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-
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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
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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,

32. BZÍM. 1913. 60.

Gróf Várhelyiné a hervadásnak induló isten¬
félő szép asszonyok vallásos megadásával küz¬
dötte le magában a hiú érzelem-hullámzatokat,
B aztán a kénytelen rezignáczió mélabús bangján, melyen a keserű szemrehányás szelid ak¬
kordja gyöngén áthatolt, e szavakra fakadt:
— A férfi sorsa, ha Isten szolgája is: az állhatatlanság; a nőé, ha a nagyvilág rabja i s :
a lemondás. A jó szerencse kisérje útjain . . .
Ott fenn látjuk egymást!
- Igen, ott fenn! — ismétlé élénken a be¬
lépő Zavreczkyné, ki az Isten akaratában megnyugvó igazhivők e szép szállóigéjét: Dórt oben
sehen wir uns wieder! hallván, «Helvéczia hótakart tetői»-re gondolt.
Az abbé nem akarta megérteni e nyájas czélzást és a szférák felé röpített halk sóhajjal lep¬
lezte megelégedését udvari papi útlevele aka¬
dálytalan gyors kiszolgáltatásáért, s miután há¬
lás köszönetet mondott a hölgyek nemeslelkű
jóindulatáért, ünnepélyesen meghajtva magát,
méltóságos léptekkel távozott.
— Mi volt ez? - - kérdezte ámulva Zavreczkynó.
— Kegyelemben elbocsátottam ! - - volt a
könnyen odavetett, de oly nehezen esett válasz.
Az abbé-plébános pedig odakünn, a szentségtelen lidércznyomásoktól menekülve, szaba¬
don föllélekzett, komornyikot, komornát, lakájt,
portást és egyéb cselédet érsekileg megjutalma¬
zott, azt monologizálta magában, hogy a me¬
gyés püspök úr még sem lehet valami nagy
rosszakarója, mikor őt, saját folyamodására,
ahhoz az egyházalapítványi plébániához segí¬
tette, mely a gróf Várhelyinénéi befolyásosabb
és fiatalabb, — s ennélfogva nem oiy roman¬
tikus és hisztérikus - líeusz-Homberg herczegnő kitüntető kegyeinek örvend.
A magyarság útja.

ili ;

Lászlóffy miniszter, midőn őt Halmosi Magorynak Hertay Jolánta bárónővel való eljegy¬
zéséről értesítette, így szólt:
— No, ha ezt a kemény, büszke szép leányt
meg tudta hódítani, akkor meg fogja szerezni
a magyarságnak Német-Hunniát és azt a kevés
fészkelődő hazafiatlan vadráczot és kifelé gravitáló rumunyt is meg fogja zabolázni.
A házasságot négy hét múlva az ősi erdőfalusi kastély virágpompában ékeskedő kápol¬
nájában Sávoss apátplebános áldotta meg.
Mint tanúk: Lászlóffy miniszter és gróf Bodaszéky szerepeltek; gróf Ladáry, a hogy
előre kijelentette, mint bokrétás násznagy.
Nászasszony természetesen: gróf Ladáryné, a
nyoszolóleányok: gróf Cserhalmy Dóra és
Bodaszéky Ilona voltak. Vőfélyek: Tésay
Béni, ki egy hét múlva fog örök hűséget es¬
küdni Dórának és gróf Keresztessy Andor, ki
csak az Erbonkli biztatására udvarló Niki grófot
könnyű módon, rancune nélkül kiszorította
Ilona grófnő, most már menyasszonya, mellől.
A meghívott vendégek sorában láthatók vol¬
tak : Gróf Cserhalmy Pista és neje ; gróf Aszszonyfay Lizander, kit mindenhova meghívnak;
továbbá: Hancsóh Tivadar, ki, ha nem is dísz¬
magyarban, de díszétvágygyal jelent meg, s
neje, Laura ő nagysága, ki büszke örömtől és
budapest-párisi új toilettejében ragyogva; a
sehol sem hiányzó, elmaradhatatlan Verpeléti
s végre Orbán Endre és Pintér Henrik. A derék
apát úr a szent frigykötést követő beszédében
kérte Istent, hogy erőt, kitartást adjon nekik,
szemben az eléjük gördülhető nehézségekkel,
nemzeti missziójuk további folytatásához, a mit
a lelkes bárónő a vallásos jótékonyság nemes
gyakorlásával oly szépen egyesített.
A szertartás után jött a fényes nászebéd.
A kastély tágas ebédlőjében a föasztalnál a
násznép ült, a két mellékasztalnál és a szomszé¬
dos ősi fegyverteremben a meghívott és az üd¬

vözlésre érkezett vendégek foglaltak helyet: a
karádmegyei és némeihunniai notabilitások, az
utóbbiak közt: kiskarádi Rosenmüller, sógorá¬
val : gróf Kubnával, ki most már, gróf Vár¬
helyiné és Zavreczkyné távozása után, Magoryban csak Jolánta bárónő férjét és egyik volt
schneidig lovastiszti bajtársát látta, továbbá a
két Vogelhuber, Aracsi és mindenekelőtt a jó
Mandurer polgármester és végre a megyéből
és városból különféle testületek, társulatok,
egyesületek küldöttségei és a földmívesek egyes
derék képviselői, nemzetiségre való tekintet
nélkül.
A lelkes tósztoktól és áldomásoktól harsogó,
mindvégig pezsgőben úszó lukullusi lakomá¬
nak, lakodalmi dinom-dánomnak híre hetedfél
vármegyére szólt. Tudnivaló, hogy Magory már
két héttel ezelőtt tartotta meg, mint korádi fő¬
ispán, nagy fénynyel s épen oly szerencsével,
minden zavar, ellentüntetés nélkül, főispáni be¬
iktatását, pazar díszlakomával.
Az új házasoknak drága volt idejük és azért
csak kétheti nászúira indultak egy az erdélyi
bérezek közt fekvő idylli fürdőhelyre.
Magory azt az időpontot, midőn nejével a
nászútról visszatér, titokban tartotta, de Pintér
azt, az okos, szép szóval megvesztegetett útimarsall, Gergely huszár révén, mégis megtudta
és Boxerrel is közölte. Tehát volt nópcsődülés Német-Hunniában. Fényes fogadás, virág¬
szórás, diadalkapu, hangos üdvrivalgás. A szí¬
ves, meleg fogadás, az éljenzés és öljenzés, a
«hoch»-ok oroszlánrésze Jolánta bárónét illette,
ki chauvin reputácziója daczára, a közszeretet
és tisztelet tárgya volt áldásos jótékonyságáért
és mindenkit lekötelező, előzékeny, kedves mo¬
doráért. Ez az áldozatkészsége, bár csak alig
két év óta lakott a városban, a bennszülöttek
előtt a helyi hazafiság nimbuszával övezte kö¬
rül, mely a vidéki városokban a legnagyobb
erények közt tündököl. A főispánnét még a
kipfelhauserek is büszke örömmel egészen ma¬
gukénak tartották.
De Magory nemcsak neje révén: saját erejé¬
ből, érdeméből is népszerű kezdett lenni. Igaz¬
ságos volt s nem üldözte súlyosabb ok nélkül
politikai ellenfeleit. De Német-Hunniában nagy
békétlenség támadt és tüntető utczai lármák,
rrriket Boxer megfékezni nem tudott, követték
egymást vagy nyolcz napig, azért, mert a bel¬
ügyminiszter a közgyűlés ismeretes határozatai
ellen beadott fellebbezéseket — semmi törvény¬
szegést nem találva a főispán eljárásában — a
negyvenhétre leapadt százas küldöttségnek a
miniszterelnökhöz való zarándoklása daczára,
elutasította. Magory további sikereit elősegí¬
tette az a körülmény, hogy Boxert, ama bizo¬
nyos csalhatatlan bajuszt, persze saját kérel¬
mére, nyugdíjazták, ki Pozsonyba, a penzionisták szép és kedves városába költözött s helyette
Magyar Kálmánt, a volt főispáni titkárt, ki
nagy közkedveltségnek örvendett a városban,
választották meg főkapitánynak, kit Magory
saját fogatán hozatott be tuszkulánumából.
Magyart most már semmi ok nem tartotta tá¬
vol Német-Hunniától, hol tudta, hogy önálló
főnöki állásában a város és vidéki magyaroso¬
dásához nagyban hozzájárulhat. Erélyes, de
humánus intézkedéseivel a közcsend és rend
teljesen helyreállott Német-Hunniában, kivált
miután Magyar a «Deutscher Kámpe» szerkesz¬
tőjének a magyar nemzetet és kormányt ócsárló
czikkét egy külföldi német lapban ki böngészte
és a sajtóbiróság útján lecsukatta. Kavádmegyében is a délszláv és nagyruméniai birodalmak¬
ról álmodó több izgatót, a fennálló törvények
elleni izgatás miatt, nem késett az ügyészség
pártfogásába ajánlani.
Mindezek mellett Magory belátta, hogy a
felsö-tizezer asszonyainál kell kezdeni és azok
segítségével folytatni és végezni a magyarosí¬
tást. E probléma gyakorlati kivitelének szolgá¬

latába állt Magoryné Jolánta bárónő is. A meny¬
nyiben a házi szent Vesztaszűz és az ember¬
szeretet mennyei lánggal égő oltárai megenged¬
ték, a társadalmi életnek szentelte minden
idejét.
Hanem hát az eszközök a legfenségesebb
czélok elérésére is többnyire hétköznapiak,
prózaiak. Mi mással kezdhették volna Magoryék, mint a magyaros - - vendéglátással ?
A legfényesebb főispáni házak egyikét tartot¬
ták. Azt a régi szép világot, boldog kort vará¬
zsolták vissza, a mikor a főispánság még kis¬
királyság v o l t . . . De aztán mégis ki volt Magorynál és nejénél boldogabb, mikor Gergely
komornyik, az inasokkal, hajdúkkal az utolsó
vendéget is kialázszolgázta és ők maguk el¬
fogadó-termeikből visszavonulhattak a susogó
selyem-bársony függönyös, balzsamos virág¬
illatot lehellő szentélyükbe és egymás nyakába
borulva, így kiáltottak föl:
- Végre egyedül! Enfin seul!
Télen a némethunniai városi palotában, nyá¬
ron a mindkét székhelyükhöz közel eső falusi
kastélyukban laktak. Néha a magori ősi bir¬
tokra is ellátogattak, a mi a derék öreg áren¬
dásnak, Wolf Löw-Bárnek mindig nagy örömet
okozott.
Gyakran jöttek össze Hortenzia herczegnővel, kinek Magoryné már hajadon korában is
nagy kedvencze volt és jóindulatát Jolánta
bárónő iránt, mikor az egy hozzá illő, rokon¬
szenves és hozzá régi nemes családból szár¬
mazó fórfiú neje lett, annál melegebben meg¬
őrizte. A herczegnő némethunniai palotája az
ottani arisztokrácziának még inkább közép¬
pontja lett, mert a városból eltávozott gróf
Várhelyiné német szellemű elszigetelt társas¬
körét, az ultramontán hölgyeket és a Schleppsabel-arisztokrácziátis magához hódította. Aherczegnő palotáját Magoryné tehát gyakran ke¬
reste fel; ott jótékonyczélú magyar előadások
rendezésén fáradozott, az eddig a herczegi házi
szinpad műsorában helyet foglalt német és ké¬
sőbb a franczia színműveknek is teljes kizárá¬
sával. Ez eleinte nem csekély fáradságába, küz¬
delmébe került, de férje is hozzájárult, ismert
ékesszólásával, a siker előmozdításához. Magoryt az egész városi és vidéki főúri társaság,
hódító, daliás külseje, férfias nyíltsága és esze,
elméssége révén, «kellemes, comme il faut,
simpatischn embernek tartotta: a herczegnő
szavai szerint. De Magoryék nemcsak a társa¬
ságbeli, hanem pénzarisztokrata patriczius pol¬
gári családok kiválóbbjait is fölkeresték bemuta+kozó látogatásaikkal. Mindenütt és a meny¬
nyire lehetett, magyar nyelven társalogtak.
Azok között, kit a főispánná egynémely feudá¬
lis érzületű tory-delnő ajkbigygyesztése és orrfintorgatása daczára körébe gyűjtött, volt Wauverticsnó is, a doktor-nábob nagyralátó, szere¬
tetreméltó hitestársa is, kit az újonnan alapí¬
tott «Magyar menedékház» társelnöknőjévé
kért fel. Időközben gróf Várhelyiné is lekö¬
szönt a ((Liliomkoszorú Egylet» elnökségéről
és helyére óriás többséggel Magorynét válasz¬
tották meg. és első alelnök, báró Spitzerné he¬
lyett, szintén Wauverticsné lett. Magoryné egé¬
szen megnyerte Wauverticsnét, sőt férjét is, s
ez nem ellenezte, hogy felesége, ki csak törte
a magyar nyelvet, a főispánná törekvéseinek
buzgó munkatársa legyen.
Sorra került - - a pénzbeli jutalmakon kí¬
vül — a kitüntetések politikája is, a magyaro¬
sodás szolgálatában. Erre nézve Lászlófl'y így
nyilatkozott:
— Bendjelek és czímek adományozása nél¬
kül jó Magyarországon nem lehet kormá¬
nyozni.
Magory így válaszolt:
— Bizony a dekorácziókat, míg ez a mos¬
tani korszellem, mondhatni: kórszellem ural¬
kodik, mellőzni nem igen lehet.

