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Kísérelje

Savanyító,
A nem graziosns és
kényelmetlen kővérséK, eltiájasodás elleni
küzdelemben, ha a
csípőt és hasat karc¬
súbbá tenni.az idomok,
(voiralak) szépségét
megőrizni akarjuk,
teljes bizalommal hasz¬
nálhatjuk.

D'DESCHAMP
JODHYRINE-ját.
Ez egyike azon ritka
és megbízható soványitó szereknek, mely
az egészségre teljesen
ártalmatlan; kórhá¬
zakban jó eredmén¬
nyel használják és
számos orvos rendeli,
eladása a vegyelemzés alapján a világ majdnem
minden országában engedélyezve van.
Használata egyszerű, mert semmiféle életrend
megváltoztatást nem igényel.
Kapható a legtöbb gyógyszertárban. Ara ló.- korona.
GrA* : Paris. Lahoratoire DUBOIS. 7. Bue Jadin.
MAOTAEORÍZAGI FÖRAKTÁK : TÖRÖK JAzsFF gvÓRyszertéra. Budapest.
VI.. Király-u'rzn 12 fs Andrássy-ut 26 sz.
,

s Bittner'

meg kérem!

Wernübé,'i

Bab -Extra di

^

Tétessen az egyik
*•*"

Ez a kivonat, amely tökéle¬
tesen koncentrált oldata a
fenyő aetnerbalzsamos-gyantás anyagainak, nagyon al¬
kalmas langyos, erősítő és
fájdalomcsillapító
kádfürdőkhöz és
orvosokáltalgy ér¬
mének és felnőt¬
tek részére már
több mint 40 év
óta ajánltatik. Egy fürdőhöz
80 nlL 24 fürdő 15 korona.
Főraktár: J n l i n s B i t t n e r
gyógyszerésznél, cs. éakir. üdv.
szállító Reichenan,N. ő s t .
Kérjen kifejezetten Bittner
készítményét Reichenauból
(N.-Ost.) mert sok utánzat van.
Kapható: T ö r ö k J ó z s e f
gyógy szer tárában Budapest.

O'SULLIVAN
GUMMISARKOT
~M
és a másikra bármely más gyártmányút, ez minden
kétséget kizáró módon meggyőzi önt arról, hogy az

O'SULLIVAN
hat más gummisarkot kibir!
SZERKESZTŐ

31. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.)
Minden czipésznél kapható !

FLOPATAK
m*

GYÓGYFÜRDŐ. •

N a g y mennyiségű r á d i u m o t t a r t a l m a z ó viz.
Természetes szénsavas (nenheimi) fürdők.
Kiválóan jó eredménynyel használható s gyomor, vese,
hólyag és a méh h u r u t ős b á n t a l m a i n á l , m á j és lépbaj oknál, köszvény és csúznál, a l t e s t i
p a n g á s o k n á l , v a l a m i n t bármely az idegesség
• l a p j á n fejlődő betegségeknél. A nagyhírű élőpa¬
t a k ! gyógyvizek orvosi javaslat szerinti ivása, összekötve
a megfelelő és itt feltaiilhatú kisegítő gyógyeszkőzökkel (me'eg
és hidegfiirdök. vizgyógyintézeti kezelés, másságé, svécitmna,
diítikus étrend) r e n d k í v ü l kedveső e r e d m é n y t mu¬
t a t fel. r'unlű-idény: május 15-től szeptember 15-ig
Vasúti állomás : Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos.
Az elő- és utóidényben (május 15-töl június 15-ig és aug. 30-tól
szept. 15-ig) a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakások
50°/o-al és ellátás is sokkal olcsóbb. Á s é l ő p a t a k ! á s v á n y víz, mely a szénsavdns, égvényes vasas vizek között első he¬
lyet foglal el, mint gyógyeszköz. háznál ii használható én
ü d i t ő , kellemes i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nagy
kedveltségnek örvend. Itthon és a külföldön évenkiol egy millió
pslaczkoál több kérni forgalomba. Szétküldés! hely Élőpatak, de
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben. Pros¬
p e k t u s t k í v á n a t r a ingyen k ü l d az igazgatóság.

czipőjére

valódi angol

S
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Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11.
IV. Egyetem-utcza 4.
Kiadóhivatal:

Egyes szám
ára 40 fillér.

HÓIT S Y

PÁL.

viAfí,.,^; f Egészévre _ _ ao korona.
Előfizetési l £ | , é v r e
10 korona,
feltételek: \ Negyedévre _ _ 6 korona.

BUDAPEST, AUGUSZTUS 3 .
A íVilágkrónika'-val
negyedévenkéntikoronával
több.

Külföldi előfizetésekhez a postaílag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó. " .

ITöleralsat:

ULLMANN EMIL-nél VI., Hajús-utcza 36, Telefon 4 8 - 4 3 ,
Előkelő családi otthon, legszebb fek¬
vés, a főherczegi villák közelében,
előkelő konyha. — Kert. —Villamos,
vasúti megállóhely. — Helyközi telefon
•WIEN MELLETT. 240. — Egész éveii át nyitva. — Tulaj¬
donos : Melly Mayer von Mayfcach.
PENSI01Í MELANIE Prospektust küldi Blockner J. hirdetője
1912-ben megnagyobbítva Budapest, IV., Semmelweis-utcza 4. sz'

ZOBRÁNCZ

S

BADEN

GYÓGYFÜRDŐ
(Szepesrnegye)
vasúti állomás; Igló. (Automobüjárat.) Gyönyörű
fekvéssel, fenyvesekkel körülövezve, teljesen védett
fekvésű hely. Elsőrendű vizgyógyintézet az összes fizikai
Kitűnő konyha.
Állandó fürdőorvos.
gyógyító eljárásokra. InhaArak mérsékeltek.
latorium, szénsavas fürdők,
fekvőcsarnok, hizlalókura stb.
Tájékoztató leírást (pros¬
Szórakozásokról gondoskodva.
pektust) kivánatra küld
Igldfüred gondnoksága.

_

GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében.

Q l a u b e r s ó s . h i d e g , k é n e s , s ó s viz. Gyomor- é s máj= = = = =
betegek m a g y a r E a r l s b a d j a .
=
Ffirdőidény : május 15-től szeptemter 15-ig. Előidény : május
15-től június l-ig. Utóidény : szeptember 1-tó'l szeptember 15-ig.
3Ö°/o árengedménynyel a lakásoknál.
Ez a maga nemeben párattan iryógyviz, mint ivósjyógymód biztos
segélyt nyújt gyomor- és belbájok'iiál s alhasi pangásoknál, makacs
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, májbajoknál, epehomok és epekövekre oldólag hat. Vértódulásoknál. szédülések, hiidések, gutafitési
rohamoknál vérelvonólag. Wsziróiag hai, isiizos és köszvényes bántalmaknál e kór okozta erjedési termékekre, elrakódásokra az izületek¬
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat Kövérség, szivelhájasodás ellen, czukorbetegségeknél, vesebajosoknál ügy a czukor-, mint
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja.
Mint fürdő különféle izzadmányokat. daganatokat, izületi és csont¬
bántalmaikat, csontszút kedvezően oszlatja. Uörvélykóros daganatok,
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, hashártya izzadmányok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült bőr¬
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat.
Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár,
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-Míhály, honnan ké¬
nyelmes bérkocsikon l és Vj óra alatt elérhető.
A viz otthon is sikerrel használható. Ara : egy nagy láda 40 üveg¬
gel 20 kor., kis láda 20 Üveggel 11 kor. A viz a vasúton szállítási
kedvezményben részesül.
Megrendelések és tudakozódások : «SzflbráncZ gyógyfürdő

igazgatósa gának Szobráncz gyógyfürdő" czimzendök. PosuKiváló gyógyerejü kénesforrások csúz,
köszvény, iachias, izzadmányok, bénu¬
lás, nenralgia, görvélykór, bőrbajok, fómmérRezés ellen. „Herzoghof" városi
fürdőszálloda. Elsőrangú ház. Internrban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬
den szobában. Továbbá elsőrangú
szállók, p e n í i ó k , vendégifik, ét¬
t e r m e k . Fürdőidény egész éven át.
Prospektus kivánatra ingyen küldetik.
Felvilágosítás ée prospektus B l o o k n e r
f f Nagyfokú radioaktivitás. J . h i r d e t ő i r o d a utján is. Budapest.
1912-ben 31,567 fUrdővendég. IV. kerület, Semmelweis-ntcza 4. szám.

BADEN

Wien mellen,

és lávirda-állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa: Dr. Russay
Gábor LajOS.
A fürdő igazgatósága.

Rendelésnél kérjük a
lapunkra hivatkozni

gyógyfürdő

természetes szénsavdús for¬
rásával
kitűnő gyógyhatású.

GYOGYFÜBDŐ-SZANATÓRIUH Graz mellett

TOBELMD

Rtdlumot gydgyforrátok, ívd- ét fürdőkurák. — Diétás gyógy¬
kezelések, blztf- é t toványitó-kurák. — Nap- é t légfUrdök,
• Lihman kurák> ét t z ötszet természetes gyógymódok. — Gyo¬
mor- és bélbetegek, rheumások, köszvényesek, légcsőhurutosok,
Idegbetegek évszázadot gyógyhelye. — Egyéni győgykezelét
dr. KÜRT LINNERT klválé szakorvot vezetése mellett — Mér¬
sékelt árak, külön felszámítások nélkül. — Magyar orvos, ma¬
gyar levelezés és prospektus. Sürgöny- ét levélozlm : Tobelbad
lel Őriz. Megnyílott ápr. 15-én. EKldényben kUlön kedvezmény.

PÁRAD

GYÓGY¬
FÜRDŐ

Évad május 15-től szept. végéig.

Tátra-Gánócz

Szívbajok. Rhou matizmus. Kösz¬
vény. Vesebajok.
Női bajok. Neurasztéria.Gyomorbántalmak Angol¬
kór eseteiben.

Méltányos árak. Penzió. Olcsó, száraz szobák. Kitűnő
női ellátás. Figyelmes kiszolgálás. Posta, távirda,
telefon, állandó csendőrörs. Vasúti állomás. Gyors¬
vonatok feltételes megállóhelye június 15-ikétőL
Állandó fürdőorvos Budapestről.
Prospektust és minden egyéb felvilágosítást dijalanul azonnal küld.

Fürdőgondnokság, Gánóczfürdó.

Károlyi M i h á l y g r ó f tulajdona, Hevesmegyében, vastimsós fürdők¬
kel és hidegvizgyógymtézettel, égvényes kénes savanyuviz, természetes
a'Zén és vastartalmú vizek. Kiváló jó hatása ideg-, v é r - gyo¬
mor- é l m
é h h a j o k n á l , gyengeségnél ismeretes. Tiszta' envhe
ST']S7t g ö ' 1 8 p o r t ' kirándulások. Modern kényelemmel berendezett
szállodákban 173 szoba áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés
mérsékelt arak mellett. A főévad június hó 21-től angnsztus 31-ig tart

PürdőkabiBok

és folyosók

gőzfűtéssel

vannak

ellátva.

Az egész fürdőtelep és a lakások villanyvilágítással vannak ellátva
Kényelmes automobil-közlekedés. - Prospektussal és bárminemű
felvilágositással készségesen szolgál a
furdőiga.gatóság.

Elő- és ntoévadban a lakások 50%-kalolcsóbbak az állandó Yendé,eknek.

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

LEBONTÁSBA KERÜLŐ LLOYD-ÉPÜLET A FERENCZ JÓZSEF-TÉREN.-JelfyGyulafölvétele.

31. szint. 1913. 60. ÉVPOMTAK.
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E szavak ulán égő homlokához kapott hir¬
telen, mintha szédülés fogta volna el. De csak¬
hamar erőt vett magán és megfordulva, néhány
lépést tett az asztal felé.
- Isten önnel. — rebegte. lihegte.
Most már aztán gróf Ladáryné mint hiúz
pattant elő semleges rejtekéből és hirtelen e
szavakkal tört közéjük:
— Ne higyjen neki! Jolánta nem mond iga¬
zat. Megtagadja a szivét.
— Kornélia! — kiáltott föl Jolánta bárónő
feddíleg. — Szemei szikráztak.
Magory most a grófné előtt is mélyen meg¬
hajtva magát, s mintha egy királynőnél volna
kihallgatáson, lassan, ünnepélyesen hátrálva
az ajtó felé törekedett.
— Hallod-e, Jolánta: rögtön hivd vissza ! —
fakadt rá gróf Ladáryné.
- Nem hiszek, nem hihetek! — válaszolt a
bárónő a fájdalom hangján, indulattal.
— De, igenis, hihetsz neki! Álljon meg Ma¬
gory ! . . . Kéznél van a bizonyíték, — szólt a
grófné, — gyorsan felzárva a másik szoba ajta¬
ját, félretolva a függönyöket, belépett a szobába,
de rögtön visszatért. — Egy remek díszkeretbe
foglalt kis szinlapot láttam az ágy fölött függni
a Szűz Mária-képen alul . . . íme, itt van a
bécsi operaház kézi szinlapja. Az alsó szélén
e megemlékezéssel: «Ez este láttam meg elő¬
ször őt, kit soha sem fogok elfelejteni.)) Az elő¬
adott opera czíme a «Don Juan» volt.
És ezzel a szinlapot Jolántának nyújtotta,
ki azt reszkető kezekkel vette át. Gróf Ladáryné
az ajtóból visszatért Magorynak, néma jelekkel
való élénk tiltakozása daczára, félbeszakítás
nélkül gyorsan, hévvel folytatta :
- Maga, édes Magory, a nők által elkényez¬
tetett hódító hírében állt. Még az este is gróf
Dalmossyné, a többek közt, úgy apropos, a
Kicasoli-féle aventure-jét hozta szóba előttünk.
Most pedig itt áll a modern garcon-lakásban,
melyet oly ridegen erkölcsösnek szeretne látni,
mint a finn-ugor nyelvek professzorának puri¬
tán agglegényi lakását. Jolánta még az Ön
múltjára is féltékeny. Féltékeny, mert szereti.
Magory indulattal rázta fejét. Szólani, ta¬
gadni akart. De Jolánta megelőzte őt:
- Kornélia, megtiltom, hogy beszélj! —
fakadt ki reszkető hangon.
— E tilalom maga az engedély, — folytatta
a grófné gyorsan. — Jó, hát hallgatok. Majd
elbeszéli ő maga az érzékeny történetet egy
bizonyos kisasszonyról, ki elájult, midőn a tit¬
kos ideáljának tréfából koholt súlyos balesetét
hozták hirül neki.
Jolánta bárónő most már nem szólt. El¬
hagyta ereje. Egy székbe fogódzott. Gróf La¬
dáryné most már nem hagyta magát kihozni
sodrából:
- Igen: most már csak azt kérdezem tőled,
kedves Jolántám, hogy megegyezik a szinlap
dátuma az általad előttem említett bizonyos
operaelőadással ?
Kis szünet állt be.
— Nos, megegyezik ? — kérdezte ismételve
a grófné.
- Megegyezik, — válaszolt a bárónő hal¬
kan, alig hallhatón.
— Gyermekek! Néhány jótékonyügyi levelet
kaptam az este, miket még lefekvés előtt el
kell olvasnom. Tiz perez múlva csengetek a
komornámnak. Ez idő alatt, azt hiszem, tisz¬
tába jöhettek egymással.
Erre a grófné háttal velük egy karosszékbe
vetette magát és felbontotta a levelet.
Magory sugárzó arczczal, repeső szívvel lé¬
pett előre. Egészen közel volt az imádott hölgy¬
höz. Az szilárdan állt helyén, mint egy ész¬
bontón szép szobor. Fehér habos ruhában,
hulló szőke selyem fürtéivel, lesütött ragyogó,
fekete csillagszemeivel. . .
A mikor aztán Magory közelebb ért hozzá,
mind közelebb . . . és mikor annak izzó lehel-

aztán, Magory Bélával, Szörényi Laczyval, báró
Hertay Viktorral és Endreffy Imrével, vulgo
Musi gróffal, a már futólag említett Prince Egalitével, báró Sólyomházy és gróf Vojnovszky
szeretetreméltó enyelgéseinek, mézbe mártott
nyilainak Szent Sebestyénéi voltak a kaszi¬
nóban.
Sándor gróf az eljegyzés hírére, melyet neje
neki már korán reggel megsürgönyzött. mele¬
gen kezetszorítva a jegyespárral, így szólt:
- Én leszek a bokrétás násznagy. Mert bi¬
zony én vagyok a házasság értelmi szerzője:
a mennyiben a nyulat mégis csak én ugrasz¬
tottam ki Jolántánk kötényéből.
(•Mikor a szerelem oly édes,
— Ugyan, Sándor bácsi, kérlek, — ellenke¬
Alig suttog s mégis beszédes.»
zett a menyasszony.Gróf Ladáry megkegyelmezett neki, nem
. . . Magory Béla boldogan távozott. Jolánta
bárónő sírva borúit a hozzá siető anyai barát¬ szólt. A hölgyek beültek az állomáson váró félnőjére. Ez vidáman addig-addig biztatta, hogy födeles hintóba, mely elé négy telivér sárga
ne könnyezzen, hanem mosolyogjon, nevessen, volt fogva.
- Kérem, tessék beszállni Német-Hunnia
míg maga is sírva fakadva hajtotta fejét a könyfelé, — hangzott a kalauz figyelmeztető szava.
nyező, boldog, szép leány vállaira.
Most már mellőzték a «Bitte einsteigen!i> né¬
Metamorfózisok.
met appendixet.
Hertay Jolánta bárónő és Magory Béla fő¬
Gróf Ladáry felszállt a bakra és átvette a
ispán másnap délelőtt mint boldog jegyesek kocsistól a gyeplőszárakat. Szíves, meleg buutaztak el a fővárosból. De előbb természete¬ csúzás után azzal az ígérettel, hogy szombaton
sen valamennyi a «Lex Heinze» paragrafusaiba viszontlátják egymást, a vonathoz sietett. Erdő¬
ütköző képek, fotográfiák és kétes származású falu, a Ladáry ősi kastélylyal, Sándor gróf
emléktárgyak, mint bűnjelek, élükön a trójai lovain húsz perczre esik az erdővárosi vasúti
királynő mamájának hattyús képmásával, tűz- állomástól, honnan Sándor gróf sárgái, mint
halált szenvedtek az óriás kandallóban. A meny¬ valami ügetőverseny favoritjai, szelet-vihart
asszony nagykorusítva volt és így szabadon csúfolva, nekiiramodtak az országúinak. Marendelkezett kezével és vagyonával, mely az goryt, kit Gergely leleplezett, maga az állomás¬
édesanyjától az eladott galicziai birtokok árán főnök segítette be a kocsiba. A vonat elrobo¬
szerzett karádmegyei uradalomból állott.
gott vele, ki boldogan sietett küldetését foly¬
A mi Gergelyt illeti: az in thesi a házasság tatni, egyelőre még csak Német-Hunniában.
ellen volt, de in concreto helyeselte gazdája
. . . Persze hogy Budapesten még aznap
elhatározását, választását, s az útra megren¬ (hétfő volt) minden délután napvilágot látó
delt pompás bokrétát, mely fehér rózsabimbók¬ újságban és minden estilapban megjelent az
ból és gyöngyvirágból volt kötve, verejtéktől érdekes eljegyzés hire Verpeléti kőnyomatosa
és büszke örömtől sugárzó arczczal, bérkocsisió- után, a menyasszony büszkeségének, a vőlegény
halálában hozta ki az állomásra és adta át, hiúságának hízelgő epithetonokkal. A hymenmint monda, a hetedfél országra szóló szép¬ hír végén meg volt említve, hogy a kormány,
ségű, gyönyörűséges Szép Jolánka bárókon¬ báró Hellmuth lemondásával, Magoryt szemelte
tesznek, a kinek még a Tündér Ilona király¬ ki nomet-hunniai főispáni állás megtartása
kisasszony is csak amolyan ordináré szolgáló¬ mellett, a karádmegyei főispánságra. Ezt a angyala lehetne. Verpeléti, valamint az általa báró Sólyomházy szerint — illoyális indiszkrévia: hordár értesített Hancsóh és neje meg¬ czióval kitrombitált hírt a riporter-generális
jelentek a pályaudvaron; Laura ő nagysága Niki grófból, kinek ördöngős diplomácziájával
csak egy kis ellenkezés után követte férjét, a — kinevezéshez gratulált, vette ki a reggeli¬
mert tréfás becsapásnak, vulgo: kacsának tar¬ nél a kioszkban, a nélkül, hogy az a kineve¬
totta a riporter-generális örvendetes hirét. Ki¬ zendő jelölt nevét előtte elárulta volna.
jött Hámosi is, a főispánnak szóló hivatalos
Az örvendetes kettős hírt Verpeléti kivételes
levelekkel és átvette annak a tiszti rangról kegyből megsürgönyözte a némethunniai és
való lemondását, Gergely vitéz nagy elkesere¬ nagykarádi lapoknak. Ez az új szenzáczió, kü¬
désére. Persze, hogy mindnyájan elhalmozták lönösen az előre jelzett kinevezés híre, a várt
szerencsekivánataikkal a mátkapárt. A bölcs rendkívüli hatást keltette Karádmegyében, hol
hallgató egy szó nélkül, komoly arczczal, tőle, a lakosság nagy többsége örvendetes megelé¬
a házasság rokkantjától, csendes részvétnyilvá¬ gedéssel fogadta a főispánváltozást. Németnításnak is vehető kézszorítással gratulált. Hunniában a hazafias magyarság ujjongott,
Hancsóhné azonban meghatottságában sírt is rögtön bankettet is hirdetett az estére a Helés engedelmet kért arra, hogy a bájos meny¬ meczy-kaszinóban. A mérsékeltekre sem hatott
asszonyt megölelhesse, a mit szíves örömmel a Magory iránti kormányi bizalom hire kelle¬
megengedtek neki.
metlenül. De a csökönyös kipfelhauserek össze¬
Verpeléti szkeptikusan mosolygott Hancsóhné dugták fejeiket és az elkeseredett harcz folyta¬
érzékenykedésén és ezt súgta a mellette álló tásáról beszéltek és bíztak a közgyűlési hatá¬
rozatok ellen benyújtandó fellebbezésükben,
Hámosi fülébe:
- Nem örömkönnyek azok. E házassággal melyet egy százas küldöttség útján akarnak a
miniszterelnöknél és az elámított, hazugan in¬
elvesztett örök-bálanyai tisztét siratja.
- Hmhm, hehehe! — válaszolt az osztály¬ formált belügyminiszternél benyújtani. Az a
tanácsos, kedves enyelgéssel. — Ha nincsenek néhány pángermán, élén dr. Katzendorferrel,
már örökös főispánok: mirevalók akkor a fő- mérges czikkek sugalmazásán törte fejét az elv¬
társ zöldszász és alldeutsch osztrák lapok szá¬
ispáni örök-bálanyák ?
A vonat az új jegyespárral elindult. Az erdő¬ mára. A némethunniai és karádmegyei arisz¬
városi étkezőállomáson, melyen Jolánta bárónő tokrata családok csodálkoztak a karádi főispán¬
a tiszteletbeli örömanyával, gróf Ladárynéval jelölt Niki gróf mellőzésén, de még inkább a.
kiszállt: ennek férje, Sándor gróf várta a höl¬ meglepő eljegyzési híren. Gróf Nyékeyné, Hor¬
gyeket. Ez még az említett balesete folytán tenzia herczegnő pedig különös magas meg¬
biczegett egy kicsit. Magas, délczeg férfi volt. elégedéssel vette az őt már meg nem lepő, de
Talpig a nyári szezonhoz idomított magyar ru¬ érdekes hírt. Csak néhány eladatlan eladó
hába volt öltözve. Gróf Ladáry ama kevés fia¬ leánynyal bíró nagyságos mama és hozomány
tal urak egyike volt. E hazafias elhatározásáért nélküli comtessekkel megáldott méltóságos aszléte érintetle arczát: félig nyitott, szomjas ajak¬
kal, szempilláit egymásra zárva, elhallón sut¬
togta :
- Nem, nem ! Vissza, uram.
Lábai inogni kezdtek. Egész testében re¬
megve bátrait. És odaomlolt... előre, a titkolt
ideál, a szeretve gyűlölt, csapodár, bűnös férfi
tárt karjaiba . . .
És az ölelve tartotta, nem bocsátotta el, míg
ajkaik epy hosszú, édes, mennyei kéjű csókban
össze nem forrtak. Egy szó nélkül, egy hang
nélkül megegyeztek . . . Mert, Byron szerint,
eljött az óra, a mesés bűvű pillanat:

