatója, 62 éves 
korában Letkésen. — Sárbogárdi és tinódi MÉSZÖLY 
FJBBENCZ nyűg. gazdatiszt, 56 éves korában Székes¬ 
fehérváron. — Menyői és jobbágytelki dr. TOLVALY 
BENEDEK ügyvéd, 43 éves korában Marosvásár¬ 
helyen. - - Etédi HERCZEG SÁNDOR, nyűg. m. kir. 
államvasuti főmérnök, 58 éves korában Kolozs¬ 
várt. - - ÁGOSTON ÖDÖN törvényszéki hivatalnok, 
34 éves korában Budapesten. — Csányi MALATINSZKY 
ÖDÖN, 22 éves korában Budapesten. - - AGDSTICH 
JENŐ joghallgató, Porcóapátin. - - BRÓDY ALADÁR 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank aligazgatója, 
42 éves korában Budapesten. - - Dr. SZABÓ ANTAL 
nyűg. magyar királyi honvéd ezredorvos, 52 éves 
korában Tapolykomlóson. - - Dr. KELLNER BÉLA 
vegyészmérnök, 28 éves korában Budapesten. 

Özv. DINER MÓHNÉ, 95 éves korában Buda¬ 
pesten. - Özv. nemes HAAN EEZSŐNE, 73 éves 
korában Ungban. - - KBOCSÁK G. EMILNÉ, 73 éves 
korában Puszta-Baglyasalján. Özv. kucsinyi 
KAMENSZEY ELEKNÉ, 69 éves korában Budapesten. — 
Özv. FARAGÓ LIPÓTNÉ, szül. Koltay Irma, Buda¬ 
pesten. - - Ózv. PAPP VILMOSNÉ, 64 éves korában 
Budapesten. — GYŐHFY JÓZSEFNÉ, 60 éves korában 
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ALAPÍTVA 1866. 

HECKENAST 
=GUSZTÁVÉ 
ZOHfiOBATEBMEI 
Bpesl, csakis GiMlIí-fér 2. 

Telefon. 

IBACH-ZON60BÁK 
egyedüli képviselete. 

IBACH-zongorát játszanak és ajánlanak : 
Backhaos, Dohnányi, Pagrot, Alice Ripper, Saner, Sfeíara'ay slb. 

Cipő valódi 

pompái 

— (Seregmegye.) 
a gyomor, belek, húgyhólyag g különösen a 
légzőszervek hurutos bántalmninál i gen j ó ha¬ 
t á r a még akkor is, ha versesek esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESK.UTT L . - n á l Budapesten 

. éa a forrás kezelőaégénél Munkácson. 

N E S T L É f E ' L E GYERMEKLISZT 
Próbadobo^okat, valamint orvosi 
röpiratot a gyermeknevelésről díj¬ 
talanul küld a HENRI NESTLÉ 
czég, WIEN, L, BIBERSTASSfc 11. 

Aranyosbányán. - - EICHNEB SOMÁKÉ, szül. Griinhut 
Margit, 58 éves korában Budapesten. — Karsten-
felsi és hegyaljai PACOB VILMOSNÉ, 44 éves korában 
Aradváron. - - Nyékhegyi NYÉKHEGÍI PEBENCZNÉ, 
szül. nagyváradi Stépán Eóza, a honvédelmi minisz¬ 
ter parancsó'rtisztjének felesége, 27 éves korában 
Málczán. — Krónburgi KÖNIO AUTALNÉ, 52 éves 
korában Kilyé'n. — Nemespalágyi PALÁGYI KÁLMÁNNÉ, 
Budapesten, - - HAZAT ÖDÖNNÉ, 35 éves korában 
Borosznón. - - KBSZLEB IDA, Aradon. - - ROBOZ 
ISTVÁNNÉ, szül. Balassa Jusztina, 76 éves korában 
Kaposváron. 

EGYVELEG. 
* A világ összes telefon-állomásainak száma, 

hivatalos adatok szerint 11 millió 520 ezer. En¬ 
nek túlnyomó része — több mint 8 millió — Ame¬ 
rikában van, közel 3 millió Európában, 170,000 
Ázsiában (ebből 128,500 Japánra esik), 122 ezer 
Ausztráliában és 31 ezer Afrikában van. 

