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Szépérzék és
életbölcsesség
HŐM dpőinket D t K u U N Ű Z I A viseljük!!!!

Akeölekfejlesztésére és erősítésére a Pilules
Orientales közelébe semmi sem jöhet,
Urán l]
Szép, keménv és kifejlett kohel mindig nagy
A barátnőm, akivel megitmertettem a Pilules Őri
vágva volt az elegáns hölgyeknek, mert ejengodtalesti
nagyon meg van velük elégedve. Síi ,
lu-telU-nül hozzátartozik a szépség keljessegi-hra.
görcsei voltak, amelyeit eltűnteit.
Tehát nem fölösleges ismételni a hoteyeknpk,
2.80 koronától kezdve
akiknek köble nincs elegendő módón kilejlodve.
L. V., .rue flouraye, Orantill,
kg.-kint. legelőkelőbb
vagv azoknak a sokaknak, akiknek melle nem
[gy n Pilules Orienlales nem ártanak «
beszertésl forrás:
rendelkVdk azzal a riignnyossaggul, nmeivel a
sem az egészségnek, sem a gyomornak. KÜIT
mostani divat nu-gkövelel, hogy egyedül a Píhiles
ben ki/árólag ártatlan és jótevő anyagokat!
Magyar Kereskedelmi
Orientales adják meg az uleahs keblei, amelj
tiiliímziiak s nem veszélyes szereket) mint ar3£
elegánsan harmonizál a derek k a r c s ú s é v a l .
Vállalat, Miskolcz 2.
vagy más és soha nem merült föl panaszán,
Sok másféle szert és kezelést hirdetnek meg,
óta, amióta minden országbeli hölev ói
Képes árjegyzék ingyen
mint czélhozv.-zi-töt, de eddig mind hatástalan¬
leány használja.
és bérmentve.
nak hizonvnll és kénytelen volta Pilules Orlcn- ' Az orvosok maguk elismerik érdemét rendéül
l-ilcs-nak álfiigc'ilni a teret, amelyet ma az egész
pacienseiknek, amil a következő levél bizonyít'
világon ismernek és kedvelnek. De mindez nem
Uram l
tart vissza némely utánzót attól, ihogy időrőlidőre ismét csodaszernek ne hirdesse n maga
Tovább is rendelem a kitűnő Pilules Őriéit l,
készítményéi. Ezek az Béretek, sajnos, nem vál¬ produktumot az énpáezienseimnek és örömmel kijtl
nak be s a hölgyeknek az a része, amely hitelt
hetem Önnek, hogy ennek számos sikert koszönhrt
ad ezeknek a csábiló mnDoctor G . . . ,
gaszlalosoknak, a nagy költ¬
ség ellenére is csalódik.
A ke/elés jó hatása azon¬
Ezek a hölgyek jobban tet¬
nal kifejezésre jut és tok£
ték volna, ha mindjárt a
leles lesz a hatás 2 hónán
Pilules Orienlales t használ¬
alatl, sót gyakran néhánV
ják, mert akkor sok csaló¬
hét alalt, ahogy a követ
dást elkerülhettek volna
kező két levél mutatja:
Azon kölgyck száma, akik
Uram l
a Pilules Orientalesnek kö¬
H nap óta szedem a PHula
szönhetik a gyönyörű mrlOríentalest és mármegeleaidettlet, nagyobbodik napról¬
séggel meglepő eredményt w„rt
napra és" a hálájuk kitűnik
észre.
dicsérő leveleikből, amelye¬
Mme H... L ...rue Condarí
ket — hivatali titok akadá¬
Marseille.
lyoz abban, — hogy teljes
Uram l
szövegükben közöljük, de
Ezennel
sietek önnek graltamelyek a Pilules Orien¬
Mii és vaaszírnyas részére JőveÜlni Pilules Orkttakseéri
elvitathatatlan
hatá¬
rteVmezft baromfiudvart szakszerűen tales
1
amelyet jobban lehetne eniasának ősz nte és autentikus
is olcsón berendez, mindenféle
pilulának nevezni, hogy egá¬
bizonyítékai.
faj baromfit. azfoszesszükséglett
lén üveg elegendő volt, hág,
:
cikkeket szálul »knlönlpgeaség-gyái
így ir pl. de C . . . hölgy
eltüntesse mellhorpadíiaimt,
Teljesen neg vagyok elégedve
nmt'li/ keblem mindkét oldalán
azon credményngtl. amelyet el¬
volt. Uost gyönyörű keblen m ,
értem a Pilules Orientalessel.
Központ: Wien-Inzersdorf.
Az én puha mellem megkemé¬
Legyenbiztositva,miszerint há¬
T r l e s t e r s t r . 30. Telefon 9120.
nyedett, l én az ön Pilótáiul
lámat
fogom
Önnek
tanúsítani,
el vagyok ragadtatva.
Hí. sz. ktUIógogkiíjnatra ingyen.
s hogy fogok }d és ji'il érdemelt
Mme Á...L...
Téten, Stijt
reklámot csinálni a*. Ön piluItt félbeszakítjuk a czilálái részért.
lásokal. amelyek a Pilules
Mme de C ... rue Styen,
Orientales hatását mutat¬
Parit.
ják, amelyek nem engedik
És a másik:
összetéveszteni egyikével
sem azoknak a néni reális
D ram .'
A Pilules Orientales nagyon jót tesznek is köszönet
szereknek,amelyek napról-napra megjelennek.
ezekért, látom örömmel azon beeséseket lassan eltűnni,
Itt félbeszakítjuk a czitálásokat, amelyek a
amelyek körülvették keblemet. Most már nem esem két¬ Keleti pilulák hatását mutatják, amelyek nem
elhízás
ségbe, hogy szép keblet fogok visszakapni, amelyet több
engedik összetéveszteni egyikével sem azoknak
megszűntethető a «TOlíNpH»
év óta elvesztettem.
a nem reális szereknek, amelyek napról-napra
által. Kitüntetne az aranyérdemLouise M. . . rue Franklin, Passy.
megjelennek.
jellel is diusér'i oklevéllel. Nincs
A Pilules Orientales használata által csodála¬
így tehát a hölgyek, ha javítani akarják keb¬
tfihbé «TŐS derék, kövér csipő, ha¬ tosan
meglelnek
a
fiatal
leányoknak
épp
ügy,
lük
esztétikáját, ha mellük nem elég kiterjedt
nem karcsú, elegáns és g r a mint azon hölgyeknek, kiknek keble tokéletle¬
vágj- kemény, ne habozzanak a iPilules Őrienczlózns alak. Wem sryósynül
van
kifejlődve
vagy
száradtság
és
beteg¬
tales«-hoz
folyamodni. Néhány hét alatt leg¬
szer, nem titkos szer, ere¬
ségben szenvedett.
kedvesebb óhajukat teljesítve fogják látni és
detileg zsírtalanító, elhájasonem
fogják
legszebb derékkel megáldott barát¬
Gyenge egészségű és szervezetü egyének is be- nőjüket irigyelni.
dott ugyan, de azért egészséges
Meg lesz lepetve és elragad¬
vehetik azokat, ahogy a következő két kivonat
személyeknek. Nem kell diéta,
tatva
.a^.
ömiol
Jejjesütt gyurs -AMMkaUsMtl.
aam ***** «flméiot xawinMK!tatni. Tökéletes hatás. Ára 3 kor.
Kgy üveg • P i l u l e s O r i e n t a l e s " ára, haszna;
Uram!
postán, vagy utánvéttől. Gyár: D.
lati utasítással együtt 6*45 postautalványon való
£n nagyon meg vagyok elégedve a Pilules OrienFranz Steiner & Co,, Berlin
beküldése ellenében, vagy 6'7S kor. utánvéttel.
tales-sal, amelyek nemcsak kissé nagyobb keblet adnak,
31. Kóniggrrátzerstrasse 85.
J. Katié, Pharmacien, 5 Passage verdeau Pnris.
hanem egészségesebb is vagyok. Ma 80 éves vagyok,
Föraktirés sz, tkuldís Török Józaef,
vérszegény voltam a legzsengébb gyermekkorom óta és Raktár Ausztria-Magyarország-részére: Tőrök
Budapest, VI. kér , Király-utcza 12.
József gyógyszerész, Budapest, VI. kér., Királyesők azóta, hogy veszem az Ön Pihiliit, látom vér¬
utcza 12 sz. és Pharmazeutische Agentur, Wien,
szegénységemet eltűnni.
Vilié G . . . piacé St.-Pierre, Tonneint. 'XII.'Bez., Teichackergasse 5.
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VISA
11. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11.
Kiadóhivatal:
Égyetem-utcza 4.
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HÓITSY
Egyes szám
ára 40 fillér.

] BUDAPEST, MÁRCZIÜS 16.

PÁL

20 korona.
Előfizetési í Egészévre
Félévre _ _ „ 1O korona.
fellételek: | Negyedévre
6 korona.

A «
neg;
negyedévenként
löbb.

Külföldi előfizetésekhez a postailag i
határozott viteldíj is csatolandó.

NíCKEBL&Co.G.m.b.H.

* Elzsirosodás, +

a cipőknek a valódi nj
beríongammisarkokkal
való ellátását jelenti.
• • BERSONMÜVEK, BUDAPEST.

BERSONOZNi

HÖLGYEKET ÉRDEKLŐ
szabadalmazott újdonság.

HŐI RUHA KÉSZÍTHETŐ PBÓBi NÉLKÜL
ezen találmány segítségével; azon hölgyek tehát,
kik nem szeretnek,vagy nincs alkalmuk próbálni, a

•

legkifogástalanabbul •

Kocsié r u csa r n o k

álló ruhát tudom szállítani, ha egyszer nálam
megjelenik alakjának levétele miatt, mely az
említett szabadalmazott szerkezettel történik s
melyet műtermemben már éveken keresztül ki¬
próbáltam és most már annyira tökéletesítettem,
hogy azt, mint teljesen jót, ajánlhatom.

«-

^

NEM AZ ÁR, HANEM A MINŐSÉG J
TESZI OLCSÓVÁ AZ ÁRUT!;

Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

Szavatolt jó minőségű vászonáruk háztartási czélokra és
menyasszonyi » „ . . , , J £ t • *° méter színtartók és fehékelen^yékre.
fflardUett. r e t bibátlanok szépen vilasztva 6-16 m. hossznak 16 K, legfinomabb minőség 20 K.

•
Mély tisztelettel
•
Kulcsár István szabó. Budapest, IV., Haris-bazár 6.

Maradékból minták nem adhatók.

Fog- Fog- Fogés eyökérhuzások
f^jítatornnienlesen,
érzéstelenítéssel.Foeak fehérítése, fog¬
kövek eltávolítása,
a száj és nyelv l>etegségeim-k gyógy¬
kezelési-, a legkinzóbb fogfájások
azonnali megszün¬
tetése : gyermekek¬
nél a foghúzásoknál
speciális módszer
alkalmazása.

tömések (plombok)
arany és platinából,
arany és ezüst amalgamból, továbbá a
l'og színével teljesen
azonos norczellán "
massábói stb. Ren¬
detlen, kiálló fogso¬
rok és egyes fogak
rendes állásba való
visszahelyezése.szabálvozása teljesen
fájdalom nélkül.fel. nőttek oél is.

sorok, rágásra alkal¬
masok, szájpadlás
nélkül, ki nem ve¬
hetők, n berlini fo¬
gászati poliklinikán
elsajátított legújabb
módszerek szerint,
művészi kivitelben.
Arany- és platina¬
koronák, arany hidalások. Régi hibás
fogsorok átdolgo¬
zása és javítása.

Dr.Gonda Sámuel^

Med. Univ.
specialista
Fogorvosi rendelőjében rendkívül mariakéit díjszabás mellett eszközöltetik

F0

Tül 4 4" IY., Kossuth Lijos-utcza 11. sz.
Vidékiek 24 óra alatt megkapják fogsoraikat. Részletfizetési ked¬
vezmény. Rendelő órák egész napon át. Tisztviselőknek az esti
órákban külön rendelés, írásbeli jótállás.
Forduljanak azon vá¬
rosi tanácsosok és
elöljáróságok,, melyek
kifogástalan minőségű

SÉTÁNYFÁKAT
ÉS DÍSZCSERJÉKET
jutányosán óhajtanak beszerezni, kér¬
jenek árajánlatot ég diszirjegyzéket.

Vászon lepedők varrat nélkül finom minőség 150/22S
nagyságn 6 drb .ára K 15.50, legfinomabb minőség
K 1850, l drb 24 méler hosszú «Edelweis» ramtrarj
vászon jó minőségű 80 cm. széles K 14'40 - - l d
24 méter hosszú, ccSchneewitchem pchüfon, eleőr
minőség 80 óm. széles, K 15'50. — l drb dnpla darnas
törülköző tiszta len 50 110 kor. 9-50, 55/120 kor. 12'—

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen.

Törülközők, zsebkendők, törlőruhák, asztali és kto
garnitúrák a legolcsóbb és legjobb kivitelben készülnek.
Kívánatra prospektust ingyen és bérmentve küldök. —
Meg nem lelelőt visszaveízek. -7- Koczkáznt kizárva. —
Szétküldés uténvéttel. — Jóhiraevü pamut- és lenszövöd

Rozsnyay
Mátyás

chininczukorkája

Többszörösen
kitűnt.
1869-oen a magyar or¬
vosok és természetvizs¬
gálók ílume
vándor¬
gyűlésén négyven arany
pályadíjjal jutalmazva.

Íztelen
chininből

.Emil Winternilz Naehod, Böhmen,
Magyar szab. 1301.

Láz ellen!
Nem keserű!!

épp ngy,

Egészsé¬
geseknek

Legjobb szer láz, váltóláz, malária ellen, kü¬
lönösen gyermekeknek
a kik keserű - chinin
bevenni nem képesek.
Valódi, ha minden egyes

piros rsumagoló|>apirosim
Ho7.snyav Mátyás

névaláírása olvasható.

Rozsnyay Mátyás
gyógyszertára

Arad, Szabadság-tér.

Betegeknek
nélkfilözhetetlei

kényelmes pílionőszék

A HALOTTAS KOCSI A KASSAI ORSZÁGÚTON.

kapható minden kivitelben*
Szétküldés a világ minden részébe Sokőberl
udvari szállító, és. és kir. szab. gyára által,
pesten, IV., H a r i s - b a » 4 r 12. — Árjegyzék ki
Óvjuk a t. ez. közönséget Schoberl-ágyunk értéktelen utánzatait^

'Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. sz.

GKÓF ANDRÁSSY D É N E S TEMETÉSE

K R A S Z N A H O R K Á N . - Balogh Rudolf íölréwle.
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Hiába hivatkozott a kényszerűségre, a
hazafias áldozatra : csudálatos szkepszissel
nem hittek neki. Már terhére is volt az alkal¬
matlan kellemeteskedés. De hát miért nem
kerülte ki ezt a helyet, hol — mindenki gratu¬
lál. Meg a kávés, a pinczérek, a pénztárosné,
a legszebb kasszahölgy Pesten, s még a kávés¬
anyós mopszlija is körüludvarolgatja, kezet
nyalogatja. Addig hangoztatta, hogy csak az
ilyenkor másutt nem található Tésay Bénit
keresi, kivel fontos dolga akadt: míg végre in
persona ráakadt barátjára. E perczben gróf Keresztessy miniszterelnök nőjével, kinek nevét
Leonórának Írják, de Joumynak mondják ki,
párját ritkító, fényes új fogatán, a Valériautczán végig kocsizott. Ezt a pillanatot hasz¬
nálta fel Magory, hogy karonfogja Tésayt és
elmeneküljön vele, a most másra figyelő, ülve,
állva kifelé tekintő, bámuló sokaság közül.
Mert a mi Bécsnek a Burg-musik, az a pesti¬
nek a szép equipage ! Béni, úgy látszik, hiába
várta Cserhalmy Dóra grófnőt, kinél talán nem
áll az abszolút reménységgel szemben mint
komoly czélú udvarló. A főispán karonfogta és
észrevétlenül eltűnt vele, hogy fölkeressék Hancsóht, megzavarva békés czirkulusait. A bölcs
hallgató ugyanis «elrejtve szemtől s világtól».
hátul, az üvegcsarnok fojtó melegében keresett
magának egy kis szűk helyet és ott ült boldog
egyedülvalóságban, néhány lepedőnjság fölös¬
leges árnyékába temetkezve. Előtte egy elfo¬
gyasztott nagy duplakáre edényei; egy félig
megüresedett süteménykosár és vagy hat vízzel
töltött teli pohár, a pinczér kedveskedése.
Pedig ily szép tavaszi délután mindenki kitelé törekszik; ki, e divatos helyiség ziildülő
kis kertjébe, mely a maga nemében páratlan
szép dunai korzóig terjed, s a legszebb virág¬
díszükben álló orgona- és jázminbokroktól van
beszegve. Onnan gyönyörű kilátás nyílik a ta¬
vaszt a kőparti meleg aszfalton kereső járó¬
kelők tarka raján és a fellobogózott kisebbnagyobb gőzhajók párázó füstjén keresztül, a
királyi várlakig, kivált most, midőn az egész
fenséges kép a hanyatló nap sugaraitól van
megaranyozva. E fénytől áradó tarka szinpompától sugárzó oázison, mely a napsütötte kőpaloták forró heve, a gyárak gőzatmDSzférája, a
nagy melegben olvadó aszfalt és utczai por
közepett terül el, mindenki iparkodik magának
egy széket kiostromolni valami jó barátja, is¬
merőse, holmi politikai nagyság vagy szép
hölgy oldalán. A virító akáczfák és lombos
platánok alatt, közel a magasba törő és a szé¬
lesbe csapkodó szökőkút csobogó, csillogó hab¬
jaihoz, üdítő, friss vizéhez. Hol gnómi apró
élet-halál harczra kel a természet a kultúrá¬
val: a növények és virágok balzsamos lehe a
kábító parfümök terjengő illatával. . .
A mint Magory és Tésay Hancsóh asztala
felé tartottak : Madelaine kisasszony, a kreol
arczú, csillagszemű, szépséges pénztárosnő el¬
nöki trónusa mellett kellett elhaladniuk. Ez a
szeretetreméltó, bájos Hébe, a kávés rokona is
feltartóztatta az új főispánt és egy szép Maréchal-Niel rózsát szeretett volna kabátjára tűzni,
de «tudja, - - mint megjegyezte, — hogy ez
csak az előkelő, elérhetetlennek tartott úrinők
joga.»
Mngory kisegítette zavarából a kisasszonyt.
- Ikerváry Melanie grófnő és a szép Sternbergné csak imént feltűzött, de bizony általam
meg nem érdemelt virágaira czéloz ?
Magory közel két éve, hogy szerelmi viszonyt
nem kötött senkivel, sőt a régiebbektől is. barátjaitól nem sejtett okokból, megszabadulni
igyekezett és ezért minden mentegetődzés nél¬
kül így folytatta, Madelaine kezét gyöngéden
megfogva:
- Vigasztalja magát, édes aranyos, az a kel¬
lemes tudat, hogy több gyönyört, boldogságot
nyújt egy nőnek a pár percznyi önmegfeledkezés, mint a hosszú, türelmes önmegtagadás.
— dFraget nicht: wie lángé, sondern wie

ich gelebt!» - - súgta Tésay klasszikus sza¬
bolcsi német kiejtéssel a szépséges kis Hébe
fülébe, kit a kávéház törzsközönsége, élén a
notabilis habitüékkel. megközelíthetetlen eré¬
nyesnek tartott. Annyi bizonyos, hogy a fülecskéjéig elpirult e költői, de imliszkrét megjegy¬
zésre.
Egy búcsúkézszorítás Magory, egy neheztelőn elkeseredett, igéző pillantás Madelaine ré¬
széről és a Hancsóh lepedöujsagára került a
sor, melyet viribus unitis kieszkomotálták ke¬
zéből.
- dThust du in dér Férne schweifen: sieh
das Schöne ítitzl só nah'!» — ingerkedett vele
Tésay.
- Hol rejtőzöl el ide a szép Madelaine kis¬
asszony háta mögé? — kérdezte őt enyelegve
Magory.
Hancsóh, ki mindent komolyan vesz, meg¬
szólalt :
—• Először : én a hölgyeket tisztelem, de
észre nem veszem. Másodszor : azért ültem ide,
mert itt könnyebben megtalálhatsz, mint odakünn az óriás sokadalomban.
Hancsóh sommásan felelt. Egy szuszra mind¬
kettőnek, mert így olcsóbb, kevesebb szoba ke¬
rül. Erre aztán nem volt riposzt. De a Magory
mégis megszólalt:
- Jerünk máshova. Itt nagy a hőség. Pedig
hosszabb beszéJnivalóm van veletek.
— No hát jó ! Menjünk máshová. Például
egy nyári dalcsarnokba. «Wo mán s-ingt, dórt
láss' dich nieder!»
Hancsóh, a szolid herrenfeutter, szintén föl¬
emelkedett ülőhelyéről és Tésay szavaira ide¬
gesen gombolgatta be kabátját, de azért hall¬
gatott.
- Oda még korán van, — mondta Magory,
megnyugtatva Hancsóht, kit Tésay-esak boezszantani akart. - - Tehát gyorsan ezen a hátsó
ajtón, a konyhán át, kifelé, hogy utunkba ne
jöjjön valami gratuláns.
Az inkognitó.
A mint a kapuhoz értek, Magory egy a ko¬
csik sorában álló nyitott kétfogatút szólított
elő, melynek kocsisa csaknem tolakodva ajánlgatta magát, mi a fővárosban már nem igen
szokásos.
- Jertek, üljünk kocsijába, - - kezdte Ma¬
gory. — Boldogítsuk, ha már oly élénken be¬
in vitái.
Tésaynak nem volt ellene kifogása.
- E schneidig Gummirádlerbe ? Helyes.
- Hová akarsz vinni ? — kérdezte aggódva
a puritán Hancsóh.
- Soh'se kérdezősködjél, csendes Zivatar
baiátom. Hanem ülj be gyorsan, — bátorította
Magory és a már a kocsiba ugrott Tésay segít¬
ségével gyorsan betuszkolta.
- Én közibetek ülök. «Ich sei, 'gewáhrt mir
die Bitté: in eurem Wagen dér dritte.»
- Az Andrássy-útou végig a Stefánia-útra
és onnan megállás nélkül vissza a Kerepesiútnak a «Hungária» szállóhoz! — szólt Ma¬
gory utasítása a bérkocsisnak.
- Hová kérem'? — kérdezte ez a kalapját
emelve, visszatekintve a bakról.
- Hiszen megmondtam m á r ! — kiáltott fel
Magory és megismételte a morsrutát. — Hát
süket?
- Tessék ?
- Hogy süket-e?
- Csak nagyot hallok. De látásom azért
akkurátus.
- No, ez a fődolog a kocsisembernél. —
Magory most barátaihoz halkabban így foly¬
tatta : — Legalább nem kell oly nagyon súgnunk-búgnunk a kocsiban. Aztán már elmúlt
a ligeti korzó elegáns szezonja, nem zavar
senki.
Most a Margitsziget chic, a Park-klub
psütt és Abbázia fashionable, — jegyezte meg
Tésay.

