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PATHE L A rémtűt l*mwek éi 
hangdobozok telítsen 
feleslegem váltak 

. 

JÉ Kn 
^tHAVONKINT 

m 1 y FII i éo ín A nnuiftutf ^ — 

A TUDOMÁNY 
LEGÚJABB DIADALA 

A Petb* rég Mphlrlfmtie ai fito i 
mtly világhírnek örvení Óva intünk ctlkély 
erteka utiniitektél. melyek semmi ételre 
teer birnU Ilyet xivétzl értékkel. 

/ J fl/í£ff N APÓ H KINL 
-̂——.̂  ^~~zr-?<I-9\ 

^ ^ 
12 kVIÖNbdzó darabkei a melyeket • ut2t>a legnagyobb enekeseiül éi énekesnőitől vettünk fii. mint C a r u s o , K ó r n y e l . Király itb ét tok más 

• melyeket ti*itel< vevőink kiválasíthatnak motorunkból • raely 2O.OOO l e m e z z e l (minden nyelven) • világ iegtökelei(«ebb gyűjteménye 
illl vagyunk a» egyetlen tég a mely eredeti Palhephonl. Palhe-gyArira&DM r«t>zleiHielv«r« ela»«l. — — — 

==Saphir-Beszélögépek Betéti Társaság Bécs VI. Köstlergasse6608 = 
Kedvesolvasonőh ésolvasóK! Engedjek meg nekünk, hogy azt a teljesen új is nagyszerű készüléket 12 jól meg- Kezeskedünk r ó l a , 

választott djrabbal 6 eredeti Pathe- lemezen (20 cm ttmérojü) 96 K hihetetlenül 3 készülék éS 3 
olcsó áron, fizetendí 24 hónap alatt, kifogástalan csomagolásban föla ánljuk Mindenkinek megküldjOk a „Hongry" csodálatos Pathi'Dhont és az tel jesen é l v e z i k 8 ÍÖHtl 
eredeti Pathé-lemez gyűjteményt s csah 4 

Tessék a a*ll«k*n íteivéoyl 
clvishatáan kitölteni «s 4 kor. 

oa»l rauUttel b«kü dfal 

Csomagolás Ingyen l 
készpénzfizetésnél 

koron.-?! d.'et havcnklnf a 9S 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

engedmény. 

teljes letörtesztéséig 
!••»•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 

Utea. 

áJlomu.. 
( trttdtél: ScéWULf is »>pa> Mai Ram taUWnt Halfái, mttrrnírltu. 

»'«9 4 tawai U . i r.„l.l«i b* o.r. kOUik Arr* >i u«tr«. U. » i uíMcai Dfc.i im«MBM D* n«r» touit Á m ii B . . U . ka «-«irrr«id«iéM UMkcwi 

Sapbir-BeszélőgépcK Betéti Társaság, Bécs VI.. Kdstlergasse 660 8. i 

rajzzal. 
A hessülék leírásai 

DagíMga. 841 'm* iiapterfliet, l S ám magasttg 
KUllcl: l«<flnom:l>ban kidolft»«t1 nfluilaloi, 
manka, csinos ttmail- és arany betéttel, a m*iy 
a keyQleinek kiválóan eie^aos él aniziokratikol 
tui<nT ad lilíset <iliiü, nafj motfatnató h»ng 
tolc*«f KrrtXiete l m 40 cm, oowta M cn Le|* 
ujabb eredeti Patlie-hanfdolwt, tltorhautlaa 
m. mbr»n-lapoc«ka»aJ «s rendkufll rtnom. «1-

iaar»4n«i. Praelúí* in*io-
kittbwi raüiod* |««« fia-

KŐ 
11IHIU 

unrnüköd< levélbélyegragasztó 
és automatikus ellenőrző gép. 

EGY ÓRA ALATT: 
Kézi hajtással 

2500 bélyegragasztás. 
Villamos üzemmel 

60OO bélyegragasztás. 
Sikkasztás a <POKO»-nál lehetetlen: 
Az időtrabló rovancsolás a «POKO»-
nál szükségtelen! Az eddigi bé-

isi vesződés a «POKOi-nál 
gyermekjáték! 

A forgattya egyszeri forgatá¬ 
sával a «POKO» a felragasz¬ 
tandó bélyeget az orsóról 
legombolyitja, a czégjellel ke¬ 
resztüllyukasztja, önműkö-
dőleg megnedvesiti, a szalag¬ 
ról levágja, a levélre felra¬ 
gasztja, az elhasznált bélyeg 
mennyiségszámát feljegyzi, 
kiilőn az egyes bélyegek öaz-
szegét összeadja és végre a 

levelet kosárba dobja. 

„POKO" beszerzése vééelt, illetve bővebb felvilágosítás és prospektusok iránt forduljunk 

Magyar Posia-és Vasúti Automata 
Budapest. V., Arany János-utcza 2O. Telefon 125—67. 

Állandó gépkiállítás, ahol 8-tól 4-ig sokféle érdekes technikai újdonság megtekinthető. 

L e g d i v a t o s a b b k a r p e r e o 
ó r á v a l 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beazerezhe 
tőkkéazpénz vagy angol rendszerű részletfizetésre ig 

os&si. és kir. C Á D / ^ A l Á [VI f \ C ékszerész i . 
üdv. szállitó O A H Ü l A J A í M \ J O mnötvösnil 
Budapest, IV., Kigyő-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 
Legrszebb kivitelüezüstevőeszkfizökg-rammjamunkávalegyüttll f.f 
domborművű (Belif) evőeszközük 12 fill., halas, pecsenyén, tésztáé tálak 

14 karátos arany ___ 110 E 1 3 f., tálczák, ezelenezék, kenyérkosarak, 14 f., kávés, teás servicék, Jóm 
14 t • bőrszíjjal _ 28 c tálczák, gaborettek, gyümfllcfiallvánvok, csoportos tálak, jardinierek 1 5 f. 
Ezüst bőrszíjjal --- 16 • Szabad megtekintés vételkenyszer nélkül. Szabott gyári árak. Képes 

árjegyzék ingyen és bérmentve. Vidékre választékot készséggel küldök. Accél 
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SZKBKEnZlO 

OITSY P A L. BUDAPEST, MÁJUS 12. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes száin 
ára tO fillér. 

Előfizetési 
/eltételek: 

(Égés/évre _ _ 
Félévre 
Negyedévre _ ... 

3O korona. 
1O korona. 

S korona. 

A <ri/agkroiii*<i»-val 
nt'Kyi-di'venként 1 koronával 

több. 
Kiilfiilili elöti/etéseklioz a )>»8tailag 

határozott viteldíj is csatolandó 
meg-

börbntoripar 
Bfirbntor 
szakműhelyek 
KÉÉI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Semmelwes-u. 7. sz. 

Angol bőrbutor, Ebédlő¬ 
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt bőrbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissí¬ 
tésére és te«té*£re. 
Székíitaiakitások. 

Rozsnyay 
Mátyás chininczukorkája íztelen 

chininbó'l 

Többszörösen kitűnt. 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természetviza-
gálók fiumei vándor¬ 
gyűlésén negyven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű!! 
Legjobb szer láz, váltó-
láz, malária ellen, kü¬ 
lönösen gyermekeknek 
a kik keserű cbinin 
bevenni nem képesek. 
Valódi, ha minden egyes 
piros csomagolópapiroson 
lío/siiyay Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára 

Arad, Szabadság-tér. 

M4RGIT 
-A-WJL gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, Lngyhólyag B különösen a 
légiöszervek Lurutos bántalmainál igen jó há¬ 
tain még akkor is, ha vériének esete forog fenn. 
Mogreniielhetö: EDESK.UTT L.-nál Budapesten 

«s a forrás kezelösé^énél Mnnkácson. 
E G Y MENTŐCSÓNAK L E E R E S Z T É S E . — A Tittnic menekültjeinek elbeszélése után rajzolta Richter Aurél. 

Franklin-Társalat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. szám. 
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KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

Langer Viktor úgy tett, mint a partra kive¬ 
tett viczkándozó hal, midőn végre sikerült a 
folyóba visszaviczkándoznia. 

— Készül valami? - - kérdezte s hosszúra 
kinyújtotta nyakát. 

- No nem készül ? — izgatta Manó. — Nem 
kevesebb készül, mint hogy a középkor rá akar 
dűlni az újkorra. El akarják törülni a villa¬ 
mosságot, •— elménczkedett, — hogy visszaállít¬ 
sák a petróleumot régi jogaiba. 

Viktor úr bólintott, hogy érti a képletet. 
— S az újkor? - - kérdezte. - - Mit szól 

hozzá az újkor? 
— Az újkor?' Az újkor — szavalta a ripor¬ 

ter, —_ fel akarja robbantani a petróleumot. 
- Érdekes, nagyon érdekes . . . Az eset ér¬ 

dekelni fogja Kiderlen Wachter urat is. Egy 
petroleumos ország a villamosság korában a 
hármasszövetségben nem használható. 

Hű, a magas politika! A riporternek duzza-
dozott a keble, hogy ilyen pompás fogást csi¬ 
nált. (Ez érti a dolgát! Ezt alighanem maga 
az imperator rex küldte hozzánk, hogy a kár¬ 
tyát keverje neki.) 

- Uram, • - jelentette ki lelkesen, - - én 
kezdem tisztelni önt. Engedje meg, hogy az 
európai biláncz iránt meginterjuholjam. 

A kalandor meghajtotta fejét 
- Állok rendelkezésére, de nem itt. Legyen 

szerencsém holnap a Bristolban, a lakásomon. 
Azt hiszem, — tette hozzá lebilincselő mosoly-
lyal, —, hasznára leszünk egymásnak kölcsö¬ 
nösen. Én igen sokat tapasztaltam és igen sok 
embert ismerek, olyanokat is, a kik idáig telje¬ 
sen ismeretlenek voltak a saját hazájukban 
is . . . Ön ellenben - - folytatta, - - adatokat 
szolgáltathat nekem az ön által érintett társa¬ 
dalmi evoluczió mai stádiumáról... egész szép 
sakkhúzást csinálhatunk így kettesben az euró¬ 
pai táblán. Nem gondolja? 

- De mennyire gondolom ! . . . 
A riporternek megbicsaklott a torka, rop¬ 

pantul fojtogatta a lelkesedés. (Nini, riporter 
létére belepottyant kovásznak a magas poli¬ 
tika tésztájába.) A tehetségnek mily fényes 
jutalma ez . . . Szájukat fogják tátani a kilen-
czek, legaloppirozza magát a nagy Baryt is. 

- De mennyire gondolom, — ismételte, mi¬ 
dőn felszabadult a torka a dicsőség nyomásá¬ 
tól. - Holnap ott leszek a Bristolban egy 
egész kötet adattal. Hány órakor legyek ott? 

Ebben a pillanatban ismét kipattant a sze-
paréból egy világfelforgató. Hunyady volt, a 
ki, miután utolsó garasát is elramslizta, nyu¬ 
godni tért. 

Azaz nem tért, mert egyszeribe nyugtalanná 
tette az a látvány, a mi szeme elé tárult. Bakk, 
a tehetségtelen potyász Bakk, pezsgős pal'aczkok 
között, pirosán, mint a főtt rák, szemben az 
érdekes idegennel, a kit Szepi feldicsért nekik. 
Micsoda czudar igazságtalanság a sorstól! Hát 
nem érdemli meg ő jobban a pezsgőt, annál a 
minden kanálban lé nimolistánál? Persze ő 
nem tolakodik, mert neki előkelő lelke van. 

Egyet gondolt az előkelő lélek: lehányta 
magáról a kabátot s a gummiczipőt s leült egy 
asztalhoz, két lépésnyire a Móni háta mögött. 

A nagy tükörből azonban (a melylyel szem¬ 
ben ült) meglátta őt a Bakk s hátrarántván fe¬ 
jét, mintha srófra járt volna, egy igen kellemet¬ 
len, mondhatni sértő grimaszt vágott feléje. 

Hunyadi a szeme közé nevetett s miután 
tele volt malicziával, vissza sértette barátját, az 
érdekes idegenre való tekintet nélkül. 

- Jól élsz, újdondász barátom... A princzi-
nek sem lehet jobb dolga, mint neked. 

A gorombaság oly nagy volt, hogy nem fért 
a riporter zsebébe. A dicsőség tetejéről a gúny 
fenekére letaszított Manótól nem lehetett rósz 
néven venni, hogy kijött a türelméből. 

Paraszt! - sziszegett vissza bántalmazó-
jára. — Feküdj le, a* elkártyáztad a pénzedet, 
de velem ne komiszkodjál. 

Langer Viktor úr most szakasztott úgy vi¬ 

selte mngát, mint (hasonló körülmények kö-
zötj) egy birodalmi gróf. Megkoczogtatta poha¬ 
rát, hogy fizet s egy szempillantásra sem mél¬ 
tatta a további kakasviadalt. Pedig ugyancsak 
sarkantyúzták egymást Manó és Jákó, mialatt 
fizetett. Sápadtak voltak és köpdöstek dühük¬ 
ben, attól lehetett tartani, hogy belekapaszkod¬ 
nak az egymás fülébe. Azonban mégsem ka¬ 
paszkodtak bele, meit Manó észrevette, hogy 
készülődik új barátja, pedig még beszélni sze¬ 
retett volna vele. Nosza felkapta a télikabátját 
s válasz nélkül hagyva a Jákó legsúlyosabb 
becsületsértését, követte a kijárat felé tartó 
"nemzetközi* politikust. 

Jákó magára maradt a dühével a gyérszámú 
vigyorgó kávéházi vendégek között. Az egyiket, 
hogy pártjára hódítsa a hátrányára billent köz¬ 
véleményt, megkérdezte: 

- Látott már uraságod még egy ilyen gyá¬ 
vát ? Megszökik a lovagias elégtétel elől ? 

A kérdezett vendég azt mondta, hogy bizony 
ő még sohasem látott ilyen gyávát a utánna 
hangolódott az egész kávéház: a kik gúnyosan 
megmosolyogták egy pillanattal előbb, most 
lovagias hősnek tisztelték Jakot és összegyá-
vázták a kereket oldott goromba riportert. 

. . . Manó egész a Brisztolig kisérte az ő szö¬ 
vetségestársát in politicis. 

Hogy mi mindent beszéltek ? . . . Csak annyi 
bizonyos, hogy az utolsó pillanatban már a 
szálló kapuja előtt valahogy kiesett a riporter 
száján a Zádor neve. 

- Zádor? Zádor Miklós? — kérdezte a nem¬ 
zetközi ember látszólag unottan (egy nagyot 
ásított a kérdése után). — Én azt az embert 
ismerem, — jegyezte meg mellesleg és becsen¬ 
getett a szállodába. 

- Ismeri? — érdeklődött Manó, úgy pedig, 
hogy szinte kétfelé kérezkedett a füle. 

- Mint a rósz pénzt, úgy ismerem. 
- Mi a véleménye róla? Milyen ember? 

- Nagyképű komisz firma. 
Nagyképű komisz firma. Hopp! Ez aztán a 

felfedezés! Manó se látott, se hallott egyebet, 
befurakodott az épen nyiló kapun, félretolta á 
portást és belekapaszkodott a Viktor úr kabát¬ 
ujjába. 

- Csak még egyet, kérem, igen tisztelt 
uram, — kérdezte ettől szinte könyörögve. 
Miért komisz firma a .Zádor ? 

A politikus kegyes volt, füléhez hajolt a kí¬ 
váncsi riporternek s ezt súgta bele: 

- Egy asszonynyal tartatja ki magát. Hol¬ 
nap tízkor, ha tetszik, majd mesélek magának 
róla egyebet is. 

A portás udvariasan kitessékelte Manót a 
kapun s liftbe ültette a szálló előkelő vendé¬ 
gét, hogy felhúzza a második emeletre, a hol 
is két dunaparti szobában lakott. 
^ Manó kint volt az éjben, a csúszós járdán. 

Fölnézett a csillagokra, de nem voltak az égen 
csülagok. Havas, jeges eső csapdosta az arczát 
és czilinderét. De nem fájt neki most a havas 
eső, nem sajnálta sem az arczát, sem a czilin¬ 
derét. Azonban mégis nekiment egy bérkocsi¬ 
nak, a melybe bele is tette az egyik lábát s 
csak akkor rántotta vissza, midőn szerencsére 
eszébe jutott, hogy nini, hiszen elramslizta 
összes pénzét a Kikeletben, gyalogszerre kár¬ 
hoztatta a sors. 

Manó nekivágott a világnak, hopkázva rótta 
a sikamlós járdákat, hanem azért, ha véletle¬ 
nül arra szaladt volna egy nyúl, megfogta 
volna örömében a nyulat. 

. . . Nagyképű komisz firma! Mily dicső föl¬ 
fedezés . 

XIL Zászlóbontás, 
Nagyszámú és sokrétű társaság gyűlt össze a 
labragh-palotában. Főrendiházi tagok, ország¬ 

gyűlési képviselők, állami tisztviselők, főpapok 
pénzügyi kapaczitáaok, kereskedők, iparosok' 
Csupa komoly, tisztes ember, a magyar társa¬ 
dalom színe-java. A palotaúr nem szórakozni 

hivta őket össze, hanem fontos tanácskozásra 
«a haza nevében». 

Az urak a tágas hallban foglaltak helyet, 
számszerint negyvenen. Az előterem lépcső¬ 
házi torkolatában hosszú zöld posztóval leta¬ 
kart asztal volt elhelyezve, tizenegy székkel. 

Csábrágh pár kedves szót váltott minden 
egyes vendégével, aztán az asztal elé állott. 

- Uraim, együtt vagyunk mindnyájan, azt 
hiszem, megalakulhatunk. Belényessy Sándor 
gróf, mint a legidősebb közöttünk, lesz szíves 
a korelnöki széket elfoglalni. 

Egy hetven év körüli galambősz aggastyán 
fölemelkedett székéről s kezet fogván a nyitrai 
püspökkel, a kivel eddig élénk eszmecserét 
folytatott, ruganyos léptekkel a zöld asztalhoz 
közeledett. Hátratolta az elnöki széket, állva 
maradt. Piros üde arczában jóságosán fénylett 
a szeme 

- _Tisztelt uraim, megnyitom az értekezle¬ 
tet. (Éljenzés.) Mindenekelőtt meg kell alakul¬ 
nunk. Az értekezlet elnökéül ajánlom Zádor 
Miklós urat. Korra, hirre s társadalmi állásra 
nézve értem főképen a méltóságos és főtiszte-
lendő főpapságot, lehetnek közöttünk olyanok, 
a kiket látszólag talán jobban megilletne a bi¬ 
zalom kitüntetése, de jellem, okosság s önzet¬ 
len hazafiság dolgában jelöltemet senki sem 
múlhatja felül. (Általános egyhangú éljenzés.) 
Kimondom tehát, hogy az értekezlet elnökéül 
Zádor Miklóst egyhangúlag választotta meg. 
Következik a jegyzők s az előadó megválasz¬ 
tása. Jegyzőkül ajánlom: Lombos Keresztély 
újságíró s Baronyi Gábor birtokos urat, a 
tiszavidéki gazdaszövetség elnökét; előadóul 
doktor Bodonyi tanár urat, a «Véreim» poli¬ 
tikai napilap igazgatóját. (Egyhangú éljenzés.) 
Megejtetvén a tisztikar választása, ezennel át¬ 
adom helyemet a megválasztott elnök úrnak, 
Istenhez szállván buzgó imámmal: árassza 
ránk végtelen kegyelmét, hogy a szent törek¬ 
véseknek, a melyeknek jegyében összegyűltünk, 
az 0 s a haza dicsőségére foganatja legyen. 

Az utolsó szavakra mind egy szálig felállott 
a nemes gyülekezet; a püspök urak keresztet 
vetettek magukra s összekulcsolták kezüket. . . 

Zádor Miklós ünnepies csendben foglalta el 
elnöki székét. A jegyzők a két oldalán helyez¬ 
kedtek el, Bodonyi az előadó, szemben vele. 

Az elnök megvárta, míg ismét helyet foglal¬ 
tak az urak, aztán felállott. 

- Tisztelt értekezlet! A kitüntető bizalmat 
szivem mélyéből köszönöm. Első javaslatom, 
mondja ki az értekezlet, hogy permanencziá-
ban marad mindaddig, a míg feladatának, egy 
szilárd, az egész országra kiterjedő, valamennyi 
érdekkör egyesítését s megerősítését czélzó tár¬ 
sadalmi organizmus tervezetének munkálatát 
be nem fejezte. (Elfogadjuk ! Éljen!) Második 
javaslatom, hogy reformtörekvéseink hitele s 
presztízse érdekében kérjük fel Belényessy 
Sándor és Csábrágh Ödön gróf urakat s fő-
méltóságú Emericy püspök urat: engedjék 
meg, hogy azt az erkölcsi tőkét, a melyet már 
a puszta fényes nevük is széles e hazában kép¬ 
visel hasznunkra, a nagy tömegek hitének meg¬ 
erősítésére fordíthassuk... Engedjék meg, hogy 
díszelnökeinknek tekinthessük őket. 

Ez a szerény és tapintatos jelölés csak fo¬ 
kozhatta a rokonszenvet, a melyet az előkelő 
társaság elnöke iránt érzett. 

