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100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3—5 fil¬ 
lérbe kerül,nincs kanóoza, bárhova vihető s semmi 
körülmények közöt t fel n e m robbanhat. 

áílidó kiíiis 
megtekintheti, minden vételkötelezettség nélkül 

GHKTORIN ÉS TflfiSA Bpest, 
VIII., kerület, Baross ntcza 1. szám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

akécz, glcdicsia 

Beszterczei szilva. X i 
kajszin-baraczk. 

ojtott gyümörcafat. vadonczot, 
akáca ,*a g/e di esni HOOHOO 3; 

képes küldeni. 

és Eyökérhuzások 
fájdalommentesen, 
érzéstelenitéssel.Fo-
Rak fehérítése, fog-
kövek eltávolítása, 
a száj és nyelv be¬ 
tegségeinek gyógy¬ 
kezelése, a legkm-
zóbb fogfájások 
azonnali megszün¬ 
tetése ; gyermekek¬ 
nél a foghúzásoknál 
speciális módszer 

alkalmazása. 

Fog- Fog-
tömések (plombok) 
arany és platinából, 
arany és ezüst amal-
gambóí, továbbá a 
fog színével teljesen 
a/onps porczellán 
mássá ból stb. Ben-
detlen. kiálló fogso¬ 
rok és egyes fogak 
rendes alfásba való 
visszahelyezése,sza¬ 
bályozása teljesen 
fájdalom nélkül, fel¬ 

nőtteknél is. 

sorok, rágásra alkal¬ 
masak, szájpadlás 
iii-lkúl, ki nem ve¬ 
hetők, a berlini fo¬ 
gászati poliklinikán 
elsajátított legújabb 
módszerek szerint, 
művészi kivitelben. 
Arany- és platina¬ 
koronák, arany hi-
• lalások. Régi liibás 
fogsorok átdolgo¬ 

zása és javítása. 

. Gonda Sámuel 
Fogorvosi rendelőjében rendkívül mérsékelt díjszabás mellett eszközöltetik 

IY., Kossuth Lajos-otcza 11. sz. 
Vidéklek 24 óra alatt megkapják fogsoraikat. Részletfizetési ked¬ 
vezmény. Rendelő órák egész napon át. Tisztviselőknek az esti 

'órákban külön.rendelés. Irásbelj jótállás. 

Valódi briinni szövetek 

Saját érdekét védi, ha ezen 
czikk bevásárlása előtt árjegyzékünket 
ingyen, bérmentve) meghozatj,, A,.{&si V4iaszték a legmegbíz¬ 
hatóbb minőségben, kizárólag ^j. Dákról eredő, higien. tiszt. ágytól l s p e L l y b e n / M e g n e m ^ j j ^ g g 1 , ^ ^ vágy a pénz 
visszaadjuk. Koczkázat kizárv^ Ia)%h nviiTAi,os intézet szállítói 

Magyar Kereskedelmi Vjialat. Miskolcz 2. szám. 

4-Csak hölgyeket érdekli!-h 
ELSŐ MAGYAR ftfy EGÉSZSÉG06YI 
ÉS TESTÁPOLÁSI C2iK K E K SZAKÜZLETE. 

Boest. IV.. Korona-
Férczen-u.l'*Ati.»z. 1 (Br.Szapary-udvar.) 

l ön i± »«!« Byartmányu ét külföldi kU-
itf h2* ' l " : Haskötők az östze. a -

íík é? "'"imák ellen. Eredeti párisi fii-

^SSSOSOSJSA 
^@&AJ£tt. 
é ^mér>i*»Vák A l»gki'«»»"> f r a n c z ' a 

ín l K ? « női öuszer különlegesséBek rok *rd«L
Va9 inal SP''8'- ^ ! '7'Hf tc ' 

lí.p P,I?*, ttíamint a«- ÖMIOS Hetegáp -KLto .Mr t . - Csak szakavatott ói ki>zolB4i4| _ ,,ér8éke | , 68 p o l | ) á ri a r a n 
Képes é^yzék fagyén és bénnentve 

Szép, telt testidomoka^ nyerhet a 
trtrv, védett, keleti BÜSTERIA 
eróporunk álral ,m-ly arauy 
eremmel ki tünte t te te t t . ni-
lés 6—8 hét alatt ejtesz SÓ fontig. 
Szig-oruan szolid, nem ami-
tás . Számos köszönetnyil¬ 
vání tás . Doboza haszuálati uta¬ 
sítással 2'75 K. A pénz poita-
ntslványon beküldése, vagy utánvét 
mel'ett, portó külön. — Bisakrét 
szétküldés Dr. Franz Steiner 
& Co. Berl in > 24. Königrá-
tzers t rasse 85. FőraMár é» 
Bzi>tkiiM(s Török Józeef Budapest, 
VI. kerület. Király-ntcii 12. sz. 

200,000 darab 
DISZ- és SORFA 
különös szép vadgesztenye, 
gömbákácz, gömbkőris, tölgy. 
krisziustövis, jnharsib., vala¬ 
mint különféle szomornfa: 
ára durabonként 60 fillértől 
feljebb, l millió gyümölcsfa 
a legbecsesebb fajokban. 100 
urbmagastörzsü almafa minő¬ 
ség szerint S!5 koronától fel¬ 
jebb, 100 drb disz- és sorfa 
valamint 100 drb diszbokor-
ból álló gyűjtemény 10—10 
fajban K 70, 100 drbból ál ló 
gyűjtemény (50 - 50 darab) 
40 korona. Legjobb sövény-
csemete : ákácz és glaedit'a 
(krisztustövis) l—4 évea ma-
gonczok 1000 drb 15—55 K, 
ákácz-snbáng: 3—5 éves ma-
gonozok 250—400 em. magas 
[000 drb 65—100 kor. Kő-
csányos tö lgy: 3 — 5 évea 
magonczok 1000 dri önként 
15-25 kor., suháng 150—250 
cm. magas 100 drb 7 koron". 
1000 drb 65 korona. Faj¬ 
baromfi és ezek tojásai 12 leg¬ 
értékesebb fajban, valamint 
vadász- és diszfáczánok és 
ezek tojásai. Képes főárjegy¬ 
zéket kívánatra ingyen küld: 

Gr. Batthyány Zsigmond 
urad. intézősége. Csendlak, 
n. p. Ferenczlalt, Vasmegye. 

Fajbaromfiak 
i.oL'líiii-China, Brahma, I*aníi-
Mian. teher és sárga Orpington. 
IMytiioiith-Rocks, vörös Rbocle-
Island, HoudíHi, törpe : ára 
lörzsenként (l kakas és 2 tvuk) 
50 K. l tojás 80 011. Peking. 
Aylesbury és pé/smokacsák 
lörzseiiként 45 — OK K, l tojás 
lliO — 150 fill. Bronz és virginiai 
hófehér pulykák törzsenként 
KŐ kor: l tojás 150 HU. Óriási 
emdeni ludak törzsenként 75 K. 
l tojás 2 K. Vadászfáczánok 
lángol /üldllátiu törzsenként 
35 K. l tojás l K. Továbbá igen 
nagy készlet tülevelüfákban és 
pedíí : luc, erdei, fekete, vörös. 

. túnijénfeityi) stb.. 1. drb 30—300 
cm. magas. 25—300 íill. Sövény¬ 
nek alkalmas ákácz és glaedltia 
ikrisztustövis) csemeték l — 4 
éves magonczok minősé sze¬ 
rint 1000 drb 12-55 K. Ákácz 
és tölgy suhángok 250—400 cm. 
magas 10(10 drb 65—100 kor. 
(iyümölcsfák, díszfák, diszbok-
rok, rózsák, stb. Képes árjegy¬ 
zéket kívánatra ingyen küld : 
Gróf Batthyány Zsijrmond 
urad intézoség-e, Csendlak, 
n. p. Ferenczlak, Vasmeg-ye 

az 1913. évi tavaszi és nyári Idényre. 
Egy szelvény 

3.10 m. hosszú 
teljes férflfuhához 
(kabát, nadrág, is mellény) 

elegendő, csak 

l sze vény 7 kor 
sze vény írj kor-
sze vériy 15 k o ; 
sze vény n kor 

l szelvény 20 kor! 
Egy izelvényt, fekete izalonruhahoz 20.— K-írt íztah! 
felBltöizövetet, turistalódent, lelyemkímgarnt, nőikoizí 
izöveteket stb. gyári árakon küld, mint megbízható 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktir 

Siegel-Imhof Brünn 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök a melyeket a magánvevö élvez, ha sz3v.i 
nükségletét közvetlen Slegel-lmhof cégnél, a evíri 
piacon rendeli mtg, igen jelentékenyek. Szabott l»« 
olcsóbb árak. Óriási választék. Mintába, fioelmfi 
kiszolgálás, még a legkisebb rendelesnél is, teljesen tri» 

áruban. 

Magyar structoll-jpar! 
Dus választék 

StructoÜ, 
kócsag, 

IdémynjdoiiságsknőikalapdUzeklen 

GUTTMANN ANTAL 
Builapest, IV., Szervita-tér 8.1. «m. 
Sütő-u. sarok. Telefon 91-19, 

Kocsié r u csa r n ok 
Budapest, IX., Kőztelek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzékiujjiii. 

.SZOLOOITVÁHY 
UAHINT AMOUKM éseunomi 

siMAéaoYŐKDtes M 

SZŐ LŐ VESSZŐ 
o u s O D A R A K MEuerr CIAOÁSKA ÁMAFOI 
INOrCM HÜUOÜNK « = = = = = » 

BAOAC50NYVIDÉKI SZOLÓTELEP 
KC2CLÖ5ÉOC 

TAPOLCZA,(zALAMj • 

BADEH Nagyfokú radioaktivitás. 
1912-ben 31,567 fürdővendég. 

Kiváló gyógyerejii kénesforrások csúz> 
köszvénv. iechias, izzadmányok, bénn-
láí, neuralgia, görrélykór, bőrbajok, fém-
mérRezée ellen. „Herzoghof" városi 
fiirdöszálloda. Elsőrangú ház. Inter-
urban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬ 
den szobában. Továbbá elsőrangú 
szállók, penmiók, vendéglők, ét-
termek. Fürdőidény egész éven át. 
l>rospektnB kívánatra ingyen küldetik. 
Felvilágosítás és prospektus Blookner 
J. hirdetőiroda utján is. Budapest. 
IV. kerület, Semmelseis-ntcza 4. s/ám. 

A már 53. éi óta dicscretremíltólag ismert, i á 11012. s í . Kelüiyrainiszliri íflirat kövítelBÍnffin«k 

UJ-VUKOVABI 
amtisztiti kenőcs HJ vukovári 

B f̂tplS. himliilioly. siiinür. mái foltok. 

borszépito szappan 
mely az arczkenöcsosel a használajl 
szerint alkalmazva, még korosT' 

i i ! í ! 

nap tégely ára l K 6O fia. ki,ebb l K, nappan l K. Utánzatoktól frrokodjonk l Csak fr*í 
vnkovaron készített kenSca valódi. Minden tégelyen Kr»jc*ov ic s a kéiiitö arcikep 

Főraktár: Budapest, Király-u. 12. és Andrássy-ut 26. Török József gyói 

Redőnyös és inposirónsztDlolt Irat sztakr ények. Kártyany il wántar tás. 
J* Teljes intézeti berendezések. j» 

Budapest, 
Telefon 86—27. Birsen és Túrso, Franklin-Társulat nyomdája, B ú é 

"^ 

Orutgmri* díjmentes bemutatás. 

Pénz,könyo*okmány$zeKrényeR 
EUÖrendü minóiéo. .- . Szolid árak. 

Vn Alkotmány-utca 19. JV., Egyetem-ntoza 4. sz. 

13. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM,) 
l 

HÓ 
SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, MÁRCZIUS 30. 
Szerkesztőségi iroda' IV. Vármegye-titcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési i 
feltételek: \ 

Egészévre _ _ 
Félévre _ _ _ 
Negyedévre _ _ 

9O kororin. 
1O korona. 

5 korona. 

A tVilágkróniká'-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

H Ú S V É T I D É L I KORZÓ A P E S T I DUNAPARTON.—Balogh Rudolf fölvétele. 
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Erre a kihívott fél, szavai igazolására meg¬ 
mutatta a kihívó félnek, az utólagos jóváhagyás 
reményében Eancsóh kalapjáról leszedett két 
menetjegyet. 

• Tessék megtekinteni: Budapest—Nagy-
IH7Ö ! mező 

A gyönyörre teremtett, eiősen pozitív ido¬ 
mokkal bíró, alacsonyabb növésű Hildának el¬ 
lentéte volt Jolánta. Magas termetű, karcsú, 
ideális szépség, aranyszőke hajjal, tejszinű, 
alabástrom arczszinnel, bűvös-bájos sötétkék 
szemekkel. De bár az észak hidegebbnek látszó 
szépsége volt: mégis lánglelkű, ignz magyar 
honleány. Nem úgy a délvidéki hölgy, kinek 
forró vérét, tüzes vérkeringését a hazafiatlan-
ság fagya megdermesztette. Jolánta pedig a 
forró honszeretetet épen anyjától örökölte, ki 
Bécsben első férje, a két leány atyja, báró Her-
tay Ernő aranykulcsos, titkos tanácsos és nyu¬ 
galmazott magyar kir. udvari alkanczellár há¬ 
zának ó-konzervativ légkörében is lelkes hon¬ 
leány maradt. Hilda bárónőnek Bécs volt Mek¬ 
kája, arrafelé fordította arczát. mikor imádko¬ 
zott. Egy haza, egy atya gyermekei voltak: 
mégis más hazájuk volt és más isteneknek ál¬ 
doztak. 

Jolánta bárónő nem igen gondol a férjhez¬ 
menésre. Atyja halála után, ki másfél év előtt 
halt meg. Német-Hunniába költözött. Anyját 
már régebben elvesztette, s bár nagykorúsítva 
volt: stiflsdáma, nemesalapítványi hölgy lett, 
mely állás az «úrasszony» ezímet és az azt 
megillető társadalmi önállóságot adta meg 
neki, a mivel nem igen élt, tehát még kevésbé, 
hogy vele visszaélt volna. Báró Solyomházy 
miniszter ironizálása szerint: «luxus volt a 
szép hölgytől, hogy szabad szárnyakon járó 
chanoinesse lett.» Egy városban (hanem is egy 
házban) lakott mostohanővérével, a külső illen¬ 
dőség okáért, mert édes fitestvére, Hertay Vik¬ 
tor, egy hajókatasztrófa alkalmával az Adriába 
fűlt és így közelebb rokona nem volt. De nő¬ 
vére társaságában nem jelent meg sehol. Csak 
ritkán, egy egy nagyobb estélyen, melyen jelen 
nem léte feltűnést keltett volna, volt Zav-
reozkyéknál látható. Jolánta bárónő nem sze¬ 
rette a zajt, az ünnepségeket és a farsang, a 
tavaszi lóversenyek, őszi hadgyakorlatok nap¬ 
jait többnyire Erdővároson gróf Ladáry Sán-
dornénál töltötte, kinek férje, mint képviselő, 
sokat volt a fővárosban, s igy kedvére jött ba¬ 
rátnőjének gyakori látogatása. Éjeién alkalom¬ 
mal a háziasszony születésnapja is vonzotta 
oda. De annyi bizonyos, hogy az új föispáni 
installáczió ünnepségei elől is szökött: ámbár 
szive mélyéből örült, hogy végre a nemzeti 
irány foglalja el helyét a város kormányzatá¬ 
ban. Fordított, világ is az : a bukott nemzettel 
nem érző nagyság osztrák szellemű neje a vá¬ 
rosban marad a hatalom új választottjának ün¬ 
neplésénél és az, a ki az elérkezett jó időért 
fáradozott, imádkozott: elbujdosik a verőfényes 
szép napok elől egy távoli erdei kastélyba . . . 

Zavreczkyné nem akarta az ideiglenes szál¬ 
lodai ga^onéletbe követni férjét, ki csak a 
novemberi negyedre fogadott lakást. Zavreczky-
nek, a saját birtokán kívül, még neje révén is 
van néhány ezer hold földje a szomszédos Csa¬ 
tár vármegyében, de a birtokok kastélyostul 
haszonbérbe vannak adva. 0 maga nem igen 
mozdul ki, az egy marienbádi négyhetes kúrát 
nem számítva, az egész éven át hivatalából, a 
felesége pedig, nem kedvelvén, kivált a magyar¬ 
országi falusi életet, a nyári szezont gróf Vár-
helyinével rendesen külföldi üdülő-mulató he¬ 
lyeken tölti. 

Álomkép a vasúti állomáson. 
Magory másnap reggel pont fél hétkor a 

szállóba jött Hancsóhval, útban volt lefelé a 
lépcsőn, midőn Tésay inasa, gazdája lemondó-
levelét hozta, melyben tegnap esti dicsekvésé-
nek ellentmondva, roppant főfájásról panasz¬ 
kodik, a mágnás entre nous után és bocsánatot 
kér, hogy nem vehet részt a cpatriotische Ex-
jpedition»-ban, de a beiktatásra, gróf Cserhal-
may Pistával és Dói a grófnővel, okvetetlenül 
•eljön a mai esti vonattal. 

- Lám, lám! Nem mondottam előre, hogy 

az dánternúí veszedelmet hoz Béni fejére! -
jegyezte meg Magory a kocsiban. 

Hancsóh nem szólt a tárgyhoz. De valami 
őt, kit a legpasszivabb természetű embernek 
ismerünk, mégis kihozta klasszikus flegmájá¬ 
ból. Avasúti perronra érkezve, ott találta hites¬ 
társát, névjegye szerint: Hancsóhfalvi Hancsóh 
Tivadarnér, szül. pusztah;ijagusi Hajagossy 
Laurát. Most, az első reggeli vonattal érke¬ 
zett a félórai vasúti távolságra fekvő Nagy-
HajagosróJ. Magoryt is meglepte Hancsóhné 
megjelenése, különösen a mikor látta, hogy a 
junói idomokkal biró, középtermetű, még elég 
csinos, élénk barna szemű szőke asszony : légies 
szövetű, crépe ideál, ezüst-selyem himzésű ru¬ 
hába volt öltözve, melyet azonban csaknem egé¬ 
szen eltakart egy elől nyitva tartott szürke, 
pókhálófinomságú eső- és porköpeny, á la Mab 
királynő, az utazó angol ladyk utolsó divatja 
szerint. Megjelenése elég distingvált: modora 
is olyan, mint egy előkelőbb, művelt falusi 
földesasszonyé. Hancsóh Bécsben egyik világ¬ 
kiállításon ismerkedett meg vele, hol Laura 
ő nagysága, mint végzett földesúr leánya, egy 
magyar mágnáscsaládnál társalkodónői minő¬ 
ségben volt alkalmazva és nemcsak feleségül 
vette, de a puszta- és nagyhajagosi két birto¬ 
kot is, a hancsóhfalvi birtoka mellé, másodkéz¬ 
ből megszerezte. Hancsóhné mögött Jóska, a 
nemesi kúria ölmagas gárdistája mamlaszko-
dott. Pelyhelző bajuszú, jóarczú kamasz, sötét¬ 
zöld magyar ruhában, meggyszin zsinórzattal, 
hasonló színű és zsinórú ezüstsujtásos sipká¬ 
val fején. Finom piros bagariabőrű, arany¬ 
bronzzal czifrán kivert táskát tartott kezében. 
E táskában néhány szükséges pipereczikk és 
apróság van, mely a fővárosban való egy-két 
napi időzésre volt szánva. Mert ő nagysága az 
érkezők pályaudvaráról csak azért jött át ide, 
hogy férjétől, ki elutazásáról még tegnap este 
táviiatilag értesítette, búcsút vegyen. 

Hancsóh felesége láttára, szelíden kikelve 
magából, csodálkozva e szavakra fakadt: 

- Laura ! Csak nem akarsz velünk jönni 
Német-Hunniába ? 

Hancsóhné pillanatnyi gondolkozás után így 
válaszolt: 

- De igenis, leszek oly bátor.. . Csak azért 
is, — gondolta magában. — Mint jó honleány 
én is részt akarok venni ily kiváló hazafi ün¬ 
neplésében. Jó reggelt kedves Magory, azaz: 
méltóságos főispán úr ! 

- Maradjunk, nagyságos asszonyom, csak 
a «kedves»-nél és szimpla Magorynál. Ki tudja, 
meddig tart a főispánság! 

— Meddig tart ? — magyarázta Hancsóhné. — 
Hát csak addig, míg valami államtiikárságmeg 
nem üresedik. 

- Oh, kérem, — tiltakozott mosolyogva Ma¬ 
gory. — Nem hivatalt kerestem, csak hazafias 
hatáskört és ha küldetésemet befejeztem, újra 
átveszem kedves választóim rendületlen bizal¬ 
mából, Szamosy bátyámtól a mandátumot, me¬ 
lyet oly nehezen vállalt el. 

A kalauz, ki beszállásra figyelmeztette a tár¬ 
saságot, véget vetett a szóváltásnak. Hancsóh, 
a hallgatva beleegyező, sietve jegyet váltani 
ment, de előbb e kérdéssel fordult nejéhez: 

- Azt a pimasz Jóskát csak nem visszük 
magunkkal ? 

— Nem . . . nem ! De igen: visszük, — vá¬ 
laszolt Hancsóhné. Aztán azt gondolta, hogy 
azért is. És folytatta fenhangon: — Csacsi, az 
igaz. De van perszónája. Jól fest a vadonatúj 
libériában, fehér szarvasbőrkeztyűsen. 

Magory, mint mondta, szerencsésnek vallja 
magát, hogy ily kiváló honleány és nemzet-
gazdasszony fogja megjelenésével a beiktatási 
ünnepségek fényét emelni, s ezzel karját nyúj¬ 
totta az asszonyságnak és a kalauz által kisze¬ 
melt kocsiszakaszhoz vezette. Magory nem 
bánta, hogy Hancsóhné velük jön. Német-
hnnniai bolyongásuk alatt legalább el fogja 

terelni róluk a figyelmet. Gergely átadta gazdá¬ 
jának a Nagymező állomásig váltott jegjet; 
Hancsóhnak pedig az összes kapható okos és 
bolond újságokat, a miket részére, gazdája 
megbízásából, megvett. Az úri társaság elhe¬ 
lyezkedett. Hancsóh a feleségével szemben levő 
helyet foglalta el. Hancsóhné kelletlenül-ked-
vetlenül mozgott ülésén. Hisz ő tegnap este-
árra határozta el magát, hogy felutazik férjé¬ 
hez Budapestre és este a Nemzeti Színházba, 
megy. 0 csupán ellenmondási mániából utazik 
most, mert látta, hogy ura ezt nem akarja. 
Most megbánta, mint máskor gyakran ezt aj 
<' azért is "manővert, de csakhamar megvigasz¬ 
talódott, hogy végre mégis csak az ő akarata, 
történt meg. A megtestesült negáczió volt. Elv¬ 
ből opponált. Igaz ellentéte volt «igen»-t bó-
lintgató mameluk férjének. Igent nem mondott 
soha, még legkedvesebb, leghevesebb imádójá¬ 
nak sem, ünnepelt fiatalasszony korában. Eré¬ 
nyes is talán csak azért is maradt. Az esküvő¬ 
jen ejtette ki az első és utolsó igent. 

- Engedelmet kérek, — jegyezte meg Ma¬ 
gory a vonat elindulása után, — ha figyelmez¬ 
tetem nagysádat, hogy háttal ül az útiránynak 
és én azt tudom, hogy így nem szívesen ül. 

- Oh, nem. Dehogy ! — mondta zavarban 
Hancsóhné. - - Nem. Azt csak Tivadar fogta 
rám. 

Hancsóh nem szólt, de aztán malicziózusan 
köhintett, midőn felesége tíz perez múlva sá¬ 
padt arczczal kiment a folyosóra. De odakünn 
az ablaknál, a friss levegőn csakhamar elfelej¬ 
tette baját, sőt arcza legott kipirult, mert szembe 
jött vele a folyosón a szomszéd, szintén első¬ 
osztályú kocsiból: Verpeléti Ármánd úr. Ver¬ 
peléti egyik fővárosi kőnyomatú lap tulajdonos¬ 
főszerkesztője és_ más nyomatott napilapok 
vezértudósítója. Ő volt a még mindig viruló 
Hancsóhné érdeklődésének tárgya, mert vele 
oly szeretetreméltóan lehetett vitatkozni, vesze¬ 
kedő polémiát folytatni. 

- Nem! — volt Hancsóhné első szava a 
belépő Verpelétihez. - - Nem szédül többé a 
fejem. A riporter-generális megjelenése nyom¬ 
ban meggyógyított. 

Ezt a vallomást bátran koczkáztathatta, mert 
Verpelétit, eltekintve arczának egyes külön¬ 
legességeitől, rútnak épen nem volt mondható 
és megjelenése sem keltett kedvezőtlen benyo¬ 
mást. Elegánsan, a legutolsó divat szerint öl¬ 
tözködött. Modora, ha néha az arrogáncziáig 
pózoló is, de mindig a finom pallérozottságig 
udvarias és a mellett előkelőn fesztelen. Alakja 
magas, nyúlánk, haja dús fekete és bajusza 
mesteri kunkorítása a fodrászatnak. 

