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VASÁKNAPI ÚJSÁG.

A keblekfejlesztésére és erősítésére a Pilules
Orientales közelébe semmi sem jöhet,
Szép, kemény és kifejlett kebel mindig nagv
vágya volt az elegáns hölgyeknek.-mert elengeuln'tt'tlenül hozzátartozik a szépség teljességéhez.
Tehát nem fölösleges ismételni a hnlgyckiifk,
akiknek keble nincs elegendő módon kitVjlmlve.
„vagy azoknak a sokaknak, akiknek melle nem
'réndelke/ik a/,/al a ruganyossággal, iimrlyrt a
mostani divat megkövetel, hogy egyedül a Pilnles
Orientales adják meg az ideális keblet, amely
elegánsan harmonizál a derék karcsúságával.
Sok másféle szert és ke/elést hirdetnek még,
mint czélhozvezetőt, de eddig mind hatástalannak bizonyult és kénytelen volt a Pilules Orientales-nak átengedni a teret, amelyet ma az egész
világon ismernek és kedvelnek. Ue mindez nem
tart vissza némely utánzót attól, hogy időrőlidőre ismét csodaszernek ne hirdesse a maga
készítményét. Ezek az Ígéretek, sajnos, nem vál¬
nak be s a hölgyeknek az a része, amely hitelt
ad ezeknek n csábító ma¬
gasztalasoknak, a nagy költ¬
ség ellenére is csalódik.
Ezek a hölgyek jobban tet¬
ték volna, ha mindjárt a
Pilules Oriontales-t használ¬
ják, mert akkor sok csaló¬
dást elkerülhettek volna
Azon kölgyek száma, akik
a Pilules Oricntalesnek kö¬
szönhetik a gyönyörű mrllet. nagyobbodik naprólnapra és a hálájuk kitűnik
dicsérő leveleikből, amelye¬
ket—hivatali titok akadá¬
lyoz abban, — hogy teljes
szövegükben közöljük, de
amelyek a Pilules Orien¬
tales elvitathatatlan hatá¬
súnak Őszinte és autentikus
bizonyítékai.

Uram l
A barátnőm, akivel megismertettem a Pilulet Orírntalest, nagyon meg van velük elégedve. Sőt gyomorgöreaei voltak, amelyek eltűntek.

L. F . . . rue Couraye, Qranville
így a Pilules Orientales nem ártanak soha
sem az egészségnek, sem a gyomornak. Külön¬
ben ki/árólag ártatlan és'jótevő anyagokat .tartalni:miak s nem veszélyes"szerekét, mint arzén
vagy más cs soha nem merült föl panasz 30 év
óta, amióta minden országbeli hölgy és fiatal
leány használja.
Az orvosok maguk elismerik érdemét, rendelik
pacienseiknek, amit a következő levél bizonyít:
Uram!

Tovább is rendelem a kitűnő Pilulet Orientáld
produktumot az én páczienseimnek ei ürömmel kijelent¬
hetem Önnek, hogy enn€k számos tikért köszönhetik.
Doctor G . . . .j W . . .

(Laire-Inféricure.)
A kezelés jó hatása azon"
nal kifejezésre jut és töké¬
letes lesz a hatás 2 hónap
alatt, sőt gyakran néhány
hét alatt, ahogy a követ¬
kező két levél mutatja:
Uram í

14 nap óta szedem a Pilulet
Orientalest és már megelégedett¬
séggel meglepi eredményt veszek
észre.
Mme H
L ., . rue Condart,
Marteüle.
Uram .'

Az ország
legelőnyösebb
ékszer, óin, rzüstnemü
és iparművészeti tárgyuk

Sárga János
császár és királyi udvari szállító
ékszerész ét m ű ö t v ö s

beszerzési forrása.
Készpénzésangoirends,
,
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Budapest, IY., Kigyó-tér 5. és vidékre választékot küid i ^ Ust ' b6rszijjal ^
r, MátyáS király-tér 13.

Árjegyzék ingyen.

Aczél

•

ia

90 K.

l~^I
_ 14 ,

keresek Budapesttől 2—3 órá¬
nyira, bő apróvad-állománynyal. Csakis igen jó terület jöhet
számításba. - - Esetleg oly földbirtokost vagy bérlőt keresek,
ki nekem a vadászati jogot bérbe adná, vagy jelenlegi vadászat¬
bérlővel társulok. Közvetitők dijaztatnak. Czim: a «Vasárnapi
Ujság» kiadóhivatalának B. E. úr részére Bpest, Egyetem-u. 4.

Vadászterületet
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UJ-VUKOVARI

szopR himlöhely. sömiir. má.ifoltok, fakadékpk
Ezennel etetek Önnek gratu¬
lorrósági pörsenések. nirvonissegek és minden
lálni Pilulet Orientaleteért,
egyéhb amviragzások ellen, valamint az
::
amelyet jobban lelicttte csodapUulánák ntvczni, hogy egyet¬
uj
vukovári
len üveg elegendő volt, hogy
mely az arczkenőcscsel a használati ntasitás
így ir pl. de (",... hölgy :
eltüntette mellhorpadásaimat,
Teljesen meg vagyok elégedve
szerint alkalmazva, még kornsahh egyénekneK
amely keblem mindkét oldalán
azon ér ed meny*!/(l, amelyet elvolt. Most gyönyörű keblem van. ^ ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ _
is viruló és liatal kinézést kölcsönöz.
::
értem a Pilules Oríentalessel.
Ax én puha mellem megkemé¬
Legyen biztosítva, miszerint Hányedett, t (n a* ön Piluláitól
Ecy
nagj
tégely
ár»
l
K
6O
fill.
kisebb
l
E,
szappan
l
E.
Utánzatoktól
óvakodjunk!
Csuk
Krajcsovics
lumit fogom Önnek tanúsítani,
el vagyok raatidtatva.
által Vnkováron készített kenőos 7al6di. Minden tégelyen Krajosovics a kéazttö arczképe látható.
t hogy fogok jó és jól érdemelt
Mme A.. . L. .. Vevey, Svájc
reklámot csinálni n: ön piluItt félbeszakítjuk a ezitáíái T ftxére.
láspkal, amelyek a Pilules
Orientales hatását mutat¬
Mme deC , . . rue Bayen,
ják, amelyek nem engedik
Parit.
összetéveszteni egyikével
És a másik :
sem azoknak a nem reális
Vran.'
szereknek,amelyek napról-napra megjelennek.
A Püules Orientales nagyon jót tesznek és köszönet
Itt félbeszakítjuk a czitálásokat, amelyek a
fzt.-keri, látom örömmel azon beeséseket lassan eltűnni, Keleti pilulák hatását mutatják, amelyek nem
amelyek körülvették keblemet. Most már nem esem kétengedik összetéveszteni egyikével sem azoknak
tfftht, hogy szép keblet fogok visszakapni, amelyet több
a nem reális szereknek, amelyek napról-napra
év óta elvesztettem.
megjelennek.
Louíse M. . . rue Franklin, Pasty.
Cs. és klr. fensége
így tehát a hölgyek, ha javítani akarják keb¬
A Pilules Orientales hns/nálata által esodála.József főh. üdv. szál.
lük esztétikáját; ha mellük nem elég kiterjedt
tosan megtelnek a liatal leányoknak épp ügy,
vagy
kemény,
ne
habozzanak
a
il'ilulcs
Orienmint azon hölgyeknek, kiknek" keble tökéletle¬
lalcs»-h(iz folyamodni. 'Néhány hét alatt leg¬
nül van kifejlődve vagy száradtság és beteg¬
kedvesebb (illájukat teljesítve fogják látni és
ségben szenvedett.
néni
fogják legszebb derékkel megáldott'barát¬
Központi TÍZ-, lég- és gőzfűtések, légszesz és vízvezetékek, csatornázások,
Gyenge egészségű és szervezető egyének is benőjüket irigyelni. Meg lesz lepetve és elragad- .
szellőztetések, szivattyúk, vizerömfivi emelőgépek stb. - Tervek,
vehetik azokat, ahogy a következő két kivonat
látva
az
önnel
teljesült
gyors
átalakulással.
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.
mutatja :
I-RV úveR •Pilales OíienLale«- ára, lrasy.uaUram!
lati
utasítással
együtt
6'4S
postautalványon
való
Sn nagyon meg vagyok elégedve a Pilules Őrienbeküldése ellenében, vagy 6'75 kor. utánvéttel.
tales-sal, amelyek nemesik kissé naguóbb keblet adnak,
J. Ratie, Pharmacicn, 5 Passage verdeau Paris.
hanem egészségesebb is vagyok. Ma 20 éves vagyok,
vérszegény voltam a legzsengébb gyermekkorom óta és Baktár Ausztria-Magyarország részére: Török
József. gyógyszerész, Budapest, VI. kér., Királyctalf asóta, hogy veszem az ön PiíoZaií, látom vérutcza 12. sz. Vertrieb, Franz. Kosmet Artikel
fzegénységemef eltűnni.
Wien, XII. Bez., Teichackergasse 5.
Mtlle O . . . piacé St.-Pierre, Tonneins.

aratisztitó kenőcs
bftrszépito szappan
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Szerkesztőségi iroda: IV. V&rmegye-utcza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

BUDAPEST, ÁPRILIS 20.

H O ITSY PÁL.
Egyes szám
ára 40 fillér.

Előfizetési
feltételek:

í

Egészévre _ _ 2O korona.
Félévre
1O korona.
Negyedévre _^ „ 6 korona.

A t Világkránikán-val
negyedévenként 1 koronával
több.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj iá csatolandó.

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

NUTH KAROLY
mérnök és gyáros.

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

gyógyforrás

Elsőrangú diálikus viz: egüditőbb asztali ital. Nagymérv
Nagymérvű
több
lithiumtartalmánálTogva rend¬
l- (^ ~ - ~ ö ~
kívül gyógyhatású, különösen :
gyomorbajok, étvágytalanság, a
és
krónikus
.. gyomor„.,
— bél
—
-_.
hurutja, köszvény, vese, hólyag és vízelet szervek bajainál,
M E G R E N D E L H E T Ő : S c h ö n b o r u B n c h h e i m gróf
r d a l m t á s v á n y v i z e k íjerlőségéncl, Szolyván.

á (Beregmegye.

4- Elzsirosodás, +
elhízás

l kg. szürke fosztott ágytoll 2'80 K, jobb 3'50, félszürke jó
4'50, szép 5'50, finom fehér 6'50, jobb 7.50, hófehér 8'50, hófehér
linóm 9'50 K. *Tisza gyöngye* saját különlegességünk,
legkiválóbb ágytoll 10'50 és 11-."•() K. Pehely hófehér, minőség
szerint 9"—, 10'—, 11'—, 12'—. 13'50, 14 50 K kg.-ként. — Kész
ag"ynemü: l párna 80X58 cm. íinom angintokban, jól meg¬
töltve 5-02, G'07, 7*57 K. l dunvha 160X116 cm. 10-20, 11'Oá,
14'45K. Két személyes dunyha 200X140 cni.'12'70.14'G3,17 ;i8 K.
Készlet tetszés szerinti méretekben és mi nőségben. Nagy rr$itár :
kész alsólepedök, paplanlepedók. kész párnahajak és hímzett
női ingekben, valamint a világhírű szepességl -vászon és
asztalnemüekben. Paplan és matraczgyár. Szétküldés után¬
véttel, 15 koronától feljebb bérmentve.- Meg nem felélői kicse¬
rélünk, vagy a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képes
B
árjegyzékünket ingyen és bérmentve.
fl
Magyar Kereskedelmi Vállalat, Mískolcz 9O. szám. l

megszűntethető a .TONKOLiáltal. Kitüntetve az aranyérdemJellel és dicsér; oklevéllel. Niiicn
többé erős derék, kövér csípő, ha¬
nem k a r o n , elegáns és gracziózns alak. Nem iryóffyszer. nem titkos szer, ere¬
detileg zsirtalanito, elh&jasodott ui^y.in, de azért egészséges
személyeknek. Néni kell diéta,
nem kell az életmódot ine^-viilto/i.-ul. Tökéletes hatáx. Ára 3 kor.
postán, Ta^y után vél t'I. Gyár: D.
Franz Stelner & Co., Berlin
31. Kóniggratzerstrasse 85.
Föraktirós szitküldrá Török József,
Bndapest, TI. kér , Király-utcza 1-2.

Költőgépek
házi és vadsz&rnyaa részére Jöve¬
delmező baromfiudvart s/akszerüeu
és olcsón -berendez, xr.inden.fel*
fajbaroznflt. az feszes szükségloti
cikkeket s'zállit akülŐnJegexsóg-gyai

NICKEBL&Co.G.m.b.H.
Központ: Wien-Inzersdorf.
Trlesterstr. 30. Telefon 912O.
144. sz. katsló^ns kívánatra Ingyen

Kocsiárucsarnok
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

| I S
Jf. m ^
S «^
S l ^
m l l
Dr

•fürdő. Felső-Anszlria,

ROZSNYAY PEPSIN BORA,
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer

étvágytalanság, ren¬
detlen emésztés és
gyomorgyengeség elen.
Étkezés közben véve, megóv
a gyomorterheléstől.
Egy üveg ára 3 kor. 2O fill.
Kapható:

Elsőrangn jodbromfardö. Kurópa
legrégibb és leggyógybatásosibb
jódforrása. liény : május l-tóloktóberl-ig. FFlviláffosiUstésprospekumknid Direktion dér [jandesknranstalten Bad-Hall.

minden gyógytárban
valamint

Rozsnyay Mátyás

Oarstel szanatórinma egész éven át nyitva.

ARAD, Szabadság-tér.

A monarciüL legnagyobb kocslraktára. Árjegjzéi ingyen.

Redőnyösfalapos írónsztololt

Iratszekrények. Kártyanyilvántartás.
Teljes intézeti berendezések, j *
Budapest,

Hlrscli (s Társa,

Telefon 86—27.

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest,

[ H a Jelenkor lég
tökéletesebb
Országszerte d í j m e n t e s bemutatás.

irósépe

Ptnz,kon9v^okminyszekrtnyek
Elsőrendű minőség.

. - . Szolid árak.

V , Alkotmány
utca 19.
IV., Egyetem-ntrza
4. sz-

A CATTARÓBÓL MONTENEGRÓBA VEZETŐ SZERPENTIN-ÚT A

HEGYOLBALBAN.
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tabb hangon méltóztatott kérdezni, hogy kit
keresnek az uraságok ?
- Itt vannak a polgármester úr és a ta¬
nácsnok urak? — Erre volt kíváncsi Verpeléti.
- Igenis, jelen vannak mind. Csak az al¬
polgármester és Ferberer tanácsnok urak van¬
nak szabadságon.
Magory azt mondta, hogy a segédhivatali
igazgatót keresi.
- Annak a hivatala, kérem, odalenn a föld¬
szinten van 8. szám alatt.
- Azt konstatálhattuk, — jegyezte meg Ver¬
peléti, míg a levezető lépcső felé vették útju¬
kat, •— hogy most is, az interregnum alatt, a
polgármester és tanácsnokok valamennyien buz¬
gón a hivatalban vannak és így mindenesetre a
többi tisztviselő is jelen van.
- Hivatalbeli hanyagságról, korrupczióról
itt
szó
sincs, - - viszonozta Magory. - - Ezek
A kipfelhauser Hotel de vilié.
megakadályozására Zavreezky lelkiismeretes,
Az itt büszkén «Városi palota »-nak nevezett pontos, szigorún ellenőrző főnök volt. A segéd¬
új városháza előtt sütkérező hordár, numerusa : hivatali igazgatót, ki Vadast öngyilkosságba
37, magyarul értett, tudott is valamit, de nem kergette, keresem.
Verpeléti erre a következő kommentárral
beszélt. Azért nem is fogadták el német nyelvű
ajánlatát, melylyel ciceronéjuknak ajánlkozott; szolgált:
— Az igazgató irodája a nómetségi intrikák
de azért ő kelme jónak látta a gyanús társa¬
ságot követni az emeletre tisztes távolságban. fészke és a magyarosodás elleni áskálódások
- Szembe jött velük néhány «cívis sum melegágya.
Leértek a földszintre. Magory így szólt:
germanus»-féle alak.
- Most kérem a tisztelt társaságot, hogy
— Miféle vidéki kompánia ez ? — kérdezte
egyikük, természetesen németül, a hordártól, kegyeskedjenek visszavonulni és engem a «Helmeczy-kör» földszinti éttermében, a főtéren,
ki folyvást a főispánok nyomában járt.
Nem tudtam boldogulni velük, Herr megvárni, a hová önöket egy negyedóra múlva
Szabó. (Ez volt a kipfelhauser cívis neve.) követni fogom.
Hancsóhné opponálni akart.
Olyan uncivilisiert mind, hogy még németül
- Hisz így állapodtunk meg, — figyelmez¬
sem értenek.
— Dehogy nem ! — viszonozta Herr Szabó. •— tette őt Magory.
— Tagadom, hogy ebben megállapodtunk
Tudnak ők németül, csakhogy nem akarnak
volna ! — mondta, de azért békésen elfogadta
beszélni. Afféle Ultrám agy árén.
És harmadmagával lesietett a lépcsőn. De a Verpeléti karját . . .
Graupenhofer Vendel segédhivatali igazgató
hordár még ott tátotta a száját.
— Mars! — vezényelt oda neki a dicső Ma- úr, fia volt annak a hasonló büszke nevű
gógh vitéz utóda, még pedig oly imponáló kipfelhauser polgármesternek, a kinek születési
kommandó-szóval, hogy az négy lépcsőt véve házát reliefes domborművű arczképes emlék¬
egyszerre és Herr Szabót társaival csaknem tábla jelzi és kiről a város egyik legszebb utczáját nevezték el.
orra buktatva rohant lefelé.
Középkorú, középtermetű, közepes szellemi
— No, no! Nagy ellenséget szerzett a fő¬
ispán úr magának ebben a pofoncsapni való tehetségű, közönséges kinézésű férfiú. De öltöz¬
ködése a divat szerint kifogástalan, modora
képű 37-esben, — jegyezte meg Verpeléti.
Végig mentek a hosszú folyosókon a tanács¬ pedig a patriczius polgárarisztokráczia rátartó
nokok hivatalos helyiségei mellett, melynek modora volt. Mint, a külső látszat szerint, er¬
kölcsös agglegény, a jámbor, derék, de naiv
ajtain kétnyelvű czímtáblák díszelegtek.
— E táblák egészen újak. Nemcsak külsejük, páterek által elismert «Vir eximii virtutis» szer¬
de a festékszag is elárulja, — jegyezte meg a zetesi konfráter volt.
Most épen a következő urak, mind barát és
jóorrú riporter-generális.
- Igenis. Ma reggel akasztották föl, — erő¬ elvtárs, jöttek össze szalonnak is beillő tágas
sítette meg ez állítást egy hivatalszolga né¬ hivatalszobájában, kényelmesen megtelepedve
metül, ki a polgármester ajtaja mellett elhelye¬ a ruganyos, puha bőrpamlagon és zsöllékben:
zett széken pihente ki a mamlaszkodó «dolce dr. Katzendorfer Hans, gazdag magánzó, az
itteni szélsőnémet lap, a «Deutscher Kampe»
far nientei) fáradalmait.
- Hát eddig itt tiszta német feliratok vol¬ tulajdonosa; Mehlwachtel Sebestyén, az úgy¬
nevezett gőzmalmos-király (a Vadas volt gaz¬
tak? — kérdezte Hancsóhné magyarul.
Igenis, németek; kisrészben magyar¬ dája); Schnauzinger Leopold, a pozsonyi szár¬
németek,
felelt a hivatalszolga fölkelve mazású nagy bőrgyáros, ki derék, szelíd kraxelhuberből csökönyös, vad kipfelhauser lett;
helyéről.
- Ha megért minden szót, mért nem vála¬ dr. Wauvertics Márton orvos, a felesége egy
szol magyarul ? - - kérdezte Magory felsőbb- sertéskereskedő egyetlen leánya, két milliócska
forintja révén, már procul negotiis és végre
seggel.
E kérdésre így szólt tiszta magyarsággal a Kiss Nándor városi tanácsnok, de szintén nagy
virilista. Mint a színházi bizottság által kikül¬
hivatalszolga:
— Eöstellek mással, mint mesteremberrel dött albizottság tagjai jelentek meg, a színház
vagy paraszttal magyarul beszélni. Itt a városi bérbeadási ügyében, mely a holnaputáni városi
palotában egymás közt is német a hivatalos közgyűlésen sorra kerül.
nyelvünk.
Graupenhofer szolgáját ebédelni küldte és
most épen kiment, hogy belülről bezárja az
— Már mint önöké, a hivatalbeli uraké? ajtót. Midőn kilépett az előszobába, szemben állt
kérdezte gúnyosan Verpeléti.
— A tanácsnokoké és a többi tisztviselőké vele egy idegen úr.
Magory, mert ő volt az, «jónapot» kívánt.
is az, — válaszolt a hivatalszolga úr. — Ctek
a minisztériumokkal, bíróságokkal és a magyar Az igazgató bosszankodott e nem várt meg¬
lepetésen, viszonozva a köszöntésót, savanyú
hatóságokkal levelezünk magyarul.
— Jó azt tudni!. . . Az új főispán alatt arczal így szólt hozzá:
majd máskép lesz ez, — szólt Magory, éles te•—• Tessék besétálni!
iintettel mustrálva a szólót, ki erre kissé alan¬
Az előszoba egy egyablakos helyiség volt, a

