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KÜLFÖLDI
rendszer
Nagy forgalom,
kevés haszon!

A valódi

Diana
krém
szappan
púder

Ma már
O U fillérért
mindenütt kaphatói
Fölösleges tehát ezután va¬
zelint, gliczerint, kremzeleszt,
tej krémet vásárolni és esténkint
ily értéktelen szerekkel kezein¬
ket vagy arczunkat bekenni és
tönkretenni. Diana-krém ezután
50 fillérért eredeti porczellántégelyekben kapható. És pedig:
száraz Diana-krém,zsíros Diana¬
krém, gliczerines Diana-krém.
Legjobb kézfehéritő, bőrápoló
arczkenöcs. A szeplö és patta¬
nás egyedüli ellenszere a Diana¬
krém és szappan.
Mindenütt kapható. Egyedüli
készítő: Erényi Béla Dianagyógytára, Budapest, Károlykörut 5. Postán legkevesebb
3 koronás meg
szálHtunk.
Csak

fogadjon el.
Minden nőnek felhívjuk
figyelmét a Diána-púder hasz¬
nálatára. Eredeti dobozokban
50 fillérért mindenütt kapható.

HOZZON
a legközelebbi gyógyszertárból
nekem egy tégely « Erény iIchthyol-Salicyb-t, monda egy
orvos az inasához. Az inas na¬
gyot néz és önkénytelenül kérdi,
hogy mire jó az! Nem bírok

MAGÁVAL
monda az orvos s ha ilyen
períidens lesz, ki fogom dobni.
De azért elárulja neki a nagy
titkot, hogy az Erényi-IchthyolSalicyl páratlan szer börbántalmaknál, különösen a hol
viszketegséggel párosult bőrbántalmakról van szó. Kövér
nők és férfiaknál a test külön¬
féle részein kipállások követ¬
keztében is nagyon gyakori a
viszketegséget környékező kel¬
lemetlenségek. Az izzadás is
egy kellemetlen ügy, mely na¬
gyon gyakori manapság és a
szomszédok

RÖGTÖN
észreveszik. Tehát minden visz
ketegség: legyen az króni
kus vagy sem, kipállás, izza
dás, börbántalom teljesen el
mulasztható az
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Aki beteg: vesz Dianát
Aki egészséges: vesz Dianát
Akinek fájdalma van: vesz Dianát
Akinek nincs fájdalma: vesz Dianát
Aki elutazik: vesz Dianát
Aki itthon marad: vesz Dianát.

C:

Ezek jellemzik legjobban a

Diana

4 5 , SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. Yánnegye-utcza 11.
Kiadóhivatal :
TV. Egyetem-utoza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

BUDAPEST, NOVEMBER 10.

H OITSY PÁL.
Előfizetési
teltételek:

i

Egészévre _ _ 20 korona,
Félévre
« _— 1O korona.
Negyedévre — — 5 korona.

A • Világkrónikát-val
negyedévenként 1 koronával
több.

forgalmát.
A Diana-sósborszesz-t min¬
denki állandóan mint háziszert
tartja készenlétben.
Legbiztosabb fájdalomcsil¬
lapító és első segítség a házban.
Csak

Dianát
fogadjon el 4 4 f.-és üvegekben.

h egész országban mindenütt kapható.

ERÉNYI BÉLA
gyógyszerész
Budapest, Károly-körút 5.

EréDyi-lcMliyol-Salicyl
segítségével. Orvosok állandóan
rendelik 3 koronás eredeti nagy
.tégelyekben. Készíti • Erényi
Béla gyógyszerész, Budapest,
Károly-körut 5. sz. Kapható a
gyógyszertárakban.

Fruüdin-Társulat nyomdája, Budapest. IV., Egyetem-utcza 4.

Postán legkevesebb 6 üveg
szállítható^utánvét mellett.

Minden üvegnek plombálva kell lenni,
Egy üveg
DIANAsósborszesz

44

fillér.

Egy nagy üveg
DIANA.BÓsborszesz

I.2O

korona.

Egy lego. üveg
DIANAsósborszesz

2.5O

Bosznay István: Csorba-tó a Tátra-csúcscsal.

korona.

A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT T É L I KIÁLLÍTÁSÁRÓL.
ezára.

Külföldi előfizetésekhez a postaüag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.
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ROZSDA
Úgy érezte magát, mint a ki bot nélkül el¬ hogy minden kegyeletsértő zajt, tőle telhetőleg zajjal leereszkedő koporsóra a néhány marék
indul egy meredek lejtőn. Csak most látta, távol fog tartani a halottas szobától. Értésére földgöröngyöt reáhullatni . . .
Átfázva, átnedvesedett ruhákkal, halálos szo¬
hogy a gyerekes, beteges, szeszélyes Flóra néni adta, hogy a ravatalozás és a virágdísz az ő
mily erős támasza volt neki. Mily biztos talajt intézkedésének köszönhető, s végül rátért láto¬ morúan érkezett vissza Rita a temetésről.
Halk hangon köszönte meg az uraknak szí¬
érzett még tegnap is lábai alatt, míg ma olyan, gatásának tulajdonképeni okát képező kéré¬
vességüket. Hertweg konzul megcsókolta a re¬
akár csak egy falevél, a melyet czéltalanul ker¬ sére.
get maga előtt az őszi szél.
Vendégeire — úgymond — úgyis igen kínos megő kicsiny feketekeztyűs kezet. Ihl doktor
A szomszéd szobában megszűnt a kopogás, hatással van súlyos betegnek és pláne halott¬ azonban karját nyújtotta Ritának.
— Kedves kisasszony, maga most abban a
kalapácsolás. Nehéz lépések hangzottak el a nak a jelenléte, s így — bár ő mindenképen
igyekszik kímélni Rita fájdalmát, - - mégis lelkiállapotban van, a melyből én mint orvos
folyosón.
A szárnyas ajtó, a mely átvezetett, feltárult s kénytelen őt egy kéréssel zavarni. Kéri, hogy jónak látom, ha egy kis szellemi felrázás által
az irgalmasnővér belépett s kézenfogva Ritát, egyezne belé abba, hogy a pap, a ministráns- mihamarabb kikerül. Ha megengedi, felkiségyerekek, és általában az egész gyászkiséretet rem és itt vacsorálok magával. Komoly be¬
átvezette őt a ravatal elé.
- Jöjjön, nézze meg. Vigaszt fog találni, vivő gondolák a Sciavonén várják meg azon szélni valónk lesz. Ön fiatal és' tapasztalatlan
ha látni fogja, hogy milyen szépen, nyugodtan gondolát, a melyben a koporsót egyszerűen s úgy veszem észre, hogy még egy gondolattal
leborítva, minden feltűnés nélkül fogják a szál¬ sem foglalkozott mindazon szükséges teendők¬
fekszik ott
Rita odalépett az egyszerű zöld növényekkel lodából kiszállítani.
kel és lépésekkel, a melyeket rokona elhunyta
díszített ravatalhoz s megdöbbenve állt meg.
Ezen kérésre főleg az indítja őt, hogy a saj¬ magával hoz . . . Tehát én mint orvos ma ko¬
Flóra néni viaszfehér arczán oly fenséges, nos, igen lúlzott, kolerajárvány-hirek annyira moly gondolatmunkát írok önnek elő . . . Men¬
méltóságteljes nyugalom ült, hogy alig lehetett megijesztették az idegeneket, hogy máris igen jen most és szabadítsa meg magát nedves
ráismerni különben oly mozgékony, hol gyer¬ megcsappant a számuk, hát még ha egy első¬ felsőruhájától. Én addig az emeleti kis szalon¬
mekesen durczás, hol bohókásan víg, gyűrött rendű szállóból látnak gyászmenetet kivonulni, ban téríttetek kettőnk számára. Vacsora alatt
kis ábrázatára.
akkor az ő vendégei mind rémülten szökdösné- megbeszéljük majd a megbeszélendőket.
lüta önkénytelenül összekulcsolódó kezekkel, nek szerte. Elvégre is ő mégis csak üzletember
Rita gépiesen engedelmeskedett. Végtelenül
szemeiből lassan alápergő könnyekkel állt ott s kénytelen üzleti érdekeit szem előtt tartani. jól esett neki, hogy volt kinek engedelmes¬
s nem tudta megérteni, hogy ez a gyermekes,
Rita mindent helybenhagyott, csakhogy a kednie. Hogy a teljes egyedüllét határa még
szeszélyes lény hogy tudóit olyan igen nagyon fényesen simára fésült, szalonfrakkba bujtatott, egy kissé kitolódott.
komoly dolgot megcselekedni, mint a minő a szürke keztyűkkel ellátott bőbeszédű embertől
Gyorsan átöltözködött tehát és sietett le a
inegbalás.
szabaduljon.
kis szalonba, a hol már csinosan terített asztal
Flóra néni, a ki nem tudott és nem is akart
Másnap délután két órára volt kitűzve a te¬ mellett várta a doktor s nagy büszkén muta¬
egyedül lemenni a lépcsőn, át tudott menni metés ideje.
tott a szép régi márványkandallóra, a melyben,
egyedül a másvilágra . . .
Rita valami tompa kábultságban töltötte az néhány hasáb fa pattogott és víg lánggal égett.
De nem tűnődhetett sokáig, mert a szomszéd időt a temetésig. Mintegy félálorcban evett, fe¬ A nagy nehéz selyemfüggönyök össze voltak
szoba ajtajában két magas férfinluk jelent meg, küdt le, kelt fel és öltözködött s nem volt egyéb húzva és az egész helyiség oly kedves és ott¬
melyek egyikében Ihl doktorra ismert.
érzése, mint valami nagy kínzó üresség a fejé¬ honos benyomást tett, hogy Rita mély hálát
Átsietett tehát a szomszéd szobába, a hol ben, a mely nem engedte, hogy egy gondola¬ érezve a jólelkű doktor iránt, könnyes szemek¬
Ihl doktor bemutatta neki kísérőjét, Hertweg tot végiggondoljon s bárminemű elhatározásra kel nyújtotta feléje mindkét kezét.
urat, a velenczei osztrák konzult, ti kinél be¬ jusson.
- Most először is együnk, - - szólt amaz
jelentette volt a báróné hirtelen elhunytát s a
Borús szürke nap volt Flóra néni temetésé¬ kedélyesen, - - fel kell frissíteni előbb a por¬
ki viszont szívesen felajánlotta, hogy elkíséri nek napja. Végtelen lebangoltság vett erőt Ri¬
őt a szállodába, hogy azon esetre, ha Ritának tán, midőn Ihl doktor karján lement a lépcsőn, hüvelyt, azután lehet csak komolyan tárgyalni,
A jó forró húslevessel kezdődő könnyű va¬
tanácsra volna szüksége, felajánlja támaszát.
végig a szőnyeges folyosón s kilépve a szálloda csora tényleg oly felfrissítő hatással volt a sze¬
— Talán a temetésre vonatkozólag határoz¬ kikötőhídjára, ott látta a gondolát, melynek
hatnánk mostan, — szakította félbe a doktor fenekén egyszerű fekete takaróval már ott volt gény levert, fáradt leányra, hogy a vége felé
még mosolyogni is képes volt a doktor kedve¬
Rita halk hangon mormogott köszönő sza¬ Flóra néni keskeny koporsója.
sen előadott apró históriáin.
vait. - - Van talán erre vonatkozólag valami
A hídon még egy feketeruhás úr várt s mély
A mint feladták a csemegét s a zajtalanul
kívánsága?
meghajlással üdvözölte őt. Hertweg konzul felszolgáló pinczér visszavonult, Ihl doktor
- Ardódon, nagynéném magyarországi bir¬ volt.
hátradőlt székében s egy kis szünet múlva ko¬
tokán van a családi sírbolt, azt hiszem, leg¬
Mindhárman beszálltak a gondolába. A hí¬
jobb volna őt oda szállítani, — szólt Rita, s don megjelent a szállótulajdonos, mögötte a moly hangon kezdé:
— Megbocsát kisasszony, hogy így beleavat¬
csodálkozott magában, hogy ezen eszméje csak személyzet. Megemelve aránypaszomány ős sap¬
e perczben támadt, s fájdalmasan érezve, hogy kájukat, néma főhajtással adták meg az utolsó kozom magánügyeibe, de hát kötelességemnek
tartom egy kissé segítségére lenni — legalább
még egy elválás áll előtte. A teljes elválás, a tiszteletet a távozó halottnak.
eleinte . . . Tehát - - tudtommal - - ön emlí¬
mikor még attól a fehér néma alaktól is el
A víz halkan csobogott a gondola alatt. Az tette, hogy elhunyt nagynénje igen vagyonos
kell búcsúznia. Ijedten gondolt arra, hogy ak¬
kor lesz csak igazán teljesen elárvulva, el¬ eső csendesen permetezett. Alig egy-két gon¬ volt. Van-e tudomása arról, hogy végrendeletet
dola siklott el mellettük. Itt-ott egy kíváncsi hagyott-e hatra? Hogy ön-e avagy más ro¬
hagyatva . . .
— Rendes körülmények közt semmi aka¬ fej bukkant elé valamelyik ablakból, de külön¬ konai-e az örökösök? Hogy a végrendelet, fel¬
ben csend honolt a máskor oly élénk városon. téve, hogy a báróné gondoskodott olyanról, hol
dályba sem ütközne a halott elszállítása, Kint a Sciavonén már várt még két gondola, van deponálva stb?
feleié a konzul kissé zavartan, — de nagy saj¬
az
egyikben az ornátusban levő pappal és a
nálatomra kénytelen vagyok a kisasszony ter¬
Rita mintegy felocsúdva tompa elmerültségévét hivatalosan lehetetlennek nyilvánítani. Ta¬ karinges ministráns gyerekekkel. Ebben voltak ből, kínosan összeránczo-lt homlokkal igyeke¬
lán tetszik t u d n i . . . hm . . . néhány koleraeset elhelyezve Rita, Ihl doktor és a szállodatulaj¬ zett gondolatait a felvetett tárgyra konczentfordult elő az utóbbi időben városunkban s donos koszorúi. A másik gondolában az éneke¬ rálni.
ezen körülménynél fogva teljesen kizártnak sek ültek. Feketeruhás, fakó arczú, szánalmas
- Nagynéném többször említette az utolsó
tartom, hogy a halottszállításhoz megadassák alakok. A pap leemelte fejéről a kis berettáját,
időkben,
hogy elhunyt férjének unokaöcscsét
az engedély. A bárónét Velenczében kell el¬ Rita s az urak meghajtották fejüket s a három
Denneburg
Richárd bárót szándékozik általá¬
gondola
lassan
megindult
Muranó
felé,
a
szo¬
temetni. Belátom, hogy ez igen kínos lehet
nos örökösévé tenni. Nincs annak talán egy
önre nézve, de sajnos, nincsen módomban morú temetőszigethez.
hónapja sem, hogy ott is tartózkodott Richárd
ezen változtatni.
Egy temető mindig szomorú látvány. De alig báró és anyja birtokán. De hogy ezen idő alatt
«A fődolog, hogy az ember éljen . . . hogy lehet szomorúbbat elképzelni, mint a minőt az végrendelkezett-e, azt nem tudom.
hol és hogyan temetik el, az aztán már egé¬ eleven szerelmes Velencze komor temetőszigete
Értesítette ön Denneburg bárót nagy¬
szen mindegy." Flóra néni ezen szavai, melye¬ nyújt.
nénje
elhunytáról?
ket kevéssel a végzetes kirándulás előtt mon¬
Óriás árkádos bejárata, művészies síremléke,
dott, most egyszerre eszébe jutott Ritának.
Nem,
doktor úr. Én nem ismerem őt és
gyönyörű magas cziprusai daczára igazán a
Megadással bólintott tehát s hálásan fogadta halál szigetének benyomását tette Ritára. a czímét sem tudom. Csak annyit tudok, hogy
az urak azon ajánlatát, hogy a temetésről gon¬ Messze a város zajától, teljesen elválasztva az Bajorországban, Münchentől vasúton körül¬
belül öt-hat órányi távolságban van a birtoka.
doskodni fognak.
élőktől, hozzátartozóitól — fekszik itt a halott. A
faluban nincs posta, egy lovasszolga megy
Alig távoztak el az urak, ismét látogatót je¬
Mikor a nyitott sír elé érve, reázendítettek érte mindennap a legközelebbi községbe. A köz¬
lentett be az irgalmasnővér.
Az újabb látogató a szállodás volt. Először az énekesek a «Circum dederuntu fájdalmas, ség neve Mittau vagy Zittau — nem tudom . . .
is mély részvétének adott kifejezést, kevés jól borongós dallamra Rita kénytelen volt mindkét Én Münchenben feküdtem betegen, a míg nagy¬
választott szavakkal. Azután biztosította őt, kezével belekapaszkodni Ihl doktor karjába. néném ott volt látogatóban s akkoriban igen
Alig volt képes az idegeit marczangoló súrlódó kevés levelet váltottunk. Én leveleimet mindig
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tollba mondtam egy ápolónővérnek, a ki a czímet is irta.
- No, ezek meglehetős homályos adatok.
Denneburg báró czímét leginkább úgy kapjuk
meg talán, ha megkérem Hertweg konzult,
hogy kérné meg német kollegáját a báró tar¬
tózkodási helyének kikutatására. Csakhogy ez
bizony jó kis időbe fog kerülni. . . Hol volt a
báróné állandó tartózkodási helye?
- Sehol. Már vagy tiz esztendeje utazik.
Hol egy szanatóriumban tartózkodott, hol
fürdőhelyen, hol valami nagy városban egyegy neves professzor konzultálása czéljából.
Birtokán csak ez ősz elején volt, talán vagy
tiz évi távollét alatt néhány napra.
- És ön kisasszony most visszatér szü¬
leihez ?
Rita némán rázta fejét. «Nem.»
- Nem ? !
- Nem . . . mert nincsenek.
- Szegény gyermek . . . hát hol fog tartóz¬
kodni ?
- Nem tudom.
—• Nagynénje bizonyára gondoskodott jövő¬
jéről?
- Nem tudom.
Ihl doktor mindkét kezével a levegőben ha¬
donázott.
- De kisasszony, ön úgy élt, mint egy
lepke. Nem törődött semmivel. Nincs tudomása
semmiről.
- Kedves doktor, — szólt Rita szelíden, ugyan ki gondolt volna arra, hogy szegény
nagynéném ily hirtelen elpusztul ? . . . Azután
lássa doktor úr, ő olyan változó kedélyű volt
és egy kissé különös. Ha ma azt is mondta,
hogy ilyen vagy amolyan tartalmú végrendele¬
tet csinált, hát azért két hét múlva egészen
megváltoztatta esetleg a szándékát. A halál
gondolatától meg annyira irtózott i zegény,
hogy nem is tudom elképzelni, hogy valami
különös indító ok nélkül végrendelkezett volna.
Legfeljebb ha valaki ügyesen reábirta.
- Volt a bárónénak valamely városban ügy¬
védje ?
- Igenis, Bécsben.
- Tudja a czímét?
- Igen. Dr. Weissmayer. Baumangasse Nr. 4.
- Tehát elsősorban annak kell irnia s meg¬
kérdezni tőle, hogy van-e tudomása végrende¬
letről s esetleg nincs-e az nála deponálva . . .
Azonkívül kénytelen lesz azon szomorú felada¬
tot is végezni kisasszony, hogy nagynénje öszszes holmiját átvizsgálja, hogy esetleg feljegy¬
zéseket vagy végrendeletmásolatot megtalál¬
hasson . . . Holnap délután felkeresem, hogy a
kutatás eredményéről tudakozódjam. Most az¬
után feküdjék le s igyekezzék mihamarabb el¬
aludni, hogy elveszítse nekem ezt a kísérteties
halványságot. Na jó éjt és bátors-ág !
Ihl doktor keményen megrázta Rita kezét s
halk hálálkodó szavai elől tréfásan menekülve,
kisietett az ajtón.
Rita másnap kissé frissebben érezve magát,
hozzáfogott Flóra néni számtalan kisebb-na¬
gyobb kofferjének tüzetes átkutatásához. Azon¬
ban néhány, részint az ügyvéd, részint a jószág¬
igazgató által beküldött elszámoláson kívül
nem talált semmit. Végrendeletnek semmi
nyoma.
Néhány ezer korona készpénz s Denneburgné
értékes ékszerei, melyeket még utolsó szavaival
Ritának ajándékozott, képezték — azon szerény
összeggel együtt, a melyet anyja csekély ingó¬
ságainak eladása után küldött neki Agatha egész biztosítékát a jövőre nézve.
Rita egy perczig sem kételkedett abban, hogy
Flóra néni első elragadtatásában, fellelkesülve
a bajor rokonok kedvességén s valószínűleg az
ő befolyásuk által elhatározásában siettetve,
bizonyára még ott helyben végrendelkezett
Richárd báró javára.
- Mennyire örülök, hogy most végre meg¬
találtam vagyonom számára a méltó általános
örököst. Richárd báró mintaképe a lovagiasságnak stb.» Rita egészen tisztán emlékezett Flóra
néni levelének ezen passzusára.
«Meglehet, hogy talán gondoskodott ró¬
lam, — szőtte tovább gondolatait, — talán ki¬
tűzött számomra valami kis összeget. Hát az
majd kiderül, ha Richárd báró tartózkodási
helyét sikerül kikutatni.
«Semmi esetre sem hagyott reám valami
jelentékeny összeget, mert azt bizonyára fel-
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Egy kis ideig ugyan mérlegelgette, vájjon ne
utazzon-e mégis Pestre, felajánlva kis tőkéjét
Borisnak, kérve őt, venné be társnak üzletébe.
De ezen gondolatot mihamarabb elvetette.
Eszébe jutott Boris barátja, György. Kettejök
között harmadiknak nincs helye. És ő pedijí
a harmadik lett volna. Útban lett volna . . .
Legalább is addig, a míg ő is nem talált volna
magának egy Györgyöt.
Rita keserűen elmosolyodott. . . Több illú¬
zió . . . frissebb lélek . . . több bizalom és hit
az emberiségbe kell ahhoz, hogy egy Györgyre
bízza magát . . . Melegebb vér és vágyakozóbb
érzékek . . .
líita azt hitte, hogy nála mindez kihűlt, el¬
halt, elsorvadt. Pedig csak még soha ki nem
fejlődött, soha nem élt, nem melegedett fel
teljesen. Mindig őrt állt mellette a józanság,
ezer apróságra való tekintet. Azt hitte, hogy a
lelke elkopott, pedig csak a por lepte el a zománczát.
Czéltalanul bolyongott a Ríván, kerülgetve a
pocsolyákat. Kora délután volt, de alig járt
valaki a parton. Az elégedetlen gondolások cso¬
portokba verődve, halkan panaszkodtak. Rita
láttára, felismerve a forestierát, rögtön felele¬
venedve, hangos lármával kinálgatni kezdték
jármüveiket:
- Gondola signora, gondola!
Rita czél és terv nélkül a legjobban lármázó
barna ördög gondolájába szállt. Kérdésére azon
utasítást adva neki, hogy vigye őt egy óráig a
merre akarja.
ALEXEI NIKOLAJEVICS OROSZ TRÓNÖRÖKÖS.
A gondolás, örülve a jó fogásnak, buzgón
kezdte magyarázni menetközben a nevezetes¬
hozta volna nekem nem egyszer. Sőt nem való¬ ségeket.
- Palazzo dúcaié.
színűtlen, hogy távol tőlem talán nem is gondolt
- Madonna della salute.
reám egyáltalában."
Rita hagyta, hadd beszéljen. Jól esett neki,
Szomorúan rakosgatta vissza Flóra néni
számtalan díszes, czifra holmiait, apró csecse¬ hogy valaki beszél hozza.
Elsiklottak a kikötőben horgonyozó nagy
becséit, s oly lehetetlennek, oly valószínűtlen¬
nek találta, hogy azok sohasem fogják többé hajók mellett.
- Vapore dél Lloyd, parte oggi per Trieste.
díszíteni volt tulajdonosnéjuk sovány, nyugta¬
—
Vapore della Adria - - ma reggel jött.
lan egyéniségét. Ez a sok selyem és csipke
nem fog többé körülötte suhogni. Apró gyer- Holnap este megy Fiúméba.
«Fiume ?» Ez a szó megcsapta Rita fülét.
mekczipőinek magas sarkai nem fognak többé
- Hány órakor indul az a hajó holnap
idegesen kopogni itt a szőnyegen.
A kitárt fedelű kofferekből felszállt a violette este?
de Parme illata, a mely mindig körüllengte
- Nem tudom, de odamehetünk megkér¬
Flóra néni törékeny alakját. . .
dezni.
Rita térdre ereszkedett a nagy koffer előtt,
A hajó alá irányította a gondolát, s felkiabeleásta fejét a s»k suhogó, zizegő selyem¬ kált a fedélzeten dolgozó embereknek.
holmiba és keservesen zokogott.
- Hé, mikor indul ez a hajó ?
Estefelé benézett hozzá Ihl doktor, a kinek
- Holnap este hétkor.
beszámolt keresgélésének negatív eredményéről.
Rita e perczben elhatározta, hogy elmegy
- Hát ez bizony alig több a semminél, Fiúméba. Szüleivel járt ott valamikor néhány
szólt amaz, átnézegetve azon néhány irást, a évvel ezelőtt s kellemesen emlékezett vissza a
melyet Rita neki átadott. Meg kell várni az szép eleven kikötővárosra. A mozgalmas mólóra,
ügyvéd válaszát s ha az sem tud felvilágosítást Abbáziára . . . Emlékezett még a hotelszobá¬
adni, akkor Denneburg báró tartózkodási he¬ jukra is, melynek ablakai ép a mo!o Adamichra
lyének felkutatása után ahhoz kell fordulni. néztek. Szemben volt az örökké népes kávéház,
Ha ő sem tud semmit végrendelet létezéséről, kis asztalai körül folyvást váltakozó publikum¬
akkor a bíróságnál kell bejelentenie örökösö¬ mal. Emlékezett a jövő-menő hajók okozta
dési igényeit.
sürgés-forgásra. Lekésett emberek komikus siet¬
Esős, borús napok következtek, melyeket ségére. Mindez akkor igen mulattatta ö t . . .
Rita szomorúan, czéltalanul bolyongva töl¬
Igen, oda fog menni. . . Talán ott egy kissé
tött el.
helyrejön kedélye . . . Talán bir majd elhatá¬
A milyen bájos, színes, eleven és poetikus rozásra jutni jövőjére nézve . . . Az igaz, hogy
Velencze, ha szép napos az idő, ép oly szo¬ ott sem ismer egy lelket sem . . . De hát itt is
morúan é>í leverőén hat esős, nedves időben. egészen egyedül lesz egy pár nap múlva. Ihl
Rita is érezte, hogy mily nyomasztóan hat doktor elutazik valami orvosi kongresszusra,
kedélyére a most oly komor, szűk kanálisháló¬ onnan pedig hosszabb tanulmányútra. Az ő
zat, az üres Márkus-tér elázott galambjaival, a jóságos arczát sem látná többé . . .
kedvetlenül, feltűrt nadrággal, esernyősen ban¬
Hirtelen elhatározással haza dirigálta a gon¬
dukoló idegenek, a nedves levegőtől nyirkos dolát. A szállóba érve szinte felvillanyozta a
hotelszoba - - minden, minden, a mi körül¬ gondolat, hogy van mivel foglalkoznia >s hozzá¬
vette, bénítóan, leverőén fekszik reá idegeire. fogott a csomagoláshoz.
Hirtelen az a vágya támadt, hogy el akar
Irt egy levelet Hertweg konzulnak, megkö¬
innen menni. Szinte megdöbbent, midőn an¬ szönve iránta tanúsított szívességét, kérve őt,
nak a tudatára jutott, hogy hiszen teljesen sza¬ hogy azon esetre, ha Denneburg báró felől hír
badon rendelkezik magával . . . De valahogy érkezne, azt vele Fiume poste restante tudassa.
nem tudott ennek örülni. Majdnem rosszul A szálloda portásának szinte meghagyta, hogy
esett neki, hogy nincs a ki reáparancsoljon, minden az ő vagy boldogult nagynénje nevére
hogy most csomagoljon, most siessen, nincs, a érkező levelet oda küldjön utána.
ki zaklassa, siettesse, bolygassa.
Izgatottan várta Ihl doktor látogatását, a ki¬
Elhatározta tehát, hogy elutazik. De hová? vel mindjárt tudatta elhatározását, kíváncsian
Pestre? Anyja halála óta Pest reá nézve egy várva, vájjon helyesli-e azt.
egészen idegen háztömeg volt. Nem vonzotta
- Nagyon jól van gyermekem . . . csak el
oda semmi. Gondolt Delmárnéra, — kedvencz innen a szomorú emlékek színhelyéről. Az idő
nagynénjére — de hát az is számot vetve a is rósz . . . az is búsítja az olyant még jobban,
mindig fokozódó drágasággal, nemrég anya¬ a ki már úgy is szomorú . . . Jót fog tenni a
helyettesnek ment egy külföldi helytartó el¬ változás.
árvult leánykáihoz, annak sincs tehát többé
(Folytatása következik.)
saját otthona . . .
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A ROCKLANDI HADJÁRAT
E L B E S Z É L É S . IRTA S Z E B E S T Y E I