szony fogadta azt savanyú arczczal, tépett illú¬
zióval, megtört réinénynyel. . .
*'
Zavreczkyné Hilda hárónő épen délutáni rö¬
vid sziesztájából ocsúdott föl, midőn a «Deutscher Kámpe» meghozta a lap élén, kövér be¬
tűkkel a szenzácziós meglepetést, a budapesti
távírat szövegében, minden kommentár nélkül.
A szép asszony tombolt haragjában, hogy az
a gyűlölt ember most, bizonyára kiszámított
bosszúból, családjába tolakodik. Hogy történ¬
hetett oly gyorsan ?! . . . No, de most Jolántával, kivel eddig különben is teljesen feszült vi¬
szonyban volt, minden köteléket szétszakít
Sohasem akar többé találkozni ezzel a dicső
párral . . . Arra határozta magát, hogy már
holnap Budapestre és onnan egy tengeri für¬
dőre utazik. Az is elkeserítette, hogy Magory
oly könnyen hozzá jutott a karádi főispánság¬
hoz, melyet annak idejében férje nem tudott
elérni. "Hogy ez a Hellmuth Stefi is épen most
mondott le!» duzzogott magában és sietett át
Felicie grófnőhöz.
Gróf Várhelyinét a megdöbbentő távirat mint
villám sújtotta le. Mélyen sértve érezte magát
büszkeségében, megalázva gőgjében, hogy min¬
den küzdelme sikertelen maradt:
- Ez az átkozott sakkhuzás, meglehet, a
boshaft Joumitól került ki. Talán még Bécsben
lehet tenni valamit, hogy ez a hallatlan kineve¬
zés legfelsőbb megerősítést ne nyerjen . . . Az
abbé helyzete is tarthatatlan itt, ha Magory
megmarad állásában. No és mit szólsz, Hilda,
a tervezett őrületes házassághoz?
- Az csak hadd történjék meg, — szólt gú¬
nyos kárörömmel. - - Mert az a másik, az a
titkolt ideál, kinek nevét édesatyánk sem tudta
kicsalni, majd csak egyszer megjelen, mint
Luczifer a paradicsomban, a kisértő a pusz¬
tában.
De gróf Várhelyiné szavába vágott:
— Hiszen a történtek, a hallatlan gyors el¬
jegyzés szerint csakis ő, csakis Magory lehetett
az az előttünk ismeretlen ideál és nem egy
ifjú főherczeg vagy egy deli, csinos erdőkerülő.
Várhelyi grófnét azonban főleg csak dr.Weiler, az abbé sorsa érdekelte, ki nem váratta
magát és csakhamar egy hivatalos irattal kezé¬
ben belépett.
Mindkét hölgy e szavakkal fogadta:
- Hallotta ? Olvasta az újságot ?
- Olvastam, - - válaszolt és aztán metsző
iróniával hozzátette: — azt a veszedelmes szabadonczot ugyan szerencsésen tiportuk le, akár
csak Szent György lovag a sárkányt... Hála
Isten, nem leszek már tanúja veszedelmes, val¬
lástalan hatalmaskodásának.
És ezzel átnyújtotta a grófnénak a magával
hozott okmányt, a melylyel kinevezték lelkész¬
nek a vadondiósdi (wildnuszdorfi) német plé¬
bániára, négy órai vasúti távolságra NémetHunniától.
A grófné le volt győzve. Meg volt semmi¬
sítve. De palástolni igyekezett felindulását.
Zavreczkyné ezalatt a csengetésére megjelent
lakájnak az úti előkészületekre megbízást adott
komornája számára.
A grófné pedig barátnőjéhez fordulva így
szólt: _
- Én sem maradok itt. Utánad jövök.
- Helyes !,— viszonozta Zavreczkyné kebel¬
barátnői finom iróniával, - - hagyd el te is,
édes Felicie, ezt az ellenség hatalmába került
ostoba várost, melyben, mint mondád, csak az
én kedvemért töltötted az esztendő legnagyobb
részét.
Ily pikáns megjegyzések éle egy bizonyos
szelid füliánkra vezethető vissza, a mely, báró
Sólyomházy eltántorodása miatt, barátnője
iránt keblében visszamaradt.
De Várhelyi grófné a malicziát észre nem
akarta venni és ingerülten válaszolt:
- Arra" az időre, míg Magory itt főispán
marad, mert ez' a dekrétum is az ő gonosz
műve lesz (az abbé zavartan köhécsel) bezárom
a palotámat és a telet a Riviérán töltjük. Egy¬
előre talán a nyári szezonr»<Biarritzba és utána
Chamounixba megyünk . . . De remélem, maga,
kedves abbé, — folytatta, — csak nem fogadja
el azt a-rusztikus lelkészi állást. . .
- Mint a falusi báránykák szent pásztora, —
enyelgett Zavreczkyné.
— Miért nem még a libácskáké is? — vi¬
szonozta a tréfát kissé sértődve az abbé.
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— Hát elfogadja? — kérdezte a grófné tü¬
relmetlenül.
- Vissza nem utasíthatom a kinevezést, —
szólt most komolyan az abbé, — mert ügyünk
jelenlegi kedvezőtlen állása mellett, különben
is elhelyeznének innen és talán sokkal rosszabb
helyre.
Gróf Várhelyinét e szavak nem nyugtatták
meg. De nem tudott riposztálni.
Zavreczkyné megelőzte barátnőjét, s gyön¬
gén sebezve s egyben gyógyulást nyújtva, eze¬
ket mondotta:
- Ha nincs máskép : meg kell nyugodnunk !
Hiszen maga úgyis meglátogat mindenhol.
Nemde ?
- A tenger zsongó hullámai, a zúgó erdők
magánya oly üdítőleg fognak hatni önre az
utolsó idők izgalmai után, — tette hozzá gyor¬
san a grófné.
Az abbé nem igért semmit, de hogy a válás
ne essék nehezen meleg jóindulatú, de a mos¬
tani viszonyok közt csekély befolyású barátnő¬
jének, hagyta őt szabadon remélni; maga pedig
sietni fog mielőbb elfoglalni új állását, mely
a plébánia kegyúrnője, özvegy Beusz-Homberg
herczegnő által fényesen dotált várkastély!
lelkészséggel van összekötve.
E perczben gróf Eubna lépett be gyorsan és
a társaságot üdvözülve, így kezdte:
— Most olvasom a kinevezést és az érde¬
kes — és egészen váratlan - - hymen-hírt.
Gratulálok a dámáknak az új sógorhoz és cousinhoz!
- Ugyan még maga is ironizál! — viszonzá
szemrehányólag a grófné. Zavreczkyné ajkába
harapott, hogy ki ne röppentsen valami hízelgő
apercut az örvendetes új sógorsághoz. Erre
gróf Kubna egy sürgönylapot vett elő zsebé¬
hői. A németnyelvű táviratban ez állott: «Értesítsd kímélettel a hölgyeket, hogy lehetetlen
volt közös tervünket keresztülvinni. Ervin.»
- Hogy kímélettel értesítsen bennünket.
Minő irónia! — fakadt ki Zavreczkyné.
Gróf Várhelyiné csak annyit mondott, hogy
darabokra tépte a táviratot.
- Vojnovszky Niki, ki Hellmuth Stefivel a
városon átutazott, beszélte nekem, hogy Magory
huszártiszti uniformisban jelent meg Joumi
grófné soiréeján . . .
-— Huszártiszti uniformisban ? — pattant fel
a két hölgy egyszerre.
— Igen, abban, — válaszolt a gróf. — Nem
is tudtam, hogy milyen schneidig tiszt volt ez
a Magory. Még kreutzlit is kapott egy hűt zár¬
bravúrjáért és soron kívül főhadnagy lett. Most :
allén Bespekt, tisztelet-becsület előtte !
— Az már régen volt! — jegyezte meg kicsinylőleg Várhelyi grófné és barátnője nem
mondott ellent.
- Nem volt valami nagyon régen. A bosz¬
niai. Occupations-Feldzug alatt, - viszonzá
gróf Eubna. - - Tudnivaló, • hogy Magorynak
tegnap még joga volt az uniformist viselni,
mert csak ma adja be lemondását a tiszti
rangról.
- így tehát nem sikerült a kapitány gróf úr
által javasolt ártatlan "komplót a szemüveg,
vagyis pardon! a magyar ruhatár ellen, — csípősködött az abbé.
— Mért nem imádkozott ájtatosabban a si¬
kerért ? — volt a visszavágás éles ulánuskarddal. — De örüljenek a szerencsének, hogy a
pesti komornát rajt nem kapták és hogy a fő¬
ispán, dicséretes diplomácziai gavallérsággal, a
komplót vezető hölgyei iránt az egész Untersuchung megszüntetését rendelte eL
— No, ennyit csak elvárhattunk tőle! — vá¬
gott vissza csaknem egyszerre az aposztrofált
két delnő.
Most dr. Katzendorfer és Graupenhofe'r, a
bejelentő lakáj sarkában léptek be, meg sem
várva az engedélyt a kegyelmes grófné előtt
való megjelenésre.
A hölgyek, rósz kedvükben, hidegen, közö¬
nyösen fogadták oszlopos híveiknek, persze
már szintén rendukált alázatosságú üdvözlését.
— A mi rossz démonunk segíti Magoryt
minden tettében, — kezdé az élénken felindult
Graupenhofer, kit már most bátran nevezhe¬
tünk &E-igazgatónak. — Pedig kedves konfrátereim misét is mondtak ügyünk diadaláért.
Katzendorfer, a még-doktor, mindjárt ad rém
szólott:

- De arról nincs szó a pesti táviratban,
hogy mi törtónt a mi nagyreményű sérelmi fel¬
iratunkkal ?
Gróf Várhelyiné leapadt befolyásának tuda¬
tában a jeles férfiú kedvet kapott ironizálni.
Graupenhofer újra megszólalt:
— Mindenre el voltam készülve. Még az el¬
jegyzési hír sem lepett meg. Hiszen a meny¬
asszony is csak afféle ultra-honleány . . . De
azt nem vártam, — folytatta az abbéhoz for¬
dulva, — hogy a főtiszteleudő urat oly gyor¬
san áthelyezzék. Különben gratulor ex animo !
Bár tudom, hogy nem olyan könnyen válik
meg tőlünk . . .
— A viszonyok megváltoztával, — szólt a
grófné, — én is hosszabb időre elhagyom e
várost. De ha távol leszek is: számíthatnak
rám, uraim. Még kivívhatjuk igazainkat oly
helyen, a hol irányadó befolyást gyakorolnak
még a felfuvalkodott magyar minisztérium prepotens eljárása fölött is.
- Csakhogy napjainkban, Excellenz grófné,
ily nemes közbenjárás, egy felülről jövő inte¬
lem, egy magas Wink kieszközlése végett, ma¬
napság már nem igen vezet eredményre.
- De azért az én buzgalmamon nem fog
múlni, — válaszolt a grófné már kissé türel¬
metlenül. — És bármi történjék is, a «Liliomkoszorú Egylet»-ét hathatós pártfogásomról,
magukat pedig, uraim, állandó jóindulatom¬
ról, rokonszenvemről biztosítom.
A két pártvezér nagy szemeket meresztett a
kilátásba helyezett nagylelkű rokonérzelmekre.
— Ezek magukban ki nem húznak minket
a hínárból, — morogták fogaik közt gúnyosan
és leszállított hódolatú komplimentumok kísé¬
retében bocsánatot kértek, hogy távozniok kell
az értekezletre, melyet a dolgok váratlan for¬
dulata következtében hívtak össze a BürgerVereinban.
Alig hogy a két tiszteletreméltó férfiú —
egyik a bukást megelőző hivatalnoki gőggel, a
másik a csapdába szorult ravaszdi szuperlativ
savanyú ábrázatával — távozott, gróf Eubna
újra neki vágott:
— Ennek a két Hauptmatadornak is álászállott az akcziája. Hiába: a szerencse menete
változik, mint nálunk a vágtatva futás. Majd:
galopp rechts! majd: galopp links !
Képzelhető, hogy ez a kavallerista-hasonlat
a foszlott reményű, lelohadt harczi kedvű két
amazonnál mily kellemes hatást tett. Szó nél¬
kül hagyták. Zavreczkyné lakosztályába ment,
hogy férjét néhány sorral váratlan gyors meg¬
érkezéséről értesítse. Gróf Eubna pedig az «Úri
klub»-ba tért, hol a szenzácziós kinevezési és
eljegyzési hír hausse t idézett elő a napi pletyka
tőzsdei árfolyamán.
Mikor gróf Várhelyiné egyedül maradt Weiler doktorral, a plébános-abbéval, így szólt:
Bánom is én most már, ha Magory itt ül
holta napjáig, bis zu seinem seligen Ende —
— Unseligen, — igazította ki kenetes bizo¬
nyossággal a szent férfiú.
- Tehát — folytatta a grófné, — nem bá¬
nom, ha itt ül, míg a pokol kapui, Pforten dér
Hölle, feltárulnak előtte és ha e városban ezen¬
túl, Isten bocsáss! szanszkrit nyelven prédi¬
kálnak is!
Kis szünetet tartott. Az abbénak nem volt e
szavakra megjegyzése. Violaszin övét igazítgatta és várta a folytatást.
Várhelyi grófné suttogón folytatta:
- Minden küzdelmem tulajdonképen csak
a maga bűvös hatalmú szónoklatáért folyt, édes
abbé!
A főtisztelendő úr némán meghajtotta magát
és a hála hódoló tekintetével adózott nemes
pártfogónőjének.
- Távozni fogok, — folytatta a grófné elégikusan, — de azért, úgy-e, e nyáron hallani
fogom a szent igét ékesszavú ajkairól a tenger¬
parti félsziget sziklakápolnájában és az alpesi
falu fatornyos kis templomában.
Dr. Weiler, az abbé én exil, istenes flegmá¬
val fogadta a bizonytalan korú, fiatal lelkű
delnő jámbor érzelgését és égi, szent áhítattal,
mely azonban a földi, világias irónia határait
érintette, ezeket mondta:
— A jelennel és minden következő napunk¬
kal az isteni gondviselés rendelkezik.
(Folytatása következik.)
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relt és 1830-tól kezdve 1847-ig itt tartotta
összejöveteleit, tanácskozásait, hangversenyeit
A munkapárt költözködik. Az épület, mely¬ és híres báljait. A palota második emeletén
ben eddig székelt a Duna partján a Dorottya- volt a Kereskedői Kaszinó, melyet kizárólag
utcza, Ferencz József-tér- és Eötvös-tér között jobbmódú pesti kereskedők látogattak. Az épü¬
fekvő eléggé impozáns palotaszerű épületet, a let földszintjén, ott a hol most a Hütll Tiva¬
Pesti Kereskedelmi Társulatnak úgynevezett dar-féle nagy porczellán-üzlet van, volt egy
régi Lloyd-palotáját lefogják bontani, hogy an¬ mindig túlzsúfolt kávéház. Az volt az akkori
nak és a szomszédjában levő házaknak a he¬ kereskedelemnek a börzéje. Később a nagy ter¬
lyén a «Generali Biztosító Társulat» egy új, met és a mellette két oldalt levő szobákat báli
nagyszerű palotát építhessen. Ezzel a lebon- helyiségeknek használták és adták ki. Ott tar¬
táesal és új építkezéssel a régi Pestnek ismét tották többek között az ötvenes években az
egy közismert épülete tűnik el, még pedig egy akkor nagyon kedvelt, fényes, úgynevezett
olyan épülete, mely sok vonatkozásban s kap¬ «ifjú urak báljait*, melyekben Dobsa Lajos és
csolatba jött Magyarország legújabbkori törté¬ az örökké ifjú, de már nem nagyon ifjú Ko¬
netével, a mennyiben itt volt a «Deákpárt», vács László pesti ügyvéd nagy kitartással ren¬
később a «szabadélvüpárt», legutoljára pedig a dezték a franczia-négyeseket és a czifra kottilionokat.
«nemzeti munkapárti) helyisége.
Mikor a palota épült, e pártoknak még híre
Közjogi vonatkozásba ezek a helyiségek ak¬
sem volt. Térveit Hild József készítette, kinek kor jöttek először, midőn az 1861-iki rövid
a régi Pest szépítésében nagy szerep jutott. országgyűlés tartamára a Lloyd termében tar¬
Patacsich 1831-iki krónikájában a Lloyd-palota tották a Felsőház üléseit. Akkor a képviselő¬
már a pesti látványosságok sorában szerepel ház a Nemzeti Múzeum dísztermében, a felső¬
és a következő komentár kiséretéoen van be¬ ház pedig itt ülésezett. A nagy teremben vol¬
tak a főrendek padjai, a terem két végében az
mutatva :
A' Kereskedőcég háza Leopold városában a' emeleten pedig a közönség részére két szűk
Dunaparton, melly az idevaló Építő Mester karzatot rögtönöztek azokból a helyiségekből,
Hűd Úr igazgatása alatt készült. Alapkövét ő mely bálák alkalmával a zenészek helyei vol¬
cs. kir. Főherczegsége Országunk Nádor Ispánya tak. Ezeken a szűk helyeken hallgatták végig
(József nádor) 18á8-ik Észt. Június 4-én mél- az azon idők előkelő hölgyei a főrendiház ta¬
toztatott letenni. Ezen épületben vagyon egy nácskozásait.
díszes palota mellyet a' Nemzeti Kaszinói Tár¬
Elkövetkezett azután az 1865-iki évi ország¬
saság bir. Minthogy ezen házat holt kezek gyűlés. Az általános választásoknál Deák Fe¬
birják, a' kereskedőség tartozik minden 50. rencz politikai irányzata nagy többségre jutott,
esztendő lefolyta után az Engedelembért (Lau- de a politikai programmrészletek még nem
demiumot) meg-fizetni.»
voltak annyira kidomborodva, hogy a képvi¬
:
A Nemzeti Kaszinó az első emeleti traktus¬ selőket külön programmok szerint csoporto¬
nak azokat a részeit foglalta el, melyeket, ma suló pártokra osztották volna; azért az országa munkapárt, régebben a szabadelvű-párt bé¬ pyűlés összejövetele alkalmával a képviselők
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minden külön pártszínezet nélkül egy közös
klubban jöttek össze a jelenlegi Gizella-téren,
azokban a helyiségekben, a hol most a Ger¬
beaud-féle üzlet van. Itt élénk vitatkozások és
eszmecserék folytak mindaddig, míg a képvi¬
selőház a kiegyezés módozatainak megvitatá¬
sára és idevonatkozó javaslattételre az úgy¬
nevezett 65-ös bizottságot kiküldötte. Ezen
bizottság tárgyalásainak folyamán csakhamar
felmerültek a Deák-párt és az ellenzék programmpontjai között való ellentétek. Ezek az
ellentétek oly élesek és sok tekintetben olyan
egymást kízáróak voltak, hogy a két árnyalat¬
nak egy klubban való tanácskozása lehetet¬
lenné vált s ezért az ellenzék tagjai Tisza
Kálmán és Ghyczy Kálmán vezetése alatt ki¬
vonultak a közös klubból és a Nádor-utczában
a Tigris-vendéglő nagy termében alakítottak
maguknak külön klubot. E miatt azon ellen¬
zék tagjait sokáig «Tigris»-éknek is nevezték.
De a magára maradt Deák-pártnak is alkal¬
matlan volt az a Gerbeaud-féle, különben is csak
üzleteknek szánt földszinti helyiség és ezért meg¬
bízták visontai Kovách László háznagyukat,
hogy a párt részére szerezzen alkalmas klub¬
helyiséget.
A Lloyd-társaság időközben felépítette a
Mária Valéria-utcza és a Dunapart ^ között az
új palotáját s oda költözött át. így lett a
Dorottya-utczai Lloyd-palotából a régi Lloydpalota és így ürültek meg azon régi palotá¬
nak emeleti helyiségei. Kovách Lászlónak és
általában az egész pártnak megtetszettek ezek
a helyiségek. Csakhamar létrejött az alku.
A Deák-párt átköltözött a Lloyd-palotába és
azon időtől kezdve ez az épület Magyarország
politikai közéletének egyik nevezetes központ¬
jává lett. Már az 1867-ik évi koronázási ün¬
nepélyek alkalmával a Lloyd-palota üveges
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nagy erkélye a királyné, a mágnás- és az elő¬ nyay-párt meglazította a Deák-párt egységét s
kelő hölgyek részére volt fentartva.
azon nehéz viszonyok között, midőn Magyar¬
Lloyd-palota termeiben az után nagy béké¬ ország költségvetése 40 millió forint deficzittel
ben és egyetértésben folyt a Deák-párt élete záródott, az ország hitele pedig annyira aláegész a Lónyay Menyhért bukásáig. A Haza szállt, hogy még nagy uzsora-kamatra is alig
Bölcse, Deák Ferencz a maga nagy tulajdon¬ tudott kölcsönt kapni a magyar állam. Még
ságaival vezette a pártot egészségesen és min¬ hozzájárult a bajokhoz Deák Ferencz súlyos
dig legjobb meggyőződése szerint a haza, a betegsége, a ki már nem járhatott fel a klubba
közjó és a szabadelvű irányzatnak megfelelő sem és a párt állásáról is csak meghitt barátpolitikai törekvésekkel. A képviselőház pártjai jai által értesült. Ezen egyenkint is nehéz kö¬
között voltak éles ellentétek, de a viták menete rülmények között a Lloyd termeiben elmúltak
megmaradt a tárgyilagosság határai között. az addig volt nyugalmas idők. Folytonos iz¬
Volt időközben kormányváltozás is. Gróf And- galom, a helyzet javításának a gondjai, aggo¬
rássy Gyula külügyminiszter lett és helyette dalmai izgatták az egymást felváltott minisz¬
gróf Lónyay Menyhért lett magyar miniszter¬ tereket is, párttagokat is. Ilyen viszonyok kö¬
elnök. De ez a kormányváltozás egész simán zött jött létre az 1875-ik évi fúzió.
ment végbe. Jöttek azonban az 1872-ik évi
A két párt mindenike letette előbbi nevét.
általános választások. Lónyay Menyhért mi¬ Megszűnt a Deák-párt és megszűnt a balközép¬
niszterelnök és Tóth Vilmos belügyminiszter párt s az egyesült párt felvette a «Szabadelvű¬
ezen választásokon egészen le akarták törni az párt)) elnevezést. Az egyesülést kimondó közös
ellenzéket, de az csak részben sikerült s a gyűlést a Hungária szálló termében tartották s
választások alkalmával tapasztalt és szenvedett onnan már mint egy párt vonultak be a Lloyd
sok sérelem az ellenzéket végleg elkeserítette palotában levő klubba, melynek bejáratára már
és küzdelmét hevesebbé, kitartóbbá tette. Az akkorra Kovách László háznagy kiíratta az új
ellenzék küzdelme leginkább Lónyay Menyhért czimet: «Országgyűlési szabadelvű-párt köre.»
ellen irányult és Lónyayt a miniszterelnöki
Ezen egyesüléstől kezdve új élet indult meg
állásában a Deák-párt sem tudta, vagy nem a Lloyd-palota termeiben. Megszűntek a régi
akarta megtartani.
pártellentétek, az új kormányt szeretettel, bi¬
És ez volt a Deák-párt megbukásának a zalommal vették körül a párt tagjai. Csakha¬
legfőbb oka. Lónyay bukásáig a Deák-pártban mar beléptek a pártba Lónyay Menyhért hívei
és így a Lloyd-klubban csend, nyugalom, tel¬ is és a párttagok között való egyetértés olyan
jes egyetértés uralkodott; de Lónyaynak volt bensőségteljes volt, mintha az egyesült pártok
saját pártja és az a 70 — 80 képviselő, a ki valamennyi tagja mindig egy párthoz tartozott
Lónyaynak feltétlen hive volt, nem lépett ki volna. Deák Ferenczet betegsége megakadá¬
a Deák-pártból, hanem ott a pártban elége¬ lyozta abban, hogy a pártok ezen egyesítésé¬
detlenkedett. Ez elég volt arra, hogy a fel¬ ben személyes jelenlétével részt vegyen, de a
bomlás magjául szolgáljon. Következtek is az párt tagjai közé elsőnek íiia be nevét.
Ettől az időtől kezdve, a koaliczió idősza¬
után évenkint a kormányváltozások Lónyay
után jött Szlávy József, - - egy évvel később kát kivéve mindég ez a helyiség volt a kor¬
Szlávy bukott meg s jött utánna Bittó István, mányt támogató képviselőházi többség otthona,
a ki megnyerte pénzügyminiszterének Ghyczy s az ország politikai életének sokszor fontosabb
Kálmánt is, de azért mégis csak alig egy évig tűzhelye, mint akár maga az országgyűlés.
volt képes ez a kormány is fennállani. A LóA mellett élénk, olykor zajos klub-élet folyt
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a tanácskozó, társalgó és kártyahelyiségokbea.
De a kártyából csak a társasjátékok járták.
Legföllebb kicsi pénzbe folyt néha a «nemzeti
csöndes* vagy Körösy Sándor idejében a faramuczi. Tisza Kálmán maga csak a tarokkot
kedvelte, s hogy kedves partnereivel (Jókaival,
Nedeczkyvel és Sváb Károlylyal) eljátszék né¬
hány partit, följött a klubba minden, nap ha
Budapesten tartózkodott.
Az életet, mely e falak között folyt, a maga
vidámságával és gondjaival, fontosságával és
apró intrikáival, a benne székelő párt nagy
nekibuzdulásait és kicsinyes ármánykodásait,
politikusainak nemes elhatározásait és önző
tülelkedéseit: örökké emlékezetesekké tette
Mikszáth Kálmán, a ki maga is esztendőkön
át mindennapos vendége volt e termeknek.
Dó nemcsak a hatalom fénye sugárzott ki
ezekből a helyiségekből, sokszor a népszerűt¬
lenség hullámai is csapkodták az épület falait.
A legelső ostromot maga Tisza Kálmán vezette
e helyiség ellen ellenzéki korában. A Duna¬
parton, fáklyafény mellet vezette végig a tün¬
tető tömeget az épület elé, hogy láthassa
maga a király is, a ki akkor ép budai palo¬
tájában tartózkodott Hasonló demonstrácziót
el kellettt azután később Tiszának is szenvednie,
mikor kormányra került, s elveszítette nép¬
szerűségét. Sőt merényletet is követtek el a
klub ellen az ő idejében. A boszniai okkupáczió alkalmával egy ismeretlen tettes az ud¬
varból felvezető lépcső előcsarnokában rob¬
bantott fel egy petárdát. De úgy látszik csak
ijeszteni akart és nem rombolni, annál ievésbé
ölni, mert petárdát használt, mely puskapor¬
ral volt töltve, és nem bombát dinamittal.
Mikor • a szabadelvű párt szétoszlott, volt
tagjai társadalmi egyesületet alakítottak «Nem¬
zeti társaskör* elnevezés alatt, s így -várták
be, míg az idő megváltozik. Az utolsó válasz¬
tások alatt azután megalakították a ((Nemzeti
munkapártot», mely átvette a régi hagyomá¬
nyokat, s velők együtt a régi helyiségeket is
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hordóalaku, külső kinézósre egyszerű fából
készült fazékba. Itt fél óráig áll az összeöntött
tej, a melynek mennyisége huszonöt liter. Dél¬
után a juhpásztor minden edénybe borjú gyo¬
morból készült sajátságos folyadékot önt Egy
evőkanállal mindegyik fazékba.
Ez a folyadék fiatal borjuk gyomrából ké¬
szül, egy hétig áll langyos vízben és klyagának, oltónak nevezik a pásztorok. A klyagával
kevert juhtej 20—25 perczig áll a kunyhóban,
és ezalatt lyukas fakanállal folyton keverik.
Ekkor egy sűrű tömeg képződik a tejben, ezt
az edény fenekére szorítják, a felül maradt
savót leöntik, a keményebb, sajtszerű anyagot
vászonzacskóba csomagolják s a kunyhó fa¬
lán levő szögre akasztják. A még benne ma¬
radt savó két nap alatt kicsepeg a vásznon
keresztül és a visszamaradt nyers juhturó ki¬
bontva a polczokra kerül, ahol 7—9 napig
áll. A polczokon megérik a túró, vastag réte¬
get kap, de ezt a sárgásszínű, repedezett
réteget lehámozzák róla és csak a visszama¬
radt porhanyós anyagból készítenek liptói tú¬
rót, még pedig úgy, hogy azt nagy teknőben
összegyúrják és sóval keverik.
Az ostyepka úgy'4 készül, hogy a juhsajtot
formákba préselik. A két részbő> álló, tiligrán
hordóalakú, gazdagon, de egyszerűen díszített

Hajnali harmat csillog a Csebrád minden
fűszálán. Korán reggel van még, a hegy mö¬
gött most bontakozik ki a párás levegőből a
felvidéki nap halavány koronája, a nagy csen¬
det csak a vezérjuh kolompjának csilingelése
zavarja meg. Lomhán, minden tíz perczben
egyet-egyet lépve, vonul új legelőre a nyáj.
Az eltévedt juhokat hangos csaholással kergeti
a juhászkutya a többi felé, a mikor a juhnyájak korlátlan ura, az idősebb juhpásztor a
kosárba tereli a nyájat, kezdődik a fejes a
három részből összetákolt alkatmányban.
Mindennap háromszor fejik meg a juhokat.
Béggel három órakor, délben és este hat óra¬
kor. A fejest maga a juhász, akit erre felé
bacsának hívnak, végzi a pásztorokkal. A nyá¬
jat a kosár első részébe terelik, azután egyenkint kerülnek a pásztorok elé, a kik a friss,
gőzölgő juhtejet apró edényekbe fejik, díszes,
faragott edények ezek, apáról fiúkra szálnak,
ma már etnográfiai ereklyék és féltve őrzött
kincsei a liptói és sárosi hegyek pásztorainak.
Liptóban cserpáknak, Sárosban, ahol újabban
szintén készítik a liptói túrót, gelyetinek neve¬
zik őket. Ha huszonöt-harmincz ilyen edény
tele van már juhtejjel, átöntik azt a nagyobb,
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MELEG MÁR A ZSENDICZE.

formákat összekötik, egy hét alatt megkemé¬
nyedik abban a sajt, ezt kiveszik a formából,
füstre teszik, két hét alatt egészen barna lesz
már és ilyenkor a juhpásztor tovább adja a
formát a kereskedőnek, mert kész az ostyepka.
A sajt kiválasztása után az edényben vissza¬
maradt zöldesszínű, savószerű folyadékot, s
ennek magyar elnevezése nem igen akad, úgy
hívják, hogy : zsendicze. Nagyon tápláló folya¬
dék, az orvosok is ajánlják, és ma már messzi¬
ről jönnek az emberek a liptói meg a sárosi
begyek tájékára zsendiczét inni. A zsendiczét
nagy rézüstökben egy óráig főzik, folyton ke¬
verik azért, hogy tartós legyen, ugyanezért
mesterségesen hűtik hatalmas, faragott fakana¬
lakkal, a melyek szintén örökségképen jutnak
nemzedékről-nemzedékre. Fél óráig tart, a míg
annyira kihűl a zsendicze, bogy kis edényekbe
lehet eltenni. Ezekben az óriás poharakban
hagyják azután az italt a viskóban. Ez a juh¬
pásztor egyetlen eledele, most el nem igen
adja, legalább is pénzért ma még nem lehet
zsendiczét kapni, legfeljebb a pásztor jóvol¬
tából, szívességből. A pásztor kunyhójába jön¬
nek az idegenek, itt hallgatják a furulyázó
pásztor bús nótáját, itt isszák a zsendiczét,
a mely lehet, hogy hamarosan belekerül a
nagy városok kereskedelmének forgalmába is.

l- Hazafelé. — 2. Öreg juhász. — 3. Fejik a juhokat. — l A juhász hegyi viskójában főzik a juhtejet. — 5. Nagy kanállal hűtik a zsendiczét., 6. A juhász meg a fia az üst mellett.
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Borbás Péter kezdettől fogva azok közé az
emberek közé tartozott, a kik - hogy úgy
mondjam - - egy pillanattal később érnek ki
a vasúti állomásra, az utolsó vonat elindultánál. Ha Borbás bement a traiikos-boltba, ki¬
választani egyet-kettőt ama szép pöttyös szi¬
varok közül, okvetlenül ezt a választ kapta:
((Sajnáljuk, elfogyott. Az imént még volt tíz
szivarunk ebből a fajtából, de épp most távo¬
zott innét egy úr, elvitte valamennyit, talán
holnap, Borbás úr.»
Holnap! . . . Hát hiszen ha mindent, lehetne
halasztani holnapra . . . Ha pedig befordult a
vendéglőbe, éhesen, az utolsó üres asztalt a
szeme láttára foglalta el előle egy fürgébb
társaság. Borbás az állam kenyerét ette; hiva¬
talnok volt ugyanis. És a mikor a hónap
utolsó napján a pénztárhoz sietett, fölvenni a
fizetését, akkor is az volt az érzése, mintha
későn jött volna. Annyiból t. i., hogy a töb¬
biek már mind elvitték a pénzt; neki alig
hagyván valamicskét. Nos, de ez csak érzés,
csak hangulat dolga; mert az állam, ha keve¬
set is, de pontosan fizet, Borbás mindig is
megkapta pontosan, krajczárig kiszámolva a
járandóságát; és, ha a kevésnél is kevesebb
ütötte a mai-kát, ennek oka különféle letiltá¬
sokban, levonásokban és köteles törlesztések¬
ben rejlik. Mindegy, végeredményében, hogy
effélének mi az oka-foka; de tény, hogy sze¬
gény Borbás Péternek ételből, italból, barát¬
ságból, szerelemből, épp úgy, mint a pénzből,
csak a maradék jutott.
Egy éhes ember, a ki későn érkezett az élet
nagy lakzijára . . .
Pedig amúgy, látszatra, tenyerén hordtn a
sors. Aránylag fiatalon tekintélyes állásba ju¬
tóit. Maga is érezte, hogy társadalmi állásával
ezek a bajok, főleg anyagi bajok, alig férnek
össze, — itt az ideje valóban, hogy vagy ki¬
húzzák főnyeremény nyel a sorsjegyét, vagy
pedig, hogy - - megházasodjék. Az állásabeli
komoly, tekintélyes férfiú, a ki még hozzá elég
fiatal, harminczöt éves össze-vissza, könnyen
kap ifjú és bájos feleséget, műveltet és gazdagot.
Nini, a hét Bánszky-lány közül a legkisebb
még pártában van. Az öreg Bánszky gazdag
ember. Eddig hat vő után fizetett ki, panasz
nélkül, teméntelen adósságot. A hat vő közül
négy katonatiszt. 'Nyilvánvaló, hogy Bánszky
bátyánk a hadsereg tisztikarának anyagi rendbe¬
hozása terén elévülhetetlen érdemeket szerzett
és alkalmasint ezért kapta az udvari tanácsosi
czimet. Mert hiszen, nem elég, hogy az adós¬
ságokat kifizette, de még hozományt is adott
mind a hat lányával. A hetedik, Ilonka, vala¬
mennyi közt a legszebb virágszál. Az apja őt
kedveli legjobban. No, ezzel a lányával hét
zsák aranyat ad, legalább. Bár hiszen, igaz,
a mi igaz, Ilonka hozomány nélkül is férjhez
mehetne. Borbás roppant beleszeretett a szép
lányba és feleségül is vette.
Persze, megint későn érkezett. Későn, mert
az Ilonka férjhezmeneteléig Bánszky bátyánk¬
nak az utolsó krajczárja is elfogyott. Borbás
tehá,t tényleg szerelemből nősült. Az após napynehezen összeszedett pár ezer koronát, a miből
bútorra és a lakás első házbérének kifizetésére
tellett. Aztán következtek a mézeshetek, meg
az özönviz . . .
Négy- vagy öthónapo.s Imasok lehettek, a
mikor megint elseje következett. Nem közön¬
séges elseje; mert ez, a szokásos számlák és
részletek bajain felül házbérrel is volt súlyos¬
bítva. És Borbás Péter, a sok levonás miatt,
kerek száz forinttal kevesebbet kapott, mint a
mennyire múlhatatlanul szüksége van.
Délben haza se ment. Talán valami csodára
várt . . . Ámde este, öt óra felé, már alig
győzte a lelkiismeret furdalásait. Mihez fogjon
most'.' Mit mondjon a feleségének, a ki már
ezer aggodalom közt várja bizonyára, mert
hiszen ebédre nem volt otthon. Az asszony
alkalmasint tele van gonosz sejtelmekkel
- Előbb még sétálok egyet - - okoskodott
magában — hiszen ráérek. Az asszony két¬
ségbe lehet esve, de még remél. Még hiheti,