Hancsóh, ki már torkig belemerült a hírlap-
áradatba, észre sem vette a belépő notabili-
tást, 

- Nini, hát ezt is kiszimatolta, — gondolta 
Magory, ki nem is képzelte, hogy Verpeléti 
most másban utazhatik, mint a némethunniai 
föispáni installáczióban. 

Ha nagyságos asszonyom rosszul érzi 
magát, ajánlom magamat bizalmas speczialis-
tájának, — volt a riporter-generális' első szava, 
miután az elébe nyújtott kezet ajkaihoz emelte. 

— Tudtam előre, — mondta Hancsóhné, — 
hogy ön is Német-Hunniába jön. 

- Nem megyek Német-Hunniába . . . 
- De igenis, oda utazik. 
- Már hogy utaznám oda, mikor önök sem 

törekszenek olyan messzire ! 
- Hát hová utaznánk a főispánnal, mikor 

már holnap lesz a beiktató ja? 
- Hová? Hát Nagymezőre, — szólt Verpe¬ 

léti Hancsóhné után a folyosóról a kocsisza¬ 
kaszba lépve. — Kész szolgájuk, uraim! — És 
pártfogói barátsággal kezet szorított velük. 

- Jobban akarja tudni, mint mi, a mindent 
megczáfoló riporter-generálisa ! — kiáltott fel 
Laura ő nagysága, kinek már villogtak a szó-
harcz tüzében hamiskás szürke szemei. 

- No, itt a hadizenet, — morogta magában 
Hancsóh, ki föl sem pillantva újságairól, újra 
kalapjára tűzte a menetjegyet és bölcsen to¬ 
vább hallgatott. 

- Nincs igaza, — vitatta Hancsóhné, ki még 
az utazás inkognitójáról nem tudott. — A jegy 
Német-Hunniáig érvényes. 

Magory idejét látta, hogy közbeszóljon. In¬ 
terpellálta Verpelétit, hogy ki árulta el a 
dolgot? 

- Tudok minden részletet, - - válaszolt a 
mindenkor legjobban értesült Verpeléti, ki csak 
nem engedhette meg, hogy dementálják. 

Hancsóhné nem tudta, hogy folytassa-e a 
tagadást. Magory, helyéről pattanva, kérdezte: 

- A szálloda bérszolgájától hallotta? 
- Biztosítom a méltóságos urat, — volt a 

válasz, — hogy a bérszolga oly kevéssé ludas 
a dologban, mint a bérkocsis (az én rendes 
fiakkerem) abban, hogy nem olyan nagyothalló, 
mint a minőnek önök tartották. Én biztattam 
a Vigadó-kávéház nyitott ablakából, hogy oly 
meleg tolakodással ajánlkozzék. Egy kis jux 
volt az egész. 

Magory csak fejét rázva, mosolygott hozzá. 
Hizelgett hiúságának, hogy még a bérkocsiso¬ 
kat is inkvirálják érte. Hancsóh pedig a szivará-
ról a hamut leverve, azt gondolta, hogy ez a 
hírszomjas gentleman, ha a bérkocsis csak¬ 
ugyan süket, a lovakat interwiewolta volna. De 
azért e gondolati enyelgésének élőszóval kifeje¬ 
zést nem adott. Hancsóhné, kit a főispán né¬ 
hány szóval a helyzetről felvilágosított, hirte¬ 
len Verpelétihez fordult: 

- Csak maga, a kit mindenki ismer, nem 
akar velünk inkognitózni ? 

A felelet ez volt: 
- Miért ne ? Én még életemben nem jár¬ 

tam az általam különben jól ismert kipfelhau-
ser városban és így — tette hozzá kissé pi¬ 
kánsán, — nem lennék e nagy politikai-diplo-
mácziai inkognitó áruló czégére. 

Erre a kocsi szakaszába indult, miután biz¬ 
tosította, hogy még ma Német-Hunniában lát¬ 
ják egymást. Az opponens honleány utána 
kiáltott: 

- Nem hiszem. Előre tudom, hogy a nagy¬ 
mezői állomáson látni fogjuk. 

Hancsóhné, ki Tésay szerint szintén egyike 
volt a Magory után titokban, abszolút remény¬ 
telenséggel rajongó hölgyek ezreinek, «im sie-
benten Hímmel» volt mindig, s így most a 
vasúti kocsiban is : mikor Magory gáláns bók¬ 
jaival kezdte kitüntetni, a mire Hancsóh, ki 
inkább volt Shakespeare bármely hőse, mint 
Othello, szundikálásával kedvező alkalmat nyúj¬ 
tott. 

Verpeléti ezalatt a vele egy külön szakasz¬ 
ban utazó ci-devant osztrák kormányelnökkel 
tárgyalt, annak kikerülésével, hogy a főispánt 
már életében, szobrának felállítása előtt, lelep¬ 
lezte volna. Mi egy főispán Verpelétinek ? Méjj 
a minisztert is megválogatja, mielőtt különös 
konfideucziájára méltatná. 

Erdőváros az étkező-kocsikat nélkülöző vo¬ 
natok utasainak ebéd-, illetőleg villásreggeli 
állomásul szolgál, az obligát czigányzene mel¬ 
lett. Ez állomáson találkozik a budapesti vo¬ 
nattal a nómethunniai vonat, mely csak néhány 
perczczel előbb érkezik az előbbinek tovább-
indulása előtt. 

Kiszálltak ebédelni, Hancsóh opulens villás¬ 
reggelije daczára, félig végigette a rövid ét¬ 
lapot; de alig hogy kocsiba szálltak, robogott 
be az ellenkező irányból érkező vonat. Magory 
még a kocsiszakasz folyosóján állt, midőn egy 
zengzetes női hang, vagy talán inkább a sza¬ 
vak, a miket mondott, kellemesen ütötték meg 
füleit. Sietett a kijáró felé, de a kalauz e pilla¬ 
natban bezárta az ajtót, mire a vonat indulni 
kezdett. Magory az ablakon kitekintve, már 
csak annyit látott, hogy két női alak, egy ala¬ 
csonyabb, kerek tagú és egy magas, sugár ter¬ 
metű, elegáns hölgy lebben be a perron ajta¬ 
ján. Libériás inas vitte utánuk az egyik hölgy 
kézibőröndjét. 

A két hölgy gróf Ladáry Sándorné és báró 
Hertay Jolánta volt. Az előbbi a most megállt 
vonat lépcsőjéig ment érkező kedves vendége 
elé, Zavreczky bocsánatot kért, hogy a feltűnés 
kikerülése végett nem szállhat ki, mert néhány 
e vidéki ismerősét látta a perronon és a kocsiba 
hozatta be az ebédet. 

A hölgyek eltűntek, de beszédük, különösen 
az érkezettnek válasza, Magorynak sokáig fü¬ 
lébe hangzottak. Azt a hangot, azokat a szava¬ 
kat nem fogja egyhamar elfelejteni. A grófnő 
ugyanis a következő szavakkal fogadta a kocsi¬ 
ból kirebbenő barátnőjét: 

— Kétszeresen örülök, édesem, hogy az ün¬ 
nepségek daczára holnapi születésnapomra el¬ 
jöttél. 

— A te születésed évfordulója a legnagyobb 
ünnep. Ámbár, megvallom, hogy lelkem fele 
része Német-Hunniában fog csapongani. 

— Ugyan ki lehetett? — kérdezte önmagá¬ 
tól Magory. — Kétségtelen, hogy Német-Hun¬ 
nia környékére való, mert egy magában a vá¬ 
rosban lakó hölgy csak nem utazik el egy nap¬ 
pal az ünnepségek előtt. A hölgyek, mint elsu¬ 
hanó álomképek vonultuk el. Arczukat nem 
láthatta. Ugyan ki lehet az, kinek a lelke hol¬ 
nap Német-Hunniában fog csapongani? Az a 
sugár, légies, költői jelenség, ki gondolatban 
közöttijnk lesz ? . . . De hát hol lehet Ó, a má¬ 
sik? A bécsi operaház büszke szépe, ki újra ál¬ 
mait zavarta ? — merengett Magory tovább . . . 
Ah, mintha egy rögtöni édes gondolat kapta 
volna meg.. . Ugyanaz az előkelő alak, gazdag 
szőke haj . . . Ah, mit! Ez itt magyar nő ; az 

a másik pedig kétségtelenül külföldi volt. El¬ 
lensége a magyarnak. Nemzeti ruhám tette 
visszatartóvá, üldözte őt el szemeim elöl. 

De hát nincs oly régi emlék, új ábránd, kép¬ 
zelet játéka, mely elvonná Magoryt azoktól a 
lelkes törekvésektől, a melyek egész valóját, 
minden gondolatát elfoglalták . . . 

Német-Hunnia felé. 

Hancsóhné Magoryt álmodozásában, csendes 
magábaszállásában minduntalan zavarta apró 
kérdéseivel. Nagyon kíváncsi volt az inkognitó-
OdisBzea előre várható kalandjaira. És Magory, 
ha már kénytelen volt őt magával vinni, kény¬ 
telen volt felvilágosítani is, hogy mi a czélja 
idöelőtti titkos megjelenésének toispáni szék¬ 
helyén. 

Egy félóra alatt Nagymezőre értek, ép delet 
harangoztak a kis városkában. Alkalmatossá¬ 
got csakhamar kaptak: félfödeles csézát, mely 
elé két erős, markos világoepej volt fogva, (iaz-
dájuk egy jó kinézésü, becsületes sváb volt, a 
ki ugyan nem hallott nagyot, de legalább egy 
árva szót sem tudott magyarul. Az egész út 
Német-Hunniáig alig tart háromnegyed óránál 
tovább. A déli nap erősen kezdett síitni. Han¬ 
csóhné, ki mikor a kocsiba ült, fátylát az úti¬ 
por miatt az arczára vonta, most, a nagy hő¬ 
ségre panaszkodva, föllebbentette; de azután, 
mikor Magory igazat adott neki, rögtön meg¬ 
változtatta véleményét és azt mondta, hogy 
nincs is olyan meleg, sőt hűvös szél kezd len¬ 
gedezni és fátylát (bizonyosan félt a portól, 
legyektől is) újra lebocsátotta. Magory, miután 
Német-Hunnia határába érkezett, így szólt a 
melegtől eltikkadt, félig ébren levő, félig szu-
nyókáló útitársaihoz: 

- Megállapodásunkhoz képest, kérem, «nix 
dájcs» az egész expediczió alatt! 

Hancsóh locutus est; így szólalt meg: 
- De azzal a némettel, a ki nem tud ma¬ 

gyarul, mégis csak németül kell beszelnünk. 
E bölcs mondásra Magory nem replikázha-

tott, de Hancsóhné sem, ki pedig már készült 
valamit mondani. A kocsis most megállította 
lovait és kalapját megbillentve, azt kérdezte. 

- I bitt", wohin? 
Magory odaszólt neki, hogy : csak tovább! 
Jóska, a bakon, tudott annyit németül, hogy 

oda tolmácsolhatta: 
- Schwoger, nur fohr' mer. 

Hancsóh a sógornak az édes anyanyelven 
adta meg, erős magyar zamatú kiejtéssel, de 
teljesen szabatosan, a még szükséges utasítást: 

- Hajtson a város felé. Majd szólunk kend¬ 
nek, ha ki akarunk szállni. 

Magory, kit Hancsóh ironikus, szelíd vissza¬ 
vágása kissé bosszantott, nemes páthoszszal 
ily szavakra fakadt: 

(Folytatása következik.) 

A KÉKFÁTYOLOS LEÁNY. 
Az oszlopok közt átsuhant, 
Kék fátyolát lobogva szórta 
Feje körül, ingerkedőn. 
Olyan volt, mint egy szélingatta rózsa. 
Sokszor kaczagva bujdosott 
A szomorú cziprusok árnyán; 
Sokszor magának szobrot állt, 
Mint egy eleven drága márvány. 
Sokszor a tenger fövényéből 
Rózsaszín kagylókat halászott; 
Sokszor, mint a szegény Ofélia, 
Tűzdelt hajába tarka vadvirágot 
Sokszor, ha alkonybíbor szállt a vízre. 
Pihenő ágyán elpihent; 
S e szép nemes vad homlokához 
Halkan hajolt az esti csend. 
Sokszor, ha holdas volt az éj, 
Ablakom alatt csak megállóit, 
Két sötét szeme ködön, éjen át 
Pokolsugárzással vülámlott. 
Ha szóltam hozzá : némán elomolt 
A levegőbe, mint egy szellem. 
Ha kerültem : bubája seregét 

Hajszolta riadt lelkem ellen. 
Ha szomorúság vetette meg ágyam : 
Kobold-pajkossággal játszott velem. 
Ha settengett körültem a Halál: 
Maga volt a lobogó Szerelem. 

* 
Ki ez a lány, ki mint forró szirokkó, 
Lelkem tengerét alapig zavarja? 
Olyan csodás, hogy nem lehet magyar, 
Idegen bájjal zeng szavunkon ajka. 
Finom zavar ül szeme tükörén, 
Léptén tűnt ezredek ritmusa reng, 
Dalában patriezius-bánat gyászol, 
Élő költemény, mikor elmereng. 
Csak egy baljóslatú kaczaj 
Ne riadna fel ajkán néha, 
Mint szinzáporozó, tüzes, 
Leiekbe röppenő rakéta. 
Csak ne sötétlene nyomában 
Valaki őrző untalan; 
Hogy olyan ez a lány, mint a kinek 
Árnyékban is árnyéka van. 

Valami kábító sodor, 
Kagad engem körébe, 
Bár néma döbbenet: ha jön, 
S halálangyal-arcz kópé. 
Oly titkos minden pillanat. 
Oly súlyos minden óra, 
Ha sorsom véle tilalommal 
Zavar találkozóra. 
Ügy félek tőle s úgy imádom ; 
Oly szines örvény s úgy ragad ! 
Soha ily sugár termetet még, 
Soha ily fehér vállakat! 
Soha ilyen örvénylő két szem 
Nem babonázott még reám ; 
Soha igy poklot és eget még 
Nem hordott együtt egy leány. 

•K 

...Segyszercsak eltűnt,mint az árnyék, 
Egy tragikus nap reggelén. 
Akkor tudtam meg borzalommal, 
Hogy kit szerettem én. 

(Czirkvenicza.) 
Oláh Gábor. 

KALÓZDAL. 
(Goethe.) 

Házamnak nincs ajtaja, 
Az ajtómnak háza; 
S ki- s bejárok szüntelen, 
Lányokkal cziczázva. 

Konyhámhoz nincs tűzhelyem, 
Tűzhelyemhez konyhám; 
Sül a sült ott, fő a fölt. 
Senkifia gondján. 

Agyamhoz nincs ágyneműm, 
Ágyneműmhöz ágyam ; 
Ágyba azért sojise bútt 
Vígabb ticzkó nálam. 

Magasan van a pincsiem, 
A padlásom mélyen ; 
Akár alant, akár fent -
Alszom egész éjen. 

S ha ébredek, így megy ez 
Egy nap, mint a máson; 
Maradáshoz nincs helyem, 
Helyhez maradásom. 

Fordította: Vargha 
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A házuk, a mely még az apjukról maradt 
reájuk, egy magasabb domb oldalában állott. 
Körülöttük több ház is épült, de a környék 
olyan hepe-hupás volt, hogy a legközelebbi 
szomszéd, a kihez át lehetett kiáltani az ab¬ 
lakból, vagy a kapuból, mégis vagy egy negyed 
órajárás volt. Csupa kisebb-nagyobb halom 
emelkedett itt egymás mellett és hogy a szom¬ 
szédba eljusson az ember, az egyikről le kellett 
jönni, a másikra meg fölkaptatni. 

A város maga mélyebben feküdt, de innen 
azért alig lehetett belőle látni, csak egy-két 
utczasort, a zárda tornyát meg a nagytemp¬ 
lomot, a mely szintén egy nagyobb domb ol¬ 
dalában állott. A többit eltakarta egy-egy ki-
könyöklő hegygerincz, vagy egy szélesebb púp. 

Az Oremusz kisasszonyok háza is épen olyan 
régi módi ház volt, mint a többi ezen a vidé¬ 
ken. Nagy kertje, a melyhez a kis udvarból 
vagy tíz széles kőbe vájt lépcső vezetett, lej¬ 
tősen emelkedett a domb oldalában. Egyik 
része, a mint az mindenütt szokásos, vete¬ 
ményes kertnek szolgált, de a nagyobbik részét 
gyümölcsfák foglalták el, a melyeket sűrűn 
szegélyeztek ribizlibokrok. A kert hosszában, 
közel a palánkhoz kicsiny csermely csordogált, 
a mely miniatűr vízesésként folyt le a kes¬ 
keny udvarra, s a kapu alatt érkezett ki vala¬ 
mely vizvezető árokhoz. A forrása is itt volt 
a közelben s az Oremusz kisasszonyok annak 
a vizét használták. 

A földszinten csak egy kisebb lakás volt, 
a melyet, mióta a három lány magára maradt, 
bérbe adtak. Az emeletet, melyre nyikorgó fa-
lépcsö vezetett, ők hárman lakták. Szép, tiszta 
szobák nyíltak, itt egymásba, a melyekben régi 
bútorok terpeszkedtek. A falakon fakult fény¬ 
képek és néhány aranykeretes, idegen tájakról 
készült olajnyomat díszelgett; a karosszékeket, 
asztalkákat nehéz kézimunkák fedték s az al-
máriomokból levendula szaga áradt széjjel. Ezek¬ 
ben a szobákban jóformán semmisem változott 
a hosszú esztendők alatt, a melyeket az Ore¬ 
musz kisasszonyak a szüleik halála óta itten 
eltöltöttek. A bútorok a nedves őszi éjszakában 
épen olyan ijesztően recsegtek, a kakukos óra 
hivő hangja is szintolyan váratlanul szólalt 
meg az óraütéskor, csak talán a zongora hangja 
lett valamivel remegőbb, a mikor rajta Júlia, 
a legfiatalabb leány, a nehéz, klasszikus gya¬ 
korlatokkal kísérletezett. 

A család feje, illetőleg a háziasszony, Jusz¬ 
tin kisasszony volt, a középső Oremusz leány. 
Körülbelül harmincz éves volt. Csillogó barna 
szemei mélyen ültek pufók ábrázatában, a haját 
menyecskésen, kontyba fonva hordta és szépen 
fejlődött, asszonyos termetét még mindig só-
várogva nézték a férfiak, ha vasárnap délelőt-
tönkint a templomban megjelent. Oh, Jusztin 
kisasszonyra még-sokan gondoltak, különösen 
magános férfiak, a kiknek szivében muzsika, 
bor és a tavaszeleji szél pajkos, fűszerillatos 
hullámai olykor nagy kavarodásokat idéznek 
elő. És líiemesser úr, a ki a rég lezajlott bá¬ 
lokban sokszor tánczolta végig a második né¬ 
gyest Jusztin kisasszonnyal, az utolsó farsan¬ 
gon is csak nagy belső küzdelmek után tudta 
megállani, hogy a bandát a zimankós reggeli 
órákban a kisasszony ablakai alá ne paran¬ 
csolja. 

De úgylátszott, hogy Jusztin kisasszony nem 
sokat törődött a férfiak epedö pillantásaival. 
Nyugodtan ft glalkozott a maga dolgaival, ellátta 
a háztartás apró, de nagy körültekintést igénylő 
munkáit, nevelgette Júliát és annak lobbané-
kony, heves természetével olykor hosszú har-
czokat vívott. 3f közeli völgyben fekvő kicsiny 
gazdaságukat is sokszor látogatta meg és az 
ismerősök gyakran látták, a mint parasztsze¬ 
kéren, olykor ökrösfogaton koczogott ki a vá¬ 
rosból. És mindezeken felül még Krisztinát, a 
legidősebb nővért is sokszor kellett ápolnia, 

Mert Krisztina már régóta betegeskedett. 
A baja körülbelül akkor kezdődött, a mikor 
Kém János, az orgonista minden szó nélkül 
kimaradt a házukból. Itégen történt már ez a 
dolog és Krisztina kisasszony azóta már egé¬ 
szen megfehéredett. De akkoriban még ö is 

olyan virgoncz és szép leány volt, mint most 
a Júlia. Két térdig érő vastag fonatban hordta 
a haját és vasárnap rózsaszínű máslit kötött 
beléje. És Kém János is, a kit ma már gyak¬ 
ran helyettesít a fia a nagytemplomban, akkor 
még fürgén lépegetett testhez álló reteknad¬ 
rágjában. Széles, pillangós nyakkendőket hor¬ 
dott, vastag bajuszát hegyesre pödrötte és nap¬ 
nap után ott kóstolgatta a veszélyesen édes 
ribizlibort az Oremusz házban. 

Akkor még élt a leányok atyja is és Ore¬ 
musz úr, bár nem szívlelte az orgonistát, gyak¬ 
ran koczczintgatott vele valamely terebélyes 
fa alatt, fönt a kertben. Szép és derűs nyári 
délutánok voltak azok, az öreg úr taplósipká¬ 
jával hessegette a szemtelenkedő legyeket, Kém 
János pedig az asztal alatt szorongatta Krisz¬ 
tina kezeit. De a mikor a hosszúhajú orgo¬ 
nista eltávozott, Oremusz úr gyakran szólt így 
a leányához: 

- Krisztinka, nem tetszik nekem ez a retek-
nadrágos orgonista. Sehogyse tetszik. Alig¬ 
hanem a ribizlibor teszi az egészet. Mert igaz 
is, hogy ilyet nem találni a vármegyében... 

A dolog igaz lehetett, mert az orgonista el¬ 
maradt és vagy egy évre rá más vármegyéből 
hozott asszonyt. Oremusz úr pedig azzal a 
megnyugtató gondolattal tért meg övéihez, 
hogy a lánya nem lesz azé a reteknadrágosé. 

Kém János elmaradása után Krisztinka las¬ 
sankéntelváltozott. Hasonló lett azokhoz a viasz¬ 
bábukhoz, a melyeket Turner úr készített lent 
az alsóvárosban, kétségen kívül nagy lelkese¬ 
déssel és kegyes czélokra, de a melyek már 
oly sok év óta állottak a pipacs-utczai bolt 
kirakatában, hogy minden színük lekopott, a 
por belepte őket és úgy látszott, mintha nagyon 
megvénültek volna. 

Krisztinka napról-napra fogyott, csillogó, vi¬ 
dám szemei elfakultak, egész teste magába 
rogyott. Doktor is járt hozzá, de mindhiába. 
És kevéssel azután, hogy Oremusz úr elhagyta 
végképen e földi téreket, Krisztinka egy tavaszi 
estén maga akarta önmagát meggyógyítani. Az 
emeleti ablakok nyitva voltak s a hegyek gyanta-
illatos üzenetei vidáman sodródtak be rajtuk. 
Krisztinka hangosan imádkozott az egyik ablak 
előtt : 

- Szűz Anyám, - - mondta, — te mindent 
tudsz és látod, hogy az én kis szivem nem akar 
meggyógyulni. Engedj öledbe hullnom, gyó¬ 
gyíts meg az élettől és bocsásd meg oűnömet. 
Ámen. 

Másfél évig feküdt és a ballába rövidebb 
lett egy araszttal. Még a doktorok is azt mond¬ 
ták : csoda. Az öregasszonyoknak volt igazuk, 
a kik azt állították, hogy Krisztinka a Szűz 
Mária kötényébe hullott, különben nem ma¬ 
radhatott volna életben. Ő maga nem sokat 
törődött az állapotával, de azért megfogadta 
az orvosok tanácsait. Minden faggatás hiába¬ 
való volt. Csak Jusztinnak, a ki néhány évvel 
fiatalabb volt, mondott egyszer annyit: 

- Az élet fájt bennem, az egész sors. Kár, 
hogy nem történt másként. 

Azután nagyon csöndes lett. Mindig az ab¬ 
lak előtt ült és nehéz, bunkós lábával ritkán 
kopogott végig a szobákon. Vert csipkéket 
készített és a vetőcsévék fürgén siklottak 
hosszú, finom újjai között és vidoran kattog¬ 
tak a vetőpárna fölött, mintha annak mon¬ 
danának kedves énekeket. A csipke pedig 
egyre nőtt, szeszélyes, finom czikkczakkjai 
egyre sokasodtak. Ha elfáradt a munkában, a 
kezeit nézegette, a párnás, puha, hófehér 
kezeit, a jnelyekre egykor annyi forró csók 
esett. Simogatta őket, beczézgette, mintha 
valaki máséi volnának és ha közben szemeit 
a párás hegyek csodálatos koszorújára füg¬ 
gesztette, arra, a merre a nyugvó nap bearany-
porozta őket, lelkében a múlt járkált halk 
lábbal, settenkedve és néha nehéz, nedves gyön¬ 
gyöket lopott a szeme szögletébe. 

És mert soha a szobából ki nem mozdult, 
a házuknál pedig férfi, az orvoson, meg a 
béresen kívül meg nem fordult, a ruházatára 
semmi gondot nem fordított. Egyre a régi rö¬ 
vidnyakú, sonkaiíjjú, sima kis derekakat hordta, 

a melyekhez annyi emlék fűzte. Ha kikoptak 
valahol, megt'oldozta őket, de ujjat nem vett 
és nem csinált magának sok-sok esztendő óta. 
Őszülő haját simára fésülte és hátul egy vas¬ 
tag varkocsban összetűzte: azt is tükör nél¬ 
kül. Csak a kezeit ápolta állhatatosán és néha 
órákig elnézte őket az alkony gyönge világá¬ 
nál, a mikor a munkát már megelégelte. 