— Előre fizetnék én mindennemű még «a
finom gyapjút óhajtó portugallus»-nyelvezetű
hirlapujságra is, de az egyes ritka kivételes képezet, ha valami haszonbérlő-abonens uraság,
vagy egyéb tiszteletű vendég magyar lapot ké¬
relmez, még ha a honi szózatot tisztán ejtegeti is.
Háncson e választékosán kifodorított, de igaz
szavakra ezt felelte :
- Csak hazafias német lapot tartson ! Mert
egy ili/en lap sohasem germanizál, sőt meg¬
tartani segíti a magyarságnak a németséget.
Elég volt egy szuszra a bölcs hallgatótól. Az
utczán vele összekerült társaságnak elbeszélte
az itteni nagy részvétlenséget a magyar hírlap¬
irodalom iránt, a mi társait, különösen Ver¬
pelétit, épen nem lepte meg.

hol az igazgató úr latere-irnoka, ki ma beteget
jelentett, foglal helyet rendesen.
Magory, miután az e szobában a várakozók¬
nak ülésül szolgáló bőrpamlagon helyet foglalt,
szilárd hangon, minden bevezetés nélkül, így
szólt a mellé egy zsellére leült igazgatóhoz:
- Én ma érkeztem, hogy e városban meg¬
telepedjem.
- Eemélem, hogy uraságod németül is jól
beszél. Ellenkező esetben kellemetlen helyzete
lenne e városban, az ide származottak és ide¬
genek kivételével, legfőkép az itteni ősi patriczius-családokból áll, kiket a magyarok már
a honfoglaláskor itt. találtak és kiknek nyelvét
ezer éven át meghagyták nekik a hódítók
utódai.
E hazafiatlan érzésű, arrogáns szavakra Ma¬
gory nemes haragra gyúlt, de mérsékelve ma¬
gát, ezeket mondta :
- Tudok tökéletesen németül; de Magyar¬
országon magyarul beszélek mindenkivel, kitől
fölteszem, hogy megérti szavamat.
— Édes uram, — válaszolt az igazgató hetykén, fölkelve helyéről. - - No, ha ily chauviniszta frázisok hangoztatására jött hozzám ura¬
ságod : akkor, bocsánat, kár volt magát ide fárasztani. Ily frázisokat mi az itteni ultra¬
magyaroktól is eleget hallhatunk.
— Nem is ezért jöttem, — szólt Magory im¬
ponáló, emeltebb hangon.
És erre elbeszélte az akasztott ember esetét,.
nem mulasztván annak nevét is megmondani.
Graupenhofer igazgató indifferens nyugalom¬
mal hallgatta az elbeszélést: mintha az egész
dolog közelebbről nem is érdekelné. De mégis
egy kicsit kiderült az arcza, midőn meghal¬
lotta, hogy életre ébresztették a szerencsétlen
Vadast. A hogy Magory elvégezte elbeszélését,
Graupenhofer, persze már kevésbé arrogáns¬
hangon, sőt egy kis nyájasságot erőltetve ma¬
gára, ezeket mondta :
- De, kérem, mit érdekel az ember, hogy
mi történt egy napidíjas hivatalszolgával, kit
kénytelen voltam elbocsátani? Az többé sem
részvétemre, sem pártfogásomra nem tarthat
igényt.
- Nem az ő visszafogadását jöttem kérni;
csak meg akartam győződni arról, hogy igaz-eVadas amaz állítása, hogy az igazgató úr csak
azért csapta el, mert nem tud németül.
Graupenhofer odavetve így szólt:
- Nem én fogadtam fel. Úgy a nyakamra
tukmálták. De hát kérem, még két helyről bo¬
csátották el hasonló okból.
- Egy németajkú magánember és egy ideden részvénytársaság tette nem esik oly súlyos
beszámítás alá . . . Tehát elismeri igazgató úr,
hogy az említett okból bocsátotta el és hozzá
még fejbe is ütötte Vadast?
- Igenis: ez okból csaptam el! — pattant
föl helyéről Graupenhofer, - - s mivel még
hozzá kihívón viselkedett, hogy megelőzzem
esetleges támadását, megütöttem sétapálczámmal, mely épen kezemben volt. Ügy van, az ok
az, hogy nem tudott németül.
Magory, leküzdve ingerültségét, mit e szavak
előidéztek benne, csak ennyit mondott, hogy
«alászolgája!» és távozott.
- Ajánlom magamat! — viszonozta Grau¬
penhofer és erőltetett udvariassággal az ajtóig
kisérte vendégét, ki már alig tudta fékezni in¬
dulatát és hogy el ne árulja magát, sietve el¬
hagyta a hivatalt.
Graupenhofer átsietett barátaihoz, kik a ket¬
tős ajtón át csak egyes hangokat hallhattak és
nem a beszéd tartalmát és így szólt, közönyt
színlelve :
Egy bolond ultra-magyar, ki itt akar
megtelepedni.
- Ördög vigye el! - - kívánta neki Mehl¬
wachtel, a gőzmalmosok fejedelme.
- Maradt volna ott, a hol volt! — mondta

Schnauzinger, a nagy bőrgyáros, a Pozsonyból
bevándorolt.
- Ugyan miért, mi okból, mily czéllal köl¬
tözködik ide ez az ultra? — törte fejét Katzen¬
dorfer dr., kinek nem volt jámbor sváb-germán
jellegű arcza, mint a két előbbinek, hanem
sakállszakállú rókafiziognomiája. Ő mindennek
az okát, okozatát kutatta.
- Egészségi szempontból városunk kitűnő
tartózkodási hely, — jegyezte meg a doktornábob Wauvertics, egy szláv jellegű, finomabb,
czivilizáltabb zsupán-alak.
- Aztán miért jött ide oly későn, mikor
már csaknem egészen üresek a hivatalok ? —
aggodalmaskodott Herr von Kiss, vaskos úripavaszt tipusz. — Csodálkozom, hogy nem tar¬
tottál valami Vadas-féle új áttentátum-kisérlettől. Nincs okunk itteni letelepedésének örven¬
deni.
A társalgás, fölösleges megemlíteni, köztük
német nyelven folyt. Graupenhoferen kívül
csak Herr von Kiss tudott, erős sváb kiejtéssel
és hangsúlyozással valamikép magyarul, mennyi
épen az ő kultur-tanácsosi nobile officiumához
szükséges. (A vagyonos Graupenhofer is.csak a
külső nagyobb tisztesség okáéit vállalta el
sine cura-hivatalát, a díszes igazgatói czímért.)
— A többit elmondom majd a konferencziásebéd alatt az «Erzherzog Heinrich Paul»-bán.
De most kezdjük meg a tanácskozást, mert
állást kell foglalnunk a chauvin főispán netaláni jogtipró, nyelvirtó törekvései ellen, vezette be Graupenhofer az értekezletet.
Mind habitüék ők, mind szakértők. Mehl¬
wachtel és Schnauzinger örök-páholytulajdono¬
sok ; a magisztrátus rusztikus főura, a lapkiadó
és a nábob doktor már eo ipso a Thespisszekerének buzgó hátramozdítói. Az albizottsági elnök a szent-virtusú úr, kiről a fáma más
titkos virtuskodásairói is suttog, az előadandó
darabok és szerződtetendő színésznők szigorú
erkölcsbirája.
Most arról van tudniillik szó, hogy a városi
törvényhatósági bizottsági közgyűlés a városi
színházat újra három esztendőre Dickschütz
Hugó Frigyes eddigi német színigazgatónak
adja bérbe az egész nyolczhavi színházi évadra.
A másik (halvaszületett) indítvány: hogy kös¬
sék meg a szerződést szeptember elsejétől deczember végéig a német színigazgatóval, január
elejétől április végéig pedig egy jóravaló ma¬
gyar színtársulattal, melynek a kormány éven¬
kénti segélyösszeg utalványozását helyezte ki¬
látásba.
. . . Graupenhofer és társai az értekezlet
utáni ebéd fölött főleg arról a rejtélyes jöve¬
vényről beszéltek, kivel csak a turbulens, aka¬
dékoskodó chauviniszta elemek fognak szapo¬
rodni. Furcsa, hogy a betolakodó parvenű ne¬
vére sem emlékszik az igazgató; vagy talán
be sem mutatkozott neki az uncivilisirt fráter?
*
Hancsóh pedig, míg Magory Graupenhofernól járt, folyton ott sétált a városház mellékutczájában az igazgató ablakai előtt; de onnan
semmi lárma vagy hevesebb szóváltás nem hal¬
latszott ki, mely intervenczióját szükségessé
tette volna.
- Hát te itt strázsáltál azóta, hogy elvál¬
tunk? — kérdezte Magory, ki Hancsóh e klaszszikus ötletére egyszerre kifújta haragját és
kedélyeskedve hozzátette. - - Hátha Verpeléti
megszöktette ezalatt feleségedet?
Hancsóh, ki mint tudjuk, ily fölösleges, os¬
toba szószaporításokra nem szokott reflektálni,
csak ezt mondta Magorynak velősen, «ad rem»:
- Menjünk utánuk ebédelni! — Aztán pedig
azt kérdezte, hogy mit végzett az igazgatónál.
- Első dolgom lesz, hogy felfüggesztem hi¬
vatalától és fegyelmi vizsgálatot indíttatok el¬
lene . . . Hancsóbné pedig ezalatt Verpelétivel
büszkén lépdelt, a főtér árnyas, virágillatos,
most csaknem egészen üres sétányán. A me¬
legtől újra kipirulva így szólt lovagi kísérő¬
jéhez :
- Üljünk le kicsit erre a padra, az akáczlombok árnyékába.
- Helyes ! Hisz oly szépen énekli a költő .
Akáczfák a kert végében
Kétszer virágozzatok !

— Várjuk meg őket; erre kell jönniök . . .
- Pour passer le temps talán rágyújthat¬
nánk, tudom, hogy nagysád czigarettázik . . .
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- Nem, nem . . .
- Egy Sheik ül Izlam szivarkára, a melyek¬
ből egy "dobozzal a minap tisztelt meg Károly
János kir. herczeg.
- Nagysád kegyes büszkeséggel le fog fumigálni; tőlem pedig fogadja a páratlan aromájú
füstöt hódoló tömjén gyanánt!
Hancsóhné intim körben néha-néha elszítt
egy czigarettát, ha netu kínálták: de most,
ellenzéki karakteréhez híven (mert ő nem fu¬
zionált, mint férje) határozott refüt adott.
Midőn Verpeléti gróf Drágffy miniszter monogrammjával ellátott elegáns szivartárczáját
elővette: egy ív teleirott finom levélpapír hul¬
lott ki zsebéből.
Hancsóhné indiszkréten után akart nyúlni, de
kissé habozott:
— Nem vagyok kíváncsi szerelmesleveleire, —
szólt a negáczió megfontolásával.
Verpeléti gyorsan fölemelte és átnyújtotta az
irást Hancsóhnénak.
- Egészen megfeledkeztem a dologról. Ké¬
rem, legyen oly kegyes, vegye át és adja alkal¬
milag Magorynak. Bátran elolvashatja akárki,
a ki még az újságban nem olvasta.
- Magoryt érdekli? Átadom, de nem olva¬
som el, •— volt az önérzetes válasz.
- Pedig előbb _ fejtette meg nagysád-azt a
problémát, hogy Éva lánya volt a kiváncsiabb.
- Tagadom. A riporterek generálisa volt az.
Mindig arról beszélt, sőt előre megmondta,
hogy mit fog Magory az igazgatónál végezni
és mi lesz eljárásának eredménye . . . Hallja
maga ügyesebb Sherlock Holmesnél, mert maga
már a tett elkövetése előtt megtud, kifürkész
mindent.
- A tények kérlelhetetlen logikája vezet en¬
gem is, — válaszolt szerényen Verpeléti.
- Maga nem Pinty úrfi, «a legpáratlanabb
gyerek», hanem a vesékbe és a jövőbe látó
augur, - - hizelgett hamis, kaczérkodó enyelgéssel Hancsóhné, ki e szavaira ellenmondást
várt.
- Asszonyom, ön apró tűszúrásaival szere¬
tetreméltón aggressziv kezd lenni. Én fölveszem
a keztyűt!
És a toll e bátor lovagjának e kedves fenye¬
getése nem volt frázis, mert egyszerre csak le¬
hajolt, fölvette és átnyújtotta a keztyűt, melyet
a még mindig szép menyecske kicsi, formás
lábaihoz ejtett. Hancsóhné nevetve átvette és
gyorsan felkelve helyéről, így kiáltott föl:
- Nini, itt jönnek, túl a' bokrokon.
Férje volt, ki együtt folytatta Magoryval út¬
ját a kis parkon át a «Helmeczy-kaszinó» ét¬
terme felé. A főispán a Verpelétivel elébe siető
Hancsóhné sürgős interpellácziójára elbeszélte,
hogy mit végzett az igazgatónál és hogy ez
mikép viselte magát vele szemben és mi lesz a
dologból. Az asszonyság kénytelen volt konsta¬
tálni, hogy ez mind megegyezik azzal, a mit ez
a mindentudó Verpeléti előre megmondott.
- íme, egy fontos kézirat, — vágott szavába
gyorsan Verpeléti. - Vegye át főispán úr,
ő nagyságától; még szüksége lehet rá, mert
mint hallottam, valaki itt arczátlan illetéktelenséggel a czikk szerzőségét magára vállalta.
Talán szükség lesz tromfra az idegen pávatol¬
las hazafi ellen.
Csakugyan a riporter-generális kezeirása, a
főszerkesztő imprimálásával és a nyomdafesték
szelíd nyomaival! — fakadt ki Magory és a
szemeit arrogáns szemérmetességgel lesütő Ver¬
peléti arczába bámult.
- Igenis, a K Magyar Vilá,g» szerkesztőségé¬
ben, saját Íróasztalomnál, hiteles szóbeli informáezió alapján írtam meg a némethunniai fő¬
ispánválságot.
«Addig éljen, míg a honnak él!»

A «Helmeczy-kör» a «Polgári kaszinó)), e vá¬
rosi nagyhatalmasság palotájával szemben, egy
szerény bérház első emeletén van. Étterme nincs,
de helyette a ház földszintjét elfoglaló vendég¬
lőben külön szoba áll a tagok rendelkezésére.
A közös étkező egy üresen álló asztalára a tár¬
saság elébe sietett pinczér azt mondta, hogy:
«Besteckt!» Verpeléti megreszkirozta a buzgó
magyar nyelvész nevére keresztelt kaszinó épü¬
letében e kijelentést, hogy: «Nix dájcs!»
A társaságot az extra-szoba küszöbén egy
magyar szavú ganiméd fokozott előzékenység¬
gel fogadta- és frakkjának repülő farkszárnyai¬
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val körülcsóválgatva, bevezette a Helmeczyek
tanyájára.
- Bocsánatot kérünk, ha a pinczér bátorí¬
tására e zárt körbe léptünk, — szólt Magory,
a szoba egyik hosszú asztalának alig harmadát
elfoglaló négytagú társasághoz.
- Kérem, csak tessék! - - mcmdta meleg
hangon a kör egyik alelnöke : dr. Orbán Endre,
középiskolai tanár. Középkorú, szép, férfias ki¬
nézésű úriember. - - Szerencsénknek tartjuk,
hogy uraságtokat nálunk üdvözölhetjük!
- Én e szép város új lakosa lettem, — foly¬
tatta Magory — és e kedves kis társaság szíves
volt ide kisérni.
A Helmeczy-kör tagjainál e kijelentés na¬
gyobb örömet keltett, mint a kipfelhauser szín¬
házi bizottságnál. A társaság tagjai kölcsönö¬
sen bemutatkoztak, szokás szerint meg nem
értették egymást és így a társaséleti rendszabá¬
lyoknak tökéletesen eleget tettek.
- Mi örülünk magunkat nagyon, - - szólt
kiskarádi Rosenmüller István, többszörös ház¬
tulajdonos és megyei nagybirtokos, ki korán
elhunyt szépséges, milliomos-partié nővére ré¬
vén, városszerte «gróf Bubnától a sógor »-nak
neveznek és' gonosz nyelvek gúnyos rágalma¬
zása szerint ilyképen is mutatkozik be és vizit¬
kártyáján is büszkén e jelző díszeleg. Huszáro¬
sán kipödrött, hosszú bajúszú magyaros arczához sehogysem illik a németből pontosan lefor¬
dított komikus magyar beszéde.
Vogelhuber Flórián, egy nagy szeszgyárnak
három kerek millió forinttal visszavonult tulaj¬
donosa, egy egészen simára borotvált arczú,
kövér testű, burnótozó kedélyes úriember.
Hancsóbné és útitársai, a Magory nagy
bosszúságára, kétnyelvű étlapokból a menü
iránt rendelkeztek, midőn Manlich Tuhutum
érkezett ide feketekávéra. Lakonikusan egy ál¬
talános «Jó napot!» kívánva, ült le a hosszú
asztal végére. Helyette a bemutatkozást Bosenmüller végezte, a vendégeknek odasúgva :
— Ez egy szerkesztő, kinek soha újsága
nincs van.
— Ismerjük látásból és híréből, — válaszolt
Hancsóhné az egész expediczió nevében.
— Beszélik a városban, — kezdte Manlich,
minden bevezetés nélkül, — hogy egy fővárosi
zsurnaliszta, az új főispán pártfogása mellett,
itt egy helyi napilapot akar megindítani. — És
aztán Verpelétihez fordulva, kit, közellátó lé¬
vén, a sörcsarnokban csak megsejtett, de itt
közelről fölismert, ezt kérdezte: — Talán eb¬
ben a dologban jár nálunk kolléga?
Kolléga!! A riporter-generális azt tartotta,
hogy a naiv arroganczia e bizalmaskodását ala¬
posan ignorálni kell.
- A kísérlet nem fog sikerülni. Nem fizet
elő a magyar! — folytatta Manlich, meg nem
várva a feleletet.
Hancsóhné, ki már a magyar földön sem
egészen ismeretlen tatármártással feltálalt aszpikos hal megszeléséhez kezdett, látva, hogy Ver¬
peléti a Manlich kartárshatnámsága fölött boszszankodik, tréfára fogta a dolgot és így szólt:
- Hát oly kétségbeesetten nézünk mi ki,
mint a kik Német-Hunniába magyar lapot jöt¬
tek indítani ?
Manlich ajkába harapott e kétes öniróniájú
és inkább talán az ő vad- bohém bolyhosságára
vonatkozó megjegyzésre. Helyette a réveteg,
álmatlan szemű nyugdíj ás-tanár Aracsi Adeodát (atyja még Araciu volt), egy román, a mi¬
nek vasry a kinek folytatása sohasem követke¬
zik, e befejezetlen mondatba sietett foglalni
előadnivalóját:
- Azt hiszem, hogy nagyságos asszonyom
nemcsak mint kedves kisérő jött, hanem . . .
- Az ünnepségekre is szerencsélteti váro¬
sunkat, - - fejezte be Orbán, ki mindig ki¬
egészítette barátjának professzori szórakozott¬
ságból beszédközben rendszeresen megakadó
szavait.
Az ebéd gyors befejeztével Lenczi, a kör pinczére azt kérdezte a nagyságos és tekintetes
uraságoktól, hogy a feketekávét ide le vagy föl
a társalgóba méltóztatnak-e parancsolni?
- Vigye csak föl, — rendelkezett Orbán. Eemélem, hogy kedves vendégeink csak meg¬
tisztelik kaszinónkat is látogatásukkal egy csésze
feketekávéra...
Vagy egy kicsiny frissítést magukhoz
venni, — egészítette ki Eosenmüller, a hölgy¬
vendégre való tekintettel.
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1. A hó által letört fák a Petőfi-téren. — 2. A Döbrentey-téri virágzó japán kert hó alatt.
•
,.
A GYORSVONAT MOZDONYA.

