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Legrégibb és legtökéletesebb 

ARCZÁPOLÓ. SZEPLO- ÉS 
MÁJFOLT ELTÁVOLÍTÓ SZER 

AZ ESZÉKI ARCZKENOCS 
ÉS SZAPPAN. 

J. C. D1ENES SALVATOR 
GYÓGYTÁRABÓL, ESZÉK II. 

MflQYflR 
fllf.1? 

ÉS KÉSZ ÁGYAKI 
11 kg. szürke fosztott ágytoll 2'80 K, jobb 3'M, félszürke jó 
14'50, szép 5'50, finom fehér 6'50, jobb 7.50, hófehér S'őO, hófehér 
Iliim ín '.) ,'jii K. -Tisza gyöngye, saját különlegességünk, 
l legkiválóbb ágvtoll 10'50 és 1T50 K. Pehely hófehér, minőség 
(szerint 9'—, 10r—, 11'—, 12'—. 13'50, 14 50 K kg.-ként. — Kész 
l ágynemű: l párna 80X58 cm. flnom anginlokban, jól meg-
I töltve 5-02, 6-07, 7'57 K. l dunyha 160XH6 cm. 1020. 11-95, 
114'45 K. Két személyes dunyha 200X140 cm. 12'70.14-63,17'38 K. 
l Készlet tetszés szerinti méretekben és minőségben.Nagy raktár : 
Ikész alsólepedők, paplanlepedók, kész párnahnjak és hímzett 

női ingekben, valamint a világhírű szepesség-i vászon és 
asztalnemüekben. Paplan és matraczg-yár. Szétküldés után¬ 
véttel, 15 koronától feljebb bérmentve. Meg nem felelöt kicse¬ 
rélünk, vagy a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képes 
~| árjegyzékünket ingyen és bérmentve. 3 

lagyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 9O. szám. 

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

nőtteknél is. 

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

alkalmazása. 

Med.umv.Dr. Gonda Sámuel S'ciaiiit. 
Fogorvosi rendelőjében rendkívül mértékeit díjszabás mellett eszközöltetik 

Fog-
sorok, rágásra alkal¬ 
masak, szájpadlás 
nélkül, ki nem ve¬ 
hetők, a berlini fo¬ 
gászati poliklinikán 
elsajátított legújabb 
módszerek szerint, 
művészi kivitelben. 
Arany- és platinn-
kóronák, arany hi-
dalások. Régi hibás 
fogsorok átdolgo¬ 

zása és javítása. 

TELEFON 
164—44. 

TELEFON 
164—44. 

Vidékiek 24 óra alatt megkapják fogsoraikat Részletfizetési ked¬ 
vezmény. Rendeld órák egész napon áL Tisztviselőknek az esti 

órákban külön rendelés, írásbeli jótállás. 

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

részletfizetésre 

Elek és Társa rt, 
HllOCt I R O D A K : v-- Bálvány-u. 18. 
üllőül, ÜZLET: VI., Andrássy-ut 1. 

Legújabb kimerítő nagy kö¬ 
pés árjegyzék ingyen és bér¬ 
mentve. Kívánatra a posta¬ 
költség viselése ellenében 
megtekintésre is szállítunk 

Rozsnyay 

SERAIL 
pipere-
kü lőnie-
kipróbált, közkedvelt és. igen elterjedt szerek- — Serall-
arozkenőcs kiváló hatású szeplö ellen, az arczot fehé¬ 
ríti és bársonypnhává teszi. Kis tégely 7O fillér, nagy 
tégely l korona 4O fillér. — : Seraii-créme nappali 
használatra l korona. Serail-hajszesi hajhallás és 
korpaképződés ellen. Kiváló hatása. Hajnóvést elősegíti. 

l korona 5O fillér. — Serail-puder. Kitűnő 
fehér-, rózsa- és créme színben, l doboz l K. 
PP»n l drb 60 fillér. - Valódi epe.zap-

drb §6 fillér. - Serail-««ijvi« l iiveg^ 1.5O. 

Kapható Török Ji«»ef gyógyszertárában Budapesten és 
nrar MAtya* gyógytárában, Arad S «ab»d.ág-tér. 

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

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletben 

SOVÁNYSÁG, + 

Margit-szappan 
70 fillér. 

Margit - pouder 
1 K 20 fül. 

Költőgépek 
had és vadszárnyas részére Jőve* 
delmezo baromfiudvart szakszerűen 
AB olcsón berendez, m i n d e n f é l e 
f aj baromfi t , az foszes szükHégU ti 
cikkeket szállít a 

Szép, teli testidomobat. nyerhet a 
tiirv, védett, keleti BÜSTEKIA 
eröporunk által ,mily arany 
éremmel kitüniettetet t . ili-
zás 6—8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyil¬ 
vánítás. Doboza használati uta¬ 
sítással 2-75 K A pénz poita-
utal ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, portó külön. — Diszkrét 
Bzétkiildéü. Dr. Prauz Steiner 
& Co. Berlin '24. Könlg-ra-
tzerstrasse 85. Főraktár él 
szétküldés Török József Budapest, 
VI. kerület, Király-ntcz* 12. sz 

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

Ki akar 
egy órát 
ivgyen? 
Hogy a mi kitűnő zsebóráinkat 

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

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

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

JÜó hilij 
megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül WIRTORIN ÉS TÁRSA Bpesl, 
VIII., kerület, BaroM-ntosa 1. »ám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

imax a legjobb és legbiztosabb 
kézi tüzoltókészülék, mely¬ 
nek egy lakásból sem sza¬ 
badna hiányoznia. Bizo¬ 
nyítványok igazolják, hogy 
4 milliót vagyonban és 25 
emberéletet mentett meg 
a tűzpusztulástól.' 
Ára felszerelve 66 K. 
Felvilágosítást szívesen ad: 

Magyar M i n t a Részv.-Társ, 
Budapest, Rózsa-n. 85. Telefon 37-31. 
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SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, ÁPRILIS 27. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utoza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: \ 

Egészévre _ — 
Félévre 
Negyedévre _ _ 

3O korona. 
1O korona. 

6 korona. 

A f VitójJcróni/frfn-val 
negyedévenként 1 koronával 

több ^ ^ 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

Ön is egyedül kivan 
borotválkozni, s nem tudja, 
hogy a sokféle készülék közül 
melyiket válassza. 

Ne vegyen mást, csak egy 

amerikai Gcm-biztonsági 

valódi damaszkuszi pengékkel s biztosítjuk, hogy 
meg lesz elégedve. 

Tiz koronáért minden szakmabeli üzletben megrendelhető, 
Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz. 

A FÓTHI KASTÉLY. — Goszleth fényképe. 



Az inkognitósok szívesen elfogadták a magát 
mindenben informáltatni akaró főispánnak épen 
kapóra jöti meghívást. Fizettek, asztalt bontot¬ 
tak. Hancsóh lenyelte az utolsó harapás ro-
madonri sajtot és utolsó kortyig felhajtotta 
az üvegében maradt érmelléki rizlinget. 

Orbán és Aracsi Magoryval legelöl jártak. 
Eosenmüller háznagy, mint cicerone, Hancsóh-
nénak ajánlotta karját és megelőzve őket, ki¬ 
sérte édes terhét föl az emeletre. Vogelhuber 
Verpelétit kalauzolta; Hancsóh pedig követte 
a társaságot. Manlich nem ment velük; alsós 
és tartli partieja volt a ((Szerecsenfej))-kávéház¬ 
ban. A fővárosiakkal szemben adta a büszke 
vidékit. Mit neki Hekuba ! 

- Örvendünk, — kezdte Aracsi Magoryhoz 
fordulva, — hogy uraságtokat . . . 

— A magyarság otthonában üdvözölhetjük, — 
fejezte be helyette Orbán. 

Eosenmüller sietett felvilágosítani Hancsóh¬ 
nét, ki csodálkozott Aracsi rapszodikus beszéd¬ 
módján. 

- Én kérek, ezen Aracsi félbetör mindent, 
mielőtt azt bevégezni. 

- Úgy van! — bizonyította Vogelhuber, ki 
Verpelétivel utánuk jött föl az emeletre. -
A tarokkot, a billiárdot, a levélírást, mindent, 
a mit csinál, unterbrecbol. 

- Az övé nőt is félbe, azaz állni hagyta, — 
folytatta Eosenmüller. 

- Scheidoltatta magát tőle, — kommentálta 
Vogelhuber, szintén az ő specziális magyar¬ 
ságával. 

- Azt hallottam, — szólt közbe egy kis pi¬ 
kantériával Verpeléti, a mindentudó, — hogy 
ellenkezőleg, az asszonyka, ki mindenben a 
kontinuitásnak volt a barátja, kezdte meg a 
válópert. 

Hancsóhné, ki kissé feszélyezve érezte magát 
Aracsi szellemi fogyatkozásainak e tárgyalása 
alatt, másra fordította a társalgás menetét: 

- Ah, be csinosan van berendezve ez a kis 
szalon. 

Eosenmüller sietett a felvilágosítással: 
- Az egész szalontól berendezés van egy 

ajándék az elnök excöllenz gróf Bodaszékynek. 
Helyet foglaltak a pamlag előtt álló kerek 

asztalnál, mely sötét Bordeaux színű plüchesel 
bevont zsöllékkel volt körülrakva. Párolgó kávé, 
egy nagy üveg mohos külsejű ősi benediktiner-
likőr, ananászfagylalt és friss szamócza tejhab¬ 
bal várta a vendégeket. Sütemény is volt hozzá. 
Eosenmüller szerint: spanyol szél és Vogel¬ 
huber szerint: károlyfürdői holippnik. Volt egy 
láda finom havanna-szivar és két doboz Yildiz-
ezigaretta is az asztalon. Mindezt a kaszinó 
magyaros vendéglátó lovagias háznagya Eosen¬ 
müller offerálta. Alig hogy helyet foglaltak, 
Vogelhuber remekművű arany burnótszelen-
ezéjéből kinálta most meg az egész társaságot. 
Hancsóhnénál kezdte, ki mosolyogva, már csak 
negatív természeténél is, kosarat adott neki, 
folytatta Verpelétin, Magoryn és Hancsóhn, és 
végezte a többin, kik mind tudták, hogy úgy, 
mint a magyartól a pohár bort, az angoltól a 
wiskyt, az eszkimótól a feleségét: úgy a német¬ 
től a burnótszippantást egy gavallér embernek 
soha visszautasítani nem szabad. 

Szivarra gyújtottak. A gáláns Eosenmüller 
Hancsóhnét is megkínálta czigarettával, a mit 
a hölgy eleinte opponálva visszautasított, de 
később, mikor már nem kínálták, maga gyúj¬ 
tott meg. 

Magoryt Orbán valami hasonló hangzású 
nevű országgyűlési képviselőnek tartotta és 
megtévesztéséhez maga Magory is hozzájárult 
ozélzatosan fokozott gyorsnyelvű divatos be¬ 
mutatkozásával. 

Egyszerre csak Verpeléti, kinek miniszteri 
likőrökhöz és föherczegi szivarokhoz szokott 
kényes igényeit a nyújtottak teljesen kielégítet¬ 
ték, fölkelt helyéről és a körülötte folyvást kel-
lemeteskedő Vogelhuberhez fordulva, így szólt: 

- Búcsúznom kell, mert a félóra múlva 
Budapestre induló vonattal elutazom. De hol¬ 
nap : viszontlátásra! A ma este tiz órakor a 
Park-klubban tartandó miniszteri tanács előtt 
még beszélnem kell gróf Keresztessy kormány¬ 
elnökkel. 

A riporter-generál is e nyilatkozatával Vogel-
hubernek annyira inponált, hogy szinte — rá¬ 
csodált, tisztelő áhítattal belemerülve nézésébe 
és emelkedett hangulatú szórakozottságában 
magamagának tömjénezett egy fölséges szip¬ 
pantással, mely egy kéjes tüsszentésre, a talán 
már egyedüli élvezetére, ingerelte. E tüsszen¬ 
tésre Magory is előkerült a szoba egyik szög¬ 
letéből, melybe az Orbánnal és Aracsival való 
beszélgetés közben beletévedt és halkan így 
szólt a neki búcsúzóul kezet nyújtott Verpe¬ 
létihez : 

- A Vadas esetét, úgy, in grano salis, kö¬ 
zölheti. Egyébről kérem : egyelőre egy szót se ! 

- Sapienti sat! — biztosította ez őt és ke¬ 
zet csókolt Hancsóhnénak, megköszönte a szí¬ 
ves vendéglátást és egy grand seigneur elegan-
eziájával hagyta el a termet. 

- Mi tartottunk, mint miénk nagy becsü¬ 
let ! . . . Én ajánlok engemet! — viszonozta- a 
vendégszerető Eosenmüller. Vogelhuber pedig 
a lépcsőig kisérte ki és apai büszkeségtől csil¬ 
logó szemekkel kilátásba helyezte, hogy szeren¬ 
cséje lesz kedves fiát, Miskát, a most itt szün-
időző budapesti joghallgatót neki bemutatni. 

Verpeléti távozása után, mialatt Hancsóh, a 
harmadik pohár ősi szentbenczés-szesz és az 
azt megelőző erős rizling által szelíden elrin-
gatódzva, ölébe ejtette az előhozatott Összes 
itteni helyi lapokat: Eosenmüller kivezette 
HancHÓhnét a virágokkal díszített és vászon¬ 
ernyővel ellátott erkélyre. Egy díszalbumot 
Német-Hunnia és vidéke tömérdek -fényképeivel 
s néhány pohár frissítő jeges narancsvizet ho¬ 
zatott'ki, az utóbbit az elnök gróf által aján¬ 
dékozott antik tömörezüst felszolgáló tálczán. 
Kellemes, enyhetadó szellő kezdett lengedezni 
odakünn, s ez végig járta a nyitott ablakon át 
az egész helyiséget. 

A többiek (Hancsóh is, rövid sziesztáját be¬ 
fejezve, hozzájuk került) városi dolgok, Ees 
némethunnienses-ekről beszéltek. Most épen a 
napirenden levő színházi kérdést kezdték tár¬ 
gyalni. 

Épen Orbán beszélt: 
- De itt még a magyarság sem pártolja 

eléggé a magyar színészetet, mely néha ven¬ 
dégkép i le kerül, sőt kevésbé, mint a hazafias 
németajkúak. 

- És a «Helmeczy-kör» mért nem folytat 
ilyenkor nagyobb akcziót, — kérdezte Magory. 

- Az csak a szegény deficzites direktorok 
jóvoltából kedvezményes jegyeket - - vágott 
bele Aracsi. 

- Árusítgat a tagoknak, — fejezte be Or¬ 
bán. — A városi színházi-bizottság nagy több¬ 
sége a legmegrögzöttebb kipfelhauserekből áll, 
kiknek egy része az együgyűségig laikus. Pá¬ 
holyt is tart egyike-másika családja számára, 
de azért maga belülről nem látta a színházat 
megnyitása óta. 

- Nos és a magyar helyi lap, mert volt 
ilyen is, mit tett a nemzeti szinpártolás, eme 
hazánkban oly fontos kulturügy érdekében ? — 
kérdezte Magory. 

- Volt egy kis újságunk, melyet Manlich 
Tuhutum szerkesztett, - - válaszolt Orbán. — 
Ez kardoskodott, vagyis inkább: szájaskodott 
a magyar vendégszinelőadások buzgóbb láto¬ 
gatása mellett, de ez a groteszkül pózcló, egy-
ügyű napilapocska nemsokára megszűnt. 
* - - Nem olvasta senki . . . 

- Csak a korrektor és az is rosszul! — tar¬ 
tották Aracsi és Orbán. 

- Hahaba ! — kaczagott fel Magory. — Dicső 
képviselője a nemzeti sajtónak! . . . De hát a 
«Helmeczy-kör» itt sem mozog?! 

- Én csak második alelnök vagyok. Az első 
alelnök: Bajcsányi kúriai biró, az itteni tör¬ 
vényszék elnöke, ki az úgy szólva kaszinónkat 
fentartó gróf Bodaszé ky elnökünkkel karöltve, 
a túlzott türelmesség, az opportunitás útján 
halad. Ez a körülmény megköti kezeinket. Az¬ 
tán húsz-harmincz igaz. lelkes magyar hazafi 
mit tehet ott: hol meleghangú frázisokra, de 
hideg közönyre talál?! Magyarjaink a fárad¬ 
sággal, áldozatokkal, koczkáztatással járó haza¬ 
fias akcziókba nem mennek be szívesen, mert 
a városi népszerűség sokkal több előnyt, hasz¬ 
not nyújt, mint minden nemzeti törekvés. Egyik 
részét hiúság vezeti, a másik része anyagias 
stréber. 

- Ügy van ! — erősítette e szavakat Vogel¬ 
huber, kit csak tüzesblkű Miska fia, a pesti 
jogász változtatott át jó magyar hazafivá. 

Aracsi pedig, egy beállott rövid szünet után, 
mialatt az urak új szivarra, czigarettára gyúj¬ 
tottak, a méla rezignáczió hangján hozzátette : 

- Az itteni kevés, önzetlen jó hazafi lemond 
a harczról és . . . 

— Sírva vigad, bankettezik és jubilál, -
egészítette ki metsző iróniával Magory. -
E szerint tehát a derék «Helmeczy-kör» egy 
önmagyarosító magyar egyesület, s minthogy 
az előbbi kormányok ez ideig, elég helytelenül, 
önöket nem támogatták : önök az Úristenre bíz¬ 
ták a magyarosítást. 

- Mert hát az az új főispánnak sem fog 
sikerülni! - - fejrzte be rekedt dörgéssel ez 
utolsó szavak alatt belépett Manlich Tuhutum. 

Magory ajkába harapott, ígéreteket a jövőre 
nézve inkognitójában csak nem tehet. Talán 
az a bizonyos szóvirágos, délibábos hazafias 
páthosz egy kicsit messze is vitte? 

A lapnélküli szerkesztő, mint hivatlan ven¬ 
dég, odatelepedett szépen a- társaság mellé a 
likőrös üvegekhez és megkínálván magát egy¬ 
két pohárkával, aztán büszkén fölpattant he¬ 
lyéről, mint egy kohinkinai kakas, ki — mint 
hitte — kiüldözte Verpelétit, az odarepült ide¬ 
gen kakast és öklével az asztalra ütve, ez ön¬ 
érzetes, rekedt hangú mennydörgésre fakadt: 

- És ha nem fog neki sikerülni és ha nem 
fog velem, a szellem és toll itteni kipróbált 
lovagjával szóbaállni: kiugrasztom őt is, mint 
Zavreczkyt, a gyászmagyar, lúpfelhauser-főis-
pánt. 

- Ön, Manlich úr, ön ?! — kérdezte Magoiy 
hevesen. 

- Igen: a «Liliomkoszorú- egy let a német 
szóért» czímű szenzácziós czikkelyemmel, -
hazudott, kevély önérzettel a mellére ütve a 
kérdezett. - - Nem várok sokat Magoiy tói sem, 
a főispáni székbe való szittya-dandy t ól, ki nem 
helybeli, hanem itt tájékozatlan pesti újság¬ 
írókkal pertraktál. 

- Manlich úr! — riadt rá Orbán égő tekin¬ 
tettel. Aracsi, Vogelhuber által kiegészítve, azt 
kérdezték tőle. hogy a «tökfilkónál» hagyta-e 
az eszét a kávéházban. Hancsóh is morgott 
olyasmit, hogy ily beszéd nem a «Helmeczy-
kör»-be való. 

- Meglehet, hogy nem fog sikerülni külde¬ 
tése. - - fakadt ki ingerülten Magory. - - De 
elég éles szeme lesz ahhoz, hogy megkülön¬ 
böztesse az igaz. önzetlen magyart, attól a 
szájaskodó álhazafitól. ki a nemzeti soviniz¬ 
mus paródiájából magának tőkét csinál, sőt -
másnak tollával páváskodik. Itt van nálam, 
tessék: a czikk hiteles kézirata, melyet az itt 
időzött szerzőtől ma ebéd előtt kaptam. 

Erre kézről-kézre járt a főszerkesztő által 
dátummal ellátott és nyomdafestéktől szelíden 
érintett^ telei rótt papírlap. 

- «Úgy van! . . . » «Igaz való ! . . .» «Ganz 
richtig !.. .» a mit tisztelt vendégünk mond, -
szóltak a Helmeczyék egymás után. 

Manlich annyira dühös lett, hogy elállt a 
szava. Csak fejét rázta. «Vélnéd, egy medve 
rengeti bozontos üstökét.* Egy artikulált ban-
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gót sem tudott kiadni. Vogelhuber megszánta 
és egy szippantással kinálta meg, s Manlich, 
mint valami szuggesztiónak engedve, akarat¬ 
lanul elfogadta a kibékülés külső jelét és oly 
adagot markolt három újjával a világhírű bur-
nótból, hogy egy sziámi elefáut orrmányának 
is elég lett volna. 

Falrengető tüsszentésére Hancsóhné is be¬ 
jött az erkélyről, Rosenmüllerrel, a «gróf Eub-
nától sógor»-ral, a kinek magát persze időköz¬ 
ben bemutatni el nem mulasztotta. 

- Tagadom, tagadom ! — opponált valami¬ 
ben a hölgy a mágnás-sógor s háznagy úrnak, 
kinek műfordított magyarságán az egész idő 
alatt oly kitűnőn mulatott. 

Eosenmüller, ki a még mindig hódító, de 
meg nem hódítható Hancsóhnóval szemben 
megretirált, most Manlichhoz lépett és annak 
vállára ütve, azt kérdezte : 

- Már megint maga megbetegesíti magát, 
hogy a magyar nem előfizet ? 

Lenczi pinczér ezalatt grófelnöki ezüstművü 
dísztálczán két üveg franczia pezsgőt hozott, a 
megfelelő számú poharakkal; két palaczkot tar¬ 
talékban a borhűtő jege közt, a pikkoló czi-
pelt utána. Eosenmüller és Vogelhuber gyor¬ 
san hozzákezdtek a poharak töltéséhez: ám¬ 
bátor eszük ágában sem volt a vendégek előtt 
manifesztálni, hogy a pezsgőt mutyiban ketten 
fizetik. Elsőnek a kaszinó háznagya emelt po¬ 
harat, szónokolva: 

—• Tehát: előtte minden másiknak: az új 
úr főispán éljen magasan ! . . . Éljen sokáig, — 
igazítva ki magát. 

— Éljen, éljen! — visszhangoztatták vala¬ 
mennyien, derült hangulatú lelkesedéssel, a 
duzzogó Manliehot és természetesen Magoryt, 
az inkognitós megyefőt kivéve, ki leküzdve a 
tószt-okozta futó derültségét, emelkedett pá-
thoszszal, Orbán és Aracsi lelkes helyeslése 
közt, megszólalt: 

- «Addig éljen, míg a honnak él!» 
Mi más telhetett e helyzetben a réginél me¬ 

részebb önérzetű Mátyás deáktól? 
Vogelhuber is nekilelkesedett, de nem e 

klasszikus mondástól, melynek értelmét Han¬ 
csóhné veszélyesnek talált neki és Eosenmül-
lernek megmagyarázni, hanem a felhajtott lán¬ 
goló gyöngybor hevítő hatásától és a másod¬ 
szor megtöltött habzó serlegét fölemelve, ezt 
manifesztálta: 

- És az új főispán úr kedves Bekannt-
schaftja és az ő barátja Verpeléti (Manlich fel¬ 
mormogott) a híres írnok, a mi liebenswürdig 
fővárosi vendégeink éljenek! 

