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Nenuhajtja Ön megismerni
saját csillagjóslását ? ?
Esy ilyen életlrás (horoscop) épp oly szük¬
séges és nélkülözhetetlen az embernek, mint
az irány tű a tengert járó hajósnak, mert meg¬
bízható és hű vezetőül szolgál az egész életre.
Ha Ön valamit tudni óhajt, vagy czeljául tűzte ki
valaminek az elérését akár üzleti, pénzbeli, gzerelem, házasság, utazás, adás-vétel, sikeres protekczió va?y egyéb hasonló dolgokat illetőleg, úgy Írjon
csak bizalommal ROXROT tanárnak London.
Olvasopróbákat ingyen küld e lap olva¬
sóinak, ha rögtön Írnak, írjon még ma.
Az asztrológia egyike a legősibb tudo¬
mányoknak és párosulva a grafológiá¬
val, egyben tekintetbe véve egyéb ada¬
tokat a legnagyobb pontossággal állapít¬
ható meg általa az emberek ejíy^nísége,
sajátsága, hajlani ni, erényei és híbiii.
Az ősi keleten a hindu nemzetség milliói,
valamint á többi keleti nemzetek is, soha¬
sem tesznek egyetlen
lépést, amíg életírásukat íhoroscop;ukat) nem tanulmá¬
nyozták át a teendő lépést illetőleg. Ezek
nz életirnsok már rendesen a születés¬
kor készítettnek cl az egész életre a/
ottani csillagászok által. Nagyobb ese¬
teknél pedig, mint például házasság
megkötésekor, vagy hosszabb utazások
vagy vállalkozások megkezdése előtt
rendesen egv csillagászt hivnak nie£,
;iki n/ illetők horoskópjiit vizsgálja át
vagy készíti el abból a czélbul, hogy
vájjon az érdekelt felek harmonikusan
és szerenesésen képesek-e keresztül vinni
mindazt, amit terveznek vagy óhajtanok. Ha pedig történetesen
a csillagok állása nem volna kedvező, ügy a tervek vagy abbanmarndnak vagy későbbi időkre halas/tátinak eL Mindez termé¬
szetesen nevetségesnek tűnik fel azoknak, akik sohasem tapasz¬
talták ki ezt a tudományt; mindazonáltal megdönthetetlen tény,
hogy a világ népeinek fele boldogul ezen tudomány felhaszná¬
lása" folytán már évszázadok óta.
Stahmann Pál úr, a neves német asztrológus a következő¬
képen nyilatkozik Hoxroy tanárról: « . . . az eletiras, amelyet
tanár úr az én s/ámomra kidolgozott a teljes igazságnak meg¬
felelő. Igen mély és lelkiismeretes munka. Magam is asztrológus
vagyok és igen pontosan vizsgáltam ál a csillagászati számításait
és jeleit és mondhatom, hogy a munka minden izében tökéletes
és a tudomány mai álláspontjának teljesen megfelelő."
Blanquet bárónő, egyike a legtehetségesebb franczia hőigyeknek a következőket írja: -KöszÖnöpi teljes horoseópomat
mely tényleg csodálatos pontosságú. Már több esi Hágj őshöz for¬
dultam tanácsért, de egyikkel sem voltam enynyire megelégedve.
Őszinte örömmel fogom Ont ismerőseimnek ajánlani. Fogadja
hálás elismerésemet t-sudás tudásáért."
Ha Ön is hasznára akarja fordítani Hoxroy tanár sok éveken
keresztül szerzett tapasztalatait és nagy tudását, aki ezen ősi
tudománynak, a csillagvetésnek nagymestere, ügy írja le egy¬
szerűen az alábbi verset sajátkezűié^ és küldje el neki nevével,
pontos születési dátumával (év, hó és nap) továbbá adja mr^.
hogy nős-e vágj- nntlni, ill. házas-e vagy hajadon. Válaszul majd
teljesen ingyen egy kétoldalrn terjedő eletirást kap, amely Ont
valószínűleg igen kellemesen fogja meglepni, írja le a követ¬
kező versecskét;
Nagy hasznú a le tanácsod
Ezren mondják — jóra vezet
Boldogságra vágyom én is
Nyújts hat nekem védő kezet
Ha akarja ügy 60 flll. értékű postabélyeget is mellékelhet leve¬
léhez az irodai és postai költségekre. lirczpén/.t sohasem küldjön
a levelekben. Czimezze levelét a következőképen. Prof. Roxrov,
Dept 4010 E. 177/a. Kensington High Street, I-ondon, W.f England.
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GYÓGYFÜRDŐ üngmegyóben.

Glanbersós. h ide gr, kénes, l ó i viz. Gyomor- és májbetegek magryar Karlsbadja.
Kfirdöidény : május Iri-iöl szeptember IS-if. Elöidiny: májas
15-401 janins l-ig. Utóidény: szeptember 1-től szeptember 15-ig.
3 0 % árengedménvnyel a lakisoknál.
Ez a miga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymod biztos
segélyt Dvujt gyomor- és b>'lbajoknál s alhasi pangásoknál, makics
székrekedéseknél enyhén. oMólag hat, máibajoknál. epehomuk és epekŐTekre oldalág hat. VértóJulasoknál. szédülések, hiidések, gutantési
rohamoknál vérelTonélag, felszivólag hat, csinos és köszvénves bánuJmaknál e kór okozta erjedési termékekre. •! rakodások™ az íziilelekben, azok oldására és kiküszöbölésére hat Kövérség, szivelhájasodás ellen, czukorbetegségeknél, vesebajosoknál usty a czukor-, mint
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja.
Mint fürdő különféle iztadmányokal. daganatokat, izületi és rsontbántalmaikat, csontszút kcdvezőrn oszlatja, uörvélykórosdaganatok,
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzaamányok,* hashártya izzadmányok felszivódását elősegíti, a lefrknlönfélébb makacs idült bőr¬
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat.
Vasttti állomás : az Alföldről és Pest felől lövőknek Ungvár,
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nairy-Millály.lmnnan ké¬
nyelmes bérkocsikon l és ' ; óra alatt elérhető.
Aráotthon is sikerrel használható. Ara : egy nagy láda 40 üveg¬
gel 20 kor., kis láda 30 üveggel I I kor. A viz a vasúton szállítási
kedvezménvben részesül.
Megrendelések és tudakozódások : <Szobráncz gyógyfürdő
igazgatósa Kának Szobráncz gyógyfürdő" rzimzendők. I'ostaés távirda-állomás helybea. A fürdő igazgató-orvosa: Dr. línss.'l}'
Gábor Lajos.
A. f ü r d ő i g a z g a t ó s á g a .
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az 1913. évi tavaszi és nyári Idényre.
szelvény 7 kor.
Egy szelvény
szelvény 10 kor.
3.10 m. hosszú
szelvény 15 kor.
teljes férfiruhához
szelvény 17 kor.
(kabát, nadrág, és mellény)
szelvény 20 kor.
elegendő, csak

™ - -«->

ctehb úton érhető cl. Omnibus közlekedés minden Donát¬
hoz. Javalva: Baseilow-, nciiraslhenia, vérszegénység,
sápkór, idegesség, gyomor- és bélbojok stb. betegségeknél
fürdöorvos Dr. Payer Ervin sebész-mütö Budapestről.
Á l l a m i h i v a t a l n o k o k az e l ő - és ntóldényben
szobaárakból 5 0 96 e n g e d m é n y t
elvont
Étkezés naponla a penzióban: reggel 2, délben 4 és
este 2 fogás 5 korona. — Kívánatra prospektust külc
Tátra-Vlrár^ölgy gondnokságra.

Egy izelvényl fekete izalonruhához 20.— K-*rt, izinti
ItloltöizBvetet, turistalódent, ieiyemkam£arat, női Icoizt
uBvctekel itb. gyíri árakon Itttld, mint megbízható ei
izolid cég mindenütt ismert po«zt<V>ári raktár.

Siegel-Imhof Brünn
Minták Ingyen és bírmentve.
Az előnyök a melyeket a miginvevö élvez, ba ízBvet-

CSIZFURDO

A kontinens legerősebb jód-bróm forrása nagy rádidactivitással. Meglepő gvógyeredmények. Fürdő megnyitás május
hó 1-én. Melegfürdők, hidegvizgyógymőd, izzasztókurak,
szénsavas-fürdők és az összes hidropathiai gyógymódok.
Modern újítások. Kényelmes, olcsó lakasok, szanató¬
rium, szórakozások. Államhivatalnokok és katonatisztek¬
nek elő- utóidényben 50 «o engedmény. Csiziviz.háznál tör¬
ténő ivókarához rendelhető a forrásnál és Edeskuty L.
lerakatéban, Budapesten. Prospektust szívesen küld a fürdoiKazgatósag. Posta, távirdi, telefon, vasit-állomás helyben. —
FnrdSorvosok: d r . K a l l ó s Jenő, dr. P a z a r László

FLOPATAK
H

klnolgilái, nég a legkisebb rendeléinél li, teljéién frui
Árúban.

IGLÖFÜRED

GYÓGYFÜRDŐ
(Szepesmegye)

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

2 l.SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Yármegye-utoza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-nteza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

BUDAPEST, MÁJUS 25.

HÓ ITSY PÁL.
2O korona.
Előfizetési f Egészévre
Félévre _ '
1O korona.
feltételek: | Negyedévre _^. •„5 korona.

A tVilágkrónikái-val
negyedévenként 1 koronával
több.

Iglófüred gondnoksága.

GYÓGYFÜRDŐ. •

Nagy mennyiségű rádiumot tartalmazó víz.
Természetes szénsavas (nenheimi) fürdők.
Kiválóan jó eredmeuynyel használható a g y o m o r , v e s e ,
hólyag és a méh hnrntos bántalmainál, májés léplm.j oknál, kössvény é« osúznál, altesti
pangásoknál, valamint bármely az idegesség
alapján fejlődő b e t e g s é g e k n é l . A nagyhírű előpat a k i gyógyvizek on'ósi javaslat szerinti ivasa, összekötve
a megfelelő és itt Mtaiílhat6 kisegítő (tvógyeszkőzökkel (meleg
és hidegfiirdők, vizgyógyintézeti kezelés, másságé, svédtorna,
diátikns étrend) r e n d k í v ü l k e d v e l ő e r e d m é n y t mntat fel. Piirdő-idény: május 15-től szeptember 15-ig.
Vasúti állomás: Földvir é«. Sepsisientgyirgy, honnan állandó
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékom.
Az eló- és utóidényben (mijus 15-líl junius 15-ig és aug. 20-tól
szept. 15-ie) a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakisok
50%-al és ellátás is sokkal olcsóbb. A z e l ő p a t a k i á s v á n y vi»i m«ly a tzensav^us, égvényes vasas vizek Között első he¬
lyei foglal el, mint gyógyeszkőz. háznál is használható é s
ttditö, k e l l e m e s i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nagy
knhreltségnek örvend. Itthon és a külföldön évenkinl egy millió
palaczknáUöbb kerül forgalomba. Szétkiildési hely Élőpatak, de
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben. P r o s ¬
pektust kívánatra ingyen küld az igazgatóság.

4- SOVÁNYSÁG, +
Sz'p, telt teitidomoktt. nyerhet «
Itírv, Tédett, keleti BUSTEBIA
erőporunkáltal,m-ly arany
éremmel kitfintettetett. Bizé« 6—8 hét alatt egész 30 fontig.
Sil^ornam szolid, nem ámí¬
tás. Számos köszönetnyil¬
vánítás. Doboia használati uta¬
sítással ü'75 K. A pénz portá¬
lttal ványon beküjdése, vagy ntánfét
mellett, portó kiilíin — Diszkrét
nétklildés. Dr. Fraaz Stelner
* Oo. Berlin 124. Königrátzerstrasse 85. Főraktár éi
«K-tkiild.'> Török J6zle( Badapwt,
VI. kerület, Elraly-ntcia 12. >z.

Tátra-Gáiiócz
gyógyfürdő

Szívbajok. Rheu matizmus. Koszvény. Vesebajok.
Női bajok. Neurasztéria.Gyomorbántalmak 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 fürdöorvos Budapestről.
Prospektust és minden egyéb felvilágosítást díj¬
talanul azonnal küld.

Fürdőgondnokság, Gánóczíürdő.

VÁRASD-TÓ PLITZ
kénes gyógyforrás
(Horvát-ország).
Vasút, posta-, telefon- és távirdaállomás. Új gyógyszálloda vilIan3'világitással, hírneves radioactiv tartalmú kénes hőforrás
+ 58 C°. — Ajánlva: köszvény,
csuz és ischias stb.-nél. Ivókú¬

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

FÜRDŐORVOS: DR. LOCHERTI.

GYÓGYFÜRDŐ-SZANATÓRIUM Graz mellett

TOBELBAD

ATRALOMNICZ
T

Lomnicz-szálló.

B e t h l e n - h á z ( j ú l i u s 1-én.)
Szezon máíus 31-től. Lóverseny, nemzetközi galambIBvészet, tennis és golf. Klimatikus gyógyhely modern sza¬
natóriummal az igazgatóság kezelésében. Posta. Telefon. Automobilok Prospektust ingyen kUld az igazgatóság.

PÁRAD
Évad május 15-töl szept. végé

Radiumos gyógyforrások, ívd- és furdőkurák. — Diétás gyógy¬
kezelések, hizó- és spványitd-kúrák. — Nap- és légfiirdők,
•< Lahman kúrák•> és az összes természetes gydgymödok. — 6yomor- és bélbetegek, rheumások, köszvényesek, légcsaíiurutosok,
idegbetegek évszázados gyógyhelye. — Egyéni gyógykezelés
dr. KÜRT LINNERT kiváló szakorvos vezetése mellett. — Mér¬
sékelt árak, külön felszámítások nélkül. — Magyar orvos, ma¬
gyar levelezés és prospektus. Sürgöny- és levélczim : Tobelbad
bei Graz. Megnyílott ápr. 15-én. Élőlényben külön kedvezmény.

Palota-szálló

KORONAHEGV-FÜRDÖ (kénforrásokkal)

?í M i h á j y e^óf tulajdona, Hevesmegyébtn, vastimsós fürdők? mdsgvizgyógymtézettel, égvéuyes kénes aaTanyuviz természetes
a'Zén és vastartalmú vizek. Kiváló jó hat&sa i d e g - , v é r - , gyo¬
m o r , és m c h b a j o k n á l , g y e n g e s é g n é l ismeretes. Tiszta, enyhe
üegyi levegő, sport, kirándulások. Modern kényelemmel berendezett
szállodákban 173 szoba áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés
mérsékelt árak mellett. A főárad június hó 21-től augusztus 31-ig tart.

?f f

Fürdőkabinok és folyosók gőzfűtéssel vannak ellátva.
Az eg*fz fardőtelep é« a laVá-ok villanyvi'ftKitással vannak ellátva.
KpnjelnieB nuíomobil-kózlekedés. _ Prospektussal és biiminemö
•sál készségesen szolgál a
fördőigaígatóság.

£lö- és utóévadban a lakások 50°,-kai olcsóbbak az állandó vendé, éknek.

Franklin-Társnlat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem^tcza 4. az.

l
A D A K AL É. — BaloghRudolffelvétele.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

8 1 . 8ZÍM. 1913. 6 0 . ÓVTOLYAM.

- Ab, — végtelenül örvendek ! És gróf Vár¬
Aztán egy kissé elborulva, önmagát kérdezte:
vájjon az ő ismeretlené a herczegnő társaságá¬ helyiné megengedi? — kérdezte Magory.
- Nem kérünk engedélyt tőle és ő arra az
hoz tartozik-e? Merész fantáziája már végleg
eyy alakká varázsolta a két jelenséget, mélyek időre talán haza sem jön, - - jegyezte meg
egyike, a páholyában megcsodált delnö a sze¬ Dóra grófnő.
- Mindjárt háromnegyed három, - - szólt
meit, érzék-rit. a másik, az előtte elsuhant alak
Magory a kandallón 'álló renaissance-mívű
fülein keresztül, lelkét igézte meg.
Most már csak névjegyeiket adlak le vagy órára tekintve. - - Sajnálom, hogy a grófnőt
húsz helyen. Az egész művelet Pista gróf vil¬ nem várhatjuk meg. Nekem a banketten pon¬
lámgyorsaságú telivérein (az időben még a ga¬ tosan kell megjelennem, — tette mosolyogva
vallérok nem járlak automobilon, ez üzleties hozzá.
sznrrogát-equipage-ön) alig került egy félórába.
Szerelem . . . gyűlölség.
Még csak egy látogatás volt hátra. A piéce de
Épen, midőn a főtéren át a városi palota
resistence. Gróf Várhelyiné ő excellencziája
palotájához hajtattak. Itt természetesen saját felé hajtattak, szemben jött velük egy elegáns
becses személyükkel fáradtak föl a rénaissance- phaeton, melyben Várhelyi grófné és Zav¬
reczkyné ültek. Gróf Cserhalmy már távolról
stilű lépcsőzeten.
Várhelyi grófné és Zavreczkyné még nem megismerte őket és jó előre köszöntött. A höl¬
tértek vissza a «Liliomkoszorú-egylet» választ¬ gyek könnyed mosolylyal fogadták üdvözlését.
mányi üléséről. A látogatók azonban otthon Mikor az egymásnak kitérő két fogat egészen
találták a budapesti vendéget: Cserhalmy Dóra közel ért egymáshoz : Magory, Pista gróf figyel¬
grófnőt, ki körül vőlegénye: Tésay Béla forgo¬ meztetésére, megemelte kalapját. A két hölgy
lódott, egy öreg angol miss erényőrködése mel¬ rátartó komolysággal fogadta a köszöntést.
lett. A cómtesse fogadta tehát a főispánt, kit Mihelyt a phaeton tovább robogott Magory
Pista önkii a ház úrnőjének bemutatni akart. gyorsan Cserhalmy grófhoz fordult:
Az új menyasszony már Budapestről ismerte
- Várhelyi grófnóval, most már jól emlék¬
Magoryt és miután annak szerencsekivánatait szem, találkoztam egyszer. Boldogult éclesatyád
megköszönte : szívesen üdvözölte, mint meg- egy nagy bálján, melyen az udvar is megjelent,
jegyzé, hazafias szellemű, költői szárnyalású mutattak be neki. Nem hittem, hogy újra mint
szép beköszöntőjét.
ellenségek lássuk egymást... Az a másik hölgy
Hű és nemes kitartása, férfias erélye Zavreczkyné volna?
- Az, született Hertay Hilda.
győzni fog! Isten hozta, édes Magory!
Magory izgatottan folytatta:
E szavakkal egy másik budapesti ismerősét
köszöntötte, Bodaszéky Ilona grófnőt, ki e pilla¬
- Hertay Hilda Zavreczky felesége lett ? ! . . .
natban lépett be. Kékesszürke uszályos lovagló¬ Tegnap az utczán találkoztam velük, - - tette
ruhában, fején fehérfátylas könnyű kerek ne¬ nyugodtabban hozzá, - - s törtem a fejemet,
mez férfikalap.
hogy hol és mikor láttam. Most már emlék¬
Magory szivfis előzékenységgel szorította meg szem. Egyszer, régen, még mint -leányt.-. ,-teaz elébe nyújtott lovaglók eztyűs parányi kezet. akkor még nevelőddel külföldön utaztál . . . a
Barnafürtü, középtermetű fiatal leány volt, ara¬ pesti Vigadó egy bálján, mint ismeretlent, min¬
nyosan kecses idomokkal, ábrándos kék sze¬ den ellenséges indulat nélkül, úgyszólva haza¬
mekkel. Üde, viruló arczával úgy nézett ki, mint fias kötelességből, megsértettem . . .
egy harmatos rózsabimbó.
Gróf Cserlialmy kíváncsi volt erre a különös
A szikár Dóra cómtesse, az Ilona grófnő esetre és kérte barátját, hogy beszélje el neki.
kebelbarátnője (lucus a non lucendo) filigrán
. . . Gróf Várhelyiné, mihelyt hazatért Zav¬
termetű és idomai a plasztika legpozitívabb reczkyné Hilda bárónővel, ennek földszinti lak¬
negaczióját képezik ; haja szőke, szeme sötét, osztályába vonult.
fényes, éles tekintetű, tartása előkelő.
A leborotvált, pelyhedző kis körszakái meg¬
- Felicievel — beszélte Ilona grófnő, — az változtatta arczát, — jegyezte meg Hilda bá¬
Erzsébet-útón találkoztunk. Szemközt jött ve¬ róné a japán kis szalon dagadó párnájú, illa¬
lünk Hildával. A papa visszafordult és hintá¬ tos kerevetére vetve magát.
juk mellett elgaloppirozva, a főispán kedves
- És az udvariatlan, kérlelhetetlen idő mind¬
látogatására figyelmeztette Feliciet, mire az azt nyájunk ellensége, — egészítette ki a grófné,
felelte, hogy: «otthon lesznek a kellő időre.» egy kis japoniére-zsöllén telepedve le. - - É n
— Valami elhalaszthatatlan egyleti dolguk sem ismertem meg.
akadt Hildával, ki néhány nap óta Felicienél
- Régen nem láttuk. Te férjeddel évek so¬
lakik, — iparkodott Dóra grófnő tante-ját ki¬ rán át külföldön tartózkodtál. Én pedig leány¬
menteni.
kori, rövid esti tartózkodásom kivételével, Bécs¬
Gróf Cserhalmy e malicziózus kommentárt ben laktam s innen ritkán és akkor is csak egy¬
két napra rándultam le abba az előttem oly
fűzte hozzá:
- Felicie barátja az etiquettenek, barátja gyűlöletessé vált magyar fővárosba.
talán a főispánnak is, de mégis leginkább bu¬
A társalgás franczia nyelven folyt. Czigarát ja Hildának, az elkeseredett ex-főispánnénak rettere gyújtottak. A grófné e szavakra ezeket
és a szószékből elmozdított zengöhangú abbé- mondta:
nek. Nincs igazam?
- Engem, ellenkezőleg, sok édes emlék köt
Az idült miss, ki, mint egy angol pedagógá- Pesthez. Még egy «három a táncz» is, melyet
hoz illik, jártas volt a latin klasszikusokkan, leánykoromban azzal a daliás szittyával, a
magában ezt mormogta fogai közt:
néhai Cserhalmy Gyuii bácsi bálján lejtettem.
- Amicus Plató, amicus Aristoteles, séd
Hahaha!
- nevetett gúnyosan Zav¬
magis . . .
reczkyné. — Az ellentétek mily véletlen talál¬
-Nincs igazam?--- ismételte gróf Cser¬ kozása. Én nem voltam oly szerencsés, hogy a
halmy.
híres csárdás-adoniszszal csak egy túrát is tán— Csitt! Schindel ám Daeh ! — vágott sza¬ czoljak, mert egyszerűen kosarat kaptam tőle.
vába Tésay, s ezért a német idézetért rendre Még pedig — folytatta futó indulattal, — igen
sem utasíthatta lelkes, magyar menyasszonya. sértőn refüzált.
- Ki az a Hilda, kit többször említettek ? —
- Ha megsértett: egy okkal több, hogy el¬
kérdezte Magory. - - Talán Zavreczkyné?
űzzük innen. De beszéld el a történetet. Hal¬
— Igen, az, — világosította fel Dóra grófnő. lottam róla . . . akkor már követ volt a férjem
— És a papa hol maradt? — kérdezte gróf a bajor udvarnál... de már nem emlék¬
Cserhalmy, Ilona comtesset.
szem rá.
— Hazament, hogy a banketthez öltözköd¬
- Én nem felejtettem el, — fakadt ki Zav¬
jék. Én is eljövök Dórával és a misszel a kar¬ reczkyné, de mindjárt rá nyugodtabb lett. —
zatra, hogy a tósztokat hallgassuk.
Az 186!)-iki farsang elején történt, mely alatt

