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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.
m O M i l l l l »ir* <n

ni«_ & ""

—»

-

.«>-.,

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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A magyar nyelven való társalgás, akár csak
mint előbb a franczia: cbic, divat, elegáns do¬
log kezdett lenni. És így sokkal örvendetesebb,
mint meglepő, hogy a Vörösmarty-szobrot a
főispánék, a magyar arisztokráczia és hazafias
gazdag polgárság nagylelkű támogatása mel¬
lett, már a harmadik évben nagy fénynyel le¬
leplezték.
A poétalelkű, de azért keménykezű rendőr¬
kapitány, Magyar Kálmán, mint műkedvelő
statisztikus azt mutatta ki, hogy a kávéházak¬
ban, korcsmákban és az éji nyilvános mulató¬
helyeken hánynyal szaporodott a cseh és né¬
met muzsikusok, sángerek helyét elfoglaló ma¬
gyar népénekesek és ezigánybandák száma és
hogy mennyivel több bekisérés volt utczai duhajkodás, korcsmai verekedés és éjjeli csend¬
zavarás miatt, e különben még mindig eléggé
nyugalmas és erkölcsös városban. Ha a német
egyszer magyarosodásnak indul: az ősi eré¬
nyekkel az ősi virtust is örökbe fogadja.
Ha nem is a legfontosabb, de mindnyájunkra
nézve a legérdekesebb statisztikai adat kétség¬
telenül az volt, hogy hat év alatt kétszer szállt
fel a gólya a némethunniai városi palotára, a
főispáni lakáson kopogtatva. Az elsőszülött az
fiú volt-, a második lányka. A keresztszülők:
Lászlóffy és gróf Ladáryné neveit (Pál és Kor¬
nélia) kapták. A szerelem ez édes zálogai még
szorosabban fűzték egymáshoz a két szerető
szivet. A komoly atya és anya még erősebb lé¬
lekkel fogta föl hivatását a közéleti, társadalmi
tevékenység terén, melyben őket gróf Ladáryné,
a «kismama» nagyban támogatta, nemcsak Karádmegyében, hanem Német-Hunniában, hol
gyakran fölkereste ((gyermekeit)1.
Zavreczky, a figyelmes sógor, ki államtitkári
czímmel nyugalomba vonult és Bécsbe költö¬
zött, onnan pontosan elküldte üdvözlő név¬
jegyeit; de neje, a felejteni nem tudó Hilda
bárónő, következetesen ignorálta moatohanővérét. Gróf Várhelyiné sem gondólt <öbbé Magoryékra és Német-Hunniára; ő is a császár¬
városba ment lakni. Egy kis palotát építtetett
ott, a némethunniai emlékezetes rezidenczia
helyett, melyet gróf Bodaszéky vett meg tőle.
. . . De Német-Hunniában nemcsak a magya¬
rosodás jutott lépésről-lépésre előre, hanem a
hazafias érzés hatalma is hódított mindenfelé.
Még azok is, kiknél az aulikus loyalitás ural¬
kodott minden érzületük fölöttt, kezdték meg¬
adni a királynak, a mi a királyé és a nemzet¬
nek, a mi a nemzeté. Persze hogy a főispán
járt elő jó példával és nemcsak a hivatalos
királynapi és nemzeti ünnepeket ülte meg, ha¬
nem megjelent rendesen a márczius idusán
tartott színházi díszelőadáson is, vagy NémetHunniában, vagy Nagy-Karádon, megyéje szék¬
helyén. Magory nem énekelte ugyan a fiatal¬
sággal, mint talán szerette volna, a Kossuthnótát, de büszke örömtől ragyogó arczczal
nézte a tüzes lelkesedést és elnyomott sóhajjal
gondolt vissza a verőfényes, délibábos fiatal¬
kori szép napokra, mikor még boldog mindent
váró, örökreményű ellenzéki hazafi volt, mikor
őt még: ((Lerkem-galambomnak, édes li</risií/7?-nak nevezték.»
Grammatica viva.
- Erre csak azt válaszolom, — folytatta
szavait gróf Ladáry Sándor a nagykarádi
• Sport-klub»-bán, -j— hogy mi^ ér a fönnen
hirdetett büszke nagyhatalmi állás, a viruló,
ragyogó szép világvárqs, a századvégi magasz¬
tos, nyugati kultúra, a Csodatevő gépfegyverek¬
kel készen álló* rémágyús, torpedós 'szárazföldi
és vízi hadsereg, melynek létszámát, óriás költ¬
ségeit folyton emelnünk kell/ hogy csaknem
beleroskadunk, mit ér mindez: ha lassan kivész belőlünk az erős nemzeti érzés, ha meg¬
szűnünk testtel-lélekkel, gondolkozásunkban,
tetteinkben igaz magyaroknak lenni?! Az elmagyartalanodás szomorúbb vég volna, mint
az elpusztulás. Mikor Magyországra majd azt

mondanák, hogy csak: «volti>, de nem «lesz»
többé ! Sokat mulasztottak az ősök, még többet
az utódok és ezt helyre kell hoznunk.
Gróf Vojnovszky Niki, ki a Magory nemzeti
törekvéseire czélzó valami kozmopolita élű,
czinikus megjegyzésével provokálta gróf Ladáry
lelkes kifakadását, ama bizonyos monoklis, inpertinens arczfintorgatással így szólt:
- Engem megillet e keserű szemrehányás,
de nem Istenben megboldogult lengyel őseimet,
kik nem vonhatók felelősségre a magyarországi
százados mulasztások miatt.
Gróf Ladáry nem reflektált e szavakra és
folytatta:
- Mi, a honfoglalók utódai keményen hi¬
báztunk a múltban és most keservesen bűnhő¬
dünk vétkes indolencziánkért. Mér nem követ¬
tük annak idején más nagyobb nemzetek pél¬
dáját, kiknek pedig kevesebb szükségük volt a
meghódítottak nemzetesítésére, mint nekünk,
a mi csekély népességű, különféle nyelven be¬
szélő lakosokkal megáldott hazánkban. A spa¬
nyolok spanyollá tették összes amerikai orszá¬
gaikat : úgy, hogy azok nyelvre és kultúrára
nézve telivér spanyolok lettek.
- Forduljatok tehát ti is — ajánlta gúnyo¬
san Niki gróf — a régi magyar törvényeknél,
a miket őseitek, sajnos, nem alkalmaztak, még
szigorúbb rendszabályokhoz: a szent inquisiczióhoz, miként a spanyolok . . .
- A sennorok, a tüzesvérű spanyol hősök,
nem szorultak az inquiziczió kínzó eszkö¬
zeire, — világosította őt fel Sándor gróf.
Erre a megjegyzésre a még jelenlévő két ga¬
vallér mosolyogni kezdett: gróf Keresztessy
Andor, ki közeli birtokáról nejével, Ilona gróf¬
nővel jött be a megyei székhelyre és egy jelen¬
levő névtelen sport-gavallér, Niki grófnak a
fővárosból érkezett vadásztársa.
- Ez a grammatica viva, — lelkesedett gróf
Ladáry. - - Ha akarod, my dear Niki, tudni,
hogy a spanyolok mikép nemzetesítettek : úgy
olvasd el nagy koszorúsunk Jókai «A buenosayresi karácsony)) czímű elbeszélését. Felesé¬
gem, egy valódi női Könyves Kálmán, dugta
az útra zsebembe e kötetet.
- Mutasd kérlek, — vágott mohón szavába
Andor gróf és átvette a díszművet gróf Voj¬
novszky helyett.
Ez egy havannát kért a szivardobozokkal a
kártyaterembe átsiető inastól.
- Minthogy téged, édes Niki, mint látom,
az amerikai szivar jobban érdekel, mint az
amerikai novella: engedd meg, hogy én lapoz¬
zak benne . . . Ah, megvan ! Halljátok !
«A grammatica viva milyen hatalmasság!
A spanyolok meghódították vele egész DélAmerikát és még most is uralkodnak benne:
mikor már nincs ott se kormányuk, se had¬
seregük, se főpapságuk, a ki áldhat vagy ver¬
het azon a földön. És mi, magyarok, nem tu¬
dunk vele hódítani. Hiszen olyan édes tudo¬
mány ez : egy csókért egy szó !»
- Fölséges, gyönyörű! — fakadt ki Sándor
gróf.
- Csakhogy a karádi éa némethunniai höl¬
gyek élő nyelvtanában, fájdalom, nincs benne
a - - csók, - - ironizált gróf Vojnovszky. —
Grammatica viva, szerelem nélkül: unalmas
dolog!
Gróf Ladáry és Keresztessy együtt lapozgat¬
ták a kötetet. Csak a névtelen és szótalan
anglo-hungarian sportférfiú nevetett e szavakra.
Ezzel tartozott versenyistálló-társa rósz élczeinek.
Niki gróf pedig sport-vadásztársát karon¬
fogta és a szomszédos kártyázószobába vezette.
Olvasták azt a szép amerikai novellát Magoryné és a nemzeti érzésű hölgytársaság tagjai
is. De azért a spanyol példát nem követték,
mert egy csókért egy szó kevés lett volna és'
százává l-ezrével csókjaikat nem osztogathatták,
mint a spanyol harczosok.

Magory az új tisztújitiísokat és képviselő¬
választásokat is szerencsés kézzel vezette. Karádmegyében a három nemzetiségi jelölt elbu¬
kott. Bartódy, a nemzeti politika iránt érzé¬
ketlen némethunniai képviselő nem kandidált
többé és helyette gróf Bodaszéky t választották
meg és vele a kipfelhauserek, kiket már kifli¬
háziaknak neveztek, megkapták megint a nekik
annyira inponáló excöllenzet. Kormányváltoznsvolt végre mégis ez idő alatt isméteJt válság
után. Gróf Dalmossy Károly, ki már egy ízben
volt miniszterelnök, lett újra a kormány feje.
Az előbbi kabinetből gróf Drágffy kereskedelmi
miniszter időközben leköszönt, báró Sólyomházyt és gróf Zerénváryt pedig nem kínálták
meg újra tárczáikkal. Csak Lászlóffyt kérte fel,
a párt nagy többségének óhajtására a belügyi
resszort további vezetésére, ki, a szintén meg¬
maradt kultuszminiszter: Salgó hazafias támo¬
gatásával, még nagyobb sikerről folytatta aa mindvégig nemzeti alapon álló belügyi kor¬
mányzatot. Gróf Keresztessy, a lelépett kor¬
mány feje, ki megunta már az örökös opportunus vaczillálást az udvar kegye és a nép¬
szerűség közt, aranygyapjas vitéz lett és magas¬
udvari méltóságot kapott Bécsben, hol neje,
Joumi grófnő nagyfényű háztartásával és felül¬
múlhatatlan elegancziájú estélyeivel nagy tisz¬
tességet szerzett a magyar névnek. De most
már nem főispánokat protezsált, hanem kama¬
rásokat és attachékat.
Katzendorfer, az exdoktor, mindinkább el¬
vesztette a tulajt lábai alól és küzdése merő
szélmalomharczczá vált. Eladta tehát német¬
hunniai házát, birtokát és Ausztriába költözött,
honnan bátran firkáltathatja seriblifcxjei által
magyaiialó czikkeit az ottani és németországi
zuglapokba. Némethunniai hírhedt orgánumát
egészen átadta Graupenhofernek, de az a lapot,
melynek fehtartása sok pénzáldozatot igényelt,
csakhamar megszüntette. Szivesen eladta volna
itteni 'patriczius ingatlanait és barátja után
költözött volna, de hát az erkölcsös életű vir
eximii virtutis gyanús eredetű hátgerinczsorvadásba esett, minélfogva az orvos az utazást, sőt
minden emócziót is megtiltott neki.
A némethunniai múzsa-templomból, nz újabb
három évi engedélyidő lejárása után, kivonult
a német társulat, melynek örökre elzárták új¬
ból való bevonulását, hogy a színházat, hosszú
és még némi opoziczióra talált tárgyalások
után, államosították. Az elégedetlenek, jobbára
az itt letelepedett számos külföldiek kedvéért,
nemkülönben általános kultúr-szempontból is
megadták az engedélyt arra, hogy a nyári hó¬
napok alatt, mikor a társulat szünetel, első¬
rendű német vagy másnyelvű drámai és opera
staggiónék előadásokat tartsanak.
Meg volt tehát mindezeknél fogva a kellő
hangulat ahhoz, hogy két hét múlva, a főispán¬
ság tizedik évfordulóján Magoryt és nejét a
közszeretetű Jolánta bárónőt, more patrio,
minden oldalról megjubilálják. Magory azpnban, egészen neje szellemében, a leghatározot¬
tabban tiltakozott minden magán- és hivatalos
ünneplés attentátumai ellen. Még Gergely hu¬
szárnak is megtiltotta a gratulácziót, a festrapportot. Lászlóffyval is megegyezett abban,
hogy sem őt, sem nejét semmi szín alatt ne
ajánlja legfelsőbb kitüntetésre, mert különben
talán akadnának, kik kétségbevonnák hazafias
működésének önzéstelen tisztaságát.
Magoryné, - - szólt minisztertársaihoz
Lászlóffy, — jellemére nézve büszke, de modo¬
rára szerény, a feltűnést mindenben kerüli és
így jó példaadásával könnyű szerrel ki fékezte
férjéből- a hiúság legkisebb nyomát is. Pedig a
hiúság volt Magory törekvésének, tetteinek, a
lelkes hazaszereteten kívül, fő mozgatóereje.
. . . De hát minden rendjelnél, jubileumnál
jobban hirdette Magoryék a nemzeti ügy érde¬
mében elért nagy sikereit: Német-Hunnia város
közgyűlésének ama határozata, hogy nevét
-Uflr/z/ar-Hunniára változtatja.
(Vége.)
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A NEMZETEK UTCZÁJA.

A GYARMATI PALOTA.

a középkor feketesége eltűnt -s egy ragyogó
fehér meseváros áll előttünk: az 1913. évi
Gctnd, 1913 július 31-én. világkiállítás.
Gandba Brusejlesből vagy Ostendéből jön
1913-ban, a háborúknak s a gazdasági pan¬
az utazó. Egy-egy francziás alaphangulatú, de gásnak ebben az emlékezetes esztendejében
teljesen nemzetközi jellegű központból jut az világkiállítást rendezni: éhez nem csekély me¬
ember a «virágok városába», a hogyan Gand-t részség kellett. Ne felejtsük el azt sem,' hogy
a hivatalos jelző nevezi. De a virágokból egy¬ a világkiállítások versenye a közönséget már
előre nem látunk semmit. Sötét házsorok ne¬ végletekig elkényeztette, viszont félő volt, hogy
hezednek ránk s mi észre sem véve a villa¬ a háborús idő számos államot távol tart a
mos csengetését s egy nagyvaros lakóinak ut¬ részvételtől. Ez az aggály azonban nem vált
czai tülekedését, érünk el a Sint-Jans székes¬ be: a kiállításon valótan résztvett az egész
egyházhoz. Gyönyörű architektúrájú, de komor világ, kivévén a balkán államokat, a mi ért¬
fekete épület. A közelében a többi gótikus hető és Magyarországot, a mi érthetetlen.
templomok szépek, monumentálisak, de csakDe térjünk vissza magára a kiállításra. Ha¬
oly szomorúak, mint a kathedrális.
talmas kupolacsarnokon át megy a főbejáró,
Majd a híres «fcc/froi»-hoz érünk. Ez volt mely a főtérre vezet. A tér architektúrája vég¬
a város közepe, a vésztorony; harangjának telenül kellemes. Eeneszánsz-motivumú oszlop¬
hívó szavára azonnal fegyverbe öltözött a csarnokok öveznek egy szökőkutakkal, szob¬
harcziasságáról hírhedt gandi polgárság. Végül rokkal ékes mesterséges tavat. Első pillanatra
jön a flandriai grófok várkastélya. Maga a mintha zárt teret látnánk magunk előtt s csak
megtestesült középkor. Kérlelhetetlen fekete- később vesszük észre, hogy túlsó végén ha¬
seggel mered az égnek ; a legkisebb díszítmény talmas út megy á t : a nemzetek utczája.
sem enyhíti könyörtelen voltát; falainak czik- Mindjárt megállapítjuk, hogy ez a kiállítás
ezakkos befejeződése csupán arra jó, hogy nem szenzáczióra dolgozik, nem mindenáron
szemünk méreteiről tudjon számot adni. Mel¬ való «clou» kell neki. Ellenkezőleg : a művészi
lété folyik az Escaut: mintha tinta folyna egység a főszabály, mert a látnivalók óriási
benne, vagy megaludt vér, vagy a középkor zűrzavarában csak így lehet rendet teremteni
s így lehet megkimélni a látogatók idegeit:
minden sötétsége . . .
Szóval a középkorban érezzük magunkat s eleget szenvednek, szegények, míg sorra járják
a benyomás oly erős, hogy észre sem vesz- a zsúfolt csarnokokat, hadd legyen legalább
szük, hogy kocsink már elhagyta a szűk ut- akkor üdülésük, mikor a csarnokokon kívül
czákat s egy széles, modern avenuen hajt to¬ időznek. A nyugodt, egységes architektúra s
vább. Mire ismét összeszedjük gondolatainkat, a parkszerűség ezt lehetővé is teszi.

VILÁGKIÁLLÍTÁS GANDBAN.

A kiállítás másik vezető motivuma szintén
művészi volt: a művészeti részben a lehető
legtöbbet nyújtani. Óriási csarnok szolgál a
modern művészet érdekeinek; méreteiben felül¬
múlja a müncheni Glaspalest-ot, de felül¬
múlja az anyag minőségében is. Sajnos, rész¬
letekre kitérni nincs időnk; csupán annyit,
hogy itt legalább részt kellett volna vennünk;
a művészet végre is az a tér, a melyen egy
fejlődő nép a leghamarabb részt tud venni a
nagy népek versenyében.
A művészeten kívül a mit csak iparból, ke¬
reskedelemből, kultúrából egy kiállítás kereté¬
ben be lehet mutatni azt Belgium s a ázomszéd rivális-ország: Hollandia bemutatja. Anglia
különösen közlekedésügyének fejlettségére he¬
lyezett súlyt, nem felejtvén el a dolog prak¬
tikus oldalát: itt a hely, a hol a szigetország
részére meg lehet nyerni a gazdag turistát.
Francziaország a kereskedelmi Ízlést dombo¬
rította ki, Németország gyáriparát
Olaszország kiállítása meglehetősen gyenge,
annál érdekesebb azonban a Congo államé,
II. Lipót hatalmas alkotásáé. Bruxelles és
Gand városok külön palotákban mutatják be
múltjukat és jelenüket. . .
Szóval az Escaut partján ez évben nemcsak
azok fordultak meg, a kik középkori álmok¬
ban akartak ringatózni. Gandnak 200,000 la¬
kosa van. Csodálatos, hogy ez az aránylag kis
város megbirta ezt a nagy kiállítást. Hisz a
kiállítás látogatottsága máris többszörösen
meghaladja a lakosság számát!
Dr. Siklóssy László.

A KIÁLLITAS FŐTERE.
A GAND VÁROS PALOTÁJA. .
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LAKODALOM.
ELBESZÉLÉS.