Változás csak akkor történt az életrendjében, 
a mikor Jusztin egyszer azzal a hírrel lepte 
meg őt, hogy a húguk, Júlia, bizony már ki¬ 
nőtt a véka alól, illenék már elvinni a szín¬ 
házba, bálba, annál is inkább, mert kérője is 
akadna. A kőfaragó Trieber a múlt vasárnap, 
templom után, nagyon világos czélzásokat ej¬ 
tett el, a fiatalok pedig szintén nem idegen¬ 
kednek egymástól És lehet, hogy Trieber úr a 
közeli napokban, a fiával együtt látogatóba 
jön. 

Krisztina e hir után sok éjszakán keresztül 
nem aludt és reggelenként hosszasan üldögélt 
a tükör előtt. Szükreszabott kis életét mére¬ 
gette és őszintén sajnálni kezdte magát. Valami 
homályos tudata az elmúlt és ezéltalanul, 
eseménytelenül elszivárgott éveknek mindig 
megvolt benne. De az élete ürességét még soha 
ilyen fájdalmasan nem érezte. És gondolkozni 
kezdett az örömről és a fájdalomról, a mik¬ 
ben már oly régóta nem volt része, hogy ez¬ 
alatt szinte elfelejtett élni. És megrendült. Kis, 
fonnyadt teste is megrázkódott belé, sikoltani 
szeretett volna és a régi csókok és ölelések 
fakó emlékei újra áttüzesedtek a lelkében. 

Júliát, a kivel eddig ép oly keveset törő¬ 
dött, mint saját magával, e naptól fogva iri¬ 
gyelni kezdte. Irigyelte tizennyolczéves testé¬ 
nek friss, illatos ifjúságát, ruganyos kebleit, 
gömbölyű tagjait, arcza rózsáit. Irigyelte a 
délczegségét, ringó járását, lábai épségét és azt 
a sok gyönyörűséget, a mit az élet az ő szá¬ 
mára tartogat. Magának kívánta mindezt és 
úgy érezte, hogy neki több joga van az élet 
örömeihez az esztelenül eltékozolt évek után, 
mint Júliának. És harminczöt évvel, őszülő 
fejjel még egyszer nekikészült az életnek. 

Egy napon megkérte Jusztint, vinné le öt a 
városba sétálni. Tizenöt éve nem látta már, 
egyedül talán már el sem igazodna benne. 
Felvette ócska mantillját, fejére egy öklömnyi 
kis csipkés-gyöngyös bóbitát kötött és azzal 
megindultak. 

A város zajgott, a kocsik robogtak, az em¬ 
berek sűrűn, sietve tűntek el előtte. A kirakatok 
csillogtak és a sok csillogó holmi hivogatóan 
kínálkozott. Krisztina szédült a sok újdonság¬ 
tól, szeme káprázott és ezért nemsokára haza 
kívánkozott. 

A séták nemsokára mindennaposak lettek és 
Krisztina egy hét múlva már újságokat olva¬ 
sott és divatlapokban keresgélt új szabások 
után. Aztán kelméket vásárolt, szabónőkhöz jár¬ 
kált és a kalaposnők boltjaiban hosszasan vi¬ 
tatkozott egy-egy új forma fölött. Már a haját 
is sütötte és a különféle töltelékekkel órák 
hosszat veszkődött a tükör előtt. Hogy elvesz¬ 
tett formáit visszanyerje és fonnyadt testét 
fölfrissitse, orvosi könyveket hozatott és az 
újságok reklámjai után különféle labdacsokat 
szedett. Az arczát kenőcsökkel ápolta és tár¬ 
saságokba kezdett járni. Nagyon beszédes lett 
és Júlia férjhezmenetele után maga is sokszor 
hívott vendégeket. 

A vetőcsévék a régi bánattal együtt pihenni 
tértek. 

És a mikor Krisztina azt a kort is elérte, 
a melyben a nők nagy vattákkal gyömöszkö-
lik tele a fülüket, úgy annyira, hogy az ki is 
áll belőlük, akkor egy szép hosszúszőrű pincsi¬ 
katyát is szerzett magának. A férfiakat most 
még gyakrabban szidta és szíve melegét a 
pincsi-kutyára pazarolta. Minden reggel meg-
fürösztötte, különféle takarókba öltöztette és dél¬ 
ben a legjobb falatokat juttatta n«kL Aztán 
zsinórra kötötte a pincsit és úgy biczegött utána 
a korzón, czifrán kiöltözve, derekát ringatva. 
Az emberek mosolyogva fordultak utána, de 
Krisztina e mosolygásokból semmit sem olvasott 
ki és meg volt elégedve élete folyásával. 

A GÖRÖG KIRÁLYTRAGÉDIA. 
Meghalt életének legboldogabb napjaiban, 

miután szinti' ötven évig viselte fején a hellé¬ 
nek töviskoronáját. Meghalt tragikus módon, 
orgyilkos kezétől, miután egy élet becsületes, 
de hiúnak látszó küzdelmei után végre elérte, 
a mire sok érdeme volt, de a mit már riein 
is remélt:' fogadott népének ünneplő szere¬ 
tetét. I. György görög király életének tragé¬ 
diája ez. 

Idegen volt országában, mikor királyivá vá¬ 
lasztották, most ötvon éve, lHf>3 ináre/ius 
18-ikán. S ifjúkorának ragyogó üdeségével, de 
s/ivében a férfi komoly gondjiiit rejtve, lépett 
Hellasz földjére 18(53 november 2-ikán, 18 éves 
korában. IX- Keresztély dán király niásodnzü-
lött fia volt s a német hangzású Vilnius nevet 
kapta a keresztségben. Boldogtalan ország trón¬ 
jára lépett. Az egész görög közélet egy szörny i'i 
fejetlenség képét mutatta. Alattvalói nem sok¬ 
kal azelőtt kergették el a trónról a felszaba¬ 
dult Görögország első királyát, a ki szintén 
idegen vérből származott: Ottó bajor hercze-
get. A dán királyfi szerencsésebb auspicziumok 
közt lépett az uralkodásra, mint elődje: érté¬ 
kes ajándékot hozott magával nemzetének, a 
gyönyörű Jón szigeteket. Plzt pártfogójának, 
Angliának köszönhette, mert megfelelt a brit 
világbirodalom középtengeri érdekeinek, hogy 
jólábon éljen Görögországgal. Thessaliának az 
anyaországhoz való csatolását is György király 
okos politikájának és két világhatalom támo¬ 
gatásának köszönhették a görögök. A minek 
az volt a legfőbb rugója, hogy királyuk szoros 
családi kötelékbe léphetett az orosz és az an¬ 
gol uralkodó-családdal, feleségül véve 1851-ben 
Konstantin nagyherczegnek, II. Sándor orosz 
czár téstvéröcscsének legidősb leányát, a rop¬ 
pantul gazdag Olga nagyherczegnöt, s két nő-
testvérének szerencsés házasságával sógorságba 
jutva az akkori trónörökössel, ki utóbb mint 
III. Sándor czár a minden oroszok császára. 

és iiz akkori walesi herczeggel. ki Yikiúiia 
királynő halála után, mint Vll. Kihvard, Anglia 
királya lett. 

György király arról álmodott. hogy s/emé-
lyes helyzetével, de uralkodói munkájával is. 
boldoggá és nagygyá fogja tenni Görögorszá¬ 
got. A felvirágzás jelei nem is hiányzottak. 
Az ornzág területi az njonnan megszerzett szi¬ 
getekkel megiiovekedett s lakóinak száma, méh 
Ottó király idején nem volt nagyobb I.](MI,(MHI-
nél. H'/, ö uralkodása alatt 2.700,000-re emel¬ 
kedett. A király ennél is többet akart : ki 
akarta elégíteni népének forró vágyát, hogy 
Krétát, a Középtenger legszebb. Legértékesebb, 
reges sxigetét az anyaországhoz csatollnissa. 
De a szerencse most ellene fordult S e cSHpáH-
sal együtt járt, hogy elfordult tőle népének 
szeretete is. A/ I8H7. évi háború szerencsét¬ 
lenül végződött Görögországra nézve, mert 
északi határán területi veszteséget is szenve¬ 
dett, az ország pénzügyei végzetes lejtőre ju¬ 
tottak s a nép mind e balsorsért a királyi 
családot s első sorban a megvert hadsereg fő¬ 
vezérét, Konstantin trónörököst okolta. A di¬ 
nasztia megrendült állását nem erősítette meg 
újra az sem, hogy a meg nem hódított Kréta 
fökormányzója, l í . Miklós ezár támogatásával, 
a királyi család egyik tagja, György görög 
herczeg lett. A szerencsétlen háború, a vere¬ 
ség a krétai kérdésben s az az el nem tagad¬ 
ható tény, hogy a görög kormány elmulasz¬ 
totta erőssé tenni a hadsereget, hogy felké¬ 
szülten várja a leszámolást Törökországgal, az 
évek során annyira megnövelte az elkesere¬ 
dést és elégületlenséget nemcsak a népben, 
hanem a hadseregben is, hogy négy évvel ez¬ 
előtt, az 1909. év nyarán katonai forrongás 
tört ki az országban, mely a királyi család 
tagjainak s elsősorban a szigora miatt nem 
kedvelt trónörökösnek a hadsereg vezető állá¬ 
saiból való kirekesztését követelte. 

Gvörgy királyt mélyen lesújtotta ez a moz¬ 
galom, melynek éle világoHMii a dinasztia el¬ 
len fordult S a király kezdett megliékülni a 
trónról való lemondás gondolatával, "Fiaim¬ 
nak a hadsereg sorúiból való eltávolítása 
mondotta akkor - egyértelmű volna nemcsak 
az alkotmány megsértésével, hanem a dinasztia 
megbántásával is. Minden görög embernek joga 
van élethivatást teremteni tini számára ; meny¬ 
nyivel inkább van erre joga a királynak." Ks 
elkeseredve tette ho/zá: (Lemondok s elha-
g\om egész családommal együtt Görögországot! 
Nem jobb-e nyugodtan oldani meg így a kér¬ 
dést, hogy a nép új királyt választhasson, ki¬ 
nek talán jobban kedvez a szerencse, mint 
nekem :'» 

A királyi család herczegei végre ÍK engedtek 
ii közhangulat parancsának és kiléptek a had¬ 
sereg kötelékéből, elsősorban a trónörökös, 
Konstantin herczeg, egy derék, határozott jel-
lemü, német nevelésben nagyra nőtt férfiú. a 
német császár testvei húgának férje. A hercze-
gek visszavonultak s a dinasztia megmaradt. 
De jöttek a balkáni zavarok, K múlt év őszén 
kitört a háború Törökország és u balkáni 
szövetkezett királyságok közt. Ks Konstantin 
tiónörökös, a spártai herczeg. a görög seregek 
élére állt, és győzött : meghódította Szalonikit, 
a szép Kpirusz nagv részét. Janinát — s a görög 
nép szeretete fölíievült a jövevény dinasztia 
iránt, a trónörökös népszerűségben úszott, s 
a király boldog volt. Oly boldog, hogy .lanina 
megvétele után igy kiáltott fel: «Most már 
boldogan halnék meg!» 

Ks boldog volt halálának pillanatában, mert 
a nőm várt golyó egyszerre fúrta át szivet s 
homályoHÍtottu el eszméletét: nem tudhatta 
meg, hogy mindvégig fején hordotta, mikor 
már*nem is érezte, a hellének töviskoronáját. 
Mert halálát is népéből sarjadt orgyilkos kezé¬ 
től vette. 

Középen L György volt görög király, a ki mint dán herczeg került a görög trónra és a kit márcsms l!)-en orgyilkos módon meggyilkoltak az általa 
. e S t o t t S n kiben"Mellette fia Konstantin, az új király, ki annyira népszerűtlen volt egy időben a hazájában hogy a hadseregből is ki kellett 

lépnie de a melynek a mostani háborúban élére állt Balról Zsófia, az új királyné, a német császár húga. 

A GÖRÖG KIRÁLYI CSALÁD. 
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MIÉRT TÖRT BE A KLAPKA-LÉGIÓ MAGYARORSZÁGBA? 
- VÁLASZUL, HALÁSZ IMRE ÚRNAK 

KLAPKA SZEREPE A TÖRÖK-OROSZ HÁBORÚBAN. 

Halász Imre most megjelent ((Bismarck és 
Andrássy» czímű munkájában fölveti azt a 
kérdést, hogy miért tört be a Klapka György 
vezérlete alatt álló magyar légió Magyar¬ 
országba? Mert hiszen a mikor ez történt, a 
fegyveres betörésnek semmi praktikus eredmé¬ 
nye nem lehetett. Klapka 1866 július 30-ikán 
indult el csapatával Orlauból s augusztus 3-ikán 
érkezett meg a Trencsén megyében fekvő Tur-
novka nevű faluba. Az osztrákok pedig már 
július 22-ikén megkötötték a poroszokkal a 
fegyverszünetet, s július 26-ikán megállapítot¬ 
ták a nikolsburgi békepontozatokat is, melyek¬ 
nek alapján aztán a végleges békét megkötöt¬ 
ték. Világos tehát, hogy bárminő fényes hadi 
eredményeket ért volna is el Trencsénben egy 
aránylag kis - alig 2000 embert számláló 
csapat - - annak semmi lényeges kihatása nem 
lehetett volna többé se a két állam közötti béke, 
se pedig Magyarország sorsának szempontjából. 
Tisztán átérezték ezt maguk a légió főtisztjei 
is, s az indulás előtt megtartott haditanácsoaii 
magát Klapkát és az egyetlen Komáromy 
György ezredest kivéve, valamennyien a válla¬ 
lat ellen szavaztak. Halász Imre úgy hiszi, 
hogy Klapka talán Bismarcktól kapott oly 
üzenetet, mely öt «megfoghatatlan)) elhatáro¬ 
zásra birta, mert máskülönben ((hihetetlennek 
látszik, hogy ez a tapasztalt hadvezér egyene¬ 
sen Hűbele Balázs módjára indult volna neki 
egy ily vállalkozásnak.)) 

Mi volt tehát az elhatározás oka? 
Ebben a kérdésben megadhatom a felvilágo¬ 

sítást úgy, a hogy azt magától Klapka György 
tábornoktól hallottam. 

Megjegyzem, hogy a tábornokkal utolsó évei¬ 
ben igen élénk összeköttetésben állottam. Tevé¬ 
keny részt vettem utolsó nagy vállalatában, 
melyet a bukaresti orosz követnek tiltakozása 
tett lehetetlenné, s én birtam rá utolsó kon¬ 
stantinápolyi útjára, mely a szultán környeze¬ 
tének kapzsisága következtében nem vezetett 
eredményhez. Volt idő, hogy a tábornok csak¬ 
nem naponta felkeresett lakásomon, megtanács-
kozta velem kisebb-nagyobb terveit, s elpana¬ 
szolta még élete nyűgös kicsiségeit is, melyek 
sokszor bántották, s melyeket nehezen hordo¬ 
zott. A bizalmas viszonynak, mely köztünk élet¬ 
korunk különbözősége daczára keletkezett, kö¬ 
szönhetem, hogy múltjának sok emlékét közölte 
velem, s a légió történetét elmondotta. A mi 
a Trencsénmegyébe való betörésre vonatkozik, 
az élénk emlékezetemben maradt s csaknem 
szószerinti hűséggel tudom elmondani. 

A légió működése eleitől foga úgy volt 
kontemplálva, hogy mikor Klapka csapataival 
Magyarországba hatol, akkor itt, az egé*sz or¬ 
szágban egyszerre talpra áll a felkelés. Ezt a 
felkelést itthon élő hazafiaknak kellett előkészí-
teniök, a kiknek titkos bizottsága állandólag 
összeköttetésben állott az emigránsokkal, neve-
Kétesen Kossuthal és Klapkával. 1866 júliusban 
Klapka azt a tudósítást kapta hazulról, hogy 
itt már minden elő van készítve, s hogy száz¬ 
ezren fognak fegyver alá állani, mihelyt fegy¬ 
veres csapat élén az ország határát átlépi. 
Egyik gyülekezési helyül Zsolna környéke lett 
megjelölve; annak vidékén - - a jelentés sze¬ 
rint - - már is sok ezren várják a jelszót, a 
kik álruhában, munkát és szolgálatot vállalva 
tartózkodnak elszórva a falvakban s van egy 
nagyobb fegyverraktáruk is elrejtve egy erdő¬ 
ben. A helyszínén állítólag egy trencsénmegyei 
szolgabiró áll az ügyek élén, a ki teljesen be 
van avatva a dolgokba. 

Klapkát ezeknek a Trencsénmegyében vára¬ 
kozó hazafiaknak sorsa aggasztotta. Attól tar¬ 
tott, hogy nagyszámú idegeneknek tartózkodása 
a megye területén előbb-utóbb fel fog tűnni 
a hatóságoknak, ki fog derülni a dolog s akkor 
sok jó hazafi életével fizet. Egyik oka a Tren¬ 
csénmegyébe való beütésnek ehhez képest az 
volt, hogy' ezeket a reá várakozó és az ő jöve¬ 
telére számító elemeket magához vegye és őket 
a hatóságok üldözése elől elvonja. Ezért hatá¬ 

rozta el magát a betörésre, daczára annak, 
hogy a béke preliminarék már alá voltak irva. 

De volt más oka is. Még pedig a Klapka 
kényes természetét érintő pénzkérdés. Bismarck 
nobilisán gondoskodott a légióról. Nemcsak 
felszerelését, ellátását és zsoldját fizette a porosz 
állam, hanem a szervezésre is adott másfél 
millió tallér készpénzt. E pénzt nem Klapka 
kezelte. (Később az elszámoláskor egy halálos 
kimenetelű párbaj keletkezett belőle.) De Klapka 
erkölcsi kötelezettséget érzett az iránt, hogy 
meg is szolgálják a pénzt, ha elfogadták. A légió 
szervezése csak a háboni utolsó napjaiban lett 
befejezve. Július 26-ikán tették le a csapatok 
az esküt. Eddig tehát alkalmuk sem volt reá, 
hogy valami hadi tettet végbe vigyenek. Ez 
bántotta Klapkát. ((Kiégett volna a szemem, — 
mondotta - - ha valaha Bismarck elé kerültem 
volna, s úgy múlt volna el a háború, hogy 
kardomat se húztam ki a hüvelyéoől. Tisztá¬ 
ban voltam vele, hogy az osztrákok az első 
fára akasztanak, ha kezeikbe kerülök, mert 
hisz fegyverszünet idején törve be az országba, 
se ón, se csapatom nem állottunk a nemzet¬ 
közi hadijog oltalma alatt. Mindazonáltal meg 
kellett koczkáztatnom a vállalkozást, ha csak 
nem akartam szégyenkezni egész életemben.)) 

A ki ismerte a tábornok érzékeny, sőt gyer-
mekiesen szégyenlős természetét, az el tudja 
képzelni, hogy milyen nagy lelki nyomás alatt 
hozta meg elhatározását. 

Trencsénmegyébe érve az ezrekre menő föl¬ 
kelőknek nyomát se találta Klapka. A meg¬ 
nevezett szolgaoiró jelentkezett, jó hazafinak 
is bizonyult, de semmiféle tudomással sem 
birt róla, hogy a falvakban idegenek várják a 
felkelést. Csak papíron léteztek ők is, az erdő¬ 
ben elrejtett fegyverek is. 

Halász Imre megjegyzi, hogy «mintegy le-
kicsinylőleg többször mondatott, hogy lám be¬ 
jött Klapka, de a magyar nemzet nem moz¬ 
dult.)) Szerinte azonban ez «semmit sem bizo¬ 
nyít» mert Klapka a nikolsburgi békekötés 
után egy héttel jött. Szerintem azonban ez igen 
is sokat bizonyít Mert a felkelést előbb kel¬ 
lett itthon befejezni a megállapodások szerint, s 
az egész nemzetnek talpra kellett volna állania, 
mihelyt Klapka megjelenik. Ő azzal a tudattal 
is jött, hogy Trencsénben készen várják a ka¬ 
tonailag organizált csapatok Ilyen tudósításo¬ 
kat kapott hazulról. Ebből pedig egy szó sem 
volt igaz. 

Klapka a maga személyére le is vonta a 
trencséni tapasztalatból a konzekvencziát. Mi¬ 
kor a kiegyezés után hazajött, nem csatlako¬ 
zott ahhoz a politikai-párthoz, a mely az or¬ 
szág függetlenségét vette fel programmjába. 
Hanem, - - ő, a ki egy egész életen át a füg¬ 
getlenségért küzdött, s a ki azt fegyveresen 
kivívni is kész volt — egész őszintén elfogadta 
a 67-iki kiegyezést. K 

Klapka személye előtérben állott egy másik 
történelmi ügyben is, melyet Halász elbeszél. 
Ertem azt, hogy miért nem vonultak be az 
oroszok 1878-ban Konstantinápolyba, holott 
győzelmes csapataik ott állottak a kapuk előtt ? 
Halász elmondja, hogy az oroszokat Konstan¬ 
tinápoly elfoglalásában a rastadti egyezmény 
akadályozta, melyet 1877-ben kötöttek Ausztria-
Magyarországgal. Megemlíti azt is, hogy gróf 
Andrássy Gyula ebben az egyezményben bízva, 
nem hitte el a hírt, mikor közölték vele, hogy 
az orosz bevonulás mégis megtörtént. Ehhez 
az előadáshoz hozzá tehetem Klapka elbeszé¬ 
lése után azt, hogy gróf Andrássy tényleg is 
közbelépett, hogy ez a bevonulás meg ne tör¬ 
ténjék, az álhírt tehát annál kevésbé hihette el. 

Mint tudvalevő, az 1877. évi orosz-.török há¬ 
ború első hónapjaiban Klapka tábornok csi¬ 
nálta a törökök számára a hadműveleti terve¬ 
ket. A szultán hívta meg e czélból Konstan¬ 
tinápolyba, kinek teljes bizalmát birta. Min¬ 
dennap megjelent audienczián a nagyúr előtt, 

a hol előadta a beérkezett jelentéseket, s ja¬ 
vaslatot tett a- szükséges intézkedésekre. 

A szultán a legnagyobb előzékenységgel fo¬ 
gadta naponta Klapkát, de az nem jutott 
eszébe, - - sem neki, sem környezetének, -
hogy megkérdezzék, van-e miből élnie ? Klapka 
meg az ő szégyenlőssége mellett nem hozta 
szóba ezt a kérdést. Pedig szegény ember volt. 
Akkoriban nem kapta még azt a kis nyugdíjat 
sem, melyet később a magyar kormány részére 
kiutalt. Kapóra jött tehát számára, mikor fel¬ 
kereste a bécsi «Neue Freie Presse» levele¬ 
zője, s felszólította, hogy fényes honorárium 
ellenében Írjon lapjának ismertetéseket a há¬ 
ború eddig végbement eseményeiről. Klapka 
nyomban megírta az első ismertetést, a mely 
neve aláírásával csakhamar meg is jelent. Ezt 
felhasználta a saját czéljaira az a párt, mely 
a szultán környezetéhez tartozott, s titkon 
orosz zsoldot húzott, a mely pártnak Riza 
pasa volt a feje. Bevádolták Klapkát a szultán 
előtt, hogy pénzért elárulja s nyilvánosságra 
hozza a hadi titkokat. Abban a czikkben csak 
a múlt eseményei voltak ugyan elmondva, de 
a szultán - - amúgy sem értve németül — el¬ 
hitte a vádat. Legközelebbi napon hidegen fo¬ 
gadta Klapkát, közömbösen hallgatott az elő¬ 
adása alatt, egy megjegyzést sem tett terveire, 
s szó nélkül szakította meg az audiencziát. 
Klapka Munir pasához, a főczeremóniamester-
hez fordult felvilágosításért. Ettől azt a taná¬ 
csot kapta, hogy ne menjen többé audiencziára, 
a mig a szultán nem hivatja. Másrészről pedig 
meghagyták neki, hogy Konstantinápolyból ne 
távozzék. 

A háború sorsa szerencsétlenre fordult, mi¬ 
kor Klapka nem folyt be többé annak intézé¬ 
sébe. A szultán ennek daczára se hivatta, csak 
akkor, mikor már Konstantinápoly falai alatt 
mutatkoztak az orosz előőrsök. Ekkor arra 
szólította fel, forduljon gróf Andrássy Gyulá¬ 
hoz, s általa kéresse meg Ferencz Józsefet, 
hogy Konstantinápoly elfoglalása ellen tilta¬ 
kozzék. A szultán nem tudhatta, hogy a rastadti 
szerződés ez iránt intézkedik, mert ezt a szer¬ 
ződést szigorúan titkolták. S ha ismerte volna 
is annak tartalmát^ nem tudhatta volna, mi-
kép magyarázzák annak pontjait az oroszok, 
nem-e tartanak megengedhetőnek legalább any-
nyit, hogy Konstantinápolyon keresztül vonul¬ 
janak a csapataik, mint a hogy hét évvel elő¬ 
zőleg a poroszok tették Parisban. 