_- És Sólyomházy szerint, - - tette hozzá
mosolyogva a miniszter, — mit mondanának,
e puritán-szabadelvű mellőzéshez - - odafent.
A főispán-beiktatási kis katonai tüntetés is¬
mert titkos előidézőnőjénél, báró Spitzerernénél
Magoryók nem tettek, de nem is tehettek láto¬
gatást, mert a bárónő gróf Várhelyinévei és
Zavreczkynéhez, sub titulo betegeskedő édes¬
anyjához Klagenfurtba utazott hosszabb időre.
Báró Spitzerer von dér Spitze altábornagyeyal, ki annak idején udvariasan leadta kártyá¬
ját Magorynál, ez nemsokára találkozott azon
a díszebéden, melyet Sávoss apát-plébános,
Hollósy czímzetes püspök felgyógyulásának
örömére adott. Báró Spitzerer valószínűleg nem
tudta, hogy az ünnepelt egyháznagy, úgy, mint
az apát úr is, 1848—49-ben, az egész önvé¬
delmi és függetlenségi harczot karddal kezük¬
ben végigküzdték éa ezért hosszú várfogságot
is szenvedtek, mert különben az a bizonyos
kiirtbatatlan régi osztrák katonaszellem, közbe¬
jött betegség ürügye alatt, a volt «Bebellek»
körében a megjelenésben akadályozta volna.
A mihez hozzájárulhatott volna az a neheztelő
körülmény is, hogy az altábornagy úrnak egy
idő óta az a malheurje van, hogy ha valamely
templomba vasárnaponkint ellátogat, mindig a
meg nem értett, «idegen» magyar prédikálás
üti meg füleit. Mert hát most, az apát buzgó
közbenjárására, már mindenhol magyar egy¬
házbeszédet is tartanak. Még csak: is. De kez¬
detnek ez elég.
Magory, midőn a díszebédről visszatért, így
szólt Pintérhez:
- A karádi dandárparancsnok : Koller, fel¬
világosodott, modern szellemű úriember; de ez
a Spitzerer egy megrögzött ósdi katonaiélek...
— Ha az a régi katonai szellem megváltoz¬
nék, — mondta Pintér, — ifjaink bizonynyal
nem tartózkodnának többé attól, hogy a közös
hadseregben aktiváltassák magukat.
A főispán, egykori ellenzéki hevétől elkapatva, így folytatta:
- A magyar ezredeknél magyar legyen a
szolgálati nyelv és itt, a haza területén, egye¬
dül csak a magyar vezényszó ércze harsogjon
mindenfelé !
Pintér nyomban szekundált főnökének, nem
csekély öniróniával:
- Itt ezen a magyar vértől áztatott föl¬
d ö n ! . . . Ilyenformán szónokoltunk, mikor
még nem fuzionáltunk.
Magory ezt válaszolta:
- így erezünk mi most is ! . . . És min¬
denekelőtt, ide a sváb, oláh, tót legényekből
álló helyőrség helyett, magyar fiúkból álló
csapatok kellenek.
— Aztán —jegyezte meg Pintér, — Spitzerert
helyezzék át Operencziába vagy Bergengócziába^
- Úgy van! - - pattant fel Magory. — Ide
nem ilyen régi szabású hadparancsnok kell, ki
császáribb a császárnál, hanem a ki oly alkot¬
mányos érzésű, mint a legfelsőbb hadúr.
- És — apropos ! méltóságos uram, — az
elnök a kúriához jön?
- Oda, és helyébe Damódy Elemért nevezik
H kinek neje báró Lomniczy-leány.
- A karádi ((Széchenyi Kör» megalapítóját?
- Azt. Ilyen, a társadalmi téren is számot¬
tevő ember kell ide, nem pedig egy med*e agg¬
legény, a ki csak ha ebédelni vagy aludni megy,
búvik ki hivatalából.
Ez a változás megtörtént még a tél folya¬
mán. A tavasz pedig nemcsak a fecskéket hozta
meg, hanem a kunsági magyar bakákat és a
szabolcsi és csongrádi fiúkból álló hidászokat,
üzéreket. Mert ez az esztendő volt épen a
szükséges áthelyezések időpontja. A hadosz¬
tályparancsnok, a táborszernagygyá kinevezett
báró Spitzerer helyett, báró Szentgróthy Ödön
ett, kinek neje Tésay-leány volt, a Béninek,
jaost már gróf Cserhalmy Dóra férjének, ro¬
kona.
Persze, hogy ezek a .dolgok, kivált a katoná¬
i g nem várt — a derék honvédelmi minisz«* közbenjárására — a magyar nemzeti poli•isa szellemében való metamorfózisa, mely a
tsaládi és cselédi körök legbensőbb ügyeit érinsok port vert fel a kipfelhauserek, külöa szélső elemek sörcsarnokaiban. A Papis, hol Manlich Tuhutum, az új
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lap, a (.Magyar Ellenőri, hírhordó újdondásza
most rnár magasztalta a főispánt és szidta á
pikkolokat. De főleg ribilliót idézett elő Katzendorfer lapjánál, melynek társtulajdonosa Graupenhofer lett, fulmináns vezérczikkek alakjá¬
ban. Ezeket azonban a jó tollú és jó kardú
Zoltán Gyula, az új lap felelős szerkesztője,
éles, de nyugodt szatírával másnap tönkre silányitott.
Az agilis Damódy t megválasztották a «Helmeczy Kör» első alelnökévé. Orbán Dezső, az
Endre öcscse, honvédhuszárföhadnagy és Vogelhuber Miska, ki a kormány és a papa engedé¬
lyével Madarasra változtatta nevét, Magory biz¬
tatására nagyban toborzottak a tagokat nem¬
csak ebbe a derék magyar körbe, hanem a Pol¬
gári Kaszinóba, a kipfelhauser-patricziusok ta¬
nyájába is, mely lassan, de biztosan haladt a
Gutgesinntheit kétes útjáról a hazafiasság réve
felé.
De hát hiába: a családok magyarosodásának
megteremtője, előmozdítója mégis csak a ma¬
gyar asszony.
Az anyákkal kell mindenekelőtt, felülről adva
a jó példát, megérteni, hogy a nemzeti érzés és
nyelv fejlődésében találjuk meg az állam fenn¬
állásának és megerősödésének biztosítékát.
Egy női (vagy a hogy a németség csúfolta:
bárónői) triumvirátus, Magoryné, báró Szentgróthyné és Damódyné képezte a társadalmi
magyarosítok törzskarát. Mikor már, mint a
múzsák, kilenczen voltak, kiknek keblében egy¬
azon lelkesedés lángja lobogott, elhatározták,
hogy maguk közt, úgy a szalonokban, mint
nyilvános helyeken kizárólag magyarul fognak
beszélni. Oly világművelt hölgyek voltak, hogy
ki volt zárva náluk még a látszata is annak,
mintha ők nem a magyarságnak észézel-szivvel
való rajongó szeretetéből, hanem a németség
iránti elfogult vak ellenszenvből léptek volna
a nemzeti szellemű cselekvés terére. E hölgy¬
társaság tagjai a magyar szinház évadja alatt,
mely a letelt három évi szerződés után most
már októbertől április közepéig tartott, bérle¬
tek gyűjtésében is fáradoztak, mindig növekvőbb sikerrel. Hogy a színházi bizottság, mind¬
járt az első cziklus után legnagyobb részt más
elemekből alakult meg: az magától értetődik.
Szintúgy az is, hogy a közös hadsereg tiszti¬
kara, mely eddig úgyszólva tüntetve kerülte,
sűrűn kezdte látogatni a magyar előadásokat,
még a drámát és népszínművet is, a mire ter¬
mészetesen báró Szentgróthy altánornagy adta
meg páholybérlésével a hazafias jó példát.
Az eredmény az első években' nem volt tel¬
jesen kielégítő, s ezért a magyarosodás moz¬
galmának élén álló kilencz, most már tizenötre
szaporodott mágnás és más előkelő úrnő, kik¬
hez a polgári körökben nagy befolyású dr. Wau¬
verticsné is társul szegődött, arra kötelezte
magát, hogy a mozgalomnak mennél tágasb
körben való terjesztésére és főleg ás oly nehe¬
zen magyarosodé kereskedelmi világ buzdító
ellenőrzésére, egy-egy társat toborz a közép¬
osztály magyarul érző hölgyei közül, úgy, hogy
ezek aztán ismét új társakat és az utóbbiak
szintén újakat szerezzenek. A hólabdából lett
lavina nekigördült és mindig nagyobb, hatal¬
masabb lett. A jóérzelmü, tapintatos «Stiller
Beobachten) helyeslése mellett, a «Deutscher
Kámpe» szitkozódásai és ellenizgatásai daczára.
De hát a czímbitorlásért, s illetőleg súlyos testi
sértésért magas összegű pénzbüntetésre ítélt
Katzendorfer és Graupenhofer helyett, kik te¬
kintélyük csorbultával befolyástalanok lettek:
már a hazafiasság alapján álló német többség
vezetését dr. Wauvertics vette át.*
Most világlott ki, hogy a mi arisztokrata
velleitású népünknél mennyire ki van fejlődve
az a törekvés, mely a főrangú világ szokásai¬
nak és viselkedésének követésére, hogy ne
mondjuk, májmolására irányul: a legspecziálisabb magyar gyarlóság, a «mágnáskodhatnám»
vágyának kegyelméből. Kivált oly nagyobb vá¬
rosban, mint Német-Hunniában és a megye
székhelyén Nagy-Karádon, hol gazdag, eléggé
művelt, de rátartó, hiú középosztály van. így
tehát természetesen, a patriczius polgár,.már
arisztokrata-római jelzőjénél fogva is,.törekszik
kivívni magának és családjának, a mit a pénz
magában nem adhat meg. az előkelő pozicziót
is, még ha annak árán egy kicsit külsőleg magyarosodni kell is.
(Vége következik.)
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KHINAI VERSEKBŐL.
I. Az egyszeri, ifjú leányok:
(Wang Tshang Sing.)
Az egyszeri ifjú lányok, pihenve
Virágos lombok dombján, így csevegtek.
Barátnőim l Ha azt mondják nekünk
Hogy szép-voltunk halványul, mint a hold,
Arczunk már nem sugároz édesen,
Hajunk sem éjszin, mint hajdanta volt;
Mit felelünk? Ki látja önmagát?
Édeseimi Hol laklmtik ti rossz Tó],
Ki havat ráz fejünkre, arczunkba fű? Ott benn a tükörlap megett!
Onnét fenyeget
A Tél, a Szél, a gonosz Bú !
Ott ül; csak ott ól!
Nincs itt miköztünk !
Jaj, kaczajba, dalba szökjünk!
Tánczoljunk körben !. . .
Nincs, nincs másutt, — csak a tükörben.
Messze Tükrök mélyén lesked a rossz Tél l
•
II. Búcsú.
(A «Schi King»-ből.)
— «Jaj, — zengte a nő, — kakas szólt! Közel a
Felelt a herczeg: «Ó nem, nem!
[veszély !»
Odakinn az éj fekete, mély.
Nem a kakas szava volt, szerelmesem!»
' — nKönyörgök, húzd fel a redőnyt, barátom,
És kérdezd az eget!»
— «Jaj, a zord hajnalt látom !
Sápadt nap kél a hegy megett!»
«Reggel!D . . . És nyögve, sírva búg.
a Most el fogsz menni! Hogy maradjak itt?
Oh, . . . kérlek, kérlek, — végy legalább bosszút
Azon, ki tőled elszakít!
Kérlek, röpíts egy nyilat sebesen,
Mihelyt kimégy. Lődd a kakast szivén!*
III. A porczellán pavillon.
(Li Tai Po.)
A kicsiny, kerek tavon
Fehér és zöld porczellanból
Díszük egy szép pavillon.
Mint a tigris háta sávval
Ivük a jáspis-híd á'al; Parttól a pavillonig
Szökken a híd.
S ott, a kedves házacskában
Jóbarátok szép sorjában
Ülnek. Mind iszik, nevet.
Némelyik ír verseket.
Köntösük bő selyemujja
Hátracsüng. Selyem kámzsájuk
Kényesen nyakukba hullva.
— Ifjak, szépek, Jóbarátok.
A kerek tó sima tükrén
Ujralátszik mindez szépen,
Fehér és zöld tükörképben,
Porczellános tisztán, büszkén!
Mint egy félhold ívlik a híd
Fordított a_lakja á t ; És sok, ifjú jóbaf.U
Verset ir, kaczag, iszik.
ülvén fejük tetején
A fehér-zöld pavillonban,
Mely a tornyán áll azonban
A kerek tó tükörén.
A iChinesischo Flöte» után.
Kaffka Margit.

628

32. szia. 1913. 60.

VASÁRNAPI

SZÍM. 1 M 3 . 6 0 . ÉVFOLYAM.

629

BLAHA LUJZA BALATONFÜREDEN.
A zalai partokon álmosan döczög a vonat
a füredi állomás felé. Az állomástól tarka, vi¬
rágos, illatos kaszálók között szélesen kanyargó
út vezet le a telepre
Beljebb fehérre meszelt kisded házikók ta¬
karos ablakaiból piros muskátlik mosolyognak
reánk, imitt-amott kaczkiásan megkötött kendőjű, pirospozsgás arczü fehérnépek köszöntgetn e k . . . A falut a teleptől egy kőhíd válassza el
s odaát a hídon túl már modern villák bámul¬
nak az érkezőre . . .
A fehér kerítések mögött buja illatú rózsák
nyiladoznak s büszkén kacsintgatnak kifelé az
útra, a haragosszínű mályvák... Lenn a telep
lapjában a balatonfüredi templom kupolája
csillog s közvetlen mellette csendesen pihen a
volt herczegprimás tusculanumának parkja és
sűrű fenyőerdőjének illata ránehezedik a har¬
matos levegőre... A templomtól balra egy
bájosán egyszerű, fehérre meszelt villa áll s
oldal ablakainak rácsai mögött szerényen, de
üdén húzódik meg, a fehér batisztfüggöny...
Széles udvarán tizenkét oleander fa virít s a
rózsaszín virágfejecskék elevenen sütkéreznek
a ragyogó napsugárban... Az udvar mögött
' szépen parkírozott kertecske, bóbiskoló rózsák¬
kal s a bársonyos pázsiton egy gyönyörű se¬
lyemszőrű angora-macska incselkedik a lehul¬
lott rózsalevelekkel. . .
A villa homlokzatának közepén két osz¬
lop között egy tágas terrasz nyílik, a hol
kalotaszegi varrottassal megterhelt szélesöblű
kosárszékek kinálgatják a kényelmet . . . Ez
a nyári pihenője Blaha Lujzának. Igazi puha
fészek, a nyugalom hajléka ez a bájos ott¬
hon, annak a gondtalan nyugalomnak, a
mely megtermi a csattogó nótát, a ragyogó
napsugarakat . . . Mert Blaháné nyári ott¬
honában, mindenütt felcsillan a pajkos nap¬
sugár ; a magyar nóta édes-bús melódiája még
akkor is felhangzik itt, a midőn nem énekel
senki, a midőn méla. suttogó csönd terpesz-

kedik a tágas szobákban... A nagy ebédlő
faláról reánk mosolyog a Blaha Lujza pajkos
orczája, mint Török biróné, mint Gyimesi vad¬
virág bájos, egyszerű székely leánya. Az utóbbi
Géczy István szeretettel festett képe, a- melylyel a Gyimesi vadvirág huszonötödik előadása
alkalmával lepte meg darabjának főszereplőjét
Baloldalt Blaha Sári életnagyságú festménye
kaczag felénk s alatta apró képekben megörö¬
kítve a mulató magyar n é p . . . Itt a czigány
húzza a búsuló juhász fülébe, amott már
tarka, bokorugró szoknyákban járják a ma¬
gyar menyecskék a tüzes csárdást... Ebben a
szobában minden tiszta magyar... Mezőkövesdi
és kalotaszegi kézimunkák tarkállanak az ódon
almáriumokon, ebédlőszekrényen... A másik
szoba, a fogadó-terem már egészen modern.
Hatalmas angol bőrfotelek büszkélkednek s a
sarokban egy nagy Bösendorfer áll hallgata¬
gon . . . A falon nagy régi kép függ, bibliai
festmény, a mely báró Splényitől marad özve¬
gyére. Az asztalon az egyszerű, illatozó olean¬
der csokor s az ablakon keresztül ebbe a ko¬
moly, ünnepélyes terembe is beszökik a ra¬
gyogó napsugár, hogy együtt kaczérkodjon a
nagy vázák illatos, mosolygó virágaival.
Közvetlenül a másik szoba már az igazi nagy¬
mama unokájának a szobája... Mert nyáron
Blaha Lujza mindig együtt nyaral a kis uno¬
kájával, Blaha Gittával, egy édes, okos nagy¬
szemű gyermekkel, a ki a balatonfüredi nya¬
ralónak a kaczagó, ifjú lelke. Kicsi szobácskájában fehérre festett bútorok, Blaha Lujza
paraszt bútorai «Török biróné »-bóL Kis gyer¬
mekszékben egy nagy franczia baba pufók
képe néz reánk s az asztalkán sok apró gyerek¬
játék vár kis gazdájára... Azután Blaha Lujza
szobájába érünk. A sárgaréz ágyban dagadó
párnák fehérlenek, a melyeket leheletszerű batiszt terítő takar le, az ablakokon rózsaszín
csokorkákra kötött batiszt vitrázsok ragyog¬
nak, üdén, hófehéren, — közöttük pedig egy¬