Thekla tante vendége voltam Pesten. Ez időben
már minden józanul gondolkodó magyar, a ki
a tüntető hazafiasság nemzeti-ruhás divatját
kénytelen volt követni, fölvette a czivilizáczió
öltözetét, a nemzetközi, elegáns frakkal.
- És nincs még mostanáig, mint dicsőséges
főispánunk, szűk inexpressible-bo varrva.
- Úgy van, - - viszonzá Zavreczkyné, ked¬
vetlenül viszhangoztatva a grófné kaczagását.:
De, halld csak : ez időtájt udvarolt nekem, mint
tudod, a legkomolyabbnak látszó szándékkal
Sólyomházy Ervin, az akkori pesti társaság
egyik legeíső gavallérja. Ő beszélt rá, hogy
nézzünk meg a Eedoute-ban egy nagyobbszerű
jótékonyczélú bált, melyre a lady patronesse,
Telegdy Flóra, az egész társaságot megjelenésre
buzdította és Ladáry Ivornélie, az akkor még a
szó szoros értelmében lelkes honleány, serken¬
tésére : a dámák legnagyobb része fölvette még
egyszer, pour prendre congé, a múlt farsangról
megmaradt magyar toiletteket, de ez nem volt
és nem is lehetett kötelező. Néhány, azon év¬
ben bemutatott kisasszony és én, kiknek nem
volt sem pártájak, sem pruszlikjuk, franczia
öltözékben jeleniünk meg. Mindnyájan részt
vettünk a tánczban. követve a kis Blanchyt,
Lily herezegnő leányát, kit a bálanya gaidirozott. Az első négyest (az volt akkor a Herzensquadrille) Sólyomházyval támzoltam A máso¬
dikra azonban, mert elkésve érkeztünk a bálba,
nem voltam engagirozva. Sólyomházy, ki visa-vi-m akart lenni, tánczost keresett számomra
és Magory Bélát vezette elém. Feltűnőn szép,
daliás ifjú volt, és mint akkor az ultra-hazafiak
közül mé£ számosan, talpig magyarba volt
öltözve. Én néhány gyöngyös-pártás kisaszszonynyal, exponálva álltam, mert Sólyomházy
tánczosnöjéwsl, Szineváry Gizellával 'a terem
közepére, a nagy csillár alá vezetett. A táncz
megkezdésére a jelt megadták. Barátnőim, mert
e bálban a négyest kivételesen az egész meg¬
jelent szoczietás tánczolta, siettek a colonneba.
Sólyomházy e pillanatban érkezik hozzám Magoryval. Ez meglát, meghökken, tisztelettel, de
feszes ridegséggel meghajtva magát, sajnálatát
fejezte ki, hogy — «rjem tánczolhatja velem a
négyest.)) S aztán újra meghajtva magát, s
egyet fordulva sarkán, kimért léptekkel távo¬
zott, szemrehányólag, egész hangosan odasúgva
Sólyomházynak, hogy minek hozta őt ily kel¬
lemetlen helyzetbe. Ennek kigyulladt az arcza
az indulattól, szemei szikráztak. Velem forgott
a világ az inzultus miatt . . .
- Arczátlanság! Nem értem! —vágott közbe
Várhelyi grófnő, de az elbeszélő félbeszakítás
nélkül folytatta:
- «He]yet kérünk! Kérjük: ki a középről,
a ki nem tánczol!» szólt a mi külön tánczkolonunk izgatott rendezője: gróf Szanday
Tibor és nekem — a tánczospárok gúnyos mo¬
solygása vagy Magory eljárását helytelenítő
udvarias, de kellemetlen megjegyzései közt —
hátrálnom kellett, Sólyomházy és tánczosnőjével együtt, kik vis-a-vis híján, szintén kiestek
a tánczból. Magory máskép nem tehetett, —
szólt Csolthay Piroska, a kis nemzeti toilettes
cómtesse... «Mért nem szólt neki Sólyomházy,
bőgj egy kis franczia pávának fogja bemu¬
tatni », jegyezte meg a nemzeti öltözetű Istvanffy Musi herczeg, a «Prince Égalité». Min¬
den szóra jól emlékszem : oly mélyen az eszembe
vésődött ez a történet. Fejem szédülni kezdett.
l kellett hagynom a bált. Másnap Sólyomházy
megverekedett Magoryval, kit karján könnyen
megvágott. Erre megsértőm, miután a viadal
az egyik fél harczképtelenségéig folyt, vért látva
testen, mint sebzett vad, Sólyomházy mellén
oly erős, mély vágást ejtett, hogy ez hetekig
kénytelen volt ágyát őrizni. Atyám az affront
után rögtön értem jött Bécsből. Én elhagytam
Pestet, Sólyomházy Ervin pedig elhagyott —
engem.
Zavreczkyné, Hilda bárónő, e keserű öniró-
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édes Hildám, — szólt szavába vágva, gúnyos
éllel a grófné, - - hogy annak, ki nőül nem
vett, nem akartál kedvese l e n n i . . . De én —
folytatta, — szerettem azt az embert, minden
csapodársága mellett. Elhagyott Keresztessy
Joumyért.
- Ki után reménytelenül bolondul...
- És a ki férjét szereti — bolondul, s fél¬
tékeny rám egy régebbi norderneyi fürdői sze¬
zon óta. De én akkor még szerettem Sólyom¬
házy Ervint, mint egykor te Magory B lát.
- Úgy van. Szerettem. A társaság szalon¬
jaiból futólag ismertem, de Bécsben lakván,
alig találkoztam vele. Viseletével, társalgásával
a legjobb benyomást tette rám tüntető ma¬
gyaromániája daczára; sőt ez a spleenje nem
tűnt fel többé oly ellenszenvesen szemeimben,
mint azelőtt. Őrülten megtetszett nekem és mi¬
kor a bálban közelembe ért: káprázat fogott
el, lángba borult lelkem . . . De ő a pesti szo¬
czietás és az egész báli nagyközönség előtt
szégyenített meg, s én nem bocsáthattam meg
neki, bármily kimondhatatlanul szenvedtem is
e daczomért. Nagy harczot küzdtem magam¬
mal, mielőtt bocsánatkérő levelét ridegen
visszaküldtem. Egy rejtélyes, édes-átkos érzés
vett erőt rajtam. Az egyik perczben égő szenvedélylyel keblemhez öleltem volna, a másik¬
ban megfojtottam volna. Szerettem és gyűlöl¬
tem a pillanat hatása alatt. Ez a két érzés töl¬
tötte be szivemet. Hisz egyiktől a másikig csak
BÁRÓ KORÁNYI FRIGYES, AZ ELHUNYT ORVOSTANÁR.
«egy lépés». De mostani ármányos, lovagiatlan
eljárása elfojtotta bennem a gyűlölség neme¬
niájú szavak után mélyen föllélekzett, ~róf Vár¬ sebb érzését, s a megvetésnek és a megtorlás
helyiné idegesen ajkába, vagyis czigarettejébe nemtelenebb indulatának adott helyet lelkem¬
harapott. Amaz pedig sietett elbeszélését be¬ ben. A boszúért hevülő román vér is folyik
fejezni :
ereimben. Ezért és mert egész valómmal szen¬
- Sólyomházyt, hogy házasságunkat, nem tül hiszem, hogy az ő erőszakos, túlhajtott po¬
tudom, mi okból, megakadályozzák: volt gyámja, litikai törekvései az ország veszedelmére le¬
Hetzendorff gróf, a máltai rend egyik baillyja hetnek.
rábirta, hogy a rend fogadalmi lovagja legyen.
Magory pedig, bocsánatot kérve, egy levélben
ín vino.
értesített, hogy több a magyar viselethez hű
maradt fiatal úr fogadást tett, hogy mással,
A városi palota táját már minden oldalról a
mint magyar öltözékű nővel, nem tánczol azon fogatok sűrű sorai vették körül. Gróf Cser¬
a bálon, s ő azt hitte, hogy Sólyomházy őt a halmy kocsija az oldalkapu előtt állt meg. Előt¬
magyar toiletteben levő Szineváry Gizella szá¬ tük szállt ki Hancsóhné, selyemtől suhogón,
mára szemelte ki quadrille-tánczosul. Megbol¬ illattól áradozva, Magory fényes fogatából,
dogult bátyám, Viktor, ki akkor még élt és ép melynek bakján Gergely "huszár ragyogott, tel¬
oly őrült ultra volt, még Magory pártját fogta, jes parádéban. Gróf Nyékeyné, Hortenzia hermiáltal atyám haragját vonta magára; Sólyom¬ czegnőtől jött, kinél tiszteletét tette, ki azon¬
házy pedig - - sebeiből fölépülve, a minia¬ ban akkor már nem fogadott senkit.
tűré máltai lovagkereszttel gomblyukában, Bécs¬
- A Várhelyi-palotában is - - mondta, ben meglátogatva, — mentségéül azt hozta föl, leadtam kártyámat Felicie grófnőnek, kivel
hogy neki nem volt tudomása a néhány fiatal több év előtt egy jótékonysági bizottság ülésein
úr tüntetéséi öl . . . Magory levelét természete¬ találkoztam bécsi tartózkodásom alatt.
sen, — folytatta, mély lélekzetvétel után, Gróf Cserhalmy frakkot öltött, melyet az
boríték alatt egy szónyi írás nélkül visszaküld- inasa utána hozott. Mosolyogva dicsérte, az
tem, Sólyomházy excuse-jét pedig hidegen tu¬ öltözködő Magoryra tekintve, a magyar ruha
domásul vettem. Magory, a levelének sértő versenyképességét a francziával. íme: az em¬
visszaküldése után: bátyámat, barátját és elv¬ ber csak egy feketés-zöld selyemkamgarn, sma¬
társát, párbajra hívta. Egyszeri golyóváltással ragd-gombos zrínyit vesz magára, a szürke
tizenöt lépésre álltak ki. Az egyik golyó kala¬ attila helyett és íme — készen áll a díszebédi
pot fúrt át, a másik vastag bőrtárczában akadt toilette! «Nincs igazam?» - - tette hozzá, mint
meg: a kalap Magory fején volt, a tárcza bá¬ rendesen.
tyám mellényzsebében, s így tehát a kihívó
A kétszáz terítékű bankettet a gyűlési dísz¬
jobban lőtt a kihivottnál, pedig két hires lövész teremben tartották, melyet két rövid óra alatt
került egymással szembe. A párbaj után Vik¬ perfekt étteremmé alakított át Bakos Józsi úr,
tor kibékült Magoryval, a kire meg sem hara¬ a volt budapesti főpinczér és most a «Henrik
gudott, mert ez lovagi kényszer alatt állott . . . Pál főherczeghez» czímzett itteni szálloda tu¬
Én csaknem egészen elfelejtettem a kellemet¬ lajdonosa.
len emlékű esetet, a mikor Magory, még min¬
A régi jó idők szokása szerint, mikor a fő¬
dig szivében a megalázás haragjával, bosszú¬ ispánság még sok fényűzéssel járó dignitás
ból, a hatalmas Lászlóffy segítségével, kiintri- volt, a díszebédre minden törvényhatósági bi¬
kália férjemet főispáni székéből.
zottsági tag és számos előkelőbb notabilitás
- És persze Sólyomházy, — szólt gróf Vár- hivatalos volt. Graupenhofer, Katzendorfer és
bölyiné a finom maliczia egy gyönge árnyalatá¬ Kamperle kivételével mindenki eljött, a kit be¬
val, csak nem szavazhatott oly minisztertanácsi tegség vagy valami más fontos ok nem akadá¬
előterjesztés ellen, mely régi ideálját az ország lyozott : jó barát, ellenség egyaránt; még a
szivébe és az ő, bár a máltai lovagi palást notórius pángermánok is. Manlich Tuhutum
alatt, de talán még mindig dobogó szivéhez is, ki valami el nem költhető évjáradék alap¬
ján, valahogy belekerült a virilisták közé, de
közel hozza.
- Te kissé pikánsán pointirozol, édes Feli- «nem installált*: szintén megjelent, mint min¬
ciem. Jegyezd meg, kérlek, hogy a mint Ma¬ denütt, a hol inni lehet, az általa sűrűn pergory, jelen újabb fondor föllépése után, soha¬ horreszkált «tányérnyalás»-ra.
Magory főispán, mint a magyar dalok feje¬
sem számíthat bocsánatomra: ép úgy Sólyom¬
házy sohasem számithat szerelmemre. És ebbe, delmének: a «Fóti dali-nak, nagy barátja, a
azt hiszem, mindketten régen belenyugodtak: «legelső magyar emberre, a királyra* ürítette
a
mit te, kedves Feliciem, Sólyomházyra nézve, az első pohár Heidsiek-monopolt vagy Muma
legjobban fogsz tudni, — tette hozzá kissé mot.
A lelkesült, zajos éljenzés lecsillapulta után
csípősen, — mert hisz egy évvel férjhezmene¬
teled után a téli szezont veletek töltötte Sávoss apát-plébános a főispánt éltette, a mit
természetesen itt, az általa fényes, gazdag dísz¬
M-ünchenben.
- Te magadhoz méltón viselted magadat, ebéden, falakat rengető éljenzés követett, mely-
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hez a karzat is, finom csipkés zsebkendők lobogtatása mellett, hozzájárult. Erre Magory
nyomban a szónokra, mint a hazafias magyar
papok mintaképére és a többi vallásfelekezet
jelenlévő érdemes, derék lelkészeire és ezek
kapcsán a város összes lakosságára emelte po¬
harát; pártkülönbség nélkül, mert hisz : a ((haza¬
szeretet tekintetében — mint mondta, — csak
egy párt van, az egyes titkos nemzetiségi izgatókat számba nem véve, itt és az egész ország¬
ban !»
E szavakat követő élénk helyeslés és a pán¬
germánok itt kevésbé zajos «mozgás*-a után
Mehlwachtel, a többszörös millionar-gőzmalmos, kinek a mellette ülő doktor-nábob kollé¬
gája, Wauvertics szolgált tolmácsul, felkiáltott:
- Öljen, dér chauvinist főispán !
De a gúnyoros jelző elmosódott a nagy hang¬
zavarban.
Verpeléti Némethunnia hölgyeinek, «szintén
pártkülönbség nélküli) hódolt egy lendületes
tósztban, a mit a karzaton ülő nők, még a nem¬
némethun Hancsóhné is, csipkekendők lengetése mellett, szeretetreméltó elismeréssel fogad¬
tak. Magory gyakran a karzatra tekintett. Tü¬
relmetlenül, boszúsan, kíváncsian, sóvárgva.
Mért nem lobog, mért nem integet az ő ideál¬
jának keszkenője is feléje?! Nemsokára követ¬
kezik rögtönzött hatalmas szónoklata. Abba
önti bele szenvedélye egész láváját, leheli be
egész lánglelkét. Verpeléti után dr. Wauvertics
kívánt német nyelven földi üdvöt, égi áldást a
budapesti vendégeknek és azok közt első sor¬
ban gróf Cserhalmynak, ki a megye földnépé¬
nek és a város szegényeinek nagylelkű jó¬
tevője.
Alig hangzott el a hatalmas éljenzés, felállt
újra Magory.
- Engedelmet kérek, - - kezdte, hogy egy
az éjjenzajban félig elhangzott, de mégis fülem¬
hez jutott közbeszólás által provokálva, még
egyszer szót emelek, a mit annál szivesebben
teszek, mert így nem egy gondolat; mely agya¬
mat nyomja és nem egy érzés, mely keblemet
betölti, törhet ki belőlem és eget kérhet szár¬
nyainak. (Halljuk! Hőrt, hört!) Engem a tisz¬
telt közbeszóló, mint cliattvin főispánt volt szives éltetni. A «chauvin» jelző, uraim. «Monsieur Chauvino czímű franczia vígjáték után
jött forgalomba . . .
Manlich a pezsgőt megelőző sherry, rajnai,
egri bikavér hatása alatt hörgő-dörgő nevetés¬
sel közbekiáltott:
- Chauvin úr tehát vígjátéki alak!
Orbán, mint irodalmi tanár, oktatólag és
feddőleg nyomban ráriadt:
- És a vígjáték szerzője, ha azt is tudni
akarja, a nagy Seribe, ki nem díszelgett idegen
pávatollakkal!
(Folytatása következik.)
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ADA KALÉ.
«0strom alá vettük Erdélynek és Magyar¬
országnak s a nándorfejérvári és temesvári út¬
nak erős bástyáját, Ada Kaié várát is, mely
a különféle mérnöki művészet és építési tudo¬
mány csodáival olyan, mint a viz szine fölött
álló tüzes talizmán, mint a feltörhetetlen la¬
kat, mint a megoldhatatlan talány.»
így ir Mohamed pasa török nagyvezér a
sztambuli kajmakámhoz az 1739-ik év nyár¬
utóján abban a levelében, melyet a boldog
emlékezetű Karácson Imre fedezett fel néhány
évvel ezelőtt Konstantinápoly egyik mecsetjé¬
ben, A nagyvezér örömtől áradozik, hogy
Nándorfejérvár és Ada Kaié vidéke megtisz¬
tult a piszkos hitetlenektől, hogy Ada Kaié
őrsége szabad elvonulás feltétele alatt átadta
neki a várat s «ilyen módon sikerült az erős
lakat feltörése, a nehéz csomónak megoldása.»
És ugyanez év őszén a nándorfejérvári
szerződés írott kötéssel is kivette Ada Kaiét
IIL Károly magyar király s VI. Károly néven
római német császár kezéből és adta át a tö¬
röknek, mely 1790-ben ismét elvesztette a
várat (maga II. József császár vezette az ost¬
romot), de aztán, az 17!>l-iki, S/isztovói bé¬
kében megint visszakapta.
Ada Kaié a török hódítás előtt is magyar bir¬
tok volt, története szorosan kapcsolatos Orsóvá
történetével A régi magyar neve is Új-Orsóvá.
Az újabb keletű török neve magyarul Sziget¬
vár-át jelent. Már I. Lipót magyar király és
római német császár is nagy súlyt vetett e
sziget birtokára s midőn Orsóvá várost erősíttette, Heister császári tábornok sánczczal vé¬
tette körül és erős bástyákkal láttádéi a szi¬
getet is. De a török mégis elfoglalta Új-Orsovát,
mely csak a pozsarováczi békével került vissza
a Habsburg-ház birtokába. III. Károly király
most már hathatósabban igyekezett gondos¬
kodni Uj-Orsova védelméről, mert a ki e szi¬
getet bírta, uralkodott az Aldunán s megállít¬
Seréfeddin, Ada KaLé utolsó kormányzója ; pecsétje
hatta a hajóforgalmat a Dunának nemcsak
és aláírása.
Magyarország felé eső, hanem túlsó ágán is.
A szerb parttal szemközt két várat is építte¬
tett a szigeten, mely alig nagyobb a buda¬ bet császárné-sáncznak nevezte el az 1736-ik
pesti Margitszigetnél s egy őrtornyot hozzá, esztendőben, a mikor elkészült. És Mohamed
az egészet pedig, felesége tiszteletére, Erzsé- pasa, a török nagyvezér három év múlva mégis
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megírhatta Sztambulba az ő dölyfös levelét,
minek utána «a hit nyomorult ellenségeinek,
a hitetlen németeknek Mehádia környékére be¬
lépő hitvány tábora a szerencse által vezetett
hódító sáhi felség ereje által a győzelem nyi¬
lainak czélpontja lett és szerencsétlen megfutamodásnak indult.»
t És Új-Orsova, II. József császár rövid bir¬
toklásától megszakítva, 1701-ben végképen a
török birtoka lett.
Csak a török-orosz háború végén, 1878
május hó 25-ikén, Abdul Hamid török császár
kérelmére, Ferencz József király parancsára,
gróf Andrássy Gyula külügyminisztersége ide¬
jén került vissza hozzánk, egyelőre nem jogos
birtokként, hanem védelmünk alá. A mondott
napon a száz főnyi török helyőrség végkép el¬
vonult a szigetről és Gröller tábornok parancs¬
noksága alatt félszázad vártüzérség és egy szá¬
zad gyalogság őrizte Ada Kaiét s védte
mintegy hatszáz főnyi igazhivő muzulmán né¬
pét. A megszállást és a szultán elhatározását
a san-stefanói szerződés 3-ik pontja siettette.
Az orosz, felháborodva azon, hogy Ada Káló
parancsnoka az egész háború folyamán fel¬
tartóztatta a hadiszert szállító orosz hajókat, ki¬
kötötte a szerződésben, hogy a várat le kell
rombolni, a török helyőrséget pedig el kell tá¬
volítani.
Név szerint még a szultán volt az úr Ada
Kaién. A czitadellát magyar őrség foglalta el,
csak két török katonát tűrve meg a szigeten
a török fenhatóság jelzésére, a jogszolgáltatást
az orsovai törvényszék végezte az ada-kalei
peres ügyekben, a közigazgatási ügyekben az
orsovai szolgabiróság ítélkezett s csak a moha¬
medán lakosság ügyeiben itélt a török mudir,
a megszállás idejétől fogva jó sokáig az a
Fali Szadik nevű aga, ki 1849-ben, a nemes Abdul
Medsid szultán kormányának parancsára, ott
várta és fényes katonai kísérettel Viddinbe szál¬
lította szabadságharczunk menekültjeit.
Két hét, 1913 május hó 12-ike óta Ada Kaié
szigetvára, a régi Uj-Orsova, ismét a miénk.
Földi javakban szegény, de népe elveszti ro¬
mantikus, nem ebbe a világba való szabadsá¬
gait, hogy részese legyen a mai áldottabb, az
újkor gyermekeihez inkább méltó szabadsá¬
gainknak.
—a — /•//.
'f*