A kocsis oly gyorsan hajtott, a hogy tudott
— A bérkocsi furcsa hely a tanácskozásra,
volt Hancsóh véleménye.
- Őseink lóháton tanakodtak, - jegyezte
meg Magory.
- Sok diplomácziai kérdést,
folytatta
Tésay, — kvóta- és kauczió-különbözetet oldot¬
tak meg, egyenlítettek ki kocsiban: das Nützliche mit dem Angenehmen verbindend ; külö¬
nösen, ha a kocsis oly süket, mint ez a töktilkó odafenn a bakon.
A kocsis erre kissé idegesen rángatta a nya¬
kát : mintha darázs csípte volna meg.
Hancsóh újra megszólalt:
- Haszontalan szószaporítás. Főispán bará¬
tom, mit akarsz velünk ?
- Komolyan essék a szó, - kezdte Ma¬
gory. — Arra akartalak kérni, hogy jöjjetek el
velem Német-Hunniába. Számítok rá, hogy el¬
jöttök. A te klasszikus nemet tudományodra,
édes Bénim, szükségem is lehet: úgy a te im¬
ponáló komolyságodra is, Tivadarkám. — tette
enyelegve hpzzá. — Már holnap reggel utazunk
inkognitó, mint egyszerű turisták. Én a kipfelhauserek városában még nem jártam, de ta¬
lán vannak ott. kik látásból ismernek és azért
utazom társaságban, hogy kevesebb feltűnést
keltsek.
- «Ismernek téf/cd az Istenek és a linczi
suszterek!)) «Nur die Lumpen sind bescheiden», - - idézgetett, kedveskedett Tésay. Han¬
csóh pedig azt kérdezte, hogy miféle inkognitóról van szó.
- Hát halljátok. — folytatta Magory, hal¬
kabb hangon fontoskodva.
Bin ganz Ohr ! A bölcs hallgató is már
lábig fül.
Hancsóh méltósága alulinak, tartotta ,ily ha¬
szontalan szószaporitásra reflektálni.
Magory mondanivalójához fogott:
- Verpeléti, a riporter-generális értesített
ugyanis (a bérkocsis újra rángatódzott), hogy
a némethunniaiak, miután Lászlóffy túljárt a
minisztertanács opportuntis többségének eszén,
Zavreczky főispánt, hazafiatlan indolencziája,
miatt, eJhelyezte, tüntetést rendeznek — ma¬
guk mellett. Zászlódiszes, fáklyászenés ünnep¬
séget akarnak rendezni az egyik főispán távo¬
zására és a másik megérkezésére, mikép meg¬
mutassák ország világ előtt, hogy minő jóhazafiak ők mégis, mindenek daczára. Ezzel a
"Port a szemébe !» külső flanczczal akarják
bizonyítani, hogy a városnak nincs szüksége
olyan királyi biztos-féle megrendszabályozó fő¬
ispánra. Arczuk a magyarság nemzeti szineiben
í°g ragyogni, de azért szivüket a titkos méreg:
epéje fogja eltölteni . . . Én — folytatta egy
fontoskodó diplomata hangján — őket lelkűk¬
ben akarom megismerni, ki akarom fürkészni
gondolataikat és azért suttyomban, ismeret¬
lenül . . .
- A legenda szerint: «Als König Mathe-t
lobesam»; Mátyás deák alakjában . . .
- Felkutatom a medvét barlangjában, folytatta Magory, nem reflektálva az enyelgőfélbeszakításra, - - felkeresem a kipfelhausert
mindenütt, a hol feltalálható, hivatalbeli és
szabad spísz minőségében . . . És az expedicziónak ti is részesei lesztek, valamint holnapután
a főispáni ünneplésnek. H a h ! dicső dolog lesz,
ha a magukat haloköntösben, szókimondón be¬
mutatott kipfelhauser-magyarok az idegen utas¬
ban új főispánjukat felismerik. Lesz az egy
nagyszerű leálczázás!
- Ott leszek! — csapott fel Tésay. — Ein
Wort, ein Mann.
- Ha csakugyan komoly a dolog: veled me¬
gyek én is, - igerte Hancsóh. - - D e aztán
Béni is komolyan viselje magát.
Nem homályosítom el fölösleges szószaporítással a te arany hallgatásodat.
Úton-útfélen akadt egy üdvözlő, sőt, midőn
a kocsi az útkeresztezéseknél lassabban haladt:

egy-egy kalapját szellőztető, kezével intő gra¬
tuláló hazafi is.
- Egészen elkopik a kalapom a sok kö¬
szöntéstől, — jegyezte meg flegmával Hancsóh.
— A kellemeteskedés szép dolog, de te azért
ne köszönts annak, a ki téged nem üdvözöl,
mert majd azt mondják rád, mit a féltékeny
férjekre: Dér Kéri glaubt: ér musz milkokettiren!
— Hallgass, mert megöllek! — támadt vi¬
dám haraggal Bénire Magory. — Ne kompro¬
mittálj engem, a sovén főispánt, itt a főváros¬
ban hangos német papolásoddal. Szerencse,
hogy errefelé nem igen népes a korzó.
A Stefánia-út vége felé, az István út sarkán,
hol máskor is csak már szórványosan ül a
kocsi- és toilette-szemlélő közönség, egy szem¬
ben velük jövő vagyis száguldó négyesfogat
gazdája, mint Budapest egyik legelső fiatal
gavallérja, a daliás Cserhalmy Pista gróf, a ki
a kocsisok ostorral intő virágnyelvén megállít¬
tatta a főispánék gummikerekű bérjárművét,
így szólt fesztelen arisztokrata fenhangon a
hármas úri társasághoz:
— Jó napot urak! Szervusz főispán ! Azt
hiszem, már gratuláltam neked. Nincs igazam?
— Hogyne ! Már tegnapelőtt a kaszinóban, —
szólt Magory, miután társaival viszonozta az
üdvözlést.
— De mit! Ti hárman ültök a gummirádleren, mint valami drezdai junkerek a droschkéban ? Nincs igazam ? Azért Benjámin, a legifjabbik, hopp l e ! Ülj ide mellém. Az Adóniszfőispánt nem invitálhatom, mert egészen el¬
homályosítana. Nincs igazam?
— «Wár' doch nur Sonnenfinsternis!» viszonzá Tésay, Pista gróf rendszerint választ
nem igénylő, szokásos kérdő szólásformájára.
Félkilenczkor a Hungáriában! Érted,
Béni! — figyelmeztette Magory.
- Helyes. Dér Best ist Schweigen ! Ott le¬
szek ! És néhány pillanat alatt fentermett gróf
Cserhalmy mellett a bakon. Büszkén szétnézett.
De erre kevesen jártak, a kik megbámulhatták
volna.
Pista gróf, a híres lótenyésztő sportsman,
ostorával játszva a levegőbe suhintott és a
négy szürke íáltosló carriere-ben indult neki
az István-útnak, mely Béni nagy sajnálatára,
szintén meglehetős néptelen volt. De azért re¬
pülnek, illannak, mint a káprázat.

Ott nem lábatlankodik rendőr.
Gróf Cserhalmy odafordult vendégéhez..
- Hogy összeszokott már az a két kisbéri
azzal a két mezőhegyesivei. Nincs igazam?
A főispán kocsisa pedig azt gondolta, hogy
neki követni kell a villámként száguldó négy
sárkányt, habár arra nem volt kilátás, hogy
utolérje őket.
Magory Hancsóhval a kitűzött időre a «Hungária» szállóban pontosan megjelentek és az
udvari nagy étterem egy virágos, zöld bokrok¬
tól félig eltakart kerek asztalánál foglaltak he¬
lyet. Szép nyári estéken rendes fészkük: az
«Angol királynő»-nél többnyire üres. Hancsóh
jóétvágygyal és nagyokat hallgatott. Magory
sem sokat beszélt. Gondolkodóvá lett, közben¬
közben pezsgőt töltögetve és koczczintva barát¬
jával. Hancsóhnak nem volt ideje mások kedélyhangnlatát megfigyelni, mert csakhamar
újságokat hoztak. Különben Magoryn barátai
régen észrevették, hogy egy-két év óta a leg¬
vidámabb körben is egyszerre elkomorodik,
mintha valami titkos bánat, szomorú vissza¬
emlékezés árnya borulna lelkére. A vacsora vé¬
gére Tésay Béni is megjött gróf Cserhalmy Pis¬
tával, estélyi öltözékben, frakkosan. Az egyik
angol Derby, a másik franczia Chambord-illatot
terjesztett. Tésay diadalmasan e szavakkal ron¬
tott az asztalhoz :
Das ist Lützow's, LützoVs
Wilde, verwegene Jagd!
Barátja: Pista gróf vad hajszájára czélzott,
mely három közbelépni akaró lovasrendőrt si¬
kertelenül fárasztóit ki a hosszú úton, míg
végre a négy csodaparipa büszkén ágaskodva,
ficzkándozva állt meg a Múzeum mögötti herczegi koronás grófi palota előtt. (Tésay a szom¬
szédos díszes új bérházban lakott.)
Gróf Cserhalmy Tésayt a Lützowi esti kocsizás alatt hivta meg neje, született Zethelaky
Blanche grófnő nevében, egy egészen szűkkörű
estélyre, melyre Pista gróf, a modern és ele¬
gáns nagyvilági házastárs is, barátságosan meg
van híva.
Tésay felszólalt:
- Ma tiz órára híva vagyok Cserbalmy
Blanche grófnőhöz, entre noasra. Ganz unter
uns és így annál vígabban leszünk, de azért
holnap reggel pontosan künn leszek a pálya¬
udvaron, fix und fertig. Aztán különben: mi az

GYŐZ AZ ENYÉSZET.

NOÉ VIGASZA.

Győz az enyészet gyöngén, erősön,
Hol egy barátom, hol ösmerősöm
Sötét hirével jön a levél...
Egy hete járt itt — s ma már nem él.

Akkor az időben valának a földön nagy óriá¬
sok . . . és az ő sziveknek minden indulatja szün¬
telen csak gonosz volna.
Móz. L 15.
Elültének vala a vizek,
Hegyek-völgyek megszáradának,
S a bárka öbliből kiszállt
A jövő ivadókok őscsaládja.
Nekizsendült minden a friss televényen . . .
Sem, ,Kám, Jafet ölébe hullott
Ég-föld pazar ajándoka.
Hajnaltól estig csattog az ének .. .
Barna fejérnép, piros apróság
Hanczúzva, kaczagva meséli
Az özönvíz szörnyű történetét...

Elhiszem ón, hogy törvény van ebben.
De működhetnék a halál szebben, Ahogy így ránk tör, nem jól van az,
Ittmaradókra áldatlan az.
Ha már úgy kell, hogy elszomorítson. Az, a ki elmegy, kezet szorítson, Hadd oldanánk meg szépen békén
Sok bonyodalmat — így a végén.
Egymás lelkén itt sok sebet ejtünk,
Kötelességet sokszor felejtünk,
Búsitjuk egymást ártatlanul,
S ebben az ember sohsem tanul.
A sebzett hű társ vérzik titokban.
Tudjuk, -- de őt is okoljuk sokban.
Az ügy ilyképen abba marad,
Míg egyikünk ~- a fűbe harap.
Nagy kár, de így van. Gyarló az ember.
Szándéka jó, de — de jobb lenni nem mer.
Gondolja: majd, majd . . . van ideje. ..
S kifogy időből szegény feje.
Úgy lenne rendjén: ki elhagy minket,
Bocsájtaná meg mi vétkeinket,
És legalább ha végpercze int,
ülelhetnők meg szivünk szerint
Koronghi Lippich Elek
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Csupán az agg Noé nem a régi.
Övéi kedve nem deríti.
Mező áldásán nem vidul,
Buzgó imádság nem nyugasztja.
Magába jár-kél tétován
S melléből mély sóhaj szakadoz,
Szerettei hiába beczézik,
Koszorúzzák lombbal feje alját:
Öröm, a víg dalos madár
Kirepült leikéből az napon,
Mikor megtért a béke galambja.
Mert éjjel-nappal előtte sötétlett
A pusztulás iszonyú képe:
Az prvényző tenger dagadása,
Felhőcsatornák zuhogása.
Borzalmas jaj, sikoly, üvöltés.
HaláUiörgés, torz átkozódás
Végig suhogott ostorcsapásként
Álmatlan álmán, dúlt pihenésén.
Agyát egy kérdés vájta váltig:
Mért épen az ő kicsi bokra maradt meg,
Mikor a földrengető vihar
Leterített tölgyet, csert, jegenyét!

nekünk az éjszakát végigtánczolni és aztán
«Steig', edles Ross und báume dich !» lóra pat¬
tanni és aztán száguldva meg nem állni az
oroszlánok hazájáig . . .
A két előkelő gavallér, még egyszer koczczintva és éltetve az új főispánt, a tussot húzó
czigányprimás háladatos ömlengései közt, az
estélyre távozott.
- Menj, menj csak: ánternúra, — mormo¬
gott Tésay után Magory és azt gondolta, hogy
Pista gróf bizonyosan azért hívogatja ebédekre,
estélyekre, mert szeretné a nemrég a fővárosba
érkezett Cserhalmy Dóra grófnőt, «egy félig
tönkrement cousin leányát*, az előkelő és gaz¬
dag, fiatal szabolcsi honatyával összeboronálni.
Tarka álmok.
Hancsóhnak, miután a hosszú vacsorája
fináncziális részét elintézte, ütött a hóra canonica. Magory sem ment el, szokása szerint,
még a kioszkba vagy képviselőtársai valami
víg tanyájára, dalcsarnokba, orfeumba, hanem
hazatért pihenni, mert álmos szemmel, nehéz
fejjel, zúgó füllel csak nem nézhet elébe a némethunniai inkognitólátogatás én az ünnepsé¬
gek izgalmainak.
Magory szalonjában egy zsöllébe vetette ma¬
gát. Elgondolkodott, eltűnődött magában. Egy
régi esemény foglalta el, mely épen ma két
éve történt. Midőn ma este a korai vacsora
alatt, alig zavarva meg egy-két gratulánstól
félig rejtett ülőhelyén, az estilapokat átfutotta,
a m. kir. operaház szinlapján, Mozart «Don
Jüan»-javai és a mai emlékezetes nap dátumá¬
val, akadt meg tekintete.
Épen ma két esztendeje! A delegácziók
utolsó ülésének estéjén volt Bécsben. Az ülést,
melyen Magory élesen megtámadta a hadügy¬
minisztert, közös ebéd követte, H ez oly sokáig
tartott, hogy csak az előadás közepére érkez¬
hetett az operaházba. A mint körültekintett a
fényes nézőtéren : az első emelet egyik páholyá¬
ban egy felségesen szép, igéző, büszke tartású
hölgyet pillantott meg, egy előkelő kinézésű
öreg úrral. E percztől kezdve az előadás nem
érdekelte. Le nem vette a tüneményes alakról
szemeit. A hölgy kétségtelenül észrevette Magoryt. ki felvonásközben fölkelt helyéről és
úgy látcsövezte.
(Folytatása következik.)

