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VASÁENAPI ÚJSÁG.

Megjövendöltette-e már
egyszer a

36.

MÍG eddig a régi bőrbetegségek, a legkü¬
lönbözőbb súlyos ideg¬
bajok, a sápkór, a női
arczot eléktelenitő pat¬
tanások s a női nemi
szervek folyóssal kombinnlt hurutot megbeTÍxben vastartalommal
tegecléseirfek kezelésé¬
oly kincsünk van, mely
nél "esekélv értékű ide¬
minden
eddigi arsengen vizekre voltunk
savas víznél (Roncegno
utalva addig ujabban a
Levico) hatásosabb, és
kőnnvebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztok
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá-

aradi-

i i i
Tudja e hogy a létmagyarázat minden ember ré¬
szére azt jelenti, amit az iránytű jelent a hajósnak?
Ha saját személyéről, üzletéről, giivoeli ügyéről,
utalásokról, nj vállalatokról, vételek cs eladások,
elhatározások keiesztölvitelére legalkalmasabb
időről tájékozódni akar, akkor írjon azonnal

Prof. ROXROY-nak London.
-

postaá

Díjtalan olvasmányok e lap minden
olvasója számára, kik azonnal inuk
értük. Aki az nstrólogia ősrégi tudo¬
mányát tanulmányozta és azt a graphologia és egyéb szükséges részlettudománvok segítségével gyakorolja, mint aho¬
gyan
a regi egyptomiak
'és perzsák tellek :
___egszerzi
magiinak azt
megszerzi
magának
csaknem a tökéletességig
azta tudást,
képrsséget.
hogy az emberek jellemét, képességeit
és hibáit megtudja Ítélni, úgy mint «
hinduk és más napkeleti nemzetségek
milliói, sohasem-tesz életében lépést a
nélkül, hogy előzőleg horoskoniájától
tanácsot ne kérne, mely horoskopot a
természet mindenki számára mindjárt
szülelésekor felállítja. Fontosabb alkal¬
makkor, pl. ha házasságot nkar kötni.
hosszabb útra akar kelni, vagy üzletéhez
társat akar venni, ez esetben az astrologia van hivatva, hogy mindazoknak a
kikről szó van, a horoskppját tanulmá¬
nyozza és ebből meglátja, hogy esillagzatuk harmonizál-e és
lehet-e szerencsére, boldogságra." sikerre számítani ? Ha a csillagzatok jelei nem kedvezőek, akkor a szobán forgó tervet vagy el
kell halasztani, vágj- egészen elejteni. Mindez nevetségesnek lúnik
fel az előtt, aki ezt a tudományt még soha nem tanulmányozta,
vagv aki azok eredményét soha nem vizsgálta. Megdönthetetlen
marad azonban az a tény, hogy az emberiségnek több mint a
fele, évszázadokon keresztül a napkeleti országokban hasznukra
fordították azt
Stahmann 2\íl úr, egv tapasztalt német astrologás Oberniewsadenből Írja : «A horoskop, melyet Roxroy t;már úr nekem felállitott, teljesen megfelel az igazságnak. Alapos, teljesen sikerült
munka. Miután magam is astrológus vagyok, csillagászati szá¬
mításait és adatait pontosan utána vizsgálta m és azt találtam, hogy
munkája minden részletében perfect, ö maga pedig ezen tudo¬
mányban teljesen avatott. Roxroy tanár úr egy igazi emberbarát,
mindenkinek idénybe kellene venni szolgalatait, mert ezáltal
rendkívül sok előnyt szerezhet magának",
Blanquet bárónő, egyik 'legtalentumosabb párisi nő a követke¬
zőket mondja: 'Köszönetet mondbk Önnek alapos jövendőmon¬
dásáért, mely csakugyan rendkívül pontos. Én mar különböző
astrológusokhoz fordultam, de egyet le n,-egy tol sem sikerült oly
igaz és leljesen. megelégedésem re szolgáló választ nyernem. Szí¬
vesen, fogom Ont ajánlani és bámulatos tudásút ismerőseim és
barátaim tudomására hozni".
Ha Ön Roxroy tanár sok éven át szerzett tudományát és gya¬
korlatát hasznára akarja fordítani, ügy küldje meg neki az
ahinti verset saját kézírásával, teljes nevével, c/iinével, születés
évének, hónapjának* és napjának pontos feltüntetésével, közölvén
vele azt is, hogy férli, hó, vagy leány-e Ön, mire mint ennek a
lapnak olvasója, teljesen díjtalanul megkapja a fent említett két
oldalra terjedő olvasmányt, melv nagyon kellemesen fogja Önt
meglepni és nagy hasznára fog önnek válni.
Ezer ember mondja :
Csodás a tanácsou,
Sikert, dicsőséget, csak ettől várhatok.
Remegve keresem boldogságom útját.
Ezért kérem tőled nagy titkodnak kulcsát.
Tetszés szerint CO Iliiért mellékelhet bélyegekben postadíjért.
Czimezze 25 fillérrel bérm. levelei: Prof. Roxroy, Dept. 4010 E
Kennsington High Street Xr. 177a, London, W., Englaiul.

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

ÉDESKUTY L,

cs. és klr. üdv. szál¬
lító BUDAPESTEN.

Kapható minden gyógy tárban és megbiiható ffisierkereskedésben,

Margit-szappan

ELJEKésTflRSflt*

70 fillér.

Margit • pouder
1 K 20 fill.

