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Nagy képes fehérnemö, 

bőrönd, latcső, valamint 

fényképészeti cikkek 

árjegyzékei kívánatra 

ingyen és bérmentve. 

Hm^W^iMMBlKWiBmB 

AUFRECHT ÉS GOLDSCHMIED UTÓDA 

Elek és társa r.-t. 
Budapest, IV., Károly-körut 10. szám. 

: • ^—^—^—^~^^~ 

Szállítjuk ár f 01-

emeléa nélkül 

kényelmes havi 
lefizetésre. 

Három napon belül sértetlen állapotban az áru kötelezettség nélkül visszaküldhetö. 
Ezen föltétel az egyetlen biztositéta az előnyös vásárlásnak ügy ár, mint minőség tekintetében. 

Utazó- és sporting, XVII. 

redős mell, kitűnő kézimunka. Ezen 
minőség 12 különböző, divatos min¬ 
tázatú, válogatott anyagból készül. 

Ára darabonként kor. 6.60 
Ugyanazon színű kézelő párja 80 fill. 
Megfelelő szinti, francia szabása, 
rö'vid alsónadrág kapható 85, 90, 
95, 100 és 105 cm. hasbőségben. 

(Hasbőség megadandó.) 
Rövid alsónagrág ára dara¬ 
bonként 3 korona 50 fillér. 

XVIII. szám. Színes, angol, redős, 
puhamellii zefiring. 

Finom angol zefirböl Vészült elsőrendű 
kézimunka. 

XVIII. sz. Ezen minőség 12 különböző 
mintázata válogatott lefirbö'l készült 

Ára darabonként 10 korona. 
Ugyanazon szinü kézelő' párja l korona. 
XVIIIa sz. Ezen minőség divatos, rövid, 
kemény mellel is készül, mikoris a csikók 
keresztbe futnak Cu. n Nord-facon. így ké¬ 
szítve az ingek ára darabonként 1U.&J kor. 
Meg-felelő szinü, francia szabása rövid 

alsónadrág: ára darabonként 6 korona. 

A foltétlen megbízható és különös 
gonddal alkalmazott szabás garancia 
arra nézve, hogy a megfelelt) nyakbő¬ 
ség alkalmazásamellett az összes többi 
mértékek Is okvetlenül magfelelnek. 
Az Ingek házilag mosva és remekül 
tisztítva szállíttatnak n féltucatonként 

dobozba csomagoltatnak. 
Az ingek 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45 és 46 cm. nyakbőségekben kaphatók. 

Minden 15 korona 
rendelési összeg után 
1 korona havi részlet. 

Fehér, rövid 
alsónadrág. 

Finom Schroll-féle siffon-
ból készült, szabályozható 
gombos francia övvel el¬ 
látott, kitűnő kézimunka. 

V. 

AradrbonkéntS.ööK 

XIX. szám. Legfinomabb angol fehér 
„oxforduszövetből készült rendkívül 

elegáns, elsőrendű' kézimunka. 

Ü D É N ! 10 kor. 
XX. szám. Kitűnő drapp Rembrandt-
szövetből készült, színes csikókkal 

mintázott elsőrendű kézimunka. 

HALOING. 
XXI. szám. Igen jó madepolánból 
készült, színes szegéllyel ellátott, 

kitűnő kézimunka. 
Ára darabonként 10 korona. 
XXII. szám. Elsőrendű Schroll-féle 
madepolánból készült, színes sze¬ 
géllyel ellátott, finomabb kivitel. 
Ára darabonként 8 korona. 
XXIII. szám. Legfinomabb Schroll-
féle madepolánból készült, valódi 
francia színes szegéllyel díszített, 
re'dözött mellel, legjobb kivitel. 
Ára darabonként 6 korona. 
A hálói ngek 100 óm. hosszúságban szállíttatnak. 

összehúzható 

kézi bőrönd 
(Souffleé) 

]Barna tehénbőr, erős zöld 
Uzövetbélés, fényezett keret, 
Jbőrrel átvont acélfogga'ntyu, 

Igékét biztonsági tolózár, válasz¬ 
fal, belső és külső talpbör-

szijazat. 
U. e. kivitel valódi amer. vitorlavászonból is kapható. 

Tehénbörböl Vitorlavászon 
Kor. Havi Kor. Havi 

48 cm. hosszú, 31 cm. magas 68.— 3.50 50.— 3.— 
64 „ „ 33 » „ 75.— 4.— 54.— 3.— 
CO » - , 35 -. „ 82.50 4.— 60.— 3.— 
'.5 37 , , 88 . - 430 65.— 3.50 
7'» . 39 „ 9 5 . - 5 . - 70 . - 4 . -

üti készlet, 
Világosbarna, erős, bélés nél¬ 
küli marhabó'rtokbnn, kitűnő 
nikkelez tt fölszerelést tárgyak-
k:il, férfi vagy női berendezéssel. 

ito>-. Havi 
29sí Urak szAniára 30.— 2.— 
W sz. Hölgyek részére 36 — 2.— 

JC8i kézi táska; 

36. sz. Elegáns trappé-
alakú födött keretű 
kézi táska 20 cm. nagy¬ 
ságban, tehéntró'rböl 
készült fekete lakk¬ 
bőrből, gazdag ezőst-
verettel, finom selyem-

• béléssel.. 
Ára 55 korona. 

Havi részlet 3 korona. 

ERSZÉNY-KÉSZLET. 

3 di-b fényes szaffián-
bőrböl készült szép ki¬ 
vitelű-tárca, és pedig 
erszény, papírpénz és 
szivartárca,valódi ezüst 
verettel ellátva, szivar¬ 
tárca három oldalán át¬ 
vont kerettel készítve. 

Ára 38 korona. 
Havi részlet 2 korona. 

Manicure- és 
pedicure-készlet 

49. sz. A legjobb ko¬ 
vácsolt acélból készült, 
gyönyörű berendezés¬ 
sel, díszes bőrtokban. 

Ára 50 korona. 
Havi részlet 3 korona 

REFORM 
MINIMUM 
KAMARA 

Ézeukamara megfelél minden igénynek, amelyet egy 
modern kamara iránt támasztanak és pedig magas és 
szélességi irányban' eltolható objektívvel, forgatható 
tUkörkeresövel, kettős kihúzattál a hátsó lencse 
önállrj "használata céljából.-Finom kivitel, bőroldalfalak, 

fémrészek nikkelezve, príma böráthuzat. 
Az objektívek F : 5-5 fényerősségi alkalmazhatók. 

í 9X12 
nnik. zár 

havi 
réseiét 

13X18 
nnik. zár 

havi 
réssiet 

Finom rapid aplanáttal .— 
Rietzscbél-féle eztra- rapid 

aplanáttal -
130 kor. 
Ifífl 

6.50 200 kor. 10.— 

nietzschei ánasetigmátfcü, 
F/8 F 120 mm 

220 . , 11. — 

Ibo „ 250 . 12.50 

1233. szám. 

Egyetemes látcső. 

Ezen látcső Japán farmira készítve alkalmai 
vadászati, sport és színházi célokra, mert 
optikája 3-szorüs nagyítással és nagy lat-
körrel bir. Achromatikus lencsék. Nagy 
okulárok, fémrétiek feketére fényezve. 
Ara fekete puha bönoRkal — 92.5O kor. 
Havi részlet — -<•*••— 3. — kor. 

1783. szám. 

Francia női színházi látcső, 
Háromszoros nagyl-
U»al l Ezen látcső 
achronatikus len¬ 
csével bir és Igen 
elegánsan van ki¬ 
állítva. Legfino¬ 
mabb gyöngyház¬ 
zal kirakott tett. 
A fémré«n-k 6no-

man vannak aranyozva. Nagy gytngyMi-
•tulirokl Ára tinóm boltokkal '48.— kor. 
CUví részlet 3.6O kor. 

Eredeti 
Goerz-binokli. 

l 
6- szoros nagyítás. 

Ára kemény bőrtok és váll¬ 
szíjjal -

Havi részlet — 
156 kar. 

8 kor. 

Itt 

MEGRENDELÉSI IV. Y-u-
AUFRECHT ÉS OOLDSCHMIED utóda 
ELEK ÉS TÁRSA R.-T.-nál 
Budapest, IV., Károly-körut 10 ik szám. 

Ezennel megrendelem ai alanti árut korona érték-
íjon, fizetendő korona havi részletekben Budapesten ELKK 
ÉS TÁRSA r -t-nál Három havi részlet elnmlasrtiisa az egé«» 
számla összegét azonnal esedékessé teizi Teljes k fizetésig lulnj-
donjog lentartva. - Jogomban áll ai árut ü napon belül sértet¬ 
len állapotban visszaküldeni. 

Fizetendő liiulupesten. Kor. íMér 

-akhelyi 
Itlet: 
lévéstbrialkozáii, . „•. 

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

OITSY PÁL. BUDAPEST, JÚLIUS 28, 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-uteza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 1 Egészévre _ _ 

Félévre 
Negyedévre _ 

20 korona. 
1O korona. 
6 korona. 

A •Vllágkrónikát-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

Deseö Lajos fölvétele. 
A DUNAI U T Á S Z G Y A K O R L A T O K B U D A P E S T F Ö L Ö T T . — SZEMÉLYSZÁLUTÓ GŐZÖS HALAD ÁT AZ UTÁSZOK ÁLTAL ÉPÍTETT HÍD KINYITOTT KAPUJÁN. 

Franklin-Társulat nyomdája, Bndapért, IV., Egyetem-ntcza 4. szám. 
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Még egyszer kezébe vette a gyűrűt, sajnál¬ 
kozva megvillogtatta a követ s utoljára gyö¬ 
nyörködött a szép eredeti antik foglalatban. 
Azután visszahelyezte az üzlet asztalára, átvette 
a pénzt és elsietett. 

Visszaérve a szállóba, rögtön csomagoláshoz 
fogott. Széjjelválogatta azon ruhákat, a melye¬ 
ket magával hozott, azoktól, a melyeket nagy-
nénjétől kapott. Csak azzal akart elmenni, a 
mivel jött. Buzgón csomagolt, de egyszerre 
csak lehanyatlott mind a két keze s pár per-
czig tétlenül maradt . . . 

Ritában hirtelen megvillant az a tudat, hogy 
bár eladta gyűrűjét s most nagyban csomagol, 
elutazási szándéka azért mégsem egészen ko¬ 
moly. Lelke legmélyén — a nélkül, hogy az 
öntudatának felszínére jutott volna, — prak¬ 
tikus esze már-már alkudozni kezdett büszke¬ 
ségével 

Bita abbahagyta a csomagolást s kitárva az 
erkélyajtót, kilépett a friss reggeli levegőbe. 
Összefont karokkal s borús homlokkal komo¬ 
lyan nézett maga elé. Szégyelte magát . . . 

Eszébe jutott egy ellesett párbeszéd, melyet 
félfüllel az ivókútnál hallgatott meg, két kaf-
tános lengyelzsidó között áll van. «Hogy beszél¬ 
hetsz te így ? — szólt az egyik fültincses atyafi 
a másikhoz. — A pénz nem minden? Hallgass 
ide, hogy mit mondok én neked: A pénz az 
élet! A pénz az egészség - - a pénz a be¬ 
csület !» 

Rita keserű mosolylyal bólintgatta fejét: 
«A pénz a becsület.» Mennyire igaza volt. an¬ 
nak a loknis zsidónak. A kinek nincs pénze, 
az szokjon le mindenféle lelki szubtilitásokról 
s ne is igyekezzen tetteit a saját önbecsülésé¬ 
vel egyhangba hozni. 

Megengedheti magának azt egy proletár, a 
ki egész forgalmi tökéjét — izomerejét — ma¬ 
gával viszi s melyet bármikor munkává és 
pénzzé változtathat. Megengedheti magának a 
mindenes szolgáló, a kinek nem tetszik, hogy 
az asszonya «összeludazta», hogy egyszerűen 
leoldja a kötényét s azt odacsapva kijelentse, 
hogy megy. De egy úrileány, az csak alkudjon 
meg büszkeségével. Az ne álmodozzon lelki 
etikáról — az csak simuljon, lapuljon, alkal¬ 
mazkodjon . . . Eita tudta és érezte tisztán, 
hogy azon esetre, ha nagynénje csak egy kicsi¬ 
két elébe jön — csak kissé módot nyújt neki 
arra, hogy teljes megalázkodás nélkül marad¬ 
hasson, úgy — maradni fog . . . Rita össze-
rázkódott, utálta saját magát . . . 

De ha viszont elgondolta, hogy ha most el-
ntazik, hazatér s otthon kénytelen lesz anyja 
nagy szomorú barna szemeibe nézni s elvenni 
tőle újra azt a kis kényelmet, azt az egypár 
szegényes kis élvezetet.. . Tudta, hogy sz.emre-
hányást nem fog kapni tőle, bár anyja nem 
fogja helyeselni elhatározását, sőt talán már 
meg sem tudná érteni. Hisz az az örökös kraj-
czáros küzdelem már annyira deformálta, el¬ 
koptatta, összemorzsolta lelkét, hogy már csak 
a, mindennapi élet követelményeit tudja szem 
előtt tartani. 

•Méltóságteljesen elviselni egy nagy csapást, 
az nem nehéz, de próbálj méltóságteljesen fe¬ 
küdni egy bolhás ágyban»,— mondogatta néha 
:iz eredeti és drasztikus szavajárású Zsarnayné, 
a ki az ilyen szentencziákat kulcskeresés és 
rakosgatás közben eresztette meg. Rita kese¬ 
rűen mosolygott. «Igaza van a mamánaki), -
gondolta magában, végigfuttatva lelki szemei 
előtt a Flóra néninél eltöltött időt. 

"Végigsimította homlokát. Eszébe jutott Wal¬ 
den . . . Viselkedése és társalgásukban mindig 
újra meg újra előforduló théma, — vájjon vá¬ 
rosban nevelt leány képes-e megszokni a falusi 
életet, stb. — tisztán éreztették Ritával, hogy 
a derék ember nyilatkozat előtt áll. 

Walden tényleg el volt reá tökélve, hogy 
Ritát megkéri, de egyik napról a másikra ha¬ 
lasztotta a döntő nyilatkozatot. Azon, lehetne 

mondani, férjnek született egyének közé tarto¬ 
zott, a kik rendesen agglegények maradnak. 
Annyira komolyan veszik a házasságot, any-
nyira mérlegelik önmagukat, a menyasszony¬ 
jelöltet, stb. míg elmulasztják az alkalmat. A kö¬ 
vetkező alkalomnál még óvatosabbak, még kö¬ 
rültekintőbbek, míg végre a tükör és a kosz-
vény kegyetlenül megmondja nekik az igazat: 
hogy már késő. 

Rita jól tudta, hogy ha most összepakkol és 
elmegy, akkor a kínálkozó jó alkalmat elmu¬ 
lasztja. Eléggé jól ismerte az embereket, hogy 
tudja, hogy Walden nem az az ember, a ki ész 
nélkül utána utazik. Azt is tudta, hogy nagy¬ 
nénje nem fog fukarkodni a kellemetlen meg¬ 
jegyzésekkel s az ő rovására költött apró rém-
históriákkal. Waldenné pedig ennek folytán 
rögtön nekiállana fiát szándékáról lebeszélni. 

Mindezt Rita az erkélyen állva, alaposan át 
meg átgondolta. 

Épen újra be akart fordulni a szobájába, mi¬ 
dőn a nyitott erkélyajtó üveglapján tükröződve 
meglátta, mint nyílik szobájának ajtaja s be¬ 
lép — Flóra néni. Rita ösztönszerűen mozdu¬ 
latlan maradt s figyelte nagynénje! 

A báróné belépett a szobába s Ritát keresve 
körülnézett. Megpillantva a nyitott koffert, meg¬ 
lepetve vette elő lorgnonját. Belenézett a kof¬ 
ferbe, azután elkezdett a díványon felhalmo¬ 
zott ruhák között turkálni, kétségtelenül fel¬ 
ismerve saját ajándékait. Flóra néni mindezek 
láttára nagyon megijedt. Már tegnap is — alig 
hogy Rita elhagyta őt, - - belátta, hogy túl-
heves volt. Rita büszke, nyugodt fellépésében 
volt valami, a mi éreztette vele, hogy túlhamar 
itélt s Kogy Rita képtelen a neki tulajdonított 
apró aljasságokra. A báróné rósz éjszakát töl¬ 
tött és most a kofferek láttára még jobban 
bánni kezdte meggondolatlan hevességét. Egy 
ideig tanácstalanul tipegett, azután hirtelen 
sarkon fordult, az ajtóig ment, a honnan telje¬ 
sen megváltozott arczkifejezéssel, hallható ha¬ 
tározott lépésekkel az erkélynek tartott. 

- Rita bist Du da? Készen vagy? Mehetünk 
reggelizni? - kérdé elég nyájas, közönyös 
hangon. 

Rita erre a bevezetésre nem volt elkészülve. 
Az ajtókeretbe lépve szótlan maradt. 

— Ja und \vas machst Du denn Da ? — kérdé 
most hirtelen Flóra néni, — színlelt meglepe¬ 
téssel mustrálva lorgnonján keresztül Rita bő¬ 
röndjét és kiterített holmi ait. 

- Csomagolok! — felelte Rita röviden. 
— Csomagolsz ! ?! — kiáltá Flóra néni. -

Ejnye de hamar készen vagy az elhatározásod¬ 
dal. És szabad kérdenem, hova mégy? 

- Haza. 
- Haza? És engem itt hagysz. Egyszerűen 

itt hagysz ? 
Rita nem tudott mit felelni. Meglepetne vette 

észre, hogy nagynénje igen békülő hangulat¬ 
ban van. 

- Te neked persze jogod van érzékenykedni 
és aprehendálni, de hogy engem mi haragított 
meg, az téged nem érdekel, ugy-e ? 

- Nem voltál oly szíves felvilágosítani és 
én csak levontam a következményeket, — feleié 
Rita hűvösen, látva, hogy nagynénje mily ügyet¬ 
lenül keresi a békés kimagyarázás fonalát. 

- Talán örüljek annak, ha te mint gazdag 
örökösnő lépsz fel s engem társalkodónéd gya¬ 
nánt szerepeltetsz. 

— Flóra nem, — szólt Rita őszintén meg¬ 
lepetve, — ha tényleg fordultak elő ilyen téve¬ 
dések, úgy eléggé ismerhetsz engem, hogy tud¬ 
jad, hogy én azoknak nem lehetek okozója, 
sem értelmi szerzőja. 

- Na ja, — dünnyögött Flóra néni, — hi¬ 
szen később gondolkoztam a dolog felett, és én 
is azt .hiszem, hogy ilyet talán mégsem ten¬ 
nél. De hát első perczben bizony nagyon meg¬ 
haragudtam . . . Na, most gyere reggelizni és 

ne lássam azt a csúf koffert, a míg el nem uta¬ 
zunk mindketten — együtt. 

Flóra néni karját Rita karjába öltve, magá¬ 
val vonta a meglepett leányt és kedveskedve 
beszélt hozzá. 

Rita igen örült annak, hogy a dolog oly si¬ 
mán és minden megaláztatása nélkül folyt le. 
Lelki terhétől felszabadulva, megkönnyebbül¬ 
ten, szinte boldogan követte nagynénjét a reg¬ 
geliző terembe. 

Talán még sohasem találta Kissingent olyan 
szépnek és az életet az életre érdemesnek, mint 
aznap. Pedig esős nap volt, talán az első, a 
mióta Kissingenben időzött. De a társaság azért 
kedélyesen elcsevegte az időt a Kursaalban. 
Néhányan zenéltek vagy összeültek egy bridge-
parthiera és egészen jól telt el a nap. Este 
Flóra néni kissé korábban tért aludni s Rita 
egy könyvvel, melyet Walden kölcsönzött neki, 
szobájába vonult vissza. 