A kaszinóban most, e szép nyári délután, 
egy félsüket újságolvasó bácsin s egy magya¬ 
rul nem tudó és pacience-ozó, önmagával bil-
liárdozó különcz-kipfelhauseren kívül, senki 
sincs jelen. Manlich tehát, kit az édesen, illa¬ 
tosán gyöngyöző Heidsieck erősen csábítgatott, 
meg nem állhatta, hogy a maga, valamint e 
két jelenlévő névtelen tagtárs nevében, poharat 
töltve és fogva, a társasághoz lépett és vissza¬ 
nyert harsány-rekedt hangján ezeket mondta, 
általános meglepetés közt: 

Kár, tisztelt hölgyem és uraim, (Eláll!) az 
iménti heves fellobbanásért és irói karakterem 
alaptalan megrágalmazásaért (Derültség, moz¬ 
gás), mert hát magam is — előlegképen — azt 
hangoztatom (Visszaszíyja !), hogy éljen az új 
főispán és az itt jelenlevő budapesti vendégek ! 
(A vélt lapalapítás dolgában itt járt Verpelétit 
természetesen kivéve.) 

Manlich Tuhutum, miután a basszus-rekedt-
ség regiszterének legkétségbeejtöbb fokán még 
egy második «éljen»-t dörgött: re bene gesta, 
a Lenczi pinczér által újra megtöltött két po¬ 
hár pezsgőt hajtott fel egymás után, a reggel 
óta minden illő időpontban alaposan megöntö¬ 
zött testi reservoirjába, melynek neve a halan¬ 
dók előtt Menenius Agrippa óta bizonyos klasz-
szikus hírnévnek örvend. 

A társaság egymás közt tovább koczczint-
gatva, nem reflektált a vesztét érző, szolgálaton 
kívüli szerkesztő köpenyegforgatására. 

A vendégek, a Szent János áldása, az utolsó 
pohár után, meleg köszönő kézszorítás közt tá¬ 
voztak. A Helmeczyék az előszoba külső aj¬ 
tajáig kisérték. Magory nem felejtette el őket 
biztosítani, hogy nemsokára saját házánál fogja 
viszonozni a kedves vendéglátást, Hancsóbné 
pedig Puszta-Hajagosra hivta meg valameny-
nyit; vasútállomás Nagy-Hajagos, Pestmegye. 

Vogelhuber, a mint magukra csukták az elő¬ 
szoba ajtaját, azt kérdezte, hogy hát mi is a 
neve eigentlich annak a két képviselő úrnak? 

- A férje a nagyságos asszonynak nevezi ' 
magát Handschuh, — világosította fel Eosen-
müller. 

- Hancsóh! - - szólt az őt helyreigazító 
Orbán mosolyogva. De a másik úr képviselőtől 
a nevet, — kezdte újra Eosenmüller, — nekem 
nem megmondani akart a juxos nagysága, ki 
mindig az ő jogát akar birni. 

• Én Madarinak értettem, — válaszolt Or¬ 
bán. - - Mintha láttam volna valamikor a kép¬ 
viselőházban. 

Aracsi egy füzetben lapozgatva hozzátette: 
- Madari biharmegyei, Hancsóh pestmegyei 

képviselő, a hogy az országgyűlési névjegyzék 
mutatja. 

Eosenmüller fejét rázta. De nem a fölötti 
csodálkozásában, hogy Aracsi egy befejezett 
mondatot nyújtott, hanem mert egy mulasztá¬ 
sát restelte. 

- Ei, ei! — ismételte többször. 
- Tojás, tojás! — tréfálkozott vele a nyelvre 

nézve magyarabb Vogelhuber. 
- Ne csináljon tréfát enyim barát Flórián... 

Én egy megbocsáthatatlan hiba megtettem. Én 
elfelejtettem őket aláírni hagyni bele a vendég¬ 
könyv. 

Orbán megnyugtatta a derék háznagyot: 
- Sebaj! Madari, mint mondta, legközelebb 

feljön újra a kaszinóba, hogy mint új német-
hunniai lakos, tagnak beiratkozzék. Lelkes, 
derék magyar hazafi. 

Manlich, Lenczi pinczér méltó indignálódá-
sára, megitta a megmaradt pezsgőt az utolsó 
csöppig és a kipfelhauser «Polgári kör»-be ment, 
melynek szintén örök fizetési hátralékban levő 
díszes tagja. 

Hogy ue vesszen kárba! 
Magory nem hitte, hogy inkognitója ily iz¬ 

galmas jelenettel nyerjen befejezést. De hát ily 
Manlich Tuhutum-í'éle alakokat könnyű lekus-
soltatni, lekenyerezni. 

- Itt sokat orvosolni kell, — mondta ma¬ 
gában, — még a Helmeczyeknól is ! 

A sétány végén egy közúti vasút megállójá¬ 
hoz értek. Ott felszálltak egy a közeli csavar-
gőzös-állomás felé tartó kocsira. Bosszantólag 
hatott Magoryra, hogy a nyelvünket értő, sőt 
beszélő kipfelhauserek és főleg a kipfelhauser-
nék mennyire rá akarják erőszakolni a német 
szót a derdiedassal ellenséges lábon álló ka¬ 
lauzra. 

Néhány perez múlva a kikötő közelében ki¬ 
szálltak. Gyönyörű verőfényes idő volt; még 
kissé meleg ugyan, de a part lombos fái eléggé 
védték a nap ellen a parton várakozó közön¬ 
séget, melyet egy kis csavargőzös, a széles fo¬ 
lyón át, a város legszebb és legdivatosabb ki¬ 
rándulási helyére vitte, a mennyiben nem akar 
az újonan épült csinos vashídon saját fogatán 
vagy saját lábain átvándorolni. 

Magoryék konstatálhatták, hogy körülbelül 
száz ember közül alig tizenöt-húsz ember kérte 
magyar nyelven az átkelőjegyet a magyarul is 
értő pénztárosnőtől; még azok is németül be¬ 
széltek vele, kik visszatérve a pénztártól, ma¬ 
gyar nyelven folytatták a beszédet hozzátarto¬ 
zóikkal. Elegáns czímeres hintók és kényelmes 
tágas polgári járművek is álltak meg a kikötő¬ 
höz közel. Az ezekből könnyedén kilebbenő 
karcsú fiatal hölgyek és termetes mamák, igen 
kevés kivétellel, a Göthe és Schiller nyelvét 
beszélték, a Nestroy és 0. F. Berg bécsi jar-
gonja, vagy az Armeedeutsch, a közös had¬ 
sereg eléggé csiszolt, de kissé pongyola nyelv¬ 
járása szerint; sőt sokan nagyon is magyaros 
kiejtéssel. 

— Itt a németek, a város urai kedvéért: né¬ 
metül beszélnek és nem a magyarok, az ország 
urai kedvéért: magyarul, — világosította fel 
Magory Hancsóht, ki a melegben csak hallga¬ 
tott és Hancsóhnét, ki csak nézte a divatos 
toiletteket, a mozgó-morgó zsivajt és gyönyör¬ 
ködött a tarka, élénk képnek, mely szemei elé 
tárult. Magory pedig elhallgatott, elmerengett 
és azt gondolta, hogy ha itt volna: királynő 
volna köztük az a magyaros büszke tündéri 
hölgy onnét a vasúti — ebédállomásról. Tün¬ 
dérálom és étterem. Oh, költészet, oh próza! 

Végre kikötött a túlsó partról érkező csavar¬ 
gőzös. Csupa magyaros kiejtésü német szó hal¬ 

latszott a hajóról. Német volt az üzemnyelv, az 
érintkezés a be- és kiszállókkal. 

A sors azonban úgy akarta, hogy Magory 
helyett egy olasz honpolgár leczkéztessen meg 
a túlsó parton egy csökönyös kipfelhauser-
németet, úgy, hogy a többiek is okuljanak 
rajta. A talián ugyanis, ki Budapestről érkezett 
ide, csakis magyar szövegű értesítéseket oszto¬ 
gatott a hajóból kiszálló közönségnek egy a 
szigeten felállított nagyobbszerű mozgófény¬ 
képes panorámához. De dr. Katzendorfer, a mi 
rókaképű, sakálszakállú laptulajdonos-ismerő¬ 
sünk, visszadobta a neki átnyújtott magyar 
prospektust és helyette németet kért; mire az¬ 
tán a derék impresszárió, olaszos kiejtésü, de 
érthető magyarsága beszéddel szégyenítette 
meg: 

- Nem tudom, hogy ez az úr külföldi né¬ 
met e? de én csak két esztendeig óla kóborlók 
e szép országban és meglehetősen megtanul¬ 
tam magyarul. Hazám Itália, minden lakosa 
tud olaszul, mert a nép, ha kell, rákényszeríti, 
hogy tanulja meg az ország nyelvét. 

Dr. Katzendorfer valami «UnverBchámter 
Kerl!»-féle megjegyzést koczkáztatott, de sze¬ 
rencséjére, meg nem hallotta a tüzes olasz, 
mert közvetlenül utána a gőzösből kiszálló, az 
olaszt éljenző néhány fiatal ember hazafias lár¬ 
mája elfojtotta. 

- Abczug Katzendorfer! Éljen Matteo Cec-
coni, a derék talián ! — kiáltották össze-vissza. 

- Még van vér Árpád nemzetében! — kiál¬ 
tott fel Magory. 

- Ma minden igaz magyar hazafi eljön a 
panorámába! — szólalt meg lelkesen az egyik 
fiatalember, ki nem volt más, mint Vogelhuber 
Flóriánnak Miska nevű jogász fia. Ezt egy mel¬ 
lette elmenö úriembertől hallotta Hancsóhné, 
Magory nagy örömére. 

Bár e hangos szavakba óriás pisszegés ve¬ 
gyült : mégis a szigetre érkezők nagy része el¬ 
látogatott a panorámába. Magory és Han-
csóhék is betértek az olasz műhajlékba egy kis 
séta után, melyet a ritka műizléssel gondozott, 
tarka bársony virágszőnyegekkel díszített ala-
bástromfehér, puha fövenyű utain tettek. Ma¬ 
gory, hogy föltűnést ne keltsen, a panoráma¬ 
tulajdonost a pénztári helyiségbe hivta, hol 
ötszáz darab belépő-állóhelyet vásárolt meg 
tőle, nagy csodálkozására, de még nagyobb 
örömére s megbízta, hogy küldje szét az isko¬ 
lák szegényebb sorsú fiatalsága részére. Han¬ 
csóhné nem győzte Magoryt ezért dicsérettel 
elhalmozni. 

Hét óra tájban a szigetről, mely tulajdon¬ 
képen csak egy a folyóba belenyúló erdős be¬ 
rek, a városba visszatértek. Sötét felhők már a 
hajóra szálláskor fenyegették a kirándultakat 
és az eső utói is érte, mire a kikötőből, újra a 
sétányon át a főtérre jutottak. Az eső elöl a 
((Szerecsenfej)), «Mohrenkopf» czímű fővárosi 
elegancziájú kávéházba menekültek, melynek, 
mint hírhedt Kipfelhauser-heimnak, látogat á-
sát amúgy is czélba vette. 

Az esősre vált időre meglehetősen megtelt 
kávéházban frissítőket rendeltek, s míg Han¬ 
csóhné a képes- és divatlapokat nézegette és 
férje a politikát böngészte (mert akadt még 
lap, mit ma még nem látott): azalatt Magory 
füleit egy őt specziálisan érdeklő, természete¬ 
sen németszavú halk beszélgetés ütötte meg. 
Egy párbeszédről van szó, mely dr. Katzendorfer 
Hans és Milchwachtel Sebestyén urak közt folyt, 
kik a főispánékkal szomszédos asztalnál foglal¬ 
tak helyet. Dr. Katzendorferben, ki közvetlenül 
Magory mögött, vele háttal ült, ez felismerte 
azt a megátalkodott németet, ki a gőzös meg¬ 
állójánál rászolgált a hazafias fiatalság abczug-
jaira. 

- Átnéztem egy kicsit a szigetre, — kezdte 
ez most, - - hogy körülnézzek kertemben, s 
most, mikor visszajöttem, Graupenhofertöl, ki 
ebéd után a Várhelyi-palotában járt, hallottam, 
hogy az új főispán már titokban a városba ér¬ 
kezett és a Helmeczy-étteremben ebédelt. A rend¬ 
őrkapitány, a jó Boxer, persze erről nem volt 
értesülve: ő csak Magory huszárjának a bagá-
zsiával megérkezéséről tud. És ha Boxer nem 
tud róla, — tette malicziózusan hozzá: —, az 
egy okkal több arra, hogy a főispán már a vá¬ 
rosban legyen. Sőt én messzebb megyek: én 
azt hiszem, hogy ő volt az az ultra-magyar, 
ki Graupenhofert hivatalában meglátogatta. 

(Folytatása következik.) 
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Bosznay István : A poprádi tó. Andaházi Kasnya Béla: Herkulesfürdő látképe. 

A NEMZETI SZALON TAVASZI 
KIÁLLÍTÁSA. 

Ez a tárlat is ugyanolyan válogatással jött 
létre, mint a Szalon eddig megszokott kiál¬ 
lításai. Egy pár művészembernek munkája kö¬ 
rül számtalan műkedvelőnek a maga mulat¬ 
ságára festegetett képei láthatók oly zsúfolt 
elrendezésben, hogy a rósz szomszédság köny-
nyen észrevétlenné teszi a figyelemreméltó al¬ 
kotásokat is. Sok fiatal festőnek munkája, ke¬ 
vés biztató tehetséggel, végül a Kévétől örök¬ 
lött nem túlságosan szerencsés interieur, ime 
ez a hangulat, mely a kiállítás látogatójában 
megmarad. 

Legérdekesebb dolgai közé Horvai János 
szoborkollekcziója tartozik, különösen a rég¬ 
óta készülőfélben levő budapesti Kossuth-szo¬ 
bor három eddig ismeretlen, újabb részlete és 
főalakjának megváltozott tervezése miatt. Mul¬ 
tunk egyik legnagyobb, legtüneményesebb pá-
lyájú alakjának szobra elé nagy várakozással 
tekint közönségünk, mely úgyszólván már meg¬ 
szokta azt, hogy a főváros nagy nyilvánosság¬ 
nak szánt, monumentális szobrai legtöbbször 
keserves kiábrándulást okoztak. Vájjon be 
fogja-e Horvai munkája váltani azt a remény¬ 

séget, hogy Kossuthnak hozzá művészileg méltó, 
nemcsak részleteiben szép, hanem egész fel¬ 
építésében formailag is tökéletes szobrát adja, 
erre ma még korai volna jóslásokba bocsát¬ 
kozni, midőn nem állunk teljesen kész ered¬ 
ményekkel szemben, a mit a szobor főalakjá¬ 
nak több ízben változó mintázása is mutat. 

Az eddig látottak alapján s a most kiállított 
gipszöntvények után legalább a stílusról tiszta 
képet alkothatunk magunknak, melyet Horvai 
a szobor megalkotásában eddig követett és előre¬ 
láthatólag ezentúl is követni fog. Utóbbi évekbe 
eső munkásságából még a Kálvin-szobor har¬ 
madik pályadíjat nyert tervét, az újabb szű¬ 
kebb pályázat modelljét és a Rákosi-család 
síremlékének egy részletét is kiállította, a mely 
munkák mind ugyanazt a festői hatásokat ke¬ 
reső modort mutatják, mint a Kossuth-szobor 
tervezete. 

Mindezek a művek magukon hordják az 
agyagban való korlátlan improvizálás emlékét, 
mely elsősorban is az invenczió ötletességét, az 
előadás lendületes páthoszát, a mozgásos ala¬ 
kok frisseségét akarja megrögzíteni, de viszont 
kevés súlyt helyez az agyagból más anyagba 
szánt szobrok végleges anyagának karakterére 
és nem sok ügyet vet a minden oldalról való 

f 

megláthatóságra, plasztikusságra és kiegyensú¬ 
lyozottságra. Ezért, ha az ilyen szobrot bronzba 
öntik vagy kőbe faragják és megmarad rajta 
az agyag lágy puhasága, elmosódottsága, úgy 
hogy igen szubtilis, festőies hatásokat érnek 
ugyan el, azonban a bronzban, a kőben rejlő 
erőteljesség kihasználatlan marad. A festőies, 
egy pontra számított látás pedig abból az egy 
pontból meglepően hatásos, de már az el¬ 
haladó körüljárást nem állja ki oly sikeresen. 
A szobor talapzatának e szoborcsoportjai nem 
teljesen önálló szobrok, de nem is teljesen 
reliefek. Sokkal jobban kiszabadultak a falból, 
semhogy reliefeknek látszanának, de viszont 
sokkal inkább a háttérbe olvadók és az egész¬ 
től feltételezettek, semhogy teljesen önálló kom-
poziczióknak benyomását keltsék, úgy hogy 
végleges Ítéletet bajos még mondani róluk. 

A szobor főalakjának mindenképen átszelle¬ 
mülni vágyó és a nézőt magával ragadni akaró 
főalakjában fog kicsendülni a mellékcsoporto-
zatoknak a szobor tömegéből szabadulni tö¬ 
rekvő, megváltást kereső izgatottsága. Ennek 
a végsőkig feszített fokozásnak keresése birta 
rá Horvait arra, hogy a külső megjelenés min¬ 
den esetlegessétől megfosztott, csak egy esz¬ 
mévé sorvadt alakot komponáljon, melyben 

Glatz Oszkár: Fonó palócz asszony. Frank Frigyes: Dachaui utcza. 
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Horvai János: Részletek Kossuth Lajos szobráról, a Nemzeti Szalon tavaszi kiállításán. 

már semmi egyéb sem emlékeztet Kossuthra, 
mint a szabadságra sovárgásnak magasra törő 
az a gesztusa, melyet az egész szobor kifejezni 
akar. A gipszmodell után még teljesen lehe¬ 
tetlen elképzelni nagyban és bronzban, avagy 
kőben ezt a szerfelett erős, de külsőséges 
Eodinhatást mutató szobrot, mely kis térfoga¬ 
tában is inkább csak ötletesen, mint kielégítően 
megoldott. 

A hol Horvai elhagyja az impresszionista 
eszközökkel dolgozás külsőségeit, sokkal nyu¬ 
godtabban ható, plasztikusabb szobrokat alkot. 
Van egy pár szépen, szeretettel dolgozott fa¬ 
faragása, melyen majdnem teljesen kihozza az 
anyag szépségeit is és nem festőies, hanem 
tisztán szoborszerű hatásokat ad. 

A kiállító festők közül magasra emelkedik 
ki Katona Nándor. Alig van a mai magyar 

festészetben még egy olyan művész, ki any-
nyira csalhatatlanul tudná a legapróbb finom¬ 
ságokig megérezni a napsütéses, szabad ter¬ 
mészet színskálájának számtalan átmenetét. 
Nem a nagy ellentétek éreztetője, nem az erő¬ 
teljességüknél fogva megragadó tájak inter-
pretátora, hanem a moduláczióban, az átme¬ 
netekben gazdag szczeneriáké. Ezért előadás¬ 
módja nem sommázó, nem nagy vonaluságra 
törekvő, hanem a részletekre is kiterjedő és 
finomságokba mélyedő. Valamikor pályája kez¬ 
detén nagyobb egységekkel, kevesebb színnel 
és színárnyalattal dolgozott, de ebből az idő¬ 
ből a tárgy teljesen egységes felfogását hozta 
magával, mely nem vész az apró részle¬ 
tekbe. 

A felvidéki, havat lehellő, kristálytiszta le¬ 
vegőnek, a havon rajzolódó, kékes, violás ár¬ 

nyékoknak, a zuzmarás fáknak olyan valami 
ünnepi hangulata van képein, mintha vasár¬ 
napot ülne rajtuk a természet, a mi azt mu¬ 
tatja, hogy Katona nemcsak lerajzolja tájait, 
de gyönyörködő lelkét is hozzájuk adja. 

Nem sok figyelemreméltó dolog akad az ő 
pasztelljein kívül. Utána Góth Móricz képei jön¬ 
nek és Glatz Oszkárnak egy Leiblre emlékez¬ 
tető tárgyilagossággal festett képe. Frank Fri¬ 
gyes finom érzékkel meglátott és ábrázolt, sze¬ 
rényen fellépő festményei jobb elhelyezést ér¬ 
demeltek volna. Bosznay István is segít meg¬ 
menteni ezt a kiállítást, melyen a fiatalabbak 
közül Czencz János, Frecskay Endre, Gulácsy 
Lajos, Frimm Ervin, Kasnya Béla, Makoldy 
József, Poster Paula, Szentes Béla és egy igen 
sikerűit szobrocskájával Beszédes János László 
tűnik ki. Farkas Zoltán. 

Antigoné (Paulay Erzsi) és Ismone (Várady Aranka) fivéreik holtteste fölött. 

H E T E N T É B A E L L E N . — AISCHYLOS TRAGÉDIÁJA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN. - Jelfy Gyunla fölvétele. 
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A VÖ RÖ S. 
ELBESZÉLÉS. IRTA P. ÁBRAHÁM ERNŐ. 

Egy barátom beszélte el ezt a történetet. 
* 

Hamburgban volt. Szomorú idők jártak rám. 
Daczoltam hozzámtartozóimmal s ha pénzt küld¬ 
tek utánam, nem vettem át. Eleinte ment a 
dolog szépen. Ha szűkösen is, de megéltem 
czímirásból. Csak egyszer bicsaklott meg ez a 
kereset egy pár hétre s választanom kellett: 
vagy sürgönyzök haza pénzért, vagy • - testi 
munkát vállalok. 

Jó erős szervezetem s büszke természetem 
volt. Pár napig vívódtam magammal, azután 
összeszorítottam a fogam s mentem a munka¬ 
közvetítőbe. 

Éjjeli munkát kaptam. Kirakodást a halász¬ 
hajókból. A munka csak este nyolcz órakor 
kezdődött, de én már hat órakor a halcsar¬ 
nok előtt ácsorogtam. Hűvös őszi este volt s 
a sűrűn ereszkedő köd csaknem egészen meg¬ 
bénította a kikötő forgalmát. Mindössze néhány 
propeller és vontató gőzös volt szolgálatban 
a terjengő ködben is. Szinte másodperczenként 
tülköltek. Bőgve, fenyegetőzve, riogva, rémül¬ 
dözve felelgettek egymásnak a szirénák s még 
titkosabbá, még komorabbá tették a ködöt. 
Mintha csak valami roppant, rejtőzködő rém 
hördült volna fel a mélyében a legváratlanabb 
helyekről. Semmiféle fény nem tudott áttörni 
a sötétségen. Néha egészen a közelemben hú¬ 
zott el egy-egy gőzös. Azoknak a lámpái ful¬ 
ladozva birkóztak a sötétséggel, de csak rövid 
ideig tudtak valami homályos, elmosódó fényt 
festeni belé; addig egy-két pillanatra megtet¬ 
szett a gőzös teste, körvonal nélkül, alaktala¬ 
nul, mint valami lassan elhúzó hatalmas ár¬ 
nyék, azután megint csak az áthatlan, felhozó 
köd maradt meg s a hajókürtök rémes bugása. 