INGYEN
$ és bérmentve^

ARGITCRÉME

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

37. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utoza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.
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HÓ ITSY PÁL.

BUDAPEST, SZEPTEMBER 14.

A íVilágkróntká'-vrt
Előfizetési f Egészévre _ _ SO korona.
Félévre _ _ _ 1O korona. negyedévenként 1 koronával
teltételek: | Negyedévre
_ 5 korona.
több.

Külföldi előfizetésekhez a postaílag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.

kérheti most megjelent nagy képes árjegyzé¬
künket, m?lynek alapján miniennemü szük¬
ségletét, u. m.: fen'/kepezt-kettiHe>cek,táte*övele, htrifit't, utaiitl etlkke'e, vi-línz-etöav> l*!m>, feft/oertk, yra nvfanvk, hnng89ert*kf
/M8i*i*9«2ldb,a»(i»i4ii!tf4ri»Jhgtb.»U>. kényeimit Illeteti feltetelek mellett beszerezhetők.

Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletben

£Rflffj10FON

elsőrangú, árukj

IlilllllHII (iUIHUIIHIHflnl
Előkelő családi otthon, legszebb fek¬

a föherczcgi villák közelében,
BADEN vés,
előkelő konyha. — Kert. — Villamos,
vasúti megállóhely. — Helyközi telefon

WIEN MELLETT. 240. — Egész éven át nyitva. — Tulaj¬
donos : Melly Mayer Von Maybach.
küldi Hlockncr J. hirdetője,
PENSION 1ELANIE Prospektust
1912-ben megnagyobbítva Budapest, IV., Semmelweis-utcza 4. sz.

és grammofonlemez
óriási választékban.
Készpénzfizetés ellenében
gyári áron és mintegy 15%
arfelemeléssel csekély havi

részletfizetésre l!
Eredeti «Angyal» védjegyű
grammofonok lerakata.

ELEK és TÁBSA r - t .

Tátra-Bánócz

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

k>
BUDAPEST.
Irodák V., Bnlv.íny-ii. 18.
Üzlet VI., Andrássy-nt 1.
Legújabb kimerítő grammofon és
lemezárjegyzék Ingyen és bérm.

gyógyfürdő
természetes szénsavdús
rásával

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

Iglófüred gondiiokiága.

SZÁM. 1 9 1 3 . 6 0 . ÉVFOLYAM.

díj¬

Fürdőgondnokság, Gánóczfürdő.

Saját érdekét védi, ha ezen i - : - » - . . . _ A \,•"• n ír A +
czikk'bevásárlása előtt
3 TJ 6 g y Z 6 KU H KCt
ingyen, bérinentve) meghozatja. Óriási választék a legmegbíz¬
hatóbb minőségben, kizárólag élő libákról eredő, higien. tiszt,
ágytól! B pehelyben. Megnem felelőt kicserélünk, vagy a pénzt
Visszaadjuk. Koczkázat kizárva.Több nyilvános intézet szállítói.

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 2. szám.

— (Beregmegye.)

6YÓ6YFŰBDÓ-SZANATÓBroffl Graz mellett

* gyomor, belek, Lngyhólyae l különösen •
létraŐMerrek hnrntos bántalmftinál igen jó h a tára még akkor is, ha vérieiek e«ete forog fenn.
Megrendelhető: ÉDESKUTY L.-n41 Budapesten
éa a forrás kezelőeégénél Munkácson.

Hidlumot jydgyrorráiok, ívd- él fürdökurík. — Diétái gydgyktnléMk, klitf- t i toványltd-kurák. — I M - << KgfUrdík,
• LttimiB kúrák* él u díszei természetei gydgymdilok. — Qyo•őr- él bélbet>|ik, rheumálok, koszvényesek, légcsöhurutoiok,
líilbitegek évizázidoi gydgyholye. — Egyéni gydgykezelét
tr. KÜRT LIIIERT kiváló tzikorvoi vezetése mellett. — «érlíkilt árak, kOISn filizámltáiok nélkül. — Magytr orvot, mtlyír levelezel él proipektue. Sürgöny- é> levelűim : Tobelötú
»el Qriz. Megnyílott ápr. 15-én. Elóldényben klildn kedvezmény.

TOBELBflD

PÁRAD
Évad május 15-től szept. végéig.

Károlyi Mihály gróf tulajdona, Hevesmegyében, vastimsós fürdők¬
kel és nidegvizgyógyintézettel, égvényes kénes savanyuviz, természetes
arzén éa vastartalmú vizek. Kiváló jó hatása ideg-, v é r - , gyo¬
m o r , és méhbaj oknál, gyengeségnél ismeretes. Tiszta, enyhe
hegyi levegő, sport, kirándulások. Modern kényelemmel berendezett
szállodákban 173 szoba áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés
mérsékelt arak mellett. A főévad junins hó 21-től augusztus 31-ig tart

Pfirdőkabinok és folyósok gőzfűtéssel vawiak ellátta.
1

-

* k á 8 o k '^anyrilágitással fá'anai" eUátva.
^
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Elő- és fltoe?adban a lakások 50%-kai olcsóbbak az állandó vendégeknek.
VIRÁGOKKAL DÍSZÍTETT CSAPATOK A BEVONULÁSKOR TARTOTT DÍSZSZEMLÉN.

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz.