Klapka vállalta a megbízatást. Akkori kons¬ 
tantinápolyi nagykövetünk, gróf Zichy Ferencz 
utján küldötte chifrirozott táviratát gróf And-
fássyhoz. (Néhány órai késedelem is támadt, 
mert Zichy ép valami kirándulásban vett részt.) 
Gróf Andrássy elmondotta később Klapkának, 
hogy Ferencz József Ő Felsége honorálta a 
szultán kérését. Tiltakozott az oroszoknak 
Konstantinápolyba való bevonulása ellen. Ez 
volt egyik oka, hogy Törökország hozzájárult 
később a berlini kongresszusnak Boszniára 
vonatkozó határozatához. H.— P.— 

SZÉP ASSZONY. 
Ilyen fehérek mind az elmenők . . . 
(Hogy ennyi szépség semmivé enyészhet!) 
Beczózi szemmel az egész fedélzet 
És némán hódol szépsége előtt. 

S ő csak mereng a távol habokon. 
A gőzhajó fehér korlátain túl, 
A messzeséget nézi — (oda indul!) -
A végtelent, mely véle már rokon. . . 

A lázban égő mély szempár alatt 
— Mint halvány rózsa gyenge porczellánon — 

Csalókony és beteg hajnal hasad. 

Elbúcsúzik majd, mint egy könnyű álom. 
- Parfömje még egy perczre megmarad, 

S Lussin szigetén pár parányi lábnyom — 
Rédey Tivadar. 

VASÁENAPI ÚJSÁG. 25Í 

--

SZÉKELY TÍPUSOK. — Márton Ferencz rajzai. 
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Festett rinoczerosz-kép a font-de-gaume-i barlangból. 

ŐSKORI ÁLLATOK RAJZAI A TÖRTÉNET 
ELŐTTI IDŐKBŐL. 

Az a néhány állatkép, a melyet e hasábokon 
bemutatunk, bizonynyal érdekesebb dokumen
tuma az emberiség történetének, mint sok 
minden, a mi az egyiptomi piramisokból és 
ősrégi sírokból előkerült. Bizonyságai e képek 
annak, hogy művészi érzéke már az őskor, a 
történelem előtti idők emberének is volt. 
A rajz korrektsége és erőteljessége kétségkívül 
fel fog tűnni mindenki előtt, a kinek szeme 
úgynevezett «zoológiai» látásra képes. 

Henry F. Osborn, a nagynevű amerikai 
geológus véleménye e képekről ez: «Az alta-
mirai falfestmények a paleolit korszak mű
vészetének legnagyszerűbb kifejezői. Breuil 
abbé hibátlan reprodukcziókaí készített róiuk, 
de azok csak halvány sejtelmet adhatnak mi-
voltukról. Ez a barlang ugyanolyan jelentő
ségű a paleolit művészetre nézve, mint a 
maira nézve a Velasquez-gyűjtemény a mad
ridi Prado-ban.» 

Első tekintetre látható, hogy ezek a képek 
régen, évezredek előtt kihalt állatfajokat ábrá
zolnak. Az akkori ember pedig barlanglakó 
volt és ezen állatoknak húsával táplálkozott. 

Az altamirai barlang Spanyolország és Fran-
cziaország határán, a pyrenei hegységben van. 
Egy környékbeli birtokos, Don Marcelino Sau-
tuola már ezelőtt harmincz évvel járt benne, 
de nem ő, hanem kis leánya vette észre elő
ször, hogy a sziklafalakon képek vannak. Eze
ket bizonynyal nem látta emberi szem évezre
dek óta. A barlang keskeny bejáratán beszű
rődő gyér világosságnál nem lehetett azonnal 
kivenni, hogy a képek mit ábrázolnak. Don 
Marcelino abba volt elmerülve, hogy ásogatta 
a barlangban levő földtalajt, a melyből kavi
csok kerültek elő, majd az itt-ott elszórt cson
tokat vizsgálta, a mikor leánykája hirtelen 
megszólalt: «Bika!» Az apa gyertyákat gyúj
tott és nagy csodálkozással szemlélte a képe
ket, a melyek azóta világhirűekké lettek Emilé 
Cartailhac és Henri Brieul abbé ily czímű 
munkája által: Az altamirai barlang. 

A felfedezés azonnal köztudomású lett ugyan, 
de a képek csak nemrég kerültek a nyilvános
ság elé. Harlé tanár ugyanis, a franczia aka
démia tagja vizsgálat alá vetette a képeket s 
ekkor kitűnt, hogy egy vékony enyvréteg van 
rajtuk, a mely minden kétséget kizárólag ké
sőbbi korszakból származik. A képek paleon
tológiái értékét ez a körülmény nagyon leszál
lította volna, ha szerencsére nem találnak a 
barlang mellékfolyosóiban hasonlókat, de ide
gen réteg nélkül. A folyosók falait ugyancsak 
állatképek tarkították, köztük mammutok képei 
is, kétségtelen bizonyságául a képek valóban 
ősrégi származásának. 

Elképzelhetni, hogy a történelem előtti idők 
emberének nem, volt könnyű dolga ezekkel a 

»> 

Barlangfalba vésett vádló (zebra ?) képe a marsoulas-i 
barlangból. 

festményekkel, miután az Altamira-barlarjg, 
mint említettük, sötét. Valószínű, hogy az ős
ember sötétben ép úgy nem tudott festeni, 
a mint nem tud a mai ember még félhomály
ban sem. Már pedig úgy Don Marcelinonak, 
valamint azoknak, a kik később a barlangot 
látogatták, hatalmas gyertyákat kellett gyúj
taniuk, hogy láthassanak a falakon valamit, 
ezenkívül vigyázniok kellett arra is, nehogy 
a gyertyák füstje a képeket belepje, ép úgy, 
a mint belepte az évezredek előtti tűzhely 
maradványait is, a melyeket a barlangban 

Vaddisznó képe. A festő más helyzetben fejezte be, 
mint a hogy elkezdte. 

Nőstény szarvas, 2'20 méter hosszú. A háttérben 
bölény. 

Ló, 1-60 méter hosszú. A képben egy nőstény szarvas 
körvonalai is láthatók. 

Dilnviumi faltestmény a niauxi barlangból. 

szintén felfedeztek. Csupán e maradványok 
vizsgálata után állapíthatták meg a tudósok 
a feltevésnek valószínűségét, hogy a történe
lem előtti ember lámpájában állati olajat hasz
nált, valami olyanfajta zsiradékot, a minőt 
még ma is találunk az eszkimóknál. Az ilyen 
lámpák nagy világosságot terjesztenek és igen 
csekély a füstjük. 

Fenmarad azonban a kérdés: mért válasz
tották az őskor művészei műteremnek sötét 
barlanglakásukat, és mért nem festettek künn 
a szabadban, a hol a napvilág is segítségükre 
lett volna? Erre a kérdésre a felelet összefüg
gésben áll a falfestményeken látható alakok 
rajzával. Először i s : ezek az alakok nem úgy 
vannak csoportosítva, mintha velük a fala
kat dekorálni akarták volna. Ellenkezőleg: 
egyenkint állanak, minden művészi hatásvadá
szat nélkül, bár viszont némelyiknél a háttér 
egyenetlenségei is fel vannak tüntetve. Ezen
kívül némely alakot sajátságos vonalak vesz
nek körül, s ezek a képnek bizonyos relief-szerű 
kinézóst adnak. Mindezt egybevetve azt kell 
következtetni, hogy a festmények nem a mű
vészet szeretetéből származtak és ezéljuk nem 
az volt, hogy az évezredek előtti Rafaelek 
zsenialitását hirdessék, hanem — készültek 
pusztán szórakozásból, vagy azért, hogy leg
alább ilyen módon legyen valami az éléskam
rában. Sem a barlangban, sem ennek elágazá
saiban nem találtak olyan képet, a mely nem 
ehető húsú állatot ábrázolt volna és a talált 
csontok is csupán ilyen állatok maradványai. 

Hogy minő festő-műszereket használt a pa
leolit ember az ő munkájához, erre természe
tesen csak következtetni lehet. Bármi volt is a 
színező anyag, valószínű, hogy porrátört kő
ből készült habarcsba keverték és ezt lapos 
kövekkel simították finomra. Minthogy pedig 
az olaj hiányzott, e helyett állati zsírt hasz
náltak, a palettát pedig szintén egy állat ko
ponyája képezte. Ecset gyanánt a primitív 
festőművész valószínűleg erősebb madártolla
kat, fapálczákat volt kénytelen használni, a 
melyeket a végükön összerágott. 

Ezekről a falfestményekről szóló ismerteté
seket eleinte nemcsak kételkedéssel fogadta a 
tudomány, de még a tudósítók jóhiszeműségét 
is kétségbe vonták. Csakhamar azonban el 
kellett hallgatnia minden kételynek. Az alta-
mirain kívül egy egész sor olyan barlangot fe
deztek fel egymásután, melyekben évezredek 
óta nem járt ember (egy részöknek bejárata 
is be volt cmolva), a melyeknek falát ősálla-
toknak rajzai díszítik. Ma 45 ilyen barlangot 
ismerünk már. Van köztük olyan (a combaral-
lesi), melyben egy mamuth; s egy másik 
(a font-de-gaumei), melyben egy rinoczerosz 
rajza látható. Bizonyos, hogy az a franczia-
országi ősember, a ki e rajzokat készítette, 
élve látott mamuthot és rinoczeroszt. Évezre
dek előtt kellett tehát élnie. 

. . . , 
I. Tizennégy hónapos bika, simmenthah-bonyhadi keresztezés. - 2. Három éves magyar fajbika. 3 Nyolcz éves berni fajtehén. — 4. Két éves berni fajbika. 5. Kosok. Elektoral-negretti faj. -
6. Hat éves simmenthali fajtehén. - 7. Sertések. Lincolnshire-mangalicza faj."- 8. Bugaczi pásztor és nyírségi kondás. 

Bölény, 1-50 méter hosszú. Mammuth. Európai bölény, 1-50 méter hosszú. 
K É P E K A T A T T E r S A L L B A N r E N D E Z E T T T E N Y É S Z Á L L A T K I Á L L Í T Á S B Ó L . - Jelfy Gyula «Mt .M. 
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A MAGYAR CZIFRASZŰR. 
Népünknek csak még ezelőtt egy emberöltővel 

is nem volt kedveltebb ruhaneműje a czifra-
szűrnél. Népdalaink egy ruhadarabot sem em¬ 
legetnek gyakrabban, mint épen ezt. Sajnos, 
ezen felette ősi és minden izében magyar ru¬ 
haneműt maholnap csak a népdalokból, köz¬ 
mondásokból fogjuk ismerni s azon néhány 
példányból, miket egyik-másik múzeum őriz. 
Nemcsak azért kell sajnálnunk a szűr gyászos 
elmúlását, mert népüijk viselete szegényebb 
lett egy festői darabbal, hanem főként azért, 
mert a czifraszíir a magyar ornamentikának 
elsőrendű kincsesbányája volt. 

A szűrszabóság az Alföldön alakult először 
czéhes mesterséggé és pedig ])ebreczenben. 
l tdá-ik évben kapnak az itteni szürszabók 
kiváltság-levelet Szilágyi Erzsébettől, Máiyás 
király anyjától. Századokon át a legfontosabb 
iparág maradt itt a szürgyártás. Első hanyat¬ 
lása akkor kezdődött, mikor a XVII. század 
vége felé Munkács felől terjedő gubaviselet a 
szűrt az ország keleti felén kiszorította, má¬ 
sodik csapás akkor érte ezen mesterséget, mikor 
a múlt század elején az Alföldön a szűrnadrág 
és szűrdolmány, a jobbágyság téli viselete 
kezdett kimenni a divatból. Debreczenben még 
1807-ben is 57 szűrszabó volt, de már 18öo-ban 
csak tizenhatot írnak össze. Napjainkban pe¬ 
dig, mikor a czifraszűr is kihalófélben van, 
alig dolgoznak két-három műhelyben. A csapó¬ 
mesterség többi fészkében, Veszprémben, Pápán, 
Székesfehérváron szintén virágzó szűrszabó¬ 
műhelyek voltak. Leghíresebbek voltak a vesz¬ 
prémi szűrszabók, kiknek gyártmánya Pozsony, 
Zágráb, Eszék közt mindenütt kelendő volt. 

A magyar czifraszűr rendkívül egyszerű sza¬ 
bású. Fő jellemzője a hátul lelógó nagy négy¬ 
szögletes gallér és az oldalába bevarrott hím¬ 
zett rész az «aszaj.» A szűrt nem szokták 
felöltem, sőt nem is igen lehet, mert ujjait 
gyakran bekötik vagy bevarrják, ez helyettesíti 
ugyanis a zsebet. 

A magyar szűrnek csak kétféle típusa van, 
egyik a dunántúli, másik az alföldi. A dunán¬ 
túli, vagy gyakoribb nevén bakonyi szűr rövid, 
térdig érő s igen bő. Gallérja szerfölött nagy, 
ujjai ellenben igen rövidek és mindig bevar-
rottak. A bakonyi szűr elengedhetetlen dísze 
a piros posztószegés és borítás. 

Van a dunántúli szűröknek egy más, úgy¬ 
látszik újabb tipusa, a juhász szűr. Ez sokkal 
hosszabb, mint az előbbi, gallérja pedig kicsiny. 

A bakonyi szűr .fénykorát a múlt század 
elején élte. Nemcsak a pásztorság, hanem a 

>' 

BAKONYI PÁSZTOR CZIFRASZŰRBEN. 

polgárság is széltére viselte, de a ki legjobban 
megfizette az árát, az a betyár volt. Ezek szá¬ 
mára a szűrt selyemmel hímezték a szűrszabók, 
a piros posztó helyett piros bársonnyal szegték 
és borították, sőt béllésének is piros selymet hasz¬ 
náltak. Drága is volt abban az időben a czifra¬ 
szűr, a mint a nóta mondja : 

^ szűröm Beszpcrémben vettem, 
Érte harmincz forintot fizettem, 
Mikor azt a nyakamba terítem, 
Még az angyalát is elkerítem ! » 

Harmincz pengő forint nagy pénz volt abban 
az időben. Még számadó pásztornak sem volt 
annyi fizetése esztendőn át sem. Czifraszűre 
pedig még a bojtárnak is volt. Nem minden 
alap nélküli volt nemes Veszprém vármegye 
azon sejtelme, hogy a szűr árát bizonyosan 
bűnös utón teremtik elő, ezért a vármegye 
közgyűlése 1825-ben kimondja, hogy a czifra¬ 
szűr, mely kétségtelen előidézője a felettébb 
való tetemes tolvajságoknak, örökre eltiltatik s 
a járási szolgabirák utasíttatnak, hogy a hol 
ilyen szűrt találnak, haladéktalanul kobozzák 
el. Egyutlal átiratban hasonló közbiztonsági 
intézkedésre hivja fel a szomszédos Vas-, Zala-
és Somogy vármegyéket is. Ez a kemény sta¬ 
tútum ugyan nem irtotta ki a czifraszűrt, mert 
tudomásunk van róla, hogy még a Bach-kor¬ 
szakban is a zsandárok késsel vakarták le a 
czifraságot a pásztorok szűréről. 

Az Alföldön még a hetvenes évek elején is 
igen szép szűröket csipáltak. Egy czifraszűr 
elkészítése egy gyorsktjzű legénynek hajnali 
négy órától esteli kilencz óráig folyton dol¬ 
gozva kilencz napig tartott s ezért a munká¬ 
jáért teljes ellátáson Ijiviil a mestertől húsz 
krajczár napi bért kapott. Voltak azonban 
olyan remekbe készült munkák, melyeknek a 
sju'írszabó parasztját nem hagyott, az ilyen 
szűrök hónapokig készültek. Természetesen egy 
mesternek sok legénye dolgozott, másként nem 
győzte volna a munkát. A hetvenes években 
leghíresebb volt a Nagy Sándor mühelye Nagy¬ 
váradon, a ki SÓ segéddel dolgozott. 

A czifraszűr megölőjte a varrógép lett. Mi¬ 
helyt divatba jött, mindjárt meghonosult a 
színes posztóval való díszítés technikája. Ek¬ 
kor jöttek divatba a szeles posztószegés és a 
posztóból kivágott virágok s a szürszabók régi 
hímzett virágai, a rózsa, szegfű, tulipán, ne-
felejts, rózsalevél, tölgyfalevél, rozmaring las¬ 
sanként lemaradtak a Szűrről. 

Az alföldi szűrök díszítés tekintetében kü¬ 
lönböznek egymástól. Legrégibb típusú a deb-
reczeni szűr, melynek összes hímzése a két 
oldalra konczentrálódik. A magyar ornamen¬ 
tika szempontjából igen érdekes a bihari szűr, 
melynek virágai szétszórt foltokban jelennek 
meg. A bihari szűrnek posztóból metszett vi¬ 
rágú változata is van, mely a nyolczvanas évek¬ 
ben átment Erdélybe is, hol addig a czifra¬ 
szűrt nem viselték. A nagykun szűrt inkább 
a szélein hímezték, s főleg élénk színük és 
szép pávatollszironyos csattjaik miatt érdekesek. 
A hajduvárosokbaii főleg a fekete szűrök di¬ 
vatoztak, rendesen barna posztóvirággal és 
barna hímzéssel készültek. Borsod megye is 
egyik főfészke volt a szép czifraszűröknek. 
Észak-Borsodban sötétebb virágút, délen a 
matyóknál élénk színűt szerettek. Legczifrábbak 
voltak az egri szűrök, melyeket olykor nem¬ 
csak teli hímeztek, hanem még gyöngyöt, apró 
tükröket is varrtak rájuk. 

Nemzetiségeink közül csak a tótok vették át 
a szűrt, az ő közvetítésükkel a morvákhoz is 
átjutott. Most legújabban az oláhság is kezdi 
átvenni s talán századak multán még- nemzeti 
ruhadarabjukká lesz. Ez annál is könnyebben 
megtörténhetik, mert a czifraszűr a magyar¬ 
ságnál már majdnem teljesen letűnt s az itt 
bemutatott utolsó hirmpndókat a Nemzeti Mú¬ 
zeum Néprajzi Osztálya csak nagy fáradozások 
árán tudta megmenteni. 

Dr. Győrffy István. 

HAJDÚSÁGI FEKETE CZIFRASZÜR. DEBRECZENI SZŰRSZABÓMŰHELY. DUNÁNTÚLI JUHÁSZ-SZŰR. 

A MAGYAR CZIFRASZŰR. 

l Egri czifraszűr - 2. Borsodmegyei szűrviselet. - 3. Hajdúsági posztóvirágos szűr. - 4 -6. Régi bakonyi pásztorszűr. - 5. Dunántúli posztóvirágos juhász 
s z ű r . 7__8. Régi Nagykun czifraszűrök. - 8. Hortobágyi pásztorszúr. - 10. Ujabb divatú biharmegyei és kalotaszegi szűrtipus. - 11. Mezőkövesdi matyók 

czifraszűrben. — 12. Régi borsodi czifraszűr. 
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KLASSZIKUSOK AZ OPERAHÁZBAN. 
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Klasszikus — azaz példaszerű, megtámadhatat-
lan értékű, régi, de örökéletű —szépséget élvezni: 
ünnepe a léleknek. Nem is való mindennapi 
táplálékul; még a műveltebb lelkek sem min¬ 
dig egyaránt fogékonyak reá: a költészet vagy 
a festőművészet legszebb, de régi műveitől 
olykor unottan fordulunk el. A tolmácsolt mű¬ 
vészet pedig - - tehát az előadásra szoruló: a 
szinmű, a zene »- akármilyen klasszikus, re¬ 
mek : teljes fölemelő hatását csak méltó elő¬ 
adásban éi-heti el. A Magyar Királyi Operaház, 
mikor márczius közepére klasszikus művek so¬ 
rát hirdette: hallgatólag is beleértette az elő^ 
adások magas szinvonalat. Hogy ezt az Ígére¬ 
tet beváltotta, az minden nézőjének, hallgató¬ 
jának ép úgy, mint a szép előadások mind¬ 
egyik tényezőjének, örömére szolgál. 

Történeti sorrendben a megszólaltatott klasz-
szikus zeneköltők elseje: Gluck Kristóf; a 
jövő év nyarán lesz (̂K) éve, hogy született, 
de majdnem 50 éves volt már, mikor a szín¬ 
házi zenét, az operát reformálta: szívhez szóló, 
magával ragadó zenét alkotott az akkori olasz 
divatú, énekvirtuozitás hatására számító áriák 
és gége-tornáztató futamok helyett. De hatal¬ 
mas reform-eszméi még aligha születtek meg, 
mikor a becsi, illetőleg schönbrnnni udvari 
élet kellemesebbé varázsolására apró színpadi 
idillekhez, ú. n. pásztorjátékokhoz irt zenét; 
igaz, hogy ezekben nem is dolgoznak nagy, 
lobogó szenvedélyek, sőt a színpadon megjelenő 
pásztornép épen olyan selyemruhás, hajporos, 
cziczomás, mint a főurak — tehát egészen stíl¬ 
szerű dolog, hogy zenéjük is olyan kisszerű, de 
díszes, formás és édes, előkelőén fölületes, de 
választékosán, csinnal, művészettel kidolgozott, 
gyönyörködtető. A nálunk most bemutatott 
Mrijiis királynője is ilyen kecses, bájos zene 
(14 különálló dalifim); valószínű, hogy na¬ 
gyobb részének nem is Ginek a Fzerzője, de 
bizonyos, hogy mindegyik egykorú, egy izlétű 

GLUCK, MOZART, BEETHOVEN. 

és egyöntetűen van az újkori zenekar számára 
feldolgozva (ez Fucha János bécsi udvari ope¬ 
rai karnagy érdeme). Illik is a szöveghez, 
mely azon fordul meg, hogy Helént, a pász¬ 
torlányt, hiába ostromolják gazdag urak: őt 
szive visszavonja Philintehez, a pásztorhoz; 
boldogsága tetejébe még királynőül is választ¬ 
ják a tavasz ünnepére. - Az egyfelvonásos, 
eredetileg franczia szöveg a hires Favart müve 
volt, de Kalbeck Miksa, kedves német költő 
és neves bécsi zenetudós, alaposan átdolgozta; 
az ő szövegkölteményét Kos:tolumji Dezső 
fordításában olvasni gyönyörűség - - de ének¬ 
ben hallani sokszor kínos: például, mikor 
Lisette ezt énekli: 

És a láng nagyra nőtt, 
Itt a hosszúhangú cs-t> meg Umy-oi egé¬ 

szen röviden éneklik, a rövid «a» névelőt 
pedig hosszú énekhangon szólaltatják meg, a 
hangsúly ellen is számtalanszor vét a szöveg; 
ilyen fordítást nem volna szabad előadásra bo¬ 
csátani. Ez volt egyetlen, de annál sötétebb 
foltja a bájos mű kifogástalan előadásának; 
Butljikayné Kosáry Emma (Helén), Marschalkó 
Rózsi (Philinte), Hajdú Ilona (Lisette), Herje-
düí (marquis Monsoupir), Kertész Ödön (Ri¬ 
chárd) képességeik javát nyújtották : igaz mű¬ 
vészetet. 

Mozart, az operaház második klasszikusa, 
a mindenoldalú zenei lángész, e sorok kere¬ 
tén kívül esik; a cziklusban előadott két müve 
(«A varázsfuvola» és. «Szöktetés a sérailból") 
nem volt újdonság. 

Beethoven egyetlen befejezett ballet-zenéje 
azonban, a Gluck pásztorjátékával márczius 
J!»-én színre került Pfométhcus, mindenképen 
újdonság, noha épen e napokban már 11 i2 éve, 
hogy hangjai Bécsben először felzendültek. Ha¬ 
talmas, méltósággal teljes hangok ! Igazi Beet¬ 
hoven-zene, bár Mozart-, "sőt Hándel-hatások 

mutathatók ki benne. Egy részét, jó tiz éve a 
filharmóniai zenekar hangversenyén hallottuk-
de ismeretlen részei is a mester oro&zlánkar-
mait láttatják. Persze azóta a művészet új kife¬ 
jezésmódokkal gazdagodott, s Wagner Tann-
háuscr-énck Parisban irt mámorító, szilaj 
Venusbarlang-zenéje után túlságosan tartóz¬ 
kodónak találjuk Beethoven épeu nem kiesa-
pongó bacchanalját, mikor a földi örömek 
úrnője, Pandóra ideig-óráig elfeledteti Herak-
lesszel,hogy az angyali jó Psyche esdeklésére fel¬ 
oldozza bilincséből Prometheust, a kit az irigy 
görög istenek azért sújtottak, mert a nap 
tüzéből elrabolt egy részt az emberiség javára. 
A ballet, azaz hogy tánczos némajáték, erede¬ 
tileg az európai hirü, Bécsben szerződött olasz 
Yigano müve volt; a közönségnek nem tetszett 
(sajnálták tőle Beethoven zenéjét), el is kal¬ 
lódott ; de fenmaradt az értékes szép zene, s 
gróf Bihiftii Miklós kormánybiztos, megbízá¬ 
sából Brádi/ Sándor irt hozzá új, eredeti . 
némajátékot. Költői és általában sikerült rmm-
kája ugyan nem mindig fedi a zene hangula¬ 
tát, de a Guerra Miklós balletmester által be¬ 
tanított tánczjelenetek olykor még kevésbbé 
szolgálják a zenét - - a szigorú kritika sze¬ 
mében. A bemutató előadás óriási közönsége 
azonban gyönyörködött a bacchansok felvonu¬ 
lásaiban ép úgy, mint Nirschy Emília (Psyche), 
Sebesi Teréz (Pandóra) s a többiek lélekkel 
teljes játékában és gyönyörű tánczában, vala¬ 
mint a Nemzeti Színházból vendégül jött Be¬ 
regi Oszkár lendületes prolog-előadásában, s 
természetesen Beethovennek hol tragikus, hol 
játszi, hol csapongó zenéjében. A mellett igen 
szép látványosság volt a Prometheus három 
képe, sőt a Május leír áh/nőj é-nek színje is: 
gróf Bánffy szép tervezetét Kéméndy Jenő mű¬ 
vészi ecsete és dr. Ileccsi Sándor rendezése 
keltették életre. 