hogy elég pénzt viszek hazn. De, ha egyszer ven megállt az asszony előtt és a szemébe
otthon vnpyok, tudni fogja, hogy siralmas na¬ tekintve, így beszélt:
- Nem vagy jó feleség. Az ember egész
pok következnek és hogy a szemtelen czipész
megint ajánlani togja, hogy járjunk akkor nap dolgozik és verekszik a gonddal; az em¬
mezítláb, ha nem tudunk fizetni a szegény ber egész nap csupa megalázkodás és törő¬
dés . . . Este, ha hazajövök, elgondolom, most
iparosnak.
De végtére, bonyolult vargabetűk után, ké¬ beteszem magam mögött az ojtót; kizárom a
várost, a hivatalt, a gondokat: estéfői-reggelig
sőn este, hazatért mégis.
- Mennyi pénzt hoztál, Péter? — kérdezte ne háborgasson senki, pihenni akarok. De te,
az asszony és szomorú szemében a vád felhői te, . . . te eleven lelkiismeret, te kinyitod az
ajtót, és behívod a gondokat. . .
borongtak.
Az asszony megdöbbenve nézett az urára,
Borbás fel akart kiáltani: «Hogyan? így
fogadsz ? A helyett, hogy mosolylyal, csókkal majd csendesen sírva fakadt és átment a má¬
jönnél elibém, azt kérdezed, hogy mennyi pénzt sik szobába.
Borbás Péter, egyedül maradván, egy per¬
hoztam?» De, megfontolta a dolgot, és így
czig arra gondolt, a mire hasonló helyzetben
felelt:
- Még nem hoztam pénzt. Holnap hozok annyi férj : hogy felcsapja a kalapját, elmegy
a kocsmába és haza se jön virradatig. De úgy
pénzt.
gondolta, hogy ez roppant közönséges eljárás,
- Holnap ? Hiszen ma jár a fizetés.
— Igen, de a pénztárban rovancsolás van és otthon maradt .
és a főpénztárnok nem ért rá afizetésekre. . .
Kész a vacsora?
- Bégen.
KERTEMBEN.
Borbás Péter asztalhoz ült. A felesége né¬
Mikor nyáron vihar száll,
mán elébe tolta a tálat. Szorongó csend után Én kedves kicsi fáim,
Csak növekedjetek ti,
Hatalmát mutogatván,
az ember veti föl a szót:
Csak lombosodjatok.
Át a völgyünk felett:
- És te?
A nótás madaraknak,
Ti bölcsen meghajolva,
- Én?...
Ha rátok fészket raknak, Másokért, magatokra
- Igen. Vacsoráztál már?
- Nem.
Oltalmas enyhet adjatok! Vigyázzatok,—engedjetek!
- Hát akkor ülj hozzá.
- Nem vagyok éhes.
Legyetek tavaszonként. Daczolni a viharral,
- Mire valók ezek a jelenetek ? — csattant Mindig virágosabbak,
Törni, de nem hajolni,
föl az ember, - - mit akarsz ? Holnap lesz Termő rüggyel teli ;
Nem a ti dolgotok.
pénz. No. Mintha már a kezedben volna.
S szórjon sugarat rátok, Nektek használni váltig,
- Jó. Hiszen nem avatkozom semmibe. Két Ó, aki a virágot
Az önfeláldozásig,
hét múlva elárverezik a bútorainkat.
Egyetlen hivatásotok !
Édes
gyümölcsösé
érleli
!
- Nem árverezik el! - ordított Péter, és
rácsapott az asztalra.
Lássátok éii se bánom,
Most fájó csend következett. Péter csak vil¬
Hogy nem czédrusfa lettem.
iázott az ételben, de enni, alig evett pár falatot.
- Sőt áldom Istenem,
- Hol bujkáltál egész nap, Péter?
Hogy hozzátok hasonló
- Dolgom volt. Roppant sok dolgom volt.
Kérlek, ne idegesíts, fáj a fejem.
Csendes, szelíd, mosolygó
- Az enyém is, - - mondotta az asszony.
Gyümölcsfa lett az életem.
Pétert itt már elhagyta a türelme. Kitört
Szabolcska Mihály.
belőle a keserűség:
Ha ezt előbb tudom; akkor inkább a
KÉSŐI KURUCZ ÉNEKEK.
szabómat veszem feleségül, mint téged. Szigorú
legény az én szabóm, de még ő sem érti így
rágni a májamat, mint te. Mit gondolsz, azért
Tálján kisasszonyom,
De ha bitangokat
nősültem, hogy az adósságaim miatt a tulaj¬
Nem mehetek hozzád,
Kertemből
elűzöm,
don feleségem éjjel-nappal zaklasson? Köszö¬
Idegen
lovasok
Kertem
százszorszépj
ét
nöm szépen ! A helyett, hogy osztoznál a küz¬
Portámat tapossák.
Kebeledre tűzöm.
delmeimben, hogy bátorítanál, és újabb meg¬
próbáltatásokra eclzenél,
te suhogtatod
lUgi vitéz-ruhát
Lakodalom lesz itt,
vállamon legnagyobb kéjjel a zaklatások szeges
Oltnöm kell magamra,
Piros lesz a kertem
korbácsát . . . Jó; én tűrök, mint a barom.
\-'.^ dolgozom reggeltől-estig. Panasz nélkül. Ka kell fanyalodnom
S lesz más lakodalom,
De mit gondolsz, meddig tarthat ez így ?
A régi haragra.
Várj egy kiccsit, lelkem.
Arra azonban figyelmeztetlek, hogy a becsület
útjáról kisiklatni nem fogsz. Váltót hamisítani
A miket is irok
nem fogok: se pedig nem állok ki éjjel revol¬
Szegény magyar honban,
verrel az országútra, utasokat fosztogatni . . .
Eégi szerelemben
Én, drága Ilonkám, a munkából élek: és
S új-új siralomban.
neked nem szabad a/l mérlegelned, hogy
mennyit keresek, hanem igenis, és annál in¬
II.
kább azt, hogy mennyit dolgozom. Te más
Csordulj, kedvem,
világban nőttél fel, de arról sem én tehetek.
Ezt a kutya, másért siró,
Tudtad jól, hogy nekem vngyonom nincs, hogy
Szú-megrágta, táblabiró,
én fáradalmasan keresem a mindennapi ke¬
Magyar sorsot nem érdemlem.
nyeret. Ebbe bele kell nyugodnod, hiszen ez
nem oly rettenetes.
Mozdulj, kedvem,
Péter felugrott az asztal mellől, és vagy tiz
Mert ha százszor módját multa.
perczig sétált le és föl a szobában.
Dühbe, daczba, borba fulva
Az asszony törte meg a csendet:
Ez a fajtám, nem szégyenlem.
- Kiég a szemem. Ma délután leküldtem
a cselédet, pénz nélkül, egy liter tejért. Azt
Fordulj, kedvem.
mondták neki a tejcsarnoiban, hogy senkinek
Ad az Isten jót is holnap
sem hiteleznek. Értsd meg, Péter, ez magyarul
Minden sirvavigadónak,
azt teszi, hogy nekünk, igenis: nekünk nem
Verd a dobod, verd a mellem.
hiteleznek.
- Hát aztán ? Mit bánom én ?
Fordulj, kedvem,
- Nem addig van az! Mert az egész utcza
És ha leszakad az Ég is.
tudja, hogy pontatlanul fizetjük a házbért, és
Marad magyar mégis-mégis
hogy nálunk gyakori vendég a végrehajtó.
•Ősi, szép és rémülellcn.
Borbíís Péter félbeszakította sétáját, mere¬
Ady Endre.
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_ Jó, nem bánom, — mondta a tudós meg¬
tenyerét és a melle elé tartotta. Ez a zászló¬
ASZPIRIN.
történ
- - nesze a kártya.
jel a nemet és a semmit jelentette.
—
Uraim,
— ssólalt meg Sorsüldözte Pál —
Nekem
sincs
mondta
a
tudós
és
ne¬
Délután két óra volt, az újságírók egymás¬
ma feltaláltam a boldogságot. Hogy lesznek
után szaladtak el az estilap szerkesztőségé¬ vetett. - Az egészet elteáztam ma.
- Én három koronával jöttem be ma reg¬ boldogok az emberek . . .
ből. Téli nap volt, odakinn havas eső mocs¬
- Kedves Pál • intette le a költő, de rögtön elnyerték. Legalább nem kell
gel,
kolt, az idősebb munkatársak kalucsnikat ko¬
hanyagolj el bennünket.
tortak elő az esernyővel az asztalok alól, a ebédelnem.
A tudós nehezen, panaszosán lélegzett. Va¬
A tudósnak jól esett a sima, kezes kártyá¬
fiatalja csak a kalapját csapta fel s a télikabá¬
lamelyik szobában csengett a telefon. A két
tot fel se vették még egészen, már kívül vol¬ kat keverni. Kevert, kevert.
- Pedig milyen jó lenne kártyázni. Egy kártyás gusztált.
tak az ajtón. Az első szobában a segédszer¬
- Vigyázni kell minden embernek — mondta
kesztő ült fehér vászonköpenyegben, az asz¬ kis makaó kettesben - - mondta élvezettel.
Sorsüldözte Pál - - csak vigyázni kell. Mindig
- Játsszunk potyára, - - örült a költő.
tala előtt a mettőr állott egy hosszú kefe¬
- Potyára? Az őseim megfordulnának a az utcza közepén kell járni.
levonattal a kezében, a segédszerkesztő a metA segédszerkesztő felrántotta az első szoba
tőrrel veszekedett, közben a telefonkagylóba sírjukban, - - mondta a tudós, - - a mi nem
is bele-belekiabált, s a két ellenség között fel¬ lenne még baj, de nem is izgalom potyára ajtaját s messziről üvöltött :
- Telefon ! Telefon ! Senkise megy a tele¬
kapkodta a fejét a mennyezetre cs azt ordí¬ játszani. Mibe játszunk? Te, nálad is szokott
fonhoz ! Meg kell őrülnöm!
totta a plafon kopott rózsáinak : ('Megőrülök '.» lenni aszpirin, úgy-e ?
Á munkatársak rá se néztek, úgy szaladtak el
- Van, - - mondta a költő, - - mindig fáj
- Pál, - - mondta a költő csöndesen, mellette s csapkodták rá az ajót. Búcsúzkodás. a fejem.
menj a telefonhoz.
köszönés nem volt divatban, úgy oszoltak el
Sorsüldözte Pál kiment a telefonhoz.
- Mennyi aszpirined van?
a szerkesztőségből, mint a diákok az iskolá¬
- Megnézem. - - A költő a fölső mellény¬
- Ha mindenki az utcza közepén járna,
ból, vagy mint a kieresztett rabok a bör¬ zsebéből egy üvegtubust vett ki, kiöntötte az nem lenne baj, - - mondta távozóban.
tönből.
asztalra. — Három pasztillám van még.
- Gyalázatos pech, szédületes, - - sírt a
- Három ? — csalódott a tudós. - - Nem tudós. - - Az utolsó aszpirinem teszem most.
Az utolsó szobában még volt két ember.
Keverj mégegyszer.
Egymással szemben ültek, a szoba közepére baj, ülj ide. Nekem egész tubussal van.
A költő átült a tudós asztalához a három
A költő a nagy szerencsében lesütötte a
tolt íróasztalaiknál. Az egyik ember negyven
éves volt,- a másik húsz. A negyven éves em¬ aszpirin-pasztillával. A tudós hátranyúlt a szemét, megint fölkeverte a kártyát. Osztott,
ber -tudós volt, a húsz éves költő. A tudós felöltőjéhez, kivette egy zsebből a tubust, ki¬ gusztáltak.
- Nyolcz, - - mondta a költő halkan.
asztalán balkéz felől valami perzsa folyóirat szórta a fehér pasztillákat, megolvasta.
- Huszonöt. Ez a bank. Faites vos jeux,
A tudós megsemmisülten tápászkodott fel
feküdt, jobbkéz felől meg teáscsésze és pálinkás¬
a székről. A homlokát kezdte tapogatni.
pohár. Ha a teáscsészébe beleszagoltál volna, messieurs.
- Helyes. Teszek egy aszpirint.
- Nagyon megfájult a fejem, nagyon, —
erős rumszagot ereztél volna, a pálinkáspohár¬
A tudós megint kevort, két kártyát adott a nyögte a tudós, - - bocsáss meg, az utolsó
ból meg gyönge teaillatot. A szolga így hozta
a halálos beteg tudósnak reggelenkint a teát költőnek, kettőt levett magának. A kezével a tétemet visszakérem, becsületszóra, holnapig.
rummal: egy pohárka teát és egy csésze ru¬ szeméhez remegtette az egymás alá szorított
Szép Ernő.
mot. A költő meg hattyúkat rajzolt a tollával két lapot, összeránczolta a homlokát, meg¬
a kéziratpapirra. De hogy az az ajtócsapko- fricskázta babonából az alsó kártya hátát s
dást hallotta, felállott nz asztaltól, nagyot kínos és epedő óvatossággal kezdte letolni a
PIPACSOS MEZŐK
nyújtózkodott, mélyet sóhajtott s így maradt felső lapot az alsóról. A költő ugyanolyan
Buzakalászból gyömöszölök párnát
egy perczig kitárt karokkal, félrefordult fejjel, szakértelemmel és gyönyörűséggel gusztált. . .
A költő nyert. Megduplázta a tétjét, két
A pipacsos mezőre s lepihenek
mert ebben a pose-ban a felfeszített Jézusnak
képzelte magát. Azután a fogas felé nyúlt, a aszpirint tett. Gusztáltak.
S elhallgatom csavargó pacsirtáját
Egy leány nyitott be, a nyomdából jött át,
hol sárga esőköpenyje lógott.
Az égnek, akár egy gyerek.
az egyik riportert kereste, mert szerelmes volt
Nekem dalol ő és senkinek másnak,
- Csak nem akarsz elmenni ? — emelte rá belé. Bedugta a fejét s vissza akart menni.
két szemét a tudós.
Mert e vidéken most csak magam vagyok
• Gyere ide szivem - - mondta neki a
- Csak akarok, - - mondta a költő.
És
lelkem messze a Vág partjára vágtat
költő, - - hadd simogassam meg a hajadat
- Péntek van, fiam, mi vagyunk az in- Gyere.
Hol zug a füzes és zúgnak a habok
spekcziósok.
— Vizes — nevetett a lány — hajdonfőn
A költő visszaeresztette a jobbkarját.
Fövenyes partján valamikor régen
szaladtam át.
- Péntek van ? — mondta. — Hogy tudod ?
- Huszonöt éve már, az idő szalad A
költő
kinyújtotta
a
jobbkarját,
de
a
lány
- Nézd meg a reggeli lapokat. Péntek van. már kiment.
Füzekből font hálóval kezében
- Péntek van. Péntek . . . Péntek
me¬
Egy kis fiú lígy leste a halat.
— Meg kell őrülnöm - - hangzott az első
rengett a költő, visszaült az asztalhoz, a ke¬ szobából
az
ajtónyitásra.
S
a tutajos tótokkal vacsorázott
zébe vette a papirt, a melyet hattyúkkal raj¬
A
tudós
meg
a
költő
játszottak,
játszottak.
Mikor
az est ott érte a vizén,
zolt volt tele, golyót csinált belőle és elhají¬
Velük kelt útra és velük nótázott,
totta. Utána nézett, s megint azt mondta : A költő előtt már tizenkét aszpirin volt, a
Péntek. A padló teli volt ledobált újságokkal tudós egyre nagyobb izgalommal osztott és
Mikor az alkony nótákat izén.
meg kéziratpapirokkal, a melyeken egy-két sor gusztált. Mindaketten czigarettáztak már, na¬
megkezdett írás látszott. «Péntek» - - mondta gyokat szívtak s nagy füstöt csináltak, mint
A líákos mezején álmodom a Vággal,
megint a költő, babrálni kezdett az asztalán, a szenvedélyes kártyások általában. Megint ki¬
8
izenem néki : még nem vagyok halott,
nz ajkai közé vette és kiköpdöste az apró négy¬ nyílt az ajtó, Sorsüldözte Pál jött be, egy
De
örök vággyal, forró sóvárgással
szögletes ragasztó-ostyákat, azután egymás¬ csöndes örült, a lap barátja s a szerkesztőség
Kelnek szivemben róla a dalok.
A
csendes
őrült
alázatosan
rendes
látogatója.
után kinyitotta és betette az asztalon felrakott
Ha űzött gond, ha mart a kétség, bánat,
lexikon-kötetet, Országgyűlési Almanachot, in- kos/önt.
Idegen
tájon — Uram te tudod Tegye
be
az
ajtót,
Sorsiildözte
úr!
terurban-telefonkönyvet s más efféle müveket.
Alimiig sirattam második anyámat,
Azután felnézett a plafonra, a mely teli volt rivallt rá a tudós.
-' Megőrülök! - - hörögte a segédszerkesztő
Mely eleresztett, aztán elfutott.
apró lyukakkal. A fiatalabb munkatársak szok¬
tak reggelenkint revolvereikből a plafonba lö¬ az első szobából.
_
Peterdi
Andor.
Sorsüldözte Pál betette az ajtót.
völdözni, hogy a segédszerkesztőt megijesszék.
- Megőrül - - mondta éa szelíd fölénynyel
"Pénteki) - - mondta a költő még egyszer, hal¬
FALUSI HARANG VERSE.
mosolygott. - • Megőrül. Ha tudná a segéd¬
kan, azzal elhallgatott.
szerkesztő úr, mi a/. Én nyolcz évet szolgál¬
A hangom egyszer, régen meghasadt
A tudós könyökölt és kifelé nézett az abla¬ tam a Lipótmezőn.
S a nagy, szent Dómból, selyem ég alatt,
kon, a költő is az ablak felé könyökölt és
Idekerültem,
mind a ketten nézték a havas eső hangtalan költő. Pál, zavarsz bennünket - mondta a
rézsutos omlását.
Szegény, repedt, falusi harang.
— Üljön le Sorsüldözte úr, nem szeretem
- Megörülök! - - üvöltött a nyitott ajtó¬ az álló gibiczet - - idegeskedett a tudós.
Most hirdetem a paraszt születést
soron át az első szobából a segédszerkesztő,
Sorsüldözt? Pál egy széket vonszolt a tudós
a ki még mindig veszekedett a mettőrrel.
És
kongatom a koldus temetést.
háta mögé.
- Ugyan tedd be ezt az ajtót kérlek, én
Giling, galang
- Ne énmellém üljön Sorsüldözte úr, úgyis
nem tudok felállani - - mondta a tudós.
pechben vagyok.
S a jég ellen védem a vetést.
A költő felkelt, betette az ajtót.
A csendes őrült a költő felé vonszolta a
- Meg kell őrülnöm - - hangzott tompán széket.
Ködös, kopott táj, fázós, idegen
nz első szobából.
S én zengetem halottas énekem,
— Ide se ülj Pál, elrontod a kártyámat.
A költő megint felállott, kiment s az összes
Sorsüldözte Pál visszavitte a széket a he¬
Bim bam, bim bam,
ajtókat egymásután becsapta. Yisszakönyökölt lyére és ott leült.
- Fölöttem megmaradt a végtelen.
és tovább nézték az időjárást.
- Hallatlan ez a pech, hallatlan — nyögte
Nálad van a csomag? - - szólalt meg a a tudós és szellemtől, nyomorúságtól, ivástól
Távol harangok idekonganak,
tudós.
és kóroktól feldúlt nemes arcza vonaglott. Már
Giling,
galang, bim, bam, giling, galang.
A költő elővette a nadrágzsebéből a fran- csak öt aszpirin volt a bankban, a többi a
Temet,
sirat
czia kártyát. A tudós elvette a kártyacsomagot költő előtt fehérlett.
Engem sirat, temet száz büszke hang,
és reszketeg kezeivel olvasni kezdte a lapokat.
- Kérlek szépen, ha megengeded, most majd
- Mennyi pénzed van?
Száz boldogan zengő és távoli harang.
én adom a bankot — mondta a költő és a
A költő nem szólt, csak kifeszítette a bal¬ kártyacsomag után nyúlt.
Juhász Gyula.
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a nagy üzletház továbbvezetője legyen, mert
tehetségesebb volt a bátyjánál. Ennek követ¬
Egy XVI-ik századbeli német kalmár szerelmi regénye. keztében Stalburg Kraft, az akkori idők szo¬
Frankfurt, az ősrégi német város krónikái kásához hiven, már korán beállt kereskedelmi
a legválságosabb idők gyanánt emlegetik azt a alkalmazottnak (Handlungsdiener) egy boroszlói
korszakot, mikor a dús patriczius-családok, vagy lipcsei kereskedőhöz, azt is tudjuk, hogy
nagygyá növekedve a középkori kalmárélet Melanchton ajánlása segítette ez állásához.
hihetetlenül gazdag jövedelmi forrásain, kez¬ Aztán, tanulóéveinek végeztével, a napfényes
dették helyzetük méltóságával meg nem egye¬ olasz földre irányította lépteit.
A Stalhurg-család üzleti érdekeltsége régóta
zőnek tekinteni a nyerészkedésre alapított mun¬
kiterjedt
már e klasszikus országra, az öreg
kát és tevékenységet. Úgy látszott, mintha szo¬
morú hanyatlásnak indulna a hires és roppant Stalburgnak is apjától öröklött kereskedelmi
vásárairól nevezetes hely, melyet I. Ferencz irodája és árúraktára volt a nemet kereskedők
franczia király az egész földkerekségének leg- velenczei házában, a Canale grandé partján
virágzóbb kereskedővárosaként említett. A vé¬ levő Fondaco dei tedeschi-ben. A frankfurti
szes sorsfordulat bekövetkeztétől jövevények kalmár nagy költséggel épített, kényelmes pa¬
mentették meg a várost: németalföldi kalmá¬ lotájába így lelte meg útját a művészeteknek
rok, kiket a Spanyolországgal folytatott hosszú és a tudománynak az az őszinte szeretete,
küzdelem űzött ki régi hazájukból, hogy érvé¬ mely az apát nagy műbaráttá s különösen a
nyesülésük biztosabb terét leljék meg a bol¬ festészet bőkezű meczénásává, azonkívül pedig
dogabb és nyugalmasabb német földön s külö¬ a humanista irodalomnak is igaz megértő¬
nösen a Majna jobbpartján elterülő Frankfurt jévé tette. Minthogy pedig nagy gondot for¬
városában. Okosságukkal és munkaszeretetük¬ dított fiainak nevelésére, s hogy műveltségük
kel elég hamar vezetőszerephez is jutottak, a teljes legyen, elküldötte iskolázni őket Parisba
gazdasági élet és haladás középpontjává és is a nevelőjükkel. Stalburg Kraft, a német fiú,
hajtóerejévé a hollandus elem vált ezidőtájt a klasszikus műveltség teljes készültségével s
az apai házból magával vitt lelki fogékony¬
s a németség háttérbe szorult.
sággal kelt olaszországi útjára.
Ama kevesek közt, kik német voltuk s ne¬
Nem Velenczébe ment, hanem Géntiába. Az
mesi rangjuk ellenére hivek maradtak az őseik¬ «Adria királynője" elvesztette régi jelentősé¬
től reájuk öröklött kereskedelmi pályához, a gét, mióta felfedezték az Afrika körül vivő
legderekabbak egyike volt az a Stalburg tengeri utat s Lisszabon lett az indiai áru
Kraft nevű tizenhatodik századbeli frankfurti legfőbb piacza A Fondaco dei tedeschi mind¬
kalmár, kinek élettörténetéről itt leszen szó jobban elárvult s a német kereskedők mind¬
néhány tollvonással. Nem a megszokott, szürke jobban Genua felé húzódtak Az ifjú Stalkalmárélet az, mely nyugodt egyhangúsággal burgot is így szólította a kötelesség a Rivié¬
folyik le a kereskedelmi irodában szorgos mun¬ rára. Mert akkoriban a leggazdagabb nagy¬
kálkodás közben töltött évektől az öregkorig, kereskedő is kénytelen volt magára venni a
melyet a szülőváros főbb és legfőbb hivatalainak hosszú, veszedelmes utazások fáradalmait,
dísze és tekintélye aranyoz meg, hanem meg¬ ne felejtsük el: a tizenhatodik század elejét,
érezni rajta a nagyvilág életének lüktetését.
a törökdúlás idejét élték, - hogy évről-évre
Rajzoljuk meg e férti serdülőkorát, a mint megtekinthesse áruraktirait, melyeket alkal¬
Bothe Frigyes, a frankfurti patriczius-vagyouok mazottainak gondjára bízott. De az ifjú Staleredetének történetirója mondja el* s megért¬ burgot annyira megejtették az olasz föld és
jük, mi teszi tragikussá e régi kalmár sorsát. Génua szépségei, hogy első szemleútjáról vissza¬
8
egyben vonzóvá, szinte négyszáz év ehnúltá- térve, úgy rendezte dolgait, hogy tartósan
1
is. Atyját, Stalburg Kolost, a • gazdag» megtelepedett Génuában. Életének hosszú,
ilzővel emlegetik kortársai. Nagy időkben élt, boldog évei következtek most. De nemcsak az
na
gy emberek álltak hozzá közel. Melanchton áldott szép föld s a művészet halhatatlan
személyes barátja volt, és Luther, Frankfurt¬ remekei ejtették igézetükbe, nem is a Stalburgo n járva, áldólag tette kezét a két Stalburg ház üzleti érdekei tartóztatták. A szerelem
1
fejére is. Kraft volt a másodszülött fiú sí állt jogaival a német ifjú elé. A frankfurti
a*nál, de az apja őt szemelte ki arra. hogy kalmár h'a megismerkedett egy génuai leány¬
ával s az éjszakföldi hideg sziv megolvadott
a'délvidéki
érzelem hevétől. Megszűnt min¬
tnögen.