IRTA GAGYHY DÉNES,

Nem igen múlt több 23—24 esztendősnél sen. A maga kezében van élete és halála. hegységbe. Talán augusztus végén, ha lehet,
mégis hazaugrom két-három napra. Akkor az¬
Darkó János, mikor a tordai polgári iskolához A lelke rajta, ha meg nem menti.
- De igazgató úr, én egy szóval sem biz¬ tán sokat beszélünk mindenről. Addig is, a
került, miként a hivatalos irás nevezte, meg¬
menyasszonyom és családja tiszteletét küldve,
bízott tanárnak. Jóképű, délczeg szél legény tattam soha...
- Kell is a leányt biztatni • bizik az maradok édes szülőimnek hálás és szerető fiuk:
volt, csak egy kicsit szögletes a megjelenésé¬
ben és csiszolatlan a társalgásban, ha nők a nélkül. De nem ezért hivattam, hanem kö¬ János.
- Hála annak a fennvaló Istennek, hogy
zölni akarom önnel felterjesztésemnek sze¬
közé elegyedett.
De a falusi nevelés nyersesége hamar leko¬ mélyére vonatkozó részét, nehogy azt gondolja, jóra vezérli a drága fiam sorsát! • - fohász¬
pott róla: csak egyszer kellett hallania vala¬ hogy hátmögött dolgozom. Itt a minősítési kodott Darkónó asszony s örömében ömleni
kezdett szeméből a köny.
mit, vagy meglátni, ügyesebben és finomabban táblázata, nézze rneg!
- Épen ideje, hogy megházasodjék — foly¬
János
úr
átvette
a
lepedőnagyságú
papirost,
alig csinálta utána valaki. Néhány hónap alatt,
a farsang idején, olyan kitűnő gavallér lett, melyből mohón olvasta, hogy tanítási és fe- tatta az apa. - - Se nem fiatal, se nem öreg.
hogy a tánczrendek üres lapjain senki neve gyelmezési ügyessége kitűnő, szorgalma er- A 30 felé már nagyon megszokja a legény a
sem fordult meg sűrűbben az övénél. És nem nyedetlen; erkölcsi és társadalmi magatartása szabadságot s nehezen engedi, hogy bekössék
volt nála senki kapósabb a leányos házaknál, példás. A megjegyzés rovatában pedig az állt, a fejét. Nekem pedig unoka kell. Kire marad¬
istenem, hogyne, mikor egy fiatal tanárból hogy rendes tanárrá leendő kinevezése a leg¬ jon másként a birtokom ?
- Lesz, Áron, ne félj. Ad a jó Isten s
mennyi minden lehet, nagyszerű pályát futhat melegebben ajánltatik, soron kívül, egykorú tár¬
megvigasztal. Ketten-hárman is futkosnak egy
meg, nyitva az út előtte a bársonyszékig . . . sai megkerülésével.
Darkó János szerelmes természetű ember
- Köszönöm, igazgató úr, hálásan köszö¬ pár év múlva a kertben.
volt s ez a természete most ütközött ki iga¬ nöm, - - szólt és hajlongott szélesen mosolygó
- Szeretném látni a menyemet. . .
zán, a mikor egy csomó asszony dédelgetni arczával. - - Tán nem is érdemlem meg ezt a
- Még nem az, Áron.
kezdette, némelyik a leánya, jobbrésze azonban sok dicséretet...
- De lesz!
a maga kedvéért; mikor egy-egy csók nem is
- Ha az Isten akarja, édes uram.
- Magától függ, hogy megérdemli-e ? Mert
ment ritkaságszámba és mindenik más-más van más minősítése is. Olvassa csak!
- Hát, bizony eljöhetnének, ha többre nem,
ajakróL És János úr úgy találta, hogy bolond,
Ezzel a markába nyomolt egy újabb táblá¬ csak egy napra, hogy megöleljük.
a ki jobb életet kivan magának ennél. Ma ezt zatot, melyből szédülve betűzte ki Darkó János,
- Nem illik, nem is szokás az efféle. Nem
szereti s ha megunja, tovább áll. Holnap el¬ hogy sem tanítani, sem fegyelmezni nem tud, ismered az úri illemet. Falusi ember vagy,
megy a másikhoz, a hol szinte várják és ki¬ szorgalomról nem is lehet beszélni nála, er¬ azt hiszed, hogy városon is szabad minden,
tárt karral fogadják. Ha már ez sem tetszik, kölcsei pedig annyira fogyatékosak.hogy végleges mint itthon. Majd elhozza János az esküvő
másik kapun hajt be, mert sok a vendégszerető alkalmazása káros volna a mogyar tanügyre. után, akkor kigyönyörködheted magadat benne.
hajlék.
De kábultsága nem tartott sokáig, ószbekapott
- Egyet nem szeretek csak.
De, hogy megházasodjék - - olyan nincs a tüstént s megérezte, honnan fúj a szél. Titkon
- Mit ? - - ütközött meg az asszony.
egyet sóhajtott s ezalatt határozott véglegesen.
sifonérban!
- Nem magyar az a leány. A neve is olyan
Történt azonban, hogy Darkó János az igaz¬
- Hát csakugyan annyira beteg Ilonka kis¬ furcsa - - ics-vics, mind német az az isten¬
gatójához is nagyon bejárós lett. Itt sem fo¬ asszony ? - - kérdezte kissé fanyarul.'
adta.
gadták kevesebb szívességgel, mint bárhol
Egészen lesoványodott szegény.
— De a fiad szereti s ha czigány volna is,
egyebütt, sőt mi több, egyenesen számítottak
- És igazán engem szeret?
nekünk szeretni kell. Az a fő, hogy boldogok
rá. Négy leánya volt a direktornak, a mi bi¬
- Ha nem hiszi, jöjjön, kérdezze meg tőle, legyenek, én egyebet nem bánok.
zony az Űr áldásából, ha nem sok is, töké¬ magától.
- Jó, jó ! Nekem sem kell egyéb, nem aka¬
letesen elég egy aprinak. És haj, a férjhezadá¬
Feleletet sem várva szavaira, karoncsipte rok akadékoskodni én sem. Csak úgy mondtam.
suk megpróbálja az észt, akármilyen ravasz és Darkót s bevitte a családjához. Az ügy hamar
Ezzel megnyugodtak a szülők s hosszú le¬
körmönfont legyen, kivált, ha olyan megátal¬ kitisztázódott és a déli korzón, legény és leány, vélben, sok jókívánság között küldötte áldá¬
kodott legényt kell megcsípni, a milyennek már karonfogva jelentek meg. A népek eleinte sukat a fiának Darkó Áron.
Darkó tanár úr mutatkozott. Mert ő udvarol- csodálkoztak, azután megszólták a jegyespárt.
A nyár hamar elrepült, de nem nyomtalanul.
gatott ugyan ennek is, annak is, de gondosan Ki ezért, ki egyébért. Dehát azok nem törőd¬ Meghozta a vőlegénynek rendes tanári kine¬
került minden gyanús kifejezést, melyből ko¬ tek vele, a boldog ember magán kívül semmi¬ vezését, a mi alapfeltétele volt a házasságnak.
moly szándékra csak távolról is következtetni vel sem törődik.
Ki is tűzték nyomban az esküvő napját októ¬
lehetne. Pedig a második leány, Ilonka, a ki¬
Másnap levél ment Martonos községébe, ber 25-ikére. Miért várnának februárig, ha már
vel, igaz, legtöbbet foglalkozott, éjjelenként te¬ Darkó Áron uram czímére, melyet fia, Darkó idáig eljutottak ? November is házbérnegyed lesirta a párnáját utána. Tudta ezt mindenki János, a tordai polgári iskola tanára, a deli miért ne kezdenék hamarább a páros életet?
a házban, még a városban sem volt titok, egye¬ vőlegény küldött apjának, Írván benne szóról¬
Meg is irta Darkó János azonnal a pontos
dül Darkó János nem akarta észrevenni.
szóra ezeket:
dátumot haza s nagy szívességgel hívta szülőit
Az anya, mikor látta gyermeke hervadását,
- Szeretett, kedves szülőim, Isten ő szent az esküvőre.
megdöbbent és rosztól tartott. Ösztökélni felsége jóságából életem hánykodó hajója partra
Azok hogyne mentek volna !
kezdte férjét, hogy tegyenek valamit, a dolog szállt s az egyedüliség borongós napjai meg
Mikor az idő következett, Darkó Áronné
nem maradhat ennyiben. Ki is főztek egy kü¬ vannak számlálva. Megtaláltam a páromat, konyhájában három szakácsasszony sütött-főlönös tervet, de aggódva gondolt rá mind a kivel kedvem szerint élhetem a világomat ez¬ zött. A mit kigondolhattak, pecsenyét és tész¬
kettő: vájjon sikerül-e ?
után.
tát, megsütöttek mindent. Csak nem mehettek
Az idő odáig htíladt, hogy a tavasz levetette
Egy szelíd, áldott lelkű angyal, neve : Ham¬ üres kézzel a fényes násznép közé! Még azt
zöld ruháját s helyette sokszinű, tarka-barka mer Ilona és az igazgatóm leánya. Urilány, mondta volna valaki, hogy eszem-iszomra
köntöst öltött magára. Június hónapba lépett előkelő rokonsága van, egyik nagybátyja mi¬ gyűltek. Ekkora szégyent csak nem okoznak
a kalendárium, mikor a felsőbbség parancsára, niszteri tanácsos, épen a kultuszminisztérium¬ a fióknak!
kötelesek az iskolaigazgatók az ideiglenesen ban, hol a jövendőmet és haladásomat irányít¬
Az alatt, míg az ősi házban készülődtek a
alkalmazott tanító-személyzetről jelentést tenni ják. Nagy dolog ez, édes szülőim, kivált olyan lakodalomra, Darkó tanár úr nem lelte a he¬
s állandósításukat kérni vagy elbocsátásukat fiúnak, mint én, kinek, akármerre futkos, nincs lyét sehol. Futott ide, futott oda, töprengett,
szorgalmazni. Hammer Arnold igazgató is meg¬ senki pártfogója. Pedig a mai világban pro- nyugtalankodott, kapkodott, hogy mitévő le¬
írta felterjesztését a lordai polgáriról. Mikor tekczió nélkül nem megy semmire az ember.
gyen. A miniszteri tanácsos nagybácsi meg¬
szépen letisztázta s még egyszer megfontoltan
A meglepett apa félbeszakította egy pilla¬ érkezett a feleségével, összecsókolták és lete¬
átolvasta, behivatta az irószobájába Darkó Já¬ natra az olvasást s a milyen jól esett gyer¬
nost. Ő az első szóra megjelent s tisztelettel¬ meke boldogságáról hirt hallania, ép oly furcsá¬ gezték őt mind a ketten; ugyanígy a többi
atyafi is, közöttük egy csomó illatos és finyjesen köszönt főnökének:
nak tetszett magalebecsülése. De ez az érzés nyás dáma, kik nagyon válogattak az ételben
- Aláz' szolgája!
csak úgy jelent meg szivében, mint repülő és társaságban.
Hozta isten, kolléga úr! Hogy van ?
árnyék a napfényes mezőn, azután kíváncsian
Mi lesz ebben a finomkodó és gőgös kör¬
Köszönöm kérdését, jóL Hát igazgató úr? tovább betűzte a sorokat.
nyezetben az ő szülőivel, a kik ruhában és
- Biz' én rosszul. Szegény Ilonka leányom
- Az eljegyzést tegnap tartottak. Gyorsan erkölcsben egyszerűek s tapasztalatlanok az
nagyon oda van.
ment, a legszűkebb családi körben történt. úri nép képmutató szokásaiban? A kik min¬
Ugyan bizony. Mi baja?
Nem akartam édesapámékat idefárasztani eb¬ den pillanatban megbotlanak, mert nem fog¬
- Lehet is tudni egy leánynál. Az anyja ben a sürgős dologidőben, a mikor egy nap
ják tudni: merre lépjenek, mit kérdezzenek,
azt mondja, hogy szerelmes. Keményen állítja, is nagy hátramaradás a gazdának
pedig mit feleljenek ? És mi lesz kivált az ő büszke
hogy beleszeretett kolléga úrba, most e miatt úgy szerettük volna mind — a menyasszonyom
se éjjele, se nappala. Egyre fogy, olyan halo- egész este emlegette - ha itt tisztelhettük apjával, a ki ősi nemességét még Étel-közből
hozta s a hagyományokat sem külsőleg, sem
vány már, mint a holdvilág.
volna magunk között. Hanem az esküvőre iga¬ belsőleg nem birta levetkőzni
- ha valaki
Darkó János a nyilatkozatra ostoba képet zán elvárjuk s már most meghívjuk. Hogy
félvállról
szól
neki,
vagy
lenézést
vészen
észre ?
vágott, mintha nem értené, miről van szó s mikor lesz, még nem állapítottuk meg, de úgy
Ha erezné, hogy valaki nem tartja magához
ijedtében csak ennyit birt kinyögni.
karácsony tájékára tervezzük. A nyári vaká- méltónak - - őt, kinek nemcsak a faluban, ha¬
- Lehetetlen. . .
czióra nem mehetek haza, mert jövendőbeli
- Lehet az, kolléga úr. így van tökélete¬ hitvesem családjával fürdőre megyek a Tátra¬ nem a környéken is messziről köszön min¬
denki ?
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Milyen szégyen és megaláztatás lenne ez aztán zsebrevágta. Halkan káromkodott, hoszkalácsot s azt a jó pulykasültet! A fiadnak
rájuk, de rá nézve is !
szan sóhajtott egyet s remegő felesége felé for¬ már úgysem kell, sem a menyednek, ük utál¬
Ezt el kell kerülni mindenképen. Törte a dulva, megszólalt:
ják a föztedet.
feiét, hogyan. Nem talált más megoldást, mint
No, asszony, tudod-e, mi van a levélben?
A kesergö hitves hűségesen engedelmeske¬
nyilt'an feltárni a helyzetet s megkérni szülőit,
Mi, az Istenért, mondd hamar!
dett. Kirakta a finom ennivalókat, miket annyi
hogy maradjanak otthon.
- Az, hogy a fiad szégyelli ezt a keszke¬ utánjárással, annyi gonddal maga gyúrt és maga
Tollat vett és irni kezdte a levelet:
nőt a fejeden s ezt a tisztességes fehérharis¬ sütött. Darkó uram nekilátott s a mint eleve¬
- Szeretett, kedves szülőim, bár ne von¬ nyát az én lábamon!
nedni kezdett a vendéglő, boldogat-boldogtalant
nám jelen soraimmal a fejemre haragjukat,
Azt irja, hogy forduljunk vissza, ha útban asztalához hívott. Muzsikus czigányt állított a
nincs egyéb kívánságom Istentől! Mert a gyer¬ vagyunk s ne hozzunk rá gyalázatot tudatlan sarokba s a banda húzta, ő pedig vadul tánmek hálátlausága nem igen látszik nagyobb¬ viseletünkkel, új úri rokonai között.
czolt, a hogy lakodalomban illik.
nak semmiben, mint most elkövetendő csele¬
- Istenem, Istenem..! sirt az anya, de egy
Az üres pezsgősüvegek száma egyre szapo¬
kedetemben. Arra akarom kérni: ne indulja¬ hangot sem birt kiejteni többet, melyből ér¬ rodott, Darkó Áron táncza egyre imbolygóbb
nak hazulról, ha még el nem indultak; vagy telmes igét lehetett volna formálni.
lett, éneke rekedtebb és szaggatottabb. A fe¬
forduljanak vissza, ha már útban vannak Torda
Darkó rárivalt a kocsisra:
lesége ezalatt csendesen sirdogált, igaz szive
felé. Megítélnek, tudom, szavaimért - - meg
- Hajts ! A Koronába hajts!
szerint szánván a keserűségtől megszilajodott
is érdemiem, de ne átkozzanak és ne kárhoz¬
A két délczeg paripa nekirugaszkodott, a urát, de egyetlen fiát is, a ki miatt van ez a
tassanak érette. Nem tehetek ennél egyebet mint ostorsuhintást hallott s vakon száguldott feneketlen háborúság.
nem szolgáltathatom ki a megaláztatásnak édes & város felé. Még a korcsma kapuján is vág¬
Most papirost adjon, pinczér ú r !
szüléimet, egyszerű külsejük és beszédük s a tatva rohantak keresztül, csak a szekérszin riadt fel hirtelen a mulató székely, elhallgattatva
nagyvilágban való járatlanságuk miatt. Ide¬ alatt álltak meg.
a zeneszót. - Levelet akarok ívni a fiamnak.
genül éreznék magukat ebben az idegen, úri
Darkó Áron lesegítette az ülésből feleségét, A fiamnak, nem másnak!
társaságban, örülni sem tudnának igazában a ki még egyre pityergett s bevezette az ét¬
A mint elébe tették a tollat, megragadta és
boldogságomnak, tán némely fájó sérelmet is terembe, a hol már - - délután három órára irni kezdett:
el kellene szenvedni a lelkűknek. Egy hét járt az idő - - a z álmos pinczéren kívül senki
- Fiam, János ! Leveledet megkaptuk anyád'
múlva úgyis hazaviszem feleségemet, hogy sem volt.
dal, tehát illő, hogy feleljünk rá. Felelünk is,
megölelhesse az én jó édes anyámat s édes
- Ne sirj, anyjok! - - vigasztalta. — Ha a fiam. Igaz, hogy ittas vagyok, mikor e soro¬
apámat, a kik megbocsátanak és továbbra is fiad lakodalmazik, mi is igen. Te, legény, kat írom, de azért tudom, mit irok s igazat
szeretni fogják az ő rósz fiokat, Jánost.
kiáltott vissza a kocsisnak — hozd be a ládát. írok. Kívánjuk Isten ő szent felségétől, hogy
A vasút expressz vitte a sürgős írást Ke- Maga meg, pinczér úr, bort hozzon ide! De minden jóval áldjon meg, úri feleséged job¬
reszturra, innen a posta repülő kerékpáron jót, a legjobbat. Pezsgőt! Holnap lesz a fiad ban szeressen, mint mi szerettünk s jobban
küldötte Martonosba, Darkó Áron kezéhez.
lakodalma, asszony, messze innen, mi nem gondodat viselje. Ne fárasszátok magatokat
A bicziklis legénynek nem kellett messze mehetünk oda, hanem itt tartjuk meg. Most, azzal, hogy a mi szegényes hajlékunkba le¬
ereszkedjetek. Ha látni akarunk, majd meg¬
fáradni, mert az öregebb Darkó-házaspárt szem¬ mindjárt! Még ebben az órában!
közt találta Csekefalva végében, a mint rézAz öreg pár letelepedett az asztal mellé, a hívunk. Addig, fiam, János, a kapum zárva
harangos, pántlikás lovakkal ügetett a keresz¬ legény bevitte a ládát, a pinczér kipukkantott előtted! Isten legyen veletek. Apád: Darkó
túri állomásra, hogy a délutáni vonaton tovább egy flaska pezsgőt, töltött két pohárral s a pa- Áron.
menjenek, a fiuk esküvőjére.
laczkot jégközé dugva, a földre tette.
Ez a levél a nászlakomára érkezett. Fanyar
- Igyál, feleség, koczczintsunk! - - emelte mosoly támadt a vőlegény ajkán, mikor el¬
Hirtelen leugrott a vágtató szerszámról és
intett Darkó kocsisának, hogy álljon meg. magasra a poharát Darkó. - - Isten éltesse az olvasta.
- A szülőim gratulálnak, felelte kíváncsis¬
A levelet átnyújtva, köszönt, gépét megfordí¬ új párt, adjon nekik erőt, békességet!
- Adjon az a hatalmas Isten! - - susogta kodó nejének, de meg nem mutatta.
totta s tovább karikázott.
Első dolga az volt, hogy a mint égő kan¬
Az apa rémülten törte fel a levelet és olvasni szorongó szívvel az anya.
- Most teríts, asszony! Ide a lakodalmi dallóhoz ért, a lángok közé dobja.
kezdette. Végére jutva, visszatette a borítékba,

Id. SZÍNNYEI JÓZSEF.
1830-1913.