szerű Ízléses toilette szekrényke... Az aszta¬
lon itt is illatozik Blaháné kedvencz virága, a
rózsaszínű oleander és mellette hever egy-két
könyv. Itt szokta a nagyasszony déli pihenő¬
jét tartani. Ezek mögé sorakozik egy kedves
szobácska, a melyben Blaháné nővére, özvegy
Benedekné lakik, mert ő is künn nyaral a kis
Gittával együtt nagynevű nénjénél, a kinek a
művészetén kívül a családi melegség a leg¬
nagyobb életöröme.
Blaháné úgyszólván az utolsó nevezetes ál¬
landó vendége Balatonfüreden. Elfogytak már
a hajdani környékbeli magyar urak, a kik
olyan patriarkális színt adtak a füredi életnek,
rég nincs már meg Jókai, a ki egykor a fürdősaison főérdekességeinek egyike volt s a ma¬
gyar arisztokraczia is, mely egykor sűrűn lá¬
togatta, mind jobban elmaradozik. Balaton¬
füredet is többnyire ugyanaz a fővárosi közön¬
ség látogatja, a melyet nyáron a többi bala¬
toni fürdőkből, télen pedig a budapesti kor¬
zókról ismerünk. Blaha Lujza jóformán egye¬
dül maradt a régi füredi hírességek közül, ő
még hiven fölkeresi évről-évre kedves villáját,
melyhez annyi szép emléke fűzi, a melynek
minden tárgyán rajta van valami az ő szép
és gazdag művésznői és asszonyi életéből. Eb¬
ben is az a kedves ragaszkodás nyilvánul, a
mely őt mindenben jellemzi. Nyugalmát néha
megzavarja ugyan a fürdőző közönség érdek¬
lődése, de azért a nyugalom és pihenés ta¬
nyája a balatonfüredi villa, mely külsejével,
oszlopos tornáczával is elmúlt idők ízlésére
emlékeztet, - - maga is mintegy élő tanuja
azoknak az időknek, mikor a művésznő leg¬
szebb diadalait aratta. S mintegy Blaháné mű¬
vészetének szelleme is ábrázolódik a villában:
tipikus dunántúli kúriákra emlékeztető har¬
monikus egyszerűségében, a melyeket annyira
megszoktunk, hogy szinte a magyarsághoz
hozzátartozónak érezzük, -— ép úgy, mint
Blaha Lujza művészetét.
Kovács Lydia.
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ELBESZÉLÉS. IRTA VÉRTESY GYULA.
— Micsoda temetésről beszél maga lelket¬
- Ugyan minek hívnál orvost. Nem segít valahol: temetésen, esküvőn vagy más efféle
len
ember? Hiszen még meg is gyógyulhat.
balesetnél.
Ennyiből
áll
az
újságírói
jogczíme,
már én rajtam. Ha az embernek a tüdeje van
— Nem a'! Volt bent nála a feleségem.
oda: felesleges az orvos. Nekem végem van az irói pedig annyiból, hogy évek előtt valami
menthetetlenül Te is csak vigasztalni akarsz, sületlen librettót irt egy operetthez. Azóta iró. Látta rajta azt a hamuszint, a halálszint. Nem
jön az már ki a szobából, csak ha hozzák.
- Nohát mehetünk kedves kollegám !
de engem nem lehet megcsalni. Ezek a min¬
— Ember, hát van magának szive !
Megvizsgálta a beteget s kijelentette, hogy
dennapi lázak, ez az erőtlenség; hiszen már
- Ugyan uram ! Nincs azon semmi saj¬
nem birok felkelni az ágyból. Én tisztában semmi komolyabb baj nincs.
vagyok mindennel! És hidd el Zoltán, nem is
- Egy kis tüdökatarus ! Légváltozás kellene. nálni való, ha elmegy innen az, a kinek itt
félek a haláltól. Nagyon jó lehet az, ezután a
Ha talán le tudná vinni ő nagyságát Lusin rosszul megy a dolga. Jobb ülni, mint állni,
sok nyomorgás után.
Piccolóba, vagy legalább Abbáziába, Lovra- jobb feküdni, mint ülni s legjobb mindig fe¬
- Megyek a doktorért! Úgyis megigérte a nába! Levegőváltoztatásra okvetlen szüksége küdni a szegény embernek. Neki már jó dolga
van. Ott, odalent ilyenkor nincs saison; olcsó lesz nemsokára.
minap, hogy gyakran eljön.
Ijedten fordul be a lakására. Ha csakugyan
- Tudja, hogy nem fizethetünk neki, hát minden - - újságírónak pláne olcsóbb! Csak
úgy lenne? Ha már hetek, hónapok se len¬
bolond lenne, ha jönne. És minek is? Mon¬ le-le mielőbb barátocskám!
nének, csak napok! Talán ma, talán holnap?
dom, hogy nem kell.
Odakint azután máskép beszélt:
- Ön férfi, hát megmondhatom önnek, hogy Iszonyú még csak rágondolni is!
- Édes Mariskám, ha csak valaha egy
Hiszen nyomorultul éltek, nem tűit sem¬
neje ő nagysága menthetetlen. Előhaladott
cseppet szerettél: meg akarsz gyógyulni.
- A szerelemről, Zoltán, már ne diskurál- stádiumú tuberkulózis. Ön is óvakodjék, mert mire, koldusok voltak, életczéljuk nem volt, de
junk. A szerelem csak addig tart, a meddig a betegség, mint tudhatja ragályos. Jó barátja, mégis, mégis éltek, együtt éltek, volt valakije,
az egészség. Vagy addig se. Csak a míg a kollegája vagyok, nem akarom, hogy hiába a kinek mindig volt egy jó szava hozzája, a
ki szerette a nyomorúságában is; a ki nagyon
költsön! Ne vigye sehová barátom !
nyomorúság eljön.
A doktor fiakkerje már rég elrobogott, de a szerette, hiszen eldobott érte egy nyugalmas,
- De hiszen nekünk mindenünk volt ez a
férfi még mindég kint állt a kapu előtt. gazdag életet; eldobta a jómódot, nyugalmat,
szerelem.
- Ép azért nem maradt semmink, mikor A Városliget mögött volt a lakásuk, kint a előkelő társadalmi állást s eljött hozzá kol¬
elmúlt! Nem panaszkép mondom, de te is Hermina-útón. Nyáron szép hely lehet, de most dusnak.
És most itthagyja örökre? Nem marad sen¬
erezheted. S hidd el, az egyetlen jó megoldás, október végén végtelen szomorú és elhagyott.
ez a mostani, a mit a jó isten kieszelt! Én Nyáron kiköltözik a villákba a jómód, de most kije, semmije? Csak a nyomorúság marad hű
csak érted akartam élni, de most már csak a villák be vannak csukva s csak a piszkos, hozzá ? Nap-nap után felkeljen csak azért,
terhedre vagyok, hát megszabadulsz tőlem. odúszerű, olcsó lakásokban laknak szegény. hogy élűiről kezdje hitvány, koldus napjait?
Egyedül tán nem fogod úgy érezni a nyomo- nyomorult emberek; olyanok mint ők. Ezt a Az a kedves szelíd arcz nem fogja többé oda¬
rúságot sem. S talán még talpra is állsz. Még lakást is alig bírja fizetni. A lapnál, a hol haza várni,, nem lesz többé otthona, akármi¬
dolgozhatsz, alkothatsz. Egykor azt hittem, dolgozik, száznyolczvan koronát kap, azonfelül lyen szegényes, koldus is, de mégis otthon s
hogy csak úgy lesz belőled valami, ha melléd egy fillért se tud szerezni. Igaz, hogy most otthon valakije, a ki ha nyomorog is, ha be¬
állok - - most azt hiszem, úgy segíthetek raj¬ már nem is ír semmit, de azelőtt irt tárczá- teg is, de mégis szereti őt s tele van iránta
kat verseket s nem tudta hová tenni őket. jósággal, szeretettel. S ez most itt hagyja őt ?
tad, ha elmegyek az utadból.
Seholse
kellettek. A saját lapja reporter újság Hiszen akkor minek marad ő is itt?
- Ne tépd össze a lelkemet
- Hagyjuk Zoltán a frázisokat! Beszéljünk volt; ott nem kellett se vers, se tárcza, csak
Mikor belépett a szobába, a nagy beteg alukomolyan. Félek tőle, hogy nem sok időnk riport - - más lapnak meg mindnek meg volt dott. A mint ott feküdt szinte mozdulatla¬
van rá, hát ne vesztegessük az időt. Te itt a maga gárdája s a Tárosy Zoltán-féle kis nul, mintha csak már halott lenne. Lábújhe
fogsz maradni édesem és megpróbálsz élni irócskák seholse kellettek. A sikertelenség az¬ gyen, hogy fel ne ébreszsze átment a másik
nélkülem. A hogy éltél, mielőtt nem ismertél. után megölte azt a kis tehetségét is, a mi szobába. Leült egy székre átellenbe a nyitott
Ha az írással csakugyan nem boldogulsz, hi¬ volt. Piobotolt a lapnál, egyebet semmitsem ajtóval s végtelen nagy fájdalommal nézett az
szen már ón magam is kezdtem elveszíteni a csinált.
alvóra. .
tehetségedbe vetett hitemet — hát eredj valami
S ez így tart két év óta, mióta megháza¬
S a halvány, beesett fakó arczot egyszerre
hivatalba. Majd irok egy pár sort neki...
sodott. Milyen őrültség is volt ez a házasság! olyan bájosnak, virulónak látta, mint akkor
- Csak nem gondolod...
De hát meg kellett lenni, mert szerették egy¬ először.
- Mit nem gondolok? Hogy az ő protek- mást. S a méltóságos asszony, a koldus újságCsodaszép május volt! A hivatalabeli munka,
czióját nem veheted igénybe? Nagyon is. Mi¬ iró felesége lett. Elvált a dúsgazdag urától s akkor még számtiszt volt a minisztériumban,
kor arról van szó, hogy az embernek kenyere hozzá jött. Őrültség volt, de mikor megtették, meg az örökös elégedetlenség, hogy irodalmi
legyen vagy éhen haljon, akkor nem szabad csodásán szép őrültségnek látszott. Azután az téren nem tudott sikereket elérni, mert a la¬
válogatni. És ő meg fogja tenni a inire kérem. az egy hét Abbáziában, mikor nászuton voltak ! pok kiadogatták ugyan a verseit, de azért
Az utolsó kérésem nem tagadhatja meg.
Csodaszép volt! De a mi azután jött, egész olyan fakó, ismeretlen irócska maradt, a minő
mostanáig: nyomorúság!
- Soha, soha! Ezt nem engedhetem.
legalább is ezer van Magyarországon, ez vég¬
- A levelet majd megírom és elküldöm neki.
Sokáig áll kint a kapuban. Nézi a lombta¬ telen idegbeteggé tette. Sikerről, elismerésről
- Milyen nyomorultnak tarthatsz te engem, lan fákra boruló sűrű ködöt s az utczán végig¬ szó se volt s mikor a verses kötete megjelent,
hogy feltételezel rólam ilyesmit!
siető didergő, kétrét görnyedt embereket.
vállveregetéssel csak annyit írtak róla, hogy
- Csak gyámoltalannak édes Zoltán! Gyen¬
A villamoskocsi piros lámpája úgy látszik a csinos, chablonos dolgok, idővel talán irhát a
gének, gyávának. Az élettel nem tudsz har- hungáriaúti kanyarodónál, mint valami a ho¬ szerző különbeket is. S azután még gyöngéb¬
czolni; nincs akaratod, nincs energiád— csak mályból előretörtető óriási állat csillogó vörös beket irt. Hiszen a siker az iró éltetője. Ha
hangulataid vaunak. Poéta vagy, de csak ma¬ szeme. A zakatolása alig hallatszik, csak mi¬ az elmarad: még ha van is tehetsége, az kigadnak ! Kifelé még ennek a tulajdonságod¬ kor már ott van.
pad. Ez a tehetetlen vergődés azután, mert
nak se tudod hasznát venni. Különben a vers¬
így jön az élet nagy nyomorúsága is. Egy Tárosyt az ambicziója sarkalta volna a hírnév,
írásból nem is lehet megélni. Én azt hittem, vörös pont a homályban s egyszerre előttünk dicsőség után és alantas hivatalának ezer
h°gy igazi, erős irói tulajdonságok vannak terem. Csakhogy a villamos odébb megy, ez nyűge, kicsinyes bajai s egész lealázó szolgá¬
benned s azt hittem, hogy ha a feleséged le¬ pedig itt marad.
lata - - olyan idegessé tette, hogy szabad¬
szek, az én szerelmem kiválfjá belőled azokat
Indul befelé a házba. Az udvaron találko¬ ságra kellett menni. Összeszedett nagy kínnal
a tulajdonságokat.
zik az udvarbeli anarchista suszterrel, a kinek valahol egy kis pénzt s leutazott Abazziába,
- A nyomorúság megölte őket.
már két talpalással tartozik. El akarná kerülni, hogy ott egy kicsit magához jöjjön. A negyven¬
- Lehet! De talán meg se voltak ? Csak de az észreveszi:
hez már akkor is közel járt s az is nagyon
mi hittük. Csak én hittem. De hagyjuk ezt!
- Ugyan, minek költi az úr a kis pénzét bántotta, hogy abban a korban van már, a
Ne vegyüljön keserűség a beszédünkbe. Add az ilyen fiakkeres hunczutokra. Más olcsóbban mikor mások pozicziót teremtenek maguknak,
ide a kezed. Ne duzzogj. Eredj ki egy kicsit is megmondta volna, hogy meghal a felesége. családot alapítanak, vagy elérik más kitűzött
a szabad levegőre! Ügy se voltál kint egész Ehhö' mán nem kell doktor. Ezt a vak is czéljaikat, ő pedig semmit sem ért el s mint
nap. Én talán elalszom; fáradt vagyok.
látja, oszt' ingyen is megmondja. No, ne vág¬ koldus, mint nyomorult kis hivatalnok tengő¬
Első dolga volt a doktorhoz sietni.-A bohé¬ jon olyan szomorú pofát azért; hiszen ő is dik napról-napra czél nélkül, lelkében egy
mek doktorához, a ki a múltkor már meg¬ jobban jár, ha nem kínlódik tovább, meg az óriási sebbel: a megvalósíthatlan irói ambivizsgálta a feleségét s a ki szívesen ígérte, úr is. Még is olcsóbb, ha csak egy ember kop¬ czióvaL
hogy eljön máskor is. Csak ahhoz mehet, mert lal. No, ne haragudjon, nem akarom csúfolni.
Ekkor találkozott odalent Mariskával. Akkor
az talán ingyen is eljön.
De lássa, akkor eladhatja a bútorokat is; még Gereben Olivérné volt; a százezres nagy
Hogyne mennék kedves barátom! Hiszen mehet hónapos szobába lakni, oszt' szalonnát úr felesége, a ki nagy vagyona mellett, elég
kollegák vagyunk, vagy mi?
ebédelhet mindennap; annak a nagy beteg ostoba ambiczióból hivatalt is vállalt: taná¬
Igen, a doktor úr magát félig-meddig ujság- asszonynak meg mégis csak kell hordatni hol¬ csos volt abban a minisztériumban, a hol ő
irónak is tartja meg Írónak is; újságírónak mit : levest, hiísfélét. Csúfság az istentől, hogy számtiszt.
azért, mert minden lehető alkalommal meg- szegény emberre még betegséget is küld: kül¬
Gereben osztálytársa volt, nála valamivel
irat magáról egy-egy hireeskét, hogy hol volt, dené a gazdagokra, azoknak van módjuk rá,
mit csinált, kinek nyújtott első segélyt, kit hogy betegek legyenek. Isten áldja meg! Hát fiatalabb, a ki dúsgazdag ember létére gyors
operált meg; azt pedig a világért el nem mu¬ a talpalást most nem kérem. Majd a temetés karriert csinál. A feljebbvalók váltóinak zsirálása a legjobb hivatali minősítés az előmene¬
lasztaná beküldeni a lapoknak, ha «ott volt» után, ha lesz egy kis pénzecskéje.
telre. És Gereben úr, bármilyen együgyű úr
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olt is. gyorsan haladt ülőre. Gereben elég S az erős E ét nem szüreti a gyöngéket, A mi
Ks mintha az a régi, csodaszép május visszaleereszkedő volt hozzá s fönntartotta vele a országunk alomország volt; nekünk ,-s.ik han¬ tért volna! Egy-két nap mintha gyógyulni
barátságot, a mi annyiból állt, hogy letegezte gulataink, érzéseink, légies lelki ruháink voltak
kezdett volna a kis beteg asszonyka. l >c a gyó¬
neki is megengedte, hogy «te, méltóságos az Elet hidegével szemben meztelen álltunk
gyulás i-sak látszólagos volt. A lelki izgalmak¬
Urami'-nak szólíthassa. De nem nagyon élt
Én vagyok az oka mindennek! Nyomo¬
nak, bármilyen kedvesek voltak is, megvolt a
az engedelemmel. Korlátolt, unalmas fráter¬ rult élhetetlen gazember voltam. Félre' kellett reakcziójuk. Megint csak leesett a lábáról s
nek tartotta a méltóságos urat, hát elkerülte, volna az utadból állnom s a helyett lerántot¬ ágyba került. Az orvos, a kit hozzáhivtak,
hol csak lehetett. Ahoz élhetetlen volt, hogy talak magam mellé.
csinálta a főjét s azt mondta Tárosyuak mi¬
fel tudta volna használni a jóakaratát az elő¬
- Félre akartál állni. Én nem eresztolt,- kor magiikni maradtak:
meneteléhez. De különben sem törődött a lek. Ragaszkodtam hozzád, mert azt hittem a
- Nagy vakmerőség volt lehozni ! Még az
hivatalabeli előmenetelével. Ha mint iró sem¬ boldogságom vagy és azt hittem, ho»y én a úton elpusztulhatott volna.
mire se tud menni, hát olyan mindegy neki, te boldogságod vagyok. Pedig mind a'kotten
- Hát nincs remény:' Semmi remény ?
hogy számtiszt-e vagy számellenőr? A mi az csak érzéseink koldusai voltunk. Sokat érezMenthetetlen! l''1 nőm fog kínlódni!
élete igazi czélja volt, nem érhette el, a mel- tünk. Az életben felesleges ennyit érezni. In¬ Sxépen öl fog aludni.
lékczélok pedig nem érdekelték.
kább élni kellett volna tudni.
Aznap osto, mikor beadta Tárosy a beteg¬
Abbáziában véletlenül találkoztak. A taná¬
- De lásd édesem, mi nem tudtunk élni. A mi nek ax altató port, mórt pár nap óta álmat¬
csos úr nagyot nézett, mikor egyszer a Quar- életünkből csak egy hét volt szép. Az a hét, lan volt, azt mondta magában :
neró-kávéházban ott látta Tárosyt aludttejezni. a mit végig álmodtunk. De jó is lenne még
- El fogunk aludni mindaketten .'
— Mi az ördög, te itt vagy ? Jó dolgod le¬ egyszer végigjárni azokat a helyeket: a Stran¬
Egy nap azután az asszonyka megint job¬
het hogy telik Abbáziára ! Csak nem a ver¬ don azt a padot, a hol először beszéltél róla, ban érezte magát. I'VI is költ az ágyból s egy
seiddel szerzel milliókat?
hogy milyen szánalomraméltóan rideg életet nagy karosszékben ült a nyitott ablak mollott.
— Nem, inkább váltókkal: de legfeljebb élsz egyedül; Lovránában a kis gesztenyeerdő¬ Alkonyattájt volt. A nap vérvörös tányérjából
bon a tisztást, a hol az első, hozzám irt ver¬ csak egy égő csík látszott ('horsó f lül. A (,)naregypár száz koronát.
°
Ott ülünk a másik asztalnál a felesé¬ sedet felolvastad; még egyszer végigcsónakázni neró kávéház felöl a szellő odahajtotta a zonogemmel, gyere oda, majd bemutatlak.
Lovrána és Abbázia közt azon a bárkán, me¬ kar játékának egy-egy hanghnilámát:
- Maga az ? A poéta ? Igazán örülök, hogy lyen akkor voltunk, mikor először megcsókol¬
- Hallod ? Mintha azt a mi barcarollemegismertem.
tál . . . mind, mind azokat a bájos édes helye¬ uukat játszanak. Már odalennt együtt nőm
Nézi, nézi a szegény ember, az ágyban fekvő, ket, a kávéházat is, a hol utoljára ültünk együtt hallgatjuk soha. De így is, áldom az istent.
halálos beteget s olyannak látja, mint akkor. a bucsúestén, a hol 'a zenekar azt a lágy bar- hogy még hallhatom. Add ide a kezed Zoltán.
Rózsás arczával, szelíd kék szemével, olyan carolle-t játszotta, a mely nekem úgy tetszett! így! Akkor is így fogtad. S akkor is könnyes
volt mint valami zárdából kikerült kis leány.
Leülnénk még egyszer a mellé az asztal volt a szemed. Az enyém is. Mint most. Gye¬
mellé, a hol akkor könnyezve ültünk. Oh mi¬ rekek vagyunk ; sírunk ; pedig az életben nőm
Egészen belepirult, mikor kezet fogott vele :
- Örülök, hogy megismertem. Sok versét lyen nagy gyerekek voltunk ! S milyen boldog szabadna sírni. Különösen nem a férfinak.
gyerekek akkor, a mi szentelt, szerelmes fáj¬ Akkor is, az utolsó nap, ha nem sírtál volna,
olvastam ám !
talán sose lettem volna a feleséged. De úgy
- Igen, Zoltán barátom üres óráiban ver¬ dalmunkban.
Még egyszer végigjárni azokat a helyeket! megsajnáltalak s olyan végtelen, reménytelen
seket gyárt; sok üres órája van, mert szám¬
— Elmegyünk ! Mihelyt egy kis erőhöz jutsz. szenvedésről beszéltek a könnyeid - - azutAn
tiszt nálunk.
- Erőhöz ? Sose volt erőm. Most már nem meg a verseid - - óh de szépek voltak - - a
A tanácsos úr a maga ostoba, kellemetlen
is
lesz!
Majd csak egyedül fogom bejárni azo¬ legszebbek, miket életedben irtai — hogy mel¬
és sokszor bántó megjegyzéseivel megrontotta
ugyan ekkor is és máskor is azt a kedves, hangu¬ két a helyeket. Csak a lelkem fogja majd látni, léd kellett állnom . . . Azt hittem, szükséged
latos lelki harmóniát, a mi bennük támadt, mi¬ ha a szemem már nagyon jól le lesz hunyva. van rám: azt hittem, nélkülem tönkremégy,
- Akkor is együtt leszünk ott! Csak nem velem: felemelkedsz. Rosszul hittem. De nem
kor együtt lehettek, de szerencsére, lejárt a
szabadsága, haza kellett utaznia, a felesége hiszed, hogy ha te itt hagysz, én maradjak? sajnálok semmit! Pedig mind a kettőnkre jobb
- De hiszem! Majd belenyugszol, hogy lett volna, akkor látni egymást utoljára.
pedig még ott akart maradni, hát ott hagyta:
nélkülem
kell tovább élned. Sőt talán rá is
- Megöltem volna magam. Nem tudtam
- Még jó, hogy Zoltán barátom is marad !
Legalább, ha magának Mariska kell valami, jösz még, hogy jobb lesz úgy. Én csak teher volna nélküled élni.
- Én is úgy éreztem.
liát ő elintézi. Csak rendelkezzék vele! Ugy-e, voltam neked J A miért hozzád mentem, az a
czélom nem sikerült, hogy boldog, hires em¬
— S ha most mégis úgy fog majd kelleni
szolgálatára leszel a feleségemnek?
Jlint valami inast, úgy hagyta ott! Pedig bert csináljak belőled. Talán inkább én tettelek élned ?
- Nem fogok tudni s nem is akarok! De
már akkor szerették egymást. A két romanti¬ tönkre. Neked a hivatal volt való. Csak elképzel¬
mit
beszélünk mi ilyenekről? Hiszen te gyó¬
ted,
hogy
neked
repülni
kellene.
Nem
volt
szár¬
kus, szinte betegesen naiv lélek egymásra ta¬
lált és Mariska leikéből kitört mindaz az ide¬ nyad Zoltán s a nélkül nem lehet repülni. Én is gyulsz ! Egészen jól leszel. Hazamegyünk s
ális életfelfogás, szentimentális érzés és az tévedtem. Szárnyat láttam ott, a hol nem volt. boldogok leszünk.
- Minek mennénk haza ? Itt maradunk, a
életnek egész gyakorlatiatlau, de primitív mi¬ Nagyon szerettelek, hát olyannak láttalak, a
voltában is bájos, poetikus felfogása, a mit minőnek szerettelek volna látni. Bocsáss meg míg maradhatunk. Odahaza olyan csúf min¬
nagyon is gyakorlatias, durva, közönséges érte, hogy kiragadtalak a nyugalmas életedből. den, itt olyan gyönyörű. S emlékszel, Zoltán,
Ha én nem kerülök eléd, ma szép állásban akkor régen, jártunk kinnt a temetőben is.
lelkű férje mellett el kellett nyomnia.
vagy!
De én is hittem a te irói karrieredben, Olyan kedves ez az abbáziai temető. Csupa
- Nekem nem volt tavaszom, te hoztad
mint
te
magad. No de most majd nyugodtan rózsa. Én itt akarok pihenni. Itt akarok ál¬
meg — a tavasz kiesett az életemből - te
élhetsz
megint.
A levelet megírtam neki. Majd modni tovább . . .
találtad meg - - mondta az asszony. Most
el
magad.
Azután...
S a férfi magában ismételte :
vidd
hoztad vissza, nyaram közepén !
- Én is itt akarok álmodni tovább . . .
—
Én
öltelek
meg,
én
voltam
a
gyilkosod
- Én pedig azt hittem, hogy rám mái-csak
S
mikor nemsokára, néhány nap múlva az
és
még
magadat
vádolod
!
Hiszen
te
élhettél
a tél vár! Te adtál meg mindent, a mit az
asszonyka csakugyan szépen elaludott, úgy, a
volna
nyugodt,
előkelő,
boldog
életet,
ha
én
élet nem adott.
hogy a doktor előre megmondta, hát más¬
Mintha tegnap hangzottak volna el ezek a nem vagyok !
napra utána indult a férfi is az örök Alom¬
Boldogat
?
Azt
nem
!
A
mi
boldogságom
szavak. S az is, mikor Mariska elváláskor azt
volt az életben, azt te adtad nekem: azt a he¬ országba.
mondta:
Most már helyükön vannak. Odavalók vol¬
- Én becsületes vagyok! A szeretőd nem tet, akkor! S ezért a hétért érdemes volt el¬ tak mind a ketten.
tűrni
mindent,
a
mi
azután
jött.
Köszönöm
lehetek. De ha akarod, a feleséged leszek...
És nagyon csalódott az az újságíró, a ki
neked azt a hetet.
A nagybeteg felébredt. Halkan szólította:
valamelyik
lapban úgy irt a Tárosy öngyilkos¬
- Le kell oda még egyszer menni! Ha gyil¬
- Zoltán, itt vagy?
ságáról, mintha az felesége halála feletti vég¬
kolnom kell is, de pénzt szerzek s leviszlek ! telen fájdalmában kitört pillanatnyi elmezavar¬
Itt, édesem.
- Milyen csacsi az a doktor! Még, hogy Ott meg fogsz gyógyulni!
ban követte volna el tettét, mert abban a
S hiába volt minden ellenkezése (nem is levélben, a mit a kiadójához irt, a mellett,
•"gyei le Abbáziába! Ugyan miből? S ugyan
minek ? Pedig de szép lenne, ha még egyszer nagyon ellenkezett, hiszen kimondhatlan vá¬ hogy bocsánatot kért tőle, hogy az előleget
lemehetnénk: Elbúcsúzni azoktól a helyektől. gyat érzett, még egyszer ott lenni), leutaztak. nem fizetheti vissza, azt is irta:
1
A Tárosy kiadójában volt annyi tisztesség,
hol olyan boldogok voltunk.
- Itt olyan szép minden. A nap süt és
- Elmegvünk! Mihelyt egy kicsit megerő- hogy jókora előleget adott neki erre a czélra. meleg van. Ott önöknél most köd van és fagy.
9
S csodálatosképen, a nagy beteg, a kiről Nem akarok ott dideregni. És a feleségem is
<Msz, elmegyünk!
azt
jósolta az orvos, hogy meg fog halni út¬ itt akar maradni mindig! Vele maradok! Mi¬
- Bejárnánk minden helyet, a hol akkor
e
közben ; mintha odalent már az első nap job¬ nek mennék vissza abba a csúnya, hideg tüle¬
gyütt jártunk.
ban érezte volna magát.
- Akkor. A nászuton!
kedő világba, hogy tovább is tapossanak raj¬
Tárosy azt akarta volna, hogy abba a szál¬ tam. Az én életemnek csak egy czélja volt,
;— Nem. Arra akarnék emlékezni, mikor előzor együtt voltunk. Mikor még csak szeret- lodába szálljanak, a hol szállva voltak, mikor hogy álmodozzak. S itt jobban lehet az abbá¬
k
egymást. Mikor még nem tudtuk, hogy nászuton voltak, de Mariska abba akart menni, ziai csöndes temetőben, mint az utczákon, a
tönkre fogjuk tenni egymást. Ne szólj semmit! a hol akkor lakott, mikor még az első férjé¬ dübörgő élet lüktetésében. Félek visszamenni,
^ m készakarva tettük. Mindaketten' boldoggá vel volt lenni Oda is szálltak. Még azt a szo¬ végleg eltaposnának. S minek azt bevárni . . .
kartuk egymást tenni. Nem sikerült. Én azt bát is kapta, a melyben akkor lakott, mikor És a feleségem se hagyhatom itt, hiszen ő is
n
értem hagyott ott mindent . . . Ugy-e néni
«tem, ha melléd állok, nagy iróvá leszel s az ura hazautazott s ő egyedül maradt
_ Emlékszel, mikor először voltai itt az o haragszik, hogy az előleget már nem tudom
akkor boldogok is lettünk volna. Te is, én is!
elutazása után? Milyen édesen gyáva, félénk
Jé tó gyenge voltál, nem volt lelki erőd, vagy voltál. Mint egv kis gimnazista. Meg én mond¬ ledolgozni. De a feleségemnek is tartoztam 8
f** tehetséged se: nem tudtál alkotni, el tam : hát meg se csókol? Most megint mon- neki még többel, mint önnek — hát neki ad¬
tam meg a tartozásomat . . .
bukni, jött a nyomornság s elmerül,!,„„
r,»v.
mint
akkor:
hát
meg
se
csókol-.
k
'"" - N'i'm tehetünk ró'bi. Gyöngék voltunk.