KeresztyIstván htcún. 

XIV. századból való ajtó-bejárások. — Az udvar. —- A ház az Iskola-tér felöl. 

HÉDERVÁRI KONT MIKLÓS NÁDOR EGYKORI HÁZA A BUDAI VÁRBAN, A FORTUNA-UTCZA ÉS VERBŐCZI-UTCZA SARKÁN. 

Dr. JACOBI SAMU. 
1837-1913. 

Nehéz veszteség érte a Budapesti Sakkör-t ós 
vele együtt az egész magyar sakkozó világot. Dr. Ja-
cobi Samu, a kör tiszteletbeli elnöke, különben jó-
nevű ügyvéd, e hó 11-én, hetvenhat esztendős ko¬ 
rában elhunyt. A boldogultban a régi sakk-gárda 
elöharczosát, a magyar sakkozók nesztorát, igaz 
büszkeségét vesztettük. Dr. Jacobi Samu mozgal¬ 
mas sakkmultjánál fogva előkelő helyet biztosított 
magának a hazai sakkozás történetében. Jogász 
korában ismerkedett meg a hatvannégy mezős 
tábla titkaival s nemsokára a Pesti Sakkor erős 
játékosai sorába emelkedett. Első sikerét is itt 
aratta. Az 1868—Gfl. évi klubversenyen mint első 
díjnyertes tűnt ki. A mellett mint a Vasárnapi 
Újság sakk rovatvezetője feladványszerzéssel is fog¬ 
lalkozott. Erkel Ferencz a kör-vezérférfia benne 
látta nemzetünk legkiválóbb játékosát. Elvégre a 
Szén — Grimm—Löwntlml triumvirátus letűnése 
után sivár korszak következett sakkéletünkben. 
A magyar sakkozás egén jó ideig magányosan tün-
döklött Jacobi Samu neve s csak utóbb tűnt fel 
Makiívctz csillaga; utóbbi a sakkozó-társaság ver¬ 
senyén kemíny tusa után vívta ki az elsőséget, 
majd külföldön is dicsőséget szerzett. Vetélytársa 
nem vágyódott nemzetközi babérok után, inkább 
a belföldi sakkélet felvirágoztatását mozdította elő. 
Ennek szép példáját adta, midőn a budapesti nem¬ 
zetközi mesterverseny megrendezését indítványban 
kimondta. Bár az internaczionális küzdtértől távol 
tartván magát, azért AVeiss Miksa bécsi mesterrel, 
a ne\v-yorki torna győztesével páros-mérkőzésben 
egyenlő eredményt ért el. Időközben a fiaial nem¬ 
zedék nagyratörekvő tagjai is matadorunk hatása 
alatt fejlődtek s váltak híres mesterré. 18!)7-ben 
Chareusek — dr. Jtn-olii Mukovclz—Marórzy kö¬ 
zött olyanféle versenyt terveztek, mint a minőt 
Pétervárott Cxigorin—dr. LanlíiT Pillxliwt/—Rírí-
nitz vívtak, ámde a négyes matdi nem jött létre. 
Ezekután Charousek és Maróczy fényes szereplése 
új korszakot nyitott a magyar sakkhistóriában. 
Dr. Jacobi a gyakorlati játéktól visszavonulva, a 
tehetségek buzdításában, végjátékok elemzésében, 
élő partiek utána játszásában lelte örömét. Egy-
egy érdekesebb játszma befejezése után kedvtelés¬ 
sel vett részt az utólagos hadi tanácskozásokban. 
Amellett minden sakk-mozgalomban részt vett s 
mint a Budapesti Sakkor korifeusa, társadalmi té¬ 
ren is igyekezett a sakk ügyét előbbre vinni. Ha¬ 
zánk legrégibb sakk-egylete, ügybuzgalmának elis¬ 
meréséül dr. Jacobi Samu-t — néhai dr. Vidor 
Zsigmond örökébe - • díszelnökének választotta 
meg. E tisztet négy évig viselte s mindvégig lelkrs 
rajongással viseltetett a kör érdekei iránt. 

Dr. Jacobi Samu a magyar sakkozók doyenje 
élte fogytáig hű maradt a nemes ügy iránt, mely¬ 
nek egyik úttörő apostola volt. Emléke követendő 
példaként fog szolgálni Kaissa minden hive előtt. 

H. H. I. 

A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM. 
Franczia regény. (Folytatás,) 

"Winniet és engemet Peart Closeburn segít 
nyeregbe. Behatolunk az erdőbe, hol kellemes 
ligetesben haladunk, mely lovunkat a hajszára 
előkészíti. Peart Closeburn kellemes pajtás, jó¬ 
kedvű, mulattató, de annyira szenvedélyes 
sportember, hogy csak a kutyákra ügyel és 
minket faképnél hagy. Egyedül maradva vak¬ 
tában kezdünk vágtatni és elvesztjük a nyomot. 

Néha-néha egy-egy napsugár szór sejtelmes 
fényt a nagy fák sűrűjébe, az ösvényeken egy-
egy kósza róka surran át, mire lovunk fel-fel 
horkan. A zuzmarás haraszt halkan ropng 
lovunk patkója alatt. 

Boldog órák voltak, mert nem iniss Kinilv-
vel, sem Closeburnnal nem találkoztunk. 

Ma reggel egyedül sétálgattam a parkban, 
midőn egy fasor végén lord Bronghtonra buk¬ 
kantam. Fejét lehajtva bandukolt, figyelmesen 
szemlélve a czipöi felverte homokszemeket. 
Egyszerre észrevett. 

- Jó napot de Nérans kisasszony. Különös 
véletlen, hogy találkozunk, de nagyon örülök 
neki. Bocsánatot kell kérnem múltkori visel¬ 
kedésemért. Annyira hozzászoktam ezekhez az 
angol libuskákhoz, és az eladólányos mamák 
bamba hizelkedéséhez, hogy megfeledkeztem 
arról a kötel?s megkülönböztetésről, mely az 
ön fajtája leányt méltán megilleti. Mademoi-
selle de Nérans, én kikérdeztem lady Richmon-
dot, hogy kicsoda ön és hogy mit művel itt. 
Sehogysem fér a fejembe azonban, hogy egész 
életét másoknál töltse. Mióta megtudtam, li-
dércznyomásként foglalkoztat ez a gondolat. 
Töprengtem tehát igen, hogy talán végre is . . . 

Vért, vizet izzad, karmazsin vörös lesz, fé¬ 
lénken hebeg, dadog és nem tud végére jutni. 

— Mit gondolt, lord Bronghton? 
- Hát elmélkedjünk kissé előbb. Nem gon¬ 

dolja-e, hogy nem sok Örömet okoz pusztán 
csak gazdagnak lenni, ha senkije sincsen az 
embernek, persze egy csinos nőre gondolok 
most, a kivel az ember elköltse pénzét. Ön 
nevet? Na hát örülök, hogy nevet, azt gon¬ 
dolja: «Mily bamba bizalmaskodásba kezdett 
az öreg lord!» Nem is olyan öreg. Ötvenöt 
éves vagyok, ez még nem a tehetetlen aggkor, 
de ha egyedül éli az ember, csúnya egoistává 
lesz, sok bort iszik . . . 

- Hát házasodjék meg ! 
- Házasodjam meg? Igen? ez az. Jó parti 

vagyok, évi jövedelmem ötszázezer franknál is 
több, de olyan feleség kellene nekem, a ki nem 
hasonlít a többihez, a ki csak arra jó, hogy le¬ 
süsse a szemét, bolondságokat fecsegjen és 
mindjárt túlzott ártatlansággal « mamát » kiált¬ 
son, ha az ember ujjahegyével megérinti, a ki 
gyöngéden tudtomra adja, hogy fiatalnak és 
szépnek tart. Ön nevet, úgy-e csúf vagyok mi? 

— De . . . 
- Jól van ! Csúf és öreg vagyok ? 
- Nem épen fiatal, de . . . 
- Nagyszerű! de ostoba is úgy-e? 
- Oh, ostobának, épen nem ostoba. 
- Igazán nem ostoba? 
- Semmi esetre sem ! 
- Hát? 
- Csak különösködő ! 
- Oh, köszönöm ! Nos kisasszony ez a kü¬ 

lönös ember tudtára akarja adni, hogy száza¬ 
dos tölgyek árnyékában van egy öreg kastélya 
és ez a ház, mely telve van a művészet csodái¬ 
val, háziasszony után epekedik. Ezt a megál¬ 
modott úrnőt most megtaláltam és kérem, ne 
döntse romba örömtelt jövőm oltárát, melyet 
attól a pillanattól kezdtem építeni, a mióta 
önt megláttam. 

Alighogy kiejtette az utolsó szót, köszönt és 
hosszú lépésekkel odébb állt. Szerettem volna 
utána kiáltani : «Uram ! ön nem kell nekem !• 
De ez elutasításnak nem lett volna elég. Mit 
tegyek hát? Felmentem és elmondtam lady 
Eichmondnak ezt az izetlen megkérést. Jóságá¬ 
ban mindenképen rábeszélt, hogy ne utasítsam 
vissza. Hát ennyire jutottam? Nem, ezerszer 
nem ! Inkább a nyomort választom, mint ezt az 
undok vásárt, hogy ennek a furcsa embernek 
eladjam magam ; még hozzá ilyen bolondnak, 
vagy legalább is iszákosnak. Ilyen házasságot 
köesek ? Sóba, sóba ! 

Ma este lady Richmond, ki magára vállalta, 
hogy elhatározásomat közli lord Bronghtunmil, 
következőt beszélte e l : 

- Gyermekem, ha válaszát önmaga adta 
volna át, e perczben már menyasszony lehetne. 
Nagyon elszomorodott a lord, és szenvedélyes-
sógevel zavarba hozott engem is. Nem ostoba 
ember, szereti önt, nagyon levert és holnap 
korán reggel elutazik. Panaszkodott, hogy ura¬ 
dalmán százféle szépítést tervezett már és 
mindez c/élját vesztette. Hogy olyan fiatal 
leánytól mint ön, keserves dolog visszautasít-
tatni, annál is inkább, mert mindenre inkább 
számított, csuk visszautasításra nem. «Nem 
szeret - mondta — és sokkal nemesebb szivü, 
semminthogy vagyonomtól elkábuljon, de ez 
csak még jobban lever!* 

«Mondja meg neki, hogy sztnvedek ugyan, 
de nemes viselkedéséért hábis vagyok iránta, 
és nagyon sajnálom szegénykét. Ilyen nemes 
tenr.észi'ttel a világ küzdelmeiben csak szeren¬ 
csétlenné les/. Szegényke, hát arra nem számí¬ 
tott, hogy mihamarabb özvegygyé lett volna! 
Milyen finom lelek ! Kiszámítottam magamat. 
Önhitt holló módjára kezdtem énekelni, ezért 
azt kellett hinnie, hogy sejtelmem sincsen 
afelől, hogy a szerelem végtelenül gyengéd 
dolog, melyet szavakkal nem is lehet meg¬ 
határozni. Ügyetlenül kevertem a kártyát, mert 
vonzóereje teljesen rabul ejtett. A ki nem sze¬ 
relmes, nem érti meg a szerelmest, s az én 
drága szépségem nem tudta megérteni fel¬ 
indulásomat. Látja balgaságomat? Ha már 
beleszerettem, ki kellett volna ismernem ter¬ 
mészetét. Azt hittem, hogy néki is csak azt 
kell mondanom, a mit a többi nőknek: "Gaz¬ 
dag vagyok* — oh, én balga! 

Szegény tatár! sajnálom, hogy szenved, de 
mért bolondult meg, hogy belém szeretett? 

Este vacsora után hallgatagon került. Bele¬ 
vetette magát egy karosszékbe, hol szeszélye¬ 
sen felizgatta magát, vitatkozott, szónokolt és 
a szokottnál is szellemesebben védte theóriáit. 
Befejezve fejtegetéseit, büszkén nézett rám, 
mintha azt akarta volna mondani: «Úgy-e 
nem jól ismert eddig? Nem lettem volna os¬ 
toba férje, Christinne!» 

Deczembcr G. 
Lady Richmondnál voltam, midőn lord Stan¬ 

ley búcsúzni jött tőle. A nagymama nagyon 
szeretheti testőrunokáját. Magukra akartam 
hagyni őket, de egyikük sem engedte. Az ab¬ 
lak közelében ültünk egy kis, kézimunkával 
borított asztal körül, és jóleső melegség lepte 
el szivemet, midőn a nagyanya és unokája 
minden tartózkodás nélkül előttem mondták el 
egymásnak gondolataikat, olyanfajta gyerme-
keskedő bizalmaskodással, a melynek mélyén 
mindig szeretet csillog. A fiatal ember így szólt 
hozzám : 

Nérans kisasszony, nagyanyámat önre 
bízom, mert az ön gondozása nagyon jól esik 
neki. 

Szép ajándékot kínál Eddie! Kedves 
Christianem, ez a fiú félrebeszél. Épen, mert 
kedvelem önt, nem akarom az én öregségem 
ápolásának gondjával is terhelni. Ha néha-néha 
megtalálja a szalonomba vezető utat s megmu¬ 
tatja nekem csinos arczát, máris eleget tett velem 
szemben minden kötelezettségének. De azért 
minden egyéb gondoskodásának is örülni fogok, 
mert szeretem, ezért örvendek, hogy ön van 
Winnie mellett, különben pedig legyen szives 
és küldje ide őt, mert beszelni szereinek vele. 

Mentem, de nem találtam Winniet, sem szo¬ 
bájában, sem másutt; kérdezősködtem utána, 
végre az előcsarnok előtt ácsorgó inasoktól 
megtudtam, hogy lady Closeburnnal kisétált. 
Visszamentem, hogy lady Richmondnak meg¬ 
jelentsem ezt, de már csak lord Stanleyt talál¬ 
tam ott az ablaknál állva. Távozni akartam, de 
ő észrevett: 

- Nagyanyám azonnal visszajön, nem akarja 
megvárni ? 

- Nem volna jobb, ha magákra hagynám 
önöket? Hiszen bucsúzáskor annyi mindenféle 
mondanivalójuk lehet! 

- Nem is olyan sok, higyje meg, hogy távol¬ 
létemhez hozzászoktak már. Ebben a házban 
lady Richmond és Winifred szeretnek csak 
igazán, de ők is oly ritkán láthatnak, hogy 
lassanként elszoknak tőlem. 

Helyet foglaltam és az asztalra könyökölve 
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hallgattam. Lord Stanley szemközt állt velem, 
mély szomorúság ült ki arczára, melytől e 
pillanatban majdnem szépnek látszott. 

— Igen, jó nagyanyám és Winnie igazán 
szeretnek. De a többiek! Anyám kicsiny ko¬ 
romban csúfnak tartott, nem váltam becsületére, 
mint a bátyám. Midőn kinőttem a gyermek-
szobából, Eionba küldtek. Éveken át, hosszú 
éveken át szenvedtem ott társaim között és 
egyetlen egy barátom sem volt. Én nem tudok 
senkit sem meghódítani, mint Closeburn, vagy 
mások, nem, én nem értek ehhez. Elég szomorú 
dolog érezni, hogy szivem szeretettel van tele 
és hogy mégsem értik meg soha, hogy soha¬ 
sem fogok valami ügyes módot találni, hogy 
ezt kifejezzem, vagy hogy felhívjam rá azok 
figyelmét, a kiknek talán én is megtetszhetnék. 

Mindketten a messzeségbe néztünk, pedig 
gondolataink jóval közelebb járlak. Meghatott 
titkos bánata és megértettem, hogy szünideje 
alatt ez a szomorúsága birta rá, hogy hozzám 
közeledjék, igen, csakis szomorúsága és el-
hagyatottsága. 

Gépiesen egy kötet Tennysont forgattam 
kezem közt. De annyira rajtam súlyosodott a 
pillantása, hogy megszólaltam: 

- Nem kell kétségbeesnie, lord Stanley, 
azok kiknek érzékeny a lelkűk, mindig többet 
szenvednek. Higyje meg, hogy a szív érzelmeit 
elég elárulni, nem kell ügyes formában muto¬ 
gatni, mert finomságainak felismerése úgyis 
attól függ, a kinek megmutattuk. A lelki fájdal¬ 
makat különben is inkább el lehet viselni, mint 
az élet egyéb terheit. Elhagyott ifjúságának 
szenvedései az én tapasztalataimhoz képest csak 
kicsiségek: nyomorogtam, fáztam, éheztem. 
Minden velemszületett büszkeségemet meg kel¬ 
lett tagadnom, de bármilyen kemény iskolát 
jártam is ki, mégis lázadozom néha szolgasá¬ 
gom miatt. 

- Nérans kisasszony, többet ne ejtse ki e 
szót, mert annyira mindenki fölött áll, hogy 
ilyesmi szóba sem kerülhet. Engedje meg, hogy 
bevalljam, a mit mondani fogok: már a hajón 
rájöttem arra, hogy ön rendkívüli egy teremtés. 
Önben hatalmas vonzóerő rejlik, melynek itt 
mindnyájan behódoltunk: atyám, bátyám, sőt 
egy kissé még anyám is. Nem is beszélek nagy¬ 
anyámról, húgomról, sem magamról, vagy má¬ 
sokról is, és ha úgy akarja . . . 

Nyugtalanság fogott el, hogy még mit akar 
mondani, ezért közbevágtam: 

— Csak azt akarom, csakis azt, hogy becsü¬ 
letesen és békében élhessek e fedél alatt, elérni 

A kiskőrösi kaszinó most felavatott Petőfi serlege. 

kívánom, hogy megbecsüljenek, tiszteljenek, 
igen, ez egyedüli vágyam. 

— Jól van, kisasszony engedje meg, hogy 
bucsúzáskor ennyit mondjak: Velem máris el¬ 
érte czélját, mert tisztelem és becsülöm, sőt 
azon felül. . . 

Nem fejezhette be mondatát, mert, ha jól 
emlékszem ijedtemben, hogy vallomás követ-
i«zik, valami fölényes mozdulatot tettem. Meg¬ 
hajolt, kezem megfogta, megcsókolta és eltá¬ 
vozott. 

Még most is érzem ajka forróságát. Mily 
hosszúnak tűnt fel csókja! 

Szeress! mindnyájan ezt mormogják a fü¬ 
lembe. Szeress, és ekkor szabad, gazdag, boldog 
lesz! Hát nincsen a földön egyéb öröm, mint a 

szerelem? Tudnék szeretni, de van-e jogom 
hozzá? Elfelejtem, hogy a szegénység örvénye 
választ el tőlük, de ha el oszlik az álmodozás 
mámora, szomorúan ülök üres reményeimmel 

Szeretni! de hiszen én is tudnék szerelmes 
lenni, mert nő vagyok, sőt szép és fiatal is 
vagyok. Bennem is lappang szerelem, ez vonzza 
hozzám az embereket, ez az én bájosságomnak 
de fájdalmaimnak is kútfeje, mert ti férfiak, kik 
azt mondjátok, hogy szerelmesek vagytok' be¬ 
lém, nem miattam nyugtalankodtok, hanem 
csak érettem. De-nem is leszek zsákmányotokká 
mert önzéstek visszariaszt, bármennyire is csá¬ 
bítanak küzdelmeitek, hogy odaadjam szive¬ 
met annak, ki szeretni fog. 

Csakhogy nem szerettek, szerelmetek csak 
önző vágyódás utánam. 

Deczember 6. 
Ma reggel' öt órakor ébrenlétemben meg¬ 

hallgattam lord Stanley elutazásának zaját és 
nem is tudom milyen kíváncsiság vétetett fel 
velem pongyolát, hogy kinyithassam a mi eme¬ 
letünk halijának azt az ablakét, mely a föld¬ 
szintnek kapu bejárójára nyílik. Az előcsarnok 
ajtaja tárva-nyitva volt, a lépcsők alatt hintó 
várakozott. A lenyugvóban álló hold és az ív-
lámpák egyforma kékes fényt vetnek a kocsira, 
lóra, a cselédség rizsporos parókáira, a mál-
hára, melyet a kocsi mögé szíjjaznak. Miköz¬ 
ben keztyűt ölt, lord Stanley a küszöbről pa¬ 
rancsolgat. 

- Kissé balra a málhát, James. Hozza le 
szivartárczámat, melyet a dohányzóban hagy¬ 
tam, az asztalon. 

A lovak, elunva a várakozást és mert a ko¬ 
csis rövidre fogta a gyeplőt, nyerítenek és iz¬ 
gatottan kapálnak. Most lord Stanley fogja 
meg a gyeplőszárat, a lovak nekiugranak úgy, 
hogy az inasnak alig marad ideje a kocsira 
kapaszkodni. 

Elment, eltűnt a reggeli ködben, egy ki 
ideig még ide hallszik a patkócsattogás. Lor 
Stanleynek tehát csak szivarjai jutottak eszébe, 
de egy pillantást sem vetett a házra, melyben 
a lény él, kinek szivébe^oly sok remény mag¬ 
ját hintették el szavai. Épen ezért ép oly gyor¬ 
san tűnjenek el gondolataimból, mint a hogy 
az ő alakjának körvonalai a ködbe vesznek. 

Becsuktam az ablakot és szobám felé tar¬ 
tottam, midőn a hall fényhomályában ép 
alakra bukkanok. 

- Ön az Nérans kisasszony? 
— Én vagyok — miss Emily. 
— Vallja csak be, hogy legalább is különös 

órát választott fósülködő köpenyben sétálgatni 
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a kastély folyosóin. Nem valami jó példái ad 
ezzel tanítványának és azoknak a tiszteletet 
érdemlő hölgyeknek, kik a herczegnő vendégei. 

- Ezt a magas erkölcsi feddést miss Emily, 
önmagára is alkalmazza! Úgy hiszem, ha eb¬ 
ben az időpontban valami megszégyenítő rej¬ 
lik, ez önt sem kíméli meg. 

- Bocsánat, de én nem tudtam aludni és 
ezért egy itthagyott könyvemért jöttem, de 
nem érzelmes bucsúzkodásra. 

- Kisasszony, ne kellemetlenkedjék! Azért 
jöttem ide, mert lord Stanley elutazásának 
zaja felvert, de ő nem is gyanította, hogy itt 
voltam. 

- Csodálatos! Mulatságos, hogy semmit 
sem látott, sőt csak nem is sejtett. Pedig Eddie 
ép oly kevéssé van szerzetesnek, mint ön apáczá-
nak teremtve. Mégis azt hiszem, hogy ön más 
irányban könnyebben czélt érhetne. 

Nevetve otthagyott. 
Istenem, mily botorságot követtem el! Ret¬ 

tegtem is egész nap, hogy mi mindenféle fog 
erre következni. Eddig még semmisem történt, 
de ugyan mit feleljek a herczegnőnek, ha kér¬ 
dőre von? Az igazságot, ez lesz a legjobb. 

Milyen únottnak kellene lennem, hogy ilyen 
meggondolatlanságokat se kövessek el, de hi¬ 
szen ezek teszik kissé élénkebbé az életet. 

(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Misztériumok. Balázs Béla néhány év előtt a 

mindennapinál több pretenzióval lépett be az iro¬ 
dalomba, egész fellépésével és munkájának módjá¬ 
val éreztette, hogy nem akar az átlagos, napi ter¬ 
melés számára dolgozó irók sorába tartozni, na¬ 
gyobb czélokra tör és igazi irodalmi értékek van¬ 
nak a szeme előtt. Lírai versei, novellisztikus 
dolgai, drámai kísérletei mind ezt mutatták. Az 
ilyen Íróra fokozott figyelemmel kell lenni s ő 
maga a lehető legkomolyabban akarja magát vé¬ 
tetni, tehát komolyan is kell venni. Hogy nem 
indult tehetség nélkül útjának, az is mindjárt 
meglátszott, csak az vdlt kérdés még, a fejlődés 
dolga, olyan mértékű-e ez a tehetség, a mely 
csakugyan nagy dolgok alkotására képesíti. S ez 
a fentartás fennáll még ma is, mikor egy kis 
könyvben három olyan dolgát adja ki, a melyeket 
bizonyára maga is eddigi eredményeinek mértékéül 
tekint. Könyvében három kis drámai kísérlet van, 
nem a szokásos színpadi értelemben vett drámák, 
a mai színpadi szokások és előítéletek szerint kér¬ 
déses, egyáltalán el lehetne-e játszani, - - mint 
maga találóan jelzi, misztériumok, melyek pár¬ 
beszédes formában, több alaknak egymással kap¬ 
csolatba hozásával akarják megtestesíteni az élet¬ 
nek egy darabját, egy-egy irányát az emberi lé¬ 
leknek. A misztériumok erősen tanúskodnak író¬ 
juk tehetségéről, sok szép részlet, néha megraga-
dóan finom és hangulatos mondás van bennük, 
de még ma sem mutatnak kész írót, kinek szel¬ 
leméről, szándékairól, a világgal szemben elfoglalt 
helyzetéről könnyen tisztába jöhetnénk. Még min¬ 
dig valami köd burkolja be, a mely nem tud ál¬ 
landó, szilárd, határozott formába alakulni, -
elfolyik az olvasó kezében, nincs kompakt magva. 
Azt látjuk, hogy önmagából, belső élményeiből ala¬ 
kított világfelfogásra törekszik s ez a viliigíelfogása 
néha meg is villan szemünk előtt, de rögtön el 

A SKODRA HAJÓ, MELYET A MONTENEGRÓIAK CSAPATSZÁLLÍTÁSRA KÉNYSZERÍTETTEK. — Palian fényképe. 

is foszlik, mielőtt meg tudtuk volna fogni. Még 
nem tudja önmagát kifejezni — s az irodalomban 
mindig ott kezdődik az igazi érték, mikor valaki 
önmagát fejezi ki, teljesen, öntudatosan és ön¬ 
tudatra keltve az olvasót is. Valami lendület és 
nagy szuggesztivitás van benne, a mi fontos jele a 
hivatottságnak, de nem tudunk szabadulni attól 
az érzéstől, hogy ezekben a misztériumokban na¬ 
gyobb a lendület annál, a mit magával visz s a 
gesztus és mondanivaló nem állanak egymással 
arányban. Ködbe markol nem egyszer, mikor 
valami keményet, erőset akarna megfogni. Idegen 
hatásoktól sem mentes még, néha modern német 
irók vonásai tűnnek elénk az o szavain keresz¬ 
tül, néha Maeterlinck miszticzizmusa jut eszünkbe. 