l- Katonai őrház a sziget déli részén. - 2. Eégi török őrbódé mellett álló magyar baka. - 3. Török vitorla..csónak a Dunán. - 4. Török csendőrök a kávéház eiCtt. - 5 Ma
gyár csendörök a szigeten. - 6. Ada Kaié szigettel szemben lévő magyar pénzügyőri kirendeltség. - 7. A varfalak egy része. - 8. Torok gyermekek. - t*. Aohmet Halü
a legöregebb török Ada Kaié szigetén.
TÖRÖK ISKOLÁS GYERMEKEK.

AZ ADAKALÉI MECSET TORNYA,

ADAKALÉI

K É P E K . - Balogh Rudolf föltrételei.
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A DANOLÓGÉP.
ELBESZÉLÉS. IRTA SZŐLLŐSI ZSIGMOND.
Czene István, s fuvarosom ugyan váltig
erősítgette, hogy nem mink vagyunk a hibá¬
sak, nem mi érkeztünk későn, hanem az a
kutya gőzös ment el időnek előtte; a szomorú
valóságon azonban ez semmit se változtatott.
Ez a szomorú valóság az volt, hogy szeren¬
csésen lekéstem az öt órás vonatról és most
itt kell rostokolnom egy bogárhátú alföldi
falucskában este tizig. Erre a gondolatra min¬
den eszembe jutott, a mi nem imádság, de
hiszen itt az imádság se segíthetett volna.
Czene István, a ki ilyen ügyesen belefuva¬
rozott a bajba, flegmatikus férliu volt. A
hányszor az úton egy kicsit szaporább tem¬
póra nógattam, csöndesen leintett:
- Nem kell sietni, tekintetes úr. Nem sza¬
lad el a világ.
ü most se veszítette el a flegmáját. De illen¬
dőnek érezte, hogy egy kicsit megvigasztaljon.
Hunczut szerzet a vasút: mondotta
rosszaló hangon. Csinál az ilyen dolgokat!
No de nem baj. Legalább addig jól megnéz¬
heti a tekintetes úr ezt a falut. Takaros egy
falu. Nincs ilyen több az egész járásban!
Ezzel rágyújtott a pipájára, megbillentette
a kalapját és nyugodtan elkoczogott.
Én meg - mi mást tehettem volna?
csöndes ballagással elindultam a földicsért
falu felé. Az állomástól a Műszóiig pár perczes köves út vezetett a jázminkerítéses, akáczos kis temető mellett, azután egy széles,
rövid utczán egy-kettőre a piaczon voltam.
Czene Istvánnak igaza volt. Öt óra alatt csak¬
ugyan jól meg lehetett nézni a takaros falut.
Én egy fertályóra alatt készen voltam vele és
nem hi.szem, hogy mulasztottam volna valami
olyat, a miért később furdalnia kellett volna
a lelkiismeretnek. A piacz sarkában egy ekhós
s/ekér tövében rimaszombati edényt árult egy
beszédes atyati, adta a tálat, csuprot, szilkét,
köcsögöt pénzért, babért, búzáért, rozsért, de
bizony gyöngén ment az üzlet, vevő nem igen
jelentkezelt, a minthogy nem láttam én ele¬
ven embert hármat se, mialatt végig róttam ta¬
lán valamennyi utczáját a csöndes kis falunak.
Egyszerre aztán megint csak ott voltam a
vasút-soron és csak most vettem észre a sar¬
kon egy széles homlokú, zsindelytetős, lapos
házat, boltajtóval az utczára, az ajtó fölött
meszelő nyélen gyaluforgács, magán az ajtón
pedig - - czégtábla. Az egyetlen, a mit idáig
az egész faluban láttam. De ez oszt annál
bőségesebben adta a szót.
VARGA PÁL VENDÉGLŐJE.
Első fő
bor, ser és pálinka mérés.
GÉPZENE
minden vasár- és ünnepnap délután
ingyér.
Hétköznapon bármel dali teczczés
szerint 4 fillér.
Itt minden és széna, zab is kapható.
A tirmatábla nem tartozott a modern czégfestő-müvészet remekei közé. Nyilvánvalóan
maga "Varga Pál alkotta egy ferslóg tetejére
részben piros, részben kék festékkel. De én
úgy is megörültem neki, annál is inkább,
mert hirtelen borulat szállt az égre és aján¬
latosnak látszott födél alá menekülni.
Kiég rendes, tiszta korcsmaház volt a Varga
Pálé, határozottan modern berendezéssel, mert
nem régi módi, hosszú, kecskelábú, hanem
kisebb kerek asztalok álltak benne. A földből
ugyan émelyítőén savanyú sörszag áradt, de
gondosan föl volt söpörve, locsolva. Az egyik
sarokban boglyas kemencze, mellette a rácsos
kármentő, ebben egy asztalon jókora, piros
tölcséres gramofon. A falakon gazdag, mű¬
vészi disz: egy csomó plakát, köztük egy
olyan is, a mely a hófödte csúcsok színes
ábrázolásával egy világhírű svájczi fürdőnek
csinált itt reklámot, nem igen gondolnám,
hogy valami nagy eredménynyel.

Az egyetlen vendég voltam az etablisment- hangját . . . Szeretném, ha minél tovább hall¬
ban, a hol ilyen időtájt, úgy látszik, nem is hatnám . . .
Varga Pál bólintott a fejével és bement a
lehettek nagy forgalomhoz szokva, mert bele¬
telt egy pár perez, a míg a gazda előkerült a kármentőbe. A gramofonon tett-vett, igazga¬
valahonnan az udvarról. Varga Pál nem a tott, az öregasszony pedig elővett egy széket
rendes falusi korcsmáros figuráját mutatta. és odahúzta a kármentő mellé, miközben felém
Inkább olyan szabó megjelenésű vékony, moz¬ fordulva magyarázó és egyben bocsánatkérő
gékony, kecskeszakállas, pápaszemes emberke hangon mondotta:
- Közel megyek, mert úgy jobban hallom.
volt, a ki miután alaposan végigmustrált, ez¬
Piosz masina már az én fülem, tekintetes ú r . . .
zel a váratlan kérdéssel lepett meg:
Odakuporodott a kármentő mellé, egész be¬
- Tetszik abroszt parancsolni, vagy így is
szorítva a fél arczát a léczek közé. Valami
jó lesz?
- Kos/önöm. Csak úgy, a hogy rendesen különös, boldog, meghatott várakozás volt a
szokták. De mondja inkább kedves vendéglős képén. Én értetlenül, meglepetten és nem min¬
den izgalom nélkül figyeltem. Furcsa volt a
úr, mit kaphatnék uzsonnára?
dolog nagyon.
Habozás nélkül felelt:
A «danoló-gép» elkezdett köhögni, tüsszögni,
- Mindent, a mi tetszik.
hörögni, azután egy szép, erős, ércaes férfi¬
- Derék. Hát akkor kérek kávét.
hang olvadt ki csengőn belőle és énekelte me¬
A Varga Pál arcza elborult.
- Azzal nem szolgálhatok. Azt itt nem leg szomorúsággal, hogy:
keresik
Nem férhet a falu tőlem . . .
- Nem baj. Hát akkor kérek sonkát meg sört.
Varga Pál megcsóválta a fejét.
És a mint a nóta első szava megzendül,
A sonka, kérem, épen most fogyott el. De látom, az öreg asszony szeméből kiperdül az
sört, azt holnap kapunk frisset, tiz ládával. első könnycsepp. És a hogy a nóta bús hul¬
Azt itt, kérem, most nagyon issza a nép.
lámai folydogálnak, vékonyán, de szakadatla¬
Sebaj. Hát tán tejet, tojást!
nul folyik az anyóka könnyje is végig sárga,
Varga Pál zavartan mosolygott:
csontos arczán és potyog le ölbe tett keze¬
- Hát kérem, ilyen baj! A mi tojás volt, fejére.
pedig sok volt, épen ma vitte el a tojásszedő.
A dal végei ér, de tüstént megint újra kez¬
A tejünk meg hát nem összement ? Épen most dődik — hatszor egymásután. Az anyóka tehát
sopánkodik a feleségem! Én azt mondom, a megkapta a ráadást a becsületes Varga Páltól.
legelőben van a hiba.
Nekem olyan volt az egész: az egyre zengő
A további kísérletezéshez nem volt bátor¬ ugyanaz a nóta a korcsmaház homályos sar¬
ságom. Leszerelten mondtam :
kában, a kármentő léczfalához tapadó öreg
- Hát akkor tudja mit! Adjon egy félliter asszony, a ki némán, sírva muzsikáltat magá¬
bort, meg egy üveg ásványvizet! . . .
nak, mintha pergő könnyeinek neszét is hal¬
Varga Pál föllélekzett:
lanám - - olyan volt nekem az egész, mint
- Ez az igazi! - - mondta élénk helyes¬ egy álom.
léssel. Egy kis borocska, többet ér az minden
Csak - - a csöndre ébredtem föl. A ritkuló
kávénál meg csukpládánál l És. most miig „éjjen
e«ö
halk suhogása hallatszott már csupán.
van olyan borom, hogy attól a halott is tánA
danoló-gép
elnémult, az anyóka eltűnt.
czol! Majd meg tetszik látni! Szinte sajnálom
egy
álomképre
emlékszem csak a szobán
Mint
ezekbe a parasztokba ! . . . Tessék elhinni!...
De az ásványvíz helyett inkább a szódat aján¬ átbandukoló, hajlott kis alakjára, könnymosott,
lanám ! Egy azért, mert azt itt mink nagy¬ ránczos arczára.
Mosolygós képpel állt elém Varga Pál:
szerűt kapunk, tán az egész országban nincs
- Csudálkozni tetszik, úgy-e? Hát ez egy
ilyen jó, - • más meg azér, mert az ásvány¬
szegény,
bolond öreg asszony. Úgy nem le¬
víz . . .
hetne
azt
mondani épen, hogy bolond, csak
- Elfogyott! - - vágtam közbe.
ebben az egyben van egy kicsit rneghibbanva
- Nem a kérem. Nem fogyott el. Csak a gondolatja . . .
nincs . . . Nem tartom, kérem. Vas meg mi¬
- Ebben az egyben?
egymás van abban. Nem lehet az jó a gyo¬
Igen. Szentül azt hiszi, hogy ezt a nó¬
mornak . . . Olvadt vas van benne . . .
tát
az
őfiadalolja ki a gépből. . . Mert hogy
A világért se mondtam ellent Varga Pál¬
nak, a ki hamarosan hozta a borocskát — met¬ volt neki egy olyan nem egészen tökéletes,
szett üvegben, metszett pohárral. Ha már ab¬ csavargó fia. Dalos legény volt, de mondom,
rosz nem kell, legalább így adta meg a módját. nem egészen tökéletes, kicsit bomlott, oszt
egyszerre, van annak vagy négy-öt esztendeje,
Nem szoktam uzsonnázni, bort meg külö¬ úgy elkódorgott, hogy azóta is oda van, csak
nösen nem. Csak épen megkóstoltam a halott- a jó Isten tudja, merre jár . . . Soha azóta
tánczoltatót, hogy meg ne sértsem Varga Pált, hirét se hallottuk többet . . . Tavaly osztán,
azután csöndes szivarszó mellett örültem neki, mikor a danoló-gépet meghozattam, persze
hogy födél alatt vagyok. Mert a borulás nem mind a nép összegyűlt, mert itt kérem én
jött üresen. Minden dörgedelmesebb bejelen¬ hoztam be az első gépzenét. Ma sincs más¬
tés nélkül, egy pár halavány villanás és némi nak, csak a jegyző úrnak, de azt az enyim
gyönge kis égzengés után, a hogy itt a kun mellett semminek se hijják! Hát mikor ez a
síkon szokott, uekieredt a jó szapora eső olyan nóta megszólal, az öreg Boné néni - - e z az,
sűrűn, hogy csak úgy sustorgott, a mint a a kit tetszett látni - - csak a szivéhez kap és
földet verte.
elájul! No hát nincs az a pap, a ki ki tudná
Ebben a nagy esőben egyszerre csak nyílt prédikálni a fejéből azóta se, hogy nem az ő
az ajtó. Új vendég érkezett a korcsmába. Asz- fia, a ki ezt a nótát kidalolja a gépből. Eskü¬
szony. Hajlott hátú, ránczos képű öreg paraszt szik rá, hogy megösmerte a hangját! . . . És
néniké. Leteregette az eső ellen a fejére hú¬ azóta, ha egy garasa van: jön ide a fiát hall¬
zott fekete fölsőszoknyáját, odalépett Varga gatni. Ez ő neki minden boldogsága . . . Csak¬
Pálhoz és reszketeg, ránczos, fekete kezével hogy bizony nem sűrűn akad garasa sze¬
odatett az asztalra egy húszfillérest. Furcsa, génynek . . .
hápogó hangon mondotta:
Különös, nyomott érzésem támadt. Mintha
- De hatszor, lelkem, hatszor. Egy ráadás hirtelen
lázassá lettem volna. Tűrhetetlennek
már megillet engem. Úgyis minden pénzemet éreztem a korcsmaház levegőjét és noha még
idehordom magának.
szitáit az eső, fizettem, távoztam. Még egyszer
Varga Pál szigorúan felelte:
bebarangoltam a falut és nagyon szerettem
Nem ingyen hozza, Julis néném. Igen volna, ha véletlenül elém kerül az az öregaszszépen szórakozik érte. Száz pengő forint volt szony. Odaadtam volna neki az aprópénzemet.
ez a danoló-gép, oszt a drága lemez is kopik.
De nem láttam semerre.
Az anyóka megértőén bólintott a fejével:
Sötétedett.
- Tudom, lelkem, tudom. De két hete már,
Kisétáltam az állomásra. Majd csak lesz tíz
hogy nem hallottam a lelkem, drága fiam óra is valamikor! .
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BEOCKY KÁEOLY ELPUSZTULT
BPEEJESI OLTÁKKÉPE.
Brockyról, a múlt század első felének e
kiváló festőjéről, a «VasárnapiUjság»-ban már
nem egyszer esett szó. A temesvári születésű
jeles mester, a ki Bécsben végezte tanulmá¬
nyait, a legtöbbet azonban a renaissance-kori
velenczei festőktől tanult, Londonban aratott
tüneményes sikerei közepette sem feledkezett
meg hazájáról. Örömmel ragadott meg min¬
den alkalmat, hogy akár díjtalanul, Magyar¬
ország számára festhessen. Ennek a hazájához
való önzetlen ragaszkodásnak köszönhette az
eperjesi evangélikus egyház gyönyörű oltár¬
képét, a melyet a katholikus Brocky 1845-ben,
diákkori ismerősének, Kolbenheyer Móricz lel¬
késznek biztatására Londonban festett s a
melyet nem régiben, pünkösd hétfőjén, tűzvész
pusztított eL
A míg nálunk dr. Nyáry Sándor nem kez¬
dett foglalkozni vele, közönségünk vajmi ke¬
veset tudott Brockyról. Az eperjesiek is év¬
tizedeken keresztül gyönyörködtek az evangé¬
likus templom oltárképében, a nélkül, hogy
mesterének kilétéről tudomásuk lett volna.
A nagyszabású bibliai kompozicziót, a mely
Brocky legkiválóbb alkotása volt, Divald Kor¬
nél ismertette először, a ki 1905-ben Berzeviczy Albert akkori kultuszminiszter megbí¬
zásából a sárosvármegyei múzeum számára
régiségek után kutatott s az eperjesi evangé¬
likus templomban így bukkant rá a remek
oltárképre és a keretének hátára szegzett fel¬
iratos táblára, a melyen még Kolbenheyer lel¬
kész a festmény eredetének körülményeit örö¬
kítette meg.
Brocky nagyszabású — 2 méter széles, 2 és
fél méter magas — bibliai kompozicziója Krisz¬
tust és a szamariai asszonyt ábrázolta s tár¬
gyát mesterünk, szent János evangéliuma IV.
részének 5—27. verseiből merítette. Krisztus¬
nak felfogása nemességével Lionardóra emlé¬
keztető fenséges alakja, Jákob kútjának kává¬
ján ül, jobbját fölemelé, baljával szivére mu¬
tat, mintha épen akkor lebbenne el ajkáról a
szamariai asszonyhoz intézett szózat, a keresz¬
tény hitnek egyik színes metaforába burkolt
alapigazsága: «Valaki pedig iszik a vízből, a
melyet én adok neki, az soha sem szomj ázik
meg, mert az a víz, a melyet én adok, leszen
ő benne örök életnek forrása.»
A megváltó vörös köntöséről rendkívül ki¬
fejezőén megrajzolt kezeinek beszédes mozdu-
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KRISZTUS ÉS A SZAMARIAI ASSZONY.
Brooky Károly elpusztult festménye.

lata közben lecsúszott a kék palást s térdein
átvetve pompás festői redőkben omlik alá.
A szamariai asszony összekulcsolt kezeit korsó¬
ján nyugtatva, tekintetében a csodálat és a
rajongás végtelenül közvetlen hatású kifejezé¬
sével csüng a Megváltó alakján s típusával és
viseletével egyaránt az alföldi magyar aszszonyokra emlékeztet. Hollószin haját kendő
köti át, mintha csak az imént perdült volna
ki a konyhából, hogy vizet merítsen. Hófehér
ingválla alatt piros öv szorította derekához
kék ruháját, a melyen keresztül szintén érvé¬
nyesülnek a test harmonikus formái. A szélesan redözött ruha alól kivillant a fehér szoknya
keskeny sávja s a leheletszerű finomsággal
megrajzolt láb a klasszikus nyakhoz hasonlóan
rózsás testszínben tündöklött.
A gyönyörű táj keretében ábrázolt jelenetet
a búcsúzó nap fénye világította meg. Ennek
ragyogása ömlött el Krisztus alakján s a Meg-

ÖNARCZKÉP.
i.