JÓZSEF.

A Eockland Laké (tó) New-Yorktól három¬ háborúban sinylődö katonáinkon akarnak könynégy órányi út a Pennsylvania-vasuton. Ez nyíteni, azt az embert, azt a fajtát, legyen
egy óriási darab csendes, hullámtalan, moz¬ indián vagy bármi más, ki kell pusztítani a föld¬
dulatlan víztömeg, télen befagy és onnan hoz¬ ről, hogy nyoma se maradjon.
- Halál reájuk, - - kiáltotta a banda vér¬
zák a jeget New-Yorkba. Édes vizű, sással,
náddal szegélyezett óriási íó, fölötte nyáron ben forgó szemekkel.
millió a moszkitó és nincs ember, a kinek
Bili Hardy pedig folytatta, most már hig¬
kezét, arczát dagadtra ne csípnék. A házak gadtan, mint mindig, mikor nagy haditervek¬
ajtait, ablakait tüllel vonják be, hogy be ne ről volt szó.
férkőzzék a csúnya szúnyog-féle. Az egyik
- A második utczai banda, a melynek öt
szélén a kis Eockland falu áll, a tó északibb embere harczol most Kubában a csillagos lo¬
partjain pedig elszórtan indián-telepek, apró bogó alatt, tehát elhatározza, hogy holnap
wigwamok vannak. Az indiánok nagyrészt ha¬
lászattal élnek itt. Ezt ügy kell érteni, hogy reggel elindul Eocklandba és a fellázadt in¬
halat esznek. Vadászni is szoktak és olykor diánokat megfékezi. Ha meg nem adják ma¬
elvándorolnak a Eaatskil-hegyek lábáig egy gukat, kiirtjuk őket egy szálig. A második
kis vad után. De a mi halat fognak, vagy utczai banda csak dicsőséget hozhat a nevére.
vadat leterítnek, azt megeszik és soha eszükbe Ha utolsó szálig ott veszünk is, akkor is ki¬
nem jut, hogy el is adják. Valami gőgös nyo- irtjuk őket.
Megint harsány éljenzés követte a szavakat,
moruság él bennük és megvetik a gondolatát
is annak, hogy a fehér emberekkel üzleti vi¬ aztán elkezdődött a részletek megvitatása. Elő¬
szonyba lépjenek. Ha valami vándor, vagy kerültek az első és a harmadik utczai bandák
turista arra vetődik, adnak neki enni, inni, első emberei is és egy-egy zsák elemózsiával
halat, sültet, pogácsát, de a pénzét nem fo¬ a hátunkon, ki floberttel, ki egy winchesterrel,
gadják el. Ezek keleti jámbor indiánok, a kik revolverrel és hosszú pengéjű tőrrel felfegy¬
tudnak angolul is egy keveset és sok nemes verkezve, másnap reggel negyvenötén indul¬
jellemvonás van bennük. Még az is, hogy tunk a hobokeni állomásra négyes sorban,
gőgösek a maguk életére, a kulturátlanságukra katona sipkákkal, katonásan, feszesen.
A vonatra a perronon mintegy kétszáz főnyi
és megközelíthetlenségükre, mint valami kö¬
zépkori költő a maga nyomorúságos, ínséges jól felszerelt miliczia is várakozott már. Eze¬
ket is Eocklandba küldte a kormányzó rendet
elszigeteltségére.
csinálni. Sebtében szedték össze őket, mert
Annál nagyobb volt a meglepetés, mikor egy volt olyan a kin csak a sapka és a térdig érő
napon a Eockland Laké körül kitört a forra¬ sárga bőr kamásni mutatta, hogy katona akar
dalom és az indiánok veszélyeztetni kezdték lenni. A mi furcsa kis csapatunkra mosolyogva
a közbiztonságot. Akkor történt ez, mikor néztek a katonák, míg mi büszkén vonultunk
1898 nyarán javában folyt a spanyol-amerikai el mellettük. Pénzünk nem igen volt, tehát
háború, az Egyesült-Államok minden épkézláb jegy nélkül szálltunk be a vonatra.
katonája Kuba, Portoriko és Fülöp-szigeteken
- Nemzeti ügyben járunk, nem veszünk
harczolt és csak a miliczia, a czivil őrség volt jegyet, mondta Bili Hardy és mert a vasút¬
otthon, ez is nagyon megritkult sorokban, társaságban is volt hazafias érzés és humor,
mert minden képzett katonaember beállt a nem is törődött vele. Kilencz órára már Bockrendes hadseregbe a spanyolok ellen har- landban voltunk. A vonaton falatoztunk egy
czolni.
keveset, • hogy másnapra is maradjon A háborús hangulat, az egyre-másra jövő és mikor a vonat megállt a rocklandi állomá¬
győzelmi hírek szinte harczi tébolyt hintettek son, egy pillanat alatt sorba verődtünk, míg
a lelkűnkbe és mikor egy júniusi este az esti a miliczia nehézkesen, kapkodva, ugrálva lelapok hirt adtak a rocklandi indiánok vesze¬ czihelődött a kupékból és valahogy kettős ren¬
delmes felkeléséről, a második utczai banda dekbe vergődtek, mi már futó lépésben benn
mint egy ember állt talpra és mintha mind¬ jártunk a faluban. Elől Bili Hardy, kivont
nyájunkat egy gondolat kapott volna meg, karddal, hangosan komandirozott.
szinte harczi mámorban kiáltottuk, hogy le¬
A faluban néhányfiúhozzánk csatlakozott.
verjük őket, kiirtjuk őket, mint a pestises Ezek voltak a tájékoztatók és- a vezetők.
patkányokat szokás.
- Nyolcz embert megöltek, húszat megse¬
A jámbor indiánok, quimatoga-törzsnek hiv- besítettek, - - mondták - - és most ott hever¬
ták őket, abban láttak sérelmet, hogy a kör¬ nek a tó partján fegyveresen készenlétben,
nyék lakossága a háború alatt elözönlötte a mert sejtik, hogy jön a katonaság. Kémeik
tó környékét és a mi vad akadt, lelövöldöz¬ vannak a falu szélein és nem lehet őket ve¬
ték, a halat kifogták a tóból és vitték vona¬ szedelem nélkül megközelítem.
ton, majd meg hajón a kubai vizekre, hogy a
- A kémeiket lelőjük,
mondta Bili
katonáéknak legyen mindenből, a mi jó és Hardy. — Aztán, hogy a falu végére értünk,
Ízletes. A lelkes nép maga akarta eltartani a megállította a csapatot és kiadta a rendele¬
katonáit, hogy lelkesedést öntsön beléjük, hogy teit. — E csapat két részre fog oszolni. Az egyik
bebizonyítsa, hogy itt most az ő akaratából elölről, a másik hátulról támadja meg őket.
folyik a háború. Volt egy nemzeti élelemszál¬
Ha fehér zászlót lobogtatnak: akkor
lító bizottság, a hova minden ilyen külde¬ tüzet szüntess; •— mondta Bili, a ki gyakorlott
ményt szállítottak, aztán az továbbította a volt már a háborús dolgokban.
harcztérre. A hadihajók legénységének édes¬
A csapatot elosztotta és «előre fiuk», kiál¬
vízi halat, hazai vadat kellett küldeni, a szá¬ tással ; mint győző tigrisek törtünk ki a falu¬
razföldieknek pedig mindent, a mi jót csak ból. Messziről láttuk, hegy nagy port verve
teremnek a Caatshill és a Eockey-hegyek pom¬ marsol lassan, katonásan a miliczia és elől a
pás vadtenyésztő bérczei. A quimatóga indiá¬ tisztjeik komoly haditanácsot tartanak. A köz¬
nok, a kik nem lelkesedtek a háborúért, talán ségháza elé mentek, ott a tisztek a falu elöl¬
azt se tudták, hogy folyik a háború, nem lát¬ járóival meghányták-vetették a dolgokat, kidol¬
tak egyebet ebben a dologban, mint hogy a gozták a stratégiai terveket.
fehér ember ellövi előle a vadat, kihalássza
A második utczai banda pedig két-két lé¬
előle a halat és mikor már az indulatát nem
pésnyi
távolságra egymástól, ember-ember mel¬
birta fékezni, összeverődtek harczosok vagy
lett
nyomult
előre hosszú vonalban a Eock¬
százan és körülzárták a kis Eockland falut.
land
tó
felé.
Messziről
tarka tollak csillogtak
Éjszaka idején lövöldözni kezdtek az abla¬
kokra, künn a tavon és a környéken pedig, a napban, lenn a földön, mintha onnan nőt¬
a hol vadászt vagy halászó csónakot láttak, tek volna ki, az indiánok hasra fekve várták
a támadást. Mikor lőtávolságra értünk tőlük,
valóságos sortüzzel támadtak raja.
mi is hasoncsúszva igyekeztünk előre. Jobbról
Bili Hardy elmagyarázta a helyzetet a ban¬ a Bili Hardy csapata, balról a Perkuss veze¬
dának.
tése alatt a másik csapat. A bekerítés pom¬
- A ki ennek az országnak a lakója, itt pásan sikerült. Mikor az első lövés elhang¬
eszi ennek a földnek a termését, halát, vadát zott a másik csapatból, Bili Hardy is kiadta
és mégis gyilkos módra támad azokra, a kik a a jelszót:

— Tüzelj!
És megkezdődött a rocklandi véres ütközet.
Az indiánok a maguk szokása szerint felug¬
ráltak és a sás közé rejtőzve lövöldöztek ránk.
' A negyvenöt puska azonban ropogott szünte¬
len és egyre közelebb húzódtunk hozzájuk,
apró nekifutásokkal, a kis dombos takarások
mögött és egy órai ütközet után ott álltunk
a sás előtt, kipirult arczczal, fényben égő sze¬
mekkel. Egyetlen indián ült a parton, véres
lábát mosogatta a vízben. Ezt megkötöztük és
két ember vigyázott rá, míg mi a wigwamo¬
kat elfoglaltuk. Asszonyok, gyerekek sürgölődtek a kis indián faluban, a férfiakat azonban
mintha a föld nyelte volna el.
Most már be kellett keríteni a nádast. Ez
veszedelmes vállalkozásnak Ígérkezett. Néhány
indián csónak hevert a parton, abba helyez¬
kedett el húsz emberünk, kieveztek a vizre,
míg mi a szárazról vettük közre a nádast.
Lefeküdtünk a földre és vártunk. Némán, nesz¬
telenül. Egyszerre csak elkezdtek tüzelni az
embereink a csónakokból. Vaktában lövöldöz¬
tek a nádasokba, de meg volt a hatás. Az
indiánok fehér kendőket lobogtatva léptek elő
a sűrűből, a hol a húsz puskacső meredt rá¬
juk. Jöttek elő egyenként, hármasával és a
mint a partra léptek, úgy kötöztük meg a
kezeiket a fehér rongyaikkal, a míg hetven
ember állt ott, vörösképű, tollasfejű szelíd ál¬
latok, ijedt, jámbor harczosok, a kik csak a
kenyerüket féltették. Négyessorba állítottuk
őket és hajtottuk a falu felé. Mikor Eockland
elé értünk, dél volt már. Harczias kettősren¬
dekben épen kifelé indult a kétszáz főnyi miliczia-csapat. Szinte megdöbbenve nézték, mint
tereljük befelé az indiánokat. Mikor hozzájuk
értünk, Bili Hardy kivont karddal, katonásan
a parancsnokuk elé lépett és jelentkezett:
- Jelentem alásan kapitány úr, a lázadó
indiánokat a második utczai banda mind el¬
fogta és ezennel átadjuk őket az EgyesültÁllamok csapatának.
A kapitány kezet fogott Bili Hardyval, majd
hátraszólt:
- Le a zászlót a földig ! Hajtsuk meg a
csillagos lobogót a második utczai banda
előtt.
Hatalmas hurrah hangzott fel, aztán Bili
Hardy meghajolt a kitüntetés előtt. Afiúkle¬
vették a sapkáikat és egy pillanatig áhítatos
csendben álltunk ott, aztán mint a ki a dol¬
gát elvégezte, Bili oda fordult a bandához:
- Fiúk, előre!

EGY ELEGÁNS HÖLGYHÖZ.
Te nem tudod, hogy mi a fájdalom,
Te, drága Hölgy, selyemruhákba jársz
S ha kibontom előtted bánatom,
Unsz engemet, mert szebb mesékre vársz,
Te nem maradtál sohsem egyedül,
Hol áll a szó és áll a pillanat,
8 nem törte még meg arczvonásodat,
Hogy valaki az égbe' hegedül.
Te nem remegtél sohse könnyezőn,
Mint jegenye a magányos mezőn,
Nem lüktetett úgy még a pulzusod,
Hogy tudnád: most az Oczeánt üsződ,
És addig élsz . . . míg egyszer elmerülsz ;
Még nem sírtad el sohse magad versen
S a térdére sem ültetett Andersen.
. . . Oh, jó neked. Te szép fotelbe ülsz
És frakkos emberek közt vaesorálsz,
Blúzod felett a csipkét szereted
S a hosszú estéken színházba jársz,
Hallgatni szép zenét és éneket,
S ha alakod a páholyba belebben,
Irigy szemekkel néznek a leányok,
Mert herczegnö se mivelheti szebben,
Ha köpenyedet könnyedón lehányod,
Mint szived felől az emlékemet.
Ambrus Balázs.
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HUBAY JENŐ
NEGYVEN

ÉVI

JUBILEUMA

ALKALMÁBÓL.

Hubay teremtőerejének még ifjú
November 4. és 5-én is volt egyiideségéről tanúskodik az «Egy sze¬
egy nagyszabású hangverseny Hubay
relmi éj * czímű opera, melyet Hubay
ünneplésére. Hogy az élete virágjá¬
ópen benyújtott a Magyar Királyi
ban levő férfiút így ünneplik : nem
Operaházhoz - - sőt egy munkában
csoda. Hubai egyik nemzeti büsz¬
levő Eákóczi-opera is, melynek szö¬
keségünk. Az egész világon min¬
vegét Telekes Béla irta.
denütt ismerik nemcsak nevét és
S ez a nagyarányú munkásság, a
nemzeti hovatartozását, hanem egyé¬
a mely bízvást lefoglalhatta volna
niségét is, minden kiváló tulajdon¬
iu egész embert, csak a tanári fog¬
ságával. Ez az egyéniség a legérté¬
lalkozás mellett megmaradó, mondkesebbek egyike.
liatui szabad órák eredménye. Ná¬
Hubay első sorban művész; és
lunk Magyarországon a zeneművész¬
nem kevésbbé nagy, mint nevelő,
nek még mindig a tanítás a tulajmint zeuepaedagogus; sőt kitörő
donképeni kenyéradó pályája. Hubaytemperamentuma a művészetnek két
ról tudjuk, hogy a zenetanítást nem¬
egészen különböző tevékenységét ej¬
csak száraz hivatalos órák idötöltő
tette hatalmába — Hubay: zeneszer¬
robotjának nézi, hanem teljes lélek¬
kel és ambiczióval dolgozik tanít¬
zőnek is jeles, hegedűjátszónak pedig
ványainak művészi kiképzésén. Ezzel
(azaz előadóművésznek) a legkiválób¬
a zenepedagógusi kiválóságával érte
bak egyike volt és maradt máig.
el azokat a sikereket, u melyeknek
Jubileumi ünnepén mint nevelőt oly nagy szerepe van zenei életünk
hírnevessé lett tanítványai útján fellendülésében.
de mint művészt is, szerzeményeiben
és saját játékában ünnepelte 40 évi
Hubay tanári kiválóságát dicsérik
működéseért a fővárosi közönség, a
az olyan eredmények, mint Geyer
szokottnál is nagyobb lelkesedéssel.
Stefi, Szigeti József, vagy Vecsey FeIgazság szerint Hubay ezt a ma¬
rencz világraszóló művészete. Az ilyen
gas évszámu jubilálást már öt évvel
rendkívüli tehetségek természetesen
nem mindig vetődnek fel, de hogy
ezelőtt érdemelte volna : akkor volt
ezek is ilyen könnyen ki tudtak fej¬
negyven esztendeje, hogy először fel¬
lődni, abban Hubaynak nagy érdeme
lépett a nyilvánosság előtt; igaz,
van s még kevésbbé jelentékeny ta¬
hogy még csak kilencz éves fiúcska
nítványain is mindig megérzik a
volt (hírneves atyjának tanítványa a
mester gondozó kezének nyoma.
régi hirű Nemzeti Zenedében), és
aztán még nyolcz évig tökéletesítette
A ma élő magyar zenei kiválósá¬
magát; de máris igen nagy készült¬
gok között egy sincs, a ki sokoldalú¬
ság dolgában mérkőzhetnék Hubaységet tanúsított, sőt egyenesen érett¬
val. Mint zeneszerző, tanító és mint
ségéről tett bizonyságot azzal, hogy
előadó művész - - szóval művészeté¬
nehéz hang verseny darabját zenekar
nek egész területén — egyaránt euró¬
kíséretében adta elő. Ez a fellépés
pai hirü lett és maradandó nyomokat
jegyezte őt el egész életére a mű¬
Vadász Miklós rajza.
hagyott a magyar zene fejlődésében.
vészetnek. Kitűnő mestere volt:
A ma is ifjúi lelkű — Hubay Jenő boldogan,
atyja, Huber Károly, egy pár nem¬
kor az ország legmagasabb fokú zeneiskolájá¬
zedéken át az ország jó hegedűseinek szinte ban gordonkatanszéket szerveztek : az európai büszkén tekinthet vissza zeneszerzői és tanári,
egyetlen tanára; aztán negyedfél évet töltött hirü Popper Dávidot nyerte meg művésztaná¬ valamint hegedüművészi múltjára; de ép oly
a világ elismert legnagyobb hegedűművészé¬ rul. Csak ők ketten dicsekedhetnek azzal, merész, ép oly jogosult reményekkel nézhet ő
nek oldalán: a szegény falusi, mosonymegyei hogy nevük még a tengeren túlról is vonzott is, nézünk mindnyájan, az ő még hosszú mű¬
fiúból berlini zeneakadémiai igazgatóvá lett ide növendékeket. Két évtizeden át működött vészi és tanári jövője elébe.
Joachim József mellett.
vonósnégyesük is dicsőséget hozott az or¬ . . . Hubay a magánember: szintén boldog
A németből magyarrá lett apa után — a ki szágra : magyar zeneszerzőket (Aggházy Ká¬ ember. 1894 óta neje: Cebrián Eóza grófnő ;
épen a magyar zenei stilusnak mestere volt, roly, Belicza>y Gyula, Jámbor Jenő stb.) szó¬ van két szép és jó fiuk, van nagy kiterjedésű
a mit színpadi és férfikar ének-művei bizonyí¬ laltatott meg, s oly nagyságok, mint Brahms, földbirtokuk,' s az egykori német törzsből szár¬
tanak - - a magyarból németté lett Joschim: nem egy művök első előadását bízták a Hubay- mazott nagy magyar művész — egyéb felsőbb
a legmagasabb művészettel sem elégítette ki Popper négyesre. Maga Hubay e mellett a lip¬ kitüntetések mellé - - 1907-ben a magyar ne¬
Hubay lelkét. A húsz éves ifjú még a fran- csei kényes <iGewandhauskonzertek-től» kezdve mességet nyerte, egyik birtoka révén «Szalatczia művészetre szomjazott; Parisban a leg¬ lefelé egész Németországban, de orosz, olasz, nyai* előnéwel. S a mikor valamelyik mű¬
nagyobb hegedűművészek egyikéhez fordult, román földön is, számtalan hangversenyen vészi ideálját veszély fenyegeti: megcsillogtatja
Vieuxteínps-hez, a ki játékát meghallgatva, szerzett diadalt kiváló előadó- és zeneszerző¬ irói tehetsége aranyérczét és erős fényt vetít
boldogan fedezte fel a fiatal magyarban lelki művészetének.
a napirenden levő kérdésekre, mint tette a
rokonát, családjának is e szavakkal mutatta
Brahms «Ungarische Tanze» czímű, zongo¬ múlt év nyarán az operaház körül folyt szóbe Hubayt: «végre megtaláltam utódomat!* rára négykézre szóló magyar nóta-átirataival harczban is, teljes eredménnyel.
K. 1.
S ennél a mozzanatnál van helyén, hosy egyet¬ tette nevét világhírűvé, a melyek ugyan a
len vonással jellemezzük jubilánsunk előadó- maga nemében mesteriek, de maga a szerző
művészetét, egyszersmind a szerzeményeiben sem tarthatta méltóknak az ő kisebb-nagyobb
HUBAY JENŐNEK.
is híven megnyilatkozó egész egyéniségét: szabású, igazi remekműveihez. Ugyanezt a tü¬
Zengő magyar álmok művésze, üdv neked :
mindenek felett előkelő ; azaz tüzes tempera¬ netet állapíthatjuk meg Hubay világhírével
mentumát a gyöngéd érzelem s az izlés mér¬ szemben, magánhegedűre (zongorakisérettel) irt
Beh szép a te rózsás, babéros ünneped.
sékelik. Ez a lelki előkelősége szerezte meg nagyszámú eredeti műveit mindenütt játszszák,
Míg körül a világ csupa vész, gyász, átok
számára a társadalmi életben elfoglalt magas három nagy hangverseny darabja, komoly szim¬
S fölöttünk is balsors száz hollója károg,
polczát s a közszeretetet.
fóniája, szintén hivatva vannak tekintélyét nö¬
Beh jó így ocsúdni vigaszos reményre,
Még sokan emlékszünk Hubaynak Parisban velni - - de a kerek világon legelterjedtebbek
Hallgatni mit jelent ünneped zenéje
kapott magasztaló kritikáira és belga, hollandi, az ő virtuózjellegű nótaátiratai, melyeket «ScéÉs érezni, hogy ez a te dicsőséged
angolországi hangverseny körútjainak nem kö¬ nes de la Csárda» czím alatt egyaránt meg¬
Száz kudarczunkon túl győztes magyar élet.
zönséges sikereire. S nemcsak egyéni, hanem találunk a világ minden részén a hangverse¬
Mert szent magyar álmok, gyönyörök, keservek
nemzeti kitüntetésnek éreztük, mikor 1881-ben, nyek műsorán. Berlin és Bécs előadták a
Lelkedből világgá oly hódítva zengtek,
Vieuxtemps ajánlatára, az ő utódául Hubayt (í Falu rossza» népszínműből irt operáját, de
meghívták a brüsszeli zeneakadémia tanárául. egész Európa, mintegy 70 színpad, juttatta
Hogy mindig, mindenütt csak magyar művész te.
Itt ő vonósnégyest alapított, megírta néhány diadalra Hubaynak «A cremónai hegedűs* czímű
Lettél egész világ ünnepelt művésze.
kisebb-nagyobb szép szerzeményét, s kezdettől kisebb dalművét, 1894 óta. A jeles művész ma
Győztes hősként állsz itt s míg ünnepiünk téged,
fogva fényes szerepet játszott a belga főváros mar jóval több, mint száz művet bocsátott
Valójában te adsz nekünk dicsőséget
közre, köztük dalokat, férfikarokat stb; a
zenei életében.
S adsz hitet, hogy e zord, ránk dühödt világon
Öt év múlva új korszak kezdődött életében. nagyszabásúak közül olvasóink bizonynyal még
Győzhet még majd minden szép, nagy magyar álom,
jól
emlékeznek
az
«Egy
pár
kis
faczipő»
czímű
Atyja, Országos Zeneakadémiánk hegedűtanára,
Mint győzött a tied . . . Erre int ünneped . . .
meghalt — természetes dolog volt, hogy tan¬ Ouida-regényből irt, bájos «Moharózsa» czímű
Zengő magyar álmok művésze, üdv neked!
operára,
meg
a
Bérezik
Árpád
szövegére
kom¬
székét a méltófiúnyerje el. így került Hubay
Telekes Béla.
ponált
*Lavotta
szerelme*
czíműre.
Egyébiránt
Jenő haza; (a zeneakadémiának ma ő a legrc'gibb tanára). Első dolga az volt, hogy mi-
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nikiban Ez kihívás volt. Szeptember utolsó
napján a négy balkáni ország elrendelte az
általános mozgósítást s augusztus nyolczadikán
a legkisebb, leggyöngébb s a felelősséget leg¬
könnyebben viselő Montenegró megüzente a
háborút Törökországnak. Seregei még , aznap
átkeltek a határon, körülzárták Beránát 0-Szerbiában, a Szandzsák határához közel s meg¬
támadták Podgoriczával szemközt, a török fő¬
hadiszállást.
Kilencz napig hadakoztak a czrnagorczok
egymagukban, s a török nem tudott elbánni e
kis ellenségével sem. Október 17-én a szerbek
is elkészültek felvonulásukkal és megüzenték
a háborút, a következő napon pedig kitört a
háború mind a négy arczélen.
Egymásután esett el Ó-Szerbiában Prepolácz
s a Szandzsákban Növi Varos, Szjenicza, Novibazár. Montenegró is elfoglalja a Szandzsák¬
ban Plevljét s az egyesülés montenegrói és
szerb csapatok közt hovahamarább megtörténik.
Október végén a Szandsák a szövetségeseké.
Aztán az új rigómezei csata, melyben a szer¬
bek győznek. Mitrovicza, az egész Koszoyopolje,
Prisztina a szerbeké. Október átí-ikán Üszküb,
a koszovói vilajet fővárosa is megnyitja kapuit
a szerbeknek. E közben a görögök mindjobban
közelednek Monasztir felé s elfoglalják Karaferiát, mely megnyitja számukra az utat Szalolonikibe. A szövetségesek nyugatról, keletről

PODGORICZÁTÓL KONSTANTINÍPOLYIG.
Egy hónapja tart a háború s az egykor fé¬
lelmetes ozmán birodalom volt hűbéreseinek
lábánál hever. Kezdődött a háború, mikor
voltaképen még harcz se volt: Szjeniczánál
a novibazári Szandzsákban és Koccanánál
Ó-Szerbiában. Ott szerb, itt bolgár nemzetiségű
otlomán alattvalókat konczoltak fd százával
a mohamedánok. A balkáni keresztény országok
népei feljajdultak testvéreik sorsa miatt, kor¬
mányaik azt követelték a török kormánytól,
hogy intézményekkel adjon embert megillető
biztosságot a szultán keresztény alattvalóinak.
Bolgárország ekkor, már előbb titkos szövet¬
ségre lépve Szerbiával, Montenegróval és Gö¬
rögországgal, tüntető hadgyakorlatra gyűjtötte
hadait a török határ közelébe. A hatalmassá¬
gok diplomatái nagyon megijedtek, s oly nyo¬
mós tanácsokkal léptek fel Szófiában, hogy a
sumlai hadgyakorlatokat az utolsó pillanatban
lefújták. De a török ellenhadgyakorlatra gyűj¬
tötte hadait Drinápolynál, a bolgár déli határhoz
közel. Bolgárország fenyegetődzött, hogy ha a
török nem fújja le e hadgyakorlatot s nem hagyja
abba a mozgósítást (mert az volt), akkor ö is
mozgósít. A drinápolyi hadgyakorlaiot nem
fújták le, ellenben a török kormány ugyan¬
akkor temérdek szerb hadiszert foglalt le Szalo-

A SZÓFIAI NÉP OLVASSA A HADI JELENTÉSEKET.