Balázs Béla verseinél mégis súlyosabbak és készeb¬ 
bek ezek a misztériumok, többet árulnak el belőle, — 
de még mindig csak eljövendő teljesebb művek 
ígéretei. 

Álarczosmenet. Eli-k Arthúr eddig leginkább 
mint figyelmes és hozzáértő kritikus s jól infor¬ 
mált, komoly és meggyőződéssel teli tanulmányok 
írója állott az olvasók előtt. Poe Edgárról Írott 
könyve egyike az utóbbi évek legtöbb figyelemre 
méltó irodalmi tanulmányainak, egyik nagy napi¬ 
lapba írott művészeti kritikái nyomós tény<j/öi az 
eszmék tisztázásának. Most új formában nyilatko¬ 
zik : mint novellairó, Alarczosmenel czimű köny¬ 
vével. Tizenhat novella van a könyvben ; vannak 
köztük szélesebb ivü, az élet nagyobb körét be-

A DUNAGÖZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG ÚJ SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ HAJÓI A BUDAPESTI PETÖFI-TÉRI ÁLLOMÁSON. KERESKEDELMI KERTÉSZETI VIRÁGKIÁLLÍTÁS AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN. 
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foglaló történetek, vannak kisebb súlyúak, - - de 
valamennyi egy az életet elmélyedő szemmel néző 
leiekből sarjadt ki. A novellák ünnepi órák, a 
művészettel való áhitatos társalkodás eredményei, 
nagy művészi gond és szeretet nyilvánul bennük. 
Elek Arthúr nem veszi könnyedén a dolgát s őt 
nem érintette a ma divatos könnyű termelés és a 
nagy átlagos olvasóközönséggel való kaczérkodás 
szelleme; a maga külön útjain, a saját czéljai 
után jár, nem a siker után. Az ő novellái is, 
mint minden modern iróé, lelki komplikácziók 
rajzai, a belső embert akarják a maga szövevé¬ 
nyességével, küzdelmeivel és válságaival felmutatni. 
Csupa befelé élő ember vonul fel a novellákban, 
önmagukkal küzködők, — a legtöbb novella egy-
egy művészileg megoldott lélektani tanulmány. A 
külső élet alig játszik bele hőseinek történetébe, 
csuk messziről hallatszik be rejtelmes zúgása. Né¬ 
mely témáját szimbolikusan oldja meg, néha a fan¬ 
tasztikum hatását keresi, — mindkét esetben olyan 
rejtett, mélyről való jelenségeket igyekszik közölni, 
melyek a mindennapi élet realisztikus formáival 
nem közelíthetők meg, melyeket csak a hangulat¬ 
keltés muzsikájával lehet megérzékíteni. A dolgok 
hangulatának, annak a visszhangnak, melyet a 
lelki jelenségek, a belső szózat ojí vernek fel az 
emberben, általában nagy szerepe van * novel¬ 
lákban s ez határozza meg előadását is, a mely 
a finom, mély zengésü belső árnyalatok vissza¬ 
adására törekszik. Innen van stíljében a sok szin, 
a finomság, az árnyaló gazdagság. Nagyon szép 
mondásai vannak, színes, megelevenedő képei és 
megvan benne az a szuggesztivitás, a mely rejtett 
húrokat penget meg az olvasó lelkében és magá¬ 
val tudja ragadni a maga titokzatos, rejtelmes 
útjaira. Őszintesége és becsületessége, a melyről 
minden szava meggyőz és a mely azt tanúsítja, 
hogy itt nem arról van szó, hogy valaki mester-
kedéssel, számítással, ügyességgel akarja megnyerni 
az olvasó kedvezését, hanem minden mellékte-
kintettől függetlenül, merőben művészi szándékkal 
akarja mennél tökéletesebb formában közölni azt, 
a mi gondolatát és érzését nyugtalanítja, - - föl¬ 
kelti iránta a bizalmat és fokozza hatását. Elek 
Arthúr nem az átlag-izlésű tömegek Írója, ha¬ 
nem a finom érzésüeké, a nagyon fogékonyaké, 
a kik tudnak és szeretnek elmélyedni az iróba és 
meg tudják találni a mélyebben fekvő szépsége¬ 
ket is. Ezek között bizonyára meg is fogja találni a 
maga hálás és nagy közönségét. 

Lakájok. Hajó Sándor három felvonásos tra¬ 
gikomédiája, melyet a Vígszínház nemrégiben 

Vegyen 
Selymet 

^ 1 ' Kérjen mintákat tavaszi és nyári ujdonságfnkbol 
ruhákra és blúzokra: Voile, Foulard, Messatine, 
Crepe de Chine, Eolienne, Mousseline 120 cm 

. széles méterenkén K l.20-tói méteren kín t., 
fekete, fehér, egyszínű és mintázott, vala¬ 
mint Hímzett blúzok és uhák batiszt-, gyapjú-, 
vászonból és selyemből. 

Csakis garantált szolid selyemszöveteket 1 1 
SibJi 

' Kérjen mintákat tavaszi és nyári ujdonságfnkbol 
ruhákra és blúzokra: Voile, Foulard, Messatine, 
Crepe de Chine, Eolienne, Mousseline 120 cm 

. széles méterenkén K l.20-tói méteren kín t., 
fekete, fehér, egyszínű és mintázott, vala¬ 
mint Hímzett blúzok és uhák batiszt-, gyapjú-, 
vászonból és selyemből. 

Csakis garantált szolid selyemszöveteket ö-Cl 

' Kérjen mintákat tavaszi és nyári ujdonságfnkbol 
ruhákra és blúzokra: Voile, Foulard, Messatine, 
Crepe de Chine, Eolienne, Mousseline 120 cm 

. széles méterenkén K l.20-tói méteren kín t., 
fekete, fehér, egyszínű és mintázott, vala¬ 
mint Hímzett blúzok és uhák batiszt-, gyapjú-, 
vászonból és selyemből. 

Csakis garantált szolid selyemszöveteket 
vámmentesen házhoz szállítva. (Dupla levélportó). 

Schweízer & Co, Luzern ü 23 
Selyemszövet-kivitel. (Svájcz) Kir. üdv. szállítók 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Byir él ffiizlet : 
l l l l R.IMUX. n fiK 
l ÜL, Baras-u. w. 
Teltfai : József 2— 37 

A föváro* első és legrégibb J* 0,ipketi,««t<i, v e g y t i»z «t 0 
és kelmefestő gyári intézete. 

Fiókok : Zt, rö-ntcia 27. IV., Eatü-nt 6. V., Kecskeméti-
utoza 14. V.. Harminozad-n. 4. VI., Terái-körnt 
30. VI., András»y-út 16. Vm., JózBef -körút 8. 

nagy sikerrel hozott színre, a mely az idei saison 
eredeti darabjai között tagadhatatlanul a legérde¬ 
kesebbek egyike, most könyvalakban is megjelent. 
Olvasva, a darabnak különösen egy erénye vilá¬ 
gosodik meg jobban, mint a szinpadon, dialógusá¬ 
nak finom elinóssége és előkelő tónusa. 

A «Magyar Könyvtár*, RaUó Antal kitűnő 
vállalata, legújabb sorozatában négy új füzetet 
adott ki. Az egyik Krúdy Gyula hat finom és ne¬ 
mes zamatú novelláját adja Piros és a többiek 
czímmel, a másik Cmian Doylf híres és népszerű 
Gérard brigadcros-An&k. kalandos történeteiből ad 
néhányat, a harmadik a franczia Michel Provins 
tollából ad elmés és mulatságos képeket azokról 
a sokféle fogásokról, melyekkel az asszonyok túl¬ 
járnak a férfi eszén, Hogyan fognak meg ben¬ 
nünket czímmel. E két utóbbi füzetet Benedek 
Marczell fordította. A negyedik füzet Arany János 
irói arczképeibö'l ad hármat, a Gvadányiról, Ba-
róti Szabó Dávidról és Eáday Gedeonról szólókat. 

Új könyvek. 
Misztériumok. Három egyfelvonásos. Irta Balázs 

Béla. Budapest, a Nyugat kiadása. 
Álarczosmenet. Novellák, irta Elek Arthúr. Buda¬ 

pest, a Nyugat kiadása; ára 3 korona 60 fillér. 
Lakájok. Tragikomédia három felvonásban, irta 

Hajó Sándor. Budapest, Franklin-Társulat; ára 
2-50 korona. 

A Magyar Könyvtár legújabb füzetei: 608. Pi¬ 
ros és a többiek elbeszélések, irta Krúdy Gyula. 
699. A brigadéros házassága és egyéb történetek. 
Irta Conan Doyle, fordította Benedek Marczell. 
700. írói Arczképek, irta Arany János. 701. Ho¬ 
gyan fognak meg bennünket, irta Michel Pi-ovins, 
fordította Benedek Marczell. Budapest, Lampel E. 
(Wodianer P. és fiai). Egy-egy füzet ára 30 fillér. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Sárosfai és 

nádasdi BITTÓ ERNŐ, nyűg. királyi itélőtábla-bíró, 
a harmadosztályú vaskorona-rend lovagja, 8á éves 
korában Pozsonyban. - - Verebélyi VEEEBÉLY IMEB, 
76 éves korában Budapesten. - - LÁNG FEKENCZ, 
nyug. pénzügyi tanácsos, 69 éves 'korában Buda¬ 
pesten. — Alsó és felső ruschbachi MATAVOVSZKÍ 
ABTHÜB, köz- és váltó ügyvéd, volt törvényszéki 
biró stb. 70 éves korában Kispesten. — CZECZ KÁL¬ 
MÁN a királyi fővámhivatal számtanácsosa, Buda¬ 
pesten. - SEYFBIED GÁSPÁR, mészárosmester, 68 
éves korában Svedléreu. — STANUL GYULA nyug. 

magyar áHamvasúti főmérnök, 65 éves korában. -
Nagyalácsony BARCZA ELEK székesfővárosi műszaki 
tanácsos. 60 éves korában. - TREMKŐ MIHÁLY ál¬ 
lami igazgató-tanító, 53 éves koniluii Sárosberet-
tőn. - - KESZLEB EDE Samu nyug. raagy. kir. hon¬ 
védszázados, Marosvásárhelyen. - l'YiNAOi JÓZSEF 
ismert Midászaii iró, .M éves korálmn Budapes¬ 
ten. — ANGYAL JÁNOS fodrászmester, 47 éves ko¬ 
rában. - - Csallóközmogyeresi SZABADHEGY (igZA 
45 éves korában. - - UITZ ISTVÁN magy. kir. gaz' 
dasági akadémiai / főkertész, -14 éves korában Kas¬ 
sán. - HAJDÚ AKPÁD oki. gazda. 37 éves korá¬ 
ban. — Csánigi TÖMBŐLY JENŐ ostíl'yasszonyfai old 
jegyző, 25 éves korában. MAYEB MÓR gyáros 
Szombathelyen. - OPITZ JÁNOS siitőmester, 39 
éves korában Győrben. 

Medveczei MEDVECZKY FRKÍYESNE, szül. zichi és 
vásonkeői Zichy Mária grófnő Budapesten. — Néhai 
KDLMER FRIGYES báró, vezérőrnagy özvegye, szül. 
Erdődy Alexandra grófnő, 84 éves korában Zág¬ 
rábban. — Özv. ELEK SÁNDOHNÉ, szül. Varga Anna 
90 éves korában Kolozsváron. — Özv. FREY LAJOSRA 
szül. Türr Eóza, 86 éves korában. — Özv. MORVAIÍ 
JÁNOSNÉ, szül. Catala Hortense, 82 éves korában. 
Özv. ARANYI JÓZSEFNÉ, szül. gntaházy Németh Etelka, 
70 éves korában. — Nagybanyai HORTHY VILMOSUK, 
szüL bizáki Puky Mária, 62 éves korában Szőllős-
végardóban. r - Ózv. WESZELY GYÖRGYNÉ, született 
Milits Ilona, 60 éves korában. - - SÁVOLY SAMUÉI 
a «Kert» czímű lap szerkesztőjének felesége, szü 
Schön Malvina, 46 éves korában Budapesten. -
Idősebb MISKOLCZY-SIMON JÁNOSNÉ, szül. Tisser Juli 
56 éves korában Miskolczon. — NIENSSE KÁRÓL: 
szül. Haefner Laura, 46 éves korában Győrben. 
MÜLLER VILMOS dr.-nak, a tátraházai szanatórium 
igazgató főorvosának felesége, szül. Mendershausen 
Helén, 28 éves korában olaszországi Eapallóban. -
NITSCH TEREZ, 20 éves korában. — Özv. fái FÁY 
GYÖHGYNÉ, 82 éves korában Hevesen. - - Dr. BENKŐ 
ISTVÁNNÉ, szül. Vitéz Katinka, 30 éves korában 
Szegeden. — EANSCHBUBG MIKSÁNÉ, szül. Tischer 
Gizella, 38 éves korában. 

EGYVELEG. 
*A fény mint iránytű. A mióta a zsebben hordoz¬ 

ható villamos-lámpák el vannak terjedve és hasz¬ 
nálható voltuk kétségen felül áll, tökéletesítették 
ezt a találmányt úgy, hogy delej tűvel kombinál¬ 
ták. Egy újabb találmány még tovább megy en-
néL Egy genfi órás olyan kompaszt szerkesztett, 

A csecsemő normális fejlődése és gyarapodása 
„Galegol" az anyatej j el való elegendő táplál ás -

tói lügg. Az elegendő éa nem fá¬ 
rasztó táplálást tes7Í lehetővé 
Jótékony hatással van a tej mennyiségére és minőségért'. A tej 
gyarapodás 31—50%. A csecsemők súlyban rendszeresen gyara¬ 
podnak és kitűnően fejlődnek. Kellemes izü könnyen oldódó szer, 
egy tégely 20 napra elegendő. Ára 3 K. Fölerakat Fragner B. 
gyógys*. Prág III. Nernda-u. sarok. Lerakat Magyarország részére 
TÖrÖk József gyógysz. Budapest, Király-u. Ahol nem kapható, a szét¬ 
küldés pÓatán a pénz előzetes beküldése után történik. Ecy té¬ 
gely 3-20, 2 tégely 6-7.', 3 tégely 9'72eB4 tégeíy 12'— K bórmentve. 

Magyar structoll-ipar ! 
Dns választék 

Structoil, 
kócsag. 

I dény n.j doiiságnk női kalapdiszekben 

Budapest, IV., Szervita-tér 8.1. em. 
Sütő-n. sarok. Telefon 91 13. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és nélkü¬ 
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerőlevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬ 
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintagy páratlan hatású női kézápolásra 
a Bergmann iManerai liliomkrémje, mely tubusukban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

Paris 
26(pJaceVeD4őie) 

Budapest, 
j Váci-utca 5. 

arcnemesitő intézet 
Arc, nyak, orr, kéz, kebel stb. ápolása tu¬ 
dományos, hygienikus alapon, a világhírű 
párisi intézet szakavatott kezelőnői szemé¬ 
lyes vezetésével. — Manikűré és haj¬ 
ápolási osztály. — Valódi francia ápolo-

• j és szépitfl-szerek. • 
Bejárat TUrr István-utca 9. szám. 
Utasítás és árjegyzék kívánatra ingyen. 

Vadászterületet Budapesttől 2 - 3 óra.. 
bő apróvad- állománynyal. 

— • Esetleg oly földbirtokost t jö 
bérifit keresek, ki nekem a 
varlászatbérlővel társulok. Közvetítők dijaztai.a. z 
Újság* kiadóhivatalának B. E. úr részére, Budapest, Kgyelem-utci 

s a . — • s e e g oy 
a vadászali jogot bérbe adná, vágj jelei 
Közvetítők dijaztali.ak. Czim : a « Vasá 

Q/Srravallo. 
Jiia bora vassal Hygienikus kiállítás 1906. Legmagasabban ki¬ 

tűnt Rrősitőszer gyengélkedők, vérszegények 
és lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-

erősítő és vérjavito szer. 
Kitűnő íz. 7uOO-nél több orvosi vélemény. 

J. Serrayallo, a . . u S i Trieste-Barcola. 
Vásárolható a gyógyszertárakban félliterei üvegekben. K 2. teres üvegekben K 4.80. 

a mely nappal teljesen hasonló a többihez, éjjel 
azonban, vagy sűrű ködben egy gomb megnyomá¬ 
sára villamos fény gyűl ki benne a delejtű északi 
irányában, még pedig olyan erős fény, a mely 
áü—30 lépésre mindjárt meg is világítja az északi 
irányt. 

E g y d i v a t o s chey io tö l töny 8 k o r o n a . A. régen 
ismert szövetgyári czég Siegel-Imhof Brünnben már 
8 koronáért szállít egy jó és divatos cheviot szövetet 
3-10 cm. hosszúságban, egy teljes férfi öltönyre. 
4-25 cm. kitűnő cheviot szövetet egy teljes női kosz¬ 
tümre 9 kor. 60 fillér csekély árért. A különös jóság 
ezen szövetekről, valamint ezen czég szerfölötti olcsó¬ 
sága világhírű. 

Az a h a t á s , a melyet a Créme Simon 
gyakorol a széltől kifújt kezek és ki-
r-crcpesedett ajkak repedéseire, rán-
czaira stb. a csodával határos; néhány 

óra alatt ezek a nem jelen¬ 
tékeny, de bántó kellemetlen¬ 
ségek mintegy varázsütésre 
eltűnnek. A napsütés követ¬ 
kezményei, a vörösség, a pat¬ 
tanások azonnal mngszünnek 
a Créme Simon használata 

által, a mely ép oly hasznos a gyermekek bőrének 
ápolásánál is. A Créme Simon meglepően, biztosan 
hat a borotválkozás után a bőrön érzett égés ellen is 

Szépérzék és életbölcsesog jellemzi mindazokat, 
akik czipőiket bersonozva viselik. Az uj Berson gummi-
sarok rngékony és elpusztíthatatlan. 

N e m szabad izga tó ételekkel táplálkozni azok¬ 
nak, akik vese- és hólyagbajokban szenvednok. Ilyen 
esetekben a legmegfelelőbb táplálék a «Kufeke- difite¬ 
tikus tápszer. Teljesen neutrális és daozára annak, 
kellemes mi, könnyen emészthető, erősiti az elgyen¬ 
gült testet. Az elkészítésének különféle módjairól 
részletes felvilágosítással szolgál a «Kufeke» szakács¬ 
könyv, amely gyógyszertárakban és drogériákban 
ingyen kapható. 

SAKKJÁTÉK. 

Helvn.en fejtettek meg t Merényi Lajos. — Geist 
Józtei éa Btark Vilmos. — A •Budapetti Sakk-kört. — 
A tBudnpttti 111. kér. Sakk-kin. — Lndinyi Antal. — 
Wyiobogrod FŰ. — Beér Mór. — Oottléb István (Bwiapett) 
Németh Péter (Ciongor). — Kintzig Róbert (Fokért). -
Uoller Nándor (SiombatMy). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakuny-Sientláitló). — A tOyöri 
Sakk-k»rt. — Székely Jenő. — Mészé; József (Oy8r). — 
A tZborói Tánatkört. — A iKaloetai Katholikui Kört. — 
Veöreös Miklós (Zirci). — írj. Hnbay Bertalan (Bodtái-
ujlak). — A • Duna földvári Egyenlöiégi kört (Duna földvár). 
Karosa Mihály (Biharudvari). — Osolnoki István (Hajdú-
luidháta). — A tLfibiai Qatdaiági Ktatinót (Leibici). — 
Lnstyik Janói é> Szivák János (Alberti-Ina). — tCttngeri 
Ctutíruíi (Cienger). — Király Mihály (Zenta). — Eoni 
Kezső (Ttmetrekdi). — Budai Sakkotó Tántuáy (Bwiapett). — 
Patkó Imre (Talpai). 

Szerkesztői üzenetek. 
Az élet. Egyelőre tessék az önképzőkörben próbál¬ 

kozni, mert a nagy nyilvánosság ölé még nem valók 
a dolgai. 

Szerelmem. Hogy Tetöli csakugyan él és hat még 
a lelkekre, azt az ilyen vitánzatok is bizonyítják. 

Epizódok a nyári hadgyakorlatokról Nagyon ki¬ 
csinyes, semmitmondó dolog, nőm való nekünk. 

Megkésett vándor verse. Nngyon ÍR középszerű 
dolog, mi ilyenekkel nőm foglalkozhatunk. 

2842, számú feladvány Herland 8,-től Bukarest, 
BOTÉT. KÉPTALÁNY. 

— Szépen kérem ha 
megvannak a jegyek 

hozzon magával 

fehér porcellán poudert, 
mert én anélkül nem 
megyek a színházba! 
Yes porcellán pouder a világ 
legjobb pouderja. flz egyetlen 
pouder, mely szabadalmat nyert. 

Egy doboz ára 3 és 5 korona. 

• a 
VH.ÍGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 
A 2834, számú feladvány megfejtése Carpenter E.-töl, 

Világos. Sötét. 
1. KaZ b3 __. Í5-Í4 
2. Ybl—gl t stb. 

b. 
1. Kc5—d5 
t. Fb5— e* f stb. 

>̂ &tf ''.'.-• d. 
l ' uOxbO 
2. Vbl-d3stb. 

Világot. a. Sötét. 
1. _ . . . . . . Kc5xb5 
2. vTbl -gl stb. 

1. . . '. Fh3-fl 
2. VblxfB f stb. 

A (Vasárnapi Újság> ii-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Fülek vára. 

Felelős szerkesztő: Hoitey Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-n. 11. 

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

dobhártya 
nagyothallás, 

víbráczíós masszázsa 
fülzugás és fülfájás 

minden neme ellen, neves tudósok kutatásai alapján 
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 kívánt 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-

vedniök, mert a fülkezelés modern, tudományos ha¬ 
ladásáról sejtelmek 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 
mellett figyelemre méltó biztosítékot nyújt az «Audito» 
kiváló működéséről. 

A törv. bej. czég Emil Loest, Spezial-Institut, 
Duderstadt 14 a. Harz (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. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és CPUIIITFQ ÁPfiQT Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat, 
gyógyszertárakban. OUnULI LÓ ttUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Hifiikül fi„om boráru 

üde= lesz 
ha a világhírű Vukovári Goldstern-
arc /kenőcsö t és szappant használja. 
Készíti Klrclkbatun gyógyszertára, Ó-Vulcoyir 9. 

Budapesti főraktár :-Török-féle gyógyszertár, Király-u. 12. 

gyári 
Síban 

c». él kir. ndv. szállító börárn-
l-nt 11. 

Kotorok, sajtolok 
homok- és kavicsmosógépek, betonür-
tönib- és falazótéglagyártó - gépek, tető¬ 
cserépgyártó - gépek, fonnák : lépcsőfo¬ 
kok, csövek, oszlopok stb. gyártására. — 

Asbestpalagyárak 
gépies berendezései 
L.C.M. ásványfestékek 

Dr, Gaspary & Co, gépgyaraMarkranstá'dt, Leipzig mellett 
Kérjük 
gyárunkat 
meglátogatni. 

238. »z-
árjegyzék 

ingyen. 
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ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG BUDAPESTEN, 
I. Tűz-, szállítmány-, jég- és betörés-biztosítási üzlet. 

KIADÁSOK SS. évi zárszámla 1912. január 1-től deczember 31-ig BEVÉTELEK H VAGYON Mérleg,zimla 1 9 : 2 deciember 31 én 

I. Tűzbiztosítás. 
Kifizetett károk és költségek 11,506,5458' 

levonva viszontbiztosított károk és köli 
ségek 5.3.Í0.34Ü-3. 