Kicsiny zöldernyős villanylámpáját maga elé 
téve, elhelyezkedett karosszékében s olvasni 
kezdett. Alig olvasott néhány sort, midőn az 
erkélyajtó ablakán gyors kopogás riasztotta fel. 
Meglepetve kapta fel fejét s összerezzent, amint 
az üveg mögött egy fehér arcz jelent meg, mely¬ 
ben két mélyenfekvő fekete szem égett. 

A következő pillanatban Rita felismerte Di-
mitrescunét, a ki hosszú fekete selyemburnu-
szába burkolva intett Ritának, hogy zárná fel 
a csupán belülről nyitható erkélyajtót. 

Rita sietve felzárta az ajtót s beeresztette 
különös látogatóját. 

Rita gyakran kereste fel Ladát, szomorú kis 
barátnőjét s elég bizalmas barátság fejlődött ki 
közöttük, annyira, hogy a különben elég zár¬ 
kózott, tartózkodó Rita néha elég őszintén nyi¬ 
latkozott helyzetéről s itt-ott egy kissé panasz¬ 
kodott is Flóra néni szeszélyeskedéseiről. 

Lada őszinte melegséggel ragaszkodott hozzá. 
De Dimitrescunén — minden nyájassága mel¬ 
lett - - mindig bizonyos kelletlenséget vélt 
észrevehetni, valahányszor a szép román asz-
szony leányánál találta őt. 

Annál inkább megleptu őt Dimitrescunó vá¬ 
ratlan látogatása. 

— Vous me pardonnerez ma chére enfant,— 
kezdé kissé izgatottan a még mindig szép asz-
szony, — hogy ilyen különös úton jövök ma¬ 
gához. Elmozdítottam a tujabokorládát helyé¬ 
ből s átszöktem a maga erkélyére. Lada, la 
pauvre enfant félig alszik már, - - neki nem 
szabad sejtenie, hogy idejöttem. 

Rita egy karosszékkel kínálta meg Dimitres-
cunét. Az asszony izgatott és zavart viselkedé¬ 
séből következtette, hogy nemcsak egy kis szom¬ 
szédolás lehet ezen esti látogatás czélja. 

Rita fel akarta gyújtani a csillárt, de Dimit-
rescuné ijedten fogta meg a karját. 

- Non non, point de grandé lumiére ! A mit 
én magának mondani akarok, azt úgyis jobban 
lehet félhomályban elmondani. Egy igen ko¬ 
moly és igen fontos ügyben jöttem magához. 

A sima modorú, macskamozdulatú asszony 
megfogta Rita mindkét kezét. 

- Arra is kérem önt, hogy mindenesetre -
akár elfogadja ajánlatomat, akár visszauta¬ 
sítja, — a legszigorúbb titoktartást Ígérje meg. 

- Megígérem. 
- Jobban bízom egyszerű ígéretében, mint 

másnak esküjében, — monda Dimitrescuné me¬ 
legen, s hangjában valami megindult őszinte¬ 
ség volt. 

- Nehéz, nagyon nehéz elmondani önnek, 
a mit most mondani fogok . . . Az ön sorsáról 
és leányom sorsáról van szó. Mindkettő égésen 
a maga kezében van. Ne vegye rósz néven, ha 
előbb egy kissé az ön ügyeibe avatkozom . • • 
Nem titok előttem, hogy az ön nagynénje egy 
kissé szeszélyes, hm . . . nehéz természet, 
nemde ? 

Rita felhúzta szemöldökeit s kissé elutasító 
mozdulatot tett kezével. 

Dimitrescuné sietve folytatta: 
— Értein, értem, hogy velem idegennel szem¬ 

ben . . . De hát — bocsásson meg -— tegnap 
este nyitva volt az erkélyajtóm s hm, önkény-
telenül fültanuja voltam az önök differencziájá-
nak s megbámultam az ön nemes nyugodt-
ságát. 

Rita arczába szökött a vér. 
— Madame ! — szólt kiegyenesedve, össze-

ránczolt homlokkal nézve a kissé megszeppent 
Dimitrescunéra. 

- Bámultam önt gyermekem, ön nagyszerű 
volt, - - darálta gyorsan a sima román asz-
szony, Rita karját simogatva. - - Bocsásson 
meg, hogy így véletlenül betekintést nyertem 
a körülményeibe. Ez adott bátorságot, hogy 
ajánlatommal önhöz jöjjek . . . Előbb azon¬ 
ban egy igen szomorú titkot kell ön előtt fel¬ 
fedeznem. 

Dimitrescuné kezeivel végigsimított homlo¬ 
kán s látszott rajta, hogy megerőltetésébe kerül 
a beszéd. 

- Ma Lada, az én szegény kicsi Ladám. — 
Dimitrescuné szemeibe könnyek gyűltek. 

Rita ijedten fogta meg a szomorú asszony 
kezét: 

- Lada roszabbúl van? Szenved? 
— Hiszen Lada nem beteg, — zokogott a 

karcsú asszony, fejét kezeibe temetve, — bár 
inkább beteg volna! 

Rita szótlan meglepetéssel nézte a zokogó 
asszonyt. 

- Nem beteg? — kérdé végre. 
Dimitrescuné felvetette fejét s mélységes fáj¬ 

dalommal szép fekete szemeiben, végleges el¬ 
határozással beszélni kezdett: 

- Nem, Lada nem beteg.. . nem betegebb, 
mint más hasonló körülmények között. 

Rita összerezzent. 
- Lada ! Lehetetlen ! 

Dimitrescuné lehajtott fejjel szomorúan bó¬ 
lintott ! 

- Igen . . . Lada — várandós . . . 
Elcsábították a szegény esztelen gyermeket. 

Elcsábította a tulajdon sógora . . . Oszszel ott 
volt nővérénél a birtokon . . . Stas szép ember, 
lelkiismeretlen és könnyelmű . . . Ezer sze¬ 
rencse, hogy én vettem észre a bajt. A sze¬ 
gény gyermeknek fogalma sem v o l t . . . És pe¬ 
dig ép akkor lett menyasszony a szerencsétlen 
leány . . . Brilliáns parthie. Egy orosz gróf. 
Gazdag, elegáns gavallér. Lada szegény meg¬ 
ijedt, mikor megkérte. Szabadkozott, sírt, sirt; 
nem merte megmondani nekünk az igazat. 
Mindenki nógatta - - végre meg volt az el¬ 
jegyzés . . . 

Már egy hónapig volt menyasszony, mikor 
rájöttem a valóságra. Istenem ! 

Dimitrescunó újra kezeibe rejtette fejét. A fe¬ 
kete selyemburnuszból kiviláglott fehér nyaka, 
dús hajára rozsdavörös reflexeket vetett a kis 
zöldernyős villanylámpa fénye. 

Kis szünet múlva erélyesen megrázta fejét s 
erőt véve magán, folytatta : 

- Apja félig agyonverte volna, ha megtudja 
a valót. Az eljegyzés persze felbomlik . . . Bot¬ 
rány lesz belőle . . . Másik leányom, a ki nem 
sejt semmit, szinte boldogtalanná lesz 
téve . . . 

- Érteni fogja talán most már, hogy miért 
titkoltam el az egészet. Lada napról-napra ro-
szabbul nézett ki. Elutaztam vele Bécsbe azon 
ürügy alatt, hogy egy hires orvost fogunk kon¬ 
zultálni. Konzultáltunk is egy — szülészt. Az 
megállapította, hogy júliusban várható az ese¬ 
mény. 

— Haza Írtam tehát, hogy Ladának ideges 
gyomorbaja van, a mely hosszabb fürdő¬ 
kúrát, levegőváltozást és teljes nyugalmat igé¬ 
nyel. Magamban pedig elhatároztam, hogy 
utazni fogok vele, főleg olyan helyeken, a hol 
nem igen fordulnak meg románok. Ha közele¬ 
dik az idő, valami csöndes kis városba me¬ 
gyünk. Thüringiába, Hollandiába, tudom is én 
hova . . . 

- És most jön az én propoziczióm. Jöjjön 
velünk mademoiselle Rita . . . Jöjjön velünk. 
Lada magát úgyis annyira szereti. Várja meg, 
míg a szegény teremtésen beteljesedik, a minek 
jönnie kell . . . Azután adoptálja formaszerint 
a gyermeket, a minek fejében rögtön kifizetek 
Önnek egy negyed millió frankot. 

Rita felugrott. 
— Én a gyermeket! — kiáltá. 

Dimitrescuné megfogta Rita kezét s ismét 
lehúzta a székre. 

- El voltam reá készülve, hogy meg lesz 
lepve. De gondolja csak meg. Az összeg, a me-
lytt felajánlok önnek, egész életére függetlenné 
teszi. Rögtön megszabadulna nagynénjétől s 
biztosíthatja egész jövőjét. 

- De az emberek, a világ, ismerőseim, ro¬ 
konaim, - - veté ellen Rita, — mindenki azt 
fogja hinni, hogy az én gyermekem. 

- Szüleinek természetesen megmondja az 
igazat, másoknak meg semmi közük hozzá. 
Mert hát nézze csak, rokonok és ismerősök, 
azaz — a «világ», hány emberből áll magára 
nézve a «világ» ? Két-háromszáz emberből, 
nemde? Nos, hát kerülje el őket egész egy¬ 
szerűen. Telepedjen le más városba, vagy más 
országba. Csak nem fogja jövőjét függővé tenni 
egy elenyészően csekély számú embercsoport¬ 
tól, — csak azért, mert véletlenül ismeri őket? 
És mit adnak ezek magának cserébe a hozott 
áldozatért ? Számíthat reájuk, ha valamire szük¬ 
sége van? Ugy-e nem? 

Rita belátta, hogy Dimitrescuné különös 
okoskodásában van bizonyos igazság. Az aján¬ 
lott összeg is elég nagy arra, hogy teljesen 
gondtalanul és önállóan éljen. Anyjának is biz¬ 
tosíthatna csendes, nyugodt öregséget. 

De volt az egészben valami, a mi Ritának 
visszatetszőit. Értette Dimitrescuné cselekedeté¬ 
nek indító okait, de ő mégis visszariadt azon 
gondolattól, hogy egy bizalomteljes szerető 
férfi — becsapásához segédkezet nyújtson . . . 

Talán ha Lada nem lett volna menyasszony, 
hamarabb el tudná magát határozni . . . 

Dimitrescuné felemelkedett. 
- Gondolkozzék holnap estig. Nem várha¬ 

tunk soká. El kell utaznunk innen. Megtudtam, 
hogy egy ismerős román családot várnak ide a 
hét végén. Szöknünk kell. Most már csak kis-
sebb helyeket fogunk felkeresni . . . Ah chérée 
határozza el magát, jöjjön velünk ! 

Dimitrescuné homlokon csókolta Ritát és zaj¬ 
talanul hisuhant az erkélyajtón. 

Rita mély gondolatokba merülve maradt 
vissza. Hányta-vetette, forgatta eszében a ka¬ 
pott csudálatos ajánlatot. 

A felajánlott összeg tényleg oly Yiagy volt, 
hogy minden lovábbi gondtól és függő hely¬ 
zetéből megszabadította volna őt. De viszont 
igen meggondolandó dolog sorsát oly embe¬ 
rekre bízni, a kiket alig ismer. Elmenni velők 
messzi idegenbe . . . Arra, hogy konzulátusok¬ 
nál tudakozódjon, arra már rövid volt az idő... 

Azután Walden . . . Rita egészen tisztában 
volt azzal, hogy azon esetre, ha Dimitrescuné 
ajánlatát elfogadja, úgy Waldennel minden 
összeköttetést meg kell szakítania. Pedig min¬ 
dennap varia nyilatkozatát . . . Biztosabb és 
méltóbb jövő is várna reá Walden oldalán, 
mint ha belemegy Dimitrescuné kalandos ter¬ 
vébe, a mely ki tudja mennyi komplikácziót 
vonna maga után. 

Rita igen keveset aludt az éjjel. Egyre latol¬ 
gatta a két' esélyt. Reggelig tisztában volt vele, 
hogy visszautasítja Dimitrescuné ajánlatát s 
inkább egy kis kaczérkodással siettetni fogja 
Walden nyilatkozatát. 

Meg is fogalmazta mindjárt a levelet s a 
szobaleánynyal átküldte Dimitrescunéhoz. Az¬ 
után igen gondosan megválogatva öltözetét, 
f el öltözködött. 

Egésznapi kirándulás volt ugyanis tervbe 
véve e napra. Csupán Waldenék és ők ketten 
Flóra nénivel. Egy landauerben Brückenanig 
szándékoztak menni s ott megebédelve, délután 
egy hosszabb sétát téve, csak este hazatérni. 

Ezen kirándulás tervezője Waldenné volt s 
Rita azt sejtette, hogy alkalmat kivan vele adni 
fiának, hogy vele zavartalanul több ideig együtt 
lévén, végre nyilatkozhassak. 

Rita tehát nagy gonddal válogatta meg öltö¬ 
zékét. Tudva, hogy Walden az egyszerűen ízlé¬ 
sei öltözeteket kedveli leginkább, egy pompá¬ 
san szabott nyersvászon kosztümöt szemelt ki. 
Hozzá goromba fonasú, búzavirággal dúsan 
díszített nagy szalmakalapot, kemény fehér gal¬ 
lérjához búzavirágszin nyakkendőt és ugyan¬ 
olyan napernyőt. 

Megelégedetten nézegette magát a nagy álló¬ 
tükörben, a mely karcsú alakját, kezdve a ka¬ 
lapján ingó búzavirágoktól le egészen a formás 
sárgaczipőkig, híven visszavetette. 

Az idő remek volt. Az út nagy árnyas hárs-

fáktól szegélyezett úton vitt. Rita kitűnő han¬ 
gulatban volt s még nagynénjét is csinosnak 
találta kissé fiatalos, porczellánkék ruhájában. 

Éles szeme azonban hamarosan észrevett 
Waldennó arczában bizonyos kényszeredett vo¬ 
nást s viselkedésében bizonyos feszflyezettié-
get. Ugyanezt tapasztalta később Herberten is, 
midőn az elég jó hangulatban eltöltött ebed 
után nétáni indultak a gyönyörű erdőbe. 

Waldenné igen lassan követte okot s a mint 
ISita látni vélte, igen buzgón diskurált Flóra 
nénivel. 

Herbert pedig — a ki különben természetes 
nyugodtsággal szokott beszélni és mindig csak 
akkor, ha valami mondanivalója volt, ma hol 
idegea vigsággal tánalgott, hol púdig hirtelen 
elhallgatott s ÖBSzoránezolt homlokkal tépege-
lett le egy-egy levelet valami bokorról s nzt 
rágcsálni kezdte. 

- Maga ma olyan különös, — jegyzé meg 
Rita, - - mintha kellemetlen gondolatai vol¬ 
nának. 

Walden meglepetve nézett roá: 
- Tényleg úgy van. Azt hiszem, az a leg¬ 

kellemetlenebb lelkiállapot, ha az ember saját¬ 
magával nincsen megelégedve. 

- Azon lehet ám segíteni. 
- Lehetne, ha az ember saját kívánságait 

és vágyait egyhangba hozhatná másokéval, -
felelt Walden, de rögtön más tárgyra terelte a 
beszélgetést. 

Hazafelé is meglehetősen vontatott volt a 
társalgás, csak Waldenné beszélt feltűnően so¬ 
kat s kissé izgatottnak látszott. 

Otthon a szálloda elé megérkezve Waldennó 
kijelentette, hogy kissé fáradt s szobájában fog 
vacsorálni. Herbert, Rita nagy meglepetésére, 
csatlakozott anyjához, pedig már akárhányszor 
megesett, hogy Waldenné fenn vacsoráit, de 
fia azért a hölgyekkel maradt. 

Rita este meglehetősen lehangoltan ment fel 
szobájába. Számtalan apró csalódásain keresz¬ 
tül s számtalan dugába dőlt házassági terv 
árán szerzett tapasztalatai révén tisztában volt, 
hogy Walden mai viselkedése döntő. Turltn. 
érezte, hogy nem számíthat többé reá. 

Azért nem is volt valami nagyon meple-
petve, mikor Waldenék másnap közölték velők, 
hogy Herbert sürgönyt kapott jószágigazgatójá¬ 
tól, hogy ilyen, olyan meg amolyan fontos 
ügyek adván elő magukat, a földesúr személyes 
jelenléte múlhatlanul szükséges. Tehát ők más¬ 
nap utazni kénytelenek. 

Witldenék elutaztak és Rita tűnődött n-.a-
gában, hogy mi lehetett Herbert megválto¬ 
zott viselkedésének és hirtelen elhatározásának 
az oka. 

Persze nem tudhatta, hogy az egész válto¬ 
zást az a gyűrű okozta, a melyet a nagynénjé-
vel való jelenet utáni reggelen eladott. 

A véletlen ugyanis úgy akarta, hogy Wal¬ 
denné ép aznap egy karpereczet vitt javítani. 
Az aranyműves asztalán meglátta Rita gyűrű¬ 
jét, melyet eredeti antik foglalata miatt rögtön 
megismert. 

- Ab, Zsarnay kisasszony gyűrűje is ide¬ 
került javításra! — jegyezte meg a bőbeszcdű 
öreg úrinő az aranyműveshez. 

- Nem tudom, hogyan hívják azt a kisasz-
szonyt, de ma korán reggel, még boltnyitáskor 
itt volt s eladta nekem ezt a gyűrűt. Szcp 
gyűrű, megéri a pénzt, a mit érte adtam. 

Waldenné igen bökkenőnek találta a dolgot. 
Ha az elegáns Rita kénytelen gyűrűket eladni, 
akkor anyagi helyzete egy cseppet sem lehet 
fényes s nagynénjéhez való viszonya sem lehet 
valami nagyon jó s ennélfogva az örökségre 
vagy hozomány) a, esetleg apanázsra való kilá¬ 
tás fölötte bizonytalan. 

Waldenné felfedezését rögtön közölte fiával. 
Herbert, a kinek Rita igen tetszett, kijelentette, 
hogy bárminők is legyenek Rita vagyoni vi¬ 
szonyai, ő azzal nem törődik s el fogja venni 
egészen á la Dunbar Fanny. 

Ez azonban egy cseppet sem tetszett Wal-
dennénak. Nyomban hozzá is fogott fia kapa-
czitálásához. Felhozta neki, hogy mennyi új 
inve^ticziót terveztek az idén a birtokon. Be 
akarják vezttni a villamos világítást. Néhány 
új amerikai gazdasági gép is van már ren¬ 
delve. Szeszgyár építésére is megérkezett már 
a konczesszió. Ha most azegény asszonyt hoz 
Herbert a házhoz, hát dugába dől minden terv. 

(Folytatása következik.) 
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A NAGY JELENET. 
ELBESZÉLÉS. IRTA KANIZSAY FERENCZ. 

Mindössze tizenöt óráig tartott a nagy vi¬ 
zén való átkelés, de én torkig megelégeltem. 
Türelmetlen és ideges utasnak a gyorsvonat 
sem jár elég gyorsan, hát még ez a kimus¬ 
trált bárka, melynek kalózpofájú kapitánya 
bagózik és állandóan tegnapelőtti borotvált-
sággal domborítja a vén tengeri farkas sze¬ 
repét. 