A HÁBORÚBÓL VISSZATÉRT SZERB HADSEREG FOGADTATÁSA BELGRÁDBAN.
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TAVASZI JÁTÉK
REGÉNY. IRTA LAKATOS LÁSZLÓ

- Én sem, Henrik, én sem ! Maga azért többi ember (kissé jobb, de kissé bolondosabb csak köznapi szerelem lett volna, olyan, a mi
is volt náluk), nyugodttá, de kissé közömbössé a lelket nem emészti és inkább csak a testnek
mondja ezt, mert egész este . . .
— . . . nem szólt hoz/ám és nem maga mellé tette az, hogy ruár biztos volt az asszony ér¬ a szórakozása. De Henrik most ezt nem akarta.
zéseiről. Nyugodtan beszélt. A helyzet már Mégis becsülte a nőt, a kiről tudta, hogy öt
ültetett. Látja, maga is tudja ezt, Ágota.
— Henrik, ötven lépésre ültem magától és nem rejtett a számára semmi .regényes zama¬ szereti.
Nyár elején Ágotáék belga fürdőbe utaztuk.
minden szavát hallottam. Szó szerint el tud¬ tot. Az asszony viszont most e félvallomás
Henrik, a ki igen szerette a várost nyáron, a
nám mondani, a mit az ópiumról, a nősülés¬ után jobban ragaszkodott a férfihez.
- Henrik, — szólt kétségbeesve. - - Maga mikor az kiürül és jobbá, finomabbá lesz, mint
ről, Henri de Régnierrői mondott. Henrik,
a mikor sok ember lakik benne, itthon töltötte
maga egy más nőhöz saját magáról beszélt. engem nem . . .
A férfi nem hagyta, hogy az asszony befejezze a nyarat. Öszszel szokott elutazni, akkor is
Ezt nem lett volna szabad tennie.
messze délre, tengerekre, nehogy az ősz pusztí¬
- Miért ültetett más mellé és miért ültette a mondatot.
- Erre sem igennel, sem nemmel nem vála¬ tásai idehaza érjék őt. Henrik élete a nyári hó¬
maga mellé a tenoristát. Féltékenynyé akart
tenni. Ezt az igazán előkelő emberek nem te¬ szolhatok. Sosem fogunk ugyan találkozni, de napokban egyhangú volt. A halott Stefánia em¬
szik. Csak a boltoslegények és az ő hölgyeik az ibolyacsokrot továbbra is mindennap el¬ lékét ápolta, de mind kevesebb belső meggyő¬
ződéssel. A vörös szegfűk máris olyanok voltak
küldöm.
játszanak így . . .
- Ne csúfolja őket, Henrik. Ebben a dolog¬
Ezzel lehajolt forrón, nemcsak illedelmes számára, mint egy unalmas, tartalmatlan czercban mindnyájan egyformák vagyunk.
búcsúként, hanem sok, nagyon sok érzéssel móniának üres szimbólumai. Ágotára is csak
- Igaza van, — szólt Henrik. — És ezt is kezet csókolt Ágotának. (Most már szabad volt, magát erőltetve, előre föltett szándékkal tudott
hiszen a szerelem reménytelen marad és egy gondolni. Ez nagyon rossz volt. Rossz volt,
tőlem tanulta.
— Igen, maga irta ezt valahol. Lássa, ho¬ ilyen szívvel teli kézcsók és búcsú hozzá is hogy sem a halott leány, sem a távoli _ fürdő¬
tartozik minden ilyen történethez.) Azután ben levő asszony nem érdekelték őt. És nem
gyan emlékszem.
Henrik eltávozott. A kalapjáért ment és búcsú csak azért volt ez rossz, mert Henrik egész
Leültek a lugas padjára.
napokon, sőt egész éjszakákon át üresnek
- De azért mégis, miért akart féltékenynyé nélkül hagyta ott Ágotáék házát.
tenni ? Mert ha én mondtam is, hogy abban a
Ágota, a míg Henrik még közel volt, utána érezte magát. Nagyobb baj volt itt. Henrik,
akárhogy is igyekezett ezt maga előtt titkolni,
dologban egyformák vagyunk, azért látja, Ágota, szólt:
készen
volt egy szerelemre. Henrik megérett
mi kivétel lehetnénk. Mi ketten. Nem gon¬
- Henrik! . . . Egy szóra ! . . . Maga go¬
a szerelemre. Egy nagy, komoly, talán az egész
dolja?
nosz . . . őrült. . . Szeretem Henrik! . . .
- De igen, Henrik . . . Csakhogy nem mer¬
Azután az asszony csöndesen sírni kezdett. életre is szóló szerelemre. Egy olyan szere¬
tem magam mellé ültetni, nem mertem . . . Henrik hallotta mindezt, a szavakat is, a sírást lemre, a mi talán meg fogja enni azt, a mit
Érti ? . . . Hát még többet is mondjak magá¬ is. A szive makacs és boldog fájdalomban do¬ legjobban féltett, az ifjúságát.
nak . . . Oh ! . . .
bogott. De nem fordult vissza. Jeanettéket sem
Henrik ezt olyankor vette észre, a mikor
várta meg. a mint azt nekik megígérte. Kocsit délutánonkint néha a Múzeum kertjében ült.
Ágota hangjában könnyek reszkettek.
— Királynőm ! — mondta Henrik és a bol¬ fogadott. Késő hajnalig a ligetben kocsizott. E nemes és szép helyen, a maga egyszerűségé¬
dogságnak egy végtelen érzésében Ágotának A fasoron át tért haza. Visszafelé menet ben díszlő múzeumi palota tövében, a sok víÁgotáék háza előtt mentek el. A kert már rágos kertben, a mely a régi görög gimnáziumi