A TÖLTÉSBŐL LEZUHANT TEHERKOCSIK.

3. Virágzó körtefa hóval takarva Budán. — 4. Téli kép a Gellérthegy oldalán.
Balogh Rudolf fülivtelei.

A TEHERVONAT KOCSIJAI.

Az április 13-iki hóvihar pusztításai a budapesti távíró- és telefonvezetéken. - A hóvihar a fővárosban különösen a táviró és távbeszélő vonalakban tett nagy kártA leesett vizes hó hozzátapadt a vezetékhuzalokhoz és óriási súlyánál fogva a támszerkezeteket összegörbítette. A hó munkáját az időszakonkinti heves szélrohamok nagyban elősegítették. Az első képen egy 200 ágú tetőtartó van eldőlve. — A második képen egy 400 ágú kábelfelszerelési tetőtartó egész vízszintes helyzetbe
dőlt; a mellette levő 160 ágú tartó még némileg ellent tudott állni a huzalok erős húzásának, mert ennek csak két szára görbült el. A sok tetőtartó meedőlése
folytán a vezetékek elszakadtak vagy összecsapódtak; ez által körülbelül 5000 távbeszélő előfizetői állomás romlott öl. Nagy élénkség van most a na^mezö-utczai
telefon-központban, teherszállító automobilokon szállítják a szükséges építési anyagokat és a munkásokat, hogy a zavart a lehető legrövidebb időn beíül meg¬
szüntessék. Körülbelül 600 munkás dolgozik a háztetőkön. Képeink Kerny István távirda-építésvezető amatőr-fölvételei.

TÉL A TAVASZBAN.

AZ A HELY, A HOL AZ ÖSSZEÜTKÖZÉS TÖKTENT.
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AZ ÖSSZEÜTKÖZÖTT VONATOK ROMJAI.

VASÚTI MUNKÁSOK ELTAKARÍTJÁK A ROMOKAT.

AZ ÁPRILIS 6-IKI NAGY VASÚTI ÖSSZEÜTKÖZÉS A FIUMEI VONALON GENERALSZKI-SZTOL ÉS TOUNJ KÖZÖTT.
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Idegenforgalom. — Franczia vígjátékok. — Színészek

Jó néhány éve már, hogy minden tavaszs/al
erősen fellendül a sokat emlegetett budapesti
idegenforgalom. Nem a minden más, valódi
idegenforgalommal dicsekvő városokból ismert
alakok népesítik meg; ami különleges idegen¬
forgalmunk csak a színházak tájékán látszik
meg és csak egyféle emberfaj képviseli: a né¬
met színész. Sorban jönnek hol bécsi, hol
berlini színházak művészei, egy-két hétre meg¬
fészkelnek valamelyik színházban s bemutat¬
ják legújabb műsorukat. A budapesti közönség
pedig megszokta és már természetesnek találja
őket, - - a nem csökkenő invázió arra vall,
hogy a németek jó üzletet csinálnak, megéri
nekik Budapest a fáradságot.
Ez is divat, csak egy kicsit állandóbb divat,
mint más. Távol van tőlünk, hogy ezekben a
német vendégszereplésekben valami komoly
nemzeti veszedelmet lássunk, - - elvégre va¬
gyunk már annyira, hogy Budapest magyar¬
ságát ne kelljen húsz-harmincz német színielőadástól félteni. Még távolabb áll azonban
tőlünk, hogy ezektől a német vendégszerep¬
lésektől valami különös kulturális nyereséget
várjunk. Az első német vendégjátékokkor, évek¬
kel ezelőtt, még lehetett efféléről beszólni;
tiz év előtt még nem volt annyira nyilván¬
való a mai német dráma vergődő tehetetlen¬
sége, mint most, még lehetett valamit várni
tőle. Azóta azonban átláthattuk, hogy a mi
egy új drámai fejlődés előjelének látszott, alig
több merő erőlködésnél, a melynek - - Gyulai
Pál kedves mondása szerint - - több a füsti,
mint a lángi. De legalább láthattunk a szinébzektől valami újat: újszerű játékmódot, né¬
hány előttünk addig ismeretlen, érdekes sziaész-egyéniséget és tökéletesebb rendezést, a
minek tanulsága a mi színházainkra nagyon
is ráfért. S kedvező hatása a mi szinházi éle¬
tünkre leginkább csak az utóbbi tekintetben
volt; színjátszásunk színvonalának általános
emelkedésén kívül van része a németek hatá¬
sának is abban, hogy ma megértőbb, mű¬
vészibb és erősebb fegyelmű rendezésben ke¬
rülnek a darabok előadásra, mint tiz-tizenöt
év előtt. Színészeink művészetére sokkal keve¬
sebb hatással voltak a német példák; a néme¬
teknek van sok jó szinészük, de olyan igazi,
elsőrendű nagy színészüket, a ki magával
tudta volna ragadni művészeinket, nem igen
láttunk s például Dúsé egymaga nagyobb — s
hozzátehetjük - - üdvösebb hatással volt szín¬
játszásunkra, mint az összes németek.
Műsort sem Ígérnek valami nevezetesebbet,
a miénknél különbet vagy érdekesebbet a né¬
metek. Nagyszabású új német drámájuk nekik
sincs, legjobb, legmélyebb és legmagasabbra
törő iróik sorra buknak az utóbbi időben.
Legérdekesebb darabjaikat _ ők maguk is kül¬
földről hozzák a ha a saját" drámájuk virágzó
és bőven termő volna, nem fanyalodtak volna
rá a magyar szerzők darabjaira, melyeket kri¬
tikájuk a német kultur-dölyf arrogáns fölényé¬
vel fogad, de a közönségük mégis szivesebben
bevesz, mint hazai termésük nagyobb részét.
A magyarok sem jönnek örökéletű drámai érté¬
kekkel, de legalább nem unalmasok.
így hát a német vendégjárás meglehetős
közömbös lehet nekünk. Nem ártalmas, de
még kevésbbé hasznos. A kevés számú Buda¬
pesten lakó németajkúak és a sokkal nagyobb
számú budapesti sznobok mulatsága. Az utób¬
biak nagy számuknál és kirívó szereplésüknél
fogva könnyen tévedésbe ejthetik a felületesen
figyelőket, pedig élesen el kell őket választani
a tulajdonképeni publikumtól Ok a lelki füg¬
getlenséget nem ismerők, mindig valami más¬
tól, vagy valaki mástól függők, - - divat, önszuggesztió, nagyzolás és képzelt tekintélyek
előtti vak hódolás pótolja náluk a személyes,
önálló ízlés hézagait, — náluk tetszés és nem
tetszés nem belülről, a maguk szivéből jön,
hanem valami külső forrásból, - - ők a kul¬
túra holdjai, nem tudnak önmagukból fényt
produkálni, mindig valami napot kell keresniök, a melynek világosságát kölcsönkérhetik.
A tavaszi német-járás mindig egy kis szü¬
netet jelent színházainkban. Talán el is fárad¬

tak kissé a nagy és nem mindig sikeres erő¬
feszítésekben, — bizony, csak nagy jóakarattal
lehet az idei saisont szerencsésnek mondani.
A legutóbbi napokban csak a Vígszínház, mely¬
nek legkisebb szerencséje volt eddigi újdonságai¬
val, hozott újdonságokat, kettőt is rövid időköz¬
ben. Mind a kettő franczia darab: Gavault
A wmnms-a és Gai'intlt rs lícrr Tcle[on-j&
és mind a kettő a franczia komikai szellem
terméke. Olyan darabok, melyeket senkinek
eszébe sem juthat magasabb mértékkel mérni,
de azért mindenki jól mulathat rajtuk. A ko¬
moly drámában kicsit lehanyatlottak a francziák, tradicziójuk a kimerülés, a konvenczionálissá válás és az erőszakolás feltűnő
nyomait mutatja, a régi források apadóban
vannak s Mózes, a ki újakat tudna felbuzogtatni, nincs a láthatáron. A szinpad vidámsá¬
gát azonban még mindig ők értik legjobban.
Nem lehet olyan nagyon romlott gyökerű a
franczia nép, mint a hogy sokan, sötéten látók
el akarnák hitetni, mert különben hogy tudna
olyan kedvesen, ártatlanul, nagyképűség és szé¬
gyenkezés nélkül, őszintén nevetni? Az ilyen
nevetéshez jóság, lelki egyensúly, gondtalan
pillanatnak-élés kell s erre nem képes az, a ki¬
nek az erkölcsi gyökerei férgesek. A franczia víg¬
játék és bohózat még ma is friss és kedves : igény¬
telen, nagyzolás nélküli, kellemes tónusú, mindenekfelett jókedvű s akármi szabadszájú, soha¬
sem nyers és durva. A komikai tradiczió, úgy
látszik, a legmélyebbre nyúló gyökerű a franczia
szinházi tradicziók közül s aligha véletlen, hogy
az egyetlen igazi nagy komikai drámaírót, Moliéret a franczia nemzet adta a világnak. S a
franczia szinház, úgy látszik, sokkal nyilvánosabban társasági intézmény, mint más szín¬
ház, - - legalább nem röstelli ebbéli mivoltát,
mint például a német. A társaság szórakozni
akar s a szinház tőle telhetőleg teljesíti ezt
az óhajtását. S mint mulattató, a franczia
színi irodalom ma is nélkülözhetetlen min¬
denütt, a hol mulatságért mennek az embe¬
rek színházba, - - ha a francziák nem volná¬
nak, az egész világon kicsit savanykás íze
volna a szinházi előadásoknak, felettébb meg¬
ritkulna bennük az igazi kaczagás.

ség, a mely színésznél, kinek művészete mégis
csak első sorban a test művészete, - - nem
megvetendő erény.
Gombaszögi Frida az idei saison legtöbbet
és legfeltűnőbben szereplő művésznője. Csak¬
nem teljesen az ő vállán nyugodott a legvál¬
tozatosabb és legtöbb sikert aratott műsorú
szinház, a Magyar Szinház egész műsora. Ki¬
tűnő qualitású színésznő: ifjúi szépsége, meg¬
jelenésének elegancziája már maga is fél si¬
ker. Van egy pontosan alig meghatározható
tulajdonsága, melyet azonban mindenki öszlönszerűen megérez: ő alighanem a legtipikusabban budapesti színésznőnk. Megvan benne
ennek a mi városunknak a kiforratlansága és
egyenetlensége, megvan sokféle gyökerekből
eredő vegyessége, - - alig láttuk szerepét, a
mely egyenletesen lett volna kidolgozva min¬
den részletében, a melyben ne lettek volna
itt-ott elragadó erővel, biztosan kihozott han¬
gok és itt-ott apró félresikamlások. Ideges
nyugtalanság ég benne, a mely arravaló sze¬
repben kitűnően aláfesti az egész játékot, nyu¬
godtabb és öntudatosabb alakítást kivánó sze¬
repekben azonban az egész darabot kihozhatja
a tónusából. Még semmi sem kész, teljes, le¬
higgadt a művészetében, de a nem minden¬
napi művész-egyéniség mindig kitör belőle.
Vannak nagyon eredeti, egészen egyéni hangjai
s a mozgása, mimikája, ha nem mindig azt
fejezi is ki, a mit kellene, mindig valami ér¬
dekeset fejez ki. Erről a fiatal színésznőről
még sok szó lesz, minden arra vall, hogy még
nagy fejlődés előtt áll.

Act'íl Ilona, a ki csak nemrég ment át a
Nemzeti Színháztól a Magyar Színházhoz,
szintén szerzett meglepetéseket. A Tavaszi
üvneji-ben mélységet és perspektívát tudott
adni különben elég konveuczionális szerepé¬
nek. Más szerepeiben is megbizonyosodott,
hogy csak tér kell neki az érvényesülésre, a
publikum elé kell kerülnie és hamar ki fog
fejlődni. A Nemzeti Színházban erre nem volt
módja, ritkán kapott nagyobbacska szerepet,
pedig a fiatal színésznek szüksége van rá,
hogy sokat forogjon a szinpadon, mert csak
úgy kaphatja meg a szögleteket kiegyenlítő
Egyre jó a színházak néhány heti pauzája: végső simításokat, csak így találhat véglege¬
kicsit számon vehetjük színészeinket. Láttuk-e sen magára. A mit A'-zél Ilona eddig csinált,
új tehetségek kilobbanását, régebbről ismertek az, úgy hiszszük, még csak kezdet, — a foly¬
kifejlését? Vagy talán valami igazán újat is, új tatása még érdekesebb és gazdagabb lesz.
stílust, új eszközeit a szinészi kifejezésnek?
A Nemzeti Színháznak föltétlen nyeresége
Minden színházunkban egész sora van a Kürti Józsefnek átszerződése. Ebben a szí¬
kiváló művészeknek s alig van szinészi fel¬ nészben van két, manapság felette ritka tulaj¬
adat, a melyet meg ne tudnának legalább is donság : érzék a nagy stílus iránt és átváltozó
művészi színvonalon valósítani. Egyenetlen¬ képesség, a mely hozzá tud idomulni a külön¬
ségek mindig akadnak
- az egyenetlenség böző szerepekhez és a mely tulajdonképeni alapja
sajátságosán jellemzi a mai magyar kulturális minden színpadi karakter-rajzolásnak. Általában
termelés minden terét színészeink még nagy intelligencziájú színész, egyenesen ráter¬
mindig kissé nyersen kerülnek a színpadra, mett azokra a feladatokra, melyek megoldása
szinházi életünknek nincs meg az a messze¬ a Nemzeti Szinház kötelességei közé tartozik:
nyúló, nagy perspektivájú hagyománya, mint klasszikái és egyéb magasabb stílusú drámák
például akár a bécsi színészeknek is. Az egye¬ ábrázolására. A Nemzeti Színháznak régebbi
netlenségtől pedig csak az ilyen hagyomány gárdája teljes erejében van még: Márkus
tud megóvni, mely mint a levegő veszi körül Emma, Jászai Mari, Pethes, Gaál s a többiek
az embereket és fegyelmezően hat rájuk. A mi őrzik a szinház tradiczióit, de a fiatalság köhiány ebben van, azt kipótolják tehetséggel. rttl hézagok vannak. Fiatal színészekben és
Csaknem minden saison hoz valami újat, szí¬ még kikább színésznőkben hiány van s ezért
nészek dolgában, az idei pedig épen gazdag a kik megvannak, azok néha nekik nem való
volt ilyen érdekességekben.
szerepeket is kénytelenek játszani.
A legtöbb érdekességet egy igen tehetséges
A Vígszínháznak legnevezetesebb szinészi új¬
színész-házaspár hozta: Rainni Gábor és donsága: Varsányi Irén. Már jóformán kez¬
Gombaszőgi Frida. Rajnai eddig
legalább dettől fogva oszlopa a színháznak, de az utolsó
a nagy publikum előtt
kissé háttérben időben művészete valami benső átalakuláson
állott, nem igen volt jelentékenyebb szerepe ment át: eddig kissé kemény vonalai meg¬
s a kisebb szerepek, melyeket játszott, sem lágyultak, egész lénye melegebb, közvetlenebb
voltak mindig nekivalók. Az idén végre meg¬ lett s ettől új bájt kapott. Most jutott aszkapta a maga első igazi szerepét A fann-b&n. s szonyi érettségének teljességébe — egyik-másik
egyszerre ő lett a Nemzeti Szinház egyik legfőbb szerepében olyan egész, élettől meleg alakí¬
vonzó ereje. A különben jelentéktelen, kívül tást láttunk tőle, mint eddig még soha. A be¬
csillogó, belül üres angol darabnak ő szerzett széde is mintha mélyebb rezgést kapott volna.
nagy sikert, nélküle szétpattant volna, mint Most áll művészete tetőpontján. Meglepetést
a gyermekek színes léggömbje. Nem minden¬ szerzett még Tanai/ Frigyes is: két nagy sze¬
napi tulajdonságok vannak ebben a fiatal szí¬ repében született tragikomikus színésznek mu¬
nészben : sugárzó intelligenczia, fiatalság (nem¬ tatta be magát. A tragikomédia nehéz, erős
csak az évek fiatalsága, hanem a temperamen¬ átélést és benső megértést kivánó hangját
tumé is), erővel teljes buzgóság, bő forrása az ritka színész tudja olyan jól eltalálni, mint ő.
ötleteknek és csaknem korlátlan testi ügyes¬
Schöpflin Aladár.
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AZ AIVAS-BABA-I CSATA UTÁN, DRINÁPOLY MELLETT. —

ELESETT BOLGÁROK HOLTTESTEINEK ÖSSZEGYŰJTÉSE.

BOLGÁR LOVASOK AZ ELFOGLALT DRINÁPOLY ELŐTT.

DRINÁPOLY ELFOGLALÁSA UTÁN. — AVasárnapiÚjságeredeti fSlrételei.

16. SZÁM. 1913. 60. ÉVFOLYAM.

VASÁKNAPl ÜJSÁŐ.

PEPITA BÁCSI UTOLSÓ KARÁCSONYA.
ELBESZÉLÉS.