Egy nagy sötét mélység volt a kikötő, tele a 
kürtök és szirénák rémületével. 

A hideg köd átjárta minden tagomat, las¬ 
san-lassan ráült a lelkemre s nyomta, fojto¬ 
gatta. 

Az egyik sziréna egyre közelebb-közelebb bú¬ 
gott hozzám, egy kis lámpának a fénye erőre 
kapott s egy vontató gőzös, utána egy vitor¬ 
lás hajó bontakozott ki a ködből. A halcsar¬ 
nok előtt eloldozták egymástól a két hajót, a 
vitorlást parthoz kötötték, a gőzös pedig tül-
költ, elfordult s pár pillanat alatt megint be¬ 
leveszett a sötétségbe. Lámpájának foltja még 
rémlett egy kis ideig, azután elmosódott az is 
s csak sirénájának távolodó, fel-felsíró bugá¬ 
sát hallottuk. 

Mint valami ellenséget, úgy bámultam a ki¬ 
kötött hajót. 

Szerettem volna kitalálni a titkát. De az 
csak hallgatott. Vitorlái behúzva. Fedélzetének 
csapó-ajtói zárva. Arboczfái szomorúan, fázva 
meredtek a ködbe. Két lámpása alig pislogott. 

Vájjon merre járt s meddig volt a ten¬ 
geren? - - tépelődtem. 

Két ember volt a hajóval. Mogorván, rossz¬ 
kedvűen száltak partra, félrehúzták a halcsar¬ 
nok nagy, toló kapuit s rakosgatták az üres 
ládákat. Lassanként megjöttek a munkások is 
s készülődtek a rakodáshoz. 

- Soká kezdjük a rakodást? - - kérdeztem 
az egyiktől. 

Bizalmatlanul nézett rám. 
- Te is rakodni akarsz ? 

Rakodni. 
Láttam, hogy a ruhám szemet szúrt neki. 

- Te talán még sose dolgoztál ? - - kér¬ 
dezte. 

Nem szerettem, hogy faggatott. Elpirultam. 
Kurtán feleltem: 

— Nem. 
- Üm ! - - mondta. — Azért nincs hát má¬ 

sik ruhád. Ezért kár. Ha lesz pénzed, vegyél 
vászon ruhát. Ilyet e, kapsz olcsón. 

Éreztem, hogy igaza van. Nagyon is kirítt 
a ruhám a munkások piszkos, foltos ruhái 
közzül. Rendes munkás-ruhában olyan lettem 
volna, mint ők. De így szégyeltem magamat. 
Úgy éreztem magamat, mint valami tolvaj. 
Mintha csak betolakodtam volna közibük. 

- Ej, milyen utálatos csalás ez, gon¬ 

doltam. - Ezek a munkások itt dolgoznak 
nap-nap után, évszámra, meg vannak elégedve, 
itt van a családjuk, a tűzhelyük, megállapo¬ 
dott helyük van a világban, hivatásuk, a mit 
betöltenek s nincsen a szivükben semmi titok. 
Csak dolgozni akarnak, semmi mást. Egyetlen 
fmdjuk, hogy ne fogyjanak ki a munkából, 

n pedig bele se fogtam a munkába s máris 
azon jár az eszem, hogy mikor szabadulhatok 
meg tőle ? Hiszen hacsak húsz márkám volna, 
biztos, hogy várnám tovább a szerencsét, míg 
tart a húsz márkából. Ezeknek csak azon jár 
az eszök, hogy minél lelkiismeretesebben vé¬ 
gezzék a rakodást, én pedig dühös vagyok, a mért 
dolgoznom kell s nagy válalatokról, gazdag¬ 
ságról álmodozom. Nekik az élet ez a munka. 
Nékem egy kényszerű, keserves kisegítő al¬ 
kalom. 

Semmiféle közösséget nem éreztem velük. 
Egyedül voltam köztük árva, s irigyen néztem, 
milyen bizalmasan beszélgetnek egymással 

- Jelentkeztél már? - - kérdezte egyikőjük. 
Jelentkeztem s elkezdtük a rakodást. 
Négy ember lemászott a hajó fenekébe s 

rakta a halat kosarakba. A két csapó-ajtó fe¬ 
lett a két magos árbocz közé húzott kötelén 
két csiga volt, azokba kötelet húztunk. A par¬ 
ton a kötél a benzinmotor hengerére csavaro¬ 
dott. A gépész hol megindította a motort, hol 
elállította, a kötél pedig húzta fel a hajó gyom¬ 
rából a hallal telt kosarakat, az üreseket pe¬ 
dig eresztette vissza. Én a kosarakat hordtam. 
Egy nyaklófa végén egyszerre kettőt. Egy-egy 
kosárban hatvan-hetven font hal volt s így 
egyszerre hatvan kiló halat vittem. 

- Hány mázsa halunk van ? — kérdezte az 
egyik munkás. 

f Van vagy ezer - - felelte a felügyelő. 
Szerettem volna tudni, sok-é' ez, vagy kevés, 

de resteltem kérdezni. 
Eleinte könnyen ment a munka. Még ked¬ 

vem is telt benne, hogy megfeszítsem ae-iz¬ 
maimat, mikor egy-egy kicsit nehezebb volt á 
kosár. De egy félóra se múlt el, kezdtem fá-
randni. Izzadtam. A hátam fájt, hogy görbén 
kellett tartanom a teher alatt. S fájt akkor is, 
mikor kiegyenesedhettem. Mintha csak össze¬ 
törtek volna. A nyakam meredezett, a dere¬ 
kam elernyedt. S lelkileg még jobban szen¬ 
vedtem. Mikor munkára jelentkeztem, azt hit¬ 
tem, nyugodtságot, önérzetet fog adni a munka. 
A küzdés, a törhetetlenség tudatát az élettel 
szemben. S munkaközben mindebből semmit 
se éreztem. Csak rettenetes dühöt és gyűlöle¬ 
tet, hogy dolgoznom kell. Napszámos munkát 
végeznem. Hordanom a halat, csak azért, hogy 
az én testi erőmet és verejtékemet is felhasz¬ 
nálja gazdagodásához egy vállalkozó, a kit én 
sohse láttam, a kinek még a nevét se tudom. 
Keserűség volt látnom a felügyelőt, engedel¬ 
meskednem néki s ereznem, hogy ő többet szá¬ 
mít, mint én. Hogy annyi se vagyok, mint a 
többi napszámos. Mert azok értették a dolgu¬ 
kat, de én először csináltam s szokszor szinte 
hátráltattam őket. S azok hozzászokottságuk-
ban fel se vették az egész rakodást, én meg 
mozdulni is alig tudtam. Néha azt hittem, 
mindjárt ledobbanok. De csak összeszedtem 
magam s dolgoztam tovább. Fogalmam se volt 
róla, mióta rakodunk már? Nem lepett volna 
meg az sem, ha valaki azt mondta volna egy 
hét óta, az sem, ha azt, hogy egy órája. Néha-
néha, míg vártam, hogy a csiga felhúzza a 
kosarakat, lebámultam a hajó fenekébe. Két 
sor farekeszt láttam ott tele hallal Úgy gyű¬ 
löltem azt a sok élettelen halat, a mint ott 
hevertek tehetetlenül, nagy tömegben s meg¬ 
töltötték nehéz, nyers szagukkal a levegőt. 

Végre megpihenhettünk. A hajó fedélzetén 
hevertem le egy csomó kötélre. De akárhogy 
helyeztem is el a lábam, a kezem, sehogy se 
volt jó. Csak hánykolódtam, mert annyira fá¬ 
radt voltam, hogy pihenni se tudtam. Az in¬ 
gem csupa viz volt az izzadságtól s hozzám 
tapadt. Én meg csak fáztam a ködben, az éj¬ 
szakában. És nem lehetett aludnom. Nem le¬ 
hetett bazamennem. Kiszáradt a torkom a 

dühtől, a tehetetlenségtől. Nem törődtem már 
semmivel, senkivel. Csak magamtól szégyeltem 
magamat. Ügy éreztem, hogy megvertek s 
gyáván tűrtem. Hogy kérdeztek és hazudtam. 

- Ej, - - gondoltam, - - szégyeltem én ezt 
a munkát már akkor, mikor hozzáfogtunk. 
Hisz az éjszakának és a ködnek is azért örül¬ 
tem, hogy beléjük takarózhassam. 

Azután folytattuk a rakodást. Azt hittem, 
sohse lesz vége. Vége lett mégis s kezdtük 
osztályozni a halakat. Elmagyarázták, melyik 
a scholle, melyik a makrella s a többi s hogy 
minden ládában egyforma fajtájú és nagyságú 
halnak kell lennie. Mindegyik napszámosnak 
volt válogatója. Egy fanyélre kovácsolt vas-
horok. Nagyszerűen tudtak vele bánni. Bele¬ 
akasztották a horgot egy-egy hal kopoltyujába 
s a másik pillanatban már a megfelelő ládá¬ 
ban volt a hal. Oda se néztek jóformán. Se 
a halra, se a ládára. S mégis egyszer el nem 
vétették. Nékem nem volt válogatóm. 

— Holnapra vegyél — rendelte a felügyelő, 
avval egyelőre rendben volt a dolog. Válogató 
helyett a kezemet használtam. Most még job¬ 
ban kellett görnyedeznem. Néha szinte vártam, 
hogy eltörik a hátam. A rengeteg nyálkás, 
pikkelyes, nyers haltest pedig egészen elvásolta 
a tenyeremet. Apróra tört jég közzül szedtem 
ki a halat s mégse fázott a kezem. Csak égett 
rettenetesen. Az ujjaim pedig görcsösre gém-
beredtek a sok hajtogatástól. Ha valaki csak 
egy kicsit erősebben megszorította volna a ke¬ 
zem, kiserkent volna belőle a vér. 

Egyik láda telt meg a másik után s min¬ 
dig számítgattam, vájjon mennyi van még? 

Lehetett ezerötszáz ládával, mire készen let¬ 
tünk. Rettenetes csüggedés vett rajtam erőt. 

- Hogy fogom ezt bírni holnap ? — gon¬ 
doltam. - - Pedig kell! Kell, mert éhen nem 
halhatok. 

Szorosan egymáshoz simulva hevertek a hal¬ 
lal telt tetejetlen-ládák.-JSTéztem.-a-haíakat. 

- Utálatos, nyomorult dögök! járt az eszem¬ 
bem. De elszégyeltem magam: 

- Ej, hát tehetnek ők róla? — s az volt 
a legrosszabb, hogy nem tudtam, kire hara¬ 
gudjak? 

Még nem voltunk egészen készen. Még két 
kosár rák került ki a hajó fenekéből. 

Jég közt hozta két munkás a humárokat és ten¬ 
geri pókokat Szegényeknek a kín szivárványos 
habot verejtékezett a szájuk köré. S legrette-
netesebbnek azt éreztem, hogy némán, hang¬ 
talanul szenvedtek. Csak a lábukat, ollójukat 
és bajuszukat mozgatták tehetetlen vergődé¬ 
sükben. Összefacsarodott a szivem s szerettem 
volna sirni. A munkások pedig nem törődtek 
se a rákokkal, se velem. Egykedvüen beszél¬ 
gettek, tettek-vettek. S megint érzem, hogy én 
vagyok a gyengébb s szerettem volna őket 
szeges korbácscsal verni, kínozni. Egy egész 
világot éreztem tátongani köztük és köztem. 

A ládák végén két óriási tok hevert. Mindakettő 
meg volt három lépésnyi. Éltek. Mikor, ki 
hozta oda, nem láttam. Csak ott- voltak s ful¬ 
dokoltak. 

- Jobb volna ha megölnék őket, minthogy 
itt kínozzák... - - gondoltam. 

Az egyik munkás nagy fakalapácsot vett a 
kezébe. Széles, magas, vállas ember volt, de 
inkább petyhüdt, mint izmos. Kabát nem volt 
rajta, csak egy piszkos, izzadt ing. Az is gom-
bolatlan s láttam alatta szőrös, gubbanczos 
mellét s lomha vörös nyakát. Feje is nagy, 
húsos fej volt, de a szeme, füle, szájjá minden 
kicsi Volt rajta s csak zsírosabbá, teltebbé tet¬ 
ték széles, pufók arczát. Vigyorgott, azt hi¬ 
szem, ez volt a rendes kifejezés az arczán s 
rövid, ritka piros szőke haja s áttetsző rózsa¬ 
színű bőre csak még ellenszenvesebbé tették. 
Arcza után Ítélve teljesen műveletlen, az ösztön 
embere lehetett, falánk, iszákos, gonosz és ke¬ 
gyetlen. 

A kalapácsnak hengeres ütője lehetett akkora, 
mint egy embernek a feje s bőven meg volt 
vasalva abroncscsal és pántokkal. 

- Na most! - - mondta a vörös jókedvűen. 
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Még jobban elvigyorodott s oda állt a két 
tok mellé. Fejtől. Pár pillanatig élvezettel nézte 
őket, azután mindakét kezével fogva a kala¬ 
pács hosszú nyelének a végét, a feje fölé 
emelte azt s a következő pillanatban teljes erő¬ 
vel főbe vágta az egyik tokot. 

A rettenetes ütésre a hal hirtelen rándulás¬ 
sal egy méternyi magasra vetette magát, azután 
visszahullott a kőre s tehetetlenül vergődött 
pár pillanatig. 

- Mi az, pajtáskám? vigyorgott a vö¬ 
rös. — Nem tetszik ? Vagy még több is kell ? -
Megint felemelte a kalapácsot s megint levá¬ 
gott vele. Most már alig pár czentiméternyire 
vetette magát fel a hal A vörös megint röhö¬ 
gött s még egyszer a fejére vágott. Most már 
meg se mozdult a tok. A vörös pedig kést fo¬ 
gott s beleszúrta a farka végébe, hogy kifoly¬ 
hasson a vére. 

Iszonyodva, néztem a holtra kínzott szegény 
óriás halat Úgy feküdt ott a kövön, a vér-
tócsában, mintha vérpadon hevert volna. A vö¬ 
rös észrevette irtózatomat s gonoszul megvil¬ 
lant a szeme. Kezembe nyomta a kalapácsot: 

- Nesze na, evvel meg végezz te! - - s 
kegyetlenül, röhögve mutatott a másik halra. 

Borzadva fogtam két kézre a kalapácsot. 
Vissza nem adhattam. 

— Hiszen halálra gúnyolnának - villant 
meg az eszemben. Ütnöm kellett. S ütöttem. 
Teljes erővel, hogy annál kevesebbet szenved¬ 
jen a szegény állat. Lezuhant a nehéz kala¬ 
pács s a következő pillanatban éreztem a nye¬ 
lén keresztül a hal hirtelen rándulását. Átnyi-
lalt minden tagomon. Rettenetes szánalmat és 
tehetetlenséget éreztem. Rázott a hideg, fáztam. 

A vörös pedig csak állott ott s vigyorgott. 
- Nagyobbat! Nem tudsz ? EZ meg se koty-

tyant néki. 
Borzasztó düh támadt bennem. Magam iránt. 

Máig se értem, hogy keletkezhetett bennem az 
a hirtelen kedélyváltozás. 

- Gyáva vagyok én? — Gondoltam. Hisz 
akkor elpusztulok! Lám, a vörös meg a többi 
még mulat rajta. Ők az erősek. Mert ők a ke-
ményszivűek. Övéké az élet. Mert ők tudnak 
ütni . . . 

Egyre jobban feltámadt bennem a dacz. 
- Szenvedek én i s . . . Szenvedjen más is! 

Mit törődöm vele ? Erős akarok lenni! Aczélos, 
kemény szivű! 

Felemeltem a kalapácsot s dühösen, kegyet¬ 
lenül vágtam le vele a tokra. Csak úgy zuhant 
kemény, csontos fejére a nehéz, vasalt fa. 

- Ez már jobb volt! — nevetett a vörös. -
Úgy látom, még viheted valamire. 

Még egyszer fejbe vágtam a tokot s a far¬ 
kába szúrtam a késemet. Akkorra elmúlt be¬ 
lőlem a dacz s megint szenvedtem a szána¬ 
lom, a kétségbeesés miatt. 

- Sose lesz bennem annyi keménység, -
gondoltam, - - a mennyi az élethez kell. -
Csüggedten, tehetetlenül néztem a halat. Moz¬ 
dulatlanul, élettelenül hevert a kövön. Ösz-
tönszerűen rátettem az egyik lábamat. A tok 
az érintésre megvonaglott. Csak egy reflex vo-
naglás volt. De nékem az akkor nem jutott 
eszembe. A váratlan mozdulatra megdermedve 
kaptam el a lábamat. 

Gyáva vagyok mégis - - gondoltam. -
Pedig csak azért is ! Akarom : kell! - - s rá¬ 
léptem megint azzal a gondolattal, hogy akár¬ 
hogy összeránduljon is a hal, meg se rezdülök. 

De most meg se moczczant. 
Kezdett reggeledni. Épen csakhogy derengett 

egy kicsit a nagy ködben s nagyon elkeltek a 
villamos lámpák továbbra is. Árnyékok gya¬ 
nánt mozogtunk a félhomályban. Lassan-las¬ 
san gyülekeztek a kereskedők s kezdődött az 
árverelés. 

Elkeseredetten néztem a kereskedőket. 
- Nektek jó gondoltam. - Ti kialud¬ 

tatok magatokat s jó meleg kabátban vagytok. 
Ea pedig virrasztottam, fáztam, kialódtam 
egész éjszaka! 

S még idegenebbeknek éreztem őket, mint 
a milyenek voltak, egyszerűen azért, mert ők 
nappal éltek, éjjel aludtak, én pedig éjjeli em¬ 
berré lettem. S mintha az éjszakával együtt 
e<?y egész más világba költöztem volna. 

Minden az övéké — gyötrődtem. A nap¬ 
fény, a gazdagság, az asszonyok. Az enyém 
Pedig a keserves, nehéz, hideg éjszaka és'á 
köd.. . 

- Vájjon meddig tart ez? — gondoltam s 
nem tudtam rá felelni. 

Következő éjszaka valamivel könyebben ment 
a munka. Eleinte ugyan még meredtebb vol¬ 
tam, de azután kiengedtek a tagjaim. Szinte 
meglepődtem, mikor készen voltunk. 

Már? - - csudálkoztam magamban, pedig 
még tovább kellett dolgoznunk, mint előtte 
való nap. S azután csak egy gondolatom volt. 
Öt nagy tokunk volt. 

- Ea ugyan meg nem ölöm egyiket se! -
Tettem fel magamban. S igyekeztem félre hú¬ 
zódni. Megint a vörös állott neki a kalapács¬ 
osai. Lerítt az arczárói az állatias öröm, hogy 
üthet, gyilkolhat. Én eleinte megint mondha-
tatlan szánalmat éreztem, de lassan-lassan 
újra erőt vett rajtam a dacz, a «csak azért is» ! 

Már két tokkal végzett a vörös. Összeszorí¬ 
tottam a fogam s elébe állottam. 

- Add ide, had üssek én is - - kértem 
tőle a kalapácsot. 

- Eredj ! - - vetette dühösen. - Nem já¬ 
ték ez! Azzal ügyet se vetve rám, felemelte a 
kalapácsot s leütött a harmadik tokra is. Mi¬ 
kor végzett vele, megint kértem: 

- Add ide na! Hadd tanulom meg én is! 
- Mit akarsz te itt ? - - kiáltotta dühösen. 

Pár pillanatig nézett rám, ellenségesen, gono¬ 
szul, azután megvetően elém lökte a kalapácsot. 

- Üssed hát, na! Csak aztán el ne pityeredj! 
Én pedig számba se vettem a sértést. Csak 

fogtam a kalapácsot s ütöttem elszántan, dü¬ 
hösen, szinte élvezettel Mikor megöltem az 
utolsó két tokot is, szinte sajnáltam, hogy 
nincs még legalább vagy egy tuczat. 

— Mégis megkeményedik a szivem! Mégis! -
ujjongtam. 

Másnap már kora délután elindultam a ki¬ 
kötőbe. Az egyik kis parti korcsmából valaki 
utánam kiáltott 

— Te! Hova mégysz még ilyen korán, te! 
A vörös volt. 

- Gyere be, igyál egy kis viskyt — vigyor¬ 
gott. Bementem. Pedig utáltam a vöröset. De 
valami húzott be. Rendeltem én is viskyt szó-
dával s beszélgettünk. A vörös egy kicsit ittas 
volt. Köröskörül véres volt a szeme karikája 
s a bőre, ha lehetett, még áttetszöbb, rózsa¬ 
színűbb volt, mint rendesen. Szemének a fénye 
egészen megtört. Csupa kegyetlenség, gonosz¬ 
ság, vigyorgás volt az arcza. 

- Te, - - mondta, - - szeretsz te pofoz¬ 
kodni? 

— Nem szoktam . . . 
Én ma is pofonvágtam valakit — mondta 

s elröhögte magát. 
— Ha tudnád, milyen nagyszerű volt! — 

magyarázta. — Jöttem a Fuhlentwietén s 
szembe jött velem egy tizenkótéves fiú. Senki 
más. Csak ő. Úri fiú volt. Gyanútlanul, gond¬ 
talanul jött. Én pedig csak néztem fél szem¬ 
mel s mikor mellém ért, puff, pofon vágtam, 
hogy csak úgy porzott! Te, ha láttad volna! 
Hogy szorult egy pillanatra ökölbe a keze! 
Hogy villogott a szemében a düh. Mert nem 
sirt! A legtöbb sir. Én tudom, mert már so¬ 
kat pofon vágtam. Majd mind bőg. De ez 
nem bőgött, csak bámult rám értetlenül, könny 
gyűlt a szemébe tehetetlenségében s alig birt 
magával. Te! Ha az egyszer tehetné, biztosan 
megölne! 

S vigyorgott részegen, kárörvendezően. 
- De hát mért vágtad pofon? - - Kérdez¬ 

tem s háborgott a lelkem. 
- Csak úgy! Élvezetből! — röhögött. 

Mondhatatlan gyűlölséget éreztem iránta. 
Szerettem volna arczul verni az öklömmel. 

— Tudsz te irai, olvasni? — kérdeztem. 
— Hogyne tudnék! Azt hiszed, csak te 

tudsz ? - felelte megsértődve. De én nem 
törődtem vele. 

— Mit szoktál olvasni? 
— Mit,? Hát a mi érdekes. A Niek Cartert. 

A miben rablás van, j»eg gyilkosság. A többi 
unalmas . . . ,, 

Kis ideig hallgattunk mind a ketten. A/¬ 
után a vörös kezdte: 

- Te, hanem nagyszerű egy legény lehet 
az a Nick Carter! — mondta. 