32.

VASÁRNAPOJJSÁÖ.

632

PÁPAI CSENDŐRÖK.

A PÁPA KATONÁI.
Valamikor egész hadserege volt a pápának
s ma alig egy-két száz fegyverese van a Vati¬
kánnak De még evvel a maroknyi ((hadsereg¬
gel)) is sok a baj. Legutóbb is föllázadtak a
szelíd arczú svájczi gárdisták.
A Vatikán látogatói jóformán csak e vörös,
sárga és fekete öltözetü svájczi gárdistákat
látják mindenütt, a merre járnak, holott a pápa
hadserege nem 'csak ő belőlük áll. A svájczi
gárdán kívül a pápát szolgálja fegyverrel a
palatinusi gárda, a nemesi gárda és a pápai
csendőrség is. Négyféle katonaság is védi a
Vatikánt, de azért mindösszevéve félezerre sem
rúg ez a kis hadsereg. Pedig a XVII. század¬
ban, VIII. Kelemen uralkodása idején száz¬
ezer gyalogos és tízezer lovas katona leste a
pápa parancsát, hogy hadba induljon. Még a
múlt század ötvenes éveiben is a svájcziakon és
a többi gárdán kívül nyolczezer főnyi katonája
volt a Vatikánnak és ez egy műszaki csapatra,
három ezred gyalogságra, egy zászlóalj pápai
vadászra, egy ezred lovasságra és egy ezred
tüzérségre oszlott.
A híres svájczi gárda már megvolt V. Mik¬
lós pápa idejében, 1448-ban is, de mai szer¬
vezetében II. Gyula pápa (Roveré) létesítette
a svájcziak gárdáját, néhány esztendővel l "><)()
után. II. Gyula pápa rendeletére ugyanis Herstenstein Péter kanonok megjelent 1505 szept.
9-én a zürichi szövetségtanács ülésén azzal a
kérelemmel, hogy kétezer svájczi alabárdost
toborozhasson a szentatya védelmére. A kérést
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teljesítették és a szövetségtanács erre nézve
szerződést is kötött II. Gyulával, a minek meg¬
történte után a luzerni Silimenn Gáspár veze¬
tése alatt elindult Eómába a kétezer alabárdos: a svájczi gárda első serege, a kiket az
a megtisztelés ért, hogy öltözetüket, az akkori
luzerni divat nyomán, a régi svájczi zsoldosok
sisakos, alabárdos hadi felszerelését stilizálva,
Michel Angelo tervezte.
Több mint félezredéves tehát már a pápa
híres svájczi gárdája, a melybe még most is
csak a svájczi kantonokból toborozzák a le¬
génységet épenígy, mint a hogy a tisztikar is
kizárólag svájcziakból kerül ki. Áll pedig ma
a svájczi gárda — a melyet 1870 óta az olasz
kormány mint a pápai palota testőrségét meg¬
hagyott régi formájában és szervezetében áll összesen százhuszonhárom emberből, még
pedig 112 katonából és 11 tisztből, a kik
közül a parancsnok ezredesi rangot visel.
A tisztikar még a következőkből áll: egy alozredes, egy őrnagy, két kapitány és hat had¬
nagy.
A svájczi gárda egyenruhája és fegyverzete
még ma is az, a mi volt Michel Angelo korában.
De a palatinusi gárda, a mely a pápai gyalog¬
ságból zsugorodott össze parádés hadsereggé,
már megváltoztatta fegyvereit. A palatinusi
gárda "katonai jellegű reformom) ment már ke¬
resztül. Repond ezredes volt az, a ki modern
fegyverekkel látta el a palatinusi gárdát (össze¬
sen 50 katona és "> tiszt) épenúgy, mint a pápai
csendőrséget.
A pápai csendőrség köznapi egyenruhája alig

különbözik valamiben az olasz állami carabiniere-k öltözetétől, de már a- dolguk sokkal
kényelmesebb. Nincs egyéb dolguk, mint hogy
a «Stanzák»-bán és «Loggiák»-ban a kérdezősködöknek felvilágosítással szolgáljanak és hogy
nagy ünnepi alkalmakkor a pápát kisérjék.
A szolgálatuk nem terhes, de viszont - - a
fizetésük sem nagy. A közlegény például 63
lira havi fizetést kap és ezért naponta nyolcz
órát kell szolgálatban töltenie.
A pápa igazi, elite-testőrsége azonban sem
a svájczi gárda, sem pedig a pápai csendőrség,
hanem a nemesi gárda. Mai formájában VII. Pius
szervezte, 1800-ban.
A nemesi gárda tagjai egész a legutóbbi
időkig csak azok lehettek, a kik okmánynyal
tudták igazolni, hogy az egyházi államban
születtek, nemességük legalább hatvan eszten¬
dős, ők maguk fiatalabbak 25 esztendőnél, de
idősebbek 2I-nél és . . . legalább is 172 centi¬
méter magasak. A nemesi gárda ma mind¬
össze - - egy század. Parancsnoka százados,
a ki alatt egy főhadnagy, egy hadnagy, kilencz
őrmester és negyvennyolca gárdista szolgál. Ok
kisérik a szent-atyát a templomi szertartásokra,
jelen vannak a zarándokok fogadásánál, a szol¬
gálattevők követik a pápát sétája közben és éjjel¬
nappal a nemesi gárda végez szolgálatot a pápa
személye körül. Ők segédkeznek a pápa meg¬
koronázásánál épen úgy, mint Szent Péter földi
helytartójának temetésénél is. A pápa-választó
konklávéban minden bíborosnak egy-egy gár¬
dista áll szolgálatára és minden új biborosnak
nemesi gárdista viszi el a biborosi kalapot.
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Mahmud Muktár pasa vezetése alatt régi janicsár-ruhákban diadalmenetben járják körül a várost.
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h á n y nevek: Rozila, Tsobilla, Tóni, Bibi, Rézi,
Szuka-bai, Kurtsuma, Dadosi, Bárai, stb.
A hunzák jó és rósz szokásai közül kiválik
HAZÁJÁBAN*
az,
hogy nagy borivók, vallásukkal nem sokat
H u n z a n é p , H u n j a föld.
törődnek, a mennyiben azt tartják meg, a mi
Kasmírtól északra, a Hindus folyó túlsó nekik jólesik. — Náluk az asszony egyen
rangú a férfivel, nem úgy mint a hinduknál,
partján fekszik Hunja föld, a hunzák és nagirok országa. — Ázsia szivében, — messze a kik valósággal megvetik a gyengébb nemet.
a vonatjárta műveltebb indiai részektől, él ez Szeretik a tánezot, nemcsak nézik, mint kele
az érdekes néptöredék, az egykori yuétik, a ten szokás, hanem maguk tánczolnak, — gyors
ütemben, tempóban. — Sőt a hunza menyecske
fehér-hunok
egyik késői maradványa.
önmaga
választja a tánezost. Rendesen duták
Ősi birodalmuk a mai Pandsábra, a katiavári részekre, Bengálra terjedt, nyugat felé (duda) avagy tárogató-féle zeneszó mellett mu
Afganisztánra, Beludsisztánra, réges-rég leol latnak. - Van külön csatatánezuk is. - Rt
vadt a mostani kicsi néptörzsre, angol fen- térek ki arra, hogy a hunzák csatakiáltása:
Tsza deá; huj, huj deá. Az egyik kiáltó sza
batóság alatt.
vuk
sha, egy másik le, ley, a harmadik, tsáMikor a yuetik elhagyták ősibb hazájukat,
Hanszu
tartományt, két részre szakadtak. ké. — Készen áll a tsalé, csákó hajsz, a mi
Egyik részük a nagy yuetik Dungárián ke kor a béresgyerek nógatja az ökröket szántás
resztül, Bastriába vonult, a legyőzött tokhá- közben.
A hunzák népszokásait érdemesnek tartom
rokkal egyetemben. — A kis yuetik Bodjulországtól (Tibet) észak-keletre húzták meg arra, hogy elmondjam. A keresztelési czerem a g u k a t ; onnan ereszkedtek le Eszak-Indiába mónia nem áll sokból. Az egy-két hetes sliués egyesültek testvéreikkel. — Ok teremtették dár (gyermek) fülébe mondják háromszor az
meg az jndo-seytha birodalmat Seleucus Niká- isten nevét, ezt a nevet azután nem hallja
for által alapított Indo-Bactria vagy Táhia többé egész életében. Ez a kevés czeremónia
is ivással van egybekötve.
helyén.
Az eljegyzés abból áll, hogy a leendő vő
Á fehér-hunnok, mint nomádok érkeztek új
hazájukba, gulyákat hajtottak maguk előtt, legény elhelyezi handsárját és egy kivájt tököt,
letelepedve átvették az indo-görög műveltsé a mi borral van töltve, a menyasszony háza
get. — Az ó-görög betűkből az Ásóka-karak- elé, ha elfogadták, kész az egyezség. Á lako
terü irás alakul ki. A görög művészet, mű dalom a vőlegény házában kezdődik. A vő
veltség megfinomítja a yuetik nyerseségét. — legény apja ajándékot ád a menyasszony ap
Megjelennek a viharasok stupák, sziklatemp jának, rendesen ékszert, ruhát, avagy ezüst
lomok és a különféle csodás építkezések, a pénzt. Ezután a vőlegény tizenkét barátjától
melyek Csóka király hatalmát hirdették, a kisérve, a menyasszony háza elé megy, zene
szóval, a hol megállapodnak. A leendő anyós
budhista hunnok őserejét.
valami
lángos-félét hoz ki nekik, majd vissza
A Kr. u. időszakban a Kharor melletti szeren
csétlen ütközet után hazájukat kénytelenek el küldik ajándékkal. Ezután a vőlegény részéről
hagyni, ujolag mint nomád nép tűnnek fel a jelenti az egyik szószóló ékes rigmusokban,
déloroszországi sikságon és onnan indulnak hogy a czeremónia vegye kezdetét. A vőlegény
anyja süteménynyel az ajtóba áll és a vő
az európai haza meghódítására.
legény
a házba lép. A vőlegény a menyasszony
Azon kevés szittya emlék közül, a mely a
hunnok ősi fénykoráról beszél, felemlítendő jobb oldalára ül. A menyasszony bátyja kér
Szúrja napisten gránitkőből való szoborsoro d e z i : «Nohát beléegyezel-e sógor a házasság
zata, a mely a Calcuttái múzeum kőosztályá- tokba?)) Mire ismét a mullah (pap) kérdi há
romszor, hogy meg vannak-e elégedve egy
ban látható.
H a szemügyre veszünk egy ilyen szobrot, mással, olvassa az imádságot és végzi a czereúgy rögtön észrevehetjük Szúrja isten czifri- móniát. Ezután kezdetét veszi a táncz, evés,
(kása féle), a
tott szárú csizmáit, egyenes kardját, mentéjét, ivás. A főétel a dauro-laksa
süvegét. Az ágyék körül futó ékszeren levő nyárson sült Írás, kenyér és bor. A hunzák
kótszemű szívalak nagyon is figyelemre méltó. — népe j ó l ismeri a borkészítés módját. Kádban
Mellette két seytha király áll rövid ingben, tapossák a szőlőt, a h o n n a n földbe ásott kádba
szoknyagatyában. — Kunkorodó bajszuk van folyik a must. Egy lazán odarakott kővel le
takarják. Három hónapig erjed és csak azután
ós ős seytha fövegük.
iszszák.
Két oldalt amazonok nyilaznak. Öltöze
tük rojtos szárú csizma, a férfiakéhoz hasonló
Régi szokás, hogyha a vőlegény messze
szoknya és ékszer. — Szép termetük felső része megy a menyasszonyáért, tegezt és nyilat viszabad, puzdrával a hátukon. — Nékik is sü szen magával. Mikor a menyasszony háza
vegük van, hajuk befonva a vállaikra — om közelébe ér, háromszor lő visszafelé azon irány
lik. — Különben az egész csoport kocsin van ban, a merre az ő háza fekszik.
ábrázolva, alul hét rohanó lóval. — Felül
A második napon a vőlegény házába viszi
virágfüzéres nemtők lebegnek. — Phoebus n a p  a menyasszonyt, ilyenkor az ara sir a házisten í o h a n ó fogata jut eszünkbe e szobor beliekkel. A vőlegény kezénél fogva vezeti az
szemléleténél, de a seythák napistene régibb, ajtóhoz. H a a menyasszony húzódozik és sir,
mint a görög Phoebus.
akkor a kiséret énekbe fog. Sólyommadárhoz,
I t t említem fel Kaniska király szobrát, me erdei patakhoz, sápadt virághoz hasonlítják és
lyet panditudó Radha Krisna talált meg Mat vigasztalják.
község határában. — Mentében van és hosszú
Jöjj elő sólyomnak leánya,
gilgiti csizmákban. — Egyenes kardot visel,
Jöjj ki, miért késlekedel,
a milyent a nagy mogulok — hordtak. —
Jöjj ki atyád sátrából,
A szobor sanserit felirata hirdeti, hogy ((Ka
Jöjj és ne maradj el sokáig.
niska király őfelsége.))
Ne sírj, oh, vizek tündére,
A hunzák népe feloszlik a shin,
jászlain,
Ne sirj, mert szined változni fog,
rono és jász-osztályokra. A jász-kunok népe
Ne sirj, mi szeretünk téged,
a legősibb földbirtokos osztály; így ismerik
Kik bátyáid vagyunk tenéked.
őket. — Kaszt neveik a következők: Bhat,
Ne sirj, arezodnak üdesége színtelen leszen,
Lón, Dar, Yay, Bagá, Ratez, Thókr, — Kat
Oh, ne sirj, te atyád kedveltje,
lan-vidéki K a s z t : Lakai, Battash, Kappás, Sóli.
Zokogásod arezod haloványra festi.
Saru, Láttí, Hámdi, Wahdi, Zaidi. A nagirok
önmagukat borisóknak nevezik. A gilgitieket
Ezután a vőlegény nyeregbe emeli meny
giltótenak, a ladakbelieket Bőit névvel jelölik, asszonyát és elvágtat vele. Ekkor m á r elfeledte
a kis tibetieket halólzoknak
hívják. Család ós mátkája a könnyeket és boldogan mosolyog.
férfi neveik közül e g y n e h á n y : Holló, Shóya,
A hunzáknak van érzékük a mélyen érző
Birgósi, Sebhos, Darves, Toli, Szekero, Dadászerelem iránt. Ők n e m ismerik az indiai
seyn, Duduk, Zahir, Szapáro, Balesha, Szakár, kényszer-házasságot. A fiatalság rendesen a
Sangó, Bultse, Lassú, Zamiro, Bakk, Boti, mezőn, avagy ünnepségek alkalmával ismer
Szaban, Malek, Shatong, Tamashavek, Bekk, kedik meg.
Tash, Tor, Mirák, Mára, Aljass, Sáriki, Batsa,
A hunza leányok nagyon csinosak, sőt szé
Bebong, Dalosa, Abadi, Tongi. stb., asszony, pek is. Nemes metszésű arczélük, világos testszinük, karcsú termetük szépségekké avatják
* Tóth Jenő festőművészünk hat éret töltött Indiá
ban. Hivatása közben nagy lelkesedéssel mélyedt el őket. Hajukat simára fésülik, két oldalt apró
az ősmagyar tanulmányokl>a. melyekből néhánv rész tincsekbe fonják. Mellényke félét viselnek, a
letet itt közöl olvasóinkkal.
neve : ing. Fejükön pártsin
(párta) van, mely
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náluk föveg számba megy. Szoknyát (lenga)
viselnek, melléje csizmát pirosat, avagy kapsát
(czipellő-félét).
A férfiak viselete atilla-féle r u h a d a r a b , csizma,
csákóti (nadrág), pörge kis kalap, avagy ma
gas turbán. A rövid ing borjuszájjal, a gatyaféle szintén viselet.
H a valaki siláns (beteg), úgy elbúcsúzkodik
övéitől, a mi ivás nélkül ismét csak nem lehet
meg. A temetés előtt a testet megmossák.
Síró asszonyok jajgatják, éneklik a megholt
erényeit, a kiket e czélra felfogadtak. A másik
helyiségbe pedig öblös búposokból
(kancsó)
merítnek erőt az atyafiak, dicsérik az elköltözöttet. Ezután vagy eláznak, vagy maré és
birgáeti (marakodás és birkózás) végzik a na
pot, a megholt tiszteletére.
Á megholtat utolsó útjára vinni érdem. Leg
alább a hunzák emigyen tartják. A holtat két
rúdra helyezik, a . mely egymáshoz van más
kettővel erősítve. Az asszony körülbelül hatvan
lépésre követi menetet, a z u t á n haza megy
sírni. A kiváló halott fából avagy kőből fara
gott emlékfélét kap, mely n é h a czifrázott. A te
metés u t á n következik a tor, evés, ivás a ha
lott tiszteletére. Vannak búcsújáró helyeik is.
A szent hely keletkezése egészen unikum a
maga nemében. Valami szent férfiút csaltak
maguk közzé, Ígérve neki fűt-fát egyenesen
azon czélból, hogy megöljék. így keletkezett
két szent helyük, a hol összegyülekeznek, a
minek ismét csak ivás-evés a vége.
Ünnepségeik alkalmával, a tsakurak
(legé
nyek) adják a szépet a lányok előtt. Rendesen
a falu melletti tisztáson j á t s z a n a k valami bá
rány, farkas félét, énekelnek, mesélnek. Na
gyon szép balladáik és énekjeik vannak. Sze
retik a találós kérdéseket. E s t e tűz mellett
mesélnek az ősökről, szépséges királylányok
ról, a démonokról stb.
A jászkunok
földbirtokos osztály, ugyan
csak a shin-osztály is, olyan nemes félék. Ál
talában a földmivelés és baromtenyésztés a
főfoglalkozás. A tárkán
(lóistálló) és gwjál
(marhaistálló) körül a gava-tsárók (bojtárok)
foglalatoskodnak. A j u h á s z (juh) bojtárok itt
is hires legények. A dékánok (parasztok) szin
tén í'öklmivelők.
Azelőtt 50—60 évvel még reá ütöttek a bé
kés kirgizekre az egyes h u n z a törzsek. Elszed
ték áruikat és így vagyonosodtak meg. Sőt
hadakoztak folytonosan a szomszéd népekkel.
Sok jó jászkun hagyta ott n é h a a foga fehé
rét, a hogy megénekelték a vándor-czimpolyások. Az sem az utolsó ám, m i k o r o n Gézáfkán
jászkun vitézlő asszonyaival verte le a meg
hátrált ellent.
Ereszes-tornáczos h á z a k b a n laknak. Kúpos
vityillókban a pásztor. Említésre méltó az ittott fenálló, fából készült templom-féle. Külön
áll a toronyláb és a fazsindelyes templom. Lát
hatjuk Kasmírban és K a s m í r t ó l lefelé Csamba
vidékén, a hol a sahói t e m p l o m megkapó pél
dány. Szintén tornáczos ereszes háznak vehet
jük az utóbbit.
A hunza falvak nevei szintén jól hangza
nak : Tsorbán, Budaless, Mukátsáki, Sékvár,
Dainter, Goltore, Irsád, Darvas, Tölti, Aptsai,
Jaglóth, Hun-Lós stb., folyónevek: Botoga,
Baltit, Sayók. Hegynevek: Tsók, Harangási,
Derentsi, Boaitár, Alsó-Madárkusi, Madsarnáth.