A közfelkiáltással megválasztott három dísz¬ 
elnök meghatottan fogott kezet az üdvözlők 
seregével. 

Következett az előadó előterjesztése. Ennek 
alapján határozatba ment, hogy bizassék meg 
egy szűkebbkörű öttagú választmány egy rész¬ 
letes praktikus pragmatika s programmvázlat 
kidolgozásával s osztassék ki a munkálat az 
értekezlet tagjai között tanulmányozás végett, 
legalább két héttel napirendre kitűzése előtt. 

Több tárgy nem lévén, elnök megtartotta 
záróbeszédét. 

- Mélyen tisztelt uraim! Mielőtt távoznánk 
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MEDVECZKY FRIGYES (RENDES TAG). 

erről a helyről, a melyen egy új eszményi or¬ 
szág első alapkövéhez összehordtuk a vakola¬ 
tot, tájékoztatás czéljából van szerencsém be¬ 
jelenteni, hogy reformmozgalmunk sajtóorgá¬ 
numa, a «Véreim» alig három heti fennállása 
óta tizennyolczezer előfizetőt hódított el az 
újmagyarság lapjaitól. A leányzó tehát nem 
halt meg, csak aludott. Főképen az bátorított 
fel bennünket, a kiknek lelkében megszületett 
az eszme, hogy már most megtegyük a máso¬ 
dik lépést czéljaink felé : megindítsuk az orszá¬ 
gos szervezkedés előkészületeit azok körül az 
eszmék körül, a melyeknek lapunk hasábjain 
elvetettük a magvait s a melyek bő termést 
hoztak már eddig is. Isten — fejezte be az 
elnök szavait, - - áldd meg tiszta, önzetlen 
igyekezetünket s óvd meg, ne büntesd többé 
bűnbánó népedet, a magyart. 

Az urak meghajtották fejüket s néma csend¬ 
ben BZÓJjeloszlottak. Minden hűhó, az ilyen 
értekezletek után szokásos szellemi viaskodás 
nélkül, egyszerű meleg kézszorítással váltak el 
egymástól, gondolataikat, benyomásaikat szi¬ 
vükbe zárva vitték haza . . . 

íme, ilyen kedvező auspicziumok között tört 
előre Zádor Miklós apostolos pályáján a nem¬ 
zeti czél felé. A legjobbak voltak kíséretében ; 
minden jel oda mutatott, hogy a gondviselés¬ 
szerű férfiú harczi riadójára felébredt végre 
hosszú lethargiáa álmából Árpád nemzete. 
S Zádor Miklós eredményes munkája mámorá¬ 
tól áthatva, szinte átszellemülten, mint egy 
buddhista élőszent, rendületlen nyugalommal, 
merészen előreszegzett tekintettel nézett ön-
emelte talapzatáról a jövőbe. Lelke kiforrta 

BALOGH JENŐ (RENDES TAG). 

emberi szenvedélyeit, lemondott az élet hét¬ 
köznapi örömeiről, egész lényét betöltötte az 
alkotás gyönyöre. Egyebet nem kért a Gond¬ 
viseléstől, boldognak érezte magát szive sajgó 
sebével is. Mert ha mindeni-öl lemondott is: 
Eomhányi Erzsébetet nem tudta felejteni em¬ 
berfeletti erőfeszítéseinek közepette sem; a 
munka láza a leányka szivében viselt édes ké¬ 
pét egy pillanatra sem homályosította el. Pedig 
jóllehet minden csütörtökön találkozott, alig 
beszélt vele. Néha úgy tetszett neki, hogy 
fényes két szemével kérte öt a leányka, üljön 
melléje s melegmeghitten, mint azelőtt, leg¬ 
alább közömbös dolgokról beszélgessen vele, 
de a szerető férfi nem értette meg a szelíd 
leányszem néma kérelmét, ítélőképességét foly¬ 
ton zavarta a Csábrágh udvarlása s az az egy¬ 
szeri kedvesség, a melylyel azt Erzsiké fogadni 
látszott. Aztán meg nem is árulhatta el magát 
Miklós, tartózkodnia kellett minden lelki izga¬ 
lomtól; nem volt többé a magáé, fölszentelte 
a kötelesség nemtője, a haza oltárára rakta 
lelke kincseit. . . Csak az ő nemzete legyen 
boldog. Mit számít egy ember milliók között! 

Csak a haza legyen boldog! 
A Kikeletben éjfél után, a kopott aranyléczes 

falak között, barlangjában az aknamunkás ki-
lenczek gyülekezetének egyszer sem hangzott 
el az a szent divatverte szó : a haza! A fel¬ 
világosodott bajusztalanok irtóztak tőle, mint 
ördög a tömjéntől. Államot mondottak, orszá¬ 
got mondottak, polgárságot emlegettek, nép¬ 
jogokat hangoztattak, de hazát, hazafiságot 
soha. Nem voltak már ezek csak születésüknél 
fogva magyarok . . . 

MÁRKY SÁNDOR (RENDES TAG). 

Annak a napnak éjjelén, a melynek délután¬ 
ján szert tartott a régi nemzet a Csábrágh-
palotában, hogy az ősök példájára megbeszélje a 
jövendő terveit: a bujkáló kilenczek boszor¬ 
kánymódra ülték körül a füstös szeparéban az 
üstöt s kajánul élvezték a kotyvalékot, a me¬ 
lyet egy hét óta főztek benne . . . No de nem 
hiába. Pompásan Ízlett a kigyó-béka koszt 
mindnyájuknak. Szemmel láthatólag híztak 
tőle a zsenik . . . 

Hunyadi Jákó egy nyomtatott füzetet tartott 
a kezében s szemelvényeket olvasott fel belőle. 
A többiek röhögtek, üvöltöttek és ettek: son¬ 
kát, imbiszt, kaviárt, de még többet ittak: sört, 
bort, pálinkát, pezsgőt. Nagy volt itt most a 
jólét nagyon. A zsenik gazdag meczenásra tet¬ 
tek szert, nem is meczenás volt ez, hanem 
egyenesen a német birodalom ügynöke. A nagy 
zseniális reximperator titkos embere, a ki egy 
millió koronával s azzal a megbízatással jött 
az országba, hogy megakadályozza a statusquo 
ante állapotok ellen forralt merényleteket. Mert 
a reximperatornak az az érdeke, hogy minden, 
a régiben maradjon Magyarországon. Quieta 
non movere, különben felmondja a hármas¬ 
szövetséget. Semmi kétség, hogy ez így van és 
másképen nem lehet. Tudja Bakk Manó, a kit 
a német császár ügynöke magyarországi jobb¬ 
kezének tett meg s titkos küldetését leplezendő, 
meczenási álarezot vett fel, hogy hozzáférjen 
a sötétségben világosságot terjesztő kilenczek-
hez, mert tőlük és általuk reméli missziójának 
sikerét. 

(Folytatása következik.) 

PREISZ HUGÓ (LEVELEZŐ TAG). REJTŐ SÁNDOR (LEVELEZŐ TAG). 

AZ AKADÉMIA ÚJ TAGJAI. 

HORVÁTH CZIR1LL (LEVELEZŐ TAG.) 
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Az iiri-utczai zöldre mázolt házban nagy 
felfordulás volt. Az udvaron, a tornáczos fo¬ 
lyosón és a kapu alatt is mindenfelé nagy 
ládák állottak össze-vissza, emberek sürögtek-
forogtak, kiczipelték a ládákat az utczára s 
ott fölrakták azokat a várakozó szállító kocsikra. 

Már hetek óta tartott ez a zűrzavar az úri-
utczai házban. Végre egy októbervégi délutá¬ 
non bezárták a nagy, sárga tölgyfakapút, Kan-
csalics, az öreg kocsis söpörgetni kezdte a 
szalmával, lommal összehányt kapualját, végig¬ 
nézett a földúlt udvaron és nagyott fohász¬ 
kodott : 

- Hej, az áldóját, de puszta lesz ez a ház ! 
Bent, a kongó, üres szobákban pedig szo¬ 

morúan, elhagyatottan ődöngött a család. Már 
mindenkitől elbúcsúztak itt, csak ettől a ház¬ 
tól, ettől a várostól nem. Pedig ennek is nem¬ 
sokára meg kell lenni, mert két óra múlva 
indul a vonat. Rettenetes volt, a hogy a czél-
talan topogásuk visszhangzóit a kopasz falak 
közt. A szivük nehéz volt és egyikük se mert 
szólni. Nem is igen tudott volna mit. Hiszen 
már hosszú hónapok óta bizonyos volt, hogy 
innen el kell költözniök Véghalomra és min¬ 
den mondanivalójuk elfogyott. Egyik ablaktól 
a másikhoz csoszogtak s ha valaki az utczá-
ról benézett a függönytelen nagy ablakokon, 
láthatta, mint ugranak vissza zavarodottan a 
pillantása elől, a zöldre mázolt ház ösmerős 
lakói, a kiket huszonöt év óta mindig bátran 
és szégyenkezés, vagy zavar nélkül látott ki-
tekintgetni az ablakokon. 

Az apa a szivarját rágta s olykor hümmö-
getett, vagy krákogott, hogy ezt a fojtó, ful-
lasztó csendet megtörje. De senkise felelt neki, 
A falakat nézte hát, az ösmerős rajzokat, a 
foltokat s az üresen álló szögeket, a melyek 
szinte fájdalmasan meredtek reá a kopasz fa¬ 
lakról. Az asszony az ablaknál állott. Néha 
visszanézett az urára és finom arczát valami 
fájdalmas merevség torzította el. A fiatalságára 
gondolt, a melyet itt élt le e zöld ház falai 
között s a melyet szinte összehalmozódva, egy¬ 
szerre látott most maga előtt. Ettől kell most 
tulajdonképpen elbúcsúzniuk nekik kettőjüknek. 
Az asszony ősz hajszálai, a finom ránczok, a 
férfi deresedő szakálla és meghajló termete 
még mindig nem juttatták komolyan eszükbe 
az ifjúság elmúlását. Itt, e kopott, pókhálós 
falak és régi bútorok között minden emlékük 
ragyogva élt. És az emlékekben frissen és szi-
nesen élt a fiatalságuk is. De most, a mikor 
mindent lebontottak e beszélő falakról, csak 
fájdalmasan tudott közöttük széttekinteni és 
riadtan kapta föl néha a fejét: mintha halot¬ 
tat látott volna. 

A szomszéd szobából most suttogás hallat¬ 
szott. A leányuk volt ott a vőlegényével. Zsenka 
erős mellű, izmos, karcsú, szőke leány volt, 
Laczi pedig, a vőlegénye, sudár fekete fiú. Fő¬ 
hadnagy volt az ötös huszároknál. Összeölel-
kezve állottak messzi az ablaktól, nehogy a 
betévedő idegen pillantások nesztelen, puha és 
forró csókjaikat meglessék. Nem igen gondol¬ 
tak arra, hogy most ime bánkódni is lehetne. 
Különösen Zsenka nem, a kit túlságosan bol¬ 
doggá tett az a gondolat, hogy Laczi elkíséri 
őket az útra és egyelőre két hétig teljesen az 
övé lesz. Vígan csókolództak hát a kopár és 
elhagyatott szobában és az októbervégi délután 
utolsó sugarai aranynyal festették körül a sivár 
falakat. 

A mikor a nagsugarak már mind kilopódz-
tak a szobából s az utolsó fénypászmák már 
az ablakkilincsen játszadoztak, Laczi halkan 
kérdezte a lánytól: 

Mit gondol, nem volna jó most egyet 
még sétálni? 

Zsenka beleegyezett és rögtön át is szólt az 
öregekhez: 

- Nem mennénk egy kicsit sétálni? Apus, 
mit szólsz hozzá? 

Az öreg Vanay kapott a szón: 
• Hogyne, hogyne — mondta. - Hiszen 

mit is csinálunk itt még? Még van egy kis 
időnk, azalatt elbúcsúzhatunk a várostól. 

Az asszony közbeszólt: 
- Ki tudja, talán sose látjuk többé! Vég¬ 

halom olyan messzi van . . . no, menjünk gye¬ 
rekek. Hívjátok be Aladint is. 

Csakugyan Aladin. Már egész délután nem 
látták. Zsenka és Laczi kiszaladtak hát az ud¬ 
varra és kiáltozni kezdtek : 

- Aladin ! Aladin ! 
Kancsalics, a kinek az istállóban volt most 

valami dolga, előkerült a nagy kiáltozásra. 
- Nem látta Aladint? - - kérdezte Zsenka. 

— Nem én instállom, legalább mostanában 
nem. Ebéd után ugyan itt téblábolt az ifiúr 
az udvaron, hanem aztán nem igen néztem 
utánna. 

- Nincsen-e a szomszédban ? — vélte Laczi. 
Keresték a fészerben, a kocsiszínben, a paj¬ 

tákban, de seholse lelték. Közben hanczúroz-
tak egymással, mint az iskolásgyerekek, fogócs¬ 
kát játszottak s ha elérték egymást, hangosan, 
kaczagva csókolództak. 

- Egy pár kopasz mirtuszbokor ólálkodott 
az első udvaron, Kancsalics onnan leste őket 
és mosolyogva rángatta a bajuszát. 

- Mit csináltok ti? — kiabált le rájuk egy¬ 
szerre valahonnan föntről egy kedves gyer¬ 
mekhang. 

Aladin volt. Ott állott a szénapadlás ajtajában. 
Tétován néztek föl reája, egy kicsit el is 

pirultak. Zsenka szedte össze magát élébb. 
- Gyere le Aladin, mondta, apa meg 

anya várnak. Sétálni akarunk menni. 
Aladin lassan, megfontoltan mászott lefelé 

a létrán. 
Körülbelül tízéves, jól megtermett szőke fiú 

volt. Nagy, sötétkék szemei komolyan néztek 
a világba és egy korai ráncz a széles, fürtök¬ 
kel takart homlokon arról tanúskodott, hogy 
a gondolatok útnak indultak odabenn. 

A mikor leért, feddőleg szólt a nővéréhez : 
- Jó, jp, -̂ r- mondta, de ti-itt megint, caó-

kolództatok! 
Laczi szó nélkül kapta föl magához a 

gyereket és szeretettel, szinte szenvedélyesen 
csókolgatni kezdte. 

- Te, világ bölcse • mondta tréfásan, 
megint magunkra vontuk haragodat? 

Aladin kaczagott és kapálódzott. De aztán 
némi huzavona után kiegyezett egy fél kiló 
kuglerben, a mely Pesten lesz esedékes, a mi¬ 
kor átutaznak. 

De fönt a levé"gőben, hanczúrozás és him-
bálódzás közben, egyszerre csak kinyílt Aladin 
kis matrózkabátja és egy galamb repült ki 
belőle. 

- Jaj, jaj, a Flóris, — sikongott a gyerek 
és borzasztó sírásba kezdett. 

A fiatalok ijedten néztek egymásra. 
Zsenka magyarázólag súgta Laczinak: 

- A purczligalamb! A legjobban szerette 
valamennyi közt . . . 

A gyerek még egyre sírt. Nem csúnyán, ha¬ 
nem megindító szomorúsággal. Laczi végre is 
azt találta a leghelyesebbnek, ha beszélgetni 
kezd vele, mert megvigasztalni amúgy se tudta 
volna Aladint. 

- Hát ezért voltál te egész délután a széna¬ 
padláson ? - - kezdte. 

Aladin egyszerre elhallgatott. Leszállt a 
földre, letörölte könnyeit és sápadtan nézett 
Laczira. 

- Igen, - - mondta, - - ezért voltam fönt. 
El akartam vinni magammal. 

Laczi és Zsenka érezték, hogy itt másról 
van szó, nemcsak Flórisról és hallgattak. 

Aladin lekuporodott egy elszáradt fűcsomóra, 
Laczi meg Zsenka pedig melléje telepedtek. 

- Aztán ott van apának az a nagy sárga 
kufferje - - folytatta síró hangon, — a melyik¬ 
ben benne vannak mind a régi gyerekjátékok. 
Tudod, azt nem lehet elvinni Véghalomra. Apa 
mondta. Hát utoljára játszottam velük . . . 

- Persze az első gyerekjátékok - - mondta 
Zsenka és lágyan magához vonta kis öccsét. 
A fiú odasimúlt az ölébe. Már nem sírt. El¬ 
borult, fájdalmas tekintete az égboltot kutatta: 
a purczligalamb vájjon merre száll? 

Nagy csend feküdt reájuk, a hogyan ott ku¬ 
porogtak a bokrok alján: valami fájdalmas 
feszültség terjengett a mellükben. Kmlékoztek. 
És a gyermekkor szépséges napjai integettek 
feléjük az elborult messzeségből. 

— Kikutattad az egész ládát? kérdezte 
Zsenka aztán. 

Aladin csak intett a fejével. 
- És nem találtál benne egy nagy fekete¬ 

hajú babát? Tudod, a szeme úgy lecsukódott, 
ha lefektették. Hiszen emlékezhetsz is rá. 

— De igen. Csakhogy én mást kerestem 
benne, - mondta Aladin. 

— Hát megvan a babám még ? - - kérdezte 
Zsenka hirtelen örömmel. 

— Az megvan, - - felelte szomorúan a fiú, 
de a kis békám nincsen meg, az a vasbéka. 

- Menjünk föl a padlásra, — indítványozta 
Zsenka. Meg akarom még egyszer nézni a ba¬ 
bámat . . . 

Laczi fölnevetett. 
— De nagy gyerek maga még! 
A leány szemrehányóan nézett rá: 
— Oh, istenem . . . 
Nem fejezte be, a mit mondani akart. Ha¬ 

nem kézen fogta Aladint és megindult vele a 
létra felé. 

Laczi követte őket. 
Zsenka ért föl először a padlásra. A homály 

és a széna illata elkábították egy perczre. Csak 
a mikor Laczi kezét érezte a vállán, akkor 
ocsúdott föl. 

A padlásablakokon már csak kevés világos¬ 
ság szűrődött be. Az alábukó nap utolsó resz¬ 
kető sugarai a gerendák között megfeszülő pók¬ 
hálók ringó szövetén tánczoltak. És csak hal¬ 
ványan rajzolták ki a nagy sárga faláda otromba 
alakját. 

Zsenka nyugodtan, óvatosan emelte fel a 
láda tetejét. Aztán egyenkint szedte ki a már 
törött, régi, gyerekjátékokat. Nem akart érzel-
gős lenni Laczi előtt, de azért majdnem fel-
sikoltott, a mikor a nagy babára akadt. 

- Ép még, — mondta halkan. — De milyen 
poros! Látszik, hogy már nincs gazdája, sen¬ 
kise játszik vele. 

Laczi mosolyogva nézte a leányt: 
- Talán még most is szívesen játszana vele? 
- Nem. Nem tudnék már. Pedig kár, hogy 

az ember elfelejt játszani . . . 
Aladin bágyadtán állt a láda mellett. Úgy 

érezte magát, mintha messzi-messzi útról jött 
volna meg, vagy, mintha nagyon-nagyon ki¬ 
sírta volna magát. Fáradt szemével a nővérét 
figyelte, a mint az a babát törülgette, annak 
a haját igazgatta. Aztán megint a ládába né¬ 
zett és búcsúzott a kis katonáktól, sípoktól, a 
vártól és a kis állatkáktól, a mik holtan, 
összetörtén hevertek ott. 

Zsenka hamarosan végzett a babával. Vissza¬ 
tette a helyére és becsukta a láda fedelét. 
Látta, hogy Aladin mennyire bánkódik, meg¬ 
simogatta hát és vigasztalóan szólt hozzá,. 

— Ne búsulj kis Alikám, nem kellenek már 
neked ezek az összetört jószágok. Te már gim¬ 
nazista vagy, nagy fiú... 

Aladin fuldokló zokogásban tört ki. Csukló 
hangon mondta: 

- Istenem, hogy mért muszáj megnőni... 
A napsugarak már végkép elbúcsúztak a 

háztól. Egészen rájuk sötétedett. Elfogódvft, 
szótlanul indultak meg s a lépéseik tompán, 
félelmesen kopogtak. 

Mind a hárman úgy érezték, mintha teme¬ 
tőből jönnének. 

* 
A kapualjában már türelmetlenül sétáltak 

az öregek. Kancsalics megmondta nekik, hogy 
a fiatalok a széna-padlásra mentek Aladinnal 
és keresnek valamit. 

Vanay néha előre jött és meg-mcgállt az 
első udvar virágágyai mellett. Egy-egy őszi 
rózsa virágzott még néhol és helyenkint lelt 
egy tenyérnyi zöld fiivet ÍH. De a többi virá¬ 
gok már haldokoltak az ősz csókjaitól. Az 
alacsony léczkerítés mentén, a mely a két 
udvart elválasztotta egymástól, mirtuszbokrok 
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húzódtak végig. De volt köztük néhány jáz-
minbokor és két gyönyörű, nagy thuja is. 
A botjával simogatta őket és halkan beszél¬ 
getett hozzájuk. Egyszerre csak meglátta a 
fiatalokat, a mint a hátsó udvaron keresztül¬ 
jöttek. Miméit haraggal szólt reájuk, a mikor 
hozzája értek : 

—Ejnye, ejnye! Nem lesz már a sétából semmi. 
Mi az ördögöt kerestetek ti fönt a padláson? 