ALBÁN ÉS TÖRÖK FOGLYOK PODGOE1CZÁNÁL.

EGY HADI TUDÓSÍTÓ PODGYÁSZA.
A BALKÁNI

HÁBORÚBÓL.

délnek vonulnak a folyók völgyein át. Ugyan¬
akkor a bolgár Sztruma-sereg elfoglalja Drámát
s elszakítja a hadi összeköttetést Szaloniki és
Konstantinápoly közt. Albániában, Ó-Szerbiá¬
ban és Makedoniában minden főbb város a
szövetségeseké.
De a háború sorsa a keleti harcztéren,
Trákiában dől el. A török is úgy akarta.
Október 18-ikán a bolgár haderő felvonult
első támadó vonalán s erős hadoszlopai kel¬
tek át Musztafa-Pasánál, harmincz kilométer¬
nyire Drinápolytól. Két nap múlva Musztafa
Pasa, öt nap múlva, rettentően véres harcz
után, melynek hatezer bolgár halottja és sebe¬
sülje volt, Kirk-Kilissze, a húsz templom vá¬
rosa, Drinápoly keleti védővára, a bolgárok
kezébe esik. A bolgárok törnek előre s gyil¬
kos harczok árán elfoglalják, Drinápolytól
dél-keletre, Baba-Eszkt, Lüle-Burgaszt. A török
védővonal hátraszorul az Ergene-folyó men¬
téig, föl a fekete-tengeri kikötőig, Midiáig.
A jobbszárny, Vizáig előnyomulva, erősebb, a
balszárny gyöngébb. Október utolsó napján
volt a végzetteljes nap, mikor a hetven kilo¬
méternyi arczélen folyó ütközet a balszárnyon
a török véres csatavesztésével végződött. A bol¬
gárok szörnyű tusa után, melyben ember em¬
ber ellen harczolt, bevették Csorlut s másnap
a török főhadiszállás már Csataldsában volt.
Most Csataldsánál áll a török főerő, az erődítvények sora előtt, melyek Konstantinápolyi
védik a Fekete-tengertől a Márvány-tengerig.
— a.

SZOMJAS BOLGÁR KATONÁK.
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hódító és mégis békét terjesztő hadvezér tet¬
teiről van itt szó. Hivatkoznak Eenanra, ki
EGY TÁBORNOK, A KI AKADÉMIKUS.
húsz egynéhány évvel ezelőtt kijelentette, hogy
Paris, 1912 november 1.
az Akadémia nem keresné irodalmi jogczímét
Az Akadémia Francaise tegnapi ülése, me¬
annak a generálisnak, ki Strassburgot visszalyen két új tagot választott a negyven halha¬
szerzi.
tatlan közé, az egyik megválasztott személyi¬
Érdekes körülmény, hogy a sajtó egyetlen
sége révén érdekesebb a rendes választások¬
orgánuma sem emel szót e választás ellen,
nál. A filozófus Bontronx megválasztása, is¬
sőt egyhangúlag örömmel üdvözli, mint egy
mert érdemek csaknem egyhangú jutalmazása
nemzeti diadalt. De az irodalom berkeiből
lévén, nem kelt meglepetést, — annál szokat¬
sem hangzik pa-nasz. Lehet ennek az oka az
lanabb dolog azonban egy aktív katonatiszt
is, hogy a tábornok barátja volt a nemrég
bejutása a Palais Mazarin kupolája alá, kato¬
meghalt Eu. M. de Vogüé-nak s hozzá irott
nai érdemek révén.
levelei
(melyeket ki akarnak adni) katonától
Lyautey generális pályája mindenesetre gyö¬
alig várható finom ítélőképességről tesznek
nyörű katonai pálya, olyan, melyre ma már
tanúságot.
csak gyarmatosító államok nyújtanak lehető¬
Mindez azonban bizonyára mellékes do¬
séget. A gyarmati szolgálat sokkal súlyosabb,
log, a fődolog az: Francziaország ünnepel¬
de vezető állásban szinte korlátlan lehetősé¬
heti egy katonáját, a ki győzelmeket aratott
geket nyit meg a franczia katonatiszt előtt.
legyőzőitek nélkül, a franczia befolyás terüle¬
Lyautey tábornok pedig a földgömb három
tét megnövesztette az ellenségek irigységének
külömböző pontján is előmozdította Francziafelkeltése nélkül. Annyira diadalmenetszerűleg
ország érdekeit. Nagy része volt a franczia
folyt le ez a választás, hogy még a szokásos
érdekszféra kiterjesztésében Kelet-Ázsia part¬
látogatások elmulasztását is elnézték Lyautey
vidékein, mohammedánok ezreit hajtotta Francziaország vaskarjai alá Algéria és Marokkó
generálisnak, ki mint Marokkó katonai kor¬
határán és paczifikálta Madagascar déli részét.
mányzója ennek a feltételnek bajosan tehetett
Egy cselekedet is elég lett volna e három kö¬
volna eleget.
zül a népszerűség elnyerésére, melyet külömBoldog embernek képzeljük Lyautey gene¬
ben nem keresett. Hozzájárul hadi tettei szép¬
rálist, mert nehéz napokra s jelentős eredmé¬
ségéhez az a körülmény, hogy a franczia gyar¬
nyekre tekinthet vissza a népszerűség osztat¬
LTADTEY TABORNOK.
mati politika e három jelentős eredményét
lan verőfényében s bizonyosan teljesülésre
jóformán emberveszteség nélkül érte el. A koczváró tervei is vannak még, mert hiszen csak
kázatos gyarmati vállalkozásoknak mindig van
Lyautey tábornok akadémikussá lételót bizo¬ ötvenhét éves. Most meg belekerül egy elő¬
ellenségük odahaza, de az áldozat nélkül elért nyára megkönnyítette az a dolgozat, a két érte¬ kelő testületbe, melybe valószínűleg nagyon
eredmények mindenkit meghódítanak. Lyautey kezés és egyetlen egy könyv, melyet katonai pá¬ kívánkozott fiatal korában, de a mely vágyá¬
tábornok különben az a katona, kinek nem lyája alatt közzé tett. Nem ismerjük A hadsereg ról azután mindinkább kénytelen volt letenni,
csatái adták meg a hírnevet, hanem paczifi- társadalmi hivatásáról, A gyarmati szolgá¬ látván, hogy nem az irodalom és a kultúra
káló működése és az, hogy az új területeket latot te'jesílő katonatisztről és Madayascar- nagyjai közé való. A népszerűség fényében
mindjárt organizálta is. Egyes, ő általa meg¬ ról írt müveit, de alig hisszük, hogy ezek úszók legrejtettebb gondolatait is eltalálják
alapított jelszavak, mint: oppwjer sansfrapper állapítanák meg igényét az Académie Fran- azonban az emberek s ez a magyarázata a
(ránehézkedni, de nem ütni) vagy: nyilvánítani Qaise zöld frakkjára, mert külömben nem ér¬ tegnapi választásnak, melyet ha az ember
kell az erőt és nem alkalmazni, a franczia gyar¬ tenők barátai és tisztelői hangos szózatát, örülni akar neki, nem a kultúra, hanem a
mati politikának azóta folyton hangoztatott mely szerint korántsem egy katonatiszt zsenge hazafiság szemüvegén keresztül kell tekin¬
(bár ritkábban alkalmazott) irányelvei lettek.
irodalmi dolgozatairól, hanem egy római stilű teni,
k.

- Ti is örültök, ikrek?
- Nagyon örülünk.
Regény. — Irta J. M. Barrie.
- Jaj nekem — sóhajtott Vendi.
- Kevesebb lármát kérek - kiáltott felé¬
(Folytatás.)
jük Péter, a ki el volt szánva, hadd beszéljen
Olyan zajos és vidám volt a tánczuk és hogy Vendi kedvére, akármilyen buta volt is véle¬
dulakodtak az ágyban! Inkább párna-csata volt, ménye szerint a mese.
mint táncz s mikor vége volt, a párnák kívántak
- Az úr neve volt - - folytatta Vendi még egy fordulót, mint az olyan társak, a kik Darling úr és a hölgy neve volt Darlingné
tudják, hogy többet nem fognak találkozni. asszony.
Micsoda meséket mondtak, míg elérkezett Vendi
• Én ismertem őket, - mondta János,
altató meséjének ideje. Még Szleitli is próbált hogy boszantsa a többieket.
mesét mondani ez este, de már az eleje olyan
— Azt hiszem, én is ismertem őket — mondta
rettentő unalmas volt, hogy ő maga is meg¬ Mihály habozva.
ijedt tőle és komoran mondta :
- Házasok voltak — magyarázta Vendi Igen, unalmasán kezdődik. Tegyünk úgy, és mit gondoltok, mijük volt?
mintha már vége volna.
- Fehér patkányaik - - kiáltott Nibsz fel¬
Ekkor aztán valamennyien lefeküdtek, hogy lelkesülve.
Vendi meséljen nekik, azt a mesét mesél|e,
- Nem.
melyet ők legjobban szerettek és melyet Péter
- Borzasztó érdekes dolog, — mondta Tut¬
gyűlölt. Rendszerint, ha Vendi belefogott ebbe lesz, a ki könyv nélkül tudta a mesét.
a mesébe, Péter kiment a szobából vagy a fü¬
- Csönd, Tutlesz. Három ivadékuk volt.
lere tette a kezét. Lehet, hogy ha most is ezt
- Mi az, hogy ivadék?
tette volna, talán még ma is a szigeten volná¬
- Nos hát, te is az vagy, iker.
nak. Ma azonban a székén maradt. Meg fogjuk
Hallottad, János, én ivadék vagyok! látni, mi történi.
büszkélkedett az iker.
— Csak az egyedüli gyerekek ivadékok, XI Vendi meséje.
mondta János.
- Hallgassatok hát ide - - mondta Vendi
— Jaj nekem, jaj nekem — sóhajtott Vendi. —
nekifogva meséjének. Mihály a lábánál ült, a Nohát ezeknek a gyermekeknek volt egy Nana
hét fiú pedig az ágyban.
Volt egyszer nevű hűséges dajkájuk, de Darling úr meg¬
egy úr . . .
haragudott rá és megkötözte az udvarban és
- Jobb szeretném, ha hölgy lett volna — ekkor a gyerekek elrepültek.
mondta Kurli.
- Borzasztó jó mese ez, - - mondta Nibsz.
- Még jobban szeretném, ha fehér patkány
- Elrepültek — folytatta Vendi — a Nincslett volna — mondta Nibsz.
országba, hol az elveszett gyerekek vannak.
- Csönd! — intette őket Vendi mama. —
- Mindjárt gondoltam, hogy ezt tették Aztán volt egy hölgy is és . . .
vágott közbe Kurli izgatottan. — Nem tudom,
- Oh, D.amus, ~ kiáltott az első iker — miért, de mindjárt gondoltam, hogy azt tették.
azt mondod, hogy volt egy hölgy is? De ügy-e
- Oh Vendi - - kiáltott Tutlesz - - volt az
nem halt meg?
elveszett gyerekek közt egy Tutlesz nevű?
— Nőm bizony
- Igenis volt.
- Etfppantul örülök, hogy nem halt meg —
Benne vagyok egy mesében! Hurráh,
mondta Tutlesz. - - Te is örülsz, János?
benne vagyok egy mesében, Nibsz !
— Persze hogy örülök.
- Csitt. Már most gondoljátok el a boldog¬
— Te is örülsz Nibsz?
talan szülők érzéseit, mikor minden gyermekük
- Hogyne.
elrepült.

PÉTER ÉS VENDI.

- ÓÓÓ — bőgtek valamennyien, holott iga¬
zán nem is gondolták el a boldogtalan szülők
érzéseit.
— Gondoljatok az üres ágyaikra!
- UÓÓ!
- Borzasztó szomorú mese ez - - mondta
az első iker vidáman.
- Nem tudom, hogy lehetne boldog befeje¬
zése — mondta a második iker. - - Te tudod,
Nibsz ?
- Eettentően aggódom.
— Ha tudnátok,mekkoia egy anya szeretete —
mondta nekik diadalmasan Vendi — akkor nem
félnétek.
Most jutott ahhoz a helyhez, a melyet Péter
gyűlölt.
- Szeretem az anyai szeretetet - - mondta
Tutlesz, egy párnát vágva Nibszhez. - - Te is
szereted az anyai szeretetet, Nibsz ?
- Én is - - mondta Nibsz, visszadobva a
párnát.
- Látjátok — mondta Vendi elnézőn - - a
mi hősnőnk tudta, hogy az anya mindig nyitva
hagyja az ablakot a gyermekek számára, hogy
visszarepülhessenek, így tehát évekig elmarad¬
tak és pompásan érezték magukat.
- Hát aztán visszamentek ?
- Vessünk most már egy tekintetet a jö¬
vőbe — mondta Vendi összeszedve minden ere¬
jét. A fiúk valamennyien megcsípték egymást,
a mi tudvalevőleg könnyebbé teszi a jövőbe
való tekintést. - - Évek múltak el - - folytatta
Vendi — és vájjon ki az a meghatározhatatlan
korú elegáns hölgy, a ki megérkezik a londoni
állomáson?
- Oh Vendi, ki az? — kiáltott Nibsz, csak
úgy felizgatva, mintha nem tudta volna.
- Vájjon igazán . . . igen... azaz, mégse...
de igen . . . a szép Vendi!
- Oh!
- És ki az a két előkelő külsejű férfi a kiséretében, a kik most felnőttek a férfikorba?
Lehetséges, hogy János és Mihály? Igenis, ők!
— Oh!
- «Lám, kedves testvéreim" — mondja
Vendi fölfelé mutatva - - «odafönn az ablak
még mindig nyitva van. Ah, mi meg vagyunk
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jutalmazva az anyai szeretetbe vetett szilárd mindegy volt a válás, akkor Péter megmutatja,
hitünkért.» Felrepültek hát a mamájukhoz és hogy neki még inkább mindegy.
Természetesen azonban nagyon nem volt
papájukhoz és nincs toll, mely le tudná irni a
boldog jelenetet, a melyre most vessünk fátyolt. neki mindegy és annyira tele volt dühvei a
Eddig volt a mese és a gyerekek ép úgy meg felnőttek ellen, a kik mint mindig, mindent el¬
voltak vele elégedve, mint a szép mesélő maga. rontanak, hogy a mikor benne volt a fájában,
Minden úgy ment benne — láthatták — a hogy szándékosan rövid, gyors lélekzeteket vett, leg¬
mennie kell. Elszökünk, mint a világ legsziv- alább is ötöt egy másodpercz alatt. Ezt azért
telenebb teremtései, a gyermekek, de egyúttal tette, mert Nincsországban azt tartották, hogy
a legvonzóbbak i s ; tökéletesen önzőn mulato¬ valahányszor egyet lélekzik, egy felnőtt meg¬
zunk és aztán, mikor szükségünk van rá, nagy¬ hal és Péter boszuból annyit ölt meg belőlük,
lelkűen visszatérünk, bizva benne, hogy meg a hányat csak tudott.
Aztán megadta a szükséges utasításokat a
fognak ölelni, nem pedig megverni.
rézbörüeknek
s visszatért a lakásba, a hol
Annyira nagy volt a bizalmuk az anyai sze¬
távollétében
méltatlan
jelenetek folytak le. Meg¬
retetben, hogy azt gondolták, még lehetnek
rémülve attól a gondolattól, hogy elvesztik
kőszivüek egy darabig.
Vendit, az elveszett íiúk fenyegetőleg közeled¬
Volt azonban valaki, a ki jobban tudta a tek hozzája.
dolgot és ez a valaki, mikor Vendi befejezte
- Eoszabb lesz, mint mielőtt ő idejött
meséjét, elbőgte magát.
kiáltották.
— Mi baj, Péter — kiáltott Vendi odafutva
— Nem engedjük elmenni.
hozzá, abban a hitben, hogy fáj valamije. Ag¬
Fogolynak tartjuk.
gódva megtapogatta. - - Hol fáj jt'éter?
— Igenis, megkötözzük.
- Nem olyan fájdalom az - - felelt Péter
Nagy szorultságában Vendinek megmondta
az ösztöne, hogy hova forduljon.
sötéten.
- Hát akkor mi baj ?
- Tutlesz — kiáltotta - - hozzád fordulok.
Nem különös dolog, hogy Tutleszhez fordult,
- Vendi, te tévedsz az anyák dolgában.
Valamennyien megdöbbenve csoportosultak a legostobábbhoz valamennyi közül?
Tutlesz felségesen fülelt. Erre az egy pilla¬
köréje, olyan ijesztő volt az izgatottsága. 0
pedig elmondta nekik, a mit eddigelé elrejtett natra elhagyta ostobaságát és méltósággal szólt.
- Én csak Tutlesz vagyok — mondta — és
előlük.
- Valamikor régen — mondta — én is azt senki se tart semmire. De azt mondom, hogy
hittem, a mit te, hogy az anyám mindig nyitva a ki nem úgy viselkedik Vendivei, mint egy
fogja tartani számomra az ablakot; elmarad¬ gentlemanhoz illik, annak velem gyűlik meg a
tam hónapokig és hónapokig és aztán vissza¬ baja.
Kivonta vadászkését és ebben a pillanatban
repültem. Csakhogy az ablak be volt csukva,
mert az anyám egészen megfeledkezett rólam jutott delelőre a napja. A többiek feszengve
vonultak félre. Ekkor tért vissza Péter és a fiák
és az ágyamban egy másik kis fiú aludt.
Nem tudom, ez igaz volt-e, de Péter azt azonnal látták, hogy benne nem találnak tá¬
mogatóra. 0 nem tartana a világért sem vissza
hitte, igaz és a gyerekek megrémültek.
senkit akarata ellenére Nincsorszigban.
- Biztos, hogy az anyák ilyenek?
- Vendi — mondta föl s alá járva — meg¬
- Igen.
Nohát, ez az igazság az anyákról. Oh, a kértem a rézbőrüeket, hogy vezessenek át az
erdőn, miután a repülés nagyon kifáraszt.
hiábavalók!
— Köszönöm, Péter.
Mégis legjobb óvatosnak lenni és senki se
- Aztán - - folytatta rövid, éles hangon, a
tudja jobban, mint a gyerek, hogy mikor kell
mely hozzá volt szokva, hogy engedelmesked¬
fordítani a köpönyegen.
- Vendi menjünk haza! - - sírtak fel egy¬ jenek neki - - Tinker Bell fog vezetni a tenge¬
ren át. Költsd fel őt, Nibsz.
szerre János és Mihály.
Nibsznek kétszer kellett kopogni, mielőtt
- Jgen, — mondta Vendi átölelve őket.
— Csak nem ma este? — kérdezték az el¬ választf kapott, pedig Tink fenn volt, az ágyá¬
veszett fiúk megijedve. Abban a valamiben, a ban ül . és hallgatózott.
- Ki az ? Mit akarsz ? Eredj innen ! - - ki¬
mit ők szívnek hittek, tudták, hogy az ember
egészen jól meglehet anya nélkül és hogy csak áltott.
- Föl kell kelned, Tink — kiáltott Nibsz az anyák gondolják, hogy nem lehet.
- Azonnal — felelt Vendi elszántan, mert és elvinned Vendit utazni.
Tink természetesen roppantul örült, mikor
az a borzasztó gondolat ötlött eszébe, hogy:
hátha a mama most már csak félgyászt visel! azt hallotta, hogy Vendi elmegy, de arra is el
Ebben a rémületében megfeledkezett arról, volt szánva, hogy nem lesz a kisérője és ezt
hogy mik lehetnek Péter érzései és kissé élesen meg is mondta, ugyancsak mérges hangon.
Aztán megint úgy tett, mintha aludna.
mondta neki:
- Azt mondja, nem akar — kiáltott fel
- Péter, megteszed a szükséges intézkedé¬
Nibsz, elképedve ilyen fegyelmetlenségen. Erre
seket ?
- Ha úgy kívánod - - felelt Péter olyan aztán Péter ment az ifjú hölgy szobája felé.
- Tink — kiáltott be neki — ha azonnal
hidegen, mintha azt mondta volna neki, hogy
fel nem kelsz és nem öltözöl fel, akkor én
törje fel a diót.
Még csak azl se mondták egymásnak, hogy félrehúzom a függönyt és valamennyien látni
sajnáljuk, hogy el kell válnunk. Ha Ytndinck fogr.nk pongyoládban.