S a mint egyszer kinn bolyg a réten,
Kegyetlen szomj epeszti ínyét
De nem tud inni a patakból.
Mert tükriből eléje mered
A tomboló vizözönnek réme l
Már-már elaléltan a földre lerogy.
Mikor meglátja puttonyba, kádba
Heverni a sok szőlőgerezdet...
Leve omlik, mint olvadt borostyán.
S az aggastyán eltikkadt nyelve
- Miként ha égi kéz odanyomná ! A tűzbalzsamra rátapad.
És szívja lihegve, mohón, kipirulva . . .
Míg egyszeriben feje megnehezül
S elszenderülve a gyepre bornL
S így szólt hozzá álmában az Úr:
«Ne gyötrődj vén szolgám Noé!
Tudom, mért választottalak
Annyi kiválóbb társad közül!
Féreg emészté a jegenyéket,
Odvassá lön a tölgy s a cser!
Csak (a te lelked egyszerű bokra
Óvta meg híven dús gyökerét!
Nem óriások, tityma kevélyek
Méltók kegyemre, birtokomra !
Palotát építnek önmaguknak
S téglát hordáinak a többivel !
Ti vagytok az én képem viselői,
Ti hívők, tiszták, jámborok !
H időtlen időkig kél magatokból
Egy új, viruló, szűz emberiség!*
Mikor felébredt, boldog volt Noé.
Öröm, a víg dalos madár
Fészkébe visszaszállt S ha néha
A rém ölyüje rá lecsapni készült,
Pár kortyot szürcsölt a varázsitalból,
Mit a Teremtő bölcsesége
A gonoszoknak büntetésül.
.A. jóknak vigaszul adott
Lenkei Henrik.
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A MAGYAR FÖLDHITELINTÉZET ÖTVENÉVES JUBILEUMA.
ben behatóan foglalkozott a föld.
.hirtoki hitel kérdésével. Éles szem¬
mel látta meg, hogy a hitelnyúj¬
tás nagyarányú kifejlesztésének
alapfeltétele a záloglevéltulajdo¬
nos és a kölcsönvevő egyaránt
figyelembevett érdekéből áll; tőle
származnak azok a szigorú intéz¬
kedések, melyek a záloglevelek
Donitását minden kétségen felül
állóvá tették. A szervezés és a ki¬
építés munkája pe.dig legfőképen
Csengery vállán nyugodott, ki ,e
téren is elsőrangú prganizatornak
bizonyult.
.Az intézet hivatalos működését
1863 április 1-én kezdte meg az
Erzsébet-tér és Deák-tér sarkán álló
házban bérelt szűkös helyiségben.
Ettől a szerény kezdettől a mai
hatalmas pénzintézetig hosszú út
vezet,.melynek fázisait ismertetni,
meghaladná a mi terünket. Mai
nagyságát és közgazdasági jelen¬
tőségét az intézet elsősorban is
alapítóinak köszönheti, kik abban
az időben, midőn a szövetkezeti
eszme még csak gyermekkorát
élte, felismerték, hogy a földbirtoki hitel legeredményesebben altruisztikus alapon nyugvó egye¬
A szabadságharcz leveretését kö¬
süléssel érhető el, melyben a hi¬
vető szomorú viszonyok közt egy
évtized kellett ahhoz, hogy a kér¬
telre szoruló gazdatársadalom egy¬
dés rendezésére az első lépések
mást támogatja. Megküzdött az
megtétessenek, melyeket határo¬
intézet a kezdet hagy nehézségei¬
zottan könynyebbé tett az ország
vel, kiállotta a hetvenes évek pusz¬
telekkönyvi ügyeinek az abszolu¬
tító pénzügyi válságát. Évről-évre
tizmus által megvalósított rende¬
izmosodott és a törvényhozás in¬
zése. A Magyar Gazdasági Egye¬
tézkedéseitől támogatva, rövid időn
sülettől indult ki a kezdeménye¬
belül elérte azt, hogy zálogleveleit
zés, mert ennek kebelében egye¬
abszolút biztosságú értékpapírnak
sültek azok a férfiak, kik azelőtt
tekinti a közönség, a minek legis buzgó munkásai voltak ha¬
GRÓF DESSEWFFY AURÉL A MAGYAR FÖLDHITELINTÉZET JELENLEGI ELNÖKE.
az, hogy a
: eklatánsabb példája
zánk közgazdasági újjáteremtésé¬
múlt év végén s ez év elején sem
nek. Az 1858-ik év június elsején tartott vá3-ikán intézett leiratában elvben hozzájárult szüntette be a kölcsönök folyósítását, mert
lasztmányi ülésen Majláth György tette meg egy magyar földhitelintézet felállításához, de zálogleveleit állandóan el tudta helyezni a
nyilvánosan az indítványt, hogy a földbir- számos részletkérdésre vonatkozólag újabb piaczon.
toki hitel halaszthatatlan rendezését az egye¬ tervezet kidolgozását kivánta. E munkálattal
A kölcsöntkereső birtokos-osztály szempont¬
sület vegye kezébe. A tervezet kidolgozásá¬ párhuzamosan a gazdaközönség tehetős ré- jából pedig ezen ötven év története nem más,
val Lónyay Menyhért és Csengery Antal bi- szében az intézet" megalapításához szüksé- mint szakadatlan sorozata az oly intézkedések¬
zatott meg, a kiknek javaslatát 1859. év január ges alaptőke előteremtésére buzgón folyt a nek, melyek a kölcsönök olcsóbbá válását ered¬
havában tárgyalták és úgy határoztak, hogy szervezkedés. Úgy, hogy midőn az újabb' em- ményezték. Az intézet kezdetben 5 Vs kama¬
azt emlékirat alakjában 0 Felsége elé való lékiratra 1862 szeptember 20-án a királyi jó- tozású kölcsönöket adott, ma már 4%-ős pénzt
terjesztés^ végett Albrecht főherczeghez nyújt- váhagyás kiadatott, három nap múlva meg- folyósít, első kölcsöneinek annuitása 68/« ü'°
ják be. Ez meg is történt, de a tervezet jóvá- tartották az intézet alapítói az alakuló gytí- volt míg ma ötven éves törlesztés mellett
hagyása csak késett, mert a bécsi kormány lést.
'"°* wEzt
" + oraz
» '"intézet
*«•—* -—i«„^_^__iM j . ^ _ -csak 4-7%.
vezetőségének —
választása
nem tartotta a maga érdekében állónak a követte. Elnökké gróf Dessewffy Emil, alelEz alatt az ötven év alatt az intézet külső¬
nemzetalkoto birtokos osztály megerősödését nőkké Lónyay Menyhért, titkárrá Csengery leg is nagy változáson ment át. Megalapítása¬
és a jelzáloghitel kérdését osztrák tőke segít- Antal választatott meg.
kor egy kétszobás szűkös helyiség és alig pár
ségével akarta megoldani. A halogatás ideje
Az intézetnek a közgazdasági élethez bámu- tisztviselő felett rendelkezett. Ma három utalatt sem szünetelt az alapítók szorgos műn- latosan hozzáilleszkedő szervezete mindhármuk czára tekintő hatalmas háromemletes palotá¬
kaja. Az intézet újabb tervezetének és a rész- műve volt. Gróf Dessewffy, a konzervatív refor- ban székel és rendes, működő tisztviselőinek
letkérdéseknek kidolgozására, de különösen az mernek e példányképe, már a negyvenes évek- száma a százat is jóval meghaladja.
ügynek a kormánynál való
Nagy hivatásának elisme¬
szorgalmazására gróf Des¬
rése minden időben általá¬
sewffy Emil, gróf Barkóczy
nos volt, úgy, hogy alapí¬
János, Lónyay Menyhért és
tóinak gyülekezetében, vala¬
Csengery Antal küldettek ki
mint felügyelő bizottságában
a gróf Károlyi György egye¬
e félszázad alatt helyet fog¬
tem - utczai palotájában ez
lalt Magyarország földbirto¬
év végén tartott emlékezetes
kos
társadalmának úgyszól¬
összejövetelen. E bizottság
ván
minden vezérembere,
az újabb memorandumot
kiknek felsorolása hasábo¬
l!SC>0. év elején nyújtotta
kat töltene meg. Az intézet
be az egyesülethez, mely
szorosabban vett igazgatá¬
azt jóváhagyás végett 1S(',<).
sában gróf Dessewffy Emiit
év tavaszán felterjesztette a
az elnökségben gróf Lónyay
kormányhoz.
Menyhért követte, őt a je¬
E közben elkövetkezett az
lenlegi elnök gróf Dessewfly
az idő, mely döntő fordula¬
Aurél
váltotta fel huszonhét
tot jelentett hazánk történeévvel ezelőtt. Igazgatóságá¬
tt-lifii. A kormány élére ma¬
ban pedig politikai, köz¬
gyar férfiak kerültek, sőt
gazdasági társadalmi éle¬
l Sí; |-ben országgyűlés hiva¬
tünknek számos kitűnősége
tott össze. Közviszonyaink e
foglalt
helyet, .elég Horváth
jóra fordulásának egyik jele
Boldizsár, Korizmics László,
volt az, hogy gróf Dessewffy
Lukács Antal, Arany László,
Emil buzgó és hathatós közbáró Forster Gyula nevére
henjárására a király a hely¬
utalnunk.
tartó tanácshoz 1861 juliúg
A MAGYAR FÖLDHITELINTÉZET PALOTÁJA.
Farkas Zoltán.
Ezen a vasárnapon tartandó
közgyűlésén ünnepli hazánk köz¬
gazdasági intézményeinek egyik
legjelentékenyebbike, a Magyar
Földhitelintézet, ötvenéves fenn¬
állásának évfordulóját. Érdeklő¬
désünket ennek a maga nemében
teljesen egyedül álló, pusztán csak
a közjóra irányuló pénzintézet¬
nek története mindenképen meg¬
érdemli, annál is inkább, mivel
alapítóit csakis a hazafiság vezé¬
relte és a kezdetben vállalt anyagi
koczkázatot pusztán áldozatkész¬
ségből, minden anyagi ellenérték
nélkül viselték. Alapításának előz¬
ményei még a szabadságharca
előtti időkbe nyúlnak vissza, mert
már az 1843—44-iki országgyűlés
foglalkozott felállításának eszmé¬
jével. Az új közgazdasági politika
kiépítésének egyik legnagyobb gátja
épen a földbirtok! hitel rendezet¬
lensége volt, mely különösen a
jobbágyság felszabadítása után
nyugodott súlyosan a középbirto¬
kos osztályon, mert ez az új ter¬
melési rendszerhez szükséges tő¬
két másként, mint hitel útján nem
szerezhette meg.

GRÓF DESSEWFFY EMIL. — Barabás Miklós festménye.

CSENGERY ANTAL. — Vwrtagh öyorgy festménye.

GRÓF KÁROLYI GYÖRGY. —Bwabás Miklós festménye.

GRÓF LÓNYAY MENYHÉRT. — Benczúr &yul» fwtménye.

A MAGYAR FÖLDHITELINTÉZET ALAPÍTÓI ÉS SZERVEZŐI.
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JAPÁN FELOLVASÓ BUDAPESTEN.

TOLVAJ NAPSUGÁR.
ELBESZÉLÉS. IRTA SZÍNI GYULA.
Titokzatos mesét mondok a napsugárról és
az esőről, valamint egy asszonyról és a fér¬
jéről. Ez a mese nem kezdődik az «egyszer
volt, hol nem volt»-tal, hanem naplótöredé¬
kekből van összeállítva.
Ezt a naplót epy antikváriusnál vettem ócska
Írások és rajzok közt, a melyek körülbelül a
nyolczvanas évekből valók voltak.
Az egész naplót nem közölhetem a túlságos
terjedelme miatt Csak a legfontosabb szemel¬
vényei következnek alább töredékesen.
A stílusa kissé exaltált, de ne felejtsük el,
hogy a nyolczvanas években lelkesebbek vol¬
tak az emberek, mint most.

rajtok undok nyomát. Nem látom a pezsgő¬
foltokat. Nem látom arczán a csókszennyeket,
nem látom a baechanális mámor fekélyeit
sehol.
Csak azt látom, mintha régi arczvonásai
mocsárból tükröződnének mint a nap, a mely
beletekint egy piszkos tócsába.
Micsoda napsugár van ebben a nőben, hogy
a sár be nem mocskolja?
Olykor-olykor magamba mélyedek elmeháborodottan, hogy saját magamban keressem
okát az ő fényes bukásának.
Talán nem bántam vele elég szelíden és
türelmesen. Vagy talán túlságosan dédelget¬
tem. Egyáltalán mit vétettem ellene? Hogy
nem tudtam szert tenni a lelkére és csak a
sóvár, csapodár testét szoríthattam magamhogy? És még az is elröppent tőlem!
Nem enyém volt-e egészen ez a nő? Nem
enyém volt-e legszebb ifjúsága? Mondott-e fér¬
fiaknak olyan igaz, őszinte, szerelmes szava¬
kat mint nekem? Odakinálta-e valaha magát
annyi sápadt liliomszerüséggel mint nékem ?
Első szerelmes ölelését, első fakadozó csók¬
ját el tudta-e mosni mindaz, a mi azután el¬
következett ?
Egy angyalt kaptam. Hogyan lett belőle
szóbeli személy, parázna tündér?

— Margó - - súgtam halkan neki és csak
könnyezni tudtam.
A könnyek végre meghatották. Felém fordult.
Felkönyökölt. A Eafael angyalai könyököl¬
nek így.
Az arczán láttam, hogy nem tud, nem mer
szóüii. Szeretett volna valami szépet mondani,
gondolkodbtt és végre halkan, bágyadtán csak
ennyit mondott :
- Köszönöm.
Ekkor voltam talán életemben a legboldo¬
gabb. Az az egy szó olyan volt, mintha sze¬
relmes virágokkal öntötte volna el az arczomat.
. . . október 3.

Ma újra utána lopóztam.
Megalázva, szégyenteljesen mentem utána
és nyomban megátkoztam :
• Légy újra beteg ! Légy fekélyes ! Ne
tudd megmozdítani kezedet, lábadat ! Sugárzó
szépséged többé vissza ne térjen ! Forró véred
örökre lehűljön ! Eabja legyél az ágynak, a
honnan nincs fölkelés !
És hogy szerettem volna, hogy átkom meg¬
foganjon ! Hogy ő ne kelljen többé senkinek
és csak az enyém lehessen egyedül !
Az átkom azonban nem fogant meg. Nem
fog rajta egyáltalán semmi.
A kórházból is diadalmasan került ki, mi¬
-188... szeptember ?7. helyt kiragyogott a nap és lábra állította.
Újra ellopta őt tőlem . . . a napsugár.
Sirdogáló, halk őszi eső permetezett ma
Átkozom a napot, a napfényt, mert eddig
egész nap, mintha kiapadhatatlan könnyei
még
mindig elrabolta öt tőlem.
volnának
Ü talán a Napnak valami titkos leánya,
És mégis boldog napok jutottak eszembe. A hogy ma az apródjai, udvarlói közt végig¬
Mert a mikor szomorúan esett, akkor ő is
bűbájosán szomorú volt. Olyankor megült egy ment az utczán, nyoma sem volt rajta többé
a kórházi ágynak.
sarokban és a vállamra hajtotta a fejét.
Magasan hordta a fejét, mint az orchidea,
Olyankor fértünk is össze a leginkább. Mert
a
Napnak
másik titkos leánya. Aranyhaja ver¬
én szomorú embernek születtem, ő pedig nap¬
senyt
villogott
szeme krizoprázávaL Napsugár¬
sugárnak. Csak akkor fértünk össze, ha ő el¬
ból,
színből
és
fényből volt összetéve. '
borult.
Engem
már
meg
sem akart ' ismerni. Túl¬
Verőfényben túlságosan jókedvű volt, mintha
ságosan
emlékeztettem
a kórházra. Elfelejtett
ezer ördög bújt volna belé, a miket nem tud¬
. . . örökre.
egészen.
Azt
hiszem,
elvesztettem
tam benne megfékezni Esőben, bomlásban el¬
bágyadt, szomorú volt ő maga is és akkor
'188 . . . november '10.
volt csak igaz, hű feleségem.
Szomorú, szomorú őszi nap volt ma. Sze¬
A mai esős nap ezért idézte elém egykori retem a szomorú őszi napokat, mert boldog¬
boldogságom emlékeit.
ságom emlékeivel vannak teli
És ma egész napon át nem láttam. Már
És a hogy jártam az utczán, találkoztam
azt hittem, hogy örökre elveszítettem és két¬ egy ismerősömmel, a kivel csak azért álltam
ségbe voltam esve. Fürkésztem, puhatolóztam szóba, mert egyet-mást mindig tud-* az Aszutána és végre megtudtam, hogy kórházba szonyról.
4 8 8 . . . május 25. vitték.
Rosszul megy most neki - - szólt az
Ma újra utána lopóztam.
Mikor hirtelen beteg lett, nem volt senkije, ismerős.
A czipője még ledórebb volt mint máskor. ezért került kórházba. Szép asszonyok mellett
És nekem megdobbant a szivem.
De a bokáján egyúttal hófehér harisnya fe¬ csak addig vannak emberek, a míg egészsége¬
- Nagy baj van ott a házban!
foly¬
szült, mert ő excentrikus. A fehér harisnya sek, ragyogók és vidámak. Betegségének hírére tatta.
selyemből volt és annyiba kerülhetett, mint minden ismerőse elpárolgott mellőle.
És nekem összeszorult a szivem.
régen, a mikor még velem élt, egy évi ruha¬
Én a világért sem örültem betegsége hi- Beteg az asszony ! - - jelentette az isme¬
költsége. De legalább fehér volt.
rének, mégis boldoggá tett a tudat, hogy most rősöm .
És ha behunyom a szemem, magam előtt fölkereshetem, beszélhetek vele, megfoghatom
- Majd meggyógyul - feleltem közömbö¬
látom őt a régi kedves, vastag, otthonias fehér talán a kezét is, közelebb hajolhatok hozzá sen, de magamban a legnagyobb aggodalom¬
harisnyában, a mely áttetsző volt és a mely¬ és aztán... tudja isten, mi fog történni!
mal
nek minden kis hézagját csókommal csó¬
A kórház, a hol feküdt, a legszomorúbb
- Soha, soha többé ! - mondta az isme¬
koltam.
épület az egész városban. A falai hullasárgára rősöm. - - Az orvosok megállapították róla,
Eszembe jutnak a dalok, a melyekkel meg¬ vannak festve. Alacsony folyosókon dobogó hogy tüdővésze van !
töltötte a szobát. Hallom gerle-kaczagását, a szívvel jár az ember, mintha a halál setten¬
Ereimben elhűlt a vér. Megdöbbentem. De
mely bodrosan vonult el fejem felett, bárány¬ kednék az izzadó boltívek alatt Az apáczák
csak
egy pillanatra. Aztán hirtelen fölujonfelhősen. Hallom a gőgicsélését, a mikor a olyan szomorúan járnak, az orvosok olyan kö¬
gott
a szivem és mintha valami rettenetes
pamlag sarkába kuporodott és gyermekesen zömbösen lépkednek...
boldogság szállt volna rám, bele szerettem
hívogatott. Érzem azt a rózsás, üde, tiszta illa¬
— Miért bocsátották be ide ezt az embert ? volna kiabálni a világba:
tát, a melyet csak nők áraszthatnak, a kik sikoltott föl, a mint meglátott.
- Beteg ! Gyógyíthatatlan beteg ! És elébbanyának készülnek.
De én hozzája szaladtam:
utóbb az enyém lesz. Mert vigasztalóra, ápolóra
Emlékszem még, a mikor belenéztem arany— Margó - - szólítottam meg régi beczéző
pelyhes szembogarába és lestem benne az új nevén és a kezére borultam, hogy megcsó¬ lesz szüksége és ki tudja majd úgy ápolni és
vigasztalni, mint én ! Végre az enyém lesz !
élet valami titkos jelét. És ő visszaintett:
koljam.
És estére be is vált a jóslatom, az előér¬
Anya leszek . . .
Elfordította arczát a fal felé és csak nagy, zetem. Levelet kaptam tőle és kért benne,
És csodálatos, a mozdulatai ma is olyanok hullámos, szőke haját láttam.
hogy bocsássak meg neki és látogassam meg.
mint akkor voltak Nem ledérebbek, nem kiDe még ez a dús, aranyszínű haj sem ta¬
Oh, én nem bocsátók meg neki, mert nem
nálkozóbbak, nem szemtelenebbek.
karta el a betegségtől fonnyadt nyakát, le- haragudtam rá soha. Mindig csak rá gondol¬
Ez az, a mit nem értek. Hogy ugyanazok sovány odott vállát és hegyesen kiszögelő kulcsaz inak ugyanazzal a hajlással szolgálják egy csontját. A betegség, a mint láttam, végig tam, mindig csak őt imádtam. Ö nem tehet
gyermek-asszony szelíd szerelmes vágyakozását, gázolt rajta és néhány nap alatt roncscsá róla, hogy én egészen furcsa ember vagyok.
Ha ő jókedvű, mint a napsugár, akkor én
mint egy nagy kokott üzleti fogásait.
marta.
boldogtalan vagyok De ha ő szomorú és be¬
Egykori szüzi mosolya, angyali simaságú
És csak azért fordította el az arczát a fal
ajka, gyöngédségtől remegő orrczimpája nem felé, hogy gyors, elleplezett mozdulattal kar- teg, mint egy őszi nap, akkor én boldog va¬
gyok, mert akkor legalább az enyém ő és
változtak. A csapongó, zajos élet nem hagyta minfestéket kenjen az orczájára.
nem tudja elrabolni tőlem a napsugár!
188 . . . május £4.
Jártam utána és könnyeztem. És így kellett
magamhoz szólni:
Ez volt a te hiten feleséged.
A parfümje csaknem megölt. Bódító illatot
söpör magával és magasan hordja a fejét,
mintha a fehér orgonák királynéja volna.
Festi a haját a Tündér Ilona szőkeségére.
Barna volt azelőtt mint egy szerelmes szicziliai éjszaka.
Három aranyfoga van előL Szinte tüntet
vele. A ruhája selyembrokát, mint a középkori
herczegnőké, de kurta mint a színésznőké és
a bokáján arannyal hímzett harisnya feszül.
Ledér a czipője, mint a bronzszinü pillangó,
a mely díszíti.
Megőrjített. Elvette a tiszta eszemet és bele
szerettem volna harapni a lábikrájába. Hetaira!
Hetaira!
Először elrabolta szerelmemet, másodszor
megdézsmálta az ifjuságomat.harmadszor tönkre
tette a jó nevemet, negyedszer pellengérre vitte
a becsületemet, ötödször kijátszott, megcsalt,
hatodszor elrúgott magától és hetedszer a
szemem elé került mégis győzedelmesen. Sze¬
relmeseinek, udvarlóinak seregét mint valami
hosszú királynői uszályt czipelte magával.
És kaczagott a boszorkányok vijjogó kaczagásával. Ezer férti, ifjú és öreg, bölcs és bo¬
lond, nős és nőtlen rajong érte. Mit neki
száz ? Mit neki egy ? Mit neki a férje ?
Arra született, gondoltam magamban, hogy
ezer férfit boldoggá tegyen és hogy egyet meg¬
öljön. Ez az egy én vagyok.
Szerelmes vagyok a feleségembe. Szerelmes
vagyok az eltaszított feleségembe.
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Japánról azelőtt is, de különösen az utóbbi
időben sokat olvastunk és hallottunk, de több¬
nyire olyanok írtak és beszéltek róla, a kik
maguk is csak mint idegen, átutazó vendégek
ismerték meg a felkelő nap országát. E napok¬
ban történt először, hogy született japán aj¬
káról hallhattuk hazájának mindenesetre leg¬
avatottabb ismertetését.
Shuho Chiba, tokiói szerkesztő ez a japán,
a ki külföldi nyelvek tudásával felfegyverkezve,
átkelt a tengeren, hogy hazáját Európában
helyesen ismertesse és eloszlassa azt a sok
tévhitet, a mit az idegen utazók - - sokszor
merő jóindulatból — felöle terjesztettek. A buda¬
pesti Uránia színházban tartotta meg ötletes
szabad előadását, a mely ment volt minden
tudákosságtól, de annál több szellemes ötlet
fűszerezte. Előadását festői szépségű vetített
képek kisérték, Chiba különben megjegyezte,
hogy ő az országot dicsérni nem tudja, tehát
ha szépségeiről beszél, akkor a közönség gon¬
doljon ennél sokkal többet.
Chiba elsőnek a legmelegebb rokonszenv
hangján kijelentette, hogy nagy örömmel jött
Magyarországba, melynek múltjával és jelen¬
jével szeretettel foglalkozott, alaposan ismeri.
Ebben nagy segítségére volt különösen Vámbéry Ármin könyve. Most saját tapasztalatait
fogja hazájában tolmácsolni, azért nálunk ma¬
gyar módra akar élni, magyar emberekkel
érintkezni. Beköszöntőül tehát tisztán kiejtett
magyar megszólítással üdvözölte a nagyszámú,
előkelő hallgatóságot.
Mindezt azért kívánja, hogy tökéletesen hű
képet nyerjen hazánkról. Mert — úgymond a Japánról szájról-szájra keringő, téves fel¬
fogást főleg az okozza, hogy az idegen tudó¬
sítók megérkeznek, európai hotelben megszállnak, európai módra élnek, európai emberekkel
érintkeznek. Néhány hétig így élnek hazámban,
aztán írnak egy vaskos könyvet Japánról.
Még a «japán» jelző sem ismeretes hazájá¬
ban. Az ország neve «Nippon», a miből a
khinaiak «Zsipon»-t, az angolok «Zsapan»-t
.és a németek «Japán»-t csináltak. De -ez —
úgymond — teljesen mellékes a mi szemünk¬
ben és még a legenyhébb tévedések egyikének
tekintjük. De hogy milyen mulatságos tévedése¬
ket okozhat a tájékozatlanság, ennek illusztrá¬
lásául szolgáljon az alábbi eset. Tokió utczáin
sétáltam egy ilyen idegen tudósítóval, a mikor
megrakott talyigájával elhaladt mellettünk egy
kuli, a kinek fején fényesre vasalt czilinder
díszeleg. Az idegen tudósító sietve bele irta a
noteszébe, hogy Japánban czilindert viselnek
a kulik. Én hagytam, de utólag oda mentem
a kulihoz és megkérdeztem tőle, hogy miért
van czilinder a fején. - - Uram, egy családot
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költöztetek, - - felelte, — és a czilinder skatu¬
lyája elkallódott. Hát hogy baja ne essék a
drága jószágnak, a fejemre tettem.
- így keletkeznek, - - mondta Chiba, — a
mulatságos, de sokszor a bántó félreértések is.
Ép úgy, mintha én szórói-szóra megírnám
lapomnak az alábbi esetet. Nipponból két és
fél hónappal azelőtt érkeztem a nekem telje¬
sen idegen Európába. Triesztben léptem elő¬
ször a földjére és ebédelni szerettem volna, de
nem tudtam hová menjek. Végre betévedtem
egy fényes étterembe, a mely tele volt frakkos
urakkal. Nálunk frakkot csak az előkelőségek
legelőkelőbbjei viselnek, így alig mertem fel¬
tételezni, hogy ezek az előkelő urak fogják
felszolgálni az ebédemet. És a mikor erről
mégis meggőződtem, rémülettel gondoltam az
óriás borravalóra, a mivel nekem ezt meg kell
hálálnom. Aztán tovább utaztam, Bécs felé
és értesíteni szerettem volna jöttömről egy
ott lakó barátomat. De mivel nem értem az
európai táviratozás módját, pénzt és a távirat
kéziratát oda adtam a vasúti étkezőkocsi egyik
alkalmazottjának, hogy ő adja fel. Én másnap
reggel Bécsben megérkeztem, de a távirat
nem - - azért még sem fogom azt irni a tudó-
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sításomban, hogy Bécsbe egyáltalában nem
szoknak táviratok megérkezni.
Nagyon mulatságosán mondta el a szellemes
japán, miképen fogadták hazájában ezelőtt
harminczöt esztendővel az első európai vendég¬
lőt. Persze szörnyen kíváncsiak voltak rá és
legtöbbjük mindjárt a megnyitás után elment
megnézni, így tett az ő apja, a ki a japán
tengerészeti minisztérium egyik főhivatalnoka
volt. Néhány kollégájával bementek hát :i/
európai étterembe és japán szokás szerint c^y
méternyi távolságban leültek a nekik amúgy
is szokatlan magas asztal mellé. Mert hazai
vendéglőkben így szokás a pinczérnek tudt;'ir;i
adni, hogy a vendég éhes. De ime! jött az
európai pinczér és nagyot lökött a székeiken,
a míg egészen az asztal alá nem tolta őket.
Ezt is meg kellett szokniok, mert Nipponban
máig is alacsony, szinte parányi asztalkákon
és a földön guggolva étkeznek.
A leülés nehézségein tehát szerencsésen át¬
esett Chiba senior és társasága, de most az
európai ételekkel kellett megbirkózniuk. Ez
meglehetősen sikerült is nekik, csak egy étel
rendeltetésével nem tudtak tisztába jönni.
Üvegbura alatt ugyanis valami sárgás koczka
állott az asztalon. A vaj volt ez, a miről sok
okoskodás után kisütötték, hogy mivel az
európaiak késsel esznek, e közben bizonyára
gyakran megvágják az ajkukat és ezzel a zsirral kenik be a sebeket. . .
Asszonyainkról azt irta egy amerikai
író, hogy nincs szivük, mint a hogyan vi¬
rágainknak nincs illata és mint a hogyan
madaraink nem énekelnek, — mondta Chiba, —
Higyjék meg, a mi családi életünk a leg¬
ideálisabb alapon épül. Mert nálunk magáért
veszik el az asszonyt, nálunk ismeretlen foga¬
lom a hozomány. Nem kívánjuk az asszony¬
tól, hogy pénzt hozzon a házhoz, egyedül
csak azt követeljük tőle, hogy tudjon bánni
életünk egyik legfőbb kedvtelésének tárgyá¬
val : a virággal. A férfi odakünn dolgozik,
küzd a családi fészekért, az asszony köteles¬
sége a gondozása, szépítése. Bennünket hadd
tépázzon az élet vihara, ő hadd legyen védve
előle. Mi így osztjuk meg a közös munkát és
a mellett
nem fitogtatjuk érzelmeinket.
Láttam egy asszonyt, a ki nem akart sírni,
miközben a férjétől búcsúzott, tehát megpró¬
bált nevetni. De biztosítom önöket, hogy ez
a zokogással vegyes kaczagás sokkal fájdalma¬
sabb volt, mintha könnyek zápora hullott
volna . . .
Chiba gyönyörű képekben mutatta be Nippon természeti szépségeit, épületeit, embereit
és virágünnepeit.
Sárosi Bella.
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k i . . . Művészetének, otthonának
és a vele együtt lakó nővérének
é l . . . Képein, a kedves egyszerű
csendéletek ropogós cseresznyéin
baraczkjain, szöllőin, a sárga le-'
velü rózsákon, lila orgonákon ép
úgy rajta ül a béke, a nyugalom
nagyszerű impreszsziója, mint azon
az öreg tudós Képén, a ki komor
könyvei között bujkál s a melyet
most fejezett be a művésznő.
Kőnek Ida világos, tiszta, egy¬
szerű művészetével sok elismerést
szerzett a magyar nő festői te¬
hetségének a külföldön is. Kiállított
már több izben a párisi Szalonban
és Karlsruheban, mindannyiszor
szép sikerrel. Pedig ő is végigküzdötte azokat a nehézségeket, a
melyek felbukkannak a magyar
művésznők u t j a i n . . . Szülőhelyétől
Pozsonytól Budapestig, míg Telepy
Károly mesterhez vezette az útja,
sok művészi rajongást vissza kellett
fojtania.. . Azután Telepy után
a müncheni Flugyen mester ta¬
nítványa lett. A tehetséget ekkor
már felfedezték s onnan küldött
több műve kiállításra került a
budapesti tárlaton. Münchenből
Parisba ment, hol Munkácsy mű¬
termében tökéletesítette a tudását,
később pedig már a firenzei Scuola-liberában tanult szakadatlan
buzgósággal, hogy művészi ambiczióit kielégíthesse.