KRAFT É S MARGARITA.

den tekintet, állás, társadalmi kötelezettség me¬
rev követeléseire. Az egyház áldását a frank¬
furti ifjú, Luther követője, nem kérhette s
nem kaphatta meg, szerelmese, a szép Margarita meg olasz lelkének minden hevével a
régi hithez ragaszkodott. Aztán meg egy Stal¬
burgnak számot kellett vetnie a frankfurti
patriczius köröknek ily kérdésekben kérlelhe¬
tetlen felfogásával s a rangban vele nem
egyenlő, nyilván egyszerű sorsból származó
génuai leányt feleségévé nem tehette. De a
szivének nem parancsolhatott se a pápa, se
a frankfurti tanács. Minthogy szerelmesét nem
vihette haza, mellette maradt s boldog otthont
teremtett magának Génuában.
De múlt az idő s egyszer csak hire érkezik,
hogy a frankfurti Stalburg-vagyont végső ve¬
szedelem fenyegeti. Szász Móricz választófeje¬
delem, megszállva Frankfurt városát, szörnyű
dúlást vitt végbe a város határában levő ősi
Stalburg-birtokon s felégette a kastélyt Stal¬
burg Kraft lőőá-ben, hosszú, hosszú távollét
után visszatért szülővárosába - - épen ötven
éves volt ekkor — s magával vitte gyermekeit
is. De nemsokiíra megjelenik Frankfurtban n
gyermekek anyja is. Nem félt a nagy úttól.
Az anyai szeretet t ültette magát minden ve¬
szedelmen.
A frankfurti kalmár lelkében nagy vihar
dúlhatott. Magánál tartóztassa-e gyermekeinek
anyját? De mily helyzetet kínálhatott neki?
A férj rangjához tartozók, a büszke frankfurti
nemes családok lenéznék, elzárnák előle házuk
ajtaját. Végre közbevetette magát a rokonság
s az idegen nőt, ki oroszlánként harczolt gyer¬
mekeiért, reábirta, hogy mondjon, le szivének
jogáról s térjen vissza Olaszországba. Öt gyer¬
meke közül a három leányt magával vihette,
a két fiú apjánál maradt.
Stalburg Kraftból pedig egészen más ember
lett. Szomorú, zárkózott férfiú. Nem házaso¬
dott meg soha, a közdolgok iránt alig érdek¬
lődött s bár roppant vagyonánál és tekin¬
télyénél fogva inkább lett volna hivatva, mint
bárki, hogy az ősi Frankfurt város polgár¬
mesteri székében üljön, nem lett több soha
egyszerű tanácsbelinél. Néha-néha megfordult
még Olaszországban, Génuában s ilyenkor ma¬
gával vitte a két szép fiát is. Mikor visszatért,
a régi zárkózott ember volt ismét, kit földiéi
nem értettek meg. Hetven éves korában halt
meg s a Stalburg név vele, ifjabbik s értéke¬
sebb ágában, megszűnt. A szép Margaritáról
pedig sohasem érkezett többé hír a frankfurti
patricziusok társaságába.
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A REJTELMES BRETAGNE.
Irta PEKÁR GYULA.
V. Az elsülyedt Ys város.

Nyüzsög a halásznép a «szardina fővárosa,
az ósdi Douarnenez szűk utczáin; csupa szin,
csupa sújtás, csupa jelmez a piacz forgolódó
asszonysokadalma e mintha nem is franczia
földön volnánk, csak breton szó pereg a bóbi¬
ták fehér szárnya alól. Odább szél kapkodja
a konzervgyárak kéményeinek a füstjét, - - át¬
hatolunk a forró olaj bűzén s mindjárt a par¬
ton vagyunk. Vigyázat, bele ne botoljunk a
gránitra feszített finom kék hálókba . . . Fel¬
séges látvány: négyezer halásznak nyolczszáz
hajója mozgolódik a ködbevesző óriás öböl¬
ben, — egy részük a harmincz lábas (!) breton
apály folytán dűlt hassal szárazon pihen, de a
többi bárka annál serényebben húzza a hálót
mindenfelől és mindenfelé. Jönnek, mennek a
vitorlák, szállanak a kékviz habtaraja felett,
szinte a süvöltő sirályokkal játszanak versenyt.
A parton aztán bevonják vászonszárnyaikat, a
kikötő védőfala mögé futnak be s. kötáJrejáró
venyigekosárban adják fel a konzervgyáraknak
a halak ezüstös millióit. Gyorsan megy a
munka, — kész? A rőthajú, kemény arczú kel¬
ták csak ép keresztet vetnek s bontakozó vitor¬
lával szállanak ki újra . . .
Hát az ő földjük, az ő klasszikus breton
hazájuk ez: az ősi «Cornouailles», mely a
hogy a név is mutatja egykor (tán még törté¬
neti időben) egy lehetett, összefüggött a szem¬
ben levő angol «Cornwallal». Odaát Arthus
uralkodott, itt barátja és fegyvertársa a nagy
Marc'h király. Azt kell hinnem, itt játszik a
Wagner Tristan-története, — hogyne, hisz itt
van, itt a közelben, egy kis sziget, a melyet ma
is aTristán»-nak hivnak; látni is innen a part¬
ról ! Szóval, csak ez a Marc'h lehet a német
zenedráma Marké királya. De a monda szerint
távolról sem oly. . . gyönge alak, mint a hogy
az operában fellép. Marc'h ab Meirchion egy
herkulesszerű diadalmas hős volt, «erős mint
egy ló» (Marc'h keltául annyit tesz, mint «ló»),
s e mellett nagy nöbarát. Egy Midas-szerű .kö¬
rülmény tette őt groteszkké : szőrös lófülei vol¬
tak, melyeket minden áron titkolni szeretett
volna. Megölette minden borbélyát, nehogy el¬
árulják, — egynek kegyelmezett meg csupán,
ki nagy esküvel biztosította őt hallgatásáról.
De hát a borbély is csak ember, sőt természet¬
től csevegő hajlamú . . . bizony a Marc'h fod¬
rásza is csakhamar roskadni kezdett a fecsegési tilalom szörnyű súlya alatt. Szabadulni a
nagy titoktól! de hogyan ? Elment a tenger¬
partra s hasrafeküdvén a homokba, a fövény
porszemeinek súgta meg a dolgot. Ám — csu¬
dák csudája — szava gyökeret vert, nád nőtt
belőle, a nádból síp lett s a síp egyszerre csak
vigan kezdte fújni világgá: «Marc'h királynak
lófülei vannak!» . . . A király dühbe jött, az¬
tán szörnyen elbúsúlta magát: ki fogja már
most szeretni őt országa női közül? íme, itt
van tán az idokolása annak, hegy oly messzi¬
ről, a távoli Irlandból hozatott magának fele¬
séget. Unokaöcscsét, a szomszédos bretagnei
León tartomáöy herczegét, Tristánt küldte el a
szép szőke Ysoldáért.
Lássuk most a wagneri mese eredeti kelta
verzióját. Tristán elmegy, kiköt Irlandban s
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mint afféle Theseus megöli az ország felett ga¬
A táj egyre sivárabb lesz. Kopik a fold, alóla
rázdálkodó Minotaurusszerű szörnyet, ki évi a nyers gránit üklik elő, még az is szinte la¬
adóként szép leányokat szokott követelni Marc'h pulni látszik, - - életseprő viharok, félelmes
királytól. De az ifjú maga is megsebesül a küz¬ orkánok nyargalhatnak erre. Szegény nép! itt
delemben s nem más mint a szörny tulajdon igazán elkel a «Notre Dámé de Gomfort» ká¬
édes húga, ki irlandi királynő, gyógyítja ki. polnájának a csilingelő hires <.(Forluna ke¬
Ennek a királynőnek a leánya Ysolda, - - őt reket, - - húzzuk meg mi is, hadd forogjon
kéri meg Tristán ura számára. A királynő oda¬ hadd legyen szerencsénk nekünk i s . . . Sok az
adja, sőt (nyilván a Marc'h király füleire való útszéli kápolna mindenfelé, - - hogyne, hisz
tekintettel!) oly bájitallal látja el leányát, a itt a Pointe du jRaz-nál esik a legtöbb hajótörés,
mely bonthatatlan örök szerelmet biztosítson a táj síró, bolyongó, hazajáró lelkekkel van tele
közte és jövendő férje közt. Ám hazamenet a minden este. A kísértetek hazája ez. És sok
hajón, mint tudjuk, a leány tévedésből Tristan- az idegen és roszindulatu köztük. Csak ép ka¬
nal issza ki a báj italt s ők ketten már nagy rácsonykor és Szent-Ivánkor nem árthatnak
szerelem bűnébe esve érkeznek Cornonailles szegények: e két éjjelen a mise perczében ki¬
királya elé. Marc'h látja ezt s elkergeti a párt. alusznak a purgatórium lángai s nincs rósz lé¬
Gyönyörű idyll jön most a rengeteg mélyén, lek a földön, — a kis Jézus meg a kis Szent
(ez a költemény legbájosabb része) mely után János elejét veszik minden malificiumnak . . .
azonban érzik, hogy mégis csak válniok kell. Tovább, tovább ! Audierne még kiesen, védetten
Tristán elbujdosik, bánatos, de utóbb mégis búvik el öblének dombja alján, de rajta túl
vigasztalódni akar s elvesz ajbretagnei Carhaix- már teljes csupaszra szürkül a vigasztalan ko¬
ben egy második Ysoldát. Él, hősködik, har- szaimra. Magányos templom az út melleit,
czol, végre egy csatában mérgezett sebet kap. neve oly félve biztató: «Notre Dámé de Bon
Miután érzi, hogy csak az első Ysolda lenne Voyage» . . . Aztán két szomorú halászfalun,
képes meggyógyítani őt, egy kapitányát hajón Plogoffon és Lescoffon robogunk még át. Alpesi
érette küldi, — «ha veled jön», szól parancsa, tetők magányának a hangulata fog el a keske* fehér vitorlával érkezzetek, ha nem jönne, nyedő halott hegyháton. Az óczeán szele már
fékeiét, vonass» . . . A kapitány hajóra száll s a emberdöntően viharzik át olykor a sziklabás¬
hős «életét visszatartva» várja igaz szerelmesét. tyákon, - - halt! A régi világító torony előtt
Az első Ysolda persze azonnal indul, ám a má¬ állunk. Innen már csak vezetővel lehet tovább
sodik Ysolda meghallotta ura parancsát s fél- menni.
tékenykedni kezd, — a parton állva látja már
•K
a fehér vitorlát jönni, de Tristán ágyához futva
Viharköszörülte szörnyű borotvagerincz, —
ármányosan azt súgja neki: «fekete vitorla
jő» . . . A hős, ki mindeddig "visszatartotta éle¬ csak nagy nehezen : bújva, kapaszkodva, tor¬
tét", azonnal meghal, az érkező Ysolda pedig názva tudunk itt a gránit élen előre haladni.
Jobbról, balról szédít a mélység, — nyolczvantetemén leheli ki a lelkét. . .
öt métert bukik a szem, míg a vörös fekete
Nos, és a vitéz Marc'h király? ő tovább du¬ sima falon a forrongó sötétkék vizbe alá ha¬
hajkodik és nem sokat törődve a keresztény nyatlik. Lenn hápogó szörnyekként feleselnek
Szentháromsággal, csak az egy Boldogasszony¬ egymásnak a dagálylyal fulladó «pokol barlan¬
nak hódol és emeltet kápolnát a közeli (látni gok)), — cyclopok hörgése ez, mely fagyos tajDouarnenezből) Menez Ilom hegy tetején. Mire tékkal száll fel az arczunkba. Leghangosabb a
egy orgia közepette meghal, a jó Isten bizony «plogoffi poko]», az nEnfer de Plogoff* zúpokolba akarná taszíttatni, de a Madonna kö- gása, egy-egy ordítására a hegy maga bele¬
nyörgésére utóbb mégis megkegyelmez neki. rendül, - - csak lassan, mindjárt oda érünk:
«Jó», szól a mindenható, - - «a te Marc'h kirá¬ itt van . . . A szem is alig merészkedik le a
lyod hát nem fog elkárhozni. De rendelem: a fekete mélybe, a fantasztikus bástyák közt oly
Menez Hóm alá a völgybe ássatok sírt neki s gigászi erővel viaskodik ott lenn a gránit a
lelke mindaddig e sír mélyén maradjon fogoly, vízzel. A víz az erősebb, mossa, nyeli, ostrom¬
a míg csak az a sír akkora hegygyé nem nő, mal eszi a kemény ős k ő z e t e t . . . A Dante
hogy tetejéről Marc'h a te menez-homi kápol¬ fagyos pokla ez, — láttam a Nordkapot, a Lonád tornyát megláthassa)). Szigorú Ítélet, — de foteneket, a hol a Maelström mértföldes ör¬
ime mi történik? Nem sokkal a király halála vénye kering; láttam az albán parton a hellén
után (mondja a legenda) a nép csudát lát: egy «Tartaros» bejáratát, - - de ez szörnyűbbnek
csillagfátyolos hölgy, maga a Szűz hordja a tetszett valamennyinél. Tovább! Felhágunk
sziklaköveket a Marc'h sírja fölé ! Nemcsak, ha¬ gránitborotva végén csúcsosodó szirtfokra s nem még nógatja is a népet: segítsenek neki. egyszerre fenségesen nyílik elénk az Atlanti
És a nép segít. . . még ma is, — nő a legen¬ végtelensége.
dás «kőrakás*, a királyi «Bern Mein» a Menez
A távolban a druida papnő, a hires Velleda
Hóm alatt a völgyben, és ha még messze van
is attól, hogy eléggé magas legyen a Marc'h hazája: Sein sziget úszik a ködben, - - a kel¬
idvezüléséhez, azért nincs az a breton, a ki el¬ ták halász-Charonjai hajdan oda eveztek át
haladván ott, egy követ ne vetne a király sír¬ lelkekkel teli csolnakjaikkal. Közelebb az új
jára . . . ítélet napra majd csak kész lesz a he- világítótorony feketéllik egy szirten a habok
közt (a két őrt havonkint egyszer keresi fel
gyecske s Ysolda férje idvezülni fog!
csolnak), még közelebb itt lenn ragadó tengerár
. . . De most vissza az autóba hamar, — örvénylik a temérdek zátony közt. A halál foka
indulunk, száguldunk a földnyelv legnyugatibb ez valóban, - - hajó, mely idevetődik, ember
pontja, a hírhedt Pointe du Eaz felé. A breton ki itt menekülni akar, az a dantei pokolváros
halál-fok ez, — mellette a kísérteties Halottak feliratára gondoljon. Szegény sok temetetlen!
Öble. S ennek fenekén az elsülyedt, tündér; Ys «A lelkek», súgja vezetőnk, — «a kik erre
város.
bolyganak, mind papi temetés, szentelt föld
után sírnak . . .

A SEIN SZIGETI ÖZVEGY.