kezet csókolt.
Ágota kezét a férfiében pihentette, a ki azt üres volt, álmos. A lakoma fénye kialudt és a kertekre emlékeztette őt, néha különösen mé¬
villa a bágyadt reggeli világosságban pihent, lyet kellett lélegzenie. Arany Jánosnak, Ber¬
most elfogadta.
Hajnal volt. A hölgy édes engedékenységben a villa ablakni le voltak redőnyözve. Henrik zsenyi Dánielnek és a kit Henrik különösen
hallgatott. De Henrik hirtelen meglátta Ágota megállította a kocsit. Kiszállt. Körülnézett a szeretett: Kazinczy Ferencznek szobrai alatt,
férjét, Sándort. A szegény nagynevű orvos egy fasorban. Egy ember sem járt ott. A kocsisnak a kicsiny szökőkút mellett Henrik gyakran
padon bóbiskolt a gyűrött vendégseregtől elvo¬ megparancsolta, hogy fordítsa el a fejét. Az¬ érezte ezt a minden ok nélküli fájdalmat, a mi
nulva. Henrik végtelen szánalmat érzett e jó után a kert kapuja alá sompolygott. Ott, a ho¬ a szerelem legbiztosabb előfutárja szokott lenni.
ember iránt. Hirtelen testileg tisztátalannak gyan volt, frakkostól, letérdelt. És a knpunak És ez az érzés, akárhogyan is küzdött ellene,
érezte magát. (Más férfi ilyen helyzetben talán a kilincsét, a melyről azt hihette, hogy gyak¬ nem szűnt meg, nem apadt, de ellenkezően:
nem gondol ilyet, de Henrik egy egészen, egé¬ ran éri az Ágota keze, hosszan, hosszan meg¬ megnőtt, megdagadt benne, a mikor gyakran
csókolta.
a saját nyugtalanságával nem birva, felpattant
szen különös ember volt.)
a kertben és átment a városnak másik részébe,
Majd hirtelen mindent maga előtt látott. Az
IV.
a nagy folyón túlra, a hegyek közé. Azután
egész jövőt. Ágota meg fogja vele csalni a fér¬
jét. Viszonyuk lesz. Juj ! Mint annyi közönsé¬
Hónapok teltek el és Henrik nem látta Ágotát. hirtelen olvasási düh lepte őt meg. Musset ver¬
ges embernek. És akkor Ágota már nem lesz Ama tavaszi éjszaka után, a mit kertjükben töl¬ seit olvasta és az északi Íróknak lírai regé¬
Henrik számára az elérhetetlen, a szent. Ez a tött, a mesterkélten rideg búcsú után Henrik nyeit. Csak szépirodalmat tudott most olvasni,
szerelem nem adhat tartalmat életének és a nem kereste fel többé az asszonyt. A fiatal Hen¬ semmi tudományos munkát és csak olyan szép¬
mellett a nyugalmát is elrabolja. A szivét, az rik egy darabig azzal áltatta magát, hogy Ágota, irodalmat, a hol szerelemről volt szó. Néha,
ifjúságát, a mit ezentúl kincsként akart őrizni, ha állandóan távol lesz tőle, akkor lelkét, szi¬ mert azokban is szerelem volt, memoárokat is
egy egészen közönséges házasságtörésre, egy vét és egész bensőjét egy nemes, de azért nem olvasott Henrik.
hozzá méltatlan dologra fogja elpazarolni. Hat izgalmas szenvedéssel tölti be, egy olyan vala¬
Ebben az időben, a mikor az embereket ke¬
mi ő ? Ficsúr talán, arszlán, a ki a hölgyek mivel, a mi tartalmat ad Henrik életének, a rülve, magányosan élt, Henrik egyszer kiment
körül lélek nélkül csapja a kezet.
nélkül, hogy a fiatalságát és a lélekvilágát túl¬ Stefánia sírjához és kétízben képes levelező¬
Henrik most Stefániára gondolt. De mert ságosan fölemésztené. Ezért is történt, hogy az lapot kapott Ágotától. Az egyik különösen jeérezte, hogy a halott leány iránti érzés e percz- estélyi követő héten, a mikor Ágota kétszer is lezle az asszony szomorúságát, mert a három
ben nem tölti be egészen a lelkét, ezzel n gon¬ kereste telefonon Henriket, a férfi inasával mondat közül, a mi rá volt irva, az egyik így
dolatával is elégedetlen volt. Azután Ágotát mindig eltagadtatta magát.
szólt:
nézte. A tinóm japános szemét, a karcsú alak¬
De azért nem úgy lett, a mint Henrik gon¬
— Ne gondoljon rám sohasem, a mint hog$r
ját, az arczát, a mit most a megilletődés és a dolta. Már az első két hét után bizonyos meg¬ én sem gondolok magára sohasem.
bevallott szerelem tett széppé. Henrik gyön¬ döbbenéssel vette észre, hogy nem tudja Ágotát
Augusztus közepén Ágotáék hazajöttek a für¬
gédséget érzett Ágota iránt. Elhatározta, lj,ogy szeretni. Legalább nem úgy, a hogyan Henrik dőből. Ezt Henrik onnan tudta meg. hogy egy
mégis szeretni fogja őt. De nem úgy. Csak szerette volna. Távolról, de azért állandóan, kis levelet kapott az asszonytól. A lovólben
távolról. És nem nagyon, de mindenesetre re¬ egész szívvel. Reménytelenül, de úgy, hogy az Ágota megírta, hogy szombaton este átmennek;
