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H dobhártya víbráczíós masszázsa
nagyothallás, fülzugás és fülfájás
vedniök, mert a fülkezelés modern, tudományos ha¬
ladásáról sejtelmök sincsen. Kötelessége tehát min¬
denkinek, a legújabb vívmányokkal és hathatós ke¬
zelési módszerekkel megismerkedni, melyek lehetővé
teszik a bajjal, idült esetekben is megküzdeni. A pa¬
ciensek számos elismerő levele tanúskodik a bá¬
mulatra méltó eredményről, mely „ezen készülék
kezelése által éretett el és a tekintélyek ajánlása
melletHigyelemre méltó biztosítékot nyújt az «Audito»
kiváló működéséről.
A törv. bej. czég Emil Loest, Spezial-Institut,
Duderstadt 14. Harz (Németorsz.), nagyothallók¬
nak kívánatra útbaigazításokkal és kezelési utasítá¬
sokkal ellátott kimerítő könyvecskét küld. Önnek
csak az «Audito»-ra (német szab.) vonatkozó köny¬
vecskét kell kérnie s azt azonnal teljesen költség¬
mentesen megkapja.

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

Rozsnyay vasas china bora

igen hatásos vérszegény¬
ség, sápkór, neurasthenia
eseteiben. Egy Vt literes
üveg ára 3.50 korona.

A Bozsnyay-íéle
vasas china bor
egyike a legelterjedtebb
és leghatásosabb gyógyboroknak. A külföldi ké¬
szítményeket felülmúlja.
Vérszegényeknek külö¬
nösen ajánlható. Kap¬
ható -minden gyógyszer¬
tárban és a készítőnél:

aradi-
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Szerkesztőségi iroda' IV. Vármegye-ntoza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

bajok, a sápkór, a női
arczot eléktelenitő pat¬
tanások s a női nemi
szervek folyással kom¬
YÍlben vastartalommal
binált hurulos megbe¬
oly kincsünk van, mely
tegedéseinek kezelésé¬
minden
eddigi arsennél csekély értékű ide¬
savas víznél i Roncegno
gen vizekre voltunk
bb, és
Le
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hatásosa
utalva, addig ujabban a
könnyebben emészthető s" manapság már, minthogy leg¬
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztok
egész serege dicséri hatásait, hazánkban .csaknem kizá¬
rólagos keresetnek örvend. -— Egy'postaláda (7 palaczk)
paradi ársen vastartalmú gyógyvizet Mafjyarorsz. összes
' [állomásaira 6 K SÓ f.-ért bérm. szalut a főraktár
postaáll

ÉDESKUTY L.

L
N ^ ^
m

mérnök és gyáros.

Gyár és iroda: Budapest, VII. kér., Garay-ntcza 10.
Központi TÍZ-, lég- és gőzfűtések, légszesz és Tiimeték«k. csitorníiisok,
szellőztetések, szivattyúk, vizerömnvi emelőgépek stb. - - Tervek,
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.
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Egészévre _ _ 2O korona.
Félévre _ _ _ 1O korona.
Negyedévre _ — 5 korona.
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BUDAPEST, JÚNIUS 29.
Külföldi előfizetésekhez a postailag mepbatár<>zott viteldíj is csatolandó.

• IRODÁK: V., Bálvány-u. 18.
, ÜZLET: VI., Andrássy-utl!
Legújabb kimerítő nagy ké¬
pes árjegyzék ingyen és bér¬
mentve. — Kívánatra a posta¬
költség viselése ellenében
megtekintésre is szállitun k

BADEN

O«. ts klr. fensége
József főh. üdv. szál.

H

Elek és Társa rt,

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

KlökHő családi otthon, legszebb fokvr.s,. ;i IVihcrc/cyi villák közelében,
Ki-ri. — Villamos,
•vasúti megállóhely. — Helyközi telefon
WIEN MELLETT. 240. ,— Kgész éveii át nyitva. — Tulaj¬
: Melly Mayer von Maybách.
PENSION MELANIE donos
Prospektust küldi HlockiierJ.j hirdetője,
líi^-'ticii nTeghágyöfibitva Htidapest,- IV., Senimehveis utcza 4.-sz.

NUTH KAROLY

evőkészletek, kávé-, tea- és
mokka, továbbá likőr-, sörés borkészletek, szivargrarnitnrák stb. nagy választékban
Megrendelhetők legolcsóbban,
ügy készpénzért' mint 20 havi

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

részletfizetésre

Kapható minden gyógy tárban és megbízható füezerkereskedésben.

Rozsnyay Mátyás gyógy¬
szertárában Aradon, Sza¬
badság-tér.
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Kiváló gyógyerejii kénesfowágok csúz,
köszvény, ischias, izzadmányok, bénu¬
lás, neuralgia, görvélykór, bőrbajok, fémmérgezés ellen. „Herzoghof" városi
fürdőszálloda. Elsőrangú ház. Interurban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬
den szobában. Továbbá elsőrangú
szállók, penziók, vendéglők, ét¬
termek. Fürdőidény egész éven át.
Prospektus kívánatra ingyen küldetik.
Felvilágosítás és prospektus Bloohner
Nagyfokú radioaktivitás. J. hirdetőiroda • utján is. Budapest.
• 1912-ben 31,567 fürdővendég. IV. kerület, Semmelseis-utcza 4. szám.

BADEN
Wien mellett,

9y69yfurd6
Erdélyben.

Magaslati klimatikus gyógyhely
9 fok Celsius hőfokú szénsavas lobogó
fürdők, meleg Szénsavas láp fürdők.
Hidegvizgyógyintézet, ivóbnra.
Vasúti állomiis Maroshéviz. Automobil
és gyorskocsijárat'. Posta, távirda és tele¬
fon. Olcsó árak, pensió-ren iszer. Fürdőidény június 15 tői szeptember 15-ig.
"Prospektust dijtalannl küld az
igazgatóság.
Telefon 162-84.
Budapest, VI., Teréz-körút 22.

(Szepesmegye)
vasúti állomás; Igló. (Automobiljárat.) Gyönyörű
fekvéssel, fenyvesekkel körülövezve, teljesén védett
i . .
.
/
Kitűnő konyha.
Állandó fürdőorvos.
•Árakr mérsékeltek.
Tájékoztató leírást (pros¬
pektust) kívánatra küld
Iglofüred gondnoksága.

fekvési hely. KUfirendn vizgyógy'ftézet az összes fizikai
gyógyító eljárásokra. Inha¬
látoraim, szénsavas fürdők,
fekvőcsarnpk, hizlalókura stb.
Szórakozásokról gondoskodva.

a Tátra lábánál,széltöl és portól védett klimatikus gyógyés nyaralóhely, vizgyogyinlézettel Poprád város köz¬
vetlen közelében. Innen a Dobsinai Jégbarlang legrövi¬
debb úton érhető el. Omnibus közlekfdés minden vonat¬
hoz. J a v a l v a : Basedow-, neuraslhenia, vérszegénység,
sápkór, idegesség, gyomor- és bélbajok stb. betegségeknél
fürdőorvbs Dr. Payer Ervin sebész-műtő Budapestről.
Állami hivatalnokok az elő- és utóidényben
szobaárakból 50% engedményt élveznek.
Étkezés naponta a penzióban: reggel 2, délben 4 és
este 2 fogás 5 korona. — Kívánatra prospektust küld
Tátra-Virág-völgry gondnoksága.

,. II-fürdő, Felső-Ansztria,
^.
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6Y06YFÜBDO-SZANATÓR1ÜM Graz mellett
Radlumos Qyógyforrások, Ivó- és fürdökurák. — Diétás gyógy¬
kezelések, hizó- ét soványitó-kurák. — Nap- ét légfUrdök,
• Lahman kúrák, ét az összes természetes gyógymódok. — Gyo¬
mor- ét belbetegek, rheumások, köszvenyesek, légcsőhurutosok,
Idegbetegek évszázadot gyógyhelye. — Egyéni gyógykezelés
dr. KÜRT LINNERT kiváló szakorvos vezetésé mellett. — Mér¬
tékeit árak, katön felszámítások nélkül. — Magyar orvos, ma¬
gyar levelezés és prospektus. Sürgöny- és levélczim : TobelDad
bel Graz. Megnyílott ápr. IS-én. Elíidényben külün kedvezmény.

g J
l l
VÍ
II

M • •

Elsörincu jodbromfördö. Kurópi
legrégibb és leggyógyhatásos«bb
jóaforrása. Idény : május 1-lőloktóberl-ig. Fehilágositástéspros-

pektuw küld Direktion dér Landesknranstalten liad-llall.

Dr. Serstel szanatóriuma eg-ész éven át nyitva.

TR A LÓ M N l CZteíffÖ£S«Pa l óta-szál l ó

Lóverseny, nemzetközi galamhISvészet, tennis és golf.-- Klimatikus győgyhely, modern szanatóriummal'az
igazgátóságkezelésében. - Posta. - Telefon. - Automobilok - Prospektust ingyen küld az igazgatóság.

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. ez.

-FÜRDŐ (kénforrásokkal)

FERDINÁND BOLGÁR KIRÁLY RODOSTÓBAN, II. RÁKÓCZI FERENCZ EGYKORI HÁZA ELŐTT. (SiSvege <u 507, oldalon.)
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Néhány perczig zajtalan maradt az előszoba,
minélfogva a háziakon és vendégeken egyaránt
nyomasztó hangulat vett erőt. Magorynak Ger¬
gely huszár időközben megsúgta, hogy, mint
Vadas hajdú neki jelentette: «egy ménkű gaz¬
dag rácz doktor brilliántoktól csak úgy prüszkölő zsenájával és még néhány kifliházi német
falamia, azért, hogy ide mindenféle apró-cseprő
botost meghívtak vendégnek: a pitvarból és
lépcsőkről hazafelé rückwárts-konczentrirungoztak.» A főispán alig tudott ez affront fölötti
indignácziójának kifejezést adni: midőn egy¬
szerre az ajtó mindkét szárnya feltárul és fel¬
tűnik Verpeléti, ki e bálra az esti vonattal
visszaérkezett Budapestről, bécsi szalonelegancziában ragyogva.
— Gratulálok a meghíváshoz Joumi grófné,
a miniszterelnökné soiréejára, — üdvözölte Magoryt a mindentudó riporter-generális és Hancsóhnénak is meleg kézszorítással, magasztalva
toilettejét, fejezte ki hódolatát. Utána jöttek
Eosenmüller, Vogelhuber és fia. Az utóbbi egy
csapat délczeg, elegáns tánczos fiatalembert ho¬
zott magával, kik életre-halálra ki fognak tenni
magukért, csak legyen kivel tánczolni. Alig
hogy betették utánuk az ajtót: az nyomban
újra feltárult és abban Orbán tanár volt lát¬
ható. Alig egy-két perczre rá érkezett Aracsi
Adeodát, nagykorú húgával: Leonida kisaszszonynyal. Orbán azt a hírt hozta, hogy Wauverticsék és innen távozó társaikkal, a csil¬
lárokat most gyújtatták meg a «Polgári kör»
nagytermében. Verpeléti, bár egyenesen a vasút¬
ról jött, már azt is tudta, hogy a szélső kipfelhauserek ott rögtönzött főispáni bálra készül¬
nek, főispán nélkül.
Hancsóhné mélabúsan felsóhajtott:
- Bálanya vagyok, bál nélkül!
- Ne csüggedjünk, - - bátorítá öt Verpe¬
léti. — Hortenzia herczegnő fogata ott állt a
Nyékey-palota kapujában.
- Még csak fél tíz múlt, — válaszolt nyu¬
galmat színlelve Magory.
- Mi van előesve? — kérdezte Eosenmüller
a bálanyától, kit hódolattal üdvözölt.
. . . Nemsokára Magory újra idegesen elő¬
húzta óráját:
— Háromnegyed tiz!
Orbán biztosította, hogy az itteni közönség
azt hiszi, hogy nóbel dolog bálba, színházba
elkésve érkezni.
Néhány perez múlva csakugyan nagy sürgés¬
forgás hallatszott. Csekő úr jött három üde
arczú, csinos leányával, kik a szőkeség világos,
világosabb és legvilágosabb árnyalatait kép¬
viselték. Aztán újra feltárult a terem ajtaja, de
most úgy, hogy egyhamar be ne csukódjék. Az
első volt az apát-plébános, más két pappal.
Ctánok jöttek a református és evangélikus lel¬
készek, a főrabbi és más honorácziorok; köz¬
tük : Hajner főjegyző és a tanácsnokok mind,
Herr von Kiss, Graupenhofer barátja kivételé¬
vel; továbbá tanárok, bírák, tisztviselők, patriczius nagyiparosok és végre - - kisebbrendű,
de kifogástalan megjelenésű uraságok a tágabb
körű lista révén. Idősb-fiatalabb asszony és
tánczos úrfi, tánczos kisasszony jött elég.
- Egyszerre sereglenek be, mint «Tannháuser»-ben a kórus vendégkoszorúja, — szólt
mosolyogva Verpeléti Pintérhez. - - Mindenki
a maga párjával. Csak azt lesem, mikor kezdik
a belépő nagy együttest elkántálni.
- No, látja, méltóságos uram, — szólt Or¬
bán a főispánhoz lépve.
- De a herczegnő csak nem jön . . . És az
arisztokráczia, úgy látszik, hogy sztrájkol, válaszolt nagy izgatottan Magory.
E perczben lépett be gróf Bodaszéky, néhány
ifjabb és idősebb mágnással.
- Diadal! Bodaszéky megjelent, — szólt
Verpeléti a főispánhoz. De ez már se nem lá¬
tott, se nem hallott és rohant az előkelő ven¬
dégek elé.

Hancsóh, kit Magory csaknem fellökött siettében, így szólt:
- Itt is el kellene egy kis fékező.
- Üt nem ! — válaszolt Verpeléti. — A mit
hevessége elrontott, azt — hiúsága jóvá fogja
tenni.
A herczegnő kocsija nyomban utánuk állt
meg a lépcsőház előtt. A herczegnő megérke¬
zésének hírére a bálanya és a várt pártfogóvédnöknő kettős trónusáig sorfal képződött.
Hancsóhné elhagyta exponált díszhelyét és
Boxernétöl követve, a megnyílt úton a terem
ajtaja felé haladt.
Hortenzia herczegnő Magory karján lépett
a terembe, a két fiatal grófnővel. Tésay meny¬
asszonyát vezette, Pintér az adlátus, Ilona gróf¬
nőt. Harsogó éljen- és öljenzaj hallatszott.
A herczegnőt láthatólag kellemesen lepte meg
ez a hódolat, melyet leereszkedő kegyes főhaj¬
tással viszonozott és elfoglalta fejedelmi díszű
ülőhelyét; mire a czigányok, a tuss befejezése
után, Pintér intésére, a legújabb csárdásba
kezdtek.
- Mindjárt jönnek a többiek. Majdnem az
egész société, — szólt a herczegnő francziául
Hanc-sóhnéhoz, ki kissé magyaros kiejtéssel, de
folyékonyán beszélte a franczia nyelvet.
Hortenzia herczegnőt igen kellemesen lepte
meg, hogy a főispán a lépcsőzet aljáig, s így
fejedelmi (igaz csak: duodec) vérű személyét a
nagyhatalmi uralkodóházi főherczegnők mód¬
jára ünnepelte.
Magory emelkedett hangulatában emelkedni
érezte maga alatt a földet. Fölkérte egy lassúra
Hancsóhnét, hogy megnyissa etiquetteszerűleg
a bált. De Laura ő nagysága, most, dicsére¬
tére, ellenmondott, kijelentve, hogy a csárdástánczczal szemben már kicsit a <icirculi quadratúrá»-t képviseli. Szavait Magory udvariasan
«8zerénykedő, öniróniájú pleonazmus»-nak je¬
lezte és Ilona comtessehez sietett, hogy vele a
tánczot megnyissa. Tésay követte őt Dóra gróf¬
nővel. Utána Vogelhuber Pista Csáti Miczivel,
e némethunniai elsőrangú kis beautéval.
Hortenzia herczegnő figyelemmel, sőt gyö¬
nyörködve nézte Magory daliás tánczát, mely
még mindig méltó volt a gróf Várhelyiné ál¬
tal megdicsért egykori híres csárclástánczához.
A herczegnő nagyfényű öltözéke feltűnést kel¬
tett. Mesés ékszereit és remek legyezőjét kellő¬
leg csak egy régészeti tudományú müékszerész
méltathatná.
A csárdás már javában folyt, midőn a her¬
czegnő egész Anhangja, udvara, melyet gróf
Várhelyiné lebeszélése sem tartott vissza, ün¬
nepélyesen megielent, miáltal a főispán hiú¬
sága minden reményen felül ki lehetett elé¬
gítve.
Nagy élénkséget, derültséget keltett a báli
közönség soraiban, midőn úgy féltizenegy óra
felé dr. Wauverticsné visszatért férjével. El¬
hagyta, főfájás ürügye alatt, az általa tervezett,
de fiaskót csinált ellen-bált és ugyanez okkal
mentette ki a herczegnő előtt késői érkezését.
Magory, ki már előbb átadta tánczosnőjét Vojnovszky Niki grófnak, egy ellenszenves toryalaknak és tüntető előzékenységgel fogadta a
bukott kontra-bál megtért rendezőit.
A csárdás után az itt czepperli-polkának ne¬
vezett tipegőben a comtessek már egészen helyt
engedtek az - - escomptesseknek, gróf Vojnovszky Niki gróf szójátéka szerint.
A most következő négyesben a még mindig
• csak azért is» szép lady háziasszonyt Verpe¬
léti halászta el Eosenmüller elől, kit azzal vi¬
gasztalt, hogy a második négyest, a Herzensquadrillet, tánczolhatja ő nagyságával, mikor
ő már nagyban repülni fog a gőz szárnyain
Bécs felé.
A társaság jelenlevő előkelő hölgyei vagy a
herczegnő mellé, vagy a tánczoló colonneok
közelében telepedtek le. Gróf Bodaszéky pedig
a herczegnő mellett helyet foglaló gróf Bar-