Boldog az, kiről ha öreg korában sírjába
száll, el kell mondanunk: halála korai volt,
még szükség volt reá, még nem fejezte be fel¬
adatát. Boldog, mert hasznára volt honfitársai¬
nak a kik tőle még munkát vártak s a kik
ennek eredményét ír ég is kapták volna, ha
nem pereg le az utolsó homokszem élte fövény¬
óráján. Ily értelmezésben elmondhatjuk kedves
halottunkról, hogy boldog. De boldog azért is,
mert őt mindenki szerette, mindenki beczézte,
mindenkinek Szinnyei bácsija vagy a közelebb
állóknak kedves Papija volt.
Id. Szinnyei József halála — bár évek óta
tudtuk, hogy örökifjú lelkének porhüvelye bár¬
mely perczben váratlanul összeomolhat
mindnyájunkat mélyen megrendített és gyászba
döntött. A ((Vasárnapi Ujság» gyászában egye¬
düli vigasza és egyúttal büszkesége is, hogy
&
z ő hasábjain jelent meg először Szinnyei,
mint magyar író. Szinnyei erről végtelen becses
munkájában a «Magyar írók élete és munkái»bán e lapok alapítója s első szerkesztője Pákh
Albert életrajzában így ír: ((Többeket buzdított
irodalomra, így én is az ő buzdítására írtam
hírlapirodalmunk történetét, mely a ((Vasárnapi
pJ8ág»-ban jelent meg; így lettem magyar
íróvá.. Ez 1862-ben volt, a mikor «Hirlapirodalmunk a XVIII. században* ez. első ön¬
álló dolgozata megjelent. Ez időtől fogva
munkatársa volt a «Vasárnapi Újság »(Korábban fordítások jelentek meg tollá!
a ((Budapesti Visszhang)) s a «Hölgytotár»-ban).
Folytonos és rendszeres munkában eltöltött
eletének két óriási jelentőségű nagy müve
maradt fenn. Az első, melyet régen befejezett,
a
múzeumi Hírlaptár létesítése, a második a
Magyar Irók» czímű lexikális munkájának
le
gírása, ehhez hatvanéves korában fogott
'zzá s belőle még csak néhány ív volt hátra,
a
helyeknek befejezését a jövő év elejére ter¬

vezte Hogy mennyit dolgozott, azt nincs mó¬
dunkban itt elszámlálni. Valóban, ha volt
valaha tréfás elnevezésnek mély értelme, ügy
az hogy Szinnyei: a «Gőzhangya» igazán találó
s á ki ezt a jelzőt kifundálta, ezt okosan, meg¬
gondoltan tette.
Nem akarunk életrajzot adni, - - hisz annál
pontosabbat, mint a mit ő írt saját magáról,
ú«y sem tudnánk - - csak egy pár sornyi
megemlékezést a Papiról, a kivel mi, fiatalab¬
bak az utóbbi években úgyszólván naprolan'ra együtt voltunk, kinek korát, tudását
tiszteltük s akiben az embert végtelen szerettük.
Szinnyei pontossága mindenben mar régóta
anekdotaszerű, hisz a Múzeum-kavehazban az

öreg Samu (jó pár esztendeje, hogy meghalt)
a magasbán lógó órát dákóval igazította he¬
lyesre, ha Szinnyei érkezésekor nem mutatta
az cigaz» időt. Utóbbi időben gyakran zsémbelt velünk az öreg úr, hogy a mai fiatalság
(•nyughatatlan, rendetlen» s «nem tudja az
időt beosztani». Ez t. i. azt jelenti, hogy ittott elmaradtunk a kávéházi törzsasztaltól (dél¬
után 8/*5—6-ig). Gyakorta elmondotta, hogy
csak úgy lehet dolgozni, ha mindig jól osztjuk
be időnket. Legkedvesebb órák voltak, a mikor
kedvenczéről a hirlaptárról, alapításáról s ennek
előzményeiről beszélt, vagy a mikor elmon¬
dotta, hogy miként annektált Czanyuga titok¬
nok egy lakószobát Mátray könyvtárőrtől.
Ragyogott a szeme, ha Klapkáról s a 48-as
időkről beszélt. Mily kedves egyszerűséggel
tudta elmesélni — a zenéhez semmiféle hajlan¬
dósága nem lévén - - hogy azért nem hallotta
Lisztet zongorázni, mert a hangversenyt meg¬
előző színdarab után elment vacsorázni. Gyűj¬
tési szenvedélye óriási volt s igazán csodálatos
mily gazdag művelődéstörténetű értékű anyag
gyűlt szerény lakásán össze. Színházi zseb¬
könyvek, műsorok, humorisztikus naptárak,
első kiadások, s így tovább, ki tudná azt mind
elsorolni. Avagy a gyászjelentés gyűjtemény,
mely betűrendbe rakva, neki nagy munkája
megírásakor számtalanszor tett szolgálatot.
A mikor gyűjtött dolgairól beszélt, gyakran
megesett, hogy elmúlt 6—8 perczczel pont
6 óra (rendszerint pontban felkelt s hazament),
ilyenkor sajnálkozva jelentette k i : «hogy el¬
múlt az idő . . . hogy elbeszélgettünk*. Mi
pedig bámultuk 84 éves elméje frisseségét,
kedélye üdeségét s féltünk törékeny teste gyen¬
geségétől.
Éltében nem okozott fájdalmat senkinek,
hogy annál inkább fájjon elmúlása, nem volt
adósa senkinek, hogy adósunk maradjon né¬
hány nyomtatott ívvel.
d'/soz Kálmán.
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MEGÉRKEZÉS A HATÁRRENDŐRSÉGRE.

A KIVÁNDORLÓK ELLENŐRZÉSE.
Lomhán, fáradtan kapaszkodik fölfelé a
meredek hegyen a személyvonat. Nagyokat
zökkennek a zsúfolásig megtelt kocsik a sín¬
páron, nekünk bennülőknek úgy tetszik, mintha
gyalogszerrel gyorsabban érné el az ember a
jánoshegyi állomást, mint így a lassú gőzparipán. Hatalmas itt az emelkedés, Körmöczbányától Jánoshegyig mintegy háromszáz mé¬
terrel lesz magasabb a pálya és jóllehet Zólyom¬
ban bárom mozdonyt csatoltak a vonathoz, még
a három mozdony is csak 30 perez alatt futja
meg a nem egészen tíz kilométer hosszú pályát.
Jánoshegyen kakastollas csendőr száll föl a
vonatra. Végigjárja a kocsikat, minden gyanús
.embert igazolásra szólít föl és mindenkitől
kéri az útlevelét. Errefelé sokan szöknek ki
az új világba és mert a belügyminiszter a
múlt évben rendeletben tiltotta el a 18 éves¬
nél idősebb és 42 évesnél fiatalabb magyar
állampolgárok kivándorlását, nagyon szigorúan
kezelik most az ellenőrzést. Minden vonaton
jönnek kivándorlók, a legtöbbje katonaköteles
férfi, akik között sokan nem annyira munka¬
keresés czéljából akarnak kimenni idegen or¬
szágokba, hanem inkább azért, mert félnek a
háborútól.

BZAM. 1 9 1 3 . 6 0 .

A CSENDŐR AZ ÚTLEVÉL NÉLKÜLI UTAZÓKAT ÁTADJA A HATÁRRENDŐRNEK.

Csenevész ifjak, korán vénülő fiatalok ülnek
összezsúfolva a harmadosztályú kocsikban.
Ijedten rezzennek össze, a mikor belép a
csendőr, némelyik kétségbeesetten szeretne me¬
nekülni, de a határt őrző katona, a ki min¬
denütt nagy tapintattal kezeli az embereket,
alaposan kikérdez mindenkit, megnéz minden¬
fajta írást és ha meggyőződik arról, hogy az
utas kivándorló és nincs útlevele, akkor Turóczszentmártonban leszállítja a vonatról.
Itt, a tótság Mekkájában már nagy csoport
kivándorlót ad át a csendőr a határrendőrség¬
nek. Van közöttük mindenféle náczió. Oláh,
szerb, tót, akad néha alföldi magyar ember is.
A legtöbb gyanús ember a nemzetiségi vidékek¬
ről kerül a határrendőrség épületébe, a hol
Kiss őrmester a batyukkal, kufferokkal érkező
embereket átadja a fogalmazónak: Grund
Oszkárnak.
Érkezzék be a vonat akár éjjel tizenkét
órakor, akár pedig hajnali négykor, a határ¬
rendőrségen nyomban megkezdik a kihallga¬
tásokat. Jegyzőkönyveket vesznek föl, kivallat¬
ják az embereket, a gyanúsabbakat megmotoz¬
zák, mennek a táviratok az előállítottak ille¬
tőségi helyére, a hatóságokhoz és másnap
reggelre az emberek egyrészét szabadon en¬
gedik, másik részét ellenben útlevél nglküli

A CSENDÖR FELSZÁLL A VONATRA. AZ UTASOK OKMÁNYAIT MEGVIZSGÁLNI.
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Ivanovics Győző fölvételei

kivándorlásért 10—15 napi fogházra itéli
Dombom Árpád határrendőrségi kapitány.
Ezek az emberek bekerülnek a világos, tá¬
gas czellába és itt töltik ki a büntetésüket.
Meg kell azonban emlékezni ezen a helyen
arról a nagy és jelentős szocziális munkáról,
a melyet Dorubora Árpád, a magyar határ¬
rendőrségnek ez a kiváló faktora végez. A fog¬
lyokat elvezeti a szentmártoni ipartelepekre, a
bútor-gyárba, czellulose-gyárba, ott megmutatja
nekik a gépeket és beszéd közben rátereli a
figyelmüket arra a körülményre is, hogy a
szentmártoni gyárakban 3—4 korona a nap¬
szám és a ki dolgozni akar, annak nem kell
kivándorolnia idegen országba, megkeresheti
az a kenyerét a magyar határon belül is.
De a határrendőrség működése nem merül
ki a kivándorlás megakadályozásában. Ez a
testület a magyar határon nagy tudással és nagy
hozzáértéssel ügyel az állam rendjére. Ezekben
a veszedelmes napokban ki is állottá a tűzpróbát. A gyanús köszörűsöket, a kiknek leg¬
többje orosz kém volt, teljesen kipusztította a
Felvidékről és nagy szigorral keresztül vitte
azt, hogy ma már az ország határain idegen
ember nem tehet egy lépést sem a nélkül,
hogy erről a határrendörségnek tudomása ne
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találhattak, mert kavarodást láttam a tömeg¬
ben s ezt a kavarodást fájdalmas kiáltások,
parancsszavak kisérték. És a mi katonáink
Milkovszki Zsigmond lengyel iró visszaemlékezéseiből.
tüzeltek, egyre tüzeltek, lütkásan ugyan, de
egyre folyt a tüzelés a fűzfák mögül. Yégre
Milkovszki Zsigmond, a kiváló lengyel író
is a tutaj távolodni kezdett. A tüzelést nem
és szabadságharczos, a kit nemrég kilenczveneszakíttattam félbe; a lődözés követte az oszt¬
dik születése napja alkalmából az egész len¬
rákokat, míg csak vissza nem értek a partra,
gyel nemzet ünnepelt, mint légionárius végig
s csak akkor szüntettettem be, mikor a kato¬
küzdötte a magyar szabadságharczot is és
naság .a tutajból kiszállt. Sok lehetett a sebe¬
visszaemlékezéseit három évvel ezelőtt bocsá¬
sült és halott. Az esthomályban nem igen
totta közre a Varsóban megjelenő «Bibliotéka
vehettem ki. Csak később - - jóval később WarBcaveka* czímű előkelő revueben. Ezek
a magyar háború históriai leírásaiból tudtam
á visszaemlékezések igen becses adatokat tar¬
meg,
hogy e ténykedés alkalmával megsebesült
talmaznak, csaknem teljes képét nyújtják a
Benedek
is, akkoron dandárnok, a ki ezt az
lengyel légió ténykedésének és számos isme¬
osztagot vezérelte. Ez okból nevezték tábornok¬
retlen epizódot is örökítenek meg. Az aláb¬
hősnek. Ez volt karrierjének kezdete, nagy¬
biakban bemutatjuk olvasóinknak a császári
ságának hajnala. A jövő fővezérévé avattam
csapatok tiszai átkelésére vonatkozó feljegy¬
fel akkor, s ily módon okul szolgáltam Auszt¬
zéseket, a melyek ennek az átkelésnek eddig
ria
1866-iki vereségéhez és az alkotmány
merőben ismeretlen részleteit világítják meg.
visszaállításához. Csöppet sem sajnálom, hogy
Kulikovszkival* való találkozásomat követő
ezen, az osztrák uralomra nézve szomorú vál¬
napon kellett kivonulnunk a sáncokból. Csatát
tozásoknak véletlen és önkéntelen előidézője
sejtettünk és reméltünk, mert reggel óta ké¬
voltam. Akkoron ezt dehogy is sejtettem.
szenlétben kellett állnunk; azonban délután
Abbahagyattam a tüzelést, darabig vártam még,
négy vagy öt óra körül azt vettük észre, hogy
míg egészen besötétedett, összevontam a sza¬
már csak mi vagyunk a nagy kiterjedésű föld¬
kaszt és elmentem.
hányásokban ; ugyanakkor azt a parancsot
kaptuk, húzódjunk a város felé. Rendes lépés¬
Az út partnak vitt. A míg fölértem, a két
M1LKOSZKI ZSIGMOND.
ben vonultunk át Szegeden, mit sem sejtve.
folyópart között ágyúzás keletkezett. Az ágyú¬
A rejtvény csak a Tisza partján fejtődött meg,
golyók, a gránátok fejünk fölött röpültek.
a két hajóhíd láttára, melyek közül az egyik hogy észre sem vettem. Úgy tetszett nekem, A mi gránátjaink a városra potyogtak és szét¬
szétrongálva már úszott lefelé a-vizen, a másik hogy elmehetnék én is, csakhogy a parancs robbanva, villanó fényt löveltek maguk köré,
még teljes épségben volt, de a hidászok már úgy szólt, hogy addig maradjak, míg teljesen melyben fantasztikusan festettek az épületek,
körülvették, hogy szintén szétszedjék. Ez be nem sötétedik. Hagytam hát a katonákat a falak, a part mentén mozgó katonaság.
utóbbira léptünk mi. A jobb szárnyunk elől a fűzfák mögött, én meg hónom alá véve Hátra-hátra tekintettem. Festőibb látványt el
haladt, én a balszárnyon foglaltam helyet, kardomat, föl és alá járkáltam a parton, a sem igen lehet képzelni. A magaslaton valami
utolsónak mentem át a hídon s láttam, a mint szélső jobb katonától a szélső balig, s időről fölhányáson mentünk keresztül, éjfél körül járt
mögöttem a hidászok a vízbe dobálták a desz¬ időre megállva, el-elnéztem a tájképet, mely az idő, midőn a táborba értünk, zászlóal¬
kákat. A túlsó parton, a jobb szárnynyal előre szemem elé tárult, s mely Szegedet mutatta junkhoz.
haladva, a folyóval párhuzamos arczvonalban a naplementében. Emitt csillogtak a bádog¬
Ez este kezdődött el a csata, mely három
fejlődtünk fel. Tőlünk balra kis lovas csapat födelek, amott izzottak az ablakok, a háztö¬
állott ősz úri emberrel az élén, kiben könnyű megből kimeredtek az ősi várkastély bástyák¬ napig folyt és egészen ágyútűzre szorítkozott.
szerrel Dembinszkit ismertem fel, kicsit odébb kal, lőrésekkel ellátott nehéz falai. Nézeget¬
apró sáncz volt látható, s rajta egy ágyú.
tem e képet, s emlékeket idézett föl lelkem¬
először városok, majd személyek emlékét,
A JÓ ÉLET.
A mint a zászlóalj elrendezkedett, az őrnagy sben,
végül
szivemhez oly közel álló embereket
tüstént Dembinszkihez ment, majd csakhamar juttatott aeszembe,
a kik fölneveltek, s a kik
Én csüggedt lelkem, én csüggedt szivem,
visszatérve így szólt:
oly távol voltak tőlem. jSzinte könyek gyűltük
J >;űoljatük és mondjátok : igen.
—• A tábornok azt parancsolta, hogy a zászló¬ a szemembe. Egészen átengedtem magam gyer¬
alj vonuljon el, de a parton hagyjon hátra mekkori emlékeimnek. A nap mind lejebb és
Hurrázatok e nyári hajnalon,
egy szakaszt egy értelmes tiszttel .. .
lejebb szállott, - - végre eltűnt az ősi várkas¬
S ne hagyjatok ködökbe hajlanom.
Az utolsó szóra észbe kapott, hogy többet tély mögött, s az alkony lassanként ráeresz¬
mondott a kelleténél, ajkába harapott és hozzá kedett a folyóra. Az alkony fölébresztett me¬
Korán keltem. Felhúzom a rolót.
tette:
rengésemből. Föltekintettem az égre, - - az
A nyári nappal együtt lángolok.
- Eh, mit is beszélek ! . . . Az utolsó sza¬ ég szürkült; a folyóra pillantottam, - - már
kasz, a tizedik marad, s vele a vezénylő nyoma sem volt a Indáknak, a viz elvitte őket
Most kikiáltom, élni, élni szép.
tisztje...
Boldog, ki él és boldog, a ki lép.
egészen; a viz csöndesen, békésen folydogált,
S a mint ezt kijelentette, kiadta a vezény¬ mind inkább üveges fényt öltve a félhomály¬
szót:
Boldog a tánczos és a sánta is,
ban, s el-eltünt a messzeségben. A homály
• Tizedik szakasz állj! A többi szakasz a maga szokott titokzatosságával felkeltette
Az élőt jó még ő iránta is.
jobbra át! Zászlóalj, előre indulj!
érdeklődésemet. Balfelé tekintettem a folyó
Mert minden jó. Éhezni s enni jó,
A zászlóalj századonként elindult az úton a irányában — nem láttam semmit; jobbfelé te¬
magaslat felé. Az őrnagy magához intve, halk kintettem, s némi idő múlva úgy rémlett,
Áldott az éhség s áldott a czipó.
hangon utasítást adott, mely szerint köteles¬ hogy valami fekete mozgó pontot látok. Szem¬
Szomjazni is jó s ha a fény zizeg,
ségem volt a partot megszállni, szemmel tar¬ ügyre vettem ezt a pontot. Csakugyan moz¬
Meginni egy pohár jeges vizet.
tani a folyót, nem bocsátani át senkit a bal¬ gott. Mi lehet az? Nem sok idő kellett, hogy
partra, ott maradni, míg egészen besötétedik, kitaláljam. Tudtam, hogy állásomtól nem
Fürödni, úszni, ínig erőnk kitart,
azután elvezetni a szakaszt a táborba.
messze a Maros ömlik a Tiszába, s hogy a
Elszívni a díványon egy szivart!
Az őrnagy elment. Magamra maradtam. torkolat körül jobb oldalt áthatolhatatlan
Körülnéztem, már Dembinszki sem volt ott. mocsarak vannak, melyeknek fedezete alatt
ü július, aranyos a ködöd,
A kicsi sánczon állt egy tiszt, ült néhány tü¬ az ellenség zavartalanul készülődhetett a ti¬
Torzult
ajakkal tüzet giigyögök.
zér, s gyujtózsinor föstölgött, odébb állt az szai átkeléshez. Az ilyfajta előkészületeknél
ágyu-targoncza, melybe a lovak be voltak nem csekély szerepet játszanak a tutajok,
A vörös nyár zúgása bátorít,
fogva.
melyek segítségével jelentékeny osztag kato¬
Én, élet atlétája állok itt.
A part megszállásánál felhasználtam a vas¬ nát vetnek át a túlsó partra. Föltételeztem,
tag fűzfákat, melyek a part hosszában álltak. hogy ez megyén ott végbe, és tüstént a füzek
Szaladni tudnék s nem tudom hová.
A szakaszt a fűzfák mögé helyeztem el, mind¬ mentén haladva, figyelmeztettem katonáimat,
Szeretnék élni végtelen soká.
egyik kntonvt egy-egy fa mögé. Aztán a hogy vigyázzanak, tartsák lövésre készen a
folyóra irányítottam ngyelmbrnut. Az egyik fegyvert és várják parancsomat. Csakhamar
Száz évig, míg a testem megtörik.
hidat már elvitte a viz, a másik burkolatá¬ meggyőződtem, hogy föltevésem valóság. A tu¬
Szeretnék élni, élni örökig.
tól megfosztva, töredezett; a viz darabon¬ tajon, amennyire kivehettem, körülbelül egy
Az arczom mostan csupa-csupa fény,
ként sodorta el; a hidászok csónakokban tet- zászlóaljnyi katona volt. Lobogó tollbokrétek-vettek, hol letéptek vagy lehasitottak egy- tiük után ítélve, vadászok voltak. A tutajt a
Az isten karjaiba szálltam én,
egy darabot, hol az ár közepe felé terelték az folyó árja a mi oldalunk felé sodorta. Meg¬
Mint egykor anyám köténye al;i
úszó farészeket. Tevékenységük igen lekötötte vártam, a míg a jobb szélről álló katona mel¬
És úgy tekintek félve-bízva rá.
érdeklődésemet. Néztem őket, a míg csak mun¬ lett elhaladt, s kiadtam a parancsot a lassú
kájukat be nem fejezték. Midőn aztán a hi¬ tüzelésre. Nyomban megszólaltak a puskák a
Én jó vagyok, ezrek jósága tölt.
dat elvitte az ár, s a hidászok csónakjaikkal fűzfák mögött, egyik a másik után. Katonától
Más vágyam nincs, tartson soká a fűid.
a folyón fölfelé indultak, a hol a fűzfák mö¬ katonához menve figyelmeztettem őket:
gött csakhamar eltűntek a szemem elől, tekin¬
Jó emberek, ezt kéri társatok,
tetemet a kicsi sáncz felé fordítottam. Nem
- Jól czélozz ! . . . Ne siess ! . . . Ne pocsé¬
Csak talpalatnyi földet adjatok.
volt mái- ott sem ágyú, sem tüzér. Elmentek, kold a puskaport!...
Nem hiszem, hogy sok puskapor veszett
A végtelenben egy kicsi helyet,
*A magyarokhoz átszökiitt orosz ulánns-tiszt, a kit volna kárba. A katonák a fűzfákhoz támasztva
Hol meghúzódhatom és élhetek.
I'aczkieviea Nagyváradon főbelövetoU.
a fegyvert, jól beleczéloztak a tömegbe. A golyók
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MAGYAR EMLÉKEK KRAKÓBAN.
Bár hazánk már Arpádházi királyaink alatt
élénk politikai összeköttetésben állott a szom¬
széd Lengyelországgal s bár ez összeköttetések
még sokasodtak a Lengyelországot hazánkkal
perszonál-unióban egyesítő Nagy Lajos és a
Várnánál hősi halált halt I. Ulá&zló idejében:
szorosabb műveltségtörténeti kapcsolatok a két
ország között csak a renaissance-kor óta ke¬
letkeztek. E kapcsolatok emlékszerű bizonyíté¬
kait legnagyobb részt Krakó, Lengyelország
egykori fővárosa, a régi lengyel műveltség em¬
lékeinek e nagyszerű Pantheonja őrzi.
A renaissance műveltség és művészet csiráit
Lengyelország Magyarországból kapta I. Jagelló
Zsigmond révén, a ki mint herczeg a magyar
udvarnál tartózkodott. Az Olaszországban ke¬
letkezett új műveltségnek az Alpeseken túl,
Francziaországot, Németországot megelőzve,
hazánk volt első hódolója s közvetítője a szom¬
szédos kisebb államok, így Lengyelország felé.
Zsigmond, az 1499-ben rommá égett krakói
királyi palota, az ú. n. Wawel újjáépítéséhez
olasz építészektől Magyarországon vásárol ter¬
veket. 1502-ben meghívja Magyarországból
Franciscus Italust, a ki a várpalota nyugati
részét, a főkapuval és a gazdagon díszített má¬
sodik emeleti erkélylyel építette. Később más,
közvetlenül Olaszországból hívott művészek
folytatják a Wawel építkezését s ezen kívül
is, egy évszázadon keresztül számos palotát és
templomot emelnek Krakóban, úgy, hogy a
város nem egy utczájábaii az a benyomásunk
van, mintha valamely nagy művészeti múlttal
biró olasz városban járnánk. Vannak azonban a
krakói renaissance építészetnek, részben szintén
olasz művészektől származó olyan emlékei is,
melyek elütnek az olaszországi épületektől és
stílbeli kapcsolatot árulnak el a XVI—XVII. szá¬
zadban dívott ú. n. felsőmagyarországi renaissanceszal. Ez építkezésnek Krakóban prototypusa a főtéren álló posztócsarnok, a Sukiennice, jellegzetes, hatalmas, erőteljesen tagolt
oromfalával. Sokat vitatott s véglegesen mind
ez ideig eldöntetlen kérdés, vájjon Lengyelorszá¬
got vagy hazánkat illeti-e az elsőség ez építé¬
szeti modor kialakításában,melynek a két ország¬
ban mindenesetre vannak elütő sajátságai.