A közeledő iskolaidény alkalmából intézeti 
fehérnemük bevásárlására legmelegebben ajánljuk a 
Magyar Kereskedelmi Vállalatot Miskolczon, mely 
czég árjegyzékét kívánatra bárkinek beküldi ingyen 
és bérmentve. 

Vezeték nélküli lámpa. A legideálisabb vilá¬ 
gítási eszköz a Wiktorin-lámpa. Saját érdekében kér¬ 
jen díjtalan ismertetést Wiktorin és Társától, Buda¬ 
pest, VIII., Baross-utcza 1. 

Yes 
Poroellón 

Perudéi* 
Megóvja a női arczbőrt az ártal¬ 
mas napsugaraktól. Az arcz nem 
izzad, nem fényes, hanem előke¬ 
lőén mattá lesz. A világ legjobb 
pondere. Ára 3 '— és 5-— korona. 

Szerkesztői üzenetek 
Bessenyey Kovácsin. Kedves pihenő órák elmélye¬ 

déseinek terméke s mint egy elmélkedő és lelkesedni 
tudó, a szépet szerető ember magán-kedvtelése becsü¬ 
lésre méltó. Minekünk azonban más a mértékünk s 
különben is a vers oly terjedelmes, hogy már ezért 
se vállalkozhatnánk közlésére. 

Tarpataki völgyben. A szép környezet nem tudott 
olyan gondolatot sugallni, a mely meglepne eredeti¬ 
ségével, frissen átérzett voltával s az olvasóban is 
valami hangulatot keltene. 

Szonett csúnya lányoknak. Mint minden munkája, 
a mit eddig láttunk, közvetlenül a színvonal alatt van, 
csak egyetlen lépés választja el tőle. De ezt a lépést, 
sajnáljuk, most eem tudta megtenni. 

Örvény szélén. Resignatio stb. Merő bombasztok, 
semmitmondó nagy szavak, keverve laposságokkal. 

SAKKJÁTÉK. 
2808. számú föladvány Galitzky Vilmostól, Sun, 

A 2803. számú feladvány megfejtése Bobrow Páltól. 
Világos. Sötét. 

1. Feli— b8 ___ Kd5-c5 
2. e2— e4 etb. 
1. . Ha8-b6 
2. He8xc7 •) stb. 

. _. 
2. Vg7-g8 stb. 

Világos. a. Sötét. 
1. . . Fb7xc6 
2. Va4—b3 f "tt). 
1. _ . . c7xd6 
2. He8-f6 f stb. 
I. . . . t. HZ. 

2. e2-e* t »tb. 

(l e f g h 
VILÁGOS. 

Helyesen fej tet tek meg t Merényi Lajos. — Geist 
Józseí és Stark Vilmos. — A t Budapesti Sakk-kört. — 
A tBudapesti 111. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. -
WyBohogrod Pál. — Beér Mór. — Oottléb István (Budapest). 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Bobért (Fokért). — 
Müller Nándor (Szombathely'). — Hoffbauer Antal (Lipot-
vír). — Szabó János (Bako*y-StenOA»iU). — A • Gyári 
Sakk-kSrt. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). — 
A tZborói Társaskört. — A tKalocsai Katholikus Kört. — 
Veöreös Miklós (Zirci). — líj. Hnbay Bertalan (Bodiát-
ujlak). — A tDunaföldvdri EgyeidSségi kört (Dimaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvarí). — Osolnoki István (Hajdu-
hadháza). — A •Leibiai Gazdasági Kaszinót (Leibici). — 
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irsa). — iCsengeri 
Casiinít (Csenger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Rezső (Temesrékds). — Budai Sakkozó Társatág (Budapest). — 
Patkó Imre (Ta> ) . 

KÉPTALÁNY. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2801, számú feladvány megfejtése Gamage F.-től 
Világos. Sötét. Világos, a. Sötét. 