Nem feleltem. 
Azért én mégis kifognék rajta. Csak ve¬ 

lem lenne egyszer dolga! - - szőtte tovább a 
gondolatait. De nékem más járt az eszemben. 

Tudnál te gyilkolni ? - - kérdeztem. 

Egy pillanatig elcsodálkozott. Azután őszin¬ 
tén felelt. 

- Hogyne tudnék ! Ujjé ! 
- Szeretnél? 

Ha rákerülne a sor . . . 
De az ember nem annyi tim, mint egy tok! 

- Mért? A tok még szívósabb. Annak ke¬ 
mény a koponyája, hát nagyobb ütés kell 
néki, magyarázta. De mért kérdezel te ilyet? 

Csak úgy kérdeztem . . . 
Fürkészve, gyanakodva nézett rám. 

- Tán te nem tudnál ölni? kérdezte. 
Nem tudom . . . Lehet... feleltem s iga¬ 

zán nem voltam tisztában magammal. 
- Dehogy is nem tudnál! Tudnál te is, 

épen úgy mint más! Láttam ón, hogy villo¬ 
gott a szemed, mikor levágtál a tokra. De mi¬ 
lyen dühös voltál! 

Éreztem, hogy igaza van a vörösnek. Érez¬ 
tem, hogy az utolsó két éjszaka egészen fel¬ 
dúlta a lelkemet. A vörös pedig csak ült ve¬ 
lem szemben, s vigyorgott szemtelenül, buta 
gonoszsággal. Kezdett bennem megint feltá¬ 
madni a dacz, az elszántság, a kegyetlenség. 

Gyűlölködve, utálattal néztem a vörösre. 
- Igen, most tudnék gyilkolni! — gondol¬ 

tam. - - Most meg tudnám ölni ezt a vörös 
majmot! Csak a kalapács lenne itt s ne látná 
senki. . . 

Megmagyarázhatatlan nyugtalanság vett raj¬ 
tam erőt. Izzadni kezdtem. Összeszorult a szivem. 

—. Csak legalább egy tokot ölhetnék meg ! 
De most rögtön! - - járt az eszemben. -
Hogy kitölthetném valakin az elkeseredésemet! 

Fizettünk s mentünk megint dolgozni egész 
éjszaka. Egyre izgatottabb lettem. Folyton csak 
a vöröset néztem. 

- Milyen utálatos! - - járt az eszemben. 
Milyen undok! Hogy röhög! Hej, ha megölhet¬ 
ném ! De úgy, hogy elébb megkínozná az ember! 

Alig vártam a reggelt. Ingerülten, kegyetle¬ 
nül álltam a tokok elé s örültem, hogy üthet¬ 
tem őket. A kést is markolatig döftem belé¬ 
jük. A meddig csak ment. 

Mikor kitöltöttem a dühömet, rettenetes fé¬ 
lelem vett rajtam erőt. Öntudatra jutottam. 

- De hát mi ez? - - tépelődtem. - - Örü¬ 
lök én a mások szenvedésének? Hát kihalt be¬ 
lőlem minden jobb érzés ? Hát annyit tett há¬ 
rom éjszaka? Hisz itt még gyilkos lesz belő¬ 
lem ! Ezek közt az emberek k ö z t . . . Mi van 
én velem? 

Egyszerre tisztában voltam, milyen vesze¬ 
delem vár rám ebben a durva környezetben. 
Egész nap küzdöttem magammal. S eljött az 
este. — Mégis muszáj dolgoznom, - - gondol¬ 
tam. - - Enni csak kell! - - Be akartam állni 
megint a munkába. És akkor láttam jönni a 
vöröset. Egy kicsit késve jött. Mikor láttam, 
egyszerre eszembe jutott minden. A gyerek, a 
kit felpofozott, az állati öröm az arczán, mi¬ 
kor üthette a halakat. De ő nem sejtett sem¬ 
mit. Csak vigyorgott bután, állatiasan. Utála¬ 
tos volt, undok volt. Olyan volt, mint egy 
rózsaszínű puhány. Le ne tudtam venni róla 
a szemem. Szerettem volna rárohanni. 

- Ha agyonüthetném! Ha megkínozhat¬ 
nám ! - - járt az eszemben. S úgy éreztem, 
hogy meg kell ölnöm. Kíméletlenül, kegyetlenül 

Azután megborzadtam s felocsúdtam. Ré¬ 
mület vett rajtam erőt. Nem volt már csak 
egy gondolatom: 

- Ennek végét kell vetnem, míg gyilkossá 
nem leszek... 

Jelentkeztem a tisztviselőnél, hogy fizessen 
ki, mert abbahagyom a munkát s nem dolgo¬ 
zom tovább a csarnokban. 

Azután Berlinbe kerültem . . . 

TÓ PARTJÁN. 
Bemek a tó 
S oly szépek & hegyek. 
S a hegyeken 
A foszló fellegek. 
Felhővilág 
Hívogat, integet. 

IHy szép a told 
Teli, teji virággal. 
Oh, más virág, 
Más nyílik odaáltal! 
Mesevilág. 
A lelkem tovaszárnyal. 

szivem 
Egy új tavaszba lát, 
A hol örök 
Az ifjúság, a vágy. 
S a szerelem 
Nem hervadó virág. : 

Emel, ragad 
Sugárzó fényes ég. 
— Beszélitek, 
Hogy mindez szürkeség. 
Ne torjetek: 
Hogy álom, nem egyéb. 

Petri Hír. 
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SZILISZTRIAI TATÁROK. 

SZILISZTRIA. 
— A rumán-bulgár konfliktus. -

A nagy keleti bonyodalmat már kezdettől 
fogva árnyékként kiséri a rumán-bulgár kon¬ 
fliktus, a határkiigazítási per, a mely egy 
időben csaknem újabb válságok elé állította 
a nemzetközi helyzetet. A politikai és gazda¬ 
sági egyensúlyt látják megbolygatva a rumá-
nok azáltal, ha Bulgária olyan hatalmas erővel 
tör előre a Balkánon, a milyenre kilátás van, 
ennélfogva ha már földrajzi okok miatt nem 
osztozkodhatnak Macedóniában, a melynek dél¬ 
nyugati szögletében tekintélyes számú kuco-
oláh ól, legalább a Dunánál akarják a bulgá-
rokat beljebb szorítani a Balkánon. 

Erre a rendezésre már régen várnak s tu¬ 
lajdonképen ezért a rendezésért keletkezett 
annak idején az egész macedo-rumán akczió. 

Akkor a Szilisztria-Ruscsuk és Sumla-Várna 
közötti négyszöget értették, ma megelégedné¬ 
nek kevesebbel, de Szilisztriát okvetlenül meg 
akarják szerezni. Hiszen csak egy-két kilométer 
-£ már be van kanyarítva rumán Dobrudzsába. 

A rumánok jól számítanak, nekik Szilisztria 
és környéke valóban becsesebb minden kuco-
oláh gyarmatnál. Fontos hadászati és gazda¬ 
sági góczpont, az is volt mindig attól a pil¬ 
lanattól kezdve, hogy a Balkán bevonult a 
történelembe. Már a rómaiak alatt, Durostorum 
néven Moesia inferior-nak volt erőssége. Pto-
lomáus szerint a Légió I. Italica-nak főhadi¬ 
szállása, a melyet később a Légió XL Claudia 
váltott fel. Egyébként falai között született 

MEDZSIDI SABIA TÖRÖK ERŐD ROMJAI. 

Aétius, a hires hadvezér. Azóta számos mé¬ 
tám orphozison ment keresztül, míg Szilisztria 
lett. A bizancziak alatt Durostolus, később 
Dristra, a bulgárok alatt Drster, míg a törökök 
Szilisztriává gyúrták át. A bulgárok alatt kü¬ 
lönös becse volt s ez uralom alatt próbálták 
ki a magyar fegyverek is élüket Szilisztriá¬ 
nál. Több mint ezer esztendeje, hogy Simeon 
czár verekedett ott a magyarokkal, a kik azu¬ 
tán is többször megvívták a várost. A ma¬ 
gyar-bulgár hadaknak Bizancz ellen való tá¬ 
madása alatt ismét szerepel a város. Nikephorus 
császár az orosz Szojatoszlávot hívta segítségül 
a szorongattatások ellen, az orosz ' fejedelem 
erre ideiglenesen rátette kezét Szilisztriára. 
Annyira kedve szerint volt a város, hogy két 
év múlva már magának hódította meg, kemény 
harcz után tudta csak Tzimiser az orosz in¬ 
váziót kiverni* Ekkor Bulgária jjuzaűczi tar¬ 
tomány lett, ez alatt pedig Sziíisztria metro-
poliai székhely. Még a XVII-ik században is 
egy fanariota metropolita rezideált ott s öt 
püspök volt alárendelve. A török-bulgár villon¬ 
gások kezdetén még egyszer megjelennek Szi¬ 
lisztriánál a magyar hadak, a melyeknek segít¬ 
ségével Miresa rumán fejedelem okkupálja. Ké¬ 
sőbb teljesen a törökök kezébe került. 

Az orosz-török háborúskodásban is mindig 
szerepe volt Szilisztriának Ekkor kezdették 
egyébként védőműveit is nagyobb arányokban 
fejleszteni. 1773-tól kezdve úgyszólván szaka¬ 
datlan orosz támadásoknak volt kitéve. 

Már a határrendezésnél beleszóltak Szilisz¬ 
tria sorsába a rumánok is. Mindenképen Eu-
mániába akarták kebelezni. Egyik erődjét, az 

Arabtábiát már el is foglalták, az oroszoknak 
kellett őket onnan elűzniök. A berlini kong¬ 
resszus végleg Bulgáriának juttatta. 

Török, bulgár, tatár, rumán, örmény, görög, 
spanyol és czigány lakossággal vette át a bul¬ 
gár közigazgatás, ez a keverék keleti jellege 
megmaradt mind máig, legfeljebb még kevés 
albán elem is került a kaleidoszkópba. Azok közé 
a bulgár városok közé tartozik, a melyeknek 
máig is inkább török, mint bulgár jellege van. 
A lakosságnak csaknem több, mint a fele moha¬ 
medán. Moséjaik száma is csak egygyel csap¬ 
pant meg, a mióta a bulgárok kezébe került. 

A városnak egyik nevezetessége a tatár ne¬ 
gyed. Krimi települők, a kik az orosz invázió 
elől menekültek egy-két dunai városba. Szi¬ 
lisztriában 100 házból áll a tatár mahalla és 
körülbelül 800 lelket számlál. Elevenebb, moz-

-, gékeayabb a töröknél, kissé hangosabb is, 
erős munkabírását, szorgalmát, intelligencziá-
ját roppant megbecsülik • azon a vidéken. 

Szilisztria nagy forgalmú kereskedelmi hely. 
Gazdag, termékeny vidék fekszik mögötte, a 
melynek export-állomása ez a kikötő-hely. 
A termés betakarítása után ezerszámra vonul¬ 
nak fel a szekerek megrakodva gabonával, fő¬ 
zelékkel, a nagyszámú hajóállomás alig képes 
a forgalmat lebonyolítani. Ott lobog köztük a 
magyar zászló is, magyar matrózok magyar 
szava erősen belecsendül a keleti nyelvkonglo-
meratum zajába. A mi érdekeltségünk nem cse¬ 
kély s nem lehet kis gondunk nekünk sem, hogy 
mi lesz a sorsa Szilisztriának, a mely, mint 
már nem egyszer, ismét a világesemények kö¬ 
zéppontjába jutott. Szegh Dezső. 

m 
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A FÓTHI KASTÉLY ÉS A KÁROLYI-FÉLE 
HUSZÁREZRED. 

Száz esztendeje múlt el, hogy a fóthi ura
dalom a Károlyi-nemzetség birtokába került. 

Egy századdal ezelőtt még uradalmi zsellé
rek által lakott kis falu volt Fóth község. A 
mostani négyszáz holdra terjedő szép angol 
park helyén futóhomokot kergetett a szél és 
a most annyi értékes történelmi emléket tar
talmazó kastély telkén parasztviskóktól kör
nyezett szerény udvaros pitvarház volt látható. 

A fóthi uradalom 1808-ban került özv. gróf 
Károlyi Józsefné született Waldstein Erzsébet 
grófnő birtokába 903,000 rénes forintért. Az 
özvegy grófné három serdülő íia volt: id. Ist
ván gróf, a ki Sándor grófnak, a magyar gaz
dák vezérének apja volt, György gróf, a ki 
nagyapja Károlyi Mihály grófnak, az ellenzék 
mostani agilis harczosának és Lajos gróf, a 
ki néhai Alajos gróf berlini nagykövetnek volt 
az édesapja. 

A fóthi uradalom az első szülöttnek, István
nak lett a tulajdona, a ki az akkori szokás 
szerint katonai pályára lépett és a 20-as évek
ben a párisi nagykövetséghez került attasénak, 
honnan a roppant kiterjedésű Károlyi-birtok
nak 1827-ben történt megosztásakor apja vég
rendelete értelmében hazajött gazdálkodni és 
birtokait rendbe hozta. 

A XVIII. század végén épített fóthi kastélyt 
1836-ban id. István gróf Pollák Frigyessel, a 
Nemzeti Múzeum híres építészével átépíttette 
és egyúttal parkírozta a kastély környékét. 
A jóni oszlopos kastélyban több mint 30 szoba 
van, és a kastélyt fejedelmi módon rendezte 
be a művészpártoló főúr. Valóságos látványos
ság a képtár, a mely több kiváló külföldi mű
vész festménye mellett Markó Károly nagy
hírű tájképfestőnktől ós ennek legkiválóbb ta
nítványától, Ligeti Antaltól tartalmaz nagy
számú elsőrangú alkotásokat. Ligeti Antal ré
szére a műpártoló gróf a fóthi-parkban külön 
műtermet építtetett, majd lehetővé tette, hogy 
költségén 1855-ben beutazza a Szentföldet és 
Keletet. Gyönyörű vázlatokkal tért vissza erről 
a tanulmányútjáról, a melyeket aztán Pnthon 
kidolgozott. Itt van továbbá Than Mórnak 
egyik igen érdekes festménye, a mely Görgey 
Arthur tábornokot és katonai kíséretét ábrá
zolja. 

Igen értékes a kastélv könyvtára, a mely 
húszezernél több művet tartalmaz. Nagy mű-
izlésre valló gonddal van berendezve a házi 
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kápolna, valamint a márványebédlő, mely 
messze földön ritkítja párját. 

A képtár egyik helyiségében becses történeti 
ereklyéket őriznek, köztük azt a két gyönyörű 
aranyhímzésű lovassági zászlót, a melyet báró 
Károlyi Mihály csináltatott saját huszárezrede 
számára 1669-ben. Ebből a huszárezredből 
alakult később a mai 6-os, úgynevezett Wür-
tembergi huszárezred, melynek 1734-ben Ká
rolyi Sándor gróf volt az első tulajdonosa. 

Műemlék számba megy az id. Károlyi István 
gróf által egy millió pengő forint költséggel 
emelt fóthi templom is, a mejy Ibi Miklósnak 
az alkotása, alatta a Károlyiak díszes családi 
sírboltjával. 

Midőn 1848-ban kitört a szabadságharcz, 
Fóth gavallér ura ezüstjének legnagyobb ré
szét, mintegy húsz régi mázsát tett le h hon
védelem oltárára. 0 maga is két íiával, a 
22 éves Edével és az alig 16 esztendős Sán
dorral együtt kardot kötött és elrendelte, hogy 
birtokairól az összes fegyverfogható gazdatisz
tek és cselédek csapjanak fel honvédnek. Fel
lelkesülve e nemes példától, ekkor mondotta 
tollba báró Wesselényi Miklós, — a zsibói re
mete, a ki akkor megvakulva már, kiszabadult-
a kufsteini börtönből, — a ̂ Kossuth hírlapjá
ban megjelent «Nyilt levél gróf Károlyi Ist
vánhoz i) czímű őszinte hódolatát. A levél 
megjelenése után Károlyi '1848 október ha
vában felállított, kiruházott, fölfegyverezett és 
lovakkal ellátott egy 800 főből álló huszár
ezredet, a mely a 16-os számot kapta és tu
lajdonosa nevéről Károlyi huszárezrednek ke
resztelték el. A toborzás kizárólag Pestmegye 
területén történt, ősi szokás" szerint muzsika
szó mellett. A zenét Pestvármegye kommen-
cziós tábori zenekara, a híres Beló Laczi al-
bertirsai prímás bandája szolgáltatta, a ki az
után a táborba is kisérte az ezredet. Minden 
legény 30 ezüst forint foglalót kapott. Az 
egyenruhát és egyéb felszerelést — a mit ak
kor részben már készen lehetett kapni — a 
debreczeni nagyvásáron szerezték be, a hol 
ebben az időben egyenruhát es egyéb katonai 
felszerelési tárgyakat, állandóan nagy tömeg
ben árultak: a hiányzó dolgokat pedig a hon
védelmi kormány pótolta. A mely huszárnak 
a derékegyházi vagy más Károlyi-ménesből 
nem jutott ló, az száz ezüst forintot kapott 
lóvásárlás czéljából. Az ezred kiképzése öt havi 
időt vett igénybe és az 1849. évi tavaszi had
járatban részt is vett. A tisztikarnak az ezred 
megalakulásakor, egykorú feljegyzések szerint, 

a következők voltak első tagjai: ezredes és 
parancsnok: Rohonczy Lipót; alezredes : Stfa-
mon Tódor; őrnagyok: Károlyi Ede gróf, f&. 
linkás Elemér; századosok: Podmaniczky Prj. 
gyes báró, Almássy Dénes gróf. Hethlen.Jó»éf 
gróf, Darányi Lajos és Haraszty György; fg. 
hadnagyok: Széli Ferenez, Kiss Miklós és Knn 
László : hadnagyok : Károlyi Sándor gróf, Vas-
váry Ferenez, Molnár Elek, Szappanos Sán
dor és Gyenes Barnabás. 

Május végén ez a huszárezred gróf Leinin»en 
tábornok harmadik számú hadtestéhez került 
cs dicsőségesen résztvett a komáromi és Ács 
melletti véres csatákban. Különösen gróf Ká
rolyi Sándor tűnt ki, a ki jó lovas létére pa-
rancsőrtiszti minőségben volt beosztva Rohon-
czy Lipót ezredes mellé és nem egyszer került 
golyózáporba a nyargonczi szolgálat közben. 
Az ezred Görgey Arthúr seregével Világosnál 
szintén kapitulált és egyik zászlója, melyet 
maga Károlyi Györgyné sajátkezüleg hímezett, 
az oroszok kezébe került. 

A magyar huszárezredek emez elit csapatának 
tisztikarára igen szomorú sors várt. Haynau, 
a bresciai hiéna, nagyon haragudott a vitéz 
ezredre, mely 800 fővel szaporította a honvéd
séget. Az ezred tisztjeit, a kik nem menekül
tek el idejekorán, elfogatta és miután közle
gényekké lefokozta, nem a német vagy cseh 
ezredek gyalogságához, hanem a sorkatonaság 
által lenézett furvézerekhez osztotta be 'őket. 
így került az ország első gavallérja, a nemrép 
elhunyt, Podmaniczky Frigyes báró is, a ki 
később szintén a Károlyi ezredben mint száza
dos szolgált, közlegénynek a laibachi 1. számú 
szekerész ezredhez, a hol felebbvalói többször 
a kocsitengelyek kenőcsözésére rendelték ki. 
Podmaniczky báró zúgolódás nélkül végezte a 
lealázó munkát, de előbb mindig vadonatúj 
glacé-kesztyűt húzott a kezére. Haynau, a Ká
rolyi huszárezred és a régi császári 16-Os 
számú huszárezred maradványaiból, mely utóbbi 
szintén velünk harczolt, 1850-ben a 10-es számú 
ulánus ezredet formálta, úgyhogy ez a két 
egyesült ezred csak 1873-ban kapta vissza 
huszárjellegét és jelenleg a 16-os huszárezred, 
Marburgban állomásozik és leginkább debre
czeni fiúkból áll. 

A fóthi uradalom ez időszerinti tulajdonosa 
gróf Károlyi László, ki a nemzetségi közös 
ügyek kormányzója és mint kitűnő és taka
rékos gazda ismeretes nagykiterjedésű, minta
szerűen vezetett számos uradalmában. 
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PARKRÉSZLET A TÓVAL. 

» 
A K Á R O L Y I G R Ó F O K F Ó T H I K A S T É L Y Á B Ó L . — Goszlet látván fölvételei. 

Gróf Ráday PáL Báró Podmaniczky Frigyes. Rohonray Lipót. 
Gróf Almássy Dénes. Gróf Bethlen József. 



336 VASÁENAPIUJSÁÖ, 17. szilt. 1913. 60. 
17. gzAM. 1 9 1 3 . 6 0 . ÉVFOLYAM. 

.VASÁRNAPI ÚJSÁG. 337 

A KONSTANTINÁPOLYI ROVÁSIRÁSOS 
NYELVEMLÉK 1515 -BÖL. 

A múlt hónap derekán Babinger Ferencz 
würzburgi, tudós egy régi felirat 1555 táján 
készült másolatának fényképét küldötte el hoz¬ 
zám a Magyar Nemzeti Múzeumba, a titokza¬ 
tosnak tetsző szöveg pontos megfejtése végett. 
Nagy meglepetésemből felocsúdva, azonnal 
tisztában voltam azzal, hogy olyan művelődés¬ 
történeti kincscsel lettünk gazdagabbak^ mely 
a magyar Írástörténet szempontjából az Árpád-
kori latin oklevelekben elszórva talált magyar 
szavak, az 1055-iki tihanyi latin alapítólevél 
magyar mondattöredékei és az 1205 — 1210 
közt Írott Halotti Beszéd mellé sorakozik. 
Napvilágra került egy háromsoros rovásirásos 
magyar nyelvemlék, melynek szövege azzal a 
kijelentéssel kezdődik, hogy 1515-ben, tehát 
a mohácsi vész előtt írták! 

A derék bajor tudós az augsburgi Fugger-
levéltár egyik kézirati kötetében, Dernschwam 
János 1553 — 1555-ik évi törökországi utazá¬ 
sának naplóiban bukkant reá. Dernschwam 
a gazdag Fugger-család képviseletében Magyar¬ 
országon lakott s 1520 és 1530 közt egész kö¬ 
tetre való másolatot készített az utazásaiban 
látott magyarországi és erdélyi latin feliratos 
kövekről. Midőn I. Ferdinánd követét, Bus-
becq-et 1553 — 1555-ben Konstantinápolyba és 
Kis-Ázsiába elkísérte, útközben szintén lemá¬ 
solt néhány feliratot. E feliratok közül az 
egyik most, midőn Babinger Ferencz a má¬ 
solatokat tartalmazó naplókat kiadásra elő¬ 
készíti, egészen váratlanul magyarnak bizo¬ 
nyult. A rendelkezésünkre álló fénykép alapján 
a feliratot itt bemutatjuk s vele együtt kö¬ 
zöljük Dernschwam ama latin jegyzetét is, 
a melyben beszámol a felirat felfedezésének 
és lemásolásának körülményeiről. A jegyzet 
magyarra fordítva így hangzik : "Konstantiná¬ 
polyban egy nyilvános szálláson, mely alapí¬ 
tójáról, Ali basáról van elnevezve, a hol a 
királyi követ urak (t. i. Busbecq-ék) hosszabb 
ideig elszállásolva voltak, az istáló külső ré¬ 
szén a falon, a föld színéhez közel egy hosz-
szúkás fehér követ találtunk, a melybe a kö¬ 
vetkező három sor irás volt bevésve olvas¬ 
ható, de senkitől sem ismert betűkkel ; ezen 
a helyen régebben keresztyén egyház állott, 
de Ali basa "földig lerombolta. Konyáiból épí¬ 
tette aztán szemben a nevéről nevezett má¬ 
sik, török, templomot a föntebb emiitett szál¬ 
lással egyetemben.)) A rovásírás sorai alá 
írott rövid jegyzetben pedig utal arra, hogy 
ilyenféle irás betűsora található Olahus Mag-
nus góth krónikájában. 