Olasz építészek mellett olasz szobrászok is gével gyakran találkozunk a krakói Czapskidolgoztak Krakóban, s kivált nagyszámú BUsír- múzeum pénzei és érmei között; a múzeum¬
emléket faragtak, melyen az elhunyt alakja nak 10 dukátos aranyból lligában vert Báthtöbbnyire szepességi vörösmárványból készült, ory-érme unicum, csak ezen egyetlen pél¬
E síremlékek közt egyike a legpompásabbak- dányban ismeretes. Kardját, s tinomművü,
nak és legérdekesebbeknek az 1576-8C, közt zománczos és drágaköves két forgóját a Czara lengyel trónon ülő Báthory Istváné, a toryski-gyüjtemény őrzi; az egyik forgó a
Wawelen lévő dómnak Báthoryról elnevezett nagy fejlettségű erdélyi ötvösművészet félrekápolnájában. Özvegye, szül. Jagelló Anna ismerhetlen alkotása. Föltehető, hogy Báthomegrendelésére Santi Gucci firenzei szár¬ ryval a magyar ötvösség számos kiváló alko¬
mazású szobrász 15!)5-ben készítette. A fehér tása vándorolt át a Kárpátok túlsó oldalára,
és vörös márványból nagy művészettel fara¬ s nincs kizárva, hogy magyar ötvösök is meg¬
gott síremlék az egyébként is díszes kápolna tették ugyanezt az utat. Á krakói templomok
baloldali falához van építve. Czímerekkel éke¬ gazdug kincstáraiban látható néhány XV. szá¬
sített magas talapzat fölött hatalmas, hármas zadi sodronyzománczos kehely azt bizonyítja,
tagozatú építmény áll, melynek félkörívvel hogy magyar ötvöstárgyak már korábban is
záródó s erősen kiemelkedő középső része export tárgyak voltak Lengyelországban.
alul Báthoryt paneléiban, palásttal, fején koro¬
Sajátos jelensége a régi krakói művészetnek,
nával, fekve ábrázoló vörösmárvány dombor- hogy míg építészete és márványszobrászata
művet foglal magában, fölötte két puttótól hosszú ideig olasz hatás alatt állott, addig az
tartott s ugyancsak vörösmárvány fölirati táb¬ egykorú festészet és faszobrászat csaknem tel¬
lával. A síremlék stiltörténetileg is fontos jesen ment maradt tőle. A művészet mindez
emlék, mert a krakói olasz renaissancenak ágának Krakóban közös sorsa volt azonban,
hogy mindegyikben a legkülönbet nem oda¬
bárokba való átmenetét jelzi.
Krakó tele van Báthory-emlékekkel, a mi való, hanem ott hosszabb-rövidebb ideig csak
nem csoda, mert, bár csak egy évtizedig ural¬ megtelepedett művész alkotta. Ilyen volt az
kodott, egyike volt a legnagyobb lengyel kirá¬ 1514-ben Krakóban telepedett kulmbachi festő,
lyoknak, kinek népszerűsége a lengyelek közt Hans vo« Suesz, a kinek hatása Lengyelorszá¬
ma sem csökkent. Uralkodása alatt kivált a gon túl Eszakmagyarországig eljut, Hans Dü¬
csata és arczképfestészet lendült föl Lengyel¬ rer, a nagy Albrecht Dürernek ugyancsak fostő
országban. Báthory szerette magát lefestetni; öcscse, a ki 15iáG tájt jött Krakóba s a XV.
számos korabeli arczképe látható Krakóban, századi fafaragásnak legnagyobb mestere Veit
valamennyi a lengyellel rokon magyaros vise¬ Storz, a krakói Mária-templom pompás, nagy
letben ábrázolja. Méretben legnagyobb, mű¬ szárnyasoltárának (1477—81) alkotója, a ki
vészileg legkülönb portréját 1583-ban a bo¬ bennünket nemcsak azért érdekel közelebbről,
roszlói Martin Koebner (vagy Köbér) festette, mert családjának eredetét némely lengyel tu¬
a ki hosszabb ideig volt udvari festője; az dós hazánkban keresi, hanem mert hatása,
élénk színezésű kép ma a krakói misszioná¬ főként jeles tanítványának, lőcsei Pál mester¬
riusok tulajdonában van. Magyar festőt is nek révén Felsőmagyarországon messze kifoglalkoztatott udvarában, Turbulya Tamást, hangzott. A régi északmagyarországi művészet¬
a kit 1579-ben, Czegán előnévvel nemesi nek számos kapcsolata volt a Lengyelországi¬
a minek magyarázatául első sorban azon
rangra emelt, a kinek műveit azonban nem val,
körülmény
szolgál, hogy Zsigmond királyunk
tudjuk kimutatni. A lengyel trónon egyik utód¬ 141á-ben 13
szepesi várost elzálogosított
jának, II. Ágostnak udvarában is dolgozott Ulászló lengyel királynak; 1772-ben Mária
magyar festő, Mányoky Ádám, a kiváló arcz- Terézia szerezte vissza azokat s ezzel az utolsó
képfostő, kinek az említett uralkodót ábrázoló ajtó is bezárult, melyen át a két nemzet mű¬
s 1710—20 tájt készült képe ma a krakói veltségi hatásait egymással kicserélte.
Nemzeti Múzeumban függ. Báthory jellegzetes
Gch.
vonásaival, fején elmaradhatlan forgós süve¬
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RÉSZLET A WAWEL LOVAGTERMÉBŐL.
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I. Báthory István arczképe a kr»kói nemzeti múzeumban. — á. II. Ágost lengyel király arczképe, Mányoky Ádám festménye a krakói nemzeti múzeumban.
3. Készlet Veit Stisz szárnyas oltáráról a Mária-templomban. — 4. Báthory István síremléke a székesegyházban.
MAGYAR E M L É K E K KRAKÓBAN. - - Balogh Rudolf fölvételei.

„«ir Krakóban — 3—4. A Wawel részletei az udvar felől. — 5. A Wawel kapuja.
1. Kilátás a Wawelből, Krakó látiépével. - i A posztocsan
M A G Y A B E M L É K E K KRAKOBAN. - - Balogh Rudolf fölvételei.
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KIRÁLYI AMATEURÖK.

királyok : V. Károly és 11. Fülöp határtalan
áldozatkészségének a Prado, az orosz czárok
költekező kedvének az Eremitage műkincsei¬
nek világraszóló gyűjteményeit. Nagy Napóleon¬
nak sem volt sok a világ semmi pénze, hogy
Parisba gyűjthesse a régi mesterek legdrágább
remekeit.
De változtak az idők, s a múzeumok és
műgyűjtemények gazdagítását az államhata¬
lom vette kezébe a királyságokban és a köz¬
társaságokban. A most élő uralkodóknak egyéb¬
ként sem oly könnyű dolog már a műgyűjtés,
mint a rokokó fejedelmeinek. Ők már nehe¬
zen érik be czivillistájuk jövedelmeiből, ha csak
nincs oly nagy magánvagyonuk, mint az orosz
czároknak, vagy legalább olyan, mint a mi
királyi családunknak is. Magánszemélyek közt
a legnagyobb összegeket most az amerikai és
európai pénzkirályok áldozhatják műgyűjteményeikre, a született fejedelmek e téren nem
versenyezhetnek többé velők. S a koronás fők
lassan-lassan felhagynak a nagyszabású mű¬
gyűjtéssel és kedvöket inkább az amateurködésben lelik. Gyűjtőszenvedélyök többé nem
világraszóló, inkább az udvari élet intimitásai¬
nak sorába tartozik. Például nein mindenki
tudja, hogy a mostani olasz király passzionátus és tudós éremgyűjtő, régi pénzeinek gyűj¬
teménye nagy értéket képvisel. Az angol király¬
nak bélyeggyűjteménye hires, Ferdinánd bol¬
gár királynak a pillangó-gyűjteménye. A mos¬
tani belga király, mérnökember létére, szenvedélylyel gyűjti a gépszerkezeteket s labora¬
tóriumaiban szinte tökéletes gyűjteményét őrzi
a dróttalan távirókészülékek minden ismert
típusának s a motorok legkülönbözőbb ne¬
meinek. Oly furcsa gyűjtőszenvedélynek, mint
XVI. Lajos franczia király, ki kulcsokat és
zárakat, vagy a mint L Lajos bajor király, ki
kalapokat gyűjtött, a mostani koronás fők
közül nem igen hódol senki.

A gyűjtő-szenvedély kiválóképen a fórtiüi
nem tulajdona. Alig van fiú, ki nem gyűjtene
valamit: levélbélyeget, rovart, gombot, irótollat. l'tóbb, mikor kinyilik a szeme s be¬
látja az efelé gyűjtés czéltalanságát, gyűjtő¬
szenvedélye is véget ér. Vagy csak szunnyad,
hogy új lángra lobbanjon, mihelyt módjában
áll, hogy gombnál, aczéltollnál értékesebb dol¬
gokat gyűjtsön. Mód tekintetében ősidőktől
fogva a fejedelmek jártak elől, s nincs mit
csodálni rajta, hogy gyűjtőszeuvedólyiiket is
leginkább ők elégíthetik ki. A kiváltságosak
e passziójának az abszolutizmus kora kedve¬
zett leginkább. A koronás urak kedvteléseinek
akkor még nem szabott korlátot semmi. Az
ország jóléte a fejedelem gazdagsága volt, s
ha a király pazarul bánt a közvagyonnal, nem
akadályozhatta meg benne senki. A tizennyolczadik században sok ország és apróbb
német fejedelemség is keservesen sínylette
meg fejedelmének gyűjtőszenvedélyét. Az volt
a mindenféle ritkaság-gyűjtemény virágzásá¬
nak kora. Akkor szedtek össze a hatalmas
urak mindent, a mi párját ritkította s a mi
csak drága pénzen volt megszerezhető.
A történetirás a legtöbb esetben szigorú íté¬
letet mond a gyűjtőszenvedély e koronás rab¬
jairól. Szemükre veti, hogy pazarságukkal a
íönk szélére juttatták országaikat. Alattvalóik
nem siratták meg őket s az utókor is hálát¬
lan velők szemben: felejti, hogy vajmi kevés
nyilvános műgyűjtemény volna a világon, ha
nem vetették volna meg alapját azok a tékozló fejedelmek. A mit e koronás fők elvon¬
tak népüktől, utóbb visszaszállt a népre: érté¬
kes nemzeti köztulajdonná lett. Erős Ágost
pazarsága nélkül lenne-e most drezdai képtár,
mely e városnak és Szászországnak világra¬
szóló nevezetessége és megbecsülhetetlen vonzó
ereje ? A franczia királyok drága gyűjtőszen¬
Kevesen tudják, hogy a mi királyunknak is
vedélyének köszönik a franeziák a Louvre fel¬ van egy nevezetes gytíjtőszenvedéíye. Menü¬
becsülhetetlen műgyűjteményeit; a spanyol kártya gyűjteménye, mint a gyűjtőknek és

A balatoni sétány viz alatt.

amatőröknek Leobenben megjelenő nemzet
közi újságja mondja, ritkítja párját a világon
Az uralkodásnak gondjai közben e gyűjteménv
tökéletesítésében leli szórakozását Ferencz József király. Gyűjteménye több mint 3700 menü¬
kártyát foglal magában. Valamennyi a feje¬
delmi udvarok ünnepi lakomáiról való. Nincs
uralkodó család, mely ebben az eredeti és
semmiesetre sem érdektelen gyűjteményben
egy-egy étlappal képviselve nem volna. Az
avatottak tudják, hogy a király súlyt helyez
gyűjteményének újabb meg iijabb példányok¬
kal való bővítésére ; számot vetnek ez óhaj¬
tással a monarchia külföldön levő diplomácziai képviselői is, s nem mulasztják el, hogy
egy-egy újabb étlapot szerezzenek be és küld¬
jenek Bécsbe ama fejedelmek ünnepélyeiről
kiknek udvaránál akkreditálva vannnak. A ki¬
rály csak líudolf trónörökös születése után
vetette meg alapját e gyűjteményének, mely
a legnagyobb és legérdekesebb a maga nemé¬
ben. Több mint kétezer példánya azokról az
udvari ünnepélyekről való, melyeket Bécsben
és Budapesten tartottak meg, a többi Európa,
Amerika és Ázsia monarchiáit képviseli. Talán
a legeredetibb és legértékesebb valamennyi
közt az a menü-kártya, melyet franczia mű¬
vész készített arra a díszlakomára, melyen
Miklós orosz czár Faúré franczia köztársasági
elnököt látta vendégéül. Az ételrend szép fe¬
kete márványlapra van bevésve és színekben
gazdag virágfüzér veszi körül. A betűk elefánt¬
csonttal vannak kirakva. A gyűjtemény tárgyai
közül kiemelkedik még több étlap Miksa mexi¬
kói császár udvari ebédéiről, egy étlap arról
a königsbergi lakomáról, melyen Lujza ki¬
rályné, Viktória királynő és III. Napóleon csá¬
szár vettek részt. Külön rekeszték őrzi a gyűj¬
teményben azokat a menü-lapokat, melyek a
Bismarck tiszteletére vagy a Bismarck házánál
adott lakomákról valók. Az ily ritkasággyűjte¬
ményeknek is megvan a maguk érdekessége, s
talán a történelem is lel bennök majdan egy-egy
vonást az elmúlt korszakok megrajzolásához.