1. H f í - d 3 Kd5-dG(a, 1."... Bc8>c7 
1), c, d, e) 2. Hd3 -f4 f stb. 

2. Fd4-e6 f stb. 
b. c. 

1. . . . . Fd8*c7 1. -. Fd8xe7 
2. c3—c4 f stb. 2. c3-c4 t stb. 

d. e. 
1. _. __ Hg8xe7 1. Fe6 
2. Hd3-f4 t stb. 2. Vb4 stb. 

A 2802. számú feladvány megfejtése Perber E.-tól. 

Vilái/os. Sötét. 
1. Kd2—d3 Hd5—f4 f 
2. He6xf4 f stb. 

Világos. a. Sötét. 
l - Bg8xg6 
2. Vg3—h3 f stb. 

A tVasárnapi Ujsági 27-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése : Árnyékáért becsüljük a 
vén fiit. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Varme^ye-n. II. 

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

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

CPUIII TCC Á P H C T Szinye-Lipóczi S«lv»torforrás-válla]»t, 
O O n U L I CO MUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Kapható Asványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

VÉNUSZ 
fűző pótló 

PLANK & HAUPEL 
WIEN. IX., 

SENSENGASSE No. 8 a. 

A czimre kérjük jól ügyelői. 

Ideális orvoslást nyújt a leg¬ 
több kulturáltamban szabad. 
orvosi tekintélyek által elis¬ 
mert és már a hölgyek ezrei 
által beigazolhatólag kipró¬ 
bált legújabb (.VÉNUSZ. 
fiizdpótló. A <Vénusz> 
füzöpotló tökéletes mozgási 
szabadságot enged, kényel¬ 
mes szabályozható, kifogás¬ 
talan alakot nyújt és munka¬ 
közben, sportnál, ünnepélyes 
alkalmakkor viselhető, külö¬ 
nösen testes hölgyeknek ftizve 
tartja a hasat és a csípőket, 
ártalmas, kelletlen nyomás 
nélkül. Kezdő ár strapa-kivi¬ 
tellel és linóm hímzéssel már 
10 K-tól följebb. Vénusz 
melltartó 4 K-tól, csipő-
formáló 8 K-tól. Megrende¬ 
lésnél elegendő a mell-, derék-
és csipőböség köröskörül 
merre. Szállítás postán is, 
utánvétellel vagy az összeg 
előleges beküldése mellett. 
A «\énusi» jegy törvényesen 
védett. Minthogy mi íz első és 
kizárólagos felalálók vagyunk 
óva intjük hasonló hirdetések¬ 
től, melyek zúgkiállilásokon 
nyert kitüntetésekre hivalkoz-

nak. <•& (-J3 

M « r * A Pozsonyi Kereskedelmi- és Iparkamará-
I tói fenntartott nyilvános, három évfolyamú 

l U i Felső Kereskedelmi IskolaPozsonyban. 
Érettségi vízíjáiáT~~7ííSíko!zvetitéi. Internetül. 
Értesítőt kívánatra küld az IGAZGATÓSÁG. 

AZ ÖSSZES GÉPEK ÉS FORMÁK 
CEMENTÁRUK ELŐÁLLÍTÁSÁRA 

cementfalazótégla-gyártó gépek, cementfedő¬ 
cserép-gyártó gépek, betonürtömb-gyártó 
gépek. Formák csatornázási-, vízveze¬ 
ték- és alagcsövek, betoncölöpök, lépcső¬ 
fokok, határkövek stb. gyártására. — Kő¬ 
zúzók, h e n g e r m ű v e k , be tonkeve rők , 

padlólapsajtólók. 

Őr. GÁSPÁRT & Comp. GÉPGYÁBA 
MARKRANSTADT Leiptig mellett 
A Kérjük gyárunkat meglátogatni. A 
™ 22S. számú brosüra ingyen. 