denstein táborszernagy félsüket özvegyével tö¬
rekedett magát megértetni. Ennélfogva tehát
Magory a most már boldogan és büszkén quadrillozó Hancsóhné által elhagyott díszkaros¬
székre ült a herczegnő mellé.
Francziául kezdte a társalgást. De aztán
kérte, hogy magyarul folytathassa. Hiszen meg
van engedve, hogy az úgynevezett «Kedvelt
hívek D a legfelső helyen megértett anyanyelvü¬
ket használják a kihallgatásokon. A kérés ilye¬
tén körülírására a hevczegnő nyájasan, félig
enyelgő mosolylyal, magyar nyelven így szólt:
- Tehát: kedvelt hívünk! beszéljen magya¬
rul, s'il vous piait!
Magory megköszönve a kegyes engedélyt,
előadta, hogy mennyire megokolatlan és igaz¬
ságtalan az a tüntetőleg nyilvánuló ellenszenv,
melylyel irányában az itteni arisztokraták
nagy része viseltetik. Aztán így folytatta:
- Nekem, mint főispánnak, iránytadó be¬
folyásom nem lehet a főúri hölgyek hitszónok¬
lati ügyére nézve.
A herczegnő a szólót félbeszakítva, fran¬
cziául így szólt:
— Kérem, ne beszéljen a főúri hölgyekről
általánosságban . . .
- Herczegséged e szavait örömmel foga¬
dom. A mi pedig úgynevezett erőszakos magyarosítási törekvéseimet illeti: az a mostani nem¬
zeti irányú belügyi kormányzat kifolyása es¬
nem is áll magában egyedül. Mert a nagy né¬
met birodalomban, melynek uralkodói közé
herczegséged édesatyja, a nagyherczeg is tarto¬
zott, nem tiznek--e erősebb nemzeti politikát,
mint nálunk? Nem akarják-e a lengyeleket a mit mi, magyarok, a földünkön lakó néme¬
tekkel szemben nem akarunk - - nyelvüktől,
nemzetiségüktől megfosztani?
A herczegnő figyelemmel hallgatta szavait.
Magory határozott, férfias föllépésével a köz¬
gyűlésen szinte inponálni kezdett neki, s fel¬
köszöntője, mely a hazafias német lapban szó¬
rói-szóra megjelent, meggyőzte arról, hogy a
lovagiasságnak meg nem felelő erőszak nem
lehet Magory progrummjában.
- C'est vrai, önnek igaza van, — válaszolt
a herczegnő, az utóbbi szavakat magyarul
mondva.
- El vagyok ragadtatva, hogy a herczegnőt
sikerült meggyőznöm!
Hortenzia herczegnő kegyesen intett fejével,
de nem szólt. A négyes utolsó figurájában séta
közben előtte eldefilirozó arisztokrata colonne
kötötte le figyelmét.
- Méltóztatott hallani, — kérdezte Magory,
midőn a többnyire német és franczia nyelven
társalgók colonneja elvonult. — Mely nemzet
arisztokrácziája nem társalog egymás közt a
saját hazai nyelvén?
- Csaknem mindegyik! — válaszolt a her¬
czegnő. — Egymás közt még az oroszok és. a
balkán nemzetek előkelői is így beszélnek, kik
pedig a francziát anyanyelvükkel együtt tanul¬
ják . . . De, mon Dieu! — folytatta kis szünet
múlva, — mit tehetek én a magyarosodás dol¬
gában ? — tette hozzá élénkebben.
Magory sietett a válaszszal, franczia nyelven :
- Heiczegnő minden magyar szót megért
és így még csak a beszéd gyakorlatát kell el¬
sajátítani. Hisz egy oly fenkölt szellemű és még
oly fiatal hölgy . . .
- C'est ca ! hogy: meg! Még fiatal!... Ah,
bah! Az ily fiatalság már nem könnyen tanul.
Arra, hogy én a magyar nyelvet szalonképesen
megtanuljam . . . lasciate . . . reményt, a leg¬
jobb akarat mellett, nem nyújthatok. Mit is te¬
hetnék én az ön szép czélja érdekében?...
Hiszen alkalma lesz mindezt irányadóbb he¬
lyen a holnapi soiréen a miniszterelnöknének
elmondani.
- Hát herczegnő tudja, hogy meg vagyok
híva?
- Piubna Egon beszélte nekem e hírt. Vár-
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helyi Fclicietől hallotta, A hír forrását tekintve,
pardon ! kissé dubieux értékűnek találom e meg¬
hívást. Itt valami intrique, "Bataille de damesw
játszik szerepet. . . . Vagy meg akarják magát
vesztegetni . . .
Magory idegesen megrándiilt.
- Mais non ! Úgy értettem, szép szemekkel,
vagy édes szavakkal meg fogják kisérlcni, hogy
állásáról resignationra bírják. Az igaz, hogy
Joumi miniszterelnökné absolutement nem ro¬
konszenvez Várhegyi Felicievel, mert, entre
nous sóit dit, bár ez nyílt titok, egyidőben fél¬
tette férjét, a mostani premiert, a société ez
egykori kedves és papillon-vadásznője selyemhálóitól.
— Herczegnő ! Kegyes figyelmeztetése nemes
szivére v a l l . . . De én saját erőmből akarok
küzdeni ellenségeim ellen, bárhol legyenek is.
Az estélyről való elmaradás pedig a meghát¬
rálás látszatát viselné.
Egy kedves hang szólalt meg mögötte:
— Édes Magory, menjen csak el az estclyre !
Dóra grófnő volt, ki garde de dames-ja védő¬
szárnyai alá került a négyes befejeztével.
— Én is azt ajánlom, — viszhangoztatta
nyomban rá Ilona grófnő.
— Quelle opposition ! — fenyegette meg őket
mosolyogva a herczegnő. Dóra grófnő pedig ezt
súgta őrangyal-mamája fülébe:
— Hertay Jolánta, ki ma reggel Ladáry Kor¬
néliával a jótékony sorsjáték miatt Budapestre
utazott, szintén ott lesz a soiréen.
Magory a herczegnőnek szolgált frissítőkkel,
a miket a huszár-komornyik hozott egy antik
művű dísztálczán. A két fiatal hölgy pedig,
Tésay által követve, a czukrászda felé lebegett
és e közben így szólt egymáshoz:
— Halld, Dórám, dicső volna, ha sikerülne !
— Beh jól illenének egymáshoz !
— Karakterre, törekvéseikre egyaránt.
Tósay, ki már hallott e titkos tervről, ezt
súgta nekik:
— «Arm in Arm mit dir!» azaz, bocsánat:
«Karöltve veled!»
- Csitt! Egy német szó se e helyen ! —
feddte őt menyasszonya.
- Aztán egy szót se Magory előtt! — tette
hozzá Ilona grófnő. — Ő ép oly keveset tud¬
jon tervünkről, mint Jolánta.
. . . Nagy fénynyel, a legfinnyásabb gour-

mand szájíz szerint és vidéki bőségben volt a
vacsora szervírozva a herczegnő és környezete
számára a külön fejedelmi separéban. Ott aztán
radikális nemzeti s így a demokrataság felé
hajló liberális megyefő entre nous a dicső Magógh ivadékát játszhatta. Hortenzia herczegnőt
egész suiteje követte. A többiek csak a hosszan
tartott galopp után tódultak az éttermekbe,
élükön Pintérrel, ki mint a házigazda helyet¬
tese, Hancsóhnénak nyújtotta karját.
A lucullusi, mindvégig pezsgös lakoma után,
mely alatt a tósztok (de nem a vadtósztok a
nagyteremben) ki voltak zárva, a czigányok
rákezdtek a legbódítóbb zenéjű, érzelgő lassúra.
Magorynak bokái önkénytelenül összeverődtek.
Ah, ha ő itt volna: gondolta. Hogy lejtenó
vele! Vele, a délibábok tündérével, ha nem
volna Hertay-lány, a Hilda nővére . . .
Dóra és Ilona grófnők egyedül vettek részt
a souper-csárdásban a mágnáshölgyek közül,
az előbbi vőlegényével, az utóbbi gróf Vojnovszkyval, ki azt tartotta, hogy : nnéha a de¬
mokratát is kell adnunk.»
- «Man musz' sich dem Volke zeigen!» —
idézte rá ironikusan Tésay.
Magory, ki mint figyelmes házigazda, az őt
éljen- és öljenzéssel fogadó nagyközönség ét¬
termeiben is megfordult, most a tánczot néző
előkelő hölgyekhez ment és mindenikéhez volt
egy-egy udvarias, gavalléri figyelmet eláruló
szava. A souper-csárdás háromnegyed óráig
tartott, a mi Német-Hunniában egy végnélküli
Három a táncz! számba megy.
Hortenzia herczegnő, ki gróf Bodaszéky kar¬
ján egy darabig nagy gyönyörűséggel nézte a
lelkes hévvel tánczoló párokat, távozni készült.
Magory és a lady patronesse elébe siettek és
tisztelettel fogadták búcsúkéznyújtását. Nem
volt kézadás, kézazorítás, hanem pillanati le¬
ereszkedő offerálása a fejedelmi balkéznek,
mint a hogy a királyi vérű precieuse-ök rokokó¬
idejében divatban lehetett.
A hálás főispán a bálját megmentő védnöknő
párisi illattól áradó keztyűs újjahegyeit ajká¬
hoz emelte, minden főúii-társasági és spanyol
udvari etiquette ellenére. A herczegnő, hogy
kiváló kegyének bizonyítékát adja, nem húzta
el Magory orra elől kezét oly gyorsan, mint
a hogyan azt a kecsesen tisztelgő Hancsóhné
parolázó-jobbjából kiszabadította.

A nagyúri társaság tagjai, akármit tartson
és beszéljen is Várhelyi Félicie, a bált «vára¬
kozásuk fölött sikerültnek találták.* A főispán
személye és modora ellen sem volt valami lé¬
nyeges kifogásuk. Magyarosító, nemzeti poli¬
tikája a társaságot, különösen annak kardcsörtető-arisztokrata részét, nem érintheti. Mi
a szoczietásnak egy főispán ultra-hazafias eről¬
ködése !
Magory a herczegnőt le a kocsijáig kisérte,
a mi szintén csak a spanyol etiquette alól való
fölmentéssel történhetett.
A bál vednöknője, miután hintájában a két
grófkisasszonynyal helyet foglalt, e szavakkal
búcsúzott el:
— Ön, kedves Magory, sans-peur föllépésé¬
vel és az észhez, szívhez szóló eloquence-jával
megnyert engem törekvéseinek. Szép volna, ha
megnyernők önt a szoczietásnak is!
A kegyes beszéd utolsó szavait nem értette
meg Magory. A herczegnő suiteje vele együtt
vagy nyomban utána távozott. Néhány kapasz¬
kodni szerető gentry-család, a patricziusok fel¬
színe és köztük természetesen a nagyralátó
Wauverticsék, követték őket. Aztán egymás¬
után készülődtek, búcsúztak, távoztak a töb¬
biek ; az alsóbbrendűek, úgyszólva, a rangfoko¬
zatok szerint.
Magory főispán, mikor Vogelhuber Miska
patriczius-fi, két lelkes városi aljegyző és egy
mulatós vidéki gentry gavallér : «Ihaj, csuhaj!»
((Hajh, sohase halunk meg!» hangos csárdáskísérete elnémult, az utolsó fecskefark is ki¬
repült a városi palotából és Eosenmüller a vá¬
ratlan-páratlan siker fölött oly boldog Han¬
csóhnét (Hancsóh mindjárt a vacsora után el¬
tűnt) lakosztályáig kisérte s így szólt Pintér
Henrikhez:
— Az arisztokráczia kezdte meg a népván¬
dorlást hazafelé és a többiek nyomban követ¬
ték . . . Hogy majmolják egymást nálunk az
osztályok fokról-fokra, alulról fölfelé! Mind¬
nyájan együtt pedig majmolják, utánozzák az
arisztokrácziát. így van ez mindenben!
— Itt — jegyezte meg Pintér, — nem alul¬
ról kell kezdeni a magyarosítást, de felülről!
Mert a mi szabadelvű magyar demokrata ha¬
zánkban a «felső tízezer» adja meg az irányt.

FERDINÁND BOLGÁR KIRÁLY RODOSTÓBAN.

Edvi Illés Aladár gyönyörű képei díszítik Ma
is még ez a legszebb magyar könyvek egyike.
Eákóczi rodostói tartózkodásának ez egyetlen
irodalmi emlékét küldte el Miklós Ferencz
Ferdinánd királynak rodostói látogatása em¬
lékére. A király kabinetirodája nyomban az
ajándék megérkezése után értesítette dr. Mik¬
lóst, hogy a felajánlott mű a legfelsőbb helyen
kegyes elfogadásra talált, s Ö Felsége legfor¬
róbb köszönetét fejezi ki.
Hogy a könyv a királynál milyen megértés¬
sel találkozott, annak bizonyságiul közöljük
a levél következő passzusát:
«Az a rajongó, hűséges szeretet, a melylyel
Mikes Kelemen élete végéig imádott ura, dicső
fejedelme, nagy Eákóczi Ferencz iránt min¬
denkoron viseltetett, nemkülönben a magyar
irodalomtörténet részére hátrahagyott örökbecsű levelei, halhatatlanná tették nagy nevét.
Még becsesebbé és kedvesebbé lesz 0 királyi
Felségének e szép mű azon történelmi ese¬
ménynél fogva, hogy az elmúlt napokban, a
nagy halottak dicső emlékének kegyelettel
adózva, egyedül kereste fel 0 Felsége Bódul¬
ton a még fellelhető összes magyar emlé¬
keket. »
Az ügy akkor e levéllel hivatalosan elinté¬
zést nyert. Ferdinánd király azonban súlyos
uralkodói gondjai daczára sem feledkezett meg
a magyar könyv küldőjéről. Most, két hónap
múltán, a jelenlegi válságos poütikai viszo¬
nyok között is elküldte dr. Miklós Ferencznek
saját névaláírásával ellátott arczképét, a követ¬
kező magyar levele kíséretében:

minden magyar ember szivét kegyeletes emlékek
fűzik — készült Eólam e pillanatfelvétel akkor,
a midőn felejthetlen II. Rákóczi Ferencz egy¬
kori házának ajtajánál álltam.
Feltételezem, hogy e kép Önt érdekelni fogja,
küldöm azt hálám jeléül, Zágoni Mikes Kelemen
«Törökországi Levelei* czimű remek művéért,
a mely mű Nekem nagy örömet szerzett.

A bolgárok czárja akkor, mikor diadalai tető¬
pontján állott s mikor egész Európa szeme
rajta függött, automobilba ült s elment Eodostóba, egy száműzött, nagy fejedelem emlékének
áldozni Nem fényes kísérettel, mint győzedel¬
mes hadvezér vonult be «• városba, hanem
egyedül, mint zarándok kereste fel Eákóczi
egykori lakóhelyét, hogy ott lerój ja kegyelete
adóját .a nagy fejedelem és bujdosó hivei dicső
emiékenek.
A Koburg-ház e kiváló sarja már töbh ízben
tanúbizonyságát adta annak, hogy ereiben ma¬
gyar vér is folyik. Ez a tette azonban fajunk
iránti rokonérzésének minden eddiginél meghatóbb kifejezése volt.
Emlékszünk, milyen lelkesedést idézett elő
az a sürgöny, melyet a király Eodoslóból
SCrausz Adolf keleti akadémiai tanárhoz inté¬
zett, s a mely tulajdonképen szózat volt Eá¬
kóczi sírja mellől a magyar nemzethez.
Az egész magyar sajtó akkor egyöntetű me¬
legséggel fejezte ki a fejedelmi tény hatását
a magyar közvéleményre.
Egy fővárosi tanár, dr. Miklós Ferencz, a
közhangulat lelkesítő hatása alatt, az említett
nevezetes esemény emlékére, elküldte a király¬
nak Mikes Kelemen Törökországi Leveleinek
általa szerkesztett díszkiadását. Ez a könyv
tudvalevőleg Eákóczi fejedelem hamvainak
hazahozatala alkalmából készült, s a FranklinTársulat kiadásában, a magyar kir. kormány
támogatásával ugyan, de a kiadó áldozatkész¬
ségéből, pazar fényű kiállításban jelent meg.
A legelőkelőbb magyar tudósok, Beöthy Zsolt,
Thaly Kálmán, Négyesy László, Erődi Béla
és Szily Kálmán írtak hozzá bevezető tanul¬
mányokat, dr. Miklós Ferencz szerkesztette s

(Folytatása következik.)