Forr már a viz, ontsd a tüzes kövekre,
Hadd szálljon gőze a padmalyra fel,
Míg gyapjas felhő be nem fed lebegve
8 a gyöngyöző fa fojtón nem lehel.

Jáczint után a liliom virul,
A liliomot a rózsa váltja fel,
K ha a rózsának szirma porba hull,
Nyomán krizantém szinpompája kel.

Szálljon terjengve fűszer illatárja,
Logyen kábító, ködnehéz a lég,
S ha verítéke testem már átjárta
Gőzfátylas ködből, illatból elég !

Erdőn-hegyen hanczúztam mint gyerek,
Mint ifjú mézes lányajkak körül,
Most ások-ások álomkincseket,
S lesz majd, minek agg szemem is örül.

Várjon a kád fehér márványmedrében
Ölelő, tiszta víz, puha, meleg,
Csiklandó habja lepjen el egészen,
Oclakünt hárfa, dal csendüljenek.

Mert boldogságom nem ott keresem,
Hol más lohol, küzd balgatag-mohón :
Az én lelkemnek sok a kévésem,
S mi másnak lócza, nékem büszke trón.

Széttárt kézzel, dús szöveteket fogva.
Melyek, mint bársonyzászlók csüggenek,
Adjon köpenyt rám leányok csoportja,
A míg a viz vállamról lepereg...

IL
Sohsom jajongtam, sohsem nyavalyogtam,
Vádolva sorsot, embert és eget,
Vérző sebemmel sohsem hivalogtam,
Némán takartam, a mig behegedt.

Simítsanak lágy, selyeminda ujjak,
Borzolják össze-vissza a hajam.. .
Nevessenek, ha lopva összebújnak . . .
Sok tatár lány. . . Fehér köztük magam . . .

Ha nem arattam, a mit elvetettem,
Új hévvel kezdtem hinteni magot,
Nem álltam tarlón halvánnyá meredten,
Átkozva gazdag szomszéd asztagot.

Perzsa szőnyeggel borítva a díván,
Körém kuporg a sok karcsú virág...
Szultán vagyok, ki parancsol, ha kivan,
Pazar királyság mostan e nyugágy.

8 ha néha mégis kizsendiilt kalászom,
S duzzadt gerezdem fagy nem törte le,
Vigan eléltem friss borom, kalácsom,
Nem bánva, mit hoz a jövő szele.

Künn ég a n y á r . . . Messziről idelátszik
Az-Angara kék, álmodó vize.
A nap a fal mozaik kígyóul játszik
S rásiklik egy isten bronzképire...
Pásztor Árpád,

ÜL
A töviseken fel nem háborodtam,
Ha csak közöttük rózsa virított,
Gyönyöröm telt a zúgó záporokban,
• Ha csak itattak szomju pázsitot.

váltó vörös ruhájáról visszaverődve, rózsás
szint vetett az asszony árnyékba olvadt arczára
s bájos vonásainak így még csodásabb lágy¬
ságot kölcsönzött. A kút mögött a buján zöld
bokrok mögött terebélyes fa terjesztett árnyé¬
kot a tanítványokra, a kik «a városból azonközben megj övének és csodálkoznak vala azon,
hogy az asszonynyal beszélne; mindazonáltal
egy sem monda: mit keressz, vagy miért be¬
szél ez asszonynyal? Tisztes távolságból né¬
zik a mestert, a ki nem átall a zsidóktól gyű¬
lölt szamariabeliek egyik asszonyával szóba
állani.
Péter őszhajú, fehér szakállas, téglavörös
palástba burkolt alakja mégis nyugtalan; szent
János meggyszinű ruhában oldalt fordulva,
csöndesen mereng el a látottakon, tudva, hogy
minden helyes, a mit a mester tesz. A har¬
madik tanítványnak csak a feje látszik, ár¬
nyékba borulva, tele higgadt elmélyedéssel.
A kép háttere a csillogó fehér felhőkkel tar¬
kított ég, a melynek jobb feléről élesen válik
el a hegy, a szamariabeliek szent hegye.
Ennek alján az alacsonyabb domb mögött az
alkonyat bágyadt sugaraiban.
Szikkár városa látszik a távolban elmosódó
lapos fedelű házaival, kupoláival, kaputornyá¬
val. Az alakok és a táj színezése tele volt a
természet közvetetlenségéveL Tónusait a kép
pompás levegője olvasztotta össze, a mely a
gondosan rajzolt formáknak is csodás lágysá¬
got kölcsönzött s ragyogásával a legerősebb
árnyékot is szinessé és elevenné varázsolta.
Szivünket megragadó és merőben festői esz¬
közökkel előadott magvas tartalmánál, kere¬
setlenül egyszerű, mégis oly hatásos kompozicziójánál, alakjai kitűnő jellemzésénél, pomgás harmóniába olvadó szin- és fényhatásai¬
nál fogva Brocky Károly eperjesi oltárképe a
legkiválóbb bibliai kompozicziók közé tarto¬
zott, a melyeket valaha festettek.
Bár rajzában és színezésében a bécsi isko¬
lának, különösen Waldmüllernek s még inkább
a velenczeieknek a hatása érvényesült is rajta,
eredeti felfogásával Brocky képe szinte mo¬
dernül hatott. A mikor az eperjesi evangélikusok
templomukat három év előtt megújították, szó
volt arról, hogy a klasszikus festményt vala¬
melyik országos gyűjteményünknek engedik át
és hű másolattal pótolják. A dolog azonban
csak terv maradt H Brocky legkiválóbb mű¬
vészi alkotásából immár csak az itt közölt kis
fénykép és az elpusztult eredetihez képest
vajmi színtelen leírás maradt ránk

Nem hirdettem sötétnek a világot,
Mert hő nappalra hűvös éj borul,
S mert piros almán hernyó foga rágott,
Nem löktem el gyümölcsöm botorul.
Csalódás, kétség bárhogy földre verte,
Mind talpra állt haláltalan hitem.
S hódként, ha sánczom árviz elseperte,
Örökre bízva újra építem.
Lenkei Henrik.

NÓTÁK/
Hervadó rózsák közt
Előttem a képed,
Fájó szerelemmel
Szomorúan nézlek.
Épen úgy mosolyogsz
Ezen a kis képen,
Akár csak a nyiló
Rózsák idejében.
Álmok idejében,
Rózsák idejében.

Elröpült a tavasz
Lehervadt a rózsa
Hajh, de minden más lett.
Megfordult azóta,
Nem maradt más nékem,
Csak ez a kis képed.
Meg a nóta, a mit
Eldaloltam néked,
Meg az a könny, a mit
Titkon sírok érted.

II.
Ketten vagytok a szivemben. Ha megjöttél, kebelemre
Te meg a búbanat.
Borulj iuo szótlan
Gyere vissza, így, egyedül S a mi ott van a lelkedben
Meghalok utánad.
Mondjad el egy csókban.
Nincs már büszkeségem
Elfelejtek sírni Nem tudok csak sirni-ríni, Újra éled szivem-lelkem.
Szeretnék rimánkodva
Gyere vissza, gyere vissza
Újra visszahívni.
Egyetlen szerelmem.
Farkas Imre,

*-fráter Loránd és Kurucz János dalai.
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chiára. Négy, sűrűn teleirott oldal, 14. §-on
keresztül intézkedik a ruhák viseléséről, azok
Régi irások alapos ismerője, Kőszeglti Sán szabásáról. Kimondja a szabályzat, hogy min
dor, Pestvármegye illusztris, tudós fölevéltárosa, den tisztviselő rangfokozatának, osztályzatának
a ki eddig is sok elfelejtett irást kutatott föl megfelelő ruhát tartozik viselni. Négy osztály
a sötét pinczében, érdekes okmányt fedezett zatot állapít meg, de már az elsőnél kimondja,
föl mostanában a vármegye poros aktacsomói hogy «e honban az első osztályzatnak nin
között. Nem is olyan régi ez az okmány, pár csen helye.o
A "2. §. állapítja meg a ruhák színét. E sze
esztendővel múlt csak el félszázad, hogy meg
rint
az egyenkabát — Magyarországbani tiszt
született, mégis különösen az újabb história
viselőknél
Attila-dolmány — minden az or
szempontjából nagy az értéke, mert az abszo
lutizmus szomorú idejének már régen elfelej szágban létező osztályzatokra nézve sötétzöld
tett egyik intézményéről: az állami tisztvise posztó; gallér és hajtóka bársony s színre a
lők egyenruha viseletéről megmaradt rendele szolgálati ágazatokhoz képest különböző, jele
sül : A belügyminisztérium tisztviselőinél: pomtet, rajzokat őrzi a pusztulástól.
padur szín, az igazságügyi minisztérium tiszt
A vármegye semmiféle irást, megjegyzést viselőinél : viola szin, a pénzügyminisztérium
min fűzött a rendelethez, az egész aktacso tisztviselőinél: világos zöld, a közoktatási mi
mót kék, vonalazott papirosba csomagolta, arra nisztérium tisztviselőinél: búzavirág szin, a
ráírták az iktató számot, azután, a mikor a földmivelési minisztérium tisztviselőinél: sötét
provizóriumot félbeszakította a kilencz hónapig barna, a főszámvevői igazgatóság tisztviselői
tartó alkotmányosság, az egész aktacsomó a nél : kónkősárga.
pineze zugába került, valaki úgy dobta azt
A ruha maga ilyen volt:
oda és talán ott marad az idők végéig, vagy
Az egyenkabátnak — Attila-dolmánynak —
elkerül a sarki fűszereshez a kiselejtezett elől egy hüvelyk átallányára mérsékelten kike
régi papirosokkal együtt, ha Kőszeghi Sándor rekített egyenes galléra van, dereka a csipőig
föl nem fedezi és meg nem őrzi a história nyúlik s kétsorú gombházakkal, melyek mind
számára.
egyike 2—3 líjjnyira le van varrva, középen
Az 571/860. számú akta a kövön nyomott,
aláírás nélküli rendelkezést négy melléklettel
őrizte meg. A mellékletek az egyenruhátervezétet ábrázolták, a rendelkezés pedig az
^Egyenruházati
Szabály álladalmi
tisztvise
lők szántára Magyarországban* fölírást viseli.
A képeken ábrázolt ruhát az ötvenes eszten
dők utolsóiban viselték a megyei, állami tiszt
viselők egészen az októberi diplomáig, a mi
kor gróf Károlyi István 1800 november Sejkén
összehívta az első alkotmányos megyegyűlést,
már hire-hamva sem volt a Bach kreálta ru
háknak, nyomtalanul eltűntek azok és ma csak
elvétve akadni egy kardra, kalpagra. A cziíra
viselet nem jött vissza akkor sem, a mikor
Isiil augusztus 27-ikén megszűnt a rövig ideig
tartó alkotmányosság ós a választott megyei
tisztikar letette hivatalát, hogy helyét átadja
a kinevezéseknek Jóllehet a szabály bevezető
sorai kimondják, hogy a tisztviselő hivatalos
működés közben «egyenruhát viselni kötelez
tetik, azon kívül pedig az egyenruha viselése
nekik megengedtetik* a magyar tisztviselők
nem igen viselték a zsinóros, magyaros szabású,
aranygalléros ruhát a hivatalon kívül, abban
Legfeljebb csak a cseh adóhivatalnokok és morva
pénzügyi tisztek tlangiroztak a korzón.

A BACH-KORSZAK MAGYAR RUHÁI.

Krdekes, hogy a ruhák teljesen magyaros sza
básnak, csak a kardon, meg a kalpagon díszh
aranyos kétfejű sas emlékeztet az összmonar-

A Bach-koi-szakbeli állami o g y e i m i h á h o ' . való kaid
markolata.

nyolez arany vagy aranyozott domború gomb
bal kapcsoltatik össze, melyeken a császári kettős
sas van kinyomva (a gombok azon módon, mint
az elébbi magyar álladalmi tisztviselők hor
dozták) az Attila derékon alul az egyén ma
gasságához képest 11 — 13 ujjnyi hosszú, a há
tulsó redők mindegyikében a zsebek belül
alkalmazvák s kívül sujtásokkal jelöltetnek ki.
Az ujjak a kózcsuklónál nyitvák s két vagy
három kapocscsal ellátvák; a hajtókák színökre nézve a gallérhoz hasonlók s elől az
osztályzatok szerint arany vagy selyem vitéz
kötéssel diszítvék.
A bélés sötétzöld s a szélek hosszában az
osztályzatokhoz képest mindenütt arany (két
és három osztályzat) vagy fekete selyemzsinór
(VI. osztályzat) s oly gombkötő munka fut
körül, mint a császári és királyi huszártisz
teknél, valamint általában ezen polgári egyen
ruhánál minden zsinórzatnak ily idomúnak
kell lenni.
A többi szakaszok fölsorolják a tiszti foko
zatok megjelölését, a mi a mostani rendőr
tisztviselők egyenruháin látható rózsákhoz ha
sonlóan történt. Megemlíti az 5-ik §., hogy
«egész díszkor derékra a szokott magyar öv
jőii és a mente egész dísznél mindig huszá
rosán, panyókásan hordatik.» Az öv teljesen
olyan volt, mint a minőt ma a huszárok vi
selnek, zsinóros, magyaros. Ilyen volt a dísz
nadrág is, a G-ik §. szerint «szűk, csizmába
való, a dolmánynyal egyenlő zöldszinű gyapjú
szövetből készült, a külső oldalvarráson zsi
nórral.!) A «fekete kordován csizmák szár
középig érők s minden osztályzatoknál egy
formák, egy negyedújjnyi aranyfonással szegvék, elől félhüvelyknyi aranyrózsácskával s
rövid arany vagy aranyozott sarkantyúkkal.*
A fövegviselettel a kunoknak akart tetszeni
a Bach-rendszer. A kunoknak, mint tudva
van. bebeszéltóif, hogy ők voltakópen nem is
magyarok és hogy sikerrel lehessen őket el
hódítani a magyar állameszmétől, minden te
kintetben igyekeztek a kedvükben járni. Talán
ezért is vitézkedik igy a S-ik §. «Főveg az
úgynevezett kún kalpag, mint a kunok hord
ják, fekete asztrakánbóln, természetesen a «ket
tős-sassal*. A kettős-sas díszítette a kardot is,
a mely a "dolmányon felül viseltetik)), ezt a
jelvényt domborították ki minden ruhadarabon,
a melyekről olyan bőséges rendelkezések ké
szültek, mintha a viselet legalább is századokszámára készült volna.
Nem Bachon múlt, hogy csak esztendőkig
tartott ós ma már öreg, régen nyugalomba
vonult vármegyei tisztviselők se nagyon em
lékeznek e czifra ruhákra
Paál Jób.

SVÉP TÁMADÁS A MAGYAR KAPU ÉLLEK.

PAYER MAGYAR HÁTVÉD SZABADRÚGÁST RÚG A SVKDKK KLLEN.

A MAGYAR-SVÉD LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS A FERENCZVÁROSI TORNAKLUB PÁLYÁJÁN MÁJUS 18-ÁN.
T, Hertzka Stefy amateur fölvételei
A BACH-KORSZAKBELI ÁLLAMI TISZTVISELŐK SZÁMÁRA KÉSZÜLT EGYENRUHÁK. — Egykorú hivataloj konyámat ntáu,
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VASÁBNAPI ÚJSÁG..

21. szAM. 1913. 60.
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A VÁB-LÉPCSÖ, MELY A VÁEKAPUHOZ VEZET S MOST SZINTÉN LEÉGETT.

A VÁBTELEK-UTCZA, MELY CSUPA ÓSZERESÜZLETBŐL ÁLLOTT S MOST TELJESEN LEÉGETT.
A P O Z S O N Y I G E T T Ó É G É S É H E Z . — Petrik Albert ÍSlTstelei.

I- A Petőfi-utcza azon része, a hol a tűz kiütött. — ± Egy leégett ház udvara a Szent-Miklós templom mellett. - 3. — 4. Részletek a Vartelek-utczából.
5. A jesiva (zsidó taluiudista iskola) leégett épülete. — «. A Vártelek-utcza eleje.
A P O Z S O N Y I G E T T Ó É G É S E . — JelfyGyulafSlTétílei.

VASÁENAPI ÚJSÁG.
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A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM.
Franczia regény.

(Folytatás.)

Mindhárman nevetésre fakadtunk, midőn Ed¬
ward szintén egy dobozkát húzott elő, mely egy
egyetlen nagy gyöngygyei ékes gyűrűt rejtett
magában.
Ez már sok volt, nevettem, könnyeztem, csó¬
kolgattak, feltűzték rám a nyakéket és újamra
húzták a gyűrűt. Mily boldog pillanatok vol¬
tak ezek!
.Viors/Hx 9/.

Vége-hossza nincsen a készülődéseknek és
mégis gyorsan tűnnek a napok. Közeledik az
esküvő napja, holnap után haza utazunk. Ed¬
ward április elsejéig marad itt, s mikor Addingtonba jön 12-ike táján lesz a menyegző. Lord
Stanley csak egy havi szabadságot kapott, úgy
hogy esküvő után két hétre már újra szolgála¬
tot kell teljesítenie.
Örülök, hogy Addingtonba visszatérünk, az
az izgalom, melyben itt elünk, gondolkozni sem
hagy, pedig én nekem nagy ölöm, ha elgondolkozhatom és boszuság, ha nincsen rá időm.
MI'IIT:./IIX

24.