Pedig hogy vágytam erre a hajóútra ! He¬ 
tekkel előbb mondogattam, hogy elég csak 
megpillantanom a tengert és rögtön megtanu¬ 
lok enni és aludni újból. Nos, a hajó kony¬ 
hája ehetetlen gyurmákat és gyanús kotyva-
lékokat csinált, melyeket a pinczér vakmerő 
számlával borsozott meg. Aludnom a kajüt 
bűze miatt nem sikerült. Unatkoztam tehát, 
mint kutya a kútban és ha legalább volna 
olvasnivalóm ! Erről gondoskodni, persze elfe¬ 
lejtettem. Irigyeltem azokat az útitársaimat, a 
kik egy könyv, vagy egy újság betűi közé me¬ 
nekülhettek az unalom elől. Ismerkedésre kap¬ 
ható alig vagyok; útközben egyáltalán nem 
és így még az a módom sem maradt, hogy 
valakitől elkérjem a kiolvasott újságját. A hajó 
fülledt szalonjának mahagóni-asztalán hevert 
ugyan egynéhány czifratáblájú, díszkötésű füzet, 
de valamint senki sem, én sem nyúltam utá¬ 
nuk. Ugyanaz, a mi az oroszok várószobái¬ 
ban található: - képekkel tarkázott fürdő¬ 
prospektusok, tarkázva reklám-szöveggel és is¬ 
meretlen nevű álprofesszorok javallataival. Szét¬ 
nyitható fotográfiás-füzetek : Gruss aus Abbázia, 
aus Gleichenberg . . . Nizza . . . Ostende . . . 
Oh, micsoda unalom. 

Az utasok szemlélete sem nyújtott valami 
különösebben szórakoztató látványt. Legföljebb 
talán az a beretvált arczú, elegáns, jól meg¬ 
termett középkorú férfi érdekelt, a ki egy hölgy¬ 
gye], alkalmasint a feleségével többnyire a fö-
délzeten sétált. Hogy nem nászutasok, annyi 
bizonyos. Az asszonyt előkelő ruházkodása, és 
vitánfelüli szépsége miatt mindenki bámulta, 
de engem a férfi érdekelt, hogy miért, nem 
tudtam volna magyarázatát adni, legföljelb 
azt, - - és ez bárki előtt nevetségesnek tűnnék 
föl - - hogy hajszálig hasonlított egy mozgó¬ 
fénykép-dráma hősére, egy sötétjellemű ka¬ 
landorra. A rémdráma, emlékszem, nagyon fel¬ 
izgatott, és a hős megdöbbentő hasonlatosságú 
mását nézegetve, nyugtalanság fogott el, mi¬ 
vel, - - ennek sem tudtam okát lelni - - vala¬ 
hogyan kétlaki embernek rémlett, a ki kettős 
életet él, a mire van oka. 

Közeledtünk már utunk czéljához, a ten¬ 
gerparti fürdőhelyhez. Az utasok mind a fö-
délzetre tódultak, lelkesedni a kibontakozó pa¬ 
norámán. Én megragadtam az egyedüllét al¬ 
kalmát és lementem a szalonba. Szétnézek és 
mint a héjjá csapok rá a karszékek egyikében 
felejtett hírlapra. Parisban csinálják, látom, 
hadd olvassak hát francziául, értek-e még 
eleget. 

Előbb azonban meg kell mondanom, hogy 
csak azóta, mióta ideges vagyok és kivált mióta 
nem tudok aludni, (mert, ha elszenderülök is, 
a legenyhébb nesz fölébreszt, és ha fölébred¬ 
tem, én már aztán elaludni nem birok) és az 
éj csöndje a falusi parasztgyermekek kisértet-
látó félelmével gyötör: — csak azóta van ez a 
bajom, azóta remegek ok nélkül, és otthon 
akárhányszor kinyitom éjjel a ruhaszekrényt 
és benézek az ágy alá, nem rejtőzött-e el va¬ 
lami betörő, vagy rablógyilkos. E veszedelmes 
képzelődés óta a bűnkrónikák izgatnak . . . 
módfelett érdekelnek . . . 

A talált újságban ilyesmire bukkant a sze¬ 
mem, rögtön; sajátos beidegzés folytán, azt 
hiszem, őrülten izgató olvasmány: 

Paris közelében, óriási park közepén, ma¬ 
gányos elszigeteltségben áll egy nyaraló. Ki¬ 
bérelte egy dúsgazdag külföldi házaspár, gyer¬ 
mektelen, mégis hét inast hoztak magukkal. 
A házaspár csakhamar ismeretséget kötött a 
főváros néhány előkelő és gazdag családjával, 
és nemsokára nagy estélyt adott tiszteletükre 
a villában. Diner végeztével, a mikor vígan 
folyt a társalgás, a hét inas egysWrre bero¬ 

hant az ebédlőbe és revolvert szegzett a ven¬ 
dégek felé. A házigazda is revolvert vett elő, 
és mindenkit felszólított, hogy készpénzét és 
ékszerét tiltakozás nélkül adja át, mert a ki 
megmocczan, a halál fia. Miután pedig pénz¬ 
ben és ékszerben közel félmillió értéket zsák¬ 
mányoltak, maguk mögött a nyaralót bezárva, 
eltűntek. Fél óráig tartott, a míg az áldoza¬ 
tok dörömbölésére a távoli udvaron várakozó 
fogatok kocsisai, és automobilok sofförjei gya¬ 
nút fogtak, és betörve a kaput, kiszabadították 
gazdáikat. Hanem a banditák addig egérutat 
nyertek és alig valószínű, hogy a rendőrség 
nyomukra akadjon. 

. . . A hajó dudált. 
Megérkeztünk. Most már nekem is czihe-

lődnöm kell. Podgyászomat ruhatárba vitettem 
addig is, a míg megfelelő szállást szerzek. 
E végből a telep igazgatósági irodájába men¬ 
tem, a hol meglepő gondosan és szívélyesen, 
alig egy-két percznyi várakozás után intézték 
el dolgomat, noha vagy ötvenedmagammal 
voltam hasonló járatban. Zsebemben az elő¬ 
terjesztett igényeimnek megfelelő panzió czí-
mével, épen kifelé indultam, a mikor bejött 
az én útitársam. (Magában. Hol hagyta az 
asszonyt ?) Nem tudom, miért, belső parancs¬ 
ból talán, szükségét éreztem ráfigyelni és a 
feltűnést elkerülendő, a várakozók csoportjába 
elegyültem. 

Hat hivatalnok intézte a dolgokat, egy hosszú 
pult mögött. Odament az egyikhez : 

- Egy villára van szükségem, — mondotta. 
- Eoppant sajnálom uram . . . méltóztatott 

volna levelet írni, már az összes bérvillákat 
kiadtuk. 

- Hm. 
- Azaz, van még egy. 
- Van ? Kiveszem. 
- Igen, de meg kell jegyeznem, hogy nincs 

bent a tengerparti villasorban, hanem annak 
külső végződésétől kissé távolabb, öt percznyi 
séta az egész . . . Magánosán áll egy babérerdő 
közepén. 

- Automobillal megközelíthető? 
- Oh, hogyne. Pompás, jókarban levő or¬ 

szágút vezet el mellette. 
- De éjjel nincs forgalom ? 
- Nincs. 

— Mert ez a fő. Csendre vágyom. Ez a 
villa ép nekem való. Nehogy valaki megelőz¬ 
zön, szeretném lefoglalózni. Lehetséges ? 

-— Tessék parancsolni. 
Természetesen a berendezés ? . . . 

- Elsőrendű kényelem. Vízvezeték, villany... 
— Rendben van. 
A szivem a torkomig lüktetett. Alig negyed¬ 

órája olvastam a páriskörnyéki fosztogatás 
hírét és ime, ez az ember . . . Figyelmeztessem 
talán a rendőrséget? . . . És ha rémlátás csu¬ 
pán? . . . Ha nem olvastam volna azt a tudó¬ 
sítást, semmi különöset sem találnék most 
ezen az emberen . . . Annyi bizonyos, hogy 
jól kezdem. Idegeim csillapítása végett, alvási 
és evési tanfolyamra jöttem ide, és ime, iz¬ 
gató problémákat adok fel magamnak . . . Ej, 
mi közöm hozzá. Nem vagyok én redőrigaz-
gató, sem detektivfőnök; egy szegény neu-
raszténiás beteg vagyok . . . Hagyjatok békes¬ 
ségben . . . Én, a mi engem illet, minden esetre 
óvakodni fogok tőle . . . Mások meg vigyáza-
nak magukra . . . 

Az irodából az igazgatósági palota előcsar¬ 
nokába mentem, a hol a falra függesztett tér¬ 
képen megnéztem, merre fogok lakni. A hátam 
mögül beszélgetést hallok: 

- Elvégezted, Károly? 
- El. Sokkal jobban sikerült, mint képzel¬ 

tem. (A titokzatos ember szava.) 
- Na, úgy-e mondtam. 
- Egészen különálló, magános villa. Mintha 

egyenest a mi számunkra épült volna. Nézd, 
itt a fényképe. Ideadták. 

- Oh, be szép! - örvendezett az asz-
szony itt zavartalanul, és senkitől észre 
nem véve készülhetünk a nagy sikerre. 

- Gondolod, hogy nagy siker lesz? 

- Meg vagyok róla győződve. Azt hiszem, 
akkora összeget viszünk el ismét, mint még 
sehonnét sem; - - mondotta az asszony — itt 
roppant gazdag közönség van s sok pénzzel. 
De meg is érdemled, Károly. 

- Csak hizelegj, kicsikém, tudod, hogy a 
hiúság a gyöngém. Be kell azonban vallanom, 
hogy a te segítséged, a te közreműködésed nél¬ 
kül semmire sem vinném. És különben is, a 
körutazás nagyszerű és jól bevált ötlete, mely 
nemcsak híresekké, de gazdagokká is tesz ben¬ 
nünket, tőled származik, Nelli. 

- Én csak a te hű kutyád, tanítványod va¬ 
gyok, Károly, mert a mester te vagy. Olvas¬ 
tad, mit irt rólad az a párisi lap? Tedd el 
a többi közé. 

- Elvesztettem a hajón. 
- Kár. 
- Sebaj, könnyen megszerezhetem újból. 
- A te neveddel vannak teli a világ összes 

lapjai. 
Gyökeret vert a lábam, és a mire meg bir-

tam fordulni: már a palota terraszának lép¬ 
csőjén láttam őket. Egy automobil állt elő, és 
nagyon sok, feltűnő nagy utiládát raktak fel 
reá. A férfi kifizette a hordárját, a feleségét 
felsegítette az ülésbe, majd maga is beleült 
az autóba, mely szélsebesen porzott el velük. 

Eszelős vagyok-e? A véletlen játszik-e ve¬ 
lem ? Vagy pedig a sors engem rendelt egy 
könnyű bűntény megakadályozására ? Minden 
jel szerint ez az a házaspár . . . Hiszen az 
asszony az újságnak a czikkével is dicseke¬ 
dett; a férje pedig azt mondta, hogy az új¬ 
ságot a hajón felejtette. Minden adat elle¬ 
nük vall. 

Eésen leszek okvetlenül. 
Másnap délelőtt végigsétáltam az ország¬ 

úton, kezemben vaskos bottal. Messzire, a 
hol az út az erdőbe fordul, kívül a fürdőtele¬ 
pen, megláttam a nyaralót. Egy fa mögé bújva 
leskelődtem, de semmit sem vettem észre. 
Gyönyörű verőfényes idő volt; a levegő fel¬ 
üdített. Nevetségesnek találtam tegnapi aggo¬ 
dalmaimat. Már vissza akartam fordulni, ne¬ 
hogy elkéssem az ebédelőtti fürdéstől, a mi¬ 
kor a nyaralónak nyitott ablakából vérfagyasztó 
sikolyt hallottam. 

Az ablak alig hat méternyire lehet tőlem. 
Közben az országút. Szétnézek. Senki. . . Csak 
legalább egy kocsi közelednék erre, egy vagy 
két emberrel. 

A sikoltás megismétlődik. Most még meg-
rendítőbb. Mintha szivenszurtak volna valakit. 
Aztán csend. Halálos, mély csend. Csak a szi¬ 
vem dobogását hallom. Szörnyű gyávaság vesz 
rajtam erőt. Nem merek kiugorni rejtekemből 
és elfutni az országúton, mert hátha a gyil¬ 
kos az ablaknál lesbenáll és lelő, nehogy hírt 
vihessek gaztettéről ? . . 

Csend. Az áldozat kétségkívül meghalt... 
De ime : milyen szerencse, a fordulónál fel¬ 
tűnt egy rendőr és erre tart. Mikor előttem 
elhalad, megszólítom : 

- Rendőr úr. 
Megállítom. Elmondom neki észleletemet. 

Ugyan, kérem. Két sikoltás nem jelent 
semmit. 

Szükségesnek véltem most az igazgatósági 
épületben tett észleleteimet közölni a nehéz¬ 
fejű rendőrrel, a ki, a mikor végre megértette, 
hogy jó fogás, sőt a párisi károsultak részé¬ 
ről jutalom is kinálkozhatik, egyszeriben fon¬ 
toskodó pofát vágott és miután még zsebköny¬ 
vébe följegyezte nevemet és személyi adatai¬ 
mat, lassan, óvatosan az ablak alá osont ball-
gatódzni. Csakhamar intett, hogy menjek oda 
én is. 

Odamentem. A falhoz lapultunk és fejünk 
csaknem a nyitott ablak párkányáig ért. 

- Pszt - - suttogta a rendőr - - beszélnek. 
- Nem hallok semmit. 
- Most hallgatnak. Ügyelj«n csak. Minden-

szót jegyezzen meg jól az úr, mert ha tann 
lesz, jó, ha pontosan emlékezik mindenre. 

És csakugyan. A férfi szólalt meg. Ráismer¬ 
tem a hangjáról : 
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— Nyomorult kigyó, mindent tudok ! — 
dörögte. 

Siránkozó asszonyi hang válaszolt: 
- Ártatlan vagyok, hidd e l . . . Egy szó 

sem igaz. 
. De láttalak. Vele láttalak. A karjaiban 

láttalak. Még tagadod!? 
Görcsös zokogás hallatszott. . . 

- Most leszámolunk. Megfojtalak. De előbb 
térdre ! Imádkozzál! Kérj bocsánatot Istentől, 
ne mondhasd, hogy bűnben öltelek meg és a 
kárhozatba löktelek. Megérdemelnéd ezt is. 
De én a lelked halálát nem kívánom. Csak a 
testedet, azt a gyönyörű, hitvány bűnös tes¬ 
tedet ölöm meg. Három perez időt adok. Nézd. 
Előveszem az órámat. Három perez. Imád¬ 
kozzál. 

- Oh, irgalom, irgalom... Engedj élni . . . 
Csak egy napig még . . . Az élet oly szép és 
én fiatal vagyok... - - könyörgött a nő szi-
vettépően, majd az ablakhoz rohant és kiki¬ 
áltott : 

- Segítség ! Gyilkos ! Segítség ! 
- Hiába ordítasz. Istennél a segítség, -

dörögte kegyetlenül a férfi - - kiáltásodat itt 
senki sem hallja meg . . . Itt egyedül vagyunk 
és itt leszámolunk. Három perez, és megfoj¬ 
talak . . . 

A rendőr intett; a kihúzott kardját ideadta 
nekem, míg ő revolverét fogta kezébe. A fal 
mellett osontunk a kapuhoz, mely legnagyobb 

meglepetésünkre nyitva volt. Akadálytalanul 
léptünk be a tornáczra is, majd onnét az elő¬ 
szobába, a hol egy térdnadrágos lakáj állt 
elénk azzal, hogy az úr most senkit sem fo¬ 
gad, az úr most — dolgozik. 

- A törvény nevében ! — kiáltotta a rendőr 
és fellökve a lakájt, berontott a szobába, utána 
én . . . 

Mint a rendőri riporterek Írják: «rómes 
látvány tárult a belépők elé». l'Vllian^/ott ;i 
vérfagyasztó sikoly, melyet a jóiméiit, kint a/. 
erdőben hallottam. A szép asszony a jmdlot 
borító szőnyegen hanyatt feküdt; a férje rajta 
térdelt, és vérben forgó szemmel, a nyakát 
szorítva, fojtogatta: 

- Meghalsz, bestia! 
A rendőr revolverével a férj elé ugrott: 

- Add meg magad ! - kiáltott rá. 
A férj egy-kettőre felugrott és csodálkozva 

nézett a rendőrre. Az asszony is felült a sző¬ 
nyegen, rendbe hozta az összeborzolt haját, 
lesimogatta ruhája gyűrődéseit, és értetlenül 
bámult reánk. 

- Mit akar? Ki hitta magát? - - kérdezte 
a férj a rendőrt álmélkodva, . majd hozzám 
fordult: 
, — És ön mit keres itt? És ha már eljött, 
mért hord kivont kardot sétapálcza helyett? 

Az asszony fölkelt, és nyugodtan leült egy 
székre: 

- Furcsa emberek, - - mondotta, és úgy 
nézett ránk, mintha négerek volnánk. 

601 
= 

Ötöltünk-botoltunk, magyaráztunk. TCn vit¬ 
tem a szót és elmondtam mindent. A férj ha-
hotázva kaczagott, majd megszorította a ke¬ 
zemet : 

Kos/önöm, köszönöm. Ilyen jó kritikát 
még sohasem kaptam, - - majd a feleségéhez 
fordult kös/.ónd mén ti' is, Kli/, olyan jól 
játszottuk el s/erepunket, hogy azt hittek, 
hogy c-Biikiifíviui hitveagyükouág kés/ül . . . 

De a rendűi- nem engedett a tekintélyéből. 
A há/.aspainak lie kellett mennie \ele a rend 
őrségre, n Imimét alázatos liorsanalkerés niel-
letl távoztak e>-akliamar. 

l'̂ v hinie\es művészpárt gyanúsítottam nie-. 
H kik egy új drámának a két ft'ís/erepét pró-
liálták. A társulat esak harmadnap jött utá¬ 
nuk a teiiL'erparti fürdőhely uinb&ziba, és Ők 
addifí is próliakat akartak tartani. Különálló, 
magányos villára ép n/ért volt uükségük, 
hney proliáikkiil. melyek niifíy lármával jár¬ 
nak, ne háborgassanak senkit, é.s ne adjanak 
félreértésre okot, a mi ételiként nem e/uttal 
történt elős/or. A/, asszony czél/ása a lapok 
magasztalására, nem a rablási riportra vonat¬ 
kozott, hanem egy színházi mülúralatra, a 
melyet azonban én nem olvastam el. Hálából 
azért, hogy akaratlanul is, és bár kissé külö¬ 
nös formában, meghódoltam tehetségük előtt, 
összes előadásaik alatt, minden este külön pá¬ 
holy állt rendelkezésemre . . . A naj;y jelenet, 
a melyet a rendőrrel megzavartam, a harma¬ 
dik felvonásban fordul elő . 

A Herbert-féle vasrácstartók az uszályhajókra felrakva (a hídon Herbert 
ezredes, a tartók konstruktora). 

József főherczeg a Herbert-féle tartók összeállítását szemléli. 

^m Deseö Lajos 

D U N A I UTÁSZ GYAKORLATOK BUDAPEST FÖLÖTT. — A HAJÓHÍD, MELY HÁROM NAP ALATT KÉSZEN LETT. 
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MŰVÉSZEK MUNKÁBAN. 
LÁTOGATÁS A NAGYBÁNYAI ÉS SZOLNOKI MŰVÉSZTELEPEKEN, 

Visszatérés a termé¬ 
szethez : minden idők és 
korok mű részeiének ez 
az annyiszor felszentelt, 
megihletett — néha cser¬ 
benhagyott - - jelszava, 
ujjongva hódol neked, is¬ 
mét az egész magyar 
művészet! 