Erre aztán Tink felugrott.
- Ki mondta, hogy nem akarok felkelni ? kiáltott.
Ezalatt a fiúk elszontyolodva nézték Vendit,
a ki most már készülődött Jánossal és Mihálylyal az útra. Le voltak verve, nem attól a gon¬
dolattól, hogy elvesztik őt, hanem azért is, mert
gondolták, hogy ő most valami érdekes dolog¬
ban fog részt venni, a mihez ők nincsenek meghíva. Az újdonság, mint mindig, csalogatta
őket.
Vendi nemesebb érzést tulajdonított nekik és
ellágyult.
Kedveseim - - mondta - - ha ti is öl
akartok jönni velem mind, én biztosra veszem,
hogy anyám és apám fiaikul fogadnak.
Ez a meghívás különösen Péternek szólt, de
a fiúk mindegyike kizárólag magára vette és
azonnal örvendve ugrállak fel.
— De nem fognak minket sokallani? — kér¬
dezte Nibsz ugrándozása közben.
- Oh nem - - mondta Vendi hirtelen ki¬
gondolva a dolgot - - hiszen csak arról van
szó, hogy a szalonban is el kell helyezni né¬
hány ágyat.
- Péter, elmehetünk? - kiáltották vala¬
mennyien könyörögve. Biztosra vették, hogy ha
ők mennek, velük jön Péter is, de ezzel sem
sokat törődtek. A gyermekek, ha valami új
dolog kopogtat, mindig készek elhagyni azt is,
a ki nekik a legkedvesebb.
- Jól van — felelt Péter keserű mosolylyal
és a fiúk már szaladtak is összeszedni a hol¬
mijukat.
- Most pedig Péter - - mondta Vendi, azt
gondolva, hogy mindent rendbe hozott - - be¬
adom az orvosságodat, mielőtt elindulsz.
Szeretett orvosságot beadni nekik és tagad¬
hatatlanul kelleténél többet is adott. Persze az
orvosság tiszta viz volt, de üvegből adta, min¬
dig megrázta előbb az üveget és megolvasta a
cseppeket, a mi a dolognak orvosságízt adott.
Ez alkalommal azonban nem adta be Péternek
a cseppeket, mert mialatt készítgette, olyan ki¬
fejezést látott az arczán, a melytől megállt a
szive.
- Szedd össze a holmidat, Péter — mondta
remegve.
- Nem - - felelt Péter, közömbösséget te¬
tetve. — Én nem megyek veletek, Vendi.
— De igen, Péter.
- Nem.
Meg akarta mutatni, hogy Vendi elutazása
őt nem indítja meg. Föl-alá járt a szobában,
vidáman játszva sipján. Vendi utána futkosott,
nem bánta, ha ezzel megalázza is magát.
- Megkeressük anyádat - - hizelgett neki.
Dehát, ha Péternek volt egyáltalában anyja,
ő már nem érezte hiányát. Egészen jól meg¬
volt nélküle. Nem is gondolt rá és csak a rósz
tulajdonságaira emlékezett.
- Nem, nem — mondta Vendinek határo¬
zottan. - - Hátha azt fogja mondani, hogy én
már öreg vagyok, pedig én örökké kisfiúakarok
maradni és jól mulatni.
— De Péter.
— Nem,

45. SZÁM. 1912. 59. ÉVFOLYAM.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

910

45. SZÁM. 1912. .59. frm>LYA«.

HAJÓZHATÓ CSATORNA TERVE.
BUDAPEST KÖRÜL.

Elől ülnek Zell Katalin, Seüivi Auguszta, Vay-Ibrányi Alice főnökasszony, Molnár Bóza és Petz Mária;
mögöttük állnak Bors Paula, Gáspár Bóza, Junger Erzsébet és Kneif Júlia.
A MAGTAR VÖRÖSKERESZT-EGYLET ÁLTAL SZÓFIÁBA KÜLDÖTT ÁPOLÓK.
Erre hát a többieknek is meg kellett mon¬
dani :
- Péter nem jön.
Péter nem jön! Ijedten néztek rá, botjaikkal
a hátukon, mindegyik boton batyu. Első gon¬
dolatuk az volt, hogy ha Péter nern megy, ak¬
kor alighanem megváltoztatja szándékát és
őket sem ereszti.
Péter azonban sokkal büszkébb volt, semhogy
ezt tegye.
- Ha megtaláljátok anyáitokat
mondta
sötéten -.- remélem, szeretni fogjátok őket.
Szavainak czinikussága kényelmetlen benyo¬
mást tett s a legtöbben kezdtek habozni. Az
arczuk azt mutatta, hogy elvégre is hátha
szamárság, hogy el akarnak menni.
- Már most - - kiáltotta Péter - - semmi
hűhó, semmi pityergés. Isten veled, Yendi.
Barátságosan kinyújtotta a kézét, mintha
most már igazán mennie kellene, mert neki
valami fontos tennivalója van.
Vendi kénytelen volt megfogni a kezét, mert
ő semmi jelét sem adta annak, hogy jobb sze¬
retne egy gyűszűt.
- Nem fogsz elfelejteni fehérneműt váltani,
Péter? - - kérdezte Vendi, Péteren felejtve a
szemét. Vendi mindig nagy súlyt fektetett Péter
fehérneműire.
- Nem.
- És be fogod venni az orvosságodat?
- Igen.
Nem tudtak mit mondani többet. Kényelmet¬
lenül hallgattak. Péter azonban nem az a le¬
gény volt, a ki mások szemeláttára ellágyul.
- Kész vagy, Tinker Bell? — kérdezte.
- Igen, igen.
- Nohát, akkor indulj.
link kirepült a legközelebbi fán, de senki
sem ment utána, mert ebben a pillanatban haj¬
tották végre a kalózok rettentő támadásukat a
rézbőrüek ellen. A levegő megtelt sikoltással
és fegyvercsörgéssel. Odalenn halálos csend
volt. A szájak kinyíltak és nyitva maradtak.
Vendi térdre hullott s a karját kitárta Péter
felé. Minden kar ő feléje tárult, némán könyö¬
rögtek, hogy ne hagyja el őket. Péter meg¬
ragadta kardját és harczvágy lobogott sze¬
mében.

törvényeinek értelmében mindig a rézbőrüek
támadnak és pedig fajuknak ravaszságával min¬
dig közvetlenül hajnal előtt, a mikor tudják,
hogy a fehérek bátorsága a legteljesebb apály¬
ban van. A fehérek valami kezdetleges kerítést
csinálnak a dombos tájék valamelyik magas¬
latán, mely alatt folyó folyik, mert a víztől
messzire lenni romlásuk volna. Itt várják meg
a támadást; a tapasztalatlanok revolverüket a
kezükben szorongatva, a tapasztaltak ellenben
nyugodtan aludva hajnal előttig. A hosszú
'sötét éjszakán át a vademberek kémei mint a
kígyók kúsznak a fű között, meg nem rezzentve
egyetlen levelet sem. A bokrok olyan zajtalanul
zárulnak be mögöttük, mint a homok, a melybe
vakondok merült alá. Egyetlen hang nem liallaiszik, kivéve mikor pompásan utánozzák a
mormota füttyét. A füttyre más vitézek felel¬
nek s néhányan még jobban is csinálják, mint
a mormoták, a kik nem valami különösen ér¬
tenek hozzá, így haladnak a hűvös órák s a
hosszas feszültség borzasztóan próbára teszi a
sápadtképüeket, a kik először próbálnak ilyet;
az edzett idegzetnek azonban ezek a kísérteties
kiáltások és a még kisértetiesebb csönd csak arra
valók, hogy észrevegye rajtuk, hogy halad az
éjszaka.
(Folytatása következik.)

A főváros fejlődése szinte kényszerítő szük¬
séggé teszi, hogy hajózó körcsatornával vegyük
körül. A Budapest közepét keresztül szelő
Duna ugyanis már távol esik a messze szét¬
terülő város egyes részeitől s a vizén szállí¬
tott áruk csak költséges átrakodással s még
költségesebb fuvarozással juthatnak a Dunától
a külső részekig.
Ennek a körcsatornának a gondolata egyéb¬
ként már régen kisért. Már a kiegyezéskor
Budapestnek világvárossá fejlesztése czéljából
Reiter Ferencz tervet dolgozott ki e körcsa¬
tornára. Előtte lebegett Paris, Berlin és Bécs
példája, hol a viziforgalmat hajózó csatornák
viszik be a város belsejébe. A mellett azt
is czélozta, hogy a Eákos-mező fölkavart ho¬
mokját ne hozhassák be a szelek a fővárosba.
Reiter a mai Nagykörút mentén vezette volna
B csatornát, mely tehát aránylag kis területet
fogott volna körül. Épen ezért a tervet elve¬
tették s engedték, hogy a főváros a Duna
forgalmi körén kivül terjeszkedjék, mikor is a
megvalósítandó csatorna sokkal nagyobb be¬
épített területet foglal be s valóban hasznos
szolgálatot fog teljesíteni.
Reiter óta számos terv merült föl ebben a
dologban. Újabban Kvassay Jenő hozott nyil¬
vánosságra egy tervet, mely komolyságánál
és nagy jelentőségénél fogva megérdemli, hogy
a ((Vasárnapi Ujság» olvasóival röviden meg¬
ismertessük.
Miként a mellékelt rajzból látható, a kör¬
csatorna a Margitsziget fölött, körülbelül az
ó-budai hajógyárral szemben indulna ki a
Dunából s a -Eákos-patak mentén haladva
fölfelé a vízválasztóig ; a szentlőrinczi határ¬
ban visszafordul nyugatnak, majd a kőbányaczeglédi vasúttal párhuzamosan haladva eléri
a főváros határát s itt az 50 öl széles erdő¬
övben az erzsébetfalvi határ mentén a sorok¬
sári Dunaágba szakadna.
Az egész csatorna hossza a Eákos-patak
völgyében a vízválasztóig 17'5 km. a vízvá¬
lasztótól a soroksári Dunaágig 11 km. vagyis
összesen i28'5 km. Emelkedése a soroksári
Dunától a vízválasztóig 34 m., mélyet a Eá¬
kos-patak völgyében négy, ,a soroksári Duna¬
ágtól Kőbányáig öt, vagyis összesen kilencz
hajózó-csege győzne le. A csatorna részére a
Duna szolgáltatná a vizet, melyet vagy a
Eákos-patak torkolatánál, vagy a soroksári
Dunaágnál fölállított szivattyúk emelnének a
csatornába.
A megépítés költségei, a kisajátítandó terü¬
letek értékét nem számítva, 30 millió koro¬
nára emelkednének, melyből 13 millió korona
esik a Eákos-patak völgyében haladó ágra,
17 millió pedig a visszatérő ágra.

XII. A gyermekeket elviszik.
A kalózok támadása teljes meglepetés volt,
bizonyítéka annak, hogy a lelkiismeretlen Hók
szabálytalanul vezette, mert a rézbőrüeket sza¬
bályszerűen meglepni fehér ember nem képes.
A vadomberi iiarczmótl összes megiratlan
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Érdekes, hogy Kvassay ennek a csatorná¬
nak költségét a mellette fekvő területek érték¬
emelkedéséből akarja fedezni. Ugyanis a csa¬
torna mentén gyári és ipartelepek létesülné¬
nek s a forgalom jelentős mértékben emel¬
kednék úgy, hogy a telkek értéke e miatt
tetemesen megnövekednék. Az értékemelkedésre
példa a németországi Telto-w-csatorna, mely¬
nek mindkét partján az 500—500 m. széles,
vagyis összesen egy km. széles földszalag értéke
a csatorna megépítése előtt mintegy 100 millió
márka volt; a megépítés után pedig 500 mil¬
lió márkára emelkedett, míg maga a csatorna
csak 50 millió márkába került. Kvassay még
más példákat is hoz föl annak igazolására,
hogy a környező telkek értéknövekedéséből a
Csatorna megépítésének költsége többszörösen
kikerülne. Ha tehát a törvényhozás fölhatal¬
mazná a csatorna építőjét, mondjuk a fővá¬
rost, hogy egy km. szélességben a csatorna¬
menti telkeket kisajátíthassa s a csatorna meg¬
építése után ismét eladhassa: nemcsak hogy
az építés költségét kapná ki, hanem még tete¬
mes nyeresége is maradna.
De nem tekintve a fővárosnak ezt a közve¬
tetten üzleti hasznát, szinte kiszámíthatatlan
az a közvetett közgazdasági haszon, melyet a
csatorna okozna. Az élelmiszerek olcsó szál¬
lítása megkönnyítené az emberek megélheté¬
sét, a nyers anyagok olcsó szállítása föllen¬
dítené az ipart s a közeli községeknek e csa¬
torna segítségével való kapcsolata a főváros¬
hoz, egyszerre megvalósítaná a Nagybudapest
gondolatát.

TERVE ..