IRTA KORONGHY DÉNES.*

mi úgy éreztük, mintha Pepita bácsiról szólana,
a kopottkabátos öreg úrról, a kinek koczkás
pantalló fedte a vékony lábikráit és a ki való¬
színűleg azért volt oly igen szomorú, mert
nem volt senkije ebben a szép, meleg, kedves
életben. Pepita bácsira gondoltunk, a ki most
magányosan üldögél alacsony szobájában és
nem is várja, dehogyis várja már, hogy őhozzá
is eljöjjenek az. angyalkák. Azon a kedves ka¬
rácsonyi estén mi nagyon sajnáltuk Pepita
bácsit és megkértük az anyánkat, hogy mon¬
daná el, miért olyan szomorú Pepita bácsi.
És emlékszem, mama akkor elmondta, hogy
a bácsinak egyszer sok, igen sok pénze volt
és valahol messze élt, valami messze ország¬
ban, a hol megbecsülik a dolgos embereket
és a hol nagyobbrészt szőkék a gyerekek. És
Pepita bácsinak volt fiatal felesége és gyerekei
is voltak és Pepita bácsi boldog volt. Aztán
úgy kellett történnie, hogy Pepita bácsi ne
legyen olyan igen boldog és meghalt a fele¬
sége és nemsokára meghaltak a gyerekei is.
Akkor Pepita bácsi hosszú útra kelt, minden¬
féle fontos ügyekben ide utazott Budapestre.
És itt érte utói a legnagyobb csapás hire.
Valami jelentéktelen kis pénzecskén kívül el¬
vesztette mindenét. És Pepita bácsi akkor az¬
tán itt maradt. - - így mesélte az anyánk.
Pepita bácsi itt maradt, nem ment többet
haza, mert nem volt miért hazamennie. Pepita
bácsi ismerte az életet, és tudta, hogyha az em¬
bert egyszer eltaposta az élet, akkor szépen
félre kell állni az útjából, nem szabad ágálni,
nem szabad kiabálni, szépen félre kell állni,
mert különben még sokkalta nagyobb bajok is
történhetnek. És Pepita bácsi hónapos szobát
bérelt ki itt Budán és nem ment soha többet
vissza oda, a hol a feleségét, meg a szőke
gyermekeit eltemette, - - hónapos szobát bé¬
relt, és éldegélt abból .a kevéske pénzecskéből,
a mi még megmaradt, a minél néki sokkal
többre nem is igen volt már szüksége... És
délelőttönként sétálni járt a bástyára.
Azon a karácsonyi estén, a mikor Pepita
bácsi életét így megismertem, nagyon meg¬
fájdult a szivem és azután mindig szerettem
volna sirva fakadni, ha szegény kopott kabátú
Pepita bácsival találkoztunk.
Akkor tudtam meg, hogy bizonyosan sokat
szomorkodik magányos estéken és bizonyosan
sokszor jutnak eszébe elmúlott karácsonyok,
a mikor még nem kellett alacsony szobácskában egyedül üldögélnie.
Mondom, hogy ezek jutnak eszembe Pepita
bácsiról, ha rövid gyermekkorom, furcsa em¬
lékeit visszaidézem.
És most tessék . . . Most itt fekszik előttem
ez az ostoba ujságlap és most egy rövid, roszszul megírt híradásból megtudom, hogy Pepita
bácsiban milyen mélytüzű, romboló energiák
lakoztak.
Karácsony este volt - - olvasom az újság¬
ban - - és a halottak városában meggyújtották
a mécseseket. Karácsony este volt és a temetőbe
virágokat meg fenyőgalyakat vittek ki az em¬
berek, a kik a szeretet ünnepének szelíd estéjén
szeretettel emlékeztek sápadt halottaikra. És
karácsony estéjén egy fáradt öregember, bizo¬
nyos furcsa, idegen nevű fáradt öregember
kiment a temetőbe és foltozott kabátja alatt
kicsiny karácsonyfát ölelgetett. Karácsony es¬
téjén a sápadt öregember kiment a temetőbe és
sokáig sétált a fölvirágozott sirdombok között.
Mert minden siron mécsesek égtek és minden
sír tele volt hintve virágokkal.
Lassú sétájában elérkezett a temetőnek egy
olyan részére, a hol csupa régen meghalt em¬
berek sírjai domborultak, régen meghalt em¬
berek sírjai, a kiknek már nem voltak élő
rokonaik, s a kiknek a sírját karácsony esté¬
jén virággal senki sem díszíté. És a karácsony¬
fás öreg ember letette kicsiny fácskáját egyik
elfelejtett sírhalomra, meggyújtotta rajta a
gyertyákat és sokáig imádkozott. Az emberek
nem törődtek vele, s nem vették észre azt
* A múlt héten elhunyt fiatal iró egyik utolsó no¬
sem,
hogy csontos melléből fuldokló zokogás
vellája, melyet rövid idővel halála előtt adott át köz¬
búgott föl. Karácsony estéjén, kint a temető¬
lésre lapíinknak.

Legjobb, ha az ember már nem is olvas
Újságot. Alig mülik el esztendő, hogy valami
nagyon szomorú hirt ne olvasnék az újságban,
Valami lehangolót, megdöbbentőt, kétségbeejtőt.
Most is. Mélységesen elszomorodtam. . . Pepita
bácsi i . . Olvasták, mi történt Pepita bácsival ?
Vannak emberek, a kikről esztendők során
tökéletesen megfeledkezünk. Valamikor talán
naponta találkoztunk velük, valamikor talán
minden lépésükről tudtunk, az egész életüket
úgyszólván a szemeink előtt élték le, aztán
egyszerre eltűntek. Aztán nem hallottunk ró¬
luk többé semmit és egyszerre csak olvasunk
róluk valamit egy ujságlapon, és akkor csodál¬
kozunk és megdöbbenünk.
Régi emlékek halottsápadtan föltámadnak,
régi szavak, elfelejtett melódiák jutnak az
eszünkbe és egyszerre csak megjelenik előttünk
az elfelejtett ember.
Mit csinált azóta, szerencsés volt-e, elta¬
posta-e az élet, sohasem törődtünk azzal. Az¬
tán jön egy rövid furcsa kis hir és egyszerre
megtudunk mindent.
Ha Pepita bácsira akarok emlékezni, akkor
képzeletemben vizsza kell szállanom egészen
addig az időig4, a mikor még azt hittem, hogy
az apám a legnagyszerűbb ember a világon,
addig az időig, a mikor még nem jöttünk át
a folyón, ide ebbe a szomorú nagyvárosba,
a hol sohasem nevettem. Annak a rövid és
szép időnek az emlékét kell visszaidéznem, a
mikor még gyerek voltam.
Budán laktunk akkor, fönt a várban. Dél¬
előtt - - legalább is így emlékszem, - - min¬
dig a bástyára vitt bennünket az anyánk, a ki
meghalt, mielőtt még megláthatta volna, egyet¬
len fia vájjon révbe jutott-e ? Mondom a bástj'ára vitt bennünket az anyánk, a hol mi tavaszszal és őszszel játszani, télen pedig, a mikor
fehér kamásnit és sötétkék matrózkabátot hordtunk vasmacskás aranygombokkal, csak sétálni
szoktunk, mert hideg volt és az anyánk nem
engedte, hogy futkározván talán ki is izzad¬
junk. Rövid gyerekkoromra kell visszaemlékez¬
nem és akkor már látom is Pepita bácsit, a
csöndes, bátyadt mosolygású öreg urat, a mint
erősen zöldesbe játszó, rosszúlszabott télikabát¬
jában végigsétál a várbeli korzón. Oh meny¬
nyire érdekelt ő akkor bennünket, milyen ti¬
tokzatos volt előttünk, milyen nagy kíváncsi¬
sággal szerettünk volna róla egyet és máét
megtudni. Pepita bácsi, ez a különös öreg úr,
akkoriban jócskán túljárhatott már az ötve¬
nen. A haja egészen fehér volt. Fonnyadt arczát ránczók barázdálták Ezek a ránczok kissé
ijesztővé, kissé halottszerűvé tették arczkifejezését, de a szeme, a szomorú, fájdalmas né¬
zése elárulta, hogy nem rossz ember, csak
olyan valaki, a ki belefáradt az életbe.
Oh ti csöndes budai napok, ti szelíd, csak
nagynéha visszajáró emlékek.
Milyen jól emlékszem arra is, hogy Pepita
bácsit a nagy szomorúsága tette előttünk olyan
érdekessé. A fájdalom volt az, a mit gyerek¬
fejjel meg nem érthettünk, a szomorúság volt
az, a mivel akkor még sohasem találkoztunk.
Karácsony este történt, bizonyosan tudom.
Még nem gyújtották meg a karácsonyfát és
anyánk mesélt nekünk a kis Jézusról, a szere¬
tetről, meg a jóságról. És a szobában olyan
kellemesen megnyugtató meleg volt és mi odakuporodtunk az anyánk mellé és kértük, me¬
sélne még. És ő mesélt szomorú gyermekekről,
a kikhez1 sohasem jönnek el az angyalok, me¬
sélt azokról az emberekről, a kik fáznak, a kik
egyedül vannak, a kiknek nincsen senkijök,
csak a szivükben van valami, valami furcsa,
keserű, különös érzés, a mi végül is megöli
őket, de a mit mégis annyira szeretnek, hogy
talán nem is tudnának már megválni tőle.
Most tudom csak, hogy az anyánk akkor a
fájdalomról mesélt.
És szólott a mese, halkan és bánatosan és

ben a temetői őrök halottat találtak. Jöttek a
mentők és jött a rendőrség. A mentők azt
mondták, hogy az öreg ember öngyilkos lett.
A rendőrök azt mondták, hogy az öreg ember
Budán lakott, hogy szegény volt és hogy nem
volt ebben a városban senki rokona, senki
barátja.
Elolvasván a karácsonyfás öreg ember halál¬
hírét, ráismerek Pepita bácsira és tudom, hogy
Pepita bácsi más halottakra gondolt, a mikor
az elhagyott síron gyertyákat gyújtott.
Most, hogy meg kellett tudnom, hogy Pe¬
pita bácsi nem sétál már a várbeli korzón,
szomorú vagyok. Most úgy érzem, hogy megint
meghalt bennem valami. Miért kell, hogy
egyre kevesebben legyenek azok, a kikkel a
túlsó parton találkoztam ?

LÁZÁR.
(León Dierx.)

Hallván Jézus szavát, Lázár fölébredett ;
Sápadtan talpra állt a sötét sírverembe',
Halotti leplében kiszállott dideregve
S elhagyta, egyedül, komolyan a helyet.
Komolyan, egyedül járkált aztán bolyongva,
Keresve valakit, kit nem lel meg soha
S mindenütt útját szegek, a mint járt tétova,
Az élet terhei s a nép, e gyáva szolga.
Halotthalványságú, biis homloka alatt
Hideg, meredt szeme villámtól nem czikázott ;
Ringatva egy ismert, örök-dicső világot
Meg sem láthatta tán a földi tárgyakat.
Ment tántorgón, miként gyermek, ment szánalomra
Móltón, miként bolond. Jöttén oszolt a nép ;
ííem szóit hozzá kisem, vaksors játékakép
Ment, mintha fertőzött légkörben fuldokolna.
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EGY TÖRTÉNELMI NEVEZETESSÉGŰ vatalában. Gosztonyi István 1721-ben bekövet¬
kezett halálával megüresedvén a pozsonyi harHÁZ POZSONYBAN.
A pozsonyiak emléktáblát készülnek emelni
Kempelen Farkas, a Mária Terézia-korabeli po¬
lihisztor szülőházán, mióta hosszas kutatás
után sikerült megállapítani, melyik ősi kúriá¬
ban pillantotta meg a napvilágot az európai
hirű magyar tudós. Ez a ház a hajdani Ujutczai (Neu-gassl) - - a régi királyi kúria he¬
lyén - mindmáig fennálló épület és a régi
országház tőszomszédságában levő - - a mai
Ventur-utcza 15. szám alatti — díszes három¬
emeletes bérpalota, Kempelen Farkas szülő¬
házának érdekes története van. A régi okleve¬
lek királyi kúria néven említik, így tudjuk,
hogy a XV. század- közepén Albert herczeg
neje, majd Korvin Mátyás és neje Beatrix
királyné lakott ebben a pozsonyi királyi kúriá¬
ban. A következő század elején, a mohácsi csata¬
síkon veszett //. Lajos király özvegye, Mária
szállt meg a kastélyban. Itt zajlottak le mu¬
latságai, a csinos kertben, melynek nyoma
még ma is meglátszik.
A XVIII. század elején a régi királyi
kúriát bérházzá alakították. Ennek daczára
annyira szép és masszív épület maradt, hogy
Pozsony legkiválóbb házai közé tartozott.
Eleinte nemes Spindler Kristóf pozsonyi pol¬
gármester tulajdona volt. Itt állt a pozsonyi
királyi harminczad-hiveA&l. A vámhivatalt ak¬
koriban Gosztonyi István vezette. A vagyonos
és tekintélyes volt polgármester és neje Tillinger Krisztina Anna-Terézia nevű leányát 1715
október 1-én nőül vette Kempelen Engelbert,
a pozsonyi vámhivatal (harminczad) ellenőre.
Perillustris Dominus Engelbertus Kempelen
«S. C. R. Majestatis Fricesimae Controlor.»
költözött a pozsonyi Spindler-kuriába. A pol¬
gármesteri család nemesi czímere helyébe a
nemzetes vitézlő kempeleni Kempelen-familia,
czímere került a nemesi kúriára, ezüst pajzs
alján, aranyleveles koronából kiemelkedő zöld
lombos almafa. Kempelen 1716-ban 2000 forint
óvadékot fizetett a kincstárnak, melyet III. Ká¬
roly legfelsőbb leiratban nyugtatott.
Kempelen Engelbert éveken át szorgalmasan
teljesítette (mobile officium»-át, sőt Gosztonyi
betegeskedése alatt, méltóan helyettesíté hi¬

minczadosi-állás, arra többek között Keinpeleu
is pályázott. Kérvényében hivatkozott már hat
esztendei szolgálatára s arra a körülményre,
hogy a vámhivatal bevételeit jelentékenyen
emelte és hogy jelen állásáért 2000 forint
készpénz óvadékot fizetett. A királyi kamara
nehéz feltételt szabott a harminczados utód¬
jának. Kikötötte ugyanis, hogy Gosztonyinak
a kincstárral szemben fenmaradt 6357 forint
90 krajczár tartozásának felét azaz :>178 forint
97 krajczárt a kinevezendő utód téríti vissza,
ellenben az összeg másik fele Gosztonyi özve¬
gyének és árváinak elengedtetett. Kompi-len
mint a, pozsonyi királyi vámhivatal főnöke,
előkelő házat vezetett. Boldog házasságából
több gyermek származott. Háromfiú: András,
János és Fai-kas. A legfiatalabb testvér Farkas
(született 1715-1 január 23-ikán Pozsonyban)
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szülővárosában majd Bécsben végezte jogi
tanulmányait. Alig is végzi az egyetemet,
máris azzal bízatott meg, hogy Mária Terézia
törvénykönyvét fordítsa németre, mit is legna¬
gyobb megelégedésre elvégezvén, a magyar ud¬
vari kamarához fogalmazóvá nevezték ki.
A következő évben testvérbátyja András
mint pozsonyi kanonok és pápai protonotarius
fejezte be örökre pályafutását. János, a Ferdi¬
nánd főherczeg nevéről nevezett ezredbeli őr¬
nagy, Pétervárott az orosz császári udvarnál
nagykövetségi szolgálatot teljesített. Atyjuk
1753-ig viselte a harrnim-zadosi tisztet Pozsony¬
ban, azután közel negyven esztendei s/olgálat
után, nyugdíjba vonult. A királynőtől 5(M(
forint nyugdíjat s udvari kamarai tanácsosi
czímet nyert. Nyolcz esztendei nyugalom után
(17(11 augusztus 24-én) Kempelen Engelbert
nyolczvan éves korában halt meg.
A pozsonyi kúria örökéhe, fia Farkas lép,
kiben a családi hagyományt képező zsenialitás
is korán mutatkozott
Az előkelő és nagytudoinányú tanácsos
nagy nyereséget jelentett az udvari kamara
számára. Az idők folyamán még nagyobb
jelentőséget, sőt halhatatlan népszerűséget
szerzett az ezerkezű mester mechanikai talál¬
mányaival és nyelvtudományi működésével.
A lángelméjü polihisztort Európaszerte mint
sakkozó-, beszélő-, Írógépek és egyéb csodaszerkezetek feltalálóját, bámulattal emlegették.
Kempelen Farkas mint korának legnagyobb
mechanikus elméje, késő agg-koráig nagy hír¬
névnek és tiszteletnek örvendett. Mint a ma¬
gyar-erdélyi udvari kanczellária konziliáriusa
1804 márczius 26-án halt meg. A bécsi kapuczinusok templomában nyugosznak hamvai.
A hajdani Kempelen-féle ház a XIX. század¬
ban is nevezetes események színhelye volt.
Itt zajlottak le az 1832—36-iki országgyűlések;
ugyanebben a házban született 1832 márczius
2-án József főherczeg, a magyar honvédség
főparancsnoka, valamint 1836-ban nővére Mária
Henriette főherczegnő, a későbbi belga királyné.
Régebben - - említi dr. Ortvay Tivadar a Spindler és Kempelen, az 1830-as években
a Teschenberg-családé, 1847 óta a Wittmanncsalád tulajdonába ment át.
Heltai H. István.

Nem értve már sehogy a földi rút zsivajt,
Ki nem beszélhető álmában elmerülve,
Míg a szörnyű titok megrettegtetve üldte,
Csak jött-ment untalan s ajkán a szó kihalt.
Miként a lázgyötört, megborzongott gyakorta
S kezét kitárta, mint ki vallomásra vágy,
De a végítélet nem ismert szózatát
Egy láthatatlan ujj bilincsbe verte nyomba'..
Komolyan lépdegélt e férfiú s maga;
Félt tőle ifjú és öreg Bethániában
S a hol csak megjelent kóbor sírárnyra váltán,
Átjárt minden szivet a rémület fagj^a.
Ki mérhetné meg, ah, terhét e gyötrelemnek ?
Te, sírból egymagád e föld színére tért,
Ki át a városon vonszoltad élve még
Testedhez simuló fehér halotti lepled !
Halvány feltámadott, férgektől ostromolt!
Az élet gondjait föl nem vehetted újra;
Hisz megdöbbent lelked már mindazt megtanulta,
Mi a világ előtt tilos, titkos dolog.
Prédáját a halál alig, hogy visszaadta,
Homályba süllyedtél, rejtelmes rémalak ;
Egykedvűn törted át a nyüzsgő néphadat,
Örömét, bánatát szivedtől megtagadva.
Másodszor élve, most némán, érzéktelen',
Emléked nyomtalan' hagyád az emberekre.
A lenyügző erő kétszer azért tepert le,
Hogy a kéklő azúr ismét tiéd legyen ?
Mikor a tágas űrt betöltik már az árnyak
S az ég aranyra gyúl, hányszor nem láttak ott.
A mint az Úr felé kitártad két karod,
Nevét kiáltva egy késett perez angyalának.
Hányszor nem láttak ott, hol a holtak hóna.
Komolyan, egyedül a pázsiton bolyongva,
Irigykedőn rájuk, kik szikla-vánkosukra
Azért dőltek le, hogy ne hagyják el soha.
Franeziából: Szabados Ede
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A PERUGIÁBAN FELFEDEZETT RAFAEL-FALFESTMÉNY EGYES ALAKJAI. — A FESTMÉNY SZERZŐSÉGÉT EDDIG PERUGINÓNAK TULAJDONÍTOTTÁK.

A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM.
Franczia regény.

(Folytatás.)