Mindennél ékesebben beszélnek e sorok.
íme egy király, egy igazán Isten kegyelmé¬
ből való fejedelem, ki trónjának mind ragyo¬
góbb fényében, hadi dicsőségtől övezve, szere¬
tettel gondol egy nemzet örökkön lobogó sza¬
badságvágyának vértanujára, s egy népre, mely
méltó büszkeséggel vallja őt a maga vérének!
Beavatott helyről megtudtuk, hogy Ferdi¬
nánd király Rodostóban kápolnát akart épít¬
tetni zarándokhelyül minden magyarnak. Saj¬
nos azonban, a diplomáczia beavatkozása nem
Vrdna Kastély, 1913 június 15-én. engedte, hogy Bulgária a Márvány-tenger part¬
Kedves Tanár Úr!
ját megtartsa magának s ezzel megfosztott
Rodostói tartózkodásom alkalmából, ott, azon bennünket is egy nemeslelkű király kívánságá¬
11 történelmi nevezetességű helyen, a melyhez nak beteljesülésétől.
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től átöröklött, tehát veleszületett ösztöne,
(úszási tehetsége, víztől való félelme) nincs
úgy meg.
Most legutóbb történt usztatásnál, melyről
képeink is szólanak, 170 darab kifejlődött
tehén és ökör jutott át szerencsésen a vizén.
Ezek a dunai szigetekről már hazafelé tartot
tak, tehát már letették a vizsgát tavasszal az
odauszáskor, így most nem fúlt bele egy állat
sem. Nagyon érdekes azonban, nemcsak az
egész dolognak a látványa, mely nemcsak az
állattulajdonosokra izgató — mert hiszen ma
egy kifejlődött tehén közel 1000 korona ér
tékű, tehát a falusi embernek igazán a vagyo
nát hempergeti tova az ár, — hanem az ér
dektelen szemlélőre is, midőn a félelmében
bőgő sok állat küzködik a rohanó árban, messze
a két parttól, körülöttük megfelelő távolság
ban (nehogy az állatot a csónakokkal nyom
ják a vízbe) a falusi gazdák csónakokkal manővrirozva, izgatottan kiabálva, míg egy idő
múlva szűnik a csend, jóval alább az innenső
parton földet ér a sok lihegő, ijedt állat, a
parton megállva pihenőt tart, hogy azután a
régen látott falu felé induljon.
e. D. B.

A N A G Y D U N A KÖZEPÉN.

Ez az «átküldés» azonban nem olyan egy
szerű dolog, mint — hinnénk, mert az út a
Nagydunán visz keresztül. A szarvasmarha
úszik ugyan egy-egy kisebb vizén, de arra,
hogy az ott sebesen rohanó és széles Nagy
dunát ússza át, hol a gőzhajók is teljes gőz
zel, kéményeiken vastag füstöt hányva birkóz
nak meg az árral — már nem mindenik ké
pes. De a «muszáj» nagy úr és a falusi gazda
épúgy trémáz, midőn a csordát az egész falu
férfinépe összegyűlve ostorokkal és nagy lár
mával a nagy víznek szorítják, mint a sze
gény állatok, melyeknek ezen dolgot még nem
próbált része félelmében bőgve rúgja a tempó
kat, mikor már a víz elnyelte és az ár rohanva
viszi tovább, áldozatul is esik évenként néhány
darab marha, noha a falusiak 25—30 csónak
kal kisérik őket és fűzfagalyakkal integetve,
nevük kiabálásával bátorítva terelik őket a
túlsó part felé, vagy pedig a csónakkal melléjök evezve szarvuknál tartják, hogy el ne me
rüljenek és a túlsó partot elérhessék.
Érdekes dolog, hogy ezen elég veszélyes
dolgot az, odavaló, tehát már ott született
marhák könnyebben «megcsinálják)), mint a
más vidékről odahozottak, melyeknek szüleik

PARTRA ÉRŐ MARHÁK.

AZ ŰSZTATÁS UTÁN A PARTRA ÉRT MARHÁK SZÁRADNAK.

A KÍSÉRŐ CSÓNAKOSOK.

L E G E L Ő GULYA ÁTUSZTATÁSA
A NAGYDUNÁN.
Mosón megyének a kisduna és nagyduna
közötti részén, az úgynevezett «Szigetközben»
fekszik Lipót község, melynek színmagyar népe,
a falu eldugott fekvésénél, vasútállomástól,
közlekedési utaktól való távolsága miatt tisz
tán az állattenyésztésre van utalva, hogy abból
megélhetését biztosítsa. Szántóföldjük azonban
kevés lóvén, mesterséges takarmányt keveset
termelhetnek, így tisztán a legelőre vannak
marhatenyésztésükkel szorítva. A legelő azon
ban szintén kevés, ügy, hogy mire a nyári
forróság beáll és a gyeplegelők kisülnek, az
állatok már kopárra rágták a füvet és istállóra
szorulnának.
A falusi birtokosság ezen kényszerhelyzet
ből kifolyólag úgy segít magán, hogy a nagy
Duna túlsó partján még túl, jó távol levő és
a község határához tartozó csallóközi dunai
szigetekre «lcüldi» a ridegmarhát és ott tartja
tavasztól a nyár beálltáig, a meddig ott is «el
fogy a fű», tehát a csordát ismét haza kell
hajtani, hogy a falu alatti legelőn ilyen tarló
szabadulásig.
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A szanatórium kicsiny és kies parkjában Én nem vagyok ideges... És nem is akarok
nagy selyem japáni ernyő alatt, két asszonyo- az lenni.
- Tudom - - feleli a nő nagyon különös
san karcsú puszpángfácska közt ül egy szőke
hangsúllyal. A férfi egy pillanatig fürkészve
liatal férfi.
A haja simán le van fésülve, csaknem leá- néz a nő szeme közé, aztán gyorsan lesüti a
nyosan van kettéválasztva. Szakála, bajusza szemét és szórakozottan játszani kezd a láz¬
nincs. Az ajka keskeny, gyöngén piros. Az mérővel.
— Kérőm akadna elég — folytatja a leány. —
orra czimpái finomak és néha megremegnek.
A szeme nagy, merengő íriszre emlékeztet. Hiszen a telekkönyv nyilvános olvasmány. És
A keze kicsi, hideg, márvány fehér és tele van ha a hozományomba mínusznak beleveszik az
«idegességemet», még mindig jut rájuk bőven.
gyűrűvel.
Finom muszlin inge a keblén ki van hajtva Nem bánnák, ha egész életemen át szanató¬
úgy, hogy rózsás nyaka egészen kilátszik. riumban kellene ápoltatniuk engem.
- Mindig ez a keserű beszéd, Manczi Fehér selyemvászon ruha van rajta, a mely¬
nek puha, csaknem reszketeg ránczai kaczé- szól a férfi türelmetlenül. - A kérők közt
ran simulnak hozzá. A lábán fekete áttetsző akadhat becsületes, jó szándékú ember is, a
harisnya és keskeny lábán fehér szarvasbőr- ki csak magát akarja és nem a hozományát.
czipő.
Manczi türelmetlen mozdulatot tesz a kezével :
- Köszönöm. Nincs szükségem biztató sza¬
Egy rózsa a kabátja gomblyukában sóvárgón lógatja szirmait. A ki közelebbről meg¬ vakra. Nem vagyok már pácziens. Eleinte hit¬
nézné e férfinak a kezét, látná, hogy az na¬ tem a maga mézédes, semmitmondó, hazug
gyon gondosan van ápolva, a körmei le van¬ biztatásainak, mert a gyógyulásomat kerestem
nak ráspolyozva, ki vannak csiszolva és festve. itten és olyankor az ember minden szalma¬
A mint beszól, két sor gyöngyfoga villan elő. szálba kapaszkodik. De most már a hangját is
A háta mögött lévő pavillon majolika-díszű, gyűlölöm önnek!
- De Manczi !
aranyos eozin zománczczal ékes fala, a mely¬
nek apró fülkéiben Tiffany-vázák állnak, festői
— Sokkal betegebben megyek el innen, mint
és kaczér hátterül szolgál.
a hogy ide jöttem - - sóhajt föl a nő és arA kihez beszél, az egy fiatal nő. Gyöngéd, czát a felindulástól pirosság önti el.
A szőke férfi zavarban van. Szeretne nyu¬
kissé hervadó. arczának, a mely kreolosan bá¬
gyadt, valami futó pirossága van, mint a leg¬ godt, fölényes maradni, de ez egyre nehezeb¬
finomabb őszi baraczknak, a mit üvegházban ben sikerül, mert a nő szavaiban valami nyug¬
ápolnak. Ideges volt. Most már túl van a kú¬ talanító vád bujkál. Hova fog kilyukadni?
rán. Jobban érzi magát, de ő maga is fél,
- Ha így izgatja magát - - szól a férfi
hogy azt a kis pirosságot, a mit a szanatóri¬ színlelt nyugalommal - - csakugyan koczkázumban szedett magára, elveszti odakinn az tatja a gyógyeredményt. Emlékezzék csak vissza,
életben.
milyen állapotban került hozzánk. Most jófor¬
A férfi kezében egy kis zsebbevaló orvosi mán teljesen meggyógyult. A mi emberileg
lázmérő van és ezzel gesztikulál, a mikor lehetséges volt, azt megtettük. Ne rontsa most
el a munkánkat, Manczi!
beszél a nőhöz:
- Holnap tehát már elmegy tőlünk, Manczi ?
- Csak ne volna maga olyan elragadóan
- Elmegyek, doktor úr, de nehéz szívvel — képmutató! - - kiált föl Manczi. - - Ügy beszél,
feleli sóhajtva a nő. — Az. .ember maga mel¬ mint a, nagyon finom abbék vagy a nagyon
lett csaknem örökké beteg szeretne lenni. Van ravasz tanítónők. Csupa szabályos jóság, csupa
a maga modorában valami, a mi megnyug¬ jóakarat, csupa biztatás . . . Pedig mindez csak
tatja az ember idegeit mint a zene. Már az képmutatás, álszenteskedés. Képmutatás, kép¬
is, hogy keresztnevükön szólítja a paczienseit, mutatás, képmutatás !
valami intim, behizelgő vonást ad a beszéd¬
- Ezt még soha senki sem vágta a sze¬
jének.
membe - - szól a férfi nyugodtan.
A férfi a napfényben megcsillogtatja a hő¬
Minek is tette volna? - kaczag föl
mérőt, mintha hipnotizálni akarná vele a nőt Manczi. - - Hiszen oly jól illik magához ez
és szól:
a képmutatás és az embernek is oly jól esik.
- Nem kell búsulnia, Manczi. Kigyógyítot¬ A szanatórium prospektusa is ilyen látszóla¬
tuk ugyan magát abból a csúnya neuraszténi- gos együgyűséggel van megfogalmazva úgy, hogy
ából, de azért ajánlom, hogy minden tavasz- minden okosabb nő nyomban átlát a szitán.
szál és ősszel néhány hétig járjon el hozzánk.
- Most már az intézetemet is bántja!
Hogy érzi most magát?
szól a férfi még mindig nyugodtan.
- Köszönöm — feleli a nő — olyan egész¬
- Jó. Beszéljünk erről az intézetről — szól
séges és nyugodt vagyok, mint egy csecsemő. Manczi - - A z egész egy világos, nagy, szép
Úgy érzem magam, mintha az élet csupa me¬ budoár, a milyenről még a rokokó sem álmo¬
leg, édes tej volna, a melyben fürdőm. Maga dott. Már a mint belép az ember, jókedvűnek,
visszaadott engem az életnek, az egészségnek, egészségesnek érzi magát. És a mikor aztán
a nyugodtságnak. Azt sem tudom, hogyan há¬ az igazgatói irodából — a mely inkább valami
láljam meg?
exotikus madár fészkéhez hasonlít — kilép ön,
A férfi most atyáskodó, orvosi módon a két ragyogóan, szőkén, csodálatosan, akkor nincs
az az asszony, a ki vissza tudna többé fordulni.
tenyere közé veszi a nő kezét:
- Lássa Manczi - - szól -— a mennyire
Manczi, maga rágalmazza az intézetet örülök a felgyógyulásának, annyira féltem is feleli higgadtan a férfi.
magát. Félek, hogy a mint kiteszi innen a
Ó, eszem ágában sincs! - tiltakozik
lábát, ismét vissza fog esni előbbi akarat nél¬ Manczi. - Én jól tudom, hogy itt nem tör¬
kül való életmódjába. Talán az első pezsgős ténik semmi. Semmi! És ép az a kedves, az
üveg, a melyet az asztalára fog állítani vala¬ érdekes, az izgató, hogy nem történik semmi.
melyik könnyelmű, gonosz barátnője, egyszerre Senki sem csalódhatik, mindenki boldog!
megsemmisíti majd minden munkánkat. Újra
— .Tapasztalt ön valamit a három hét alatt,
át fogja magát adni azoknak a vámpir-gondo- a mig nálunk volt?
latoknak, a mik folyton lesben állnak az olyan
- Nem, abszolúte semmit, doktor úr
törékeny idegrendszerű nők körül, mint maga
feleli Manczi. — Álmomban sem tudtam volna
- Én is félek — mondja sóhajtva a nő. — ennél kellemesebb, nyugodtabb és szórakozta¬
De hát mit csináljak?
tóbb helyet elgondolni. A magas árak a leg¬
— Én csak egyetlen orvosságot tudok ellene — előkelőbb és legkedvesebb női társaságot gyűj¬
feleli a férfi. — Menjen férjhez, Manczi!
tik itt össze. Itt mindenki nagyon gazdag és
A nő elnéz a messzeségbe, gondolkodón, csak kicsit ideges. Legfeljebb egy kicsit bolond.
fájdalmasan, majd hirtelen elmosolyodik és
— Most vallja meg, hogy mivel nem volt meg¬
szembenéz a férfival:
elégedve ? Sokalta az árakat ? — kérdezi a férfi.
- Miért nem adja ezt a tanácsot saját ma¬
- Isten ments! — feleli Manczi. — A két¬
gának? Miért nem házasodik meg?
szeresét sem sajnáltam volna azért, hogy itt
É n ? ! Megházasodni! - kiált föl a tartózkodhassam. És különösen azok a lágy,
férfi. - - De hát arra nekem nincs szükségem! bizonytalan, titokzatos esték! A mikor bezáród¬