Zsenka egy pár szóval elmondta búcsúzásukat 
a régi játékoktól, a lomoktól, a miket most 
már sose fognak látni többé. 

Hát bizony, mondta Vanay, kár 
volna azt a sok lim-lomot elczipelni. Van 
ládánk, csomagunk, bútorunk így is annyi, 
hogy alig fért be a vasúti kocsiba. Sok keve¬ 
redéssel jár egy ilyen áthelyezés. Az ember 
ezt is, azt is elhagyja. . . 

Zsenka és Laczi bementek a kabátjukért. 
A mikor a Melenczei-utczába fordultak, egy 

magas kőfal mellett mentek el, a melyet kö-
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zepen egy szép, kovácsolt vaskapu szakított 
meg. A kapun át gyönyörű udvarba lehetett 
látni s azon kényes pávák sétálgattak. Hátul 
magas fenyők között egy veranda tükörablakai 
látszottak. 

Aladin halkan mondta magában: Itt lakik 
az Ada. És egy kis hallgatás után megint: 
Isten veled, Ada! 

Most már tudatosan búcsúzott mindentől, a 
mi az eszébe ötlött. És elszorult a kis s/íve. 
a mikor a lejtős .Vármegye-utczát látta, a me¬ 
lyen annyiszor kergette le szédületes iramban 
a karikáját. A Csada-fűszeres boltját, a l'ívcx 
borbély czégtábláját, a piarista-templom tor¬ 
nyát, a Béga hídját, mind-mind az ismerős 
helyeket, kapukat és fákat búcsúzó tekinteté¬ 
vel még egyszer végigsimogat' ;i. 

Egy kis közön áthaladva, megint az l'ri-
utczába értek. Már akkor az utcza másik vé¬ 
gén szembejött velük a megrendelt kocsi. 

Kancsalics a kapuban várta őket e a mikor 

észrevette a kocsit, beszaladt a bőröndökért. 
Vanay egy ezüst forintost nyomott a markába, 
kezet szorított vele, aztán a kocsiba szállt. A 
míg a többiek is elhelyezkedtek a kényelmes 
határban, Kancsalics remegő hangon köszön¬ 
tötte őket és levett kalappal integetett Ala-
dinnak. 
• Aladin a bakra került. 

Még egyszer elvonultak előtte a kedves ut-
czák, az ismerős házak s néhány pajtásának 
arcza. Még egyszer látta Adu pináit s a piurislii 
templom karcsú, sárga tornyát. Néha hallotta, 
hogy hátul a határban az apja köszön vala¬ 
kinek, de aztán már ezt sem hallotta. A kocsi 
robogva gördült a nisirsliiiiVjü köveken s a 
lovak patkói szikrákat hánytak. És ebben a 
dübörgésben és csattogásban Aladin e^és/en 
összegörnyedt. Kis, pulin kalapját a homlo¬ 
kába hi'izta és maga elé meredve csak a ru¬ 
das hánykolódó farát látta és közben arra 
gondolt: a Flóris vájjon merre szállt? 

1. Megtámadott automobil. - 2. Márkus Emília körútra indul. - 3 - 4 . A Kossuth Lajos utczábóL - 5.Térzene az Andrássy-úton. 

GYERMEKNAP BUDAPESTEN. — Jelfy Gyula fölvételei 

6. Utonállik az Oktogonon-
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A MADÁRFÉSZEK. 
Fészek! 
Olyan egyszerű hangzású s oly rövid e szó 

és mégis mily sokatmondó, mily fenséges 
fogalmat fejez ki. 

Egy madárfészek szemlélése több tekintetben 
érdekes és tanulságos. De még sokkal több 
gyönyörűséget szerez: a madár megfigyelése 
fészekrakás közben. A kész fészek csupán csak 
az építmény anyagára és alakjára nézve iga¬ 
zithat el bennünket; arról a nagy gondosko¬ 
dásról, a melylyel a hely megválasztása tör¬ 
ténik, a fészekrakás idejéről és a madár egyéni 
sajátságairól, viselkedéséről és ösztönéről a 
legteljesebb fészekgyűjtemény sem árúi el 
előttünk semmit. 

A madár nem a maga számára rak fészket. 
A benne nyilatkozó erős vágyódás és ösztön 
késztetésére készíti ő azt fiókái számára, azok¬ 
nak alapít ő otthont, azok képezik egész 
gondját, azokért fáradoz. A fészek a madarat 
lekötve tartja egy bizonyos göröngyhöz. A 
fecske minden évben visszatér elhagyott ottho¬ 
nába, a jól ismert kedves helységbe, örömmel 
teljes csicsergéssel köszöntve a régi fészket az 
eresz alatt vagy az ablakpárkányon. A szere¬ 
lem édes hatása alatt a bímfecske énekessé 
lesz, a nőstény pedig építőmesterré. 

De nem csupán a mézeshetek tanyájára van 
rendelve a fészek: benne csöndes, zavartalan 
háztartás fejlődik ki, s a legszebb családi 

életnek, nehéz nevelési működésnek és fárad¬ 
hatatlan szeretetnek lesz színhelyévé. 

A fészek a szeretet szüleménye. Senki sem 
mutatta azt meg a madárnak, hol és mimódon 
építse fészkét; ez nem tanulásnak a terméke. 
A madár is tökéletesíti magát a fészekrakás 
mesterségében, de a faját jellemző alakiság 
és individuális stilszerűség határain sohase 
megy túl. A szervezet a madarat eleitől fogva 
kész és tökéletes művészszé teszi. Lelkében a 
fészek összképe már minden részletében any-
nyira tökéletesen le van rajzolódva, hogy 
semmi vázlatra, semmi rajzra nincs szüksége 
és hogy mégis minden részarányos egészben 
egyesül. 

A fészek helyének megválasztása igen nagy 
gonddal megy végbe. A nőstény szorgosan 
kutat alant a földön, a lombok sűrűjében, a 
csalitban és cserjebokrok között. A hím több¬ 
nyire csak kísérője a nősténynek. A döntő 
elhatározás mindig a nőstényé a fészekrakás 
helyének alkalmas vagy alkalmatlan volta fölött. 

Általában valamely madárfaj ott szokott 
megtelepedni mindig, a hol az élet föltét elek 
számára kedvezőek s a hol elegendő biztosság 
ígérkezik. Némely fajok kevésbbé válogatósak, 
míg mások egészen a végletekig, az aprói ókos-
eágig törekszenek kielégíteni igényeiket. Volta¬ 
képpen minden hely ad a természetben módot 
fészeképítésre ennek vagy annak a madárcsa¬ 

ládnak számára. Csakhogy persze az egyik hely 
kedvezőbb a másiknál, a szerint, a mint a 
madár individuális természetének és óletfölté-
teleinek a legjobban megfelel. 

Fönt a fellegekbe nyúló kopár sziklák mé¬ 
lyedéseiben, a sűrű erdők árnyában, a fa-
óriások ingó ágainak a legoslegtetejót fészkek¬ 
kel megrakva találjuk. Más madarak többre 
becsülik az árnyas lombok között és a bok¬ 
rokban való lakást. Némelyek a szabad kilá¬ 
tást kedvelik, azért magasan a fák és bokrok 
tetején fészkelnek ; míg mások a föld közelé¬ 
ben, vagy éppen a földön levő helyet határo¬ 
zottan minden másnak elébe teszik. De mind¬ 
nyájan ügyesen el tudják rejteni a kis fész¬ 
ket, s az ebből háromló előnyt mindannyian a 
saját hasznukra fordítják. Bitkán áll itt .fé¬ 
szek szabadon. És ha ez csakugyan mégis 
megesik, észre fogjuk venni mindig, hogy azt 
a fészekrakás módjánál fogva ő maga védel¬ 
mezi, - - legyen bár úgy, a mint Brehm módja, 
hogy ezt kiszámítva teszi a ragadozók szemé¬ 
nek a kijátszására, vagy pedig hogy azok be-
tolakodása elé legyőzhetetlen akadályt gördítsen. 

Az építési anyag kiválasztása is nagy gon¬ 
dot okoz. Az egyes alkotórészeknek egymás¬ 
hoz való illesztését annyira érti, hogy még 
csak egy fű-, rost-, moha- vagy szalmaszálacska 
sem áll ki a fészek falazatából. A mellett a 
fépzkecske annyira szilárd és erős, hogy azt 
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A vörösgém fészke és tojásai. Kaczagányok. A tantalmadár fészke és tojásai. 

Pólimadár fiókák. Az üszögös halászka fészke és tojásai. Üszögös halászkák. 

Kotló zöldlábú tavityuk. Uszögös halászka fiókák a fészekben. Kotló osztrigász vagy vérlábú. 

csak bizonyos erő alkalmazásával vagyunk ké¬ 
pesek szétszedni. 

Tekintsünk most bő a madarak fészekvilá¬ 
gába s ügyeljük meg azt a szinte csodásnak 
mondható homochromiát, a melynek segítsé¬ 
gével a madár, fészke, s a benne levő tojások, 
sőt még a pelyhes magzatok szine annyira 
alkalmazkodik a környező tárgyakhoz, s a kör¬ 
nyezet színéhez, hogy azoktól alig, vagy csak 
nehezen különböztethető meg. 

Itt láthatjuk legelőször a nálunk is előfor¬ 
duló tantalmadár fészkét. A fűben rejtőzködik 
s négy tojás van benne. A milyen könnyen 
felfedezhető a képen, olyan nehezen vehető 
észre a természetben, mert a tojások színe 
teljes harmóniában van környezetével. Ugyanez 
mondható a tantalmadárral rokon pólimadár-
ról. A hosszú csőrű, fehér-fekete szinű fiókák 
szorosan simulnak egymáshoz s várják vissza 
űz öregeket. 

Az oszlrigás-z vagy vérlábú fészke is ha¬ 
sonló az előbbiekéhez. A kotló nőstény a 

Erdei pacsirta. 

fészkén ül. Giz-gazból összehordott anyagból 
készült a fészek, a melyet a gondos madárpár 
puha füvekkel és puhelytollakkal párnázott ki. 
Homokos síkságon, tengerpartokon, tőzeges 
helyeken tartózkodik a bibicz. A galambnagy¬ 
ságú madár fővédelmi eszközét tollazatának 
szine alkotja. Ha veszedelem fenyegeti, moz¬ 
dulatlanul marad fészkében mindaddig, míg 
az meg nem szűnik. Még a fiókák is hasonló 
viselkedést tanúsítanak s csakugyan a vesze¬ 
delem rendszerint szerencsésen kikerüli őket. 
A tojások szine zöldes-barna, s a fészekkel 
együtt alig észrevehetők. 

A csüllőkhöz tartozó kaczagányok tojáskái 

DUNAPART. 
i. 

Csöndes folyó, arany folyó, 
Oh, bele veszni volna jó! 
Fehér ködön arany sugárok 
Vöröslő fénye rá szivárog. 
Arany kagylókká reng a hullám, 
Virgoncz lialon. pöft'etcg hullán. 
Csöndes folyó, arany folyó, 
Örökös ágynak volna jó, 
Hol kedvtelen nap és bal-ój 
Egy álomtalan álommá áléi!. . . 

Tüzes folyón a sülyedő nap 
Távozva úszik mint a csónak, 
Nyugatra, hol legbíborabb 
A földi felhő, égi hab. 
Megtépi párák fátyolát, 
Bezúzza enyészet falát. . . 
Oh szép halál ! óh naplemente l 
Izzó koporsó, fénykemencze, 
Olvasztó tégely, napnyugat! 
Falad hogy át meg át lyukadt.' 
S a vértől sávos láva-lé 
Mikép özönlik, 
Lüktetve hogy' ömlik 
Két hegy közül a folyamágy felé!. 
Csöndes folyó, arany folyó !. . . 

a művésziestül nagyon távol álló fészket rak. 
Rövidebb-hosszabb nádszáracskákból szerkeszti 
össze, majdnem egészen a viz szine fölött, a 
fészkét, belül finom levelű sással és rosttal 
kibélelve. 

A míg a hazánkban is honos közönséges 
vagy szürkegem fákon fészkel, addig a vörös¬ 
gém a nádasban rakja egyszerű fészkét, s 
világoskék tojásait, a melyek könnyen észre¬ 
vehetők ; de a gondos öregek megvédelmezik 
ellenséges támadások ellen. 

Hanem annál jobban, sőt, hasonlíthatatlanul 
kitűnnek gondos és művészi alkotásban a fél¬ 
gömbalakú fészkek, a melyeket apró éneklő-
madaraink oly szépen és tartósan készítenek. 
Az erdei pacsirta boltozott fészke felül részint 
zárt, részint nyílt s a bokrok aljában, az 
ibolya s az erdei szamócza társaságában hú¬ 
zódik meg szerényen. A művészet legnagyobb 
fokán állanak a függőczinke merészen alá¬ 
csüngő kis palotái, a melyeket a csörögefűz 
előnyuló gallyaira épít. A nálunk nem honos 
szövőzenér még a függőczinkét is felülmúlja. 

Szövő zenérek fészke. 

Az erdei pacsirta fészke és tojásai. 

és fiókái a nádasban, a föld felszínéhez közel, 
néhány nádszáracska között levélből és" fostok¬ 
ból összetákolt s kissé kipárnázott fészekben 
húzódnak meg. 

A kaczagányokhoz hasonlítanak az üszögös 
halászkák, de békeszeretet és jámborság dol¬ 
gában túltesznek amazokon. Náluknál pátri-
archálisabb életet élő madárnépséget képzelni 
sem lehet. Ezeknél magányosan ülő pár so¬ 
hasem fordul elő, még 10 - 20 párjával is 
ritkán. Többnyire százával és ezrével képez¬ 
nek egy társaságot. Tojásaik és fiókáik szine 
a «szin- utánzás D ritka példáját mutatja. 

A zöldlábú tavityúk szerfelett egyszerű, a 

A nádirigó fészke és tojásai. 

Fészkei különböző alakúak s nem mindig 
tartják be a sablonos formákat, hanem más 
és más alakuakat formálnak. 

A nádirigó fészke is határozottan művé¬ 
szi és. A nádszárra építi s annak növésével 
együtt a fészek is mindig magasabbra kerül. 

Ahány madárfaj, annyiféle fészek. És ezeket 
mind a szeretet hozza létre ezeknél a pa¬ 
rányi teremtéseknél, a melyek annyi odaadás¬ 
sal, annyi munkakedvvel építik meg a fiókák 
bölcsőjét, boldogságuk tanyáját: a fészket, a 
mely Tompa «Madár fészek* czímű remek köl¬ 
teményében oly ékes kifejezést nyer. 

K/'inenczky Kálmán. 

II. 
Te érdes, éles kődarab, 
Kit sziklaszálról tép a hab 
És most a partra kihajít! Csak 
Menj vízbe vissza, menj kavicsnak! 
Itt nem maradhatsz, mondhatom, 
Fonák csudának a napon. 
Amott eveznek víg halak, 
Azok után hajítalak. 
Dobáljon száznyi alkalom, 
Míg kisikulsz, kis kő-majom, 
-Míg annyi társad lereszel, 
Erdességeidbó'l le-szel, 
És úr leszel, 
Sima leszel, 
Művelt leszel! 
Kavics leszel!. . . 

Zempléni Árpád. 

ORVOS ÉS POÉTA. 
Más költő a víg mezőket 
S az erdőket járja ; 
Szelíd napfény melengeti, 
Virág nevet raja. 
Beám pedig, akármerre 
Fordítom is utam, 
Csak virrasztó mécs világít 
És beteg néz búsan. 

Más költőnek madárdallal 
Telik meg a lelke 
S úgy zeng nótát, ahogy azt a 
Madár énekelte. 
Én pedig mást sohse hallok, 
Csak szenvedőt sírni. 
Hogy tudna hát az én lelkem 
Víg dalokat írni? 

Más költő, ha alkonyaira 
Fordul majd az élet, 
A múltról mint virágos, szép 
Alomról mesélhet. 
Én mögöttem pedig nincs más, 
Hogyha visszanézek, 
Mint szenvedők nagy serege, 
Sóhaj, kín, enyészet. 

Nem is más a költészetem, 
Csak sóhaj, .bús álom. 
De hogy így folyt az életem, 
Azért mégse bánom. 
Ha örömben és derűben 
Szegény is miradtam: 
A kiknek fájt itt az élet, 
Örömet és reménységet 
Szereknek adtam. 

Feleki Sándor. 
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AZ UJON ÉPÜLT SAN-FRANCISCO. 
A VAS VÁR OS. 

VASBÓL ÉPÜLT PALOTA. 

Épen hat évvel ezelőtt egy irtózatos haj¬ 
nalra ébredt az egész emberiség: a földkerek¬ 
ségnek a Csendes-Oczeán felé eső legpompá¬ 
sabb városa, a csodásán szép és csodásán gaz¬ 
dag San-Francisco eltűnt a föld színéről. Elő¬ 
ször rombadőlt, azután kigyulladt s a mit az 
alvilág istenei épségben hagytak, azt irgalmat¬ 
lanul elpusztította a tűz démona. 

Akkortájt minden értelmes ember azt mon¬ 
dotta, hogy San-Francisco megszűnt, nincs 
tovább, és a régi helyén nem lehet, de nem is 
szabad újra fölépíteni, így okoskodott mindenki, 
kivévén a «friszkóiakat.» 

A város patrirziusai a helyükön marad¬ 
tak és elhatározták, hogy a romok és a 
pusztulás helyén ujjáteremtik San-Franciscót, 
szebbnek, hatalmasabbnak, de főkép: bizto¬ 
sabbnak, mint volt annakelőtte. A világ szkep¬ 
szissel nézte azt a vállalkozást. Őrültségnek 
ítélték s a biztosító társaságok megszakítot¬ 
ták a fanatikusokkal a kapcsolatot. Azonban 
csoda történt. Hat kurta év alatt csakugyan 
újjászületett a város, valóban szebb, mint volt 
s a mi a leggyönyörűbb: San-Francisco lakói 
ma joggal kérkedhetnek vele, hogy városuk 
ma a legbiztosabb, a veszedelmektől leginkább 
mentes városa a világnak. 

A dolog magyarázata és titka fölöttébb egy¬ 
szerű : az új San-Francisco a szó teljes értel¬ 
mében vasból épüli. Ha nevet is újat adtak 
volna neki, csak az lehetne: a vaxviíros. Arra 
az otthonteremtésre, a mely most hat éven át 
tartott Friscóban, már nem is illenek a régi 
meghatározások. Voltakép nem is építették az 
új palotákat, hanem öntötték, egybekalapálták 
és összesrófolták, mintha nem is házakat, ha¬ 
nem gigantikus nagyságú kalitkákat, vagy -
ketreczeket emeltek volna. 

Ez az ötlet pedig igen természetes módon 
támadt. Az elpusztult varos vezetősége az irtó¬ 
zatos kataklizma után tudományos kutatást 
végzett azt illetően, hogy a földrengés meg a 
tűz mely építő anyagokban okozta a legna¬ 
gyobb kárt? A hivatalos megállapítás a követ¬ 
kező volt: A legdrágább és legdíszesebb anya¬ 
gok egyúttal a legalkalmatlanabbak is. A ter¬ 
méskőből való épületek közül egy sem akadt, 
a mely ellenállott volna a földrengés és a tűz 
kettős ostromának. A gránitkő vagy felrobbant 
és darabokra vált, vagy teljesen kiégve ho¬ 
mokká mállott. A mészkő és a márvány nagy¬ 
jából teljesen tönkrement, de legalább is hasz¬ 
nálhatatlanná vált. A homokkő se mutatko¬ 
zott jobbnak s egyedül a jól kiégetett tégla 
daczolt hosszabb ideig a dühöngő tűzzel szem¬ 
ben, de végül a téglából épült házak is össze¬ 
omlottak. 

Az egyetlen anyag, a mely bár szintén meg¬ 
viselve, de mégis diadalmasan került ki a küz¬ 

delemből, a vas volt. A kő és márvány szét-
pattogzott, sct porrá őrlődött, a tégla még 
meg is olvadt, ellenben a vasból való szer¬ 
kezetek talpon maradtak s noha kisebb-nagyobb 
kár érte is őket, de a szilárdságukban nem 
esett csorba. A sanfranciscói hatóságok ezt az 
okulást megjegyezték maguknak, de még kü¬ 
lön kísérleteket is végeztettek s az eredmény 
az volt, hogy egy vasoszlop csak 843 C fok¬ 
nál kezdett engedni a tűz ostromának, a mi 
már akkora hőség, hogy benne minden más 
építőanyag papírként megsemmisül. 

Ebből a tudományos megállapításból 24 órán 
belül törvény lett: a friscói tanács szabály¬ 
rendeletet alkotott, a melynek értelmében má-
ról-holnapra a vas lett az uralkodó elem a 
város újjáépítésében. S ennek a praktikus föl¬ 
ismerésnek csodálatos sikere lett. A friscói 
építőművészek hihetetlen gyorsan egészen új 
architektúrát teremtettek: megalkották a vas 
stílusát, nem mint díszítő, nem is mint 
szerkezeti anyagét, hanem olyformán, hogy 
hatalmas palotáknak az egész külső felületét 
vasból, még pedig öntött vasból hozták létre. 
Ám természetesen nem szabad arra gondolni, 
hogy San-Francisco utczáin most komor, fe¬ 
kete, sőt rozsdaette házak eorakoznak egymás 
mellett: ezeknek a vaspalotáknak a vonalai 
a legkecsesebbek, a formái tökéletesen mű¬ 
vésziek s a vas a inaga nyers és brutális 
őszinteségében nem is vehető észre rajtuk. 