A gyermekek legnagyobb ellensége 
a különösen nyáron mutatkozó gyomor- és bélbaj. Ezek 
ellen a legjobban bevált óvás a tKufeket-vel való ter¬ 
mészetszerű táplálkozás, mely a szervezetbe vezeti a 
fejlődéshez való tápanyagot és azt betegségekkel szem¬ 
ben elleniállóbbá teszi. A tKufeket-ben levő ásvány-
és fehérnye-anyagok a legelőnyösebben fejlesztik a 
= = = csontokat és izmokat. ^ ^ = ^ ^ 

A 
Kelletne* 

bitté* Rflrmy«d 
jMRASTiTKA 

• vatddl • ^ • valddl 

_ PALM Af-
KAUCSUK-CIPÖSAROK, 

(leánykák és fiuk részére) előírás szerinti kivi¬ 
telben, .rendelésszerüon- elkészítve szállít a 

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 8 8 . 
| Árjegyzék ing-yen és bérnientvsl • 
Külön szétküldés! osztály : népességi lásson, 
asztalneműk, ágytoll és ágyneműk részére. 
B Paplan- és matráczgyártás. H 

Orsiág-os háziipari kiállításon aranyéremmel kitüntetve 

Ékszer. .Óra. 
SÁRGA JÁNOS m 

Budapest, IV., Klovő-tér 5. Kolozsvár. Mátyás király  
Legdivatosabb karperec — bbkÍTl teJf ie l l f lgUTa»keiökír»mmj»n«mk4«legyatt»J*-. 

»*4v*i. S^S^«5SÍ&ittSS^ia?5 
l* kuátol arany H " K j ^ . ív jji'nDŐlcstilvanjok, aofoitof UI»k, jardlniwek 16 L 
u . . bönHiM- H ! ^d^giekintósyételkénysMrnélköl. Szabott gyári árak.Kép«» 

írjegytók ingyen és bérmenue. Vidékre rila rséggel küldök. SS? 

NUTH KÁROLY 
Cs. és kir. fensége 
József föh. üdv. szál mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, VII. kér., Garay-ntcza 10. 
Központi TÍZ-, lég- és gőzfűtések, légszesz és TÍz?eietékelt, csatornázások 
szellőztetések, szivattyúk, vizerömfivi emelőgépek stb. -
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készitfc 
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Magyar Királyi Államvasutak nyári menetrendje. 
nóu-iőit || nóiiiiftn néioMti || nóimíín 

A vonatok i n d u l á s a Budapest keleti p.-u.-ról. 
Érvényes 1912 május hó 1-től. 

A vonatok érkezése Budapest keleti p.-u.-ra. 
Érvényes 1912 május hó 1-től. 
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Balatonfüred, Tapolczn 
Hatvan 
Riiltka, Berlin 
Bieskc 
Wien, Graz, Sopron 
Kassa, Csorba 
Kassa, Csorba 

ÍKiume. Torino. Róma, 
(Pécs, Vinkovcze 
Arad, Brassó 
Belgrád, Sotia. Sarajevo 

/Stryj, LembecLí. 
\Maramarossziget 
Fehring, Graz. Triest 
Gödöllő 

ÍBelerad, Sofia, 
\Vinkovczc 
Arad, Brassó 
BalatonFüred, Tapolcza 
Munkács, I*awoczne 
Kolozsvár, Brassó 
Tapolcza. Eszék, Bród 
Ruttka. Berlin 

ÍMáramarossziget, 
[Stanislan 
Wien, Sopron 
Torbágy 
Kassa, Poprád-Felka 
Kunszeri l miklós- Tass 
Nagvkála 
Bicske 
Gödöllő 
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4111 
169 
171 

6503 
173') 
713 
139 

4113 
175 
121 
ll.í 

1403 
177 
707 
105 
107 
711 
179 
141«) 

4117«) 
143 
131 
109 
729») 

41193) 
6505 
181 

1405 
505 

4115 
183') 
14', 

6513 
117 
717 
101 
1R-. 
lli'i 

J')5O 
120 
125 
140 

150 

155 
205 
O40 
3°° 
340 
400 
405 410 505 515 545 
555 
622 
62li 
62= 
622 
7Í2 
745 
822 
8Í2 
8Í2 
8£2 
8SS 
92* 
9S2 
9^2 
922 
92S 
92S 
92S 

1022 
.OiS 
.02$. 
022 
(125 

1122 

11 2S 
1122 
US2 

Szv. 