— És sohse kapják meg, úgy-e?
— Dehogy is nem. Erre való a «proella».
— Mi az?
— A temetetlenek temetése. Ha egyszer nyil¬
vánvaló, hogy egy halász a tengerbe veszett, a
falubeli halászok szindikusa estefelé hármat
kopogtat a halott házának az ablakán. Az aszszony felsikolt, erről tudja meg, hogy özvegy s
azonnal készülődik. Gyászrahajtja bóbitája szár¬
nyát, aztán várja a nyiló ajtóból a hagyomá¬
nyos rettentő szót: «ma estére proella (pro illa
anima . . .) lesz nálad, szegény gyermekem!*
Azzal jönnek a siratok, dicsérők, öltöztetek s
megy minden a maga sorja szerint, csak ép
szentelt viaszból csinált keresztecske helyet¬
tesíti a hiányzó tetemet. Rendes virrasz¬
tás után másnap megjelenik a pap, karjára
veszi a keresztecskét s ünnepélyesen a temp¬
lomba viszi. Ráteszi a szabályszerű katafalkra,
elénekli felette a «Circumdederunt»-ot, aztán a
fali proella-szekrénykébe csukja el. Á keresz¬
tecske ott marad Mindenszentekig, — akkor
proczessziósan viszik ki a temető közös proellaházacskájába. így van ez ma is Ouessant szi¬
getén . . .
Csöndesen indultunk vissza. De nem a gép¬
kocsihoz a lescoffi útra, hanem gyalogosan a
Ráz mögött nyiló néma nagy Halottak Öble
felé. Hosszú séta, — vigyázva haladtunk a fensík egyre rogyó, szakadó szirtfalának a szélén.
Szörnyű mélység, — lenn gránit várak, elfeketült bástyakulisszák közt tusakodott a tenger.
Szemben a Pointe du Van hasonló szirtfala: e
két fal hátrálva egyre közeledik, egyre szűkül,
míg végre kapuvá lesz a laoual-i sarokban. E
laoual-i kapu homokjára szokta haragja után
a tenger kivetni halottait.
Megyünk, botorkálunk a Ráz fensíkján e kapu
felé. Ereszkedünk már le a meredeken a víz¬
hez. Lenn szép egyenes, kilométeres tajtékvonallal érkeznek a hullámok a két szirtfal
közé. Mélán zúgó, rejtelmes kékség: itt a bre¬
ton babonák főszentélye, — itt pihen a mély¬
ben a habok alatt Ys városa.
*
Mi igaz ebből a legendából? Mindenekelőtt
az, hogy az ostromló tenger, (mely Bretagne
túlsó felén pár század alatt a Mont-SaintMichelből is szigetet csinált), itt következete¬
sen nyeli a földet. «Kerys»-t («Ker» keltául:
város) a Ravennai Névtelen említi először, vi¬
rágzó, buja városnak mondja, mely az V. szá¬
zadban a «nagy» (Maur) Gradlon király uralma
alatt pompája tetőfokán rejtelmesen a víz alá
sülyedt. A breton bárdok azonban már többet
is tudnak a dologról balladáikban, melyek a
*Livaden Gerisv-t, Ys városának az elsülyedését éneklik meg. Szerintük és walesi meg ír
testvéreik szerint is, hatalmas gátfal védte Grad¬
lon fővárosát a növekvő óczeán ellen s e fal
mögött «rengeteg kút» szolgált a netalán mégis
, átaltörő dagályvíz felfogására. E «kút» titkos
Vasajtajának aranykulcsát érthető okokból maga
király őrizte; aranylánczon hordta a nyaká¬
b a . Gradlon hatalmas volt, csak ördöngős szép
leányával, Dahut (másként: Ahés\ herczegnővel nem bírt. E leány orgiákon dőzsölt szere-

GBADLON KIBÁLY LÁNYÁNAK FUTÁSA. — Festmény a quimperi múzeumban.

tőivel s egy ily éjszakán egyik kedvese unszo¬
lására ellopta alvó apja nyakából a kulcsosaranylánczot. A mulatók kinyitották a titkos
ajtót s a tenger haragja Isten büntetéséből az
«új Sodomára» szakadt. Az öreg király rémül¬
ten ébredt, lóra pattant s bűnös leányával nyer¬
gében az egy hű Szent Gwennolé apáttól ki¬
sérve vágtában menekült a tóduló ár hullámai
elől. Már-már utolérték ezek, midőn egyszerre
szörnyű szó kiáltott fel mögöttük: «vesd el a
belédkapaszkodó démont!» Háromszor ismé¬
telte a hang ezt, harmadszorra az apa letaszí¬
totta nyergéből Dahut-t, — s ime az ár egy¬
szerre megállt mögötte. A bűnös leány oda¬
veszett, — a «tenger fehér leányává)) lett, kinek
éneke ma is hallatszik még Saint Gildas táján
és «búsabb még a habok mormolásánál is» . . .
És Gradlon király? U lovával együtt szobor¬
ként a quimperi dóm két tornya közé került
fel s szokássá lett, hogy Szent Czeczilia nap¬
ján egy mögéje ülő troubadour verset szavalt
s szinigtelt arany kehelylyel kínálta meg a
királyt. A király persze nem ivott, de kiitta ő
s utána a kelyhet a nép közé vetette le . . .
Ys nem az egyedüli ily elsülyedt város ha¬
sonló legendák vannak a sülyedő part eltűnt
Tolente, Loxobie, Nazado és Gardoine váro¬
sairól is. Annyi bizonyos, hogy Moreau kano¬
nok, ki a XVI. században Douarnenezben járt,
látta még itt a tengerbe vesző római utat s a
víz mélyén Ys palotáinak a romjait.
*
És hát e romokat keresi a nép babonás képzelme ma is . . . Lent állunk már az öböl-kapu
fövényén a Raz-gerincz sötét fala alatt s a
nagy magánytól illetődötten bámulunk ki a
Halottak Öblére. Mögöttünk a fövénydombon

A SZEBENCSE KEREKE DONARNENEZ MELLETT.

túl a laouali mocsár feneketlen ingoványa áll
a katlanaljban; holt vize hirhedt és veszedel¬
mes : a hazajáró gonosz lelkek ide ebbe a po¬
koli mélybe szokták csalni a hivő halandó¬
kat . . . Sokan itt keresik Ys-t, a néphit azon¬
ban tengerre kel s ott a kék vizén kutat az
elsülyedt város után. Hányan esküdöznek, hogy
halászás közben horgonyuk — templomablakba
akadt bele s hogy az az ablak ki volt világo¬
sítva ! Olyik visszatérő jó búvár arra is meg¬
esküdött, hogy benézvén a templomablakon ósdi
ruhás sok népet látott ott: kinálta a pap az
ostyát, de az elbűvöltek közül senki tudhatta
elfogadni az Úr testét. Hiszen ha ez megtör¬
ténhetnék, a város mindjárt felszabadulna, újra
kiemelkednék s — Francziaországnak egyszerre
más fővárosa lenne! Mert nem halt ám meg
Ys, él a város a mélyben, állanak bástyái, fé¬
nyes palotái s száz kathedrálisában ma is száz
püspök pontifikál. Hisz hallga! harangoznak
ott lenn, vihar alatt hányszor felhallatszik e zúgás a hullámok alól! Él Ys, és benne, «halva
is cinek D elbűvölt lakosai. Kiki ma is azt cselekszi, a mit a város elsülyedése perczóben cse¬
lekedett : az asszonyok tovább fonnak, a férfiak
munkálkodnak, — a pék tovább süti ugyanazt
a kenyeret, a kovács tovább patkolja ugyanazt
a lovat s a kereskedők egyre ugyanazt a vég
vásznat árulják örökké ugyanazoknak a vevők¬
nek . . . Hiszen csak egy garas árát vásárol¬
hatna halandó onnan az elsűlyedt város por¬
tékájából, mindjárt ütne számukra a szabadu¬
lás órája! De majd üt, - - nagyapálykor egy¬
szer volt már egy plogoffi vénasszony ott lenn,
bement a pompázó, fényes utczákba, d e . . .
De vesztére egy fillér se volt az istenadta sze¬
gény koldusnémbernél!
*
Esteledik már, a nap tüze kialszik a vizén,
a tenger kékje lassan feketévé válik a pokoli
sötét Raz-gerincz alatt. A vezető int: menjünk,
napnyugta után e föld nem az élőké többé
A félhomály ködében ilyenkor szokott itt fel¬
tűnni a ((Baq Noz», a fekete vitorlás fantómhajója. Jön Sein szigete felől s fekete zászló¬
val siklik el a Holtak Öblének partja mellett.
Az elmúlt év utolsó halottja ül a kormányon s
a többi integető, könyörgő matróz mind meg¬
annyi vibarbaveszett szegény tengerész. A plogofű, lescoffi «tenger özvegyei* estenden gyak¬
ran idemerészkednek: nem látják-e meg a le¬
génység közt szegény u r u k a t . . . ? De jaj nékik,
ha igazán meglátják és netalán megszólítják!
A hivő karok többet nem eresztik s a fantom¬
hajó őket is elviszi . . .
Állok a parton, — de a búcsú e. perczében
más hajót látok én a rejtelmes breton tenge¬
ren. Az Arthus aranyos gályája az, mely a
kelta poézis dagadó vitorláival halad el lelki
szemeim előtt. Nem a halál: a halhatatlanság
hajója ez, — király a kapitánya, hősök a ten¬
gerészei s legendák aranya az ő kincses rako¬
mánya. És ha testemmel búcsúzom is lelkem e
gályára kéredzltedik. Véle megyén tovább el,
a breton ínondák hívogató-színjátszó atlanti
kődébe . . .
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a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyedéYre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész
Asszonyember. Világforradalom egy iánál víz¬ évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutat¬
ben : Ács Klára novellája egy lélekzetvételre elin¬ vány-számot kívánatra küld a kiadóhivatal (IV.
tézi — nem is egészen ezer sorban, egy másfél¬ kér., Egyetem-utcza 4.)
száz lapnyi kis füzetben — a társadalom és az Új könyvek.
emberiség összes nagy kérdéseit. A házasság, a
Asszonyembcr: Irta Ács Klára. Budapest, Galannó'k helyzetének nyomorúságai, a vallási türelmet¬ tai Gyula bizománya.
lenség, a szabad szerelem és egy sereg -hasonló
nagy kérdés, jóformán minden, a mi a mai em¬ A debreczeni zenede története. (1862—1912).
bereket és különösen a nőket érdekli, benne van eb¬ Irta Drumár János. Debreczen, kiadja a debre¬
ben a kis munkában, még pedig olyan magától czeni zenede.
értetődően elintézve, mintha csak egy csésze kávé
elkészítéséről volna szó. Még olyan dolgok is ily
fölényes módon oldódnak meg, mint hogy az anyá¬
HALÁLOZÁSOK.
nak joga van megölni újszülött gyermekét, ha nyo¬
morék. Megvan benne az új nő eljövendő ideálja
Elhunytak a közelebbi napokban: MÜNKÁTSI JÓ¬
is, úgy, a hogy azok szokták elgondolni, a kik ZSEF 89 éves korában Kassán. — Giczi, ássa- és
csak papirosból tudnak gondolkozni, ollóval kivá¬ ablanckürthi GHICZY JÓZSEF 82 éves korában Bártfagott patronok szerint. A történet, a melylyel min¬ fürdőn. — DÜDITS INCZE, a kisbereznai monostor
dez körül van öntve, nagyon mellékes és sovány, —
főnöke 69 éves korában. — EÓTH PÁL gépészmér¬
nem is történik semmi, csak kirakati bábuk mo¬ nök, máv. igazgató-helyettes, a máv. gépgyárának
zognak előttünk az automaták mereven naiv moz¬ főnöke 63 éves korában Budapesten. - - Divéki
dulataival Valóban, nincs olyan nehéz dolog, a DIVIACZKT GÍÖBGI nyűg. jószágigazgató 74 éves ko¬
mi ne volna könnyű a naiv dilettantizmusnak : rában Kánkfüreden. - - Egervári EGERVÁRI GIULA
számára nincsenek bonyolult, nehéz problémák, m. kir. országos vadászati felügyelő, a Vadász-lap
feloldhatatlan rejtelmek, semmit sem él át a saját szerkesztője és tulajdonosa az «0rszágos m. vadá¬
szivével, semmit se gondol át a maga agyával, az szati védegyleti titkára a franczia becsületrend
egész világ egynéhány ujságfrázissá zsugorodik tulajdonosa, stb. 64 éves korában Budapesten. benne, a művészi alkotás gyönyörűsége pedig el¬ Főtisztelendő ZÜBRICZKY TIVADAB kiérdemült házintéződik az elpityeredő szentimentalizmussal.
főnök, ezüst misés áldozó pap 62 éves korában
Máriapócson. - - LAFBANKÓ KÁROLY nyűg. állami
A debreczeni zenede története. Debreczen jó- hivatalnok 62 éves korában Budapesten. — WEISS
hírnevű zeneiskolája a múlt évben ünnepelte fenn¬ MIHÁLY londoni nagykereskedő, a londoni Magyar
állásának ötvenedik évi jubileumát s ez alkalom¬ Segítő Egyesület elnöke, a Ferencz József-rend lo¬
ból Drumár János megírta az intézet történetét. vagja, 62 éves korában. — OJSORY ISTVÁN, a deb¬
A képekkel is díszített könyvhöz gróf Zichy Géza reczeni akadémia nyilvános rendes tanára 61 éves
írt lelkeshangú előszót, a fejezetek egy részét korában. - - Vájnák DARVAI MIKLÓS színész 61 éves
Simonfly Emii, végszót pedig dr. Ujfalussy Emil. korában Nagybereznán. - - VABGHA LÁSZLÓ, a ko¬
A i J ó Pajtás*, Sebők Zsigmond és Benedek lozsvári kereskedelmi és iparkamara segédtitkára
Elek képes gyermeklapja legújabb, augusztus 3-iki 50 éves korában Kolozsváron. - - Kéthei PRIKKEL
számába Ábrányi Emil, Lampéríli Géza és Feledi DEZSŐ, Pozsonyvármegye tb. főszolgabírója. — SZLASándor irtak verseket, Benedek bácsi mesét, Sebők VICSEK LAJOS adóhivatali ellenőr 42 éves korában
Zsigmond folytatja Misi és Feri czímű regényét, Rajz Budapesten. — PBIKCZ JENŐ 37 éves korában Bu¬
Ferencz futóbajnok legszebb diadaláról ír emléke¬ dapesten. — TÓTH JÁNOS földbirtoros Ságváron. —
zést, Manno Miltiadesz mulatságos sportképeket GROSZMANN MIKSA, a Kerületi Munkáspénztár al¬
rajzolt, Sleinhofer Károly az írásról mond el ér¬ igazgatója, a szocziáldemokraták egyik vezére 41
dekes dolgokat, Pozdcr Gyula szép képet rajzolt, éves korában Budapesten. - - KARAMAT JÁNOS, a
Altai Margit szép kis darabot ad a műkedveló's- zimonyi takarékpénztár igazgatója és volt horvát
ködni szerető gyermekeknek, RákosüViítor folytatja országgyűlési képviselő, Budapesten.
regényét A rejtvények, szerkesztői üzenetek egészí¬
Orczi ORCZY TEKLA bárónő, brünni alapítványi
tik ki a szám gazdag tartalmát. A tJó Pajtást-i hölgy 83 éves korában Foton. - - Nagyrákói és
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(Dupla levélbéíyeg.)
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kelemenfalvi EAKOVSZKY IBTVÁNNÉ, szül. szilassi és
pilisi Szilassy Ida, néhai Eakovszky István titkos
tanácsosnak, az állami számvevőszék volt elnökének
özvegye, Pest melletti Maglódon. — GBESKOVITS
EUDOLFNÉ, szüL Mándy Mária 71 éves korában
Kolozsvárott. -— Özv. FEBENCZY ISTVÁNNÉ, szüL
Kenéze Zsuzsanna 70 éves korában Paraj dón.
Özv. MJHÁLKOVICS GÉZÁNÉ, szül. Mászáros Júlia 62
éves korában. - - Gyöngyösi PETHEŐ EUGÉNIA 60
éves korában. — BÁBDOS KLÁBIEA 7 éves korában
Tordán. — CZAPEK IKMUSKA, Czapek József sarudi
állami tanítónak nyolcz hónapos leánykája.
KNECHTL FEBENCZNE, szül. Somogyi Borbála 64 éves
korában Budapesten.

EGYVELEG.
* Byron és a chilloni fogoly. Majdnem száz"
éve már, (1816) hogy megjelent Byron világhírű
költeménye: A chilloni fogoly. Nem várva be a
százéves fordulót, egy angol irodalomtörténetbúvár
érdekes dolgokat hoz napvilágra Byronról és a
chilloni várkastélyról. Byron 1816 áprilisában
hagyta el Angliát. Először Brüsszelbe ment, majd
a waterloi csatateret-szemlélte meg. Belgiumi tar¬
tózkodásának eredménye : Childe Harold zarándoklása, a mely a világdöntő csatával foglalkozik.
Brüsszelből aztán Svájczba utazott és hosszabb
ideig lakott Genfben, a hol Shelleyvel találkozott.
A két költő folyton együtt volt és többnyire a tó
partján sétált. Lausanne mellett, ugyancsak a genfitó partján fekszik Ouchy. Itt a rossz idő miatt két
napig vesztegelt Byron és ezalatt készült el A chil¬
loni fogoly. Valószínű, hogy fenn járt a chilloni
várban, ennek zordon termei és oszlopai közt s
hogy a költemény azon melegében, az ihlet hatása
alatt született. A költemény és a történet azonban
nem egyeznek. Byron verse csupa fellengős páthosz, de nem hűen beszéli el Bonvivard történe¬
tét, a mely röviden ez: A savoyai herczeg elfo¬
gatta Bonvivardot és két évig Grolée-ben tőmlöczben tartotta. A vád ellene nem vallási, .hanem
politikai természetű volt. A tömlöczből végre meg¬
szökött, de 1530-ban egy utazása alatt haramiák
fogták el és újra átadták a herczegnek, a ki a
chilloni várba internálta, a hol hat évig síny¬
lődött, a nélkül, hogy kihallgatták volna. 1536-.
bán a berni polgárok fellázadtak a savoyai her¬
czeg ellen. Chillont elfoglalták és Bonvivard ismét
szabad lett. Visszatérve Genfbe, ez a város már
lerázta az idegen igát és elfogadta Luther vallását.
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lozhetetlen ezer aroz- is bőrápolásra, mit számtalan
ehsmerőlevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, drogenAkban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért
kapható. Szintúgy páratlan hatásn női kézápolásra
a öergmann iManerai liliomkrémje, mely tubusokban
70 fillérért mindenütt kapható.
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I p a r férfi- vagy női chvr.
magas fűzős b ő r o z i p ó
csak _ _ _ _ K 5 - Ai első ké<'si keresztény czipőkivileli
áruház, hogy czégét mmdemiit mtf
ismertesse, elhatározta, bogv 3 0 . 0 U O
p ó r chvr. magas (űzői bün-zipöl mo¬
dern fizonban. jó börlalppil. mellékeli
ábra szerint 1 p á r férfi vagy női
chvr. magas fűzős bőrczjpö munka¬
díja elleneben vagyis csak 5 kor.-ért
eladni. A t. rendelők a rzipővel löliéileniil meg lesznek elegedre és megvagyok arról gyiitíidve. hogy mindenki
tllandé revö marad és hogy >amerösei köreben czégemel ajánlani fogja.
Keufeleieknil elegendő a szám megadási, vagy mérték cm.-ékben.
Szétküldés uiánveue! az Első keresztény czipőkiviteli ház által,

bora vassal

J. Sermllo, 5/LJ& Trieste-Bareola.
Vásárolható a
B 2.'

jrtárakban félllterea üvegekben.
lére* üvegekben K 4.80.

=

SOK CSECSEMŐT

=

> korai mesterséges és egészségtelen táplálástól mentett meg a
mert jótékony hatással Tan az anyatej mennyiségére és minős 'gére.
A tej gyarapodása 33—50%. Kellemes izü minden Folyadékban
könnyen oldódó szer és egy tfgely 20 napra elegendő. Ara 3 K.
Fülerakat Fragner B. gyógysz. Frág III. N.ruda-u. sarok. Lerakat
JUsyarorsz. részére Tőrök J. gyógysz , Budapest, Király-n. Ahol
nem kapható, a szétküldés postán a pénzel őzetea beküldése
után történik. Egy tégely K 3'ZO, két tégely K 6'72
három
< K 9'72, négy > K 12'— bérmentve

Lohr Mária (Kronfusz)
<>ar éi ttiizltt:

621

Ilyen az asszony. Faisü hangon, elmésíég nélkül
elbeszélt történet, — sajnáljuk, de ezzel bizony nem
lehet bejutni azon a bizonyos kapun.
Valaki. Minden hiába. Az ilyen szentimentális ver¬
sek talán könnyekre fakasztják azt, a ki írta, de a ki
elolvassa, legfeljebb mosolyog rajtuk.
Sírás Clevelandban. A hangjában van valami meg¬
indultság, a mi megilleti az embert, de fogyatékos
az alakító ereje, a hatás, a melyet a megütött hang
megkezd, semmivé teszi a sok konvenczionális szólam.

A aVASÁRNAPI ÚJSÁG*
6O-ik évfolyama.
A c Vasárnapi Újság* a legrégibb magyar
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap,
évenként több mint 13O íven s több mint
másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink
és művészeink közreműködésével jelen meg.
A t Vasárnapi
Újság* színes kópmellékleteket is ad, több színben művészileg ki¬
vitt képeket.

SAKKJÁTÉK.
A 2860. számú feladvány megfejtése öumpe P. J.-től.
BÖTÍT.

Előfizetési föltételeink:
A (Vasárnapi Újság • negyedévre 5 korona, fél
évre 10 korona.
A •Vasárnapi TTjságt a «Világkrónika»-val
negyedévre 6 korona, félévre 12 korona.
Az előfizetések a • Vasárnapi Újság* kiadó¬
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám
küldendők.

KÉPTALÁNY.
Világos indái és a harmadik lépésre mattot ad.

A 2857. számú feladvány megfejtése Ohristensen Ch.-töl
Világos.