MAGYAR MŰVÉSZNŐK OTTHON.
Ma már a nők minden téren
fölveszik a versenyt a férfiakkal s
a hivatalokban, az orvosi gyakor¬
latban s más pályákon működő
nők mellett nem szokatlan a mű¬
vésznő tipusa sem. Ha olyan első¬
rendű művésznőnk, a kit egy sorba
lehetne helyezni a legkiválóbb
férfi-művészekkel, nem akadt is
még, több olyan művésznőt is fel
tudnánk sorolni, a ki művésze¬
tével figyelmet keltett maga iránt.
Ezek közül valók Kőnek Ida és
Kalivoda Kata, kiknek műtermé¬
ből néhány képet itt mutatunk be.
A régi művésztelepen, künn az
Epreskert vidékén a Petőfi-ház
szomszédságában, egy tenyérnyi
kert közepén kecses kis villában
van Kőnek Ida műterme. Csupa
szőnyeg, a falakon apró mosolygó
képek, a pompás bútorok telistele
vannak finom csipkékkel, színes
selymekkel... A műterem egyik
fülkéjében egy ó-hollandus csem¬
pékből rakott kandalló, peremén
régi hollandi edények s a tűzhely
fölött ragyogó rézüst. A kis fülke
bútorzata öreg hollandus paraszt¬
asztalból és négy parasztszékből
áll s az aprószemes ablakpár¬
kányon aranyos kalitkában vidám
kanári madarak fütyörésznek.
Előkelő művészi érzésű egyéni¬
ségre vall a Kőnek Ida otthona.
E kiváló hölgy művészetének finom¬
ságait lehelte bele s így megtalálta
a módját, hogy magányos életébe
szépséget, melegséget és örömöt
öntsön. Nem kívánkozik ki az em¬
berek közé, a kert előtt a kis
rácsos kapu csak ritkán nyílik
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Firenzei tanulmányai után haza¬
jött s itt az Epreskert környékén,
a Kmetty-utczai kecses kis villá¬
ban megalapította nyugalmas ott¬
honát, de időközben tanulni-vágyása megint kivitte Parisba. Nem¬
sokára azonban visszajött ismét,
azóta Budapesten él és fáradtságot
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nem ismerő szorgalommal festegeti az ő sajátos finomságú képeit.
Kalivoda Kata leginkább genrefestményeivel vont a magára a figyel¬
met. Ö is Münchenben, Parisban
tanult. Nem sokáig maradt kül¬
földön. Maga beszelte el kedves
közvetlenséggel műtermében tett
látogatásunkkor, hogy Paris zajá¬
ból hazakergette a vágy a magyar
falu után s Eötvös-utczai műtermé¬
nek békés csöndje után, a hol a
téli időszakot tölteni szokta. De
még itt is alig várja a nyarat,
hogy kimenekülhessen dunavecsei
kis villájába, a hol a kis falu esteli
harangszíva ébreszti fel benne azo¬
kat a hatalmas érzéseket, a melyek
visszatükröződnek képeinek magyar
alakjaiban. Nem a nagyváros fes¬
tője,nem is jól érzi magát itt, elemé¬
ben csak akkor van, ha kimenekül¬
het falura, a nép közé, melynek
típusait legjobban szereti festeni.
Ott nevelkedett közöttük, látta őket
szántani, vetni, aratni, vasárnap
imádkozni és
- duhajkodni. . .
Mint fiatal leány, fogékony lélekkel
szívta magába az egyszerű, kedves
falusi levegő impresszióit. A falusi
embereket egészségeseknek, vidá¬
maknak, őszintéknek és egyszerűek¬
nek látja s ebben az egészséges
meglátásban szerette meg őket...
Ezt a rajongó szeretetet magával
vitte a nagy, bűnös Parisba is, de nem veszítette el, hanem épen
az egyszerű magyarság szeretete
kergette vissza hozzánk, hogy
magyaros művészetével értéket
szerezzen a női pikturának.
Hogy a képzőművésznők meny¬
nyire meg tudták hódítani a tár¬
sadalom elismerését, mi sem bizo-