Gyv. 

Szv. 

» 

» 

M 

Gyv. 
Szv. 
Gyv. 

W 

Szv. 

Gyv. 
Szv. 

Gyv. 
V 

Szv. 
M 

• 

M 

11 

k.o. 
ex v. 
Szv. 

llákospalota-Újpcsl 
/fagynia ros 
Bukarest, Báziás 
Paris, Wien 

/Tövis, Kolozsvár, 
\Szatmar-Nenioli 
Rákospalota- _ jpest 
Esztergom 
Dunakeszi-Alí'g 
Rákospalota-Ujpesl 
Kecskemét, L;>josmizse 
Rákospalola-Ujpost 
Temesvár-J., Szeged 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákospalota-Új pest 
Ei-sekujvár 
Wien, Berlin 
Berlin, Zsolti-1; 
Kákospalola- Újpest 
Orsóvá. Báziás 
Wien 
Wien 
Báziás, Temesvár 
Hákospalola-Üjiicst 
Nagymaros 
Piliscsaba 
Nag>-maros 
Párkány-Nána 
NVicn 
Czegléd 
Piliscsnba 
Kecskemét, Lajostnizso 
Dunakes/i-Alaf! 
lierlin, Zsolna 

ÍSogesvár, 
[Kolozsvár, Stanislau 
Esztergom 
Vácz 
Nagymaros 
(iram 
Wien 
Temesvár, Daliás 

{(.omlón Osli-iule, 
Paris Wien 
Dnnakcszi-Alag 
Érsekújvár 

A vonatok indulása Buda-Császárfürdőről. A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbc. 

mmmmmmm 

400.! 
4001 

o — 
8 -̂» 

SZT. 
• 

Esztergom 
Esztergom 

4006 1 
40405) 
4010 
4012 
4016 

215 
257 
2ii 
OÍ2 
122 

Szv. 
» 

• 

» 

» 

Esztergom 
Piliscsaba 
Esztergom 
Dorog 
Eszlergom 

4001 
IOU5 
•HKP7 
lin/J 

52ü 
716 
gao 

[Q04 

Szv. 
• 
» 

Dorog 
lusztergom 
F.sztor^nm 
Esztergom 

4IIII 
4013 
4017') 
4019>) 
4015 

2io 
520 
821 
92i 
022 

Szv. 
» 

• 

Esztergom 
Esztergom 
Pilíscsaba 
Piliscsaba 
ICsztercom 

mmmmmmm 
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a>nem 
TOindertKajsííníieííHö 

^^T j-" 

selyemmel átszőtt 

Kapható minden 
szakbavágó üzletben. 

w drbot tartalmazó 
levél ára 20 fillér. 

Kizárólagos képviselő: Ed. Nathe, Wien VI1/1 

Nyaralóknak és falun lakóknak 
nélkülözhetetlen. 

100 gyertyafény erős, órániénti világításra 3—5 fil¬ 
lérbe kerül,nmcs kanócza, bárhova vihető s semmi 
körülmények között fel nem robbanhat . 

UIKTORIN ÉS TÁRSA Bput , 
VIII., kerület, Baross ntcza 1. szám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Az önműködő 

-PISZTOLY 
a szakértők 
zsebpisztolya! 
Kilenczlövetü. 
7-65 mm. kaliberű. 
A» eg-y«diil i p i s z t o l y a vl laffplaczon, amelynek csöv. 
Iflvés közben épp olyan erősen és megbízhatóan van e l zárva , 
mint a legújabb katooapuskáké, tebát a ISvCnek 

a legnagyobb biztonságot 
é s a l e g k i t ű n ő b b l ö v é s t eredményt nyújtja és e mellett 
kényelmesen isebben hordható. Háromszoros biztos í tója 
v a n legtökéletesebb kivitelben. Félkézzel kényelmesen fel¬ 
húzható és bármikor leereszthető kakasa. 
Minden részében teljesen kieaerélhetOen gépmunkával készíti a 

Fegyver- ós Gépgyár R.-T. 
Budapesten. 