Festetics Taszíló herezeg parkjának. 80 méter hosszúságban lerombolt kőfala.

A hévízi gyalogút.
AZ AUGUSZTUS 3-IKI VIHAR PUSZTÍTÁSAI KESZTHELYEN.

A cserszegi utcza elpusztult háza.
Garay Jenő amatSrfelyételei.
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Seffer László, a napokban elhunyt kiváló
hírlapíró.

A MI URUNK.
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Popper Dávid, az elhunyt hírneves gordonkaművész,
a budapesti zeneakadémia tanára.
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Domony Mór, u Folyam és Tengerhajózási r. t. igaz¬
gatója, kit a király a Fereucz József-renddel tüntetett l i .

szült; de Antonio Moro energikus mozdulattal
— Muszáj innod, Jézus Krisztusra mondom.
őt
is
beinvitálta.
Máskülönben
megsértesz engem!
Regény.
({•'niytfitii.i.)
- Tessék! Úgy is tudom, ki vagy!
- Sajnálom, nem tehetem. Nem iszom soha
Keresztül mentek valami kis előszoba-félén, szeszes italt.
Irta GRAZIA DEELEDDA.
a mely olyan volt, mint holmi söntés, vagy
Hát akkor miféle ember vagy te? Fo¬
Jó negyedórába tellett, a míg elérték Moro boros pincze, nyirkos, tele hordókkal, taposó- gadni merek, hogy szereted a kávét, akárcsak
házát.
kádakkal, vörös rézüstökkel, meszelyekkel és az asszonynép.
- Szeretem is, igen !
Predu Mária heves, sajgó fájdalmat érzett tölcsérekkel és egy második szobába értek, ala¬
lábában, de minden panasz-szó nélkül, sztoi¬ csony, de tágas szobába, a mely konyha és egy¬
- Bizony azzal nem szolgálhatok. De ké¬
kusán vonszolta tovább magát. A szeminárium úttal hálószoba is volt. A tűzhelyen lobogott a sőbb, ha visszajösz, valamivel később, főzünk
árkádjai alatt, a melyet a templom-dombról láng és a kis ablakon át egy gránitsziklát le¬ makkarónit. Azt legalább szereted, az majd
aláömlő sárfolyam árasztott el, Áldó Brúnó hetett látni; az egyetlent ezen a nedves és zöld izleni fog!
Papinak mégis erősebben kellett megfognia, vidéken; esőcseppek hullottak le a ház nád¬
Áldó Brúnó észre vette, hogy most már me¬
hogy tovább segítse. A mikor aztán itt is át¬ födeléről, a melyet nyárfa-gerendák tartottak. het. Fölállt tehát, kezet fogott Predu Mária
haladlak, megkérdezte:
— Tudom, ki vagy! - - ismételte Antonio Dejanaval és így szólt :
- Talán vissza se jöhetek estig. De akkor
- Az az a Moro Antonio Mária, a kit alá¬ Moro, a ki most Dejauat támogatta, majd vissza¬
írás-hamisításért lecsuktak ?
fordult a munkafelügyelő felé és tréfásan egy eljövök a válaszszal.
- Miféle válaszszal? - - kérdezte Antonio
Nyugodt hangon kérdezte és minden támadó újjal megfenyegette. — Mondd csak meg neki,
él nélkül. De azért Dejana mégis élénken és a gazdádnak, hogy a nagyanyó nem akarja el¬ Moro vendégétől, mihelyt magukra maradtak.
- Majd elmondom később. Most csak me¬
hevesen felelt:
adni az erdejét. Csak majd ha arra kell, hogy
- Mit, az a hamis névaláírás ! Tiszta rá- elföldeljék, ha épen tetszik. De hát, Predu Mária séld el nekem . . .
- Ne bízzál az idegenekben! — óvta Anto¬
fogás... az ellenségeinek rágalma . . . megfize¬ Deja, hát hogy is történt, mint is történt az,
tett tanuk vádja . . . Tisztára csak szerencsét¬ a lábaddal? Csak holnapra vártalak. De úgy nio Moro. — Mit mondtál el neki? Az efajta
lenség !
látszik, sántikálva gyorsabban haladsz, mint a emberek nem tudnak semmiféle titkot meg¬
őrizni. Ezt magad is ludod.
— A ti szemetekben . . . mindig csak az ! mikor jó mind a két lábad !
— Nekem nincsenek titkaim.
Minden bűn csak szerencsétlenség !
- Nyolcz lábbal szaladtam! De e nélkül a
- Elmondtad neki, hogy én irtam érted,
- Hát talán szerencse? Végtére is, Antonio derék legény nélkül úgy elmerültem volna, nya¬
hogy gyere ide? Már ez is titok.
Mária Moro-nak semmi szüksége sem volt, liogy kig a sárban, mint hagyma !
- És'én épen ezt el is hallgattam előtte.
csaljon! Gazdag, a nagyanyja a legmódosabb
Mind a ketten nevettek és a munkafelügyelő
- Hát akkor bátorság! Bátorság, Jeruzsá¬
asszonyok egyike Nuoróban . . .
észrevette, hogy mindkettőjüknek a nevetése, a lem ! Itt magad kovácsolhatod a szerencsét. . .
- De elkergette ez után a dolog után ! Az ő beszéde, a mozdulata, a járása, szinte egyforma.
De Predu Mária Dejana elhárító mozdulatot
nevét is odamásította . . . pedig az öregasszony Mintha fivérek lettek volna, annyira hasonlí¬
tett a kezével.
nem is tud irni!
tottak egymásra, még a ruházkodásukban, az
— Szerencse ? Ki látta azt valaha is, ki látta !
Ez a részlete a dolognak nevetésre késztette öltözködésük módjában is. Az arczukon ugyan¬
Antonio Moro közelebb húzódott hozzá és
Dejanat. Ó, ez az Antonio Moro ! Csodálatra annak a fajnak ösmertető jelei látszottak; a
most leült a zsámolyra, a melyen Predu Mária
méltó egy ember ez . . .
szabálytalan arczél, a kifejező, szinte mozgé¬ Dejaua fájós lába nyugodott.
Nagylelkű, bűnök nélkül való ember volt, a kony homlok, az erős és előugró áll; csakhogy
- Hallgass ide! Három esztendőt éltünk
mikor elkövette azt a bűnt, hogy másokon se¬ Antonio Moro feje búbján már kopasz volt és
egymással,
mint fivérek és mint testvér beszé¬
gítsen, holott ez számára szinte egész életre rövidre nyirt hajával, kövér és erős nyakával,
lek
hozzád.
Te, alighogy kiszabadultál, azt
szóló nyomorúságot hozott magával.
ő látszott az idősebbnek; vöröses keze mintha
szeretnél Jeruzsálembe zarándokolni;
Hogy ez a nagylelkű ember milyen szerényen, musttól lett volna megfestve és nem kellemet¬ mondtad,
aztán meg azt mondtad, hogy barát szeretnél
szinte szűkösen él most, arról a két új barát len ánizspálinka-szag érződött rajta.
lenni és hogy előbb meghalnál, semminthogy
rögtön meggyőződhetett, mihelyest a házát lát¬
Leültette Predu Mária Dejanat a tűzhely halálos bűnbe esnél újra. Én akkor azt mond¬
hatta.
a vállára ütött, aztán lehajolt, hogy tam neked: az ördögbe is, várj még, a kétség¬
mellé,
Düledező, omladozó kőkerítéses kis udvar
beesésre még mindig ráérsz. — Mondtam-e ezt,
előzte meg a kezdetleges, szegényes tornáczot, megvizsgálja a kificzamodott lábat.
vagy
nem ? Most erről van szó: mossiu Perro
a
— Mindjárt jön az unokahugom - - majd
mely három kőoszlopból és az azokon nyugvó,
férjhez akarja adni a szolgálóját.
rögtön
elküldöm,
hogy
hívja
ide
maestra
omladozó tetőből állott. Az udvar mélyén már
- Marielénet?
zoldelő bodzafa árnyékolta be a kutat és a kút Saju-t . . . üsmered, úgy-e ? - - kérdezte most
- Marielénet.
övein, épenúgy mint a ház falán, a tetőn, a inmikafelügyelőtől. — Az ügyes, az vissza¬
Predu Mária Dejana erősen figyelt és figyel¬
igazítja
a
csontot!
amdenütt nyirkos és zöld moha nőtt. Az egész
Áldó Brúnó Papi bólintott, hogy ösmeri. mesen hallgatott oda, de szeme és arcza in¬
az lakatlannak látszott, de alighogy az új két
kább bizalmatlanságot árult el, mint kíváncsi¬
"arat a tornáczhoz ért, egy ember kinyitotta Mindenkit ösmer Nuoróban.
ságot; Antonio Moro észre vette ezt és most
a
Azalatt Predu Mária Dejana elmondta az már ingerülten és gúnyosan beszélt.
szobaajtót, ránézett Dejanára és nevetésbe
tort ki.
úti-szerencsétlenségét, annak a különös lovacs- Te azt hiszed, hogy azért hívtalak ide,
- Predu Mária Dejana! Kit látok? Mikor kának hiábavaló keresését, a lába kificzamítá- hogy valami bűnös dologban segédkezz nekem ?
keztélmeg, te jó pipa?
sát, a kocsisnak káromkodását, aztán a Brúnó Légy nyugodt, Jeruzsálem ! Ha te a pokolra
Epén most.
Papi munkafelügyelő úr, váratlan segítségét, .jutsz, a mitől félsz, hát annak nem én leszek
-Mi történt a lábaddal?
ugyebár Brúnó úr, úgy-e?
az oka és abban nekem nem lesz részem. Hát
• Kificzamodolt.
Brúnó, csak egyszerűen Brúnó - - felelte a mint már mondtam: mossiu Perro férjhez
~- Akárcsak a lelked !
a mnnkafelügyelő és nem fogadta el azt a po- akarja adni a szolgálóját. Az okot nem tndom
A
munkafelügyelö előre engedte Dejanut, hárka pálinkát, a mivel Antonio Moro meg¬ biztosan; talán már fáradt, talán már jóllakott
°gy belépjen, ő maga köszönt és távozni ké- kínálta.
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vele, talán az a terve, hogy visszamegy a kon¬
tinensre és oda nem akarja magával czipelni.
Te olyan arczot vágsz most, mintha semmit
sem értenél mindebből. Hát majd a füledbe
kiabálom, még jobban a szádba rágom, hogy
egészen megértsél. Ember, no hát, neked kell
feleségül venned Marieléne Azzéne-t. Pénzt is
hoz magával.
Predu Mária Dejana elpirult, majd néhány
pillanatnyi hallgatás után megvetően így szólt:
- Antonio Mária Mo! Hogyan juthatott
eszedbe az, hogy én el akarom adni magamat ?
— Úgy beszélsz, mint egy tökülkó, a mi
vagy! Bocsáss meg hát nekem, bocsáss meg!
Tudod mit kellene csinálnod? Fel kéne akasz¬
tanod magad!
- És miért ne? - - mondta halkun Predu
Mária; és fölnézett a mennyezetre, mintha
máris keresné a gerendát, a melyikre igazán
fel akarná akasztani magát.
A másiknak most eszébe jutott, hogy Predu
Mária Dejana egyszer már, a börtönben meg¬
próbálta felakasztani magát és most elkomolyodolt, szinte szomorú lett.
- Figyelj ide, Predu, beszéljünk hát okosan.
A mikor mi «ott» voltunk, tó elmesélted ne¬
kem, hogy a szerencsétlenséged előtt már ösmerted Marielénet és már félig-meddig löbb is
voltál, mint a vőlegénye. Igaz ez, vagy nem?
— Igaz.
- Emlékezz vissza jól! Elmondtad nekem
azt is, hogy gyerekkorodban az volt a terved,
hogy pap leszel; de tizennyolcz esztendős ko¬
rodban abba kellett hagynod a tanulást, hogy
otthon maradhass és megvédjed az anyádat
a mostohaapád gonosz bánásmódja ellen . . .
A házatokkal szemben volt egy kocsma: a szol¬
gáló ott Marieléne volt. . .
- Elég, elég! Kinek meséled el most ezt a
históriát? Jobban ösmerem én ezt, mint te!
- Hallgas, idefülelj, te igazhitű! Te már
nem emlékszel mindenre. Te, a mikor «ott»
voltunk, azt mondtad: ha kiszabadulok és
visszatérek a világba, feleségül veszem azt a
lányt.
- Ha becsületes lány maradt volna továbbra
is! De énnekem nem kell az, a kit egy franczia ott hagyott, sem az, a kit egy olasz ott
hagyott.
- Tökíillió! Tudod, hogy mit kell neked
mondanom ? Akadna elég sok nemes, meg ügy¬
véd, a ki örömest vállalná a dolgot!
- Te. hallgass ide! Miért nem veszed hát
te el feleségül?
- Akarod tudni, hogy miért nem? Igen?
Mert ő nem akar engem! Nálamnnl előbbre
való embereket is elutasított már. Biztosan nem
felejtett el még téged, te hülye!
De ez az újság inkább gyötörni látszott Predu
Mária Dcjanat, semmint felvidítani.
A másik folytatta:
- Predu, az még nem becstelenség feleségül
venni egy nőt, a ki már mással ólt. Mi férünk
talán mindig azt a nőt vesszük cl feleségül, a
kivel először akadt dolgunk? A becstelenség
az, ha megcsalni engedjük magunkat a házas¬
ságunk alatt; igen, az, mert akkor a férj egy
tökfilkó és ez már becstelenség. De hidd el ne¬
kem, testver, azt a férjet, a ki nem akarja, nem
is fogják sohasem megcsalni. Egyébként neked
már Iflkiösmeretbeli okokból is kötelességed
volna elvenni azt a lányt, mert te voltál az első,
a ki a jó, a becsületes útról eltérítetted. Jusson
csak eszedbe! Te mondtad is már nekem, hogy
emiatt furdal is a lelkiösmeret, én meg azt
mondtam neked, hogy Isten talán épen ezért a
bűnödért büntetett meg téged.
Predu Mária Dejana megint elpirult, de ez
komor pirosság volt és a szeme megtelt könynyel; a térdére ütött és így szólt:
— Nv kínozz ! Ne juttasd eszembe ezeket az
időket! Az egész bűnnek, mindennek az a ször¬
nyeteg volt az oka. Ha őmiatta nem kerülök a
börtönbe, hát feleségül vettem volna azt a lányt,
habár akkor már könnyelmű teremtés is volt,
máskülönben nem vetett volna szemet én rám!
Aztán meg, miért nem várta meg, a míg ki¬
szabadulok ? Miért kószált el a világba ? Most
már nem tehetem meg többé!
— Mindenesetre, én ezt tanácsoltam neked
és te most már azt teheted, a mit jónak látsz.
Olyan embernek, mint a minő te vagy, nem
szabad olyan nagyon válogatósnak lenni!
— Én galantuomo vagyok !

_ És én talán zsivány vagyok? - kiáltotta
sértődötten Antonio Moro. - Talán most is
azt tanácsoltam neked, hogy menj raboli
Hogy hamisan esküdj? Jeruzsálem, —
hozzá azután, meghalkítván a hangját és ismét
felvéve azt a filozofikus gúnyolódó tenor
tudod mit kell neked mondanom? Hogy mi
már csak szerencséilen emberek maradunk min¬
dig, mert mi a szerencséi, ha elénk is kerül,
sohasem tudjuk megragadni.
— Az, a mit te nekem ajánlottal, az neii
szerencse; sőt sokkalta inkább büntetés volna
számomra.
— Hát akkor tekintsd bűnhődésnek!
akartál-e Jeruzsálembe zarándokolni? Nem akar¬
tad elpusztítani magad ? Nos, hát vedd el fele¬
ségül Mária Elénet. A pénzt, a mit magával
hoz, azt add nekem. Nos, igen, vagy nem? Te
is számot tartasz a pénzmagra, mert amúgy is
elég kemény a bűnhődés ? Igen, vagy nem ? Hat
csak maradjon a tied a pénz is . . .
Predu Mária Dejana nevetni kezdett, de az¬
tán gyorsan másra terelte a beszédet.
— Magadról még nem beszéltél semmit
sem — mondta és körülnézett. — Mit csinálsz
te most? Azt irtad nekem, hogy jól megy a
sorod.
Antonio Moro beszélni kezdett és elmondta,
szépen sorjába, hogy mi minden történt vele,
a mióta visszatért «arról a helyről». A nagy¬
anyja parasztasszony volt, de elég jómódú és
miután gyerekei meghaltak, néhány unokáját
vette magához és Antonio Moro is ott élt nála
egészen addig, a míg az a szerencsétlenség nein
érte, hogy börtönbe vitték. A mikor a fogház¬
ból kiszabadult, újra rsak a nagyanyjához ál¬
lított be, de nyolcz nap múlva az unokanővérei,
a kik közben fölcseperedtek és energikusabbak
lettek, mint a nagyanyjuk, kiüldözték a házból.
Fügét mutatott és kiköpött, a mikor ezekről
az unokanővéreiről beszélt. De óvatosan tartóz¬
kodott attól, hogy Predu Mária Dejanának el¬
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mondja, vájjon mit is csinált ő azalatt az
nyolcz nap alatt, a mikor hazajött.
— Azután a nagyanyó nekem ajándékoz!
ezt a palotát! - mondta és kigúnyolta ház*
kóját. — Csak azért engedte meg azoknak
ördögöknek, hogy kiüldözzenek a saját háza'
ból, mert el akarta kerülni, hogy a z emberek
felölem kérdezősködjenek és suttogjanak ö
maga szeret engem és gondol rám.
Predu Mária Dejana sóhajtott:
- Boldog vagy, te, a kinek van még, W
kire támaszkodj. Én egyedül vagyok, mint va
lami kivert kutya. Egyébként az én családom
szegény. Mit is tehetnének értem?
- De mit gondolsz, Jeruzsálem? Azt hiszed
hogy én egy örog asszonynyal tartatom el ma¬
gam? Én dolgozom, éjjel-nappal dolgozommondta büszkén Antonio Moro.
- Még éjjel is ?
- Te tréfát űznél belőlem ? Azt hiszed talán
hogy én nem dolgozom éjjel? Éjjel i s , i geni fcá
mondom! És nem lopni járok éjjel, értettél!
Kezébe vette a pálinkás üveget és fölrázta.
Predu Mária Dejana most megértette.
- Te tehát pálinkát főzöl titokban? Sokat
keresel vele ?
- Na, hát csak megy valahogy a dolog. Töb¬
bet is keresnék vele, ha nem volna annyi ba¬
rátom, a kik eljönnek hozzám és úgy isszák a
pálinkát, mintha kútból húznák !
- A barátok!
• mondta elgondolkozva
Predu _Maria Dejana. - - Vannak barátaid?
-_És neked talán nincsenek ? Hát ki vagyok
én? Én talán az ellenséged vagyok?
Predu Mária Dejana nem vetett ügyet erre
a szemrehányás-szerű kérdésre.
- Miért mondtad azt a munkafelügyelő¬
nek - - kérdezte most - - hogy a nagyanyád
sohasem fogja eladni a tánca-ját a vállalko¬
zónak?
- Mert a nagyanyó nyakas, önfejű teremtés
és szégyennek tarlja, hogy egy talpalatnyi föl-