- Szeresse is, Winnie, lehet, hogy gyöngéd
férj válik belőle.
- Oh, bizonyára. Ne ütődjék meg Nane
azon, a mit most mondok, nem vette-e észre,
mily édesen tud kezet csókolni. Mily finom,
puha selymes a bajusza? Mért fordítja el fejét?
Illetlenséget beszélek?
- Dehogy, szegény kis angyalom, menjen
hozzá, ha szereti. Szeretni a legnagyobb bol¬
dogság, szerettetni már nem dobogtatja anynyira a szivünket, mert a saját vágyunk job¬
ban mozgásba hozza lelkünket, mint a mások
kívánsága.
Beléptünk a haliba, hol a fiatalság nagyban
törte fejét, mert az éjféli misére kart akartak
szervezni és kértek, hogy a magán szólamot
én énekeljem. Kereken megtagadtam, mert nem
akarom többé hangom «hullámaival» Closeburnt izgatni.
A nap ezerféle elfoglaltságom közt gyorsan
múlt. Nyolczkor fürgén lesiettem a lépcsőn a
dinnerhez, szememet keztyűm egy engedetlenkcdő gombjára szegeztem, midőn feltekintve
lord Stanleyt látom két lépésre magam előtt.
. Meglepetésemet örömömben nem tudtam vissza¬
fojtani.
- Hát megjött?
— Nem gondolta, hogy mindent el fogok
követni, hogy ezt az ünnepet családi körben
tölthessem ?
— De azt irta . . .
- Csak nem akartam hitegetni Winifredet.
Jó napot, de Nérans kisasszony, tudja-e, hogy
még kezet sem fogtunk?
Elnevettük magunkat és helyrehoztuk a mu¬
lasztást. Lementünk a szalonba. Véletlenségből
ő ült mellettem az asztalnál, hol úgy beszél¬
gettünk, mint a hazaérkezett iskolás gyermekek.
Társaságában nyugodtnak éreztem magamat.
Tisztessége, becsületessége elűzi aggodalmamat,
melyet Closeburn jelenléte okoz. Az egyik lel¬
kemnek békéje, a másik háborúja. Az estély
nagyszerűen sikerült. A gyermekeknek öröme,
kik a száz és száz gyertyától csillogó, arany és
ezüst-fonállal diszített, ajándékokkal teleagga¬
tott fa körül ujjongtak, mindenkit jó kedvre
hangolt. Tündérmeseszerű volt a szép és vidám
fiatalság tolongása a fa körül. Closeburn és
t estvérei pompásan festettek nemzeti viseletük¬

ben. Az éjféli mise után souper fejezte be a jól
sikerült napot.
Deczember 25.
Ma reggel csicsergő kis hangok hallatszottak
szalonom ajtaja előtt, aztán kopp, kopp, skatu¬
lyák koppanása, gyermekczipőcskék topogása.
— Szabad!
— Jó reggelt miss Nane, nézze csak, a francziaországi Jézuska mily szép vasutat tett czipőmbe, Florrie kis papucsába pedig mily nagy
babát. Igazán nagy, hallja, hogy zörög ! Zurrú !
zurrú!
Dick ugrándozik, nevet, ránczigálja Florriet,
átlépi vonatját és oly zajt csap, hogy Winifred
és lord Stanley észrevétlenül lépnek be.
- Jól van, jól, kicsikéim, megköszönték-e
legalább miss Nanenak.
- Mit?
— De . . .
- Oh Eddie, mindent elront! — kiált fel
Winifred - - hallgassatok meg drágaságaim.
A francziaországi Jézuska nem jött volna el,
ha miss Nane meg nem írja neki, ezért meg
kell csókolni Christianet és megköszönni a
levelet, aztán odaadni neki azt, a mit az angol
Jézuska az én czipőmbe tett, de az ő számára.
— De Winifred néni, miért a maga czipőjóbe
tette, ha a fekete tündérnek szánta?
— Olyan sötét volt az éjszaka, hogy elvé¬
tette a szobaajtót, fiam — szólt nevetve Eddie
bácsi.
- Hát fogja fekete tündér és örüljön neki,
mint mi a miénknek.
Kinyitom a kis dobozt, széles aranygyűrű
van benne, melyet két sor halványkék zománcz
nefelejts koszorú övez. Igazi angol izlés. Fel¬
húzom, illik ujjarára. Tovább forgatom vizsgálgatva és belsejében ezt olvasom bekvésve:
Forget me nőt*
A mint felpillantok erről a megható és jel¬
képes kis borzalomról, Winnie és bátyja kérdő
tekintetével találkozom. Mindketten oly boldo¬
gan mosolyognak, hogy örökre belefoglalták e
gyűrűbe derék szivük kívánságát, hogy meghatottan mondom e naiv gyengédségre:
— Nem, nem drága Winniém, sohasem fogom
feledni.
- És őt sem ?
- Milyen gyermek!
- Dehogy vagyok az! Ő csináltatta ezt a
gyűrűt és ő eszelte ki, hogy a koszorú kettős
* Ne felejtsen el.

legyen, így neki is része van az el nem felej¬
tésben ugy-e? Mit szól hozzá?
- Jól van, önt sem felejteni el, lord Stanley !
Nevetve nyújtom kezemet, ő pedig tisztelettel¬
jesen megcsókolja.
Együtt maradtunk és ebéd idejéig mind hár¬
man a gyermekekkel játszottunk.
Deczember 27.
Lord Stanley tegnap elutazott. Noha fagyott,
oly szépen sütött a nap, hogy Winniének kedve
támadt bátyját egy darabra gyalog elkísérni.
A gyermekekkel és Mayvel én is csatlakoztam
hozzájuk.
Víg séta volt, kikerültük a nagy fasorokat,
nehogy másokkal találkozzunk és az erdei ös¬
vényeken tartottunk lord Stanley kocsija felé,
mely majd a vasúthoz hajtat. A kocsisnak
meghagyta, hogy a helységbe vivő utón a park
legvégén várakozzék. Egy óra időnk volt. A me¬
netet Flo nyitotta meg, kit kis kocsijában May
tolt maga előtt. Dicket kezénél fogva én és bácsikája vezettük, vagy vonszolni kellett kissé,
vagy ő vonszolt minket, ha kedve szottyant
neki szaladni. Elkerüljük a tavakat, melyeken
az egész környék fiatalsága találkozott korcso¬
lyázni. Messziről odalátunk a fák közül, hogy
a korcsolyázó urak és a fiatal ladyk pompás
toilettjeikben mily ügyeskedéseket visznek vég¬
hez. A szánkók tovasiklanak a jégen és azok
orrát, a kik tolják, szélczibálta illatos szőke
hajfürtök csiklandozzák. Festői látvány volt e
kép, melyet vidámmá tettek a hideg téli nap
csillogó sugarai.
Lord Stanley keveset beszélt, szivarozott.
Mégis, helylyel-közzel ejtett • egy-két nyájas
szót nővéréhez.
- Nagyon örültem, hogy karácsonykor lát¬
hattuk egymást, Winnie.
- Én is Eddie.
- Talán nemsokára ismét kiszökhet em.
- Mentül hamarabb. Tavaly oly soká nem
jött azután. Egészen elszomorodtam.
Csend, de nem nyugtalanító, hanem olyan,
a melyben az útitársak megérzik egymás érzel¬
meinek közösségét. Winnie néha-néha meg¬
előz, ha valami pirosló haraszt elcsábítja. Ilyen
rövid magunkra maradás alatt kérdi lord
Stanley :
- Korcsolyázik?
- Valamikor korcsolyáztam. De már hat éve
nem léptem jégpályára. Csak mióta szüleinél
vagyok, kezdtem újra valamelyes előkelő és
sportoló életet.
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- És szereti is?
- Szeretem. Még alárendeltségemben is tu¬
dok örülni a nagy fényűzés csillogásának. A
gazdagság nagy szerencse. Nem önmagáért, ha¬
nem, mert nemcsak lelkünket, de szivünket is
gyönyörködteti. Nem hiszi-e, hogy a nőt sokkal
csinosabbá teszi a finom öltözet ? Milyen bájos
ez a Winnie sötétzöld bársony ruhájában csincsilla prémjében. Közte és öltözete közt teljes
az összhang, mely még ennivalóbbá teszi. Ha¬
sonlítsa csak össze, hogy ehhez képest, mily
nyomorúságos az én gyapjuruhám és köpönye¬
gem, és ekkor meg fogja érteni, hogy mit akar¬
tam mondani.
- Bizony, nem értem, hogy mire czéloz.
Nekem így is szép, a hogy van és meg vagyok
győződve, hogy ez nemcsak az én nézetem. A
luxus érzékiségének semmi köze nincsen a sziv
örömeihez, a viselkedés előkelősége nem felté¬
tele az érzelmek nemességének. Hát nem menne
íérjhez szegény emberhez ?
— Ha szereínők egymást, hozzá mennék.
."Ne higyje, hogy megvásárolható vagyok ! Csakihogy a vagyonosság lehetővé teszi olyan szelllemi örömök megszerzését, melyekre nagyon
isóvárgok. Mily boldog vagyok, hogy ittlétem
óta könyveket is vehetek. Mégis van annyi
eszem belátni, hogy a sziv örömei előbbrevalóak
az észénél, melyeket pénzzel szerzünk meg. Ha
nagynéha álmodozom, nem gazdagságról álmo¬
dom, hanem arról, hogy valaha szeretetben
lesz részem. Viszont pedig, mert magam is
szegény vagyok, ugyan ki szeretne annyira beJóm, hogy feleségül vegyen?
—• Nem is kell keresnie és . . .
Hogyan nézett rám, míg ezt mondta! De
Winnie visszatért közénk és félbeszakította
bátyját és fiatalos örömmel mutogatta nekünk
gallyakból kötött művészi csokrát.
Sétánk minden további inczidens nélkül foly¬
tatódott, volna, ha Dick. a ki elfáradt, beleült
volna Florrie kocsijába. Ellökte magától lord
Stanley kezét és belém csimpaszkodott, hogy
vigyem. Karomra ültettem, de az erdő ritkuló
•végén, hol a kocsi várakozott, lord Stanley
zsörtölődni kezdett.
- Nevetséges ennyire kényeztetni Richár¬
dot, de Nérans kisasszony. Nehéz gyerek, ki
fog merülni a czipejésbe. Már eddig is bele¬
sápadt és ugyan kívülem ki lesz hálás érte ?
- Azt hiszi, hogy azért teszem, mert hálára
számítok? Szegény kicsike úgy látszik beteg is
Jussé!
- De nem engedem meg, érti, nem enged¬

hetem, hogy visszafelé is vigye a gyereket. . könyvét helyezte, a harmadikra lovát, a negye¬
Fiacskám, legyen esze, csak nem akarja, hogy dik pedig ajtónak szolgált. A székek közt maradt
a fekete tündér belebetegedjék? Üljön bele szűk kis helyen ő maga trónolt, mint királya
Floval szemben a kocsiba, török egy ustort, e rögtönzött palota kezdetleges birodalmának.
Míg Marinémnek írok, hallom, hogy mint vezeti
hogy kocsist játszhassunk, jó ?
- Dick beteg, nem lesz kocsis, miss Nane vonatját, mely az egyik székre helyezve, vesze¬
delmesen az örvénynek, azaz a padlónak tart.
az övé és nem Eddi bácsié . . .
Nekivörösödve és sejtve a balesetet Richárd,
- Jól van jól, kicsikém, odaadom szivesen
miss Nanét, csak engedje magát a kocsiba ül¬ tőlem kér segítséget.
tetni. Látja mily jó lenne, innét is láthatja őt
- Miss Nane, mit tegyek, hogy vonatom le
az egész utón; Isten velük kicsikéim.
ne zuhanjon?
Figyelmesen nézi, hogy mint segítek a bajon
Homlokon csókolta Florriet és megfogva
kezemet ajkához vonta és lágyan megcsókolta. és midőn helyreállítom az egyensúlyt, tapsolni
Hogy lehetséges, hogy ellenkezés nélkül tű¬ kezd kis kezeivel.
röm ezt és hogy nem esem zavarba?
- Köszönöm miss Nane! most pedig adjon
valamit, a mivel elzárhatnám az ajtót.
Deczcmber 28,
Egy kendőt adok kezébe, melyet bámulatos
Dick sápadt volt és gyengélkedett, úgy hogy francziasággal köszön meg.
nem akart Floval sétálni menni. Nagy örö¬
Nagyszerű szavakat tud kieszelni. Tegnap¬
mömre szobámba hozták. Gyengéd ölelkezés előtt pedig, midőn francziául olvasott velem,
után játszani kezdtünk.
abbahagyta és így szólt: «Dicknek ez nehe¬
Négy székből házat épített magának, az zére esik, kicsiny a szája, hogy két nyelven is
egyikre bábukat ültetett a másikra ábéczés beszéljen!»
Deczember 29.
Ma éjszaka két óratájt kopogtatás hallatszott
ajtómon és May hangja hallatszott, a mint
halkan hívogatott engem.
- Mindjárt beeresztem. Mi baj ?
— Nérans kisasszony, Geoffrey asszony küld,
mert lord Barkley nagyon beteg, félrebeszél és
önt hívogatja.
Felébresztették Guildford marquiset?
- Geoffrey asszony önt akarja előbb be¬
várni, mert fél, hogy oknélkül zavarná meg a
gyermek anyját.
Magamra kapkodtam ruhámat és a gyermek¬
szobába sietek. Midőn belépek Geoffrey aszszonyt küzdeni látom Dickkel, a ki takaróját
lerugdalja, mert kicsi teste lázban ég.
— Nane, Nane, kergesse el, űzze el a fiúkat,
kik fejemet czibálják, oh jaj de fáj, hol van az
én fekete tündérem, akarom . . .
Érthetetlen szavak vergődnek ajkán.
Beszélek hozzá, nem hallja, nem érti. Bele¬
csavarom egy takaróba, karomra veszem és
dajkálgatom átölelve forró láztól vörös fejecs¬
kéjét. Kissé megnyugszik és lélekzethez j u t
Megpróbálom visszafektetni ágyába, de abban
a pillanatban, midőn kihúzom teste alól karo¬
mat, oly fájdalmasan kezd nyögni, hogy újra
felveszem. Fel-le járva a szobában halkan meg¬
kérdem Geoffrey asszonyt:
- Mikor kezdődött a betegség?
PIFFL, ÚJ BÉCSI HERCZEG-ÉRSEK.
- F.gy órája lehet. Először is felébresztett

1G. SZÁM. 1 9 1 3 . 6 0 . ÉVFOLYAM.
16. SZÁM. 1913. 60.
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és így szólt: Jaj de fáj - - és a vese tájékára
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
mutatott. Feje forró volt és ön után kíván¬
A magyar irodalom története 1900-ig. Csak
kozott. Erre aztán elhivattam önt, hogy láttára
számunkban ismertettük Pintér Jenő
lecsillapodjék. Bocsásson meg, de úgy szeretem legutóbbi
nagy kétkötetes magyar irodalomtörténeti munká¬
kis lordomat, hogy fejemet vesztem, ha csak ját s most, egyidejűleg egy másik, a magyar iro¬
kissé is szenvedni látom.
dalom egész történetét összefoglaló könyv került
— Okosan tette, hogy hivatott. Látja, hogy a könyvpiaczra. Némi optimizmussal fellendült és
kissé nyugodtabb lett a drága kicsike. Fűtse- virágzó irodalomtörténeti tudományos életre le¬
nek be, mert fázom és félek, hogy ő megfázik. hetne ebből következtetni, persze ha nem ismer- Isten óvjon meg minket valami komoly nők a kelleténél jobban ennek a sokat művelt és
betegségtől. Milyen különös kis gyerek, milyen nemzeti fontosságú tudományágnak mai szinvona¬
jószivű. Isten oltalmazza meg számunkra, so¬ lat, a mely bizony nem egy nagy hézagot mutat¬
hat fel. Az új irodalomtörténeti kézikönyv mint
pánkodott az öreg dajka.
az Athenaeum kiadásában megjelenő »Műveltség
Elfáradva a járkálásban a kandalló mellé egy Könyvtáráénak egyik kötete jelent meg s Ferenczi
alacsony székre ültem. Az éjjeli mécs és a Zoltán szerkesztette, egyes fejezeteit pedig többen
kandalló tüze tétova fényt vetnek a szobára. irták. A bevezető fejezet, a magyar nyelv eredeté¬
A. fiacska teste száraz, forró tűzben ég, melyet ről és történetéről, Simányi Zsigmond munkája,
takaróján át is megérzek. May aludni tért nagyon világosan, a mai tudomány álláspontján
Florrie szobájába. Geoffrey asszony szemközt tárgyalja a kérdést s elmond róla mindent, a mi
ülve karosszékében el-elbóbiskol, feje behanyat- a művelt ember tájékoztatására szükséges. A to¬
fejezetek közül hármat, a középkort, a XVILT.
lik, mire fel-felriad. Fát vet a tűzre és meg¬ vábbi
század irodalmát és a megújhodásnak Bessenyei¬
nézi a gyermeket. Két izben is félrebeszélt még vel kezdődő és Kazinczy körül csoportosuló kor
a kicsike, teste folyton borzongott és nem irodalmát Pintér Jenő irta s ő dolgozta ki az
akarta, hogy kitegyem karomból. Deliriumában 1664—1711-ig terjedő részt is. Ezek a fejeze¬
halkan, beczózgetve beszéltem hozzá és ajka¬ tek a szerző nagy irodalomtörténeti munkájának
mat forró homlokára nyomtam, a mi mintha alapján, a tudományos és irodalmi anyag teljes
delejezés lett Tolna, úgy megnyugtatta. Mily ismeretével vannak megírva s igen jól használ¬
hosszúra nyúlt ez az éjszaka! Öt órakor Dick ható tájékoztatói a szélesebb körű olvasóközönség¬
hányni kezdett és nagyon szenvedett. Geoffrey nek. A reformáczió és az ellenreformáczió korát
asszonyt elküldtem ekkor a marquiseért és lord Kardos Albert dolgozta fel, az ő munkáján is
megismerszik a jól informált, a tudományos ku¬
Guildfordért is.
tatásban jártas iró, a ki szakszerű, módszeres ku¬
(Folytatása következik.)