Azok a képek, a melyeket a ('Vasárnapi 
Új sági) e czikk kerefében ad, világosan mutat¬ 
ják, miről van szó. Van itt például egy pa¬ 
lota, a & Fr. National Bank gyönyörű épü¬ 
lete, a mely egy kőből, már¬ 
ványból és téglából való, meg¬ 
szokott épületnek a hatását kelti. 
Már pedig az egész épület, az 
alapjától a csúcsáig, minden ízé¬ 
ben, még a legparányibb részé¬ 
ben is csupa vas, de ez az en¬ 
gedelmes és finom matéria re¬ 
mekül elrejtőzik a nagyszerű 
megmunkáltság alatt. 

A fát viszont csaknem telje¬ 
sen száműzték a sanfranciscói 
építkezésből. A város szabály¬ 
rendelete értelmében fából csak 
az ablakok kereteit, az ajtókat 
és a padlók felső burkolatát sza¬ 
bad készíteni. A friscóiak azon¬ 
ban még ezzel a szabadsággal 
sem élnek s a fát tökéletesen 
mellőzik. Annál nagyobb tért 
hódít azonban a terracolta, a 
melyről megállapították, hogy 
hasonlíthatatlanabbul tűzálóbb 
minden kőnél, téglánál 

HÁRMAS FELVONÓGÉP. 

Érdekes, hogy a friscóiak, miközben a vas 
természetrajzával oly tökéletesen megismerked¬ 
tek, nemcsak saját maguknak, hanem az egész 
emberiségnek is fölöttébb nagy szolgálatot tet¬ 
tek. Kitűnt, hogy a vas sokkal hajlékonyabb, 
nemesebb és kezelhetőbb matéria, mint a mi¬ 
lyennek eddig tartották. Új öntési módokat 
találtak ki, a melyek teljesen megfosztják a 
vasat eddig ismert merevségétől. Nincsen olyan 
finom, lehelletszerű friz, legaprólékosabb orna¬ 
mentika, a melyet öntöttvasból megalkotni 
nem lehetne. 

San-Francisco i1own-lown-j&, vagyis alsó¬ 
városa, a hol az árúraktárak, hivatalok és köz¬ 
épületek :vannak, most csodálatos szép látni¬ 
valóval szolgál. A leghatalmasabb palota is 
csupa kecses vonal, nehézkességnek sehol 
nyoma sincsen. A vasnak természetes kiegé¬ 
szítő részei az üveg és a terracotta, az egyik 
szellőssé, ragyogóvá, a másik színessé teszi 
az épületeket. Természetes, hogy az építkezés¬ 
nek ez a módja jelentősen drága. De Kali¬ 
fornia dús aranymezőinek kincseiből maradt 
még az első telepesek unokáinak is, a kik az 
elmúlt hat évben valóságos aranyfolyamot ad¬ 
tak csupa merő - - vasért. 

Az itt közölt fényképek a magyarságra nézve 
külön érdekességüek. A nagy összeomlás után 
több magyar mérnök és építőművész sietett a 
balsorsú városba. Közöttük volt Roger Jenő 
is, a ki a legutóbbi hónapokig San-Franciscó-
ban működött. Ezek a nagyszerű árúcsarnokok 
és bankpaloták részben az ő konstruktív ügyes¬ 
ségét és avatottságát mutatják. 

Fráter Aladár 

19 . SZÁM. 1912. 59 . ÉVFOLYAM. 377 

ÜZLETI PALOTA KAPUJA. 

VASÚT A TENGER FÖLÖTT. 
Most lesz annak négyszáz esztendeje, hogy 

a nemes Jüan Poncé de León a bűbájos Flo¬ 
rida keleti partjain kikötött. Pompás kíséret¬ 
tel jött, de a mit keresett: az ifjúság forrását 
nem találta meg. Ám ő volt az, a ki szépsé¬ 
ges Floridának mai nevét adta s a ki először 
próbálta betelepíteni a virágok országát. 

Oktondiság volna ma felfedezni Floridát. 
A világ minden részéből özönlenek ide a turis¬ 
ták, északi Amerikának pedig Florida a Ri¬ 
viérája. A Eiviérája, virágos és gyümölcsös 
kertje, gazdagságának egyik kiapadhatatlan 
kutforrása. Én is, mint annyi ezer más; az 
egészségemet keresni mentem Floridába. New-
Yorkban másfél évtized óta nem volt olyan 
hosszú és zord a tél, mint ebben az eszten¬ 
dőben. Metszett, hasgatott, sajgott a hideg s a 
tüdőm sípolt - - én pedig sóhajtoztam meleg 
éghajlat után. 

Elmentem Kiss Emilhez, a jeles magyar 
bankárhoz, az amerikai magyar könyvpiacz 
megteremtőjéhez. Ezúttal harmadik minőségé¬ 
ben kerestem fel: ő tudniillik a Mallory és 
Clyde hajóstársaságok new-yorki vezérképvise¬ 
lője s az ő szava parancsszó azokon a hajó¬ 
kon, a melyek New-Yorkból Floridába, Texasba, 
Porto-Eicoba és San-Domingoba szállítanak 
élő és holt rakományokat. Egy órán belől 
megvolt a jegyem, a kapitányhoz szóló ajánló¬ 
levelem és másnap már búcsút is mondot¬ 
tam new-yorki barátaimnak. A «Comol» nevű 
hajó vitt dél felé. Harmadik napon beértünk 
a Golf áramlatba s egyszerre megcsapott ben¬ 
nünket a tavasz minden igézete. Egy német 
vén kisasszony már virágillatot is érzett a le¬ 
vegőben s én is kezdtem elfelejteni a köhö¬ 
gést. Melegebb lett minden órában s mikor a 
negyedik nap délutánján a napsugaras és azu-
ros égre rárajzolódtak Key-West városának 
pálmasorai, már nem is csodálkoztunk. 

Key-West íelől keveset hallott még a ma¬ 
gyar olvasóközönség, pedig érdemes lesz vele 
megismerkednie. Ezelőtt, a míg a páratlanul 
nagyszerű tengerfölötti vasút a floridai fél¬ 
szigettel és így Észak-Amerikával össze nem 
kötötte, az Island-City (Szigetváros) nevet vi¬ 
selte. A benszülöttek büszkén nevezik Amerika 
Gibraltárjának is. Találó mind a két elneve¬ 
zés. A mintegy hat kilométer hosszú és három 
kilométer széles szigeten elterülő város a leg¬ 
délibb pontja Észak-Amerikának. Legközelebb 
esik Gubához, s a délamerikai kikötőkhöz és 

az Atlanti-Óczeán felőli oldalon a Panama¬ 
csatornához. Az Egyesült-Államok kormánya 
viszont a sziget stratégiai fontosságát fedezte 
fel, a mikor itt erődöt épített és haditengeré¬ 
szeti állomást létesített. 

Egyszerre gazdag és szegény ez a különös 
város. Az utczákon, kertekben narancs- és 
mandulafák virágoznak, pálmák hajlonganak : 
a hideget nem ismerik, havat soha se láttak 
(kályhát sem), de esővizet kénytelenek inni és 
kondenzált tejet. A sziget tudniillik korálszik-
lából van. Száz és százezer éven át a tender 
miriád napszámosa építette mindig magasabbra 
s lefúrtak már Key-Westen sok ezer lábnyira, 
többször is, de víznek nyomára ne bukkantak. 
Az esővizet fogják fel cziszternákban és a/l 
iszszák. A kormány tart fenn még egy desztil¬ 
láló állomást is s így a húszezer főnyi lakos¬ 
ság még a legnagyobb szárazságban sem pusz¬ 
tulhat szomján. Tej viszont azért nincs, mert 
nincsen legelő a szigeten. Öt szerencsétlen, 
kiaszott tehén van a városban; a ki frissen 
fejt tejre szomjazik, elmegy boldog tulajdono¬ 
sukhoz, a ki a drága italt egyenesen a pohárba 
feji bele. Ötven fillér egy ivópohárral. 

Key-West, a város nem sok látnivalót ki-
nál. Monumentális épületei nincsenek, mert 
az időről-időre megismétlődő hurrikán elsö¬ 
pörné azokat. Inkább laposan építkeznek s a 
leggazdagabb emberek is faházakban laknak. 
A tengerészeti állomásnak csak a kertje ér¬ 
dekes, kitűnően ápolt tropikus növényeivel és 
virágaival. A turisták megnézik még a halá¬ 
szok kikötőjét, a hol délutánonként szelíd pe¬ 
likánokat táplálnak élő halakkal és a teknőcz-
mészárszéket, a hol harmincz-negyven óriási 
pánczélos állatot baltáznak le egyszerre. Ez 
azonban csak jó idegeknek való látványosság. 

A mi Key-Westnck különös nevezetességet 
ad s a mi e ritkán emlegetett város fejlődésé¬ 
nek is lendületet adott, az a vasútja: a «Key-
Wert Extensionn. Ez a vasút, a melyet most 
januárban fejeztek be, a világ leghatalmasabb 
technikai alkotásainak egyike.' Nevezik ezt a 
vasutat «0versea Railroad»-nak is, mert való¬ 
sággal a tenger fölött megy hosszú-hosszú 
mértföldeken keresztül, szigettől-szigetig, a míg 
el nem jut Key-West szigetéig, a honnan to¬ 
vább menni már nem lehet. 

Mikor Henry M. Flagrer, a floridai «vasút¬ 
király» kiadta a jelszót, hogy a floridai szá¬ 
razföldnek és az északamerikai kontinensnek 

utolsó vasúti állomását, Miamit össze kell kap¬ 
csolni Key-Westtel, a mérnökök mosolyogtak 
és n fejüket rázták. Kgyetlen egy hiresehb 
szakember sem akadt, a ki ezt a munkát vál¬ 
lalta volna. Flngler a/onban azt mondta, hogy : 
akarom! S öss/ctolior/olt egy féltllc/at fiatul 
méniökoi. Kgyik-niáHÍk épen, hogy az iskoláit 
elvébe/le, l >e livilt es/.ü, energikus volt Illind-
megunnyi * átírtak \oltak ki\étcl nélkül. 

\/ előmunkálatok l'.toi'-lien kesdödtek. A 
mérnökök kél é\eil keres/t Ül TÚSgálÓdtük, Utat 
kereM'e mocsarukon, őserdőkön s a tengeren 
keres/tül. Kgy évre rá hoy./áfo^tak a/, építéshez 
és vasútépítésnél még Hóim nem ismert prob¬ 
lémák megoldásaim/. Csak a levegőt nem kel¬ 
lett magukkal hozni, mást mindent: vizet, 
eledelt, HZ építési anyag minden fontját. S 
az, hogy őserdőket kellett irtaniok és vizbe 
épiteniök, volt a legkisebb bajuk. Már négy 
éve folyt az építkezés, a mikor egy rettentő 
tropikus vihar jött száguldva a West-Indiákról, 
bősz tengerárt hajtva maga előtt. Másnap újra 
kellett kezdeni az egész munkát, más alapo¬ 
kon. A sekély vizek fölött épített fahidxkat 
elsöpörte, szétzúzta a vihar. 

Legelőször csak 10 kilométeres vasbeton-
aczél hidat terveztek, a pusztulás után lett be¬ 
lőle i2í> kilométer. A mérnökök kitanulták a 
tengerhullámok pusztító erejét is. Rájöttek 
arra, hogy a bajok nem akkor származnak, 
mikor a hullámok a nyugvó testhez hozzá-
ütődnek, hanem a mikor visszavonulnak, szak-
gátnak és mindent magukkal ragadnak. Ezt a 
veszedelmet sima felületek alkalmazásával há¬ 
rították el; a hullám elcsúszik rajtuk, nincs 
mibe kapaszkodnia. Mennél mélyebb volt a 
viz, annál magasabbra építették magát a hi¬ 
dat, hogy a felkorbácsolt tenger hozzá ne jut¬ 
hasson. Az építés nyolcz esztendeje alatt há¬ 
romszor jött a hurrikán; l !)()<», l'.Mllt és 
l'.tlo október havában és mindannyiszor mil¬ 
liókra rugó károkat okozott. De a mérnökök 
tanultak. Emberek halála, sok millió dollár 
kidobása árán, de a hagy mű készen áll és a 
vonat áő<> kilométer hosszúságban őserdőn át, 
mocsarak, koráiszigetek és a tenger fölött halad 
Key-Westig az északamerikai kontinens legdé¬ 
libb pontjáig. A múlt évi nagy hurrikán már nem 
tudott kárt tenni a csodálatos műben. Nyugodtan 
ülhet a rajta futó vonatokban mindenki. New-
Yorktól a végállomásig 42 óra az utazás. 

BIRÓ JÁNOS. 

A FLORIDÁBÓL KEY-WESTBE VEZETŐ TENGER FÖLÖITI VASÚT. 
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1. Pálma és fenyő egymás mellett. — 2. Palm Beach, a gazdag amerikaiak üdülőhelye. — 3. Rengeteg a vasút mentén, 
fölött. — 5. A Long Key vasbeton viadukt. — 6. Key West kikötője. 

VASÚT A T E N G E R FÖLÖTT. 

- 4. Bahia Honda hidja a tenger 
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A CSATA. (Folytatás.) 

Regény. — Irta Claude Farrére. 

Igazán, semmi sem árulta el Ázsiát, még 
Joriszaka marquis sárga és lapos arcza sem, 
mert hát jól meg volt világítva és jól érvénye¬ 
sült az üveges ablakok világításában. Európa 
még ezt a japán arczot is magához módosí¬ 
totta. Joriszaka marquis, a franczia haditenge¬ 
részeti iskola egykori növendéke és hajóhad¬ 
nagy abban a nagyon modern hajóhadban, mely 
az imént győzte le Makarovot és Whiteffet s a 
mely most készült szembeszállni Rozdeszt-
venszkyvel, — annyira igyekezett hasonlítani 
egykori tanáraihoz, illetőleg mai ellenségeihez, 
hogy Jean-Francois Felze kíváncsi szemében 
alig különbözött a mellette ülő angol tengerész¬ 
kapitánytól. 

És maga az az angol is a jóbarátoknál szoká¬ 
sos, nagyvilági emberre valló udvarias és familiá¬ 
ris magatartásával nyomatékosan bizonyította, 
hogy ez a lakás nem exotikus és bizarr hely, 
hanem egészen normális és banális háza egy 
házaspárnak, a milyen millió számra van a világ 
kontinensein, egy czivilizált kozmopolita házas¬ 
párnak, a melyről évszázadok nivelláló mun¬ 
kája letörölt minden faji jelleget, minden szár-
mazásbeli eredetiséget, az egykori nemzeti 
szokások minden nyomát. 

- Felze úr — mondta mindjárt Fergan pa¬ 
rancsnok — volt szerencsém bámulhatni önnek 
több festményét, mert mint jól tudja, ön Lon¬ 
donban még híresebb, mint Parisban . . . Kü¬ 
lönben is én sokáig éltem Francziaországban, 
a hol tengerészeti attaché voltam, ugyanabban 
az időben, mint a marquis. De mégis, engedje 
meg, hogy gratuláljak az elragadó arczképhez, 
melyhez nagaszakii kirándulása juttatta. Igazán 
azt hiseem, hogy azon a ponton, a hol most 
Japán "történetében vagyunk, a japán hölgyek 
ma érdekesebbek és vonzóbbak mindennél, a 
mit a női nem nyújtani tud. És irigylem önt, 
Felze úr, önt, a ki pompás tehetségével vászonra 
fogja rögzíteni e hölgyek egyikét, a kik való¬ 
ban fölötte állanak európai és amerikai nővé¬ 
reiknek. Ne tiltakozzék, asszonyom, különben 
kénytelen leszek mindent megmondani Felze 
úrnak és mindenek fölött nagy szerencséjéért 
bókolni neki, hogy nem önnek ezt vagy azt az 
elragadó honfitársnöjét kapja modellül, hanem 
éppen önt, valamennyi között a legelragadób-
bat . . . 

Mosolygott s kissé kötődő hanggal enyhítette 
a nagyon is közvetlen bókot. Kifogástalanul ud¬ 
varias és.korrekt ember volt, mintha láthatólag 
rá lett volna írva, hogy egy királynak a had¬ 
segéde. Megvolt benne a jó fajtából való ango¬ 
lok férfias elegancziája és borotvált ajka, egye¬ 
nes homloka, élénk szeme, szálának kissé iro¬ 
nikus mosolya egész más kategóriába sorozták, 
mint a melyben az ale-ivók és nyers-marha-
húsevők vannak, így festette nz angol iskola a 
baronetek és lordok, a XVIIL századi angol 
nemesek fiainak arczképeit. 

A brit haditengerészet tisztjei jóval fiatalab¬ 
bak szoktak lenni, mint a francziák. Ez is, 
daczára rangjának és Japánban való missziója 
valószínű fontosságának, egészen fiatalnak lát¬ 
szott. Joriszaka marquis, egyszerű sorhajóhad¬ 

nagy, alig volt nála fiatalabb. Felze ösztön-
szerűén összehasonlította őket egymással és 
arra gondolt, hogy hátha Joriszaka marquise 
is összehasonlította őket. 

— Miczuko - - kérdezte a marquis — Felze 
úr meg van elégedve toiletteddel ? Hogy fogsz 
ülni? 

Felzenek eszébe jutott, hogy Joriszaka mar¬ 
quis nem igen szereti a régi japán divatokat. 

- Nagyon meg vagyok elégedve —• bizony¬ 
kodott észrevehetetlen gúnynyal — nagyon meg 
vagyok elégedve... És azt remélem, úgy fog 
sikerülni az arczkép, hogy nem fog a minden¬ 
napi vásznak közé tartozni... A mi a pózt il¬ 
leti, arról még ne beszéljünk. Nekem nz a 
szokásom, még ha ilyen sürgős munkáról van 
is szó, mint ez, hogy előbb lerajzolom a mo-
dellemet mindenféle szempontból és minden¬ 
féle tartásban, így aztán kapok tiz-tizonöt váz¬ 
latot, s ezek mintegy elő repertóriumul szol¬ 
gálnak, a melyben mindig megtalálom a leg-
illőbb és legjobb pózt. Ne igen törődjön hát a 
festőjével, asszonyon. Üljön le, beszélgessen, 
álljon fel, járjon és ne is ügyeljen az irka-
firkálóra, a ki időnkint egy-egy czeruzavonást 
tesz az albumába, mialatt önt nézi. 

Elővett egy szürke vászonba kötött vázlat¬ 
könyvet és mialatt beszélt, térdére fektette és 
máris rajzolt bele. 

- Miczuko, — jegyezte meg Joriszaka mar¬ 
quis mosolyogva — úgy-e ez neked való módja 
a pózolásnak? 

Felze fölemelte a czeruzát, s félbeszakította 
a rajzolást. 

— Miczuko? - - kérdezte. - - Bocsássanak 
meg egy tudatlannak, a ki három szót sem tud 
japánul . . . Miczuko — ez a maga keresztneve, 
asszonyom ? 

Az asszony szinte bocsánatkérő hangon fe¬ 
lelt: 

— Igen . . . Kissé bizarr keresztnév úgy-e bár ? 
- Nem bizarrabb, mint akármelyik más. 

Kedves keresztnév és mindenek felett nőies. 
Miezuko . . . ez olyan lágyan hangzik . . . 

Fergan parancsnok helyeslőleg szólt: 
- Teljesen az ön véleményén vagyok, Felze 

úr. Miczuko . . Miczu . . . A hangzása nagyon 
lágy és a jelentése is az, mert miczu a japán 
nyelvben azt jelenti, hogy «mézes sugár». 

Joriszaka marquis letette a tálczára üres 
csészéjét. 

- Nos, igen — mondta - - «mézes sugara 
vagy ha más khinai betűvel irjuk le, azt jelenti: 
«rej telem». 

Jean-Fran9ois Felze a házigazdára függesz¬ 
tette tekintetét. Joriszaka marquis nagyon sze¬ 
retetreméltón mosolygott és mosolya alatt egész 
bizonyosan nem volt semmiféle hátsó gondolat. 

- Nekem - - tette hozzá aztán - - Szadao 
a nevem, a minek nincs semmiféle értelme. 

Felze ezt gondolta magában : 
- Szadao.. . De hisz az asszony úgy szólí¬ 

totta: «0-Szadao szan», «Szadao uram», míg 
ő csak kurtán Miczukónak szólítja. Ez talán 
jelent valamit. 

Nem állhatta meg, hogy csak úgy odavető-
leg meg ne jegyezze : 

- Szadao? Az imént mintha azt hallottam 
volna, mikor Joriszaka marquise szólt önhöz, 
hogy a neve hosszabbnak hangzik . . . 

A marquis nevetett egyet s aztán felelt: 
— Oh igen . . . ezt hallotta: 0-Szadao Szán. 