PatakyLászló,koránelhunytjelesmvűvészünknekhátrshagyottfestményeiből.
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Jankovich Béla közoktatási miniszter megnyitja a
gyorsíró kongresszust. Jobbján Gopcsa László mi¬
niszteri tanácsos.

det is eladjon a birtokából. Van egy erdeje,
épen a Perro erdejei között, az Orthobene he¬
gyén. Perro aranynyal fizetné meg minden talp¬
alatnyi részét, mert szüksége van rá, hogy
gyalogútat vágjon. De ahányszor csak fölkínál¬
ják a nagyanyónak ezt a pompás üzletet, mind¬
járt ríva fakad.
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- De ha Perro meg újabb erdőket és újabb
tancakat akar venni, hát akkor esze ágába sem
lehet, hogy elmenjen innen!
— Erre gondolsz most? — mondta Antonio
Moro és nevetni kezdett s megint belefogott
tervének elbeszélésébe, a míg Predu Mária De¬
jana ossze-összehúzta szemöldökét, mint min¬
dig, a mikor szomorú gondolatok, vagy bána¬
tos emlékek járnak a fejében.
- Biztos forrásból tudom, hogy Perro min¬
den áron meg akar szabadulni Marielénetöl és
ha te hamarosan jelentkezel a lánynál, téged
fog választani. Nem tudom biztosan, hogy Perro
igazán el akar-e költözni Nuoroból; de minden
esetre, nem akarja segedelem és támasz nélkül
hagyni Marieléne-t. . .
- És már építik is a házat, a hol majd
meghúzhatja magát!
Ebben a pillanatban a külső kis udvarból
lágy és fátyolos hang Antonio Morot hivta és
mialatt a férfi talpra ugrott s ezt súgva:
- Vigyázat! — máris megjelent az ajtóban
egy alacsony termetű, bátor, szinte merész mozdulatú lányka, falusi viseletben, mezítláb, fején
fekete kendővel, a mely arczát félig betakarta.
A mikor a lány észrevette az idegent, megállott, de nem zavartan, hanem mintha várná,
hogy előbbre hívják és levette fejéről a sásból
fonott, kendővel leborított kosárkát és ezt a
kezében tartva, várakozott.
- Vendégem van, Predichedda, látod? mondta most Antonio Moro.
A lány már észre vette a vendéget és a férfi
is első pillanatra észre vette, hogy milyen «faj-

Markovits Iván szobra, melyet a most tartott gyorsíró
kongresszuson lepleztek le.

ból» való a kicsike: élénk, olaj barna szinű,
gúnyos arcza, éles vonalú orra, keskeny ajka
és zöldes-szürke, ragyogó szeme, mely úgy csil¬
logott, mint a kristály, a vendéggel szemben
tiszteletet, kiváncsiságot, kaczérságot és szánal¬
mat fejezett ki egyidejűleg.
(Folytatása következik.)

MAGYAR KIÁLLÍTÁS TOKIÓBAN.
Hazafisága és művészi ipartermékei révén
már régóta értékelni tudjuk Japánt, - - mind¬
amellett Suho Chiba japán lapszerkesztőnek az
Urániában tartott előadás-sorozatát nagy ér¬
deklődéssel hallgattuk. Chiba eljött, hogy az
európaiak nézetét a hatalmas Japán életéről és
erkölcseiről helyesbítse, mennyivel inkább van
szüksége a mi kis nemzetünknek arra, hogy
barátokat szerezzen.
Igen hasznos és czélravezető eszközt talált
erre dr. Kurtz Gusztávné - - Zelles Etelka fő¬
városi tanárnő eléggé nem méltányolható, ön¬
zetlen hazaszeretete.
Költséget, utánjárást nem sajnálva 1300 drb
értékes magyar iparművészeti terméket gyűj¬
tött össze, mely gyűjteményt kiállítás végett
és annak lefolyta után japán gyűjtemények
számára Tokióba küldötte, hol is e vállalkozása
meglepő eredménnyel járt. 1912 október havá¬
tól folyó évi április l-ig, hat hónapon keresz¬
tül, tehát igen hosszú ideig volt nyitva.
A japán napilapok és folyóiratok meleg ro¬
konérzéssel és nagy elismeréssel számoltak be
az őket és az- iparművészet mestereit is fölötte
érdeklő kiállításról. Képes-lapjaik a nemes gondolkozású úrnő, dr. Kurtzné arczképét és egész
sorát a kiállításról felvett ilusztráczióknak hoz¬
ták. Ott látjuk a kiadós czikkek mellett ma¬
gvar kézimunkák, varrottasok, kendők és szallagok fényképeit. Festőink közül úgy látszik
Feszty Árpád, Jendrássik Jenő Ízlése volt a
japánoknak legérdekesebb, mert a kiállításon
látható 35 művészi metszet és nyomat közül
az ő képeiket közölték.
Érdekes története van a kiállítás létrejötté¬
nek. A Budapesten 1911-ben megtartott japán
kiállítás alkalmával dr. Kurtzné közelebbről
megismerkedett és barátságot is kötött a japan kiállítás négy rendezőjével, kik közül
Kanno Makotóval, a tokiói művészeti akadémia
tanárával állandó levélösszeköttetést tart fenn.
Természetesen egy levél váltása heteket vesz
igénybe.
.Dr. Kurtzné hazaszeretete sugalmazására el¬
határozta, hogy e baráti viszonyt nemzetünk
javára fogja fordítani Még 1911 deezemberében -— költséget és fáradságot nem kiméivé, —
m
agyar kulturális tárgyak gyűjtését kezdte
Q
eg, mely gyűjteménnyel múlt év tavaszán
elkészülvén, azt Tokióba az említett művészProfesszorhoz küldte. Ekkor irt levele közelről
me
gjelöli az intencziót, mely a gyűjtemény
összeállításakor és a kiállítás kezdeményezése-

A tokiói magyar iparművészeti kiállításról szóló czikk egy japán folyóiratban, dr. Kurtz Gusztávnénak,
a kiállítás rendezőjének arczképével és magyar tárgyak képeivel.
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kor vezette: sárra kérem önöket, kedves ba¬
rátaim », -- irta - - «fogadják szívesen az ón
szerény ajándékaimat és ne érezzék magukat
velem szemben lekötelezve, mert a mit én tet¬
tem, az nem pusztán önök iránti meleg szimpathiából történt, hanem elsősorban hazafiság¬
ból, - - azt óhajtván, hogy a derék, kedves
japán nemzet minél jobban megismerjen ben¬
nünket, magyarokat. Ha ön kedves barátom, a
küldött tárgyakat, - mielőtt azokat rendel¬
tetési helyükre juttatná, - kiállítja, úgy én
dúsan meg leszek jutalmazva fáradozásaimért.
Ez az egy revanche, a mire én Önt kérem és
a mit én Önöktől elfogadok.
Kanno Makoto a küldemény birtokában, bő
adatokkal látta el a tokiói lapokat és a mű¬
vészeti akadémia Almanachjában a magyar
iparművészetről terjedelmes czikket irt. Egyik
japán újság következőkép kommentálta a ki¬
állítási
«A küldött tárgyakat a művészeti és egyéb
iskolák belajstromozták, de előzőleg gondos¬
kodtak arról is, hogy a nemes adományozó
úrnő szándékához képest, minden érdeklődő
egyén alkalmas módon megtekinthesse. Hogy
ezen óhaj kellőkép teljesíttessék, a tárgyak a
császár temetése után kedvező alkalomkor kiállitandók, hogy mindenki élvezhesse.*
S a finom lelkű japánok a kiállításon el¬
ismerő érdeklődéssel ismerkedtek meg hazánk
fogalmával, a magyar nemzettel és népünk
művészetével. Dr. Kurtzné azonban nemcsak
művészetünk megismertetését tűzte ki czélul.
A kiküldött tárgyak közt van Magyarország
falitérképe és több hazánkról szóló díszmunka
is, - - melyek közt, ismervén a japánok angol
nyelvbeli jártasságát, a legtöbb angol nyelvű.
És a tokiói egyetemen a mi Tátránk sötét¬
zöld tengerszemeiben, s a Hortobágy csikós
jelenetei eredetiségében gyönyörködnek, - - a
japán művészeti akadémiában a magyar nép
festői öltözetét tanulmányozzák, — a női ipar¬
iskola növendékei pedig a magyar varrottasokból merítenek motívumokat
életükben
először.
Makoldy József.

Vegye

Selymet
KtrUrak mintát • ml újdonságainkból fekete,
fthír.Tigy nineibfn: crépon, fafonnét, chinéi,
Ottómul, metulln itb. mousseline uo-cin.széles,
méterje K. i.jo-tól kezdve, bársony ruháknak,
él blúzoknak, plQi, kábátoknak é* köpenyeknek.
valamint blúzok varratlan él ruhák valódi sváj cii
hímzéssel batist, -eyapju, éa selyemben.
HÍ ciakii kereskedett szoliil selyemsiövetet árulunk, közvetlenül magínvevöknek, posta¬
költség, ál vámmentesen l házhoz.
(Dupla levélbáfyeg.)
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esve szól, tudatos czcl és melódiára való törekvés
nélkül, csak úgy önmagának. Az elbeszélés folya.
mából mind erősebben és tisztábban hangzik fo
A vörös postakocsi. Krixhj Gyula új regényét egy bús, lágy, halkan csengő, a gordonkára emlé
szokatlan lelkesedéssel fogadta az egész sajtó, a keztető baritonhang: az iró hangja, . j - a benvo
hogy a legfényesebb műveket szokás fogadni s más helyenkint egészen olyan, mintha élőszóval
méltán, mert ez a könyv a legszélesebb regiszterü, való elbeszélést hallanánk. A közvetlenség e be
hangulatban legjobban elmélyedő és legteljesebb nyomásának fölkeltéséhez Krúdy nagyon jól ért"
munka abban a ritka bő termésben, a mely Krúdy sikerének ez a fő eszköze. Sok más eszköze is meg¬
keze alól kikerült Tulajdonképeni tartalma, mint van erre, majdnem minden, a mi arravaló, hooy
Krúdy minden művének, ennek is lira: az elmúlt igazán elsőrendű íróvá tegye, - - kivéve egyet; a
időkre, önmagára, átélt dolgaira való visszaemlé¬ konczentrálódást. Ennek hiánya teszi ezt a regé¬
kezés lírája. A mit látott, a mit csinált, a min nyét is egyenetlenné, pompás és megragadó paszkeresztülment, az emberek, a kikkel a sors össze¬ szusok minduntalan lankadt és kelletlen részletekkel
hozta, — mind egyetlen hangulatban olvadnak váltakoznak, a szerint, a hogy az író az erősebb
fel lelkében, arányaik szinte fantasztikusan széle¬
sednek ki, különös, ábrándszerű színeket nyer¬ vagy a halványabb hangulat óráiban irta. Ez vonat¬
nek, — nem valóságról van itt szó, hanem arról kozik a regény kompozicziójára is, a mely a maga
a hangulatról, a melyet a valóság az író lelkében tervtelen közvetlenségével néha erősen támogatja
keltett, azokról a mozgó, szeszélyesen váltakozó az író mondanivalóját, néha azonban nagyon is
képekről, a melyeket az élet az író lelkének vász¬ meglazul és összezsugorodik. Minden hibájával
nára vetített. Egy tehetséges, friss fogélionyságú, azonban jelentékeny munka ez a könyv, a legtel¬
az élet minden gazdagságára szomjazófiatalem¬ jesebben benne találjuk meg Krúdyt minden szép
ber — maga az író — a regény tulaj donképeni vonásával és minden gyengeségével együtt.
hőse; nem lép előtérbe, a sorok mögött marad és
A Balaton a történeti korban. Makay Bélá¬
mégis mindig ott érezzük s az ő képe alakul ki nak ily czimű munkája jelent meg a Balaton nagy
legteljesebben és legpontosabb körvonalakkal sze¬ monográfiája egyik részeként s most külön lenyo¬
münk előtt Körülötte tarka képek váltakoznak: a
tíz-tizenöt év előtti Budapest életének képei s kü¬ matban önállóan is. Makay eddig szépirodalmi
lönösen azé a furcsa, kezdetleges, de friss, örökös munkáival tette nevét az irodalomban ismertté,
nyugtalanságban pezsgő bohém-világé, mely Buda¬ színes táj és természetleírásokkal, novellisztikus
pesten akkor kezdett kialakulni. Az iró meghatot- vadászképekkel, most mint tudományos író mutat¬
tan, szeretettel és ellágyulással beszél róla, mint kozik be, mint a Balaton múltjának gondos és be¬
valami rég múlt dologról, pedig itt van közvetle¬ ható kutatója s mint munkája élénken tanúsítja,
ennek is igen jól beválik. Nagy forrástanulmányok
nül a hátunk mögött, fél lábbal még benne va¬
gyunk, alakjait mind ismertük, nagy részük még eredményeképen állítja össze az archaeologiai ada¬
ma is köztünk jár s folytatja azt, a mit tizenöt tokat a Balaton környékének történetéről a római
évvel ezelőtt kezdett. Csupa élő, ismert alak, kilé¬ korban, a népvándorlás korában, majd a magya¬
tüket az író nem is igyekszik jobban elleplezni, mint rok bejövetele utáni időkben egész a XVI. száza¬
a mennyire a kötelező diszkréczió kívánja, de hi¬ dig. Nagyon sok oklevéltári anyagot halmoz fel,
szen nem is ők a fontosak, hanem a mód, a hogy áttekinthetően és világosan csoportosítja és nyu¬
az író egykor elbámult vagy mulatott rajtuk és a godt, tárgyilagos hangon mondja el. A munka ér¬
hogy most elérzékenyedve visszanéz rájuk és köz¬ tékét a számos illusztráczió is fokozza, melyek
tük önmagára. Teljesebben impresszionista köny¬ nagy része magának az írónak a rajzai után készült.
vet alig Olvastunk még: az író a lehető legközvet¬
A «J6 Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek
lenebbül, egész önkénytelenül, reflexió nélkül adja
benyomásait, a hogy egykor fölvette őket, tekintet Elek képes gyermeklapja legújabb, augusztus 17-iki
nélkül a realitásukra, úgy, a hogy a visszaemléke¬ számába Benedek Elek irt verset, Zsirkay János
zés elérzékenyült óráiban leikébe sorakoztak. elbeszélést, Sebők Zsigmond folytatja Misi és Feri
A hangja is ilyen közvetlen, mintha valami ma¬ czimű pompás regényét, Zsoldos László elbeszélést
gától zengő hangszert hallanánk, a mint elfogódva. ad, Bér Dezső mulatságos rajzot, Faragó Jenő az
néha életörömmel teli felharsanva, néha halkan, állatkerti majomketrecz előtt tartott felolvasását
álomszerűén ellágyulva s néha lankadtan magába közli, Zsiga bácsi legújabb mulattató mókáját, Rá¬
kosi Viktor folytatja regényét. A rejtvények, szer-

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
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kesztó'i üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartal¬
mát. A «Jó Pajtást-i a Franklin-Társulat adja ki, elő¬
fizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, fél¬
évre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám ára
20 fillér. Mutatvány-számot kívánatra küld a kia¬
dóhivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.)
Új könyvek.
A vörös postakocsi. Irta Krúdy Gyula. Buda¬
pest, Singer és Wolfner. Ara 5 korona.
A Balaton a történeti korban. Irta Makay Béla.
Külön lenyomat a «Balaton tudományos tanulmá¬
nyozásának eredményei* ez. mű IIL kötet I. részé¬
nek IV. szakaszából. Budapest, Hornyánszky Viktor.

EGYVELEG.
* Egy «nagy» buddhista. Főtisztelendő Sri Sumangala, a keletindiai buddhisták egyik főpapja,
a Vidgodaya nevű keleti Kollégium elnöke, több
külföldi tudós társaság levelező és tiszteletbeli tagja
a napokban a Nirvánába költözött, azaz meghalt.
A gyászos eset alkalmából egy indiai hirlap a
következő jellemzést adja az elhunytról: «Főtisztelendő Sri Sumangala munkássága kiterjedt a
tudomány minden ágára. Jártas volt a matemati¬
kában, algebrában, trigonometriában, földrajzban,
geológiában. Az orvosi tudományhoz jobban értett,
mint sok gyakoló orvos, habár gyógyítással nem
foglalkozott. A természet titkait senki nálánál
jobban nem ismerte, a vitatkozásban utolérhetet¬
len mester volt és mint prédikátor, senki olyan
szívrehatóan nem tudott szónokolni, mint ő. Már
ifjú korában hírneves lett óriási tudása által és
egész sereg irigye, sőt ellensége támadt, a kik
tekintélyét lerontani igyekeztek. Sri Sumangala
azonban sorban vitatkozásra hívta ki ellenségeit és
valamennyit fényesen legyőzte, úgy, hogy aztán
kénytelenek voltak előle elbújni. Ilyen nagy tudós
nem volt több a világon, talán nem is lesz soha
többé». íme, a Keleten is az égig magasztalnak
azonnal mindenkit, ha —• meghalt.
*A drótnélküli távíróval tíz év előtt alig
40—50 kilométer távolságra lehetett telegrafálni.
Ma olyan állomás van az angliai Cornwall-ban, a
mely 5000 kilométer távolságig, tehát Amerikába
is tud drót nélkül táviratozni.
19OO augusztus 9 - é n dr. Jessen Strassburgból, Parisban értekezést tartott a fogak ápolásának
fontosságáról. Többek között kijelentette: «Fogaknak
rationális ápolása a legjobb megakadályozója a beteg¬
ségeknek és igen fontos, hogy ezt a tényt, ameny-

liliomtejszappan

Schweizer és Társa, Luzern U 23(Siájcz)

nyire lehetséges, tudomásukra is adjak. Egészséges
fogak első feltételei annak, hogy a gyomrot jó álla¬
potban tarthassuk, mert azáltal, hogy ételeinket jól
megemésztjük, egészségünket fentarthassnk, avagy
helyreállíthassuk!. A. fogak tisztítására és jokarban
tartására a legjobb szernek a Sarg-féle Kalodoct
ajánljuk, mely hála gyógyító tulajdonságának, a tár¬
sadalom minden rétegében nélkülözhetetlen toillettczikknsk bizonyult.