nyitja jobban, mint az a körül¬
mény, hogy vannak egyesek, a kik
iskolákat tartanak fenn. így Kali¬
voda Kata is. Tizennégy növen¬
déke van iskolájának s közöttük
;i művésznő állítása s/rrint van
egv-kót olyan kiváló talentum is,
a kik már most jelét adjuk ign/án
s/ivós tanulmányaikban teknikai
készflégükaek.
Mi épen akkor érke/.tünk míilermébe, mikor a növendékek el¬
hagyták. Eg\ kicsi, tipikus vecsoi
parasztleány serényen rakja félre
ti m">\ emlékek állványait, K igazítja
a/ összegyűrt pulin s/önyegeket.
Kalivodii Kata modulija külön¬
ben a kis parasztli'myka; ott le¬
li, t hit ni s/öke bábos kontytyal
borított üde, fiatal fejecskéjét a
művésznő képein. Kellemes, linóm,
meleg tónoa ömlik át a tágas
műtermen, a melynek millieujében Kalivoda Kata íinom művészi
lelke csillan fel . . . Ennek a ki¬
váló asszonynak gazdag, sajátos
egyénisége ott él a műtermének
minden egyes darabjában, a mely
körülveszi öt. A tinóm ízlésű
nippekkel művészien elrendezett
antik üvegszekrény, a puha perzsa
szőnyegek, az egyszerű, de válasz¬
tékos bútorok fölött a falakon
hatalmas vásznak függenek, me¬
lyekről reánk mosolyognak nz
egyszerű, böcsületes magyar arczok,
Kalivoda Kata művészetének alak¬
jai, a kik derűssé, vidámmá va¬
rázsolják a művésznő otthonát,
hogy kellemes meleg, elegáns millieujében is fülébe zsonghasson az
egyszerű falucska piczi, csengő ha¬
rangjának énekes szava . . .
TEMPLOMBAN. — Kalivoda Kata festménye.
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hozta, nemcsak a gyászolók és kíváncsiak.ezrei
várták, hanem - a könyorgö és segítséget
kérő levelek özöne iá. Ügy beszélték akkor
Rozsnyón, hogy ezeknek a könyorgö levelek¬
nek a tömege három métermázsa volt. És
Andrássy Dénes gróf ezzel az egy mondattal
intézte el valamennyit:
- Adni kell mindenkinek, a ki kér.
Tizennégy millió korona olyan vagyon ma¬
radt utána, a miről szabadon rendelkezhetett.
Rengeteg kincs. De ha egyszer meg fogjuk
tudni azt is: mennyi volt az, a mit életében
szétosztott kulturális és humánus czélokra
támogatásnak és - - alamizsnának, ki fog de¬
rülni, hogy az még több volt. És föl fog me¬
rülni egy egészen sajátságos, sőt furcsa kér¬
dés : ha még oly rengeteg jövedelme volt is,
ez a nagyúr, a ki oly sokat hagyott és oly
teméntelen sokat szétosztott, maga - - miből
élt? Mennyi kellett neki magának?
Egész bizonyos, hogy nagyon kevés. Mert
jóformán az egyetlen fényűzés, a mit a cso¬
dálatos lelkű nábob a maga számára kifejtett:
az a mauzóleum volt és az a temetés. Egy
félmillióba került a márványsír és egy másik
félmillióba a Franczigka grófné végtisztessége.
Ezenkívül Andrássy Dénes: grófnak már csak
egy drága kedvtelése maradt. Igaz, hogy ez a
legköltségesebb minden nagyúri passzió kö¬
zött. Adni. Adni mindenkinek, a ki kezét kérőleg felé nyújtotta. A művészetnek, a kul¬
túrának, a szenvedésnek, a szegénységnek.
Immáron szétosztotta minden aranyát, ki¬
A család tagjai (balról jobbra) : gróf Széchenyi Aladár, gróf Andrássy Géza, gróf Maldegen Lajos, gróf Andrássy
Manó, gróf Andrássy Imre.
hűlt keze kihűlt szivén pihen. Egy gyermeke
se volt, de sok, sok ezerén érezték elárvult¬
minden szenvedést megenyhít és minden sebet nak magukat, mikor őszinte könynyekkel sze¬
A KRASZNA HORKAI TEMETÉS. meggyógyít. Szenvedés és seb pedig van a mükben fogadták és kisérték utolsó útján
koporsóját, míg a rozsnyói piaczon búsan
A kupolás márványsír, a melyre komoran világon bőségesen.
Mikor a Francziska grófné koporsóját haza¬ kongtak Rákóczi tornyának h a r a n g j a i . . .
tekint alá a magános hegyoromról Krasznahorka ősi vára, immáron megtelt. Második és
utolsó lakója is megérkezett. Andrássy Dénes
gróf érczkoporsója ott pihen a kőzsámolyon
hitvese mellett, a kit annyira szeretett életé¬
ben és halálában annyira fölmagasztalt.
Odafönt a hegy tetején a fehérfalú, boltoza¬
tos kripta még vár új lakókat, majdan megtérendőket. A völgybe új jövevény nem érke¬
zik többé. Ott már csak ketten maradnak időt¬
len időkig: Dénes gróf és Francziska grófné.
Külön és együtt. A hogyan regényes életük
útjait járták.
Emlékezünk, mert sohase lehet azt elfelej¬
teni, mikor az első lakó a fejedelmi új mauzó¬
leumba beköltözött. Az is idegenből tért meg
ide, mint a hogyan idegen ég alól, a Dél illa¬
tos, meleg verőfényéből jött haza most And¬
rássy Dénes gróf is kihamvadt szemmel, hide¬
gen. Soha még a hitvesi szeretetnek, a tehet¬
ség iránt való rajongó hódolatnak, a párját
sirató gyász nagyszerű és pompázatos kiáradásának olyan ünnepét ez a kor nem látta,
mint a milyen volt az a temetés. E nagy¬
szerű szeretet, e legendás hódolat, e fejedelmi
gyász árnyéka borította el és tüze szikrázta
tele csillagokkal az eget Rozsnyótól Váraljáig.
Emlékszünk a téli-borús, dara-hullásos bús
délutánra, mikor fátyolos árboczok szegték az
utat, ezer fáklya égett, így haladt komor
csöndben és komor lassúsággal a gyászkapuk
során át a halottas hintő, négy hófehér paripa
vonta Francziska grófné koporsóját. Egy fe¬
kete tömeg áradt lassú hömpölygéssel a nyo¬
mában és a tömegből magasan, ragyogva emel¬
kedett ki egy gyönyörű, ezüstös fej, meleg te¬
kintet, büszke, meredek homlok, hatalmas,
lengő hófehér szakáll: Andrássi/ Dénes.
Ezerek vették körül és mégis mintha egye¬
dül lett volna szeretetének, gyászának, rajonoó
hódolatának büszke magasságában.
Ügy gondoljuk, a mi útja még ezután éle¬
tének volt, azt is így járta, magába mólyedt
lélekkel, tekintetét mindig arra a koporsóra
szegezve, akkor is, a mikor nagy messzeségek¬
ben járt tőle. De ez a magánosság nem volt
egyedülvalóság. Mérhetetlen vagyon ura volt,
magános, ember, a maga személyére nézve az
élet pompázatos javaival szemben terjesen
igénytelen. Ezt tudták róla és tudták azt is,
hogy a szive csupa jóság és szeretet. A világ
nem oly boldog, hogy az ilyen emberek észrevétlen tudnának maradni. Az Andrássy
Latin zsoltárokat éneklő hárskúti parasztleányok énekkara a temetési menetben.
Dénes gróf neve azt a szakadatlan áradású
csodatevő forrást jelentette, a melynek a vize
GBÓF ANDBÁSSY DÉNES TEMETÉSE KBASZNAHORKÁN. —BaloghRudolffö1vételei.
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TÚLHAJTOTT HUMANIZMUS.
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Európa népei nem is gondolnak arra, hogy
milyen veszedelmek fenyegetik őket a huma¬
nizmus folytán, a melyet már majdnem az
oktalanságig túlhajtanak. A népek és nemze¬
tek a helyett hogy védelmeznék magukat egy
siralmas jövő ellenében, ügyet sem vetnek
azokra a jelenségekre és tényekre, a melyeket
mindenki lát ugyan, de a melyeknek a követ¬
kező nemzedékekre való káros hatását senkise
akarja mérlegelni.
Eöviden egybefoglalva a baj ez: az állatot,
hogy haszna legyen belőle, igyekszik minél
kitünőbb fajtákban tenyészteni az ember, azon¬
ban nem cselekszi ugyanezt önmagával.
Bárki, ha még úgy meg van is verve testi,
lelki nyavalyákkal, annyi utódot hagyhat hátra,
a mennyi neki tetszik: semmiféle hatalom őt
ebben nem korlátozza. A vérbajosok, lüdőbajosok, a mindenfajta nyomorékok ép oly szaba¬
don házasodhatnak, avagy élhetnek vadházas¬
ságban, mint a lelkileg terheltek, nemkülönben
a professzionátus csalók, tolvajok, apacsok és
egyéb modern haramiák, a kiktől hemzseg az
európai és amerikai társadalom. És mert év¬
tizedek óta nem törődik ezekkel az alakokkal
más, mint az oktalan humanizmus, hát már
szerenesésen benne vagyunk a korszakban, a
melyben nem frázis, de szomorú valóság, hogy
száz- és százezer született beteggel és született
gonosztevővel van dolgunk. Nem győzünk kór¬
házakat és fogházakat építeni számukra. De
ezekben csak vendégek gyanánt tartózkodnak
a hibás emberek, mert életük nagy részét mégis
csak szabadon töltik, akadály nélkül élvezve
a szerelem gyönyörét, a melynek beteg gyü¬
mölcsei aztán újra a kórházak és fogházak la¬
kóit és a társadalom csapásait szaporítják.
Mivel pedig tapasztalati tény, hogy mindenki,
a ki szervi betegsége miatt rövid életre van
kárhoztatva, vagy hosszabb időt rabságban
töltött, annál fokozottabb mértékben vágyik a
szerelemre, ebből körülbelül elképzelhetjük,
hogy hogyan fog festeni a jövő nemzedékek
képe, ha már a jelenlegi nemzedéké így fest.
A közmondások, hogy «az alma nem messze
esik a fájától» és hogy «botból beretva nem
lesz», az igazságot fejezik ki és a közfelfogás¬
nak mély bölcsességéről tesznek tanúságot. A
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született gonosztevőből soha az életben nem terheltek szintén vígan hagyják hátra utó¬
lesz becsületes ember, még akkor sem, ha el¬ daikat.
A humánus társadalom aztán tehetetlenül
öregszik: a biín iránti hajlama mindig meg¬
marad. A. modern kriminalisták is nagyon jól áll az eredmónynyel szemben. A jogászok a
tudják ezt, mégis úgy beszélnek és úgy cse¬ megrögzött bűnösöket, az orvosok a terhelt
lekszenek, mintha nem tudnák. Közreműködé¬ betegeket cvissza akarják adui a társadalomnak*
sükkel egész tudomány keletkezett arról, hogy és eszükbe se jut, hogy ezzel a fáradságukkal
igenis, nem csak a véletlenül bűnbe esett a jövő társadalomnak okoznak beláthatatlan
embert lehet a börtönben megjavítani, hanem bajokat.
mindenkit és pedig részint kenetes beszédek¬
A humanizmust ma helytelenül értelmezik
kel, részint a munkára kényszeritéssel. Pedig Egész társadalmi berendezésünknek iránya
a rendőrségek bizonyíthatják, hogy a ki egy¬ olyan, hogy az egészséges, becsületes szegény¬
szer a tolvaj, csaló, betörő, hamiskártyás és nyel senkise törődik: ennek élete tengődés
egyéb ilyen «pályákra« adta magát, az semmi nyomor. Mihelyt azonban a szegénységhez
fizetésért nem fog dolgozni többé.
testi, vagy lelki nyavalya is járul, illetve miÁm ha számot vetünk a megélhetés ezer kor ez a nyavalya már szemmelláthatólag mu¬
gondjával és nehézségeivel, talán nem is fogunk tatkozik, akkor a humanizmus azonnal közbe¬
csudálkozni mindezen. Ugyan minek menjen lép és igyekszik az emberiségre nézve érték¬
a börtönből kikerült tolvaj, a ki rendesen telen, sőt káros életet nemcsak megújítani, de
mint apacs kezdte és mindig irtózott minden még alkalmat is adni neki arra, hogy magát
rendszeres munkától, ellenben a csavargást és tovább plántálja, mielőtt meghal, így lesz lashenyélést szerette ? Az ilyen emberek felfogásá¬ sankint inficziálva egész országok népessége
ban semmi sem természetesebb, mint az, hogy a humanizmus jóvoltából.
a lopás, betörés, a szélhámosság ép úgy élet¬
Az egészséges, munkabíró, munkaszerető
pálya, vagy mondjuk iparág, mint a többi embereket olyan gonddal kellene tenyészteni
és hogy az ő iparukat ép úgy a szükség, t. i. az államnak, mint a milyen gonddal tenyészti
az ő szükségük teremtette meg, mint a többit. a házi állatokat. A testi, szellemi és jeliemi
Az állam semminemű preventív intézkedést nyomorékok szaporodásának pedig ideje volna
nem tesz, hogy ezeknek a törvénybe ütköző gátat vetni. Olyan probléma ez, a melynek
iparágaknak «fejlődését» meggátolja. Miért? megoldására minden állam pályadíjat tűzhetne
Azért, mert a gazembereket szokás úgy tekin¬ ki, akár egy millió dollárt. A kinek eszméje
teni, mint a kik a becsületesség útjáról le¬ beválik, az száz milliót is megérdemel.
tévedtek, holott az igazság az, hogy a gaz¬
•K
ember soha nem is akart járni ezen az úton.
A régi időkben, helyes érzékkel, egy bűnös¬
íme, ez a tartalma egy czikknek, a mely
nek sem kegyelmeztek, a kiről nyilvánvaló nemrég jelent meg a Newyork Héráidban,
volt, hogy vétkének veleszületett gonoszság a Thompson Töm, egy bosztoni orvos tollából,
rugója. Első esetben testi fenyítékkel sújtották, s a mely egész Amerikában szenzácziót, sok
ha ez nem használt, a bakó levágta a fülét, ellentmondást, de sok helyeslést is keltett.
orrát, kezét, vagy a fejét is a visszaeső bű¬ Lám, az ifjú Amerika gondol a maga jövőjére
nösöknek. A régi igazságszolgáltatás nem hitt és megtámadja a humanizmus túlhajtásait. A
a javulásban: mindjárt a legelső alkalommal vén Európában csak azon vannak, hogy a
megbélyegezte a gazembert s az illetőt, ha lakosság szaporodjék, de hogy milyen a sza¬
nem okult ebből, könyörtelenül kipusztította porodás, ezzel senkise törődik. Azaz eddig
az élők sorából. Vagyis őseink nem reflektál¬ nem törődtek. Most azonban a múlt héten le¬
tak a hitványnak sem jövőjére, sem maradé¬ folyt londoni orvos-kongresszuson elővették a
kaira. Ma a humanizmusból, a mely vezérlő kérdést és igazat adva az amerikai orvosnak,
elv, önként következik, hogy az emberi jogo¬ alaposan letárgyalták. Hogy mi lesz az ered¬
kat még az emberi vadállatoktól sem szabad mény, ez most már csak a kormányoktól függ.
elvenni. A testileg, szellemileg és jellemileg
ff ere s Imre.

J<ta-u. „ , H(OÍIM

A M E D U Z A . , IFJ. WLASSICS GYULA DRÁMÁJA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN. -

Jelfy Gyula ;

11. SZÍH. 1913. 60. iíVPOLTAH.

ÁBRÁNYI KORNÉL.
1849—1913.

Örökkön nyughatlan szellem szállott örök
nyugovóra Ábrányi Kornél halálával. Elpihent,
a kinek lelke nem ismerte a pihenést, a lélek,
mely folyton vibrált, folyton új és új benyo¬
másokat fogadott be és új elhatározásokra
szánta el magát, de a melyre még sem ha¬
tottak a külső látszatok és semmiségek és
nem volt kapkodó.
Alapjában mélyen járó szellem volt az övé.
Kiérezte a dolgokban és eseményekben a
lényegest, egész erővel ragadta meg épen
ezt, - - d e mindig csak rövid ideig. Szomjas
volt ez a szellem örökösen; nemes nedűvel
kis kortyokban lehetett a szomját eloltani, de
mindig csak pillanatokra. S e tekintetben egy¬
forma volt benne az iró, a politikus, a szel¬
lemes causeur. Csapongó szelleme új világítás¬
ban tudta látni és láttatni a legbanálisabb
kérdéseket, fényt, ízt tudott adni az elcsépelt
dolgoknak s a mit megfogott, soha se tűnt
fel unalmasnak. Beszélgetés közben sem vált
azzá soha; sőt ebben volt a legnagyobb. Egész
társaságokat tudott szóval tartani; bugyborékoltak az ötletei; minden mondásának volt
szine.
Sziporkázó szellem volt és ötletes. Logikája
ép ezért nem mély és nem is következetes.
A legellentétesebb tüneteket is össze szedi,
hogy megállapításokat szűrjön le. Ezek a meg¬
állapítások sokszor merészek - - mint ő maga.
A paradoxonoktól sem riadt vissza. Hamar
megért mindent - - gyakran félreért. Könnyen
indul minden után, a mit igazságnak ismer
fel — néha az után is, a mit félreismer. Min-
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Mert hát a kaland érdekli mindenképen,
mint költőt, mint politikust - - akár csak egy
középkorbeli lovagot. Ebből a lovagból sok
jutott neki. Talán sok ősöket számláló csa¬
ládjának atavizmusa ez. Mindenekfölött harczos lélek, mint azok a lovagok. Szeretni tud,
de nem nagyon, a kit vezérül fogad, az után
hűséggel indul,
de egész erejével tudja
gyűlölni ellenségeit. Yiharzó kedvvel keresi a
küzdelmeket, a szócsatákat és a kemény össze¬
csapásokat. Van benne valami kevés — talán —
a kondottieriből is, a ki koczkáztat mindent,
de az anyagi elismerést is megköveteli. Ellen¬
ség előtt meg nem alázkodik soha, — az imá¬
dott tárgy előtt porba omol.
Legnagyobb gyűlölettel Tisza Kálmánt vette
körül, annak pártját, egész rendszerét, minden
alkotását. PoŰtikai mestere Lónyay Menyhért
oltotta bele ezt a gyűlöletet; de ő sokkal to¬
vább ment, mint a mestere. Politikai nézetei
módosultak, változtak is, a régi szabadelvű
párt iránti engosztelhetetlensége állandó ma¬
radt.
Mint ember semmiben sem volt sablon¬
szerű. Eredeti volt, egész ember volt Ezért
szerették, a kik közelebb állottak hozzá, s
ellenségei sem gyűlölték annyira, mint ő
azokat.
Mint iró oly virtuozitással kezelte a tollat,
mint a bűvész a golyókat, melyeket feldobál
és elkapkod. Ereje, hogy a politikus nem be¬
folyásolta benne a belletristát S épenséggel
nem hiba, hogy a politikust támogatta a
ÁBRÁNYI KORNÉL.
szópiró. Egész kis könyvtárt irt össze szép¬
irodalmi művekből; politikai czikkeinek száma
den kalandos terv megragadja nem csak a sok ezer. S helyet biztosított magának irodalfantáziáját, hanem a tettrehatározó készsé- műnk történetében, mint belletrista és mint
publiczista egyaránt.
gét is.