Függőben maradt károk tartaléka 
Szerzési költségek a viszontbiztosítót 

rész utáni bevétel levonásával 
Jövedelmi adó és bélyegilletékek 
Postabérek _ _.. _ 
A tüzbiztositási üzletet terheiö igazgatás 

költségek „ 
Behajthatlan követelések leírása — ... 
A következő évek készpénz-díjtartaléka j 

viszontbiztosított rész levonása után é 
minden megterhelés nélkül „ — ... 

II. Szállítmánybiztosítás 
Kifizetett károk és költségek.- 326,095'lf 

levonva viszontbiztosított károk és költ 
ségek _ _ _ _.. _ 2K3.iat>'41 

Függőben maradt károk tartaléka ... .„ 
Szerzési és igazgatási költségek a viszont 

biztosított rész utáni bevétel levonásával 
A következő évek készpénz-díjtartaléka a 

viszontbiztosított rész levonása után és 
minden megterhelés nélkül _,. 

III. Jégbiztosítás. 
Kifizetett károk és költségek 4.730,30054 

levonva viszontbiztosított károk és költ¬ 
ségek _. __ __ 2949,34*85 

Függőben maradt károk tartaléka 
Szerzési és igazgatási költségek a viszont¬ 

biztosított rész utáni bevétel levonásával 
Bélyeeilletékek __. .... ._ _ „ 
Behajthatlan követelések leírása 
A folyó évben lejárt több éves jégbizto¬ 

sítások esedékes tartaléka^. 
A következő évek készpénz-díjtartaléka 

IV. Betörésbiztositás. 
Kifizetett károk és költségek._ 63.637'80 

levonva viszontbiztosított károk és költ¬ 
ségek _ _ _ _ _ 2U,7ÜV84 

Függőben maradt károk tartaléka 
Szerzési és igazgatási költségek a viszont¬ 

biztosítót t rész utáni bevétel levonásával 
A következő évek készpénz-díjtartaléka a 

viszontbiztosítóit rész levonása után és 
minden megterhelés nélkül 

1912. évi nyereség _ _ _ 

(.146199 6( 
7118fi!t9; 

11.T58!)74f 
:'.77íi;>4 30 
1-K.47714I 

1841256. 
27791 82| 

211ir.4077 

029297: 
8171 
2223C 

10000C 

178101 
2641 

62575 
7732 

91797 
667049 

33851 
89791 

9457004 

440000—1 
«2070p 

I. Tüzhiztositás. 
Az 1911. évről áthozott készpénz-díjtar¬ 

talék a viszontbiztosított rész levonása 
után és minden megterhelés nélkül 

Tűzbiztosítások után bevett dijak 
illetékek- __ 24.011,41156 
lev.törl. dijak 3.373,098'26 
• viszontbizt. 

dijak _ ...8.521,801 '5311.894,87079 
Az 1911. évben függőbe maradt károk 

tartaléka _ 
II. Szállítmánybiztosítás. 

Az 1911. évről áthozott készpénz-dijtar-
talék a viszontbiztosított rész levonása 
után és minden megterhelés nélkü 

Szállítmánybiztosítások után bevett dijak 
és illetékek _ _ „ _ 615,825'56 
lev. töri. dijak 18,098-73 
« viszonbizt. 

dijak _ _ _ 501.074 89 519.173'62 

9W74B81 

Az 1911. évben függőben maradt károk 
tartaléka _. — _ _ 

III. Jégbiztosítás. 
Az 1911. évről áthozott készp.-díjtartalék 
Jégbiztosítások után bevett készpénzdi¬ 

jak és illetékek _ _ 4.789,482'85 
lev. töri. dijak 511,473'22 

t viszontbizt. 
dijak _ „2.379.459-38 2.890.932 60 

Az 1911. évben függőben maradt károk 
tartaléka __ 

IV. Betörésbiztositás. 
Az 1911. évről áthozott készpénz-dijtar-

talék a viszontbiztosított rész levonása 
után és minden megterhelés nélkül 

Setörésbiztositások után bevett készpénz¬ 
dijak és illetékek _ _ 494,704'63 
lev. töri: dijak..- 63,805'42 

« viszontbizt. 
dijak _ _ „211.141-71 274.94713 

Az 1911. évben függőben maradt károk 
tartaléka _ „ . _ . _ _ 

V. Egyéb bevételek. 
Szelvény-, takarékpénztári,váltó- és egyéb 

kamatok, valamint árfolyamnyereség 
idegen pénznemek után „_ 

Társasági házak tiszta jövedelme 

(11984764 

|12116540 

599843 

100000: 

9665 

81204I3C 

53390! 

1898551 

9308 

420000 

219757 

903830 

764189 
123016 

Értékpapírok és pénzinté 
zeteknél elhelyezett tőkék: 
külön kimutatás szerint... 

Tisztviselők és szolgák nyűg-
dijalapjának értékei: 
2.390,000 kor. Kisbirtoko¬ 
sok országos Földhitel¬ 
intézete 5 %-os záloglevél 
á 100.— _ _ — -
45 drb. Pesti hazai első 
takarékpénztári részvény 

, á 17,000— _ . _ . 
Átmeneti kamatok — _., 
• Ormódi Ormody Amelie 

alapitványai értékei : 
50,600 kor. Kisbirtokosok 
országos fö/dhitelintézete 
4 >/! %-os záloglevél á 96 K 
Átmeneti kamatok— — 

Első magyar általános biz¬ 
tosító társaság «Tüzoltók 
segélyalapja* értékei, le¬ 
tétben a m. kir. állam¬ 
pénztárban — 

Átmeneti kamatok __ — 
Leszámítolt váltók „ . 
Társasági házak — ~.. 
Különféle adósok: 

a)Pénzkészlet és maradvá¬ 
nyok a képviselőségeknél 
b) Maradványok idegen 
biztosító intézeteknél ~ 

Jégbiztositási osztály folyó¬ 
számlán '  

Központi pénzkészlet 

»58774|88| 

23900W 

76500C 
5.-.91 

48571 
37£ 

68378 
426927! 

102722Í 
3583959|92| 

2842332, 

1608110 

15211068, 
475877 

TEHER 

K. l f ] Részvényalaptőke: teljesen befizetőt 
3000 egész részvény á 2000 korona és 

-094012342. teljesnn befizetett 2000 fél részvény 
á 1000 korona _.. ._ • _ __ . _ 

Nyereménytartalék ,_. „ 
Külön tartalék* „. „., 
Jégbiztositási külön tartalék,., • „ 
Készpénzdijtartaléka viszontbiztosított 

rész levonásával és minden megter¬ 
helés nélkül: 
a) tüzbiztositási díjtartalék ... „ 
b) szállítmánybiztosítási díjtartalék 
c) Jégbiztositási díjtartalék „ 
d) berörésbiztositási díjtartalék .... 

Függő károk tartaléka: 
a) tüzbiztositási függő károk tartaléka 
b) szállitmánybiztositási függő károk 

tartaléka _ .„ 
c) Jégbiztositási függő károk tartaléka 
d) betörésbiztositási függő károk tar¬ 

taléka „„ _ _ . _ _ _ „ _ 
Különféle hitelezők™ 
Előbbi évekről eddig fel nem vett osz¬ 

talékok _ , „ , 
Tisztviselők és szolgák nyugdijalapja** 
Különféle alapok: 

a) Első magyar általános biztosítótár¬ 
saság "Félszázádos alap» 

b) Első magyai általános biztosító tár¬ 
saság «Lévay-alap» 

c) Első magyar általános biztosító tár¬ 
saság "Ezredéves alapitvány» 

d) Ormody Vilmos-alap .... 
e) Ormódi Ormody Amelie alapítványa 
f) Első magyar általános biztosító tár¬ 

saság «Tüzoltók segélyalapja" 
Életbiztosítási osztály folyószámlán _ 
1912. évi nyereség _ 

* Az idei hozzájárulásokkal 6.664,589 
korona 85 fillérre emelkedik. 

** A mathematikai mérlegben szereplő 
külön alappal, valamint az idei 
hozzájárulással 4.081,287 korona 
09 fillérre emelkedik. 

II. Életbiztosítási üzlet. 
KIADÁSOK 6O. évi zárszámla 1912. január 1-től deczember 31-ig. BEVÉTELEK Értékpapírok és pé 

Í76787852I 

nzintézeteknél elhelyezett tőkék: 

K. 

SOO',000-
. 

•'•'.i2.S6t.iti 
ÜOOUOUu — 

1211654077 
101MOO-
M764933 
440000-

71186895 
8171938 
2641964 

897981 
838292: 

8025-
321434939 

500000-
200000 — 

100000-
100000 — 
5084550 

6837827 
199154121 
3620700S1 

[(871)7878.55 

K. f. K. f. Az elemi ágazatok mérlege K. 
* 

f. Athozat „ . 
Visszaváltott kötvényekért,,. „ __ 3371572 78 A múlt évből áthozott szerint .., .... __ „ 33.946,123-42 2.000,000 kor. Osztrák-magyar 
Halálesetek után kifizetett kárösszeg 5526615 50 díjtartalék 151183576 ». Az életbiztosítási ágazat bank 4 %-os záloglevél „ __ á 92'— 1840001 
Lejárt kiházasitási tőkékért 5094716 [5 Befolyt dijak : ez évben mérlege szerint.... _ 139.008.344'20 172954467 14 990.900 kor. Magy.agrár ésjára-
Kiházasitási biztosításoknál haláleset kiállított kötvények . dék bank 4V!%-os z.-levél_ « 96'— 95040Í 

következtében díjvisszatérítés . „ 64618J 11 után .... ._ — - _ 2745455 .. a) Ér tékpapírok: 712,000 kor. Temesvári első ta¬ 
Függőben levő károk és díjvissza¬ 1 az előbbi években 11.839,000 kor. Magyar földhitel- karékpénztár 4Vs%-osz.-lev. <• 96-80 6892U 

térítések tartaléka _. 756,08260 kiállított kötv. után 24327391 4 intézeti 3 Va %-os záloglevél á 77' — 9116030 . 585,000 kor. Belvárosi takarék¬ Függőben levő kiházasitási 
tőkék tartaléka __ _. 422.213 .-)8 11782961 

abiztositott tőke eme-
8 lésére fordított nyere-

17.754,300 kor. Magyar földhitel-
intézeti4 %-os záloglevél.,,. -̂.° 88' — ' 15623784 

pénztár 4Vs%-os záloglevél « 97 — 
450.000 kor. Aradi polgári taka¬ 

56745C 
Évjáradékokért — — — 580856Í (0 menyek — __ — 1241654 2 13'895,800 kor. Magyar fóldhitel- rékpénztár 5 %-os záloglevél « 89 '90 40455C 
Bélyegekért _ _ _ _ _ _ — _ _- 5053881 1 Illetékek _„ — _ _ 5U4494J 2 intézeti talajjav. 4 %-os z.-lev. « 88" — 12228304 _ 304,000 kor. M. kir. 4%-oskj. <• 84 '45 25672S 
Irodai bér, postadijak, nyomtatvá¬ 1 Levonva : tőrölt kötvé- 1.725,000 kor Kisbirtokosok or¬ 250,000 kor. Bpesti ta tésorsz . 

nyok, üti- és egyéb költségek ._ 1550420S 3 nyék és dij- szágos földhitelintézete 4 %-os z a -köles. r.t. 4Vi%-osz.-lev. « 97-25 243125 — 
Tiszti fizetések... _ „ _ _- 33872T.O (i nyugták ._ 2067691 3 0 záloglevél ____"_ , _.. _„ « 86'— 1483500 _ 249,000 kor. Pozsony városi 
Adóért ._- _ _ . — — 582348 | VÍSZODtbiztO- 14.948.600 kor. Kisbirtokosok or- 4 %-os kőtvény„ __ . „ _ "• 91 '— 226590 
Orvosi dijakért — ,,. — — — 2048SU8 w sitási_,. dijak * 1064718,3 3 szagos földhitelintézete 4Vs 150,000 kor. Orsz. közp. hitel-
Szerzési és dijbehajtási költségek™ 1910151 9 ) Kamatjövedelem 7167551 0 2 %-os záloglevél _ _ „ . « 96'— 14350656-_ szöv. 4 V« %-os kötvény — « 97 '50 146250 _ 
Behajthatlan tartozások leírása _. 27587,5 [ Múlt évi függőben volt 3.970,000 kor Kisbirtokosok or¬ 150,000 kor. Horvát országos 
Kisorsolt biztositások tartaléka _ 4000'- károk és dijvisszaté- szágos földhitelintézete 5 %-os bank 4 Vs %-os záloglevél -._ <• 98'— 146000 
Díjtartalék ez év végén — — — 1619283(106 g ritések tartaléka __ 7263883 záloglevél _ _ _ _ _ _ _ «100.— 3970000-. 100,000 kor. Horvát első taka¬ 
1912. évi nyereség _ _ . _ . - _ 17926324 i Múlt évi függőben volt 10.229,600 kor. Pesti hazai első rékpénztár 4 Vs %-os záloelev. « 96'50 96500 

kiházasitási tőkék tar¬ takarékp. 4 %-os záloglevél - 86,— 8797456 -_ 7.780,000 kor. Trieszt-parenzoi 
taléka _ _ __ _ 4003997 9.415,000 kor. Pesti hazai első h. é. v. 4 %-os elsöbs. kötv. <• 99-90 7772220 

takarékp. 4 Ví %-os záloglevél « 9815 
10.766,400 kor. Pesti magyar ke- 92408225 n 3.056,200 kor. Osztr. 4 %-os kj. « 8570 

2.000,000 kor. » állami 4'36 
2619163 40 

1X41370127 184i:i7U12i7 resk. bank 4 %-os záloglevél « 87'— 9366768- %-os folyószámlakölcsön — — 2000000 
2.990,000 kor. Pesti magyar ke- 1.450,000 kor. .Rudolisbahn» 

VAGYON Mérlegszámla 1912. deczember 31-én. TEHEI 
resk. bank 4 Vs %-os záloglevél « 97'— 
900,000 kor. Pesti ma-jyar kd- 2900300- államadósság 4 %-os kötvény « 86 '50 

1.000.000 kor. Oberoest. Landes- ' 
1254250 

(yjc/wy 
— 

Értékpapírok és pénzintézeteknél el¬ K. f Díjtartalék 167355010*15 K. f 
resk. bank 4 Ví %-os közs. kötv. « 96' — 

5.014,900 kor. Magyar jelzálog 86400(j - Corűm.Creditanst.4 Vs %-osz.l. w 97'50 
998,000 kor. Wiener Verkers-

íf/oUUU 

helyezett tőkék külön kimuta¬ 0 levonva a hitelbank 4 %-os záloglevél « 86.— 4312814- Anlage-Anleihe 4 %-os kötvény « 85 '50 853290 
tás szerint __ „ 139008344 100,000 kor. Magyar jelzálog 440,000 kor. Egyesitett állam¬ Túlélési csoportok értékpapírjai bi/t díj- hitelbank 4 %-os z.-lev. frt-ban « 84'— 84000- adósság 4!/io%.os ezüstjár — « 8775 386100 

80,800 kor. n. é. m. kir 4% ko¬ tartalékot 542":!00'47 16192830961 8.187,000 kor. Magy. jclz. hitel¬ 1.251,900 Lire Olasz járadék _. „ . - 1158174 
ronajáradék á 84 '40 
6,500 kor. n. é M. földhitelintézete 

, 4 % koronazáloglevél .... 8X — 
Átmeneti kamatok ..,. .„. 
leizálogkölcsönök 
Kötvénykölcsönök _. 
A központ tartozása folyószámlán 
Vezér- és főügynökségek és mások 

tartozásai „_ „ 

0823561 
5720'-

114241251 
473100-

19718755-
1991541 2] 

4801531 T 

Biztossági alap .... — 
Kiházasitási tőkék nye¬ 

reménye .. 
Függőben levő károk és 

díjvisszatérítések tar¬ 
taléka . — . 

Függőben levő kiháza¬ 
sitási tőkék tartaléka 

Túlélési csoportok 
számlája . . _ 

1172375 4< 
822203 1( 

756082 6C 
42221358 
74029 2i 

bank 4 Ví %-os záloglevél .., •< 96'— 
985,000 kor. Magy. jelz. hitel¬ 
bank 4V»%-os községi kötv. « 97'— 

7.340,500 kor. Magyar országos 
központi tak.-p. 4 %-os z.-lev. « 87'— 

2.973,000 kor. Magy. orsz. közp. 
takarékp. 4 Vs %-os záloglevél « 97.— 

4.553,400 kor. Egyes. Budapest 
takarékp. 4 %-os záloglevél..., « 88 — 

3.504,000 kor. Egyes. Budapest 

7859520 -

955450-

6386235-

2883810-

4006992-

12,749 drb. Magy.-franczia bizt. 
r. -társasági részvény «220" — 

2,493 drb. Hazai ált. bizt. r.-t.-i 
elsőbbségi részvény «2GO' — 

531 drb. «Securitás» viszontbizt. 
társasági részvény á l , 120' — 

300db.Bécsié.-ésjárbizt.intr. « 725'— 
250 « Bécsi bizt. társ. részv. « 470.— 
20 •< Osztr. -magy- bank részv. « 1,873'— 

Beszterczebánya — ̂ ^brezovai és piski — 

2801780 

648180 
594720 
217500 
117500 
37460 
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15 
Előre fizetett d i j a k „ 
Fel nem vett nyeremé¬ 3KU2534 takarékp. 4 Ví %-os záloglevél « 97'— 

3.912.000 kor. Magy. leszám.-és 3398880- vajdahunyadi vasúti kötvény „,. 
Különféle értékpapírok 732594 

32800-nyek 1911. évről — 
Kisorsolt biztositások 1872 pénzváltóbank 4 %-os z. -levél « 89'50 

1.000,000 kor. Magy. leszám.-és 3501240- b) Pénzin t . -éknél e lhe lyeze t t t őkék : 150077101 í 3 
tartaléka 4000 — pénzváltóbank 4 Vt %-os z.-lev. - 97'50 975000- Folyószámlára és takarékbetétként 5590822' 2 

Viszontbiztosító intéze¬ Átvitel _ _ 122305561 % Fedezet mellett „ . 17280543.1 7 
tek és mások követe¬ 
lései 

1912. évi nyereség 20084946 
1792632J45 

Budapest, 191Z deczember 31-, 
Az igazgatóság: Bálában Adolf, ] 

Ormody Vilmos, Gergely Tódor, i 
kát a törvényben s alapszabályokban mt 
segédkönyvekkel teljesen megegyezőknél 
Ticzy A , Burghardt-Bélavary K. 

Összesen _ __ | 17295446744 
i. F rank Henrik, a központi könyvezés főnöke. 
iajós József, Báró Harkányi Fr igyes, László Zsigmond, 
vazgató. — A fenti zarszámlákat és mérlegeket megvizsgálván, azo-
ghatárzott elvek szerint készülteknek és azok egyes tételeit a tö- és 
. áaláltuk. Bpest, 1913, márcz. 4-én. A felügyelőbizottság: Berze-
, Ncmeth T„ Báró Radvánszky C., Báró UcchriU Zs . 1U72UÍHÍ31I66 

tek és mások követe¬ 
lései 

1912. évi nyereség 

16720Ü639JÖÜ 

Budapest, 191Z deczember 31-, 
Az igazgatóság: Bálában Adolf, ] 

Ormody Vilmos, Gergely Tódor, i 
kát a törvényben s alapszabályokban mt 
segédkönyvekkel teljesen megegyezőknél 
Ticzy A , Burghardt-Bélavary K. 

Összesen _ __ | 17295446744 
i. F rank Henrik, a központi könyvezés főnöke. 
iajós József, Báró Harkányi Fr igyes, László Zsigmond, 
vazgató. — A fenti zarszámlákat és mérlegeket megvizsgálván, azo-
ghatárzott elvek szerint készülteknek és azok egyes tételeit a tö- és 
. áaláltuk. Bpest, 1913, márcz. 4-én. A felügyelőbizottság: Berze-
, Ncmeth T„ Báró Radvánszky C., Báró UcchriU Zs . 

Fog-
és gyökérhuzások 
fajdalommentesen, 
érzéstelenítéssel. Fo¬ 
gak fehérítése, fog¬ 
kövek eltávolítása, 
a száj és nyelv be¬ 
tegségeinek gyógy¬ 
kezelése, a legkin-
zóbb fogfájások 
azonnali megszün¬ 
tetése ; gyermekek¬ 
nél a foghúzásoknál 
speciális módszer 

alkalmazása. 

Fog- Fog-
tömések (plombok) 
arany és platinából, 
arany és ezüst amal-
gamból, továbbá a 
fog színével teljesen 
azonos porczeüán 
massából stb. Ren-
dellen. kiálló fogso¬ 
rok és egyes fogak 
rendes állasba való 
visszahelyezése, sza¬ 
bályozása teljesen 
fájdalom nélküLfel-

nötteknél is. 

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 hi-
dalások. Régi hibás 
fogsorok átdolgo¬ 

zása és javítása. 

Med.umv.Őr. Gonda Sámuel 
Fogorvosi rendelőjében rendkívül mérsékelt dijuabai mellett eszközöltetik 

!¥., Kossuth Lajos-ntcza H . sz. 
Vidékiek 24 óra alatt megkapják fogsoraikat Részletfi/etési ked¬ 
vezmény. Rendelő órák egész napon át Tisztviselőknek az esti 

órákban külön rendelés, írásbeli jótállás 

+Csak hölgyeket érdekli ! + 
ELSŐ I A 6 T A B NŐI EGÉSZSÉGÜGYI 
ÉS TESTÁPOLÁSI CZIKKEK SZAKÜZLETE. 

KELETŰ. Bpest, IV., Korona-
herozeo-u.l4/l6.«z ' 
'Gr.Szapáry-udvar.) 

A ezég tá já t gyártmányú é l külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötők az összes á l ' 
testi bántalmak ellen. Eredeti párisi fű¬ 
zök és melltartók éptermetiink részére, 
valamint kiegyenlitofiizök ferde növésüek 
számára. C*. é» Úr. szab. sérvkötök. 
Egyenestartók. Hygienikus havibajkötők! 
Gummíharisnyák. A legkiválóbb franczia 
ét amerikai női óvszer különlegességek 
Új l Autó Vaginái Spray. Új l Irri játo-
rok, bidék, valamint az ősszel betegápj-
lási ozikkek. — Csak szakavatott n<> 
kiszolgálás. — Mérsékelt és polgári árak 

S A VILÁGHÍRŰ 

1 3 . SZÁM. 1913. 60. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 263 

Valódi brünni szövetek 
az 1913. évi tavaszi és nyári idényre. 

Egy szelvény 
3.10 m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág, és mellény) 

elegendő, csak 

I szelvény 7 kor. 
l szelvény 10 kor. 
l szelvény 15 kor. 
l szelvény 17 kor. 
l szelvény 20 kor. 

Pcrv szelvényt fekete szalonruhához 2 0 — K-M, szintúgy 
feloltflizovetet, turistalódent, selyernkamgarnt, női kosztüm 
szöveteket stb. gyári árakon küld, mint megbízható él 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár. 

Siegel-Imhof Brünn 
Minták Ingyen és hérmentve. 

Az előnyök a melyeket a magánvevő élvez, ha szövet-
tzíkségletét közvetlen Siegel-Imhof cégnél, a gyári 
piacon rendeli míg, igen jelentékenyek. Szabott, leg¬ 
olcsóbb árak. Óriási választék. Mintahfl, figyelmes 
kiszolgálás, még a legkisebb rendelésnél is, teljesen friss 

árúban. 

Női 
A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara-

Wt • tol fentartott nyilvános, három évfolyamú 

FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA 
POZSONYBAN. 

Érettségi vizsgálat- Állásközvetítés. Internátus. 
Értesítőt kívánatra küld az Igazgatóság. 

ALAPÍTVA 1886. 

HECKEHAS1 
EGUSZTÁV E 
ZOHGOB1TEBIE1 

Telefon. 

IBACH-ZONGORÁK 
egyedali képviselete. 

IBACH-Eongorftt játszanak és ajánlanak : 
Backhaos, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Steíaniay stb. 

r Minimax 
a legjobb és legbiztosabb 
kézi tüzoltókészülék, mely¬ 
nek egy lakásból sem sza¬ 
badna hiányoznia. Bizo¬ 
nyítványok igazolják, hogy 
4 milliót vagyonban és 25 
emberéletet mentett meg 
a tűzpusztulástól. 
Ára felszerelve 66 K. 
Felvilágosítást szivesen ad: 

Magyar Minimax Részv.-Társ, 
Bndapest, Rózsa-n. 85. Telefon 37-31. 

LUHir"RZSÉBET 
Beregm. Kitűnő 
izü, igen üdítő 
ásványvíz, bor, 
cognac s citrom-E GYÓGYFORRÁS. 

Orvosi szaktekintélyektől leg¬ 
melegebben ajánlva gyomorbau-
talmak,étvágytalanBég, gyomor¬ 
égés, köhögés, vérszegénység. 

savval vegyítve. 53555 jgg, Sjfj tüdőbaj e Térkopí'Bfk eseteiben. 

MEGRENDELHETŐ: SCHÖNBOBN BÜCHHEIM GRÓF 
uradalmi ásványvizeinek bériőségénél, SZOLTVA. 

chőbcrl-ágy Hfl! 