Babinger Ferencz az itt bemutatott fényképi 
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másolatot további megfejtés végett elküldötte 
Kopenhágába Thomsen Vilmos egyetemi tanár¬ 
nak, a középázsiai ó-török feliratok geniális 
megfejtőjének. A világhírű orientalistának, a 
ki tud magyarul is, 1909-ben egy «Bő vas és 
rovásirási) czímű kötetemet ajánlottam. A mi 
ősi írásunk mibenlételét ismerő tudós így csak¬ 
hamar tisztába jött azzal, hogy a szerencsés 
kezű bajor felfedezőnek 1515-iki magyar nyelvű 
rovásirásos emlékkel van dolga. Fölismerte, 
hogy ezt a rovott szöveget nem jobbról balra, 
hanem kivételesen és a rovás természetétől 
elütően, bakói jobbra kell olvasni. Az évszám 
és a könnyebben olvasható szavak kibetűzése 
után Thomsen a felirat fényképét hozzám irá¬ 
nyította. Nekem jutott aztán az a terhes fel¬ 
adat, hogy Dernschwam néhány jelentékeny 
és több jelentéktelen másolási hibáját felismer¬ 
jem .és helyreigazítsam, így jött létre az a má¬ 
sodik rekonstruált szöveg, melyet összehason¬ 
lítás és ellenőrzés czéljából Dernschwam ere¬ 
detije alatt elhelyezve, szintén nyilvánosságra 
hozunk. 

Az ekként megfejtett ódon szöveg egész ler-
jedelmében így hangzik : 

Ezer • öczáz • tizenöt-esztendőben-írták-észt-
László • király • öt • kevetét • várattak • et(iit). -
Bílaji • Berlabás • kelő • esztendejik • ü • vált • 
nem • tőn • császár. - - Keteji • Székel • Tamás • 
irta • ennet • Szel(im tör)ök • császár • itet (ütött)-
be-száz • lóval. 

Bélái Barnabás szörémi bán itt említett 
törökországi követsége és két évi fogsága is¬ 
meretes a magyar történelemben. Keteji (vagy 
a mi még valószínűbb, Kedeji, Kedei) Székely 
Tamás személyét eddig nem ismertük; de neve 
elárulja erdélyi származását és székely nem¬ 
zetiségót, így értjük meg, hogy a konstantiná¬ 
polyi követségi szálláson a legkegyetlenebb 
török szultán idejében a fogva tartott magya¬ 
rok közt akadhatott, a ki a székely rovás be¬ 
tűit használta fel ilyen titkos tartalmú üzenet 
készítésére. 

A gyér történeti tartalomnál a nyelvtörté¬ 
neti érték sem lehet jelentékenyebb. Hiszen 
abból a korból való, midőn már kötetszám 
keletkeznek magyar nyelvű írott szövegek. És 
e parányi nyelvemlék jelentősége mégis meg¬ 
mérhetetlen, ha azt vesszük tekintetbe, hogy 
azt a rúna-módra rovott ősrégi írást teszi 
föltétlen hitelűvé, melyet a székelyek keletről 
hoztak és Erdélyben még félezer évig állan¬ 
dóan használtak, míg végül az esetlen rovás¬ 
botot a kényelmesebb papír, a rovókést, vagy 
fűrészt a sokkal fürgébb irótoll, ^ nagy merev 
írásjegyeket pedig a szapora latin kurzív betű 
végleg ki nem szorította. 

AZ EREDETI SZÖVEG. 

Az Árpád-kori latin krónikák már emlege¬ 
tik, hogy az erdélyi székelyek külön írásje¬ 
gyekkel élnek. Mátyás király történetírói, Thú-
róczi és Bonfini ehhez hozzáteszik, hogy be¬ 
tűiket pálczákra róják és kevés jegygyei sok 
tartalmat fejeznek ki. A XVI. században, mely¬ 
nek elején a most felfedezett háromsoros 
emlék is létrejött, szintén kiváló emberek 
figyelték meg a székelyek sajátságos irástudo-
mányát. Oláh Miklós esztergomi érsek följegyzi, 
hogy a telerótt pálczákat barátjaikhoz és szom¬ 
szédjaikhoz izenet és levél gyanánt küldö¬ 
zik. Úgy, a hogy e nemű tudományát fog¬ 
ságában a szegény Kedei Székely Tamás is 
használni akarta. Verancsics Antal már azt is 
megfigyelte, hogy a rovás jobbról balra irá-
nyúló sorokat eredményez. E század végén 
Szamosi István még látott ilyen rovásokat, de 
Telegdi János 1598-ban már azért irt egy 
rovásirásos ábéczét, hogy a székelyek ezt a 
dicső ősöktől származó örökséget végleg el ne 
feledjék. Telegdi könyve azonban czélt tévesz¬ 
tett, mert azok, a kik belőle tanulták meg a 
székelyek betűsorát, többé nem róttak, hanem 
Írtak, így jött aztán létre az a teljesen érték¬ 
telen XVII—XVIII. századi rovásirodalom, a 
melyet ma a komoly tudomány már figyelembe 
nem vehet. Világhírű műve egyik jegyzetében 
elintette magától Thomsen Vilmos is. 

Ennek az értéktelen rovásirodalomnak kö¬ 
szönhető, hogy az epigraphia és palaeographia 
szomszédos területem működő tudósok egyet¬ 
len régi rovott emlékünkkel, az 1501-ki csik-
szentmiklósi felirattal szemben is tartózkodók 
voltak. Óvatosságra az intette őket, hogy az 
eredeti elpusztult s róla csak két 1750 táján 
készült másolat maradt fen. Valamint tartóz¬ 
kodásra intett az a másik körülmény is, hogy 
az 1658-ki énlakai templomfelirat már festve 
van. Most azonban a konstantinápolyi 1515-ki 
emlék segítségével pontosan megállapítható, 
hogy a csikszentmiklósi felirat csakugyan 
klasszikus emlék s még a konstantinápolyinál 
is jóval tökéletesebb. Megállapítható továbbá, 
hogy a Telegdi-féle_ ábéczé-hangértékei éa betű¬ 
csoportosításai szintén hitelesek. Végül most 
már teljes hitelű emlékekkel vannak igazolva 
azok az, .eddig merésznek és koczkázottnak 
tekintett tudományos következtetések is, a me¬ 
lyek irástörténeti alapon a székely betűsor 
helyét a fönicziai eredetű középtengermelléki 
germán rúna, etruszk, ó-ital, görög és ó-török 
iráscsaládban jelölte meg. 

A magyar mívelődéstörténet és irodalom £ 
váratlan meggazdagításáért Thomsen Vilmos¬ 
nak és Babinger Ferencznek igen nagy kör 
szonettel tartozunk 
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A debreczen 

Az «Arany Bika» nagyterme. 

AZ «ARANY BIKA» FRESKÓI. 
Elpusztult magyar falfestmények. 

Debreczenben végnapjaikat élik a Piacz-
utczai öreg czivisházak. Most - a szeszélyes 
április havában — az «Arany Bika» fogadó vas¬ 
kos falait is kikezdte a kőtörő csákány. Bont¬ 
ják, bontogatják, lebontják az országszerte 
népszerű és leghíresebb magyar «vendégfoga-
dót.» Ez a vén fogadó különleges terpedt épít¬ 
kezésével és pogányos hangzású nevével együtt 
egy letűnő világnak, a hajdani dúsgazdag- és 
karakán-magyar «czivis-világnak» volt egyik 
jelképe, sőt több annál. A régi czivis-város, a 
regi debreczeni polgár-világ «parádés-életének» 
pogányos temploma, áldozati oltára volt az 
«Arany Bika» fogadó. Az udvarrészi, vas- és 
faragott kőoszlopokkal alátámogatott emeletén 
rejtőzött a gyakori nótaszóval, édes muzsiká¬ 
val élénkített áldozattételek színhelye: a ha¬ 
talmas díszterem meleg páholyfülkéivel. Az itt 
lezajlott bálok, népgyűlések, hangversenyek, 
előadások, nagy-áldomások (mint a püspökö¬ 
ket, főispánokat beiktató lakomák s egyéb fel¬ 
köszöntőktől hangos, kövér debreczeni «dísz-

ebédek») — emlékei történeties emlékek. Ezek¬ 
nek feljegyzése nélkül hiányos és érthetetlen 
lenne a későbbjövő korra az elmúlt czivis világ... 

Azonban az «Arany Bika» lebontásával egy 
pótolhatatlan veszteség is éri Debreczent. Ki¬ 
bővített telken, fürdőt és színházat is egy fe¬ 
dél alá hozva, több milliós költséggel hiába 
építenek óriási méretű «modern» Arany Bi¬ 
kát, a régivel együtt elpusztulnak a «dísz¬ 
terem)) szép freskói. Ezeket a művészi fal¬ 
festményeket, melyek az egész országra pá¬ 
ratlan és eredeti ékességei voltak a vén mu¬ 
latóhelynek, egy kiváló tehetségű fiatal mű-

Tavasz. 

vész Mirkovszky Géza nlkottn. Mirkovszky, ki 
koraifjan elhunyt, IS'.Ki-ban potom áron, .">()( M t 
forintért festette meg ezeket a gyönyörű szin-
pompájú, megkapóan életteljes falfestménye¬ 
ket. A debreczeni városi és pusztaélet jele¬ 
neteiből ihletett erővel ragadott ki telivér ma¬ 
gyar képeket, színeket, melyek különös érde¬ 
kességgel hatottak és elevenedtek meg a hi¬ 
deg falakról. 

Az «Arany Bika» dísztermének négy sarkában 
a négy legnagyobb falkép a négy évszakot 
ábrázolta. Ehhez a négy nagyobb falfestmény¬ 
hez a freskóknak még egész pompázó soro¬ 
zatát remekelte Mirkovszky. A 12 oszlopfej¬ 
nél A alakú, bemélyedt kereteken belől az 
esztendő 12 hónapjáról festett allegorikus fest¬ 
ményeket A szegeletekbe, szintén A felüle¬ 
teken, az évszakok jellemző madarait pingálta 
meg. A mennyezetre, mely bemélyesztett, ke¬ 
retes öt szakaszra oszlott, lugasokat, a ma¬ 
gyar tánczot (hires Magyari czigányék bandá¬ 
jával), a vidámságot varázsolta fel. A hatal¬ 
masan tagolt teremfalaknak különböző alakú 
és terjedelmű 28 másik felületére pedig ma¬ 
darakat, virágokat festegetett derűsen, melegen, 
gazdagon, teljes virulásában ragyogó művész-
képességeinek . . . Midőn e sorokat irom, épen 
április 15-ik napján, a kőtörő csákány ki¬ 
kezdte az «Arany Bika» dísztermének ékes 
falát. Porba omlanak a századokra erősen 
megépült falak és a tragikus sorsú Mirkovszky 
szerény emlékezetével együtt megsemmisülnek 
a'magyar freskóművészetnek ezen számon sem 
tartott, könnyen vett bájos remekei is . . . 
Csupán a szép kovácsolt, aranyozott Bika-
czégér - - a tenyészet pogánykori jelképe -
maradt fent még elmúlt időkről nemes Debre-
czen város múzeumában. Móricz Pál. 

Nyár. Ősz. Tél. 

4 « á it(e)t be M Í Z - l ó , .1. 
MIRKOVSZKY GÉZA FALFESTMÉNYEI A DEBRECZENI «ARANY BIKA.) FOGADÓ NAGYTEBMÉBEN. MIIIKOYSZKY 
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Franczia regény. (Folytatás ) 

Elsőnek ez jött. Elmondtam neki az éj tör¬ 
ténetét. Befogatott és az orvosért küldött. 

- Azt hiszi, kisasszony, hogy súlyos be¬ 
tegség? 

- Nem vagyok ilyesmiben tapasztalt, de 
úgy látszik, hogy súlyos. 

- Agyhártyalob? 
- Nekem is ez járt fejemben! 

Lady Guildford is megérkezik végre. 
- Micsoda állapotban vannak mindnyájan. 

Hogy felfújják a -dolgot. Biztosan csak foga 
jön. De mért nem fekszik? Mindnyájan fejüket 
vesztik. 

Felkeltem és a takaróiba csavart gyermeket 
a lehető leglassabban ágyára akartam fektetni. 
Dick nyögni kezdett, aztán jajgatni, újra hányt 
és félrebeszélt. 

Erre anyja is megijedt: 
- Tartsa kérem csak tovább! 

Várjuk az orvost. Lady Guildford eltávozott, 
hogy felöltözködve fogadja. A marquis fiánál 
maradt, flanell házi ruhájában, kóczos hajjal, 
fáradt vonásokkal, mint jó magam is. 

Végre megjött az orvos. Mindenről beszámo¬ 
lok neki. Erőszakkal is megvizsgálja a gyer¬ 
mek torkát: 

- Minden jel. de különösen a torka vör-
henyre vall. Nem hiszem, hogy csalódnék. 

Orvosságot irt és Flot eltávolíttatta a szom¬ 
széd szobából. 

- A kastélyból az egész fiatalságot el kell 
távolítani, ön is táv9zzék kisasszony, mert ez 
ragadós betegség. Úgy hiszem, hogy a mar-
quise felügyelete alatt ápolónak a dajka és a 
gyermeklány elegendő lesz. 

- Nem megyek innét, mert Dick szeret, és 
folyton hívogatott, Geoffrey asszony is tanus-
kodhatik róla, hogy csak én tudom lecsende¬ 
síteni. 

- Kötelességem még egyszer figyelmeztetni, 
hogy a betegség nagyon súlyos tünetekkel lé¬ 
pett fel. A magas láz, a kidagadt torok, a félre-
beszélés mind félővé teszik, hogy a baj nagyon 
roszindulatu lesz, - - súgta nekem az orvos, 
hogy a marquis meg ne hallja. Épen oly hal¬ 
kan feleltem neki: 

- Ha elhagyom, senkisem fogja olyan nyu¬ 
godtan és értelmesen ápolni mint én. Látja, a 
dajka máris fejét vesztette, az atyja kétségbe¬ 
esett, anyja pedig nincs is mellette. 

- Maradjon tehát kisasszony, ön derék egy 
leány. 

Deczcmber 30. 
A betegség súlyosbodik. Tegnap már minden 

vendég elutazott. Vesztegzárlat alatt élünk és 
elvagyunk különítve a második emeleten, lord 
Guildford, a marquise, Geoffrey asszony, a 
gyermeklány és én. Lady Guildford apáczát 
akart hivatni, de ura nem engedte: 

— Azt hiszem, ön is segíthet gyermekét 
ápolni. Minek ide apácza? Itt van Nérans kis¬ 
asszony, kit Dick szeret. Oh, kisasszony fo¬ 
gadja jóságáért szívből jövő köszönetemet. 

A delirium nem szűnik. Ma este a kezelő 
orvos és két Londonból érkező tanár konzíliu¬ 
mot fognak tartani. A lelkész meg-meglátogat 
minket, imádkozik és megnyugtatni szeretne. 
Istenem, hogy várjuk a jobbrafordulást, mely 
nem akar bekövetkezni! 

Í8í*< junnúi- i. 
Nincs javulás. A kiütés alig múlik, néha 

tűnőben van, majd újra előjön. Egyszer sápadt, 
aztán még feketésebb. A bőr dagadt a lélegzés 
fojtott. 

Oh, mily szörnyű volt az újév első éjszakája. 
A gyermek tegnap este annyira lázas volt, hogy 
atyja társaságomban egész éjjel mellette vir-
rasztott. A drága kicsikét ismét dajkálnom kel- -
lett, mialatt takarói alól rettenetes szagu iz¬ 
zadtságot éreztem. Reggel hét óra felé nyugod¬ 
tabbnak látszott Atyja és én szemünkkel in¬ 
tegettünk egymásnak, hogy megkíséreljük ágyba 
fektetni, hátha ott jobb lesz neki. A lord hátam 
mögé állt és hónom alá nyúlt, hogy drága ter-
hemmel együtt felsegítsen az alacsony székről. 
Sikerült is rázkódtatás nélkül felállnom. Ekkor 
a marqnis elém került, de arcza rögtön el is 
torzult, elsápadt és rémülten mutatott fehér 
pongyolámra: 

- Istenem, vér, oh fiam, fiam! 

Visszahanyatlottam a székre és-kétségbeesé-
semben szorosan magamhoz öleltem Dicket, 
mintha így a halált távol tarthatnám tőle. A 
marquis kezébe temette arczát és a kandallóra 
borulva sírt hangosan fel-fel zokogva. 

Az orvosok ugyanis azt mondották ma, hogy 
csak addig remélhetünk, míg vérzések nem ál¬ 
lanak be. 

Január 3. 
Lélekölő dolog látni ezt a haldoklást. Oh, 

kicsiny Dick ne halj meg! 
így fohászkodunk mindnyájan, az atyja és 

én is. Megszűntünk külön álló emberek lenni, 
mert egyetlen egv nagy akarattá szövetkeztünk 
a halál ellen. EH mégis meg tudtam ütödni 
Surrey herczegnő pár során, melyet egy pon¬ 
gyola kíséretében küldött fel: 

- Kedves Christiane, öreg anyám és Winifred 
miatt megtiltották, hogy megnézzem unokámat. 
Noha rósz sejtelmek kínoznak, mégis bizom 
felgyógyulásában, mert ön ápolja. Köszönöm 
áldozatkészségét, melyet meg fogok hálálni. 

Diana, Surrey herczegnő!» 
Oh a nagyanya még a halál szine előtt is 

herczegnő marad? 
Hiúságok hiúsága! 

Január 9. 
Gladys Guildford gyáva és tehetetlen. Férje 

is látja ezt és el is ítéli érte. így szólt ma reg¬ 
gel hozzám: «Mit tennék, ha ön nem volna?» 

Január 12. 
Többé nem remélhetünk, az orvos megmu¬ 

tatta Dick nyelvét, egészen fekete és varas. 
Január Í5. 

Nem volt elég a szenvedésünk; a vörhenyes 
torokgyulladás torokgyikszerűvé fejlődött. Min¬ 
denféleképen kínozzuk ezt a szép kis beteg tes¬ 
tet, de semmi hasznát sem látjuk. Néha-néha 
még felismer és hörögve híni próbál. Istenem 
mennyire szerethetett! 

Január 20. 
A fuldoklások egyre sűrűbbek. Rémséges el¬ 

roncsolt szövetek jönnek ki torkából. Ez a 
halál, a halál! 

A marquise mindezt nem érti. Nyugodt. Ma 
reggel Akissé pityergett : 

- Én még mindig remélek, hiszen oly jól 
ápoljuk, Isten nem engedheti meghalni. 

Csak keveset van a betegszobában, mintha 
félne itt maradni. Midőn a torokecsetelés után 
a véres kötszereket a szomszéd szobába vittem, 
hogy ott elégessem, távolból fertőtlenítő sót 
szagolva így szólt hozzám : 

- Hogy mer ehhez hozzányúlni, mily vak¬ 
merőség ! 

Lord Guildford megvetőleg nézett rá és segít¬ 
ségemre jött: 

- Majd én elégetem, Christiane, kedves ba¬ 
rátnőm. 

Nagy kövér cseppek gördültek alá szeméből. 
Telefonált öcscséért. 

Január 21. 
Éjfélkor Geoffrey asszony felkeltett, hogy a 

virrasztást átvegyem. Midőn beléptem a szo¬ 
bába, így szólt a doktor: 

- A marquist most küldtem el, de sajnos 
lord Stanley még nem jött meg. Lesz-e bátor¬ 
sága egyedül virrasztani? 

— Van, mert Geoffrey asszony már nem 
bírja tovább. Kell-e egyébét is tennem, mint 
ébren maradni ? 

- Semmi mást, a katasztrófa úgyis kikerül¬ 
hetetlen. 

- Borzasztó ! 
— Bármi történjék is, a szemközt levő szo¬ 

bában megtalál. Ha valami nyugtalanítót ész¬ 
lel, hívjon és jönni fogok. Kissé nyugodnom 
kell, leheveredem. De hogyan bírja ön ennyi 
ideig erővel ? 

- Mert szeretem a kicsikét. De mondja dok¬ 
tor, mért nem lékelik meg a torkát? 

- Mert a gyulladás már a tüdejét is meg¬ 
támadta. Egy-két óra alatt vége lesz. Kollé¬ 
gáim is e véleményt mondták és ezért utaztak 
vissza Londonba. Csak csoda segíthetne. 

Én pedig nem hiszek sem a csodákban, sem 
a tudományban. A lámpa siralmas fényt hint a 
szobára. Dick, kinek megfeketedett kezei moz¬ 
dulatlanul fekszenek a fehér takarón, tompán 
hörög. Szivem elszorul. Richárd, szép kis gyer¬ 
mekem, az Isten is elhagyott már téged? Meg-
f«'í>( m kefét, nyirkos és mén v. 

Az ajtó nyilik, lord Stanley lép bő. Egészen 
az ágyig jön, előrehajol és hallgatódzik. Hom¬ 
lokon csókolja Dickket, aztán felegyenesedve 
suttogja: 

- Oh, ez a verejték! Christiane ne fogja a 
kezét. Eressze el kérem. 

- Nem eresztem, az enyémben akarom tar¬ 
tani. A míg fogom, azt képzelem, hogy távol 
tartom tőle a halált. 

— De oly ragadós ez a betegség! 
- Mit bánom ón ! 
- De én bánom, nem akarom, hogy meg¬ 

betegedjék, ugyan ki ápolná? 
- Van kórház Londonban. 
- Oh, Christiane, nem akar engedelmes¬ 

kedni? Nem érti, hogy mért aggódom, Chris¬ 
tiane ? mert szeretem! Meg akar halni, mielőtt 
feleségül vehetnem? 

Letérdelt a kis ágy előtt, az alacsony szék 
mellett, melyen ültem, átkarolta derekamat. 
Mélységes öröm járt át, a mely e halálküzdelem 
mellett fájdalmasan égette lelkemet. Nem enged¬ 
tem el a kis haldokló kezét, hanem Edward vál¬ 
lára hajtottam fejemet és sirva fakadtam. 

- Drága szerelmem! suttogta és lágyan, 
hosszasan csókolgatta hajamat. 