nak a fehér ajtócskák és mindenki csak Kóla
beszél, Kóla gondolkodik, Eóla álmodik.
— Kiről?
•— Magáról, doktor úr. Visszaemlékeznek az
elejtett szavaira, de még azokra is, a miket
nem mondott és a miket csak magukban gon¬
doltak az asszonyok. Mindenki, a ki ebben az
intézetben van, szerelmes magába, doktor úr.
.— Köszönöm ezt a kedves leleplezést — moso¬
lyog a férfi — de nekem eddig sejtelmem sem
volt róla. Azt hiszem, Manczi, hogy maga túloz.
- Nem túlzók. Sőt kijelenthetem azt is,
hogy ép ezért nem akar és nem is fog ön
megházasodni soha, ha tudni akarja!
- Persze, hogy tudni akarom — feleli mo¬
solyogva a férfi.
- Ezek a finom, előkelő, neurotikus höl¬
gyek, a kik itt laknak, sokkal jobban érdeklik
magát, mint azok a nők, a kiket feleségül
szokás venni, mert nem idegesek. Maga úgy
jár ez ideges asszonynép körében, mint a ker¬
tész a rózsái közt. Megbódulva, megszédülve
különös illatuktól. Maga ért ezeknek a virá¬
goknak a nyelvén. Beczézi, dédelgeti, ápolja
őket és úgy szereti ezeket a virágokat, hogy
egyet sem tud magának — leszakasztani.
A férfi túlságosan elmerülve nézi a lázmé¬
rőt és nem felel.
- Magának — folytatja Manczi - - csak ki
kellene nyújtania a kezét, nem, a kisujját és a
legszebb, leggazdagabb nők közt válogathatna.
De maga itt van kora reggeltől késő estig és
gyógyítgatja a hisztériát, a neuraszténiát, a
neoropathiát és a többi csodát, a minek foly¬
ton új neve van a nélkül, hogy a régi gyógyíthatatlanságuk megszűnnék.
- Jól van, Manczi - - szól a férfi gúnyo¬
san. Ezentúl magától fogom tanulni az ideg¬
gyógyítást, mert a többi professzor nem ér
semmit.
— Nem érnek csakugyan semmit - - feleli
Manczi - - mert ebben a szanatóriumban is
csak a maga tekintete, a maga hangja, a
maga szépsége gyógyít, biztosan. És maga
igenis tudja azt, hogy itt imádják, hogy itt
nagy és elérhetetlen embernek tudják, hogy
itt mindenki a mnga rabszolganője a legöre¬
gebbtől a legfiatalabbig, a legcsunyábbtól a
legszebbig.
- De hiszen más orvos is van ebben az
intézetben.
- Van, van — mosolyog Manczi. — De ha
maga szabadságon van, akkor alig lézeng
egy-két beteg az egész szanatóriumban.
Ez is jele annak - - feleli a férfi - hogy
milyen szükség van itt rám. A betegek bizal¬
mánál nincs nagyobb gyógytényező.
- Gyógytényező, gyógyeredmény, gyógy¬
mód, csupa ilyen szavakat lehet hallani a
maga ajkáról, csupa ilyen ostoba orvosi sza¬
vakat. De akármit mondana is, az asszonyok
mért hallanak bennök, virágokat, zenét, illa¬
tot, madárdalt, gitárpengést. . .
- Nagyszerű a maga fantáziája, Manczi, szól a férfi - - de már lényegesen kevesebb
kényszerképzet van benne, mint mikor idejött.
Ha férjhez menne, Manczi, akkor teljesen meg¬
szabadulna minden ideges, túlhajtott gondo¬
latától.
Manczi most elnéz a levegőbe, az ernyőjé¬
vel megkaparja a kavicsot és feleli:
—• Férjhez fogok menni, doktor úr. Férj¬
hez fogok menni a legelső alkalmas ember¬
hez. És akkor majd több időt tölthetek itt a
szanatóriumban.
- Nem lesz szüksége rá, meglássa, — szól
a férfi.
— Pedig én úgy megszerettem ezt az in¬
tézetet, hogy soha többé nem pártolok el tőle.
Férjhez fogok menni, mert maga úgy akarja
és az ember boldog, hogy magának szót fo¬
gadhat. Isten vele.
- A viszontlátásra, Manczi — szólt az
orvos, mert okosabbat nem tudott mondani és
elindult a kavicsos úton, hol nádfonatu szé¬
keken és egyéb csinos, kényelmes kerti bú¬
toron ideges asszonyok ültek. És imbolygóit
köztük, mint a kertész a rózsái közt.
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ALKONYSZINEK.
i.
Könnyű hazudni a világ szemébe,
Ha tapsol érte a bolond tömeg;
A hatalom magas polczára lépve,
Ki vannak osztva jól a szerepek.
Minél merészebb a ravasz hazugság,
Az utcza annál jobban elhiszi ;
Agyontapossák, kik kocsidat húzzák,
Ha volt szemérem benned egy kicsi.
De majd ha éjjel az ágyadba fekszel,
Vallatni kezd a lelkiismeret;
A sok keresztkérdéstül nem menekszel:
Hogy álnok vagy, tagadni nem mered.
A szégyenbélyeg a lelkedre ütve;
Ügy érzed, nyakadon már a kötél:
Mit ér a hazug élet szabad üdve,
Ha az igazság halálra ítél!
II.
Vénuszt az égen a tudós tanár
Eégóta vizsgálgatta már;
Mig végül egy tündéri este
Nagy büszkeséggel fölfedezte,
Hogy a gyönyörű csillagasszony,
Ki oly felségesen ragyog,
S szebb mint a többi csillagok,
Méltatlan rá, hogy fenn virasszon
A szépre szomjas ember érte,
Epedve bámulván az égre !
Mert a tündöklő tünemény
Közelrül rút, kopár: egyik felén
Szín melegét nem erező
Kietlen árva jégmező;
Másik felén tar sivatag,
• A mely felett örök vihar kaczag.
Én nem vagyok újfajta Cato:
Legyen tehát tudósi érdem
A jó lencséjű messzelátó!
De azt az egyet még sem értem,

J

Hogy'a" tanár úr" e mfátíf
Oly büszke hangon mért szuszog?
Hiszen közismert ős divat,
Hogy egyformák a Vénuszok!
A szédítő mesés szépségű nők,
Az égi kertek pillangói' ők,
Mint bűvös ékszerek ragyognak
Az álmodóknak és a gazdagoknak.
De tudja régen, a ki nem füles:
A Vénusz-agy, Vénusz-szív mind üres.
Varázsa hálóval besző,
De szíve puszta jégmező :
A fénye vágyak álma csak,
De lelke meddő sivatag.
Ha bája csábít, mint utast,
A lényegét minek kutasd ?
Nézd messzeség szűz fátyolán át:
Szemed káprázik, élvezel;
De elveszted hited világát
Hozzá túlságosan közel.
III:

Bolondja, sorsát a pénzhez kötötte;
Erdőbe akkor megy, ha már köhög,
Halál hollói kárognak fölötte.
Nyilvánosan, sivár okok miatt
Történnek a véres tragédiák;
A kit betegség, bűn, nyomor, divat
Halálba űz: tapsolja a világ.
V.
Az elmaradt tömeg, haladni vágyva,
Toronyirányba vág mohón utat;
Minden bokorra bottal' út le vádja,
Határkövön kísérteiét kutat.
Kastélykerítés, zárdafal boszantja;
Gát a szlömében templom, iskola;
Méregbe hozza ősök síri hantja,
Az emlékoszlopokra nőtt moha.
Gyűlölködést szór szerte, a hol ellep,
Kővel dobál virágmezőt tele;
A lelki béke csendre veri mellét,
De lázadó zsivajt vegyit bele.

Embernek Isten szívet ad csupán,
Az észt bálványul ő maga faragja ;
Ha trónt emel múlandó új csodán,
Ledönti a régit hiú haragja.

A fejlődés nevében romba dönti
A múlt magasztos alkotásait;
A zöld verést le vérrel, lánggal önti
S azt fogja rá: a hajnalpír van itt!

Ezért határtalan a szív szerelme,
Az érzés ég felé bont szárnyakat;
Míg semmiség fölött a véges elme,
Mint tüskebokron gyapjú, fennakad.

Vak lárma már a napfényt kiabálja ;
A csóvatűz nem hajnalpír pedig,
Csak a tudatlan elmék babonája,
Kik az ereklyéket fölégetik.

IV.
Lejárt a pásztorjátékok kora,
Midőn a dal volt a szerelmi posta,
Ha az arany mezők hű vándora
A hajnal első harmatát taposta.
A szív a szívhez akkor úgy epedt,
Mint rejtve síró fülemile-ének;
Bejárta a visszhangos berkeket
Sóhajtozása álomszűrte kéjnek.
Ma már az ember gyárszennyes rögök

<<i

VI.
Állam s egyén közt állandó a harcz;
Akármelyik győz : vége fél kudarcz ;
Tusát hiába vívnak a nagy eszmék:
Alliim s egyén közt mégse lesz szövetség.
• Egyetlen biztos* út vezet csak ahhoz,
Hogy összeférjen az állam s a aóp:
Állam, teremts elő mindent, mi hasznos I
Egyén, valósíts mindent, a mi szép!
Rudnyánszky Gyula.
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sabb nótákat s mi szétnéztünk az özvegységre
jutott házban. Valaki lenézett a pinczébe is,
mert Tornay Antalnak volt egypár hordó jó
bora. Nem úgy mint ma... Egyszerre csak azon
vettük magunkat észre, hogy boros pohár van
a kezünkben. A banda is kevesebb szomorúság
gal, kissé tempósabban húzta, azután felke
rült az udvarra még egy hordó, valaki a távol
hazáról kezdett énekelni, de már arra kellett
inni, aztán nem lehetett soká egy helyben
ülni, vagy állni, hát össze-összeütögettük a
bokánkat, a banda még frissebb lett, —• mit
mondjak öcsém-uramnak, azóta mondás a fa
luban :
— Soha többé úgy nem mulatunk, mint a
plébános temetésén ! Ez a mesém arról, hogy
titokban kihörpintettem egy pohárka bort.

A kedves, kissé tótos magyarsággal beszélő
plébános a harmadik pohár bikszádi viz után, —
mert az orvos erre a hétre eltiltotta a bortól, —
mégis csak lehörpint egy pohárka bort is, a
mikor azt hiszi, hogy senki se látja.
— Egészségére! — súgom oda titokban.
— Kutya szeme van az úrnak! — feleli, majd
felkel s az öreg szekrényhez megy, kutatgat,
keresgél benne, majd előkerít egy régi könyvet
s elém teszi. Ujjával rábök egy bejegyzésre:
Liber Mortuorum Aug. 6. R. Antonius Tornay
Parochm Hadikfalvensis 65 annorum Inflammalio jmlmonum.
— Tudja-e, mi ez'? — kérdi s vidám szemmel
a szemembe néz, mint a ki valami tréfás tör
ténetet rejteget.
Ebéd után Kubassek János, a plébános úr,
— Tudom. Tornay Antal néhai plébános
előkereste a legrégibb feljegyzést, mely a csán
elhalálozásának bejegyzése.
— Téved az úr. Ez a pár sor azt meséli, gók bukowinai betelepüléséről szól. Mártonfy,
hogy mulat a mi népünk. Fiatal tacskó vol Hadikfalva első plébánosa, a ki még az első
tam még akkor, — ma túl vagyok a hetve telepesekkel jött ki, vetette papirra lúdtollal
nen, — de ezt a temetést soha se felejtem el. 1790 körül. A papiros tépett, foszlott, szaka
Szép temetés volt, zászlóval, énekkel összejött dozott, az irás nagyrészt olvashatatlan, csak
az egész község, igaz szívvel gyászoltunk és az elejét lehet kibetűzni. Soha, sehol közölve
szomorkodtunk, mert derék pap, jó pap volt. még nem volt, ezért kétszeresen érdekes:
Zúgott a harang, szállott a tömjén. Elföldel
«Colonia Hungarica erecta Hadikfalva fűit
tük a templom kertjében. Hány lépésnyire volt anno 1785 sub militari directione generáli Erenattól a paplak. Oda mentünk vissza szomor berg, qui eotum fűit Commendantius totius
kodni. A rezesbanda fújta a gyászosnál-gyászo- Buccowinae. Generáli autem Brigadere Comi-
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tibus Hadik, qui a sua Sanctissima Majestate
Josepho IL expetiit ut Colonia ista Hungarica
nomen habeat Hadikfalva.
Quinque annorum spatio erant incolae Hadikfalvenses liberi ab omni contributione et servitute dominali...
Ettől a mondattól kezdve a többit már alig
lehet kibetűzni, csak később, másik oldalakon.
Pedig nagy kár, mert a bukowinai csángó te
lepülésekről, a «magyar gyarmata-okról alig
maradt Írásbeli feljegyzés a hivatalos aktákon
kívül. A népről maga a nép Írhatott volna, de
ezután hiába kutattam, sehol se leltem...
*
Feljegyeztem egy jellemző csángó népdalt:
(Ha felmenek) én az állomásra,
(Jegyet váltok) fel Amerikába.
A jó jegynek egyetlenegy egy dollár az ára,
Úgy elmegyek, vissza se jövök szép Hadikfalvára.
Megy a csángó tovább, fel Amerikába ! . . .
Százharmincz évig megmaradt az osztrák ura
lom alatt, rutén, oláh tenger közepette szín
tiszta magyarnak, számra megsokasodott, szo
kásra, beszédre sok magyar vidéknél igazabb,
rátartósabb maradt, gonddal, keservvel magyar
iskolát tartott fel, — de a dollárnak ő se tud
ellent állni. Odakint újra találkozni fog a ma
gyarországi magyarral. Nagy tengert kellett be
járniuk, hogy újra kezet foghassanak.
Pásztor Árpád.
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az eddigi brutális jeleneteket. Elhallgattam. Ed¬
ward türelmét vesztve, kiment és dühösen be¬
vágta maga után az ajtót.
Október 2.

Surreyék, Guildfordék ós Closeburnék is meg¬
érkeztek, három vagy négy nap előtt. Ma lady
Gladys egy fiúgyermeknek adott életet. Egész
éjjel mellette virrasztottunk Winnievel. Aztán
hozzám menekült a drága kicsike, ki szintén
anyának érzi már magát és nagyon aggódik,
mert látta Gladys szenvedéseit.
És én — én a nyomorult, ki megloptam ti¬
tokban az ő boldogságát, elloptam tőle férje
szerelmét, a kit ő úgy imád ! Nyomorult vagyok !
Ez a gondolat gyötör és ezért tudok együtt sírni
Winnievel.
Edward lép be, ki keblére von mindkettőn¬
ket és vigasztalni kezd.
Elmondtam aztán titokban ezt a jelenetet
Willianmak is, a ki kinevetett:
— Nem értem, hogy nem tud megszabadulni
ily nevetséges érzelgésektöl!
Október 5.
GRÓF KÁROLYI JÓZSEF ÉS GRÓF WENCKHEIM MARGIT ESKÜVŐJE NAGYLÉVÁRDON. — Jávor Aladár fölvételei.

A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM.
Franczia regény.

(Vége.)
Szeptember 3.

Tegnap megkérdezett:
— Nem akar velem messze tűnni?
- Hát Winifred? Őt nem szabad kétségbe¬
esésbe dönteni.
- De én azt akarom, hogy ön kizárólagosan
csak az enyém legyen !
- Csak az öné leszek.
— Esküszik.
- Esküszöm ! Még ha Edward megölne is.
Szeptember 5.

William elutazik, mert tegnap este gyanús
zajt hallott rejtekhelye körül. Egy csomó ott
heverő könyvet elégetett, mert ha a kém fe¬
csegne, hogy valaki rejtezik a sportházban, az
eltűnt könyvek tolvajt fognak sejtetni.
Szeptember 7.

Elutazott. Oh ! Mily kétségbeesett csókokat
váltottunk!
Szeptember 16.

Gyötrelmeim megkezdődnek. Ma reggel leve¬
let kaptam Edwardtól, melyben bejelenti, hogy

szabadságot kapott. Ugyanazzal a postával jöt¬
tek Williamnak áradozó sorai.
Szeptember 20.
Edward megjött, jókedvű és nyájas. Azt ta¬
pasztalja, hogy megváltoztam. Lady Eichmond
szobájában találkoztunk megérkezése után. Hoz¬
zám lépett, sokáig rám nézett és kezem kezében
tartva így szólt:
- Nagymama, úgy-e, hogy nagyon sápadt
Christiane? Hosszú távollétem alatt nem épült
fel, pedig több mint egy hónapig éltünk külön.
Mi baja van, Christiane ?
- Semmi, csak annyi, hogy mindig fáradt
vagyok.
— Csak ez?
- Igen.
Leült és térdére vont. A nagymamát magos
támlájú karosszéke elfödte előlünk. Edward szám
felé hajolt.
Milyen szenvedés volt ez. Kikerültem csók¬
ját, tréfálkozást színlelve, hogy haragra ne lobbantsam ellenkezésemmel. Ujjamat számra téve
másik kezemmel' a drága öregre mutattam, ki
háttal ült nekünk. Edward mosolyogva enge¬
dett, de észrevettem, hogy titkon mégis csak
megneheztelt.

Közeledett az este, mely homályával új neheztelésekre adott alkalmat. Nyakatekert művé¬
szettel tértem ki férjem kedveskedései elöl.
De holnap — és később?
^Szeptember 23.
Nem találok már semmi kibúvót. Három na¬
pig betegséget színlelve ágyban maradtam. Ed¬
ward mellettem töltötte egész idejét. Könyö¬
rögve csókra nyújtotta száját:
- Csak egy testvéri csókot, engedje meg!
Oh, oly nyomorultnak érzem magamat.
Szegény Edward, szegény Eddiem bocsáss
meg nekem i
Szeptember 25.
Napról-napra jobban utálom és gyűlölöm
magamat.
Néha kedvem volna mindent bevallani. Ed¬
ward ma reggel az ablak közelében megölelt:
- Christianem, mennyire megváltozott. Édes
kis feleségem, mi baja van?
- Én — én . . .
Valami őrület fogott el és mindent el akartam
mondani, midőn Edward gyöngódtelenül eltolt
magától:
— Beszél — vagy nem beszél?
Szemének^kemény tekintete eszembe juttatta

TIT

A BALATONPART FONYÓDNÁL. — PörgeGergelyrajza

Lady Surreynek igaza van, ha nem szeret.
Azzal, hogy betettem lábamat házába, két gyer¬
mekét is szerencsétlenné tettem. Néki jobb lett
volna, ha Closeburnnal már első ostromára
megszököm. A későbbi kifejlődés csak még
jobban összebogozta a helyzetet.
November 1.
A nagyvilági élet újra megkezdődött a kas¬
télyban. Gladys diadalittas szép anyaságában.
Edward hazautazott Londonba, mert szabad¬
ság ideje lejárt. És én a nyomorult mindjob¬
ban beleszédülök bűnös szerelmembe.
November 2.
Halottak napja van. Eddigi szenvedéseim
kicsiségnek látszanak a reám várókhoz képest,
múltam eseményei csak gyötörtek, de a jövőm
el fog pusztítani. Meglátogattam Dick sirját,
hol utóiért az este. Térdepelve imádkoztam és
nem tudtam megszabadulni attól a kívánság¬
tól, hogy én is a föld alá ne kívánkozzam.
November 20.
A katasztrófa bekövetkezett, anyának érzem
magamat.
Deczember 16.
Míg lelkemben a legkínzóbb tépelődések küz¬
denek egymással, magával ragadja külső éle¬
temet a nagyvilági szórakozások forgataga.
Vadászatok, estélyek, bálok váltakoznak egy¬
mással. Ebben a csillogó örvényben is szaka¬
datlanul égeti agyamat gondolataim visszafoj¬
tott pokla.
Meghalni! Oh, ha meghalhatnék, ha meg¬
halni tudnék!
Tegnap vadászaton majdnem sikerült is. Lo¬
vamat idegessé tette a vadászok zaja és vissza¬
hőkölt egy árok előtt, melyen át akartam ug¬
ratni. Hosszas küzdelem után bírtam csak meg¬
fékezni, mire kissé visszalovagoltam. Hirtelen
megsarkantyúztam hátasomat és roppant me¬
rész ugrással a túlsó parton termettem. Ott
megbotlott lovam és kis hija volt, hogy vissza
nem zuhantunk.
Closeburn izgatottan vágtatott hozzám.
- Micsoda vakmerőség, ön is belepusztul¬
hatott volna! Hagyjuk, itt a vadászatot, egé¬
szen oda vagyok a rémülettől!
- Eszem ágában sincsen,, annyira megrészegített a vágtatás gyönyörűsége !
A vadászat vége felé hirtelen összeszorult a
szivem, mert eszembe jutott, hogy én épen
olyan akarattalan megfékezett teremtéssé lettem
William kezében, mint a milyen lovam az
enyémben voli
Deczember 21.
Naplementekor meglátogattam Dick sírját.
Kétségbeesetten zokogtam a sírkő szegélyén
térdepelve és a sírra borulva, midőn egyszerre
egy kéz érintését éreztem vállamon és zsörtö¬
lődni hallottam mögöttem Herbert mély hangját.
- Christiane, legyen okos, ne vigye túlságba
a bánkódást.
- Herbert, olyan szerencsétlen vagyok!
Felemelt és végtelen szánalommal nézett vé¬
gig rajtam úgy, hogy nem tudtam visszafoj¬
tani e kérdést:
- Talán sejti is, hogy miért?
- Sok dologra rájön az ember.
- De mire? Oh, mondja meg, mert agyon
nyom a bűnöm súlya! Mondja el, hogy mit