Míg tegnap lord Surreyvel kettesben az utat
Londonból Addingtonba megtettük, lépésről¬
lépésre átéltem első bevonulásomat. Hogy meg¬
fordult azóta a szerencse kereke, anélkül, hogy
magam fordítottam volna rajta. Honnét van az,
hogy nem diadalmaskodom magamban, midőn
rálépek erre a lépcsőfokra, melyre oly tétován
tettem rá két hónap előtt a lábamat. Akkor a
küszöböt nyugtalanul és zavartan léptem át, de
vájjon mért vagyok ma is olyanféleképen iz¬
gatott?
Hiába csókol homlokon a drága jó öregherczeg, midőn a hallban elválunk, a szivem nyug¬
talankodik. Mrs. Drommle fogad, James és
Thomas viszik kézipodgyászomat. Viselkedésük
ma alázatos, nem oly pártfogóskodó, mint ak¬
kor — mért nem tudok ennek őszintén örülni?
Nem tudok Sok illúziót táplálni az élet felől,
és gőgös sem vagyok. Tudom, hogy mindnyá¬
jan a testnek, az idegeknek, az időnek, alka¬
lomnak, sikereknek és meghiúsulásoknak mily
gyönge kis szövevényéből állunk. Csak egy vá¬
gyam van még: szeretni és szerettetni. Ezt
pedig nem igen lehet fitogtatni, különösen mai
nap nőm, midőn annyi a számítás még a fiata¬
lok között is.
Míg elrendezkedem, Drommle asszony nem
sokat himez-hámoz, hanem beavat a herczegnő
kedvejárásába:
- Ugy-e — Nérans kisasszony — jól érezte
magát Londonban. Nyugodt és boldog volt Surrey herczeg és lord Stanley társaságában. Itt
bizony rósz idők jártak. Milady többször na¬
gyon kétségbeesett hangulatba esett. Talán jobb
is volna, ha nem beszélnék róla, de sehogysem
akar a fejébe férni, hogy lord Stanley vagyon¬
talan leányt vegyen el feleségül. Egyik nap,
midőn nagyon kétségbeesett volt, így szólt hoz¬
zám, pedig sohasem méltat szóra:
«Hát hallott-e valaha i lyesmit Drommle, hogy
ilyen csapás érjen, hogy ezt az idegent sózzák
rám menyemül ?» Volt annyi bátorságom, azt
felelni, hogy a vagyon kivételével ön nem fog
szégyent hozni a családra. Mert ne köthetne
egy franczia grófnő egy angol lorddal házas¬
ságot? Elég szép is, okos is, derék is, hogy bol¬
dog legyen a házasságuk. Mindenki szereti önt
nálunk, mire Milady felkiáltott «Mindenki, min¬
denki — hiszen magam sem tudtam néha ro¬
konszenv nélkül nézni!»
- így hát kisasszony ne törje sokat a fejét,
mert minden jóra fog fordulni.
Bárcsak az ég is meghallgatná a derék, öreg
Drommle kívánságát!
Mi'ii-fzitix 27.

Megjöttek utazóink. Winnie friss, mint egy
rózsa, lady Richmond azonban kimerültségé¬
ben ágyba feküdt. Megöregedett és törödöttebbnek látszott, mint az elutazáskor. Lady Guildfordon, bármily művészien akarja is leplezni,
meglátni már, hogy áldott állapotban van. Her¬
bert még mindig nagyon szomorú. Megköszön¬
tem neki, hogy anyjánál tűzbe tette értem a
kezét, de félbeszakított:
— Csak meggyőződésemet írtam meg anyám¬
nak, kit nem volt nehéz meggyőznöm. Ha ő
most még tartózkodó is, a jövő majd meg¬
változtatja viselkedését. Sokkal ékesszólóbb

21.

SZÁM. 1 9 1 3 . 6 0 . ÉVFOLYAM.

méltóságosan viselkedett, annyira ura volt
maga magának, hogy Seymour - - bevallhat o m — kissé szerencsétlenné tette, midőn más
asszonyoknak udvarolt. Ez kicsikém megrontja
a házasélet harmóniáját. A nagyvilág csak a
viz sima tükrét látja, mely alatt rejtve lappang
a boldogtalanság. De lássa, Meljen csak ne¬
kem, szerelmes ön Edwardba?
- Tiszta szivemből, drága nagyanyám !
— Tetszik is?
- Tetszik.
Ha megöleli önt, boldognak érzi-e ma¬
gát? Mert fel kell tételeznem, hogy ez már
megtörtént, kicsikém!
Boldognak érzem magam és nyugodt,
mély béke költözik belém.
— Lám, lám! De akkor mért jár gyakran
olyan messze a lelke, mért rezzen össze, ha
ilyenkor megszólítják, mintha valami fájdal¬
mas gondolatában zavartuk volna meg.
- Nem is tudom — hát így viselkedem?
- Feleljen arra Christiane, hogy nem fél-e
attól a gondolattól, hogy nemsokára és egész
életére együtt kell élnie Edwarddal ?
- Talán — egy kissé — de hogyan is mond¬
jam csak — ez a félénkség csábíló is. Edward
zavarba ejt, és én szeretem ezt a megindulást,
sőt lehetséges, hogy túlságosan is kívánom.
— Teringettét kis lányom, ön szerelmes és
ez mindent megmagyaráz nekem. Különben
Kéméndy Jenő szinpadterve (felül a zsinór-padlás,
sem nyugtalankodtam, mert Edward imádja.
alul a színpad) a párisi szinészeti kiállításon.
Én bizony valamire gyanakodtam kissé, de
most megnyugodtam, mert azt hiszem, hogy
szerettem volna lenni, mint voltam, de gyer¬
épen olyan szerelmes asszonyn.yá válik majd,
mekem halála minden erőmet eltompította.
a milyen én rnagam is voltam, így van is ez
Sohasem fogom szegénykét elfeledni. Most is
rendjén, hogy kissé bolondosán szeresse az
majdnem sírva fakadtam, midőn hazajövet
urát, ha már ő annyira szereti.
Florrie megkérdezte a vonaton: Ugy-e Diek
A kedves nagymama aggódása nagyon meg¬
most már hazajött? Igen ! Sohasem fogom el¬
felejteni halálküzdelmét, és az ott töltött órák, hatott. Mindketten, hallgatásba merültünk ő a
közös küzdelmünk, könnyeink már akkor test¬ karosszéken, én a lábainál egy zsámolyon, és
némán szőttük tovább álmainknak finom szö¬
vérekké avattak mi kettőnket.
Marcsiim 28. vedékét.
Április 2.
A herczegnő akként határozott, hogy ápri¬
Edward megjött, csinos és friss házunk kellis 10-én lesz a kastély-kápolnában az eskü¬
vőnk. Mély gyászunk miatt csak a családtagok lemességeit magasztalja nekem.
Drommle asszony egyik unokahugát fogadta
és lord Standigate vesznek részt a szertartás¬
fel
szakácsnőmnek, ki már három év óta szol¬
ban, melyet délelőttre tűztünk ki. Utána Ed¬
warddal Londonba utazom. Lady Surrey úgy gált egy doktornál; fiatal és dolgos leány, kit
adta ezt tudtomra, mint biró a vádlottnak nagynénje azért csábított el onnét, hogy abban
az ítéletet. Látszólagosan nyugodtan állottam a szerencsében részesülhessen, hogy ő is a Sur¬
előtte, de egy jó megfigyelő könnyen meglát¬ rey családnál szolgáljon. Ha csakugyan olyan
csodás cseléd, mint a milyennek nagynénje
hatta volna, hogy majdnem sirva fakadtam.
Mi'trcziiM 20. mondja, Istenem ! mily felfordulást jelenthetett
Mily-elhagyottnak fogom magam érezni es¬ az orvos családjában Deborah hűtlensége!
Házasságora napjának közeledtével nőttönküvőm napján ezek között az idegenek közt!
nőnek az izgalmak, melyeket a véle összefüggő
Legalább Marine volna majd mellettem !
Lady Richmond lép be hozzám, félbeszakítva ügyes-bajos dolgok okoznak. Mindent fejem¬
ben kell tartanom, csak arra nem jut benne
merengésemet:
- Lám — lám, lányom, könnyezni látom? hely, a mi leginkább érdekelne. Vőlegényem¬
Talán Edward irt olyanféle szigorú kis kíván¬ mel ilyenfajta beszélgetéseket folytatok:
- Mondja, Christiane, összeállította-e már
ságot, melylyel a férfiak könnyen meg tudnak
kínozni minket? Tatár vigye el a férfinépet, azokat a francziaországi czímeket, melyekre
még a legszerelmesebbje is sokszor bárdolat- esküvői kártyát akar küldeni?
- Még nem.
lan. Hát nem ilyesmiért sir? No persze «ő» - Ne fogjunk hozzá, kedvesem?
kivétel, igazi angyal! De most gyermekem, be¬
Előkeresem e czímeket, és összeírom. Mily
széljünk meg egyet-mást esküvője napjáról,
mely már nagyon közeledik. Miért épen ma? bamba foglalkozás! Ezalatt Edward fel-le jár a
Magam sem tudom, csak hirtelen eszembe ju¬ szobában, vagy megszakítja a csendet:
tott szobámban mindenféle, a mit el kell mon¬
- Most jut eszembe, hogy el kell hivatni a
danom. Ugy-e, gyermekem, az ilyen nagy napon kályhást, mert a központi fűtés, mihelyt be¬
hazátlannak érzi magát az ember anyja nél¬ gyújtanak gyalázatosán füstöl. Aztán Manleykül ? Kicsikém, bízzék hát öreg barátnőjében, nél meg kell sürgetni a poharakat. Liberty
kérjen tőle tanácsot, bármi legyen is az, a mi még nem szállította a kis selyem vánkosokat
gondot ad önnek.
és az ablakfüggönyöket sem. Maplenek meg
- Oh, Istenem, azért sírok, mert, mert . . . kell üzenni, hogy a fürdőszobába haloványzöld
- Mert, m e r t . . . semmi különös okból ugy-e? lakkozású székeket küldjön és ne vöröseket,
Magam is ismerem az efajta könnyeket, mert az írjon kérem Deborahnak, hogy mindezt vé¬
én szemem is hullatta. Nagyon érzékeny és ideges gezze el.
teremtés voltam mátka koromban. Annál is in¬
így folyik ez órák hosszat. Edward távol
kább, mert, mivel csinos és gazdag voltam, so¬ él én tőlem, túlságosan elfoglalják a háztartás
kan csapták körülöttem a szelet. Ez volt az ön apró-cseprő dolgai, és nem törődik a ház le¬
sorsa is? De hadd beszéljek magamról és lá¬ endő úrnőjével — de ezt nem merem neki
nyomról. Valamikor — ugyan Istenem ki hinné megmondani.
ma ezt — csinos voltam, de Diana szép volt,
Április 5.
és mégsem tudta férjének szerelmét megőrizni
Lord Standigate számunkra nagyon szép
a maga számára, míg engem szegény jó Ri¬ ezüstből készült teakészletet hozott magával.
chárdom egészen halála napjáig, a mi huszonöt
- Ügyesnek tartja?
év előtt következett be — most meg hetvenöt
— Sőt csodálatosnak! Igazi művészi munka.
éves vagyok, igen gyermekem! halála pillana¬
—• Aztán meg annál is értékesebb, mert nem
táig imádott engem a férjem és ez megbecsül¬ kell írásban megköszönni ajándékomat.
hetetlen dolog. Látja! Csak azért, mert kissé
Mosolygnnk jó kedvén. Igaza van. Úgysem
mindig kaczérkodtam vele, a mi nem is esett teszek egyebet, mint ismeretleneknek köszönő
nehezemre, mert nagyon szép emher volt leveleket irkálok látatlan ajándékokért, melyek
olyanféle mint Herbert. De Diana mindig oly Londonban várnak minket.
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Fényűző ezüstneműt kaptam ajándékba apó¬
somtól és anyósomtól. Guildfordók egy gyöngy¬
sort adtak, Winnie zongorát, a drága jó nagy¬
mama pedig egy hálószobaberendezóst ajándé¬
kozott nekem, azon a nagy összegen kívül, me¬
lyet Edwardnak adott.
Ez a hálószoba gyönyörűszép. XVI. Lajos
korabeli stílusban, fehérre lakkozott aranybeté¬
tes fából készült. Fehér és halovány zöld selyem
tapétája egyszerű és pompás is egyszersmind.
Midőn köszönetet mondtam lady Tüchmondnak,
tiltakozott:
— Még szebben akartam berendezni, de ak¬
kor túlságosan kirítt volna szerény otthonuk¬
ból, úgy hogy mérsékelni kellett vágyaimat.
Mindenesetre az ön szobájára kell a legtöbb
gondot fordítani, mert hiszen asszonyi életének
legnagyobb részét abban fogja leélni. Winnie
is kap tőlem egy hálószobát, de rokokó stílu¬
sút. Nem gondolja, hogy fitos orrocskájához
jobban illik ez a stílus?
Winnie neheztelést színlelve tükörbe nézett
és aztán felénk fordulva a sértődöttet játszotta:
- Csak gúnyolódjék nagyanyám! De lady
Gwendoline Eichmond, minden ily boszantás
hidegen hagy, mióta vőlegényem kijelentette,
hogy legszívesebben az orromat szeretné meg¬
csókolni. De volna-e elég helye itt a csókjának
és nem szemtelen-e ez a kívánság?
Ujját orra hegyére tette és csókolnivalóan
helyes volt méltatlankodásában. De tréfás szavai
valóságos vihart támasztottak emlékezetemben.
Nem szörnyű, hogy én is ismerem már az ő
vőlegénye csókjainak mámorító ízét ? Ez a gon¬
dolat az egész napon át megzavart. Azt hittem,
hogy már mindenről megfeledkeztem és íme ez
a kis esemény elég, hogy emlékeim kitörjenek
homályos rejtekhelyükről és tisztán megeleve¬
nedjenek előttem. Semmivel sincs több erőm
leküzdésükre, mint az álmodónak, ki álmokkal
küzködik. Még Edward jelenléte sem szabadít
meg tőlük. Beteges halluczinácziók kínoznak.
Elnézem Eddie száját, és összehasonlítom a
másikéval. Vájjon vőlegényem ajka be tudja-é
majd hegeszteni azt az égető sebet, melyet Closeburn forró és falánk csókja sütött ajkamra?
Lázasan lesem érzékiségemnek ezt a meg¬
nyilvánulását.
Milyen lesz a házaséletem? Először jutott ez
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felkavarta lelkünk felszínére a fenéken nyugvó
izgatottságot.
— Mért némúlt el, Edward ? Ugy-e Closeburn
árnyéka választ el egymástól?
— Christiane, ez nem az ön vétke, hogy
gyűlölöm ezt az embert.
— Edward, még nem késő, vallja meg őszin¬
tén, hogy nem bánta-e meg . . .
- Hogy elveszem önt?
- Igen, azt!
- Mily gyerekeskedés ! Kedvesem. Hát nem
tudja, hogy mennyire szeretem ? Nem szép, hogy
ilyesmire gondol, bizony nem okos dolog.
- Oh, akárhányszor az okosság álarcza alatt
Á)mlis 7. a legnagyobb balgaságokat követik el. Úgyis
Az imént szinte véletlenségből hosszasan félek attól, hogy mindketten túlságosan okosak
olyan beszélgetésem volt Edwarddal, mely vá¬ vagyunk! Egy idő óta úgyis azt hiszem, hogy
laszt adott tegnapi töprengéseimre. Szétszórta ön már nem azzal a tűzzel szeret, a mely
kételkedésemet és meggyőzött kölcsönös von¬
kezdetben lelkünket összeforrasztotta. Közöt¬
zalmunk felől.
tünk ne legyen más bzerelem, csak lázas, ha
Winnievel a kastély előtt jártunk és csodál¬ csaknem . . . Emlékszik-e még első találkozá¬
koztunk a tavasz gyors ébredésén. Mindent át¬ sunkra itt, odalent a fák alatt, hol a szegény
járt lehellete, minden csírázik és zöldülni kezd. Dick teleszórt engemet hulló falevelekkel? E
Edward halkan hátunk mögé lopódzott, ránk¬ pillanattól kezdve annyi gyöngédséget véltem
ijesztett és tréfálkozva megkérdezte:
szemében felfedezni - - de mostanában soha
- Szabad csatlakozni?
sincsenek ily titokzatos örömeink, ilyen kifejez- Szabad ! bátyám uram.
hetetlen érzelemhullámzásaink, melyek azelőtt
- Nem én ellenem szövetkeztek?
szivünket gyakran elborították.
— Csak a tavaszszal törődtünk, élveztük kel¬
- Christiane, ne beszéljen ilyeneket. Attól
lemes csodáit.
a fájdalmas naptól kezdve, hogy önt oly dur¬
— Nem jönnének-e velem az üvegházig?
ván átölelve láttam, megértettem, hogy mély¬
- Menjen Christianéval -*• én bemegyek a séges szerelemmel szeretem. Miután eloszlott
házba.
az e jelenet keltette izgalom, nyugodt és biztos
- De mért?
boldogság
töltött el, és úgy tekintettem önt,
- Furcsa! mert írni akarok WTilliatnnak, és mint a ki máris az enyém. Azt hittem, hogy
azt is megírom, hogy mily különös vőlegénye önnek bíznia kell az én nagy szerelmemben,
van Christianenak, a ki a légyottot hármasban mert egész lelkemmel önnek szenteltem maga¬
szereti.
mat s hogy már nincs szükségünk a gyöngéd¬
- Ne írjon erről a levelében, kicsikém!
ség olyan játékaira, mint azelőtt.
- De mért ne Christiane?
— Edward - - ön sokkal nemesebb szivű,
- Mert .kedves húgom, vőlegényével leg¬ mint én vagyok. Bocsásson meg. Lehet, hogy
utóbb kissé hajbakaptam. Christianenak igaza csak együgyü kaczérkodásból sajnálom szerel¬
van, ne említsen minket.
mének e felületes jeleit. Igen ! nekem folytonos
- Oh, azt hiszem, hogy csak múló össze- és vigasztaló tanujelül szolgáltak, hogy szeret.
különbözés volt. Majd én leszek a békeangyal,
— J a j ! szörnyű kis franczia n ő ! Mennyi
az olajágat hordó galamb, hogy mihamarább szóra van szüksége, hogy megbéküljön.
kibéküljenek.
Elnevette magát és derékon átkarolt. Béké¬
Miközben a házba futott, csókokat dobált sen mentünk egymás oldalán és néha-néha hol
felénk és nem is sejtette, hogy tréfás szavaival hajon, hol homlokon csókolt. Aztán beszélni
a kérdés most eszembe. A szerelem nemcsak
csókokból áll, de sok más egyébből is - - - é s
mindettől függ az, hogy örökre megszeressük
férjünket vagy elidegenedjünk tőle. Egyszermásszor hallottam ilyenek felől asszonyokat
beszélgetni, lady Richmond is tett holmi czélzásokat, melyekre nem sok ügyet vetettem. De
ma úgy tetszik nekem, hogy annyi kérdezni valóm
lenne ezek felől. De hiszen tudom, hogy mit
teszek. Azért megyek Edwardhoz, mert szere¬
tem ! Ha nem úgy volna, úgysem tenném. Alá¬
zatos felesége leszek - - de hány becsületes
szándékkal megkötött házasság végződik balul!

Balról jobbra állnak: Stoll főrendező, Ilunnulh Ilona, Beöthy László igazgató, Sebestyén, Fcdak Sári, Lehár Ferencz, Király Ernő. Csatái Janka, Perc/el húri,
Nyarai Antal, Nádor Mihály, Latabúr Árpád, Borosa Endre, Bátksi Márton, Simái.
A KIRÁLY SZÍNHÁZ S Z E M É L Y Z E T E BÉCSBEN.
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kezdett, emlékezetembe idézve az elmúlt hat hó¬
nap legkisebb, együtt átélt eseményét is és min¬
den kérdése — «emlékszik-e még» - - meleg¬
séggel töltötte el szivemet.
Igen, igen, feledni fogok és boldog leszek.
Április '10.
Ma éjjel alig aludtam valamit, egymást ker¬
gető gondolataim nem hagytak nyugodni. Hiába
ástam el fejemet vánkosomba, elkerült az álom.
Lomhán múlt az éjszaka; mire szürkülni kez¬
dett, felkeltem, de a fáradtságnak elcsúnyító
sápadtsága lepte el arczomat. Halványan derongő világosság szűrődött be szobámba, mely¬
ből fájdalmasan tekintenek reám halottaim ké¬
peinek szemei. Az elmosódó körvonalú fákat

óriási nagyokká varázsolja a köd, mely fehérlő
tengerré nyúlik szót a pázsitos tisztások fölött.
A nyirkos levegő belopódzik az ablakhasadóko¬
kon át és megborzongatja testemet fésülködö
köpenyem alatt. Asztalomhoz ültem, az ablak
közelébe és onnét lesem a hajnal hasadását,
mohón figyelve minden kicsi neszre, mert a
mélységes csendtől borzad a lelkem ebben a
szomorúságos szürkületben.
Mért vagyok oly kétségbeesett? Hiszen ez a
lelki aggódás lassanként már testi rosszullétté
kezd válni. Szeretem vőlegényemet. Igen, sze¬
retem. Csak mellette érzem magam nyugodt¬
nak. Ő, Winifred, a nagymama, az egyedüli
barátaim, csakis tőlük várhatok igaz szeretetet

és segítséget. Edward! Edward! Ugy-e, hogy
szeretem? Győzze le aggodalmaimat, vegye el
lelkemet, gondolataimat, hogy ne a magamé¬
val, hanem csak az ön leikével gondolkodhassam!
Mentül jobban vizsgálom lelkiismeretemet,
annál inkább érzem, hogy kétfelé hányódom.
Eddig a pillanatig mindég sikerült ez ellen a
felismerés ellen küzdenem. De most félek. Akár¬
hogy is küzködjek e gondolattal, nem tudom,
hogy mily beteges vágy kínoz. Oh, mért nem
tudok a másik forró csókjainak emlékétől meg¬
szabadulni? Micsoda mérges növények magját
hintette Closeburn a szivembe ?