Ez csak egyszerű udvariassági szólás, melyet 
minden jó japáni nő ösztönszerüleg alkalmaz, 
mikor a férjét megszólítja. Csak úgy mondják, 
a nélkül, hogy gondolnának hozzá valamit. 
Eégi maradványa régi szokásoknak . . . Egykor 
mi nem voltunk valami nagyon feminista nép. 
A régi Japán idejében, az 1868-iki nagy át¬ 
alakulás előtt hitvestársaink csaknem rabszol¬ 
gáink voltak. A szájuk még emlékszik erre, de 
a mint látja, csak a szájuk... 

Nevetett megint és nagyon udvariasan meg¬ 
csókolta a felesége kezét. Felze észrevette en¬ 
nek a mozdulatnak kissé nyers ügyetlenségét. 
0-Szadao szán bizonyára nem mindennap csó¬ 
kolta így a Miczuko kezét. 

Joriszaka talán észrevette vendégének át¬ 
ható pillantását és hirtelen előrehajolva foly¬ 
tatta : 

- Az élet annyira átalakult nálunk negyven 
óv ó t a . . . önök, európaiak bizonyára ismerik 
könyvekből ezt az átalakulást. De a könyvek 
mindent csak magyaráznak és nem mutatnak 
meg semmit. El tudja-e képzelni, kedves mes¬ 
ter, milyen lehetett az élete egy daimio felesé¬ 
gének nagyapáink idejében ? A boldogtalan 
teremtés rab módjára élt a feudális kastély 
mélyében . . . rab volt és a mi még rosszabb, 
szolgája a saját szolgáinak, a szamuráj urak¬ 
nak, a kik közül a legkisebbik is pirult volna, 
ha két kardját megalázza azzal, hogy tükörbe 
néz. Gondolja el, a Bushido, a mi régi becsü¬ 
let-kódexünk a nőt alábbvalónak mondotta, 
mint a föld és a férfit magasabbnak, mint az 
ég. A várbörtönben, a melyben lakott, egy dai¬ 
mio felesége kedvére ráért elmélkedni erről az 
axiómáról. A herczeg egész nap távol volt s 
alig ereszkedett le néha napján, éjnek évadján 
annyira, hogy belépjen a házastársi szobába. 
A rabszolga-herczegnő pedig, szüntelenül el-
hagyatottan élve, nem foglalkozott egyébbel, csak 
mindig engedelmeskedett férje anyjának, a ki 
sohasem mulasztotta el, hogy vissza ne éljen 
azzal a fenhatósággal, melyet a khinai erköl¬ 
csök fellebbezés és korlátok nélkülinek állapí¬ 
tottak meg. Ilyen sorsra lett volna kárhoz¬ 
tatva negyven évvel ezelőtt Joriszaka Szadao 
daimio felesége... olyan sorsra, melytől ma¬ 
napság megvan mentve a felesége egy egyszerű 
tengerésztisztnek, a ki maga sem nagyon saj¬ 
nálja a barbár időket. . . Mégis csak kelleme¬ 
sebb tanult és elnéző vendégekkel szórakozni, 
meg ha ilyen kis kunyhóban is, mint magá¬ 
nyosan és tudatlanul vegetálni valami tozai 
vagy soszkúi várkastélyban . . . 

(Megvetéssel mondotta ki a hires régi ne¬ 
veket.) 

—... És dicsőbb dolog is szolgálni Ö Fel¬ 
sége a császár egy pánczélos hajóján, mint 
valami sogun vagy durva törzsfőnök zsoldjában 
kóborolni portyázó katonák csapatával. 

Elhallgatott s a teázó asztalról felemelt egy 
skatulya török czigarettát, kinyitotta és oda-
nyujtotta az európaiaknak. 

- Egyébiránt, uraim, önöknek köszönhetjük 
mindezt a haladást, a melyért minden nap 
hálálkodnunk kell. Nem is tudnók soha el¬ 
felejteni. És még kevésbbé felejtjük el, hogy 
mennyi türelmet és jóindulatot tanúsítottak 
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önök a tanítómester szerepében. A tanítvány 
bizony nagyon el volt maradva és elméje, me¬ 
lyet annyi évszázad megszokása tett félszeggé, 
csak nagy nehezen fogadta be a nyugati taní¬ 
tást. Az önök tanítása azonban meghozta gyü¬ 
mölcsét. És talán el fog jönni a nap, hogy az 
új Japán, ha igazán czivilizálódik, egykor be¬ 
csületére fog válni mestereinek. 

Közelebb lépett Joriszaka marquisehoz és 
odanyujtotta neki is a czigarettás dobozt. A mar¬ 
quise egy pillanatig mintha habozott volna, 
aztán nagyon gyorsan kikapott egy czigarettát 
és meggyújtotta maga, mert a férjének nem 
jutott eszébe, hogy gyufával is megkínálja. Mi¬ 
alatt a marquis elmondta tirádáját, élénk te¬ 
kintetet vetett Jean-Franc.ois Felzere, de tekin¬ 
tetének erejét azonnal elfátyolozta lehunyó 
szemsárga pilláival. 

— Már most is, bármily tökéletlenek vagyunk, 
az önök túlzott jóakarata tapsol az orosz had¬ 
seregekkel szemben kivívott sikereinknek. Önök 
mindjárt első csapásra képessé tettek minket, 
hogy szerencsésen harczoljunk függetlensé¬ 
günkért. 

Kissé mélyebben meghajolva, mint a hogy 
egy nyugati ember tette volna, még ezeket 
mondotta: 

— A ki oroszt mond, az annyi, minlhn 
ázsiait mondana. Mi pedig, japánok, arra igyek¬ 
szünk, hogy hamarosan európaiakká váljunk. 
A mi diadalunk önöket is illeti ép úgy, mint 
minket, mert Európa győzelme Ázsia felett. 
Fogadják érte köszönetün¬ 
ket és engedjék, hogy alá-
zato'san hálásak lehessünk 
önök iránt. 

IV. 

- Felze úr - • aján¬ 
lotta Herbert Fergan pa¬ 
rancsnok abban a pillanat¬ 
ban, mikor a festő az első 
ülés bevégzése után búcsút 
vett Joriszakáéktól - - ön 
bizonyára visszamegv az 
amerikai yachtra? Én is 
arrafelé megyek. Ha úgy 
tetszik, együtt mehetünk... 

És együtt is mentek el. 
Gyalog mentek egymás ol¬ 
dalán. 

Az út a domb lejtőjén 
kígyózott végig. Előttük, a 
lejtő alján a városrész fa¬ 
lusias házai gyülekeztek 

hervadt falevél-színű föde¬ 
leikkel. Balról 0-Szúva kert¬ 
jei elfödték a nagy temp¬ 
lomot bokraik és czédrus-
fáik lombozatával, tavaszi 
ruhába öltözött baraczkfáik 
és. cseresznyefáik mályva-
és rózsaszínű havával, míg 
jobbkéz felől, a szellőtől 
fodrozott kék fjordon túl, 
a másik part hegyei mö¬ 
gött a lenyugvó nap, piro¬ 
sán, a hogy a japán zászló¬ 
kon szokott ragyogni, las¬ 
san haladt lefelé a nyu¬ 
gati horizonton. 

Gyalogolnunk kell 
egy darabig, - - mondotta 
Fergan - - mert nem talá¬ 
lunk kurumát addig, a míg 
el nem jutunk azokhoz az 
utczákhoz, a melyek a temp¬ 
lom lépcsője felé vezetnek. 

— Annál jobb — felelt 
Felze. — Kellemes dolog 
sétálni ebben a szép ápri¬ 
lisi időben. 

Gerániumok illata szál¬ 
longott az út fölött. 

— Nos ? — kérdezte egy¬ 
szerre az angol tengerész-
tiszt. - - Látta egy japán 
marquisnak és a feleségé¬ 
nek otthonát... Elég ritka 

látványosság egy Csaka 
tódzsin, egy idegen barom 
számára, mint a milyenek 
mi vagyunk. Elég ritka 
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és elég különös is. Mit szól hozzá, Felze úr? 
Felze mosolygott. 

- El vagyok ragadtatva. A japán marquis a 
legudvariasabb emberek egyike, még a Csaka 
tmlzüin iránt is, a mint mai beszédéből Ítélni 
lehet, a felesége pedig bájos asszonyka. 

Az angol szemében megelégedés csillant fel: 
• Ügy-e bár? Minden esetre csinos asz-

szony . . . szebb, mint honfitársnőinek három¬ 
negyed része. És milyen fiatal, milyen friss! Az 
ember é.szru se veszi rajta a/t a rózsás és 
fehér festéket, melyet a divat kíván; ugyan¬ 
olyan színűnek kell lennie, mint az európai 
nők. Ez pedig kár, mert a festék alatt a bőre 
nőm sárgább, mint az új elefántcsont és el sem 
lehet ilyen puha bársonyt képzelni. Alig van 
huszonnégy éves, ez a Joriszaka marquise... 

- Ön kitűnően ismeri—jegyezte meg Felze 
kissé kötekedőén. 

- Igen . . . azaz hogy elég bizalmas lábon 
vagyok a marquisval... 

(Borotvált arcza elpirult.) 
- Elég bizalmas lábon . . . Együtt táboroz¬ 

tunk. Hiszen bizonyára tudja, hogy küldetésem 
ez országba megkívánja, hogy ott legyek a 
háborúban és mint néző ugyanarra a pánczé-
losra vagyok behajózva, mint Joriszaka mar¬ 
quis. 

- Ah bah! — szólt Felze elcsodálkozva. -
Egy japán pánczéloson? Hát a Mikádó kor¬ 
mánya megengedi ezt? 

Nohát, kivételes jogczímen . . . Engem 
különleges és hivatalos misz-
szióban küldött ki a kirá¬ 
lyom . . . Angolország és 
Japán szövetségesek és a 
szövetség sok mindenfélét 
szentesit. Máskülönben ne¬ 
kem ez nagy élvezet: el¬ 
képzelheti, hogy nincs ér¬ 
dekesebb dolog a világon, 
mint ez a háború. Ott vol¬ 
tam Port Arhír előtt aug. 
10-én, végignéztem az egész 
csatát, épen a marquis tor¬ 
nyában. Ezért vagyunk, 

mint már mondottam, olyan 
bizalmas barátságban . . . 
fegyveres pajtások vagyunk, 
testvérek... ugyanazon kéz¬ 
nek két újjá . . . Nos, hi¬ 
szen ért i . . . 

Most már nevetett, mali-
cziózus és kordiális neve¬ 
téssel. A bizalmas vallomás 
hangján f oly tattá : 

- Micsoda pompás róka 
ez a Szadao sznn.. . mert 
bizony épenséggel nem os¬ 
toba ember Joriszaka Sza¬ 
dao . . . Igen, ez a lavasz 
•oka azt akarta, hogy fe¬ 
csegjek neki. A japánok ten¬ 
geren bizonyos, hogy töb¬ 
bet érnek, mint az oroszok. 
De még mindig messz van¬ 
nak a tökéletességtől. És 
van is tanulni valójuk olyan 
tengerészettől, mint amienk. 
Amikilünő barátunk tőlem 
akart tanulni... De nem ta¬ 
nulhatott. Legalább semmi 
fontos dolgot. Ha korrektül 
akartam viselkedni, semle¬ 
gesnek kellett lennem, hi¬ 
szen mi békében élünk az 
oroszokkal. . . Ah, itt van¬ 
nak a kimimák . . . 

Két gyalogfutó jött arra, 
lassan húzva üres kocsiját. 
Meglátva az európaiakat, 
elkezdtek vágtatni feléjük. 

A vámhivatal felé, 
úgy-e, Felze úr? kér-
d̂ -zte Fergau parancsnok. 

— Nem — mondta a 
festő. — Nem, én nem me¬ 
gyek vissza az Yseult-re, 
legalább is nem most mind¬ 
járt. Egyedül akarok ma 
este ebédelni, japán módra, 
valami korcsmában. 

Az angol fölemelte ujját: 
(Folytatása következik.) 
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A KOSSUTH-BANKÓK. 
Faragó Miksa, az osztrák-magyar bank felül¬ 

vizsgálója, «A Kossuth-bankók korán czím 
alatt igen érdekes munkát irt. Egy alapos 
közgazdasági tanulmánya ez a mű a múlt 
század közepén fennállott pénzügyi és bank¬ 
viszonyoknak és ámbár Faragó munkája a 
Kossuth-bankók kérdését csakis közgazdasági 
szempontokból tárgyalja, mindazonáltal elő¬ 
térbe hozza ezt a már csaknem elfelejtett, 
csaknem eltemetett nagy kérdést. A magyar 
társadalom visszaemlékezik arra a gyalázatos 
eljárásra, a mit e kérdésre vonatkozólag az 
osztrák kormány 1849-ben követett és az alá-
való Haynau által országszerte végrehajtatott. 

Minden igazságtalan cselekedetnek megvan 
az a tulajdonsága, hogy az hosszú idők folya¬ 
mán sem évül el, hanem a fájó érzés kiújul 
mindannyiszor, valahányszor az a kérdés szóba 
kerül. Most is a Faragó Miksa munkája, nem 
csupán azon munkának leginkább közgazda¬ 
sági és banktörténeti iránya foglalkoztatja az 
elméket, hanem felújul az 1849-ik évi rém¬ 
uralomnak minden emlékezete és ezek között 
különösen az az egész ország társadalmát sújtó 
barbár eljárás, melylyel Haynau, illetve az osz¬ 
trák kormány az ország lakosságának legna¬ 
gyobb részét a szó legszorosabb értelmében 
megrabolta. 

Haynau midőn átvette a magyarországi osz¬ 
trák sereg fővezérségét és mint Magyarország 
katonai és polgári főparancsnoka, az osztrák 
sereg élére állt, mindjárt az első napokban 
azzal kezdette meg a működését, hogy 1849 
évi július hó 1-én Baán főhadiszállásáról egy 
rendeletet, vagy mint azt ő nevezni szerette, 
egy : kiáltványt, proklamácziót adott ki, mely¬ 
ben közhírré teszi, hogy a magyar úgyneve¬ 
zett «Kossuth-bankjegyek'> érvénytelenek, azo¬ 
kat a katonai hatóságok be fogják szedni és 
meg fogják semmisíteni. A mint azután se¬ 
regével az ország területén beljebb és beljebb 
vonult, ezt a rendeletét mindenütt megújította, 
még pedig azzal a hozzáadással, hogy a ki a 
birtokában levő összes ilyen bankjegyét a hir¬ 
detmény közzétételétől számított 48 óra alatt 
illetékes hatóságnál be nem adja, az rögtön¬ 
itélő katonai bíróság elé fog állíttatni s azon¬ 
nal «főbe fog lövetni.» 

Ezt a «kiáltványt» az osztrák seregek ahova 
bevonultak, azonnal közhírré tették és az egyes 
polgároktól a Kossuth-bankjegyeket haladék¬ 
talanul be is szedték s azokat nyilvánosan 
elégettették. E tekintetben Haynau csak Bu¬ 
dapesten tett kivételt. Itt az állami közpénz-
tárakban nagy összegre menő magyar bank¬ 
jegyet talált. Nem akarta, hogy az csak egy¬ 
szerűen az állampénztárakból semmisíttessék 
meg. Az ő kaján indulatának az esett jól, hogy 
azzal az összeggel is a magyar társadalom, 
a polgárság legyen megkárosítva, azért kato¬ 
náinak zsoldját néhány napig az állami pénz¬ 

tárakban talált magyar bankjegyekkel fizettette 
és csak mikor így az állampénztárakban volt 
magyar bankjegyek onnan elfogyva a polgár¬ 
ság kezeibe jutottak, akkor adta ki Pesten az 
ide vonatkozó rendeletét s akkor kötelezte 
Budapest összes lakosságát a magyar bank¬ 
jegyek beszolgáltatására. Ilyen kivételes eljá¬ 
rást az osztrák sereg csak Pesten követett. 
Csak itt szerezte meg magának Haynau azt a 
knján kedvtelést, hogy még az állami pénz¬ 
tárakban talált magyar pénzt is előbb a pol¬ 
gárok birtokába juttassa, hogy azután azt is a 
polgárok megkárosításával szedhesse be. A vi¬ 
déki városok állami pénztáraiban jelentéke¬ 
nyebb mennyiségű magyar bankjegy nem igen 
volt s azért a kisebb városokban, a mint az 
osztrák hadsereg bevonult, azonnal elrendelte a 
magyar bankjegyek haladéktalan beszolgálta¬ 
tását. 

Haynau a hogy jött Pozsonyból - - egész 
Aradig, mindenütt nagy szigorúsággal és nagy 
fenyegetésekkel hajtotta végre a Kossuth-bankók 
elkobzását. 

Az én szülővárosomat, Arad város lakossá¬ 
gát ez az országos csapás is aránylag a leg¬ 
nagyobb mértékben sújtotta. Haynau és az 
osztrák sereg, a mint jött Arad felé, minden 
elfoglalt városban és községben kihirdette a 
magyar bankjegyek megsemmisítését és a «Kü-
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lönben golyó által való ki végeztetés» nyájas 
biztatással mindenkit kötelezett arra, hogy á 
birtokában levő magyar bankjegyeket megsem¬ 
misítés végett az illetékes hatóságnak haladék¬ 
talanul adja be. Sokan engedelmeskedtek e 
barbár rendeletnek, de igen sóiban voltak 
olyanok is, a kik tárczájukba tették magyar 
bankjegyeiket, elutaztak azokba a városokba, a 
melyek még a magyar sereg kezén voltak s ott 
iparkodtak elvásárolni magyar bankjegyeiket. 
Vettek mindent. Sok olyan dolgot is, a mire 
épen semmi szükségük sem volt. Elmentek a 
vásárokra s az ilyen helyeken a vásárosok 
mindent eladtak. Ha mást nem kapott az illető, 
megvett a vásáron egész szekér cserépedényt, 
favillát, teknőt, a mit megvehetett. 

Aradra legutoljára jutott el az osztrák sereg. 
Oda egész az utolsó napokig messze-földről is 
eljöttek a vevők csak azért, hogy a birtokuk¬ 
ban levő magyar pénzjegyeket elvásárolják. 
A magyar sereg Aradról csak augusztus 11-ike 
és 1^-ike közötti éjjel vonult el, addig ott 
egészen rendes forgalma volt a magyar pénz¬ 
jegyeknek ; de különben is Arad polgársága 
látta Görgey szép hadseregét s az utolsó per-
czig bízott a magyar ügy győzelmében, sőt 
még Görgey elvonulása után, augusztus lá-ikén 
is sokan reménykedtek abban, hogy a magyar 
seregek Erdélyben összpontosulnak s onnan 
vagy győzelmet, vagy egy becsületes békét fog¬ 
nak kivívni. Azért Aradon nem volt akadálya 
a magyar bankjegyek elvásárlásának. Egész 
az utolsó napig mindenki a rendes árak mel¬ 
lett vásárolhatott Aradon. De akkor, midőn 
az osztrák sereg bevonult Aradra és másnap, 
midőn Görgey fegyverletételének a hire meg¬ 
érkezett, az aradi polgárok nem mehettek más¬ 
hová azzal a czéJlal, hogy magyar bankjegyei¬ 
ket elvásárolják, így Arad polgárai a magyar 
bankjegyek megsemmisítésével aránylag sokkal 
többet vesztettek, mint az ország többi városai¬ 
nak lakosai. 

Aradra augusztus Ii2-én délelőtt vonult be 
Schlick táborának egy része. Velük jött mint 
császári királyi biztos: báró Majthényi László, 
a ki egyenesen a városházára menve, azonnal 
megkezdette a városi hatóság líjjászervezését, 
azután megbízta a rendőrkapitányt, hogy a 
városban tartózkodó «kompromittált!) egyéne¬ 
ket, különösen az országgyűlési képviselőket 
tartóztassa le. 

A magyar bankjegyek beszedését is báró 
Majthényi László császári királyi biztos nevé¬ 
ben eszközölte az ezen eljárásra általa kine¬ 
vezett bizottság, mely a beszedett magyar 
bankjegyekről szóló «Térítvény» czímű ok¬ 
mányt az ő rendeletére való hivatkozással ál¬ 
lította ki. Minden térítvénynek azonos szövege 
volt, csak a beadott bankjegyek névértékét és 
a beadó nevét irták be a blankettaszerűleg 
előkészített negyediv nagyságú papírlapra. 

A «Térítvény» szószerinti szövege a követ¬ 
kező volt: 

D r . LENGYEL ÁRPÁD, A CARPATHIA MAGYAR HAJÓORVOSA, KI A TITANIC MENEKÜLTJEINEK AZ ELSŐ ORV0SI 
SEGÉLYT NYUJTOTTA. 

«Térítvény 
frt krról úgynevezett Kossuth je¬ 

gyekben, melyek cs. kir. Biztos úr rendelete 
következtében tol átvettek Ó-Aradon 
aug. 15-én 1849. A beszedő küldöttség nevé¬ 
ben : Kopcsányi Kristóf s. k. hites tollnok. 
Domián s. k. földbiró.» 