Alföldi rónán, a hol 
nagy perspektívát rajzol 
a széles horizont, he¬ 
gyek bérczei között, a 
hol változatos formáczió-
kat rakott egymás mellé 
a természet, intim lige- ' 
tek árnyas fái alatt, a 
hol a lombok között be¬ 
surranó napsugár színe¬ 
ket fokoz fel ragyogób¬ 
bakká, formák kontúr¬ 
jait rögzít erősebbekké, 
vizek mentén, a hol fény 
és árnyék játéka jobban 
egybeolvad: száz és száz 
kéz idegein át fut vá¬ 
szonra, rajzlapra mindaz, 
a mit a művészi meg¬ 
látás össze tud foglalni, 
elsurranó impressziók¬ 
ból meg tud fogni, vagy 
lassú és tartós meg¬ 
figyelés eredménye gyanánt le tud magának 
szűrni. 

Csak az utolsó évtizedben is, a hogy Gau-
gin és Cézanne kimondották az új igét (pedig az 
is a természet szava volt!), hányszor fordítot¬ 
tak hátat művészeink a természetnek, a míg 
azután az onnét eltávolodó út ismét vissza¬ 
vezette őket hozzá. 

FÉNYES ADOLF A NÖVENDÉKEK KÖZT. 

Hogy az egyik stílust keres a természet fel-
kinálkozásában, formák vagy színek hansulyo-
zását, a másik kontúrokban igyekszik érzékel¬ 
hetővé tenni művészi nyelvét, a harmadik, 
hogy Nagybánya gyönyörű bérezés vidékei 
vonzzák, a tiszaparti Szolnok füzes karaktere, 
síksága, vagy a kecskeméti vidék sajátos szép¬ 
sége érdekli-e: a magyar művészet és művé¬ 

szek valami csodásán 
szép harmóniában együtt 
élnek ismét a terme-
ctzettel. 

* 
E napokban a nagy¬ 

bányai és szolnoki festő-
kolóniát látogattam meg. 

Mily nagyszerű, érde¬ 
kes és komoly munka 
folyik ezeken a művész¬ 
telepeken. 

Valami érdekesen szép, 
különváltnak látszó éle¬ 
tet él mindegyik, valójá¬ 
ban azonban mégis kö¬ 
zösek : közösek a munka 
komolyságában, az élet¬ 
tel és természettel való 
közösségben, és abban 
a szép harmóniában, a 
mely minden telepnek a 
patriarchalisság jellegét 
adja. 

Nagybányának már 
műtörténelmi múltja és 
sok-sok tradicziója van! 
Nagyszerű múlt ez a 
magyar művészet törté¬ 
netében. Tizenöt év múlt 
el azóta, hogy a Mün¬ 
chenből hazatért magyar 

művészek egy nagyobb csoportja letelepedett 
ezen a gyönyörű vidéken, hogy Hollósy Simon 
mester évről-évre megjelent itt tanítványaival. 
A tanítványokból ma már «mesterek» lettek, 
a kik a többi kolóniákon irányítják a fiatal 
művészeket és tanítványokat. 

Tizenöt év emlékét örökíti meg a napokban 
Nagybánya városa azzal a nagyszabású kiállí¬ 
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A NAGYBÁNYAI ÚJ FESTŐISKOLA KÖZÖS MŰTERME, S A FESTŐISKOLA ÉS Műtermek ÚJ épülete 

tással, a melyet az új művésziskola és a többi 
műtermek helyiségeiben rendez. Ezzel akarja 
dokumentálni, hogy Nagybánya neve mit je¬ 
lent a magyar művészet újabb történetében. 
Rengeteg sok kép, rajz kerül itt kiállításra: 
a ki tizenöt év alatt megfordult, dolgozott 
Nagybányán, részt vehet ezen a kiállításon. 
Ez a kiállítás különben egészen lefoglalja 
most a nagybányai művészeket,* csak az isko¬ 
lában folyik a munka. Hosszú időkön át egy 
nagy pajtaszerű csűr volt a «szabad iskolán. 

Itt ülték-állták körül a modellt a növendé¬ 
kek, itt folyt a korrigálás s ha az eső meg¬ 
eredt, be kellett vonulni a csűr előtt lévő 
kis dombról a pajtába s várni, míg újra ki¬ 
ragyogott a nap a hegyek mögül. 

Ma már hatalmas, tágas közös műterem áll 
a tanítványok rendelkezésére — hatvannál töb¬ 
ben voltak a múlt évben a kolónián — s kü¬ 
lön műtermek, a melyeket Nagybánya városa 
építtetett a múlt évben. De az igazi modell 
Nagybányán maga a természet, ez a csodála¬ 
tosan szép kárpit, a melynél szebbet alig ta¬ 
lálunk Magyarországon. Mennyi szépséget, vál¬ 
tozatosságot nyújt ez a művészi szemnek, meg¬ 
látásnak ! Nagybányán azonban már nemcsak 
a művészet, hanem maguk a művészek is 

* Thorma János, Ferenczy Károly és Béthy István 
fogják rendezni. 

rég - - polgárjogot szereztek. Már • 
művészek, hanem n<ii/i/l><hii/<ti<ik (ezt a k.dvr-
sen furcsa megkülönböztetést ott hallottam). 
Lehet sokfélekép kommentálni! 

* 
Szolnokon, a hol egykor Pettenkofon foste-

get*e tájképeit, ma valóságos kis művész tábor 
tanyázik: «Öregek és fiatalok.* Az örugek n 
törzslakók, a fiatalok azok, a kik csak ideig¬ 
lenesen jönnek ide, közöttük a budapesti Kép¬ 
zőművészeti Főiskola huszonöt növendéke 
ennyien vannak az idén. Az elkülönített kis 
kolónián csupa jókedv, mosolygás és munka¬ 
kedv. Tele mindegyik műterem lakóval és - — 
már képekkel is. Lehet itt is pingálni a kö¬ 
rülzárt udvaron, de az egész Szolnok vidéke, 
a Tisza mente, a sok füzes — mind pikturá-
nak való anyag. 

Reggeltől estig dolgozik itt mindenki; jó 
példával kell előljárni az «öregeknek» — a 
főiskolai növendékek okulására, a kiket a 
nyári hónapokban tanulni küldenek oda. Fé¬ 
nyes, Szlányi és Zombory a «mesterek». Hogy 
mennyire szigorúan veszik a tanítást, a fegyel¬ 
met, csak el kell olvasni azt az ügyrendet. :i 
mely huszonhat pontban írja elő, hogy mit -
szabad és kell csinálni a tanítványoknak. 
A múlt évi első, jelentéktelenebb kísérlet után 
az idei nyári-kurzus már igen szép eredmé¬ 

nyekkel l>i/tut. Hogy ennek az újításnak milyen 
mélyen rejlő jelentősége van szinte kis/áinit-
hatlan. Az iskola termeiből a B/nlmd termé¬ 
szetbe kerülnek ki még a tanulási években itt 
nem csupán a tudásuk bővül, hanem művészi 
fejlödéHÜk, felfogásuk ÓH szellemük megkapja 
a/t a ht'lyes irányt, a mely alapja lesz egész 
művészetüknek. 

A tanitványokat különben a szolnoki mű¬ 
vészeti egyesület nemcsak erkölcsi, hanem 
anyagi támogatásban is részesíti. A tanító-
tanárok három külön csoportban korrigálnak. 
Fényes Adolf a figurális, Szlányi Lajos a táj¬ 
kép és Zombory Lajos az állatkép-festés •tan¬ 
folyamában* tanít. 

Legtöbb baja van Zombory mesternek, a 
kinek nemcsak az állatképfestéshez kell ér¬ 
tenie, hanem - - az állatokhoz is! 

Lippich István telepigazgatóval együtt ő 
gondoskodik az állatok ibtBfenéséföl*. Ló, 
borjú, tehén, birka, ökör viiltaknzva «áll mo¬ 
dellt* a tanítványoknak. Felette komoly mű¬ 
vészi jelentősége van ennek az állntfestési ok¬ 
tatásnak ; nálunk ez nz első eset, hogy tanít¬ 
ványok ily értelemben, szabadban festenek 
állatmodellek után. 

A szolnoki telepen dolgozó növendékek dol¬ 
gaiból egyébként a tanfolyam végeztével külön 
kiállítást fognak rendezni. Jván Ede. 

A NAGYBÁNYAI ELSŐ, SZABAD FESTŐISKOLA NÖVENDÉKEI MUNKAKÖZBEN. 
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HENRI POINCARÉ. 
1854—1912. 

Július 18-án a távíró az emberiség egyik 
legkiválóbb szellemének kimúlásáról hozott 
hírt: Henri Poincaré, a világhírű mathema-
tikus és fizikus nincs már az élők sorában. 
A mathematika az utolsó évtizedekben annyira 
szerteágazó fejlődésnek indult és ma már oly 
rengeteg anyagot ölel fel, hogy hovatovább le¬ 
hetetlen lesz egy embernek a mathematika 
egész birodalmát áttekinteni; hátha még a 
mathematikai fizikának önmagában is óriási 
területét hozzávesszük, akkor már oly anyagot 
kapunk, melynek meghódítása messze felül¬ 
múlja az átlagos tudós képességeit. Úgy vé¬ 
lem Henri Poincaré volt az utolsó, a ki a 
tudománynak e két hatalmas fejezetét teljesen 
magáévá tette, sőt mélyreható teremtő munká¬ 
val gazdagította mindkettőt. 

Poincaré valóban méltó utóda ama fejedelmi 
gárdának, mely a mathematikai fizika terén 
örök dicsőséget biztosít Francziaországnak: 
csak Laplace, Poisson, Laoranqe, Fourier és 
Cauchy neveit említem. É tudósok a mathe¬ 
matikai problémák forrásait a természettudo¬ 
mányokban, első sorban a fizikában keresték 
és oly mathematikai módszerek kidolgozásán 
fáradoztak, a melyekkel a fizika által termé¬ 
szetszerűen felvetett kérdések megoldhatók. Ez¬ 
által egyrészt a természettudományok jelentős 
haladását biztosították, másrészt helyes, gyü¬ 
mölcsöző ^irányba terelték a mathematika fej¬ 
lődését. Ujabban a mathematikában mindin¬ 
kább eltérnek ettől az iránytól és tisztán a 
mathematikából merített problémákkal foglal¬ 
koznak, miáltal kiteszik magukat annak a ve¬ 
szedelemnek, hogy eredményeik, mint a való¬ 
sággal kapcsolatba nem hozható, tisztán kép¬ 
zeletbeli fogalmak közti vonatkozások, keve¬ 
sebb érdeklődésre számíthatnak. 

Poincaré is igen sokat foglalkozott az úgy¬ 
nevezett tiszta mathematikai feladatok megol¬ 
dásával ; hiszen legelső nagyobb figyelmet ér¬ 
demlő dolgozata is, melyet még bányamérnök 
korában tett közzé, a számelmélet egyik leg-
elvontabb fejezetére vonatkozik; mind a mel¬ 
lett fáradságos kutatásainak vezércsillagaként 
ott lebegett szemei előtt a fizikai alkalmazás. 
Alig van a fizikának és csillagászatnak oly fe¬ 
jezete, melyet szellemes új mathematikai el¬ 
járások segítségével érdekes eredményekkel ne 
gazdagított volna. A mathematikust bámulatba 
ejti az a rendkívüli találékonyság, melylyel a 
mathematika legkülönbözőbb fejezeteinek ered¬ 
ményeit czéljaira fel tudja használni; azt mond¬ 
hatnánk sport műszóval élve, hogy bámulatos 

ESTE FELÉ. 
Oh, majd ha örök nyugalom borítja 
Fáradt szememre fehér fátyolát, 
S hová tusázó harczaim tüzében 
Nem láttam, lelkem a Vég-ig belát: 
Megszánjátok a rejtelmek kapuján 
Dörömbölő, leroskadt követet; 
S elsóhajtjátok sorsom angyalával: 
Szegény lélek, mennyit nem szenvedett! 

A napok úgy hullottak rám sötéten, 
Mint milliom alkonyat gyászsora : 
Lelkemen, e fehér üvegharangon, 
Azt kongatták ki szomorún : Soha . . . 
Soha vidámság piros lobogóját 
Nem tűzik váramra angyalkezek ; 
Hu, mint egy eltévesztett ember-átok, 
Örökkön bolygó voltam és leszek. 

Isten kilőtt sötét nyila a légben : 
Suhogva szállók ezer szivén á t ; 
És vért ütök és jajt ütök a szivén, 
Mig zengem suhanásom gyászdalát. 
Nem tudja senki: honnan jön, hová megy ? 
Csak fájdalom jár elvesző nyomán. 
Forrása: ott buzog az ősi létben, 
Országa: a nem ismert tartomány. 

. Gyötrődő gyötrelem, búsongó bánat, 
A jajongó jaj vagy te, szellemem. 

Jelfy Gyula fölvétele. 

HENKI POINCAEÉ. 

a (ítechnika*-ja: csupa ötlet, szellemes fogás, 
melyekkel játszva győzi le az egyenes úton le 
nem küzdhetőnek látszó nehézségeket. 

Nem fogom az olvasót vizsgálatainak rész¬ 
letes ismertetésével untatni; ez egyrészt még 
a legáltalánosabb jellemzés mellett is igen 
nagy terjedelmet öltene, másrészt csak a szak¬ 
embert érdekelné, s ez is megtalálja igen ta¬ 
láló és kimerítő méltatását ama Poincaré 
munkásságának jelentésében, melyet Dr. Rados 
Gusztáv, a műegyetem jelenlegi rektora, készí¬ 
tett a Magyar Tudományos Akadémia megbí¬ 
zásából 1905-ben, a mikor a magyar tudós 
társaság Poincarét a Bolyai-díjjal tüntette ki 
(megjelent az Akadémiai Értesítőben és néme¬ 
tül a «Mathematische Annalen»-ben). E helyett 
inkább Poincaré-nek utolsó éveiben kifejtett 
ama munkásságáról akarok szólni, a mely a 
tudományos búvárlatok módszereire, tudomá¬ 
nyos fogalmaink kialakulására vonatkozik és 
ilyenformán általános érdeklődésre tarthat 
igényt. 

Az ilynemű fejtegetésekben persze megszű¬ 
nik a bizonyításnak és érvelésnek kérlelhetet¬ 
len szigorúsága, mely a mathematikai fejtege¬ 
téseknek fővarázsa; az ilyen természetfilozófiai 
kérdések nagy része felfogás és izlés dolga, a 
tudós inkább érzelmeit közli velünk, nem pe¬ 
dig meg nem dönthető érvekkel támogatott 
meggyőződését. Ezért van az, hogy ilyen ter¬ 
mészetfilozófiai dolgozatnál az érdeklődés fok-

Meghalni nem tudó. Hiába hozza 
Angyalhadát a Múlás ellenem. 
A porba szórva: szelek viharozzák 
Lelkemmel a gyászt, hol csak ember él. 
A havasok magános gyásza: gyászom, 
Fájdalmam sirja a sárga levél. 

Majd egyszer elmerül napomna"k napja 
Örök sötétség tenger-mélyibe. 
Majd egyszer megpihen a zaklatott szív, 
S reáborul zászlónak: tört hite. 
Az ős Mindenség visszavesz magába, 
Egységem sokasággá szétomol. 
Bár ott lobogok minden szem tüzében: 
Keresnek majd és nem látnak sehol. 

Oláh Gábor. 

HAZAFELÉ. 
Liliputi utak, piczi czikornyák. 
Rémlik a falu s kirajzolódik. 
Látom a tornyát. 

Száguld a vonat. Szikrás füstöt ereszt. 
S kővé meredten szökik előle 
Sok Krisztus-kereszt. 

Keresztülröppenve száz törpe tanyán, 
Megáll a vonat és sírva fakad 
Az édesanyám. 

Lovriszy Károly. 

mérője nem is annyira a tartalom, mint az 
író személye. Mert 'az természetes, hogy csak 
annak a tudósnak a módszereire vagyok kí¬ 
váncsi, a ki e módszerekkel élve, tudományát 
hatalmas lépéssel tudta előre vinni, míg az 
oly könyv, melynek szerzője csupán módszer¬ 
tani tanulmányokkal foglalkozott, csak mérsé¬ 
kelt érdeklődésre síámíthat. Ez magyarázza 
azt a rendkívüli feltűnést, melyet Poincaré 
természetfilozófiai irányú művei a művelt kö¬ 
zönség legszélesebb rétegeiben világszerte kel¬ 
tettek (Science ét hypothóse, La valeur de la 
science, Science ét méthode), melyekben fő-
képen a mathematikai alapfogalmak kialaku¬ 
lásával és a mathematikai fizika módszereivel 
foglalkozik. Valóban kiváló szellemi gyönyö¬ 
rűség e művek olvasása, melyben a tudománya 
minden zugával annyira ismerős szerző min¬ 
den gondolatát, .megjegyzését találó példák 
egész sorával támogatja, élénkíti. Poincaré 
felfogását egész röviden a következőkben lehet 
összefoglalni: A mathematikai alapigazságok 
az emberi észnek részben önkényes megálla¬ 
podásai, olyanféle konvencziók, mint mikor a 
nemzetek megállapodtak, hogy a Sévresben 
elhelyezett platinaníd hosszát fogadják el hosz-
sziíság egységéül; e mathematikai megállapo¬ 
dások azonban a külső világról szerzett be¬ 
nyomások hatása alatt keletkeznek, tehát hozzá¬ 
simulnak, alkalmazkodnak a külső világ je¬ 
lenségeihez és ez magyarázza meg, hogy az. 
észnek ezek a megállapodásai a jelenségekre 
haszonnal alkalmazhatók. 

Poincaré egyike volt a legtermékenyebb tu¬ 
dósoknak ; tudományos dolgozatainak száma, 
meghaladja a 300-at és valamennyi mélyre¬ 
ható, eredeti módszerekkel viszi előre valamely¬ 
feladat megoldását. Szerzőjüket a világból ki¬ 
zárólag a tudomány érdekelte; még pillana¬ 
tokra sem sikerült érdeklődését egyéb földi 
dolgokra terelni. A lázas modern élet ott pe¬ 
zseghetett körülötte, ő gondolataiba mélyedve' 
alig szerzett tudomást a jelenségekről, semmiért, 
sem hagyta el ama változatos képeket, me¬ 
lyek lelki szemei előtt megjelentek, folyton 
élvezte a világ legszebb harmóniáját, a mathe¬ 
matikai mennyiségek törvényeit. Igazi, mélysé¬ 
ges, tökéletes szellemi életet élt. Gyenge fizi¬ 
kuma miatt nem érhetett magas kort, 50 éves 
korában örökre elszunnyadt. 

A Magyar Tudományos Akadémia midőn a 
10,000 koronás Bolyai díjat 1905-ben legelső 
esetben adta ki, a világ összes mathematikusai 
közül őt találta a díjra legméltóbbnak, 1906-ban 
pedig külső tagjává választotta; egyik termé¬ 
szetfilozófiai munkája «Tudomány és föltevés* 
czímén a Természettudományi Társulat kiadá¬ 
sában 1908-ban magyar nyelven is megjelent. 

Zemplén Győző. 

FÁTUM. 
Versről álmodtam hajdan, hol nincsenek szavak: 
Hol mosolygás és bánat egy messze, halk zenébe' 
Olvad össze és elkong a csendes messzeségbe', 
Mint falún a harangok, a hogy elhangzanak. 

És hallom ezt a verset, naphosszat vele élek : 
S hallom a görnyedt ősznek borzongós iszonyában 
S hallom csendes estéken elhagyatott szobámban, 
De elsuhan előttem, mint gúnytűző kisértet. 

Oh mond keserűszájú, féltékeny hatalom, 
Megváltó, örök versem meg sohsem Írhatom ? 

És álmodtam egy nőről, a ki van is, de nincsen . . • 
A ki kecses és bájos, mint könuyülábú lányka, 
De fénylő asszony, a ki a nagy sötét csatába' 
Könnyes, mosolygós arczczal segítsen a bilincsen. 