Kapható a bel- és külfSld minden jobb fegyverkereskedésélien. 
Különféle nyel»ü leírás díjmentesen rendelkezéare áll. 

Rendeléseknél szíves¬ 
kedjék lapunkra hivat¬ 

kozni. 

bírbntoripar 
Börbntor 
szakműhelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Sonimelwes-n. 7.8z. 

Angol börbutor, Ebédlö-
ezékek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt börbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissi-
téiére és fejtésére. 
Székátaiakitímok. 

Valódi briinni szövetek és nyári Idényre. 
l szelvény 7 kor. 
l szelvény 10 kor. 
l szelvény 15 kor. 
l szelvény 17 kor. 
l szelvény 20 kor. 

az 1912. évi tavaszi 
Egy szelvény 

3.1O m. hosszú 
teljes férfiruhához 
(kábái, nadrág és mellény) 

elegendő, csak 
Egy szelvényt fekete szalonruhához 20 .— 
szintúgy felőltSszSvetot, turistalódent, selyem-
kamgarnt s tb . gyári árakon küld mint megbízható i s 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár 

SiegeMmhof Brünn. 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök, a melyeket a magánvevS élvez, ha 
szövetszükségletét közvetlen S lege l - lmhof cégnél, 
a gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek 
Szabott, legolcsóbb árak. Óriási válaszlek. 
Mintahfl, figyelmes kiszolgálás, még a legkisebo 

rendelésnél is, teljesen friss árúban. 

UTAZÓ KŐZONSÉGriGYELMÉBE! 
Ha jó és megbízható kupé-bőröndöt óhajt beszerezni, ne 
fogadjon el mást, mint az itteni ábrán jelzett 8 préselt 
•bőrsarokkal ellátot¬ 
tat. Kapható ki váló mi¬ 
nőségben és gyári áron 

PAPER JÓZSEF 
ős. és kir. üdv. szállító 
böröndös és finom bőr-
árn gvártó Bpest , 
VII., Rákóczi út 11 
Árjegyzék bérmentve Telefon 65 39. 

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

Mint különlegesség-: amerikai aranykoronái é« hidak > leg¬ 
ideálisabb szájparllia nélküli Itvehetetlra fogpótlás. Boiu vagy törött 
fogsorok a légjHiányosabban lesznek átdolgozva. Fogeorjavitások rögtön 
elkészíttetnek. Fog*tömések (plombák) arany, porczellán, ezüst és 
ozementbül, fájdalom nélkül 3 koronától feljebb. Foghúzás teljesen 
fájdalom nélkül (injekcióval). Bésdetflietéere is 15 évi jótállással. 
D B V Á l T M / W O y i f Y l fogorvos, specialista, BiáJ 

K l I v A L i n U Y 5 £ . i \ I L . tn foffbetegek résiére. 
Budapest , V I I . kér., R á k ó o z i - u t «2 . I . em. 3 . n . 
Hársfa-ntoza sarok. Házszámra és ozlmre flgíelni tessék. 

Paksi-szigeten 
Vasút- és hajóállomás Paks. Posta, telefon, 
távirda. Gyorsvonaton 4 óra, hajóval 6 óra 
alatt elérhető Budapestről. Az egyetlen 
homok-strand fürdő a Dunán. 
Elsőrangú szálloda, vendéglő és kávéház. 
Fürdőidén}- jun. 15-től szept 3O-ig. 
Prospektust küld a fürdőigazgatóság Paksi-
• • sziget, Paks. • • 

JZEHIÁCZIÓT 
KELT 

az egész világon, hogy a valódi 
Diana-krém, Diana-szappan és 
Diana-púder 

fillérért kapható. Fölösleges te¬ 
hát ezután vazelint, glicerint, 
kremzeleszt, tejkrémet vásárolni 
és esténként ily értéktelen sze¬ 
rekkel kezeinket vagy arczun-
kat bekenni és tönkretenni. 
A Diana-krém ezután 50 fillé¬ 
rért eredeti porczellántégelyek-
ben kapható. És pedig: száraz 
Diana-krém, zsíros Diana-krém, 
glicerines Diana-krém. Legjobb 
kézfehéritő, bőrápoló arcz-
kenőcs. A szeplő és pattanás 
egyedüli ellenszere a Diana¬ 
krém és szappan. 