Az indiai rádsputok J e n u és Csoán törzse,
az afgáni faludi és huszáridsát
törzse, a ha
társzéleken élő Kari,
Kazi, Mataz - törzsek
szintén rokonszámba m e n n e k . Ide sorozhatok
a komók, dsátok és a kaggarok
népe, a kas
míri tográk, a kik hazájukat tugárnak
neve
zik. Ugyancsak messzebbről, a nepálországi
magatokat
is ide számíthatjuk, a kik Indiá
ból szakadtak fel Nepálba. A burmaországi
sángók és hoi-kunok
stb. szintén érdeklődésre
tartanak számot.

Csillagos éjjel lobogó tűz mellett hallgatom
egy rádsput bárd vitézi énekét, el-el gondolko
dom rajta. Megelevenedik a l á t h a t á r a pandsábi ködös messzeségben, sikoltó harczi mé
nek, riadó vitézek zúgnak tova, messze nyugat
felé. Talán Csaba királyfi megyén ismét se
gítségére hun-magyar, székely véreinek.
Tóth Jenő.

1. Kasmíri gyermekek. — 2. Ladakiak, a hunják szomszédai. -3.Előkelőhunjabenszülött.—4.Spirjanapistenszobraakalkuttaimúzeumban.—5Indoskythák szobrai.
AZ I N D I A I H U N N O K H A Z Á J Á B Ó L . - TóthJenőfölvételei.
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Irta GRAZIA DELEDDA.
Első könyv.
L
Akkoriban, vagy harmincz esztendővel ez¬
előtt, még dilizsánczon utaztak az emberek Macomerből Nuoróba és jóformán mindig éjszaka.
Az országút jó karban volt, csak gyéren hasz¬
nálták, kevés kocsi közlekedett rajta és így az
út nem volt mindig biztos. A póstakocsis, ener¬
gikus és barátságtalan, szinte kötekedő öreg,
tehát nagyokat suhintott a lovak felé és ha vé¬
letlenül el-elszunyókált a bakon, tüstént ká¬
romkodva, fel is rezzent szundikálásából.
Azon az áprilisi éjszakán az egyetlen utas
egv capo-macchia volt, egyike azoknak a munkafelügyelőknek az erdei szénégetőknél, a kik leg¬
többször toszkánaiak és a kik Szardiniában az
erdőirtásokat vezetik. Szép fiatal ember volt,
magas és karcsú, sápadt arczczal, a melynek
szabályos vonásaiban volt valami keménység.
Sima haja és erősen előugró felső ajkának
gyérszálú bajusza épen olyan sötét szőke volt,
mint gyapjúruhájának szine.
Messziről jött, bár útikészsége nem volt
egyéb, mint egy szép esernyő és egy tarisznya,
tele gesztenyével és fehérneművel. De egyéb¬
ként úgy látszott, hogy ösmerte ezt a vidéket,
a melyen elhaladtak, mert mélabús kék szeme,
a melyet hosszú, aranyszőke szempillák árnyal¬
tak be, kíváncsiság nélkül tekintett az elvonuló
tájékra.
Az éjszaka langyos volt és világos, bár ittott felhők sötétlettek a csillagsugaras égbolton.
A látóhatáron, a dombok kék vonala fölött, a
Barbagia-hegyek ezüstös körvonalai tűntek föl
és olyan volt, mintha ott messze valami álom¬
ország terülne el. De itt még a hold, ha elő¬
előbukkant a felhők mögül, sivár és kopár,
rozsda-szinű vidéket világított meg, sziklás fensíkot, a melynek sziklái olyanok voltak, mint
az őserdő és a kaktuszok között elszórt vas¬
tömbök, és maguk a szürke kaktuszok is olya¬
nok vollak a holdfényben, mint szürke sziklák.
Az egész vidék kihaltnak, halottnak látszott
és olyan volt, mintha e kopár fensíkon seholsem találkozhatna az ember teremtett lélekkel.
De hirtelen Bortigali és Silanus között az or¬
szágút szélén egy ember jelent meg és hango¬
san így kiáltott:
- 0, keresztény embertársam, állj meg!
Kocsis, hozzád kiáltok!
A kocsis nem felelt.
A hang most könyörgővé változott:
— Az Isten nevében, állj meg! Megfizetem az
utat Bortigalitól kezdve. Kificzamodott a lábam.
Ezek a szavak még bizalmatlanabbá tették
az öreget.
- Eredj az őrházba!
- De hát hogy menjek ?
- Hát akkor menj a pokolba. Itt nem áll¬
hatok meg.
A munkafelügyelő kidugta fejét a dilizsáncz
kis ablakán és így szólt:
— De állj már meg, az úr szerelmére! 'Nem
hallod, hogy meg se tud mozdulni ?
- ÉÜ pedig nem tudok megállni."! ' P " ~
- Pedig meg fogsz állni, máskülönben ki¬
szállok én!
- Su dianitlu cin Un cli'at baltiul *
De az idegen nagyon jól megértette a szárdmiai dialektust és most ő kezdett el károm¬
kodni és addig kiabált, a míg végre mégis csak
megállóit a kocsi.
Az az ember az országúton lassan, biczegve,
sántítva közeledett, czipőjét a kezében tartva.
Köszönt és a munkafelügyelő segítségével föl¬
szállt a postakocsiba.
Szerényen öltözött, középtermetű, kissé tes¬
tes férfi volt, fején rongyos, kopott kalappal és
nyaka körül, a színes ing fölé csavart ócska
nyakra valóval.
Az első pillanatban a munkafelügyelő öreg
embernek tartotta új útitársát, de a hogy job¬
ban szemügyre vette, észre vette, hogy testes
alakja és ősz haja mellett is ez az ember még
fiatal és nem is közönséges megjelenésű. A
bőre fehér volt, a szeme fekete és élénk és az
* Az önlöjfbo, a ki idehozott tűgpil !

Strelisky fényképe

Báró Kornfeld Móricz, a Ganz és társa Danubiusgyár részvénytársaság vezérigazgató helyettese, kit a
király a vaskorona-renddel tüntetett ki.

üde, piros, fiatalos aj kok közül vakítóan fehér
fogak mosolyogtak elő. De tüskés, borostás
őszes szakáll övezte arczát egész széles, vas¬
tag nyakáig és az arcz kifejezése valami külö¬
nös fáradtságot és kimerültséget árult el, mint
a minő a kövér, elhízott öreg emberek arczB, a
mi azután még ernyedtebbeknek mutatta arczvonásait.
Alig ült le, mintha máris kissé felfrissült
volna. Lábát, a mely valami zsebkendőbe volt
kötve, kinyújtotta és hirtelen szükségét érezte
annak, hogy elmondja, hogy ő nem holmi csa¬
vargó, sem pedig koldus, hanem, igenis, föld¬
birtokos.
- Itt van egy kis darabka földem. Van egy
átkozott lovam is, a mely itt legelészik vala¬
hol (és a mezőre mutatott, a melyet maguk mö¬
gött hagytak). Kijöttem, hogy fölnyergeljem,
mert Nuoróba kell mennem, de sehol sem ta¬
láltam. És a hogy kerestem mindenfelé ezt az
átkozott lovat, átugrottam e'gy kőkerítésen is
és itt kificzamodott a lábam. Még szerencse,
hogy Nuoroban van egy jóbarátom, a ki meg
tud gyógyítani . . .
Az idegen oda hallgatott, de nem talált okot
arra, hogy ő maga is megszólaljon. Olykor¬
olykor kitekintett, mintha a megugrott lovat
keresné szemével, majd behúzódott a kocsi sar¬
kába és úgy látszott, mintha elbóbiskolna.
A nehézkes dilizsáncz kerekei csikorogtak a
kavicsos úton, mintha jeget törnének; a vidék
csöndes volt a magányos út mentén. A kíficzamított lábú utas is hallgatott és csak hajnal
felé lett élénkebb ő is, meg a társa is és csak
ekkor kezdtek el újra beszélgetni.
A kocsi hullámos, lejtős vidéken haladt, a

Dvorzsak, művészi nevén Bechberg Karóin ujvidéki
származású müncheni színésznő, a ki Thurn-Tuxis
hci'czcg menyasszonya lőtt.
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föld fekete volt és nem messze már jó magas
árpa ringott, még zöldes árnyalatokkal; holló¬
sereg rebbent föl krákogva a párás, nyirkos erdő¬
ből és két magányos pinea-fa meredt az égnek,
a még csupasz szőlőtőkék között.
A távolban feltűnt már Nuoro. A hajnal meg¬
világította a horizontot és Oliena hegyei az
arányló égbolt alatt azúr-kéken emelkedtek a
magasba; de az Orthobene szakadékaiból fehér
fellegek szálldostak föl, mint füstoszlopok.
Az idegen folyvást Orthobene erdei felé né¬
zelődött, a mire útitársa megkérdezte, hogy
talán ott van : e dolga.
— Igen. Én vagyok a munkafelügyelő a
Perro-irtásoknál.
A másik férfi most, meglepetten és szinte
örömteljesen fordult feléje.
- Én épen Perro-nál akartam munkát ke¬
resni. Igaz, hogy most szárdinai munkásokat
keres, mert a toszkániaiak nem akarnak már
többé jönni? Azt hallottam, hogy nagyon roszszul is fizette őket.
- Ellenkezőleg — mondta a munkafelügyelő
nyugodtan. — A toszkánaiak kevéssel is beérik.
De azok csak a szénégetéshez jönnek, október¬
től kezdve. A többi munkát a szárdok végzik
el, de az ő szemükben szinte szégyen az erdő¬
ben dolgozni, különösen pedig a kéreg-tisztitás
meg a leháncsolás. így aztán érthető, hogy kö¬
zülök csak azok, a kik másutt nem találnak
munkát, a legnyomorultabbak és a leginkább
földhöz ragadt szegények, azok vállalkoznak
csak erre a munkára.
- No, az igaz, hogy a háncsoló az nem
gróf - - mondta az utas és teli szájjal fel¬
röhögött.
A munkafelügyelő enyhíteni próbálta szavai¬
nak élét:
- Az bizonyos, kemény munka ez: nagy
türelem kell hozzá... ezért aztán, szerintem...
- Én nem szégyellem a munkát - - jelen¬
tette ki az állítólagos földbirtokos '— én, a
magam részéről azt tartom, hogy semmi sem
szégyen, a mivel az ember megpróbálkozik,
csakhogy becsületesen éljen ! Ma már nem elég
ahhoz, hogy megéljen az ember, ha valamije
van; dolgozni is kell még. A földbirtokos, a ki
azt mondja: a tűzhely mellé akarok ülni, ke¬
resztbe tett lábakkal, a hamuba köpni, semmit
se tenni nap-nap után, — az ilyen ember gyáva
here, semmi egyéb! A fiskus fogja kiszívni az
ilyen ember vérét és előbb vagy utóbb kiker¬
geti a saját házából . . . Azután lesz belőle
kéregfejtő és háncsoló, igazában pedig kol¬
dus, — pedig ha előbb adná rá a fejét a mun¬
kára, mielőtt még a szükség arra kényszeríti,
hát választhatna magának valami jövedelme¬
zőbb mesterséget — aztán például, nem mon¬
dom, ha mást nem talál, ha például már nem
lehet számtiszt — hát mondjuk, lehet például
kéregfejtő is! Azt hiszem, ezt jól megmagya¬
ráztam !
Kicsit deklamálva beszélt azzal az éneklő,
kissé kádencziázó olasz alcczentussal, a melyet
a szardíniái parasztok csak akkor tanulnak
meg, ha hosszabb időt töltötték a kontinensen.
A munkafelügyelő jól ösmeri ezt az akczentust,
a melylyel különösképen azoknál az elitéltek¬
nél találkozni, a kik büntetésüket Nisida és;
Civitavecchia börtöneiben töltötték ki. Ezért az¬
tán kissé hidegen, ha nem is bizalmatlankodva
nézte, vizsgálgatta útitársát. De mennél jobban
megfigyelte, annál jobban meg is győződött ar¬
ról, hogy valami polgári állású és rangú, jobb
módú emberrel van dolga. Az utas ruhája
ugyan mindenképen viseltes volt, mint a sze¬
gény embereké, de a kocsiülésre emelt lábának
czipője új volt és finom, szinte elegáns is, a
mi gazdájának úrias ízléséről tanúskodott.
— Ki mondja azt, hogy a kéregfejtő, a
háncsoló munkája megbecstelenítő foglalkozás
volna? Csak ti szárdok mondjátok ezt — felelte
nyugodtan és kimérten a munkafelügyelő. Vannak háncsolók, a kik meg is gazdagodtak
már.
- A Perro, azt mondják . . . nagyon gazdag.
Igaz ez?
- Ki ? A Perro ? Igaz.
- És öreg? Már lehet hatvan esztendős.
- Nem látszik meg rajta.
Van családja? Azt mondják, hogy a konti¬
nensen van felesége és hogy vannak gyerekei
is. Egyedül él itt? Itt van .1 családja?
- Nint-s itt.
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Néhány pillanatnyi csönd után a kérdések
intimebb"jellegüek lettek.
Itt van kedvese ?
__ Ki volna az ?
A cselédje. Ösmerem, földim — Marieléne
Azzena . . •
Aha! Az Eléna! Ösmerem . . .
A férfi egy pillanatra lecsüggesztette a fejét
és messze dolgokra látszott visszaemlékezni.
Igen, Ösmerem gyerekkorától. . . Most
már huszonhat. . . nem, huszonhét esztendős
lehet! Csinos teremtés volt, nagyon komoly,
szinte szép is.
Eléna ? Az csúnya! - - mondta nyíltan,
szabadon a munkafelügyelő és elgondolkozva
nézett ki a kocsi ablakán.
A felhők mind Orthobene fölött lengedeztek
párás fürtjeikkel; a lovak szinte izgatottan nyihognak a közeledő vihartól való félelmükben ;
és néhány pillanatig a másik férfi is kitekin¬
tett az ablakon, összevont szemöldökkel.
Máskor is utazott már erre, ezen az elhagyott
és poros úton; és felösmerte a vidéket, a fal¬
vakat, az itt-ott megművelt földeket a szőlőket,
a kis várost, a mely a hegy zöld és szürke hát¬
teréből kiemelkedik a fegyház kerek és fehér
épületével és a templom vörös homlokzatával,
meg két oldalt két harangtornyával, a mely
olyan volt, mintha két szarv emelkednék az ég
felé.
Oliema és Orgoloso hegyei halott gyöngyök
szürke színét vették föl; az ég felhőkkel volt
borítva.
Az út végére járt és a mint ezt az állítólagos
földbirtokos észre vette, végre minthogyha el¬
határozta volna magát valamire; némi büszke
mozdulattal megemelte kalapját, majd tenyeré¬
vel térdére csapott és így szólt:
- Az én nevem Pietro Mária Dejana. Jó
családból való vagyok, a mit Marieléne Azzena
is igazolhat. Sok szerencsétlenség ért már, de
azért becsületes ember vagyok, galantuomo.
Szeretnék letelepedni Nuoroban . . . végleg le¬
telepedni, örökre elhagyni szülőföldemet, mert
ott sok az ellenségem . . . Hogy rövidre fog¬
jam a szót, olyan ember vagyok, a ki dolgozni
szeretne. Mindegy hogy milyen munkát, az
egyre megy nekem. Ön talán . . . mondom, ön
beajánlhatna mossiu Perronak . . . a kinél úgyis
annyian dolgoznak. Akadna nála számomra is
csak munka . . .
— Rendben van - - szólt közbe a munka¬
felügyelő és tüstént előhúzta zsebéből a note¬
szét, a mibe néhány szót irt. — A mit csak
tehetek, meg fogom tenni. Akármilyen mun¬
kát? — tette még hozzá kérdőleg és a noteszét
becsukta, miután Dejanának átadott egy sár¬
guló névjegyet, a mely nem volt híján némi
elegancziának.
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pedig, ha mi nem ilyesformán magyarázgatjuk
meg magunknak a dolgokat, hát ebbe belé is
őrülhetünk. 0 a mi Urunk és a mi Urunknak
nem kötelessége felvilágosítani az ő szolgáit.
A munkafelügyelő bólintott, hogy úgy van.
0 is hitt Istenben. De azért nem fogadta el
Dejana-nak következő föltevéseit:
- És épen akkor, a mikor megfeledkezünk
Istenben, a mikor magunk akarunk Ítélkezni
és dönteni saját sorsunk fölött, épen akkor
őrülünk meg. Ha például valami rosszat cse¬
lekszünk, vagy valami bűnt követünk e l . . .
- Nos, hát bizony fegyelmeznünk kell ma¬
gunkat — szólt közbe nyugodtan, szinte hűvö¬
sen a munkafelügyelő. - - Az embernek min¬
dig uralkodnia kell saját magán. Isten a mi
Urunk, igaz, de egy kicsit magunknak is saját
urunknak kell lennünk . . .
- Ez lehetetlenség!
- Elegendő csak a következményekkel szá¬
mot vetni, elővigyázatosnak, előrelátónak, hig¬
gadtnak, részvéttel teljesnek . . . türelmesnek
lenni . . .
De Dejana nevetett, paraszti röhögéssel, tele •
keserűséggel, majd folytatni kezdte saját his¬
tóriáját. Az anyját, mint özvegyet, sokan be¬
csapták és megcsalták.
- A legutolsó csalás, a melynek áldozata
lett, a házassága volt, a melyet egy Luras-i
szatócscsal kötött, afféle házaló-kereskedővel, a
ki három-négy vég vászonnal, vagy gyapottal
a hátán, mértékkel a kezében, vándorol.
Ezeket a szavakat megvetéssel és dühhel
mondotta; és a mostoha apjára visszaemlé¬
kezve, elkomorult az arcza.
— Az én anyáin okos, jó, vallásos asszony
volt; a gyerekeit úgy szerette, akárcsak egy
szent és mégis ő lett a romlásuk okozója.
A lurasi, a mostohaapánk, az aljasság szörny¬
szülötte volt és ő lett az én üldözőm, az én
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balsorsom, az én szerencsétlenségem. Ó, ez is
a végzet volt! A mostoha apánk letelepedett
nálunk és eltókozolta a vagyonúnkat. Végül
már az anyánk is rákényszerült arra, hogy ő
maga is sipkákat és vásznat áruljon egy nyo¬
morúságos boltban, vagyonunk utolsó roncsá¬
ban. A mostoha apánk véresre vert minket,
mostoha gyerekeit és a saját édes gyerekeit is,
a kik már a mi anyánktól születtek. Igazi vad¬
állat volt. Az ilyen embertől én nem tanulhat¬
tam semmiféle jót . . .
A munkafelügyelő figyelt és hallgatott és
csak akkor szólalt meg, a mikor útitársa már
befi-jezto elbeszélését a saját és a családja gyöt¬
relmeiről. Ekkor megkérdezte, hogy él-e meg a
mostoha apja.
Predu Mária sóhajtott:
- Meghalt már!
Esni kezdett és az eső szitáló fátyolán át fel¬
tűntek Nuoro első házai; az út kanyarodójánál
láthatóvá vált három fa, a melyek a mérföld¬
kőre hajoltak, mintha megvizsgálni akarnák ezt
a sziklás földet és a távoli, páráktól szürkés
völgyet; később, a kocsi a csöndes Via Majoré
két sor alvó háza között haladt el. Csak egy
asszony, dereka és melle köré csavart kendővel,
fején tejes-kannával, ment arra és tért ki elő¬
lük, a mint a dilizsáncz megállott egy kitárt
kapu előtt.
A munkafelügyelő fürgén leugrott a kocsi¬
ból, kinyitotta az esernyőjét és segített Predu
Mariának a leszállásnál.
— Ha akarja, el is kisérhetem. Támaszkod¬
jon rám — mondta jószivűen és karonfogta. —
Jöjjön, jöjjön, ne vesztegessük az időt, más¬
különben bőrig ázunk.
— Köszönöm, Isten fizesse meg a jóságá¬
ért! - - mondta Predu Mária, meghatottan
ennyi szívességtől és gyöngédségtől.
(Folytatása következik.)