Ezüst, vagy arany pénze akkor jóformán 
senkinek sem volt. Szegénynek, gazdagnak egy¬ 
aránt csak magyar bankjegyekben volt a pénze 
és augusztus 13-án mindenki arra virradt fel, 
hogy a magyar bankjegyek érvénytelenek. Sok 
embernek, sok családnak a magyar bankjegye¬ 
ken kivül még annyi pénze sem volt, a mivel 
napi élelmi szükségletét a piaczról beszerez¬ 
hette volna. Nagyon sok ember egész élete 
munkásságának eredményét elvesztette s egész 
családok jutottak tönkre. 

Hogy az akkori viszonyok között ezen eljá¬ 
rás ellen nem lehetett védekezni, hanem an¬ 
nak mindenki kénytelen volt megadni magát, 
ezt mindenki beláthatja, de legjobban bizo¬ 
nyítja az a rendelet, mely ide vonatkozólag 
intézkedik s már augusztus 13-án az utcza-
sarkokon ki volt ragasztva. A rendelet egész 
szövege ez volt: 

«Schlick táborszernagy ő nagyméltósága ke¬ 
gyes rendelvényére felségsértési bűn terhe alatt 
szigorúan meghagyatik és parancsoltatik, hogy 
mindenki bármily néven nevezendő fegyverét — 
kivéve a nemzeti díszkardot — a városi kapi¬ 
tányságnak átadja. 

«A forradalmi úgynevezett «Kossuth» bank
jegyek adás-vevési pénz beszüntettettek. A ki 
e bankjegygyei vásárolni, avagy azt elfogadni 
bátorkodik, golyó által végeztetik ki. 

«Ugyané büntetés terhe alatt meghagyatik 
a forradalmi kormány lappangó hivatalnokait, 
honvédéit bejelenteni.* 

«A háztulajdonosok és szállodások azok 
podgyászait a városi kapitányságnak átadni 
köteleztetnek. «Arad, aug. 1H. 1849, Horváth 
Ádám s. k. kapitány.» 

Ezen falragasz mellett ki volt függesztve 
báró Majthényi László kiáltványa is, melyben 
Arad polgárainak személy- és vagyon-bizton-
ságot igért. Tehát az egyik falragaszon a pol
gároknak vagyonbiztonságot igér, a másik 
falragaszon a polgárok vagyonát életveszélyes 
fenyegetéssel elszedi ugyanaz a hatóság. 

A beszedett bankjegyeket elégették. Kél 
ilyen elégetést láttam. Mind a kettőt az 
erre kiküldött hatósági személyek hajtották 
végre. Az egyik Aradon a főtéren történt. 
A régi városháza előtt nagy tüzet raktak és 
midőn a tűz már erősen lángolva égett, vá
rosi hajdúk nagy kétfülü kosarakban hordták 
le a csomagokba kötött magyar bankjegyeket. 
A kiküldött hivatalnok a csomagokat egyen
kint dobta a tűzbe. Az eljárásnak nagy néző 
közönsége volt. Az elégetés alatt többször elő
fordult, hogy egyes már égő bankjegyet a láng 
felemelt és a szél a füsttel együtt tova vitte. 

Dr. Oláh Gyula. 

GRÓF VAY PÉTER ISTENTISZTELETET TART A CARPATHIA FEDÉLZETÉN A MAGYAR KIVÁNDORLÓKKAL. ROSTRON, A CARPATHIA KAPITÁNYA. 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A «Budapesti Szemle» májusi számának első 

közleménye Proliászka Ottokár tanulmánya ,/iv/rv 
kozmogania és lelkes világnézet czimmel. Hörbi-
ger bécsi tudós úgynevezett glacial - kozmogoniáját 
fejtegeti, kiemelve és mérlegelve főgondolatait szé¬ 
leskörű tájékozottsággal, beható elmeéllel és az 
előadásnak azzal a lendületével, mely e művész¬ 
szellemű főpapunkat kiválóan jellemzi. Vámbéri/ 
Ármin Perzsia, Tripotisz, Murol;l;<> - Közrleilfx 
muzulmánok <w lutilhislt'ik között czimmel a Kelet 
legújabb aktualitásairól szól. Ttikáts Sándor a tö¬ 
rök-magyar baj viadalokról kezd ezikksorozatot. Leg¬ 
ifjabb Szász Károly atyja levelezéséből és egyéb 
kutatásaiból érdekes adatokat hoz fel Gyulai Pál¬ 
nak egy ifjúkori dráma-kisérletére, melylyel az 
ötvenes évek legelején foglalkozott, de sohasem 
fejezte be. Munkácsy Bernát Hunfalvy Pálról szóló 
tanulmányát fejezi be. Kemény Zsigmond Élet ív 
ábránd czímű újon felfedezett regényének folyta¬ 
tása mellett Euripides Uoknb<;-jának fordítása C*en-
geri Jánostól adják a füzet szépirodalmi részét. 
A Szende rovatban Szássy-Scliwarz Gusztáv ir 
nekrológot Vécsey Tamásról s a színházi szemle 
a színpadjainkon újabban színre került új eredeti 
darabokat bírálja. Az Értesítő rovat könyvismer¬ 
tetései (köztük Afíktsálli Kálmán utolsó kötetének 
ismertetése) fejezik be a füzet tartalmát. A Buda¬ 
pesti Szemlét Berzeviczy Albert és Beöthy Zsolt 
közreműködésével Voinovich Géza szerkeszti s a 
Franklin-Társulat adja ki; előfizetési ára félévre 
12 korona. 

Nomád pásztorkodás a kecskeméti pusztasá¬ 
gon. Madara.isy László e czím alatt érdekes nép¬ 
rajzi munkát adott ki a Kecskemét-vidéki pásztor¬ 
ság életéről. Nomádnak nevezi ezt a pásztor-népet 
az általánosan elfogadott terminológia szerint, a 
mely ezzel különíti el azt a pásztorságot, mely 
kora tavasztól késő őszig szabad ég alatt él, attól, 
a mely télen-nyáron istálóban éjszakáztatja a jó¬ 
szágot és csak nappal jár ki a legelőre. A könyv 
három fejezetre osztja a tárgyat: első sorban a 
színhelyről, a kecskeméti pusztaságról szól, a melybe 
beleérti az egész Kiskunságot, aztán a pásztorokat, 
életmódjukat, történeti emlékeiket, a parasztság¬ 
hoz és gazdáikhoz való viszonyukat, viseletüket, 
tipikusan jellemző tulajdonságaikat írja le nagyon 
sok, túlnyomó részben saját megfigyelésen alapuló 
adattal. A harmadik fejezet a pásztortanyákról 
szól. a melyeknek költöztetésében, szerkezetében 
és fölszerelésében nyilvánul meg a legtöbb és leg-
felötlőbb nomád vonás. Eeszletesen, pontosan le-

irja a tanyák különböző fajait, a cserények beren¬ 
dezését, összeállítása módját, rendjét. A különböző 
fajta cserényeket több érdekes képben is bemu¬ 
tatja. A könyv nagyon sok eredeti megfigyelést és 
különösen sok veszendőbe menő adatot őriz meg 
az alföldi magyar nép egy nevezetes osztályának 
életéből. 

A gyémántos harang. A gyémántos harang a 
székely mese szerint a Szent Anna-tó mélyében 
van elrejtve s az anya mesél róla fiainak, a kik 
a mesén fellelkesedve, elmennek a harangot keresni 
és egyikük kicsi híján beleful a tóba. . . Kixif 
Menyhért is, a ki e mesét könyve elejére tette s 
róla is nevezte el verses könyvét, ezt a gyémántos 
harangot keresi: az ábrándok ideálját, a mely 
nincs meg sehol, csak az emberek epekedő lelké¬ 
ben Ez az epekedés adja lírájának egész tartal¬ 
mát, de nem válik a lélek gyökereit felrázó lírai 
nyugtalansággá, csak a felszínen marad s az élet 
prózai realitásai elől való menedék, alkalmi órák 
hangulat-játéka marad. Ezért hiányzik ebből a lí¬ 
rából a mélység és az erő, csak a tárgyatlan, szinte 
elvont rajongás van benne, a mely olyan, mint az 
ünneplő ruha, nem alakító eleme az életnek, csak 
dekorácziója, szépítője és enyhítője. Olyan ember 
költészete ez, a ki csak gondolatban éli a költé¬ 
szetet, csak játszik vele, nem adja oda magát neki 
egészen. Még a legerősebben ott hangzik, a hol 
hazavágyódását szólaltatja meg a kis erdélyi faluba, 
a Hargita lombjai közé, az apai egyszerű hajlékba, 
az anyjához. Az ismert konvencziókon túl itt sem 
igen jut, de el tudja hitetni érzése igazságát s 
ezért van hatása is. Szerelmi lírája csupa merő 
trubadúr-líra, testetlen és tárgytalan, nagyon ke¬ 
vés a személyes színezete, csupa rajongás, "a mely 
úgy elárasztja napsugárral szerelme tárgyát, ma¬ 
gát a szerelmet, hogy körvonalai egészen szerte-
foszlanak, alig marad belőle valami megfogható. 
Az ilyen líra ábrándot fejez ki. nem lelki megin¬ 
dulást, szines, tarka képeket ad, melyek nem mé¬ 
lyülnek el jellemző színfoltokká, a csengő szava¬ 
kat nem tudja melódia egységébe foglalni. Egyes 
részletei, foszlányai lehetnek hangulatosak, az egész 
erőtlen, kissé mesterkélt, benyomást tesz. 

A zsidó. Dr. Flesch Ármin mohácsi főrabbi ily 
czímű könyve most második kiadásban jelent meg. 
A könyv szeretettel teljes képét adja a vallásos 
zsidó egész életének, s ebben a körben adja a 
zsidó vallás és erkölcs körvonalait. Népe iránti 
szeretet és őszinte vallásos lelkesedés sugallta a 
könyvet, mely természetesen első sorban zsidók¬ 
nak van irva, de keresztények is ' sok -tanulsággal 
olvashatnak.] 

A «Jó Pajtásé, Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja legújabb, május 12-iki számába 
Benedek Elek irt verset a készülő virágnapról; 
ugyanerről közöl kedves és érdekes levelet .gróf 
Károlyi Fruzsina, elbeszélést irt Szemére György, 
verset Csánki Mariska, Dönnöcfö Dömötör utazását 
Budapest körül folytatja Sebők Zsigmond, a gyer¬ 
mekek érdekesen felelgetnek arra a kérdésre, hogy 
ki mi szeretne lenni, KM; na/jy/ipó kedves verset 
ir egy szép képhez. Gi/nin hác.si a budapesti új 
állatkertet ismerteti, Zsiga bácsi mulatságos mó¬ 
kát mond el, líákosi Viktor folytatja regényét. A kis 
ki-i'niil.-ti rovat apróságai, a rejtvények, és szerkesztői 
izenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A «Jó 
Pujtás»-i a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési 
ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, 
egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. 
(IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Ntm/ád pászíofkodás a kecskeméti i.iixzlnsógon. 

Irta Madarassy László. 22 képpel és l táblával 
Budapest. 

A gyémántos harang és után versek. Irta Kiss 
Menyhért. Budapest, Singer és Wolfner. 

A zsidó. Irta dr. Flesch Ármin. Második kiadás. 
Budapest, Singer 6s Wolfner ; ára 5 korona. 

Előfizetési föltételeink: 
A «Vasárnapi Ujság» negyedévre 5 korona, fél 

évre 10 korona. 
A «Vasárnapi Ujság» a • Világkrónikái -val 

negyedévre 6 korona, félévre 12 korona. 
Az előfizetések a < Vasárnapi Újság > kiadó¬ 

hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : garamveszelei 

KAZY JÁNOS belső titkos tanácsos, nyűg. főispán, 
59 éves korában Garamveszelén. — VÉSSEY SÁNDOR 
főrendiházi tag, a dunántúli egyházkerület fel¬ 
ügyelője, 73 éves korában Somogyszobbon. 
Dr. MIKA SÁNDOB egyetemi nyilvános rendkiviili 
tanár, az Eötvös - kollégiumban a történelem ta¬ 
nára. — CZIPOTT LAJOS volt székesfővárosi keres¬ 
kedő és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank napi¬ 
biztosa, 85 éves korában Budapesten. - - Kubini 
E.UBÁNYI LAJOS festőművész és megyebizottsági tag, 
57 éves korában Alsóesztergályban. - DEUTSCH 
LIPÓT a módoti takarékpénztár igazgatósági tagja 

3HANTUNG SELYEM 
egy teljes öltö¬ 
zékre 19-50 ko¬ 
ronától feljebb 
Bér- és vám-

mentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagvüjteményt 
= postafordultával küld : = = ^ = 

HENNEBERG selyemgyáros, ZÜRICH. 

Csak Csángó-bőrönddel 
utazzon! 

Valódi disznóbőrből 
Hossza 60 cm. 65 cm. 70 cm. 
Ko:oua 45.— 4 7 . — 4 9 . — 
A legkisebbe három öltöny és hat pár 
fehérnemű belefér. Kapható a készítő 

CSÁNGÓNÁL, 
£ £ £ * íhSLtr, in»,. Bpest, Múzeu m-körút 5. 
Telefon 67—00. 

Az összes GÉPEK és FORMÁK 
HOMOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE u 

u. m. falazó-téglagyártógépek, ür-
tömbgyártógépek, tetőcserépgyártó¬ 

gépek. Prések: cementburkolólapok 
előállítására habarcs és betonkeverők. 

Formák: kerítésoszlopok, lépcsők, csö¬ 
vek slb. előállítása rá. Kőlörők. komor-
zsolók, homok és kavicsmosó;jéijek.j 
Dr. Gaspary & Co. gépgyára larkranstidt 
Leipzig mellen 'N«>in'-tors*ag>. — 228. szánul :.rj<-,.)/ri 

•"\Hien\eí<-<i — Kérjük nyárunkat meglátogatni 

A legnag yobb öröm az anyai öröm 
mondja egy régi közmondás. — De minden anyának arra 
kellene gondolnia, hogy új hivatása elsősorban kötelességeket 
ró reá. Gondoskodnia kell, hogy gyermeke a helyes, czélszeru 
táplálékot nyerje, és ha ő mnga nem táplálhatja gyermekét, 
oly mesterséges táplálékhoz kell nyúlnia, mely minden kö¬ 
vetelménynek megfelel. tKufeke*, mint tápsztr a kis hon¬ 
polgár részére, már régen bevált; tápláló éa könnyen emészt¬ 
hető, kellemes ízű és kiadós a használatban. Csecsemők 

ennek alkalmazásénál előnyösen fejlödnek. 

blitot Könnyad 
JÁRÁS TiTKA 

Vegyünk , „,**> 

Schweizerselymet 
Kérjen mint < t* mi ruhádnak és blouseokna< való 
tavaszi és nyíri uidonságai-r bol: Rayés, Foulards, 
Voile, Crépe de Chíne, EoiL'nre, Mousselin?. W) 
cm. sziles, mé'erje K 1-20 íelfelé, feketében, 
fehérben, egyszínűén ts tarkában, valamint 
himzelt blousaök í-s aljak bitisz bán, kelmében, 
vászonban és selyemben. Mi csak elismert 
szolid selyemszöveteket közvetlenül adunK el 
magánosodnak itrm ntva és már vámmentesen 
» lakisaoz szállítva. — (Dupla levélbélyeg.) — 

l Schweizer & Co., Lázéra D 23 (Schweiz) 
l selyemszövet szétküldés — Kir. udvari szállító. I 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és föüzlet: \ főváros első és legrégibb 

¥HI,BaroSS.n.85. ?*S%^££H«Z£t 
FiAkok: H., Fö-ntcza 27. Xv., Eskn-ntö. IV., Kecskeméti-

utcza 14. V., Harminczad-n. 4. VI., Terét-korut 
39. VI., Andrássy-ut 16. VHI., Jóisef-körut 3. 

_ 
KAUCSUK-CIPŐSAROK, 

: Elsőrendű női- és 
Budapesttől 2 V* órinylra a déli vasút mtnten. Hír; 
neves bársonyfinom turdőtalajáról és ideged*0 

hullámveréséről. Mo leru kényelem a fürdőtelepi sznUö' 
bán t-s elsőrendű ellátás, kívánságra diiitet ktisan is. Gyer¬ 
mekeknek külön erösitő ellátás. Bi'mek paik, színház, zene-
f port. Prospektust kivinsásrr.1 küld a fttrdrflBazgatósag. 
Megnyitás június hó 8-án. Telefon szám !• 

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

GYÓGY¬ 
FÜRDŐ 

FUrdökabinok és folyós k 
gőzfűtéssel vannak ellátva ! 

Károlyi Mihály gróf tulajdona, 
vustimsós fürdőkkel éi l)id=gvizgvógyiiitézettel, égvé-
uycs kénes savanyuviz, természetes a'zón és vastar¬ 
talmú vizek. Kiváló jó hatása i d e g - , vér - , gyo¬ 
mor- ét méhbajoknál, gyengeségnél ismeretes. 
Tiszta, enyhe hegyi levegő, sp'Tt, kirándulások. Mo¬ 
dern kényelemmel berendezett szállodákban 173 gzoba 
áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés mér¬ 
sékelt árak mellett. Évad május 15-töl szeptember hó 
végéig; a főéfad junins hó 2l-t81 augusztus áO-ig tart. 
Prospektussal és bárminemű felvilágosítással kész¬ 
ségesen szolgál a fürdőigazgatóság-

l!). S7.ÁM. 1912. 59. KVFOLVAM. 

és pénztárosa, Módoson. - Kopcsányi BDBDÁCS 
BÉLA okleveles gyógyszerész, nagybirtokos, 48 éves 
korában Marosvásárhelyen. - - Ifjabb makfalvai 
DÓSA ELEK Maros-Torda vármegye tiszteletbeli fő-
szolgabirája, 27 éves korában Makfalván. — LÍEWEHB 
KÁEOLY, 42 éves korában Budapesten. 

Özv. GLÜCK KÁBOLY Józsefné, szül. Langheinrich 
Rozina, 80 éves korában Budapesten. — Kelecsényi 
és hrabói KELECSÉNYI SAROLTA, 84 éves korában 
Nyitraiváukán. - - Özv. káposztafalvi Jakobi LÁNYI 
PÉTEBNÉ, szül. benedekfalyai Luby Eóza, 82 éves 
korában Liptóhibbén. — Özv. báró NYÁKY SÁNDOKNÉ, 
szül. roffi Borbély Paulina, 72 éves korában Pili¬ 
sen. —^ Özv. matsesdi SZTANCSAY ALBEBTNÉ, szül. 
uzoni Kúti Eóza 65 éves korában Selmeczbányán. 
Özv. KOCH GEBZSONNÉ, szül. Veisz Berta, 65 éves 
korában Budapesten. • PENSZL JÁNOSNÉ, szül. 
Szkunzevics Irma, 5i éves korában Szegeden. -
ANTON ANTALNB, szül. Rajkovics Mária Budapes¬ 
ten. - Sohreibenfeldi SCUREIBER KÁROLYNÉ, szül. 
Műller Irma Budapesten. - - Apagyi ÉVA EÓZA 
Szatmáron. • FODOR MAGDDSEA, Fodor Zoltán 
könyvkereskedő és felesége, szül. Patzauer Berta 
tiz hónapos kis leánya Miskolczon. 

EGYVELEG. 
* Tizenegy láb hosszú szakála, sőt ennél hat 

hüvelykkel hosszabb is nőtt egy Amerikában, az 
északi Dakota államban lakó Hans N. Langseth 
nevű norvég eredetű embernek. Harminczhat év 
óta ápolja és növeszti ez a derék férfiú a szakálát, 
mely évenkint körülbelül négy hüvelyknyit nő. 
Azt állítja, hogy ez az óriási szakái nem hogy 
akadályára volna valamiben, hanem még hasznos 
is, mert megvédi a nyakát és mellét a meghűlés¬ 
től a ̂ dakotai hideg telekben. 

•"Berlinbe utazók keressék fel,"a"s'Sodenstern 
pensiót (W. Tauenzien-str. 6). Úri kiszolgálás, jó 
konyha, olcsó árak. Teljes ellátás "napi 5 márka. 

porcellán poudar 
Legjobb pouder a világon. Előkelőén 
mattá teszi a női arczbőrt, mintha 
tejben volna fürösztve. Ára 5 és 3 K. 

Modern fényképezés czimü szakkönyv hasznos 
segítőtársa úgy a kezdő, mint a haladó amatőrnek a 
fényképezés terén. Fölkarolja az egyszerű eljárásokon 
kívül az ozobrom, pigment stb. nyomást is, melyek¬ 
kel kis fáradsággal a legművésziesebb képek érhetők 

JASÁRNAPÍ ÚJSÁG. 385 
™y7, / ? n perforált vignetták vannak az 

H , - a ° k fehrása i™<- Ára 1-80 korona, után¬ 
véttel2-ló korona. Megrendelhető a szerzőnél Leo-
pold Kornél, Budapest, Erzsébet-kőrút 41. 