És láttam ezt az asszonyt; kell, hogy itt éljen vélem... 
Láttam, emlékszem fáradt, sötét tekintetére ; 
De mint a nagy álmokban — álmok örök késése, —• 
Későn nyúlok utánuk, el talán sohsem érem. 

Oh mond keserűszájú, féltékeny hatalom, 
Könnyes, mosolygós nőmet meg sohsem kaphatóin í 

. . . Mert olyan szomorú az, ki álmot ezret látott 
Soha utol nem éri a fénylő boldogságot. 

Ifi. Bókiaj Jiiiinn. 
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Tőlünk Spanyolország annyira távol esik, 
hogyha abból a kevésből, a mit Villegas és 
Pradilla képeiből, Bizet operájából, a bikavia¬ 
dalok moziképeiből megismerünk és fogalmat 
akarunk magunknak róla alkotni, egy tarka¬ 
barka vásári, színes és eleven, hangos és rikító 
környezetet várunk. Valószínűleg azért, mert a 
művészeket elsősorban Andalúzia érdekelte, míg 
a teljesen más karakterű Catalonia, Castilia és 
a zord északi tartományok, a mi közönségünk 
kezén forgó irodalomban nincsenek feldolgozva 
és a pikturában is Zuloaga és Sorolla vász¬ 
nain csak most tűnnek fel néha-néha, De még 
Dél-Spanyolország is csak annyira hasonlít 
ahhoz a képhez, a melyet a művészet szá¬ 
munkra megrögzített, mint Magyarország ahhoz 
a csikós és betyár romantikától átitatott kép¬ 
hez, melyet a 25 év előtti piktura és a mai 
operettirodalom rólunk a külföldnek lefest. 

Spanyolország képén a legkarakterisztikusabb 
vonás a rettenetes nyomor és az evvel járó 
testi és lelki elzüllés és a feudalizmus min¬ 
dent elnyomó hatalma, nagyrészt a papi ha¬ 
talom is. Hiszen tudjuk a történelemből, hogy 
a harczos középkori kereszténység aszkéta és 
a földi gyönyöröket megvető ideológiájával 
miként pusztított el virágzó kultúrákat és mű¬ 
vészeteket. Fájdalommal járunk tehát a mór 
kultúrának és művészetnek azon kevés emléke 
között, melyet a meg nem értő győzedelmes 
katholikus restauráczió meghagyott. Az arabs 
művészet a népben és a kézi ipar régi tradi-
czióiban gyökeredzett, míg a spanyol népnek 
művészet iránt érzéke soha nem volt és ha ma 
mégis Spanyolországban találjuk a művészet 
legnagyobb remekeit, úgy ennek okát csak 
abban kereshetjük, hogy a XVI. században 
Amerika felfedezése után Spanyolország volt 
Európa leggazdagabb állama és a spanyol 
pénz meg tudta szerezni az olasz rennaissance 
és a flám produkczió legkimagaslóbb alkotá¬ 
sait. Úgy a hogy ma a nagy tömegek művészi 

érzéketlensége daczára az európai kultúra leg¬ 
nagyobb remekei amerikai gyűjtők kezére ván¬ 
dorolnak, úgy szívta fel az újkor elején a 
spanyol arany a más népek művészelét. 

Egészen specziális spanyol művészetről tehát 
nem beszélhetünk. De érdekes, hogy a külföld¬ 
ről behozott művészeti irányok mint veszik 
fel magukba részint a spanyol katholiczizmus 
fanatikus áhítatosságát, részint a kifejezésnek 
valamilyen gyötrődött paroxizmusát, részint 
végül, főleg délen az arabs kultúrának ki nem 
irtható pompáját és lineáris fantáziáját. Ilyen 
szempontból a muharát számára Spanyolor¬ 
szág egyike a legérdekesebb tanulmányi terü¬ 
leteknek. 

A mai Spanyolország is egyrészt az északi 
tartományokban feltörő indusztrializmusával, 
másrészt a dél apatikus züllöttségével, mely 
csak kegyetlen látványosságokon tud néha-
néha felbuzdulni, a klerikalizmus és a lassan¬ 
ként beszivárgó modern eszmék előcsatározá-
saival, egy igen érdekes milieut ad, melyet 
azonban mindeddig a modern öntudatra még 
nem ébredt művészet csak alig kezd feldol¬ 
gozni. Idegen művészek pedig nehezen fognak 
ebben segédkezhetni, mert a spanyol nép zár¬ 
kózott és bizalmatlan, a tartózkodás a szeszé¬ 
lyes és szélsőséges klimatikus viszonyok közt, 
az idegenforgalmi és közlekedési eszközök 
primitívsége mellett, fáradságos és gyakran 
kellemetlen. 

Most már kezdik megnyitni az utakat az 
idegenforgalomnak is, de ezzel el fog tűnni 
lassanként mind az, a mi a mai Spanyolor¬ 
szágnak még olyan karakterisztikus képét adja. 
Nagy, sziklás és terméketlen területeken itt-
ott felbukkan egy sárga, leggyakrabban barokk 
katedrális. Körülötte a dombokon elterpeszke-
dik a kis városka, vakító fehérre meszelt 
falaival. A száraz levegőben élesen rajzolódik 
ki a házak fehér és lapos silhouetteje. Ha 
beljebb kerültünk a düledező városkapun, 

hosszúsorú, alacsony munkásházak mellett 
haladunk el, melyekből a nyomor kiterpesz-
kedik az utczákra. Szurtos, rachitikus gyer¬ 
mekek játszanak az utcza rettenetes szennyé¬ 
ben. Bikaviadalt játszanak és egy kis fiú gön¬ 
dör fekete fejével bökdös a feléje nyújtott 
piszkos rongyokba. A kövezetét, melyen kocsi 
soha nem, járt, helylyel-közzel kinövi a sárga, 
rövid fű. Valahol az árnyékból egy koldus 
nyöszörög felénk alamizsnáért, kifolyt vak 
szemét szánalmasan fordítja hozzánk. Az ut-
czán megrakott, szomorú öszvérek álldogál¬ 
nak, míg gazdájuk a szomszéd kis balkon 
aljában enyeleg egy kifestett, díszes frizurájú, 
de lompos és rósz fogú senoritával. Szegény, 
bús állatok, a hogy naphosszat állnak a raj¬ 
tuk felejtett teherrel, mintha a szegény ter¬ 
hekkel megrakott spanyol nemzetet ábrázol¬ 
nák. A templom a Plaza de Constitution-on 
áll, nagy, tágas, fával beültetett téren, melyen 
koldusok és naplopók sütkéreznek. -A piacz 
sarkán egy feltűnő jókarban tartott modern 
épület. Ez a kaszinó vagy egy politikai klub. 
A ház előtt öblös karosszékeken tisztek és jól 
öltözött urak dűlnek végig, hosszasan és szak¬ 
értelemmel bírálnak meg minden arra menő 
hölgyet. Angol lordok footmenjeire emlékez¬ 
tető elegáns, libériás inasok frissítőket horda¬ 
nak körül. A templom hűs csöndjében azon¬ 
ban mestermüvek 'beszélnek hozzánk régi 
elmúlt nagy mesterekről, lázig fokozott vallá¬ 
sos áhítatról. De fájdalmasan rezzenünk fel 
álmodozásunkból, mert egy feszület elé érünk, 
a hol egy élő ember véres és meggyötört tes¬ 
tét látjuk a kereszten vergődni; a spanyol 
verismuB véres ruhát, kötényt öltött az Isten 
fiára, parókát húzott a fejére és igazi vér 
alvadt meg a kereszt fáján. Fájdalommal 
konstatáljuk, hogy nem a rennaissance művé¬ 
szek ideális környezetében, hanem a bikavia¬ 
dalok országában vagyunk. 

Lénárd Bobért. 

it 
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Egy virág kinyílása egy percz alatt mozgófényképek által feltüntetve. Dugóval játszadozó légy mozgófényképe. 

TUDOMÁNYOS MOZGÓFÉNYKÉPEK. 
Azok, a kik rendszeres látogatói a moziknak, 

nagyon jól tudják, hogy az idők folyamán 
stereotyppá kiformálódott műsorban mindig 
helyet foglal egy természet után való, avagy 
tudományos felvétel is és azt is jól tudják, 
hogy az ilyen természetű képek rendszerint 
unalmasak és érdektelenek. Nagyritkán akad 
olyan kép, a mely igazán felkelti az emberek 
érdeklődését, a minek az az oka, hogy .a film¬ 
gyárak legnagyobb része üzleti érdekből kevés 
gondot fordít ezekre a képekre s inkább csak 
szükségből és kötelességből állítja azokat elő, 
a nélkül, hogy igyekeznék ezen a téren is meg-
kapót, érdekeset és tanulságos dolgokat produ¬ 
kálni. Nagy kár ezért a nemtörődömségért, 
mert a tudomány népszerűsítése, tanítása érde¬ 
kében valóban folyton növekvő szükség van 
tudományos mozgóképekre s a tapasztalat szá¬ 
mos esetben be is igazolta, hogy a közönség 
mindig örömmel fogadja az ilyen moziképeket, 
ha érdekesen, szellemesen és ötletesen vannak 
megcsinálva. 

Az első tudományos mozgóképek a Coman-
don-féle mikrokinematográf felvételek voltak, 
a melyek a mikroorganizmusok, baktériumok 
életét mutatták be s ezen a téren még a tudós 
előtt is szenzácziós képeket produkált Coman-
don vezetése alatt a Pathé-gyár. Azonban ezek 
a képek érdekelték a tudóst, a szakembert, de 
a nagyközönség nem igen volt kiváncsi rájuk 
s a mozik műsorában nem is igen tudtak 
maguk számára helyet biztosítani. A mikro-
felvételekben nem volt élénkség, nem volt 
semmi izgató érdekesség, a mit a mozi el-
kényesztetett közönsége mindig megkiván egy 
moziképtől s így - ha a tudományos fel¬ 
vételek is olyan érdeklődést akartak kelteni, 
mint a többi mozgóképek — arra volt szükség, 
hogy a bemutatni szándékozott tárgyat vala¬ 
milyen meglepő, ötletes formában állítsák sze¬ 
münk elé, hogy láttukra elcsodálkozzunk. 

Az angolok voltak az elsők, a kik rájöttek 
erre s a kiknél találkozott olyan ember, a ki 
fáradhatatlan kedvvel kezdett bele a munkába 
s a ki végtelen türelemmel, zseniális ötletes¬ 
séggel dolgozott és dolgozik most is. Perey 
Smith, a kiváló természettudós az, a ki a 
Kineto-filmek annyiszor megcsodált képeit ké¬ 
szíteni kezdte s a kinek munkája időről-időre 
ujabb meglepetéssel szolgál mindnyájunknak, 
a kik érdeklődéssel várjuk minden perczben, 
hogy micsoda ujabb ördöngösségek kerülnek 
ki a kinematográfia boszorkánykonyhájából. 

Perey Smith nevét talán egyetlen moziláto¬ 
gató sem ismeri, habár minden bizonyára 
nagyon sokan látták és emlékeznek a képeire, 
a melyek egytől-egyig nagy feltűnést keltettek 
világszerte. Az első volt közöttük és talán a 
legkülönösebb és a legmeglepőbb az a kép, 
a mely a légy csodálatos fizikai képességeit 
mutatta be. A kik látták a képet, elképedtek 
azon, hogy hogyan lehetett egy közönséges 
legyet úgy kitanítani s olyan akrobatamutat¬ 
ványokra kiképezni, a milyeneket ezen a képen 
lehetett látni Sokan pedig egyszerűen miszti-

fikácziót láttak a dologban s nem hitték el, 
hogy a légy valóban képes legyen olyan dol¬ 
gokat csinálni a kinematográf lencséje előtt, 
a milyeneket Smith bemutatott. 

Pedig a csodálatos képekhez nem kellett 
más, mint fáradhatatlan türelem és egy kis 
ötletesség, a mellyel ki tudták használni a 
tágy ösztöneit, így például láttunk egy legyet, 
mely a hátán feküdt s lábaival egy hatalmas 
kereket balanszírozott, vagy egy nagy golyót 
tartott apró lábai között, míg a golyó túlsó 
felén egy másik légy állott. Hogy lehet ez? 
kérdezte mindenki, pedig a valóságban vég¬ 
telenül egyszerű volt a kép elkészítése. A le¬ 
gyet szárnyainál fogva lekötötték egy nagyon 
vékony selyemszállal úgy, hogy ne tudhasson 
repülni. A légy, mikor belátta, hogy szárnyai 
segítségével nem tud megszabadulni, termé¬ 
szetesen a lábaival próbálkozott meg és járni 
kezdett a feléje állított kerék szélén, a melyet 
így aztán forgatni kezdett. Ugyanígy készült 
a másik kép is, a hol a légy a golyót tartja 
lábai között. Itt a golyó még be is volt czuk-
rozva, hogy a másik légy nyugodtan rajta 
maradjon addig, míg a felvételt elkészítik. 

Végtelenül mulatságos volt az a kép, a me¬ 
lyen a légy egy miniatűr széken ülve egy 
dugóval játszott, közben-közben megnyálazva 
s összedörgölve két első lábát, mint a ki va¬ 
lami nagy erőkifejtésre készül. A magyarázat 
megint az, mint előbb, a lekötött szárnyú légy 
járni akart a beczukrozott dugón s mivel nem 
sikerült neki, ragadós lábait tisztogatni kezdte. 

Eendkivül érdekesek voltak Smithnek azok 
a képei, melyek a növények növését, virágok 
nyílását mutatták be, a mik közül egy pár 
képet nemrégiben mutattak be minálunk is. 
Ezeken a képeken a növények szemünk előtt 
bújtak ki a földből, másodperczek alatt nőttek 
magasra s a virágok bimbói egy pillanat alatt 
pattantak szét. A valóságban hetek alatt le¬ 
folyó történet másodperczekre volt összeszo¬ 
rítva s a természetben megfigyelhetetlenül las¬ 
san lefolyó fejlődés szemünk előtt folyt le egy 
perez alatt. A képek elkészítése természete¬ 
sen rendkívüli gondot és külön e czélra szol¬ 
gáló berendezést igényelt. A természetben las¬ 
san történő fejlődést nem lehetett gyorsítani, 
tehát a mozgókép egyes felvételeit kellett nagy 
időközökben megcsinálni, a mik aztán a vá¬ 
szonra való vetítésnél ezerszeresen meggyor¬ 
sítva mutatták be a valóságot. 

A felvevő gépet egy különös motor hajtotta, 
a melyet lassanként cseppenő viz hozott moz¬ 
gásba. A mikor egy felvétel elkészült a lencse 
elzárva maradt s egy félóra múlva nyert csak 
ki a következő fénykép elkészítésére. A fel¬ 
veendő növényt egy hatalmas villamos reflek¬ 
tor világította meg minden felvétel alkalmával 
s így a gép és a tárgy 
mozdulatlanul, érintetle¬ 
nül maradhatott hete¬ 
ken át, a míg az egész 
film elkészült. Egy nap 
leforgása alatt negyven-
nyolcz felvétel készül ily 
módon, mik megörökí-

tették a növény növését. A vetítésnél, mikor 
másodperczenként tizenhat egymásután követ¬ 
kező kép vetítődik a vászonra, a növés 
sebessége 30,000-szeresének tűnt fel a való¬ 
ságnak. 

Egy másik képét is láttuk Smithnek, a mely 
a csirke fejlődését mutatta be, még pedig magá¬ 
ban a tojásban a kezdeti embryo állapotától egé¬ 
szen addig, a mig a kis csirke feltörte a tojás 
héját. A kiköltés időtartama huszonegy nap, 
körülbelül ötszáz óra. A tojás belsejét azonban 
nem lehet semmiképen sem lefényképezni, ha 
csak e? nem törjük, tehát valami más módot kel¬ 
lett kitalálni, hogy legelőbb is az első ötven-hat¬ 
van óra alatt történő fejlődést be lehessen mu¬ 
tatni. Nem lehetett másképen csinálni, minthogy 
ez idő alatt óráról-órára felmutattak egy-egy 
tojást, megállapították az embryo fejlődését s 
az adatok alapján rajzokat készítettek, melyeket 
aztán lefotografáltak. Ezer ilyen rajz készült 
el az első ötvennégy óráról, a mik a mozgó¬ 
képen hatvanhárom másodpercz alatt pereg¬ 
tek le. A kép további folyamán a legérdekesebb 
rész az volt, mikor a kis csirke kibújik a to¬ 
jásból, csőrével összetörve a kemény héjjat. 
A milyen egyszerűnek látszik ez a kép, olyan 
gondot okozott a felvétele. A tojást ugyanis 
a kellő pillanatban ki kellett venni a költő¬ 
gépből s gondoskodni arról, hogy ugyanazon 
a hőmérsékleten maradjon továbbra is, mint 
addig, mert máskülönben az apró kis jószág 
azonnal elpusztult. Számtalan sikertelen kisér-
let után, sok kis csirke pusztult el, a míg 
végre sikerült a kép. 

Azokból, a miket elmondottunk, kitűnik, 
hogy az ilyen természetű népszerű tudományos 
érdekű mozgófényképfelvételek rengeteg gon¬ 
dot, türelmet és szorgalmat igényelnek. Sok¬ 
szor hónapokig tart, a míg egy kép elkészül, 
a míg rájönnek arra, hogy milyen fogásokkal 
lehet elérni azt, a mit akarnak s az ilyen 
munka magától értetődően nem való a rendes 
filmgyárak számára, melyeknél az üzleti érdek 
az első. Azonkívül azonban, sajnos, Perczy 
Smithen kívül eddig még nem is akadt más 
tudós, a ki olyan rajongással fogott volna a 
munkához, mint ő s annyira rászánta volna 
teljes energiáját, hogy értékes dolgokat pro¬ 
dukáljon ezen a téren, a melynek olyan szép 
jövője van. A Kineto három-négy havonként 
készít el egy-egy tudományos filmet, a mozik 
pedig szívesen vennének akár minden héten 
egy-egy új képet s a mint a mozi mindjobban 
tért foglal és mindig több és több közönséget 
talál a műveltebb osztályokból is, bizonyos, 
hogy az érdekes, tudományos képek mihama¬ 
rabb sokkal keresettebbek lesznek a sablonos 
drámáknál és bohózatoknál. 

Sztrokay Kálmán. 

1 
Játszadozó legyek a filmen. 
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A SOROKSÁRI DUNA-ÁG HAJÓZHATÓVÁ TÉTELÉNEK MUNKÁLATAI : A FELSŐ ZSILIP ÉPÍTÉSE. -Jelfy Gyula fölvételei 

A CSATA. ( 

Regény. — Irta Claude Farrére. 

A bizalmas titkár felolvasta a levelet. 
Cseu-Pé-i végig szívta a pipáját, félretette a 

bambuszszárat, rátette nyakát a kis párnára és 
a lámpások felé emelve jobb kezét, nézte, mm 
játszik a fény mértéktelenül hosszú körmein á t 

- Hó ! — mondotta elgondolkozva. 
Elnézte az inasfiút, a ki térdelve csöppente 

egy csepp ópiumot a lámpa meleg üvegére. 
Hangosan gondolkozott, rövid mondatokban, 
khinai módra. 

— Hűéi a ki Liu-hiából való volt, nem őrizte 
meg eléggé a méltóságát. Wang Leang a kocsi 
vezető nem követte a példáját. Wang Leangot 
kell helyeselni. Még az alacsony nép embe 
is tudják, hogy a szép utak nem vezetne* 
messzire. Erre kell gondolnom, hogy helyes 
gondolkozzak. 