Mindenütt kapható. Egye¬ 
düli készítő: Erényi Béla Diana-
gyógyszertára, Budapest, VI., 
Károly-körút 5. Postán leg¬ 
kevesebb 3 koronás megren¬ 
deléseket szállítunk. 

Csak 

DIAHÁT 
fogadjon el. 

Minden nőnek felhívjuk 
figyelmét a Diana-púder hasz¬ 
nálatára. Eredeti dobozokban 
50 fillérért mindenütt kapható 
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Keblek fejlesztésére 
és erősítésére 

a PILULES ORIENTALES közelébe 
semmi sem jöhet. 

A nő mindenkor igyekezett szépségét töké-
letesbbiteni. A szépségszerek köztil azonban 
egynek sincs olyan nagy értéke, mint annak, 
melyet leírunk a melynek segítségével jiiindt'n 
nő és fiatal leány szép és telt keblet ér¬ 
het el. 

Ezen szer.teljesen ártalmatlan és gyors ha¬ 
tású és legtöbbnyire elegendő 14 nap alatt cso¬ 
dás eredmények elérésére. 

L. úrhölgy írja : 
* Tizennégy nap óta köve' 

tem tanáetait t legnagyobb meg' 
elégedétemrc már most csodát 
eredményt érzek*. 

Előre meg kell jegyez¬ 
nünk, hogy ezen eljárás 
belső kezelés, mely által 
a kebelre előnyös hatás 
gyakorolható, mivel ezen 
szervek kizárólag a test 
belsejéből nyerik a táplál¬ 
kozást és csak a táplál¬ 
kozási szervezetre és az 
idegrendszerre ható szerek 
által lehet reájuk hatást 
gyakorolni. 

Az egész eljárás rend¬ 
kívül egyszerű és csupán 
igen kis pilulák bevevésé-
ből áll, melyeket napjában 
kétszer kell bevenni; sem 
liszttel való túltömés, 
semmiféle bekenés, vagy 
komplikált operácziók,me-
lyek éppenséggel hatás¬ 
talanok és haszonnélküliek lennének, nem 
jönnék használatba. 

E pilulákat tPimles Orientales Eatiei-nak 
hívják és elegendő hatásuk van a női kebel 
táplálkozó szerveinek megfelelő helyzetbe jut¬ 
tatására, ezen szerv jobb fejlesztéséhez s igy 
a kebel fejlődésére és megerősítésére a kellő 
eredménynyel jár. 

Ezernyi köszönőirat, mely hozzánk minden¬ 
felől érkezett, a legjobb bizonyítéka ennek-s 
mi csak egyet kívánunk bemutatni ezek közül: 

Uram l BaHnáltam a Pilula Orientálót ét örö¬ 
mömre tzólgál önt értesiteni, hogy a» elért eredmény 
nagyon kielégüett. Kötérzületemre általában nem gya¬ 

korolt rotsz hátait, sőt ellenkezőleg, soh'i nem volt 
jobb rtvagitam, mint a kúra tartama alatt. Csak örö¬ 
mömre zsályáikat, hogy az ön szerét haiználatba vettem. 
Őszintén köszönöm e's sziveién elismerem a haszna l' 
pirulák hatóerejét. Kötelességemmé teszem továbbá, 
hogy az ön orvosiágát minden nőnek, kinek arra 
szüksége van, ajánljam. 

Gsz. S. . . MÁRIA. Bnd Lindeek Rlteinland. 
Beméljük, hogy egy ilyen őszinte és önként 

küldött bizonyíték ele¬ 
gendő olvasónőinknek és 
eltekinthetünk a továbbiak 
közlésétől. 