Párád-gyógyfürdő Hevesmegyében, május 15-én 
nyílik meg. Kzt a kies fekvésű gyógyító és üdülő¬ 
helyet százezren keresik löl a betegek évről-évre 
mert tiszta, enyhe hegyi levegője, vadregényes kör¬ 
nyéke az ott való tartózkodást rerdkivül kellemessé 
teszi a gyógyulást keresőknek és üdülőknek. A fürdő 
Karolyi Mihály gróf tulajdona és a modern kényelem 
minden követelményének megfelel. Modern szálló, 
kitűnő élelmezés, mérsékelt árak, sport, kirándulá¬ 
sok stb. dicsérik a fürdőigazgatóság körültekintő 
gondosságát. Prospektussal ingyen szolgálnak 

Egy régi ismert divatárúüzlet áthelyezése. Az 
1866 bán alapított Bodó Gusztáv utódai Mihálkovics 
és Szemere-féle nőidivatárú üzletet a ház lebontása 
következtében a czég a Váczi-utczából a IV., Feren-
cziek-tere 2. szám alatt lévő új árúházába helytzte 
át, a hol a legújabban érkezett tavaszi és nyári női-
divatujdonságoknak óriás választéka található. Minták 
vidékre küldetnek. 

Ingyen küldi mindenkinek most megjelent Szi¬ 
vattyúárjegyzékét a Központi Szivattyú és Gépfor¬ 
galmi Vállalat VI., Teréz-körút 50. (Gyár-utcza 25.) 

SAKKJÁTÉK. 
2796. számú föladvány dr. Frankensteintől, Lipcse. 

SÖTÉT. 

15. 
d a f 

VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2790, számú feladvány megfejtése Zubbel A.-tól. 
Világos. Sötét. Világos, a. Sötét. 

1. a4-a51 . , Ka8xb7 (a) 1. . . . Bbixb? 
2. d7-d8 H f Btb. 2. d7-d8 V f stb. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

OPLJIII TCC ÁrT lCT Szinye-LipócziSalvatorforrás-vállalat, 
O U I U L I t O MUUO l Budapest. V.. Rudolf-rakpart 8. 

HOTEL 
Telefon: 120-05. 
Tulajdonos: -
Récsey Gusztáv. SAH REND NAGYSZÁLLÓ 

Budapest, Dohány-utcza 40. szám| 
Nyár-utcza sarok. — Minden pályaudvarról v i l l a - l 
mos megálló a Rákóczi-út és Nyár-utcza sarkán, l 
1QQ teljes komforttal berendezett s'.óba. Családi szálló, g 

Q/erravaÜOi 
kina bora vassal 

Hygienikus kiállitás 1906. Leffraagasabban ki¬ 
tűnt Krősitőszer gyengélkedők, vérszegények 
éa labbado/.ók számara. ÉtvAgygerjeszto, ideg-

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

J, SerraYallo, av.tJífc Trieste-Barcola, 
* .»».__-

Vásárolható a 
K 2.1 

szertárakban félliteres üvegekben, 
teres üvegekben K 4.80. 

PAPEK JÓZSEF 
= cs. és kir. üdv. s/.állitü. • 

BŐRÖNDÖS és finom 
B Ő RÁ R Ú G Y Á R O S 

Budapest. VIII., Rákrtczi-út H 
A főváros legnagyobb bőráru szaküz¬ 
lete, olcsó, szabott árak. kizárólag jobb 
minőségű áruk. Árjegyzék bérmentve. 

A 2791. számú feladvány megfejtése Ferber E-tői 
Vilários. Sittét. 

1. BK6-liB . tr7xh6 
2. F a l - b 2 f Btb. 

6 
1. . — Fc8-f5 
í. F l,'-], 

Világot, a. Sutét. 
1. _. . . Bh2 hl 
í . F lép 

1. — ._ 
2. F lép 

Bh2xKl 

Helyesen fejtették megi Merényi Lajos. — Geiet 
József és Stark Yilmos. — A tBudapati Sakk-kört. — 
A iBudapetti 111. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. -
Wysohogrod Pál. - Beér Mór. — Gottléb István (Budapert). 
Németh Péter (Ciongor). — Kintzig Itóbert (Fákért). -
Műller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakony-StentláiiU). — A •Győri 
Sakk-kürt. — Székely Jenő. — Mészey József (Oy6r). -
A tZborói Tártaikört. — A iKaloetai Katholikut Kört. — 
Veöreös Miklós (Zircz). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodzdt-
ujlak). — A tDvnaföldeárí EgyerMtégi kört (Dnnaföldvdr). 
Baiosa Mihály (Biharudvarí). — Cuolnoki István (Hajdú-
liadháza). — A tLeibiczi Qazdaiagi Kaizinó* (Leibiet). — 
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCtengerí 
Catiinót (Cienger). — Király Mihály (ftenta). — Kunz -
Rezső (Temetríkai). — Budai Sakkozó Tár»a»ág (lludapeit). — 
Patkó Imre (Talpai). 

Szerkesztői üzenetek 
Panasz. Megtépett lant. A költő lelke atb. Gyer¬ 

meteg kísérletek, — csupa nagy szó és semmi tartalom. 
Esti séta. Látomások. Alaktalan ábrándozás, -

olyan, mint az üres dió, zörög, de ninca magva. 
De jó volna. E vers szerzőjének másutt már sok¬ 

kal jobb és jelentékenyebb dolgait olvastuk, — nem 
volna értelme, hogy gyöngébbecske dolgai egyikével 
mutassuk be a mi közönségünknek. 
P Lethe vizénél Csókok násza. Az utolsó nóta. Za¬ 
varos és nagy szavaik mellett is konvenczionális szó¬ 
lamok, melyeknek semmi súlyuk nincsen. 

Az ég. Átdolgozva sem üti meg a vers a mértéket. 

KÉPTALÁNY. 

A t Vasárnapi Ujság» 15-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Száraz kút a gégém csapja. 

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

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

is mindig azt mondta, hogy szeplők előzésére, valamint 
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
ninca jobb szappan, mint a világhírű <Steckenpferd> 
liliomtej-szappan. Védjegye iSteckenpferdi, készíti 
Bergmann & 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 •Manerai 
liliomtej-krém fehér és finom női kezek megóvá¬ 
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

Dr. Miszné 
fűzőterme 
Bpest, IV., Váci-n. 7 .1. e 
Telefon 142-45. szám. 

Ajánlja kizárólag mérték után 
készülő 

Iiabontnélküli fűzőit 
Haskötők, melltartók, mér¬ 
tek szerint. 
Ismertető árjegyzék díjtalan. 

Legdivatosabb karperec 
órával. 

l* kuítoi arany 110 K 
tt i • bűrstijjal Í8 < 
Ertrt bőreiijj*! 
Aoiti 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
ryak egyházi szerek gyári áron beezerezhe 
angol rendszerű rés.let««etésre i 

SÁRGA JÁNOS ÜBKfcfc 
IV., Kígyó-tér 5. Kolozsvár. Mátyás király-tér 13. 

_______ __ ,e t»lft̂ , Jardlni^rek 15 f. 
16 . siaDta meg^Ss^étTkénysiernéíkal. Szabott gyári árak. Képes 
H - trieKTTék ingyen és MrmenUe. Vidékre yilasilikot keszségg.1 küldök. 

Az ön gyermeke sír 
a fájdalomtól, melyet bőrkiütések, ótvar, nedves, kivörösödött, fcl-
dörzsölt vagy feltört bőr okoz. - - Ezek ellen számos orvos és 
szülésznő a «BAKYMIKA.-CKÉME« gyermekkenőcsöt a legjobb 
eredménynyel ajánlja, mely azonnal fájdalomcsillapítókig és (jyó-
gyitólag hat. Felnőttek is kitűnő eredmény¬ 
nyel használhatják bőrkiütéseknél, feltö¬ 
redezett bőr, kézdurvulás és lábizzadás 
ellen. Vigyázzon minden doboznál a «Ba- • 
bymira-créme» névre és utánzatokat uta¬ 
sítson vissza. Kapható minden gyógyszer¬ 
tárban, dobozonkint 60 fillérért, vagy ma¬ 
gánál a készítőnél Brodjovin II. Zrínyi¬ 
hez czimzett gyöflyszertárában. %á{|rál> 
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Valódi brünni szövetek 
az 1912. évi tavaszi 

Egy szelvény 
3.1O m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág és mellém) 

elegendő, csak 

és nyári Idényre. 
szelvény 7 kor. 
szelvény 10 kor. 
szelvény 15 kor. 
szelvény 17 kor. 
szelvény 20 kor. 

Egy szelvényt fekete szalonruhához 20.— K-ért, 
szintúgy felőltőszővetet, turislalódcnt, selyem-
kamgarnt stb. gyári árakon küld mint megbízható 69 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raitUr 

Siegel'Imhof Brünn. 
Minták Ingyen és bcrmentve. 

Al előnyök, a melyeket a magánvcvff élvez, ha 
szSvetszükségletét közvetlen SiepeMmhof cégnél, 
• gyári piacon rendelt meg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb árak. Óriási választék. 
Mintahfl, figyelmes kiszolgálás, még a legkisebb 

rendelésnél is, teljesen friss árúban. 

Az önműködő 

-PISZTOLY 
a szakértők 
zsebpisztolya! 

Kilenczlövetü. 
7 65 mm. kaliberű. 
Az egyedül i pisztoly a világ'piaczon, amelynek csöve 
Ifivés közben épp olyan erősen és megbízhatóan van elzárva, 
mint a legújabb katoaapuskáké, tehát a löv<~nek 

a leg-iiagyobb biztonságot 
és a legkitűnőbb lövés! eredményt nynjtja éj e mellett 
kényelmesen zsebben hordható. Háromszoros biztosítója 
van legtökéletesebb kivitelben. Félkézzel kényelmesen fel¬ 
hozható é> bármikor leereszthető kakasa. 
Minden részében teljesen kieaerélhetöen Képmunkával készíti a 

Fegyver- és Gépgyár R.-T. 
Budapesten. 

Kapható a bel' és külföld minden jobb fegyverkereskedésében. 
Különféle nyelvű leírás díjmentesen rendelkezésre áll. 

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

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék Ingyen. 

Éffl 

Gyermek-ruhák 
kizárólag- saját gyártmány. 
Szenzációs olcsó árak l koronától 40370 
kezdve a legfinomabb kivitelig! 

"W&SCHE CLOU" 
Wien , XVI., Lerchenfe ldcrgürte l 53 . 
Ktpu divatalbum ti árjegyzék Inflytn ti tainnentnl 

Minden jobb ember 
valódi angol 

O'SULLIVAN 
gummisarkon járjon!! 
Kapható minden czipész- bőr- és czipészkellék üzletben. 

hnnsjesg-hölcsönző Inlézel 
Budapest, VI. kerület, Andrássy-ut 47. szám. 

Tessék tájékoztatót kérni. Kölcsönöz vidékre is. 

Háló-, étkező- és buffet-kocsik közlekedése a magyar királyi államvasutak vonalain 
J912 május hó 1-től kezdve. 

I. H á l ó k o c s i k 
| Vonal 1 n d u- 1 É r k e z i k A hálókocsi póljegyek árai | Vonal honnan ariko azamu 

i vonattal 
Ltovú órák r vona l ívsz l 1. ositilll.osn. 

, Budapest kslili p. a.— Wien 
Dndt-Királybidáa ál 

Bgdapést kékli p. g. tjjíl 
Uienl.i! éjjel 

10 5S 
J102SÍ 

13 
11 

WiéBbé regg 
Budapest keleti p. o. regg 

721 
62. - Dadap'it koleti p. a.— Wien «g> viuonl 9.60 7.20 

Hsrebeggea ál 
íiudapésl avugoli p. 0. este 
Wisabol íjjél 

922 
l l l ü 113 

Wiénbe regg 
Badipesl nyögött p. a. regg 

55; 
82 - BndapcM nyngoti p.— Wieo râ jy fisiont 9.60 7.20 

3 öudspfsl nyagoti p. g.— Segutár 
Séíeirtrrtr d-n. 515 501 

Segesvárra d. e. 
Budapest nyngéti p. o. repg 

111! 
73C 

Bnd*pest nyögött p. *3! ;esvar vagy .isionl 
csatár a • 

14.40 
9.60 
480 

10.50 
7.20 
3.60 

Baiiapeil keleti p a.— Bakénál 
Arad, Piskl, (Weélol ál 

Budapest keleti p. g. d. u. 300 604 
Predéslri regg. 
Bakarntbe i e . 633 

11 45 
BodapW keletí p. n.— Böki •eat fagy viszont 

ál i a 
0 l s 

17.40 
14.40 
14.40 
4.80 
9.60 

io!w 
10.30 
3.CŰ 
7.2(1 

Baiiapeil keleti p a.— Bakénál 
Arad, Piskl, (Weélol ál Bolareatra 

Pndealrél 
d.u. 
esté 

505 
8ÍÍ 601 Budapest H;:i p. n. d. o. 125 

s • ! — BMSJ 

•eat fagy viszont 
ál i a 
0 l s 

17.40 
14.40 
14.40 
4.80 
9.60 

io!w 
10.30 
3.CŰ 
7.2(1 

Baiiapeil keleti p a.— Bakénál 
Arad, Piskl, (Weélol ál Bolareatra 

Pndealrél 
d.u. 
esté 

505 
8ÍÍ 601 Budapest H;:i p. n. d. o. 125 Arad-Predeal .agy 

17.40 
14.40 
14.40 
4.80 
9.60 

io!w 
10.30 
3.CŰ 
7.2(1 

i BadjpéSI keleti p. g.-riski (ssjll) 
Budapeat keleli p. u. esté 93JJ 

431 

610 Pistire d . t 1047 Budipeil keloti p. u.— Piski vagy NBzonl 9.60 
13.60 
9.60 
9.60 

T^O" i BadjpéSI keleti p. g.-riski (ssjll) 
Piskirol d.a. 

93JJ 

431 609 Budapest koleti p. a. regg. 5 t i 
" • -Predwl • 

l -Brassó • c 

vagy NBzonl 9.60 
13.60 
9.60 
9.60 720 

Budapest nyugoti p. a.— Buíarosl 
Tsmesrár-Vemorortn l l 

Badapeit lyafroli p-n. d.u. 240 704 
Vereiorovars éüsl 
Bukarcilbe oTo. , i « 

Bafcpest njogoti p. a — Bukaresi ngy viiioni 16.60 
9.60 
9.60 
4.80 

Budapest nyugoti p. a.— Buíarosl 
Tsmesrár-Vemorortn l l 

Verciorovárol 
d.l. 
éjjri | | 703 Bndapesl ayugoíi p. a. d. n. 125 

— Bukaresi ngy viiioni 16.60 
9.60 
9.60 
4.80 

7.20 
3.60 

7 Cndéféét nyögött p. n -Báz i t é ' ) 
Badapcsl OTBgMi p. a. éjjé) 
Ssefílrfil éjjil "Sö 710 

1803 
Bliiásri d. é. 925 Tímesrii— OnoVat TI ty ríai )nt 443 

12.80 
3.60 7 Cndéféét nyögött p. n -Báz i t é ' ) 

Bástásrol d x 438 1807 
1C3/709 Badapesl nyngoti p. a. regg. 715 

ty ríai )nt 443 
12.80 

3.60 

S Bndspest nyűgön p.u.— Oraviczabánya S) 
Budspesl nyűgön p. u. éslé 10 l i l&)2;á!»2 Oraviczabányára . d. e. 1020 Budapost teleli p. a. — F inna vi ty viszont 

-Zágráb • é 
12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

S Bndspest nyűgön p.u.— Oraviczabánya S) 
Oravicsabányarol d. u. 326 8JI/1807 

163-709 Budapest nyugoli p. u. regg. 715 

— F inna vi ty viszont 
-Zágráb • é 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

1 
1 

Cjdombóiir-Zágrábon át F i ű é Ü T élte (isia 1003 Budapest keléli p. u. d. 8JO 
8"00 

— F inna vi ty viszont 
-Zágráb • é 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

1 
1 

Ijclűmbovar— Zágrábon ál (vegye*) 
p. a. esté 015 1004 Fiaméba rei . 7 10 

Zígrlb— Fiume Tigy TÍMout 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

1 
1 

Ijclűmbovar— Zágrábon ál (vegye*) eslo 7>H 1005 Budap 
Zágrft 

Tad.,,1 .. 

M kéléli p. u. d. 

Zígrlb— Fiume Tigy TÍMout 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

1 
1 Bndapssl keleti p. u.— Zágráb 

CjdeobOTároj ál Mái) 
Budapest keleti p. a. éjjel 
ZlgrlbUI éllé ín a 

831 

1010 
1007 

Budap 
Zágrft 

Tad.,,1 .. bj -~~ 1. ~slo" Zígrlb— Fiume Tigy TÍMout 

12.00 
9.60 

9.60 

9.00 
7.20 

7.20 

1 BaJlpest kiteli p. o.-í'opríJ-Felka 
Kasain ál |.rgy«)«l 

Kassára 
Poprid 
Kassára 
Budape 
Kiasaró 
tatra- 1, 
Kasstró 

t keleti p. a. este 
*!t Felkaréi éélé 

10 M 1508 
4 Poprád-Félkán ragg. 620 

-Poprid-Félka Mgy íistonl 
-Ksssa a s 

9.60 
9.60 

7.20 
7.20 

1 BaJlpest kiteli p. o.-í'opríJ-Felka 
Kasain ál |.rgy«)«l 

Kassára 
Poprid 
Kassára 
Budape 
Kiasaró 
tatra- 1, 
Kasstró 

t keleti p. a. este 
*!t Felkaréi éélé 

•íő 9 
1505 

Oadépésl kehti p. a. regg. 630 . . -
-Poprid-Félka Mgy íistonl 
-Ksssa a s 

9.60 
9.60 

7.20 
7.20 

1 Budapest keleli p. n.-Tatrs-Umnirz 
Kassá, ál (Tegye.) «) 

Kassára 
Poprid 
Kassára 
Budape 
Kiasaró 
tatra- 1, 
Kasstró inninról 

regg. HI8 1500 
4 Tatra-Lonnirzra regg. 738 

-Tálra-Lomnicz vagy lisxonl »60 7.20 
1 Budapest keleli p. n.-Tatrs-Umnirz 

Kassá, ál (Tegye.) «) 

Kassára 
Poprid 
Kassára 
Budape 
Kiasaró 
tatra- 1, 
Kasstró inninról 

Ijjsl ÍŐ 919 
1505 Budapest keleti p. a, regg. 030 

-Tálra-Lomnicz vagy lisxonl »60 7.20 

1 Bgdapést nyűgöt, p g -Berlin 
Budapest nyugoli p. a. taté 6SS K06 Beriinbé i e . 1103 Cudipwl nyngotj p. n.-Beriin vagy viszont 

márka 
13.00 
11.20 

ke róna 
G 50 

uarta 
10.20 
9.00 

korou 
1 Bgdapést nyűgöt, p g 

OériiBbil • t s. 439 1401 Bédspést cyttgoti p. a. d.e. 940 

vagy viszont 
márka 
13.00 
11.20 

ke róna 
G 50 

uarta 
10.20 
9.00 

korou 

1 
Konilailiiápely-Borlia 

Budspesl keleli p. u.— Buiiks 
Odérbergea II 

Koaslauir.'sélyM mU 821 
220 

903 Badspest keleti p. g. d. u. 100 Berlin .agy ilizonl 
breslau p • 

•Mi 
13.00 
11. M 
korona 

9.50 
Ént 
C.OO li 

"ni nfl 

marka 
10.20 
9.00 

Uro-a 
7.0) 

Iruk 
4.50 

9I.M 

1 
Konilailiiápely-Borlia 

Budspesl keleli p. u.— Buiiks 
Odérbergea II 

Budapest keliti p. B. d.u. 
821 
220 904 Beriinbé d.e. 743 

Berlin .agy ilizonl 
breslau p • 

•Mi 
13.00 
11. M 
korona 

9.50 
Ént 
C.OO li 

"ni nfl 

marka 
10.20 
9.00 

Uro-a 
7.0) 

Iruk 
4.50 

9I.M 

1 
Konilailiiápely-Borlia 

Budspesl keleli p. u.— Buiiks 
Odérbergea II Berlinből nte 729 301 Budapsst keleti p. a. d. n 1200 < « < -Oderbtrg • • 

•Mi 
13.00 
11. M 
korona 

9.50 
Ént 
C.OO li 

"ni nfl 

marka 
10.20 
9.00 

Uro-a 
7.0) 

Iruk 
4.50 

9I.M 

1 
Konilailiiápely-Borlia 

Budspesl keleli p. u.— Buiiks 
Odérbergea II 

Budapast keleti p. u. d. u. 320 904 Konsuntinápolybá regj. 747 f & t --Belgrád . ^ . 

•Mi 
13.00 
11. M 
korona 

9.50 
Ént 
C.OO li 

"ni nfl 

marka 
10.20 
9.00 

Uro-a 
7.0) 

Iruk 
4.50 

9I.M 

| 
II. Étkezőkocslk 

1 Vonal 
Budapest k.p.a— Wior 

h o n n a n 
H " 

20S 

' 7 IU 

tm^tta 
4 

h o v á 
'•\ :nbe éslé 

•r.k-r 
(1ÍL! 

S Vocal I n d u l 
h o n n a n ónkor siemu 

É r k e z 1 1 
hová írskar 

: 

! 

Budipest k p n - » i ; n 
Bratk-KirálytudáBát 

Budapest nj.p.n.-Wien 

Fníipeitk-p u.-róíd. *. 
\Visjibol d. a. 
í^idtpntny-p.n.-röld. 0. 