A fiú belecsöppentette a pipa öblébe a fel¬ 
forrott ópiumot. Cseu-Pé-i bal kezébe fogta a 
bambusz szárát és szítt. Aztán, mikor a pipa 
kiürült, komolyan szólt: 

— Az ember, a ki elindul egy fájdalmas 
utazásra, gyakran a kapunál felejti szivét. 

Elhallgatott s aztán átmenet nélkül felkacza-
cott. A sin (szív) és menn (kapu) khinai betűk, 
ha egymás fölé teszik őket és összekombinálják, 
egy harmadik betűt adnak, a melynek jelen¬ 
tése : szomorúság. Cseu-Pó-i, mint afféle finom 
literátus ember, illően nevetett a saját szójáté¬ 
kán. Miután kinevette magát, szentencziózus lett. 

Annak az embernek, a ki otthon marad, 
testvériesen kell őrködnie e fölött a szív fölött 
és gondját kell viselnie. 

XXI. 
A szolgáló mnzmó, a bíbor selyemmel sze¬ 

gélyezett szép ruhájú né-szan ott topogott a 

csukott szobában és hangosan behúzta a papir-
táblájú sódzsikat 

Jean-Franqois Felze, a ki a gyékényeken 
feküdt, hirtelen fölébredt és fölkelt. Roppanic 
bő kék és fehér, nagy ránczú kimonóba volt 
öltözve. 

A most már szélesen kitárt ablakból látszott 
a tenger, még az éjjeli ég volt fölötte, melyen 
halványan csillogtak a csillagok. A horizonton 
látszani kezdtek Amakuza és Simabara hegyei, 
melyek az öböl keleti partját szegélyezik. A haj¬ 
nal mind világosabb lett. 

- Kissé korán van még, — mondta magá¬ 
ban Felze. 

Azt rendelte, hogy ébreszszék fel pontosan 
nap keltekor. A fogadónak azonban bizonyára 
nem volt órája. A né-szan különben, mikor 
kinyitotta az utolsó sódzsit, nem minden eről¬ 
ködés nélkül, a miközben az ujját is becsipte, 
letérdelt az utas előtt, olyan átlátszó és udva¬ 
rias mosolylyal, hogy Felze úgy érezte, hogy 
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megbocsáthatatlan durvaságot követne e l h* a 
legkisebb szemrehányást testi is. És mintán * 
leány láthatólag parancsára várt. összeszedte 
minden j*pán tudományát s csupa udvarias¬ 
ságtól kérdőt*; 

— Késsen van • fordó? 
Biztos volt benne, hogy ilyen korán est a 

feleletet fogja ballnr 
— Mindjárt elkétsftL 
Ez a felelet nem is maradt e l 
A begyek bollámo* gerineze csakhamar 

keién rajzolódott le ás égen, mely pillanatról-
A sajátságossal gyors 

!«n hajnal előzte a szürkületet Felbők 
tek fel, kezdetben kékesen, aztán egysserre 

vérrel boriivá, mintha valami légi kard ss*t-
vagdalta volna Őket. Aztán a vörös, a 
•sarké és * kék egyetlen élénk, tiszt* arany-
•zinné olvadt össze. A tenger csillogott, TOTÓS 
réssel és kék aczállal behintve. Egysserre a 

t és a tenger fölött a fölkelő Nap felrsgyo-
• sz égett birodalomra és az égess biroda-

> l ragyogóit volna az örömtől 
..iprásva fordult > • ssolgáió 

m :n-!.„; m- .]>>tte maradva és un; '••n állva, 
mobón nézte a lángoló hitványt látta 

l') szemeiben a nap hirtelen reflexét. Rs az 
alázatos mppon szemekben és úgy tűni fel 

• a büszkeség hirtelen felvillanás*. 
— A tiszteletreméltó utazó fürdője márkész. 
Egy másik né-szan lépett be ét leborolt ás 

ajtónál Mögötte egy harmadik tű. 
» hárman mint valami proesesssió kis. 
Feltet • csaknem bugyborékoló, forró vlstel 

dézsához a falusi jadoják hagyományos 
ffirdőjébe. 

A bárom mnzmé figyelmet, de nagyon ártat¬ 
lan tekintete alatt a méltó utazó le¬ 

tté a kék >*lelépe«t * vas-
abroncsot dézsába ét össz*knpor<> 

N*i?y fehér etnl» r teste háromnegyed rét* 
iát, mely a nippon testek 

<ai*<rmt volt U.«/ jy nem volt 
válni 'iiata és áttetttő 
bőrt piros lf.lt * így meztele-
iiui ni-- Mi.-n i..: erőteljes ét hajlékony tagjai 

laeaára hajú 
sxskálla ey,iHt fúr 

A három n> váncsian .,-.•!.-i.l.. 
kinyújtották egy ujjú 

r bőrét, lii.K'v m e ({győződjenek. \<<>,'.; iga-
zán i ntt. nincs fe*-
teg nevetés hant; !'.<st»iit aji 

A fából összerótt falak olywn t intán . -.illog-
tnk. hoiyr a/, ember a/ 
- ikál ták Őket A mennyeze t geren v«á 
gnkná l fogva égessen újaknak tunt.-k f. l A k. k 
k imónót . a min t a fol.lr.- esett. 
ték a kis kezecskék és vitték mindjá r t a n 
óig kész mosóteknöb*. Egy másik <-t 
már violaszin Tolt és frissen mosott. j . .illatú. 
várt* a tissteletrcaélto idegent, bogy meg. 
melegedjen • dézsájában. A mnsmék kibontot¬ 
ták * puha és fodrot tsdvttet ét lábújjhegyre 
álltak, hogy o|pg magasm ;,.k. 

Mikt>r Jean Frstm;ot« r-Vlie k i l ő t t a fürdő¬ 
ből ét beborították a violaatm kimönóval. a 
mely frissen mosott volt és joillalú. úgy érette 
valósággal és tspinthatóan. uuntli i M udvar 
egysserű ét •géastágis régi Japán kedveskedve 
megsimogatta volna, 

XXII. 
t kórul minden út olyan, mint a fasor 

a parkban. 
N M csak úgy vaktában sétált «*gy félórát 

hátat fordítva a tengernek a eljutott egy bok¬ 
ros domb tetejét*, egy nagy bambuu-«rdő 

Ás i n kék volt és a nap elég meleg. 
••• felfedezett agy fatörxact ás út szélén t 

A hely épen fáradt utasnak való volt. Felte 
a lábainál elterülő tájat csodálta s nem SB 
késett ho-v valaha is látott volna botsa ha¬ 
sonlóan harmonikusai és mosolygót Ás egét* 
e*ak egy domb által határolt völgy volt De ás 
égést japán báj ét finomság mintha egyesült 
volna éten a gyepen ét esek közt a bokrok 
koxt bogy egy páratlan kertet alkosson, a 
milyet semmiféle franctia vagy angol festő 
nem tudót* Tolna s« kitorvexni. sem ültetni. 
öy*p-p*rten*k sorakoztak terrassokba, élő sö¬ 
vényekkel vagy •tikiakkal elválasstva egymát-

e*, s sí ino»i 0000 
áUMApapeáfáBak 40 éve* jubileumát. 

tói. Virágzó bokrok váltakoztak bíbor búkkók-
barna kámforfákkal és óriási esédrusok-

kal, melyekről mint a vízesés fuggőttek a l i a 
gtycinák roppant indái. A domb teteje kigöm-

.odött, mint valami kebel és egy régi kapót 
tartott roppant oszlopokkal és kő-gerendával 
Alatta lépcső vesetett, rejtelmes propyleuma 
egy eltűnt templomnak. 

- Ás a csoda — mondta magában Felze — 
hogy és egyáltalán nem is k. rt, hanem termő¬ 
föld. Esek a mezők itt rizsfóldek, a melyek ott 
zöldséges földek Azok a bokrok ott védelemül 
szolgálnak ss angnsstosi nap és ss októberi 
szél ellen. Ás a vízesés ott egy öntöző csator¬ 
nát táptál 

A térdére könyökölt és a tenyerébe fekt, tt, 
amát. 

— Európában ás ily. n mezők nagyon csú¬ 
nyák volnának. Ennek a tündériet országnak a 
munkásai azonban nem hasonlítanak a mieink 
be*. És azt hisz- ; Inak amúgy iga¬ 
zában ve/, lm n h* minden >l 

muvéssi sse-
műk nagyobb gyönyőrfiségére elrendezve ét 

HUIgatózot a bamlMinxok zág-
lak a szélbe. Fává • hsmbonzok 

tk Js|>nnl>an t.-r.-mn. 
'trufáink és maga«at>bak, i 

• mi jegenyéink, de n ^ olyan sprók és 
^konyak, hogy a mi fűzfáink és nvni 

fogalmat sem adnak róluk. 
Egy buDbats-erdőben a nsp n 

-̂n szabadon jsr k*<n<)iilill. a törzsek sflrfl 
ségének ét * lombok ownpfonődottaágáDak 
dMtára. Az áru ;-,r vrkony. könnyed. 
áttetted. Felse mosdulstUn.il ólveste ás idő ét 
a hely finom k. llnmességét. Előtte ás úton agy 
knriima haladt el lépésben. Egy műim. 
benn«- hanyagul ét cainoean A ruhája gyöngy-
ttfirke volt. obi -ja haragos piros, lilaasin se-

•i béléssel. Itájos kis kesében napernyőt 
tartott, a másikban legja*o% agy frissen vágott 
virágos ág egészít, lt.< ki a bájos •gyfltteet. s 
mely úgA l a bambuszok kötött, mmt 
egy nagy pillangó a maga* fűben. 

titán, inasán — gondolta F-I/.- - kár 
i, ha mind est ás oly finom ét becses 

japániságot őttseUposnák a moaskovita nagy 
rsíxmák. 

XMII. 
1 1,- őt napig jspán módra élt Mogniban, a 

japán fogadóban. És és elég volt neki arra. 
hogy maga is japánná váljon. 

Á régi módi jadoja egészen rusztikus, bár 
ti "' • drtejjeten átalakította ás ame¬ 
rikai jacht nagy tökéletsttégfi, de kissé mégis 
csak durva komplikáeziói után. Másfelől, ás 
Ueultot a harag és méltatiankodás rohamában 
hagyta el s est semmi s«m tudta volna jobban 
elcaitiUm. mint az idillikus béke, melyben 

Joan-Franíois Felz« nem tartozott azok közé 
a szerelmesek közé. a kik csak szeretőjük szok¬ 
nyájába kapaszkodva tódnak élni. Különben is 
Ura. Moekleyt talajdonképen nem is szerette. 
Kívánta, alávetette magát neki. nem tudott 
tőle szabadulni Bizonyos órákban szüksége 
volt a szájára, mint a lánbeteg embernek a 
vízre. Az ötvenedik éven túlhaladva az olyan 
emberek, a kik gyakran szomjaznak, könnyen 
rászoknak, hogy mindig csak ugyanabból a 
forrásból igyanak. Ebben ás érseki sztkség-

Min. t» l l Mű STfre 

érzetben azonban, a mely mindenben ás ét¬ 
vágyhoz hasonlított, nem volt hely a gyöngéd¬ 
ség számára, ellenben vvlt hely a megvetés 
számára. Minden este, egy bosszú nap után. 
milyet Bt-tával esájakban, rizsből és szárított 
halbé! álló ebédekkel, a muzmékkal való be-
szélgetéssel töltött, mikor Felse zárt sód, 
mögött lefeküdt a két vattázott paplan köze és 
várta az álmot, talán elég fájdalmasan erezte 
a vágy éles mardosását A szabad levegő és a 
séták egészséges fáradsága azonban elvégezte 
az alUtÓBzer «zt r -zor huszonnégy órán 
szfisies élet még nem elviselhetetlen. 

öt nap alatt tehát Je*n-Franc.ois Felze ele¬ 
gendőképen japánná lett. A hatodik napon még 
japánabbá K-tt. 

a hatodik nap meglehetős erős égibáború-
val kezdődött, szélviharral és nagy menü;, 
géssel Aztán elkezdett esni az eső és fújt a 
szél, a hogy csak az eső és szél május hónap¬ 
ban tud KÍÚHÚ szigetén, a mely kedves talál¬ 
kozó helye a tavaszi tájfunoknak Hirul .n 
hideg lett és meg kellett gyújtani néhány hasáb¬ 
fát a bibasikban, mert az átmenet nagyon is 
hirtelen volt e között a nedves hideg ssél és * 
csaknem túlságosan forró napsütés között, mely 
még előtte való nap volt. Szürke köd szállon¬ 
gott ás öböl fölött és nem lehetett többé látni 
Himabora és Amallnza mályvaszin he*.-
A láthatár megezflkült, az ég és a tenger hatá¬ 
rozott határvonal nélkül folyt össze. 

Ize nézte a nedves tájékot és ás elmosott 
utakat, botfzankodott ásón ás elkerülhetetlen 
unalmon, melyet szobája magányában kell töl¬ 
tenie. Még hozzá a /H'-./M elég roszúl is fű¬ 
tötte be * ízobát. Megfeledkezett azonban a 
japán udvariasságról. A három né-szán, a mint 

/.tebtreméltó utazó kilépett s fürdő-dézsá¬ 
ból, proczesszió módjára elkittérte a szobájába. 
És miután a tiszteletreméltó utazó nem nyil-

•otta szt a kívánságát, hogy reggeli k 
nója helyett fel akarja venni európai ruháját, 
udvariasan l«-t. ni. It. k * gyékényen és igyekez¬ 
tek őt fecsegő, de egyben válasstékos beszél¬ 
getésükkel ssórakosts 

m nehés dolog csevegni, vagyis flirtelni a 
apán lányokkal A tn/ t . l.-tr. w Itó utaso 

maglebctŐM középsserfien beszélt japánul bárom 
inulsttatoja azonban versenyzett egymással 
hogy ki érti ni' t; jobban. A legnagyobb nehéz¬ 
ségeket elhárították ; be«z- ell.újt nsp-

i finjiiiilato« e.Höról, n viharról, a hidegről 
M égiháborúkról, a rózsás díszüktől megfosz¬ 
tott cseresznyefákról, a ssjnálkosás, a méltat-
Isnkodás. ás aggodalom, a félelem és szomorú¬ 
tág minden hangján, s hogy illik. 

Felse hallgatta ők It, helyeselt 
nekik és mindenek felett elég közelről meg-
nézte • három muzmé legc*ín<>«a)>t>ikát, egy 
nagyon kicsike, de puf»k kin baliát, kinek kerek 

>«• •mocskai kedves ellentétben állottak 
lolkotó üzemeivel és linóm mosolyával. 

k a szemek ét és a mosoly egy fogadói 
ételed srr/án csodálkozást kellettek volna bár-
kil"-n Európában. Jspánbsn azonban a lég-
ki- l.í. Miunknsiányok és a legalacsonyabb sorsú 
parasztlányok gyakran olyanok, mint ás ál-
ruhás herczegnök. 

— Joriszakamarquisenek —gondolta Felze — 
mégis csak más volt a tekintete, mikor a kötőt 
pengette. Csakhogy Joríszaka marqnise ritkán 
pengeti a kotót. 

I • hunyta egy pillanatra a szemét. Aztán le¬ 
rázva magáról át emléket, elkezdett elszántan 
udvarolni a mtuménak. Megkérdezte a n-
életkorát és elmondta neki, a mi bókot japánul 
tudott. Ezt látva a két másik né-szan diszkré¬ 
tül sietett különböző ürügyek alatt eltűnni. 
Mert a szélső Kei. t. n >p úgy, mint a szélső 
Nyugaton, a szállodai leány foglalkozásánál 
fogra kötelezve Tan sokféle rejtelmes szolgálatra 
minden tiszteletrenu lto utazó körül, a ki mél-
tóztatik Őt megkülönböztetni többi táranői 

Egyedül maradva O-Szetaxu asan-nal 
O-Ssetazu szán volt a neve, * nagy ön szűzies 
kis asszony* - - Felze, hacsak nem akart ud¬ 
variatlan lenni, fel kellett, hogy használja est 
a magányosságot ét meg kellett koczkázlatnía 
a szokásos csipkedésekéi Mint nagyon jól ne-
Telt fiatal perszóna, 0 Szelaru szán ellenállott. 
a meddig épen ás illendőség megkívánt*, se 
nem tovább, se nem hamarabb. És a kaland 
úgy végződött, a hogy ás ilyen kalandok ssok-
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Ük végződni, a melyek egy zárt ajtó mögött 
történnek és a melyeknek szereplői egy férfi és 
egy nő, a kik el vannak telve a vágygyal, hogy 
könyőrületesen meKkiméljék egymást minden 
kel tétlenségtől és minden megaláztatástól. 

Feln? félig lefekve H dér. ka íjra. egyik könyö¬ 
kével s földon, a nyaks/.irtjét az $k\. -/.tva 
hallgatagon nézte egy pénzig a leányt, a ki 
előtte állott és szótlsn volt. mint ő. 

.ny nndkivüli mérsékletet és Ül ede l mes¬ 
séget tanúsított. Bájos Bzerénységgel ét kedves 
egy szer őséggel állott o t t 

0-Szstazn szán a neve — gondolta Felse. -
És alapjában véve csak egy kis falusi fogadó 
szobalánya. De én igazán azt hiszem, hogy 
minden japán nő, akármilyen társadalmi osz¬ 
tályból való, megérdemli, hogy 0-Szettzu szán 
lágyén a neve. 

Tovább nézte némán és mozdulatlanul. A 
leány habozott, ügyelve, hogy kellemetlenné 

váljon. Vájjon mit kivan az utazó? \Y 
ni* kellene-e vagy komolyan maradni? Hall¬ 
gasson, vagy beszéljen ? Arra határozta magát 
hogy félig lázadozva, félig gyöngéden duzzog 
és kinyújtja f. l- f. lénk simogatátsal két kis 
kactóját 

Aztán beszélgettek. A leány felháborodva 
folytatta az előbb félbeszakadt beszélgetést 
Föltett* az ilyenkor elkerülhetetlen kérdéseket, 
s melyekot mindig fo!t<-Hznek tengerentúli ked¬ 
veseiknek a lányok, akár barnák, akár sárgák 
vagy feketék, akárhol a föld kerekségén. a kik 
odanyújtják az utazónak ajkuk mosolygását és 
meztelen karjuk ölelését 

- Honnan jön ? . . . Mi a neve a basájá¬ 
nak? Miért hagyta el távoli otthonát? Azok a 
nők, a kikéi ott sseretett, sokkal szebbek voltak 
és sokkal okosabbak, mint én . . . 

Felze is kérdezgette a maga rés/- T". H 
született? Kik voltak a szülői? Volt-e sok 
szeretője? Sok barátja? Sok barátnője? Boldog 
volt-e? A leány minden kérdésre eleinte meg-
bajlássml felelt, aztán hosszú virágos frásissal 
többnyire kitérőleg. Néhányszor elhallgatott az 
első szavaknál és aztán nevetve megrázta a 

- mintha azt mondaná, hogy mindennek 
igazán nincs semmi fontosság* és hogy egy 
egyszerű né-szan boldogsága vágj boldogtalan-
tág* nem érdemli meg, hogy valaki tudakozód¬ 
jék róla. 

- Nyitott ruha, zárt lélek - - gondolt*. -
E* ugyan felforgatná a mi tisztességes bőlgye-
>ok morálját a kik mindig kész«k kitalálni 
legbensőbb psychologiájukat Európában a sze¬ 
mérem csak külső használatra való. Itt . . . 