BUDAPEST KORUL

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Széchenyi ismeretlen műve. Az Akadémia leg¬
újabb kiadványával nem mindennapi meglepetést
szerez valamennyiünknek: gróf Széchenyi István¬
nak egy eddig kiadatlan, sőt mondhatni ismeret¬
len művét, a Garat czímű terjedelmes politikai
röpiratot bocsátja az olvasóközönség elé s ezzel
igen jelentékeny új adalékkal járul Széchenyi gon¬
dolkodásának ismeretéhez. A Garat 1842-ben ké¬
szült s egyenes folytatása annak a ma már his¬
tóriaivá vált politikai vitának, melyet Széchenyi a
Kelet Népe czímű, Kossuthnak a Pesti Hirlap-bsaa
kifejtett publiczisztikai működését támadó röpira¬
tával támasztott. Kossuthnak lapjában és még
inkább a pestmegyei megyegyűléseken kifejtett
politikája folyton izgatta Széchenyit, a ki már
akkor erősen zaklatott lelkiállapotban volt, érezte,
hogy az általa keltett reform-mozgalom vezetése
kezd kisíklani a kezéből, vele, a mind higgadtabb
utakra térővel szemben mind radikálisabb lett s
olyan irányba tereli a közvéleményt, a melyben ő
egy eljövendő forradalom veszedelmének árnyékát
látta. Ezért a Kelet Népe után is szükségesnek
látta a maga álláspontját újból kifejteni, Kossuth
és társai izgatásával szembeállítani a maga tekin¬
télyét. A czélból irta a Garat-oi 1842 tavaszán.
A munka erős támadó irat Kossuth és társai ellen,
de a konzervativekkel szemben is élesen kör¬
vonalazza a maga álláspontját. Mély hazafias ag¬
godalom és a kötelességteljesítés öntudata teszi
hangját és okfejtését helylyel-közzel még ma is
érezhetően izgatottá s a belső, érzelmi igazság
erejét adja neki még olyan dolgokban is, a me¬
lyekre az azóta lefolyt történeti események ráczáfoltak. Mikor azonban munkája elkészült, miért,
miért nem, meggondolta magát és nem adta ki a
kéziratot, úgylátszik, nem is sokat törődött vele
többet Egy részét 1858-ban odaajándékozta Török
Jánosnak kiadás végett, a ki Széchenyi más kéz¬
irataival együtt ki is adta, a nélkül, hogy sejtette
volna, mit ad ki. A kézirat többi része hagyaté¬
kában maradt s most kutatta ki és állította össze
újra Viszota Gyula, Széchenyi munkáinak leg¬
gondosabb kutatója. Nagy fáradtsággal sikerült
csaknem az egész művet megmentenie, kisebb
hézagok kivételével, úgy hogy mondhatni teljes
fogalmat nyerhetünk arról, hogy mit akart a
Garat-tál Széchenyi. Viszota Gyula Széchenyi
jegyzetei és naplói alapján rendkívül lelkiismere¬
tes jegyzeteket is csatolt a könyvhöz s külön füg¬
gelékben megvilágítja a Garat előzményeit s az
egész Kossuthtal szemben támasztott vitát. A könyv
megjelenése nagy nyeresége irodalmunknak, mert
Széchenyi minden gondolata ereklye s a Garat
nemcsak teljesebbé teszi egész gondolkodásmód¬
jának képét, hanem méltón illeszkedik többi mun¬
kái mellé.
Ádámok és Évák. Könnyű kitalálni Álba Nevis
új novellás kötetének már a czíméből is, hogy a
novelláknak mi a kizárólagos tárgya. Férfiak és
nők — első sorban'persze nők — szerelmi vergődé¬
sei és harczai, a melyekben mindig kiderül mind¬
két félnek tökéletesen tehetetlen volta. A novellák

HALOTTAK NAPJÁN KOSZORÚT DOBNAK A DUNÁBA, A VIZBEFULTAK EMLÉKEZLKÉRE.

HAJÓZHATÓ CSATORNA

tudósítások egy olyan háború egyes ütközeteiről,
a melyben mind a két fél vesztes marad. A kik
az irónő eddigi munkáit figyelemmel kisérték, azok
új könyvében sem fognak meglepőt, újat találni, —
csak a váz más, a mesék és helyzetek, az alakok
mindig ugyanazok és ugyanaz a levegő is, az érzékies szentimentálizmus, az a puha, meleg, gőzös
levegő, csak most már kissé fáradt-gőznek érezzük,
talán azért, mert már régebbről ismerjük. Az újabb
időkben mindenütt Európában egy különös neme
fejlődött ki az irodalomnak, a melyet csaknem
kizárólag nők művelnek s a mely mintha a harmincz-negyven év előtti fajta guvernánt-literaturát
akarná pótolni: a szórakoztatás a főczélja s erre
szereti felhasználni az érzékiességgel való kaczérkodást, velejében azonban ép olyan szentimentális
s ép úgy a kevésbbé fejlett ízlésű olvasók szája
izének készült, mint a hajdan hires német Marlittirodalom bármely műve. Álba Nevis nem siker
nélkül műveli ezt a formát, körülbelül az első is
volt benne nálunk, a többiek hárman-négyen utána
jöttek. Közben megszerezte' a rutint is, a melyet
a legtöbbször csakis a közönség előtt forogva lehet
megszerezni, úgy hogy munkája a maga nemében,
azok számára, a kik az efféle könnyű fajsúlyú
olvasmánynyal szeretnek szórakozni, teljesen meg
is felel.
A gyermek és a játék. Nógrády László ily
czímű munkája a gyermek leikével és életével
foglalkozó tanulmányok egyik legfontosabb és leg¬
érdekesebb területét dolgozza fel. Munkája két
részre oszlik, az egyik a játék pszihológiájával,
a másik pedagógiájával foglalkozik. A pszihológiai részben foglalkozik a játékra vonatkozó mai
filozófiai elméletekkel: az esztétikai játék-elmé¬
lettel, a biológiai elmélettel, azután saját felfogá¬
sát fejti ki a játéknak a gyermek fejlődésében
való szerepével, a játék tényezőivel és kritikájával.
A pedagógiai részben mindenekelőtt a játéknak a
nevelésben való értékéről szól, azután a játéknak
a nevelés különböző oldalaiban való szerepéről,
a meséről, a báburól stb. Fejtegetéseiben a játékra
vonatkozó gazdag külföldi irodalom javarészére tá¬
maszkodik, s felhasználja azt a gazdag anyagot is,
melyet a Gyermektanulmányi Társaság szerzett
össze 1911-ben kibocsátott kérdőivei s az ezekre
érkezett közel hatezer válasz révén. A könyv jó
szolgálatot tesz a magyar gyermektanulmányi iro¬
dalomnak, elsőül fejt ki egy olyan témát, a mely
a gyermekkel való foglalkozás központi problémái
közé tartozik.
A «Jő Pajtás*, Sebők Zsigmond és Benedek Elek
képes gyermeklapja november 10-ik számába Rudnyánszky Gyula és Benedek bácsi irtak verset,
Szabóné Nogáll Janka elbeszélést, Sebők Zsigmond
folytatja Dörmögö Dömötör Királyhágón túli uta¬
zását. Zöldi Márton mesét mond, Gyula bácsi

természetrajzi érdekességeket beszél el a lövész¬
halról, Garay Ákos szép képet rajzolt, egy czikk
képekkel ismerteti a czirkveniczai iskola-szanató¬
riumot, Zsiga bácsi elmondja egy kedves mókáját,
Szemere György folytatja regényét. A rejtvények,
szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag
tartalmát. A' *Jó Pajtást-i a Franklin-Társulat
adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona
50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 ko¬
rona, egyes szám ára 20 fillér. Mutatványszámot
kívánatra küld a kiadóhivatal (TV. kér. Egyetemutcza 4.)
Űj könyvek.
Garat Irta 1842-ben gróf Széchenyi István.
Sajtó alá rendezte és a mű történetét megírta
Viszonla Gyula. Budapest, M. T. Akadémia; ára
2 korona.
Ádámok és Éviik. Elbeszélések, irta Álba Nevis
Budapest, Légrády testvérek.
A gyermek és a játék. Irta Nógrády László.
Budapest, kiadja a Magyar Gyermektanulmányi
Társaság ; ára 5 korona.

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban: ÁDÁMKOVICH
agyagospataki görög katolikus lelkész, szent¬
széki tanácsos 77 éves korában Agyagospatak köz¬
ségben. — GALL JÓZSEF főrendiházi tag, 76 éves
korában Budapesten. - - KÁLOSI JÓZSEF ügyvéd,
nyűg. királyi törvényszéki biró, volt országgyűlési
képviselő, stb. 66 éves korában Budapesten. VÜK GYULA volt nagykereskedő 61 éves korában
Budapesten. — VINGLMANN ANTAL 54 éves korá¬
ban Budapesten. — SUSICZKY HEBMANN a Magyar
Országos Középponti Takarékpénztár tisztviselője
52 éves korában Budapesten. — FETTICH LÁSZLÓ
posta és távíró segédtiszt, 40 esztendős korában
Szombathelyen. - - TÓTH ELEMÉR zeneiskola-tulaj¬
donos 40 éves korában Budapesten. - • BALLÁ
MIKLÓS, az irodalomnak és sajtónak egyik érde¬
mes munkása, 37 éves korában Budapesten. Szűcs MIKLÓS gimnáziumi tanuló, Szűcs Gerő 15
éves fia Budapesten.
Özv. turchányi és theresztyénfalvi TURCHÁNYI
GYULÁNK, szül. egregi Horváth Anna 72 éves ko¬
rában Kecskeméten. - - LEOPOLD FBANCZIBKA, Leopold Gyula hirdető iroda tulajdonos felesége, Bu¬
dapesten. - SCHOLTZ EDÉNÉ, néhai dr. Scholtz
Ede lovag özvegye, szül. Vass Júlia Munkácson. —
BOBNEB KÁLMÁNNÉ szül. Egervári Adél 24 éves
korában Budapesten. — Eöttevényi dr. NAGY OLIVÉR
királyi jogtanár és felesége nemeskvassói Kvassay
Annié leánya Klárika 8 esztendős korában Kas¬
sán. — GBOSZECZK ANNUSKA, Groszeczk Károly és
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Minden zongorazót érdekelni fogja, hogy
zeneművek már a megjelenés napján kölcsönözhetők
az Országos Hangjegy Kölcsönző intézetnél (Rózsa¬
völgyi és Társa-féle) Budapest, IV., Sütő-ntcza 6., fél¬
emelet. Tengerész Kató, Éva, Limonádé ezredes stb.
újdonságok már is közkézen forognak. Tájékoztatót
ügy Budapestre mint vidékre ingyen.

hadhdza). — A tLcibicti Gazdasági Kaszinó* (Leibice). —
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irsa). — iCaengeri
Cattinói (Cienger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz
Rezső (Temesrékdt). — Budai Sakkotó Tártaság (BndapettJ. —
Patkó Imié (Talpat).

*Hol szeretnek legjobban házasodni? A sta¬
Szerkesztői üzenetek.
tisztika szerint a házasodási kedv Európában né¬
hány év óta erősen hanyatlik. Magyarországon
E. Gy. Budapest Ha az illető iró dolgai nein tet¬
1907-ben 1000 lakosra 9-8 házasságkötés esett,
szenek önnek, az első sorban önre nézve baj, mert
SAKKJÁTÉK.
1910-ben már csak 8-4. Hasonlóképen csökkent a
mindig jobb, ha az ember valamit élvezni tud, mint
házasságok száma Európa többi országaiban is,
2822. számú feladvány Zőnig A.-tól.
ha megütődik rajta. Ebben az esetben az irodalmi
kivéve Spanyolországot és Norvégiát Miután a
emberek és a nagyközönség közvéleménye önnel szem¬
SÖTÉT.
ben az írónak ad igazat.
házasságkötések csökkenése állandó, bizonyos, hogy
nem egy véletlen jelenséggel állunk szemben, ha¬
Tavaszhoz. Olyan kicsi. Ha a maga mulatságára
ir ilyen verseket, akkor jól teszi, de arra már nem
nem inkább azzal az épen nem örvendetes tény¬
számíthat, hogy újságban kinyomaasák.
nyel, hogy a férfiak egyre jobban húzódoznak a
házasságtól. Már az amerikai államokban az el¬
Soha nem ismert A távozónak. Száz meg száz
hölgy tud kedvesen és szépen zongorázni s bizalmas,
lenkezőt mutatja a statisztika. Az Unióban 1905szűkkörü társaságnak sok élvezetet is szerez vele, de
ben 1000 közül 9-7 pár ment az anyakönyvvezető
ha nagy hangversenyteremben lépne fel, ezernyi kö¬
elé, 1907-ben 10'4, 1910-ben pedig 10-7. Hason¬
zönség előtt, nem volna semmi hatása. Ezt értettük a
lóan kedvező az arány Délamerika államaiban és
minap kedves és könnyű női munka alatt s ezt a
Ausztráliában is. Japánban 1906-ban 1000 közül
nézetünket az újabban küldött versek sem változtatták
7-3, 1909-ben 8-8 pár lett egymás élettársa. Mind
meg.
ebből látszik, hogy Európa - - csakugyan vénül,
A találka. Egy-két néprajzi vonás ha van érdekes
vagy legalább vénülni kezd.
benne, egyébként igen kezdetleges próbálkozás.
~ Az a hatás, a melyet a Créme Simon
Verseim. Nem is volt igazi gimnazista, a ki ilyen
b
e
d
e
f
g
h
•
* gyakorol a széltől kifújt kezek és kiverset nem faragott.
vrtioos.
caerepesedett ajkak repedéseire, ránczaira stb. a csodával határos; néhány
Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.
óra alatt ezek a nem jelen¬
KÉPTALÁNY.
tékeny, de bántó kellemetlen¬
ségek mintegy varázsütésre
A 2818. számú feladvány megfejtése Ferber E.-tol.
eltűnnek. A napsütés követ¬
Világos.
Sütu f.
Világos, a. Sötét.
kezményei, a vörösség, a pat¬ 1. H e l - g 2 . _ Fh7xg6
1. . .
Va2xi?2
tanások azonnal megszűnnek 2. e6-e7 f matt
2. e6—e7 f matt
a Créme Simon használata
_ . . . .._ Va2xa5
által, a mely ép oly hasznos a gyermekek bőrének 2.1. Vh6xh5
f matt
ápolásánál is. A Créme Simon meglepően, biztosan
A 2819. számú feladvány megfejtése Oimbnrel L.-töl.
hat a borotválkozás után a bőrön érzett égés ellen is.
Világos.
Sutét.
Népies hímzések. Szemet s lelket egyaránt
Világos, a. Sötét
gyönyörködtető mesés ízlés jellemzi az Országos Magyar 1. Hi3-e5 . . . f6xeB
1. - . - - _ Kf4xe5
Háziipari Szövetség által készített magyar motivumu 2. B h l - h 4 f stb.
2. Vd3—e3 t stb.
csipke-, szőnyeg- és agyag-árúk minden egyes darab¬ 1.
...
c6—c5
ját. A szövetség valóban dicséretes munkát fejt ki a 2. Vd3—d2 f stb.
magyar háziipar fejlesztése körül, melynek a kül¬
Helyeién fejtettek meg: Merényi Lajos — Geist
földön is már kitűnő hírneve van. Ajánljak olvasó¬
nőinknek a vert-horgolt és tü-csipkék remekeit az József ég Stark Vilmos. — A •Budapati Sakk-kört. —
A
•Budapeiti III. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. —
Országos Magyar Háziipari Szövetség, Budapest, Wysobogrod
A «Vasárnapi Ujság» 41-ik számában megjelent
PáL — Beér Mór. — Gottléb István (Budapeet).
IV., Kígyó-tér 1. SE alatti helyiségeiben mielőbb Németh
Péter (Cionffor). — Kintzig Sóbert (Fokért). megtekinteni, ahol szőnyegek és agyagárukban is Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót- képtalány megfejtése : A művészet örök ifjúságot
ad a szívnek és a léleknek.
óriási raktár van felhalmozva.
vár). — Szabó János (ISakony-Szentlászló). — A 'Oyöri
Sakk-kürt. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). —
Legjobb halcsontnélküli fűzők, haskötők, mell¬ A
tZborói T Ársaskór t. — A tKalociai Katholiktu Kön. —
Felelős szerkesztő : iioitsy Pál.
tartók mérték szerint a legjutányosabb árban meg¬ Veöreös
Miklós (Zircz). — Itj. Hubay Bertalan (Bodtátrendelhetők Dr. Miszné füzőterm<$ben, Budapest, IV., ujlak).
— A iDuruiföldvári EgyenWiégi kört (Dimaföldvár). Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Várme^ye-u. 11.
Váczi-ntoza 7. sz. I. emelet. Telelőn 142—45.
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (HajduKiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utoza 4.
újdonság nagy válasz¬
tékban méterenként
1.15 koronától feljebb
bér- és vúnimentve
a megrendelőhöz szál¬
iá mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint
lítva. Gazdag mintagyüjteményt postafordultával küld
mintát t mi ujdonMgilnkböl
féket*
*JKér|en«k
vám-mentesen
házhoz!
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására

Báli-selyem

A Magyar Királyi Államvasutak téli menetrendje.
Déleiölt

Délután

Délután

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

A vonatok érkezése Budapest keleti p.-u.-ra.

Érvényes 1912 október hó l -tői.