végignézzük férfitársaságunk póló küzdelmét.
Két órányira kellett kocsiznunk Addingtonból.
Ismét megismertem egy angol játékot, mely
Franczia regény.
(Folytatás,)
ennek a fajnak testi erejét fejleszti.
— Pompás gondolat — én meg lovagló ruhát
Szép küzdelmet láttam, melyet az enyhe
ajánlok fel kis Christianémnak. Ez csak cse¬ novembtüi nap is elősegített. Előkelő és moz¬
kélyke hála jóságáért kedves gyermekem.
galmas lovasjáték ez, melyben a tisztavórű ir— Oh — asszonyom!
landi ponnik vad kedvvel ágaskodva és nekibok— Nem — ne köszönje meg, tudom, mit akar rosodva tolonganak. Festői zűrzavarban keresz¬
mondani, kis alamuszi!
tezik és előzik meg egymást, fürgén rohannak
Tovább megyt Surrey herczeg karján. Lord a fagolyó elé, mely a golfverők csattanó üté¬
Stanley pedig magyarázza:
sére süvítve repül az ügyes játékosok előtt, kik
— Parforce vadászatunk nem oly fényes mint biztosan simulnak a nyeregbe. A lovacskák is
a francziaországi, a miénk ép olyan sport mint a lesik a labdát és izgatottak lesznek láttára, sőt
többi, de mire gondol most Nérans kisasszony? azzal sem törődnek, ha a sebes labda karcsú
Mire gondoltam ? Magam előtt láttam a nó- lábaikat találja.
ransi erdőt, hallottam atyám hangját, a mint
A játék befejeztével Winnie és én lord Stan¬
kedvelt kutyáit hívogatja. Magával hitt az is¬ ley kocsiján indultunk haza. Mily kellemes
tállókba, a kopókhoz s én mily büszke voltam, volt beszivni az erdő levegőjét, s aztán a nap
hogy elkísérhettem kőrútján. Atyám öntudat¬ sugaraiban fürödni, ennek a két jó lénynek,
lanul behunyta szemét, hogy meg ne lássa . a Eddienek és Winnienek társaságában. Oh mily
lábainknál tátongó örvényt és nem volt más boldogság volna, ha újra gazdag és szabad
vágya, minthogy velem és anyámmal is meg¬ lehetnék!
szerettesse romlásunk okát: versenylovait, va¬
dászistállóját, kopófalkáját. Vissza tudok még
emlékezni arra, hogy mily hallgatagon ült
anyám, míg atyám e dolgokkal mulattatott
minket. Ez a hallgatagság volt szegénynek
egyetlen tiltakozása. Minden szó tüzes vasként
égethette lelkét, de atyám annyira megrészege¬
dett tőlük, hogy nem vette észre anyám bá¬
natai
Mit tehettem egyebet? Bevallottam lord
Stanleynek, hogy atyjának gyengéd meghívása
mily szomorú visszaemlékezéseket keltett fel
álmukból.
November 18.
Néha úgy tetszik nekem, mintha két lélek la¬
koznék bennem. Teljesen tisztán látom lord
Edward Stanley erkölcsi értékét, mely örömet
okoz nekem és menedéket nyújt lelkemnek, de
viszont lord Closeborn nyeglesége sem hagy
érzéketlenül, még ha el is ítélem magamban.
Kellő értékükre tudom leszállítani tetteit és
mégis érdeklődöm irántuk. Ez a küzdelem fé¬
lelmet okoz nekem, de mégis vonz. Sokszor
meghökkenek magamban, ha bűnös és gonosz
hajlamaira ép oly kíváncsi vagyok, mint Edward
jóságára és becsületességére.
November 49.
Lunch előtt Winnievel átmentünk a szom¬
RICKL GYULA, AZ ÚJ IGAZSÁGÜGYI ÁLLAMTITKÁR.
szédos földbirtokosokhoz, Word grófékhoz, hogy
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Este, dinner után lord Stanley mellém tele¬
pedett :
- Christiane kisasszony, nemsokára eluta¬
zom. Távozásom előtt engedje meg, hogy meg¬
kérdezzem, akar-e jó barátom lenni?
- Ön valóban jó hozzám, köszönöm, hogy
felajánlotta barátságát. Nagy örömöt okoz, hogy
megbecsül, igazán nagy örömöt!
— Sir?
- Dehogy! Csak egy köny volt, mely szivem¬
ből fakadt, de nem tudom, hogy elfogadhatom-e
barátságát? Mindketten sokkal komolyabbak
vagyunk semminthogy ez az érzelem mélylyé
ne fejlődjék. Ezért veszélyes volna nekem ilyes¬
mire gondolnom.
— Veszélyes? Miért és mennyiben?
— Veszélyes, mert nekem nincsen senkim,
ki támaszom volna és ön a legkönnyebben meg¬
támadható oldalról kisért meg, ha védelmébe
akar venni úgy, hogy nem kell teljesen el¬
hagyottnak ereznem magam — ha az ön biz¬
tosságot nyújtó vonzalma beburkol, mert úgy-e,
ezt akarja ön elérni lord Stanley?
— Ezt! Ezt Ígérem önnek. Csak azért nem
fogadtam meg eddig, mert ünnepélyesebbé
akartam ezt tenni. Mióta megjöttem, sokszor a
számon lebegett. Ma reggel is az orchideaház¬
ban, midőn csöndjében oly jól éreztük magun¬
kat, és ön .érdeklődve hallgatta szavaimat. Azt
hittem, hogy szemem belát a lelke mélyére.
Nincs közöttünk semminemű gát, és azt hiszem
nem vagyok oktalan, vagy tiszteletlen, ha arra
kérem, hogy minket baráti kötelék fűzzön össze.
Beleegyezésem jeléül csak bólintottam egyet,
mert lord Closeburn közeledett. Lord Stanley
hozzácsatlakozva távozott.
Magamra maradva, fejemet töröm, hogy mi¬
féle érzés nyugtalanít? Aggaszt az a láthatat¬
lan fonál, mely közöttünk mindinkább erőssé
szövődik. Egy szót sem mert még kiejteni, nem
koczkáztatott még meg egy bizalmaskodást, egy
kézszorítást sem, de magam előtt látom mélyszinű kék szemét, mely mindig, mindig rám
szegezödik. Aztán meg, hányszor szakítja félbe
szavát, a mi sokkal könnyebben zavarba ejt,
mint merész czélozgatások. Istenem! mire nem
csábít még el az az álom. hogy ezentúl nem
leszek a senki fia? Nem tulajdonítok-e túlzott
jelentőséget Edward jóindulatának? Mért jön
a neve csak így egyszerűen tollam alá s mért
nem nevezem ünnepélyesen lordnak? Mi hajt oly
lázasan ennek a vonzalomnak karjába, hogy
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egy uradalomnak, mindannak az ingó és ingat¬
lan gazdagságnak, melyet ősei szereztek. Meg¬
védte jogait, társadalmi osztályának privileginmait fenn tudta tartani, bérlőit rászoktatta,
hogy tiszteletben tartsák főúri mivoltát. Ön
ellenszegül a haladásnak, a népjogokért vívott
küzdelemnek, az előretörekvésnek. Védelmezi a
nemesi osztály korhadt, omlatag alapjait és
ezért térdig tudna gázolni a polgárság vérében.
- Bocsásson meg — Broughton — kísérelte
meg lord Surrey félénken az ellenvetést.
- Jó ! jó! Ismerem önt. A haza szent ne¬
vére akar hivatkozni. Bolondulásig szeretik ezt
a piszkos országot, Angliát. Tudja-e, hogy mit
védelmez ? Egy országot, mely korrumpált, meg¬
mételyezett, hol minden csak egoizmus, kép¬
mutatás, fenhéjázás, gőg, nyomorúság. Egy
nemzetet, melyet tönkrejuttatott az arisztokráczia és a monarchia, melyet aláástak a kato¬
nák, mely gyökeréig megrohadt. Egy társadal¬
mat, mely megtűri még á torturát is a fegyenczek súlyosított munkájának formájában. Men¬
jen Birminghambe, menjen Manchesterbe, az¬
tán beszélhetünk egymással a szegény népről
való gondoskodásról. Úgy! úgy! Guildford
marquis azt mormogja, hogy mégis csak nagy
nemzet vagyunk? Igaza is van marquis, mert
pénzünk az van a kolóniáktól. Szegény jó gyar¬
matok ! Örökkön ontják nekünk azt az aranyat,
melylyel megvásároljuk Prancziaország rokon¬
szenvét és a németek jóindulatát. Oh ! gazda¬
ÚJ IRÓGÉP, MELY MAGÁTÓL IBJA LE A BELEDIKTÁLT BESZÉDET. (Flowers amerikai találmánya.)
gok vagyunk, hiszen Írország is a miénk!
Hallgatás volt a válasz szavaira. Bármily sok
túlzás
volt is e nagy úr szavaiban, mindnyájuk
különös
szemtelen
udvariassággal
viselkedik,
többet vélek benne felfedezni, mint a mennyit
lelkiismeretének
fájó pontjára találhatott, úgy,
magában rejt? Nem tudom eltagadni, hogy mintha bocsánatot akarna kérni tőlük gondolathogy
nem
szállottak
síkra ellene. Én épen mel¬
mily boldog voltam, midőn az elmúlt napok¬ lanul elkövetett gonoszságaiért.
lette ültem. Nem tudtam ellentállani a csábí¬
ban lord Stanley velem foglalkozott - - velem
November 22. tásnak, hogy meg ne jegyezzem:
foglalkozott, e szavak nem túloznak-e ?
Nemrégiben
egyik
szomszédunk
szállott hoz¬
— Minden nemzetnek vannak fogyatkozásai,
Jézus, ki meggyógyítottad a holdkórost,
gyógyíts meg engem! Bűnös vagyok-e ? Nem ! zánk, egy eredeti, vén agglegény. Midón lady de vannak erényei is, melyek dicsőségére válnak.
Meghökkenve nézett rám, mintha azt gon¬
Nem kell pirulnom még magam előtt, ha egy Surrey meglátta, hogy ennek hintója kanyaro¬
rokonszenvező lélek vonzalma képzeletemet dik a kastély elé, oly rémült arczot vágott, hogy dolná magában:
- Hitvány idegen, hogy mersz ellentmon¬
foglalkoztatja. Vájjon nem találkoztam-e már a jövevény rögtön érdekelni kezdett. Winnie
egy gazdag kisértővel is, a ki ép oly előkelő megmagyarázta, hogy atyjának ellenfele a dani nekem?
Másik szomszédjához miss Emilyhez fordult,
származású, mint lord Stanley? Vájjon építet¬ közéletben. Ötödik fiaként lord Broughtonnak
tem-e ezért már légvárakat? Nem ! Nem! Csak szegény földönfutóvá volt kijelölve; ám báty¬ hogy megkérdezze tőle, ki vagyok?
- Nérans kisasszony, Winifred franczia tár¬
valami visszatetsző kíváncsiság támadt bennem, jainak egymást követő halála őt tette a czím
salkodónője.
mely távol volt attól, hogy őszinte vágygyá és a mérhetetlen családi vagyon örökösévé.
Vacsora idején jelent meg a szalonban szűk
váljék. A luxusnak semminemű csábítása nem
- Ah, mutasson be neki miss O'Beilly! Mi¬
kecsegtető nekem, ha Closeburntól eredne, pedig frakkba bújtan, melyet gömbölyded idomai után bemutatta:
egyaránt ismerem a szegénységet és a gazdag¬ majdnem szétrepesztettek. Modora olyan, mint
- Ön nem érzi szerencsétlennek itt magát
ság nyújtotta örömöket. De a másiknak képét egy felvilágosodott kisbirtokosé. Az összes höl¬ kisasszony?
a ki félig-meddig szegény, és vonzalmában gyeknek kezet csókol.
- Nem, uram!
megbecsül, nem tilos dolog vigasztalásomra
— Nos, lord Broughton, még mindig nem
- Mégis, azt hiszem, hogy szomorú hely¬
házasodik ?
szivembe zárnom.
zete lehet, de ha belenyugodott, ne feszegessük.
- Nem, lady Eichmond. Mindig csak évő- Nem, kisasszony, Angliának nincsen sok előnye,
November 20.
dik ezzel a feltevéssel, ugyan kit is szánt hát de Francziaországnak és Németországnak sin¬
Ma este megmagyarázhatatlan idegenkedést nekem feleségül? Elmúltam már ötven éves
éreztem, hogy elolvassam, tegnapi félj egyzései- is, kedves barátnőm, ez a szám pedig rósz csen. A nemzetek olyanok mint a tavak, fel¬
met. Okosabb volna mindent elfelejtenem. hozomány. Fiatal lányoknak én nem kellek, a színükön a csillogó vizet, a hullámokat jólesik
Mindennek ellenére megfogom őrizni józan¬ vének pedig nékem nem kellenek. Ha vén¬ látni, de csak kavarja fel a medrüket, meglátja,
ságomat és biztos magaviseletemet. Sem beszé¬ lányt látok valahol, mindig azok a piszkék hogy mily sáros iszapból állanak. Sohasem
dem, sem viselkedésem ne árulja el lord Stan- jutnak eszembe, melyeket gyermekkoromban jutott ez eszébe ? Erőszakosan korlátolt művelt¬
leynek az érdeklődést, melyet bennem keltett, savanyuan ropogtattam, és a fogam belevásik. sége és alárendelt helyzete meggátolják, hogy
méltányolni tudja az ipar vívmányait, a tudo¬
ne tudja meg, hogy mily drágának tartom barát¬
Vacsorára hittak. A második fogásnál lord mány felfedezéseit. A mi pedig a történelmi
ságát !
Broughton menydörögve fejti ki politikai meg¬ vagy irodalmi emlékeket illeti, régi és újabbNovembei- 2í. győződését :
kori művészetünket, nem akarom önt sérteni,
A mozgalmas sportélet folytatódik Adding- Kedves Surrey, sajnálom, de a legköze¬ feltételezvén önről azt, hogy az imént ily haszon¬
tonban, sokat lovagolunk, hogy sokáig a szabad¬ lebbi választásnál az alsóházba megyek. Le¬ talanságokra czélzott.
ban maradva, kiélvezzük az utolsó szép napokat. mondok jogomról, a lordok háza csak meglesz
Hangosan beszélt. Erre a kitörésre mindnyá¬
Tegnap Winnievel eltévedtünk a mezőkön. nélkülem is. Mostanában készítem elő nép¬
Ez csak kellemes lett volna, míg William Close- szerűségemet. Már eddig is több whiskyt, pálin¬ jan nevetni kezdtünk úgy, hogy a fejtegetései
burn ránk nem talál és kalauzul nem szegődik kát, sherryt, portért itattam meg, mint a mennyi első felével keltett idegenkedést elfeledték.
Nem kímélték a pezsgőt. Haragos ellenfelem
hozzánk. Epsom felé kóboroltunk el, midőn Addingtonban tiz év alatt elfogy. Csak egy kis
ránkbukkant. Winifred, a ki nagyon megörült boltossegéd voltam valamikor az isten háta kedveskedővé szelídült és felkért/ hogy párja
a találkozásnak, elragadó volt. Míg elhallgat¬ mögött John és fiánál, kik sajtkereskedők vol¬ legyek a holnaputáni falkavadászaton, sőt oly
tam Closeburnt, hogy mily fényesen mulattatja tak a Cityben, nem messzire a vidám régi fog¬ udvariassá vált, hogy végül csak csellel tudtam
a kicsikét, eszembe jutott, hogy nem szeretheti háztól. Egy szép reggelen olvastam a limes¬ lerázni.
igazán Winifredet, mert az őszinte szerelmes ben : Lord Bertie Broughton Crimsworth Park¬
November 24.
nem tud így szellemeskedni. Észrevettem, hogy ban elhunyt. Gondoltam: csak az egyik! És
Tegnap
este
Wordéknál
nagy
estély volt,
tulajdonképen miattam erőlködik, ezért egyál¬ tovább árultam a hollandi sajtot. Ah ! ah ! egy¬
melyet
bál
követett.
Kastélyunk
minden
ven¬
talán nem figyeltem oda, hogy elmenjen kedve másután tűntek el, úgy hogy egy napon én, a
dége
hivatalos
volt
hozzájuk.
a szellemességektől.
felesleges gentleman, azt mondhatta önmagá¬
Egyedül maradtam lady Eichmonddal, k1
Winnie szegényke szereti. Aggódom is, hogy nak a negyedik hírt olvasván a derék limes¬
ennek a gavallérnak, a ki ép oly gazdag mint ben : íme most én vagyok Broughton lord sohasem vesz részt az ilyen mulatságokonő, ép oly előkelő, sőt még szép is akár egy Crimsworth Parkban. Ekkor nem is Hollandiá¬ Dinner után az ő lakosztályába mentünk fel s
görög isten, eszébe jut egy napon, hogy valaki ban voltam, hanem teával kereskedni Indiában miután elhelyezkedtünk a sarokban, szalonja
kandallója mellett felolvasni kezdtem. Lassacs¬
mást válasszon magának a sok kínálkozó jártam.^
kán álomba szenderült a lady. Elhallgattam ée
gyönyörű leány közül.
Megmagyarázza ez, hogy mért akarok az némán gyönyörködtem . az erős holdfényben,
A mennyire tőlem telhetett, segítettem Win- alsó és nem a felső házban ülni. Jó, jó, arisz¬
nienek, hogy kimutassa eszét ée jóságos kis tokrata barátom, Snrrey, hiába néz patriczius mely a lámpától és a kandallótűztől megvilá¬
szivét De vájjon Closebnrn észrevette-e elő¬ gőgjében hideg gúnynyal én reám. Ön a leg¬ gított szobába is be tudott hatolni. Mélységes,
nyeit? Valami nyerseség lakozik benne, mely öregebb fiúgyermek volt, örököse a czímnek, a szinte természetfeletti, csend lett úrrá a kasté¬
néha nyugtalanítóan kitör. A nőkkel szemben tagságnak a lordok házában, egy kastélynak, lyon és én valami borongós hangulatba merül¬
tem, mely tele volt titkos sejtelmekkel, határ-
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talán szomorúsággal. Különösen, mert eszembe
jutott egy szóváltás, melyet csak fél füllel hal¬
lottam meg. Midőn induláskor Winnienek se¬
gítettem atyja mellé a hintóba beszállni lord
Stanley megkérdezte ar.yját:
— Anyám, Christiane kisasszonyt nem hivták meg Wordék?
— Mily különös kérdés ez Eddie? Mindenki
társalkodónőjét csak nem hívhatják meg!
Istenem! ez nem valami nagy dolog, de mégis
csak elszorult belé a szivem. E felett a kis
téma felett bölcselkedtem, öreg barátnőm álmát
őrizve és a tűzbe bámultam a sziszegő hangocs¬
kákra, midőn a szoba ajtaja egyszerre kitárult.
— Pszt, lord Stanley, lady Eichmond aluszik !
- Drága, jó nagyanyám !
Halkan bejön, és csendesen a kandallónak
támaszkodik, majd lábait melegíté egymás után
a kisugárzó tűz melegén.
Arczán, melyet csak félig-meddig világítanak
meg a fénysugarak, mosoly tükröződik. Eám
néz és halkan megjegyzi:
- Nem lepődött meg, hogy ily hamar haza¬
jöttem?
- Nem - - talán nem jól mulatott Wor¬
déknál?
— Eltalálta. Mihelyt a hölgyek a szalonba
vonultak, kimentem az ebédlőből és befogattam
a homokfutóba, melyen bátyám meg én haj¬
tattunk odafelé.
- Hát ő hogy jön majd haza?
- Valamelyik kocsin csak elfér, hiszen haza¬
felé nem kell úgy óvni a hölgyek ruháit, mi¬
dőn megtették már kötelességüket.
Felálltam az alacsony székről, melyen lady
Eichmond lábánál ültem, összeraktam az asz¬
talon a könyveket, újságokat és csöngettem.
- Csönget?
- Igen, mert már éjfélre jár az idő. Nagy¬
anyja felébred majd, ha a teát behozzák, az¬
tán bejön Twain asszony és ágyba segíti lady
Eichmondot.
- Minden este így történik?
— Majdnem minden este.
•— Ez az ön élete?
— És ez is lesz még sokáig, ha Istennek is
ügy tetszik és ha szerencsétlenségemre család¬
juk valamelyik tagja meg nem haragszik reám.
— Más reménye nincs?
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- Mily kíváncsi ön, lord Stanley!
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
A remény a szerencsétlenek vigasztalása,
A ó Budapesti Szemlén most megjelent rnárazért remélem, hogy mindig tudni fogok re¬
ezhisi
füzete első helyen köxli /;'«//<•)• Józsefnek a
mélni.
Szózat megzenésítéséről szóló ezikkót, a mely
- De legalább is jól érzi-e itt magát általá¬ teljes világosságot derít erre a kérdésre. CliuLiinkti
ban. Vagy csak néha — néha?
Jenő értekezése Ézzakumerika i-t'rji riwtíagtakói— Boldog vagyok, ha Winnievel, lady Kich- nttl; Rzeri'jiériil szól «<iz i'ixmi'.i il;ói müvrllsérj ícmonddal, vagy a gyermekekkel vagyok együtt, kinti'télx'ii", Móricz Károly a parlamenti reform¬
ez már sok — ugyebár?
ról értekezik. Huszli József l Merőt és Terentina
czímű tanulmánya, Szegeily Rezső értekezése íi
- Sok — szegény kicsike !
Hogy ejtette ki e két szót! Mily lágy szána¬ íféía kii'álu és Bonkó leánya czímíí XVI. száz;ulbeli magyar széphistória forrásáról, irodalmi tár¬
lomba burkolta ajka e szavakat.
szólnak, Muupassant egy elbeszélése és
Behozták a teát. Lady Bichmond felébredt a gyakról
gróf Zicliy Géza költeménye a füzet szépirodalmi
főkomornyik okozta diskrét zörejre.
tartalmát adják. Horváth János Pi'töfi fogadtatása
- Edward ! — hát megérkezett ? Azt hiszem, az ifoilaloinban czím alatt ad érdekes tanulmányt.
hogy aludtam. Mindnyájan megjöttek már? A Szende rovat a Nobel díj idei nyerteseiről ad
Nem ? Akkor velünk együtt teázzék. Christiane ! rSvid méltatásokat, az Értesítő rovat pedig új
készítsen leányom igen erős teát, ne holmi könyveket ismertet A Btídape*ti Szendét Berzeizetlen forrázatot. Eddie! segítsen neki. De ne viczy Albert és Beöthy Zsolt közreműködésével
leselkedjék annyira szép kezeire s ne bámész¬ Voinovich Géza szerkeszti s ;i Franklin-Társulat
kodjék úgy még a legkisebb mozdulatára is. adja ki; előfizetési ára félévre 1-2 korona.
Mintha beszélgetnénk. Császár Imre, a Nem¬
komolyan segítsen neki kedvesem. Hosszú szem¬
pilláinak semmi közük sincsen a teafőzéshez, zeti Szinház kitűnő művésze jóformán egész pá¬
de még lágy és csinos mozdulatainak sem. lyáján állandóan kedvvel és szeretettel űzte az
irodalmat is. Időközönkint gyakran olvashattuk a
Ugy-e Edward, hogy lágyak és csinosak?
lapokban eszthetikai, különösen pedig a színészet
Mindketten elmosolyodtunk.
és a dráma eszthetikájával kapcsolatos czikkeit,
November 2ő. szépirodalmi dolgozatait s több könyve is jelent
Lady Guildford bizonyára jellemző és félel- meg, melyeket kedvezően fogadott sajtó és közön¬
ség egyaránt Színészt nem csoda, ha érdekel és
mes typusa az angol nőnek. Ma a reggelihez izgat az irodalom, hiszen művészetének a substrafehér vászon ruhában jött le, melyben oly szé¬ tuma mindig irodalmi ; ha komolyan veszi a mes¬
lesnek és tiszteletet parancsolónak látszott, hogy terségét, nem tud meglenni az irodalom alapkér¬
mellette valóságos kicsiségnek tűnhettem fel. déseinek tanulmányozása nélkül s ha igazán mes¬
tere művészetének, a színészi ábrázolás közben
(Folytatása következik.)
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természetszerűleg ötleuek fel benne reflexiók, össze¬
gyűlnek tapasztalatok és megfigyelések az ábrá¬
zolt művek irodalmi jellegére s általában az iro¬
dalomra vonatkozólag is. Császár Imre sem tudott
teljesen megmaradni a szerepei által megvont
korlátok közt, a benne élő művész-temperamentum
utat keresett a kifejezésre irodalmi formában is.
Míg azonban eddig csupa prózában Írott munkájá¬
val szerepelt s a vers formáján való uralkodást
csak műfordításokkal (egy füzet Heine-fordítással)
próbálgatta. - most egy szép füzet verssel lép
a közönség elé. Mintha beszélgetnénk könyvének
;i czíme. Alaphangja a szomorú, csüggedt, de fériias és önérzetes lemondás. Ennek borús fátyola
vonja be csaknem minden versét; egy részükben
a halál gondolatáról, az örök múlandóságról töprenkedik, halk, fátyolos hangon, lázadozás nélkül,
másik részükben egy szerelmi érzés néha-néha
vágyban felvillanó, olykor heinei fordulatokban el¬
pattanó, rendszerint azonban egy lemondó gesz¬
tussal elfojtott hangjai szólalnak meg. Egy szim¬
patikus, mindent érzésben felolvasztó, de férfias
tartózkodással tele művészlélek nyilvánul e ver¬
sekben.

féle hatások, az élet benyomásai ép úgy, mint
más versekéi, van saját hangja is, de nem elég
karakterisztikusan zengő, hogy élesen elválaszsza
minden mástól és mindenki mástól. Ezért az az
arczkép, mely verseiből kirajzolódik róla, nem elég
egyénített, kevés határozott, jellemző vonása van.

lyen. — BINDBB SAMU volt 4-8-as tüzérhadnagy

Selymei

Kérjen mintákat tavaszi és nyári
ruhákra és b.uz.kra: Voile. Foulard. Me&saline,
Crepe de Chine, Eolienne, Mousselíne 120 cm
s/éles mélftrenkén K l.20-tó^ méterenkint.,
fekete, fehér, egyszínű és mintázott, vala¬
mint Hímzett blúzok és uhák batiszt-, gyapjú-,
vászonból és selvemböl.
Csakis garantált szolid selyemszöveteket
aü.ink el közvetlen magánosoknak bér- és
l vámmentesen házhoz szállítva. (Dupla levélportó).

Dr.