ménytelenül. Hirtelen kikapta kezét az asz- ne legyen keserű, mert hiszen csak Henriken Budára, az ottani nyári színházba, a hol a
szonyébóL
függött volna, hogy a szerelem mikor szűnik Lilit fogják játszani. Páholyuk lesz. És Ágota
- Henrik? -— suttogta" Ágota. - - Ugy-e, meg szerencsétlen lenni. Henrik — az első na¬ az utolsó mondatban nagyon szépen — ennek
ezentúl sosem leszünk egymáshoz rosszak.
pok múltán a keserű önismeret megdönthetet- a mondatnak a szavai valósággal könnyeztek a
Henrik az ajkába har'apott.
lenségével jelentkezett benne ez a tudat — csak megalázott asszonyi szerelemtől — arra kérte
- Sem rosszak, sem jók nem leszünk egy¬ úgy tudta volna Ágotát szeretni, ha a közelé¬ Henriket, hogy jöjjön el ő is. Legyen a ven¬
máshoz Ágota! - - mondta komolyan és fel¬ ben marad. Ez úgyszólván természetes is volt, dégük a páholyban.
állott.
hiszen ez a szerelem, ha Henrik ugyan még
Kedden kapta Henrik a megbivást. Keddtől
Miért ? - kérdezte " az1 asszony meg¬ annak merte nevezni, csak tartalomnélküli já¬ szombatig nem sok idő, de Henrik, a ki ezek¬
rémülve.
tékból született. Ágota az ő számára mindig ben az időkben már szinte olyan volt, mint egy
- Ágota, nekünk nem szabad egymással ta¬ csak nő maradt, de sosem az a tiszta, szép és őrült, a rövid pár nap alatt számtalanszor vál¬
lálkoznunk.
regényes szerelem, a mire a fiatal férfi áhíto¬ toztatta meg a szándékát. Az asszony meg¬
Henrik, a ki nem volt egészen olyan, mint a zott, de a mitől félt is. Ágota az ő számára hívása tagadhatatlanul újra izgalomba hozta
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őt Már arra gondolt, hogy most ebben a fygéko'ny és szerelemre váró korszakban, ^talán si¬
kerülnie fog komolyan megszeretni Ágotát és
akkor minden jó lesz, minden rendbe jő. De
nem ! Henrik érezte, hogy ez nem lehet. Ő már
szer ette néhány napig ezt az asszonyt egy ki¬
csit és az elmúlt kis szerelemből sosem lehet
nagy, i § a z i szerelem.
Azért mégis elment a színházba. Elment,
m e r t a hölgyi társaság mindig és bármikor
vonzotta Henriket és azért is, mert a Lilit
adták, épen a Lilit, ezt a kedves, a divatból
kissé 'kiment, finom és gyengén érzelmes zenés
darabot. Henrik először és utoljára tizenhat
éves korában látta a Lilit. Akkor, a mikor elő¬
ször volt szerelmes. Ennek már kilencz eszten¬
deje és Lili a Henrik serdülő ifjúságához, az
első szerelmi kínokhoz tartozott, épen úgy,
m int azok a levelek, a miket akkor gyermek¬
kori ideáljának irt, de a melyeket sosem mert
annak elküldeni, de a melyeket viszont most
is egy külön kis kazettában őrzött. Átment
Budára, a színházba. Egy kicsit azért, hogy
Ágota asszonynyal beszéljen, egy kicsit azért,
hogy az elmúlt első ifjúságán sírjon.
Már a mikor a páholyba lépett, Henrik izga¬
tott volt. Ibolyacsokrot hozott Ágotának. (Amaz
emlékezetes tavaszi éjszaka óta Henrik beszün¬
tette az Ágotának szóló névtelen ibolyaküldeményeket.)
- Személyesen adja át az ibolyákat, nem
névtelenül. Már nem vagyok magának az, a ki
voltam, — súgta neki szomorúan az asszony.
— Maga nekem sosem volt senki, — súgta
egész félszegen és egész gorombán Henrik.
Sándor, a férj, most is az ő szokott unottságában és fáradtságában ült a páholyban. Az
arcza olyan volt, mintha távol lett volna.
A függöny felgördült. Henrik látta az ösmerős figurákat, Lili szüleit, a nevelőjét, az eset¬
len Plinchard-t, De la Grange Batteliéres bárót,
a kiállhatatlan kérőt és a pompás Saint Hyppothése marquist. És a hogy a deszkapalotá¬
nak, a nyári színháznak a színpadán a rossz
díszletek között látta ezeket a színészeket, a
kiknek arcizára csillogó leányszemek meredtek
& nézőtérről és hogy maga is tűzveres, égő fül¬
lel újra hallotta a színpadról a kilencz év előtti
szavakat, Henrik mondhatatlanul megindult
lett. Szelíden, gyengéden, a könnyes szemeivel
bocsánatot kérve nézett Ágotára, a ki (sosem
a színpadot nézte, mindig csak Henriket) bá¬
gyadt mosolylyal nyugtázta a férfinek ezt a
tekintetét, a miből jót jósolt. Ágota érezte, hogy
Henrikkel valami történik és a hogy a Hervé
finom muzsikája fölzendült, Henrik azt hitte,
hogy talán, talán mégis fogja tudni szeretni
.Ágotát.
Ebben a perczben lépett a színpadra az a
fiatal színésznő, a ki a Lilit adta. Őt magát
ÍMélanienak hívták.
A színésznő az első felvonásban a gyermek
ILilit adta. Fehér ruhában volt, rövid ruhában