tatásokban foglalkozott épen az illető korszakok

irodalmával. A tizenkilenczedik század irodalmá¬
nak a kiegyezésig terjedő részét Endrödi Sán¬
dorra bízta a szerkesztőség; ez már más módszer¬
rel van kidolgozva, szintén kellő informáltsággal
ugyan, de a szépiró könnyedebb, lelkes és szinességre törekvő hangján. A kiegyezés utáni irodalom,
egész 1900-ig Ferenczi Zoltán műve. Ezért a rész¬
ért az egész munkát kelleténél is jobban megté¬
pázták a lapok s mindenesetre szó fór hozzá, nem
annyira abból a szempontból, a melyből támadták,
hanem a módszere miatt. Ügy a hogy van, nem
ad még csak megközelítőleg sem képet irodalmunk
újkorának mozgalmairól, törekvéseiről és értékei¬
ről. Alig egyéb, mint egy sereg névnek és tömér¬
dek könyvczímnek felsorolása, olyan megjegyzések
kíséretében, a melyek már kénytelen rövidségük¬
nél fogva sem jellemzők nem lehetnek, sem képet
nem adnak az egyes Írókról, sőt legtöbb esetben
magának az összefoglalás szerzőjének az állás¬
pontját sem világítják meg kellően. Az ilyen tár¬
gyalás magával hozza, hogy sor szerint kell ki¬
mérni az egyes írókról való mondanivalókat, leg¬
alább a külső arányosság megóvása kedvéért. Azt
hiszszük, az ilyen, tudományos tárgyalásra még
nem egészen érett, részben a jelenhez tartozó ko¬
rok irodalmának tárgyalására csak egy czélra ve¬
zető mód van : a néhány magasabb szempontból
való essayszerű összefoglalás, nem annyira az
egyes írók tárgyalása, mint inkább az irodalmi
törekvéseké és eredményeiké, kapcsolatban az il¬
lető kor egész szellemi és társadalmi életével. Ez
persze nem könnyű feladat, de ez az egyedüli
eredményes megoldás, különösen olyan munkában,
mint ez a könyv, így a hogy a munka tárgyalja
a mai és tegnapi irodalmat, természeténél fogva
kihívja az ellenmondást, elkerülhetetlen arányta-

lanságaival, az ítéletek mögött szükséges perspek¬
tíva hiányával, lexikon-szerű felsorolásával. Boppant nagy szükségünk volna a kiegyezés utáni
magyar irodalom színvonalon álló összefoglalá¬
sára, — de ez a könyv épen azt nem adja, a
mire szükségünk volna.
A magyar nő jogai. Máday Andor könyve n
legtöbb figyelemre méltó és legokosabb magyar
feminista munkák egyike, a melyet érdemes és
érdekes annak is elolvasni, a ki ellenfele a femi¬
nizmusnak. Nem általános frázisok, hangzatos
szólamok ismételgetése, mint a legtöbb magyar
feminista irat, hanem konkrét tudományos alapot
jgyekszik vetni az egész feminista mozgalomnak.
A mngyar nő jogi helyzetét vizsgálja: kiindul az
Ősmugyarok valószinű állásából a nőkkel szemben,
azután sorra tárgyalja a magyar nő jogi helyzetét
a személyjog, házasságjog, házassági vagyonjog,
az örök jog szempontjából, szól a magyar király¬
nék jogi helyzetéről, a magyar nők politikai jogai¬
ról. Megállapítja, hogy a régi magyar jogban a
nőnek bizonyos tekintetben kedvezőbb volt a hely¬
zete, mint akarmely más nemzet jogában, figyelmez¬
tet arra, hogy a nőknek a rendi alkotmány szerint
volt a vármegyékben bizonyos korlátozott szavazati
joguk (t. i. az özvegyek szavazhattak), fejtegeti a
magyar nőmozgalom történetét kezdetétől, a XVIII.
század végének első halk felszólalásaitól kezdve
egész máig. Fejtegetéseinek az az alapgondolata,
hogy a feminizmus a nők osztályharcza, mely a
férfiak osztályuralma ellen irányul. Azokat az in¬
tézményeket, melyek a nő helyzetét korlátozták
és ma is korlátozzák, azokat a nézeteket, melyek
o
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lelkesen pártjára áll a nők törekvéseinek. Nagyon
kedvezően hangolja az olvasót a könyv iránt nyugodt. tárgyilagos és tárgyszerű hangja, a mely
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frázisokkal akarja
túlkiabálni
ményt, hanem egyszerűen, de meggyőződéssel ál-

lítja elő a mnga meggyőződéseit és tudományos
indokolást keres nekik.
A «Jó Pajtás», Sebük Zsigmond és Benedek
Elek képes gyermeklapja legújabb, április 20-iki
számába Lörinczy György. Kndriidi Béla és Ucncdek bácsi irtak verset, Cxnjlhay Ferenczné és
Mánk* Kornélia mesét, Sebők Zsigmond folytatja
A milliomos fin czímű pompás regényét, Ki'inényfly
Jenő szép képet rajzolt, egy czikk a diákkatonák¬
ról szól, Zsiga bácsi kedves mókát mond el. lit'iko*i Viktor folytatja regényét. A kis diákok leL-i'lci rovat, a A-/* krónika újdonságai, a rejtvények,
szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag
tartalmát. A *Jó Pajtás*-t a Franklin-Társulat adja
ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér,
félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám
ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a
kiadóhivatal. (IV. kér. Egyetem-utcza 4.)
Új könyvek.
A magyar irodalom törlénele, l!lCX)-ig. Ferenczy
Zoltán szerkesztése mellett irták Simányi Zsig¬
mond, Pintér Jenő; Kardo* Albert, Endrödi Sán¬
dor és Ferenczi Zoltán. 2!I8 szövogképpel, négy
színes és 54 fekete műmelléklettel. Budapest,
Athenaeum,
A mngyar tiő jogai a iiiidllian és jelenben.
Irta Máday Andor. Budapest, Athenaeum; ára
3 korona.

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban: Gombosfalvi
GOMBOS ALAJOS földbirtokos, Sárosmegye törvény¬

hatósági bizottságának tagja stb., 88 éves korában
Eperjesen. - - LENZ JÁNOS a Ferencz József-rend

lovagja, 70 éves korában. - - Szilágyszegi és siteri
.DIENES LAJOS, Biharmegye törvényhatósági bizott¬

ságának tagja, 48-as honvéd, a berettyóújfalusi sza¬
badelvű-pártnak évtizedekig volt elnöke, földbirto¬
kos, Berettyószentmártonban, Sí éves korában. —
Felsőeőri HEGEDŰS LAJOS, 80 éves korában Kassán. —
Koronghi LIPPICH DÉSES író, 24 éves korában Buda¬
pesten. - - REEENYE JÓSZEF nyűg. magyar királyi
törzsállatorvos, a koronás aranyérdemkereszt tu¬
lajdonosa, G4 éves korában. - - HUDÁK ANDOR, ki¬

rályi törvényszéki biró, 61 éves korában Miskolczon. - - HÜNYADY KÁLMÁN székesfővárosi közélel¬

mezési főfelügyelő, 45 éves korában. — Dezseri
BIELEK ZOLTÁN gyógyszerész, Bánlakon. — BALOGH

GIDLA, a Magyar Takarókpénztárak Középponti Jel¬
zálogbankjának tisztviselője, 39 éves korában Buda¬
pesten.

WILCSEK JÁNOS megyei járásorvos, 3(i

éves korában Perecsenyen. — HALLÓSY DÉNES, nyolcz
éves korában Csávolyon. — Alsómattyasovi MATTYAsovezKi MÓRICZ magyar királyi törvényszéki telek¬
könyvvezető, 63 éves korában.
Popovics V. István országgyűlési képviselőnek, a
budapesti Tökölyanum igazgatójának feli-séfft*, 4(1
évi házasság után Budapesten. - - Özv. DIÓSY JÁNOSNÉ, szül Eizelt Francziska, 86 éves korában. —
Özv. LAEHNE ANTALNÉ, szül. Wallon Mária, 81 éves
korában Szatmáron. — MARKÓ MIKLÓSNÉ, szül. Ha-

nel Elvira, 37 éves korában Budapesten. Az el¬
hunytban Markó Miklós hirlapirótársunk. lapunk¬
nak is munkatársa, nejét gyászolja. •— Darufalvi
KREHFYAY EDBNÉ, szül. Tergenyei Muzsik Magdolna.
49 éves korában Arvaváralján. — Idősebb HAMRÁK
FEBENCZNÉ, szül. Cservenka Mária, 80 éves korá¬

l

ban Zemplén-Bolyon. — Özv. báti BÁJ-HY SÁNDORNÉ,
EGY LAP A DEÁK-PÁRTI KÖR MOST FELFEDEZETT VENDÉGKÖNYVÉBŐL.
EGY HOLLANDI KERÉKPÁBOS ÚJ HADI TALÁLMÁNYA : MOTOROS KERÉKPÁRRA ILLESZTETT MITRAILLEUSE.

Szoboszlay Borbála, 70 éves korában Felsőbányán.—
Özv. MUSKÓ SÁNDORNÉ, szül. Lászlósy Vilma, 61 éves

lő.
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korában Szegeden. — Özv. KRUPECZ EDÉNÉ, szül.

Dobrovits Henrietta, 69 éves korában Modoron. —
VAY SAROLTA grófnő, néhai József királyi herczeg

főudvarmesterének, Vay András gróf ezredesnek
özvegye, 76 éves korában Baden-Badenben.
Várdotfalvi PETBESS GYUIÁNÉ, 27 éves korában
Csikvárdotfalván. — Darufalvi KKEHNYAT EDÉNÉ,

szül. tergenyei Muzsik Magdolna, 49 éves korá¬
ban Teschenben.

EGYVELEG.
* A havasok levegője a legtisztább. A svájczi
glecserek némelyikén egy liter levegő alig tartal¬
maz 2—3 baktériumot, a melyekből egyébként igen
kevés ártalmas az egészségre.
* A Nap és az emberi haj. Hogyan kerül össze
ez a kettő ? Úgy, hogy ha a Földet és a Napot
egymás végébe tett emberi hajszálak kötnék össze,
nem kevesebb, mint öt millió kilogramm haj volna
szükséges, mintán egy kilogramm haj harmincz
kilométer hosszú.
A Triesti Általános Biztosító Társulat
(Assicurazioni Generáli). Márczius hó áö án a társaság
81-ik rendes közgyűlése tartatott meg. Besso Marco
elnök jelenti, hogy társaság vezérigazgatója terralbai
Richetti Ödön súlyos egészségi tekintetekből és hatá¬
rozott orvosi rendeletre állásáról, melyet az intézet
javára nagy szeretettel és felette fényes sikerekkel
töltött be, lemondott. Az igazgatóság és igazgatótanács,
bár nagy sajnálattal, kénytelen volt az érdemdús
vezérigazgatónak lemondását a jelzett körülmények¬
kel igazolt visszavonhatatlan elhatározásánál fogva
tudomásul venni. De azon kívánságoktól vezéreltetve,
hogy Richetti úr értékes közreműködése és gazdag
tapasztalatai a társaságnak továbbra is megtartassa¬
nak, az igazgatóság és igazgató-tanács indítványozza
Richetti úrnak, az igazgatóság tagjává való megvá¬
lasztását. A közgyűlés Kichetti úr lemondását a tár¬
saság körül szerzett hervadhatatlan érdemeinek hálás
elismerése és mély köszönete kifejezése mellett tudo¬
másai vette és őt közfelkiáltással az igazgatóságba
beválasztotta. A közgyűlés elé terjesztett 1912. évi
mérlegek előttünk fekvő jelentéséből látjuk, hogy az
1912. deczember 31-én érvényben volt életbiztosítási
tőkeösszegek 1,267.209,909 korona és 28 fillért tettek
ki és az év folyamán bevett dijak 55.525,302 korona
és 20 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály díjtar¬
taléka 23.703,976 korona 65 fillérrel 375.547,6=>6 korona
67 fillérre emelkedett. Az életbiztositottak osztalék¬
alapja 7.141,183 korona 12 fillért tesz ki. A tüzbiztositási ágban, beleértve a tükörüveg biztosítást, a díj¬
bevétel 18,926.541,14H korona biztosítási összeg után
3'2.462,89i korona 58 fillér volt, miből 11.326,0^3 kor.

mentesen

Selymet házhoz!

Kérjen mintákat tavaszi és nyári ujdcmságínkbó.
ruhákra és blúzokra: Voile, Foulard, Messaline,
Crepe de Chine, Eolienne, Mousseline 120 cm
izéiéi méterenkén K 1.20-tól méterenkin t.,
fekete, fehér, egyszínű éi mintázott, vala¬
mint Hímzett blúzok és uhák batiszt-, gyapjú-,
vászonból és selyemből.
Csakis garantált szolid selyemszöveteket
„r
adónk el közvetlen magánosoknak bér- és
vámmentesen házhoz szállítva. (Dupla levélportó).

Schweizer & Co., Luzern 1124
Selyemszövet-kivitel. (Svájcz) Kir. üdv. s/állitók

| p Budapest,
Váci-utca 5.
arcnemesitő intézet

Paris

26(DlaceVefiflffnie)

Arc, nyak, orr, kéz, kebel stb. ápolása tu¬
dományos, hygienikus alapon, a világhírű
párisi intézet szakavatott kp/előnői szemé¬
lyes vezetésével. — Manikűré é s haj¬
ápolási osztály. — Valódi francia ápoló•
és szépitfí-szerek.
ff

Egy pár reál és (20 fillér) bélyeg. Értéke ma 1000 márka.
Kajta Izabella királyné arczképe," melyet nem volt sza¬
bad lebélyegezni. Később a sok hamisítás miatt üres^bélyegzővel lebélyegezték, mint e példányon látható.

">0 darab 10 centirues bélyegblok 1854-ből. Akkori ér¬
téke 4—"> K., ma 20,000 márka. Spanyol bélyegek egy
óriási áron elkölt budapesti bélyeggyűjteményből.

SZÍM. 1 9 l á . 60. ÉVFOLYAÜ.

SZÁM. 1 9 1 3 . 6 0 . KVKOLYAM.

37 fillér viszontbiztosításra fordittatott, úgy, hogy a
tiszta díjbevétel 21.136,869 korona 21 fillérre rúgott
és ez összegből 15.302,274 korona 59 fillér mint díj.
tartalék minden tehertől menten jövő évre vitetett át.
A jövő években esedékessé váló dijkötelezvények
összege 155.630,256 korona 27 fillér. A betörésbiztositási ágban a díjbevétel 1.63«,426 korona 93 fillérre
rúgott, miből levonván a viszontbiztosítást, a tiszta
díjbevétel 916,019 korona 81 fillért tett ki. A szállít¬
mánybiztosítási ágban a díjbevétel kitett 6.048,766
koronát, mely a viszontbiztosítások levonása után
2.793.257 korona 34 fillérre rúgott. Károkért a társa¬
ság 1912-ben 49.019,662 korona 23 fillért és alapítása
óta 1,112.818,121 korona 56 fillért fizetett ki. E kár¬
térítési összegből hazánkra 222.758,821 kor. 22 fillér
esik. A nyereség tartalékok közül, melyek összesen
17.264,558 kor. 20 fillérre rúgnak, különösen kiemelendők: az alapszabályszerinti nyereség tartalék, mely
7.360,599 korona 28 fillért tesz ki, az értékpapírok
árfolyam-ingadozására alakított tartalék, mely az idei
átutalással együtt 7.924,932 kor. 13 fillérre rúg, továbbá
felemlítendő a 160,000 koronára rugó kétes követelé¬
sek tartaléka és az ingatlan tartalék, mely az idei
átutalással 2.219.026 kor. 79 fillért tesz ki. Részvé¬
nyenként 720 arany frank kerül kifizetésre. A társa¬
ság összes tartalékjai és alapjai, melyek elsőrangú
értékekben vannak elhelyezve, az idei átutalások
folytán 416.840.622 korona 40 fillérről 434.367,388 kor.
47 fillérre emelkedtek, melyek következőképen van¬
nak elhelyezve : 1. Ingatlanok és jelzálogkövetelések
104.161,605 kor. 92 fillér. 2. Életbiztosítási kötvényekre
adott kölcsönök 45.159,521 kor. 06 fillér. 3. Érték¬
papírok 242.001,442 kor. 88 fillér. 4. Követelések álla¬
moknál és tartományoknál 40.422,113 kor. 73 fillér.
5. Tárcza váltók 626,815 kor. 16 fillér. 6. Készpénz
és az intézet követelései a hitelezők követeléseinek
levonásával 1.995,889 kor. 72 fill. Összesen 434.367,388
kor. 47 fillér. Ezen értékekből 82 millió korona magyar
értékekre esik. - - A «Minerva» általános biztosító
részvénytársaság Budapesten, — mely az Assicorazioni
Generáli leányintézete, — egyéb ágazatain kívül fog¬
lalkozik a kezességi- és óvadék-, valamint az eltulaj¬
donítás-, lopás-, hűtlen kezelés- és sikkasztás elleni
biztosítással, nemkülönben a versenylovak, telivérek
és más értékesebb tenyészállatok biztosításával, mely
új ágazatokat nevezett társaság vezette be hazánkban.
A c z e m e n t á r ú t a r t ó s s á g a , az építőkövek, tető¬
pala, lemezek ház és utakra^ csatornázási csövek,
betonczölöpök stb. mint a tapasz 1 alat mutatja igen
hosszú. A szakszerűen előállított czementárúk a föld
minden részében és különféle éghajlatban beváltak.
Ehhez még az az előny járul, hogy az előállításhoz
szükséges nyersanyag u. m. homok, kavics, kőtörme¬
lék a természetben majdnem mindenütt található ég
hogy az összekötőanyag a Portlandczement távolabb¬
ról is könnyen beszerezhető, ha csak r é m gyártjak a
közelben. Nem csoda tehát, ha, a czementárúk hasz¬
nálata mind jobban terjed. Nagyban hozzájárult ehh°z
a gépberendezés állandó tökéletesítése. E téren vezető

helyen áll a Különlegességi gépgyár Dr. Gaspsry & Co.,
A háifa. Fiamnak. A két új fordítást is közölni
Markranstádt, melynek termékei, gépei a czementárú
fogjuk, csak egy kis türelmet kérünk, míg sorukat
különféle gyártásánál a világ minden részében működ¬
tudjuk ejteni.
nek. Czementárú szakembernek a czég új katalógusa
Szeretnék látni. Valaki nászra ment Utaim. Mél¬
az új gép konstrukcziójához jó vezető lesz. Másrészt tánylást
érdemelnek, mert arra vallanak, hogy szerző¬
pedig kevésbé tájékozottak kimerítő értesítést nyer¬ jük szereti a költészetet, de közölni nem lehet egyiket
nek az egész iparágról, ha a népszerűén összeállított sem, mert inkább olvasmányok visszhangjai, mint
228. BZ. brosúrát levelezőlapon kérik nevezett czégtől. igazi eredeti versek.
Veled. Túl az életen. Szerelem. Ez nem a saját
hangja, ezt a hangot mástól tanulta, olyantól, a ki
szebben tud rajta énekelni.
Népdal. Dehogy népdal ez, — olyan, mint mikor
az olcsó boltokban géppel csinált hímzést árulnak és
ráfogják, hogy igazi mezőkövesdi.
Német versek. Mintha valami iskolai olvasókönyv¬
ből válogatta volna össze a verseket; a miket lefor¬
dított, mind a német anthologiák leginkább közkeletű
dolgai, melyek magyarra is sokszorosan le vannak
fodítva. Fordításaiban megakad egy-egy jó sor, de nem
állanak a magyar műfordítás mai színvonalán.

SAKKJÁTÉK.
2846. számú feladvány Ooppens J.-tó'l, Amsterdam.
SÖTÉT.

— Szépen kérem ha
megvannak a jegyek
hozzon magával

Yes porcellán pouder a világ
legjobb pouderja. flz egyetlen
pouder, mely szabadalmat nyert.

gyári
árban

Szerkesztői üzenetek.
Szerelmemhez. Nagyon fogyatékos készséggel áll
neki a versírásnak ; még azt se lehet biztosan meg¬
állapítani verséből, szándékosan rímtelen verset akart-e
Írni vagy pedig csak nagyon rosszak a rímei.

::

cs. és kir. ndv. szállító böráragyártónál, Bpest, Kakóozi-vit 11.

A legjobban bevált és sok
ezer orvos által ajánlott
tápszer egészséges és beteg
gyermek számára; nagy
tápértékü, elősegíti a csont
és izomképződést, szabá¬
lyozza az emésztést, s
használatban olcsó.
::

Vilár/os.
Sötét.
í. Bg4—g3 ___ hixgS
2. Vg6-o6 f ! b7xc6
3. Hd4- e6 t stb.
b.

1.
Bc2-cl (Vh3)
2. Hb6—a* f K lép.
3. Vgfr- d3 f

A japánok gyakoilati érzéke

1. .
c7xb6
2. Vg6-c6 f Kxc6
3. Bg4-g6 f stb.