KEZDI-VÁSÁRHELYI

IMBE jog- és orvostudor

Komárom vármegye törvényhatósági bizotsági tag,'
77 éves korában Szomoron. — Wallenhorni Fidcmm
Az új helységnévtér. Most jelent meg a Ma¬ KÁROLY lovassági tábornok, a legfőbb katonai bí¬
gyar Szent Korona országainak helységnévtára az róság volt elnöke, 80 éves korában Bécsben. 1013. esztendőre egy hatalmas kötetben, a statisz¬ MAJOBOS SÁNDOR, királyi tankerületi főigazgatósági
tikai hivatal kiadásában. Az új kötet leginkább tollnok, stb., 68 éves korában Debreczenben. abban különbözik az előttevalótól. hogy az liMO-iki J)UKA MABCZELL miniszteri tanácsos, nyűg. katasz¬
népszámlálás adatai alapján készült, úgy a községek teri főfelügyelő Szegeden. - - Dr. HOSENBERG EDE
lélekszámát, mint a házak számát s lakóik nem¬ kerületi főrabbi, T>8 éves korában Magyarkani¬
zetiségek szerint való megosztását illetőleg.
zsán. - - Dr. HEBALD FERENCZ középiskolai igaz¬
A «Jó Pajtási), Sebők Zsigmond és Benedek gató, főiskolai tanár, 55 éves korában Budapes¬
Elek képes gyermeklapja márczius 16-iki száma ten. - VÉDÉS JÁNOS vasúti leszámoló hivatali
tele van érdekes közleményekkel. A márczius 15-iki ellenőr, 53 éves korában Szegeden. - KŐHIG LA¬
nagy alkalomra szól Ábrányi Emil verse, egy ér¬ JOS, a Pesti Hengermalom Társaság ügyvivő-igaz¬
dekes történet a szabadságharczból,
Steinhofer gatója, 51 éves korában Budapesten. - - EGRICH
Károly czikke Petőfiről, Bányai Elemér Madách JÓZSEF szabómester, 6!( éves korában Mohácsot. —
Imrének rendkívül érdekes gyermekkori rajzait Ballai BALLAY JÓZSEF takarékpénztári főtisztviselő,
mutatja be. Sebők Zsigmond folytatja Dörmöfiő 55 éves korában Győrött. — - NASKE SÁNDOR, a sop
Dömötör legújabb kalandjait, Keményjji Jenő szop róni főispáni hivatalhoz beosztott vármegyei tiszt¬
képet rajzolt, Elek nagyapó mesét mond, Altai viselő, 52 éves korában. — Nemes BÁNHIDY LAJOS,
Margit vidám kis színdarabot ad. Zsiga bácsi mu¬ nyűg. államvasúti ellenőr, 52 éves korában íázatylatságos mókát. Rákosi Viktor regénye, a rejtvények, mazon. - - BALOGH SÁNDOR királyi kohó-segédmér¬
szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag nök, 35 éves korában Egerben. — Szepesi SCHOLCZ
tartalmát. A «Jó Pajtásv-t a Franklin-Társulat adja ALADÁR, 33 éves korában Szénásfalun. - TANAI
ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, BÉLA, a nagyváradi államvasutak forgalmi főnök¬
félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám ség hivatalnoka. - LAHNER GÉZA fo'gimnáziumi
ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a rajztanár, 32 éves korában Kőszegen. - BDZÁTH
kiadóhivatal. (IV. kér. Egyetem-utcza 4.)
BANDIEA, dr. Buzáth János fővárosi tanácsos kis
fia, 9 éves korában.
Új könyvek.
Özv. IMMBRVOLL KÁROLYNÉ, szül. Porst Antónia,
Mintha beszélgetnénk. Versek, irta Császár Imre.
Budapest, Benkő Gyula könyvkereskedése; ára 88 éves korában. - - Őzv. HÁMBA MÁTÉNÉ, szül.
Emmerling Emília, 87 éves korában Budapesten. 2 ko'rona.
Özv. THUBÓCZY LAJOSNÉ szül. Botos Mária, 54 éves
Prédikáczió. Elei; Alfréd új versei. Budapest, korában Bártfán. — PF.JÁCSEVICS GABBIELLA grófnő,
Benkő Gyula kiadása; ára 2 korona,
gróf Pejácsevics Tivadar, volt bán édesanyja NasiA Magyar Szent Korona országúinak
lielység- czoii. — Özv. CZÓBEL LIPÓTNÉ, szül. Bagossy Ilona,
névtára 1913. A kereskedelmi m. kir. miniszter 71 éves korában Szilágysomlyón. — uzv. makói és
rendeletéből szerkeszti és kiadja a m. kir. köz¬ geleji MAKAY IZORNÉ, szül. pelsőczi Szeremley Mária,
ponti statisztikai hivatal. Budapest, kapható Kilián 4!) éves korában. — KÖVESKUTI JENŐKÉ, szül. Ulrich
Frigyes bizományosnál; ára 12 korona.
Adél, 42 éves korában Békéscsabán. — GOSZTONYI
JÓZSEFNÉ, szül. Joos Mária, 57 evés korában Új¬

Frédikáczió. Elek Alfréd versei, melyek közül
néhányat lapunkból is ismer az olvasó, most
bokrétába kötve jelentek meg egy kis füzetben.
Rokonszenves kis füzet: nem revelál nagyszerű,
ellenállhatatlan erejű egyéniséget, de vau benne
sok olyan tulajdonság, a miért érdemes figyelme¬
sen hallgatni ennek a fiatal költőnek a szavaira.
Elmélkedő lélek, nagyon hamar reflexióvá válik
benne az érzés, a szemléleti benyomás, de érzel¬
mes lélek is, melyben mindig valami érzelmi alapszine van a gondolatnak. Láthatólag arra törek¬
szik, hogy szigorú, zárt formába foglalja mondani
valóját, a vers folyamán mind jobban összesürítve
s H végén éles pointebe csattantva ki. Ez az utóbbi
nem mindig sikerül neki, a pointe néha feszítő
erő nélkül pattan el. Alapjában melancholikus
természet, a kit sért és elszomorít a világ mai
rendje, a sivár anyagi küzködés, a melyből a szép¬
ség birodalmába keres menekülést s egy jobb
életbe vágyik, a melynek szeme szebb dolgok
felé van irányítva, mint a mi korunk Mammona.
Van érzéke az élettelen tárgyak hangulata iránt,
általában a dolgok belső, rejtett muzsikája iránt,
ha nem tudja is mindig teljesen, erősen kihozni.
HALÁLOZÁSOK.
Passzív természet, mint maga mondja : hangszer,
a melyen az élet vak szeszélye játszik, nincs meg
Elhunytak a közelebbi napokban : MAOYAEY KÁbenne a lázadás, a küzdés erélye. Általában kissé IÍOLY
volt 48-as honvéd, 83 éves korában Várhepuha lélek, könnyen benyomódnak rajta minden-

Vegyen

nyűg. takarékpénztári főkönyvelő, volt vármegyei
bizottmányi tag és városi képviselőtestületi tag
az ág. h. év. egyháztanács és a szepesmegyei tör¬
ténelmi társulat tagja, 83 éves korában Lőcsén. —

pesten. — BEBGER MÓRNÉ szül. Heft'ner Paula tö¬

rökszentmiklósi lakos, 41 éves korában Budapes¬
ten. — SZLÁVIÉ ARANKA tanítóképzó'-intézeti növen¬

dék, dr. Szlávik Mátyás eperjesi teológiai akadé¬
miai felügyelő-tanár leánya, 18 éves korában Eperiesen.

a
mPff
mesterségesen táplált gyermekek
UlCg k8zü
i tm | n t» t ermészetesany.tejjel
táplálta kb ól. Az elegendő és nem fárasztó táplálást teszi lehetővé a
*-fc |
l mJótékony
hutással
van a tej m^nnyinégére és
V l x ) I G Q O l ' n '"' s égérc. A tej gyarapodás 33—50%. A cse^***
W cseműk rendszeresen gyarapodnak gnlyban és kitünüen fejlődnek. Kellemes izü, minden folyadékban könnyen oldódó.ltégely^OnapTselegendű.ÁraSK.FőlerakatFragnerB.gyógvsx,
Prag III. NrrtidH-u. sarok. Lerakat Magyaroraz. részére Török József
gyógyszertára Budapest, Király-u. Ahol nem kapható, a szétküldés
postán a pénz előzetes beküldése után történik. Egy tégely 3 "20,
a tégely 6'72, 3 tégely 9 72, 4 tégely í2'~- korona bérmentve.

Steckenpferd
liliomtejszappan
elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és nélkü¬
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan
elismerölevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban. dro¬
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra
a Bergmann tManerat liliomkrémje, mely tubusukban
70 fillérért mindenütt kapható.

Schweizer & Co., Luzern U szállítók
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A VILÁGHÍRŰ

chőbcrl-ágy
Mag-yar szabadalom 3011. sí.

is, ennélfogva minden jobb családnál kedvelt, sőt nélkütözlietlen.
34 év óta sok ezer van használatban, inert a jó fekvés a tüdőszabad lélegzését előmozdítja. A Sohíberl-átfy ara kivitel szerint
K 72 K és feljebb. Szétküldés a világ minden részébe Schoberl
Bobért udvari szállító, cs. és kir. szab gyára által Budap«»
t«n. IV., Haris-bazár 12. Árjegyzék kívánatra. Óvjuk a t-ez.
közönséget Schöberl-ágyaink értéktelen utánzataitól.

11. 8ZÍM.1913. 6 0 . ÉVFOLYAM.

társaság- és estélyitoalotteknél a selyemszövetek ural¬
kodnak. Az érdeklődés leginkább a következők iránt
: crépe de chine, eolionne, voile, foulard,
*Az alkohol és az intelligenczia. Francig Gal- mutatkozik
messaliue stb. Nevezett czég áruit utánvét mellett
ton, a hírneves Darwin rokona, a ki maga is ki¬ vám- és portómentesen házhoz szállítja, vámfiókja
váló termégzettudós, már egy évtized óta tanul¬ által Budisból (az osztrák határon). Még ma kérje
mányozza az európai nemzeteket abból a szem¬ be újdonságaink mintáit selyemszövetekben és hím¬
pontból, hogy fejlődik-e intelligeucziájnk, vagy ha¬ zett ruha és blúzokat divatképekben.
nyatlik. Az oxfordi egyetem közelében intézetet
1OOO augusztus 9-én dr. Jessen Strassburgból
létesített, a mely az ő nevét viseli s a melynek Parisban értekezést tartott a fogak ápolásának fontos¬
czélja, hogy ebben a kérdésben kutatásokat végez¬ ságáról. Többek között kijelentelte : "Fogaknak ratiozen, így Galton főleg azt tanulmányozza, hogy egy nális ápolása a legjobb megakadályozója a betegsé¬
esztendő alkoholfogyasztásának hatása minő befo¬ geknek és igen fontos, hogy ezt altényt, amennyire
lehetséges, tudomásukra is adjuk. Egészséges fogak
lyással van az ugyanezen idő alatt született gyer¬ első
feltételei annak, hogy a gyomrot jó állapotban
mekek számára és ezek intelligenciájára. Galton tarthassuk,
mert szállal, hogy ételeinket jól meg¬
segítségül veszi a statisztikát is, a melyet minden emésztjük, egészségünket fentarthassuk avagy helyre¬
czivilizált államból beszerez, miután személyesen állíthassuk*. A fogak tisztítására és jókarban tartá¬
nem mehet e! mindenhová. Tanulmányainak ed¬ sára a legjobb a szernek a Sarj-féle Kaloclont ajá"ldigi eredménye az, hogy a mérsékelt alkoholfo¬ jnk, mely há!a gyógyító tulajdonságának, a társada¬
gyasztás a generácziókra nem káros-,-sőt növeli az lom minden rétegében nélkűlözhetetleg toilett-czikkintelligencziát, ellenben ott, a hol az emberek jó¬ nek bizonyult.
A'legújabb férfi sxövetdivat az ismert posz¬
formán csak annak élnek, hogy igyanak, az egyén
a czivilizáczióval nem is rokonszenvez, az utána tógyári czég Siegel-Imhof brünni gyűjteményében
következő nemzedék pedig már terhelten jön a látható. Ezen legújabb gyűjteményt magánszemélyek
is kapnak ingyen és bérmentve.
világra.
Rossz benyomást gyakorolnak a fordére tapo¬
Az Angol-Ősz t rák bank részvényeseinek 49. sott czipősarkok. Utasítsa azért czipészét, hogy czipöit bersonozza, vágyig valódi Berson gummisarkokrendes közgyűlése 1913 április 6-án becsben saját
kal lássa el és ön ezzel eléri, hogy czipői állandóan
helyiségeiben (L, Strauohgasse 1.) tartatik meg.
A közgyűlés napirendje : L A főtanács évi jelentése. elegánsan maradnak.
II. A számvizsgáló-bizgtteág jelentése az 1912. évi
zárszámadásról és e feletti határozathozatal. III. Ha¬
tp Budapest.
tározathozatal az 1912. évi tiszta nyereség hovaforditásáról. IV. Három főtanácsos működési ideje le¬
telte bövetbeztéten való nugválasztása.
Az alap¬
szabályok 30. §-a értelmében 25 részvény 9gy szava¬
arcnemesito intézet
zatra jogosít. A szavazatra jogosított részvényesek
Arc, nyak, orr, kéz, kebel stb. npoli'isn tuilományos, hygienikus alapon, a világhirü
felkéretnek, hogy részvényeiket a még le nem járt
pi'irisi inté/et s/,:»kavíitolt kezelőnői szemészelvényekkel együtt f. é. márczias n l-ig bezárólag
íves vezetésével. — Manikűré és haj¬
Bécsben az Angol-Osztrák bank számfejtőségénél,
ápolási osztály. — Valódi frnnrin ápolciB
és s/épitfi-szerek.
•
Londonban az Anglo-Austrian Banknál és Budapes¬
ten, Aussig, Bodenbach, Brünn, Brüx, Czernnvitz,
Bejárat TUrr István-utca 9. szám.
Eger i. B., Falkenau, Graz, Innsbruck, Korneuburg,
Utasítás és árjegyzék kívánatra ingyen.
Linz, Lobositz, Marburg a. D., l'ardubitz, Pilsen,
Pirano, Prag, Prosnnitz, Saaz, St.-Pölten, Teplitz,
Hölgyek öröme. A világhírű japán NepponTetscheu, Trautenarj, Triest, Wels és Znaimban az
ponder és créme a legtökéletesebb szépségápolók.
Angol-Osztrák bank fióktelepeinél letétbe helyezzék. Pár nap alatt a legrosszabb teint is hamvas rózsássá
Az alapszabályok 27. §-a értelmében meghatalmazás varázsolja. — «Neppon» a női szépség titkai
csakis szavazatra jogosított részvényesre ruházható.
Bécs, 1913 márczius 5-én.
A főtanács.
Szerkesztői üzenetek.
üivattudósitás. A téli divat elmúlt és ha az TJJ
(avaszi és nyári divat színeit és szöveteit vizsgáljuk,
Szeretet. Szerelem. Kissé naivul van ez a történőt
nem nagyon sajnáljuk, mert a cserénél nem veszí¬
megcsinálva, olyan motívumokból, melyeket inkább
tünk. A hirneves selyem- és himzéskiviteli áruház
olvasmányok, mint élmények alapján ismer az iró.
Schweizer & Co kir. üdv. szállító Luzern U 23
Juhászbojtár és a grófleány. Tessék még sokat ta¬
(Svájc) tájékozásai a legdivatosabb szövés és színekre
nézve a következő rövid divattudósitást közli: Utcai, nulni, elmélkedni, önmagával és szándékaival ogy

EGYVELEG.

Legrégibb és legtökéletesebb

ARCZÁPOLO. SZEPLO- ÉS
MÁJFOLT ELTÁVOLÍTÓ SZER
AZ ESZÉKI ARCZKENOCS
ÉS SZAPPAN.

J. C. D1ENES SALVATOR
GYOGYTÁRABÓL.
ESZEKEN.

ZOHGOBATERIEI
Bpesf, csakis Gizella-tér 2.
Telefon.

IBACH-ZOHGOBAK
egyedüli képviselete.
IBACH-zongorát játszanak és ajánlanak :

Backhaos, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Saoer, Steíaniay stb.

kicsit tisztába jönni s akkor majd maga is megtalálja,
milyen dolgokkal lehet a siker reményében a nyilvá¬
nosság kapujában kopogtatni.
öröm és bánat. Az előbbi izonet szól e vers szerző¬
jének is.
Sakk. Vonaton, l'ts/.rli nlrnésségen alapuló lapos
allcjioria, üres elmélkedés, fogyatékos verstechnika.
BoBzuság. Kltnrssrjr akarna lenni, de sajnos, csak el¬
csépelt élczolődés.
Az úr. Szára/, próza, n mely lapos gondolatokat
foglal masában.

SAKKJÁTÉK.
2840. számú feladvány Traxler Károiytól, Bécs.
BÖTfcT.
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TILÍ008.
Világos indul és a harmadik lépégre mattot ad.

KÉPTALÁNY.

A «Vasárnapi Ujság» 7-ik számában megjelent
képtalánymegfejtése: Nenicstil; minden jó tett.
d,e meg
) ii cg minden nemesebb érzi'v is meghozza /'»Iáimul.
Felelős szerkesztő: Hoitey P á l .
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

H dobhártya víbráczíós masszázsa
fülzugás és fülfájás
nagyothallás.
vedniök, mert a fülkezelés modern, tudományos ha¬
minden neme ellen, neves tudósok kutatásai alapján

ladásáról sejtelmök sincsen. Kötelessége tehát min¬
denkinek, a legújabb vívmányokkal és hathatós ke¬
zelési módszerekkel megismerkedni, melyek lehetővé
teszik a bajjal, idült esetekben is megküzdeni A pa¬
ciensek számos elismerő levele tanúskodik a bá¬
mulatra méltó eredményről, mely ezen készülék
kezelése által éretett el és a tekintélyek ajánlása
mellettfigyelemreméltó biztosítékot nyújt az «Audito»
kiváló működéséről.
A törv. bej. czég Emil Loesl, Spe/ial-InsUtut,
Diiderstadt 14a. IIarz(Németorsz.), nagyothallók¬
nak kívánatra útbaigazításokkal és kezelési utasítá¬
sokkal ellátott kimerítő könyvecskét küld. Önnek
csak az «Audito»-ra (német szab.) vonatkozó köny¬
vecskét kell kérnie s azt azonnal teljesen költség¬
mentesen megkapja.

szakkörökben már régóta kitűnő és hathatós gyógy¬
módnak van elismerve. Kézzel természetesen lehe¬
tetlen a dobhártyához masszázs által eredményesen
hozzáférni, ennélfogva a technika és a mechanika
műszereire vagyunk utalva. A fül belsejének masszí¬
rozására alkalmas egyszerű, tehát nem túlságosan
költséges, szolid, czélszerü vibrátor feltalálásának
problémája megoldást nyert, még pedig a duderstadti
Loest Emil czég «Audito» nevű műszerével. Ezzel
mindkét fül egyszerre, vagy esetleg csak egyik fül
is kezelhető, egyszerű fogás által a kivánt legkisebb
vibrácziós erősségre beállítható, de erősebb beállí¬
tásnál ismét erősebben hat. Mellékkészülékek, vagy
duplaműszerek különböző használati czélokra nem
szükségesek.
Sokan azt hiszik, hogy reménytelenül kell szen-

kiváló bor- és
litMumos
gyógyforrás

Lohr Mária (Kronfusz)
.^—>^-..
Telefon :Jdztef2-37
és kelmefeítő fjéxi
Fiókok: H..PÖ-ntoxa27. IV Sdra-út 8. V..

ALAPÍTVA 1865.

HECKENAST
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és hólyagbajokná!, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
i_!
«i, hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
,

Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban.

ZOIOOITVANY

SCHULTES ÁGOST"

Rudolf-rakpart 8.

VWAMINT ÁM ERI KM Ü CUMOMI

Czélszerü

SZOLOVES5ZO
'MOfYDéMBI
O l C B O A R A K HOIOT CIADÁSKA ÁMIATOI
m a v t N ftOiDÜNK = = = = »

ÖADAGONYYIDÉKI SZOLQTEIEP
KezeLöaéae
TAPOtXZA.jzAíAMJ

rendkívül leszállí¬
tott árban, csak
míg a készlet tart

bora vassal

Hygtenlkus kiállítás 1906.
tűnt Erősltöszer gyengélkedők,
és lábbadozók számára. Etvágygerj
erősítő és vérjavltö szer.
Kitűnő l*.

kizárólag jobb minőségű ára

' 7000-nél több orrod véle

J. Senmllo, a , ^ Trieste-Barcola.
Vásárolható a
K 2.'

.

_, ,

*mll~-mm

IÍVP£f<>kb«a.

PAPEK
bőröndöt és finom bőráragy&rtó, Bpest, Rákóczi-ut 11.

rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

RÉTBY-féle pemetefű czokorkáuál!
Vásárlásoknál azonban rigjlaunk él hatirototun
Iléthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánutatran.
Az eredetinek minden darabján rajta van a Réthy név.

l doboz ára 60 filL Nagy doboz l kor.
Mindenütt kapható!

11. SZÁM. 1913. 60.

VASÁRNAPI ÚJSÁG
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Valódi brünni szövetek
az 1913. évi tavaszi és nyári idényre.
Egy szelvény
f l szelvény 7 kor.
3.10 m. hosszú
l szelvény 10 kor.
teljes férfiruhához l l szelvény 15 kor.
(kabát, nadrág, és mellény)

elegendő, csak

l szelvény 17 kor.

( l szelvény 20 kor.

Egy szelvényt fekete szalonruhához 20.— K-ért, szintúgy
feloltőszövetet, turistalódem, lelyemkamgarnt, női kWtüm
izöveteket stb. gyári árakon küld, mint megbízható ee
szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár.

A HÖLGYEK IGA] OROMÉ'

Siegel-Imhof Brünn
Minták Ingyen és bérmentve.
Az előnyök a melyeket a magánvevfi élvez, ba szövet¬
szükségletét közvetlen Siegel-Imhof cégnél, a gyári
piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. Szabott, leg¬
olcsóbb árak. Óriási választék. Mintába, figyelmes
kiszolgálás, még a legkisebb rendelésnél ii, teljesen friss
árúban.

Megjövendöltette-e már
egyszer a
Tudja e hogy a létmagyarázat minden ember ré¬
szére azt jelenti, amit az iránytű jelent a hajósnak?
Ha. saját személyéről, üzletéről, szivbeli ügyéről,
átázásokról, n,j vállalatokról, vételek és eladások,
elhatározások kei esztülvitelére legalkalmasabb
időről tájékozódni akar, akkor Írjon azonnal

A modem tudomány vívmánya!
Ártalmatlan anyagokból készül.

Amerika és Európa modernhölgyei csak
ezen arczápoló szereket használják.

Prof. ROXROY-nak London.

Japán eljárás szerint Púder ára 2 korona. ,

Hatása CSOdás. Erem ára l kor. 50 fillér.