Goszleth és fia fényképe

Bartoniek Géza, a Báró Eötvös József Collegium igaz¬
gatója, a kit udvari tanácsossá nevezett ki a király.

és a kivágott lakkczipő fölött a fekete harisnya
finom bokához simult. A leány fekete haja kisleányosan kontyban lógott le. A szeme keskenyvágású voJt. A szája kicsiny, az orra vé¬
kony és nemes hajlású, a homloka magas. Be¬
széd közben a szinésznő a két kezét a hátán
pihentette és hol szemérmes szűznek látszott,
hol kedves — se fiú, se leány — suhancznak.
A mikor pedig a bamba Plinchardnak majd¬
nem megvallja, hogy szereti, a szinésznő való¬
ban olyan volt, mint egy serdülő leány, a ki
először szeret.
Henrik a szivén különös ütést érzett. Ez a
szinésznő, Mélanie, egy kicsit olyan volt, mint
az, a kit életében legelőször szeretett és talán
olyan is, mint a kit utoljára fog szeretni. Min¬
den esetre azokhoz hasonlít, a kiket Henriknek
szeretnie kell. Henrik ezt megérezte. A szemé¬
ben a könnyek felszáradtak. Eleven lett, villa¬
mossággal teli. Most már Ágotára rá se nézett,
de itta a szavakat, a miket Mélanie-Lili a szín¬
padon kimondott. A mikor az első felvonás
után a függöny legördült, Henrik sokat és szív¬
ből tapsolt a Lili megszemélyesítőjének.
— Henrik, maga holnap sem fog nekem ibo¬
lyát küldeni, — mondta Ágotái
— Az lehet és talán sosem is küldtem. Egyéb¬
ként honnan tudja ezt, asszonyom, ilyen jól?
- Mert nagyon sokat nézett a színpadra, a
mikor az a nő játszott.
- Miért mondja így: az a nő? Miért bántja
őt és miért bánt engem?

Henrik itt mosolyogni igyekezett, mintha
tréfálna.
— Ne tréfáljon Henrik, én csakugyan bán¬
tottam magát, mikor azt mondtam, hogy az
a nő.
Sándor, a férj, a szinház elé ment, egy czlgnrettát elszívni.
- Nem tagadom, — mondta Henrik, — Mé¬
lánk-, látja, már a nevén nevezem, emlékezte¬
tett valakire. Valakire, a ki már nagyon régen
volt a számomra, a ki ma már asszony és fl
kit az ő szülei, meg az én mamám, egyszer
együtt vittek el a színházba és épen a Lilihez,
- Henrik, maga már holnap be fog mutat¬
kozni Mélanienak. Lássa, már én is szépen
beszélek róla.
- Ezt minden esetre köszönöm magának,
asszonyom . . . Hogy be fogok neki mutat¬
kozni? . . . Ön tudja, a színésznők nem az én
esetem . . . Istenem, egy nyári szinésznő . . .
Én csak azt tudom szeretni, a kit egyúttal
tisztelek is.
- Henrik ! — mondta Ágota szigorúan.
A. fiatal ember észrevette, hogy mérhetetle¬
nül tapintatlan volt.
- Igaz, hogy gyakran épen azért nem merok szeretni valakit, mert nagyon is szeretem, —
tette hozzá hamar, hogy a hibáját kijavítsa.
(És Henrik most talán nem is hazudott. Igaz,
hogy Ágotát nem szerette lélekkel. De egyúttal
tisztelje is és ezért nem merte és nem is akarta
másképen szeretni.)
Ágota haragosan a páholy padlójára dobta
a Henrik ibolyáit. A férfi utánuk akart nyúlni,
hogy fölemelje a virágokat, de Ágota ekkor
már rátaposott a csokorra. Az ibolyák meghal¬
tak a lábai alatt.
A férfi is vörös lett az izgalomtól. Nem is
volt csoda. A gondolatai a színpadi függöny
mögé, a primadonna ösmeretlen öltözője felé
röpködtek, a páholyban pedig egy hölgy ült, a
ki őt szerette és a kit ö nem szeretett. (Henrik
ezt most már egészen bizonyosan tudta.)
Ágota elvette a lábát a széttaposott ibolyák*
ról. Henrik fölemelte azokat és egyik szék TŐ*
rös bársony ülésére helyezte.
— Bocsásson meg, asszonyym, — mondta, —•
hogy olyan helyzetbe hoztam, hogy gorombá¬
nak kellett lennie.
Ágota valami rettentőt akart felelni, de ö
perczben belépett a férj. A zenekar Hervé kris¬
tályos muzsikáját kezdte játszani. Henrik oda
volt az elragadtatástól.
- Mily szép a Lili zenéje, — mondta han¬
gosan. Majd halkabban. — Szeresse ezt a zenét
asszonyom, mert én is szeretem.
— Önnek nincs joga tőlem ilyesmit kérni, —
súgta Ágota.
- Igaza van, - - mondta halkan és fejét le¬
hajtva Henrik. — És ne is haragudjék érte. De
kellett valamit mondanom, a mikor ezt a zenét
meghallottam. Nem tudom, mi van Velem.
(Folytatása következik.)

ELFELEDTEM.
Bölcsen teszi, ki még ifjan
Rá-rágondol agg korára,
S már tavaszszal szerezget, gyűjt
A sanyarú tél szakára.

Házat épít, a hol aztán
Nyugalmasan megvonulhat,
S mint valami panorámát
Szemléli a tarka multat.