1.
Vhl-fl
2. Hb6—a* f K lép.
3. Vg6xc2 t stb.

Helyesen fejtették meg t Merényi Lajos. — Geist
József és Stark Vilmos. — A iBudapesti Sakk-kört. —
A iBudapeiti 111. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. —
Wyschogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapest)
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Bobért (Fokén). —
Müllor Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó János (Bakony-SzentlátzU). — A iQyori
Sakk-kort. — Székely Jenő. — Mészey József (Qyör). —
A tZborói Társaskört. — A iKaloetai Katholikus Kört. —
Veöreös Miklós (Zirez). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodtdsujlak). — A tDunajöldvári Egyenlnttgi kört (Óvnaföldvár).
Barcsa Mihály (Biharudvari).' — Csolnoki István (Hajdúhadháza). — A *Leibic:i Gazdasági Kaszinót (Leibicz). —
Lustyik János és Szivák János (Albertí-Irsa). — tCsengeri
Catzinót (Ctenger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz
Bezsö (Temesrékás). — Budai Sakkozó Társaság (Budapest). —
Patkó Imre (Talpas).

LUHir-'RZSÉBET

A i Vasárnapi Ujság» 12-ik számában megjelent
képtalány megfejtése : A vadak között.
Felelős szerkesztő: Hoitsy P á l .
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

.1. ._ >a2—b3
2. Bg3xb3 stb.

kiváló bor- és
litlűiimos
gyógyforrás
vese- és hólyagbajokná!, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban.

MEGRENDELHETŐ: SCHÖNBOBN BUCHHEM GRÓF
uradalmi ásványvizeinek bérlóségénél, SZOLYVA.

u|

gummisarok
számos előnyeit!

CPUIIITFQ ÁPflQT Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat,
OUnULI CO rtUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

fímyiplln

„Kígyó" gyógytár, Bpest, Ferenciek-tere 9.

Magyar structoll-ipar !
Dns választék

Structoil.
kócsag.

főváros első é s l e g r é g i b b
csipketisztitó, vegytisztitó
és kelmefestő gyári intézete.
Telefon :Jdzsef 2—37
Fiókok: H., Fö-ntc«a 27. IV., Eskü-út 6. V., Kecskemétintoxsv 14. V.. Harminczad-u. 4. VI., Teréz-körút
38. VI., Andrássy-út 16. VIIJ., József-körút 2.

Idénynjdonságok női kalapdiszekhen

Van-e homokja?

ha a világhírű Ynkővári Goldsternarczkenőcsöt és szappant használja.

GUTTMANN ANTAL

Készíti Kirobbanni gyógyszertára, O-Vnkoyir 9.
ludapesti főraktár : Török-féle gyógyszertár, Király-u. 12.

Budapest, IV., Szervi«a-tér 8.1. em.
Sütő-n. sarok.
Telefon 91—13.

ha igen, akkor keverje ozementtel és ké¬
szítsen falitéglákat, fedőcserepeket,
' ürtbmbóket, padló- és járdalapokat,
csöveket, lépcsőfokokat, oszlopokat
stb. belőle. — Szállítjuk az összes gépe¬
ket és formákat eien jövedelmező
iparághoz.

LEGFINOMABB

IEME5 TESTVÉBE*

Í. Vg7—a7 f stb.

Világos, a. Sötét.

A

CIPŐKRÉM

Sötét.

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

Lohr Mária (Kronfusz)
VUL.braM.tt.

a.

KÉPTALÁNY.

Bejárat Túrr István-utca 9. szám.
Utasítás és árjegyzék kivána'.ra ingyen.

Gyár é t fóüzlet:

1.
. Hg6xf4
2. Fdfr—c5 f stb.

Világot.

1. . .
FxM
2. Fd6-e5 x stb.
b.
1. _
Kd4—c3
2. Vd7^g7 f stb.

A kontinens legerősebb
jód-bróm forrása nagy
rádióactivitással. Meg¬
lepő gvógyeredmények.
Fürdő
megnyitás május
Beregm.
,
Beregm. Kitűnő
Kitűnő • • • • > «_. , G™?™K***
\^ J
'
\MjM$
f/C/f/f/fyfy
1-én. Melegfürdők.hidegOrvosi szaktekintélyektől legvizgyógymdd, izzasztó¬
créme, pouder és szappan.
kúrák, rszénsava°-fördők és az összes hidropathiai gyógy¬
mele?ebbenajánlvagyomorbáBA kozmetika legújabb és legkiválóbb készítménye.
módok.
Modern
újítások.
Kényelmes,
olcsó lakások, szana¬
asványviz, bor, •••MiMtalmak.étvágytalanság.gyomorBőrfinomitó, fehérítő, az arczbőr minden tisztátatórium, szórakozások. Államhivatalnokok és katonatisztek¬
cognae s citrom- ^ *
^ ^ é g é s . köhögés, vérszegénység,
lanságának eltávolítására.
nek elő- ntóidényben SÓ "n engedmény. Csiziviz,háznál tör¬
savval vegyítve. Jg&'JggJ 3§j5 tüdőbaj s vérköpések eseteiben.
ténő ivóknrához rendelhető a forrásnál és Edesknty L.
Graziella oréme 3, ponder 3, szappan 1.50 K.
lerakatában, Budapesten. Prospektust szívesen küld a fürdőEözgonti raktára
igazgatósag. Posta, távird4, telefon, vasnt-állomás helyben. —
Fürdőorvosok: d r . Kallós J e n ő , d r . P a z a r László

BERGMANN & CO. gyártmánya TETSCHEN a. E.
elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és nélkü¬
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan
eligmeröleyéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬
gériákban, illatszer és íodrász üzletekben 80 fillérért
kapható. Szintúgy páratlan hatása női kézápolásra
a Bergmann <Manerai liliomkrémje, mely tubusukban
70 fillérért mindenütt kapható.

•ionnal felismerte az

Sötét.

A 2836. számú feladvány megfejtése Marin V.-tó'l.

KALODONT
Steckenpferd
liliomtejszappan

Világos.

1. Vha-d7 . . . Ha6xb4
2. Fd6—e5 f stb.

Egy doboz ára 3 és 5 korona.

Fog-Krém
s szájvjz^
RidikUI finom bőráru
és

A 2837. Ezámn feladvány megfejtése Ferber E.-tol.

fehér porcdián poudert,
mert én anélkül nem
megyek a színházba!

Mi a

)::
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Japán
levélhordó.

Ferdére taposás, kisiklás, fáradtság, az ide¬
gek rázkódtatása kizárva!
Bérse nmiivek Budapest, VII.

Dr. G a s p a r y & Co. gépgyára
M a r k r a n s t á d t , Leipzig mellett
Kérjük gyárunkat meglátogatni
248. száma árjegyzék ingyen.

-fürdő. Felső-Ausztria,
Dr. Qsrstel

Elsőrangú jodbromlnrdő. Európa
legrégibb és leggyógyhalisos>!>b
jódforrása. Idény : május l-tói ok¬
tóber l-ig. Felvilágosítást és pros¬
pektust küld Direktion dér Landesknranstalten
liatl-IIall.
i t ó r l n m a egész éven Át nyitva.

V a d á s z t e r ü l e t e t ******• Bnd.pes»tól 2 - 3 órányira
_ _ _ ^ _ _ _ ^ _ — — ^ — _ bő aprovad-állominynyal. Csakis
igen jó terület jöhet számításba, — Esetleg oly földfairtokost vagy,
bérlSt keresek, ki nekem a vadászati jogot bérbe adná, vagy jelenlegi
Tadászalbérlövel társulok. Közvetítők dijazlatnak. Czim : a (Vasárnapi
kiadóhivatalának B. E. Dr részére, Budapest, Egyetem-ntcza 4.

• gyomor, belek, l.ngyholymg i különösen •
lég>£sservek bnrutos h&nt^jin»iii4l i^en j ó lim>
t i s u még akkor iá, ha vérzések ecete forog fenn.
Megrendelhető: EDESKUTT L.-nAl BndapMten
és a forrás kezelőségénél Mnnkaeson.

16. 8ZÍM. 1913. 6 0 . ÉVTOtTA*.
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Valódi brünni szövetek
az 1913. évi tavaszi
Egy szelvény
3.10 m. hosszú
teljes férfiruhához
(kabát, nadrág, és mellény)
elegendő, csak

és
l
l
l
l
l

nyári idényre,
szelvény 7 kor.
szelvény 10 kor.
szelvény 15 kor.
szelvény 17 kor.
szelvény 20 kor.

Hulter és Schrantz r,-t,

KIADÁS

hiszen min¬
denki tudja
már. hogv d

Brünn

Minták Ingyen és bérmentve.
Az előnyök • melyeket l magánvevő élvez, ba gzSvetkiizolgilii, még • legkiiebb rendeletnél iá, telteién frisi
árában.

mint tartósság tekintetében páratlan gyártmányt! (Nem levesz,
lendfl össze más fnjta fonalokkal, melyek mind közön.
ségcs horganyozott drótból készülnek.) Tüskés huzalok
sima huzalok, kettoshegyi. szegek stb. igen jutányos árban
Árjegyzék és nii nták ingyen és berni. Továbbá gyártatnak .

BPD APESTI VILLAMOS VÁROSI VASÚT R.-T.

CIPŐKRÉM

HIRDETMÉNY.
A bjdapesti villamos városi vasút részvénytársaság t. e.
részvényesei az 1K13. évi április hó 23-ik napján délelőtt 11
órakor a társaság helyiségeiben Budapesten, VII., Kertész u.
10. szám alatt tartandó
ezennel tisztelettel meghivatnak.
Napirend:
1. Az igazgatóság évi jelentése és az abban foglalt
javaslatok.
•1. Az 1912. üzleti év mérlegének és zárszámadásának
előterjesztése.
:í. A feragyelö bizottság jelentése és a felmentvény meg¬
adása iránti indítvány.
í. A nyereség felosztására vonatkozó java lat.
5. Igazgatósági tagok választása.
6. Felügyelő bizottság választása.
A részvények letehető]; f. évi április hó 15 ig bezárólag:
a Pesti magyar kereskedelmi bank értékpapír-pénztáránál
(V., Fürdő-uteza 2.);
az Angol-osztrák bank fióktelepénéi (V., Fürdö-u 6.) és
Budapest székesfőváros központi pénztáránál (Központi
városháza.)
Az igazgatóság.

Minősége kitűnő
puhit, tisztit
fényesit.

legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, elönyárak
e!5nj
mellett. Költségvetések és tervezetek díjtalanul.

XXII-ik rendes közgyűlésre
Úvjátok gyermekeiteket hátgerinczd
elgöpbUléstól.
m

Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok által
ajánlott ortopéd-támaszt, fűzőimet használja. Mesésen
könnyű és hygienikus! Ferdén növésre hajló iskolás
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és evőeszköze.

f f

•

Női

FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
POZSONYBAN.
Érettségi vizsgálat. Állásközvetítés. Internátus.
Igazgatóság.
Értesítőt kívánatra küld az

Betegeknek
épp ngy, mint

"NEM AZ ÁR, HANEM A MINŐSÉG*
TESZI OLCSÓVÁ AZ ÁRUT!
Szavatolt jó minőségű vászonáruk háztartási czélokra és
menyasszonyi Wai.a-.i-lr • * " méter színtartók és fehékeleí-Ryékre.
Wara-loJ-.. refc hibátlanok szépen vá¬
lasztva 6—16 m. hossznak 16 K, legfinomabb minőség 20 K.

Fazőhasználat előtt

Haskötők, gummiliarisnyak, mellfűzök mérték szerint készíttetnek.
Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás.
Mérsékelt árak l Kifogástalan technikai kivitel jótállás melletti
Legújabb képes jubileumi árjegyzéket Ingyen és bérmentve küld:

K E L E T I J . testegyenesitő gépek gyára
Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17/K. sz.
Alapitatott 1878.

kényelmes pihenOszék

Vászon lepedők varrat nélkül finom minőség 150/225
nagyságú 6 drb. ára K 15.50, legfinomabb minőség
K 18-50, l drb 24 méter hosszú <Edelweis» rumburgi
vászon jó minőségű 80 cm. széles K 14-40. — l darab
24 méter hosszú, «Schneewitchen- pchiífon, elsőrendű
minőség 80 cm. széles, K 15-50. — l drb dupla damaszt
törülköző tiszta len 50 110 kor. 9-50, 55120 kor. 1_>-—
Törülközők, zsebkendők, törlőruhák, asztali és kávégarnitúrák legolcsóbb és legjobb kivitelben készülnek.
Kívánatra prospektust ingyen és bérmentve küldök. —
Meg nem lelelőt visszaveszek — Koczkázat kizárva. —
Szétküldés utánvéttel. — Jóhir évű pamut- és lenszövődé.

Rendelésnél kérjük a
lapunkra hivatkozni

Szétküldés a világ minden részébe S c h ó b e r l R ó b e r t
udvari szállító, cs. és kir. szab. gyára által, B u d a ¬
p e s t e n , I V . , H a r i s - b a z á r 1 2 . — Árjegyzék kívánatra.
Óvjuk a t. ez. közönséget Schdberl-ágyunk értéktelen utánzataitól.

UJ-VUKOVARI
Elzsirosodás, +
elhízás

á menarcuL legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék Ingyen,

kapható minden kivitelben.

A már 51 ér óta dicsíretremílt.Iaj ismert, s a 71012. sí. Belügyminiszteri felirat köfetelmínjeinek teljesen megfelelő

EmilWinlernilzNacho^Böhmen.,
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

nélkülözhetetlen

Telefon 13—76.

Maradékból minták nem adhatók.

Kocsié r u csa r n o k

Egészsé¬
geseknek

Füzőhasználat után.

megszüntethető
által. Kitüntetve az aranyérdemJellel és dioérü oklevéllel. Ntnca
többé erős derék, kövér csípő, hanera karcsú, elegáns és gracziózus alak. Nem tryófryszer, nem titkos szer, ere¬
detileg zsírtalanító, elbájasodott ugyan, de azért egrészségres
s z e m é l y e k n e k . Nem kell diéta,
nem fceü sz életmódot megváltó/ta-ni. Tökéletes hatás. Ár» 3 kor.
postán, vagy utánvét tel. Gyár : D .
Franz Steiner&Co., Berlin
31. König-gratzerstraase 85.
Förakt4résszitkuldw! Tfirük József,
Budapest, VI. kér , Kiraly-utcza 1-2.

arcztisztité kenőcs
Mmépitfl szappan

szépia, himlfllifly. sömiir. májfoltok. fakadóitok
t'orrósági pörsenések. orrvörnsségek és minden
p gye hl> arczyirágzások ellen, valamint az
-

uj vukovári

mely az arczkenőcgesel a használati ntasitás
szerint alkalmazva, még korosabb egyéneknek
is viruló és fiatal kinézést kölcsönöz.

_
_
_
_
_

Egy nagj tégely ára l K 6O fill. kisebb l K, Btappan l K. UtánzatoVtól ÓTakodJnnk! Csak K r a j c s o v i o s
által V n k o v á r o n készített kenőcs valódi. Minden tégelyen K r a j c s o v i c s a készítő arczképe látható.

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

HIRSCH és FRANK
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat
BUDAPEST, V I . KERÜLET,
ARÉNA-UT 127.
Külön osztály

VARASD-TÖPLITZ
kénes gyógyforrás
(Horvát-ország).
Vasút, posta-, telefon- és távirdaállomás. Uj gyógyszálloda vil¬
lanyvilágítással, hírneves radioactiv tartalmú kenés hőforrás
+ 58 C°. — Ajánlva : köszvény,
csuz és ischias stb.-nél. Ivókú¬

rák makacs torok-, gége-, mell,
j - - gyomor- és bélbántalmaknál.
Elektromos másságé. Iszap-szénsavas és napfürdök. —
Egész éven át nyitva. — Modern
kényelem. - Uj szállodák. —
Mesés környék.— Kalonazene. —
Prospektus ingyen és bérmentve.
míi

FÜRDŐORVOS: DR. LOCHIBTI.

SZÁM.

téglagyári gépek.
GYÁRT: falitégla «» o«erép«ajtókat, teglagrarto én agyagmegmnnkiUo
gépeket legnjabb é« legjobban bevált ..érkezetekben.
:: ::
Elvállalja anyagvizs¬
gálatok kivitelét él

teljes

téglagyári telepek
létesítését.
Tervek CBkolMeffveteiek
dijtalanol.
ELSŐRANGÚ = =
= REFERENCZIAK.

79
23
93

9236938

45
94
59

923719

18
57
16

3002323

59
81
39
97
SS

-

27058750
4502339
59142292

1. Esedékes biztosítások és járadékok fizetése :
korona
fii.
i. Haláleseti_ és vegyes biztositások, levonva a viszontbizto¬
sítók részét
21781933 92
t. Elélési biztositások, levonva a viszontbiztositók részét„
1323877 17
3. Járadékbiztosítások, levonva a viszontbiztositók részét
1464520 66
4. Nyugdíjbiztosítások, levonva a viszontbiztositók részét
722 40
II. Fizetések visszavásárolt kötvényekért, levonva a viszontbizto¬ 1
sítók részét
„
...
III. Osztalék -fizetések biztosítottaknak:
IV. Üzleti kiadások (levonva a viszontbiztositók téritményeit) :
l. Szervezési költségek 1 (/a ffo , . , ,,
2. Szerzési költségek
}
^ ° " a m l a n teljesen törlesztve)
4417698 17
3. Folyó igazgatási költségek
3563511 85
1033715 28
5. Orvosi költségek
.„
417555 78
6. Adók és illetékek .,_ __
1490926 11
V. Leírások és egyéb kiadások :
i. Leírások:
a) Szervezési költségek (leírva) „_
__.
b) Szerzési jutalékok (leírva)
c) Leltár (leírva) ,
236 52
d) Bebajthatlan követelések w
9788830 67
«. Kőnyvszerű árfolyamveszteség értékpapírok után
VI. Függő károk tartaléka :
l. Haláleseti és vegyes biztosításoknál, levonva a viszontbiz¬
tositók részét
.„
„
2231589 22
61163 10
2. Elélési biztositások, levonva a viszontbiztositók részét
15562 46
3. Járadékbiztosítások. _
_,. ... ._
_.
VII. A biztosítási alapok állása a számadási év végén :
l. Díjtartalék :
a) Haláles. szóló és vegy. bizt., levonva a viszontbiztosítók
részét „ , _ . _ _
_ ,_ K 323,4G6.802'—
b) Elélési biztositások, levonva a viszont¬
biztositók részét
_
„ .._ .... « 18,623.867'—
c) Járadékbiztosítások, levonva a viszont¬
biztositók részét _ _ _ _ _ _
i 15,790.699'—

A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamarátél fentartott nyilvános, három évfolyamú

Magyar szab. 1301.

fii. korona
06
15
91 1441S219

fii.
12

95

98

91

61
79
36

BEVÉTEL

korona
fii. korona
1. A biztosítási alapok áthozatala a múlt évről :
i. Díjtartalék (levonva a viszontbiztositók részét) „ . — — 15758X07 95
3325944 97
2. Tőkésített nyereségtarlalék
_ _ ._ .... _
~
3. Értékpapírok árfolyam-ingadozásának tartaléka .... _ -.. 55457UO 63
80000
25710543
4. Kétes követelések tartaléka
..
~
II. Függő károk tartaléka a múlt évről levonva a viszontbiztosí¬
tok részét):
_
_
._. 2426259 42
i. Tűzbiztositás* _ _ _ _ _ _
124011 91
2. Betörésbiztositás
3509602
3. Szállítmánybiztosítás .._ . _
!>5«:«i
III. Díjbevétel (levonva a tői léseket):
r. Tűzbiztosítás * _ . _ _ _ . _ „ _ K
32,462.892-58
le: viszontbiztosítás ...
« Il,32fi.n_:r.'i7 21136869 21
2. Betörésbiztositás _. _ _ _ _ _ _
K 1,630. 426.93
916019 81
le: viszontbiztosítás ...
*
720.407'12
3. Szállítmánybiztosítás ... _ „ _ _ K 6,04X.760' —
le: viszontbiztosítás
_ ... „ « 3,255. ,~>08'66 2793257 34 24846146
IV. Tökebefektetések hozadéka:
i. Kölcsön- és leszámítolási kamatok, valamint hitelintézetek¬
nél és takarékpénztáraknál levő betétek kamatai .. _
558721 38
2. Jelzálogkölcsönök kamatai
__
,„ _.
40445 39
3. Értékpapírok kamatai, valamint államok s tartományokkal
szemben fennálló követeléseink kamatai
._
9X514 98
4. Ingatlanok tiszta bozadéka
__ _
_
_ _
io:M9!i 28 1628181
V. Egyéb bevételek:
i. Kötvényilletékek *
2776689 42
2. IWás kezelési bevételek
33475 06
3. Értékpapírok után folyósított árfolyamnyereség
33'MÍ 39
4«
« kőnyvszerű
*
3447819
mw.', 22
* Belevonva a tukörüvegbizto.itást.
Összesen
_
—
— 59142292

fii.