A MEZŐHEGYESI NONIUS TÁJFAJTA LÓTENYÉSZTŐK
NYOLCZSZÁZ KILOMÉTERES TÁVHAJTÁSA.

Miután évek során folytatott kiváló és ön¬
zetlen működésével sikerült a lóanyagot neme¬
sítenie, most arra vállalkozott, hogy a kis¬
gazdák kezén levő kiválogatott tenyószanyagnak munkabírását próbálja ki egy 14 napig
tartó, és körülbelül 800 kilométert kitevő táv¬
hajtással. Ezen úton összesen 43 kettes lófogat
vett részt, melyből két pár fogatot a mezőhegyesi
királyi ménesbirtok küldött, 41 fogattal pedig
makói, sóskomlósi, majláti és peregi kisgazdák
vettek részt az ő originális, igen csinos szeke¬
reikkel. Gróf D'Orsay ezredes nagy önfeláldo¬
zással, lelkesültséggel vezette a társaságot, és
midőn arra ügyelt, hogy a lovak különféle
munkabirási képessége, esetleges hibái folyto¬
nos megfigyelés alatt tartassák, addig arra is
vállalkozott, hogy a távhajtáson résztvett kis¬
gazdák az útjokba eső városokban és uradalmak¬
ban az ottlevő állattenyésztést tanulmányozhas¬
sák, tehát az út egyúttal tanulmányút is legyen.

A társaság május 6-án indult Makóról, on¬
nét Csongrád, Kecskemét, Czegléd, Monor vá¬
rosokon át május 8-án érkezett Budapestre a
Tattersallba, hol a főváros részéről Folkuxházy
Lajos tanácsnok fogadta és üdvözölte őket.
A 43 fogat impozáns fölhajtását sokan gyö¬
nyörködve nézték, a földmüvelésügyi minisz¬
térium részéről báró Kazy József államtitkár,
Darányi Béla miniszteri tanácsos, Deininger
Imre udvari tanácsos, Pest vármegye részéről
báró Prónay Dezső, gróf Ráday István főispán
jelentek meg, ezen kívül még számosan azok
közül kik a magyar lótenyésztés iránt és gróf
D'Orsay ezredes nemes buzgalmának eredmé¬
nyei iránt érdeklődnek.
A társaság május 10-én hajnalban ismét iilnak
indult, és Székesfehérvár, Siófok, Keszthety, Mar¬
cali, Kaposvár, Dombóvár, Bonyhád, BáttflSzék,
Baja, Szabadka, Szeged, Kis-Zombor érintésével
május 19-én érkezett meg Makóra.
ib:

A napilapok híradása nyomán az ország
gazdaközönsége nagy érdeklődéssel kisérte a
hírneves és kiváló Nonius lovattenyósztő kis¬
gazdák tanulmányútját. A Nonius ló hazánk
egyik kiváló állata, mert egyesíti magában a
testi szépség mellett mindazon kívánalmakat,
melyeket iránta a gazdaközönség is, a had¬
sereg is támaszt. Midőn német, franezia, japán,
angol vendégek a magyar lótenyésztést tanul¬
mányozni hozzánk érkeznek, a mezőhegyesi
Nonius lovak előtt elismeréssel emelnek kala¬
pot. Gróf HOrsay Olivér a mezőhegyesi királyi
ménes volt parancsnoka, most pár év előtt
Csanádmegye több községében alakította meg
a lótenyésztő-egyesületeket, hogy a kisgazdák
kezén levő lóanyagot nemesítse és az eddig el¬
hanyagolt lótenyésztést föllendítse.
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VASÁBNAPI ÚJSÁG.

(Folytatása következik.)

A PANAMA-CSATORMA ELKÉSZÜLT RÉSZE, ÉSZAK FELŐL NÉZVE.,

A mezöhegyesi állami ménesbirtok egyik nagy Nonius-fogata.

A makói kisgazdák megérkezése a Tattersallba.

A kocsitábor egyik részlete a "kifogás" után a Tattersallban.

Báró Kazy államtitkár, gróf D'Orsay Olivér és Darányi Béla miniszteri tanácsos.

ZSILIPEK A PANAMA-CSATORNÁBAN.
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humoros jeleneteinek egy kis gyűjteményét ^ kis csabán. —• Nemes PÁK ANTAL földbirtokos, 75 éves
komédiák czímmel, csupa elmés, vidám apróság, korában Karácsfalván. — BÁEDOSSY LÁSZLÓ királyi
Szombathelyen.
BOOK-BOEMMária évei. Kaffka Margitnak e czím alatt új könnyű, mulattató tollal írva. Egy másik füzet •főügyészhelyettes,
GYULA nyűg. kúriai tanácselnök, 74 éves ko¬
regénye jelent meg. A Színek és évek nagy si¬ Rosland A két Pierrot vagy a fehér vacsora CHES
rában Budapesten. — FÜSPÖK MIHÁLY nyűg. állami
kere egyszerre legkitűnőbb regényíróink sorába czímű verses egyfelvonásos darabját adja Koszto¬ hivatalnok,
72 éves korában Budapesten. — Bolylányi
Dezső
művészi
fordításában.
A
harmadik
emelte Kaffka Margitot s már ezért is nagy ér¬
BOLYVÁNSZKY GYULA nyűg. magyar királyi
deklődéssel forgatjuk új regényét. A Mária évei kis testes kötet: Homérosz teljes Odisszeája Keme- vánszki
honvédőrnagy, 68 éves korában Budapesten. —
egészen más légkörben mozog, mint az előbb re¬ nes (Kempf) József fordításában. Ez a fordítás Szécsényi
BAGHY IMBE pusztakengyeli nagybirtokos,
vált
a hexameteres Odisszea-fordítások között a
gény : egy leány sorsát mondja el, a ki a fővárosi
udvari tanácsos, 76 éves korában. - KOSSOVITS
internátusból egy vidéki városba kerül tanítónőnek, legnépszerűbbé, filológiai hűsége, jól eltalált naiv JÓZSEF
karnagy és zenetanár, 58 éves
nem tud semmiképen beleilleszkedni sem a kis¬ homéroszi hangja és kitűnő magyarsága teszi rend¬ korában. egyházi
•
Nemes
TAKÁCSI GÉZA, Győrött. —
város társadalmi életébe, sem általában az életbe, kívül alkalmassá arra, hogy mennél többen ol¬ PRILISZAUER ADOLF főgimnáziumi
tanár, czímzetes
ábrándos gondolataiban egész külön életet teremt vassák. A «Magyar Könyvtárs valósággal kulturá¬ igazgató,
55 éves korában Kaposvárott. — DBEHEB
magának, fellengző, irodalmi ízű levelezésbe bo¬ lis szolgálatot tesz azzal, hogy ezt a könyvet, mely IGNACZ gyáros,
éves korában.
- NAGY PÁL
csátkozik egy hírneves Íróval, ebből furcsa, bete¬ eddig csak drágább kiadásban volt kapható, olcsó Kecskemét város 54
főerdőmérnöke, 47 éves korában
ges, zaklatott álmokból szövődő szerelem lesz, áron juttatja az olvasó kezébe.
Kecskemétéin. — BEBGER KÁROLY LAJOS, a magyar¬
folytonos belső küzködés, hisztérikus vergődés, a
gazdasági akadémia tanára, 44 éves korában
A
«Jó
Pajtás»,
Sebők
Zsigmond
és.
Benedek
mely aláássa lelki egészségét. Menekülni próbál ön¬ Elek képes gyermeklapja legújabb, május 25-iki óvári
— FEKETE ÁRMIN, a szolnoki Egye¬
maga elől egy külföldi utazással, megpróbálja ma¬ számába Lainpérth Géza irt verset, Zsoldos László Magyaróváron.
sült
Gőzfürészgyár
irodafőnöke, 38 éves korában
gát beleélni egy derék ember szerelmébe és a há¬ színdarabot, Sebők Zsigmond folytatja A milliomos Kecskeméten. - - KOVÁCS
MIKLÓS ügyvéd, a Torzasságba, de mikor már-már belelépett a realitá¬ fin czímű regényét, Steinhofcr Károly czikket irt nallyai Takarékpénztár ügyésze,
törvényhatósági
sok körébe, újra felszakad benne a régi ábránd H. Józsefről, mint könyvnyomtatóról, Endró'di bizottsági tag, 67 éves korában Tornallyán.
—
és egy végzetes elhatározással a halálba menekül Béla kedves verset, Elek nagyapó víg mesét ad, Felsőeőri PAÁL ANDOR jogszigorló, 24 éves korá¬
az élet előL A regény igen érdekes és éles psy- Moldován Béla kedves képet rajzolt, Zsiga bácsi ban Szabadszálláson. — Püspöki KEBBSZTSZEGHY
chológiai belátással rajzolt képe azoknak a lelki mókája,
Rákosi Viktor regénye, a kis krónika ZOLTÁN, 23 éves korában Szatmáron. — Báró BRATJválságoknak, melyekbe ma oly könnyen belejutnak rovat aktualitásai
rejtvények, szerkesztői NECKBB EDGÁB gimnáziumi tanuló, 13 éves korában
a tanuló, intelligens nők, ha hajlandóságuk van üzenetek egészítik kisa a
szám gazdag tartalmát. A Csabacsüdön. —- HARMATHY JÓZSIKA második osz¬
a hisztériára s ha nincs meg az a velük született *Jó Pajtást-i a Franklin-Társulat
adja ki, előfizetési tályú gimnazista. Harmathy József kereskedelmi
egyensúlya érzékük, a melyre minden embernek ára negyedévre 2 korona 50 fillér,
félévre 5 ko¬ miniszteri irodaigazgatófia,11 éves korában Buda¬
szüksége van, hogy megtalálhassa a maga helyét
egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 pesten. - - TOMCSÁNYI MÓK nyűg. kúriai bíró Buda¬
a világban. A felnőtt fiatal lányok internátusi élete, rona,
Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhi¬ pesten 83 éves korában. — Vahotfalvai VACHOT
a kenyérkereső úri nők különleges helyzete a fillér.
KÁBOLY Tahitótfaluban.
(IV. kér. Egyetem-utcza 4.)
vatal.
kisváros társadalmában nagyon valószerű, látható¬
lag nemcsak megfigyelésből^ hanem átélésből szár¬
Új könyvek.
Özv. LICHTENSTEIN loNÁczNÉ, szül. Neumann
mazó vonásokkal van megrajzolva, — Kaffka Mar¬
Mária évei. Eegény, irta Kaffka Margit. Buda¬ Francziska, 78 éves korában Budapesten. — BÜCHgitban igen fejletten van meg az az elsőrendű pest, a Nyugat kiadása; ára 4 korona.
LEB CZELESZTIN, volt operaénekesnő, 76 éves korá¬
írói tulajdonság: egymástól különböző természetű
ban Kaposváron. — Özv. sipeki BALÁS ANTALNB,
A »Magyar Könyvtára új füzetei: 702—703
alakok egymás mellé s egymással szembe helye¬ Kis komédiák, irta Heltai Jenő; ára 60 fillér. szül. szentimrei Károlyi Irén, 71 éves korában
zésével egész élet-köröket jellemezni. Ebben a re¬ 704: A két Pierrot vagy a fehér vacsora. Verses Szécsényben. — Özv. POSSELT JÓZSEFNE szüL Lagényében a lélekrajz a fődolog, a társadalmi rajz egyfelvonásos, irta Edmond Rosland, fordította masch Amália, 70 éves korában. - - Hidvéghi
csak a háttérben áll; egy különös, egészen női és Kosztolányi Dezső ; ára 30 fillér. 705—710. Homé¬ és dobosfalvi DOBOS JÁNOSNÉ, szül. Dorned Eiza
egészen a mai életből vett alakot világit meg rosz Odisszeája, fordította Kemenes (Kempf) Jó
67 éves korában Alsóságon. — TÓTH JÁNOSNÉ szül.
olyan részletességgel és pontossággal, a mely a zsef; ára l korona 80 fillér.
Csanak Irén, Tóth János titkos tanácsos, ország¬
teljes hitelesség erejével hat. A Színek és évek
gyűlési képviselő, volt államtitkár felesége, 45 éves
szélesebb és nagyobb képét rajzolta az életnek,
korában Budapesten. — Özv MÁRKUS JÓZSEFNE szül.
ismerősebb alakokat mozgatott s ezért reprezenta¬
Fehér Ilona 43 éves korában Budapesten. — LISZY
HALÁLOZÁSOK.
tívabb munkája marad az írónőnek, a Mária, évei
VIKTOBNÉ, szül. Szekér Francziska Budapesten. —
talán nem oly általános hatású, de ezzel szemben a
Elhunytak a közelebbi napokban : Kupái KUPKAY STEINMETZ HEBMIN, magyar királyi postamesternő,
mai magyar nők egy bizonyos kategóriájának lelki PÁL, 93 éves korában Nagyszentmiklóson. — Szi- Nagymaroson. - Dr. EADIMECZKY LALOSNÉ szül.
eletéhez általános érvényű dokumentumokat ad. KOBA IGNACZ, a pécsi egyházmegye széniora, gyé- Kappéter Ilonka Budapesten.
Ludányi BAY
A «Magyar Könyvtár,» Radó Antal kitűnő mántmisés pap, 92 éves korában Sellyén. — GA¬ ILONA Csarodán.
vállalata legújabb sorozatában közli Heltai Jenő LAMBOS KÁLMÁN lazarista, 80 éves korában Pilis¬
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Schweizer&Go., Luzerni) 23
Selyemszövet-kivitel. (Svajcz) Kir. üdv. szállítók

A japánok gyakorlati érzéke
•zoanal ! • Umert* az (

V ül T B f

fummlsvok
námot iIBnyMt!

^&r^r

Ez a kivonat, amely tökéle¬
tesen koncentrált oldata a
fenyő aetherbalzsamos-gyantás anyagainak, nagyon al¬
kalmas langyos, erősítő és
fájdalomcsillapító
kádfürdőkhöz és
orvosokáltalgyermekek és felnőt¬
tek rés sere már
több mint 20 év
óta ajánltutik. Egy fürdőhöz
80 filL 24 fürdő 15 korona.
Főraktár: Jnllns Bittner
gyógyszerésznél,CB. és kir. üdv.
szállító Reiohenan,N.-ost.
Kérjen kifejezetteu Bittner
készítményét Reichenauból
(N.-Ost.) mert sok utánzat van.

Ez a legnagyobb kincs csak M m e Kosa Schafl'er
által feltalált szépségápoló czikkek által érhető el

Pondre ravissante,
helyet, anyajegyet eltüntet, ránczokat elsimít és min¬
den hölgy arczát fiatalossá teszi. Ez az egyedüli púder,
melynek használata után megmosakodhatunk anélkül
hogy a Bzenzácziós hatás eltűnnék. K 5-— és K 3-—

4- Elzsirosodas, +

,1 t lyozza, erfsit ég a legkitűnőbb toalettJ, viz
— —
K 6'—

elhízás

minden sápadt arcznak tar¬
tós hamvas rózsaszínt köl|, csönöz-.. _— . . . . . .
K 3'—

megszüntethető a -TONNOI.4..
által. Kitüntetve ai aranyérdemJellel és dicsérő oklevéllel. Nincs
ifibbé erős derék, kövér csípő, ha¬
nem karosa, elegáns éa graciiózns alak. Nem sryógysier, nem titkos szer, ere¬
detileg- zsírtalanító, elhájasodott ugyan, de álért egészséges
személyeknek. Nem kell diéta,
nem kell az életmódot meKráltoztalnl. Tökéletel hatás. Ara 3 kor.
postán, Tagy ntánTéttel. Gyár : D.
Frani Steiner & Co., Berlin
31. König-grátzerstraase 85.
ífiraktarés szétküldés Török József,
Budapest, VI. kér., Klrály-uteza 12.

Ki akar
egy
ingyen?
> taposás, kisifciás, féradl** 3 >
gek ráikódtatása Kizárva l
Bersonit'rvffcBudntt«sl. VII,

A szépség hatalom,

éme raíissaote,

Hofry a mi kitűnő zsebóráinkat
mindenütt megismertessük,
5000 órát osztunk szét Ingyen.
Küldje be pontos czimét csak
egy levelezőlapon a következő

Jákob Kimig, Wien III 2
Postamt 45, Fach 23O.

Savon
ravissante Ll
tűnő hatása ... K 2-4O és K 1-6Q
akörn

yezetre ellenállhatatlan va¬
rázst gyakorol, darabonkínt 70 fillér,
l karton 3 darab ______ . . . K 2-—
utolérhetetlen ha¬
2 K is
.EaudeCologne ( tású
L

du

RirálygyíÍDgy ára . . . . . . K 2'—
a kéznek márványfinomságot kölcsönözCréme
— — . K 3-—

* Nemes emberi faj. Még ma is csodáljuk a
régi görögöket, a kik testüket-lelküket egyforma
gondossággal művelve, az ókor nemzetei közt a
legkiválóbbak voltak. Általában az a vélemény,
hogy a jóvérű fajoknak szerencsés keveredéséből
származott évszázadokon keresztül, úgy, hogy mi¬
kor már nemzet gyanánt szerepelt, akkor önálló,
nemes fajnak volt tekinthető. Egy amerikai tudós,
abból kiindulva, hogy Amerika lakossága is a vi¬
lág minden részéből verődött össze, válogatás nél¬
kül és még igy is kiváló fajjá alakult ki, most
azzal az eszmével állt elő, hogy olyan nemes fajú
generáczió létrejöttét kellene elősegíteni, a minő
a földön sehol sincsen. A tudós terve az, hogy
kiválogatja a testileg és szellemileg teljesen egész¬
séges, jellemileg pedig kifogástalan, 25—30 év
közti férfiakat, valami ötvenet, ezeket hasonlóan
egészséges és kifogástalan 20—25 év közti leányokkal
összeházasítva, letelepíti őket egy ujonan alapí¬
tandó városban. A tudós szerint a tökéletes szü¬
lőktől csak tökéletes gyermekek származhatnak,
az új generáczió tehát a legnemesebb emberi fajt
fogja képviselni. Miután Amerikában a legképtelenebb eszmék is híveket, sőt mecénásokat találnak,
könnyen meglehet, hogy nemsokára hírt hallunk
ennek az eszmének megvalósításáról is.

Ah
SAKKJÁTÉK.
2850. számú feladvány MöJlBr J.-től Koppenhága.
(II. ilijat nyert feladvány.)

*A legdrágább hajózó csatorna (igaz, hogy
a leghosszabb is) a Panama-csatorna. A francziák
25 év előtt majdnem 1000 millió frankot költöt¬
tek rá, de felét se bírták megépíteni. Az EgyesültÁllamok már 12 év óta dolgoztatnak rajta és
eddig több mint 2000 millió koronát költöttek rá.
Hová menjünk nyaralni ? Ez most a társaság¬
beli legaktuálisabb téma. A gazdasági viszonyok nyo¬
mott volta miatt az indokolatlanul drága fürdőhelyek
néptelenek lesznek. Még a jómódú közönség is szá¬
mítással indul a nyaralásra és tudni akarja, hogy
mibe kerül az idei nyaralása. Ezért karolták föl az idén
a Grácz melletti kies Tobelbadot, mert ennek a
fürdőnek körültekintő igazgatósága olyan méltányos
egységárakat állapított meg, amelyben a teljes el¬
látáson kivül az összes gyógyeszközök használati dija
is bennfoglaltatik.