A> arczbor pár nap alatt leheletszerű finomságot kap, az arozránozok megszűnnek, a tein tisztátlansága eltttnnek. Minden eddigi készítményt túlszárnyal.
FŐKATÍTAKs TÖKÖK JÓZSEF GYÓGYSZERTÁRA, BUDAPEST, VT. KKRUIJET, KIRÁLY-UTCZA 12. SZÁM.

Fog- Fog- Fog

ROZSNYAY PEPSIN BORA,

és gyökérhuzások
fájdalommentesen,
érzéstelenítéssel. Fo¬
gak fehérítése, fog¬
kövek eltávolítása,
a száj és nyelv be¬
tegségeinek gyógy¬
kezelése, a legkinzóbb fogfájások
azonnali megszün¬
tetése; gyermekek¬
nél a foghúzásoknál
speciális módszer
alkalmazása.

Kellemes izü, kiváló jó hatású szer

étvágytalanság, ren¬
detlen emésztés és
gyomorgyengeség ellen.
Étkezés közben véve, megóv
a gyomorterheléstől.
Egy üveg ára 3 k o r . 2O f i i l .

akácz:
qledicsia.

. . .

Í6E4LLF4°4M

nemes gyümölcsfa,
,
."
.....
.. . . .
vadonczcsszölóves5zorol.

gyógytárban
valamint

sorok, rágásra alkal¬
masak, szájpadlás
nélkül, ki nem ve¬
hetők, a berlini fo¬
gászati poliklinikán
elsajátított legújabb
módszerek szerint,
művészi kivitelben.
Arany- és platina¬
koronák, arany hidalások. Régi hibás
fogsorok átdolgo¬
zása és javítása.

Gonda Sámuel

IY., Kossuth Lajos-ntcza H . sz. ] K

Vidékiek 24 óra alatt megkapják fogsoraikat Részletfizetési ked;
vezmény. Rendelő órák egész napon át. Tisztviselőknek az esti
órákban külön rendelés, írásbeli jótállás.

Rozsnyay Mátyás

'NEM AZ ÁR, HANEM A MINŐSÉG'

ARAD, Szabadság-tér.

TESZI OLCSÓVÁ AZ ÁRUT!
Szavatolt jó minőségű vászonáruk háztartási czélokra és
menyasszonyi w a p a l i í t , . 40 méter színtartók és fehékelengyékre. M a r a u e K . r e k h i b átlanok szépen válaaztva 6-16 m. hossznak 16 K, legfinomabb minőség 20 K.

Forduljanak azon vá¬
rosi tanácsosok és
elöljáróságok, melyek
kifogástalan minőségű

SÉTÁNYFÁKAT
ÉS DÍSZCSERJÉKET
jutányosán óhajtanak beszerezni, kér¬
jenek árajánlatot éa diszárjegyzéket.

elhizás

Redőnyös ÉS iQposiróDsztnlok
ílirsch és Torsa,
Iratszekrények, Kártyanyilvántartás.
Teljes intézeti berendezések, jt
•

J

«WBJ«»^V

• « » » ^ ^ ^ * » » »

• « *» •

Vászon lepedők varrat nélkül finom minőség 160/225
nagyságú 6 drb. ára K 16.50, legfinomabb minőség
K 18-50, l drb 24 méter hossza tEdelweis» rumbnrgi
vászon jó minőségű 80 cm. széles K 14-40. — l darab
24 méter hosszú, «Schneewitcheni pehiífoii, elsőrendű
minőség 80 cm. széles, K 15-50. — l drb dupla damaszt
törülköző tiszta len 50 110 kor. 9-50, 55/120 kor. 12'—
Törölközők, zsebkendők, törlőruhák, asztali és kávégarnitúrák a legolcsóbb és legjobb kivitelben készülnek.
Kívánatra prospektust ingyen és bérmentve küldök. —
Meg nem lelelöt visszaveszek. — Koczkázat kizárva. —
Szétküldés utánvéttel. — Jóhirnevü pamut- és lenszövődei

„Altvater"
Qessler
Budapest

l ( l a Jelenkor lég-f MAA&mi

l

tökéletesebb l l U g c p t !

Örszigszerte d í j m e n t e s bemutatás.

Pénz,könyu*okmány$zekrényeR

Telefon 86

Elsőrendű minőség.

27.

FEDAK CIPŐKRÉM
CSRK ( 3 O

* SOVÁNYSÁG,

.-. Szolid árak.

V.f Alkotmány utca 19. ««.

Szép, telt testidomokat., nyerhet a
tiirv. tellett, keleti BTTSTEBIA
erőpornnk által,mely arany
éremmel kitnnrettetett. l-i•/•:•*ti—Sbét nlot égési 30 fontig.
Szig-ornan szolid, nem ámí¬
tás. Számos köszönetnyil¬
vánítás. Dohnza haaználatt
uta¬
sítással 2'75 K \ pjnz poltautaU&nyon beküMéüe, vagy ntanrét
rnel'ett, portó külön. — Diszkrét
Htétkiildé* Dr. Franz Steiner
& Co. Berlin ' 3 1 . Königratzerstrasse 85. Föraiitar ét
mctkűlJrB TörSk Józ«ef Builapest,
VI. kerület, Király-ntcn If. »z.

Az ország
legelőnyösebb
ékszer, óra, ezüstnemü
és iparművészeti tárgyak

^
Sárga János
császár és királyi udvari szállító
ékszerész é l műötvös

beszerzési forrása.

Legdivatosabb
karpereci órával.

Készpénz és angol rendsz.

részletfizetésre is.
Budapest, IY., Kigyó-tér 5. és vidékre választékot kúid!
Kolozsvár, Mátyás király-tér Í3.
Árjegyzék ingyen.

FILLÉR

A LEGNAGYOBB HÁZTARTÁSBAN IS EGY HÓNAPRA ELEGENDŐ,

l karátos arany
90 K.
14
.
. börszijjaL- 28 •
Ezüst bőrszíjjal
16 «
Aczél

.EmilWiniernilzNachoiBöhmen.,

Budapest,

«

CSALÁDI DOBOZ

vele azt is, hogy férfi, nő, vagy leány-e Ön, mire mint ennek a
lapnak olvasója, teljesen díjtalanul megkapja a fent említett két
oldalra terjedő olvasmányt, mely nagyon kellemesen fogja Ont
meglepni és nagy hasznára fog önnek válni.
Ezer ember mondja:
Csodás a tanácsod,
Sikert, dicsőséget, csak ettől várhatok.
Remegve keresem boldogságom útját,
Ezért kérem tőled nagy titkodnak kulcsát.
Tetszés szerint GO fillért mellékelhet bélyegekben postadíjért.
Czimezze 25 fillérrel bérm. levelét: Prof. Roxroy, DepL 4010 E
Kennsingtou High Street Nr. 177a, London, W., England.

Maradékból minták nem adhatók.
megszűntethetű a .TOUKOI.4'
á l t a l . Eitnntctve az aranyérdemJeüel és dicsérő oklevéllel. Nincs
többé erős derék, kövér csípő, ha¬
nem karcán, elegáns és gracziozus alak. Nem uyógyszer, nem titkos szer, ere¬
detileg zsírtalanító, elhájasodott usyan, de aiért egészséges
személyeinek. Nem kell diéta,
nem kell az életmódot megváltoz¬
tatni. Tökéletes háta". Ára 3 kor.
postán, vagy utánvéttel. G.vár: D.
Franz Steiner & Co., Berlin
31. Kóniggrátzerstrasse 85.
Főraktár és szétküldés Török József,
Budapest, VI. kér , Kiraly-utcza 12.

>CSALADI 00802 ///,"/

Fogorvosi rendelőjében rendkívül mérsékelt d Íj szabás mellett eszközöltetik

Kapható:

minden

tömések (plombok)
arany és platinából,
arany és ezüst amalgamból, továbbá a
fog színével teljesen
azonos porczellán
massábóf stb. Ren¬
detlen, kiálló fogso¬
rok és egyes fogak
rendes állásba való
visszahelyezése,sza¬
bályozása teljesen
fájdalom nélkül,fel¬
nőtteknél is.

Díjtalan olvasmányok e lap minden
olvasója számára, kik azonnal írnak
értük. Aki a/ astrologia ősrégi tudo¬
mányát tanulmányozta és azt a graphologia és egyéb szükséges részlettudomá¬
nyok segítségével gyakorolja, mint aho¬
gyan a régi egyptomiak és perzsák tették :
megszerzi magúnak azt a tudást, csak¬
nem a tökéletességig azt a képességet,
hogy az emberek jellemét, képességeit
és hibáit megtudja ítélni, úgy mint a
hinduk és más napkeleti nemzetségek
milliói, sohasem tesz életében lépést a
nélkül, hogy előzőleg horoskopiájáUl
tanácsot ne kérne, mely horoskopot a
lermészet mindenki számára mindjárt
szülelésekor felállítja. Fontosabb alkal¬
makkor, pl. ha házasságot akar kötni,
hosszabb útra akar kelni, vagy üzletéhez
társat akar venni, ez esetben az astro¬
logia van hivatva, hogy mindazoknak a
kikről szó van, a horoskopját tanulmá¬
nyozza és ebből meglátja, hogy csillagzatuk harmnnizál-e rs
lehet-e szerencsére, boldogságra, sikerre számítani ? Ha a csilla£zatok jelei nem kedvezőek, akkor a szóban forgó tervet vagy rí
kell huUjsztani. vagy egéswn elejteni. Mindez nevetségesnek tűnik
fel az eTöTt. akf ezt a tudományt még soha ni ni tímirtmnnyo/tn,
:
'vagy aki azok eredményét soha nem vizsgálta. Megdönthetetlen
marad azonban az a tény, hogy az emberiségnek több mint a
fele, évszázadokon keresztül a napkeleti országokban hasznukra
fordították azt
Stahmann Pál úr, egy tapasztalt német astrologás Oberniewsadenből írja: «A horoskop, melyet Roxroy tanár úr nekem fel¬
állított, teljesen megfelel az igazságnak. Alapos, teljesen sikerült
munka. Miután magam is astrológus vagyok, csillagászati szá¬
mításait és adatait pontosan utánavizsgáltam és azt találtam, hogy
munkája minden részletében perfecl, ö maga pedig ezen tudo¬
mányban teljesen avatott. Roxroy tanár úr egy igazi emberbarát,
mindenkinek igénybe kellene venni szolgalatait, mert ezáltal
rendkívül sok előnyt szerezhet magának*.
Blanqiiel bárónő, egyik legtalentumosabb párisi nő a követke¬
zőket mondja: •Köszönetet mondok Önnek alapos jövendőmön^
dásáért, mely csakugyan rendkívül pontos. Én mar különböző
astrológuspkhoz fordultam, de egyetlen-egytöl sem sikerült oly
igaz és leljesen. megelégedésemre szolgáló választ nyernem. Szí¬
vesen fogom Önt ajánlani és bámulatos tudását ismerőseim és
barátaim tudomására hozni".
Ha Ön Roxroy tanár sok éven át szerzett tudományát és gya-
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200,000 T darab
DISZ- és SORFA
különös szép vadgesztenye.
gömbákácz. gömbkőris, tölgy,
krisz iistövis, juharsib., vala¬
mint különféle szomorufa ;
ára d'rabonkén t 60 fillértől
feljebb, l millió gyümölcsfa
n legbecsesebb fajokban. 101)
drbmagastörzsii almafa mii'",
ség szerint 125 koronától Uljebb, 100 drb disz- és sorfa
valamint 100 drb diszbokorból álló g y ű j t e m é n y 10-10
fajban K 70, 100 drbból á l l ó
g y ű j t e m é n y [60-COdarab)
40 korona. Legjobb s ö v é n y c s e m e t e : ákécz és glaeditia
(hrisztnstövis) 1—4 éves maKonczok 1000 drb 15—55 K,
ákácz-snháng: 3—5 éves maponczok 2"iO—400 cm. magas
IDŐD drb 6,">—100 kor. Ko¬
csányost ölgy: 3—5 evei
uagonc-zok 1000 drí önként
15-2:. kor., snháng 150-250
CDI. mat-ag 1110 drb 7 koron-,
1000 drb 65 korona. Faj¬
baromfi és ezek tojásai 12 leg¬
értékesebb fajban, valamint
vadász- és diszfáczánok és
ezek tojásai. Képes főárjegvzéket kívánatra ingyen küld:

1000,000
GYÜMÖLCSFA
Költőgépek
hftrt éfl vadRz&rnyu részére jővafk-ime/.o bftroroflu'lTart Hzakszeriien
ón olcsón boreudez. m i n d e n f é l e
f a i b a r o m f t t , mzfí^szeaszűknéglett
cikkeket n/úlliiftkfiI6o]fg

NICKEBL&Co.G.m.b.H.
Központ: Wien-Inzersdorf.
Triesterstr. 3O. Telefon 91 2O.
144. sz. k«t«lóga«ki»,natr« ingyea.

Bendeléseknél szíves¬
kedjék lapunkra hivatkom'.

Alma 100 drb minőség szerint
25 koronától feljebb; körte,
gesztenye, őszi és kajszinharaczk. cseresznye, szilva stb.
darabonként l koronától fel¬
jebb. 200,000 drb igen szép
disz- é» sorfa darabonként
60 fillértől feljebb. 2 millió
különféle diszbokor 100 drb
15 kor. 1 millió akácz é s
g l a e d i t ia'lkrisz tustövís) cse¬
mete 1000 drb minőség szerint
12—55 korona, akácz-snbáng
250—400 cm. magas 1000 drb
65—100 kor. 15 millió e r d e i
c s e m e t e : lucz-. erdei- és
feketefenyő, 1000drb miiSség
szerint 3—10 kor. kocsányostölgy 3—5 éves magonczok
1000 drbonként 15 -25 kor.,
suháng 150—250 cm. magas
100 dtb7 kor , 1000drb65 kor.
Füzcsemeték 1—3 éves 1000
drb 8—15 kor. Fajbaromfiak és
ezek tojásai 12 legértékesebb
fajban, valamint vadász- és
difzfáczHDok és ezek tojásai.
Képes főárjegjzéket kívánatra
•
ingyen küld:
f

Gr. Batthyány Zsigmond

Gr. Batthyány Zsigmond

urad. iuté'ösége. Csendlak,
n. p. Perenczlak, Vasmegye.

urad. intézéséire. Csendlak,
n. p. Ferenczlak, Vasmegye.

» JHifvar Ivir. Szabadalmazott Osztalysorsjaték (XXXI. sorsjáték) «. osztályának

É S
t í « ' " n S S S i ^ ó 2Íítól AprUi- hé S*-* tartatnak meg, mag pedig a következő napokon:
^ c z i u s : 26, 27, 28, 29, 31,
április: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 24-én.
„ v o ó r a kor a többi napokon 9 órakor kezdődnek és a inagryar királyi ellenőrző hatóság és királyi kftzjesryző
sorej

9

— k a 6- ° s z t a l y " ^ — ^
Magyar Királ^S/jbadalmazott Osztálysors^k

a JateWer

1 1 . SZÁM. 1 9 1 3 . lill. K

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

Szépérzék és
életbölcsesség
megkívánja,
hogy cipőinket

viseljük ! ! ! t

VISA
SZERKESZTŐ

12. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

BERSONOZNI
• • •

HÓIT S Y
Egyes szára
ára 40 fillér.

B-7-fi

BUDAPEST, MARCZIÜS 2 3 .

P AT,.

,' • l Egészévre _ _ 8 0 korona.
S
' J Félévre _ _ _ 1O korona,
feltélelek:
} \egyedevre i_ _ 5 koronn.

A «Vitóífcr4ntt-d-»vnl
negyedévenként I koronával
több.

a cipőknek a valódi 0]
bersongnmmisarkokkal
való ellátását jelenti.

BERSONMŰVEK, BUDAPEST.

iZOLYVAI GYÓGYFORRÁS
SBEREGMEGYE

Számos orvosi tekintély vé¬
leménye alapján sikerrel alkalmaztatik csúz és köszvény ellen. Czúkorbetegség, epekő, a torok és tüdőszervek bántal¬
mainál, étvágytalanság, gyomor-, bél- és vese¬
bajoknál. Kitűnő' izü, igen Uditő ásványvíz. iéSSt?
Megrendelhető: Schö'nborn Buchheim gróf uradalmi
ásványvizeinek bérlöségéné! Szolyván. bá*^ b®£ b é ^ í

nHiíiiiiitHiiaaiiiii'HíiiiiciiBiitBinatK

A már 53 éi óla dicsn-etremHtólaj ismert, s a 71012. n . BelDgjrainisitrri felirat kÖFCielm>'njcintk teljéién megfelelő

UJ-VUKOVARI

arc/íiszlití kenőcs
bftrszépito szappan

saippK hi m l üli elv, gíiniiiv. niíijfnltnk. fakailókok.
InrroSilgl imrsi'lh'si'K. DiTVi'l'i'SsygPK c.S lllilldon
i'gyóiili arryvir.'ipz.-isiik ellen, valaiiiiiit :\/.
::

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

nj vukovári

_

mely az_ arrzkenöcscsol a használati utasítás
alkalma^vn. még korosa M' egye
is 'ir-iilii ('< tiatitl kiin-ypst kiili->iiiiiiz. _
::

Égj n»fty tégely ára l E 6 0 till. kisebb I E, Hiappun l K. Utánzatlktól />T:ikod)unkl C«„k KrajosoviOí
által Vukováron készített kunícs valódi. Minden téeel.vea, K r a j c s o v i c s a kénzitü arczképe látható.

Főraktár: Budapest, Kiráiy-u. Í2. és Andrássy-ut 26. Török József gyógyszertára.
keresek Budapesttől 2—3 órá¬
nyira, bő apróvad-állománynyaJ. Csakis igen jó terület jöhet
számításba. - - Esetleg oly földbirtokost vagy bérlőt keresek,
ki nekem a vadászati jogot bérbe adná, vagy jelenlegi vadászatbérlővel társulok. Közvetítők dijaztatnak. Czim: a ((Vasárnapi
Újság* kiadóhivatalának B. E. úr részére Bpest, Egyetem-u. 4.

Vadászterületet

NUTH KAROLY
C«. él klr. fensége
József főh. üdv. szál.

mérnök és gyáros.

Gyár ás iroda: Budapest, VE kér., fiaray-utcza 10.
Központi TÍZ-, léft- és gőzfűtések, légszesz és vizvezetéktt, csitornázisok.
siellöztotósek. szivattyúk, Tizerómóvj emelőgépek stb. — Tervek,
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.

lWá

Tűlevelűek
szétküldése megkezdödí'.tt. Lúczfenyő ^0—220 cm. magas l darab
K— 20(1 fillér, tömjénfenyű 30—300
cm magas darabja 70—300 fillér,
fehérfenyö 30—300 cm. mngiis drbja
70-230 flllér, fektteíenyö 30-100
cm. magas di'bja70—100fillér, vi rusfenyő 30—3UO cm. m»g»s drlija 70—
300 fillér, bankafenyő 20— liO em.
magas dibja 50-láÓ tlllér. E x o t i i-n8(kűlfőlai)tűlaTelüek701eg.-izelib
fajban drbja minőség szerint l—5
korona. lOOdrb-ból álló bel- és kül¬
földi lülevelúfagyűjtemény 50—
300 cm. magasságban 100 K , 50 drb
55 kor., 25 drb 30 kor. 20 millió
• r d e t c s e m e t e : lúcz, erdei- én
feketefenyő. J—4 évea magonczok
1000 drb-ként 3—9 kor., 3—5 évei
kocsányostölgy 1000 drb-ként 15—26
kor., snháng 150—250 em. magas
1000 drb-ként 65 kor. Tofábbá gyümüles-.disz-, sor-ess-omorúfák,fajbaromfiak és ezAk tojásai, valamint
vadász- és diszfáczánok és ezek
tojásai. - - Képes főárjegyaéket
kívánatra ingyen küld :

megtekinthető, minden vételkótelezettség nélkül
megtekinthető, minden

OIRTOfilN ÉS T4RSA Bpest
VIII.,

kerület, Bni-osn ntcza I. szá
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Kocsiárucsarnok
Budapest, IX., Kőztelek-utcza 4.

Gr. Batthyány Zsigmond
urad. intézösége, Csendlak,
n. p.Perenczlük. Vasmegye.

J É Z U S K E R E S Z T E L Ő JÁNOSSAL. -

& monarchia legnagyobb kocsinktán. Árjegyzék ingyen.
Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. sz.

Murillo festménye.

Külföldi előfizetésekhez a postaüag meg-_
határozott viteldíj iá csatolandó.