55

33

36

03

09
36

Nyereség- és v«•szteség-sz ímla a B) mérleghez. Életbiztosítási ág (1912).

csász.és kir. udvari szállító Budapest.
KAPHATÓ M I N D E N Ü T T .

Nincsen többé elgörbült test!

Nyereség- és veszteség-számla az A) mérleghez. Elemi-biztositási ág (1912).

1. Kárfizetések (belecrtve a. kárfelvételi költségeket) :
korona
i. Tűzbiztosítás,* ^levonva a viszontbiztosítók részét) .... _ 12226324
t. Betöresbiztositis, levonva a viszontbiztosítók részét
258539
3. Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét _, 1933355
II. Üzleti kiadások (levonva a viszontbiztosítók térkményeit) :
i. Szervezési költségek (a folyó számadással teljesen fedeztetett)
2. Jutalékok _ .... __
_ _ . „ „ _ _ _ „ _
3591234
_. _
~__
~~__~
J. Folyó igazgatási költségek_
3398182
4. Adók és illetékek
2247521
III. Leírások és egyéb kiadások :
I. Leírások :
a) Szervezési költségek (leírva)
_^
b) Leltár (leírva)
._. _.,. _ _
e) Behajthatlan követelések
_ " _ *»• _ _
6398
2. Idegen váltók és pénznemek után árfolyamveszteség
71758
3. Járulék és kezelési költs, a hivatalnokok ellát, pénztár részére
845562
IV. Tartalék függő károkra :
i. Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét
2219396
2. Betörésbiztositás, levonva a viszontbiztosítók részét
126406
3. Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét
656521
V. A biztosítási alapok állása a számadási év végén :
i. Díjtartalék:
a) Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét .... _. 15302274
b) Betörésbiztositás, levonva a viszontbiztositók részét
916019
c) Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztositók részét
285057
2. Tőkésített nyereségtartalék „.,
3325944
7149453
3. Az értékpapírok árfolyam-ingadozásának tartaléka
80000
4. Kétes követelések tartaléka
VI. Évi üzleti nyereség ...
—
* Belevonva a tiikörüvegbiztositást.
Összesen
1

Gyártja H E R C Z E G é s G E I G E R
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TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ-TÁRSULAT (Assicurazioni Generáli).

szitaárú- és nemezposzlógysirak magyarországi telepe
B u d a p e s t , X . kér.,' Gyömrői-út 80/15. szám.
Ajánlja kész állapotban, tehát utólagosan tfizhorjranyzással ellátott többször csavart gépsodronyfonatait

Egy izelvényt fekete izalonrubához 20.— K-írt, izintugy
fcloltöuovetet, turistalódent, (elyemkamgirnt, női kosztüm
iz&veteket stb. gyári árakon küld, mini megbízható é l
•zolid cég mindenütt ismert poiztógyári rakta..

Siegel-Imhof

16. SZÁM. 1 9 1 3 . <)0. ÉVFOLYAM.

I. Nyugdíjbiztosítások, lev. a viszont¬
180.980 —
biztositók részét _ _.. _,. ... •
II. Felmentés a díjfizetéstől kereset¬
képtelenség esetében .._ .... ._. « 1,056.442'— 359118790
2 Díj-átvitelek:
a) Haláles. szóló és vegyes biztosit., le¬
vonva a viszontb. részét
.... .._ ._. K 15,621. 237 '40
b) Elélési biztositások, levonva a viszont¬
biztositók részét _.. .... .._ .._ __ i
764.721'ö2
c) Járadékbiztosítások, levonva a viszont¬
_. _..
«
42.907 75 16428866
biztositók részét
3478390
3. Tőkésített nyereségtartalék
„ __
4. Ingatlanok tartaléka
_„ „., 2031287
80000
5. Kétes követelések tartaléka .__ ... __ _ .... _..
6. A biztosítottak tartalékalapja a kamatokkal együtt .... .... 5501570
VIII. Évi Üzleti nyereség
Összesen
—
|
VAGYON

f
CL,

korona

fii. 1. A biztosítási alapok áthozatala a múlt évről :

korona fill. korona fii.
i. Díjtartalék 1 ,,
336527063
2 Dijátvitelek l H e v o n v a a viszontbiztosítok részét)
_..
1581-817 02
3478390 21
3. Tőkésített nyereségtartalék _ .
. . _ _ — .
4 Értékpapírok árfolyamingadozásának tartaléka..
_
8416470 13
5. Ingatlanok tartaléka
_.
_
2031 2S7 65
6. Kétes követelések tartaléka
....
80000
7. A biztosítottak osztalékalapja
„ . .. 6987471 49 372837298 50
II. Függő károk tartaléka a múlt évről (levonva a viszontbizto_
_
_.
sitók részét)
2183178 02
III. Díjbevétel :
i. Haláleseti és vegyes biztositások _ _ K 52,693.881 '14
levonva a viszontbiztosítási düat
_ . • 3j417.14.TftX 49276737 46
2. Elélési biztositások _ _ _ _ _ K 2,OÍW.198'12
2084076 02
•
14.122 11)
levonva a viszontbiztositási dijat
3. Járadékbiztosítások _ _ _ _ _ _
K
716.00264
714840 77
4. Nyugdíjbiztosítások . „ __
_.. K
16.710 30
16710 30
bozzá a törölt viszontbiztositási dijat
•
——
52092364 55
IV. A tőkeberuházások hozadéka :
i. Kölcsön és leszámítolási kamatok, valamint a hitelintéze¬
39642 66
teknél és takarékpénztáraknál levő betétek kamatai .... -.
2088310 55
2. Kötvényekre adott kölcsönök kamatai
1835911 64
3. Jelzálogkölcsönök kamatai
,.
4. Értékpapirok kamatai, valamint államok s tartományokkal
10313355 90
szemben fennálló követeléseink kamatai
„
2286301 76
5. Ingatlanok tiszta hozadéka _ . . . . _
.
J65G3522 51
V. Egyéb bevételek:
I- Kötvényilletékek _ _ _ _ _ _
.__
__
1032036 44
2, Egyéb kezelési bevételek
28814 90
3. Folyósított árfolyamnyereség értékpapírok után
.
73932 64
4. Árfolyamnyereség idegen váltók és pénznemek után
8728 46
1143512 44

24571054 15
5361714 61
1691325 81

10923407 19

9789067 19

2308314 78

67
21
65
95. 386638905 48
3536086 81
—
— !| 444819876 02

Összesen — — 1

—

— 444819876] 20

A Triesti általános biztosító-társulat (Assicurazioni Generáli) vagyonállása 1912 deczember 3i-én.
.(V tétel neve

A

B

Összesen

korona [ril korona !fll korona Ifi]

A. tétel nőve

A

B

Összesen

korona fii korona fii korona Ifi]

Alaptőke
„
6300000
6300000- 126000002
Tőkésített nyereségtartalék *)
_
3325944;97 3478390 21 tit0433518
Tartalékalap az értékpapírok árfolyam ingadozásának fede¬
3
.
zésére : a) rendes tartalék
4
714945985
714945385
b) kiegészítési tartalék f )
...
5
4 Ingatlanok tartaléka »)
— . _ ._ _ _ ._ „ —
203128765 2031287 65
5 Tartalékalap kétes követelések fedezésére .
80000800001600007
l
6 a) Díjtartalék
16503351:79 359118790 — 37562214179
bt Dijátvitel
, A viszontbiztositók részének levonásával
8
— — 164288061,7 1642886667
j
9
7 Kártartalék
3002323 91 2308314178 531ü638«9
8 Osztalékalap az életb.-ban nyereménynyel biztosítottak javára
10
5501570 95 5501570&Í
9 A hivatalnokok ellátási pénztára
951043445
_
9510434:45
11
10 Egyenleg a viszontbiztositók számláján „,
210435663 410764 77 2515121 ín
12
11
4925328
•
az intézet fiókjainak és ügynökségeinek számláján
492-',S28
13
14
12
•
az A. mérleg folyószámláján
— — 64691980 646Ü1980
13 Hitelezők különböző czimeken
204046064 43494024 247540088
14 Letétek, kezesség és biztosíték gyanánt:
15
j a) életviszontbiztositók részéről
— — 15794960.- 15794960t>) egyéb részekről
.„.
16
23934102 73 •-179323316 4572733589
20,132'73
15 ál Nyereségáthozat a múlt évről (A. mérleg) K
b) Nyereség az évi üzletből _ _ _ _ „ •
4.502 .:«) 7!l 4522472 52 3536086 81 8058559j33
•
1
A jövő években lejárandó A. mérlegbeli dijA számadási év végével érvényben maradó A. mérlegbeli
kötelezvények
_ _ _ _ _ _
K 155.630 2-ili 27 78522154.77 -37864125Í04 516SS6279J81
dijkötelczvények értéke
K 155,830.25627 78522154 77(-137StH12:>lllbl6386279 81
1
1
1
11
1
') Az 1912. évi nyereségből átutalás folytán ezen tartalék felszaporodott: 7,360.599 korona 28 üllérre
1912.
•
•
•
775.478 .
2X .
1912.
«
i
.
.
.
.
2,21».U2tt .
70 .
M
a
r
c
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.
Á c s . és lur. szab. Assicurazioni Generáli központi igazgatósága Triestben: Besso
. elnök, idösb. Dr. Bozza Camillo, Brnnner Rezső,, Costi
—_
__,
János,
1

Készpénzkészlet az intézet igazgatósága s fiókjainál — — 181083283 212737 7.') 2023570 58
334695 OU 6204!>32'91
Rendelkezésre álló pénzek hitelint.-nél s takarékpénztáraknál 5870237|8ő
— 20286fifi:4l> 59962038 23 6199070463
Ingatlan birtok
a) Állami és más értékpapírok.— __ „ — __ _ _.. 24932B81:(Í8 214929805 78 23981)2487 4(
70408546 1434869 % 213895541
b) Folyó kamatok
,
Követelések államok és országoknál .._
—
G695015Í18 33727098 50 404221137:
626815 11
Váltók a tárczában
62681516
Jelzálog-kölcsönök..,,
„_
.
1420088 02 40350813 27 42170901I2!!
4606211 21
Kölcsönök értékpapírokra
__,
_
.— — 4606211 21
Kölcsönök saját életbiztosítási kötvényeinkre
—
4515952106 45159521 (K
679961 III
151045 3G 83100637
Maradvány a viszontbiztositók számláiból
.
Maradvány az intézet fiókjainak és ügynökségeinek számláiból 3712939 4!) 3350616;20 7063555(59
6469198U
Maradvány a B. mérleg folyó számlájából
.
— 646919 811
853597 95 26269066 111628861
Adósok különböző czimek alatt
.—
Letétek kezesség és biztosíték gyanánt
tt) életviszontbiztositók részéről
._. —
1157949601- 15794960b) egyéb részekről
. __
__ __ _ _ 23934102 73 J21793233I16 45727335 89
—
—
Leltári érték az intézet hivatalaiban (leírva)
— ——
Leírandó szervezési és szerzési költségek
—
— —
— —
— —

•ó
"S

TEHER

l!
2
3

f TI

Da, Zára József D r Levi Jakab, Lnzzati Gioberti, gróf Papadojjoll Miklós, Romanln-Jaonr Manó, bonHIii báró Treves A l b e r t , villabeUai
nemes Vivante F o r t u n á t . A vezérigazgató: terralbai nemes Richetti Ödön. Teljes Mérleggé^ a társulat mindenkinek^ a ki e czélból hozzá fordnl, a legnagyobb
készséggel szolgál. Az intézet elfogad: éli
r.-t. baleset és szavatossági biztosításokat
és sikkasztás elleni biztosításokat és versi _„
ntipodgyászbiztositásokat az Európaiam- és podgyáí.,
—
.-«
,-o=
Földes Antal, alig. Gvnlai Alfréd, alig. Scbmidt Albin, aligazgató. Az intézet hivatalos helyiségei: Budapesten, V., Dorottya-ntoza 10. és 12. sz. a. az intézet saját házaiban.

1 6 . SZÁM. 1 9 1 3 . 6 0 . ÉVFOLYAM.

VASÁENAPI ÚJSÁG.
Legrégibb és legtökéletesebb

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

J . C. D1ENES SALVATOR
GYÓGYTÁRABÓL, ESZÉK II.

MflQYflR
fllf.1?

ÉS KÉSZ ÁGYAKI
11 kg. szürke fosztott ágytoll 2'80 K, jobb 3'M, félszürke jó
14'50, szép 5'50, finom fehér 6'50, jobb 7.50, hófehér S'őO, hófehér
Iliim ín '.) ,'jii K. -Tisza gyöngye, saját különlegességünk,
l legkiválóbb ágvtoll
10'50 és 1T50 K. Pehely hófehér, minőség
(szerint 9'—, 10r—, 11'—, 12'—. 13'50, 14 50 K kg.-ként. — Kész
l ágynemű: l párna 80X58 cm. flnom anginlokban, jól megI töltve 5-02, 6-07, 7'57 K. l dunyha 160XH6 cm. 1020. 11-95,
114'45 K. Két személyes dunyha 200X140 cm. 12'70.14-63,17'38 K.
l Készlet tetszés szerinti méretekben és minőségben.Nagy raktár :
Ikész alsólepedők, paplanlepedók, kész párnahnjak és hímzett
női ingekben, valamint a világhírű szepesség-i vászon és
asztalnemüekben. Paplan és matraczg-yár. Szétküldés után¬
véttel, 15 koronától feljebb bérmentve. Meg nem felelöt kicse¬
rélünk, vagy a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képes
~|
árjegyzékünket ingyen és bérmentve.
3
lagyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 9O. szám.

Fog- Fog- Fog-

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

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

Margit-szappan
70 fillér.

ARGITCRÉME

kerület, BaroM-ntosa 1. »ám.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

SZERKESZTŐ

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

H 0 ITSY PÁL.
Egyes szám
ára 40 fillér.

Előfizetési
teltételek:

Egészévre _ — 3O korona.
A f VitójJcróni/frfn-val
1O korona. negyedévenként 1 koronával
Félévre
Negyedévre _ _ 6 korona.
több
^^

\

SOVÁNYSÁG, +
Szép, teli testidomobat. nyerhet a
tiirv, védett, keleti BÜSTEKIA
eröporunk által,mily arany
éremmel kitüniettetett. ilizás 6—8 hét alatt egész 30 fontig.
Szigorúan szolid, nem ámí¬
tás. Számos köszönetnyil¬
vánítás. Doboza használati uta¬
sítással 2-75 K A pénz poitautal ványon beküldése, vagy utánvét
mellett, portó külön. — Diszkrét
Bzétkiildéü. Dr. Prauz Steiner
& Co. Berlin '24. Könlg-ratzerstrasse 85. Főraktár él
szétküldés Török József Budapest,
VI. kerület, Király-ntcz* 12. sz

TELEFON
164—44.

Költőgépek
had és vadszárnyas részére Jőve*
delmezo baromfiudvart szakszerűen
AB olcsón berendez, m i n d e n f é l e
f aj b a r o m f i t , azfoszesszükHégU ti
cikkeket szállít a

részletfizetésre

VIII.,

Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletben

Med.umv.Dr. Gonda S á m u e l S'ciaiiit.

evőkészletei, kávé-, tea- és
mokka, továbbá likőr-, sörés borkészletek, szivarg-ar
niturák stb. nngy válnsztf-Uban
Megrendelhetők legolcsóbban,
ügy készpénzért mint 20 havi

WIRTORIN ÉS TÁRSA Bpesl,
megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.

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

Vidékiek 24 óra alatt megkapják fogsoraikat Részletfizetési ked¬
vezmény. Rendeld órák egész napon áL Tisztviselőknek az esti
órákban külön rendelés, írásbeli jótállás.

JÜó hilij

a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon
1 K 20 fül. nal
felveszi és kiváló hatása már pár óra le¬
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-crémel
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak ilyen
készítményért vállal a készítő mindennemű
feleiősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬
földön általános feltűnést keltett. Ara l kor.

Margit - pouder

Fogorvosi rendelőjében rendkívül mértékeit díjszabás mellett eszközöltetik
TELEFON
164—44.

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

NICKERL&Co.G.m.b.H.
Központ: Wieu-Inzersdorf.
Triesterstr. 3O. Telefon 912O.
144. az. katalógus kívánatra íngyea

Ki akar
egy órát
ivgyen?

imax

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.

Hogy a mi kitűnő zsebóráinkat
mindenütt megismertessük,
5000 órát osztunk szét ing-yen.
Küldje be pontos czimét csak
egy levelezőlapon a következő

Felvilágosítást szívesen ad:

Jákob König, Wien III 2
Postám t 45, Fach 230.

Budapest, Rózsa-n. 85. Telefon 37-31.

Magyar M i n t a Részv.-Társ,

Elek és Társa rt,
HllOCt I R O D A K : v-- Bálvány-u. 18.
üllőül, ÜZLET: VI., Andrássy-ut 1.
Legújabb kimerítő nagy kö¬
pés árjegyzék ingyen és bér¬
mentve. Kívánatra a posta¬
költség viselése ellenében
megtekintésre is szállítunk

Rozsnyay

SERAIL

Ön is egyedül kivan

piperekü lőnie-

b o r o t v á l k o z n i , s nem tudja,
hogy a sokféle készülék közül
melyiket válassza.
Ne vegyen mást, csak egy
amerikai

kipróbált, közkedvelt és. igen elterjedt szerek- — Serallarozkenőcs kiváló hatású szeplö ellen, az arczot fehé¬
ríti és bársonypnhává teszi. Kis tégely 7O fillér, nagy
tégely l korona 4O fillér. — : Seraii-créme nappali
használatra l korona. Serail-hajszesi hajhallás és
korpaképződés ellen. Kiváló hatása. Hajnóvést elősegíti.
l korona 5O fillér. — Serail-puder. Kitűnő
fehér-, rózsa- és créme színben, l doboz l K.
PP»n l drb 6 0 fillér. - Valódi epe.zapdrb § 6 fillér. - Serail-««ijvi« l iiveg^ 1.5O.
Kapható Török Ji«»ef gyógyszertárában Budapesten és
n r a r MAtya* gyógytárában, Arad S «ab»d.ág-tér.

Gcm-biztonsági

valódi damaszkuszi pengékkel s biztosítjuk, hogy
meg lesz elégedve.

Tiz koronáért minden szakmabeli üzletben megrendelhető,

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz.

A F Ó T H I K A S T É L Y . — Goszleth fényképe.

BUDAPEST, ÁPRILIS 27.
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