ÁLDÓ BRUNO PAPI
CAPO-MACCHIA FORESTALL

Predu (Pietro) Mária Dejana néhány pillana¬
tig elnézte a névjegyet, mintha figyelmesen ta¬
nulmányozná ezt a gótikus betűkkel nyomtatott
nevet; aztán felemelte a fejét és zavartan, té¬
továzva mondta:
Egy barátomnak — Antonio Mária Moro- leszek a vendége. Tudom, hogy közel
lakik Perrohoz. Mikorra kaphatnék választ?...
- Én magam fogok elmenni. Látásból már
osmerem Morot és tudom, hol lakik.
Ez a válasz mintha még növelte volna Delana félénkségét, és mert szükségét érezte, hogy
Marsával megértesse, hogy ő, minden szerenetlensége mellett is megmaradt galantuomóiak még mielőtt Nuoróba érkeztek volna, el
ezdte mesélni a maga históriáját.
- - Az én apám jómódú ember volt, majdnem
fcogy gazdag, és galantuomo volt, a kit min!
nki becsült: fiatalon halt meg és minket,
gyerekeit, gyerekkorban hagyott itt. Ez volt az
0
végzete! Pedig nem volt egyéb gondolata,
"át a családja és épen akkor halt meg, a miK
pr a családjának legnagyobb szüksége lett volna
• Azok, a kik nem hisznek Istenhen, azt
mondták: lám, ilyeneket csinál a ti Istenetek!
ív e.n hiszek abban, a mit az én pap nagy¬
fáim mondott, hogy minden ember sorsa
e re
. , kiméretett az Úr gondviselésében. És a
e
gsó czélok? Csak ő, egyedül Ő ösmeri ázo¬
tt: mi sohasem tudhatjuk meg. Egyébkánt

GÖDRI FEHENCZ SEPSISZENTGYÖRGYI POLGÁRMESTER TEMETÉSE, A KOPORSÓT A VÁROSI TISZTVISELŐK ÉS
KÉPVISELŐTESTÜLETI TAGOK VISZIK AZ ŐSI VÁRTEMPLOM BÁSTYAFALA ALATT LEVŐ CSALÁDI SÍRBOLTBA.
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Grazia Deledda szülővárosa, díszpolgárává válasz¬
totta meg a szárdok írónőjót, miután a törvények
nem engedik meg, hogy mint nőt, képviselőjük gya¬
nánt küldjék a római parlamentbe. Grazia Deleddának ez a regénye, A mi urunk, szintén Szardiniában
játszik és mesteri erővel festi a szard nép életét és ka¬
rakterét. Egy egész külön világ elevenedik meg
ebben a regényben, a mely a legkitűnőbb Írói tu¬
lajdonságokkal bővelkedik.
A «Budapesti Szemleo most megjelent augusz¬
tusi számának első helyén Návay Lajos értekezik
a közigazgatás államosításáról, a legközelebbi j övő
magyar politikájának egyik legfontosabb problémá¬
járól. Császár Elemér Batsányi Jánosról ír tanul¬
mányt. Rynaissance-philotophia
czímmel Szemére
Samu Giordano Brúnó világnézetét fejti ki. Bezerédj István folytatja ősének, Bezerédj Lászlónak,
a magyar reform-mozgalmak e kiváló szereplőjé¬
nek jellemrajzát. Garsin orosz novellája, Vargha
Gyula verse és 8zcmerr.no Horvátit Eenóe Gior¬
dano Brúnó fordítása adják a füzet szépirodalmi
tartalmát. Rombauer Eóbert, Amerikában élő ha. zánkfia, ki még az emigráczióval ment ki s ott
jelentékeny társadalmi állást foglal el, érdekes dol¬
Tormássy Dezső fülvétele.
gokat mond el egy magyar nő életéből az emigráHozma maczedóniai bolgár motropolita-érsek, kit a
czióban. A Szemle rovatban Barabás Ábel Hebbel szerbek, mert nem akart pártjukra állni, előbb ha¬
Frigyesről, a német drámaíróról szól, az Értesítő lálra Ítéltek, de aztán, orosz közbenjárásra a magyar
Raab Károly barsi evangélikus főesperes, ki most
határra szállítottak Orsovánál.
ünnepli 50 éves papi jubileumát.
rovat több külföldi könyvet ismertet A Budapesti
Szemlét Berzeviczy Albert és Beöthy Zsolt közre¬
működésével Voinovich Géza szerkeszti és a Frank¬
lin-Társulat adja ki ; előfizetési ára félévre 24 ko¬
A mi urunk a czíme Grazia Deledda olasz re¬
gényének, a melyet mai számunkban kezdünk el rona, egyes szám ára 2 korona.
Elhunytak a közelebbi napokban : Géczi és ga¬
A f J ó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek ramszegi GÉCZY ÁDÁM volt 48-as honvéd, Kemecse
közölni.
Elek képes gyermeklapja legújabb, augusztus 10-iki község nyűg. jegyzője, 83 éves korában. — EÁUSCH
Grazia Deledda a mai olasz irodalom legkivá¬
számába Lami>éi-th Géza és Józsa Antal írt verset, FEBBNCZ kereskedelmi tanácsos, 79 éves korában
lóbb élő alakja. Vérbeli regényíró, a ki a mai min¬
Sebők Zsigmond Misi és Feri czímű regénye foly¬ Budapesten. - - Váradi dr. BEÖTHY KÁROLY szek¬
dennapos élet legapróbb jelenségeiben is felismeri
tatásán kívül pompás új Dörmögő-történetet is írt, szárdi ügyvéd Budapesten. - - Kiss ÖDÖN, Sátor¬
az őrök emberi értékű dokumentumokat és regé¬
/{erényi László mesét, Allai Margit kedves szín¬ aljaújhely város tiszti főügyésze. - - SÍPOS KÁLMÁN
nyeit nem hideg, számító fővel komponálja, hanem
darabot, Rákosi Viktor folytatja regényét. Nagyon posta- és táviróigazgató, Sopronban. — FÜLEKI JÓ¬
az életből lesi el és átfűti saját poéta szivének
érdekes a cserkész-fiúk a Vágón tett tutaj-kirándu¬ ZSEF ipari szakiskolai igazgató, 49 éves korában. —
melegével. Művészete nemesebb és tisztább, mint a
világhír reklámját élvező honfitársáé, D'Annunzioó lásnak leírása, szép képekkel. A rejtvények, szer¬ TAMÁS GÉZA felsővissói főszolgabíró. - - Idősebb
és az utóbbi esztendők már őneki, a szardíniái kesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag tar¬ ELLBB JÁNOS máv. műszaki tisztviselő, a koronás
születésű írónőnek is meghozták az igazi nagy t a l m á i A *Jó Pajtást-iá, Franklin-Társulat adja ezüstérdemkereszt tulajdonosa, 48 éves korában
világsikereket. Könyveit angol, német, franczia és ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, Budapesten. - - Péterfalvi ÓBBAN EDE postames¬
félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám
svéd nyelvre is lefordítják, a legelőkelőbb irodalmi
ter, 47 éves korában Mórott. — KESSELYÁK MIHÁLY
ára 20 fillér. Mutatvány-számot kívánatra küld a adóhivatali tiszt, 35 éves korában Ungváron. folyóiratok tanulmányokat közölnek róla és otthon,
kiadóhivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.)
TÓTH PÁL, gyógyszerésztanhallgató, 20 éves koraszülő földjón, a sziklás, kopár Szardíniában Nuoro,
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Steckenpferd
liliomtejszappan

mentessn

Selymei házhoz!

Kérjenek minta a ml újdonságainkból tekete, i
fehér,vagy szinc.,ben: crépon, laponnés, chlnés, l
ottoman, mcssalin stb. moussellne 120-cra. széles,l
méterje K. 1.20-tól kezdve, bársony ruháknak, f
és billióknak, plUs, kábátoknak és köpenyeknek,
valamint blúzok rarratlan és ruhák valódisvájctij
hímzéssel batist, -gyapjú, és selyemben.
Ili csakis kezeskedett szolid selyemsíövetet árulunk, közvetlenül magánvevöknek, posta¬
költség, és vámmentesen a hizhoi. (Dupla levélbélyeg.)

BEBQMANN ft CO. gyártmánya TETSCHEN a. E.
elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és nélku
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan
elismerőlevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért
kapható. Szintngy páratlan hatású női kézápolásra
a Bergmann • Manóra i liliomkrémje, mely tubusukban
70 fillérért mindenütt kapható.

Schweizer és Társa, Luzern U 24(Svájcz)
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bán Budapesten. Holttestét Szegedre szállították
és ott helyezték örök nyugalomra; nagy és elő¬
kelő rokonság részvéte mellett - - Dr. IBBÁNÍI
LÁSZLÓ dési törvényszéki joggyakornok, 26 éves
korában.
Özv. SIMONTSITS JÁNOSNÉ, szül. Cserny Anna, 75
éves korában Gödöllőn. - - Özv. ALBACH GÉZÁNÉ
szül. Demeter Polixéna, 74 éves korában Kolozs¬
várott.
- DOMAHIDY ISTVÁNNÉ, 72 éves korában
Nagykárolyban. Az elhunytban Domahidy Elemér,
Hajdumegye főispánja az édesanyját, Csaba Ador¬
ján szatmári főispán pedig anyósát gyászolja, Idősebb NÁDORT VILMOSNÉ, szül. Székely Zsuzsanna,
70 éves korában. — Özv. TADSZIK B. HÜGÓNÉ szül.
farkaslaki Hincs Etelka, 58 éves korában Maros¬
vásárhelyen. — Özv. KOTSCHÍ EEIKNÉ, szül. Prausa
Ida Friesachban, 57 éves korában.

EGYVELEG.
* A zsidó irodalom k ö n y v t á r a . A tavalyi kiadói
kongresszusról szóló jelentés, a melyet Jákob Schiíf
szerkesztett, most jelent meg New-Yorkban. A je¬
lentés részletesen ismerteti a Deinard-fóle zsidó
könyvtárat, a mely tavaly került az Egyesült-Álla¬
mok nemzeti könyvtárának birtokába. A zsidó
könyvtárat Efraim Deinard, arlingtoni lakos gyűj¬
tötte össze évtizedeken át nagy áldozatokkal. Össze¬
sen 9936 kötet könyvet és füzetet tartalmaz, a
mely a világtörténet korszakaiból negyedfélezer
esztendőt ölelnek fel, a zsidó nemzeti élet kezde¬
tétől egészen napjainkig. «A könyvtár, mondja a
jelentés, a szemitizmus műveinek bámulatraméltó
tárháza és így méltó kiegészítő része lesz a nem¬
zeti könyvtárnak az Egyesült-Allamokban, a hol a
zsidó faj olyan jelentős szerepet tölt be.»
*A papir hazája. A világon sehol sincs a pa¬
pírnak olyan nagy szerepe, mint Japánban, a hol
kilenczféle növényt termelnek rendszeresen, a
melyekből papiros készül. A Shiznoka, Nogano
és Fattori tartományokban óriási területeken nem
terem egyéb, mint papirnövény és egyáltalán
majd minden talajon, a mely a rizstermelésre
alkalmatlan, papirnövényt kultiválnak, a melyek¬
nek nagy részét pép-alakban szállítják a papír¬
gyáraknak. Japán gyönyörű völgyeiben egymást
érik az apró papirmalmok. A japán papiros sok
tekintetben az egész világon és fogyasztása hihe¬
tetlenül nagy. A túlnyomó részben fából épült
házakat kívül-belül papirossal kárpitozzák, a me¬
lyek a világosságot beengedik, de a hideget nem.

iss

Németh Péter (Oiongor). — Kintaig Bobért (Fokért). —
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó János (Bakony-Ssentlatzló). — A tOyM
Sakk-tört. — Székely Jeni. — Mészey József (Oyor). A tZborói Tanaikért. — A tKaloctai Katholiktu K6rt. —
Veöreös Miklós (Ziret). — Ifj. Hnbay Bertalan (Podiátujlak). — A tDMafőldvári Egyentóiigi kórt (Dunaföldvár).
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdúhadháza). — A • Leibicti Qazdatdgi Katzinót (Leibiet). —
Lnstyik János és Szivak János (Alberti-Irta). — tdrngeri
Kaitinói (Cienger). — Király Mihály (Zenta). — K r m
Kezsö (Temetrekát). — Budai Sakkozó Tártatág (Budapeit). —
Patkó Imre (Talpai).

enni. Az olajozott papiros valóságos életszüksóff
léte a japán földmívesnek és nagyon oksó

„Kufeke"

Szerkesztői üzenetek.

tapldW, könnyen emészthető táp- és erflsitfiBzer min¬
den kora betegek, gyengék, lábbadozók „zámára
Kellemes ízn és különféle módon kényelmesen Unzitnető el. Kérjük gyógytárakban. drogériákban vagy
egyenesen az R. Kufeke czégtől, Wien III., a .Kufeke..
szakácskönyvet, mely 107 jól bevált reczeptet.tartalmaz.

A keserűség. Nagyon fiatal, ábrándozó ember ír¬
hatta, a kiiiek még sejtelme sem igen van arrólhofly lehet az írás művészetével nagygyá és jelenté'
kcnynyé tenni.
Bim-bam. Kgészon üres játék a szavakkal, — nem
haransr, hanem kolomp szava.
A háló. Középszerű dolog; nem tudja a különben
elég jól megtalált témát érdekessé tenni.
Gavalléria. Figyelemreméltó vonások vannak benne,
ugylátszik, tehetséges ember munkája, a kiben azon¬
ban nincs még elég erő, hogy az ilyen Gorkijnak
való témákkal megbirkózzék, az alakok nem eleve¬
nednek meg eléggé. Lehetnek azonban erősebb, tel¬
jesebb dolgai is ; ha más kéziratokat küld, érdeklő¬
déssel fogjuk olvasni.
Budapest K. 0. Versét nem találtuk közölhetőnek,
a levelében írott dolgokra nézve, sajnos, még tanácsot
sem adhatunk, mert még kérve sem avatkozhatunk
be ismeretlen ember életének dolgaiba. Minden vala¬
mire való fiatalember életének megvannak a maga
küzdelmei, — az az ember, a ki ezeket a maga ere¬
jéből meg tudja állni.

SAKKJÁTÉK.
2861. számú feladvány Zabbei A.-tól, Szentpétervár.
SÖTÉT.

KÉPTALÁNY.
a

e t

VU.ÍGOS.

Vüngoa indul és a negyedik lépésre mattot ad.
A 2858. sz. feladvány megfejtése Ohoocholous Gy.-töl.
Vitáé/ős.
Sutét.
Világos, a. Sutét.
1.
.
„ Fg6—ét
1. Vh2-e2! d3>e2
2.
Ve2-f2
stb.
2. Hc4— e3 f Btb.
1. _.-. ___ . . . Kd5xc5
2. Hc4— b6 stb.
Helyesen fejtették ruegi Merényi Lajos. — Geiel
József és Stark Vilmos. — A tBudapetti Sakk-kárt. —
A tBudapetti 111. kér. Sakk-kört. — Lndányi AntoL Wysohogrod Pál. — Beér Mór. - Gottíéb István (Budaprit)

A «Vasárnapi Ujság» 28-ik számában megjelent
kóptalány megfejtése: Ha szorgalom és kitartás
párosul, sokat tehetünk.
Feleifis szerkesztő: Hoitsy Pál.
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-n. 11.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4.

Fog-Krém

kiváló bor- és
lithiumos
gyógyforrás
vese- és hólyagbajokná!, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzést szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.

Szájvíz
Országos háziipari
kiállításon arany¬
Intézeti
4 éremmel
kitüntetve.
f e h é r n e m ü k e t ?rjegyzék
(leánykák és fiuk részére) előírás szerinti kivitelben, -rendelésszerüen- elkészítve szállít a

Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban.

CPUIII TFQ
OUnULI Co

Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat,
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

Kocsié r u csa r n o ír

ingyen és térflientve
•

Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 88,

MflDEIRflpRICHELIEU
KÉZIMÜMKflK LEGOLCSÓBBAN

Külön szétküldés! osztály: szepességi vászon, asztalnemilek,
ágyloll és ágynemUek részére. Paplan- és matraczgyártás.

BUDAPEST vii. KIK/LY urr/ui
KÉPES ÁRJEGYZÉK viDÉKfft
'N6YEH-

VEZETÉK^SCNELKULI
MINDENKINEK
_
A Pozsonyi Kereskedelmi és IparkamaráJj£ • tol fentartott nyilvános, három évfolyamú

Női

W ^

~ FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA

POZSONYBAN.
^ ^ ^ ^ ^ ^ — Érettségi vlzsgá'a'. Állásközvetitéj. Internátui.
"
"~"" Értesítőt kívánattá kiild u
Igazgatóság.