8öO 
920 
150 
S 15 

1 
3 
3 

110 

Budapest 1 p. a-ra a. a. 
Wiénbe d. m. 
Budapeat k. p. 0,-ré esté 
Wieabé este 

ISO 
213 
r,K 
°M 

15 

16 

PoprádTelks 
(Juc.lS-tölsztpt. 15-ig) 

Badapeilk.n.g. Fiúin 

íassirűl ú. u 
^oprád. Femnil Mgg.i 
íissirtl d.e. 
)udapeslk.p.a.-rM M;::. 
iumébö rejt". 

fSor m 
\iw 

2 
5 

1501 
1009 

TíöT 

Ponridfeftiré d. a. 

Budapest t n.u.-rl d. o. 
Fiúméba éslé 

"Hodapéstk. p. a. -re est. 

535 

230 
"754 Taiv 

4 

6 

6 

7 

Ijuiifpssl ny.p.B.— Wiea 
Harchéggen ál 

b«i,p,stoy.|>=._W»1 
Verebééig* II 

Bndapelt tv. p. u.— 
lioloi-.iar 

Kolozsvár— Földflr 

Búd ipui •y.p.a.-n] itgg. 
V- >:nböl d. o. 
BtKtipestay.p.it.-nild. u. 
WÍMJJŐI d. • . 
BuJ=fi-:jii,y.p.i,.-r.Hd. a. 
KííöMrriTÓl nfg. 
Koluuvarró) ngf. 

755 
450 
200 
905 
205 
52T 
6ür 

104 
109 
106 
103 
504 
503 i 
502 

BUipeslBy.p.a.-rsiste i fi 40 
Wiénbe d.a. 1214 
Budapest »,.p.a.-r. « té 9!üi 
Wiabe S S r n - S 
Budanealny.p.n-rad. a. , ] JjJ 
Kolozsvárra éjjel JQ Jjj 
Budapest ny.p.u,-ra d. u. ! 1 50 
Hild.irr. d. a. ! 1 53 

17 

18 

19 

Budapest k.p..._Kasn-
0 ,« térg 

Bndspéél ny. p. «.— 1 
Debrecien [ 

Badsp.s la , .p .a . - 1 
Zsolns 2 

adipfMtj^a.-ról^rtj.g^ 
tdertHrprfl r«g . 
issaról d. a. 
i3dapíítny.p.U.-rolrtgg. 
•jbrecunbúl d. u. 
udapesiny.p.n.-rolregg. 
solnaról 4. tL 

W 
050 

JüL 
700 
440 
705 , 
:IM 

out 
ami mm 

lÜS/lS 

1402 
1405 

K.,».r. *•"•&£ 
Odérberur. ealé . J S 

Badépéltk. p. n.-n éjjel 10_SL 
Debreczenbe d. e. 11 50 
Budapest ny.p.u rá éslé : j ) & ; 
Zsolnára d.a. 133 
B«d.p«tn,.p.a.-raé«|_»M 

8 

0 

10 

Budapest ay. p. «.— 
Ksráaéébéi 

Budapest k.p o. IVli 

Budapest k. p. u . -

BoJti)£;i..y.p.u.-reld. D. 
i\ardnMiwsr>>l ngg. 
BeJapíitk, p.ii.-ralit u. 
Pí«i»l tea-
Bgdtpe«k.p.i..-t.i.reCT. 

--'•«'-
240 
526 
200 
4S 
705 

704 
703 r~m 
601 
602 

Ksraaseneire .Jjel , 0 2 9 
Budapest ny.p.».-rs Í n | J 25 
Pistire éjjel im]9 
Budapest k. p. u.-n d. a. | {25 
Brassóba este VQ^ 

20 

91 

Pozsony 1 
Budapest L p. u.— E 

Saloralpiijhelv 1 

9 1 1 
i 

ozsonyból regg. | fi 15 
udipestk.p.L,.-rol regg. 7 2Ü 
itonljiuj helyréi d.u. j 439 

. B ii f f e t k 

IIH/III 
111/1(1] 

402 j 
403 

[> C S 

Budapest aj.p.B.-ré d. é. 
Sátoraljaújhelyre d. u. 
Budapest k.p.u.-ra éslé 

lk 

ina 
940 

Í23Í 

^ í 

TB" 11 

12 

13 

Budapest t p. a. -
Ziaéény 

Budapest k. p. u. — 
Z.mony 

Bpest k. a. u—Fehriag 
[Jiiniua t-töl) 

Budapest k. p. a. -raj d. a. | 3 20 
Zirannyrúl rejg. \~g 1<T 

• p «.-ról regg ! 7 10 
„ Z L ™ ™ | d. ». | 252 

Bcdjpestk.p.u.-rnlregé> j 725 

901 
903 
905 
905 

1302 

Zinonybs eijel :1|] 18 
Budapest k. p. u.-ra d. a. J 00 
Zirnonj*. d. u. 1 , 53 
Budapest k.p.u.-ra éjjel iif)QQ 
rehnngre d.a. | | 56 

1 

2 

Badspsél k-p.a.- F 
Fiatat l | l 

U 
B 

Budapesl k.p.n.-
Vinkovue— Sziszek S 

nméből «W; 604 
•grábból éjjel üöít 
jdonitÓTirról rtgf. : 6 13 
udapeslk.pu.-ról A u. | 2*5 
iiíkovciíröl rf. e. ' 8 47 
isiikről d. u. 1 32) 

1003 
1006 
1005 
1202 

IM/iM 

tsns 

tjdombórtrra éjjel 
Fiúméba reggel 
BadépatLp. ».-raragg. 
Vinkavcsert . esbi 
Sziszekre ~ '•" 
Vinkovczers ^suT 

Tff 
850 
935 
913 
111 
7Í3 

14 

Bpesl k p. u.— Febriag 
(Joaias t-iül 

Miskolci -Poprldfelks 
[Jun. 15-től szepl. 15-ig 

Budapest k- p n.-ról d. u. 
Féb'ritsgrtjí regg. 

fi,.k.TSr.r — r í : 
I'opradfelfcáról d. e. 

1 W 
741 
5117 
045 

1304 
1301 
1504 
iso; 

re.nngre aaba 
Budapest k. p.a.-rs d. u. 
Popran-Felkáré este 
>í.,k... r-i ' d.n. 

812 
•) !l) 
'J Hí 
291 

3 

4 

•v 
Budspesl k-p.li.— Űj- E 
dombóváron ál Csuk L 

Budipcltk.p.u.-Kassa B 
(míjnsI-Wjun. 15-ig) j( 

nkovcurül ngg. 
idapest k.p.u.-ról d.u. 
tMkröl ngf. 
jdipest k.p.u.-ról d. u. 
isúról ' d. e. 

H5í 
•̂ 5.1 
626 1 
iái 
900 

iwr 
1902 
1901 
1504 
1501 

Budspest k. p. u.-n d.*. 
Eoékre as» 
BgdapéSlLp. a.-ré d . u. 
Kassárs " f 
CudioCTtk-p u-ra i.a. 

& 
1 ^ 

ff 
A Ulókonil tűk L n n II. M . «e.eljegTtkkel kiró i l m t ilul Bég teleli potjegy t l táu naéJM bééulAatók. 
Ai étkezi- ti buflét-kors.k elken lenen I. n j j a M . MM. 

j tufpl kir. au„k nőnk .ajénjbe. kein ilMék tteiésé atlkU. 

A béuél-konikbu lem tlóhelyekksl kiró MlSuuluiok eioa-
DéB esii L wiülyrs émnyes menttjegvtUel, ÍIIrtTt •eaclifuolft* 
.yolkil bírt tusok Ulii bumilbiuk. 

t) Béláralég június 30-ig é> éuplémbér t-lSJ, 
S) Július 1-tól aagusatas 31-ig. 
S) Jnnias 14-ig ás szeptember 15*41. 
• j Jusiss 15-Uil sziptesabsr U-ié> 
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1866-ban alapított divatárúüzletünket a Váczi-utczából 

IV., Ferencziek-tere 2. sz. alá helyeztük át. 
(Kuria-uicza sarok.) 

Új áruházunkban a legújabb tavaszi mosó kelmékben, grenadin, 
zefir, madeira-hímzés, angol kosztümkelmékben és egyéb tavaszi 
és nyári újdonságokban ór iási választék található a legolcsóbb árak mellett. 

Mintákat vidékre készséggel küldünk. 

ihálkovics és Szemere 
Bodó Gusztáv utódai, az arany golyóhoz. 

ÜGYEN SZIVATTYÚT, 
FECSKENDŐT síi. 
Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól 
Bpest, VI.,Teréz-körút 50. (Gyár-u. 25.) Telefon 47-52. 
Elsőrangú honi gyártmány. — Olcsó árak. 
A Bpeiti Szivattyú- és Gépgyár R.-T. gyártmányainak főelárusitótelepe. 

A M V A K l Óvjátok gyermekeiteket hátgerincz-
AINYMI\! UJ elgörbüléstől. D 
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 óvóeszköze. 

Füzöhasználat előtt Füzöhasználat után. 
Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás. 

Mértékelt árak! Kifogástalan technikai kivitel jótállás melletti 
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. 

ElsőranKii (Hütikus yiz : 
legfldltobb ,-is/t:tli ital. 
Nagymérvű lithiumtar-
talmánúl fogva rend¬ 
kívül gyógyhatású kü¬ 
lönösen : gyomorba jók, 
étvágytalanság, a gyo¬ 
mor- és bél krónikus 
hurutja, köszvény, vese, 
hólyag és vizelet szer¬ 
vek bajainál. 

Megrendelhető: Schönborn Buchlieim gróf 
urad. ásványvizek bériőségénél, Szolyván. 

gyógyforrás Bereg-m. 

Betegtoló-kocsik éa az összes 

betegápolási cikkek nagy Választékban eredeti gyári 
árakon kaphatók 

FischerPéter és Társa R.-I. 
Budapest, IV. Kossuth 

Lajos-utca 6. 
Képem árjeuyzeK Kívánatra 

Ingyen. 

A KErEQNER r l 

t—3 nap alatt minden arczot fehérré. Rimává k 
üdévé rar&zsol. Eltávolít sceplöt. májfoltot, miteftz-

szert, pattanást ránczokat, itb. Ára 9 korona 
A KRIEGNEB-f, 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EGUSZTÁYE 
Z O H 6 0 B A T E B 1 E I 

Bpesl, csakis Giiella-tér 2. 
T«l*fon. 

IBACH-ZONGORÁK 
egyedüli képviselete. 

IBACH-zongorát Játszanak és ajánlanak : 

Backhaas, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Steíanay stb. 

Kebeltartó „LADA 
14 vi lágszabadalommal védve. 

Egyidejűleg emeli , for¬ 
málja is támaszt ja :ikeb 
le t . 10 minőségben és 3 nagy¬ 
ságban minden hölgynek meg¬ 
felelően kapható. Fpjlű.léwbrn 
lévő fiatal leányoknak nélkülöz¬ 
hetetlen. A 3. sz. nagyság Hawb-
bitl az erőn keblet, I. és n . sz. 
nagyság ellenben elegáns ter¬ 
metet kölcsönöz. -Lada- a, 
legrj óbb ami eddig- forga¬ 
lomba kerül t . Tengeri für¬ 
dők n'nzíre gummÍRZuYcthö], a 
nyár részére likamos szövetből 
kapható. Siabáljozható bármi¬ 
lyen testalkathoz, nélkülözhe¬ 
tetlen minden hölgy rémire. 
Arak minőség én nsgyüág untat 
« kor. 60 fil.-töl k.-idvr. Kér¬ 
jen l é t r á i t ingryen é l 
bérm. Kapható minden f'i/r,-
é« fshérnemü-üzletben, vagy 

közvetlenül a gyárosoknál 

Pohl & Mathias, Wien II/170.Valeriestr. 12 B. 

Tátra-Virágvölgy 
a Tilra láliínál. széltől és portél vedeliklimatikna KJÓgy-
éf n y a r a l ó h e l y . vizjrvófryintízrtlel és állindó fő*, ffiraö-
onossal. P o p r á d város Közvetlen közelében. Innen < Üobsl-
nai Jégbarlang legrövidebb ülőn érhető el. Omnibus-köilekedés 
minden vonalhoz. J a v a i v á Basedow-, neuraslhenii, vérne-
génjség, sápkor, idegesség, gyomor- és bélbijoknál «lb. betegs. 
mf Állami hivatalnokok ai elő- éa mtóldényben 

•xobaárakbol 5O , engedményt elvernek. :: :: 
Etkeiée naponta i penzióban: rtffr] 2, délben * ét este 
2 fogai 5 korona. Khánalra pros|*ktnsl kíld 

Tátra-Virágvölgy gondnoksága. 

ANYÁK FIGYELMÉBE!! 
Gyermekek elismert, legkiválóbb tápizere a 

Phosphatine Faliéres, 
Igen kellemes Izll, könnyen emészthető, a fogzait 
megkönnyíti és blztoiltja a csontrendszer fejlődélét. 

Egy nagy doboz (elegendő 3 hétre) ára 3 kor. 80 üli. 

Fő- 7/-»l + Í M R £ l 9 9y6?y" 
raktár: aCOItan 13619 szertára 

Bpesf, Y., Szabadsá|-tér (HaéY Korona-u. sarok.) 

REKLÁM ÓRA 
egvfedelá, lapos.ezabályozva 7 K-ért . A pénz 
előlegen beküldése mellett vág; utánvétellel 
három évi jótállással szállítom. Állandó nagy 
raktár mindennemű modern ékszerekből. 

BÁCSENYSZKI JÓZSEF 
órás és ékszerész üzlete 

Kolozsvár, Mátyás király-tér 14. 
Alapittatott 1881-ben. 

Az egyedül valódi 
Bittner-féle Coni-
feren-Sprit az itt 
látható gólya-Téd-
jegygyel van el¬ 
látva, mely a du¬ 

góba is be van égetve, kapható 
Egy Üveg Coniferen-Sprit ára 

ne hiányozzék egy beteg- és gyennekszobából 
sem, az egyedfii valódi fenyőpárlat, amely oxigén' 
és balzaamoB gyantás anyagot tört állapotban a 
szobába hoz, kitűnő háziszer a légzési szervek 
megbetegedésénél és kiváló megakadályozója s 

gyermekbetegségeknek. 

JUL. BITTNER 
cs. és kir. üdv. szállító gyógyszerésznél, 

Reichenau, Niederösterreich. 

K 1-60, egy szabadalmazott törőkészülék ára K 3*80. 

NUTH KAROLY 
Cs. és kir. fensége 
József föh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, VE kér., Garay-ntcza l i . 
Központi TÍZ-, lég- ét gőzfűtések, légszesz és vízvezetékek, csalornaiisok. 
uellőíletések. szivattyúk, yizerómüvi emalögépek itb. - - Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 
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mmm 
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| havonként fillér 
na 

i ^»^^^ 

poriként 

Kiküszöböli a bádogldlcsérf és ennek 
cveikezmenyéi az ereszen; hangokat 

Pafhé. ki nagyobb, rrtinf a világ összes 
beszélőgép gyárosai együttvéve, végre a jövő 
beszélőgépét nyújtja nekünk 

K Patht 
lemezek, melyek^ 

fftágfiirnévre leitek síért.tű nélkül^ 
játszanak egy kiválóan finom elpusztíthatatlan 

szafirueqqel A tudomány részéről meqállapitatott fényi* 
ha gy.cwkisa swfit i í tg használata inai ertielo el ai ének és «ne tökéletes rtprodukajjl 

byen adjuk áremelés nélkül a nagy Patht hangdobozt, t Pittié céy K m értőként* 
»jting<jobot erecfeti voltát igizolá tiionyili/áriyával *1 látva 

nbízU. bármely nyelvű darabbaa 
eiyeket b vevöinU űriás'i 
usorankból W 

\ ** ** X ' I i 7? 

S^/ujpathpphon minden otthon részé/p! byonyorU VaiaSZÍCK : 
Saphir Beszélőgépek Betéti Társaság, Bécs VI., Kösllergasse 6608 sz. 
C^íitroo n l iT ionb l Sin íldozatunkbi körüli, hon Onöinei • t i n - o o d t * I « s i 8 léket II Mloldaii) ?9 cm n«tí?írü lemezen foglalt K dsrabbil K I S I . - árban, írelj U hónap tlatt (3rIe«KiMS» 
O i l V c o UlVdoUK ! 62l;iithassak. Azonnal küldjük a csodái lolcsémélkDli .Palbéíon 1812.", r;y gaidag Patbé leoic«iAI»«it«Uk«J ejjüu, - mindezt legjobban csomagolva — «• ezért Ón hatonkml 

7«t Özet a H !•!.— Osste« iei;e§ 

Jót&llunk azért, hogy a készülék é» lemezek a feltüntetett ábrának és leírásnak tökéletesen megfelelnek. •»• 
Kerj«k ezen «zpl>-íoj ki*á«Asát, khöltését A 
is a M 7.— e!sö ríMleltel együn »ató ^ * L 

hozzánk küldései. 

Saphir Beszélőgépek 
Betéti Társaság 

Bécs VI., Köstlergasse eeos sz. 
• CaomngoliU Ingyen l - • 

Szelvény: < 
Úttá: 

V4ros:-í... , . . - _ . . -„ . . . . . . ._ . Országi 

Fozialkpzás—, . Vuoti állomás: — „ _ 
U " Jc«J-»«t» Sz»ll«*tt Ida « r.»p Nem fiajtjuk Téi[r» a rendelést, ha * rendeléssel 
!••• együtt ai első részlet birtokában nem vágyónk. Amennyiben a rendelést nem 
irrj hajhatnank régre, a pénzt visszaküldjük. 

A készülék leírása: 
N»?7Sá? 45X5« cm. Rendkívül elegáns, belül hajlitíh MM,. 
haogkarral, amely pontosan aj akusztika törvén f ei alapján V <> 
azül). — A készülék egy rngófelhuíót tartalmaz, mely játik 
közben is ff Ihi'uhato, úgj hogy 2 lemez egymásután iáiszhaiA, 
(oTábba eg» pillanalszabályióval van ellátva, melylfel t | | 
másodperc alatt 4rhetö el legpootosabbac a kívánt aeheutj 

Eredeti Pathé-aluminium-konzert-hangdoboz. 
Ezen feltételek oly előnyösek, hogy mindenkinek okvetlenül vennie*, kell! 

fioszvényt 
l csúzt slb. j . 

renesérifejifh 
rádiumos kénes héyviz és is^apfürdó' i . 
Egíse évben nyitva. Milliós új építkezések. 
Új nagyszjlld. Oj fürdők. Füstöt vidtk. 
Nagyszerű olcsó (avaszi kúrák, 
HJzi kúrákhoz i iszapszitküldes. 
Prospektust küld 
• Fürdőigazgatíság. 

ROZSNYAY PEPSIN BORA, 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 

étvágytalanság, ren¬ 
detlen emésztés és 
gyomorgyengeség ellen. 

Étkezés közben véve, megóv 

a gyomor-terheléstől, 

Egy üveg ára 3 kor . 2O fii l . 

Kapható: 

minden gyógytárban 

valamint 

Rozsnyay Mátyás 
ARAD, Szabadság-tér. 

Hall l-fürdő. Felső-Ansztria, 
Elsőrangú jodbromfürdő. Rorói 
jói 
»D«ri-ig. relíilá/íositistéspros-
pektast küld az állami gyiey-
telepek igazgatós. Bad-HaU 

tóriuma télen ! • nyltra • 

börbntoripar 
Bfirbütor 
szakműhelyek 
RENDI MTAL 
Budapest, IV. kér. 
Semmelwes-u. 7. sz. 

Angol börbntor, Ebédlő¬ 
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt bőrbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissí¬ 
tésére és lejtésére. 
Székátaiakitások. 

AGYTGLUK! 
Legelőnyösebb bevásárlási 
- forráa: . 

Vállalat, Miskolcz 2. 
Tessík árajánlatot Urni! 

Vásároljon 

osztálysorsjegyet 
a Török-palotában 

Budapest, IVM Szervita-tér 3 c, sz, 

J/i sorsjegy 
12 kor. 

% sorsjegy 
6 korona 

V* sorsjegy 
3 korona 

VB sorsjegy 
1.5O kor. 

Fiók: 
V., Váczi - körút 4. szám. 
Telefon 11-58. 

Távirati czim „Törökék"' 
Budapest. 

'"l I 

Húzás már május hó 22, és 24-én, 

20. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZKRKK>ZIO 

OITSY PÁL. BUDAPEST. MÁJUS 19, 
S-erkeszlöségi iroda : IV. Vánnegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
feltételek: 

( Egészévre _ _ 
Félévre _. ._ _ 
Negjxdévre _. 

SO korona. 
1O korona. 
B korona. 

A /l'f/agA-róníA-ii.-vnl 
neg>-eilpvpnként 1 komniivnl 

Ifibb. 

Knlfi'l'H i'l<iti/.i-t««i'kliB/. a IIOHIHIÍHK UIHK-
li«tAro70tt viteldij is c»H»'<1«nrlft. 

SZINYEI-MERSE PÁL MŰTERMÉBEN. - Jelfy Gyula fölvételei 