Érvényes 1912 október hó 1-től.
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1110
310
302
22
g
1502
1512
1002
602
906
402
1302
312
908
608
406
508
1906
306
1706
2
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512 Szv.
522 9

2 5 Gyv
6 3 0 SZT.
g40
6 4 5 Gyv.
6 5 5 SZY.
6

700 GV7.
P
710
720
725
730 Szv.
745
»
750
8io p
705

«

g20

w

8 25
8 35

855
920
930
935

1508')
918 10°°
520 1 0 0 5
24 1155

hová

cl

y

11

Gyv.
Szv.
Gyv.
Szv.
P
*

Balatonfüred, Tapolrx.a
Hatvan
Ruttka, Berlin
Bicske
Wien, Graz, Sopron
Kassa, Csorba
Kassa, Csorba
(Fiume, Torino, Róma,
(Pécs, Vinkovcze
Arad, Brassó
Belgrád, Sofia, Sarajevo
ÍStryj, Lcmberg,
\Maramarossziget
Fehring, Graz, Triest
Gödöllő
ÍBelgrad, Sofia,
\Vinkovcze
Arad, Brassó
Munkács, Lawoczne
Kolozsvár, Brassó
Tapolcza, Eszék, Bród
Ruttka, Berlin
ÍMáramarossziget,
\Stanislau
Wien, Sopron
Torbágy
Kassa, Poprád-Felka
Kunszentmiklós-Tass
Nagykáta
Bicske

|s

e £ ao S2
hová
C-o •o a. o v
Í2
»c
Ü12
SZT. Árud, Tövis, Msziget
1IKJ8 [2 20 9
Fiume. Róma, Eszék
314 1230 9
Hatvan
10 1230 »
Szombathely, Wien
•
914 12 45
Újvidék, Sarajevo
15IU 1 2 0 Gyv. Knssa, Poprátí-Felka
316 1 3O Szv. Gödöllő
1304 1 4 0 Gyv. Fehring, Graz
604 200
Arad, Bukarest
»
205
4
Wien, Paris
(Sátoraljaújhely,
1*
404
[Lcmberg, Kassa
916 '215 Szv. Kiskőrös
304 2 20 Gyv. Ruttka, Berlin
318 2 2 5 Szv. Hatvan
320 230
Péczel
26 230
Bicske
2
4
0
512
n Szolnok
1202 2 4 5 Gyv. Szabadka, Sarajevo
1902 2 5 5 •
Tapolcza, Eszék
904 320
Beígrád.Konslantinápolj
512/11*) 325 Szv. Nagykáta
H
1016
Paks
18 330
Komárom
9
322 425
Gödöllő
606 500 Gyv. Arad, Bukarest
Szv. Miskolcz
410
K15 P W (Győr, Sopron,
u
uyv. l Szómba tliely, Wien
324 520 Szv. Gödöllő
514=) 540
Nagykáta, Szolnok
9
308
Ruttka, Berlin
920 622 V
Kunszentmiklós-Tass
1004 612 Gyv. ÍZágráb, Fiume,
(Kóma, Napoli
510 612 Szv. Kolozsvár, Brassó
326 622
Péczel
328 612 „ Hatvan
920a 612 „ Kunszentmiklós-Tass
28 722 B
Bicske
516 7Í2 t>
Szolnok
16 720
Győr, Triest
332 735
Hatvan
1006' 740 Gyv. Zágráb, Fiume
1708 712 Szv. Msziget, Stanislau
1514 822
Kassa. Csorba
910 822
Belgrád
Pécs, Bród
19"8 822 •
Gödöllő
334 812
518" 922 » Szolnok
1306 9 Í 2 • Győr, Graz
610 922 »
Arad, Brassó
1506 1022 Gyv. Kassa, Csorba
336 1022 Szv. Péczel
912
Bród, Belgrád, Sofia
1010 1022 •
Fiume, Tapolcza
41)8
Kassa, Csorba
Szombathely, Wien
12 10Ü
338 1112 Vv. Ruttka, Poprád-Felk.i
614 112S Szv. Arad, Debreczen
422 1122 Vv Kassa

'!-""

W

A vonatok i n d u l á s a
Budapest-Józsefvárosról.
Délután.
330 1 722 Szv.

Gödöllő

épies hímzések

nincs jobb szappan, mint a világhírű oSteckenpferdt
liliomtej-szappan. Védjegye <8teckenpferdi, készíti
Bergmaon & Co. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle iManerai
liliomtej-krém fehér és finom női kezek megóvá¬
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható.

fthér, T»KV színeiben : Taífetat, Chgngeanto,
Ftoonnéi, Crtp* d* Chlnt, Duchuu, Ecotult
Eollmn*, MoMUtlInt uo-cm. uél«i, m<tt»ri« i
K. l.io-tól k»dT*. Binony. <i PIU. ruhkknak
é« bltuoknak ttb.. T&lunlnt kluuk 4, ruhák
ralódi ívtjui himién.l bmtlit, -KT»PÍU
-TJUion, él iBly.oib.o.
Hl oi»kii ksjeik.d.tt uclld ••lv«o»0.

510

*) F i ú m é r ó l Adony-Pusztaszabolcslg csak
márczius 1-től közlekedik.
») Deczember 15-töl bezárólag j a n u á r 31-ig
közlekedik.
"] Csak vasár- é s ü n n e p n a p o k o n közle¬
kedik.
«) Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak
vasár- és ü n n e p n a p előtti k ö z n a p o k o n
közlekedik.
5
) Csak hétfőn, d e h a hétfőre ü n n e p esik,
a r e á következő k ö z n a p o n közlekedik.

nk, hönetlműl m*gán>«vtkn«k, poiukoiti*.
lesen a Ilkáiba. - (Dupla l«Télbélyeg)

440 Szv.
522
552

.

C P U I I I T C C Á f n O T Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat,
O U n U L I LÓ A b U O l
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

ALAPÍTVA

1865.

HECKENAST
=GUSZTÁVÉ

Országos Magyar Háziipari Szövetség
Budapest, IV. kér., Kigyó tér 1. szám.

Lohr Mária (Kronfuszj
8yár é, Hbtot :
Telefcn:J(izsef2 37

.
f ö v i r o . el.6 é. legrégibb
•**• osipketi 8 «titó,vegytU«titó
é» kelmefestő gyári intéiete.

Ridikül,n„,,, bőráru
eyári
árban

cs
- é s k l r - u d v - s z állitó, bőráru
gyártónál. Bpest, Bákóoxl-nt 11

Fiókok ; U.., Pő-ntcza 27. IV.. Eskfi-ut 6. IV., Keoskemétlntoia 14. V., Harminczad-ti. 4. VI., T«réi-k5mt
38. VI., Andráaay-nt 16. Vm., Jóiaef-kömt

"DARWIN"

IBACH-ZON60BÍK
egyedüli képviselete.

Szerkeszti: Dr. Fülöp Zsigmond.
Előfizetési ara egész évre 10 K, Kérjen mutatványszámot,
Budapest, VI., Andrássy-út 60. sz.

IBACH-zongorát Játszanak és ajánlanak :

Backhaos, Dohnányi, Pnénol, Alice Ripper, Saner, Stefamay stb.

Kocsié Pu csa p n o k
Budapest, IX., Kőztelek-utcza 4.

M-

. vérszegények
Étvágygerjesztő, ideflvérjavttö szer.
7000-nél több orvosi vélemény.

E

Dr. GÁSPÁRT & Comp. GÉPGYÁRA

Trieste-Barcola.
-vegekben K^SL

*****»*•

& monarchia legnagyobb kocsIraltára. Árjegyzői ingyen.

M A R K R A N S T A D T Lelpzig mellett
A
Kérjük gyárunkat meglátogatni.
A
* 228. számú brosúra ingyen.

B07/II",

1009
4115
9
1511
27
331
1907
6U3
29'
303
1001
915
403
SKB
1303
333
515
1503

Gödöllő
Bukarest, Arad
•J5O Gyv. Berlin. Rutlka
9
foo
Konstanti na poly
9
105
l>?ml>erg, Kassa
1 2 0 Szv. Wien, Sopron
1 2 5 Gyv. Bukarest, Arad
130
Ixmdon, Paris, Wien
9
140
Sarajevo.Bród, Szabadka
9
155
Eszék, Pécs
9
210
Graz, Fehring
S7.V. Hitvan
230 Gyv. Poprád-Felka, Kassa
24O Szv. Kunszentmiklós-Tass
300 P• Torbágy
ka ta
310 W Nagy
420 m Péczel
Gödöllő
»
(i—
Brassó, Debreczen
622 •
Győr
6 £2 Gyv. Poprád-Felka, Kassa
622 » Wien, Graz
722 Szv. Stausilnu. Msziget
720 9
Sofia, Jiclgrád/Bród
725 m Bukarest, Arad
735 Vv. Szerencs
712 Szv. Berlin, Ruttka
722 *
Bicske
Tapolcza, Balatonfüred
822 •
»
8iS • Nagykáta .
O*B
Fiume, Bród
Lawoczne, Mszlget
8^2
Wien, Graz
'
Csorba,
Kassa
83 9
922
Bicske
9
912
Péczel
Vinkoycze, Pécs
9Í2 9
Gw. Brassó, Arad
?if Szv. Triesl, Torbágy
9Ü Gyv. Berlin, liultka
Róma, Fiume, Pécs
9|| 9
Szv. Kiskőrös
W Gyv. Lemberg, Msziget
Soíia, Belgrád
1022
Graz, Triest
1012
1022 Szv. Gödöllő
1012 M Segesvár, Kolozsvár
1022 Gyv Csorba, Kassa

525

Hajhullást,

zsíros és sötét hajat.

e kellemetlen jelenségeket legbiztosabban megszün¬
tethetjük, ha rendszere¬
sen, legalább is hetenkint l—2-szer megmos¬
suk a halat és feibőrt

fekete fej

leüete fej iegyü
hátrány-sampunnal.

Az összes

betegápolási
raktára.
Haskötök, sérvkötők művég¬
tagok giircsérharisnyák, víllanygépek és egyéb egészségügyi cikkek 15410

Fischer Péter és Társa R.-T.
Budapest, Kossuth Lajos-utca 6.
Telefon 958.
Alapittatott 1855. .•. Most megjelent képes árjegyzé¬
künket kívánatra ingyen és bérmentve küldjük.

oementfalazótégla-gyártó gépek, cementfedő¬
cserép-gyártó gépek, betonú rtömb-gyártó
gépek. — Formák csatornázási-, vízveze¬
ték- és alagorövek, betoncölöpök, lépceíjfo_kok, határkövek stb. gyártására. — Kő¬
zúzók, h e n g e r m ű v e k , b e t o n k e v e r ő k
padlólapsajtólók.

Lina bora vassal
J.Váiárolluitó
SerraTallo,
•

^i
AZ ÖSSZES GÉPEK ÉS FORMÁK
'ÁRUK ELŐÁLLÍTÁSÁRA
1

903
401
7
601
1
1201
1901
1301
325
1501
919
23a
519
327
329
507
15
15071)
3
1705
907
607
421
305
25
1109

•)iu SZT.
•230 9

és fölváltva

Telefon.

czimü kéthetenkint megjelenő új
folyóirat.

31)1

honnan

ibolya*
sampunnal

ZOHGOBATEBMEI
Bpest, csakis Gizella-tér 2.
A természettudományok
minden ágának haladá¬
sáról népszerűén, cse¬
vegő módon tájékoztat a

Ml

O ö.

Nagykáta
Szolnok
Gödöllő
Kunszentmiklós-Tass

l Schweizer és Társa, Luzern U 24(Svajcz)

blúzokon, gyermekruhá¬
kon, térítőkön, vert-, hor¬
golt- és iűcsipkék, szőnye¬
gek, agyagáruk.

323

Sfe

Délelőtt.
517«)
511
311
917

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

8ely«n«8vet-Iuvitel — Kir. udr. uálUtok.

Sí

A vonatok érkezése
Budapest-Józsefvárosra.

kiváló bor- és
lithiumos
gyógyforrás
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban.

II

SS

710
720
725
730
745

555

*) Deczember 15-töl bezárólag január 31-ig
közlekedik.
*)Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬
kedik.
*) Nagykátáról Szolnokig csak szombaton
közlekedik.
•)
Csak márczius 1-töl közlekedik.
5
) Csak szombaton közlekedik.

honnan

11
I I

33!) ;">iü V v. Berlin, l'.mik.i
645 5— T sz. Debreczen, Nagyvárad
309 530 S v. Hatvan
Eszék, Tapolcza
1905 522
609 542
Brassó, Arad
909 522
Són a, Bród, Belgrád
19 525
Torbágy
313 6 o o
Péczer
17 6 0 5
Komárom
1707 6 "
Stnnislau, Mszlget
11 6 2 5
Wien
1505 630 G -v. Poprád-Felka, Kassa
4(17 6 5 0 S v. Lemberg, Stryj, Kassu
Fiume
1007 650
Gödöllő
315 700
1305
Graz, Fehring
509
Brassó, Kolozsvár
917a
Kunszentmiklós-Tass
317
Gödöllő
319 740
Hatvan
Bicske
21
1003 8°° Gyv. Róma, Triest, Fiúm*
911 310 S v . Sarajevo, Belgrád
1513 JJ15
Csorba, Kassa
1015 320
Paks
513 8 3455
Bukarest, Kolozsvár
321 8
Hatvan
13 920
Győr
Berlin, Ruttka
307 1 925
1005 ) 935 Gyv. Fiume, Tapolcza
913 955 Szv. Szabadka
/Bruck-Királyhida,
5 1Q05 Gyv. \Szombathely, Sopron
409
Szv. Miskolcz
Bicske
23 10 45
U
30
Gyv. Arad
605

Svaiczi-Selyem

H E N N E B E R G selyemgyáros Z ü r i c h .
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VASÁRNAPI ÚJSÁG.

45. SZÁM. 1912. 59. ÉVFOLYAM.

neje sEületett Bartha Gizella 6 éves leánya Bu¬
dapesten.

1 vonat
[neme

VASAENAPI ÚJSÁG.

vonat¬
szám

912

valódi

KAUCSUK-CIPŐSAROK
DOBOZA,
MINŐSÉGE:
ARANY

Az ország
legelőnyösebb
ékszer, óra, ezüstnemü
és iparművészeti tárgyak

Sárga János

beszerzési forrása.

Legdivatosabb
Készpénz és angol rendsz.
karperecz órával.
császár és királyi udvari szállitó
részletfizetésre is. f karátos arany
éksierésm é» mfiötvös
90 K.
börszijjaL-. 28 «
IY., KiéyÓ-tér 5. eS Vidékre választékot küld!
16
Ezüst bőrszíjjal
. 14
Kolozsvár, Mátyás király-tér Í3.
Árjegyzék ingyen.
Adél

Nagy választék
bel- és külföldi

papirkárpitokből
Minius Jakab
tapéta raktáraiban

Rákóczi-ut 6.
a Bazár-udvarban.

A lej korpamentes lesz, a baj tömött és fényes,
ritka haj tömöttnek látszik!
Az a siker, a melyet a mindenfitt ismert és kedvelt
fekete lej j e g j ü kátrány-sampon napról-na^ra
f e l é r , abból is megállapítható, hogy egész
sor kétes értékű utánzatot hoztad forga¬
lomba, a mi miatt vásárlásnál különös
gondossággal kell ügyelni a mellékelt védő
légyre. — Fekete tej Iegyü kátránysampon enyhe, teljesen ártalmatlan készitVédjegy ^ " Y . mié a vizsgálatok szerint az után7atok gyakran ártalmas anyagokat tartal¬
maznak és igy a ha-j racionális gondozása helyet
kihullását idézik elő.
Sampun a iekete tej]el eredeti ciomagocskákban 30 fillérért kapható minden gyógyszer
tárban, drogériában, illatszer- és szappaniizletben
és fodrászoknál is. Ahol nincs meg az eredeti pre
paratam, vagy hamisítványt kínálnak helyette,
forduljanak a főraktárhoz:

Faisül Ferenc, Budaoest. il, Moz$ár-oíea 11
a honnan közölni fogiák a legközelebbi elárusító
cimét vagy 2.40 K előzetes beküldése ellenében ber¬
ni' ntesen kőidének 8 csomagocskát. Utánví
való küldésnél 35 fillérrel több.
.
Hans SchwarzKopí, C. «». *• H. ••»«» » • » - •

45. SZÍM. 191?- 5 9 . ÉVFOLYAM.

VASÁKNAPI ÚJSÁG.

914
JÖVENDÖLTESSE MEG ÉLET-

Josef Winkler & Söhne

ORSZÁGOS

TÖRTÉNETÉT EZEN EMBER ÁLTAL!

HRVI HITEL

Bőrönd-táskák és
Bőráru specialisták
Wien, 1/1. Hlmmelpfortg. 7.

HAN6ÍÍ6YKÖUC5ÖNZO !NT£Z<

Csodás tudását, ax emberi életbe látását a távolból
mindazok megcsodálják, a kik írnak neki.
Ezer és ezer ember kérte
már tanácsát az élet minden¬
féle fázisaiban. Megmondja
kiváló képességeit, mcgmiiUlja, hol kináikoíik önnek
eredmény, ki bará'ja. ki ellen¬
sége, élete jó ós ros-z forduló¬
pontjait.
Az ő leírása, az e l 111 Ilit.
jelenlegi és a jüvü esemé¬
nyeiről megfogjak Óul lepni
hasznára lesz Önnek. Mindaz
ami neki ehhez szükséges
egyediil az öu neve (sajátkezű
aláírásában), születési dátum
és nemének megjelölése, l'énz

(Rózsavölgyi és Társa-féle

Bpest, IV., Sütő-u. 6/V., félem.

3 v. 4 K havi előfizetés!
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Minden újdonság azonnal kapható !
Házhoz it szállítjuk! Kölcsönöz >ioékre n.
Tessék tájékoztatót kérni l

Előkelő!