Mosolygott estébe jutott égy idéset * C*tu-
Atn^-ből, a melyet Cseu-Pé-itől tanult 

- * Hímzett selyem robaja fölé nagyon egy¬ 
é r t tanikát ölt Igen, és wK a régi kninai 
d " * t . . . A né-stanok még követik néha. Má-
«u« a hímzett selymet teszik fölül 

De a legzártabb lelkek is megnyílnak néba, 
ha ás ember váratlanul rátapint valami titkos 
""Sójukra. Felte beszélgetés kosban véletitafil 

tte Oszaka városát, a bol át lseiül v*«-
egy ideig hat héttel eseWtt. Ás okot é* 

óvatos leá N ki 

-t . -

I r:, 

srtnta MWVJMtfJBlB. ; 

Felse kérdd Xkintaást vetett rá. 
kitté megsavarodva magyarázta tjeg. 

Oszakában jártam i»kolá)> 
Aztán rövid hallgatás oU 

- Botoltam, mikor *s aoyási ttetV 
/a étsrevétisnOl elftntorodott K 

mait szomorúság fátyolotta el. Isd 
vonult el a szája nBglitUfll orra éti 
D* ugyansblmn s |.>:innstb*n ttogi 
fessitétttl elfojtotta a fujdalsjut Unta 
eltsánt bátor, korrekt mosoly köveik 

.•«• megfogta * leány l ifi <i mm mlmlti 
tUtlelat nélkftl mtgo 

- Láttam statMumai t ár ál a t - gondolta -
melyeken tit évig dolgozott * kés; 
ttooalttm eteket a vasal. 
bán, egy kis caslédlány arcsán hány ásásadá> 

•tius ét ektptjesl* irénváhsn 
fejlődött riAnak? 

Gyorsan váltakozó gondolatok torlódtok 
agyában. 

- Ceeu-Pé-i • mondta baogoean — tatát) 
azt véli. bogy és • ctt> 
hogy akármi stskomsl is mtgmsatiét 

A bonlék nagyon boessú «• nagyoa ksikstjy 
volt s visstssal volt 1( pimélsry*. Felte, tsí-
után W'őrte • pettéM, kibútott belőle stgr 
titenké* vagy táseoői rét asttttn/fttplsM pe[ 
Ispot Úgy bomlott taét, • bogy t t ? papíros 

t* _H_ _M«j<AjistV -^^ a t*t«rÁl iftiJMmtMrUk *»ot^Jt*^«t 
•>7< l̂ <irî \oiíKjiii < •> • " •*< i. írsUi' /i» tiv -\t r, 
kalligraalvs volt ecs*tt«l 4s kbínaí tM**l -
olyan két irt*, mely •gjnstsbb volt Confoctat 
betflioek (rácában, mini ft nvmjstá b H á k ^ o . 
F.-lz< r-loha.ts: 

.F-nn Ta Jenn-ntk, • nagy t«4osoak Fa 
Isng-stai nagy birodalma áî »á skadésiiájs 

•Cbsag Sw, * tanítvány, fektv* Kong ru 
C* ónak, egy kivátwágát nyi lváoította.- A tawas 

mikor • tanmí rínák megkoptak ét 

ajtf jobbról, 

l i 'HM 

httllámtó volt és 

dolkom. a kfllö-
temét és néste * 

< , ! ;•. , „ l , , J l n 
rí ,rrr, |i»,ri„l m.rn.l i. 

nyár még mesutt tan. Mag 

Ifi tájfun 
i. < W „ | , „ 

Efj pillaasi alatt ac ajtó 
M és * kis 0-Stetaw a 

• t . ' t t 

i , . . 
magát, itváocsian tixtjálva 

N M.nrfnlH. J. K,t Pdf 

fürdetni kusimil és iábmat át l folyó 
forrásában, srivai • friss lef*f*t M C M Cáí 
alatt, Ters«iW«éoe4<Íni ésattáoTiiiBSlíroi.~ 
ez ax. a mit tsMwteéfc*. C*M *s« teWte ndkt 
sóhajtva: «H*lyesl«» TM« G*Mg 8 « értért*. 

.A «í (kigyóí t i étek**, t twfttf b*r»adik 
bőnapjábaa B*froa bőks tastvitwts, Pcnsi 

i ^ i Z ü i l m á e á i s I •tafílraVtni fcrrnl ^ UVstl 
• langyos forrs*ban. ativni * friss kveffit * 
ttk .tatt és verseket étMtriai Moet t*ár 
bogy 
gri tanítvány 

•A nyár első 
tani a tan 
lyokal É-
találbató tanJtttl 

*A nyár első 
báborúrauambt 

_tssa Wl meftar-
nóo*p|*r» vaió Btabá-

újra okritsMi a 

b*«*pjáb«j neta indítják 
ek nagy tovcgeít M m ekkor 

b«s*l«í «s • kktík*, mikor Bírlelen, váratlanul 
mtglsMtJt, hogy ő tKtts 

-y.r.v.. i - istséietta Felte — egy tat-
nttaii lá« emberr*L A tonnái Mert aconaal 
vÍBSMftkarok térni Nagswakíba. 

s4i 
A l«4ny még míodtg négfkéclAb volt Oly 

gyorata Itnötotto bomlokái ftávdsktil * földig. 
bogy F«lt* SWSB to4»tt aimmtt kíolvatní rög-

•f,tA sBsméből És mikor Wállott, bogy 
át *jtó Mé tipegjen «s teijesiste a* ár paran¬ 
csét már reodbestedle arczocakáját, * bogy át 
ttbitltm kívánta ét tantűékonyao mosolygott, 
éffll csak annyi stomorútágot mutatva, a 
mennyi kell 

A né sitt) kiment Felt* várva, bogy vitsta-
nMgtette dőkéscnkteít, bogy * finom erépe 

kónonó b«lyéJ»e firtvrgye a vasalt inget, * posttó 
nadrágot és * teák ujjú kabátot 

FHöHösv* kiment ét várt Át eső megszűnt 
A ntí azonban tovább is űtte ás égen * nehés 
Wbókti, melyek folyton kenten voltak kiönteni 
vitákét» metőre. D* átért nyolci-ti* fiatal leány 
{Nieskolt * vitben, faciipőíktt bebm«ritv« a 
vet bomokb*. 

(Folrtatires kdretkscik.) 

, 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Fekete rózsák. Versek ezek a fekete rózsák, 

a melyeket a Lörínczy György borongós kedve 
termelt. Lőrinczy erősen szubjektív a novelláiban 
is, ezeknek a levegőjét is az ő csöndes, szomor-
kodó egyéniségének átszűró'dése festi aUumyativá. 
A verseiben természetesen még teljesebben, mert 
a maga jogának területén szólal meg ez a lira, 
a melynek nincsen húrja se a hangos öröm föl¬ 
csengésére, se a szenvedelem viharos harsogására. 
De annál bőségesebben és melegebben árad belőle 
a csöndes búsongás, a vádtalan siratás, és a pa-
nasztalan, de fájdalmas emlékezés muzsikája. Lő¬ 
rinczy György igen érzékeny a szenvedésre, de 
egyben a tűrésre és megbocsátásra berendezett lé¬ 
lek és ebből a dispoziczióból fakad minden dala. 
Se érzésben, se előadásban nem változatos, de at¬ 
tól, hogy a témájában egyhangúnak hasson, meg¬ 
óvja az érzése nyilvánvaló őszintesége, az előadása 
pedig, ha nem is ragad el bravúros új formákkal, 
mindig megmarad a költői készség magasságában, 
győzi szóval, gondolattal, képpel, se nem döczög, 
se el nem laposodik. Szimpatikus könyv, a mely¬ 
nek harmonikus díszét adják a Komáromi Kacz 
Endre gondos és finom rajzai. 

Figurák. Fáik Kikhárd novellás kötetének czírne 
igen találóan jellemző az író szemléletének mód¬ 
jára. Figuráknak látja az alakjait, a kiknek sorsát, 
tevését, vagyis inkább azt a mi történik velük, 
nem belső természetük törvényei dirigálják,* hanem 
a szerző szuverén akarata szolgáltatja velük az 
elmondandója érdekességét. Ilyen módon ezek a 
figurák nincsenek abban a helyzetben, hogy gon¬ 
dolkodásuk vagy érzésük megnyilatkozásában em¬ 
beri dokumentumokat, valami általánosan vagy 
egyénien jellemzőt produkáljanak ; szinre lépésük 
értéke tehát kizárólag attól függ mennyire érde¬ 
kes, mennyire lebilincselő vagy mennyire szóra¬ 
koztató az, a mi nem általuk, hanem velük tör¬ 
ténik. A Fáik Eikhárd rövid történeteiben ez ren¬ 
desen annál jobban sikerül, mennél kisebb igényű 
az alakok felvonultatása ; a mi természetes is, mert 
nagyobb és mélyebb forrású emberi igazságok de¬ 
monstrálására — emberek kellenek és nem figu¬ 
rák. Szerencséjére a szerző ilyen erősebb ós ma¬ 
radandóbb hatásra ritkán pályázik. Rendesen be¬ 
éri egy-egy ügyesen szőtt törtónetke elmondásával 
és mert az előadása - - mikor ura tud maradni 
a témájának - - könnyen folyó és ötletes, sok 
olyan darabja van a könyvének, a melyet szívesen 
elolvas az ember. 

Pesti mesék. Az a körülbelül harmincz rövidke 
dolgozat, a mit Pt-iti mesék czímmel foglalt kö¬ 
tetbe Hegedűs Gyula, mind pesti, de csak igen 
kis részében mese. A legtöbb közötte egy-egy no-
vellisztikus vázlat keretébe beállított impresszió 
vagy széljegyzet valamely napi esemény margójára. 
Nem annyira magyarázata, mint inkább csak kon-
statálása a láthatóbb - -. a kávéházban és az ut-
czán lefolyó - - pesti élet jelenségének, egy-egy 
típus fotográfiája vagy eleven tollal irt rövid el¬ 
mélkedés valamely aktuális kérdésről. Odáig, hogy 
a jelenségeket mint e város egyéniségének, az egyé¬ 
niség természetéből folyó megnyilatkozásait vilá¬ 
gítsa meg a Hegedűs Gyula munkája nem mé¬ 
lyed. De érzik a dolgozatain, hogy azt is meg¬ 
tudná vagy meg fogja tudni csinálni. Mert annyit 
ezek a kis dolgozatai is elárulnak, hogy a szeme 
látó szem és ismeretbeli készsége is van akkora, 
a melyből nagyobb föladatokra is telik.J 

A «Jó pajtás i, Sebük Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapjának legutóbbi július 28-iki 
száma is tele van a szebbnél-szebb és érdekesnél 
érdekesebb olvasni valókkal és képekkel. Endrödi 
Sándor, Lampértli Géza és Feleki Sándor írtak e 
számba verseket, Benedek Elek elbeszélést irt, 
Sebők Zsigmond Dörmögő Dömötör lakodalmát, 
Szemere György «Vitéz Karika Mátyása czímű tör¬ 
ténetét folytatja, Zsiga bácsi az «Elveszett dominó* 
történetének elmondásába kezd, s Mézes János 
erdei kalandját meséli el. Különös érdekessége 
még e számnak Prokop Sándornak a stockholmi 
olimpiád czéllövő világbajnokának czikke a magyar 
világbajnokságról. A «Jó Pajtási-t a Franklin-
Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 ko¬ 
rona 50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 
korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutatványszá¬ 
mot kívánatra küld a kiadóhivatal. (IV. kér., 
Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Fekete rószúk. Lőrinczy György költeményei, 

Komáromi Kacz Endre rajzaival Singer és Wolf-
iir,- kiadása. 

Figurák. Fáik Kikhárd novellái. Budapest. 
Pesti mesék. Iiie, Hegedűs Gyula. Budapest; ára 

l korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Idősb szent-

gericzei NAGY FEBENCZ, volt negyvennyolczas hon¬ 
védhadnagy, 90 éves korában Toldalagon. — HÖNCZ 

ADOLF nyűg. evangélikus lelkész s negyvennyolczas 
honvódőrmester, 81 éves korában Mateóczon. -
Szebeni SOMLIAY MIHÁLY, munkácsi székeskáptalani 
őrkanonok, gyémántmisés áldozópap, 88 éves korá¬ 
ban Ungváron. — LŐVKNSTEIN ANTAL földbirtokos, 
84 éves korában Komáromban. - - Idősb GDNESCH 
KÁROLY, a kolozsvári luteránus elemi iskolának 
negyvenhat éven át volt tanítója s az arany érdem¬ 
kereszt tulajdonosa, 82 éves korában Kolozs¬ 
váron. — NAMÉNYI ANTAL, 78 éves korában Szob-
ránczon. — NEUSCHLOSZ EMIL fővárosi nagyvállal¬ 
kozó, 76 éves korában Ischlben. — ANHALT KAJETÁN 
nyűg. tanító, 68 éves korában Gyöngyösszent¬ 
kereszten. — SZALONTAI SÁNDOR nyűg. főgimnázium! 
tanár, 68 éves korában Kecskeméten. — Dr. MARKÓ 
SÁNDOR királyi közjegyző, 66 éves korában líozs-
nyón. — Alsószelestei SZELESTEY KÁROLY, nyűg. 
cs. és kir. vezérőrnagy s a magyar királyi csend¬ 
őrség volt helyettes főfelügyelője, 65 éves korában 
Budapesten. - - LAYER NÁNDOR cziszterczitarendi 
tanár, a rend előszállási uradalmának jószágkor¬ 
mányzója, 53 éves korában Zirczen. — NÉMETH 
ANTAL M. Á. V. felügyelő, 49 éves korában Buda¬ 
pesten. - - SÁMSON ALADÁR, a Népopera főszám¬ 
vevője, Budapesten. - - SEFFER PÁL njug. magyar 
királyi honvédszázados, néhai Seffer Gusztáv fő-
gimnáziumi tanár fia, a kit a pelsőczi vasúti állo¬ 
máson a vonat elgázolt, több napi szenvedés után 
46 éves korában Eozsnyón. — MEOYERY KÁKOLY, 
a vakok intézetének és a Nemzeti Zenedének nyűg. 
tanára, Budapesten. — Dezseri KODNYÁNSZKY ALADÁR 
zselizi uradalmi gazdatiszt s tartalékos vadászhad¬ 
nagy, 28 éves korában Léván. — Dr. KOLLÁR JÁNOS 
egyetemes orvostudor, kir. tanácsos, közkórházi 
igazgató- főorvos, 67 éves korában Gyöngyösön. 

Ozv. WINDISCH- GRAETZ LAJOS herczegné, szül. 
cserneki és tarkői Dessewffy Valéria grófnő boldo¬ 
gult Erzsébet királyné Ő Felsége csillagkeresztes¬ 
és palotahölgye, az I. osztálya Erzsébet-rend tulaj¬ 
donosa, 68 éves korában Sárospatakon. — Gerséni 
és kisgéseni GEGUS NÁNDOHNÉ, szül. nagysárói 
Máchik Eóza pilismaróti református lelkész és a 
drégelypalánkai egyházmegye esperesének özvegye, 
76 éves korában Párád-fürdőn. — Özv. ULLHICH 
VILMOSNE, 72 éves korában Perbenyiken. — LÓOA 
BERTA, 67 éves korában Kassán. - - Özv. EEPKA 
ÁQOSTONNÉ, 67 éves korában Budapesten. - - JOA-
NOVICH PÁL miniszterelnökségi miniszteri tanácsos 
felesége, szül. Mundér Erzsébet Szidónia, Buda¬ 
pesten. — LOVCSÁNYI GYTJLÁNÉ, 44 éves korában 
Budapesten. - - PARRAQH BELÁNÉ, 39 éves korában 
Balatonmámán — JAENSCH EMILNÉ, 35 éves korában 

Menyasszonyi ruha-selyem 
minden színben, méterenként l E 35 f-töl feljebb. Bér- és 
vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagyüjte-

ményt postafordultával küld 

H E N N E B E R G selyemgyáros Zür ich. 

**» A Pozsonyi Kereskedelmi- és Iparkamará¬ 
tól fenntartott nyilvános, három évfolyamú Hői Felső Kereskedelmi Iskola Pozsonyban. 
irteiltot kívánatra küld 

ltét. Internatut. 
u IGAZGATÓSÁS. 

DÚS KEBEL ELNYERÉSÉRE, 
A szép mell elnyerésének mfirészete már 

nem titok többé a nfik előtt, mióta a Pilnle* 
Orientales (keleti pilulák) pompás tulajdon¬ 
ságai ismertekké lettek. — Ezen pilalák tényleg 
képesek a mellet fejleszteni, megerősíteni és 

njjáalkotni és a nyak, valamint a vállak 
csontkiugrásait eltüntetni, amenyiben az 
egész mellnek kecses teltseget kölcsönöz¬ 
nek a derék szélessé tétele nélkül. 

A Pilnle* Orientales főképpen ke¬ 
leti növénykivonatokból áll, tehát teljesen 

arzeniknm mentesek s »z egészség-
bez is hozzájárul. Nem szabad ennek 
hatását más, hason ó készítményekével, 
a belső vagy külső használatban össze¬ 

hasonlítani. 20 éven felöli eredmény igazolja * Pilnle* 
Orientales hírét és b.'bizonyit otta, hogy ez agy asszonyok, 
mint a fiatal leányok részére az egyedüli megbízható szer 
dombom és erős mell elnyerésére. 

Könnyű diszkrét kezelés. - Állandó eredmény körülbelül 
két hónap után. 

J. Ratie, 1'b.armaeien, 5 Passage verdeao. P'ris. Egy doboz 
• Pllules Orientales n bérmentve és diszkréten kapható 
6 korona 45 fillérnek postautalványon való beküldése elle¬ 
nében a főraktárosnál: Török József, Budapest, VI.. Király-
ntcza 12. ez. és Pharmazentische Ageotar, Wien, XII. Bez. 
Teichackergafse 5. (Utánvéttel K 6-75.) 

Lapunk minden olvasónőjének ajánljuk Török nrtól a 
nagyon értékes «A kebel plasztikus szépségéről* szóló füze-
tecskét bérmentesen kérni, melyet ingyen küld. 

Cipő valódi 

-f— , r~^imi mao^ 

pompaőm/mony. 

l 

sSTaffettet 
Kárjenek mintát a ml újdonságainkból fekete, l 

fehér, vagy színesben: Talfeta;, Changeants, 
Faponnés, Crépe de Chlne, Duchesse, tcussais, 
Ejlienne, Mousseline 120-cm. széles, méterje 
K. 1.20-tól kezdve, Bársony és Plus ruháknak, 
és blúzoknak stb., valamint blúzok és ruhák 
valódi svajczi hímzéssel batist, 'gyapjú, 
•vászon, és selyemben. 

Ili csakis kezeskedett szolid selyemszo-
árulunk, hozvetlenlll magánvevoknek, postaköltség, [ 

-és vám-mentesen a lakásba. — (Dupla levélbélyeg.) 
Schweizer és Társa, Luzern U23 (Svajcz) 

Selyemszövet-kivitel — Kir. üdv. szállítók. 

szállítok posta- csoma-
goukint 9 koronáért. 
Málnaszörpíőzde Siófok 

30. SZÍM. 1912. 59. VASÁBNAP1; ÚJSÁG. 

vetet 

Málnaszörpöt 

UTAZÓ KÖZÖN SÉG FIGYELMÉBE ! 
Ha jó és megbízható kupé-bőröndöt óliajt beszerezni, ne l 
fogadjon el mást. mint az itteni ábrán jelzett 8 préselt 
börsarokkal ellátot¬ 
tat. Kapható kiváló mi¬ 
nőségben és gyári áron 

PAPEK JÓZSEF 
cs. és kir. ndv. szállító 
böröndös és finom bor¬ 
ára g v ártó Bpest, 
VII., Rákóczi út 11 
Árjegyzék bérmentve Telefon 65-39. 