Én azonban tavaszomnak
Szép szakában mást gondoltam :
Fütyörészve jártam-keltem,
Verselgettem, álmadoztam.

S ha unalom gyötri mégis
S keveselli, a mit látott:
Expresszeken és autókon
Benyargalja a világot.

Nézegettem a nagy eget,
A felhőket meg a holdat,
És az erdők, vadligetek
Mindig olyan szépek voltak !

Szóval, a hogy neki tetszik,
Úgy osztja be élte rendét,
S ezer nemes mulatság közt
Élvezi a naplementét.

Itt is, ott is virág nyílott,
Meg-megálltam, mind azt szedtem,
És bölcs lenni, pénzt szerezni,
Egyszerűen — elfeledtem !
Endrödi Sándor.

DÉLI SÉTÁK A FIAMMAL.
— Egy könyvesbolt előtt.

Mily tarka-barka e sok könyv itt.
Fehér, piros, zöld, sárga, szürke, kék.
És mintha e nagy napsütésben
A födelük aranyban fürdenék.
Nem, nem fiam, itt meg ne álljunk.
Innen siessünk, a hogy csak lehet
Mindent kérhetsz, megveszek mindent,
-Csak azt ne kérd, hogy vegyek könyveket.

A könyv... ha így messziről nézed,
Ügy hív, úgy csábít és úgy csalogat
De ö a mesék boszorkánya,
Ki meglopja a legszebb álmodat.
A ki egyszer egy könyvbe nézett
Az rabja lesz, a míg tart életünk.
S ha egyszer enyhülést is adna,
Oh, nagy az ár, mit érte fizetünk!

A mi bánat csak ég szivekben,
A mi gond csak marczangol és gyötör.
Mind, mind a könyv hordja lelkűnkbe,
E kút mélyét sosem érő vödör.
A gyermekkor szűz boldogságát
Siratod el első könyved felett
Siessünk innen, meg se álljunk.
S kerüld fiam, kerüld a könyveket...
Ballá Ignácz.
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I. A gyalogos királyi gárd*. — á. Kozák önkéntes a szerb seregben. — 3. Bevonulás a városba. — 4. Sáudor irónörökös kíséretével a díszszemlére érkezik.
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BÚS
ELBESZÉLÉS.