KOSSUTH LAJOS SZOBRA A ZUGLIGETBEN, MELYET JÚNIUS 21-ÉN LEPLEZTEK LE.
(A HETVENEDIK KOSSUTH-SZOBOR AZ ORSZÁGBAN.)

sejt és Tegyen oltalmazom, mintha csak test¬
vérem volna!
— Csakhogy szabad-e önön segítenem?
Úgyis jobban vonzódom önhöz, mint a meny¬
nyire ártatlanul szabad volna. Christiane ! Meg
fogja-e vallani a színigazságot?
Pillanatnyi ingadozás után feleltem:
- Esküszöm reá!
- Nyújtsa karját, menjünk hazafelé s ez¬
alatt hallgasson meg engemet. Nem akarom
önnel szemben a biró szerepét játszani, annál
kevésbbé, mert lady Richmond elmondta ne¬
kem öcsém durvaságait, melyek az ön ment¬
ségére szolgálhatnak. De vallja meg most őszin¬
tén, hogy mióta kedvese ön Closeburnnak ?
Reszketve, akadozva néha-néha visszariadva
vallottam be Herbertnek mindent.
— Szerelmes ön beléje?
— Ha tudnám! Ha szerelemnek nevezhetem
bűnömet! Önmagamat sem értem, hiszen Ed¬
ward iránt is mély vonzalmat tudok érezni.
- Closeburn akkor lepte önt meg, midőn a
nyáron egyedül volt itt nagyanyámmal. Hogy
elleplezze húgom előtt távozását, azt az üiügyet választotta, hogy Skócziába kell utaznia,
pedig itt rejtőzködött a pavillonban.
•— Honnét tudja ezt is?
— Itt jártam augusztusban a nélkül, hogy
bárki is sejtette volna.
Ön volt tehát az, ki egy este a házacska
körül leselkedett? De mondja hát, mit tanácsol
nekem, mit tegyek?
— Szakítson vele. Ha nem teszi, akkor a
legelvetemedettebb teremtés a világon. El fogja
hagyni e házat, visszatér Edwardhoz és úmtt

a felesége lesz! Az a mély vonzalom, melylyel
ön iránt viseltetem, csak ezt a megoldást su¬
gallja. Jobbat senki sem tanácsolhat, ígérje
meg, hogy követni fogja.
Nem tudtam válaszolni. Egy fának támasz¬
kodva kezembe rejtettem arczomat és kétségbe¬
esetten zokogtam.
- Christiane, mért nem felel.
Lefejtette arczomról kezemet és erre tekin¬
tetünk találkozott egymással. Milyen szánó sze¬
retettel tekintett reám!
Magamon kívül könyörögtem:
- Nem, nem, még ne szakítson el tőle!
Erőszakosan befogta számat és lihegve így
szólt:
- Hallgasson, az istenért, hallgasson el.
Mindketten felzokogtunk.
London, ileczeinbcr 30.

Elmenekültem Addingtonból, a nélkül, hogy
William csak sejtette volna is. Herbert volt
segítségemre, mert tegnap korán reggel magá¬
val vitte őt lord Broughtonhoz vadászatra.
Midőn elbúcsúztam Herberttől, olyan kegyet¬
len voltam, hogy így szóltam hozzá:
- Szerelmes belém? Nos hát tudja meg,
hogy én gyűlölöm, azért a fájdalomért, melyet
nekem okoz!
- Christiane, én megbocsátok önnek.
Végtelenül szomorúan tekintett reám.
l'ebi'iiár 3.

Semmihez sincsen kedvem s ezéí t egy hó¬
napig ki sem nyitottam a füzetet. Pedig be¬
vezethettem volna beléje Williamnak szerelem¬
től lángoló és Heibeit biztató és intő leveleit
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Április 4.
Arra törekszem, hogy eloszlassam a család
aggodalmait s hogy félrevezessem az orvost
diagnózisaiban, így minden reggel kitűnő bul¬
letint kap felőlem környezetem.
Hogy Edward se gyanakodjék, vidám vagyok,
ha chaise. longueom mellett ül, ő pedig nem
látja meg azt a rettenetes gyengeséget, mely
napról-napra mindinkább hatalmába kerít.

GRÓF SZÉCHENYI ALADÁR PROGRAMMBESZÉDET MOND A VÉRTANUK SZOBRA ELŐTT.

KÉPVISELŐVÁLASZTÁSI MOZGALMAK ARADON. — Soheffer fölvételei.

Herbert tanácsára válasz nélkül hagytam Wil- érzi magát. Closeburn Emilyvel flörtöl és úgy¬ gyon betegnek érzi magát. Nem ártana elhi¬
h'am leveleit, mire azok két hét múlva kima¬ látszik teljesen elfelejtett. A nagymama egész¬ vatni az orvost!
— Elhivatom.
radtak. Úgy látom, örül, hogy lerázhatott ma¬ séges és örül, hogy nemsokára dédunokái ke¬
gáról. Erre a gondolatra szégyenemben elönti resztelőjét is megéri.
Márczius • 20.
arczomat a vér!
— És ön kedves barátom, hogy érzi magát ?
Napról-napra gyöngülök és sorvadok. Tegnap,
Február 20.
- Nem túlságosan jól, különösen most, hogy midőn ki akartam menni és kalapomat feltűz¬
Edward, kinek időközben bevallottam, hogy az ön állapota ennyire aggaszt. Eoppantul saj¬
tem elájultam, midőn hátam mögött Tim éle¬
anyának érzem magam, így szólt hozzám ma nálom önt Christiane!
sen füttyentett egy kocsisra.
reggel:
Egész
napon
át
mellettem
maradt,
úgy,
hogy
Aztán elmentem egy hires nőorvoshoz, kinek
- Christiane édes szerelmem, nem is tudja
elképzelni, hogy mennyire boldoggá tesz! El¬ kissé majdnem megvigasztalódtam. Edward, mi¬ átutazóban levő franczia asszonyként mutat¬
koztam be.
tűntek rósz napjaink, ön szivem örömévé lett. dőn este hazatért, nevetve mondta:
- Azt hiszem, hogy Herbert szerelmes Önbe!
Bájosságával széppé teszi otthonomat. Ha csak
•— Mivel egyedül és nem valamelyik család¬
- Én is biztos vagyok benne.
egy kissé egészségesebb lenne, én volnék az
tagjával jött, asszonyom és őszinte választ ki¬
g"£— Be meri vallani ?
Egyesült Királyság legboldogabb embere.
van, azt tanácsolom, hogy utazzék azonnal
- Mikor oly tiszta a vonzalma!
Szegény jó Edwardom!
haza és vizsgáltassa meg magát otthon is. Azt
- A férfiaké általában sohasem az, de Her¬ hiszem, hogy állapota igen súlyos, de ha rövid
Márczius 3.
Shakespeare azt mondja: A boldogság az, bert mégis kivétel e szabály alól. Dick beteg¬ időn belül megoperáltatja magát,' életét feltét¬
sége óta vonzódik ennyire önhöz és ismerve az lenül meg lehet menteni. Állapota nagyon sú¬
ha meg sem születünk.
ő hideg természetét, tudom, hogy nagyon sze¬ lyos, oly vérzéseket kaphat, melyek teljesen ki¬
De hiszen meg is halhatunk!
Márczius ÍO. retheti önt, ha ily érdeklődést mutat.
meríthetik életerejét. Mégis ismétlem, ha taná¬
- Boldog vagyok ezért.
Herbert ma megjött Addingtonból és való¬
csomat megfogadja, aggodalomra nincsen oka,
- Én_ is, mert önt az ő tanácsai adták vissza mivel most még el tudja viselni az operácziót.
sággal meghökkent láttámra.
- Istenem, micsoda állapotban találom ! Mi nekem. És ön szerfelett boldoggá tesz engem, Egy napig se késsen, utazzon még ma haza.
mióta Addingtonból visszatért. Vallja be, úgy-e
baja van Christiane? Fájdalmai vannak?
Márczius 92.
— Valami különös bajom nincsen. Az én az ő tanácsait követte?
állapotomban természetes, hogy gyakran rosz- Igen, az övét. Edward, ha meg találnék
Csakhogy én nem szólok senkinek sem. Hall¬
szül érzem magam.
halni, tartsanak Herberttel össze, ő meg fogja gatni fogok, hogy mentői súlyosabb legyen ál¬
Nem faggatott tovább.
önt vigasztalni.
lapotom és vagy a chloroform, vagy az operáKikérdeztem, hogy mi újság? Winifred jól
- Mit beszól ön a halálról? Úgy lájszik na¬ czió megöljön.

Április 30.
Belehalok, belepusztulok, oh nemsokára már
nem lesz erőm a színleléshez!
Április 22.
Edward nyugtalankodni kezd. Addingtonba
táviratozott.
Április 23.
Konzíliumot tartottak fölöttem, miközben el¬
ájultam. Injekcziót adtak, mire magamhoz tér¬
tem. Az élesztgetés után így szólt az orvos:
— Gyermekem, mért vezetett félre engem?
Már egy hónappal előbb meg kellett volna
operálni.
Elhallgatott, mert Edward visszajött.
Április 25.
Dobassam a tűzbe ezt a naplót?
Nem!
Herbertnek fogom ajándékozni. Táviratban
jelentette, hogy délután megjön a nagymamá¬
val együtt.
íme leirom neki utolsó akaratom:
Ha elolvasta életem szomorú történetét, job¬
ban meg fogja érteni szerencsétlen sógornőjét
.és én a túlvilágon megkönnyebbülök.
Önre bizom Edwardot. Semmit sem tudott
meg, semmit sem sejtett, ezért sokat fog szomorkodni. Legyen hozzá nyájasabb, sőt gyengédebb, mint eddig bármikor volt. Bátorítsa és
vezesse a helyes útra, mint vélem tette. Nekem
meg kellett halnom. Ne az önök kriptájába te¬
messenek, hanem Dick mellé.
Azok közé a szerencsétlenek közé tartozom,
Herbert, a kik mindazoknak szenvedést okoz¬
nak, kik közelükben élnek. Ön is így járt ve¬
lem, bocsásson meg nekem. Válassza el gon-

A SZIÁM GŐZÖS, MELY FIUME FELÉ VIVŐ ÚTJÁBAN A SCOGLI-PETTININÉL ZÁTONYRA JUTOTT ÉS ERŐSEN MEG¬
SÉRÜLT. SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN VONTATTÁK BE A FIUMEI KIKÖTŐBE.

dolataiban bűnös testemet a szenvedésekben
megtisztult lelkemtől és imádkozzék üdvös¬
ségemért !
Christiane.
Utóirat :
Az 1897. október 16-iki «Times» egy híre:
Hat hónappal ezelőtt jelentettük, hogy egy
elkésett operáczió következtében a szép és fia¬
tal lady Stanley Christiane de Nérans, Surrey
herczeg menye meghalt.
Tegnap egy újabb csapás érte ezt a főúri csalá¬

dot, ugyanis a Surrey grófságban fekvő Addington-Parkban szörnyű baleset történt.
Lord Herbert Barkley, marquis de Guildford
egy magafajtájú kiérdemesült vadásznál ért¬
hetetlen módon oly szerencsétlenül lőtt, hogy
a puskagolyó saját sógorát, William Closeburnt érte, ki tüstént halva rogyott össze.
Lord Closeburnt húsz éves özvegye, Surrey
herczeg lánya siratja, kitől alig pár hónapja
fia született.

START A FUTÁSRA.

A JÚNIUS 20-IKI LEHEL-UTCZAI GYÁRÉGÉS BUDAPESTEN. - Mai M. fölvétele.
A MAGYAR ATHLETIKAI SZÖVETSÉG BAJNOKI VIADALA A FERENCZVÁROSI SPORTPÁLYÁN.
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Magyar ember angol könyve. Egy állandóan
Londonban élő magyar ember, H. C. Lukách ke¬
leti útleírása foglalkoztatja most élénken az angol
olvasóközönség figyelmét. A könyv The fringc. of
the Easl czímmel jelent meg a legelőkelőbb és leg¬
nagyobb londoni könyvkiadó czégek egyikének, a
Macmillan rzégnek kiadásában. A magyar szerző
keleti utazásait irja le benne ; olyan témákat pen¬
dít meg, melyek a Keleten gyakrabban megfor¬
duló angol közönség érdeklődését különösen foglal¬
koztatják. S mivel jól is van a könyv irva, a saj¬
tóban is élénk visszhangot keltett Többek közt a
Times így ir róla egyik irodalmi mellékletén :
The Frínge of the Easl. (A Kelet sallangja)
H. C. Lukách-tói. Kiadó: Macmillan: ára 12 sh.
nettó. Az iró, ki Abdul Hamid szultán uralkodá¬
sának utolsó napjaiban látogatta meg Buméliát,
Görögorszagot és a Levantét, utazásának elbeszé¬
lését fonalként használja, hogy arra a történelmi
romantika és mozgalmas anekdoták gyöngyeit és
ékköveit fűzze. Időnként igazi történetírásba esik *
de visszaemlékezései, ha tények, sohasem unal¬
masak, ha képzeleteik, sohasem egyhangúak. Van
azonban a könyvnek egy komolyabb oldala is, a
levantei és syriai informácziók kevéssé ismert ér¬
dekes adatainak nagy tömege van benne. Nyilt
elmével és mindent meglátó szemekkel utazott,
kalandok, epizódok vagy anekdoták teszik az út¬
jának minden egyes napját emlékezetessé vagy
mulatságossá. Egy ridegéletű pap, a ki Thessáliában egy csaknem hozzáférhetetlen sziklacsú¬
cson lakik, víg házigazdává olvad, Klepth balla¬
dákkal megáldott emlékezó'tehetséggel; egy szép
úriember, a ki Smyrnában egy konzuli theaparthien
lawn tennist játszik, éjjel jól ismert rablóvá vál¬
tozik ; az iró meglátogat egy elaggott apátot egy
syriai hegyen és Carpaccio modelljeinek egyikét
ismeri fel benne, a ki nagy méltósággal lépked
fel alá kolostorában, két szürke fogolymadár által
kisérve. Tekintettel az Athos hegy sorsa iránt je¬
lenleg felkeltett érdeklődésre, Lukách úrnak leirása a lokálpólitikáról és a görög-orosz vetélke¬
désről és féltékenységekről, a legalkalmasabb idő¬
ben kerül elénk. Az egész kérdést alaposan meg¬
vitatja. Mint a Kelet annyi más utazójára, szerzőre
nagy benyomást gyakorol a palestinai orosz zarán¬
dokok tettetós nélküli jámborsága, és sajnálja, hogy
a keresztény testületek között felmerülő megszám¬
lálhatatlan viszályok a kereszténységet az Islamnak oly sokszor jellemző méltóságos nyugalmával