Ke4-f4

2. Ba8—g8 t. BZ.
3. Kf6—e6 stb.
H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g i Merényi Lajoa. — Geigt
József és Stark Vilmos. — A iBudapttti Sakk-kört. —
A t Budapesti 111. kér. Sakk-kört. — Ludányi Antal. —
WyBchogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapeit)
Németh Péter (Otongor). — Kintzig Róbert (Fokért). —
Müller Nándor (Szombathely). — Hoflbauer Antal (Lipótvár). — Szabó János (Bako*y-Sze*tldizló). — A • Győrt
Sakk-kSrt. — Székely Jenő. — Mészey József (OySr). A •Zborói Társaskört. — A iKaloetai KatholHau Kört. —
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (TBodtátujlak). — A •Dtmaföldcdri Egyenlöiéyi kört (Dunafűldiídr).
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdúhadhála). — A tLfibiezi Qazdaidgi Kaizinót (Leibici). —
Lnstyik János és Szí vak János (Alberti-Irta). — iCtmgeri
Katiinói {Ctenger). — Király Mihály (Zenta). — Kuns
Rezső (Temetríkdi). — Budai Sakkozó Tánaidf (Budapeit}. —
Patkó Imre (Talpai).

Szerkesztői üzenetek.
Én régen meghalt drága nagyanyám. Nem igen
tudja érzését olyan formába önteni, hogy- az olvasót
is érdekelje.
Kepler. Az Ember Tragédiája ismert Kepler-jele¬
netét irja meg újra, sokkal erőtlenebbül, a mondani¬
való és a nyelv igazi lendülete nélkül.
A rettenetes éj. Merő dagályos szavalás, nincs mö¬
götte semmi értelem.
Az én estém. Itt az <egy szó» : a vers nagyon
gyarló.
Este a temetőben. Önképzőköri próbálkozás.

SÖTÉT.

* A világ legrégibb alagútja. a mely ma is
használatban van, Krisztus előtt 600 évvel épült
Samos-ban, a hasonló nevű görög sziget fővárosá¬
ban. Szélessége és magassága egyformán 2—3 mé¬
ter közt változik.
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VTLÍGOS.

Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad.
A 2845. számn feladvány megfejtése Goppens J.-től.
Világos.
Sötét.
1. Vg2^hl
Fb8—f*
2. Vhlxe4 f stb.
6.
1. — .-.. . . . Bh6xhl
2. g7—g8 V stb.

Világos, a. Sötét.
1. _
Fd3
2. Vhl-dl stb.

A 2846. számn feladvány megfejtése Panly W.-tó'l.
Világos.
Sötét.
1. Ba3—a8
Ke4—d5
2. F d l — Ö f K d 5 - d 6
3. Pgl—b6 stb.

Világos.
a.
2.
3. Íf3—~c6 stb".

Sötét.

A «Vasárnapi Ujság» 17-ik számában megjelent
képtalány megfejtése : Czimbalom.
Felelős szerkesztő: Hoitsy P á l .

Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-n. 11.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

kiváló bor- és
lithiiimos
gyógyforrás

liliomtejszappan

BERGMANN ft CO. gyártmánya TETSCHEK a. E.
elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és neik.i
lözbetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan
elismerőlevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra
a Bergmann iManerat liliomkrémje, mely tubnsnkban
70 fillérért mindenütt kapható.

Byar él föüzlet:

ALAP IÁ'V A

féle

kedvencz ibolya

lí ItlIllikL.L'HtÁ ranoznélküli, márványllUlUllllk'lkUtV sima homlok eléréséhez
K 3-—

pompás erdei ibolya¬
K 6-— és K 4 —
fa
gy*'Sl megóv, vörös orr,
, és megfagyott helyek
egészségssek lesznek K 1-— és K 2'—

Rosa Schaffer, Wien

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

Yiszontelánisitóknak magas rabatt ! Kapható minden évógytórban, illatszerkereskedésben és drogériában

Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

IBbö.

HECKENAST
EEDSZTÁYE

Paris

26 (piacé 7ei4öffle)

|n Budapest,
IIIl Váci-utca 5.

arcnexnesitő intézet

ZOHGOBATERIEI
Bpest, csakis GiMlb-iér 2.

Arc, nyak, orr, kéz, kebel slb. ápolása tu¬
dományos, hygicnikus alapon, a világhírű
párisi intézet szakavatott kezelőnői szemé¬
lyes vezetésével. — Manikűré é s haj¬
ápolási osztály. — Valódi francia ápoló§J
és szépitA-szerek.
•

Telefon.

Bejárat TUrr István-utca 9. szám.

IBACH-ZONGOBAK
egyedüli képviselete.

Utasítás és árjegyzék kívánatra ingyen.

'öAOU-zongorát játszanak és ajánlanak :

jjgjdgiis, Dohnányi. Pnfriot. Alice Ripper, Saoer, StefanMYjfc

Kotorok, sajtolok

illat _

Széttüldéd » pénz előzetes beküldése ellenében. A C'hemiko fizáko Palermo tíazteletbeU
tagj«. A Sat. Péter-rend hőlgypatronesae a becsületkereszttel. Szerb kir. nd». szállító

SCHULTES ÁGOST

IAz anyatej meg vonása SíiT"^
letét jelenti. Az elegendő fáradhatatlan
táplálást lehetőre teszi a
}
» /•> f | l Cf*f\ííí
f>tékoaj hatássa l Tan a tej menyl a M L ' í j O L nyiségére és minőségére. A tej gya"~
rapodás 33-60%. A csecsemők
rendszeresen gyarapodnak súlyban éa kitűnően fejfődnek. Kelle¬
mes Izfi minden folyadékban könnyen oldódó szer. l tégely iOnapra
elegendő. Ara3 K. Fölerakat Fragner B.gtogysz. Prág III. Nerndantcia sarok. Lerakat Magyarország részére Tőrök József gyógyszer¬
tára Bndapest. Király-utcza. Ahol nem kapható, a sxétküldés pos¬
tán a péni előzetes beküldése után ^történik. Egy tégely 3'20,
l tégely 672, 3 tégely 97-2, 4 tégely H'— korona bérmentve.

főváros első és legrégibb
csipketisztító, vegytisztító
Telefon :Jdztef 2—37
ét kelmefestő gyári intézete.
fokok: n.,PÓ-utcia27. IV.,Eskfi-út 6. V., KecskemétiQton 14. V.. Harminczad-n. 4. VI., Teréz-köxnt
38. TI., Andrássy-nt 16. VIU., JólBef-körút 9.

megakadályozza a haj
kihullását és őszülését.
Kopasz helyen a haj növését előmoz¬
dítja . . . . . . K 3.—
eltávolit-

Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban.

A

ősz hajnak visszaadja a fiatal11 kori szint (szőke, barna, sötét.barna,fekete)kisdoboz3K,nagylOK.
a hajnak pompás fényt köl¬
csönöz . . . . . .
K S—

minden kellemetlen
hajat azonnal biztosan
— .
.. K 3 —

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

Lohr Mária (Kronfusz)

nek

l a á11

Ki-A » P
képződését megUlU akadályozza J . — K *•—

1. ...

Steckenpferd

A

Selymei

6.

EGYVELEG.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

Kérjen mintákat Uviizi él nyirl u|donuglnkkdl l
ruhákra f s blúzokra : Valit, Foulird. Mcuallm,
CreM de Chine, Eallenne, MousMlínt 120 em
•zélei méterenkín K 1. 20-tól méterenkint.,
fekete, fehér, egyuiott ét mintázott, ril»mint Hímzett blúzok ét uhik bttint-, gyapjú-,
vatzonból éi (elvemből.
Ciakii garantált szolid lelyemu&veUkct
adunk tT közvetlen mtgánotoknak bér-

421

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

Qtermvallo.

homok- éa kavicsmosógépek, betonürtömb- és falazótéglagyártó - gépek, tetőcserépgyártó - gépek, fonnák: lépcsőfo¬
kok, csövek, oszlopok stb. gyártására
Asbestpalagyárak
gépies berendezései
L.C.M. ásványfestékek

kina bora vassal

"ygienibus kiállítás 190a Legmagasabban klinnt Krősitőszer gyengélkedők, vérszegények
s labbadozók számára. Étvágygerjesztő, Ideaerősítő és vérjavitö szer.
Kitűnő íz.

70ÜO-nél több orvon vélemény.
cs. és kir.
üdv. uállltó
•Hérákban félliterei üvegekben,
literes üvegekben K 4.80.
JUUVIICA

IULÍM

V I »U*»

W4UAJUWUJ*

J, Sermallo. sk.Uií& Trieste-Barcola.
Vásárolható

ha a világhírű Vukovári Goldsternarczkeiiőcsöt és szappant használja.
Ara tgy-tgy korona.
Készili K i r c h b a u m gyógyszertára, O-Vnkovár 9 .
Budapesti főraktár : Török-féle gyógyszertár, Király-u. 12.

Kérjük
gyárunkat
meglátogatni

fajegyrók
ingjén.

Ó).
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SZÁM. 1 0 1 3 . KŐ. ÉVFOLYAM.

21. s z í n . 1913. 60. ÁTTOLTAM.
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Valódi brűnni szövetek

A Magyar Királyi Állam\
IKMolölt

nAIiiifin

l

A vonatok indulása Budapest keleti p.-u.-ról.
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• E ee

5Í2 Szv.
11
Is Balatonfüred,
Hatvan
522

1110
310
302
22
K
1502
1512
1002
602
906
1302
•102
312
M

11 I I .

Ruttka Berlin
Szv. Bicske'
Wien. Graz. Sopron
r
Gyv. Kassa, Csorba, Bártfa
65S
Szv. Kassa, Csorba
[Fiume. Torino, Róma,
7 0 0 Gyv.
[Pécs. Vinkovcze
705
Arad, Brassó
710
Belgrád, Sofia, Sarajevo
72O
Fehring, Graz. Triesl
Slryj.Przcmysl.Lembcrg
7
3 0 Szv. Gödöllő
Belgrád, Sofla, Vinkovcze
750
Arad, Brassó. Bukarest
05
M
Balatonfüred,
Tapolcza
1102') 8 Gyv.
401 glO Szv. Munkács, Lawoczne
20
8
v
Kolozsvár, Brassó
512
8 25
Eszék, Bród
1906
Rultka, Berlin
306 8 3 i
Msziget. Slanislau
I7U6 8
10 Gyv. Wien, Sopron
2
22a 030 Szv. Bicske
1S08») 935 Gyv. Kassa, Poprád-Felka
918 10°° Szv. Kunszenlmiklós-Tass
Nagvkáta
516 | 0 05
Bala'tonfürcd, Tapolcza
1112 10 4 5
Bicske
24
55
Gödöllő
114a«)
{•30
g40

!ü«

W

II

540

I 2 oo

1

Június 1-től közlekedik.
Június 15-töl bezárólag szeptember 15-ig
közlekedik.
>>C*ak vasár- és ünnepnapokon közle¬
kedik.
•i Vasár- és ünnepnapokon május 15-jöl
bezárólag szeptember IVig kö/lekcdik.
*>Nagykáta ni Szolnokig c s A szombaton
és ü n n e p előtti köznapokon közlekedik.
*)Csak szombaton és ü n n e p előtti köz¬
napokon közlekedik.

A vonatok indulása
Budapest-Józsefvárosról.
Délután.
330

hová

Cil2 J12* 0 bz». Arad, 1 övis, Msziget
Újvidék, Sarajcvo
914 |12 2 0 !
311 t l í 3 0
Halvan
Szombathely,
Wien
10
Fiume, Róma, Eszék
1008
100
Bicske
15H4 120 Gyv. Kassa, Poprád-Felka
316 14O Szv. Gödöllő
Gyv. Fehring, Graz
1304 9OO
Sátoraljaújhely,
404
Lemberg. Kassa
4 005 9
Wien, Paris
004
Arad. Bukarest
Ulb •]l5 Szv. Kiskörös
304 2 20 Gvv. Rultka, Berlin
Halvan
31 K 22 23 50 Szv. Péczel
320
*
230
Bicske
Szolnok
518
an •>4O
12U2 2 4 5 ojv- Szabadka. Sarajevo
55
Tapolcza, Eszék
Ma 2320
Belgrád, Konstantin:'' |K>l5
U04 3 25 Szv. Nagykáta
53..") 330 1 Paks
1016
Komárom
18 425 K
Gödöllő
322 425
606 5 00 Gyv. Arad, Bukarest, Msziget
410 510 Szv. Lawoczne, Lemberg
Győr, Sopron,
6 515 Gyv. [Szombathely, Wien
520
321
Szv. Gödöllő
522»)
N'agykáta, Szolnok
308
Berlin
555 wm Ruttka.
Kiinszentmiklós-Tass
(Í2S
1004 Ö— Gyv. Fiume. Róma. Nápoly
514 6— Szv. Kolozsvár, Brassó
326 tí— f
Péczel
328 6—
Hatvan
v
921 la 62S P Kunszentmiklós-Tass
28 6SS . Bicske
524') 710
N'agykáta, Szolnok
16 7|2 • Győr, Triesl
Hatvan
332
Gyv. Zágráb, Fiume
HM
Msziget,
Stanislau
7
Í
Szv.
170S
1514 822
Kassa. Csorba, Bártfa
Belgrád, Sarajevo
910 822
Pécs, Bród
1908 822
Gödöllő
334 822
Szolnok
SMPj 900
1308 )iü * Győr, Graz
Arad, Brassó
610 922
1506 1022 Gyv. Kassa, Csorba, Bártfa
336 1025 Szv. Péczel
1 1 1 1 U U1^6
1U1U
-TT V
Kassa, Csorba, Lemberg
408
Szombathely, Wien
12 ioSS
Rultka, Poprád-Felkn
Vv.
M
Szv Bród, Belgrád, Solia
UI2
Arad,
Debreczen
U14
422 1 iS Vv. Miskolcz, Kassa
Ha l££ Szv. Bicske

Tapolcza

722 Szv. Gödöllő

,

.

érvényes 1013 május hó 1-től.
•

«
:

az 1913. évi tavaszi és nyári idényre.
Egy szelvény
szelvény 7 kor.
3.10 m. hosszú
szelvény 10 kor.
teljes férfiruhához
szelvény 15 kor.
(kabát, nadrág, és mellény)
szelvény 17 kor.
szelvény 20 kor.
elegendő, csak

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

Érvényes 1«13 május hó 1-től.
í
|

II

oS
II
149
151
721
723
725
4103
133
6701
901')
701«)
153
6507
135
1407
503
4105
709
155
125
727
501
157
6501
127
113
1107
719
129
159
705
1401
4109
161
715
119
163
'•
*
')
5')
)

SÍ

1?

li

Szv

522
5|f

5ff
5|| *
605
6io k.'o.
exv.
510
625 Szv.
630
6 35

p
650

Gw.
Szv.

710
720
730 Gyv.
735 Szv.
740
750
755

715

K

honnan
Hákospalota-Ujpest
Dunakeszi-Alag
l zegléd
Vecsés
Monor
Esztergom
Nagymaros
Szolnok, Czegled
/Konstantinápoly,
IBelgrád
(Konstantinápoly,
[Bukarest
Rakospalota-Ujpest
Lajosnnzse
Nagvmaros
Berfin, Zsolna
M u ros- Vásárhely
Esztergom
Bukarest. Báziás
Rakospalota-Ujpest
Párkány-Nána
Czegled
(Bukarest, Kolozsvár,
\Maramarossziget
Vácz
Kecskemét, Lajosmizse
Párkány-Nána
Paris, Wien
Esztergom
Kiskunfélegyháza
Párkány-Nana
Dunakeszi-Alag
Szeged
Berlin, Zsolna, Pozsony
Esztergom
Rakospalota-Ujpest
Szeffcd
Galanta
Rakospalota-Ujpest

137
703
167
505
103
4111

J2O
125
!46

171
6503
173
713
139
4113
175
121
115

3°°
350
405
410
505
515

1403

177
707
105
107
711
179
731 3
141 )
glO
4117')
143
131
840
109
729*
910
4119"
925 Gyv.
6505
940
181
955 Szv.
509
1Q30
1405
1Q45
U 25
4115S
183
12°° *
145
6513
117
Érkezik m i n d e n kedden, szerdán, 717
pénteken és vasárnapon.
101
Érkezik m i n d e n hétfőn, csütörtökön 185
és szombaton.
Vasár- és ü n n e p n a p o k o n május 15-töl 123
közlekedik.
Vasár- és ü n n e p n a p o k o n közlekedik.
Vasár- és ü n n e p n a p o k o n május 15-tő]
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.
W

w

| |
ll
Szv.
V
Gyv.
Szv.
Gyv.

oS
f-g l l

ISO

24O
v

W

555
qi2

6Í
622 Gyv.
62£ »
Szv.

tt

»

Gyv.
Szv.

|

*
Gyv.

!()!£ Szv.
W

iotí

1022 •
1022 >
1122
k."o
1125 exv
Has Szv
1122

Rákospalota- Új pest
Nagymaros
Bukarest, Bá7,iás
Rakospalota-Ujpest
Tövis, Kolozsvár,
Szatmár-Németi
Paris, Wien
Esztergom
Dunakeszi-Alag
Rakospalota-Ujpest
Kecskemét, Liijosmizsc
Rákospalota-Úipest
Temc's vár-Józsefváros
Nagymaros
Esztergom
Rákospalota-Ujpest
Érsekújvár
Wien, Berlin
Berlin Zsolna
Hákospalota-Ujpest
Orsóvá, Bazias
Wien
Wien
Bazias. Temesvár
RákospaloUi-Ujpest
Vecsés
Nagymaros
Piliscsaba
Nagymaros
Párkány-Nána
Wien
Czegled
Piliscsaba
Kecskemét, Lajosmizse
Dunakeszi- Alag
Segesvár. Stanislau
Berlin. Zsolna
Esztergom
Vácz
Nagymaros
Ocsa
Wien
Temesvár, Bazias
/London. Ostende,
\Paris, Wien
Dunakeszi-Alag
Érsekújvár

4011
4013
4017',3
401 9
4015

522 Szv. Dorog
716
Esztergom
8 2 0
Esztergom
w
1 0 04
Esztergom
•

4U09

.0

huzen mjndenki tudja
mar. hogv a

1

Minták Ingyen és bérmentve.
Az előnyök • melyeket > nigánvevő élvez, bi izOvetBBkiégletét közvetlen Siegel-Imhof cégnél, l gyári
piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. Szabott, íteolcióbb árak. Óriáal válaizttlc. Mintába, figyelmei
kiizolgálái, még a legkliebb rendelésnél li, teljéién Iriia
árában.

mint tartósság tekintetében páratlan gyártmányt! (Nem levesz
tendö össze más fajta fonatokknl, melyek mind közön
seges horganyozott drólból készülnek.)" Tüskés huzalok
sima liuzalok, kettöshegyű szegek stb. igen jutányos árban
Árjegyzék és minták ingyen és bérm. Továbbá gyártatnak

.CIPŐKRÉM
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, előnyárak
•
mellett. Költségvetések és tervezetek díjtalanul
•

Női
A M V A K l
MINTMrX!

Délelőtt

||

ft

Délelőtt

é "' n

nélulán

A vonatok indulása Budapest nyugoti p.-u.-ról.

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

Érvényes 1913 május hó 1-től.