A kis kéz rángatódzása ébresztett fel a sira¬ 
lomházi örömből. Levegő után kapkodva a 
rémülettől széjjerugrottunk. Dick rettenetesen 
elfulladt és görcsösen rángatódzni kezdett, arcza 
szederjessé vált. Fejem vesztve kiáltottam: 

- Segítség! Edward, kiáltson, kiáltson! 
Kirohant és máris besietett bátyjával, az or¬ 

vossal és a pappal együtt. A gyermek kilehelte 
lelkét az utolsó kenet felvétele alatt. Eddie mel¬ 
lére ölelte bátyját, ki érthetetlen jajszókat da¬ 
dogva fel-felzokogott. Az orvos a gyermek felé 
hajolt. 

- Bátorság! uram, meghalt. 
Zokogásunkat elnyomja a pap szenvedély-

telén hangja: 
- Sursum corda! 

Jaj! eljegyzésünknek a halál volt tanuja! 

Második rész. 
1896. január 25. 

Nem vettem részt sem a szomorú előkészüle¬ 
tekben, sem a halotti szertartásban. Dick halála 
napjának estéjén lázba estem és tegnapelőtt 
délutánig feküdnöm kellett. Hogyan gyötört a 
harangszó, mely szakadatlanul szólt a szertar¬ 
tás alatt. El sem tudom hinni, hogy az én 
kicsikémet elhantolták! Elfelejtettem már a 
haldoklónak eltorzult arczát, emlékezetemben 
a virgoncz, öt éves, rózsásarczú Dick maradt 
meg. Lady Surrey gyakran meglátogatott. Jó, 
sőt majdnem gyengéd volt irányomban. Lady 
Richmondot is beteggé tette a rémes szeren¬ 
csétlenség, csakúgy mint engemet. Végre ma 
megengedte az orvos, hogy felkelhessek, mert 
már megbizonyosodott, hogy nem kaptam el a 
szerencsétlen fiúcska betegségét. 

Három óra tájban keltem fel először és 
eléggé kipihentnek éreztem magamat. Elnyúj¬ 
tózkodva álmodoztam pamlagomon, elfeledtem 
a múlt napok lidércznyomását, mert eszembe¬ 
jutottak Edward édes szavai. Egyszerre kopog¬ 
nak ajtómon. 

- Ne keljen fel Christiane, csak én vagyok. 
- Mért jön szobámba, lord Stanley? 
- Jegyesének csak szabad, ha beszélnie kell 

önnel. Ma éjjel utazom. E napok alatt annyira 
uralkodott mindnyájunkon a kétségbeesés, hogy 
lehetetlenség volt atyámmal és anyámmal meg¬ 
állapodásunkat közölnöm. Tiszteletben tartot¬ 
tam bátyám fájdalmát s ezért nem jelentettem 
be, hogy önt feleségül akarom venni. 

- Bele fog-e egyezni családja? 
- Akár igen, akár nem, egyre megy, nálunk 

a nagykorú gyermekek házasságához nem szük¬ 
séges a szülők beleegyezése. Mindamellett anyám¬ 
mal közölni akarom megegyezésünket, hogy 
jegyesemként bánjék önnel. Ő majd tudatja 
atyámmal is a dolgot, a kinek segítségével sze¬ 
retném, ha mához két hónapra már megtart¬ 
hatnék a lakodalmat. 

- Edward, én félek ! 
- Mitől? 
- Vájjon menyének fogad-e a herczegnő? 

Milyen izgalmat fogunk neki okozni! Elégszer 
elárulta azt az óhaját, hogy ön gazdagon háza¬ 
sodjék, és én meg - - nemcsak hogy szegény 
vagyok, de nem vagyok egyéb, csak első al¬ 
kalmazottja az ön családjának. 

- 'Iw 

V 
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- Ne mondja ezt Christiane ! mert ezzel azt 
tagadja, hogy anyám gyengédebb érzelmekre is 
képes. Látom, hogy rosszul itéli meg önről al¬ 
kotott véleményünket. Hiszen oly önfeláldozást 
mutatott, annyira megfeledkezett maga magá¬ 
ról, hogy atyám azt mondta tegnap lady Rich-
mondnak: Csodálatraméltóan viselkedett ez a 
fiatal leány ! Most már teljesen családom tagjá¬ 
nak tekintem! 

- De csak mint házvezetőnőt! 
- Ugyan mért ellenkezik, Christiane ? Anyám 

is megjegyezte, hogy ön nemesszivű. Erre az¬ 
tán lady Richmond és bátyám is magasztalták 
önt. Lelkem erre megtelt boldogsággal s majd¬ 
nem kiszalasztottam a számon, hogy én is meg¬ 
becsülöm az ön nemes lelkét s hogy feleségül 
akarom venni. 

Fel-le járkált szobámban, becsületes arcza 
csak úgy sugárzott a belső örömtől. Nekem 
meg eszembe jutott, hogy mért is nem vallott 
be mindent ebben a pillanatban, midőn min¬ 
denki csak dicsért. Talán e meglepetésszerű 
helyzetben eléggé hatalmas lett volna még a 
hála érzete arra, hogy leküzdje az előítéletek 
erejét. ^ 

- Úgy látom kedvesem, hogy nem is örül 
annak, hogy így megbecsülik! 

- Mindenesetre csak örülni tudok annak, 
ha szeretnek, de mégis félek, mert, ha ön be¬ 
vallja tervét s mindjárt elutazik, nem lesz senki, 
a ki védelmezzen. 

- Ne aggódjék, Christiane! Nem jön le ma 
este a dinerhez? Az utolsó pillanatig látni 
szeretném, hogy elmondhassam anyámmal foly¬ 
tatott beszélgetésemet, vagy legalább is azért, 
hogy láthassam, mert nem tudok betelni nézé¬ 
sével. 

Sokáig maradt nálam. Boldog voltam. Reánk 
váró szerény jövőnkről beszélgettünk és min¬ 
denféle tervet kovácsoltunk. Kis házunk lesz. 
egy cselédünk és egy szolgánk, az Edward tiszti 
szolgája. Képzeletünk elénk varázsolta nyugo¬ 
dalmas jövőnk egész életét. 

- Micsoda öröm lesz az Christiane, ha haza¬ 
térve szolgálatomból otthonomban találom önt! 
Ön lesz házam őrzőangyala, kit istenként fogok 
tisztelni. 

Felejthetetlen szép délután volt ez, telve gyön¬ 
géd békés szeretettel. 

Este az első ember kivel, a hallban találkoz¬ 
tam, lord Closeburn volt. 

Megpillantva engem felkiáltott: 
— Mily rósz színben van! Megfogyott és 

milyen halovány lett. Surrey elmondta nekem, 
hogy majdnem életét áldozta a kis baby ápo¬ 
lásaért, de nem hittem, hogy ennyire igaz le¬ 
gyen a dolog. De még így is mily szép ön 
Christiane . . . szeretem önt. 

— Azt reméltem, hogy elutazott. 
- Midőn azt hittük, hogy abba a szörnyű 

betegségbe esett ? Nem, ön nem hihette. 

- Elfeledtem önt. 
- Én pedig épenséggel nem feledtem el. Itt 

maradtam, hogy sorsa iránt érdeklődjem. Ha 
megkapta volna azt a bajt, Surreyék bizonyára 
eltávolították volna innét, de én utána men¬ 
tem és hatalmamba kerítettem volna s így 
meggyőződést szerzett volna szerelmem ere¬ 
jéről. 

Bolond kedvem támadt, hogy ezt mondjam 
neki: 

((Menyasszony vagyok, másvalaki, a ki sze¬ 
ret engem, feleségül fog venni.» De nagyon 
közel voltunk már a szalon küszöbéhez, hall¬ 
gattam és beléptem. Milyen megható volt a 
viszontlátás. Láttámra lady Richmond felkelt, 
kitárta karját s én zokogva reáomoltam. A her-
czegnő, Winifred könnyezve öleltek meg. Lord 
Surrey kezét nyújtva közeledik hozzám, miköz¬ 
ben Herbert fia ekként szól hozzá: 

- Atyám ölelje ön is meg őt. Ha látta 
volna, hogy miként tagadta meg önmagát sze¬ 
gény kicsikémért! 

A mig a herczeg keblére zárt, Herbert Guild-
ford megragadta és tiszteletteljesen megcsókolta 
kezemet. Midőn megérkezett a marquise ő is meg¬ 
ölelt, mialatt érthetetlen szavakat dadogott fü¬ 
lembe. Szegény asszony, akármilyen felületes 
is, sokat szenvedett, és még most is szüntele¬ 
nül sír. 

Szomorú egy vacsora volt ez. Gyászruháink 
sehogysem illettek össze a terem pompájával. 
Halkan beszéltünk, alig ettünk valamit, még 
az inasok is szomorúak voltak. Egyedül Close¬ 
burn — ezt az egyet el kell ismerni - - ipar¬ 
kodott a társaság érdeklődését lekötni és szo¬ 
morú gondolatainkat más irányba terelni. 

A szalonban Edward hozzám lépett és ezt 
suttogta: 

- Christiane, gondolkoztam a felett, a mit 
ön tanácsolt, hogy ne áruljam el eljegyzésün¬ 
ket, ha már védelmezni nem maradhatok itt. 
Nem beszéltem anyámmal, de úgy húsz nap 
múlva visszatérek és mindent megmagyarázok 
neki. Értem, hogy ön az ő beleegyezését is ki-
vánja. De hiszen látta, hogy mindenki hogyan 
fogadta önt! Tele vagyok reménynyel. 

— Én viszont sajnálom e késedelmet, bará¬ 
tom. Húsz nap múlva aligha lesz már oly ele¬ 
ven a hálájuk, és aztán hosszú lesz nekem húsz 
napig nem látnom önt. 

—Bízzék bennük, Christiane, legyen türelmes, 
irni fogok s ön majd válaszol. Húsz nap nem 
is idő, ha előttünk áll az egész élet, hogy sze¬ 
ressük egymást. Reméljünk. 

Winifred közeledett és Edward ezután csak 
közömbös dolgokról beszélt. 

Január 2'J. 
Egyhangúan telnek a napok. Bár minden 

gondolatom Edwarddal foglalkozik, nem érzek 
közöttük oly örömet, mint kellene. Hosszú le¬ 

velet kaptam tőle. Mennyire imád ez a hideg, 
nyugodt, becsületes fiú. Istenem, mért is dön¬ 
tött oly mély búskomorságba Dick halála, 
hogy semmi vidám indulat nem tud támadni 
bennem ? 

Január i?í>. 
Telegrammot kaptam Francziaoi szagból. Ma¬ 

ríné a végét járja. Hozzá akarok utazni, min¬ 
denki lebeszél, én meg olyan összetörött vagyok, 
hogy gyáván ráállok erre : várni, míg egy újabb 
távirat érkezik. 

Furcsa dolog, tisztán éreztem, hogy ha el¬ 
utazom, nem is térek soha többé vissza. És 
Edward? Tegnap szivem dobbanásával még el¬ 
választhatatlanul össze volt forrva neve - - és 
ma? Erre az új csapásra mintha messze-messze 
volna tőlem - - egy wzéjjeloszlott álom má¬ 
moraként. 

30. 
Ma éjjel megjött a szomorú távirat, mely 

szegény dajkám halálát jelenti. Könytelen szem¬ 
mel, fájdalmas levertségben tétlenül ülök széke¬ 
men. Egyesegyedül maradtam a világon, még 
árvábban mint azelőtt, teljesen elhagyatva. 
Nincs, a ki szeressen, nincs a ki ifjúságom óta 
ismerne, nincs a kivel együtt felidézhetném 
kedves halottaim emlékét. 

Február 1. 
Lady Richmond és Winnie között osztom 

meg napjaimat. Himozünk, miközben időről¬ 
időre csöndesen, lopva letörült könnyek gör¬ 
dülnek végig az arczunkon. 

Később midőn felolvastam a nagyanyának, 
közbevágott : 

- Kedves Christianém, tegye félre ezt a 
könyvet. Jobb, ha abbahagyjuk, úgyis másfelé 
jár az eszünk, nem érdekelnek s nem kötnek 
le mások históriái. Mit érnek e költött fájdal¬ 
mak, midőn valóságos gyötrelmek kínoznak 
minket? Nem gondolkozott még a felett, hogy 
milyen különös az isteni rendeltetés? Megfoszt 
olyan kincstől mint Dick, de élni hagy enge-
mt't, öreg tehetetlent. Mondtam is a papnak : 
Kedves abbé, hiába, ez mégis csak egy meg¬ 
magyarázhatatlan következetlenség. Elégedet¬ 
len is volt velem a gyónáskor. De meg tudtam 
neki felelni, hogy azok közé a bűnbánók közé 
tartozom, kik nem szeretik meghalni látni gyer¬ 
mekeiket! Az a szegény csacska Gladys pedig, 
midőn meghallotta ezt a mondásomat, azt hitte, 
hogy első sorban csak az elsőszülöttet sira¬ 
tom benne, mintha félteném házunk fennmara¬ 
dását. Hozzá még oly naiv volt, hogy e szavak¬ 
kal akart megnyugtatni : «No lázadozzék nagy¬ 
anya, lehet még másik fiam is, sőt bizto¬ 
san több is lesz. » Hiszen mit törődöm én Jap-
het i-gész ivadékával, ha az én Richárdom, az 
én kis Dickem örökre hiányozni fog? Semmi 
sem tud kárpótolni drága kincsem elvesztéséért ! 

(Folytatása következik.) 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Gróf Andrássy Gyula élete és kora. Monon 

Wertheimer Ede nagyszabású három kötetes And-
rássy-biografiájának most egyszerre megjelent a má¬ 
sodik és harmadik kötete s ezzel a nagy mű tel¬ 
jesen kész. Egyike ez a legterjedelmesebb magyar 
életrajzi könyveknek s roppant sok új anyag van 
benne levéltári kutatások, családi s más termé¬ 
szetű levelezések, kortársaktól, szemtanuktól eredő 
közlések alapján feldolgozva. Wertheimernek ren¬ 
delkezésére állott minden szükséges forrás és tá¬ 
mogatás, úgy, hogy munkája nyomán most már 
teljes részletességgel ismerhetjük Andrássy fényes 
pályáját. A most megjelent két kötet Andrássy 
pályájának deleló'jével, külügyminiszterségével kez¬ 
dődik és halálával fejeződik be. Ez pályájának leg¬ 
fontosabb része, mert külügyminisztersége alatt 
jutott, mint a monarchia fennállása óta az első 
magyar külügyminiszter, a világtörténelmi ese¬ 
mények középpontjába. Mint Wertheimer az elő¬ 
szóban mondja, ő vezette ki Ausztria-Magyaror¬ 
szágot abból az elszigeteltségből, melyben addig 
volt s a tekintély oly magaslatára emelte, a mi¬ 
lyet csak legkiválóbb államférfiéinak korában él¬ 
vezett. Andrássy életének műve betölti a két ál¬ 
lam történetének egy egész lapját; vezetése alatt 
döntő szerepre jutottunk a Keleten s a berlini 
kongresszus mindig élő bizonyítéka lesz állam¬ 
férfim művészetének. Andrássy keleti politikáját 
széles keretben tárgyalja a könyv, rendkívül ér¬ 
tékes, eddig kiadatlan forrásanyag alapján, melyek 
között legfontosabbak a külügyminisztérium aktái. 
Andrássy külpolitikájának másik fontos része a 
Németországgal való szövetség megkötése, talán a 
legnagyobb tette a nagy államférfinak, a mely im -
már két nemzedék óta szilárd alapja az európai 
békének. Erre nézve is tömérdek új anyagot de¬ 
rített ki az életrajz irója, kinek rendelkezésére 
állott a berlini állami levéltár is. Természetesen 
sok anyagot szerzett Andrássy levelezéséből, csa¬ 
ládja tagjainak előadásából, továbbá báró Orczy 
Béla naplóiból és leveleiből, valamint számos kor¬ 
társtól is. Ez az óriási adat-tömeg azonban nem 
folyik szét, mind be van illesztve a maga távlatába 
s mintegy megelevenedik Andrássy alakja mint 
középpont körül. Wertheimer igazán hivatott élet¬ 
rajzirója Andrássynak, széles áttekintése, az euró¬ 
pai államok politikai viszonyai dolgában 1 való tá-' 
jókozottsága, történetírói és kutatói-.készsége, egye¬ 
nesen képesíti ilyen nagy és hálás feladatok meg¬ 
oldására. 

Bohóczsipka. Ifj. Bókay János új -ember és 
nem kell nagyon sok versét elolvasnunk, hogy 
megismerjük: nagyon fiatal ember is. Megvan 
benne a forrongó, kereső fiatal emberek minden 
tipikus tulajdonsága: a heves, mohó gesztusokkal 
való készülődés az életre, a komor elbusulás és 
lelkendező újjongás végletei közti ingadozás, ra¬ 
jongó álmodozás, az a bizonyos ifjúi szertelenség, 
a mely kicsi mondanivalókat nagy szavakba sze¬ 
ret burkolni s a komolykodó bölcselkedés az élet¬ 
ről, mely még meg sem érintette sötét szárnyaival. 
Egyelőre még csak ábrándjaival vívódik, egy el¬ 
képzelt világot teremt magának és hangzatos sza¬ 
vakkal szól róla, szemmelláthatólag gyönyörködve 
a saját hangjában, torkoskodó gyermek módjára 
élvezve szép szavainak, tarka képeinek, csengő 
rímeinek édességét. Igazi «első könyv», csupa fia¬ 
talos buzgás és epekedés, — de tehetséges ember 
első könyve, már most is megakad benne egy s 
más, a mi legalább egy pillanatra megállítja mel¬ 
lette az olvasót: egy-egy szépen felcsendülő szó, 
egy-egy eleven színű kép, egy-egy lendülettel ki¬ 
lobbanó strófa, sőt egy-két jól megcsinált vers is. 
A nyelve még nem kész: néha nagyon is bele¬ 
megy a frazeológiába, néha pathetikus, a hol lágy¬ 
nak és gyöngédnek kellene lennie és sokszor ri¬ 
kító, a hol halk, finom árnyalás volna helyén. De 
van benne valami, a mi arra vall, hogy a szóla¬ 
mok mai tarkaságából valami egyéni nyelv fog 
kialakulni, a melynek rudimentumai már most is 
láthatók. Ilyen egészen fiatalemberek munkáival 
szemben óvatosaknak kell lennünk az elfogadás¬ 
ban és elutasításban egyaránt, — ebben a korban 
az ember nagyon hamar ráczáfolhat önmagára, 
meglepetéseket szerezhet és zavarba ejtheti azt, a 
ki nagyon is határozott ítéletet formált róla. Ifj. 
Bókay Jánosról is majd későbbi munkái fognak 
végleges fogalmat adni, — egyelőre annyi biztatót, 
annyi Ígéretet találunk kis könyvében, hogy to¬ 
vábbi dolgait érdeklődő figyelemmel kell várnunk. 

A «J6 Pajtásn, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, április 27-iki 
számába verset irt Lampérth Géza, mesét Elek 
nagyapó és Mauks Kornélia, A milliomos fia czímű 
regényét folytatja Sebők Zsigmond, érdekes czikket 
ad a meteorkövekről Gyula bácsi, szép képet raj¬ 
zolt és verset irt hozzá Endrödi Béla, mulatságos 
mókát irt Zsiga bácsi, érdekes regényét folytatja 
Rákosi Viktor. A kis krónika rovat aktualitásai, 
a rejtvények, szerkesztői üzenetek egészítik ki a 
szám gazdag tartalmát. A *Jó Pajtást-i a Franklin-
Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 ko¬ 

rona 50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 ko¬ 
rona, egyes szám ára 20 fillér. Mutatványszámot 
kívánatra küld a kiadóhivatal (IV. kér. Egyetem-
utcza 4.) 

Új könyvek. 
Gróf Andrássy Gyula élete és kora. A M. T. 

Akadémia megbízásából kiadatlan források alap¬ 
ján irta Monori Werllteimer Ede. Második és 
harmadik kötet. Budapest, a M. T. Akadémia ki¬ 
adása ; ára a H. és ü l . kötetnek együtt 30 korona. 

Bohóczsipka. Versek, irta ifj. Bókay János. 
Budapest, Pallas r.-t. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Szentgyörgy¬ 

völgyi VEOEEOS MIKLÓS, a győri kölcsönös B. M. 
Sz. titkára, 1848—49. honvédhadnagy, 89 éves 
korában Felsőmeczenzéfen. — HÜBNEB KÁROLY ma¬ 
gánzó, !>4 éves korában. - - Dr. SCHOK JÓZSEF fő¬ 
orvos, 84 éves korában Hajduhadházán. - - IHBIG 
VILMOS nyűg. közalapítványi erdőtanácsos, 82 éves 
korában Kaposvárott. - - HUB EEZSŐ nyűg. ura¬ 
dalmi főerdósz, 81 éves korában Móron. — Felső-
eőri HEGEDŰS LAJOS, 80 éves korában Kassán. -
BALOGH ZSIGMOND, Nagykőrös városának árvaszéki 
ülnöke, 64 éves korában. - - PILLEB JÓZSEF, 62 
éves korában Budapesten. — GELB MÁRKUS, Uga¬ 
ron, Zemplénmegyében. A boldogultban dr. Gonda 
Henrik a Magyar Tudósító szerkesztője, édes aty¬ 
ját gyászolja. - - Dr. GONDA JÓZSEF, vásárhelyi 
tanácsos, iró, egy budapesti szanatóriumban, 36 
éves korában. — Idősebb SCHŐJA ANTAL, 80 éves 
korában Budapesten. - - SCHILL IMRE magy. kir. 
gazd. tanár, 35 éves korában Marosvásárhelyen. — 
Nagyalásonyi dr.BARCZA SÁNDOR,oki. gazda, tartalékos 
dzsidás hadnagy stb., 31 éves korában Csabrende-
ken.— KOMJÁTHI ViDORJogszigorló az Új Szent János¬ 
kórházban, 28 éves korában. - PÁLMÁT GYULA 
magántisztviselő, 22 éves korában Budapesten. -
Kunhegyesi ANDORKÓ TAMÁS kir. tanácsos, pénzügy¬ 
igazgató, 60 éves korában Kassán. 

Özv. primóczi SZENTMIKLÓSSY ANTALNÉ, született 
luzsnai és regliozei báró Luzsénszky Emília, het¬ 
venöt esztendős korában, Budapesten. - - BOLZA 
GÉZÁNÉ grófné, szül. kisszeniczei Szeniczey Ilona, 
negyvenegy éves korában Szarvason. - - HEISLER 
VILMOSNÉ, szül. Tstik Zsófia,; Heisler Vilmos keres¬ 
kedelmi tanácsos, a Magyar Altalános Gépgyár igaz¬ 
gatósági tagjának neje Budapesten. - - Idősebb 

Selymei 
Kérjen mintákat Uvani «• nyár! ujdonságlnkbol ruhákra és hiútokra: Valit, Foulwd, Messtlint, Crepe de Chine, Eolienne, Mousseline 190 cm •zéles méterenkén K 1.20-tól méterenként., fekete, fehér, egyszínű én mintázott, Tála* mint Hímzett blúzok é> uhík batiut-, gyapjú-, vászonból ét selyemből. Csakis garantált szolid »elyem«zSv«teket 
adónk •! közvetlen magánosoknak Mr- é« vimrn«nt«sen házhoz szállítva. (Dupla levélportó). 