való összehasonlításkor, kedvezőtlen világításba he¬
lyezik. Nem lehet állítani, hogy minden nem ke¬
resztény Syriában okvetetlenül muzulmán vagy
zsidó. Sőt, vannak ott szamaritánusok, drúzok és
bahaiok, a kikről mind első rangú inforrnácziókat
ad a könyv. Mint a hogy természetesen kikerül¬
hetetlen a Keleten utazónak, a szerző is áldozatául
esett a Baraghiti Sultán, ezen rettegett uralkodó
kiküldötteinek, a ki Tiberiasban tartja udvarát és
mint a/ Hegyek Vén Embere Oroszlánszivű Eichárd
idejében, az idegentől vérdijat követel. Megláto¬
gatta Cyprust éá annak regényes történetét is el¬
mondja. Az illusztrácziók jól vannak kiválasztva,
és nem kevéssel járulnak a mű teljességéhez, mely
kétségtelenül az utolsó évtized legszellemesebb uti¬
könyve.
Ttíl a palotákon. Mindenki észrevette azt a
nagy változást, a mely az utóbbi években a ma¬
gyar napisajtóban végbement: a riportnak eladdig
ismeretlen méretekben való térfoglalását. Többé¬
ke vésbbé jószemű, fürge és ügyes újságírók egész
hadserege figyeli állandóan a főváros életét, észre¬
veszik minden fontos, érdekes vagy kuriózus jejenségét, szépségeit és bűneit, visszásságait, tanul¬
mányozzák legalsó osztályainak s a még azok alatt
levőknek életét s apró tükörképeket rajzolnak min¬
denről, a mit megláttak. Van ebben a riport-haj¬
szában, melyet leginkább a boulevard-lapok el¬
szaporodása hozott létre, túltengés is, van sok izetlenség, sok haszontalan szószaporítás, a közönség
ízléstelenségére való spekulálás, de van egy, na¬
gyon jó oldala is: megvilágítja, nyilvánossá teszi a
főváros életének olyan részleteit is, a melyek sokáig
teljes homályban voltak, a melyekről nem is tud¬
tunk és megismertet azzal a környezettel, a mely¬
ben élünk. A riporterek seregében egy-két év előtt
feltűnt egy asszony: Antal Gézáné, sűrűn meg¬
jelenő czikkeivel, melyek kissé többre emelkedtek
az átlagos, csakis a kíváncsiságot csiklandozó ri¬
portoknál s többé-kevésbbé közeledtek a társadalom¬
tudományi megfigyelés komolyabb színvonalához s
feldolgozásuk módjában is bizonyos irodalmi szinezetet kaptak előadásuk élénkségével, a mondani¬
valók buzgó áradásával, novellisztikus modorukkal.
Antal Gézáné most könyvben gyűjtötte össze ri¬
portjai javát Túl a palotákon czímmel. Apró tü¬
körkép valamennyi, letördelve Budapest nagy tük¬
réről : a külvárosok szurtos képeinek, a szobakonyhás udvari lakásoknak alakjai, a szegénység
keserves küzködései, apró szélhámosságai, furcsa
exisztencziái tűnnek szemünk elé, csupa olyan dol¬
gok, melyeket módjában volna mindenkinek meg¬
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látni és mégse lát meg senki, - - meri azok az
alakok és jelenetek oly távol esnek a jobb mód¬
ban élők közönségétől, mintha valami tengeren
túli szigetről valók volnának, sohase kerülnek köz¬
vetlenül a szeme elé, sejtelme sincs róluk. Épen
ebben s megfigyelése és előadása hűségében van
a könyv érdeme, föllebenti a nemtörődós sűrű fátyolát, a mely ezeket az alsó náprétegeket és éle¬
tüket a felettük állók elől elfödi és tudatára hozza,
hogy térben közvetlen alatta, gondolkodásban, élet¬
módban, sorsban tőle roppant messze milyen kü¬
lönös, groteszk, fájdalmas, keserves küzködéssel
teli, nyugtalan élet forrong.
Rousseau mint moralista. Rács Lajos, a ki
nagy szeretettel és bő tanulmánynyal igyekszik
Rousseau ismeretét terjeszteni a magyar olvasók
körében, most egy új tanulmányában új s eddig
kevéssé tárgyalt, de igen fontos és jellemző oldalá¬
ról veszi szemügyre a XVIIL század egyik leg¬
gazdagabb szellemének világfelfogását. Mint mora¬
listát ismerteti Eousseaut, megállapítva, hogy va¬
lamennyi munkája szoros összeköttetésben áll er¬
kölcsi alapfelfogásával s hogy egész irodalmi mű¬
ködésének fővonása az erkölcsi felfogás. A tanul¬
mány részletesen igyekszik kifejteni és bírálni
Rousseau morálját, az egyéni erkölcsiségről vallott
felfogását, bemutatja mint a társadalmi erkölcs
bírálóját és reformátorát, feltünteti gyakorlati er¬
kölcsiségét, az erkölcsi nevelésről szóló tanítását,
hatását Kantra és a pragmatizmusra s végül öszszefoglalólag méltatja morális szempontból való
jelentőségét. Mindé szempontokból Rousseau mű¬
veinek alapos ismeretére támaszkodó, kimerítő ké¬
pet ad gondolatairól, megállapítja ezeknek hatását,
érvényét és kifejti vele szemben a maga állás¬
pontját.
A «J6 Pajtásn, Sebők Zsigmond és Benedek
Elek képes gyermeklapja legújabb, június 29-iki
számába Benedek Elek irt verset, Szabóné Nogáll Janka elbeszélést, Sebők Zsigmond befejezi
«A milliomos fia» czimű rendkívül érdekes regé¬
nyét, Csajlhay Ferenczné befejezi a szép adriáról
szóló meséjét, Mesemondó bácti kedves mesét mond
el a furcsa halászatról, Kovács Aladár, a mentők
igazgatója az állatkert bogarairól közöl érdekes
czikket több képpel, a kis olvasók felelgetnek az
Almanach kérdésére, hogy melyik a legkedvesebb
sportjuk, Rokoni Viktor folytatja regényét, Zsiga
bácsi mulatságos mókája, a rejtvények, szer¬
kesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartal¬
mát. A t Jó Pajtást-i a Franklin-Társulat adja ki,
előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, fél-

Selymet házhoz!

Schweizer és Társa, Luzern U 24(Svájcz)
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évre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám
ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a
kiadóhivatal (IV. kér. Egyetem-utcza 4.)

Új könyvek.
Túl a palotákon. Pesti riportok, irta Antal Gé¬
záné, Budapest, Diók Manó kiadása: ára 2 korcna
' 50 fillér.
Rousseau mint moralista. Irta dr. Rácz Lajos.
Budapest, Hornyánszky Viktor.

Ara effy-egy Tcorona.
Készíti Kirobbanni gyógyszertára, O-Vnko vár 9.
Budapesti főraktár : Török-féle gyógyszertár, Király-u. ÍZ

EGYVELEG.
* 150,000 lepke. A londoni Kensington termé¬
szetrajzi múzeuma olyan ajándékot kapott, a
melyért irigy lehet bármely ország. Az ajándék
egy lepkegyűjtemény, a mely eddigi tulajdonosá¬
nak. John Adams milliomosnak negyvenezer font
sterlingjébe került s a melyben nem kevesebb, mint
150,000 pillangó van, köztük majdnem 200 új faj,
a melyeket Adams maga fedezett fel Délamerikában.

* A drótnélküli telefonnal, a mely nem egyéb,
mint hangot közvetítő villamos ívlámpa, eddig ^0
Elhunytak a közelebbi napokban: KOMKA GYULA kilométer távolságra sikerült a beszélgetés.
szentszéki tanács, nyug. lelkész, aranymisés pap

HALÁLOZÁSOK.

Munkácson, 78 éves korában. -

KÖLT KAMILLÓ

nyug. jószágigazgató 77 éves korában Budapes¬
ten. — COPONT. MÁRTON papirgyáros Brassóban 76
éves korában. - - Monosnagyszántói BIGE GTÖROY

nyug. tb. főszolgabíró (19 éves korában Nagyvára¬
don. — DOMOKOS JÓZSEF bányatanácsos, sóbánya¬

hivatali főnök, 60 éves korában Désaknán, —
DOBOS JÁNOB Czegléd város levéltárosa 69 éves ko¬
rában. — ZRÍNYI JÓZSEF légszeszgyári igazgató, a

Vese- és hólyagbajoknál

szeszes italok és túlságosat) fűszerezett ételek élvezete
hátrányos. A betegnek szigorú étrendhez kell alkalmaz¬
kodnia éj sok tejet kell fogyasztania. Ilyen betegségek
esetén is számtalan esetben a legjobban vált ba a
«Kufeke», merttejjel elkészítve jól emészthető kellemes
táplálékul szolgál. A <rKufeke» szakácskönyvben levő
reczeptek alapján a legkülönfélébb ételeket pom• — — — pasán lehet elkészíteni. - ^ ^ — — —

koronás arany érdemkereszt tulajdonosa 57 éves
korában Szombathelyen. — SZILÁGYI GYÖRGY aradi

iskolaigazgató, az aradi református egyház gond¬
noka, 57 éves korában. — Adai PÁSZTHY KÁLMÁN
nyug. császári és királyi tábornok 62 éves korá¬
ban Palicson. - - FEILITZSCH MIKSA gróf volt bajor

SAKKJÁTÉK.
2855. szátnu feladvány Kálniczky Gézától, Rimaszombat
SÖTÉT.

belügyminiszter, Münkhenben. — ALTDORPFER IST¬

VÁN ítélőtáblái bíró Kassán. — BENES KÁROLY pol¬
gári asztalosmester, 74 éves korában Budapesten. —

1. „
h5 h*
2. Fe5 d4 stb.

..

2. Fe5 d4! stb.
Helyeién fejtették meg t Merényi Lajos. — Geist
Józaei 6t Stark Vilmos. — A tBudapeiti Sakk-kön. —
A •Budapati III. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. —
Wyaohogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapeit)
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Bobért (Fokért). —
Mnller Nándor (Szombathely). — Hoflbaner Antal (Lipót¬
vár). — Szabó János (Bakony-Szentldttló). — A 'Győri
8akk-k8r*. — Székely Jenő. — Méazey József (Oyfir). A tZborói Tanaikor*. — A •Kalociai Katholikus Kört. —
Veöreös Miklós fZircz). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodiátujlak). — A • Duivilöldrári Egyentöiégi kört (Dmtaföldvdr).
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdúhadháza.). — A •Lfibieci Gazdatági Kaicinót (Lcibics). —
Jinstyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCimqeri
KaiiMt
(Ctenyer). — Király Mihály (Ze*ta). — Kmm
Kezső (Tanárfkát). — Budai Sokkoló Tánaidg (BudapettJ. —
Patkó Imre (Talpai).

Szerkesztői üzenetek.
Diákszerelem. A novella elég gyakorlott tollal van
irva, de ereszben véve fölöttébb közepes színvonalon
áll, semmiféle magasabb színvonalig nem jut el.
Alkony a kertben. Melegen átérzett hangulatból fa¬
kadt, de fogyatékos költői készséggel van irva.
Vérem kérte. Ilyen gyarlóságokkal bizony kár el¬
rabolni a szerkesztőség drága idejét.
Anyámról. Visszajöttem. Emlék. Csakugyan csak a
verset nézzük, de az aztán vers legyen ám ! Ezek a
versek nem egyebek dilettáns kísérleteknél.
Az üstökös. A vers egyáltalán nem igazolja azt a
nagy önbizalmat, a melyet nyilvánít.

HÁRINGÁS JÁNOS 46 éves korában Budapesten. Dr. GEŐCBE ALADÁR államrendőrségi segédfogalmazó

26 éves korában Budapesten. — LACZKÓ JÓZSEF zsigrai esperes-plébános, kerületi tanfelügyelő, megyebi¬
zottsági tag 51 éves korában. — WISTEN LIPÓT vágújhelyi nagykereskedő 70 éves korában Budapesten.

KÉPTALÁNY.

Özv. Horhi HOBHY ANTALNÉ, szül. Csallóköz-Me-

gyertsi Szabadhegy Waíburga 75 éves korában
Budapesten. — Özv. gyertyános! KONTZ FEBENCZNÉ

szül. alsóviszokai Gerlóczy Irma 73 éves korában. —
HENGL ADOLFNÉ, szül. Valvasone Terezina grófnő

a

73 éves korában Budapesten. — EAUSCH FERENCZNÉ

szül. Kiefer Józsa 73 éves korában Budapesten. —
Nemespanni CZOBOR LÁSZLÓNÉ, szül. Czecbner Anna
59 éves korában Budapesten. — Özv. MÓCZÁR IMBENÉ, szül. Zelliger Szidónia, Kiskunfélegyháza vá¬
ros óvónője 40 éves korában. — BÁRÁNY PÁLNÉ,

szül. Polgár Anka Budapesten. - - AIGNER VILMOSNÉ, szül. Hanke Mária Budapesten.

BESGMANN Jt CO. gyártmánya TETSCHEN a. E.
elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és nelku
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan
elismerőlevéllel bizonyíthatunk. Qyógytárakban, dro¬
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra
a Bergmann <Manera> liliomkrémje, mely tubusukban
70 fillérért mindenütt kapható.

ha a világhírű Vukovári Goldsternarczkenócsöt és szappant használja.
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Steckenpferd
liliomtejszappan

mentesen
Kérjenek mintái a mi újdonságainkból fekete,
fehér,vagyszmc.-ben: crépon. faponnés, chinés.
ottoman. messalin stb. mousseüne 120-cm.széles,
méterje K. 1.20-tól kezdve, bársony ruháknak,
és blúzoknak, plUs, kábátoknak é> köpenyeknek,
i valamint blúzok varratlan és ruhák valódisvájczi
hímzéssel batist, -gyapjú, és selyemben.
Mi csakis kezeskedett szolid selyemsvö~
-J vetet árulunk, közvetlenül magiinvevöknek, posta¬
költség, és vámmentesen a házhoz. (Dupla levélbélyeg.)
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VILÁGOS.

A "Vasárnapi Újság* 22-ik számában megjelent
képtalány megfejtése: Tetemre hívás. •

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

A 2852, számit feladvány megfejtése Bull 0. Á.-tól.
Világai.
Sötét.
1. Va7~a2
Kf5»e5
2. Va2xc4 stb.

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál.
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntoza 4.

Világos. a.
Sötét.
1. . .
„ KfSxgB
2. Fe5—Í6 f stb.

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

QPUI II TFQ ÁPHQT Síinye-Lipócxi Silvatorforrás-válUlat,
Ol»nULI C.O MUUO l
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

A leányok etetettél „Berson"
sarkot viselnek czipőjfikön!

B

Modern művészi
laKbcrcndczéscK
u. m. háló-,ebédlő-, úri szalon berendezések
a
legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbíg

ÁLINT ANDOR

Patyi Testvérek

egészségügyi berendezések vál¬
lalata, Budapest, IV. kér.. Vácziutcza 46. Telefon: lőzsef 13-80.

bútoráruházában, Budapest,
V i l i . kér., Rákóczi-út 7. sz.

Berendez: A kor minden követel¬
ményének megfelelő FÜRDŐ¬
SZOBÁKAT, angol klozetteket, stb.
Tervez és készít: Viz- és légszeszvizvezetéki,valamint csa¬
tornázási munkálatokat.
Elvállal e szakmába vágó min¬
dennemű javításokat.

Ajánlattétel díjtalan.

Vidéki megbízások gyorsan
és pontosan teljesittetnek.

Ridikül finom bőráru
árban

"

"

Női

A Pozsonyi Kereskedelmi éa Iparkamaratol fentartott nyilvános, három évfolyamú

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

Ivó- és fürdőkurák
kiváló gyógyeredménnyel:

gyomor-, bél- és májbajoknál, epekő¬
nél, cukros hun/árnál, köszvényaéi.
tol- h
ről»ra*»t: Koffmann Jó»«f oiég-neJ. Budapest, T., Báthory-ntcsa 8. siám.

IIÍ7WF os. és Wr. üdv. siállltó börárnJU&3LI
, Bp.st.Kaióo»i-út II.

100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 8—5 fil¬
lérbe kerül,nincs kanócza, bárhova vihető s semmi
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t f e l n e m robbanhat.

Állandó kiallltos
megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül

WIKTORIH ÉS TÁRSA Epést,
VIII.,

kerület, B a r o a utc«a 1. szám.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Van-e homokja?
BERSON a legjobb márka valamennyi gommisarok között
BERSON-gníDmisartot 2 3 ^-".MI
, -'
Bersonmüvek, Budapest, VII

CZipéSZétÖl tan az%

Lohr Mária (Kronfusz)
VHÍ 'fta™.'™ <&
A ****** *** o« leerégibb
IHL,DarOI8-IL9a.
•*»• csipketisatltó, vegrtis«tltó
Telefon :Józief 2-37
és kelmefestő (ysVrl intézete.
Fiókok: H,r6-ntc»aa7. IV., Eskü-út6. V.,Kecskémétinten 14. V.. Harmlnciad-n. 4. VI., Terii-körtit
38. TI., Andrissy-it 18. VIH., Jónef-körút a.

ha igen, akkor keverje czementtel és ke
ezitsen falitéglákat, fedőcserepekct,
ttrtömboket, padló- és járdalapokat,
éröveket, lépcsőfokokat, oszlopokat
stb. belőle. — Szállítjuk ai összes gépe¬
ket és formákat eien jövedelmeid
Ipavrágkoi.

Dr. G a s p a r y &. Co. gépgyára
M a r k r a n s t a d t , Leipiig mellett
Kérjük gyárunkat meglátogatni.
0 8 . náma árjegyiék ingyen.