Érvényes 1913 május hó 1-től.
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S 2 •o R. a S
522 Szv. Vácz
154
Rakospalota-Ujpest
152
Érsekújvár
122
Szeged, Szolnok
718
Esztergom
4102 6°°
I-ajosmizse. Kecskemét
6 30
Rákospalota-Újpesl
mát 6 35
S O k o.
Wien.
Paris, Oslende
156 6
• XV
102 700 Gyv. Segesvár. Stanlslau
510
1401 705
Zsolna, Berlin
104
755
Nagyszombat, Wien
Itt
8°°
2 5 S v. Dunakcszi-AIng
7IIS 8 Gyv. Orsóvá. Házias
712 8*° S v. Báziás. Karánsebes
IM 8 48
Nagymaros
HM yos
\\ien. Hcrlin .
114 9 1 5
945
Rákos palota-Újpest
ín 11°°
Rákospalotu-UjjH'Rt
1110
1 .ajosnii/se. Kecskemét
kMŰ
3
t.1i'>ÍÍ »
Nagymaros
Czegiéd
7.10«. 11 3 *
110 l'JOO
\\ien
5 °

'i Viisar- és nnnepnapokon május 15-töl
* k'"i/.
O..ikekedik.
vasár- és ü n n r p n a p o k o n közle¬
kedik.
•i Vusar- és ü n n e p n a p előtti hétköznapo¬
kon közlekedik.
*i Vasár- és ü n n e p n a p o k o n május 15-töl
bc/áróla^ szeptember 15-ig közlekedik.
5
> Minden Ueililen. csütörtökön, pénteken
és vasárnapon közlekedik.
1
1 Mimién hétfőn, szerdán és szombaton
közlekedik.

is
s> .s

g

g
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bzv. Rákos palota-Újpest
Szegea
215
220 Gyv. Zsolna, Berlin
Szv.
Nagymaros
225
230
Esztergom
100
Kákospalota-Ujpest
J05 TVBZ. Piliscsaba
l 3 0 Szv. Dunakeszi-Alag
J5O
Esztergom
106
20O Gyv. Wien, Paris
126
2ic Siv. Párkány-Nána
215
170
» Rakospalota-Ujpest
4110 2 3 0
F~sztcrgom
2 2 5 Gyv. Szatniar-Németl, Brass
506
1118 2 3 0 V
Wien
120 235 Stv. Galanta
704 240 Gyv. Bukarcsl. Ráziás
6710 2 4 5 Szv. Czegled, Szolnok
I-aiosmizse, Kecskémé
6506 250
Rákospalola-Ujpesl
172 310
5S
140 3410
Szob
174
Rakospalota-Ujpest
716 43C
110 515 Gyv. Wien
142 5 K Siv. Szob
170
» Hákospalota-Ujpest
I2K Ö2£
'árkany-Nána
722 'jiS • Vecsés
144 5U • Nagymaros
7-'4 fi ~ • Monor, Ocsa
4114 ii i- " Kszlergom
' •
(Jceglcu. Szolnok
m (i—
140U
(12Ü ! Gyv Pozsony, /.solna, Berlin
13J (>2í . Siv. Párkány-Nánu
72S 1
( zeiíléd
Rakospalota-Ujpest
17!t
7i^ í
T2
l
1XO«
Vácz
72S 72. :
Czegled
KiOM 7ÍS!
l-ajosmizse
132 7— t
Párkány-Nána
7IU
t
Bukarest, Báziás
1K2 «5 i
Dunakeszi-Alag
1408 8— !
Zsolna, Berlin
118 9ái i
Wien. Paris
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Berlin, Rultka
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BOR 11 3C
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\Uebreczen, Arad
') Minden v a s á r n a p és keltös ü n n e p má¬
sodik napján közlekedik.
*) J ú n i u s 15-töl bezárólag szeptember
15-ig közlekedik.
'i Csak vasár- és ü n n e p n a p o k o n közle¬
kedik.
*)Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak
vasár- és ü n n e p n a p előtti köznapokon
*) Jközlekedik.
ú n i u s 1-töl közlekedik.
') Vasár- és ü n n e p n a p o k o n május 15-tő
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik
T) Csak hétfőn és ü n n e p utáni köznapo¬
kon közlekedik.
'
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POZSONYBAN.
Érettségi vizsgáin*. Állásközvetítés. Internátus.
Értesítőt kívánatra küld sz
Igazgatóság.
Óvjátok gyermekeiteket hátgerinczg]
elgörbüléstól.
©

csesz.és kir. udvari szállító Budapest.
KAPHATÓ

"MINDENÜTT.

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

100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3— 5 fil¬
lérbe kerül, nincs kanócza, bárhova viheti s «emmi
körülmények között fel n e m r o b b a n h a t .

k

i monarcuíL legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék Ingyen.
Püzőhasználat előtt
Füzöhasznalat ntán.
Haskötők, gummiharlsnyák, mellfúzők mérték szerint készíttetnek.
Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálati.
Mérsékelt árak I Kifogástalan technikai kivitel jótállás mellett!
Legújabb képes Jubileumi árjegyzéket Ingyen és bérmentve küld:

WIKTORIN ÉS TÁJBA Epést,
VIII.,

KELETI J . testegyenesitő gépek gyára

karalet, Baroi» utcia I. »ázn.
Árjegyzék ingyen éa bérmentve.

Budapest, IV. kerület, Karonaherczeg-utcza 17 K. szAlapitatott 1878.
Telefon 13—76.

honnan
iödöllő
iukarest. Arad
Berlin, Ruttka
Konstantinápoly
.emberg. Kassa
Vien, Sopron
Jukarest, Arad
Sarajevo, Bród, Szabadka
-omlón, Paris, Wien
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^oprád-Felka, Kassa
jraz, Fehring
Kunszentmiklós-Tass
Jicske
^agykáta
Tapolcza, Balatonfüred
Péczel
'iödöllő
izolnok
Bukarest, Debreczen
Bruck-Királyhida
Poprád-Felka, Kassa
Wien, Graz
Stansilnu. Msziget
•ioíia, Belgrád
Bukarest, Arad
Szerencs
Berlin, Ruttka
Bicske
Tapolcza, Balatonfüred
Nagvkáta
Fiume, Bród
Lawoczne, Msziget
Gödöllő
Wien, Graz
Csorba, Kassa
Bicske
Péczel
Vinkovcze, Eszék, Pécs
Brassó, Arad
Triest, Torbágy
Berlin, Ruttka
Róma, Fiume. Pécs
Kiskőrös
Lemberg, Przemysl
Solia, Belgrád
Graz. Triest
Gödöllő
Segesvár, Kolozsvár
Bái-lfa, Csorba. Kassa
Tapolcza, Balalonfürei
Bicske
Hatvan

FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA

Nincsen többé elgörbült testi

21". Szv. Esztergom
52<j v Esztergom
Piliscsaba
92í
Piliscsaba
1022 v
Esztergom
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A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamará¬
tól fentartott nyilvános, három évfolyamú

^Mmőségekitúna
puhít, tisztít
_
fényesit.
l Gyártja HERCZEGésGEIGER'

Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok állal
ajánlott ortopéd-támasztd f Űzőimet használja. Mesésen
könnyű és hygienikus! Ferdén növésre hajló Iskolás
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és óvóeszköze.

megtekinthető, minden Tételkötelezettség nélkül
n

N

* í

"* a

Siegel-Imhof Brünn

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe.
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szitaárú- és nemezposzlógy.irak magyarországi telepe
B u d a p e s t , X . kér., Gyömrői-út 80/15. szám.
Ajánlja kész állapotban, tehát utólagosan tüzhovg-anyzással ellátott többször csavart gépsodronyfouatait

Cgy szelvényt fekete izllonrnhához 2 0 — K-írt, szintúgy
lelBltöizöveíet, turistalódent,selyemkímgirnt, női koiztftm
neveteket stb. gyári árakon küld, mint megbízható é i
izolid cég mindenütt ismert poiztógyárl raktár.

honnan

ooo8 M
2° Szv.

Hutter és Schrantz r,-t,

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

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

Mag-yar szabad.
3011. sz.

_
Nappal ang-ol sofa,
éjjel kényelmes, ruganyos matracos ágy.
idén háztartásban elegáns k is kanapé g anánt szolgai, egy könnyű kézmozdulattal a legtökéletesebb ruganyos matraczos ágygyi
'sltoztathatf) át, én'elfogva minden családnál kedvwlt, sőt nélkülözhetetlon. Kapható minden kivitelben. Szétküldés a vilni; min¬
den részébe SGHÖBERL RÓBERT u d v a r i szállító, cs. és k i r . szab. gyára által, Budapesten, IV., H a r i s oazar 4. — Árjegyzék kívánatra.
,Hf~ Óvom a t. közönséget Schóberl-ágyain é r t é k t e l e n utánzataitól.

Az ország
legelőnyösebb

HIRSCH és FRANK

ékszer, óra, ezüstnemü
és iparművészeti tárgyak

o

^

,

beszerzési forrása.

, r* T . .
'ászár
és királyi
szállító
ékszerész
ésudvari
műötvös

Készpénz és angol rendsz.
,
r6SZletfiZ6I6Sr6 IS.

Budapest, IV., Kftó-fér 5. és Vidékre választékot küld !
Árjegyzék ingyen.
Kolomár, Mátyás király-tér 13.

Legdivatosabb
karperec* órával.
karátos arany
J£üs|
Adél

90 K.
14 i

NUTH KÁROLY
Ős. és kir. fensége
József főh. üdv. szál.

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

mérnök és gyáros.

Gyár és Iroda: Budapest, VE kér., Garay-ntcza 10.
Központi TÍZ-, \tf-tt (röifütéspk, légszesz és Timzetékek, csiiornízások.
szellőztetések, szivattyúk, Tizcrömati tmelőgépek stb. — Tervek,
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.

Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat
BUDAPEST, VI. KERÜLET,
ARÉNA-UT 127. SZÁM.
Külön osztály

téglagyári gépek.
OT ART : fáll tégla ét cserepiajtokat. téglagyartó és agyagmegmankoló
gépeket legnjabb és legjobban bevált serkeietekben
:: : :
ElvaUalja anyagvi...
gálatok kivitelét és

teljes

téglagyári telepek
létesítését.

Tervek «s költaégrvetések
díjtalanul.
ELSŐRANGÚ

REFERENCZIAK.

SZÁM. 1 9 1 3 . 6 0 . ÉVFOLYAM.

VASÁENAPI ÚJSÁGA
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A kebel fejlesztése és megkeményítése Kérdezze
Pilules Orientales segítségével.

meg cipészét!

A szé

fejlődését. Kjjv:
idrei s a váll kiugró csontjai eltűnnek,
'ilules Orientales-nek egyik legérl ékesebb jó tulajdonsaRO az.
'ak a keblei fejleszti, de sem csípőt, sem pedig a test tér¬
nem szélesiti:
Minden fiatal leánynak és asszonynak, akinek Jteblc
- " -• * •

"

f

——--

*• — ° " ' - I K ; ~ I " '

Ő is azt fogja mondani, hogy a
egyik, orvosának nyilatkozatát:
• Én alulírott, a párisi fakultás orvosa, azelőtt kórházak oorvosa. megerősítem, hogy a Pilules Orientales hasz-

valódi angol

B5

'O'Sullivans

Hozzátesszük cnnez, nogy i, , .,„.o., „,„,,.„..„„ ..„.
mincz évnél hosszabb sikeres hatásával és világhírével
mnga ajánlja magát s ezért hasonló készítményekkel,
amelyek időnként reklámok utján a hölgyvilág kegyére
pályáznnk, össze nem tévesztendő.
Egy üveg Pilules Orientales használati utasítással
G 4."> K. a p é n z előzetes beküldése ellenében, utánvétellel
pedig 6.75 K.
«~/
lintle ,1. gyógyszerész. .">., Passage Verdeaii, Parts,
^m-ursj'.iigra és Ausztriára : Törők József gyógyszerész. Budapest, VI. kér.
Egyedüli föraktáros Magyarországra
Kiraly-utcza 12. szám. Vertneb Krnnz Kosmet. Artikel Wien, XII. Bez., Teihackergasse Xo. 5.

Tátra-Bánócz
gyógyfürdő

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

a legfinomabb, a legjobb és legtartósabb

gummi cipősarok!
Minden cipésznél kapható!

Rendelésnél kérjük a
lapunkra hivatkozni

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

díj¬

Fürdőgondnokság, Gánóczfardó.
MÍG eddig a régi bőr¬
betegségek. 11 legkü¬
lönbözőbb súlyos ideg¬
bajok, a sápkór, a női
arczot eléklelenitö pat¬
tanások s a női nemi
szervek folyással kom¬
binált hurutos megbe¬
TÍxben vastartalommal
tegedéseinek kezelésé¬
oly kincsünk van, mely
nél csekély értékű ide¬
minden
eddigi arsengen vizekre voltunk
savas
víznél (Roncegno
utalva, addig ujabban a
Levicoj hatásosabb, és
könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztók
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá¬
rólagos keresetnek örvend. — Egy postaláda <7 palaczk)
parádí arsen vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes
~~ f.-ért
benn. szállít a főraktár
postaállomásaira 6 K SÓ
:

aradi*

IfiLÓFÜRED

GYÓGYFÜRDŐ
(Szepesmegye)

vasúti állomás; Igló. (Automobiljárat.) Gyönyörű
fekvéssel, fenyvesekkel körülövezve, teljesen védett
fekvésű hely. Elsőrendű vizgyógyintézet az összes fizikai
KitUnő konyha.
Állandó fürdőorvos.
gyógyító eljárásokra. InhaArak mérsékeltek.
- iatónnm, Bzéusavss fürdő*,
fekvőcsarnok, hizlalókura stb.
Tájékoztató leírást (pros¬
Szórakozásokról gondoskodva.
pektust) kívánatra küld
Iglofüred gondnoksága.
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Cl. és klr. üdv. szál¬
lító BUDAPESTEN.

Elsőrangu jodbromfürdő. Rurópa
legrégibb és leggyógyhatisosabb
jódforrása. Idény : május 1-től októberl-i^. Felvilágositásl és pros-

pekinsikiiid Direktion dér Landesknranstalten Bad-HalI.

Dr. Qerstel szanatóriuma eg-ész éven át nyitva.

Kapható minden gyógy tárban és megbízható fűsierkereskedésben.

SOVÁNYSÁG,
hoz. Javalva; Basedow'-, neurasthenia, vérszegénység,
sápkör, idegesség, gyomor- és bélbajok slb. betegségt'knt-L
fürdöorvos Dr. Payer Krvin sebész-mütö Budapestről.
Á l l a m i h i v a t a l n o k o k az e l ő - é s u t ó i d e n y h e n
• szobaárakból 5O °/o e n g e d m é n y t élveznek.
Étkezés naponta a penzióban: reggel 2, dtMben 4 és
este 2 fogás 5 korona. — Kívánatra prospektust küld
Tátra-Virág-völgy g-ondnokság-a.

C5IZFURDO

A kontinens legerősebb jód-bróm forrása nagy rádióactivitássál.-Meglepő grógyeredmények. Fürdő megnyitás május
hó 1-én. Melegfúrdök, hidegvizgyógymód, izzasztókúrák,
szénsayas-fnrdők és az összes htdropatbiai gyógymódok.
Modern újítások. Kényelmes, olcsó lakások, szanatórinm, szórakozások. ÁllamhivatalDokok és katonatisztek¬
nek elő- utóidényben 50°b engedmény. Csiziviz háznál tör¬
ténő ivóknrához rendelhető a forrásnál és Édesknty L.
lerakatában, Budapesten. Prospektust szívesen küld afürdőieazgatósag. Posta, távird*. telefon, vasnt-állomás helyben. —
Fürdöorvosük: dr. Kalló* Jenő, dr. Pazar László

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

BUDAPEST, JÚNIUS

HÓ ITSY PÁL.

Egyes szám
ára 40 fillér.

Előfizetési \ Egészévre
Félévre
leltételek: j Negyedévre

2O korona.
1O korona.
— 6 korona.

A i Világkrónikái-val
negyedévenként 1 koronával
több.

1.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

Főlerakat: ULLMANN EMIL-nél
Budapest, VI. kerület, Hajós-utca 36. sz.

természetes szénsavdús for¬
rásával kitűnő gyógyhatású.

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

SZERKESZTŐ

22. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.)

Szép, telt testid''mókát nyerhet •
tcirv, védett, keleti BUSTEBIA
e r ő p o m n k á l t a l , t n f ly arany
eremmel k i t ü n t e t t e t e t t . Hizás 6—8 hét alatt egész 30 fontig.
Szigorúan szolid, nem aniit á s . Számos köszönetnyil¬
vánítás. DOIKIES bkacnálatl ut»sitá« ál 2'75 K. A pénz poitautalv&nron beküldése, vagy utánvét
mellett, portó külön. — Diszkrét
szétküldés. D r . Franz S t e i n e r
ft Co. B e r l i n ' 2 4 K ö n i g r á t z e r s t r a s s e 8 5 . FóraHtár éa
ssétküldéa Török József Budapest,
TI. kerület, Kirily-ntcza 11. sz.

PLÖPflM
H

GYÓGYFÜRDŐ. •

Nagy mennyiségű rádiumot tartalmazó víz.
Természetes szénsavas (nenheimi) fürdők.
Kiválom j« irodm*nyi»yel tiasznai!ia'.» a g y o m o r , v e s e ,
hólyag és a ín óh hurntos bántalmaiuál, májés lépbajoknál, köszvény és esúznál, altesti
pangásoknál, valamint bármely az idegesség
alapján fejlődő betegségeknél. A nagyhírű élőpa¬
t a k ! g y ó g y v i z e k orvosi javaslat szerinti ivása, összekötve
a megfelelő és itt feltalálható kisegítő gyógyeszközökkel (meleg
és hidegfürdők, vizgyógyimézeti kezelés, másságé, svédtorna,
dialikus étrend) rendkívül kedvező eredményt mu¬
tat fel. Fürdő-idény: május 15-től szeptember 15-ig.
Vasúti állomás : Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos.
Az elő- és utóidényben (május lo-lol június 15-ig és aug. 20-tól
szent. 15-is) a gyógy- és zeriedijnak fele fizetendő, lakások
86%-al és ellátás is sokkal olcsóbb. A z e l ő p a t a k i á s v á n y ¬
víz, mely a nénsavdus, égvényes vasas vizek között első he¬
lyet foglal el, .mint gyógyeszköz, háznál is használható é s
ü d í t ő , k e l l e m e s i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nagv
krdveltségnek örvend. Itthon és a külföldön évcnkini egy millió
pilaczknál több kerül forgalomba. Szétkiildési hely Élőpatak, de
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskt-désben. P r o s ¬
pektust kívánatra ingyen küld az igazgatóság.

VARASD-TÖPLITZ
kénes gyógyforrás
(Horvát-ország).
Vasút, posta-, telefon- és távirdaállomás. üj gj'ógyszálloda vil¬
lanyvilágítással, hírneves radioactiv tartalmú kénes hőforrás
+ 58 C°. — Ajánlva: köszvény,
csuz és ischias stb.-nél. Ivókú¬

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

FÜRDŐORVOS: DB. LOCHEBTI.

GYÓGYFÜRDŐ-SZANATÓRIUM Graz mellett

TOBEIBM
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Lomnicz száll

-

Radiumos gyógyforrások, ivó- és fiirdokurik. — Diétás gyógy¬
kezelések, hizó- és soványitó-kurák. — Nap- és légtiirdok,
<• Lahman kurák» és az összes természetes gyógymódok. — "V"'
mór-és bélbetegek, rheumások, köszvenyesek, légcsőhurutosoK,
idegbetegek évszázados gyógyhelye. — Egyéni gyógykezelés
dr. KÜRT LINNERT kiváló szakorvos vezetése mellett. — Mér¬
sékelt árak, külön felszámítások nélkül. — Magyar orvos, ma¬
gyar levelezés és prospektus. Sürgöny- és levélczim : Tobelbai
bei Graz. Megnyitott ápr. 15-én. Elóidényben külön kedvezmény.

° Palota

szálló

r cilULca
i-én.) KRRÍlNAHF-RYŰ (kénforrásokkal)J
IXUIIUll - II L U l

Szezon máius 31-től. Lóverseny, nemzetközi galamblcvészet, tennis és golf. Klimatikus gyógyhely, modern szanatóriummal az igazgatóság kezelésében. Posta. Telefon. Automobilok Prospektust ingyen küld az igazgatóság.

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

A KIRÁLYNÉ ALAKJA, TELCS EDE SZOBORMŰVE AZ ELSŐ DÍJJAL KITÜNTETETT PÁLYAMŰ VÖN.
AZ

E R Z S É B E T

K I R Á L Y N É - E M L É K M Ű P Á L Y Á Z A T . — Balogh. Badolf fölvétele.
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