Sötét.

1. Fe5-f4___Fh6xf4
2. Ho6-e5tl
1. ___ „ Ke4— d3
2. Fh3— f5 t stb.

Világot,

a.

Sötét.

2. Ho6xe7 stb.

Keljeién fejtettek megi Merényi Lajos. — Oeiit
József és Stark Vilmos. — A tBudapeiti Sakk-kört. —
A iBudapeiti 111. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. —
Wygohogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapat)
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Bobért (fokért). — A i Vasárnapi Ujság» 27-ik számában megjelent
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbaaer Antal (Lipót¬
vár). — Szabó János (Bakony-Szentldizló). — A « Győri képtalány megfejtése : Végórája ütött olt a boldog¬
Sakk-köri. — Székely Jenő. — Mészey József (Qyőr). A tZborói Táncakört. — A iKaloctai Katholikut Kört. — ságnak, hol helyet adnak a viszálkodásnak.
Veőreös Miklós (Zircz). — Ifj. Huba; Bertalan (Boiitáiujlak). — A • Duna földvári BgyeMtégi kört (Dnna földvár).
Feleifis szerkesztő: Hoitsy P á l .
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Osolnoki István (Hajdúhadháza). — A tLeibieti Qaidatági Kaimnót (Leibici). — Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vánnegye-u. 11.
Ltistyik János és Szivák János (Alberti-Ina). —
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

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

Telefon
152-64

"SZÉCHENYI"

o p i i l M Tr-Q Ápr>QT Sztnye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat,
OUnULI LÓ MUUO l
Budaoest. V..
Budapest,
V., Rudolf-rakoart
Rudolf-rakpart 8.

Telefon
152-64

A fővároa első én legrégibb
• " csipketisztitó, vegytlaztitó

FIÚNEVELŐ ÉS TANINTÉZET,

Telefon :JÖ7tef 2—37 és kelmefe.tó gr árt Intézet*.
Wkok : n.. F ö-ntcr a 87. IV.. rskn-nt 6. V., Kecskémé tintoia 14. V.. Harmlncwd-n. 4. VI., Teréz-köi át
39. VI.. Andrásay-nt 16. VCD.. Józaef-kőrút 9.

bennlakó ésbejáré tanulók számára.
BUDAPEST, V., SZEHÉLTNÖK-DTGZá 7.1. emelet.

ÍUl..Baross.Q.S5.

Kauinét (Ctenger). — Király Mihály (Zenta). — Kuni
Kezeő (Temarékái). — Budai Sakkotó Tántuág (Budapest). —
Patkó Imre (Talpai).

tf

Ridikül «„on, bőráru
PAPPK 1ÍÍ7SFF

rariift ju^aai

cs

- «• Hr. ndT. siálUtó bő
gyártónál, Bp.st. Bikóc»l-nt 11.
ffTArtónA1.Bp.5t,B4kóoml.

JojásShampoon

A Pozsonyi Keraiketfelmi ét Iparkamará• tol fentartott nyilvánot, három évfolyamú

ROZSNYAY PEPSIN BORA, Női

FELSŐ KEBESKEDEL15I ISKOLA
POZSONYBAN.

Érett«égl vlztgá'.t Álliikatvetité*. Internetül.
Érteiitöt kívánatra küld u
Igugitdtag.

Kellemes izü. kiváló jó hatású szer

Törrénysiittl*? bejeg-yiett czég-.

Kotorok, sajtolok

Modern művészi

laKberendezéseK
u. m. haló-,ebédlő-, úri szalon berendezések
• legegyszerűbb kiviteltől * Ugfinomabbig

bútoráruházában, Budapest,
Y111. kér., Rákóczi-út 7. sz.

Szerkesztői üzenetek.
Fantom. Szelargia. Abból van ezekben a versekben
a legtöbb, a mit legkevésbbé szeretünk : a nagyhangú
bombasztból.
Emlékszel-e ? Egészen jelentéktelen próbálkozás,
egy csepp költői lendület nélkül.

Hyfjienikus kiállítás 1906. Legmagasabban kli U I íiJí r ö f l t < l 8 Z e r Oyengélkedők, vérszegények
és labbadozok számara. Étvágygerjesztő, Idegerősttö és vérjavitő szer.
Kitűnő
ta.
7000-nél több orvosi vélemény.

FRANZ HUMANIM,

Patyí Testvérek

J^RÁRNAPT ÚJSÁG.
Bonvivard genfi polgár lett és 1537-ben a kétszázafc tanácsának tagja. A történelem semmit sem
tud arról, hogy Chillonban a tömlöcz falához lett
volna lánczolva, mert hisz nem sokat törődtek
veie. Ez a körülmény azonban semmit sem von le
Byron költeményének szépségéből és chilloni vár,
a míg fenn f°& á l l a n i minden szabadságszerető
ember előtt, mint egy megrendítő tragédia szín¬
helye fog szerepelni.
T e r m é s z e t e s h a j á p o l á s . A hajhullás és kopa¬
szodás előidézéséhez tartozik a seborrhoea sicca
(száraz faggyufolyás) néven ismert fejbőr gyuladas.
A gvnladásos bőr sok pikkelyt választ el, melyek a
pzintén gyuladt faggyumirigyek bőséges bőrfsggyujával többé-kevésbbé száraz masszává egyesülnek. Ha
a faggyumirigyek elválasztása csekély, akkor a fej¬
bőrön csak korpaszerü massza képződik. Kezdetben
csakis ezen korpaképződés tűnik fel, melyet azonban
a legtöbb esetben figyelembe se vesszük. De néhány
év lefolyása után feltűnő hajhullás és ezt követően
teljes Kopaszság, különösen a homlokbub tájékán mu¬
tatkozik. A kezdődő seborrhoea kezelése kétféle.
A. helyi tünetekkel egyidejűleg, a bántalom alapoka
(gyakran az anyagcserével összefüggő megbetegedés)
távolitandó el. Természetesen egyidejűleg helyi keze¬
lés is végzendő. A fejbőr hetenként egy-kétszer ala¬
posan megmosandó és azután jól leöblítendő. Ha a
pikkelyek igen erősen odatapadtak, vagy kéregszerüek,
akkor előzőleg melegített olajjal vagy zsírral megpnhitandók. Erős hatású szerek és magas szesztartalmú oldatok alkalmazása mindinkább háttérbe
szórni, az ezek használata által keletkező kellemetlen
szárazság és a fejbőr feszültsége miatt. Ezek ismét
csak pomádékkal stb. való bekenések által enyhül¬
nek. A vegyészeti ipar egy csomó szert hozott for¬
galomba a fejkorpa megszüntetésére. Ezek között, az
évek óta bevált, vegyileg teljesen ártalmatlan anyag¬
ból készült hajápolószer a "Shaínpoon a fekete fejjeh
mindinkább előtérbe szorul. Hetenként egy-kétszer
alkalmazva és állandóan használva a a haj physiologikus működését fokozza és kitűnő tisztitóképesfégénél, nemkülönben kozmetikus hatásánál fogva korpa¬
mentes, telt, nem zsíros, de mégis fényes hajzatot
biztosit. A bevásárlásnál azonban különösen hang¬
súlyozandó írShampoon a fekete fejjelt, hogy az eredeti
készítményt kapjuk. Egyenként az összes elárusítandó
helyeken ezen eredeti gyártmány kátránnyal, tojás¬
sárgájával és kamillával is kapható.

lesi
ha a világhírű Vukovári Goldsteruarc/kenőcsöt és szappant használja.
Ara rau-egy korona.
Készíti Kirobbanni.,,. razertára, O-Vnkovár 8.
Budapesti főraktár: Törökile gyógyszertár, Király-n.

homok- és kavicsmosógépek, betonürtőmb- és falazótéglagyártó - gépek, tető¬
cserépgyártó - gépek, fonnák: lépcsőfo¬
kok, csövek, oszlopok stb. gyártására. —
Asbestpalagyárak
gépies berendezései
L.C.M. ásványfestékek __

Dr, GasparY&Co, gépgyára Markransladt, Leipzí^ mellett
Kérjük
gyárunkat
unglMogUni

'^•^.^•P"
- :

<*& " i
Anegyttk
inert*-

^vágytalanság, rendetlen emésztés és
9yomorgyengeség ellen.

Étkezés közben véve, megóv
9yomorterheléstől.
üveg ára 3 kor. 2O fill.
Kapható:

minden

gyógytárban
valamint

ALAP IT V A 1866

HECKENAST
=CÜSZTi¥=
ZOH60BATEB1EJ
Bpest, csakis Ginlla-tér 2.
Tolofom.

IBACH-ZOI60BÍE
egre*inllképflulete.

Rozsnyay Mátyás

IBACU-zongrorát Játazanak és ajánlanak :

Arad, Szabadság-tér 8.

Backhaas, Doteánri, Poénot, Alice Ripper, Saner, Síeíamay stb.

fekete fejjel
tisztítja és erósiti a

hajtalajt!
•OvaKodjonH:
az utánzatoktól és hamisítványoktól.
Ügyeljünk a védjegyre!

Csomag ára: 30 fillér
• Mindenütt Kapható! •
Főraktár:
Faisztl Ferenc, Budapest VI
Mozsár-u. 12.
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A vonatok érkezése Budapest keleti p.-u.-ra.
Érvényes 1913 május hó 1-től.

Érvényes l'J13 május hó 1-től.
íj

egmodernebb

Magyar Királyi Államvasutak nyári menetrendje.
««.,«.,
„
D«„t»n
Délelőtt
(i
"élután

A vonatok indulása Budapest keleti p.-u.-ról.
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» s Balatonfüred, Tapolcza
612 12* Szí Arad Tövis, Msziget
5±a. Szv
1110 •o
• Újvidék, Sarajevo
914 [22
•
Hatvan
310 52
• Hatvan
314 123
M
62 Gyr liultka, Berlin
10 123
Szombathely, Wien
22 fi» SZT Bicske
*
Fiume, Róma, Eszék
Wien,
Graz.
Sopron
1008
12*
g 6*
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Bicske
1502 6 4 Gyv Kassa, Csorba, Bártfa
24<r 1 °
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Poprád-Felka
Kassa.
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1512
Gy,
15M
65 SÍT Fiume, Torino, Róma,
Gödöllő
316
Szí
1002 ja Oyr Pécs, Vinkovcze
Fehring,
Graz
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Gy,
(Sátoraljaújhely,
602 70.
» Arad, Brassó
1
> [Lemberg, Kassa
404
Belgrád,
Solia,
Sarajevo
7
'
906
4 2<>
Wien, Paris
Fehring. Graz. Triest
V
1302 7 *
604 2°
Arad, Bukarest
Stryj.Przemysl.Lemberg
402 73! .
916 2il SÍT Kiskőrös
Gödöllő
312 7 *
304 2
SZT. Belgrád. Sofia, Vinkovcze
Buttka, Berlin
908
318 22 Gyv
Hatvan
Arad, Brassó, Bukarest
BŐS 7 4 !
SZT
22
320
Péczel
Balatonfüred,
Tapolcza
11021 Tje Gyr.
•
Bicske
26 23
406 go: Sir. Munkács, Lawoczne
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Szolnok
Kolozsvár, Brassó
518 2 *
512 8 1 C »
Eszék, Bród
1202 2 * Gyv Szabadka, Sarajevo
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Tapolcza, Eszék
Ruttka,
Berlin
1902 245
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•
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Msziget. Stanislau
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Wien,
Sopron
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Paks
1016 3
22o 9 1 C SÍT. Bicske
• Komárom
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Gödöllő
918 935 Szv. Kunszentmiklós-Tass
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Bukarest, Mszige
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Lawoczne,
Lemberg
Balatonfüred, Tapolcza
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Bicske
5 " SZT
24
Szombathely, Wien
Gödöllő
314a») O 4 5 •
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•
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324 5 * SZT Nagykáta, Szolnok
1200
522" 5*< É Ruttka, Berlin
308 58! • Kunszentmiklós-Tass
Fiume, Róma, Nápoly
920 62i
1004 6iS Gyr Kolozsvár, Brassó
514 6ií SZT. Péczel
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Bicske
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28 65Í 9 Nagykáta, Szolnok
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7ÍS
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Hatvan
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Zágráb, Fiume
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közlekedik,
Msziget,
Stanislau
1006 ft Gyv
•i Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬ 1708
Kassa. Csorba, Bártís.
f | SZT. Belgrád,
kedik.
82£ V Pécs. BródSarajevo
•>V«sár- és ünnepnapokon május 15-töl 1514
910 82i •
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik. 1908
GödoUí
82S » Szolnok
•) Nagykátától Szolnokig csak szombaton
334 ij4C •
és ünnep előtti köznapokon közlekedik.
Győr,
Graz
526*
•
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A vonatok i n d u l á s a
Budapest-Józsefvárosról.
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SZT
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339 5ií Vv. Berlin, Ruttka
Gll 12 3<
645 50 Tvsz Debreczen, Nagyvárad
12='
Gyr
301
309 52i Szv. Hatvan
903 l<x •
Eszék, Tapolcza
1905 5áí
401 10! .
Brassó, Arad
609 51!
SZT
7
Sófla, Bród, Belgrád
909 5Ü
Gyr
601
Torbágy
19 5£!
121
P
1201
Péczel
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01
1 13C f
Komárom
17 6
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1901 \M
Stanislau, Msziget
1707 6 "
325 1 6 ; SZT.
Wien
11 6 2 !
1
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ÍLemberg, Poprád-Felka, 1501 2 2 C Gyr
1505 63C Gyv. \Kassa
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1301 2
919 22E SZT.
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P
23o
2«
Fiume, Zágráb
1007
5
521 3oc
1003 67«< Gyr. Róma, Triest, Fiume
«
1111 3oc
315 70: S T. Gödöllő
327 42C »
513 72C
Brassó, Kolozsvár
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»
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917a
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Sarajevo, Belgrád
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1705 62Í
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519
607 7Si 9
Bukarest, Kolozsvár
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Hatvan
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'Nagyvárad,
605 10's Gyv. üebreczen, Arad
27 82£ ,
H30
331 922 >
') Minden vasárnap és kettős ü n n e p má¬ 1907 9ii >
sodik napján közlekedik.
603 9i£ Gyr.
*) Június 15-töl bezárólag szeptember
29> 9 SÍ SZT.
15-ig közlekedik.
303
Gyr.
') Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬ 1001
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kedik.
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') Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak
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*) Június 1-től közlekedik.
333 102S Szv.
•) Vasár- és ünnepnapokon május 15-t61
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bezárólag szeptember 15-ig közlekedik. 1503 02í Gyv.
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335*;
•
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A vonatok érkezése
Budapest-Józsefvárosra.

lionnnn
Gödöllő
Bukarest, Arad
lierliu. Kuttka
Konstautiiiapoly,Belgráí
Lemberg. Kassa
Wien, Sopron
Bukarest, Arad
Sarajevo, Bród. Szabadi;
London. Paris, Wien
Eszék, Pécs
Hatvan
Poprád-Felka, Kassa
Graz, Fehring
Kunszentmiklós-Tass
Bicske
Nagykáta
Tapolcza, Balatonfüred
Péczel
Gödöllő
Szolnok
Bukarest, Debreczen
Bruck-Királyhida
Poprád-Felka, Kassa
Wien, Graz
Stansilau, Msziget
Solia, Belgrád
Bukarest, Arad
Szerencs
Berlin, Ruttka
Bicske
Tapolcza, Balatonfüred
Nagykáta
Fiume, Bród
Lawoczne, Msziget
Gödöllő
Wien, Graz
Csorba, Kassa
Bicske
Péczel
Vinkovcze, Eszék, Pécs
Brassó, Arad
Triest, Torbágy
Berlin. Ruttka
Róma, Fiume, Pécs
Kiskörös
Lemberg, Przemysl
Sofia, Belgrád
Graz, Triest
Gödöllő
Segesvár, Kolozsvár
Bártfa, Csorba, Kassa
Tapolcza, Balatonfüred
Bicske
Hatru

Déleifitt

H

is

o a.
5Ü£
5ií
5ÜS
532
600

154
152
122
718
4102
í 6502 630
156 636
102 6so
1
510
1402
104 755
158 goo
708 g25
712 g40
134 g4S
1104 gos
114 gts
160 945
162 1<X)
5504 1 1 0
136') 1 3 8
730*)1 1 5 8
116 1200

I

700
704

li

Vácz
Rákospalota-Ujpest
Érsekújvár
Szeged, Szolnok
Esztergom
I-njosmizse, Kecskemét
Rákospalota-Újpest
Wieu, Paris, Ostende
fXV.
Gyr. Segesvár, Stanislau
•
/.sulim. Berlin
Nagyszombat, Wien
Siv. Dunnkeszl-Alag
Gyv. Orsóvá, Házias
SZT. Bnziás. Knrúnsebes
Nagymaros
»
Esztergom
»
Wien, Berlin.
•
Rákos palota-Újpest
»
Rákospalota-Ujpest
»
I-ajosmizse, Kecskemét
•
Nagymaros
•
Czeg'léd
Wien
»
SZT.
P

»
•
»
»
»
k.o.

') Vasár- . és ünnepnapokon május 15-töl
közlekedik.
•) Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬
kedik.
•) Vasár- és ü n n e p n a p előtti hétköznapo¬
kon közlekedik.
') Vasár- és ünnepnapokon május 15-161
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.
•) Minden kedden, csülörtnkón, péuteken
és vasárnapon közlekedik.
•) Mindén hétfőn, szerdán és szombaton
közlekedik.

164
714
1404
138
4106
166
41 W )
168
4108
106
126
170
4110
506
1118
120
704
6710
6506
172
140
174
716
110
142
176
128
722
144
724
4114
726
1406
130
726n«)
178
1SO«)
728
6508
132
710
182
1408
118
502
184
706
504
720
4116
902>)
146
702«)

Í |

1206 SZT.
[215
[2 30 Gyr.
[2^5 SÍT.
*
1 2 30
100
1O5 Tv'si.
130 SZT.
ISO

2°° Gyr.
2io Srr.
2" V
2 ao
2 25
230
235

Gyr.
V

Szv.

2-to Gyv.
245 SZT.

2»o
3">
355
410
430
515
530
5so
622
6Í2
612
622
6Ü2
6Í5
622
BS5
722
7ÍS
722
735
722
755
822
8S2
852
9^2
942
022
012
022
052
112
132
122
1»

»
»
•
•

G^T.

SZT.

»
•
B>

•
•

Gyv.
SZT.

»
•
•
m
m
•

<&.
SZT.
Byr.
SÍT.
•

k.o.

hová
Rákospalota-Ujpest
Szeged
Zsolna, Berlin
Nagymaros
Esztergom
Rákospalota-Ujpest
Piliscsaba
Dunakeszt-Alag
Esztergom
Wien, Paris
Párkány-Nána
Rákospalota-Újpest
Ksztergom
Szatmar-Németi, Brassó
Wien
Galanta
Bukarest. Bázlás
Czegléd, Szolnok
Lajosmizse, Kecskemét
Rákospalota-Ujpest
Szob
Rákospalota-Ujpest
Szeged
Wi?n
Szob
Rákospalota-Újpest
Párkány-Nána
Vecsés
Nagymaros
Monor, Ocsa
Esztergom
Czegléd, Szolnok
Pozsony, Zsolna, Berlin
Párkány-Nána
.
Czegléd Rákospalota-Újpest
Váci
Czegléd ' I '
Lajosmizse
Párkány-Nána
Bukarest, Uiiziás
Dunakeszi-Alag
Zsolna, Berlin
Wien, Paris
Bukarest, Stanislau
Dunakeszi-Alag
Szeged. Baziás. Bukarest
Maros-VAsárhely
Kiskunfélegyháza, Szeged
Esztergom
Belgrád.Konstantinápoly

ti
II

1«B
151
721
723
725
4103
1S3
6701
9011)

OBI StT
8*» »

Esztergom
Esztergom

honnan

M
O H
» «

165
137
703
167
506
103
4111
169
171
6503
701«) 6io
173
153 628 S T.
713
6507 630
139
135 638
4113
1407 640
175
503 680 Gyr.
121
4105 710 S T.
115
709 7 1 8
1403
155 720
177
125 728
707
727 730
105
107
501 73B Gyr.
711
157 740 S T.
179
6501 7 5 0
731
127 788
141")
113 gio
4117«)
4107 Sí"
143
719 8*0
131
129 8*5
109
159 910
729«)
706 9=5 Gyr.
41 W
1401 9*o
6505
4109 955 Sir.
181
161 103°
509
715 10*5
1405
119 [128
4115
163 1200
183")
145
6513
117
') Érkezik mjnden kedden, szerdán, 717
pénteken
és
vasárnapon.
101^
11
Érkezik minden hétfon, csütörtökön
185
és szombaton.
*) Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl 123
közlekedik.
') Vasár- és ünnepnapokon közlekedik.
') Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.

k.o.