26. SZÍM. 1913. 60. ETTOLYAM.
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VASÁRNAPI ÚJSÁG.

Valódi brűnni szövetek

A Magyar Királyi Államvasutak nyári menetrendje.
OélelOtt
-•-

Délelőtt

Délután

|l
^*
1110

?

fc 1 *

•S a. § e
52! Szv
310 52!
fi2
302
Gyv
22 (ja SZT
8 64<
1502 6*- Gyv
1512 6 5 ! Szv.
1002 7 « Gyv
602 70;
90C
1302 7 2 C
402 72:
312 73C Szv.
908 7 4 Í •
MM 7 5
, = Gyv.
1102'
406 8 1 C Szv.
512 8 2 C
1900 y25 m
306 g 35 pj
v
1706
2 910 Gyv.
22a 9 3 0 Szv.
1508») 9 3 5 Gyv.
91K
Szv.
516 Q 0 5 »
1112 Q 4 5 »
24 165
314a«) 12°°
m

^ t_

hová

I I
~ oe

Balatonfüred, Tapolcza
Hatvan
Rutlka, Berlin
Bicske
Wien. Graz. Sopron
Kassa, Csorba, Bártfa
Kassa, Csorba
IFiume, Torino, Róma,
[Pécs, Vinkovcze
Arad, Brassó
Belgrád, Sofia, Sarajevo
Fehring, Graz. Triest
Strvj. Przemysl, Lemberg
Gödöllő
Belgrád, Sofia, Vinkovcze
Arad. Brassó, Bukarest
Balatonfüred, Tapolczn
Munkács, Lawoczne
Kolozsvár, Brassó
Eszék, Bród
Ruttka, Berlin
Msziget. Stanislau
Wien, Sopron
Bicske
Kassa, Poprád-Felka
Kunszentmiklós-Tass
Nagykáta
Balatonfüred, Tapolcza
Bicske
Gödöllő

GI2
914
314
10
1008
24a
1504
316
1304
404
4
604
!>!(>

904
318
320
26
518
1202
1U02
904
520>
1016
18
322
606
410
6
324
522«
308
920
1004
514
326
328
920(3

'< Június l-től közlekedik,
i Június 15-töl bezárólag szeptember 15-ig
közlekedik.
*>Csak vasár- és ünnepnapokon közlei. j*i
kedik.
•) Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.
') Nagykátatól Szolnokig csak szombaton
és ünnep előtti köznapokon közlekedik.
8
) Csak szombaton és ünnep előtti köz¬
napokon közlekedik.

A vonatok indulása
Budapest-Józsefvárosról.
Délután.
330 1 722| Szv. Gödöllő

oéielOit

28
524'
16
332
1006
1708
1514
910
1908
334
526*
1308
610
1506
336
1010
408
12
338
912
614
422
14a

hová

11
- 4
•o n aO z^
L22
123
123
124

s»
M

f
ÍJ

|<X

H

l '

Gyv
Szv

2

J

4<

G)T1

2°<
2°
2K
2 1 Szv
2 2' Gyv
23Szv
2 3'
»
O3<
»
4<
M
m

2

2

4S

25*
3 22 CE
3

Gyv
•
SÍT

33C

42!

42:
5°c

G^v
5 1 C Szv
5 « Gyv
52C Szv

540
555

P

625
6—í Gyv
fi—
Szv.
W

j

62Í
6SS
7iS
7|S

V

m

7±S Gyv
7ÍS SZT.
82Í *
8Í
822
92

R

}02£ Gyv.
02Í Szv.
p
p
Vv.
[IS Szv.

iiy
tű
[26

p

Vv.
Szv

Arad, Tövis, Msziget
Újvidék, Sarajevo
Hatvan
Szombathely, Wien
Fiume, Róma, Eszék
Bicske
Kassa, Poprád-Felka
Gödöllő
Fehring, Graz
1 Sátoraljaújhely,
ILemberg, Kassa
Wien, Paris
Arad, Bukarest
Kiskőrös
Ruttka, Berlin
Hatvan
Péczel
Bicske
Szolnok
Szabadka, Sarajevo
Tapolcza, Eszék
Beígrád.Konstantinápol
Nagykáta
Komárom
Gödöllő
Arad, Bukarest, Msziget
Lawoczne, Lemberg
'Győr, Sopron,
.Szombathely, Wien
Gödöllő
Nagykáta, Szolnok
Ruttka, Berlin
Kunszentmiklós-Tass
Fiume, Róma, Nápoly
Kolozsvár, Brassó
Péczel
Hatvan
Kunszentmiklós-Tass
Bicske
Nagykáta, Szolnok
Győr, Triest
Hatvan
Zágráb, Fiume
Msziget, Stanislau
Kassa, Csorba, Bártfa
Belgrád, Sarajevo
Pécs, Bród
Gödöllő
Szolnok
Győr, Graz
Arad, Brassó
Kassa, Csorba, Bártfa
Péczel
Fiume, Tapolcza
Kassa, Csorba, Lemberg
Szombathely, Wien
Ruttka, Poprád-Felka
Bród, Belgrád, Sofia
Arad, Debreczen
Miskolcz, Kassa
3'cske

Oéitilftn

Érvényes 1ÍH3 mííjus lió 1-l<il.
^ r_

u

£
^?

H~
~ t o S

33Ü
64ft
3(HJ

V v l'.rrliu, Rullka
Tvsz Debreczen, Nagyvárad
S/, v. Hatvan
Eszék, Tapolcza
5á£
Hrassó, Arad
52S
Sofia, Bród, Belgrád
Torbágy
522
Péczel
(i°°
(J05
Komárom
(J1S
Stanislau, Msziget

DÓD
313
17
1707

honnan

fi

!

»

/Lemberg, Poprád-Felka,
Gyv. l K ; issn
1505
407 650 Szv. Lemberg. Stryj, Kassa
Fiume, Zágráb
10117 6 só
1003 700 Gyv. Rónia, Triest, Fiume
705
315
Szv. Gödöllő
Brassó, Kolozsvár
513 720
917a 725 B Kunszentmiklós-Tass
Gödöllő
317 730
Hatvan
319 740
21 745 » Bicske
Graz, Fehring
1309 8°°
Sarajevo, Belgrád
911 8io V
Bártfa, Csorba, Kassa
1513 8 1 5
g
2
0
m
Paks
1015
V
Bukarest, Kolozsvár
519
Hatvan
321 8 4 5
Győr
13 920 H
Berlin, Ruttka
307 925
1005 935 Gyv. Fiume, Tapolcza
913 955 Szv. Szabadka
fBruck-Királyhida,
5 IQos Gyv. (Szombathely, Sopron
1Q20
409
Szv. Miskolcz
23 104£> P
Bicske
/Nagyvárad,
605 [130 Gyv. 1 Debreczen, Arad
') Minden vasárnap és kettős ünnep má¬
sodik napján közlekedik.
•) Június 15-től bezárólag szeptember
15-ig közlekedik.
') Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬
kedik.
*)Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak
vasár- és ünnepnap előtti köznapokon
közlekedik.
5
) Június 1-től közlekedik.
*> Vftsár- és ünnepnapokon május 15-től
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.
7
) Csak hétfőn és ünnep utáni köznapo¬
kon közlekedik.
6
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A vonatok érkezése
Budapest-Józsefvárosra.

i _
~„
?
g -5 ~ É S
hiinnnn
S « •S S. 5 í
tíz T.'uód.illii
323
lillknrest, Arad
Gtl 1 2 3 0
3U1 1250 Gyv. Itcrlin. Hnllkn
903 1 0 0 .
Lemberg. Kassa
401 105
7 1 2 0 Szv. Wien, Sopron
001 1 2 5 Gyv. Buknrcsl. Arail
Sarnjr-vo.llród. Szabad:.
1201 130
1 1 4 0 » London, l'aris, WH-II
Eszék, Pécs
1901 155
32S 2io Szv. Maivan
1501 220 Gyv. Poprád-Felka, Knsxa
íírn/.. Fehrirl<»
1301 225
919 240 Szv. Knnszenlmiklós-Tass
liicske
23a 300
1*
Nagykáta
521
Tapolcza, Balatonfüreil
1111 310
20 »
327 4400
Péczcl
329 535 W Gödöllő
5110 1 ) (>— * Szolnok
511 612 » Bukarest, Pehrcczen
15 6— p Bruck-Királyhida
1507')
Gyv. Poprád-Felka, Kassn
3 6Ü
Wien, Graz
1705 722 Szv. Stansilan. Mszigct
907 720 » Sofia, Belgrád
607 725 • Bukarest, Arad
421 7 | 5 Vv. Szerencs
305 722 Szv. Berlin, Ruttka
25 722 • Bicske
1109 822 t Tapolcza, Balatonfüreil
Nagykáta
523») 812
W
1009
Fiume, Bród
4115 8Í2 •
Lawoczne, Msziget
329o») 822
Gödöllő
9 822 W Wien, Graz
H
1511 822
Csorba, Kassa
27 922 1* Bicske
M
331 9—
nlO
Péczel
W
1907
Vinkovcze, Eszék, Pécs
603 9Í2 Gyv. Brassó, Arad
29") O2íí Szv. Triest, Torbágy
Gyv. Berlin, Rultka
303
1001
Róma, Fiume, Pécs
915 922 Szv. Kiskörös
403 922 Gyv. Lemberg, Przeniysl
905 1022
Solia, Belgrád
1303 1012
Graz. Triest
333 103S Szv. Gödöllő
525 1022 I) Segesvár, Kolozsvár
1503 1025
Bárlfa, Csorba. Kassa
1101 S ) 1122 Gyv. Tapolcza, Balatonfüred
25a«) 111°
Bicske
335«> 1112 Szv.
• Halvan

154
152
122
718
4102
'0502
I| 156
102
510
1402
104
138
708

712
134
4104
114
100
101
0501
13T.I)
730")
lltí

522 Szv. Vácz
Rákospalota-Ujpest
5Í2 •
Érsekújvár
52S t
Szeged, Szolnok
fioo M Esztergom
630
p Ijijosmizse.Kecskemét
(J35
•
Rákospalota-Ujpest
k.o.
650
Wien. Paris, Ostende
t-XV.
7 0 0 Gyv. Segesvár, Stanislau
7O5
•
Zsolna, Berlin
755
Nagyszombat, Wien
Szv. Dunakeszi-Alag
g25 Gyv. Orsóvá, Báziás
8 4 0 Szv. Báziás, Karánsebcs
8 4 5
Nagymaros
9°5
»
Es/.lergom
915
m Wien. llerlin.
945
* Rákospalota-Ujpest
100
Rnkospalota-Újpest
B
HD
I-ajosmizse, Kecskemét
1135
p Nagymaros
155
•
Czegléd
V
Í'IOO
Wien

11
') Vasár- és ünnepnapokon május 15-től
közlekedik.
) Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬
kedik.
•> Vasár- és ünnepnap előtti hétköznapo¬
kon közlekedik.
*) Vasár- és ünnepnapokon május 15-től
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik
•l Minden kedden, csütörtökön, pénteken
és vasárnapon közlekedik.
*) Minden hélfön, szerdán és szombatcii
közlekedik.

!

3 oc

né'iitftn

164
714
1404
138
4106
166
4140»)
168
4IOS
106
120
170
4110
500

im

120
704

0710

IÍ500
172
140
174
716
110
142
170
12S
722
144
TM
4114
720
1400
130
726««)
17S
180«)
728
6308
132
710
182
1408
118
502
184
706
504
720
4116 5
902 )
146
702«)

gfe

hová

»c
1205 Szv. Rákospalota-Ujpest
W
1215
Szeged
1220 Gyv. Zsolna, Berlin
122 5 Szv. Nagymaros
1 2 30
» Esztergom
100
•
Rákospalota-Ujpest
J Ó S Fvsz. Piliscsaba
1 3 0 Szv. Dunakeszi-Alag
150
Esztergom
2°° Gyv. Wien, Paris
2io Szv.
Párkány-Xána
V
Rákospalola-Ujpest
220
W
Esztergom
225 Gyv. Szatmár-Németi, Brassó
230
B
Wien
2 3 5 Szv. Galánta
2 4 0 Gyv. Bukarest. Báziás
2 4 5 Szv. Czegléd, Szolnok
250
» Lajosmi/se, Kecskemét
Rákospalota-Ujpest
355
W
Szob
410
•
Rákospalota-Ujpest
4 3 0
•
Szeged
5
Gyv. Wien
S
í
5 2 0 Szv. Szob
550
V
Rákospalota-Ujpest
Párkány-Nána
622 *
012 •> Vecsés
6— » Nagymarps
(122 •
Monor, Ócsa
ll-ii-i
p
Esztergom
Íí45
p
Czegléd, Szolnok
622 Gyv. Pozsony, /solna, Berlin
Szv. Párkány-Xána
< izegléd
7Ü •
Rákospalota-Ujpest
725 * Vácz
Czegléd
722 W
722
I.ajosmizse
722 •
Párkány-Xána
822
liukarest. liaziás
8S2
Dunakeszi-Alag
822
Zsolna,
Berlin
9aoí
Wien. Paris
92Si Gyv. Bukarest. Stanislau
022' Szv. Dunakeszi-AIng
012 Gyv.
Szeged. Házias. Bukarest
022 V
Maros- Vásárhely
^ 5 5 Szv. Kiskunfélegyháza, Szeged
112
Esztergom
1122 k.o. Belgrád,Konstantinápoly
exv.
11 2S Szv. Nagymaros
Bukarest, KonstantiH SS k.o.
exv.

1-i •c ö.
c<3

Q
N
> «

149
151
721
723
725
4103
133
6701
9011)

5S2
854

Szv. Esztergom
Esztergom

H 4006 1215 Siv. Esztergom
H 4040*) 1 2 "
Piliscsaba
1(4010 ^>o > Esztergom
4012
Dorog
*
II 4016 1122
Esztergom

eS

honnan

O íi

s C

Szv. Rákospalota-Ujpest
52Í
Dunakeszi-Alag
51S
Czegléd
525
Vecsés
515
Monor
522 V
Esztergom
•
5— •
Nagymaros
goo
Szolnok, Czegléd
6 1 D k.o. /Konstantinápoly,
(Belgrád
exv.
/Konstantinápoly,
7011) gio
(Bukarest
153
SZT. Rákospalota-Ujpest
6507 6 3 0 •W
Lajosmizse
Nagymaros
135 635
Berlin, Zsolna
1407 640
503 6 5 0 Gyv. Maros-Vásárhely
410ö 710 Szv. Esztergom
709 715 v
Bukarest, Bázjás
155 720
Rákospalota-Ujpest
V
125
Párkány-N'áua
727 730 w
Czegléd
5 Pirw (Bukarest, Kolozsvár,
501 7j 3«w
uyv. \Maramarossziget
157 7 4 0
Vácz
6501 7 5 0 SZT Kecskemét, Lajasmizse
127 755
Párkány-Nána
113 310 9
Paris, Wien
4107 815 V
Esztergom
719 8 4 0 W
Kiskunfélegyháza
129 845 M
Párkány-Nána
159
Dunakeszi-Alag
705 925 Gyv. Szeged
1401 940
Berlin, Zsolna, Pozsony
4109
Szv. Esztergom
161
Rákospalota-Ujpest
71S
Szeged
11 2 5
119 1Q30
Galanla
12oo
4
.
163 l O *
Rákospalota-Ujpest
k>

725

955

W

'i Érkezik minden kedden, szerdán,
pénteken és vasárnapon.
*' Érkezik minden hétfon, csütörtökön
és szombaton.
*) Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl
közlekedik.
•) Vasár- és ünnepnapokon közlekedik.
5
) Vasár- és ünnepnapokon május 15-től
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.

Ne vegyen mást, csak egy

Gcm-biztonsági
borotváló-Kcszülckct
valód; damaszkuszi pengékkel * biztosítjuk, hogy
meg lesz elégedve.

Tiz koronáért minden szakmabeli üzletben megrendelhető.

A világhírű „

MARGIT70 fillér.
Mo«Aif nmirloi.
Illdlgll " "UUUcr
1 K 2 0 fiit
•*" " •

3311. az.

Délután

s£ 0 SÍ | |
honnan
O H 1. V
fi-e
v
3 09 •o a o
s e
165 1250 Szv. Rákospalota-Ujpest
137 1 2 0
Nagymaros
703
Gyv. Bukarest, BÚ7,iás
167 145 Siv. Rákospalota-Ujpest
Kolozsvár,
505 ISO Gyv. /Tövis,
ISzatmár-Németí
2
0
0
103
Paris, Wien
4111 2 0 8 S
Esztergom
169 2 4 0
Dunakeszi-Alag
171 300
Rákospalota-Ujpest
Kecskemét, I-njosmizse
6503 340
ao
173
Rákospalota-Ujpest
713 3
Temesvá r-J ózsefváros
139 405
Nagymaros
4113 410
505
Esztergom
175 515
Rákospalota-Ujpest
121 555
Érsekújvár
115 612
Wien, Berlin
1403 (}—
Berlin, Zsolna
177 622
Rákospalota-Ujpest
707 623 G . Orsóvá, Báziás
105 g 4 O
Wien
107
o S Wien
?±5
711 71
Báziás. Temesvár
179 822
Rákospalota-Ujpi'sl
731 822
Vecsés
141 *\ 812
Nagymaros
4117* 1 8iS
Piliscsaba
143
Nagymaros
131 8Ü
Párkány-Nána
109 922 G
Wien
729*) 922 íj
Czegléd
4119",)
Piliscsaba
6505 yiü
Kecskemét, Lajosmizse
181
Dunakeszi-Ahig
509 922 G
Segesvár. Stanislnu
iior, 9Í2
Berlin. Zsolna
41155 1022 S
Esztergom
183 )
Vácz
145 loia
10'i2
Nagymaros
6513 1022
Ócsa
117 1Q35
717 1122
Temesvár, Báziás
101 11 2S ez . 1 London. Ostende,
\Paris, Wien
185
Dunakeszi-Alag
S
123 1152
Érsekújvár

Nappal angol sofa,
éjjel kényelme*, ruganyos matraoos így.
Minden háztartásban elegáns kis kftrapég»anánt szolgál, egy könnyű kézmozdulattal a legtökéletesebb ruganyos matraczos ágygyá
változtatható át, ennélfogva mindfin családnál kedvelt, sőt nélknlözhetetl«n. Kapható minden kivitelben. Szétküldés a világ min¬
den részébe SCHÖBERL RÓBERT udvari szállító, cs. és hír. szab. gyára által, Budapesten, IV., Harisb a z á r 4 . — Árjegyzék kívánatra.
Wf~ Óvom a t. közönséget Sehöberl-ágyam értéktelen utánzataitól.