Tartós!

c-^Si\*

Verseuynélküli árak!
Katalógus ing-yeii és bérmentve. Azonnali szállítás.

nem szükséges.Hivatkozzon
egyszerűen lapunkra és kérjen
egy olvasóprébát ingyen.
Stahimann Pál úr, egy lapasztalt német asztrológus, OberNiewsadern-ból mondja :
A horoszkóp, melyet Roxroy tanár úr nekem felállított, teljesen
megfelel az igazságnak Alapos, teljesen sikeralt munka. M i n t á n
m a g a m i s a s z t r o l ó g u s v a g y o k , c s i l l a g á s z a t i számí¬
t á s a i t é s a d a t a i t p o n t o s a n u t á n a v i z s g á l t a m és ait ta¬
láltam, hogy munkája mii.den ré-z etében perfekt, ó maga pedig ezen
'ültömén v bán teljeseit avatott. Roxroy tanár úr egy ipazi emberbarát,
mindé n-inek igénybe kellene venni szolgálatait, mert ezáltal rendkívül
sok előnyt szerezhet magának.*
Blanquet bárónő, egyik legtalentumosabb párisi nő, a következőkel
mondja:
f Köszönetet mondok önnek alapos jövendőmondásáért, mely csak¬
ugyan rendkivöl pontos Én már különböző aszlrologisokhozfordultam,
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.»
-Nagy tiszteletű G. C. tlasskarl ph. dr. lelkész úr, egy Roxroy tanár¬
hoz int»zett levelében a következőket mondja :
•Ön bizonyára a legnagyobb specialista és mester a szakmájában.
Mindenki, aki tanácsot kér öntől, bámulni fog az Ön jóslatainál ki¬
fejtett ember- és tárgyismereteinek pontosságán és tanácsán. A leg¬
szkeptikusabb is, ha egyszer önnel levelezett, újra és újra ki fogja
kérni tanáoát.t
Ha ön exen készséges ajánlatból hasznot akar és olvasásra próba¬
kép egyetmást díjtalanul óhajt, küldje be neki teljes nevét, pontos czimét.
születésének napját, hónapját, evét és helyét (mind olvashatóan írva),
továbbá, hogy ön férfi, asszony-e vagy kisasszony és írja le az alábbi
verset sajátkezűiig:
Az Ön segítő tanácsa
Amint ízt mondjik ezren,
EredménM és szerencsét hoz,
Én is igénybe viszem.
Portókiadás és irásilletékre küldjön be 60 fillért levélbélyegben.
CzimoTzv az ön 25 fillérei bélyeggel ellátott levelét ROXROY Uept4010 C. 177a Kcnsington High Street, London, W., Anglia.
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CALDERONI ÉS TORSA
Bndapest, V.,
Gizella-tér 1.
(Haas-palota)

Szemüvegek s'orrcsiptetök, arany, ezüst teknősbéka és double fog¬
lalattal. Színházi látcsö¬
vek. Női nyeles látcső¬
vek, gyöngyház, teknősbéka és diszzománcz
burkolattal. Prizmás lát¬
csövek, Zeiss- és busch-

börbutoripar
Bőrbutor
szakműhelyek
KENDI ANTAL

féle színházi, tábori, verseny, utazási
éa vadászati czélokra. Diszes kivitelű
lorgnettek, arany, ezüst gyöngyház,
teknősbéka és diszzománczból. Aneroid és légsúlymérőket, finom szerke¬
zettel. Ablak-, szoba-, fürdő- láz- és
diszes állóhőmérők. Stereoskop készü¬
lék. Telesképok. Fényképészeti készü¬
lékek. Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Budapest, IV. kér.
Semmelwes-n. 7. sz.
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JBAM NEUVILLfi, részletoszlály, Budapest VI., Amlrássy-út 33.
T ' o i t n l f I t l u a e n í Hosszas is költséges kísérletezés után vép-o a jiivíi l'alhífonjit nyújtom. Túl vagyunk már azon időn. midőn egy némileg jó készülékért aránytalanul naj>y ári kellett
l l o / . l c l l yíVfloU . fizetni. Törekvésem volt, hogy oly Pathefont (lölcsírnélkülit) találjak, mely tőkék-les felszereléssel ellátva, a konkurrer.eia részéről négyszeresen süt ötszörösen drá¬
gábban nyújtott gépekkel ne csak konkurrálhasson, banem azokat felül is múlja. Hiszem, hoey ezt el is értem és csupán azt kérem, hogy alkalom adassék ennek bizonyítására is. Fenti kitűnő"
Pattié-Pannónia gépemet 20 darabot tartalmazó 1 0 - 2 9 em.-es kétoldalú lemezzel egyQit a hihetetlenül olcsó K 120.— áron nyújtom, havi 4 , - koronájával Annyira meg vagyok róla
győződve, miszerinl szállilrnányom minden tekintetben ki fog elégíteni, bo?7 készséggel killrtőm azt 8 napi próbára. Ajánlom, hogy csakis speciálisan a számomra előállított Pathé'ont vásárolni
szíveskedjék, mert csupán ilyen készülék fog mindenképen megfelelni. Garantálok azért, hogy készülékem minden egyes alkatrésze a l'atbé gyárból való.
Kérem ezen szelvény kitöltéséi és a K 4.— ^ - IH!illlllimilll!llllllllllllllllllllllll!llllll!IIIIIIIIIHIIIIII S z e l v é n y : llillllllllllllll!l!iltlll!ll!lllllllllllllllllllll!llllllllllllllll!|
készülék leírása:
-p-lsö részlettel való beküldését.
^^
Név:
Eleikor:
= Igen finom politirozott mahagóni szekrény, rezo= nánc-készülékkel ellátva, 38 cm széles, 19 cm
Város:
Foglalkozás:
S
magas, precíziós rugószerkezet, akusztikai hang¬
L'tolüó posta:
Fiietés:
kar és az
10% engedmény készpénzfizetésnél.
JNindan levélre KiS3zs*8sel * " Ingyen adok
felwlUk«toslM«t.

.SZOLOOLTVANY

Fizetési feltételeim oly előnyttselc, hogy
i

•UJiraffÜNKRŐlNASr MENY15ÉGBEN
OLCSÓ Á R A K

INavtM KÜLDÜNK

K C2 E LOS ÉG E

TAPOLCZA,(ZALAM.)

Cs. és klr. fensége
József főh. üdv. szál.

nyereményt

vevője

mindenkinek vennie kell! • — —

nyerte.

műi- f. é v n o v e m l í e r

ctcrkezeh
kivifel

hi6 J31-é-a é s 3 3 - á n .

Az I-ső osztálya sorsjegyek árai:
Egy egész sorsjegy
Féi sorsjegy
Negyed sorsjegy
Nyolczad sorsjegy
lií-— kor.
«»•— kor.
3- kor.
l-öO kor.
Az eredeti sorsjegyek utánvéttel, vagy ár. összeg
előzetes beküldése mellett rendelhetők meg.

TörúkA,ésTirsa

•

•

L e g n a g y o b b osztálysorsjegy flzlet.

Bpest, Szervita-tér 3lc,

bank részvény - társaság.
Fiók: Y., Yácii-körut 4, a Deák-tér közelében. Távirati czim: „TŐRŐKÉK" Budapest,

IK

R

kimagasló
a U t á r é5 egyedüli

VflG
eddig a régi bőri 1
* betegségek, a legkü¬
lönbözőbb súlyos ideg¬
bajok , a sápkór, a női
arczot eléktelenitő pat¬
tanások s a női nemi
szervek folyással kom¬
binált hurutos megbe¬
tegedéseinek kezelésé¬
nél csekély értékű ide¬
gen vizekre voltunk
utalva, addig ujabban a

Küldés utánvéttel. Koczkázat kizárva. Meg nem felelőt visszaveszek.

igen hatásos vérszegény¬
ség, sápkór, neuraathenia
eseteiben. Egy V« literes
üveg ára 3.50 korona.

A Bozsnyay-iéle
vasas china bor
egyike a legelterjedtebb
és leghatásosabb gyógyboroknak. A külföldi ké¬
szítményeket felülmúlja.
Vérszegényeknek külö¬
nösen ajánlható. Kap¬
ható minden gyógyszer¬
tárban és a készítőnél:
Rozsnyay Mátyás gyógy**
szertárában Aradon, Sza¬
badság-tér.

aradi-

vízben vastartalommal
oly kincsünk van, mely
minden
eddigi
arsensavas víznél (Ronccgno
Levicoi hatásosabb, és
könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztók
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá¬
rólagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk)
parádi arsen vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes
postaállomásaira 6 - 6 0 f.-ért bérm. szállít a főraktár

ÉDESKUTY L,

cs. és kir. üdv. szál¬
lító BUDAPESTEN,

Kapható minden gyógy tárban ée megbiiható ffisíerkereskedésben,

ÜWWí^

M M M>A h

-.éí.'.J'L.t.J^'Z.J^.J'^.J w í

EMIL WIXERMTZ, Nachod.

Rozsnyay vasas ciiina bora

Jótállók azért, hogy a gép és lemezek a
fenti leírásnak tökéletesen megfelelnek.

Jean Neműié, részletosztály, Budapest VI., Andrássy-út 33.g.

az árut! Jótállás mellett kitűnő viszonáru, háztartás *
csalókra és menyasszonyi kelengyékre. 6 darab erő s
foualu vászon ágylepedö varrat nélkül, szegélyezve 150/200 cm14 kor. — 6 darab erős vászon ágylepedö varrat nélkül, sze¬
gélyezve 150/22") cin. 15-7O kor.fidarab finom fonaln vászon
ágylepedö varrat nélkül, elsőrangú minőség 18'5O k o r .
Ágylepedőiiii a legjobb kenderfonással vannak keresztülszőve.
l darab 24 m. rumburgi vászon, 80 cm. széles 1 3 kor*
elsőrangú minőségben 15 kor. l darab 24 m. siffon «Hó"
árvácska", 80 cm. széles K 13*5O, elsőrangú minőség K 15*50Jótállással tiszta len damaszt-törülköző, gyönyörű minták kai tuczatonkint 50—110. cm K 7*5O, 56—120 cm. K 1O*— ,
60—130 cm. K 14*—. Jótállással tiszta len konyhakendők
50-11(1 cm. K 7*50, 55-115 cm. K 9*60. Jótállással tiszta
len zsebkendők azsnrral, vagy a nélkül K 5*— , 7*—. 1O*—
tuczatonkint. — Strapa zsebkendők K 2*20, 3'—, 4*— tuczatonként. — Jótállással liszta len edénykendők 65—65 cm.
K 4*4O, elsőrangú minőségben 70—70 cm. K 6*2O tucza¬
tonkint Elsőrangú asztal- és kávégarniturák, fehér vagy színes
(l asztalterítő 6 szalvéta) K 6-— 8*—, 1O*— , 14*— készletenkint
Hibátlan maradékok 8—15 m., méterenkint 50 f., 5 kilós csoma¬
gokban. Téli barkett, flanellek, zeflrek, Oxfordok, inlettek. da¬
masztokat stl>. legolcsóbban szállít az előnyösen ismert czég :

Központi viz-, lég-és gőzfűtések, légszesz és tizveietékek. csatornázások,
szellőztetések, szivattyúk, yizerómüvi emelőgépek stb. — Tervek,
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.

Ezen óriási főnyereményen kívül csupán a most lefolyt 30-ik
sorsjátékban a következő nyeremények jutottak vevőinknek:
K 9 0 , 0 0 0 , K 6 0 , 0 0 0 , K 5O,OOO, 2 a K 3O,OOO,
K 2O,OOO, 3 á K 15,000, 2 á K IO,OOO, 9 á K 5OOO,
79 o. K 2OOO stb stb. Ezen fényes eredmény legjobb bizo¬
nyítéka annak, hogy bankházunk vevői minden sorsjátékban
tömeges nyereményekben részesülnek, ennélfogva mindenki
igyekszik, hogy sorsjegyeit Töröknél szerezze be.
Huz&s

mérnök és gyáros.

Gyár és iroda: Bndapest, VII. kér., Garay-ntcza 10.

I V , Szervita-tér 3/c.

négy

Angol bőrbutor, Ebédlő¬
székek, irodai karos¬
székek szakszerű gyár¬
tása. Külön osztály
használt bőrbutor mo¬
dernizálására, felfrissí¬
tésére és í'estésére.
Sz ékátalakitások.

NUTH KAROLY

a Török A. és Társa bankház R.-T. Budapest,
lakó

•-

BADACSONYVIDÉK! SZQLÖTELEP

|^\'O Q Q 1
iN-JOjOÖ ••
Ezen

MO1ETT ELADÁSRA ÁRIAPOT

| eredeti Pathe-koncert-aluminium-hangdoboz.

J e g y z e t : Szállítási idő 15 nap. Nem fogok szárítást o'y esetben e?7kö-.dlni. ha a rendeléssel az elsfi részlet
birtokomba nem érkezik. Amennyiben a készülék és a lemezek meg nem felelnének, úgy a küldemény
S napon belül trai co címemre visEzakiildhetó. mely esetben a teljesített első részletfizetést visszaszármaz¬ i
tatom. Ha a szállítást nem eszközölhetem, ügy visszajuttatom a pénzt.

Nem az ár, hanem a jó
minőség teszi olcsóvá

SZŐ LŐ VESSZŐ

egymilliókor.
Magyarországon

|

Utca:

A lefolyt VI. oszt. főnyereménye 4OO.OOO K
és a jutalom
.. SOO.OOO K
összesen .. . . 1.OOO,OOO K

számú sorsjegyre esett.

elismert.
A szafirtű nem koptatja
a lemezeket, ennek alapján
használhatóságuk korlátlan.
Pathé-lemezek a legnagyobb művészek
Caruso.Slezák stb.
felvételeit
'=
foglaljak magukban. =

Csomagolás ingyen!

Eddi
g
páratlanul
álló
szerencse!
A YitójS legnagyobb osztálysorsjegy főnyereménye.
(

A

A tű

nélküljátszó
Pafhé-l emezek
előnye általánosan

^VALAMINT ÁM ERIKAI ÉS EURÓPAI
SIMA ü GYÖKERES

egy számra
és pedig a

915

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

4 5 . SZÁM. 1912. . r ,9. ÉVFOLYAM.

Nincs vezetéke! Nincs kanócza! Bárhova vihető!
Semmi körülmények között fel nem robbanhat! Tar¬
tóssága örökös, a legmesszebbmenő jótállás mellett.

100gyertyafény erősségű világí¬
tása óránkint átlag4fill.-be kerül
Kívánatra árjegyzéket ingyen és bérmentve küld:

Központi fűtések

alacsonynyomásugőz-és melegvízfűtések. Szellőző
berendezések. Központi melegvizkészitő telepek.
Száritótelepek mindenféle ipari czélokra.
::::::

Wiktorin és Társa

Eredeti MEIDINGER- kályhák

Budapest, VIII. kér., Baross-utcza 1. szám.

Meidinger töltő-, szellőztető és szabályozó kályhák
és kaloriferek.

forduljon minden ér¬
deklődő, ki súlyt fek¬
tet elsőrendű faj¬
tiszta anyagra.

GYÜIÖLCSFACSE1ETÉK
Sétányfák, diszcserjék.ttileyeltiek,keritésnővények, tog-yogyümölcsüek stb.

SZŐ LŐ OLTVÁNYOK,
(I. sima á.rti) európai és amerikai alma
gyökeres vessiök. Oktató disxárjegryzék
kívánatra ingyen.

FOLYTONÉGŐ
( DAUER
B R A N D )- K Á L Y H Á K
Legolcsóbb fűtés. A hideg beálltá¬
val (egyszeri befutás mellett egész
télen át ég és a szobákban egyen¬
letes és kellemes a meleg).
::

Eisler és Vértes
Meidinger-kályhák gyára és köz¬
ponti fűtések berendezési vállalata.

Budapest, VI., Andrássy-út 41.
faiskolák és

4*.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

916

KLFLDI
rendszer
Nagy forgalom,
kevés haszon!

Diana
krém
szappan
púder
Ma már
fillérért
mindenütt kaphatói
Fölösleges tehát ezután va¬
zelint, gliczerint, kremzeleszt,
tej krémet vásárolni és esténkint
ily értéktelen szerekkel kezein¬
ket vagy arczunkat bekenni és
tönkretenni. Diana-krém ezután
50 fillérért eredeti porczellántégelyekben kapható. És pedig:
száraz Diana-krém,zsíros Diana¬
krém, gliczerines Diana-krém.
Legjobb kézfehéritő, bőrápoló
arczkenöcs. A szeplő és patta¬
nás egyedüli ellenszere a Diana¬
krém és szappan.
Mindenütt kapható. Egyedüli
készítő: Erényi Béla Dianagyógytára, Budapest, Károlykörut 5. Postán legkevesebb
3 koronás megrendeléseket szál¬
lítunk.
Csak

DIANÁT

HOZZON
a legközelebbi gyógyszertárból
nekem egy tégely «Erény iIchthyol-Salicyb-t, monda egy
orvos az inasához. Az inas na¬
gyot néz és önkénytelenül kérdi,
hogy mire jó az! Nem bírok

MAGÁVAL
monda az orvos s ha ilyen
perfidens lesz, ki fogom dobni.
De azért elárulja neki a nagy
titkot, hogy az Erényi-IchthyolSalicyl páratlan szer börbántalmaknál, különösen a hol
viszketegséggel párosult bőrbántalmakról van szó. Kövér
nők és férfiaknál a test külön¬
féle részein kipállások követ¬
keztében is nagyon gyakori a
viszketegséget környékező kel¬
lemetlenségek. Az izzadás is
egy kellemetlen ügy, mely na¬
gyon gyakori manapság és a
lök

SZÁM

1 9 1 2 . 5 9 . KVFOLYAM.

Aki beteg: vesz Dianát
Aki egészséges: vesz Dianát
Akinek fájdalma van: vesz Dianát
Akineknincsfájdalma:vesz Dianát
Aki elutazik: vesz Dianát
Aki itthon marad: vesz Dianát.
Ezek jellemzik legjobban a

Diana

SZERKESZTŐ

46. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. V ármegye-uccza 11.
Kiadóhivatal :
IV. Egyetem-utcza 4.

H OITSY

Egyes szám
ára 40 fillér.

BUDAPEST, NOVEMBER 17.

P A T,.

2O korona.
Előfizetési [ Egészevre
•j Félévre _. _ _ 1O korona.
teltételek : 1 Negyedévre — _ & korona.

A • Vilagkrónlkát-val
negyedévenként 1 koronával
több.

Külföldi előfizetésekhez s postailag m»ghatározott viteldíj is csatolandó.

forgalmát.
A Diana-sósborszesz-t min¬
denki állandóan mint háziszert
tartja készenlétben.
Legbiztosabb fájdalomcsil¬
lapító és első segítség a házban.
Csak

Dianát
fogadjon el 4 4 f.-és üvegekben.

h egész országban mindenül! kapható.
észreveszik. Tehát minden viszketegség: legyen az. . króni¬
kus vagy sem, kipáílás, izza¬
dás, bőrbántalom teljesen el¬
mulasztható az

ERÉNYI BÉLA
gyógyszerész
Budapest, Károly-körút 5.

EréoyMctóliyol-Salicil

Postán legkevesebb 6 üveg
szállítható utánvét mellett.

segítségével. Orvosok állandóan Minden üvegnek plombálva kell lenni.
rendelik 3 koronás eredeti nagy
Egy üveg
Egy legn. üveg
Egy nagy üveg
tégelyekben. Készíti: Erényi
DIANADIANADIANAfogadjon el.
sosborszesz
sósborszesz
sósborszesz
Béla gyógyszerész,- Budapest,
Minden nőnek felhívjuk
44
I.2O 2.5O
figyelmét a Diana-púder hasz¬ Károly-körut 5. sz. Kapható a
fillér.
korona.
korona.
nálatára. Eredeti dobozokban
gyógyszertárakban.
50 fillérért mindenütt kapható.
Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. Mám.
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1. A nagy híd Drinápolyban. —2. és 5. Török sebesültek az osztrák vörös-kereszt kórházában.—3. Török katonák várják az ebédet, a mely nem érkezik—4. Csapatok útra készen.
H Á B O E Ú S K É P E K . — Eredeti fílíételek a Vasáreapl Új tag részére.