Schweizer & Co., Luzern U 23 
Selyemszövet-kivitel. (Svájci) Kir. üdv. szállítók 

.„na bora vassal 
n.M/ienlkus kiállítás 1906. Legmagasabban ki¬ 
tűnt Erősttőszer gyengélkedők, vérszegények 
és labbadozók számara. Étvágygerjesztő, ideg-

erősitO és vérjavitó szer. 
Kitűnő i*. 

J. Serravallo, Vásárolható a 
K 2. 

vérjavit 
7000-nél több orvosi vélemény. 

Trieste-Barcola. 
. 1 félliteres üvegekben. 
iteres üvegekben K 4.80.  

+ Elzsirosodás, + 
elhízás 

mogizűntethetö 
á l ta l . Kitüntetve az aranyérdem-
Jellel és dicsén") oklevéllel. Nlnm 
tübbé erős derék, kövér osipő, ha¬ 
nem karcsú, e legáns és gra-
cziózns alak. Nem iryósry-
szer, nem t i tkos szer, ere¬ 
det i leg zs í r ta laní tó , elhajaso-
dott uK.van, de aiért egészséges 
személyeknek. Nem kell diéta, 
nem kell az életmódot mejíWtlto/-
ta'ni. Tökéletes hátán, ira 3 kor. 
postán, vak'y utánvéttel. Qvár : D. 
Franz Ste iner ft Co., Berl in 
31. König-grátzerstraise 85. 
Fftrsktir í's szí tkuldrs Tflrök József, 
Budapent, VI. kér , Király nuv.it \2. 

Fajbaromfiak ésezek 
tojásai 

Cochin-C.liinn. Itnihma. l.nng-
clian, fehér és sárga Orpington, 
l'Iyinontli-lioi-ks. vörös Ithocle-
Islnnd. Hondán, törpe: ára 
törzsenként (l kakas és 2 lyuk) 
r.o K. l tojás so mi. Peking, 
Aylcslmry és pézsniakacsák 
tör/vnként 45—60 K. l tojás 
100- 159 üli. Bronz és virginiai 
hófehér pulykák törzsenként 
(ÍO kor; t tojás 150 fill. Óriási 
emdeni ludak törzsenként 75 K. 
l tojás 2 K. VndásztViczánok 
(angol zöldhátui törzsenként 
IÍ5 K, l tojás l K. Továbbá igen 
nagv készlet tülevelüfákban és 
pedig : Inc. erdei, fekete, vörös, 
tömjén fenyő stb. l drb 30—300 
cm. magas, 25—300 fill. Sövény¬ 
nek alkalmas akácz és glaeditia 
(krisztustövis) csemeték l—4 
éves magonczok minősé sze¬ 
rint 1000 drb 12—55 K. Akácz 
és tölgy suhángnk 250—400 cm. 
magas 1000 drb 65—100 kor. 
Gyümölcsfák, díszfák, diszbok-
rok. rózsák, stb. Képes árjegy¬ 
zékei kívánatra ingyen küld : 
Gróf Battby íny Zsigmond 
nrad intéző Bégé, Csendlak, 
f p. Fe.-encilak,Vasttejrye 

A szépség gazdagság, 
A szépség hatalom, 

Ez a legnagyobb kínos csak Miue Rosa Schaffer 
által feltalált szépségápoló czikkek által érhető el 

I OlKlrC rÍlYlSS8iflt6, bérré teszi, szeplőt, himlő¬ 
helyet, anyajegyet eltüntet, ránczokat elsimít és min¬ 
den hölgy arczát fiatalossá teszi. Ez az egyedüli púder, 
melynek használata után megmosakodhatunk anélkül, 
hogy a szeDzácziós hatás eltűnnék. K 5'— és K 3*— 

évtizedekkel 
fiatalit K 3-— Créme ravissante, 

Eau ravissante ^ 
lyozza, erősít és a legkitűnőbb toalett-

í l viz... .'_ _ . JK 6 
RllAllnní^ minden sápadt arcznak tar-

tós hamvas rózsaszínt köl¬ 
K 3 1 — csönöz _ 

Savon ravissante 
tűnő hatású . . . K 2'4O és K 1>6O 

R/íl'ill'ltsiT'inn'in a környezetre el-
l)Onilalö£llp|)lUI lenállhatatlan va¬ 

rázst gyakorol, darabonkint 70 fillér, 
l karton 3 darab K 2'— 

(utolérhetetlen ha¬ 
tású 2 K és feljebb. 

X4£ a dupla áll képződését meg¬ 
akadályozza .._ — K 4-— 

ráncznélkűli, márvány¬ 
sima bomlok eléré-

— K 3-— Béhez 

Királygyöngy ára .. .. K 2 - -

nek 

a kéznek márvány-
finomságot kölcsönöz-

. K 3 - -

If A n A A p ő s z hajnak visszaadj a a fiat al-
H.V11U VI j kori szint (szőke, barna, sötét¬ 

barna, fekete) kis doboz '3 K.nagylOK. 

It AIMIA! a hajnak pompás fényt köl-
•\tjlUUl osönöz . . . „ . . . . K 5 — 

HaÍArÁCÍÍÁ megakadályozza a haj 
UOjcIUiJllU kihullását és őszülését. 

Kopasz helyen a haj növését előmoz¬ 
dítja . . . . . . . . . . . . .. K 3 . -

minden kellemetlen 
hajat azonnal biztosan 

. K 3 ' -eltávolit 

Rosa Sehafferféle kedvenci íbolya 
illat... 

pompás erdei ibolya-
K 6-— és K 4 — 

tl'A^tíllin fagy tó1 megóv, vörös orr 
f lUMlUHI, és megfagyott helyek 

egészségesek lesznek K !•— és K 2'— 

Lerakat és szétküldés! telep 
XIX/2. Hammerschmidtgasse 18. 

Szétküldés a pénz előzetes beknldése ellenében. A Chemiko fiziko Palermo tiszteletbeli tagja 
A Sat. Péter-rend hölgypatronesse a becBületkereszttel. Szerb kir. ndT. szállító. Vi»iomt*Urn-
•ltoknak magas rabatt! Főraktár Magyarorsz. részére Török József győgyszertára, Budapest 
Király-uteza 18, azonkívül kapható minden gyógytárban, Olataier érékedéiben és drogériában 

Rosa Schaffer, Wien 
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Rövid VOZÁRY GÍULÁNÉ szül. György Erzsébet, 56 
éves korában Munkácson. - - Csanaki JEKFZ AN-
TAINÉ szül. Sengerer Adél, 63 éves korában Győ¬ 
rött. — SZÉCSI IBMA, 26 éves korában. 

EGYVELEG. 
*A 70 éves ember élete folyamán 1280-szor 

akkora tömeg ételt eszik meg, mint a mekkora ő 
maga, azaz minden esztendőben majdnem húszszo¬ 
rosát a teste tömegének. 

*A viz izét legjobban akkor érezzük, ha hőfoka 
10—12 Celsius. A jéghideg viznek semmi ize 
sincs, még ha tisztátalan is, míg a meleg viz, bár¬ 
milyen tiszta, mégis pállott izű. 

A Triesti Általános Biztosító Társulat, a 
iGenerali' márczius 20-án tartotta rendes évi közgyű¬ 
lését. A közgyűlés elé terjesztett 1912. évi mérleg 
jelentéeéből kitűnik, hogy a nyereség-tartalékok össze¬ 
sen 17,264.558 korona 20 fillérre rúgnak. A nyereség¬ 
ből részvényenként 720 arany frank osztalék kerül 
kifizetésre. A társaság összes tartalékjai és alapjai, 
melyek elsőrangú értékekben vannak elhelyezve, az 
idei átutalások folytán 434,367.388 korona 47 fillérre 
emelkedtek. 

Folyó év első negyedében a Fonciére Pesti 
biztosító intézet életbiztosítási osztályánál 1273 
ajánlat 6.954,147 korona biztosítási tőkére és 3.642-16 
korona járadékra nyujtatott le ; 1147 kötvény 5.413,647 
korona tőkéről és 3.642-16 korona járadékról állítta¬ 
tott ki. A díjbevétel 1.860.214 korona — fillérre rúg. 
Haláleset 80 jelentetett 364.090 korona összegről. Egy¬ 
szersmind utalunk ama különös kedvezményekre, 
melyeket ezen hazai intézet (alapítva 1864-ben, 
4 millió korona részvénytőkével, nyereség és díjtar¬ 
talékai és évi bevételei körülbelül 50 millió korona) 
az életbiztosításnál nyújt. 1. Hadbiztositást dijpótlék 
nélkül a népfölkelők védkötelezettjeire nézve a teljes 
biztosított összeg erejéig. (A. katonai szolgálat egyéb 
kötelezettéire nézve mérsékelt dijpótlék mellett.) 2. A 
feltételek értelmében a biztosítás érvényének meg-
támadhatatlansága még az esetben is, ha a biztosított 
párbaj, vagy öngyilkosság folytán halt volna el, vagy 
ha utóbb kitűnnék, hogy a biztosított a biztosítás 
alapjául szolgáló ajánlatban lényeges körülményekre 
nézve tévedett. 3. l, 3 vagy 5 évi nyereségfelosztással 
egybekötött biztosításokat eszközöl. A biztositásnak 
3 évi fennállása után a biztosításra jutányos feltételek 
mellett a) kölcsönt ad, vagy azt b) visszavásárolja, 
vagy c) minden további díjfizetés nélkül tőkésítést 
eszközöl, anélkül, hogy a félnek utóbbiért folyamodnia 
kellene. 

Az anyatejet nem pótolja semmi. 
Az elegendő fáradhatatlan táplálást teszi lehetővé a 
J t f\ m f f\ f\ l / / Jótékony hatással van a tej mecy-

I j tt l t í j U L nyiségére és minőségére. A tej gya-
~ " f c " * * v t a rapodás 33-60%. A csecsemők 

rendszeresen gyarapodnak Bolyban és kitűnően fejfődnek. Kelle¬ 
mes izü minden folyadékban könnyen oldódó szer. l tégely lO napra 
elegendő. Ara3 K. Fölerakat Fragner B.gjógysz. Frág III. Neruda-
ntcia sarok. Lerakat Magyarország részére T5r8k József gyógyszer-
t:ra Budapest, Király- ntcza. Ahol nem kapható, a szétküldés pos¬ 
tán a pénz előzetes beküldése után .történik. Egy tégely 320, 
2 tégely 6'72, 3 tégely 9É7á, 4 tégely Iá' — korona bementve 

Ridikiil „non, bőráru 
gyári 
iíban 

ős. és Mr. ndT. szállító börárn-
gyártónál, Bpe st, Bákóoil-út 11. 

Paris 
26 (piacé Vendóme) arcnemesitő 

M Budapest. 
Váci-utca 5. 

intézet 
Arc, nyak, orr, kéz, kebel slb. ápolása tu¬ 
dományos, hygienikus alapon, a világhírű 

¬ 
nyos, 

árisi intézet szakavatott kezelőnői szemé¬ 
lyes vezetésével. — Manikűré és haj¬ 
ápolási osztály. — Valódi francia ápoló-

• és szépitA-szerek. • 
Bejárat Türr István-utca 9. szám. 
UtasKás és árjegyzék kivána'ra ingyen. 

Legrégibb és legtökéletesebb 
ARCZÁFOLÓ, SZEPLO- ÉS 
MÁJFOLT ELTÁVOLÍTÓ SZER 

AZ ESZÉKI ARCZKENOCS 
ÉS SZAPPAN. 

J. C. DIENES SALVATOR 
GYÓGYTÁRABÓL, ESZÉK II. 

SAKKJÁTBK. 
2846. számú feladvány Pauly W.-től, Bukarest. 

SÖTÉT. 

IJJ i 
• b e d é 

VII.ÍOOK. 
Világos indul és a nepyediU lépésre mnttot aű. 

A 2838. számú feladvány megfejt-'se Blake F.-tól. 

Szerkesztői üzenetek. 
Csak vissza. Rossz ódákból eltanult koogó szava¬ 

lás, a mely alatt nincs semmi értelem. 
Szerelemszeretés. A vers maga is olyan mondva¬ 

csinált, mint a czíme. 
títon. Sirokkó. Temetés. Egy kis érdeklődés, köl¬ 

csönvett s a modern költészetben a sok használattól 
meglehetősen elkopott színek, fogyatékos technika. 

Ki ad többet érte. Vallatás stb. A krt nagyobb vers 
részint zavarossá};, részint pedig lapos próza, a kis 
versok rossz népdal-utánzatoknak az utánzatai. Kzek 
alapján bizony nem biztathatjuk kedvező eredménnyel. 

Derű és ború. A te képed. Ezek lúzony szeríoliiH 
rossz versek. 

Lelki örvények. Olvasott és auibicziózus embor 
munkája, a kinek rutinja is van, csak egy vonallal 
marad a színvonal alatt, de mégis csak alatta marad. 

Harangszó az éjben. Van néhány szép é.s teli hang 
a versbon, dó egy-két helyt elvéti s ezért nem lehot 
toljes hutása. Mindenesetre iizonlwn figyelemre méltó 
dolog. 

Világot S<itt:t 
1. Va2 e2 . . Kd5 dfi 
2. IIcö aG! stb. 

a. 
^. . Fb6xc5 
2. Fdíxf6 f stb. 

Világon a. Sutét 
1. . . . Bc8 e8 
2. Hc5 e(i! stb. 

b. 
1. t . SZ. 
2. Ve2 e5 f l (a fenyegetés) 

stb. 

KÉPTALÁNY. 

VUánim. a Sötft. 
1. Bb.S Ii3 
2. Bel ál stb. 

A 2839. számú feladvány megfejtése Herland S.-tol. 
Viláoos. Sötét. 

T. c5-cO Bh8 hl 
2. Hfe g4! stb. 

b. 
1. .._ . . . „ Bh8xe8 
2. Bel—öl (a fenyegetés) stb. 

Helyesen fejtettek meg t Merényi Lajos — Geiat 
József és Stark Vilmos. — A tBudapesti Sakk-tört. — 
A iBudapesti JZ1. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. --
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapea) 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Bobért (Fokért). -
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakimy-SzentUuzló). — A tőyőri 
Sakk-kört. — Székely Jenő. — Mészey József (Oyőr). -
A tZborói Tartáskor t. — A i Kalocsai Katholikut Kort. — 
Veöreöa Miklós (Zircz). — Ifj. Hnbay Bertáján (To.ltá.-
ujlak). — A tDunaföldvdri Egyenlőiégi kört (Dunafiildoárí. 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Caolnoki István l Haján 
hadháza). — A •Leibicti Gazdasági Kaszinót, (Le: let). — 
Lustyik János és Szivák JánoB (Alberti-Irta). — iCímgeri 
Casiinót (Csenger). — Király Mihály (Zenta) — KUDZ 
Bezső (Temesrékái), — Budai Sakkozó Tártaság (Budapest). — 
Patkó Imre (Talpas). 

A «Vasárnapi Ujság» 13-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Egyedül liallgaloiii tenger 
mormolúsát, tenger partja felett futó szél zúgását. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-n, 11. 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

gyógyforrás 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

QPI4III TFQ ÁPHQT Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat, 
oL/nULI LO ttUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

BENE5 TESTVÉRE* VEGYI-GYÁRA 

Lohr Mária (Kronfusz) 
l\n *í reÜZ'et : öt A «Táro. eUŐ és legrégibb Vlll.,DiirOS$-U.59. •** cgipketisititó, vegytisititó 
Telefon :Józief 2 -37 és kelmefestő gyir i intézete. 
Fiókok : n „ Pő-ntcia 87. IV., Eakn-út 6. V., Ke cske mé ti-

ntcza 14. V.. Hanninczad-n. 4. VI., Teréz-körnt 
30. VI., Andrássy-nt 16. Vin., Józaef körút 3. 

ha a világhírű Vukovári Goldstern-
arczkenőcsöt és szappant használja. 

Ára f'/H-ttn/ korona. ——— 
Készíti Kirchbanm gyógyszertára, O-Vukoyár 9. 

Budapesti főraktár : Török-fele gyógyszertár. Király-u. 12. 

Ivó- és fördőkurák 
kiváló gyógyeredménnyel: 

Bél, cukros huqyárnál. fcöszrenjfaéi. 
Wjs« lí. - utptMbsr 30.-

fő lerakat: Koffmamn J6««ef csépnél. Budapeat, V„ Báthory-ntcsa, 8. s í im. 
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A VILÁGHÍRŰ 

chőbcrl-ágy 

EJJ.I 

Minden háztartásban elegáns kis kanapé gyanánt szolgál és egy 
kézmozdulattal a legtökéletesebb ruganyos matraczos agyra val-
tnztatlintó nt. a legnehezebb és legnagyobb személyek szamara 

t,r :.,.)...> ;/,i,i. nc.tl.íHiinl lí^ílvplt *;nl ni>[kiilozlu'tlen. lOZlHIllílin «tt. ii ifgiii 11* '•*• int • i' r̂ ""ft,* "•• ipm».™^| ~» 
is ennélfogva minden jobb családnál kedvelt, sőt nelkülozlicllen. 
34 év óta sok ezer van használatban, mert a jó fekvés a tudó-
szabad lélegzéséi előmozdítja. \ Schíberl-áffy ára kivitel szerint 
52 72 K és feljebb. Szétküldés a világ minden részébe Schoberl 
Róbert udvari szálliló. cs. és kir. szab. gyára által Budapes 
ten. IV., Karls-ba*ár 13. Árjegyzék kívánatra, óvjuk a t.-ez. 

közönséget Scliöberl-ágyaink értéktelen Dtnnzatattol. 

Rozsnyay vasas china bora 
igen hatásos vérszegény¬ 
ség, sápkór, neurasthenia 
eseteiben. Egy V* literes 
üveg ára 3.50 korona. 

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

Rozsnyay Mátyás gyógy¬ 
szertárában Aradon, Sza¬ 
badság-tér. 

Fog-
és gyökérhuzások 
fájdalommentesen, 
érzéstelenítéssel. Fo¬ 
gak fehérítése, fog-
Kövek eltávolítása, 
a száj és nyelv be¬ 
tegségeinek gyógy¬ 
kezelése, a legkm-
zóbb fogfájások 
azonnali megszün¬ 
tetése ; gyermekek¬ 
nél a foghúzásoknál 
speciális módszer 

alknlmnzásn. 

Fog-Fog-
tömések (plombok) 
arany és platinából, 
arany és ezüst amal-
$amból, továbbá a 
íog színével teljesen 
azonos porczellán 
mnssából stb. Ren¬ 
detlen, kiálló fogso¬ 
rok és egyes fogak 
rendes állásba való 
visszahelyczése,sza-
b;il\o/;is;t teljesen 
fájdalom nélkül,fel¬ 

nőtteknél is. 

sorok, rágásra alkal¬ 
masak, szájpadlás 
nélkül, ki nem ve¬ 
hetők, a berlini fo¬ 
gászati potiklinikán 
elsajátított legújabb 
módszerek szerint, 
művészi kivitelben. 
Arany- és platina¬ 
koronák, arany hí-
dalások. Régi hibás 
fogsorok átdolgo¬ 

zása és javítása. 

. Gonda Sámuel 
Fojorvosi rendelőjében rendkívül mértékeit í Íj szabás mellett eszközöltetik 

IY., Kossuth Lajos-otcza 11. sz. 
Vidéklek 24 óra ólait megkapjuk fogsoraikat. Részletfizetési ked¬ 
vezmény. Bendelö órák egész nnpou át Tisztviselőknek az esti 

órákban külön rendelés, írásbeli jótállás. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

BEBGMANN & CO. gyártmánya TETSCHEN a. B. 
elérhetetlen liatásn szeplök eltávolítására és nélkü¬ 
lözhetetlen szer arez- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerölevéllel bizonyíthatunk. Gyógytarakban dro¬ 
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolasn 
a Bergmann «Manerai liliomkrémje, mely tubusukba 

70 fillérért mindenütt kapható. 

keresek Budapesttől 2 - 3 órányira 

b „ a p r O T a d . á i i o m ány„ y a i . Csakis 
igen jó icrülcl jöhcl számításba. — Esetleg oly földbirtokost vagy, 
bérlőt keresek, ki nekem a vadászati jogot bérbe adná, vagy jelenlegi 
vadászatbérlővel társulok. Közvetítők dijaztatnat. Czim: ((Vasárnapi 
Ujságn kiadóhivatalának B. E. úr részére, Budapest, Egyrtem-iitcza 4. 

Magyar structoll-ipar ! 
Dús választék 

Structoll, 
kócsag. 

Idénynjdonságsknől kalapdiszekbcii 

GUTTNIANN ANTAL 
Budapest, IV., Szervita-tér 8 . 1 . em. 
Stttő-n. sarok. Telefon 91—13. 

100 gyertyafény erős, óránkénti vüágitásra 3—5 fil-
lérle'keml.iiincs kanóeza, bárhova vihetft s semmi 
körülmények között fel nem robbanhat. 

Állandó klíllitís 
megtekinthető, minden Tételkötelezettség nélkül 

WIKTORIH ÉJ TAKSA Bpest, 
VIII., kerület, BaroM-atoia 1. u&m. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

TŰLEVELŰEK 
kiiilleléséuek legJQltb ideje meg 
kezdődött és tart május végéig. 
I.uczfenyö: 30—50 cm. magas 
2.1 üllér, 50—80 cm. m. 50 mi., 
XO—120 cm. m UO HU., 120—150 
cm. ni. 120 lill., 150—180 cm. 
m 150 lill., 180—220 cm. m. 
200 lill. darabonként. Tömjén-
fenyő 30—3UO cm. m l darab 
70—300 lill. Feliéi-fenyő 30—31X1 
cm m. l drb 70-250 lill.Fekete-
fenyő 30—100 cm. m. l darab 
70—100 lill. Vörösfenyö :!0-300 
cm. m. l drb 70—:«K) lill. Nagy¬ 
bani kiülletésre különösen al¬ 
kalmas 1—5 éves többször is¬ 
kolázott luczfenyö 3U—li() cin. 
magas 1000 drbonként 50 kor. 
Kacsányostölgy: 3—5 éves ma¬ 
gonc/ok 1000 drbonként 15—25 
kor. Glaebitia : 1—4 éves ma-
goncznk 20 250 cm. m. 1000 
drbonként ll—55 kor. Magas-
törzsü rózsák : ez idei téli ncmc-
silvények, drbonként 80—KKI f., 
KKi drbonkénl C,n—70 kor. Nagy 
kés/löt gyümölcs-, disz- és sor¬ 
iakban, melyeknek szállítása 
május 1-éig tart. Faj baromfi és 
ezek tojásai, l'nczánok és ezek 
tojásai. Képes árjegyzékei kí¬ 

vánatra ingyen küld : 
gróf Bat thyány Zsigmond 
u r a d a l m i intézSségre, Csend-
lak, u. p. Ferenczlak, Vasm 

Gessler 
Budapest 

Sárga János 
császár és királyi udvari szállító ék,»eré.z é. műötvö. 
Budapest, IY., KÍ^Ó-tér 5. és 

S kirá-tér 13. 

Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra, ezüstnemü 
ás ipurmuvt's/Hi t;irgy:ik 

beszerzési forrása. 
Készpénz és angol rendsz. 

részletfizetésre is. 
Vidékre választékot küld ! 

Árjegyzék ingyen. 

Legdivatosabb 
karperece órával. 

l karátos arany 90 K. 
14 i i bőrszijjal_ 28 • 
Ezüst bőrszíjjal 16 • 
Aczél . _ 14 i 

NUTH KÁROLY 
Cs. és kir. fensége 
József főh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, VE kér., Garay-atcza 10. 
Központi TÍI-, lég-és gőzfűtések, légszesz és vízvezetékek, csatornázásul 
swllőzwtések, szivattyúk, tiierőmfivi emelőgépek slb. - - Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

Kocsié P u csa r n o k 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

4 monarcliiL legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

A már 53 éi óta diesíretremíltólsg ismert, l & 71012. sz. Belügyminiszteri felirat követelme'njeinek tcljeseo megfelelő 

UJ-VÜKOVARI 
ardisztiti kenőcs új vukovár i 

szeplii. hhnlöhely. siimiir. májfoltok. fakadékok 
t'orrósági pörsenések. orrvörnsségek és minden 
egyéhb arczvirágzások ellen, valamint az -

hors/épiio szappan 
mely az arczkenocscsel a használati utasítás 
szerint alkalmazva, még korosabb egyéneknél?  
is viruló és liatal kinózést kölcsönöz. :• 

EK7 ungj tégelj ára l E 6O flll. kigebb l E, szappan l K. Utánzatoktól óvakodjunk! Csak Krajcsovica 
alti l Vnkováron készített kenőcs valódi. Minden tégelyen Krajcsovios a készitó arozképe látható. 

Főraktár: Budapest, Király-u. \í. és Andrássy-ut 26. Török József gYÓ 
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HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

BUDAPEST. VI. KERÜLET, ARÉNA-UT 127. SZÁM. 
Külön osztály 

i gépek 
GYÁRT: falitégla «• cserep«ajtokát, téglagyártó ég ogyagmegmunkalo 

(Apákét legnjabb él legjobban bevált ozerkezetekben. :: :: 
Elvállalja anyagvin-
gálatok kivitelét «• 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek éBkölttAffvetisik 

diltalannl. 
ELSŐRANGÚ = 
= REFEREN CZIAK. 

Valódi brünni szövetek 
az 1913. évi tavaszi és nyári Idényre. 

Egy szelvény 
3.10 m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kábít, nadrág, és mellény) 

elegendő, csak 

l szelvény 7 kor. 
l szelvény 10 kor. 
l szelvény 15 kor. 
l szelvény 17 kor. 
l szelvény 20 kor. 

Egy szelvényt fekete izalonnibáboz 20.— K-M, szintúgy 
ItlöltőizOvetet, turislalódent, selyemkamgarnt, női kotztflm 
izövíttket stb. gyári árakon kOld, mint megbízható él 

•zolid cég mindenütt ismert poiztógyárl rakta,. 

Siegel-Imhof Brünn 
Hinták Ingyen éa hérmentve. 

Az elSnyük i melyeket • migánvevö élrez, hí izSvet-
tzBkiégletét közvetlen Siegel-Imhof cégnél, • gyári 
piicon rendeli meg, igen jelentékenyek. Szabott, leg-

Óriási 
olcióbb árak. 

él, • gyári 
abott, leg-
bfl, Ii 

Uuolgálái, még • legkisebb rendelésnél ii, teljéién frisi 
, 

választék. MInubfl, Iigyelm» 
árúban. 

Kérjük 
gyárunkat 
meglátogatni. 

228. sz. 
árjegyzék 

ingyen. 

ANYÁK! Óvjátok gyermekeiteket hátgerincz-
H elgörbüléstöl. U 

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

Füzőhasználat előtt Füzőhasználat után. 
Haskötők, gummlharisnyák, mellfűzők mérték szerint készíttetnek. 

Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás, 
•érsekeit árak! Kifogástalan technikai kivitel jótállás mellett l 
Legújabb képes jubileumi árjegyzéket Ingyen és bérmentve küld: 
K E L E T I J . testegyenesitő gépek gyára 
Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17 K. sz. 
Alapitatott 1878. Telefon 13—76. 

Tátra-Gánócz 
gyógyfürdő 

Szívbajok. Rheu -
matizmus. Kösz¬ 
vény. Vesebajok. 
Női bajok. Neu-
rasztéria.Gyomor-
bántalmak Angol¬ 
kór eseteiben. 

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 íurdóorvos Budapestről. 
Prospektust és minden egyéb felvilágosítást dij-
talanul azonnal küld. 

Fürdőgondnokság, Gánócziürdó, 

Kotorok, sajtolok 
l homok- és kavicsmosógépek, betonür-
tömb- és falazótéglagj'ártó - gépek, tető-
cserépgyártó - gépek, formák : lépcsőfo-

I kok, csövek, oszlopok stb gyártására. — f 
Asbestpalagyárak 

gépies berendezései 
L.C.M. ásványfestékek 

Dr, Gaspary & Co, ^yáraMarkranstádt , Leipzig mellett 

Hütter és Schrantz r,-t, 
szitaárú- és ncme/poszlógyárak magyarországi telepe 
Bailapest, X. kér., Gyömrői-nt 80 15. szám. 
Aj.-iiiljn kész á l lapotban, tchíit utólagosan tnzhorg-any-

zassal e l l á to t t többször csavart gfépsodronyfonatait 

,o " 

Sí 

mint tartdsság tekintetében páratlan gyártmányt! (Nem tévesz¬ 
tendő össze más t'ajta fótiatokkal, melyek mind közön¬ 
séges horganyozott drótból készülnek.) Tüskés huzalok, 
•-.ima huzalok, kettöshegyü szegek stb. igen jutányos árban! 
árjegyzék és minták ingyen és berni. Továbbá gyártatnak : Arj 

a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, elfinyarak 
• l mellett. Költségvetések és tervezetek díjtalanul. • 

raziella <T 
• eremé, ponder és szappan. 

• A kozmetika legújabb és legkiválóbb készítménye. 
Bőrtiijomitó, fehérítő, az arczbőr minden tisztátu-

• laneágának eltávolítására. 
• Graziolla créme 3, ponder 3, szappan 1.50 K. 
f Közgonti raktára 

f „Kigj ó" gyógytár, Bpest, Ferenciek-tere 9. 

hiszen mm-
' denki tudja 
már. hogv a 

m »W 
.CIPŐKRÉM 

LMmősöge kitűnő 
puhít, tisztit 

_ fényesit. 
[GyárljaJHERCZEGÉsGEIGER 

csasz és kir udvari szállító Budapest. 
KAPHATÓ MINDENÜTT. 

LUHir^RZSEBET 
Boregm. Kitűnő ^ — V » . G Y Ó G Y F O R R Á S . 

B Orvosi szaktekintélyektől lég. 
ízű, l gen üdítő • melegebbenajánlvagyomorbán 
ásványvíz, bor, •^MMtalmak.é tvágyta lansá 'g .gyomor l 
cognac s citrom- • - ~ •* ••égés, köhögés, vérszegénység 
savval vegyítve. 3§gj jggj 3ggj tüdőbaj s vérköpések eseteiben" 

MEGRENDELHETŐ: SCHÖNBOBN BUCHHEIM GRÓF 
uradalmi ásványvizeinek bériőségénél, SZOLTTA. 

Rendelésnél kérjük a 
lapunkra hivatkozni 

VARASD-TÖPLITZ 
kénes gyógyforrás 
(Horvát-ország). 
N'asut, posta-, telefon- és távirda-
állomás. Új gyógyszálloda vil¬ 
lanyvilágítással, hírneves radio-
activ tartalmú kénes hőforrás 
+ 58 C°. — Ajánlva: köszvény, 
csuz és ischias stb.-nél. Ivókú¬ 

rák makacs torok-, gége-, mell-, 
máj-, gyomor- és bélbántalmak-
nál. - Elektromos másságé. -
Iszap-szénsavas és napfürdök. — 
Egész éven át nyitva. — Modern 
kényelem. - - Dj szállodák. -
Mesés környék.— Kalonazene. — 
Prospektus ingyen és bérmentve. 
FÜRDÖORVOS: DB. LOCHEBTI. 

iZOLYVAI GYÓGYFORRÁS 
BEBE6ME67E Számos orvosi tekintély vé¬ 

leménye alapján sikerrel al-
kalmazlatik csúz és köszvény ellen. Czúkor-
betegség, epekő, a torok és tüdőszervek bántal¬ 
mainál, étvágytalanság, gyomor-, bél- és vese¬ 
bajoknál. Kitűnő izü, igen üditő ásványvíz. ^Z£ 

Megrendelhető: Schönborn Buchheim gróf uradalmi 
ásványvizeinek bérlöségénél Szolyván. 

C5IZFURDO 
A kontinens legerősebb jód-bróm forrása nagy rádiéactivi-
tással. tíeglepő gvógyeredmények. Fürdő megnyitás majns 
hó 1-én. Melegfürdők, hidegvizgyógymíid, izzasztókúrák, 
szénsavas-fürdők és az ÖBEZCS hidropatbiai gyógymódok. 
Modern újítások. Kényelmes, olcaó lakások, szanató¬ 
rium, szórakozások. Allamhivatalnokok és katonatisztek¬ 
nek elő- utóidényben 50 "u engedmény. Csiziviz báznál tör¬ 
ténő ivóknrához rendelhető a forrásnál és Édeskuty L. 
lerakatában, Budapesten. Prospektust szívesen küld a fürdő-
igazgatóság. Posta, távirda, telefon, vasnt-állomás helyben. — 
Fürdőorvosok: dr. Kal lós Jenő, d r . P a z a r Lász ló 

TOBELBAD 
GYÓGYFÜRDŐ SZANATÓRIUM Graz mellett 
Radiumos gyógyforrások, Ívd- és fürdókurák. — Diétás gydgy-
kezelések, hízd- és toványitiikurák. — Nap- és légflirdök és 
az összes természetes gyigymddok. — Gyomor- és bélbete¬ 
gek, rheumások, köszvenyesek. légcsöhurutosok, idegbetegek 
évszázados gyógyhelye. — Egyéni gyógykezelés dr. KÜRT 
LINNERT kiváló szakorvos vezetése mellett. — •értékelt 
árak, külön felszámítások nélkül. — Magyar orvos, magyar 
levelezés és prospektus. Sürgöny- és levélczim : Tobelbad bei 
Graz. Megnyílott április 15-én. Eldidényben külön kedvezmény. 

IGLÚFŰRED GYÓGYFÜRDŐ 
(Szepesmegye) 

vasúti állomás; Igló. 
fekvéssel, fenyvesekkel 

KitUnő konyha. 
Állandó fürdőorvos. 
Arak mérsékeltek. 

Tájékoztató leírást (pros¬ 
pektust) kívánatra küld 

Iglofüred gondnoksága. 

(Automobiljára!) Gyönyörű 
körülövezve, teljesen védett 

fekvésű hely. Elsőrendű viz-
gyógyiutézet az összes fizikai 
gyógyító eljárásokra. Inha-
latórium, szénsavas fürdők, 
fekvőcsarnok, hizlalókura stb. 
Szórakozásokról gondoskodva. 

MÍG eddig a régi bőr¬ 
betegségek, a legkü¬ 

lönbözőbb súlyos ideg¬ 
bajok, a sápkór, a női 
arczot eléktelenitö pat¬ 
tanások s a női nemi 
szervek folyással kom¬ 
binált liurülos megbe¬ 
tegedéseinek kezelesé¬ 
nél csekély értékű ide¬ 
gen vizekre voltunk 
utalva, addigujabbana 

P 
arádi> 

vízben vastartalommal 
oly kincsünk van, mely 
minden eddigi arsen-
savas víznél (Roncegno 
Levicoi hatásosabb, és 

könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬ önnyeben emészthető s manapság már, minthogy leg¬ 
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztok 
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá¬ 
rólagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk) 
paradi arsen vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes 
postaállomásaira 6 X 6O f.-ért berni, szállít a főraktár 
CTV17G V I T ' F V T «. *« wr. üdv. «iii-
E j i - ' í l á O f V O A I L j , Utó BUDAPESTEN. 

Kapható minden gyógy tárban él megbijhato fonerknwkedétlwn. 

T Á T R A L O M N I C Z \SSSSfőüí& Palota - sz á No 
Szezon máius 31-tól. Lóverseny, nemzetközi galamblövészet, tennis és golf. Klimatikus gyógyhely, modern sza- I f f lR í lN A U F C Y C110110 í 1/onfnrrQOnl'kah 
natAninmmni =-, in«,r,atrt «ín kp7Bif<:íhpn PnsTa Tfiiefon. Automobilok Prospektust ingyen küld az igazgatóság. M m UH H Ű L Ő l l U n U U (IVClIIUI l UOURrVÚI / natóriummal az igazgatóság kezelésében. Post 
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A kebel fejlesztése és megkeményítése 
I^hetsé 
vele, ja 
segítségével. 

Ezr1- - • 
módot 
kipótolj 

iyak 
A 

iogy 
fogatát 

Pilules Orlentales segítségével. 
A szép keblet mindenütt a nő egyik legszebb''díszének tartják, 

'ges-e azoknak, akiket a természet nem ajándékozott meg 
vitani ezen a hiányon? Igen, még pedig a Pilules Orientalel 

Ki akar 
egy órát 
ingyen? 

jgyedüli f öraktáros Magyarországra 
jrály-utcza 12. szám. Vertrieb Fi 

•k a pilulák, amelyek ma már egész világon ismeretesek, 
adnak liozzá mmdVn nőnek, hogy a termeszét mulasztását 
jak és szilárd, harmonikusan formás keblet szerezhessenek, 
nilulák élénkítő hatásától a vér elevenebben kering a mell¬ 

etekben és előidézi a kebel fejlődését. Egyidejűleg megtelnek a 
gödrei s a váll kiugró csontjai eltűnnek. 
Pilules Orientales-nek egyik legértékesebb jó tulajdonsága az. 
•sak a keblet fejleszti, de sem csipöt. sem pedig a test tér¬ 

nem szélesiti: 
Minden fiatal leánynak és asszonynak, akinek keble 

nem fejlett ki eléggé, vagy sok munkától, esetleg beteg¬ 
ségtől összement, nagyon jót fog tenni a • Pilules Orien-
lales*. amelynek használata mindig |ó hatással van az 
egészségre, anélkül, hogy a legcsekélyebb ártalamtól is 
tartani kellene. A Pilules Orientales-t az egész orvosi 
világ ajánlja és rendeli. Itt közöljük a párisi fakultás 
egyik, orvosának nyilatkozatát;. 

• Én alulírott, a párisi fakultás orvosa, azelőtt kórhá¬ 
zak orvosa, megerősítem, hogy a Pilules Orientales hasz¬ 
nálata az egészségre jó hatással van s hogy hölgy-klien¬ 
seim, akik használták, erősítő hatását különösen a kebel 
gyarapodásában s megszilárdulásában érezték.Capelle dr.» 

Hozzátesszük ehhez, hogy a Pilules Orientales har-
mincz évnél hosszabb sikeres hatásával és világhírével 
maga ajánlja magát s ezért hasonló készítményekkel, 
amelyek időnként reklámok utján a hölgyvilág kegyére 
pályá"znnk. össze nem tévesztendő. 

Egy üveg Pilules Orientales használati utasítással 
G 4'> K." a pénz előzetes beküldése ellenében, utánvétellel 
pedig 6.75 K. 

J Ratle J. gyögyszerész. :,.. Passage} Vertleau, Paris, 
;a és Ausztriára: Török József gyógyszerész, Budapest, M. kér., 
ranz. Kosmet. Ariikéi Wien, ~S.ll. Bez., Teihackergasse No. a. 

Hogy a mi kitűnő zsebóráinkat 
mindenütt mfgismertessük, 

5000 órát osztunk"szét Ingyen. 
Küldje be pontos czimét csak 
egy levelezőlapon a. következő 

Jákob König, Wien 1112 
Postamt 45, Fach 230. 

SOVÁNYSÁG, 
SZ'T, telt testidomokat nyerhet * 
tőrv, védett, keleti BUSTEEIA 
erőpornnká.ltal,m-!ly arany 
érámmal ki tüntet te tet t . Hí¬ 
zás 6—8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szigorúan szolid, nem ámí¬ 
tás . Számos köszönetnyil¬ 
vánítás. Doboza használati utft-
eitással B-75 K. A pénz porta-
ntiltányoii beküldése, vagy utániét 
toel'ett, portó külön. — Diszkrét 
szétküldés. Dr. Pranz Stoiner 
& Co. Berlin '24. üönigra-
tze is t rasse 85. FöraUár és 
siótkül.lés Török József Budapest, 
VI. kerület, Kiraly-utota 11. 8Z. 

I 

imax a legjobb és legbiztosabb 
kézi tüzoltókészülék, mely¬ 
nek egy lakásból sem sza¬ 
badna hiányoznia. Bizo¬ 
nyítványok igazolják, hogy 
4 milliót vagyonban és 25 
emberéletet mentett meg 
a tűzpusztolástól. 
Ára felszerelve 66 K. 
Felvilágosítást szívesen ad: 

Magyar M i n t a Részv.-Társ, 
Budapest, Rózsa-n, 85. Telefon 37-31. 

(HINA CZÜ5T 
W ^ ^ B b evökészletek, kávé-, tea- és 
* mokka, továbbá likőr-, sör-

és borkészletek, sxlvarg-ar-
nitnrák stb. nagy választékban 
Megrendelhetők "legolcsóbban, 
ügy készpénzért mint 20 havi 

részletfizetésre 

Elek és Társa rt, 
f IRODÁK : V., Bálvány-u. 18. 
i, ÜZLET: VI., Andrássy-utV. 

Legújabb kimerítő nagy ké¬ 
pes árjegyzék ingyen és bér¬ 
mentve. — Kívánatra a posta¬ 
költség viselése ellenében 
megtekintésre is szállitun k 

kg. szürke fosztott ágytoll 2'80 K, jobb 3'50, félszürke jó 
•50, szépS'50, finom fehér 6'5U, jobb 7.50, hófehér 8 50. hófehér 

- , , - — -_ >m angintokban, jó 
töltve 5-02. 6-07, 7*7 K. l dunyha I60XH6 cm. 1020. 1 1 , 
14'45 K. Két személyes dunyha 200X140 cm. 12^, 14-63;17'38 K. 
Készlet tetszés szerinti méretekben és mi nöségben. N'agj raktár : 
kész alsólepedők, paplanlepedők, kész párnahajak és hímzett 
nőt ingekben, valamint^a világhírű szepességl vászon és 
asztalnemüekben. Paplan és matraczg'yár. Szétküldés után¬ 
véttel, 15"korqnától feljebb bérmentve. Meg nem felelöt kicse¬ 
rélünk, vagy a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képes 
• árjegyzékünket ingyen és bérmentve. M 
Magrar Kereskedelmi Vállalat, Miskolc* 9O. szám. 

M 
Margit-szappan 

70 fillér. 

ARGIT-
CRÉME 

MoWiH rmniW a f ö r a n g u hölgyek kedvencz szépítő szere, az 
luargll " pUUUcr egész világon el van terjedve. Páratlan hatása 

1 K 20 fi 11 szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon 
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra le¬ 
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-crémel 
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegy¬ 
gyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak ilyen 
készítményért vállal a készítő mindennemű 

i felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsir-
talan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬ 
földön általános feltűnést keltett. Ára l kor. 

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon 
Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletben 

A japánok gyakorlati érzéke 
•ionnal f«IUni«rt« n BT uJ T H 

Japái. 
levélho' írt. 

Ferdére taposás, kisiklás, fáradtság, ai Ide¬ 
gek rázkódlalása kizárva l 

4 . Vllr 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EGUSZTÁV E 
ZOI80E1TEEIEI 

Telefon. 

IBACH-ZONGORÁK 
egyedüli képviselete. 

j&tezaaak és ajánlanak : 
Alice Ripper, Sauer, Stefániái stb. 

Női 
A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara-

f t " tói fentartott nyilvános, három évfolyamú 

FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA 
POZSO ÚTBAN. 

Érettségi vizsgálat. Állásközvetítés. Internátus. 
Értesítőt kívánatra küld az Igazgatóság. 

Tisz ta alumínium,szép,egészséges és tartós 

POLGÁRI KONYHAKÉSZLET 
tiszta alumíniumból, 6 személyre, mely 25 darab praktikus 
-•-tárgyakból áll, minden háztartásban nélkülözhetetlen •+-

Ára komplett 4 0 korona, 
l fazék 10cm l lábas 12cm; l tojássülő 

12 
14 • 
16 • 
18 > 

14 
16 
18 
20 

i l omelettsütő 
: i tejserpenyő 
l fedő 12 cm 
l • 14 > 

l fedő 16 cm 
l . 1« , 
l i 20 » 
l pecsenyesütő 
l ökörszernsütü í sz. 

t atnyomósiita 
l merő 
l habverő 
l citromnyomó 
l teaszaró 

Hozzá állvány keménvfából darabja 6 korona. 

60 Nagy konyhakészlet, TT 
nenéz min. H. ábra szerint • a-

Urasági konyhakészlet TT " inn 
különösen nehéz min. III. •**• J-v»v/ 

Tiszta alumínium 
Pazík. 

18. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

H ÓIT S Y PÁL. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vánnegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Elófiz, 
feltételek 

ífizetési f H'e! 
{ Félé telelek: \ -N 

Egészévre „ 
iévre __ 

Negyedévre 

_, 2O korona. 
„ 1O korona. 
.,, 5 korona. 

A <rVí/4 
negyedévei 

BUDAPEST, MÁJUS 4 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg 

határozott viteldíj is cnatolandó. 

Tiszta alumínium Tiszta alumínium 
Tojássütő. 

Tiszta alumínium 
fedő. 

"j liter K l -20 
'/* liter K l -50 
1 liter K l -80 
1V» liter_; K 2-20 
2 liter K3-— 

12 cm_ 
14 cm_. 
16 cm_ 
18 cm 

K 
K 
K 
K 

-•90 
1-20 
1-50 
1-80 

12 cm K — 65 
14 cm K —'80 
16 cm K l'— 
18 cm K l -20 

Alumínium-társaság 
Wien, I., Kárntnerstr. 28. 

NAGY KÉPES ÁRJEGYZÉK: 
I. oszt. Háztartáji cikkek. 

II. oszt. Asztalkészlet, evőeszközök. 
III. oszt. Utazási és turistacikkek. 
IV. out . Ajándéktárgyak és újdonságok. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, I"V., Egyetem-nteza 4. az. 
A RHINOCZEROSZ-BABA MESTERSÉGES TÁPLÁLÁSA. - Kittenberger Kálmán eredeti fölvétele. 

i.\lind''n jng fenti 