Kocsié Pu csa r n o k

:

CRÉME

a Í5ran

« í 1 hölgyek kedvencz szépítő szere, az
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon*
nal felveszi és kiváló hatása m á r p á r óra le¬
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-eremet
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegy¬
gyei lezárt dobozt elfogadni, inert csak ilyen
készítményért vállal a készítő mindennemű
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zslrtalan vegytiszta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést keltett. Ára, l kor.

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.
Kapható mincli n gyógyszeriáiban, illatszer- és drogua-üzletben

ELEKésTflRSRt-t

Budapest, IX., K6ztelek-utcza 4.

KÖZpOnt:ft =;

BUDAPEST VII.HlRflLY UTCHI1

INGYEN
és bérmentve

i monarchia legnagyobb kocsiraitára. Árjegyzék ingyen.
Rozsnyay
Mátyás

chininczükorkája

Többszörösen kitűnt.
1869-oen a magyar or¬
vosok és termÓBzetvizsgálók űume vándor¬
gyűlésén negyven arany
pályadíjjal jutalmazva.
Láz ellen !
Nem keserű!!
Legjobb szer láz, váltó¬
láz, malária ellen, kü¬
lönösen gyermekeknek
» kik keserű chinin
bevenni nem képesek.
Valódi, ha minden egyes

íztelen
chininböl

kérheti most megjelent nagy képrs árjegjzékünket. melynek alapján mindennemű szük¬
ségletét. II. ni" : frnitlcrl>rn"-lir»ziiirkrlt,llitr*>irekt beráralc, vtazási czikkele, radtisz- f's únretlehni feoyvfrek, gramofonok, hangsterilc,
ffherttfmvrk, tMnae:vst ártik stb.stb. Ttf'nyelmett tizt-írsi fettételek mellett beszerezhetők.

Hutter és Schrantz r,-t,
szitaárú- és nemezposzlógyárak magyarországi telepe
B u d a p e s t , X . k é r . , G y ö m r ó i - ú t 8 0 15. szain.
Ajánlja késs állapotban, tebát utólagosan tüzhorjranysáTssal ellátott többször csavart gépsodronyfonatait

Kixárólag elsőrangú avult l

IHIHH InlHIUllUHIfllll
A M VÁLT l
MINYMrV!

Óvjátok gyermekeiteket hátgerincz®
elgörbüléstSI.
m

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

mint tart«i»»íí tekintetében páratlan gyírtminyt ! (Nem tévesz¬
tendő össze m á s fajta fonatokkal, melyek mind közön¬
séges horganyozott drótból készülnek.) Tuskés huzalok,
sima huzalok, kettöshegyü szegek stb. igen jutányos árban.
Árjegyzék és minták ingyen és bérm. Továbbá gyártatnak :

piros csomagoló papiroson

A vonatok indulása Buda-Császárfürdőről.
4002
4004

b o r o t v á l k o z n i , s nem tudja,
hogy a sokféle készülék közül
melyiket válassza.

Délelőtt

Déleifitt

•o tt

Ön is egyedül kivan

515') 422 Szv. Szolnok
.r>22
Nagykáta
522 . Gödöllő
917
6" »
Kuuszentmiklós-Tass

Érvényes 1913 május hó l-től.

11

minták Ingyen é l hírmentv*.
Ax tlőnyOk l mclytkft l niginvtvS ílrtz, hl izflvttBlki<t>ctét közvetlen Sltgel-lmhof cégnél, • fyárl
piacon rtndtU mtg, Igei Iclmtékcijrrk. Szabott, l«golcióbb árak. óriási válMiték. MlnUht, Htrclnn
Muolfálái, B i t •tefklicbbrcndcléiiil li, tcl|ti«» tri»
árábuu

517

Érvényes 1913 május hő 1-től.
^5 £
II
hová

t* &

Siegel-Imhof Brünn

Mag yár szabad.

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

•o t ?> s:

CCT iitlvényt Ickctc uilonrahiboz 20— K-*rt, utótag?
lil&MóizAvettt, tnrUUlódent, it lytmkímgirnt, nőj kotztta
u B n t e k e t vtb. gyári árikon küld, mint mejbizhitó é i
uolld cég mindtnOtl iímcrt poi/tó?yárl raktár.

ül

A vonatok indulása Budapest nyugoti p.-u.-ról.
II
=> »

az 1913. ért tavaszi ét nyári Idényre.
Egy szelvény
szelvény 7 kor.
szelvény 10 kor.
3.10 m. hosszú
szelvény 15 kor.
teljes férfiruhához
szelvény 17 kor.
(tatát, nadrág, ét mellény)
szelvény 20 kor.
elegendő, csak

A vonalok érkezese Budapest keleti p.-u.-ra.

A vonatok indulása Budapest keleti p.-u.-ról.
Érvényes 1»13 május hó l-től.

|i

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe.
4001
4005
4007

522 Siv.
T"
gao V

4009 1004

V

Dorog
Esztergom
Esztergom
Esztergom

4011 2io SZT.
4013 520
4017«)
9
4019>> sai 9
921 V
4015 1022

Esztergom
Esztergom
Piliscsaba
Piliscsata
Esztergom

Rozsnyay Mátyás
névaláírása olvasható.

Rozsnyay Mátyás
gyógyszertára
Arad, Szabadság-tér.

legegyszerűbbtől a legdíszesebb hi«telig, el6nyárak
meílett Költségvetések és tervezetek díjtalanul.
•

Füzőhasználat előtt
Fiizöhasználat ntán.
Híikötők, gunmlharlsnyák, meMfüzók mérték jierint kéuittttMk.
Hölgyeknek szakavatott n ő i kiszolgálás.
•érsekeit arak l Kifogástalan technikai kivitel Jdtállá* mellítt I
Legújabb képet Jubileumi árjegyzéket Ingyen ét Mrmeiitve ki
K E L E T I J . testegyenesitő gépek gyára
Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 1
Alapltatort 1878.
Telet** I S - '

26. SZÁM. 1913. 60. ELTOLTA*,

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
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Kísérelje

Soványíhí

meg kérem!

A nem graziosus és
kényelmetlen kövér¬
ség, elliájasodás elleni
küzdelemben, ha a
csípőt és hasat karc¬
súbbá tenni.az idomok,
(vonalak) szépségét
megőrizni akarjuk,
Mji's bizalommal hasz¬
nálhatjuk.

D' DESCHAMP
JODHYRINE-jái.
Ez egyike azon ritka
és meghízható soványitó szereknek, mely
az egészségre teljesen
Ártalmatlan; kórha¬
zakban jó eredmén¬
nyel használják és
számos orvos rendeli,
eladása a vegyelemzés alapján a világ majdnem
minden országában engedélyezve van.
Használnia egyszerű, mert semmiféle életrend
megváltoztatást nem igényel.
Kapható a legtöbb gyógyszertárban. Ara ló.- korona.

Tétessen az egyik czipőjére

Ez a kivonat, amely tökéle¬
tesen koncentrált oldata a
fenyő aetherbalzsamoB-gyantás anyagainak, nagyon al¬
kalmas langyos, erősítő éa
fájdalomcsillapító
kádfürdőkhöz és
orvosokáltalgyermesek és felnőt¬
tek részére már
több mint 20 év
óta ajánltatik. Egy fürdőhöz
80 falL 24 fürdő 15 korona.
Főraktár: Július Bittner
gyógyszerésznél,cs.éikir.ndv.
szállító Reichenan, N.- őst.
Kérjen kifejezftten Bittner
készítményét Reichenauból
(N.-Ost.) mert sok utánzat van.
Kapható: Török József
gyó^yszertárábanBudapest.

OiA« : Pnri-H. LalxM-alnire nlJEOIS. 7. Rue Jadin.
M*üTAKOR.-rA<-.i FöitikrA : TÖRÖK JÓZSEF pvóíTyszertfira. Budapest.
VI.. Kiré'v-uK-wi 12 PS An<lráss;-ut 26 sz.

O'SULLIVAN
GUMM IS ÁRKOT
és a másikra bármely más gyártmányút;
ez minden kétséget kizáró mó¬
don meggyőzi önt arról, hogy az

O'SULLIVAN
H AT MÁS GUMMISARKOT KIBÍR

ö'Sullivans
*

Minden ezipósznél kapható!

c

n$.

JTölerahat:

Szerkesztőségi iroda: IV. Vánnegye-utcza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

H
Előfizetési
teltételek:

o ITSY

í

PÁL.

Egészévre
3O korona.
A •Világkróntkái-\a\
Félévre _ _ _ 1O korona. negyedévenként 1 koronával
Negyedévre _ _ 5 korona.
több.

BUDAPEST, JÚLIUS 6.
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

Gizella-(ér 1.

n u a a p e s r (-Haaí.paMa.)

AneroTd légsulymérők pontos szerke¬
zettel. Önregisztráló légsulymérők (barographok.) Hygrometerek és psychrometerek. Lambrecht-féle időjósló készülékek.Maximum-minimum hőmérők
szoba-, ablak- és fürdőhőmérők, gaz¬
dasági hőmérők. Szesz, bor, must,
tej és czukormérők. Esőmérők, Ját¬
csövek "és messzelátók. Szemüve¬
gek és új rendszerű orrcsiptetők.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Kiváló gyógyerejü kénesforrások csúz,
köszvénv, ischias, izzadmányok, béunlás, neuralgia, görvélykór, bőrbajok, fém¬
mérgezés ellen. „Herzoghof" városi
fürdőszálloda. Elsőrangú ház. Interurban-telefon. " Melegvíz, fényjelző min¬
den szobában. Továbbá elsőrangú
szállók, penziók, vendéglők, ét¬
termek. Fürdőidény egész éven át.
Prospektus kívánatra ingyen küldetik.
Felvilágosítás és prospektus Blookner
Nagyfok" radioaktivitás. J. hirdetőiroda utján is. Budapest.
1912-ben 31,567 fürdővendég. IV. kernlet, Semmelweis ntcza 4. s*Am.

BADEN

Wien mellett,

•lllliMIffltraCllillllilllllllllECi

GYÓGYFÜRDŐ
(Szepesmegye)

vasúti állomás; Igló. (Antomobiljárat.) Gyönyörű
fekvéssel, fenyvesekkel körülövezve, teljesen védett
fekvésű hely. Elsőrendű vizgyógyintézet az összes fizikai
Kitűnő konyha.
Állandó fUrdőorvos.
gyógyító eljárásokra. InhaArak mérsékeltek.
latórium, szénsavas fürdők,
fekvficsarnok, hizlalókura stb.
Tájékoztató leírást (pros¬
Szórakozásokról gondoskodva.
pektust) kívánatra küld

S

Ifliófüred gondnoksága.

_

Fiirdőidény : május 15-től szeptemter 15-ig. Előidény : május
15-től jnnius l-ig. Utóidény: szeptember 1-lóí szeptember 15-ig.
30 °/'o árengedménynyel a lakásoknál.
Ez a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód biztos
segélyt nyujt gyomor- és bélbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs
székrekedéseknél enyhén, oldólag hal, májbajoknál, epehomok és epe^
kövekre oldólag hat. Vértódulásoknál. szédülések, hiidések, gutaiitési
rohamoknál vérelvonólag, felszivólag hat, tsúzos és kőszvényes bántalmaknál e kór okozta erjedési termékekre, elrakódásokra az izületek¬
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájasodás ellen, czukorbetegségeknél, vesebajosoknál ngy a czukor-, mint
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja.
Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi és csont¬
bántalmaikat, csontszút kedvezően oszlatja, ijörvélykóros daganatok,
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, hashártya izzad¬
mányok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs Idült bőr¬
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat.
V a s ú t i á l l o m á s : az Alföldről és Pest felől jövőknek U n g v á r ,
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-Mihály, honnan ké¬
nyelmes bérkocsikon l és Vj óra alatt elérhető.
A viz otthon is sikerrel használható. Ára : egy nagy láda 40 iiyegg«l 20 kor., kis láda 20 üveggel 11 kor. A viz a vasúton szállítási
kedvezményben részesül,

MAR GIT
gj/Ógyferrás

— (Beregmegye.)

a gyomor, belek, kngrhólrag l különösen a
lég»ŐBiervek hurutos bántalmainál igen j ó há¬
t á n még akkor is, ha vériének ecete forog fenn.
Megrendelhető: EDESK.UTY L.-nAl Budapesten
éa a forrás kezességénél Munkácson.

GYÓGYFÜEDÖ-SZANATÓRniM Graz mellett

TOBELBflD

Radiumos gyógyforrások, Ívd- ét fürdökurák. — Diétás gyógy¬
kezelések, Mii- é l soványltd-kurák. — Nap- é t légfürdők,
• Lahman kúrák- és az összes természetes gyojymódok. — Gyo¬
mor- és bélbetegek, rheumátok, köszvényesek, légcsóhurutosok,
Idegbetegek évszázadot gydgyhelye. — Egyéni gyógykezelés
dr. KÜRT LINNERT kiváló szakorvos vezetése mellett. — Mér¬
tékelt árak, külön felszámítások nélkül. — Magyar orvos, ma¬
gyar levelezés és prospektus. Sürgöny- ét levélozim : Tobelbad
lel Qraz. Megnyílott ápr. IS-én. Előldényben külön kedvezmény.

GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében.

Glaubersós. liidep, kénes, sós viz. Gyomor- és máj=
beteg-ék magyar Earlsbadja.
=

PENSION MELANIE

JLWJL

.,,i;i!Jiíl!l!i;!il!IIII!l!!|!«lllll!ini!líi!;!INII!l«lll;il!!l!lll!ll!llllll!lil>illiilllNIIÍI!!IUIH

ZQBRÁNCZ

Előkelő családi otthon, legszebb fek¬
vés, a föherczegi villák közelében,
előkelő konyha. — Kert. —Villamos,
vasúti megállóhely. — Helyközi telefon
MELLETT. 240. _— Egész éven át nyitva. — Tulaj¬
donos : Melly Maver von Maybacli.
Prospektust küldi Blockner J. hirdetője,
1912- ben megnagyobbítva Budapest, IV., Semmelweis-utcza 4. sz.

BADEN

IGLÓFÜRED

*

ULLMANN EMIL-nél VI., Hajós-utcza 36. sz.

és Társa
*D_, J . . , . .

*

27, SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.)

Megrendelések és tudakozódások : (Szobráncz gyógyfürdő
igazgatósa gának Szobráncz gyógyfürdő" czimzendők. Post»és távirda-állomás helyben. A fürdő igaigató-orvosa : I)r. Russay
.
(labor Lajos.
A fürdő igazgatósága.
»»
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HIRSCH és FRANK
Budapest-Salaótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat
BUDAPEST, V I . KÉR., ARÉNA-UT 127. SZ.
Külön osztály

téglagyári gépek.
G I T Á R T : fali tégla és cserépsajtókat, téglagyártó és agyagmegnrankálé gépeket legújabb és lég jóbban bevált szerkezetekben.
Elvállalja anyagvizs¬
gálatok
kivitelét él

teljes

téglagyári telepek
létesítését.
Tervek és költségvetés
sek díjtalanul.

ELSŐRANGÚ
REFERENCZIAK.

A XRIEGNER-fóle

„flKflCIfl-KRÉlf
2—3 nap alatt minden arcot feTiérré simává ~,
s udeve varázsol. Kltávo it sxeplot, Jna l fültot,\
mitteszert, pattanást, rüncokat stb Ára 3 kor.l
f A KKIEGNER-fé.e

„AKACIA" SZAPPAN
kellemesiUata.tartóa és üditö hatású.Ára l kor j
A KKIEGNEE-téle

flKáCifi-PUDER
gvéd a nap
|zel befolyás
e ü n. Ara Ikpr. KRIEGNÉK
gfógj.iertárhmn.BadtpeH
Kálvin-tér.

A BERLINI

MAGYAR

ESKÜVŐ.

GRÓF SZÖGYÉNY-MARICH LÍSZLÓ BERLINI OSZTRÁK-MAGYAR NAGYKÖVET LEÁNYAIVAL ÉS VEJEIVEL, LEÁNYA ESKÜVŐJEKOR. — Willinger fölvétele,
FrankliD-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntnza 4. sz.