Ne essék tehát két¬ 
ségbe, ha keblének nin¬ 
csen meg a kellő teltsége, 
vagy ha valamely mellék¬ 
körülmény annak kemény¬ 
ségére és domborúságára 
kártékonyán hatott volna. 
Akkor se essék kétségbe, 
ha egyéb hasonlónemü 
szerekkel eredmény nél¬ 
kül tett volna próbát. 
Akármint van is, próbál¬ 
kozzék «Batie Pilules 
Orientalesí-szal, keble né¬ 
hány hét alatt kifejlődik 
és erős lesz és a nyak 
csúf csontkiugrásai telje¬ 
sen, mintegy bűvészet 
által eltűnnek. 

Ezen orvosi kitűnősé¬ 
gek által kipróbált piln-
lák az egészségnek úgy¬ 
szólván kellékei és minden 

természetű hölgynek és fiatal leánynak megfelel; 
Folyamodjék haladéktalanul hozzájuk. 
J. Éatie Phannacien, 5 Passage verdeau, 

Paris. Egy -doboz . P i l u l e s O r í e n t a l e s i 
bérmentve és diszkréten kapható, 6 korona 
45 fillérnek postautalványon való beküldése 
ellenében a föraktárosnál: Török József, 
Budapest, VI., Király-uteza 12. és Pharma-
zeutische Agentur, Wien, XII., Teichacker-
gasse 5. (Utánvéttel 6 korona 75 fillér.) 

Lapunk minden olvasónőjének ajánljuk 
Török úrtól a nagyon érdekes <A kebel 
plasztikus szépségéről! szóló füzeteoskét bér-
mentesen kérni, melyet ingyen küld. "" 
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Kényelmes havi 

részletfizetésre. 

Msl 
^ — ™* -A. 

32. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, AUGUSZTUS 11. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Yármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
fettételek: 

f Egészévre _ _ 
t Félévre 
l Negyedévre 

SO korona. 
1O korona. 
5 korona. 

A •Vildgkróntkdt-va.l 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 

határozott viteldíj is csatolandó. 
meg-

A M V A K l Óvjátok gyermekeiteket hátgerincz-
MI\TMr\! p elg^pbuiéstől. H 
Nincsen többé elgörbült test! 
Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok által 
ajánlott ortopéd-támasztó fűzőimet használja. Mesésen 
könnyű és hygienikus! Ferdén növésre hajló iskolás 
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és evőeszköze. 

Füzöhasználat előtt Füzőhasználat ntán. 
Haskötők, gummiharitnyák, mellfűzők mérték szerint készíttetnek. 

Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás. 
Mérsékelt árak l Kifogástalan technikai kivitel jótállás mellett! 
Legújabb képes jubileumi árjegyzéket Ingyen és bérmentve küld: 
K E L E T I J . testegyenesitő gépek gyára 
Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17/K. sz. 
Alapitatott 1878. Telefon 13—76. 

Legelőnyösebb bevásárlási forrás: 
Magyar Kereskedelmi Vállalat * Miikoloi 3O. 
Tessék ánjánlttot kérni. Tárnék árajánlatot kérni. 

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

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen 

ROZSNYAY PEPSIN BORA, 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 

étvágytalanság, ren¬ 
detlen emésztés és 
gyomor-gyengeség ellen. 

• 

Étkezés közben véve, megóv 
a gyomor-terheléstől. 
Egy üveg ára 3 kor. 2O fill. 

Kapható: 
minden gyógytárban 

valamint 

Rozsnyay Mátyás 
ARAD, Szabadság-tér. 

•ABYARHOM O 8 0 . LEGNAGYOBB É> LEGJOBB HIRNEVÚ ÓRAŰZLETE. 

llapiftatott 
18^7. -

* ! T * * * 
R kimagaslóíynertelojelei. 

ÓIK táp é$ egyedüli ORAICEKSZEREK 1D-évi jótállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE itigesen 

^ *rj<jyi*fc Mnmitvt. Javíttat 

l IMI 
Ili 

anklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntoza 4. szám. BUDAPEST FŐVÁROS ÚJ MŰTEREM-BÉRHÁZAI A SZÁZADOS-UTCZÁBAN. 