+ Elzsirosodas, + 
elhízás 

megszüntethető a 'TONBOLs-
ál ta l . Kitüntetve ai aranyérdero-
Jellel és dicsérő oklevélM. Nlm--
tOhbé erö« derék. kSvér osip5, ha¬ 
nem karcsú, elegáns és ffi-t.-
cilózus alak. Wem iryógry-
szer. nem ti tkos szer, ere¬ 
detileg zsírtalanító, elliájwo-
dott ügy'". íe n**rt «?éf zséges 
személyeknek. Nem ttlldiétu, 
nem kell az életmódot BMniltos* 
tafnl. Tökéletes hatás. Ára 3 kor. 
postán, va»y ntánTétt'l. O.yár : D. 
Franz Steiner & Co , Berlin 
31. Kőniggratzerstrasse 85. 
F8r«kl4rós R!» tkűldrs Tfriik Jiuel, 
Budapest, VI. kér , Király utcza lí. 

1000,000 
GYÜMÖLCSFA 
Alma 100 drb minőség szerint 
2-> koronától feljebb; körte, 
gesztenve, őszi és kajszin-
baraczk, cseresznye, szilva stK 
darabonként t Koronától fel¬ 
jebb. 200,000 drb igen szép 
disz- és sorfa darabonként 
60 fillértől feljebb. 2 millió 
különféle d i szbokor 100 drb 
Ifi kor 1 millió aka.cc és 
glaedit ia (krisztuatövis) oe e-
uaete 1000 drb minőség szerint 
12—55 korona, akácz-suháng 
250—400 cm. magas 1000 drb 
65—100 kor 15 millió erdei 
c s e m e t e : l ne/.-, erdei- és 
feketefenyö, 1000 drb micSség 
szerint 3—10 kor. kocsányos¬ 
tölgy 3—5 éves magonozok 
1000 drbonként 15 25 kor., 
snháng 150—250 óm. magis 
100 dtb7kor.,1000drb65kor. 
Fftzcsemeték 1—3 éT«8 J 000 
drb 8—15kor. Fajbaromfiak éa 
ezek tojásai 12 legértékesebb 
fajban, valamint vadász és 
diszfáczánok és ezek tóján.i. 
Képes főárjegjzéket kívánatra 
B ingyen küld: f 

Gr. Batthyány Zsigmond 
nrad . Intézőség-e, Csendlak, 
n. p . Ferenczlak,Vusmogy*. 

Költőgépek 
IIÍVEÍ éi Tkőssirnyw ré»7,ér«> JftT«-
delmezö barom ftod vart *zfckHZ«ríteQ 
éa oleaón borecde*. n.lndenf«l* 
fajbaromflt.u npKZM 
cikkeket azállit ftkttlúnlog 
NICKEBL&Co.G.m.b.H. 
Központi Wlen-Iniersdorf . 
T r l e s t e r s t r . 30. Telefon D19O. 
1U. sz. katalúgni klvinatra lugjea 

*•* 

ni • huzen mm-
' denki tudja 
már hogv a 

)%tt 

.CIPŐKRÉM 
kMinőségekitüná 

puhít, tisztit 
__ fényesit. 

Gyártja HERCZEG ésGEIGER 
csasz eskír udvari szállító Budapest 

KAPHATÓ MINDENÜTT. 

A,kebel fejlesztése': és megkeményítése 
A * 

x-helségi 
•le. jn 

"lM'jí< 
l'./.-' 

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

SETÁNYFÁKAT 
ÉS DÍSZCSERJÉKET 

FIS CHER* M nirvanutnlepek 

____, „ Hnlic J. gyógyszerész. 5, 
Kirvedíili förnklnros Magynrorszíigra (;s Ans/lr im 
Kiraly-utcza 12. szám. \>rtriel» F r n m . Kosnict 

a PUules 
ép köblöt miiult'nütt a"nő frgyfk~tagKebbwdhténel( t:\rtjiili. 
>rs-i' M/.okniik, akiket n li-fitics/ft ín-ín aiálldékotOtl un 
• Unni e/on :\ hiányon? Igen, mrtf p<'<l.g n IMUilcs Orirntnlrs 

.ével. 
k n pi.ulúk, nmeivök nin már cgt'-sz világon ismeretosck. 
u.nnk lm//:i minden uönek, hogy a termeszét inul;iszl;is:'it 
ák és s/iL'inl, hamionikusiin formás keblet szeiYzhessenek. 
iiltil:ik clt'tiKítn hniasatiil t) vér elevcnehben kering n mell¬ 
ekben és előidézi a kebel fejlődését. Egyidejűleg megtelnek » 
[ödrei s n váll kiugró csontjai eltünncIT. 
Pilulcs Orientnles-nek eg '̂ik legérlékesebb jó tuliijtlnnsága nz, 
sak n keblet fejles/ti, de sem esipöt, sem pedig a test tér¬ 
nem szélesíti: 

Minden fiatal Iramnak rs ass/onynak, akinek keble 
nem felleli ki eli;jigé, \i'fí> scik munkától, esetleg beteg¬ 
ségtől óss/einrnt, nagyon jót fog tenni a »l'i|ules Onen-
t:tle--. iune]\nek h:is/náh<tn niimli^ |<> hahissnl \nn itz 
enés/ségre. n nélkül, hogy a lep. sc'kéhebb árlnlamtól is 
tnrlani Keltene. A Pfltiíes Onenlalcs-t a/ *'̂ i;.s/ orvosi 
vih'ig n janija és rendeli. Itt kó/öljük a párisi fakultás 
e^yík. or\i>s;mak nyilatko/atát; 

• l'.u alulit"!!, a párisi fakultás orvosa, azelőtt korhá¬ 
zak orvosa, megeríisitem, hogy n PHules Orientales hasz-
nálaia az effészsé^re jó hatással vnn s hogy bőlgy-klien-
seim, akik nas?naltik. erősítő hatásai kiilonösen a kebel 
gyarapodásában s megszilárdnlásábnn érezték.(ínpetle dr.» 

Ilo/./átrsszük elihe/,, hogy a Pilules Orientales har¬ 
mincé évnél hosszabb sikeres hatásával és vilnghirével 
maga ajánlja magát s ezért hasonló készítményekkel, 
amelyek időnként reklámok utján n hölgyvilág kegyére 
|>álya7ii*k, össze nem téves/tendö. 

l -K> Ví vég l'i l nles Orientales használati utasítással 
i !"• K. a pénz előzetes beküldése ellenében, utánvétellel 
nődig G.7."> K. 

-. m v F̂, *^. .̂™. ..., Possage Verdeau, Paris. 
Tőrök Jó/sof gyógj-szerész, Budapest, VI. kér., 

Artikel Wien. XII. Bei, Teihackergasse No. 5. 

Tűlevelűek 
Brétkfildége megkezdödctt. Lúcz-
fcnyö W—110 cm. maga« l darab 
Í5—ZOu fillér, tömjénfenyő 30—300 
cm magas darabja 70—300 nllér, 
fehérfenyű 30—'.'JÓO cm. magái drbja 
70-250 fillér, leketefenyó 30-100 
cm- magas drbjaTO—100fillér,Tnr'"'S-
fenyö 30—3uO cm. m.'gx drbja 70— 
300 fillér, banksfenyő 20—120 cm. 
magas drbja 50 -120 fillér. Zzo t i -

>l C U 9 IKUUUIUI i ki,.v . . , » - _ 
fajban drbja miDÜeég Hzertnt l—5 
korona. 100 Irb bAl álló bel- é» kűl-
ffilditúlevelűfatrTfiJMmenj 50— 
SOOcm. magamagbao IOUK , 50 drb 
65 kor., 25 arb 30 kor. 20 millió 
• r d e t c s e m e t * : lúcz, erdei- és 
íeketefenyő, l—4 éves magonczok 
1000 drb-ként 3—9 kor., 3 - 5 eves 
kocsánTOütölgr 1000 drb-k ént 15—25 
kor., snháog 150—250 cm. mak-as 
1000 drb-ként SS kor. Totábbá gni-
rflülcti-. disz-, sor-és stomoráfik,faj-
baromfiak és ezek tojásai, Talamint 
vadász- éa diszfáczánok éa ezek 
tojásai. — Kefws föárjegjzéket 

kiTanatra ingyen küld: 

Gr. 

Nappal 

Minden háztartásban elegáns kis kanapé gyanánt szolgál és e& 
kézmozdulattal a legtökéletesebb ruganyos matraczos agyra v» 
toztatható át, a legnehezebb és legnagyobb személyek szarna 
is, ennélfogva minden jobb családnál kedvelt, sőt nélkülözíKUJ 
84 év ó ta sok ezer van használatban, inert a jó fekvés a W 
szabad lélegzését előmozdítja. A Sch«b«rl-affy ara kivitel szem 
52, 72 K és feljebb. Szétküldés a világ minden részébe SohoW 
Róbert udvari szállító, cs. és kir. szab. gyára által Bud»P«™ 
*W», IV., H a r l a - t o u á r 13. Árjegyzék kívánatra, óvjuk a W * 

közönséget Schőberl-ágyaiuk értéktelen utánzataitól. 

Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra, ezűstnemű 
és iparművészeti tárgyak 

Q , ^ beszerzési forrása. 
9 ~ W O I I O 5 Készpénzes angol rendsz. 

császár é» királyi udvari szállító 

ék..*™., é. müötvóa részletfizetésre is. Budapest, 1Y., Kiéyó-tér 5. és vidékre választékot uúid i ^úsl', 
.InKVÜf. Mífvás kírálV-lér 13. Árjegyzék ingyen. Aczél 

LegUl valósabb 
karperec l órával, 

karátos arany 90 K. 
bőrszíjjal— 28 • 

1 _ 16 • 
14 • 

l már U M ott iiewntrenélUlag inwrt, l > 71012. » . Relirjiiiniiitfri fdiret körttelmtnjenHt itijtsu ir£.cicii> 

UJ-VUKOVARI 
• • >ei . i i» s^ppln. himliihfly. siimür. niúil'nlink. fak»Aékok 

szfp". himliihply. siimür. máilViltuk. faknilékpk 
forróMági pörwiéyk. orrviirnsicsek és minden 

amvirtgüásuk yllpn. valamint az :: arcitisztité kenőcs 
u j vii kő vári l n , •irt mely az an-zkenöfHcsel a használati utasítás 

oorszépito szappan ^^K^i^^j^sn!3!;! rn a , 
viruló én fiatal kinézést kiilesimözT ^^^^^^^^^'^—-^^^^^^^^B^^^^^^B, i ^ ^ 

EOT n»ry tégely ara l K 8 0 fin. kisebb l K, ntnppin l K. ÜUnrntiktó! orakod]nak! r , a k K r a j c s o v i C I 
áltil V n k o v á r o u készített keuüc> raloJi. Minden teg« jeu K r a j c s o v i o s a készít") arezképe Iathat6. 

Főraktár: Budapest, Király-u, Í2. és Andrássy-ut 26. Török József gyógyszertára. 

l r a t szék r ények. K árty anyuv 
j» Telje* intézeti berendezések. 

Hirsch és Tírsn, 
Or»sá g szerte dí jmentes bemutatás. 

Pénz,Könyo*.oKmányszekrényeK 
U.örendQ mln«séfl. .•. Sielid árak. 
V.f Alkotmány-utca 19. sz. 
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100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 8 -5 fil¬ 
lérbe kerül,nincs kanócza, bárhova viheti s semmi 
körü lmények között fel nem robbanhat , 

Állandó k i i s 
megtekintheti, minden vételkötelezettség nélkül (01KTOMN ÉS TÁRSA Bpest, 
VIII., kernlet. Báron ntnta 1. szám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Rozsnyay vasas china bora 
igen hatásos vérszegény¬ 
ség, sápkór, nenrasthenia 
eseteiben. Egy Vt literes 
üveg ára 3.50 korona. 

A Bozsnyay-féle 
fasas china bor 
egyike a legelterjedtebb 
és leghatásosabb gyógy-
boroknak. A külföldi ké¬ 
szítményeket felülmúlja. 
Vérszegényeknek külö¬ 
nösen ajánlható. Kap¬ 
ható minden gyógyszer¬ 
tárban és a készítőnél: 

Rozsnyay Mátyás gyógy¬ 
szertárában Aradon, Sza¬ 
badság-tér. 

Kocsié rucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocslrattára. Árjegyzék Ingyen, 

iZOLOOLTVAfTT 
[miANINTAMOti 

• IMA l 
•• •• SZ L VESSZ 

ÜimErÚNKRÖlNABr MWnSÉBBW 
O U 3 Ő ÁR AK MQ1ETT KIADÁSRA ÁHUrqT 
INSTCM HOlítONK = = = = = 1 

fiADAGONYVIDÉKJ SZQLŐTEIEP 

A N N csodát művel az ő 
tüneményes hatalmával! 

A vakok látnak, a bénák járnak, az orvosok által remény¬ 
telennek mondott betegek újból egészségesek lesznek. 
Nem létezik betegség, mely ellen ö fel ne lépne. 

Ő fájdalmat szüntet, sebet gyógyít, rákot, asnkot és fekélyt gyógyít, ügy. 
szintén oly csodákat művel, mely a modern gyógyászokat is bámulatba ejti. 
Figyelemreméltó ajánlás egy ingyenes konzultáczióra betegek és elkedvetlenedettek részére. 
Ő Iáját otthonában használ Önnek anélkül, hogy őt látná és oly könnyen, mintha Önnél lenne. 

l'áris. Fi-ancziiiorszég, különleges értesiles. 
Minin t;már altul elért eredmények a csodávnl határosak 

és oly ritk;ik, hogv itt élénk érdeklődés, számtalan csodál¬ 
kozás és bánuilalbaejtés kiséri. Számtalanszor kezelt ó az 
orvosok által reménytelennek kijelentett betegeket és ö eze¬ 
ket egy teljesen érthetetlen utón és módon egészségessé esi-
niilta. Az ö eljárása egy mély titokkal van körülvéve, mert 

ajdonságg líajd 

épességét visszaadja: úgyszintén a béna lagjait 
használhatóvá tudja tenni. Ezen hatalom által ö az úgyszólván 
kialudt életműködést újra feltámasztja azon egyéneknél, akik 
a sir szélén állnak, sőt visszaadja egészségüket is, melyet 
hírneves orvosok elveszettnek nyilvánítottak. Ügy lálszik, 
hogy az embert győtrö betegségek felett korlátlan hatalom¬ 
mal bir, sőt talán még a halálra is rá tudja akaratát erőszakolni. 

Tanáesát ö teljesen díjtalanul adja, bár az ö tudománya 
lehetővé tenné neki. hogy csakis vagyonosok közül keresse 
betegeit és ezáltal nagy vagyonra tegyen szert,„ö ezt mellőzi 
és lanáesát ingyen adja rangkülönbség nélkül. () ezt mondja : 
Az én felfedezésem az enyém és én tetszés szerint gyógyit-
halok. Kn éppen olyan könynyen tudok gyógyítani tüdőbajt, 
rákot, paralysisl, fehérjét, neurasthéniát vagy egyéb úgyne¬ 
vezett gyógyíthatatlan betegségeket, miként katarust, vérmér¬ 
gezést, gvomorbajokal, reumát és egyéb sokféle szervi meg¬ 
betegedéseket. Én a szegénynek éppen úgy óhajtok tanácsot 
adni, miként a gazdagnak. Ha életről és egészségről van szó, 
ügy ,a pénz nálam megszűnt számottevő tényezőnek lenni. 

Én a herczeget sem tudom jobban ápolni, mint a koldust. 
Vgy előttem, mint a törvénv előtt ezek egyformák. Hete-
geimnél megszűnnek a társadalmi különbségek és szándé¬ 
komtól nem bir semmi eltéríteni. Én még tovább megyek 
és amíg esak képes vagyok, betegeimet ezen elveim szerint 
fogom tovább gyógyítani. Amit mások tesznek vagy elhagv-
iiiik, az nem befolyásolhat engemet. Én ngy érzem, hogy 
kötelességem azokon segiten, akik szenvednek. Nem tudom 
nézni, hogy embertársaim eredménytelenül hnrczolnak súlyos 
betegségük ellen, ha nékem hatalmamban van, hogy rajtuk 
segíthessek. Mert ismétlem njból, hogy nem létezik oly 
betegség, mely ellen fel ne tudnék lépui. Kzcn állításom 
önnek merésznek tűnik fei ? — Talán az, de nem több. mint 
amilyen merész az igazságot bebizonyítani. Én ismerem azon 
esodiis hatalmat, melyet én birok, mert niár sokszor próbára 
teltem. Ön biztosan tudja, hogy a lüdösorvadús gyógyítha¬ 
tatlannak tarlatik? Nem is oly régen egy fiatal H. I,. Kelly 
de Sál (iove, nz orvosok által tüdosorvudásosuak nyilvánít¬ 
tatott és kijelentették neki, hogy napjai meg vannak szám-
hilva. Orvosai rlőtt betegsége gyógyíthatatlanként szerepelt. 
A liatal leány kétségbeesett és az orvosok ítélete daezára én 
•"gyógyítottam. 

Egy nő Mont (ieillareból, ki jelen pillanatban kezelésem 
alatt van, azt írja nekem, hogy ő ngyszólván már felgyógyult 
és nemsokára egy új diadalt fogok a halál felett aratni. 

Xem fogja senki megérteni az én örömömet, melyet 
érezni fogok akkor, midőn a haláltól elraboltam az áldo¬ 
zatát. Senki sem fogja tudni azon öröniőmet utánozni, melyet 
a halál felett feltétlenül győzedelmeskedő tevékenységem kifejt 

A modern Therapia még s'ohanem gyógyított meg rákot, az 
folyton kiújul és lassan, de biztosan hola.lt idéz elő. 
Én meggyógyítom a rákot kés segélye nélkül. Én nem vag¬ 
dosom összi; az ember húsát, csontját nem fürészelem, az 
én kezelésem könnyű, kellemes és nem okoz fájdalmat 
Egyik betegem, Melcn asszony Covingtónból, ezen borzasztó 
bajtól volt megtámadva. Már a borzasztó halált látta maga 
előtt, de ö kezelésem alá vetette magát és teljesen, véglege¬ 
sen meggyógyult. 

A paralysis egy másik, szintén gyógyíthatatlan betegség. 
Tournant A. úr Vincennesböl, Saina, ezen borzasztó beteg¬ 
ségben szenvedett. Néhány napi kezelésem után betegkocsiját 
elhagyhatta, melyet teljes nyolez évig használt. 

Ducret Etienne úr Rue Mire-ln-Mnsse, Nantes, 8 nap 
alatt kigyógyult neurasténiájából, melyben 11 évig szenve¬ 
dett. Ducret úr mindenhol elmesélte, hogy vele csodát mű¬ 
veltem. Larcker Henc úr Champ pár Cellesböl több mint 30 
évig izomreumaban szenvedett. Már nem tudott járni, nem 
evett, hanem mindig vastagabb lelt és képtelen volt dolgozni, 
14 napi kezelésem után meggyógyult. Careia Christobald úr 
Malamaros (Mexico) (i évig volt vak, miután mindkét szemén 
szürke hályog volt, öt nap alatt meggyógyítottam!, minden¬ 
nemű operáczió igénybevétele nélkül. 

Az említett gyógyulások azon eredeti okiratokból emii¬ 
tödnek, melyek százával tartalmaznak hasonló hangzású 
elismeréseket. Kzen nyilatkozatoka azért hozom nyilvános¬ 
ságra, hogy bebizonyítsam, miszerint gyógyíthatatlan beleg-
ség nincsen. Felfedezésem előtt a betegségek talán gyógyít¬ 
hatatlanok voltak, de ma már nem azok. 

Mikép érte el ön ezen csodás gyógyításokat ? Miért bírja 
ön ezen csodás halaimat? — Igen sok sorra lenne szüksé¬ 
gem, ha ezen helyen kellene önt felvilágositanom. Van 
nékem egy könyvem, melynek szerzője én vagyok, melyben 
megírtam felfedezésemet, úgyszintén gyógykezelésem módját 
és i'üját. Nem árusítom ezen könyvet, én ezt szétosztom mind¬ 
azok közi, akiket felfedezésem érdekel. Költségmentesen 
küldöm annak, aki kéri és azon betegnek is, aki vérének és 
betegségének jelenségeit velem tudatja. Elküldöm neki beteg¬ 
ségének kórisméjét és könyvemet, melynek czime: «Die 
gebéimen Kráfte dér Natnr», Tudatni fogom betegségének 
okát és útját-módját annak, hogy miként gyógyulhat meg 
tökéletesen a Kadiopathia állal. Levélcsere ezéljából egy fiók 
nyílt meg Parisban. Elegendő, ha egy 25 fillérrel portózott 
levelet így megczimez: 

Insfifiit Mann, Abt, 3247/C. Rue du L ó i m é i , Paris 
És ön meg fog győződni azon hatalomról, melyet én birok. 
Jegyezze meg jól mindenki kivétel nélkül, hogy ezen kedves 
ajánlat hasznára lehet. 

Én csak azt mondom, amit gondolok és azt fogom tenni, 
amit mondok. Aki nekem ír, kap egy könyvet és beteg¬ 
ségének kórisméjét, úgyszintén hatalmam bizonyítékát költ¬ 
ségmentesen 

+ SOVÁNYSÁG, Hh 
Sz'p, telt tettidomokat nyerhet a 
trirv, Tédett, keleti BTJSTERIA 
eröpornnk által,m-ly arany 
eremmel kitüntettetett . Hi-
;4s 6—8 hét alatt esész 30 fonttg. 
fizigornan szolid, nem ámí¬ 
tás . Számos köszönetnyil¬ 
vánítás. Doboza haaználati uta¬ 
sítással 2 75 X A pénz poita-
utjl'ányon beküldéne, vagy ntáorrt 
mel'ett, portó küliin. — Diszkrét 
síétküldéí. Dr. Franz Steiner 
St Co. Beilin '34. Köni?ra-
tzerstrasse 85. Főraktár él 
oétktildéi Tőrök Jóuef Budapest, 
VI. kerület, Király-ntcia H. sz. 

200,000 darab 
DISZ- és SORFA 
különös szép vadgesztenye, 
gömbákácz. gömbköris, tölgy, 
kriszinstövis, juhar stb., vala¬ 
mint különféle szomornfa ; 
ára darabonként 60 tillértcil 
feljebb, l millió gyümölcsfa 
a legbecsesebb fajokban. 100 
drb magastörzsü almaf a minő¬ 
ség szerint 25 korinától fel¬ 
jebb, 100 drb disz- és sorfa 
valamint 1(10 drb digzbokor-
ból álló gyűj temény 10—10 
fajban K 70, 100 drbból á l ló 
gyűj temény (50-50 darab) 
40 korona. Legjobb sövény-
csemete : ákácz és glaedit<a 
(krisztustövis) 1—4 éves ma-
gonczok 1000 drb 15—55 K, 
ákácz-snbáng: 3—5 éves ma-
ponczok 250—400 cm. magas 
1000 drb 65—100 kor. Ko-
csányostölgy: 3—5 éves 
magonczok 1000 di'l önként 
15-25 kor., suháng 150-250 
cm. magas 100 drb 7 koronn, 
1000 rtrb 65 korona. Faj-
baromfi és ezek tojásai 12 leg¬ 
értékesebb fajban, valamint 
vadá«z- és diszfáczánok és 
ezek tojásai. Képes föárjegy-
zéket kívánatra ingyen küld: 

Gr. Batthyány Zsigmond 
urad. intézöség-e, Csendlak, 
u. p. Terenczlak. Vasmeg-ye. 

BADEN U/ÍOn mollott 
nldll IIICIICII, 

Nagyfokú radioaktivitás. 
1912-ben 31,567 fürdővendég. 

Kiváló gyögyerejü kénesforrások csúz, 
köszvény, ischias, izzadmányok, bénu¬ 
lás, neuralgia, görvélykór, bőrbajok, fém-
mérgezés ellen. „Herzoghof" városi 
fördőszálloda. Elsőrangú ház. Inter-
urban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬ 
den szobában. Továbbá elsőrangú 
szállók, penziók, vendéglők, ét¬ 
termek, fürdőidén;- egész éven át. 
Prospektus kívánatra ingyen küldetik. 
Felvilágosítás és prospektus Blookner 
J. hirdetőiroda utján is. Budapest. 
IV. kérőiét, Semmelweis-utcza 4. szám. 

NUTH KÁROLY 
C>. és klr. fensége 
József föh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, VE kér., Garay-ntcza 10. 
KSipoDti TÍZ-, l*g-é« gőifiitések, légszesz és vizveielékek, csatornázások, 
szellőztetések, szivattyúk, vizerőmfivi emelőgépek stb. — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjánl Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

BUDAPEST, VI. KERÜLET, ARÉNA-UT 127. SZÁM. 
f KnlSn osrtály 

téglagyári gépek. 
OT"Tí 

Bálátok kivitelét én 
teljes 

téglagyári telepek 
létesítését. 

Tervek «• költaégTratés.k 

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

• K i 

1 4 SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HÓIT S Y P ÁL. BUDAPEST, ÁPRILIS 6. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza II. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f Eg&zévre _ 
feltételek: ( Negyedévre élévre 

_ SÓ korona. A «Világkrónikáival 
„ 1O korona, negyedévenként l koronával 

_• 5 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott vjJ»Hi}-is csatolandó. [ 

-

N É G Y E S F O G A T . — A TATTERSALLBAN RENDEZETT LUXUS-LÓVÁSÁRRÓL. — Jelfy Gyula fölvétele. 