(leánykák és fiuk részére) előírás szerinti kivi¬ 
telben, •rendelésszern«n> elkészítve sznllit a 

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 8 8 . 
• Árjegyzék ing-yen és bérmentva! • 
Külön szétküldés! osztály : szepességi vászon, 
asztalneműk, ágytól! és ágyneműk részérc. 
| Paplan- és matrá ez gyártás. f 

Orsiágos háziipari kiállításon aranyéremmel l itnntetve. 

ÜGYEN SZIVATTYÚT, 
FECSKENDŐT S t 
Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól 
Bpest, VI., Teréz-körút 50. (Gyár-u. 23.) Telefon 47-52. 
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak. 
A Bpetti Szivattyú- és Gépgyár R.-T. gyártmányainak főelárusitótelepe 

HALTENBERGER KASSA RUHAFESTO-, YEGYTISZ-
TITO- ÉS GOZMOSÓ-GYÁR 
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT LEG¬ 
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. • ALAPÍTVA 1810 

Nógrédveró'czén. — H Í J J JÁKOB ISTVÁKNÍ, 25 éves 
korában Lippán. - - KEAJTSIK ERZSIBE, tízhónapos 
korában Budapesten. 

Szerkesztői üzeneteit 
Kis czipó'k. Ismét azok a perczek. Jókora tömeg 

vers, mind egy színvonalról való : sok erőlködés, sok 
akarás, sok zavarosság, itt-ott felvillanó értékek usz-
kálnak, mint a virág a zavaros árban. Meg kell várni, 
míg a vizek lehiggaduak, hátha marad utánuk valami, 
a mi jó. 

Találkozás. Szentimentális panaszkodás, mely mö¬ 
gött nincs igazi érzés. 

Vártam. Beméljük, azóta letette az érettségit s 
most már maga is belátja, milyen rósz verset irt. 

EGYVELEG. 
* A zongorát a XVIII-ik században egy akkori 

följegyzés szerint majdnem egyszerre hárman talál¬ 
ták föl, egy Schröter nevű német orgonakészítő, 
továbbá egy Marius nevű franczia hárfakészítő s 
egy Bartolomeo Cristofoli nevű olasz. 

A gyermekkor gyilkosa : hányszékelég, has¬ 
menés, bélhurut, ezek oda vonulnak be, a hol tKufeket 
használatban nincs. <Kufeke» az egyetlen igazi táp¬ 
szer egészséges és bélbajos gyermekek részére, a kik¬ 
nél emésztési zavarok elő nem fordulhatnak. 

Trencsénteplicz. Hazánk e legrégibb, lies fek¬ 
vésű fürdőjében a szezon hasonlithallannl élénkebb, 
mint az utóbbi években volt. A fürdővendégek száma 
már megközelíti a 6000-et s a nagyobb rész külföldi: 
porosz, orosz, lengyel, cseh, morva stb. Ami igazi 
világfürdő jellegét adja e helynek. A nagy föllendülés 
jórészben Oszvald Károly fürdőigazgató érdeme, aki 
e téren elismert szaktekintély. 0 és az újonnan vá¬ 
lasztott vezérigazgató, dr. Arányi Zsigmond kir. taná¬ 
csos, biztos garancziái a fürdő folytonos fejlődésének. 
A tavaly restaurált és negyedik emelettel bővített 
Teplicz-szálló s az amerikai gyorsasággal emelkedő 
pompáé villák egész sora fogadja be a bámulatos 
módon megszaporodott fürdőközönséget. 

Fürdőkkel egyesített penziók. Kellemes mtg-
lepetésben részesiti a Szlavóniában lévő világhírű 
Lipik gyógyfürdő vendégeit, midőn külföldi mintára 
fürdőkkel és fürdőruhával kombinált penziókat léte¬ 
sített összes szállodáiban. l''zen korszerű újítás végre 
el fogja oszlatni azt a balhiedelmet, mintha hazai 
iürdőink a kjülföldiekkel szemben drágábbak volná¬ 
nak. Ezen valóban csodás hely alkalikus jódos, 64 fok C. 
hőforrásait ezentúl még tömegesebben fogják felkeresni 
a csux, köszvjény, ischias és anyagcserében szenvedők. 

613 
A lürdöhasználat gyermekbetígeégeknél is felülmúlha¬ 
tatlan gyógyeredménynyel jár. 

A közeledő iskolaidény alkalmából intézeti 
fehérneműk bevásárlására legmelegebben ajánljuk a 

-Magyar Kereskedelmi Vállalatot Miskolcion mely 
.czég árjegyzékét kívánatra bárkinek beküldi ineven 
és bérmentve. 

Országos liaugjeg}kölcsönző intézet Buda 
pest, VI., Andrássy-űt 47., hozzánk beküldött jegy¬ 
zéke és tájékoztatója szerint körülbelül 10(1 korona 
értékű hangjegy kölcsönözhető csekély X korona elő¬ 
fizetésért havonkint. Ajánlatos minden zongorázónak 
ezen intézményt igénybe venni. Tessék tájékoztatót 
kérni. 

Nyaralók saját érdekükben kérjenek díjmentes 
ismertetést a vezetéknélküli Wiktorin - lámpáról. 
Wiktorin és Társa, Budapest, VIIL, Baross utcsa 1. 

A 2800 ez. foladvány megfejte'se Frankenstein F.-t51. 

Viliignt. a. Sutit. 

Parcellán 
Poudep 

Sot.'-l. 
1. eS-e* . Kcfi—(l."> 
t. H-íb . K.ir.-cc, 

4. bl-b7 l matt. 

Helyesen fejtették meg i Merényi Lajos. — Oeiit 
József éi Stark Vilmoa. — A tBudapetti Sakk-kört. -
A • Itudaprtti 111. kér. Sakk-kórt. — I.mlányi Antal. -
Wywsliogrod Pál. - Beér Mór. — Gottléb litván (Budapea). 
Németh Péter (Citmgor). — Kintiig Hóbert (Faktrt). -
Müllor Nándor (Stombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Itakony-Nti-ntldttlá). — A 'tlyűri 
Kakk-kSrt. — Székely Jenő. — Mészey József (Oyfir). -
A tZborói Tártaikon. — A tKaloeiai Katholiktu Kört. — 
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. llubay Bertalan (Rodidt-
újlak). — A •liuniifiiljpiírí KgynüMyi kórt (Dunafóldvdr). 
Barom Mihály (]<iharu,irari). — Csolnoki István (Hajtlu-
hadhdm). - A tLribieii Oaidatdgi Kaitinit (Mbici). — 
Lustyik János éa Szivák János (Alberti-Irta). — tCitngtri 
CatiiHÓi (Cienger). — Király Mihály (Zfnta). — Kuni 
BezsO (TtmetriUt). — fíuáai SakkoiA Tarttudg (Rtulapat). — 
Patkó Imre (Ti1 ) . 

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

SAKKJATÉK. 
2807. számú foladvány Dr. Frankensteintől, Lipcse. 

KÉPTALÁNY. 

BÖTÍ-.T. 

b fl d ;e t g h 
VILÍGOS. 

Világos indul és a harmatlik lépesre mattot ad. 

A • Vasárnapi Újság* 26-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Jó sorában i-exzrkiizik, .tzr-
renctétlefitégben kibfkiil nz ember. 

Felelős szerkesztő: lloitwy PAI. 
Szerkesztőiégi iroda: Budapest, IV., Várine„'ye-n. II. 

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

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

CPUIIITCC ÁPHQT Síinye-Lipocti Salvstorforrai-vállalat, 
OUnULI LÓ nUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és föüzlet : 

o c Mll.,r»Ur«SS-ll.ö:>. 
A MvAro* •!•* *• l«sr«eil>b 

•**• oslpkatiMtitó.vegytiiitlU 
él kelmefestő KT&rl Intézete. 

Flíkok : D., Pő-ntcza 27. IV., Eskn-nt 6. IV., Ke osk«métl-
ntoza 14. V., Harmlno»ad-u. 4. Vt, Teréi-kornt 
39. VI., Andráíay-nt 18. Vm., J6«sef-kömt 8. 

DUNAI SS FÜRDŐ 
Paksi-szigeten 
Vasút- és 'hajóállomás Paks. Posta, telefon, 
távirda. Gyorsvonaton 4 óra, hajóval 6 óra 
alatt elérhető Budapestről. Az egyetlen 
homok-strand fürdő a Dunán. 
Elsőrangú szálloda, vendéglő és kávéház. 
Fürdőidény jun. 15-től szept. 3O-iff. 
Prospektust küld a fürdőigazgatóság Paksi-
• • sziget, Paks. 9 • 

bl t tot Könny«d 

JM RAS TlTK A 
• i m »v.Wdt _PALMA< 

KAUCSUK-CIPŐSAROK 

FOGAK E 
Mint különleg-emséir: u»erik»l 
MoáliMHh RcáinftdlA* nélkuli levvhetetl 

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

Mint különleg-eBBéa-i «nerili»l »r»njkoronék *• W4»k • tag-
ideálittbb üíijp»dlá» nélküli lewhetetlM togpáUl*. Bo»« »«gj WSrött 
fonón* » l«g|tit*nTO«*bMi Iwinek ÍUoifom. Fog*»J.»itá»k rögtön 
e!k*»ittetn^. Pog^8mé«ek 'plombái) ttasj, porc»llán, « M « é. 
«.mentKl, OUiSm nélkül 3 koronától feljebb. FoghuU. t . l | «« . 
fAJdalom né lkü l (tokkeidTil). B*«letlUet*m ta 15 *ri jótilláMil. 

D« KALINOYSZKY 
Bndapest, VII. kér., Kákoo«i-nt 
Hár.ta-ot«. 

I. em. 3. u. 
«»tar« dgyelnl 

Országos mmsicSY-költsönzo Intézet 
Budapest, VI. kerület, Andrássy-ut 47. szám. 

Tessék tájékoztatót kérni. Kölcsönöz vidékre is. 

&> &P ^\"D)'lS^áfP^"l3MI^/rrl 

&*<// U)MJ&/w^lM) 
is mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint 
finom, púba bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd> 
liliomtej-szappan. Védjegye iSteokenpferdi, készíti 
Bergmann & Co. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen csodalatosán beválik a Bergmann-féle tManerai 
liliomtej-krém fehér és finom női kezek megóvá¬ 
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

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

A monarchia legnagyobb koc&initára. Árjegyzék, ingyen. 

Cement-fedőcserép-gyártó gépek, 
Beton-ürtömb-gyártó gépek, 
Cement-falazótégla-gyártó gépek, 

csatornázási alapcsövek. 
Formák: betonoszlopok stb. gyártá¬ 
sára. Kotorok. — Hengerművek. 

Belonkeverőgépek. — Czement-
lapsajtolók. 
Dr. GÁSPÁRT & Comp. gépgyára 

Markranstadt, Leipzig mellett. 
Kérjük gyárunkat meglátogatni. 228. siámtt ár¬ 
jegyzék ingyen. 
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A vonatok indulása Budapest keleti p.-u.-ról. 
Érvényes 1912 május hó 1-től. 

A vonatok érkezése Budapest keleti p.-u.-ra. 
Érvényes 1912 május hó 1-től. 
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4117«) 
143 
131 
109 
729») 

4119") 
6505 

181 
1405 
505 

4115 
183») 
145 

6513 
117 
717 
101 
185 
123 

1122 
1122 
1122 
1122 

Szv. 
G r 

H 

Szv. 

W 

V 

y 

W 

W 

» 
1* 

Gyv. 
Szv. 
Gyv. 

» 

Szv. 
» 

Gyv. 
Szv. 

G^v. 
H 

Szv. 
W 

• 

k."o. 
exv. 
Szv. 

V 

Rákospalota-Ujpest 
Nagymaros 
Bukarest, Báziás 
Paris, Wien 

/Tövis, Kolozsvár, 
\Szatm ár-Németi 
Rákospalota- -jpest 
Esztergom 
Dunakeszi-Alng 
Rákospalota-Ujpest 
Kecskemét, Lpjosmizse 
Rákospalota-Ujpest 
Temesvár-J., Szeged 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákospalota-Ujpest 
Érsekújvár 
Wien, Berlin 
Berlin, Zsolna 
Rákospalota-Ujpest 
Orsóvá, Báziás 
Wien 
Wien 
Báziás, Temesvár 
Rákospalota-Ujpest 
Nagymaros 
Piliscsaba 
Nagymaros 
Párkány-Nána 
Wien 
Czegléd 
Piliscsaba 
Kecskemét, Lajosmizse 
Dunakeszi-Alag 
Berlin, Zsolna 

{Segesvár, 
Kolozsvár, Stanislau 
Esztergom 
Vácz 
Nagymaros 
Ocsa 
Wien 
Temesvár, Báziás 

/London, Ostende, 
\Paris, Wien 
Punakeszi-Alag 
Érsekújvár 

• 

A vonatok indulása Buda-Császárfürdőről A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe. 
4002 
4001 

522 
8 " 

ÖIY. 
» 

Esztergom 
Esztergom 

4006 
404W) 
4010 
4012 
4016 

1215 
1257 
311 
612 

1122 

Szv. 

• 
• 

Esztergom 
Piliscsaba 
Esztergom 
Dorog 
Esztergora 

4001 
1005 
1007 
4U09 

522 
7113 
gao 

1Q04 

Szv. 
» 

9 

Dorog 
Eszlergom 
Ks/.lcrgom 
Esztergom 

4011 
4013 
4017«) 
4019«) 
4015 

2io 
520 
821 
921 

1021 

Siv. 

P 
W 

Esztergom 
Esztergom 
Piliscsaba 
Piliscsaba 
Esztergom 
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m»xx^^ 
Alumínium Társaság | 

(Oesterreichische Alumínium - Gesellschafl) Éj 
Központ \X7ÍOr\ Lerakat •$ 
Karntnerstr. 28. W l *C\ l WoUzeUe 18. * : 

Nagy képes 
árjegyzék ingyen. :•> 

1. szám. Főzőedényekről. í : 
2. szám. Háztartási-, konyha- S 

és asztali edényekről, í í 
3. szám. Utazási- és turista- \'-\ 

czikkekről. •:•: 
Í-W*::^^ 

Eegjobir és legmodernebb 

fényképezőgépek 
objektívek stb. 
kényelmes 
havi lefizetésre. 
Kívánatra kimerítő 
fényképül*jegyzék Ingyen. 

ELEK ÉS TÁRSA R.-T, 
BUDAPEST. 

Irodák: V., Bálvány-utca \ 8. üzlet: ¥!., Andrássy-ut 1. 

Rozsnyay 
Mátyás chininczukorkája 

Többszörösen kitűnt. 
1869- én a magyar or¬ 
vosok ás természet vize-
gálók fiumei vándor-
gy ül 98f nnegy ven 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 csórnagolópapiroson 
Kozsnyay Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára 

Arad, Szabadság-tér. 

Legelőnyösebb bevásárlási forrás: 
Magyar Kereskedelmi Vállalat * Miskolcz 3O. 
Tegiék anj nlatot kéml. Tessék árajánlatot kérni. 

RÁCZ SÁNDOR 
fővárosi tanár 

FIÚNEVELŐ és TANINTÉZETE 
a Dunaparton, az Országház 
mellett, közel a Margitszigethez, 

Budapest, V. kerület, 
Személynök-utcza 7.1. em. 
elemi-, kikép- és kereskedelmi 
iskolai tanulók számára. 

Nyári szünidei telep: 
Parisban és Abbáziában 

Német, franczia és aii-
gol társalgás. — Zene, 
torna, sport .—Korrepe-
ticzió bejárók számára. 
Magántanulóknak rend¬ 
szeres tanfolyamok. — 
Elsőrendű föv. és állami 
közép- és keresk. isko¬ 
lai tanárok. Aknd. és 
egyetemi hallgatók szá¬ 
mara külön pensió és 
jogi szeminár ium. 

Prospektust szívesen küld az 
igazgatóság. 

limic cz-crkezet 
_ _ J J 
f\ei¥lek kitftfel 

'l-öni £5 pontos 
»v ^zabályozás 

á r é^ egyedüli eláru^itö^ 

R i nsá!^u- E« 

Valódi briinni szövetek 
az 1912. évi tavaszi 

Egy szelvény 
3.1O m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(katát, nadrág és mellém) 

elegendő, csak 

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

Egy szelvényt fekete izalonruhához 20.— K-ert, 
szintúgy fclőltőszövetct, turistalódent, selyem' 
kamgarnt stb. gyári árakon küld mint megbízható él 

szolid cég mindenütt ismert posztógyár) raktár 

SiegeMmhof Brünn. 
Minták Ingyen és be'rmentve. 

Az előnyük, a melyeket a magánvevS élvez, ha 
szövetszükségletét közvetlen SlegeUlmhol cégnél, 
a gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb árak. Óriási választék. 
Mintahü, figyelmes kiszolgálás, még a legkisebb 

rendelésnél is, teljesen Irjss árúban. 

ARGIT-
CRÉME 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az 
egész világon el van terjedve. Pára t lan hatása 
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon¬ 
nal felveszi és kiváló hatása m á r pá r óra le¬ 
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-eremet 
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjeg¬ 
gyel lezárt dobozt elfogadni, mert csak ilyen 
készítményért vállal a k(;s/-itö m i n d e n n e m ű 
felelősséget. A Margil-créme ár ta lmat lan , zsir-
talan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬ 
földön általános feltűnést keltett. A r a l k o r . 

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

Margit-szappan 
70 fillér. 

Margit-pouder 
1 K 20 fill. 

A I V I V Á V C l Öviátok gyermekeiteket hátgerincz-
AfMYMrX! m elgbrbUléstai. fű 

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

Piizőbaiználat előtt Füzőhasználat ntan. 
Haskötők, gummiharisnyák, mellfúzók mérték szerint készíttetnek. 

Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás, 
•érsekeit árak l Kifogástalan technikai kivitel jótállás melletti 
Legújabb képes Jubileumi árjegyzéket Ingyen él bérmentve küld: 

KELETI J. testegyenesitő gépek gyára 
Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17 K. sz 
Alapitatott 1878. Telefon 13—76. 

•ABYARHOH OJO. LE6MAOYOB8 E8 LE610BB HÍRNEVŰ ORAUZLETC. 

ORAltEKSZEREK 10-évi jótállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

árinyiik Mnmitv*. li*ltá*«k 
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Nyaralóknak és falun lakóknak 
nélkülözhetetlen. 

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

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

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

VÉNUSZ 
f űző pótló 

PLANK&HAUPEL 
WIEN. IX., 

SENSENGASSE No. 8/a. 

A czimre kérjük jól ügyelni. 

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

Rendeléseknél szíves¬ 
kedjék lapunkra hivat¬ 

kozni. 

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

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

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

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

Legdivatosabb karperec 
órával. 

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

ELEK 
ÉS TÁRSA 
R.-T. 

BUDAPEST, 
Irodák: 

Y„BálYány-utca18. 
Üzlet: 

YI„ Andrássy-uM. 

8T 
2 

o? 

s 

3 «> 
9 

Kényelmes havi 

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

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

tapasztalt német asztrológus, Ober-

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

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

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

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

Stalilmann Pál úr, egy 
Niewsadern-ból mondja : 

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

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

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

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

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

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

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

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

ELSŐRANGÚ GYÓGYFÜRDŐ 

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

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

Riránatra 
prospektus ingyent Idény egész éven á t ! 

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

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

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

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

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

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek «• költMegvetéMk 

díjtalanul. 
ELSŐRANGÚ ===== 
= REFERENCZIAK. 

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

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

SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
Egyes szám 
ára 40 fillér. 

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

BUDAPEST, AUGUSZTUS 4 

egycdévre _ _ 5 korona. 

A • Világkrónika*-\al 
negyedévenként l koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a pcitaüag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

A B A L A T O N F Ü R E D I P A R T I SÉTÁNY. Jelfy Gyula fölvételei 