A SANATOGENT

100 gyertyafény erős, óránkén'.! világításra 3—5
fillérbe kerül, nincs kanöcza, bárhová vihelö
és semmi ktralminfü között fel nem robban'át
Aranyérem, Wien 1912.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül

Wiktorin és Társa Bpest,
Vffl. kerület, Baross-utcza 1. szám.
Árjegyzék Ingyen és bérmtntve.

IDEGGYÖNGE FÉRFIAK
plgynngüll erejüknek visszatérését elősegítik az
II

EVATON-TABLETTÁK
ii"i|l'.»,KtrJ'',!lz o r v o s i véleménygyiyteniénvt. Mintu
K 421), i/j karton K K)., egész karton K 18. utai»i'l vagy az összeg előzetes beküldése ellriiéhen :
St. Márkus
Apotheke, Wien, Hanptstrasse 13O
ea
" i í - : H"""'«-«»ll«»»"rtár Budapest, VII. kér.,
-korut 56. u. - Dr. Flesch Emil gyógyszeror. — Kapható minden gyógyszertárban.

több mint 18000 orvos ismerte el kiváló
test-és idegerősitőszernek. Kapható minden
gyógyszertárban és drogériában 2 ' 4 0 20'50 K csomagokban. Bauer & Cie. czég,
Berlin SW. 48/T, ingyen küldi szét a kővet¬
kező ismertető füzeteket:

A Sanatogen mint erősítő-szer
1.
2.
3
4.

általában
idegbetegségnél
tüdőbetegségnél
sápkórnál és vérszegénységnél

Modern művészi
laKberendezéseK
u. m. háló-,ebédlő-, úri szalon berendezések
» legegyszerűbb kiviteltől * legfinom«bbig

Patyi Testvérek
bútoráruházában, Budapest,
VIII. kér., Rákóczi-út 7. sz.

fí?=

I p a r férfi- v a g y n ő i c h v r .
m a g o s fiizős b ő r c z i p ő
c s a k _ _ _ _ K 5-—
Az első "bérsi keresztény czij'.űkmlcli
áruház, hogy czégét mindemül mefrümertrsse elhatározta, hogy 30,UtlO
p á r rhvr. magas liiző< bőrriipől mo¬
dern fazonban, jó börlalppal, mellékelt
ábra szerint 1 pár férfi vagy női
chvr. magas fűzős bőrczipő munká¬
dig ellcntlicn vagyis csak 5 kor.-ért
eladni. A 1. renuYők a flipével lolieilenül meg lennek elfgeilve és megragyok arról Rőtödre, bogy miindenki
ogj».
állandó v«ő marad és hogy ismerősei korrben czi-g-mct ajan'a -ekben.
Rendeléseknél elegendő t szám megadási, »gy merlek cm.
Szétkiildéi ulánTci:el n Első keresztény cz'pékiviteli ház által,

FRANZ HUMANN,
bejew*ett

Lohr Mária (Kronfusz)
8yár ét

fővaroi *1»<5
c.lpk.tU,tUÓ
«jrirl Internete.

imonarclila legnagyobb kocsi aktára. Árjegyzék ingyen.

Van-e homokja?
ha igen, akkor keverje czementtel ée ke
szitáén falltéglábat, fedőcserejiekft,
ilrtömböket, padló- i>f jardalapokat,
csöveket, lépcsőfokokat, oszlopokat
Btb. belőle. — Szállítjuk aa összes gépe¬
ket és formákat ezen jövedelmező
Iparághoz.

Dr. G a s p a r y & Co. gépgyára
M a r k r a n s t a d t , Leipzig mellett.
Kérjük gyárunkat meglátogatni
0 8 . száma árjegyzék ingjen.
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25
835
855
QIO G^T.
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935 Gyv.

O 04 55
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Balatonfüred, Tapolcza
Hatvan
Huttka, Berlin
Bicske
Wien, Graz. Sopron
Kassa, Csorba, Bártfa
Kassa, Csorba
(Fiume, Torino, Róma,
[Pécs, Vinkovcze
Arad. Brassó
Belgrád. Sofia, Sarajevo
Fehring. Graz. Triest
Strvj. Przcmysl, Lemberg
Gödöllő
Belgrád. Sofia, Vinkovcze
Arad, Brassó, Bukarest
Balatonfüred, Tnpolcza
Munkács, Lawoezne
Kolozsvár, Brassó
Eszék, Bród
Ruttka, Berlin
Msziget. Stanislau
Wien, Sopron
Bicske
Kassa, Poprád-Felka
Kunszen tmiklós-Tass
Nagykáta
Balatonfüred, Tapolcza
Bicske
GódőlU

' Jnnius 1-161 közlekedik.
Június 15-től bezárólag szeptember 15-ig
közlekedik,
'i Csak vasár- és ü n n e p n a p o k o n közle¬
kedik,
'i Vasár- és ü n n e p n a p o k o n május 15-től
bezárólng szeptember 15-ig közlekedik.
•) Nagykátatnl Szolnokig csuk s/.onibaton
és ü n n e p előtti kö/napnkon közlekedik.
*)GMk szombaton és ü n n e p előtti kőinapokon közlekedik.

A vonatok i n d u l á s a
Budapest-Józsefvárosról.
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330

s«l
ft <*

722J S i r Gödöllő

Délelőtt

l l

612 12*0
914 | 2 20
314
10 2
1008 '' 30
15114
316
1304
404
4
604
916
304
318
320
26
518
1202
1'JtŰ
904
52t,«
1U1G
18
322
606
410

|S
§1

hová

SZT.

Arad, lövis, Msziget
Újvidék, Sarajevo
Hatvan
Szombathely, Wien
Fiume, Róma, Eszék
Bicske
Kassa, Poprád-Felka
Gödöllő
Fehring, Graz
(Sátoraljaújhely,
ILemberg, Kassa
Wien, Paris
Arad, Bukarest
Kiskörös
Huttka, Berlin
Hatvan
Péczel
Bicske
Szolnok
Szabadka, Sarajevo
Tapolcza, Eszék
BeIgrád.KonstantInápoly
Nagykáta
Paks
Komárom
Gödöllő
Arad, Bukarest, Msziget
Lawoezne, Lemberg
Győr, Sopron,
Szombathely, Wien
Gödöllő
Nagykáta, Szolnok
Ruttka, Berlin
Kunszentmiklós-Tass
Fiume, Róma, Nápoly
Kolozsvár, Brassó
Péczel
Hatvan
Kunszentmiklós-Tass
Bicske
Nagykáta, Szolnok
Győr, Triesl
Hatvan
Zágráb, Fiume
Msziget, Stanislau
Kassa, Csorba, Bártfm
Belgrád, Sarajevo
Pécs, Bród
Gödöllő
Szolnok
Győr, Graz
Arad, Brassó
Kas«a, Csorba. Bártfa
Péczel
Fiume, Tapolcza
Kassa, Ciorba, ILemberg
Szombalhetjr, Wien
hultka, Poprád-tclka
Bród, Belgrád, Sona
Arad, Dehroezen
Miskolcz, Kassa
Bicske
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19(15
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9W
19
313
17
1707
11
1505
407
1007
1003
315
513
917a
317
319
21
1309
911
1513
1015
519
321
13
307
10(15
913
5
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23
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A vonatok é r k e z é s e
Budapest-Józsefvárosra.
>
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517
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152
122
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102
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402
104
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134
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100
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116
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•i .
700 G
755
goo Sz .
gJ5 G
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S .
g05
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.J45
UOO
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1)35

Sü
Vácz
"•ákospalota-Újpest
Érsekújvár
Szeged. Szolnok
Esztergom
tajosmizse. Kecskemét
RákospnIota-Ujpest
Wien, Paris, Oslende
Segesvár. Sl.mislmi
/suliin. Iterlin
Nngyszomlml. Wien
Dunakcszi-AIng
Orsóvá. Itá/iás
Báziás, Kiiránsebes
Nagymaros
Ks/tergom
Wien. Berlin.
Ilákospaloln-tjjpest
Rákos palotn-Újpest
Lajosmizse, Kecskemét
Nagymaros
Czegléd
Wien

) Vasár- és ünnepnapokon május 15-től
közlekedik.
•) Csak vasár- és ünnepim pókon közle¬
kedik.
•) Vasár- és ü n n e p n a p előtti hétköznapo¬
kon közlekedik.
•) Vasár- és ü n n e p n a p o k o n május 15-től
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.
•) Minden kedden, csfilörtökön, pénteken
és vasárnapon közlekedik.
•) Minden hétfőn, szerdán és szombaton
közlekedik.
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13X
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Bukarest, Arad
Gyv. Berlin, Kiiltkn
9
Konstantinápoly,BeIgrái
Lemberg. Kassa
Szv. Wien, Sopron
Gyv. Bukarest, Arad
Sarajevo, Bród, Szabadk
London. Paris, Wien
Eszék, Pécs
Szv. Hatvan
Poprád-Felka.
Gyv. Graz, Fehring Kassa
Szv. Kunszentmiklós-Tass
Bicske
Nagykáta
Tapolcza, Balatonfüred
Péczel
Gödöllő
W
Szolnok
Bukarest, Debreczen
Bruck-Királyliida
»
Poprád-Felka, Kassa
Wien, Graz
Stansilau,
Msziget
Szv.
Sofia, Belgrád
Bukarest, Arad
Vv. Szerencs
Szv. Berlin, Ruttka
Bicske
Tapulcza, Balatonfüred
Nagykáta
Fiume, Bród
V
Lawoezne, Msziget
1*
Gödöllő
Wien,
Graz
m
Csorba, Kassa
Bicske
Péczel
Vinkovcze, Eszék, Pécs
Gyv. Brassó, Arad
Szv. Triest, Torbágy
Gyv. Berlin, Rultka
Róma, Fiume, Pécs
Szv. Kiskörös
Gyv Lemberg, Przemysl
Sotia, Belgrád
Graz. Triest
Gödöllő
Segesvár, Kolozsvár
Szv. Bártfa, Csorba, Kassa
Tapolcza, Balatonfüred
Gyv. Bicske
Hatvan
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503
1106
7(19
155
125
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Galánta
Bukarest, llá/iás
( zegléil, S/ulnok
Ijijosmizse, Kecskéméi
Rákospalola-Ujpesl
SzobII ikospalota-Újpcsl
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735 Gw
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755

12: gio
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Itaknspalola- U i pest
Uunnkeszi-Alag
l zeglcd
Vec^és
Monor
Ks/tergom
Nug} maros
Szolnok, Czrgléd
rKonstantinápoly,
(Belgrád
[Konstantinápoly,
1 Bukarest
Hákospjilnlii-Űjpcst
l.ajMsnii/se
Nagymaros
Rerlin, /.solna
M ti ros- Vásárhely
Kszlergom
Bukarest, liáijiás
Rákos palota-Újpest
l'ark. íny- .Nana
< zenied
/Bukarest, Kolozsvár,
I.Maramarossziget
Vácz
Kecskemét, Ijijosmizse
Harkanv-Nána
Paris. Wien
Esztergom
Kiskunfélegyháza
Párk:iny-Nana
Uunukeszi-Alag
Szeged
Berlin, Zsolna, Pozsony
Esztergom
Kakos palota-Újpest

8"
1107 8*0
719 «45
129 910
159
Gyr.
706
IMI 1)55 Szv.
1109 1(1 *o
161 111**
715 1] J5
Galanla
119
Rákospalota-Újpcst
163
í

'• Érkezik minden kedden, szerdán,
pénteken és vasárnapon.
1
Lrkezik minden hétfőn, csütörtökön
és szombaton.
') Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl
közlekedik.
') Vasár- és ü n n e p n a p o k o n közlekedik
*> Vasár- és ü n n e p n a p o k o n május is-tői
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.
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137
7U3
167
505
103
4111
16'.'
171
65W
173
71.1
I3'J
•1113
175
121
115
1403
177
7U7

f 20
135
1 "
150

208
240

300
340
350
405
410
505
515

555
6Í2
6^2
*?¥!

l')f

107
711
179
731
141')
41I7 4 )
143
131
109
4!U)«)

"m
5119

ni:,

712
8Ü2
822
812
8ÍS
8i2
822
902
922
9^2
9á2
9±2
9Ü
1(11*2

183*)
U.'i 1IIÍ2
6513 lí)£á
117 1042
717
Hll 1122
ISA 1 1 Ü
123

ii sa

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

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. Aralo.-korona.

Ne vegyen mást, csak egy

Gcm-biztonsági
borotváló-kcszülckct

GiAi • Parte. Lahoraloire DUBOIS. 7. Rue Jadin.
MioiimoífzAoi FÖH»*TA« : TÖRÖK JózsFF gyógyszertára. Budapest.
VI., Klrály-utcza 12 <és Andrássy-ut 26 fz.
,

valódi damaszkuszi pengékkel » biztosítjuk, hogy

Rozsnyay

meg lesz elégedve.

Tíz koronáért minden szakmabeli üzletben nepadeítietö,

SERAIL

piperegességei

Srv.

kipróbált, közkedvelt és igen elterjedt szerek- — Serailarczkenőcs kiváló hatása szeplő ellen, az arczot fehé¬
ríti és bársonypuhává teszi. Eis tégely 7Ofillér,nagy
tégely l korona 4O fillér. — Serail-crémo nappali
használatra l korona. Serall-hajszesz hajhullás és
korpaképződés ellen. Kiváló hatású. Hajnövést elősegíti.
l üveg l korona 5O fillér. — Serail-pnder. Kitűnő
pipere-por fehér-, rózsa- és oréme színben, l doboz l K.
Serail-szappan l drb 6Ofillér.— Valódi epeszap¬
pan l drb 80fillér.— Serail-száj víz l üveg K 1.5O.

Délután

j l

Ön is egyedül kivan

D DESCHAMP
JODHYRINE-ját.

:

(J

II

ÜUI>)

Kapható Török József gyógyszertárában Budapesten EB
Rounjray Mátyás gyógy tára b a n, Arad Szabadaág-tér 8.

1!

Saját érdekét védi, ha ezen
árjegyzékünket
czikk bevásárlása előtt
_
ingyen, bérmentve) meghozatja. Óriási választék a legmegbíz¬
hatóbb minőségben, kizárólag élő libákról eredő, higien. tiszt.
ágytoll 8 pehelyben. Meg nem felelőt kicserélünk, vagy a pénzt
visszaadjuk. Eoczkázat kizárva.Több nyilvános intézet szállítói.

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolci 2. szám.

honnan

Szv. Kákospalota-l'jpesl
Nagymaros
Bukarest. Báziás
Kakos palota- Újpest
ÍTövis, Kolozsvár,
\Szatmar-Nemeti
Paris, Wien
Szv. Esztergom
Dunakeszi-Alag
Hákospalota-Újpest
Kecskemét, l-njosmizsr
Rákospalota-Úi pest
Teirtesvár-Józsefváros
Nagymaros
Esztergom
l.i ákONjialota-Uj pest
Ersi'kujvár
Wien. üerlin
Berlin Zsolna
Kakiispalota-Újpesl
6 -v. Orso%a. Házias
Wien
Wien
S v. H.'inás. Temesvár
R.ikusp iloUi-Újpest
\Vr\«'s
Nagymaros
Pilisfsaba
Nagymaros
I'arkany-Nána
Gyv Wien
Szv. Czegled
Piliscsaba
Kecskemét. I,ajosmi/sr
Dunnkes/i-Alug^
G v Segesvár. Stanislau
Berlin. Zsolna
S v. Esztergom
Vácz
Nagymaros
Ocsa
Wien
Temesvár, Báziás
/London.
Oslende.
k'o
«xv. (Paris, Wien
Ounaki-Nzi-Alag
Szv.
Érsekújvár

CftLDERONI és TÁRSA
Budapest, V. Kér.,
Gizella-tér I.

Oyv.
Szv.
Gyv.

utazásra, sport, verseny és vadászati czé. ,.
lókra Zeiss-,Busch- stb. gyártmány. Új
I Q l C S O V C K typusok: ZeissJ^öctar, Busch, Hellux és
^ Utazó barométerek, üti hőmérők, autószemüvegek.
fényképészeti készülékek. Árjegyzék ingyen és bérmentve.

LEGNAGYOBB ÉS LEfiiOBB HÍRNEVŰ ORAŰZLETE.

Automatikus
tömeg-fogó.
Patkányoknak 4.— k o r . ege¬
reknek 3.4O kor. Egy éjjelen
át minden felügyelet "nélkül 50
darabot is fog. Szimnlot nem
híigyiKik hátra és önműködően
állnak fel. Sváb-fogó, egye¬
d ü l i a m a g a n e m e b e n . ti»«>
sváb-bogarat fog egv éjjelen át,
ára 2.40 kor. Mindenütt nagy
siker. Szétküldés utaméttellel
F r a n s Htunann, Wien, H . ,
Aloisjrasse 3/43. SzAmtatan
elismerő levél. Értéktelen nlnnzatoktől óvakodjunk. A cs. és
királyi élelmezési raktárakban
luisználalbiin. — Telefon 2.'M-l(i.

70 fillér.

ARGITCRÉME

a
föraig" hölgyek kedvencz szépítő szere, az
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása
fill szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon¬
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra le¬
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-eremet
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak ilyen
készítményért vállal a készítő mindennemű
felelősséget A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬
földön általános feltűnést keltett A r a l k o r .

•pouder
1 K 20

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.
Kapható m i n d e n gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletben

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

téglagyári gépek.

G7ÁRT •

oi«r«pgajtókat, t«elaeyárt6
káló gépeket legújabb és legjobban bevált írerkezetekblm.

Elvállalja anyagrln.
gálatok
kivitelét ét

teljes

A vonatok i n d u l á s a Buda-Császárfürdőről.
400t 1315
Esztergom
JTC Esztergom
Esztergom
4<HU*I 12«i
PUúcsaba

téglagyári telepek
létesítését.

A vonalok é r k e z é s e Buda-Császárlurdőbe.
522
yn
wuf lyo4
töm

SÍT.

"105

9

311
62S! *.
112Í .

a k

149
ISI
721
72J
725
4103
133
(Í701

Gvv. w'ien'
520 Szv. Szob
550 •
Rakoapalota-Újpest
Purkány-Nána
G22 9
Vecsés
9
Nagymaros
9
144
fiii V Monor, Ocsa
721
Esztergom
•
4114
Czegléd. Szolnok
72f>
(iÜ
G^r. Pozsony, /solna, Bérli i
14IKÍ
Szv. Párkány-Nána
130
( zegléd
726u«)
'
S
Ilnkos palota-Újpest
178
?
S
Vácz
2
•
180")
Czegled
•
72S 7Í2 P I^ijosmi/se
Párkány-Nána
íxiOS 7Í2 P
Bukarest, Báziás
132
m
Dunakeszi-Alag
710
9
Zsolna,
Berlin
182
Wien. Paris
1403 9JS
Bukarest,
Stanislau
118
Dunakeszi-Alag
502 Í03S Gyv
Szv.
Szeged,
Báziás.
llnkares
184
Gyv. Maros-Vásárhely
706
102S
KiskunTélegyhaza,
Szeget
504
720 1022 SÍT. Esztergom
1112
4116
k. o.
1
902" 1122 exT. Belgrád, Konstantinápol
SZT. Nagymaros
146
k.o. Bukarest, Konstanti¬
^wf)
exv.
nápoly

4MO
4012
4016

300
310

li

Érvényes 1913 május hó 1-től.