Rákos palota-Újpest
Uunakeszi-Alag
(zenied
Vecsés
Mooor
Esztergom
Nagymaros
Szolnok, Czegléd
/Konstantinápoly,
(Belgrád
[Konstantinápoly,
1 Bukarest
Rákospalota-Ujpest
Lajosmizse
Nagymaros
Berlin, Zsolna
Maros- Vásárhely
Esztergom
Bukarest, Bn^iás
Rákospalotn-Ujpest
Párkány-Nána,
Czegléd
í Bukarest, Kolozsvár,
[Maramarossziget
Vácz
Kecskemét, Lajosmizse
Párkany-Nána
Paris, Wien
Esztergom
Kiskunfélegyháza
Párkány-Nana
Duuakeszi-Alag
Szeged
Berlin, Zsolna, Pozsony
Esztergom
Rákospalota-Ujpest
Szeged
Galanta
Rákospalota-Ujpest

sS

400C L2i» Sir. Esztergom
4MO*> 2»7 •
Pihscsaba
4MO 3 " » Esztergom
4012 622 •
Dorog
4016 1 Ifi9 P Esztergom

Calderoni mű-és tan¬
szervállalat R.-T.-nál

(N.-Ost.) mert sok utánzat van.
Kapható: Török József
gyógyszer tárában B n d a p e s t .

hat más gummisarkot kibir !

Budapest, IV., Váczi-utcza 50.
Automatikus
tömeg-fogó.

Kocsiárucsarnok
Budapest, IX., K5ztelek-utcza 4.

Patkányoknak 4.— kor., ege¬
reknek 2.4O kor. Egy éjjelen
át minden felügyelet 'nélkül 50
darabot is fog. Szimatot nem
hagynak hátra és önműködően
állnak fel. Sváto-fo£Ó, egye¬
d ü l i a m a g a n e m é b e n . 11HK)
sváb-bogarnt fog egv éjjelen át,
á r a 2.40 kor. MimienüU nngy
siker. Szétküldés utánvéttellel
F r a n z fa TI m a i m , W i e n , XT.,
A l o i s g a s s e b 4 3 . Számtalan
elismerő levél. Értéktelen után¬
zatoktól óvakodjunk. A cs. és
királyi élelmezési raktárakban
használatban. — Telefon 23446.

ö'Sullivans

Minden ezipésznél kapható!

*K
- *

Fölei-altat:

ULLMANN EMIL-nél Vl„ Hajós-utcza 36, Telefon 4 8 - 4 3 .

nflbEIRfljsRICHELIEU
KÉZinUNKflK LCGOUSÓBBfln

honnan

1»°
125 G^r.
J45 SZT.
150 8yr.
200
•
208 SZT.
240

300
340

350

4 os

410
505
1S
5

555

6Í2
6í2 Gyr.
622
6^6

632
713

S T.

726

822
825
812

8ia
82° Gyr.
8 £5 Sn.
92=
922
92£
922 Gyr.
922
9á2 SZT.
91S
02°

ois
O&lL

0£i k.'o

02£ •XT.
Ll 22 SZT.
11 2É P

Rákospalota-Újpest
Nagymaros
Bukarest, Bázjás
Rákospalota-Ujpest
FTövis, Kolozsvár,
ISzatmár-NémeU
Paris, Wien
Esztergom
Dunakeszi-Alag
.Rákospalota-Ujpest
Kecskemét, Lajosmizse
Rákospalota-Uipest
Temesvár-Józsefváros
Nagymaros
Esztergom
Mákospalota-Ujpest
Érsekújvár
Wien, Berlin
Berlin, Zsoln;
Kákospalota-Ujpest
Orsóvá, Baziás
Wien
Wien
Baziás. Temesvár
Rákospalota-Ujpest
Vecsés
Nagymaros
Piliscsaba
Nagymaros
Párkány-Nána
Wien
Czegléd
Piliscsaba
Kecskemét. Lajosmizse
Dunakeszi-Alag
Segesvár. Stanislau
Berlin, Zsolna
Esztergom
Vácz
g agymaros
csa
Wien
Temesvár, Baziás
London, Ostende,
[Paris, Wfen
Dunakeszi-Alu
Érsekújvár

522 SÍT. Dorog
7i» • Esztergom
8*> • Esztergom
IQ04

•

Esztergom

ELEKésTflRSflrt
, „ Központ: &A =

INGYEN
és bérmentve

100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3—5
fillérbe kerül, nincs kanócza, bárhová vihető
és semmi körülmények között fel nem robbanhat

kérheti most megjelent nagy képes árjegyzé¬
künket, melynek alapján mindennemű szük¬
ségletét, u. m.: fenykepezJi-kesxülekek,
látcsö¬
vek, Mráruk, utazási cxikkele, vadász- e* Snvédelmi fegi/verrk, gramofonok,
hanguerrk,
fehernrmürk, thinariiisl árwk stb.stb. kr'ntjrlma fizetési feltételek mellett beszerezhetők.

Kizárólag elsőrangú áruk!

4011 2io
4013 5«>
4017*) 8Z1
4019*> 921
4015 1 ŐSZ

megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül

Wiktorin és Társa Bpest,
VIII. kerület, Baross-utcza 1. szám.

Rendelésnél kérjük a
lapunkra hivatkozni

Árjegyzék ingyen és bérir.entve.

Esztergom
Esztergom
ÜtaMta
Piliscsaba
Esztergom

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolci OO. s í i m .

Országos háziipar
kiállításon arany¬
éremmel kitüntetve.

Intézeti
f e h é r n e m ü k e t ?rjegyiék
< leánykák és fiuk részére) előírás szerinti kivitelben, «rendelésszerUen» elkészítve szállít n

ingyen és bérmentv*
l

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 88.
KiilőD szétküldési osztály: szepességi vászon, asztalnemüek,
ágytoll és egyneműek részére. Paplan- és matraczgyártás.

S±«.rta,.

mérnök és gyáros.

fiyir « irodt: Budapest, m kér., Garayntcu 10.
Közonti TÍZ

HIRSCH és FRANK
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat
BUDAPEST, V I . KÉR.,
ARÉNA-UT 127. SZ.
Külön osztilj

téglagyári gépek.

NUTH KAROLY
Sir.
•
•
•
•

l kg. szürke fosztott ágytól! 2'80 K, jobb 3'50, félszürke jó
4'50, szép 5'50, linóm fehér 6'50, jobb 7.50, hófehér 8'50, hófehér
tinóin 9'50 K. *Tisza g'yöng'ye' saját különlegességünk,
legkiválóbb ágj-toll 10'50 és 11'50 K. P e h e l y hófehér, minőség
szerint 9'—, 10'—, 11'—, 12'—. 13'50, 14 50 K kg.-ként — Kész
á g y n e m ű : l párna 80X58 cm. finom angintokban, jól meg¬
töltve 5-02, 6-07, 7'57 K. l dunyha 160X116 cm. 10'20. 11 9o,
14'45 K. Két személyes d u n y h a 200X140 cm. 12'70,14'63,17'38 K.
Készlet tetszés szerinti méretekben és minőségben. Nagy raktár :
kész alsólepedők, paplanlepedők, kész párnahajak és hímzett
női ingekben, valamint a világhírű n é p e s s é g i v á s z o n és
as/talnemüekben. P a p l a n é s m a t r a c z g y á r . Szétküldés után¬
véttel, 15 koronától feljebb bérmentve. Meg nem felelőt kicse¬
rélünk, vagy a pénzt visszaadjuk. — K é r j e nagy képes
•
á r j e g y z é k ü n k e t ingyen és bérmentve.
f

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

íl'íS.
11 ifi

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe.
4001
4006
MM
400t

O'SULLIVAN

GUMMISARKOT
és a m llira
*- bármely más fyártmányut, ez minden
^lseiét kizáró módon meggyfa! önt arról, hogy az

készítményét Reichenauból

" " • • • • [ • ^

11

•0 Q.
1260 SZT.

Nagymaros
Bukarest, Konstanti-

A vonatok indulása Buda-Császárfürdőről.
4MB
•H

IS

l l
3ftl SZT.
52£
5U
522
515
552
5SS
6 oo
o.
6io kezT.

BXT.

SZT.

Tettesen az egyik czipőjére
B*~
valódi angol

Délután

Érvénye* 1913 május hó 1-tfil.

hová

meg kérem!

•

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

^ ?

Kísérelje

P

Érvényes 1913 május hó 1-tőK
5fe

.Bab-Extrád
Ez a kivonat, amely tökéle¬
tesen koncentrált oldata a
fenyő aetherbalzsamoe-gyantáa anyagainak, nagyon al¬
kalmas langyos, erősítő és
fájdalomcsillapító
kádfürdőkhöz és
orvosokat talpyermeitck és felnőt¬
tek részére már
több mint 20 év
óta ajánltatik. Egy fürdőhöz
80 filL 24 fürdő 15 korona.
Főraktár: Július Bittner
gyógyszerésznél.cs.és kir. üdv.
szállítóReicheiiau,N. ő s t
Kérjen kifejezetten Bittner

P

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

és mindennemű kellékek ere¬
deti gyári árakon

•Bittner8

623

432 Szv. Szolnok
522
Nagykáta
5£2
Gödöllő
6"
Kunszentmiklós-Tass

Délután

A

fényKcpészetí
KészüléKeK

i monarchia legnagyoMocshafctára. Árjegyzék ingyen.

Délelőtt.
SlSí)
517
311
917

VASÁR'NAPI ÜJSÁG-

31. szAM. 1913. 60.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

622

Ó V Á "RT • falltegla é» cserepsaj tokát, teglagvartó é* agTaemecmiiB"•*••"•
' káló gépeket legnjabb és legjobban bevált izerkezetekben.
Elvállalja anragvliigálatok kivitelét •«

teljes

téglagyári telepek
létesítését.
Tervek és költ.éjret*•ek díjtalanul.
ELSŐRANGÚ
RE F ERE NCZIAK.

624
^==

R dobhártya víbráczíós masszázsa
nagyothallás, fülzugás és fülfáías
^

"

^

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

ZQBRANCZ

s
_

GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében.

Glanberaós. hídé?, kénes, sós víz. Gyomor- és máj¬
betegek magyar Karlstoadja.
Fördőidény : májúi 15-től szeptember 15-ig. Elöidény : május
15-től június l-ig. tltóidény : szeptember 1-tó'l szeptember 15-ig.
3 0 % árengedménynyel a lakásoknál.
Ez a maga nemeben páratlan gyógyvíz, mint irógyógymód biztos
segélyt nyújt gyomor- és belbajoknál s aihasi pangásoknál, makacs
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat. májbajoknál, epehomok és epe¬
kövekre oldólag hat. Vértódulásoknál. szédülések, hiidések, gutaiitési
rohamoknál véralronólag, felszivólag hai.csúzosés köszvényesbántalmakiál e kór okozta erjedési termékekre, átrakodásokra az izületek¬
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivei h áj a sodás ellen, czukorbetegségeknél, vesebajosoknál ügy a czukor-, mint
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja.
Hint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi is csont¬
bántalmaikat, csontszút kedvezően oszlatja, tiörvélykóros daganatok,
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, hashártya izzad¬
mányok felszívódását Elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült bőr¬
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat.
Viisnti állomás : « Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár,
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Xagy-Mihály, honnan ké¬
nyelmes bérkocsikon l él Vs óra alatt elérhető.
A riz otthon is sikerrel használható. Ára : egy nagy láda 40 iivegírel 20 kor., kis láda 20 üreggel 1 1 kor. A viz a vasúton szállítási
tedvezinényben részeiül.
Megreodel«*«k és Uidikuródasok : «Szob«nCZ gyógyfürdő

ugatóságának Szebráncz gyópyfiirdö» czimzendok. Posufe Uvirda-állomát
helyben. A ffirdő igazgató-orvosa
.
Gábor
LajOS.
A fürdő igazgatósága.

Táíra-Gánócz

gyógyfürdő
természetes szénsavdús
rásával

kitűnő

for¬
gyógyhatású.

«-

* .

*

r

l

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

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZEEKESZTŐ

HÓ ITSY PÁL.
Előfizetési t Egészévre
Félévre _
feltételek: \ Negyedévre

BUDAPEST, AUGUSZTUS 10

80 korona.
A •Világkránikát-\a\
1O korona. negyedévenként I koronával
6 korona.
több.

külföldi előfizetésekhez a postaMag mtfhatározott viteldíj is csatolandó

ma GYÓGYFÜRDŐ. •

Állandó fürdőorvos Budapestről.
Prospektust és minden egyéb felvilágosítást díj¬
talanul azonnal küld.

Fürdógondnokság, Gánóczffirdő.

GYÓGYFÖflDö
(Szepesmegye)

Iglijflired gondnoksága.

3 2. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.)

Nagy mennyiségű r á d i u m o t t a r t a l m a z ó víz.
Természetes szénsavas (nenheimi) fürdők.
Kiválóan jó eredményűvel használható a gyomor, vese,
hólyag és a m é h h u r u t o s b á n t a l m a i n á l , májés lépbajoknál, köszvény és osuznál, altesti
pangásoknál, v a l a m i n t b á r m e l y az idegesség
a l a p j á n fejlődő betegségeknél. A nagyhírű élőpa¬
t a k ! gyógyvizek orvosi javaslat szerinti ivása, összekötve
a megfelelő és itt feltalálható kisegitő gyósyeszközökkel (meleg
és hidegíiirdők, vizgyógyintézeti kezelés, másságé, svédtorni,
diatikus étrend) r e n d k í v ü l kedvező eredmény t mu¬
t a t fel. Fürdő-idény: máj ns 15-től szeptember 15-ig.
Vasúti állomás : Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos.
Az elő- és utóidényJwn (május lö-lől június 15-ig és aug. 20-tól
'szepl.'15-íg) a gyógy- éá zenédijnak'félefizetendő,'lakások
50%-al éseUátás is sokkal olcsóbb. Az é l ő p a t a k i ásvány.
viz, mely a szensavdus. égvényes vasas vizek között első JieJy«t &gbl ti, wtnt gyéjtywköi, ü i n ö is iiaízh'Slnató és
üdítő, kellemes i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nagy
krdveltségnek örvend. Itthon és a külföldön évenkinl egy millió
palaraknál több kerti forgalomba. Szétkiildési hely Élőpatak, de
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben. Pros¬
p e k t u s t k í v á n a t r a i n g y e n ' k ü l d az igazgatós'

Méltányos árak. Penzió. Olcsó, száraz szobák. Kitűnő
női ellátás. Figyelmes kiszolgálás. Posta, távirda,
telefon, állandó csendőrörs. Vasúti állomás. Gyors¬
vonatok feltételes megállóhelye június 15-ikétől

ÍGLÓFÖRED

.

FLOPATAK

Szívbajok. Rheu matizmus. Kbszvény. Vesebajok.
Női bajok. Neurasztéria.Gyomorbántalmak Angol¬
kór eseteiben.

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

s gyomor, belek, Lngyholyag • különösen a
légzőszervek harutos bantalmainál igen jó ha¬
tású még akkor iá, ha vérzések esete forog fenn.
Megrendelhető: E D E S K U T T JL.-nál Budapesten
és a fórrá* kezelőeégénél Munkácson.

Előkelő családi otthon, legszebb fek¬
vés, a föherczegi villák közelében,
előkelő konyha. — Kert. — Villamos,
vasúti megállóhely. — Helyközi telefon
WIEN MELLETT. 240. — Egész éven át nyitva. — Tulaj¬
donos : Melly Mayer vonMaytach.
Prospektust küldi BlocknerJ. hirdetője,
Budapest, IV., Semmelweis-utcza 4. sí.
1912-ben megnagyobbítva

BADEN

PENSION MELANIE

VARASD-TÖPLITZ

BADEN
Wien mellett,

•

vedniök, mert a fülkezelésmodern, tudományos ha¬
ladásáról sejtelrnök sincsen. Kötelessége tehát mi n .
denkinek, a legújabb vívmányokkal és hathatós ke¬
zelési módszerekkel megismerkedni, melyek lehetővé
teszik a bajjal, idült esetekben is megküzdeni. A p a .
ciensek számos elismerő levele tanúskodik a bá¬
mulatra méltó eredményről, mely ezen készülék
kezelése által éretett el és a tekintélyek ajánlása
mellettTigyelemre méltó biztosítékot nyújt az «Audito»
kiváló működéséről.
A törv. bej. czég Emil Loest, Spezial-Institut,
D u d e r s t a d t 1 4 . Harz (Németorsz.), nagyothallók¬
nak kívánatra útbaigazításokkal és kezelési utasítá¬
sokkal ellátott kimerítő könyvecskét küld. Önnek
csak az «Audito»-ra (német szab.) vonatkozó köny¬
vecskét kell kérnie s azt azonnal teljesen költség¬
mentesen megkapja.

Kiváló gyógyerejü kénesforráaok csúz,
köszvény, iecbias, izzadmányok, bénu¬
lás, neuralgia, görvélykór, bőrbajok, fém¬
mérgezés ellen. „Herzoghof" városi
fürdőszálloda. Elsőrangú ház. Intérnrban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬
den szobában. Továbbá elsőrangú
szállók, penziók, .vendéglők, ét¬
t e r m e k . Fürdőidény egész éven át.
Prospektus kívánatra ingyen küldetik.
Felvilágosítás és prospektus B l o c k n e r
J . h i r d e t ő i r o d a utján is. Budapest.
N
agy31,567
foku padi
oaktivitás IV.
-ben
fürdővendég.
kerület, Semmelweis-utcza 4. szám.

-

kénes gyógyforrás
(H orva t-ország).
Vasút, posta-j telefon- és távirdáállomás. Új gyógyszálloda..Vil¬
lanyvilágítással, hírneves rádioactiv tartalmú kénes hőforrás
+ 58 C°. — Ajánlva: köszvény,
csuz é's isctíias stb.-nél. Ivókú¬

6Y06YFDBDO-SZANATÓBIÜM Graz mellett

TOBEIMD

Radivmoi gyitgyforráiok, Ívd- él fiirdőkurák. — Diétái avdnyknaléiek, tilió- él «ován»itó-kurák. — Nap- é* légfUrdVk,
• Lihmin kúrák' ei mi ofszet természetes gyogymddok. — Gyo¬
mor- éiDélbetegek, rheumíiok, kdszvenyesek, légcithurutoiok,
Isigbetegek évuáudoi gydgyhtlye. — Egyéni gydgykezeléi
dr. KÜRT LIIIERT klváld iz.korvot vezetése mellett - H é "
•ékelt ártk, külön felszámítások nélkül. - Magyar orvot, ma¬
gyar levelezel él prospektus. Sürgöny- ét levélozlm : Tooelbad
M Őriz. •tfayilott ápr. 15-én. Elöidényben külön kedvezmény.

PÁRAD
Évad május 15-től

rák makacs torok-, gége-, mell-,
máj-, gyomor- és bélbántalmaknál. — Elektromos másságé. Iszap-szénsavas és napfürdők. —
Egész éven át nyitva. — Modern
kényelem. - - üj szállodák..—
• Mesés-környék.-^ Katonazene.—
Prospektus ingyen és bérmentve.

FÜRDŐORVOS: DR. LOCHEBTI.

HERKULESFÜRDŐ
JÓZSEF FÓHERCZEG SZÁLLÓ
•

EGÉSZ ÉVEN ÁT NTITVA. SZOBÁK
KÉT KORONÁTÓL FELFELÉ.
ELSŐRANGÚ KONYHA.
OLCSÓ ÁRAK.

M

^

GYÓGY¬
FÜRDŐ
végéig.

? ^ f ° W M U l a l J ' Sróf tulajdona, Hevesmegyében, vastimsós fürdöki M mdegvizgyógyintézettel, égvényes kénes savanvnviz, természetes
zen és vastartalmú vizek. Kiváló jó hatása ideg-, v é r - , gyor- és mellbajoknál, gyengeségnél ismeretes Tiszta, enyhe
1
i!7? g ' 8 p o r t ' Rándulások. Modern kényelemmel berendezett
áll ódákban 173 szoba áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés
sít árak mellett. A főévad jnnins hó 21-töl augnsztus 31-ig taif

rürdökabinok és folyosók gőíffitéssel

Tannak ellátva.

Az egész
fürdötelep és a lakások vÜlanyvilágítással vannak ellátva.
^ ° y ? l m e . s , automobil-közlekedés. — Prospektussal és bárminemű

Elő- és utóévadban a lakások 50%-kalolcsóbbakazállandó vendé éknek.
B L A H A L U J Z A B A L A T O N F Ü R E D I V I L L Á J A T O R N Á C Z Á N . — Jelfy Gyula fölvétele.

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest,