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban: Turcsánkai és
kralovai TUBCSÁNYI ÖDÖN ügyvédi kamarai elnök,
nyűg. királyi ügyész, 70 éves korában Beszterczebányán. — Bárcziházi BÍECZY LÍSZLÓ nyűg. köz¬
igazgatási bíró, a Lipót-rend lovagja, 67 éves ko¬
rában. — SCHNELLEB ALAJOS királyi tanácsos, a Pesti
Hazai Első Takarókpénztár nyűg. igazgatója Ba¬
latonfüreden. — ZABBÁK DÉNES, a soproni evangé¬
likus egyházközségnek 28 éven át volt lelkésze,
61 éves korában Ábrahámhegyen. - - PÉTEBFFY
SÁNDOE királyi tanácsos, nyűg. pedagógiumi igaz¬
gató, az Eötvös-alap megalapítója Pándorfalun. Erovits FEHÉBVÍBI OXTÓ nyűg színész, 68 éves ko¬
rában Budapesten. — Dr. MOCSÁBT MIKLÓS városi
közigazgatási tanácsos, 34 éves korában Ungvárott. — MUNKÁCSI ANDOB gépészmérnök, 33 éves
korában Budapesten.
Özv. JORDÁN KÁBOLYNÉ szül. Planer Eóza, 89 éves
korában. — Felsőkubini és nagyolaszi özv. KUBINÍI MIHÁLTNÉ, szül. kis- és nagyjeszenei Jeszenszky
Paulina, 78 éves korában Liptószentmiklóson. Özv. csikvacsárcsi LÁZÁB GyőBGYNÉ, szüL szentta¬
mási Szalántzy Karolina, 68 éves korában Déván. —
Özv. WBISSBEBQEK EDENÉ, a jótékonyságáról széles
körökben ismert urinő 71 éves korában Budapes¬
ten. — Bécséi BÉKEFFY BBLÁNÉ, szül. buczinai
Dawidowszky Klementina, 47 éves korában Győ¬
rött. — Csicseri OBOSZ MIEIÓSNÉ, szül. boronkai
Boronkay Gizella, 43 éves korában Dombrádon.

Szerkesztői üzenetek.
Világfájdalom. Néhány schopenhaueri gondolatot
csaknem szószerint lefordítani és versbe szedni, még
mindig nem filozófiai költészet. A filozófiai költemény¬
ben filozófiának és költészetnek kell lenni egyszerre,
együtt, holott ebben a versben tulajdonképen sem
filozófia nincs, sem költészet.
Rábök néni. Izetlen utánzás, az utánzatok rendes
módja szerint: az eredetinek épen a hibáit túlozza.

tápláltakból. Az elegendő és nem fárasztó táplálást teszi lehetővé a
f\
|
| Jótékony hatással van a tej mennyiségére éa
V l d I C Q O I "'^őségére. A tej gyarapodás 33—50%. A csew
csemök rendszeresen gyarapodnak súlyban és ki¬
tűnően fejlődnek. Kellemes izü, minden folyadékban könnyen olSódó. l tégelyü!0napra elegendő. AraSK.Föler&katFragnerB.gyógysz,
Prag III. Neruda-u. sarok. Lerakat Magyaiorsz.részére Török József
gyógyszertára Budapest, Király u. Ahol nem kapható, a szétküldés
postán a pénz előzetes beküldési- után történik. Egy tégely 3'iO,
2 tégely 6 72, 3 tégely 9 71, 4 tégely 12'— korona bementre.

Iskolaköteles
gyermekek

VILÁGOS.

Világos indul és a második lépésre mattot ad.

KÉPTALÁNY.

A «Vasárnapi Újság* 29-ik számában megjelent
képtalány megfejtése: Rendesen csak akkor tanu¬
lunk meg várni, a mikor már nincs mit remél¬
nünk,
Felelős szerkeszti:ttoltsyP á l .
Szerkt»ztO»égi iroda: Budapest, IV., Vánnegye-o. 11.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntoia 4.

vese- és hólyagbajoknáí, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
Kapható ásványvizkereskedésekben és
Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat,
QPUIIITCQ
OUnULI CO
gyógyszertárakban.
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

MINDENKINEK

Budapest, IX., Köztelek-uteza 4 .

Az első bécsi keresztény czipökiviteli
"ruház, hogy czégél mindenütt meg¬
ismertesse elhatározta, hogy 3O.OÜO
P á r chvr. magas (űzői bórczipó'l mo¬
dern fazonban, jó börtalppal, mellékelt
«>ra szerint 1 p á r férfi vagy női

Budapest, csakis
Gizella-tér 2. szám.

jnvp. magas fűzős börczipő mtinka-

Telefon.
Ibach-zongorák
képviselete.

l BACH-zongora t játszanak és ajánlanak: Backhaus,
Djhnány. Pugnot, Atice Ripper, Sauer, Stefaniay stb.

Kotorok, sajtolok

Amellett

BOTÉT.

I p a r férfi- vagy női chvr.
magas fűzős b ő r c z i p ő
csak _ _ __ „, K 5-5O

zongoratermei

Kenuk
gyárunkat

SAKKJÁTÉK.
2862. számú feladván; Spóner Andortól, Nagylommcz.

Kocsié r u csarnok

Jieckenast
Gusztáv

homok- éa kavIcsmoBógépek, betonürtömb- és falazótéglagyártó-gépek, tetőcserépgyártó - gépek, fonnák: lépcsőfo¬
kok, csövek, oszlopok stb. gyártására. —
Asbeetpalagyárak
gépies berendezései
L.GM. ásványfestékek

Szent László. Hat énekes eposzt közölni nincs te¬
rünk, kivált ha az egész olyan halvány és eredetiség
nélküli, mint a beküldött mutatvány.
Nyári reggel. Az első strófa ígér valamit, a többi
négy azonban nem vált be semmit.
A tanár úr bundája. Gogolnak van egy novellája
<A köpenyeg>, magyarban is nagyon ismeretes. Ebből
van véve ennek a novellának nemcsak a tárgya, ha¬
nem a kompozicziója is.

kiváló bor- és
lithiumos
gyógyforrás

Alapítva 1865. évben.

egyedüli
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BEBGMANH ft CO. gyártmánya TETSCHENft.E.

elérhetetlen hátáén szeplők eltávolítására ég nélhu
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan
elismerolevéllel bizonyíthatunk. Qvógytárakban, dro¬
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra
a Bergmann tManerat liliomkrémje, mely tubusukban
70 fillérért mindenütt kapható.

VASÁBNAPL ÚJSÁG.

Lohr Mária (Kronfusz)
Oyar >• raiizlet:

Tntéiete.
FlAkok: n.,P6-ntc«a27. IV., Esk-a-tite. V., Kecskemétiutói* 14. V.. H»rmlncíad-n. 4. VI., T»r*»-körnt
88. VI., Aaara»»T-tt 16. V m . , Jóiaief-körút 8.

a hajbetegségek átvitelének vannak
különösen kitéve. A fejbőrnek és a
hajaknak a
„Shampoon a fekete feJjel'S
való rendszeres mosása által ezen
veszély enyhül, sőt megszűnik. A
milliomszor bevált hajápolószer a
iiStiampoon a fekete fejjel'S
a hajat korpamentessé, fényessé teszi
és a ritka hajzatnak teltséget kölcsönöz.
f
A vásárlásnál hatá¬
rozottan csak fI Shanipoont a fekete
fejjel", a mellékelt
védjegygyei követeljünk
és fogadjunk el és az
eredeti-készitmény utánvedjegy. zatait erélyesen utasítsuk
vissza. Csomagonkint 30 fillér.
Mindenütt kapható!
Azon esetben, ha az ercdeli készítmény még
sem vr.lna raktáron forduljunk a magyarországi
vczérképviselShöz Faiiztl F e n n e úrhozVI,
Mozsár-u 12, aki készségééi tudatja a be?zerzési
[oirást, vagy kívánatra 2,40 Kor e.űzetcs be¬
küldése ellenében 8 csomagot szállíttat!. Utánvetélés küldemények 35iillérnyi portotóbblcttel
eszkSzölhetOk. '
Alleinig. Fabrik.S H a n a SchwarzKopf. G.nub.tl.. B«rlinN37i*'

«l« elleneben vagyis csak 5.50 K-ért ,
™ . A t. rendelők a czipővel löllétlemeg lesznek elegedre és megvagyok arról győződve, hogy mindenki
ló veiő marad és hogy ismerősei körében czégemet ajánlani fogja.
eseknel elegendő a szám megadása, vagy mérték cm.-ekben.

A monarchia legnagyobb kccsh aktára. Árjegyzék ingyen.

Stítkfildéi utánvéttel az Első keresztény czipőkiviteli ház által,

HUMANN,
Törvényszékileg- bejegyzett czég-.

Ridikül iin-;m b ő r á r u

p a r i «PAPPK
"'• é s U r - udT - «»Ultó
bőráruu
árban
" * " • JJÓZSEF
q g g j gyártónál.Bpest.
Bákóomi-út
11.

GUMMISARKOT S&S
csak a valódi nj BEüLSOH-guininieRrkot kérje arany dohozhnu f
• minden más gyártmányt, mely csak utánzat, utasítson vissza.
£ersonmüvelt, Budapest. V I I .

_

'lunö iz.

71100-niH
több (IIVOM
orvosi vélemény.
MlUU-Ilt'l IOOU
> flelHCIJJ.

»• Serravallo, cs. és kir. ndv. száll. Trieste-Barcola
Vasá,. 0 ] hat(i a gyógyszertárakban félliteres fivo
° ^ ^ _ k o r . 200, literes üvegekben kor. 4'811

IDEGGYÖNGE FÉRFIAK
elgyöngült erejüknek vissz;itt:rését elősegítik az

kina kiállítás
bora
vassal
1906. legmagasabban
•tarienikni
tűnt Brositőszer
grengélkedók, versiéle??
- é s !»»>»>ado2Ók számira. EtvagryJesíto, idegrerősitő és vérjavitó si«r.

Aranyérem, Wien 1912.

EVATON-TABLETTÁK

Női

A Pozsonyi Kereskedelmi é* Iparkamará¬
u l fentartott nyilvánot, három évfolyamú

FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
POZSONYBAN.
Érettség! vizsgalat Állásközvetítés. Internálás.
Értesítőt kívánatra küld u
Igazgatóság.

által. Kérje az orvosi véieménygyüjteményt Minta
K 4.20, Va karton K 10.. egész karton K W után¬
véttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében :

St. M art us Apó t hete, Wien, Haupt.trass* ISO
Fölerakat: Himnia-gjógysze.-tár Budapest, VII. «».,
it-körút 56. íz. - Dr. Besch Emil gj-ogys
tára, Byír. — Kapható minden gyógyszertárban.

VASÁENAPI ÚJSÁG.
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A Magyar Királyi Államvasutak nyári menetrendje.
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íunszentmüdós-Tass
Fiume, Róma, Nápoly
Kolozsvár, Brassó
Péczel
Hatvan
Íunszentmiklós-Tasj
Bicske
Nagykáta, Szolnok
iyőr, Triest
iatvan
Zágráb, Fiamé
Usziget, Stanislau
íassa, Csorba, Bártfs

HtÍdróHeT°
GödoUt
Szolnok
»
Győr, Graz
»
Ár**, BrasBÓ
•
ías»á, Cjoc*., Bártfa
»
öyr. Peczeí
»

»

I2i
12S
12S
ua
I2S
IU
(U
I2S SÍT.
«l »
ion
IH p
tt •
U. Tv.
ÍS. Szv.
'ÍZ p
ti 'v.
Szv.

|

Piunu, Tipekza
USM, fls»ifca, Leraken

Szonbaltiety, Wien
RnMka, R^sad-F«lka
írod, Belcnul, Soga
Arad, Oebracxen
Hiskolcz. Kassa
Bicska

|j

Délután
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Érvényes 1913 május hó 1-től.
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honnan
•

! 11

í\ >l. sO S4
O M
> o: •o f
339
5i Vv
645 5ü. Tvs
309
Szv
1905
609 5^
909 5±
19 5±
313 5S.
01
17
1707 66°
11 6i

11

íj

•1!

honnan

323 12^ Szí Gödöllő
Berlin, Ruttka
611 [23
Bukarest, Arad
Debreczen, Nagyvárad
w
301 125
Berlin, Hutlka
Hatvan
903 10 Gyv
Konstantinápoly, Bplgni
Eszék, Tapolcza
•
401
I-emberg. Kassa
Brassó, Arad
•
7 1°
Sófia, Bród, Belgrád
2
Szv Wien, Sopron
l
601
Bukarest,
Ariul
Torbágy
1201 l 2 Gyv
Bród. Szabadi;
Péczel
• Sarajevo,
13
1
London, Paris, Wien
Komárom
1901 l 4 • *» Eszék, Pécs
Stanislau, Msziget
325 l 5 Szv Hatvan
Wien
2
Poprád-Felka, 1501 2 1 Gyv Poprád-Felka, Kassa
1505 6 Gyv ÍLemberg,
1301 22
(Kassa
63'
• Graz, Kehring
919 2 2
Kunszentmiklós-Tass
407 6 * S v Lemberg, Stryj, Kassa
23a 24 Szv Bicske
1007 6 5<
Fiume, Zágráb
30.
521
Nagykáta
1003 7« Gyv Róma, Triest, Fiume
1111 3i
Tapolcza, Balatonfüred
315 7° Szv Gödöllő
»
327 40.
Péczel
513
Brassó, Kolozsvár
V
32!) 42.
Gödöllő
917a 7 2(
Kunszentmiklós-Tass
*
511a' 52
Szolnok
317 721
Gödöllő
511 62! •
Bukarest,
Debreczen
319 773<
Hatvan
*
•
15 6i
Bruek-Királyhidíi
21 74!
Bicske
1507<
Poprád-Kelka,
Kassa
1309 8<*
Graz, Fehring
Gyv
»
3 6í!
Wien, Graz
911 8«
Sarajevo, Belgrád
1705
1
!
1513 8
Bártfa, Csorba, Kassa
Szv Stansilau. Msziget
»
907
Sofia, Belgrád
Paks
1015 8 2C
607 62•
Bukarest, Arad
Bukarest, Kolozsvár
519 8 3 !
72S
421 7Si Vv. Szerencs
Hatvan
321 8 4I
305 T& Szv Berlin, Ruttka
Győr
13 920
25
Bicske
Berlin, Ruttka
307 925
V
1109 72Í
Tapolcza, Balatonfüred
1005 935
»
Gfrv. Fiume. Tapolcza
741
523»
Nagykáta
913 gsa Szv. Szabadka
7S< •
1009 8°t » Fiume, Bród
ÍBruck-Királyhida,
5 1QOS Gyv. Szombathely, Sopron
4(15 8ÍÍ > Lawoczne, Msziget
329o> Síi » Gödöllő
409 1Q20 Szv. Miskolcz
9 8SS •
»
Wien, Graz
Bicske
23
1048
1511 82. » Csorba, Kassa
Nagyvárad,
605 113° Gyv. Debreczen, Arad
27 82Í •
Bicske
Péczel
1 Minden vasárnap és kettős ünnep má¬ 331 8SÍ .• Vinkovcze,
Eszék, Pécs
1907
92Í
sodik napján közlekedik.
603 9ií Gyv Brassó, Arad
*) Június 15-től bezárólag szeptember
Triest,
Torbágy
Szv.
29«
9i£
15-ig közlekedik.
303 92i Gyr Berlin, Ruttka
') Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬
1001 gaí V Róma, Fiume, Pécs
kedik.
915 9SS Szv. Kiskőrös
')Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak
403 9% Gyv. Lemberg, Przemysl
vasár- és ünnepnap előtti köznapokon
906 9&S H Sofia, Belgrád
közlekedik.
Graz, Triest
1303 9SÍ •
•) Június 1-től közlekedik.
333 102S Szv. Gödöllő
•) Vasár- és ünnepnapokon május 15-tol
525 01£ > Segesvár, Kolozsvár
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.
Bártfa, Csorba, Kassa
*) Csak hétfőn és ünnep utáni köznapo¬ 15035
Gyv. Tapolcza. Balatonfüred
1101
kon közlekedik.
»
250* 02í Szv. Bicske
Hatva*
335' Oái
12S •

sa

]

5157) 422 Szv.
517 522
311 522 M
917 617 Ü

Délután

l l
a
154 •o5Ü>
152 5i£
122 5U
718 522
4102 6 oo
16502 6 30
I 156 638
t
102 650
510
1402 705
104 765
158 8 oo
708 825
712 8 40
134 845
4104 905
114 915
160 945
162 1100
5504 HQ
136') 1135
73fl») [55
US 1300

II

O H
164
714
1404
138
4106
166
4140*)
168
4108
106
126
170
4110
506
108
120
704
6710
6506
172
140
174
716
110
142
176
128
722
144
724
4114
726
1406
130
") Vasár- és ünnepnapokon május 15-161 726a«)
közlekedik.
178
•) Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬ 180«)
kedik.
728
•) Vasár- és ünnepnap előtti hétköznapo¬ 6508
kon közlekedik.
132
•) Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl 710
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik. 182
•) Minden kedden, csütörtökön, pénteken 1408
és vasárnapon közlekedik.
118
•) Minden hétfőn, szerdán és szombaton 502
közlekedik.
184
706
504
720
1116

700

Szv. Vácz
Rákospalota-Ujpest
»
Érsekújvár
V
Szeged, Szolnok
»
Esztergom
•
Lajosmizse.Kecskemét
»
Rákospalota-Ujpest
k.o.
HV. Wien, Paris, Ostende
Syv. Segesvár, Stanislau
B> Zsolna, Berlin
Nagyszombat, Wien
SZT. Dunnkeszi-AIng
Orsóvá,
üáziá*
Syr.
Szv. Báziiis, Karánsebes
Nagymaros
'"
»
Esztergom
» Wien, Berlin
» Rákospalota-Ujpest
•
Rákospafota-Ujpest
•
Lajosmizse, Kecskemét
•
Nagymaros
•
Czegléd
•
Wien

II

hová

l l
[2os Szv. Rákosnalota-Újpest
1218
Szeged
320 Gyv. Zsolna,
Berlin
225 Szv. Nagymaros
1230
» Esztergom
Rnkospalota-Ujpest
loo
]05 ívsz. Piliscsaba
Dunakeszi-Alag
130 Szv.
Esztergom
150
Wien, Paris
200 Gyv.
Szv. Párkány-Nána
2io m Rákospalota-Ujpest
215
Esztergom
220 Gyv. Szál mar-Németi, Brassó
225
Wien
*
230
Szv. Galánta Báziás
235
Gyv. Bukarest,
240
SZT. Czegléd, Szolnok
245
Lajosmizse, Kecskemét
»
250
Rákospalota-Ujpest
» Szob
310
»
355
Rákospalota-Ujpest
^» Szegecf
410
Wien
430
Szob
515 Byr.
SZT. Rákospalota-Ujpest
*
Párkány-Nána
550 •» Vecsés

520

622
612
6ÍS
622

m
>
>

622 Syv.
8iS Szv.
6S2
6SS •»
722
7i£ •
72£ «•
724 •
7 40

P

7S2 •
828 •
8=2
822 3yv.
9á2 3Ív.
922>
022| íyvOiS >
OÍ2 3zv.
)55

Monor, Ócsa
Esztergom
Czegléd, Szolnok
Pozsony, Zsolna, Berlin
Párkány-Nána
Czegléd
Rákospalota-Ujpest
Vácz
Czegléd
Lajosmizse
Párkány-Nána
Bukarest, lla/iás
Dunakeszi-Alag
Zsolna, Berlin
Wien, Paris
Bukarest, Stanislan
Dunakeszi-Alag
Szeged, Báziás, Bukares'
Maros- Vásárhely
Kiskunfélegj-liáza, Szeged
Esztergom

902^ 1Í2 1.0.
zv. Belgrád.Konstantinápoly
146 132] Szv. Nagymaros
702*) 12S [. 0. Bukarest, Konstanti-

ll

725
410S
133
6701
901')

40M

8»4

Esztergom

4006 ]2i»

1
ST
wu

267
Jll

«M« 1

sas

128

SÍT.