Szv. Itákospalola Újpest
S/egrd
Gyv. /.solna, Berlin
Szv. Nagymaros
Esztergom
Kákospalola-Ujpest
Tvsz. l'ilisesaba
Szv. DunakcNzi-Alag
Ls/tergom
Gyv Wien. l'aris
Szv. Pi'lrk:niy-N:'ina
Itakiis|iálol>l-L'jpcst

23O

•o a
323 [230
Gll
3ul 1250
903 100
401 105
7 120
601
12111 130
1 140
1901 155
325 2io
1501 220
1301 225
919 240
23a
521
1111 400
327 420
329 525
51 la 1 ) 622
511
15 6*2
1507')
3 B22
1705 700
907
607 7É
421 735
305 745
25 750
1109 82^
523") 8Í2
1009
405 8ÍS
329a»)
9
1511 852
27
331 900
1907 912
603 9Í2
29} 9iü
303
1001
915 9ÍS
403 922
SK)5 1022
1303 10Í2
333 1022
525 1022
1503 10ÍS
1122
1112
25a«) 1115
335«)

A nem graziosus és
kényelmetlen kővérBéff, elhájasodás elleni
küzdelemben, ha a
csípőt és hasat karc¬
súbbá tenni,az idomok
(vonalak) szépségét
megőrizni akarjuk,
teljes bizalommal hasz¬
nálhatjuk.
r

honnan

A vonatok é r k e z é s e Budapest nyugoti p.-u.-ra.

h ovii

f

S?

Szolnok
Nagykáta
Gödöllő
Kuuszentmiklns-Tass

DélelOtt

!»£• ut.'in

f

11

Délelőtt.

trxényes 1913 május hó 1-től.
J. _
§1

Soványító

Jí*-'*-

> 00

V v. Berlin, Uullka
5^2 Tvsz. Debreczen, Nagyvárad
522 Szv. Hatvan
Eszek, Tapolcra
Brassó, Arad
Sólia, Bród, Belgrád
Torbágy
Péczel
G öö
(J05
Komárom
61S
Stanislau, Msziget
625
Wien
g 30 G -v. /Lemberg, Poprád-Felka,
IKassa
(550 S v. Lemberg. Stryj, Kassa
Fiume, Zágráb
gso
Gyv. Róma, Triest, Fiume
700
Gödöllő
705 S v.
Brassó, Kolozsvár
720
Kunszentmiklós-Tass
725
Gödöllő
730
Hatvan
740
Bicske
745
Graz, Fehring
Sarajevo, Belgrád
8°°
Bártfa, Csorba, Kassa
Paks
8^5
Bukarest, Kolozsvár
835
Hatvan
845
Győr
920
Berlin, Ruttka
925
Gyv. Fiume, Tapolcza
935
Szabadka
955 Szv.
/Bruck-Királyhida,
1Q05 G)-v. (Szombathely, Sopron
1Q20 Szv. Miskolcz
Bicske
1045
/Nagyvárad,
H 30 Gyv. \Debreczen, Arad

') Minden v a s á r n a p és kettős ü n n e p má¬
sodik napján közlekedik.
*) J ú n i u s 15-től bezárólag szeptember
15-ig közlekedik.
') Csak vasár- é s ü n n e p n a p o k o n közle¬
kedik.
•)Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak
vasár- és ü n n e p n a p előtti köznapokon
közlekedik.
^ J ú n i u s 1-től közlekedik
9
) V'.isár- és ü n n e p n a p o k o n május 15-től
bezárólag szeptember I.Vig közlekedik.
7
) ( .sak hétfőn és ü n n e p utáni köznapo¬
kon közlekedik.

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

D

Érvényes 1913 mAjiis hó l-lől.

Érvényes 1SM3 május hó 1-től.
hová

m

A vonatok é r k e z é s e Budapest keleti p.-u.-ra.

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

643

-:

A Magyar Királyi Államvasutak nyári menetrendje.
,

ÉVFOLYAMA

Eutergom
Dorog
Esztergom

IMK3B1

Siv.
•
•

Dorog
Esztergom
Esztergom
Esztergom

• • • ^ ^ ^ ^ —^^—

4011
4013
401 7»> 84i
401 9 ^
4010 inaz

Sxv.
»

-vj

Esztergom
Esztergom
PiliscsatM
Piliscsaba

SZLETFIZETÉSRE

»

•

Tervek
•ék díjtalanul.
ELSŐRANGÚ
REFERENCZIAK.

SZÁM. 1 9 1 3 . HÓ. KVFOLYAM.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
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iBittaer'

Legmodernebb

fényKépészctí
KészüléKcK

Sab-Extrdct
Ez a kivonat, amely tökéle¬
tesen koncentrált oldata a
fenyő aetherbalzsamos-gyantás anyagainak, nagyon al¬
kalmas langyos, erősítő és
fajdalomcsiliapitó
kádfürdőkhöz és
orvosokat talgy ér¬
mének és felnőt¬
tek részére már
több mint 20 év
óta ajánltatik. Egy fürdőhöz
80 filL 24 fürdő 15 korona.
Főraktár: Július Sittner
gyógyszerésznél,oá. és kir. üdv.
ezállitó Relchcnau. N.-ost.
Kérjen kifejezftten líittner
készítményét Reiehenauból
(N.-Őst.) mert sok utánzat van.
Kapható: Török József
gyógyszertárában Budapest.

és mindennemű kellékek ere¬
deti gyári árakon

Calderoni mű-és tan¬
szervállalat R.-T.-nál
Budapest, IV., Váczi-utcza 50.

IGLÚFÜRED

GYÓGYFÜRDŐ
(Szepesmegye)

vasúti állomás; Igló. (AntomobiJjárat.) Gyönyörű
fekvésééi, fenyvesekkel körűlövezve, teljesen védett
fekvésű hely. Elsőrendű vizgyógy intézet az összes fizikai
Kitűnő konyha.
Állandó fürdőorbos.
gyógyító eljárásokra. InhaArak mérsékeltek.
latúriiiin, szénsavas fürdők,
fekvőcsarnok, hizlalókura stb.
Tájékoztstó leírást (pros¬
Szórakozásokról gondoskodva.
pektust) kívánatra kUld

Qessler
Budapest

IgldfUred gondnokiága.

Kiváló gyógyerejü kénesforrások csáz,
köszvény, iscliias, izzadmányok, bénu¬
lás, nenralgia, görvélykór, bőrbajok, fémmérgezés ellen. „Herioghof" városi
fürdőszálloda. Elsőrangú ház. Interurbon-telefon. Melegvíz, fényjelző min-,
den szobában. Továbbá elsőrangn
Mállók, penilók, vendéglők, ét¬
termek. Kürdöidény egész éven át.
Prospektus kívánatra ingyen küldetik.
Felvilágoaitiis és prospektus Blockner
J. h i r d e t ő i r o d a utján is. Bndapest.
-ben 31,567 fUrdővendég. IV. kernlet, Sémmélweis-ntcza 4. szám.

BADEN
Wien mellett,

Tátra-Gánócz
gyógyfürdő

Szívbajok. Rheu matizmus. Kösz¬
vény. Vesebajok.
Nő! bajok. Neurasztéria.Gyomor
bántalmak Angol¬
kór eseteiben.

A keblek fejlesztésére és erősítésére a Pilules
Orientales közelébe semmi sem jöhet,
Uram /'''
A bardtnSm, akivel megismertette* a Pilulei Őrientáléit, nagyon meg van velük elégedve. Sötgyomorgb'rcsei voltak, amelyek eltűntek.
Tehát
L. V . . . rue Couraye, GramiiUe
így a Pilules Orienlales nem ártanak soha
sem az egészségnek, sem a gyomornak. Külön¬
ben kizárólag ártatlan és jótevő anyagokat tar¬
talmaznak s nem veszélyes szereket, mint arzén
Orientales adják meg az ideális keblet, amely
vagy más és soha nem merüli föl panasz 30 év
é» saii hírmonizái a derék karcsúságával.
eelegái
óta, amióta minden országbeli hölgy és fiatal
Sok AsIVle szert és kezelést hirdetnek meg,
•Ihozvezetőt de eddJg mind batústalan- leány használja.
Az orvosok maguk elismerik érdemét, rendelik
nak bizoiinvult és kénytelen volt a Pilules Orienpa cienseiknek, amit a következő levél bizonyít:
Uram l
Tovább is rendelem a kitűnő Pilulei Oríentalei
időre ismét csodaszernek ne hirdesse a maga
készítményéi. Ezek az igérelek, sajnos, nem vál¬ produktumot az énp-íczienseimnek e's örömmel kijelent¬
hetem önnek, hogy ennek számos tikért kSuönhetek.
nak be s a hölgyeknek az a része, amely hitelt
Dactor O . . . d X ...
ad ezeknek a csábító ma¬
(Loire-Inféricurc.)
rasztalásoknak, a nagy koltlée ellenére is csalódik.
A kezelés jó hatása azon¬
Ezek a hölgyek jobban tet¬
nal kifejezésre jul és tökéték volna, ha mindjárt a
leles lesz a hálás 2 hónap
Pilules Orienlales-t használ¬
alatt, sőt gyakran néhány
ják, mert akkor sok csaló¬
hél alatt. ahogv a követdást elkerülhettek volna.
kezö kél levél mutatja:
Azon kölgyek száma, akik
Uram l
a Pilules Orientalesnek ko24 nap óta szedem a Pilulei
szönhelik a gyönyörű mel¬
OHentalett e'i már megelégedettlet, nagyobbodik naprólse'ggel meglepő eredményt veizek
napra és" a hálájuk kitűnik
észre.
dicsérő leveleikből, amelye¬
Itme H... L... ne Cottdart
ket — hivatali titok akadá¬
Maneille.
lyoz abban, — hogv teljes
Uram l
szövegűkben közöljük, de
Ezennel sietek önnek gratu¬
amelyek a Pilules Orien¬
lálni PUules Orientaleteéri,
tales elvitathatatlan hatá¬
amelyet jobban lehetne ciodasának őszinte és autentikus
pilulának nevezni, hogy egyet¬
bizonyítékai.
len üveg elegendő volt, hogy
így ir pl. de C . . . hölgy :
eltüntette mellhorpadátaimat,
Teljéié* meg vagyok elégedve
amely keblem mindkét oldalán
azon eredménynyel, amelyet el¬
volt. Mott gyönyörű keblem van,
értem a Pilulei Orientaleuel.
Az én puha mellem megkemé¬
Legye* biztotitva, miszerint há¬
nyedett, l én a* ön PiluldiUl
lámat fogam önnek tanuiilani,
el vagyok ragadtatva.
t hogy fogok jó ét jól érdemelt
Mm° A ... L . .. Vevey, Svájc
reklámot csinálni az ön piluItt félbeszakítjuk a czitátáí rftzére.
lásoknl. amelyek a Pilules
MmedeC...neBiyen,
Orientales hatását mutat¬
Parit.
ják, amelyek nem engedik
És a másik :
összetéveszteni egyikével
V'ám I
sem azoknak a nem reális
i Pilulei Ortentalet nagyon jói., tetznek ti kaiitinet
szercknek,amelyek napról : napra megjelennek.
etekért, látom örömmel azon becseteket lattan eltűnni,
Itt félbeszakítjuk a czitálásoliat, amelyek a
önéinek körülvették keblemet. Mott már nem etem kitKeleti pilnlák hatását mutatják, amelyek nem
légbe, hogy nép keblet fogok viutakapni, amelyet tó'bb engedik összetéveszteni egyikével sem azoknak
év óta elvesztettem.
a nem reális szereknek, amelyek napról-napra
Loutte M. . . rue Franklin, Pötty.
megjelennek.
így tehát a hölgyek, ha javítani akarják keh¬
A Pilules Orirnt.iles linsználntn által csodála¬
tosan megtelnek a fiatal leányoknak épp ügy, lük esztétikáját, ha mellük nem elég kiterjedt
mini azon hölgyeknek, kiknek keble lokéletlevagy kemény, ne habozzanak a nPilules Oriennül van kifejlődve vagy száradtság és belegtales«-hoz folyamodni. Néhány hét alatt leg¬
ségben szenvedett.
kedvesebb óhajukat teljesítve fogják látni és
(Jyenge egészségű és szervezelű egyének is be- nem fogják legszebb derékkel megáldott barát¬
nőjüket JrJgyeJni. Meg ie&z Jepetve «s elragad¬
velietik uzokut, aliogy ;i következő t é t kivotul
tatva az önnel teljesült gyors átalakulással.
mutatja:
Egy üveg • P i l n l e s O r i e n t a l e s " ára, haszná¬
Uram l
lati utasítással együtt 6*45 postautalványon való
Én nagyon meg vagyok ele'gedve a Pilulet Orienbeküldése ellenében, vagy 6'75 kor. utánvéttel.
talet-lal, amelyek nemcsak kisie'nagyobt keblet adnak,
J. Hátié, Pharmncien, 43, rue de l'Echicuiier,
hanem egészségesebb, ii vagyok. Ua SÓ évet vagyok,
vérszegény voltam a legziengébb gyermekkorom óta ét Ppris, Raktár Ausztria-Magyarország részére :
esak azóta, hoffy veszem az ön Pilvláít, Intőm vér¬ Tőrök József gyógyszerész, Budapest, VI. kér.,
Király-uicza 12 sz. Verlrieb Franz. Kosmet
szegénységemet eltűnni.
Ariikel Wien, XII. Bez., Teichackcrgasse 5.
Vilié a . . . plaee St.-Píerre, Tonnrim.
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Előkelő csiihidi oltbon, legszebb (ckvés, a főherczegi villák közelében,
előkelő konyha. — Krrt. — Villamos,
vasúti mcRMlliihcly. — Helyközi telefon
WIEN MELLETT. 240. — Egész éven «t nyitva. — Tulaj¬
donos : M. Ily May ér von Maybach.
Prosp«ktual küldi Blockner J. hirdetője,
PENSION MELANIE Budapest,
IV., Semmelweis-utcza 4. sz.
1912-ben megnagyobbítva

BAOEN

terniéazeies szénsawdús for¬
rásával kitűnő gyógyhatású.
Méltányos arak. Penzió. Olcsó, száraz szobák. Kitűnő
női ellátás. Figyelmes kiszolgálás, posta, távirda,
telefon, állandó csemlőrörs. Vasúti állomás. Gyors¬
vonatok feltételes megállóhelye június 15-ikétől.

HERKULESFÜRDŐ
JÓZSEF FOHERCZEG SZÁLLÓ

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

_

EGÉSZ ÉVEN AT NYITVA. SZÓ BAK
KÉT KORONÁTÓL FELFELÉ.
ELSŐRANGÚ KONYHA.
OLCSÓ ÁRAK.

Fürdőgondnokság, Gánóczínrdö.
GYOGYFÜHDÖ-SZANATÓBIDM Graz mellett

TOBELBAD

Ridlimoi oydgyforriiok, ivó- él flirdtkurák. — Diétái gyógykwtlíiek, hiitf- »i lovínyltb-kurák. — Kap- él légfllrdik,
• Lihmin kurík. él az díszei terméizetei gyiigymódok. — 8yomor- él bélbetigek, rheumáiok, kó'izvényeiek, légcithurutoiok,
Idigbitigtk éviiáiidoi gydgyhelye. — Egyéni gydgykezeléi
dr. KÜRT LINIIERT kiváló izikorvoi vezetése mellett. — «ériek«lt árak, kUHn felizamltáiok nélkül. — Magyar orvai, migyír levelűét él proipektui. SUrgiiny- él levélczlm : Tobelúid
Hl BI-IZ. ••gnyllott ápr. 15-én. EKldényben külön kedvezmény.

PÁR A D HSSS
Évad május 15-től szept. végéig.
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SZERKESZTŐ

33. SZ, 1913. (60. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11.
'KiaMhivalal :
IV. Égyetem-ntcza 4.

H O I T S Y PÁL.

Egyes szám
ára 40 fillér.

Előfizetési
feltételek:

Egészévre
Félévre _
Negyedévre

SO korona.
1O korona.
5 korona.

BUDAPEST, AUGUSZTUS 17.
A «Vi/djfcronfíf<i«-val
negyedévenként 1 koronával
több.

Külföldi előfizetésekhez a postaílag meg¬
batározott viteldíj is csatolandó.

ZOBRANCZ

S
_

GYÓGYFÜRDŐ üngmegyében.

Qlanbersós. hídé?, kénes, sós víz. Gyomor- és mii= beteg-ek magyar Karlsbadja.
=
Fnrdfiidény : május 15-től szeptember 15-ig. Elöidény: május
I.Viől jnnius l-ig. Utóidény : szeptember 1-tó'l szeptember 15-ig.
30 % árengedménynyel a lakásoknál.
Ez a maga nemeben páratlan gyógyvíz, mint ivósyógyméd biztos
segélyt nvtijt gyomor- és bdbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs
székrekedéseknél enyhén, oldólag hal, májbajoknál, epehomok és epe¬
kövekre oldólag hal! Vértódnlásoknál. szédülések, hiidések, gutaütési
rohamoknál vérelvonólag, felszivólag hal.csúzos és köszvényes bántalmaknál e kór okozta erjedési termékekre, ttrakódásokra az izületek¬
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelliájasodás ellen, ciukorbelegségeknél, vesebajosoknál usy a ezukor-, miot
a fehérjekiválási gyorsan és kedvezően befolyásolja.
Mint fürdő különféle izzadmányokat. daganatokat, izületi és csont¬
ba malmaikat, csontszút kedvezően oszlatja, líörvclykóros daganatok,
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok,"hashártya izzad¬
mányok Wsiivódását elösegili, < legkülönfélébb makacs idolt borbetegségek ellen bámulatos gyorsan hat.
Vasútí állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár,
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Xagy-Millály.honnan ké¬
nyelmes bérkocsikon l és Vs éra alatt elérhető.
A viz otthon is sikerrel használható. Ara : egy nagy láda iO iivegff\ 20 kor., kis láda 20 üveggel 11 kor. A víz a vasalón szállitási
kedvezményben részesül.
Megrendelések és tudakozódások: «Szohráncz gyógyfürdő
igazgatóságának Szobráncz gyógyfürdő" czimzendők. Po«ués lávirda-állomás helyben. A fürdő igazgaló-orvosa: Df. Rnssay
Gábor LajOS.
Á fürdő igazgatósága.

Károlyi M i h a l j gróf tulajdona, Hevesmegyében, vastimsós fürdők¬
kel éa hidegvizgyógyintézettel, égvéuyes kénes Bavanynviz. természetes
arzén és vastartalmú vizek. Kiváló jó hatása ideg-, v é r - , gyo¬
mor, e i m é h b a j o k n á l , gyengeségnél ismeretes. Tiszta, enybe
hegyi levegő, sport, kirándulások. Modern kényelemmel berendezett
szállodákban 173 azoba áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés
mérsékelt árak mellett. A lőévad június hó 21-t61 augusztus 31-ig tart

Pflrdőkabinok és folyosék gőzfűtéssel vannak ellátva.
Az egész fürdötelep és a lakások villanyvilágítással vannak ellátva.
Kényelmes automobil-közlekedés. — Prospektussal és bárminemű
ilágositással készségesen szolgál a
fürdőiájamgatóság.

Elő- és utóéTadbaa a lakások 50%-kal olcsóbbak az állandó vendégeknek.
I.ULÁSZLÓMAGYARKIRÁLY SÍREMLÉKE A KRAKÓI SZÉKESEGYHÁZBAN.

Franklin-Társnlat nyomdája, Bndapest, IV^ Egyetem-ntoza 4. sz.

- Balogh Rudolf fölvételei.
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