»
•
V

Esztenrom
PUscsalM
Esctergam
Dorog

522
52S
55S
600

ŐZT.
»
»

m
9
•

m
9

k.o.
gio eiy.
701»> 6io V
153 6 2 8 SZT.
6507 63° »
135
35
1407 6640
503 680 Gyv.
4105
Szv.
709
W
155
•
125
9
727
V
501
Gyv.
157
6501 740 Szv.
V
127
»
113
4107 755 »
719 gio »
129 8is »
»
159 840
7«6
144H 848 sjv.
MOS 910
161 925 Szv.
715 940 V
119 955 »
163 Q30 »
s>

710
715
720
725
730
735
750

045
128
200

Rákospalota-Ujpest
Dunakeszi-Alag
Czegléd
Vecsés
Monor
Esztergom
Nagymaros
Szolnok, Czegléd
[Konstantinápoly,
1 Belgrád
ÍKonstantinápoly,
[Bukarest
Rákospalota-Ujpest
Lajosmizse
Nagymaros
Berlin, Zsolna
Maros- Vásárhely
Esztergom
Bukarest, Báziás
Rákospalota-Ujpest
Párkány-Nána
Czegléd
'Bukarest, Kolozsvár,
LMáramarossziget
Vácz
Kecskemét, Lajosmizse
Párkány-Nána
Paris, Wien
Esztergom
Kiskunfélegyháza
Párkány-Nána
Dunakeszi-Alag
Szeged
Berlin, Zsolna, Pozsony
Esztergom , •
Rákospalota-Ujpest
Szeged
Galánta
Rákospalota-Ujpest

») Érkezik minden kedden, szerdán,
pénteken és vasárnapon.
«) Érkezik minden hétfőn, csütörtökön
és szombaton.
"> V a s a r : *». ünnepnapokon május 15-töl

f)

Délután

H

166
137
703
167
5W
103
4111
169
171
6503
173
713
139
4113
175
121
115
1403
177
707
105
107
711
179
731
141»)
41171)
143
131
109
729«)
4119«>
6505
181
509
1405
4115
183»)
145
6513
117
717
101
185
123

l l
'?£
l2*
148
150
200
208
240

300
340

3=0

405
410
505

5is

555

612
622
622
625
6*3
7Í2
745
822
825
8Í2
8Í5
822
858
925
9Í2
922
922
925
922
9i£
022
OÍ5
025
022
0^8
122
125
125.

12S2

li

honnan

5Ja

1005 71*
1007 !»•
WOt 1004

3zv. Dorog
V
Esztergom
•
Esztergom
•
Esztergom

KÉPES flRJEBYZHK VIDÉKRE

Ik^hfe

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

evőkészletek, kávé-, tea- éa
mokka, továbbá likőr-, sörés borkészletek, ezivargrarnitnrák stb. nagy választékban
Megrendelhetők legolcsóbban,
ug" készpénzért mint 20 havi

Patyi Testvérek
bútoráruházában, Budapest,
VJII. kér., Rákóczi-út j . sz.

Szv. Rákospalota-Ujpest
Nagymaros
Bukarest, Bázjás
Rákospalota-Ujpest
ÍTövis, Kolozsvár,
iSzatmár-NémeU
Paris, Wien
Esztergom
Dunakeszi-Alag
Rákospalota-Ujpest
Kecskemét, Lajosmizse
Rákospalota-Uj pest
Temesvár-Józsefváros
Nagymaros
Esztergom
Hákospalota-Ujpest
Érsekújvár
Wien, Berlin
Berlin, Zsolna
Rákospalota-Ujpest
Gyv. Orsóvá, Báziás
Wien
Wien
Szv. Báziás, Temesvár
Rákospalota-Ujpest
Vecsés
Nagymaros
Piliscsaba
Nagymaros
Párkány-Nána
Byv. Wien
Szv. Czegléd
Piliscsaba
Kecskemét, Lajosmizse
Dunakeszi-Alag
Gyv. Segesvár, Stanislau
Berlin, Zsolna
Szv. Esztergom
Vácz
Nagymaros
Ócsa
Wien
Temesvár, Báziás
t.o London, Ostende,
ezv. Paris, Wien
Szv. Dunakeszi-Alag
»
Érsekújvár

Elek és Társa rt,
Legújabb kimerítő nagy ké¬
pes árjegyzék ingyen és bér¬
mentve. — Kívánatra a posta¬
költség viselése ellenében
megtekintésre is szállítunk

mérnök és gyáros.

Gyár és Iroda: Budapest, VII. kér., Garay-utcza 10.
Központi TÍZ-, lég- és gőzfűtések, légszesz és vízvezetékek, csatornázások,
szellőztetések, szivattyúk, vizerőművi emelőgépek stb. — Tervek,
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.

LEGNAGYOBB ÉS LEfilOBB HÍRNEVŰ ÓRAUZLETE.

m

ősz

Ez a kivonat, amely tökéle¬
tesen koncentrált oldata a
fenyő aetherbalzsamos-gyantás anyagainak, nagyon al¬
kalmas langyos, erősítő és
fájdalomcsillapító
kádfürdőkhöz és
orvosokat talgyermetu'k és felnőt¬
tek részére már
több mint 20 év
óta ajánltatik. Egy fürdőhöz
80 filL 11 fürdő 15 korona.
Főraktár: J ú l i u s B i t t n e r
gyógyszerésznél, cs. és kir.ndv.
szállító R e i c h e n a n . N . - o i t .
Kérjen kifejezetten Bittner
készítményét Reichenauból
(N.-Őst.) mert sok utánzat van.
Kapható: Török J ó z s e f
gyógyszertárában B u d a p e s t .

A Bozsnyay-féle
yasas china bor
egyike a legelterjedtebb
és leghatásosabb gyógyboroknak. A külföldi ké¬
szítményeket felülmúlja.
Vérszegényeknek külö¬
nösen ajánlható. Kúpható minden gyógyszer¬
tárban és a készítőnél:
Rozsnyay Mátyás gyógyizertárában Arad 4., Sza¬
badság-tér.

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

téglagyári gépek.

GYÁRT:

t«<
4011 2» Szv. Esztergom
4013 >20 K
4017*) 821 •
4019*)
»
Piliscsaba
4015 1
Esztenrom
•

ya
.
.
,
.
nyha 200X140 " n . 12'70, 14'63, 17'38 K.
Készlet tetszés szerinti méretekben és minőségben. Nagy raktár :
kész alsólepedők, paplanlepedők, kész párnahajak és hímzett
női ingekben, valamint a világhírű szepeaségi vászon és
asztalnemüekben. P a p l a n és matraczgyár. Szétküldés után¬
véttel, 15 koronától feljebb bérmentve. Meg nem felelöt kicse¬
rélünk, vagy a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képei
0
árjegyzékünket ingyen és bérmentve.
•
Magyar Kereskedelmi Villalat, Hlskolcs 9O. síim.

igen hatásos vérszegény¬
ség, sápkór, neurasthenia
eseteiben. Egy Vi Jitsres
üveg ára 3.50 korona.

Rendelésnél kérjük a
lapunkra hivatkozni

IMUTH KÁROLY
Os. és klr. fensége
József föh. üdv. szál.

_.. ,
,
. .
,
ee.
finom '.l1.,!) K. >Tisza gyöngye" saját különlegességünk.
legkiválóbb ágytoll
10'SO és ITöO K. P e h e l y hófehér, minősé
:
'
'

Rozsnyay vasas china bora

IRODÁK: V., Bálvány-u. 18.
., ÜZLET: VI., Andrássy-utT

Gyv.
Szv.
Gyv.
•
Szv.

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe.
MRH

Wiktorin és Társa Bpest,

'N6YEH-

(ttlNfl t7Ü5T
•

') Vasár- és ünnepnapokon közlekedik.
•) Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.

«!
A vonatok indulása Buda-Császárfürdőrfil
WT.
v

ll 11

tm
m olÉ
m
na 5U
5ZS

honnan

BUDflPEST V1I.KIIUU.Y UTCflll.

részletfizetésre

Érvénye* 1913 május hó 1-től.

!•«

megtekinthető, minden vétel kötelezettség nélkül

Árjegyzék Ingyen és bérmtntve.

11S
11 U

Szolnok
Nagykáta
Gödöllő . .
Kunszentmiklós-Tass

Délelőtt

K Z I M Ü M K Á K LEGOLCSÓBBAN

TŰI. kerület, Baross • ntcza 1. szám.

Délelőtt

Érvényes 1913 május hó 1-től!
hová

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

oaí

A vonatok érkezése
Budapest-Józsefvárosra.

„Altvater"
Oessler
Budapest

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

ea.

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

sS

Patkányoknak 4.— kor., ege¬
reknek" 2.40 kor. Kgy ('üclc-ii
át minden felügyelet nélkül 50
ilnrnhot is fog. "Szimatot nem
hagynak halra és önműködően
állunk fel. Sváb-fogó, egye¬
düli a magra nemében. 1000
sváb-bogarat fog egy éjjelen át,
árn 2.40 kor. Mindenütt nagy
siker. Szétküldés utáiivétteilel
Frauz Humann, Wien, I I . .
Aloisg-asse 3/43. Számtalan
elismerő levél. Értéktelen után¬
zatoktól óvnkodjunk. A < s c-s
királyi élelmezési raktárnkbnn
használatban. — Telefon '2344t>.

•0 5

A vonatok indulása Budapest nyugoti p.-u.-ról.
^5 S

Automatikus
tömeg-fogó.

A vonatok érkezése Budapest keleti p.-u.-rai

**• 10-éviiórállással
ÓRÁK, ÉKSZEREK

RÉSZLETFIZETÉSRE

káló gépeket legújabb é. legjobban bevált szerkezetekben"
Elvállalja anyagvi..gálatok kivitelit e.

teljes

téglagyári telepek
létesítését.
Tervek
•ék díjtalanul.
ELSŐRANGÚ
REFERENCZIAK.

3 3 . SZÁM. 1913. 6 0 . KVFOLYAM.

VASÁKNAPI ÚJSÁG.

664

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

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

Tátra-Gánócz
gyógyfürdő

ZOBRANCZ

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

S

LŐPATflK

GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében.

G l a n b e r s ó s . hideg 1 , kénes, BOB víz. Gyomor- éa máj^
betegek m a g y a r Karlsbadja.
=====
Fardőidény : május lo-lől szeptember 15-ig. Elöidény: május
15-101 június l-ig. Utóidény: szeptember 1-től szeptember 15-ig.
30 o/o árengedménynyel a lakásoknál.
Ez a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivógyógyméd biztos
segélyt nyújt gyomor- és bdbajoknál s alliasi pangásoknál, makacs
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, májbajoknál, epehomok és epe¬
kövekre oldólag hat. Vértódnlásoknál. szédülések, hüdések, gntaütési
rohamoknál férelvonólag, felszivóiag hat,csúzosésköszvényes bántalmaknál e kór okozta erjedési termékekre, elrakódásokra az iziilelekben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájasodás ellen, czukocbetegségeknél, vesebajosoknál agy a czukor-, mint
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja.
Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi és csont¬
bántalmaikat, csontszút kedvezően oszlatja, bőrvélykóros daganatok,
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzaamányok, hashártya izzadmányok felszívódását Elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült bőr¬
betegségek ellen bámulatos gyorsan hit.
Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár,
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Xaey-Mihály, honnan ké¬
nyelmes bérkocsikon l éa Ví óra alatt elérhető.
A viz otthon is sikerrel használhaté. Ára : egy nagy láda 40 üveg¬
gel 20 kor., kis láda 30 üreggel 11 kor. A viz a vasúton szállítási
kedvezményben részesül.
Megrendelések és tudakozódások : «SzohránfZ gyógyfíirdé.

természetes szénsavdús for¬
rásával kitűnő gyógyhatású.

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

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

Fürdőgondnokság, Gánóczfürdó.

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

Egyes szám
ára 40 fillér.

Előfizetési
feltételek:

t Egészévre
i Félévre
1 Negyedévre _

BUDAPEST, AUGUSZTUS 2 4

20 korona.
A iVilágkrónikát-\a\
10 korona. negyedévenként 1 koronával
_ 5 korona.
több.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

GYÓGYFÜRDŐ. ©

és livirda-állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa: Dr. Rnssay
A fürdő igazgatósága.
Gábor Lajos.

Előkelő családi otthon, legszebb fek¬
vés, á föherczcgi viHák közelében.
előkelő konyha. — Kert. — Villamos,
vasúti megállóhely. — Helyközi telefon
WIEN MELLETT. 240. — Egész éven ;it nyitva. — Tulaj¬
donos : Mi Ily May ér von May t acli.
Prospektust küldi Bloekiwr J. hirdetője,
Budapest,
IV., Semmelweis-utcza 4. sz.
1912-ben megnagyobbítva

1

BADEH

PENSION MELANIE

a Tátra lábánál,széltől és portól védett klimatikus gyógyés nyaralóhely, vizgyogyintézettel Poprád város köz¬
vetlen közelében. Innen a Dobsinai Jégbarlang legrövi¬
debb úton érhető el. Omnibus közlekedés minden vonat¬
hoz. Javalva: Basedow-, neurasthenia, vérszegénység,
sápkór, idegesség, gyomor- és bélbajok slb. betegségeknél
fürdöorvos Dr. Payer Ervin sebész-műtő Budapestről

GYÓGYFÜBDÓ-SZANATÓRIÜM Graz mellett

TOBELBM

Ridlumos gyógyforrások, ívd- és fürdőkuráfc. — Diétás gydgyksuKsek, hlrf- sí soványltd-kurák. — Nap- * ( légftlrdók,
• Laliman kúrák* és «z összes természetes gyógymódok. — Gyo¬
mor- és Délbetegsk, rheumások, köizvényesek, Iégos6hnnrtosok,
Magbetegek évszázados gyégyhslye. — Egyéni gyógykezelés
dr. KÜRT LIINERT klváld szikorvos vezetése mellett. — Bér¬
sekéit arák, kulin felszámítások nélkül. — Magyar orvos, malyar levelelés és prospektus. Sürgöny- és tevélozlm : Tooelbad
sel Graz. legnyllott ápr. 15-én. Elíldényben külön kedvezmény.

Kiváló gyógyerejü kénesforrások CHÚZ,

BADEH
Wien mellett,

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

H OITSY P A L.

Nagy mennyiségű rádiumot tartalmazó víz.
Természetes szénsavas (nenheimi) fürdők.
Kiválóan jó eredménvnyel használható a g y o m o r , v e s e ,
hólyag és a méh húr n t ős bántalmainál, májés lépbajoknál, köszvény és csúznál, altesti
pangásoknál, valamint bármely az idegesség
alapján fejlődő betegségeknél. A nagyhírű előpat a k i g y ó g y v i z e k orvosi javaslat szerinti ivása, összekötve
a megfelelő és itt feltalálható kisegítő gyógyeszközökkel (meleg
és hidegfürdők, vizgyógyintézeti kezelés, másságé, svédtorna,
diatikus étrend) r e n d k í v ü l k e d v e z ő e r e d m é n y t mu¬
t a t f e l . Fürdő-idény: m á j n s 1 5 - t ő l s z e p t e m b e r 15-ig.
Vasúti állomás : Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos.
Az elő- és utóidényben (május 1S-US1 június 15-ig és aug. 20-tól
szept. 15-i)0 a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakások
50%-al és ellátás is sokkal olcsóbb. A z e l ő p a t a k i á s v á n y viar, mely a szénsavdus, égvéoyes vasas vizek között első he¬
lyet foglal el, miirt gyógyeszkéi;-tónál •«''•használható é s
ü d í t ő , k e l l e i u . e s i t a l Usitin vagy borral vegyítve, naiv
kedvellségnek örvend. Itthon és a külföldön éwíkmi efly mulié
palaczknál több kerfll forgalomba. Szétküldés! hely Élőpaták, de
kapható a legtöbb váróiban és nagyobb kereskedésben P r o s ¬
pektust kívánatra ingyen küld az igazgatóság.

igaaprtwésanak Szobráncz gyógyfürdő" czimzendok. Postt(Szepesmegye)

SZERKESZTŐ

34 SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.)

köszvény, isohiag, izzudmányok, bénu¬
lás, neuralgift, görví-lykór, börbajok, fémmérpozés ellen. ,,Hérzoghof" városi
furdoszalloda. Elföningu ház. Internrban-telefon. Meleeviz. fényjelző min¬
den szobában. Továbbá elsőrangú
K a l l ó k , pen.iók, vendéglők, é t t e r m e k . Fnrdőideny egész .éven át.
Prospektus kívánatra ingyen küldetik.
Felvilágosítás és prospektus B l o c k n e r
J. hírdetóiroda utján is. Budapest.
N
a
9
y
f
o
k
u
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o
aktl
v
l
t
ás
-ben 31,567 fürdővendég. IV. kerület. 8emmelweii-ntcza-4. szám.

Állami hivatalnokok az elő- és ntóidényben
szobaárakból 50 °io engedményt élveznek.

Étkezés naponta a penzióban: reggel 2, délben 4 és
este 2 fogás 5 korona. — Kívánatra prospektust küld
Tátra-Virágvölgy gondnoksága.

VARASD-TÖPLITZ
kénes gyógyforrás
(Horvát-ország).
Vasul, posta-, telefon- és távirdaállomás. üj gyógyszálloda vil¬
lanyvilágítással, hírneves radioactiv tartalmú kénes hőforrás
4- 08 C°. — Ajánlva: köszvény,
csuz és ischias stb.-nél. Ivókú¬

PÁRAD
Évad május 15-től szept. végéig.

rák makacs torok-, gége-, mell-,
míi
j-- Jjy°«1or- és bélbántalmaknál. — Klektromos másságé. —
Iszap-szénsavas és napfürdök. —
Egésx, evén át nyitva. — Modern
kényelem. - - üj szállodák. —
Mesés környék.— Kalonazene. —
Prospektus ingyen és bérrnentve.

FÜRDŐOBVOS: DB. LOCHEBTI.

Károlyi Mihály gróf tulajdona, Hevesmegyében, vastimsós fürdők¬
kel és hidegTizgyógyintézetteí, égvényes kénes Bavanyuviz, természetes
arzén és vastartalmú vizek. Kiváló jó hatása ideg-, vér-, gyo¬
mor- és méhbaj oknál, gyengeségnél ismeretes. Tiszta, enyhe
hegyi levegő, sport, kirándulások. Modern kényelemmel berendezett
szállodákban 173 szoba ál] a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés
mérsékelt árak mellett. A főévad június hó 21-től augusztus 31-ig tart

PfirdőkabiBok és folyósuk goiffitéssel

vannak ellátva.

Az egész fordőtelep és a lakások villsnyvilagitisMl vannak ellátva,
íenyelmes automobil-közlekedés. - Prospektuasal és bárminemű
felvilágosítással késfégesen .zolgál a
fnrd«iga,gató.ág.

£15- és ntoévadban a lakások 50%-katolcsóbbakaz állandó vendé éknek.
A GLORIETTE

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, TV., Egyetem-ntoza 4. sz

ESTERHÁZY HERCZEG KISMARTONI PARKJÁBAN. - Balogh Rudolf fölvétele.