Vagy harminca esztendő előtt, a mikor Bús
Lovag még a földön járt, a mit úgy kell ér¬
telmezni, hogy a Csigának és Vörös Békának
volt a törzsvendége, az történt egy havas téli
estén, hogy Bús Lovag elől megszökött Krónitzer N. János* a «Virágoskert» kiadótulajdo¬
nosa. Bús Lovag vékony karbonáriköpenyegét
dideregve csavarta dereka köré, a midőn a
füstös kis nyomdahelyiség üvegajtaja bezáró¬
dott mögötte és elszántan nézett szembe a
téli förgeteggel, a mely sikoltozva vágtatott
végig a girbe-gurba kis belvárosi utcza ócska
házai között. A zuzmarás üvegajtón át még
látni vélte a «Virágoskert* segédszerkesztő¬
jének, egy különösen kiállhatatlan fiatalember¬
nek gúnyos arczát, a mint tetetett szánakozással közölte vele, hogy Krónitzer úr már
eltávozott a hivatalos helyiségből és nyomaté¬
kosan hozzáfűzte, hogy ma már többé vissza
sem jön. Hiába pattogott tehát a szétdarabolt
fásláda darabjai a kis vaskályhában, a költő¬
nek nincs még csak ürügye sem arra, hogy
dermedt tagjait fölmelegítse, miután egész
nap a "Nagyvárosi rejtélyek)) czímű regény
folytatásán dolgozott fütetlen szobájában. Bús
Lovag otthagyta a kéziratot, ha akarja reg¬
gel megtalálhatja Krónitzert és vele a tiz fo¬
rintot, a melyet a költő munkájáért igényelt.
- Nem, - - mondta Bús Lovag kesernyés
- munkámat nem hagyom itt.
mosolylyal
Krónitzer úr talán még elfeledkezne a hono¬
ráriumról. . . Megyek és felkeresem őt.
A kiálhatatlan fiatalember lesütötte szemét
és alávalóan sóhajtott:
Krónitzer úr valahová Budára ment
disznótorba, a honnan csak reggel fog vissza¬
térni.
Bús Lovag, a ki e közlemény hatása alatt
egész napi munkáját megsemmisülni látta, —
mert a milyen balsors üldözi, bizonyos, hogy
sohasem lesz másnap reggel — egy spanyol
grand büszkeségével vont vállat és gőgösen
sziszegte:
— Úgy, Krónitzer úr disznótorokba jár?
Helyes. Az írók is disznótorba mennek, ha
a «Virágoskert »-nek ezentúl szükségük lesz
az írókra!
így szólt és kilépett a kis irodából, a hol a
kis vaskályha talán még sohasem lobogott olyan
jókedvűen, mint ezen az estén. A míg az aj¬
tót becsukta maga után, belátta, hogy nevet¬
séges volt kijelentése, mert Krónitzer N. Já¬
nos, ez az átkozott pénzfejedelem, mindig
megtalálja az írókat, ha írókra van szüksége.
Még Várkerti, n nagy, halhatatlan Várkerti, a
Csiga-béli asztaltársaság elnöke is beadta de¬
rekát a «Virágoskert»-nek, pedig Várkerti egy
csomó kompromittáló adatot tudott Krónitzerről. Többek között Várkerti nyomozta ki,
hogy Krónitzer fiatalkorában nyomdászinas
volt, ma pedig még a nagy Várkertinek is
csak ímmel-ámmal fogadja a köszönését.
A mint szembe nézett a süvöltő fergeteggel arra gondolt, hogy darabokra tépi a
regényfolytatás kéziratát, a mely kabátja alá
volt rejtve. Élénk színekkel látta a következő
vasárnapot, a midőn országszerte egyébről sem
beszélnének, mint arról, hogy a «Virágoskert»
regényközleménye elmaradt, miért maradt el?
A Csigába, a Szervitáknál, a Sovanelzben, a
hol az írók tanyázni szoktak, Várkerti öblös
hangon kiáltozná, hogy ismét példáját adta
Krónitzer a benne rejtőző kufárszellemnek,
vagy talán nem is kiáltozna Várkerti, hogy a
«Virágoskert)* verseit bárom forinttal szokta
honorálni ?
0 is olyan gazember, mint a többi - - mor¬
mogta magában Bús Lovag, a míg világgyű¬
lölettel eltelve suhant végig a girbe-gurba
utczácskákon. A czizmadia-czímerek zörögtek
a feje fölött, a gázlámpák ijedten pislogtak
kalitkáikban, mintha Bús Lovagtól ijedtek
volna meg. Egy beborozott polgár abbahagyta
a kurjongatást és a költő úgy gondolta, hogy
az ő féktelen haragja józanította ki a polgárt...
S ez tagadhatatlanul jól esett neki.
Talán egy negyedóráig vágtatott nagy el¬
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Bús Lovag már a gyertyadarabkát készült
keseredésében a belváros szűk sikátoraiban,
míg kimerültén állott meg egy utczasarkon. eloltani, mert szeretett takarékoskodni a rossz
Haragja elpárolgott és fájdalmasan érezte, hogy napokban, a mikor Bendegúz ismét megszólalt:
— Megállj! Pénzt nem adhatok, de vacsorá¬
ő is csak gyarló ember, a kiben immár föléb¬
redt a meleg hajlék és élelem után kíván¬ val ellátlak.
— Gonosz tréfa! - - mormogta a költő.
kozó bestia.
— Tudod, hogy nem vagyok tréfás ember Haza nem mehetett. Nője, a kit egy évti¬
zed előtt egy csöndes tanítóház falusi békéjé¬ felelt Bendegúz és a párnája alá nyúlt. — Itt
ből és boldogságából sodort magához démoni van a meghívó. Finom, pompás vacsorára
szerelmével és a kivel azóta, költségek hi- hívnak meg benne. Én el nem mehetek, mert
ján, törvényesen egybekelni nem tudott, nyom¬ ruháimat már tegnap zálogba küldtem. Minek
ban azzal fenyegetőzne, hogy kiveti magát az annak ruha, a ki meg akar halni? Te elme¬
emeletről, midőn kiderülne, hogy Bús Lovag hetsz, mert, a mint látom, még nyakkendőd
pénz nélkül érkezett haza. Hiába esküdözne is van. Bimbó Fáni nagyon megörül neked.
Bús Lovag, hiába ecsetemé a perfid Krónitzer
Bús Lovag méltóságteljesen lépett hátra és
gazságát, a költő felesége zokogó kaczagással a kezét a kabátja szárnya alá dugta:
sikoltaná:
Egy ilyen nőhöz akarsz engem kül¬
- Miért hazudozik? Vallja be nyugodtan, deni? - - kérdezte fájdalmasan.
Bendegúz felült az ágyában.
hogy a pénzt a Kávéforrás tekéző-asztalán
- Igen barátom, csak menj el nyugodtan
hagyta, a hol a kis bábukat lökdösik. Vallja
be, hisz úgyis tudom, mert meglestem az abla¬ a kaméliás hölgyhöz, nincsen derekabb, jobbkon át. Vallja be, mert kiugróm az ablakon. szívü, nemesebb teremtés hazánk fővárosában.
Nagyon jó társaságot találsz ott, nagyurakat
S a gyermekek karban kiáltanák feléje:
és szegény művészeket, félvilági hölgyeket és
- Valid be, papa, hisz úgyis mindegy !
Haza tehát semmi körülmények között nem olyan nőket, a kik szeretnének szintén a fél¬
világ tagjai lenni. És Fánl, a ki maga is ír
lehet menni.
Gondolataiban villámgyorsan futott végig az költeményeket-és rajong az irodalomért, test¬
összes korcsmákon, kávéházakon, a hol meg vérének fog nevezni és megfüröszti pezsgőben
szokott fordulni. A Poldi szigorú tekinteté¬ lábaidat.
től már évek óta kénytelen rettegni, míg a
Bús Lovag ijedten pillantott lábára, vásott
Vörös Békánál minden poharat készpénzzel czipőjére, a mely már jó darab idő óta enni
kell fizetni. A Csigában számlája olyan tisztes kért. Az öreg költő folytatta:
és hosszú, mint egy százesztendős ember sza¬
- Minél rongyosabb a czipőd, a kaméliás
kálla, míg a Szervitáknál a hosszú asztal mos¬ hölgy annál inkább fog tisztelni. Utóvégre,
tanság az ellenséges írói tábor birtokában van. tudja, hogy nem Wales herczege lép be hozzá,
Kétségek és remények között vesztegelt az hanem Bús Lovag, a regényíró s ahhoz mérten
utczasarkon, a hol felette a vaskalapot zörgette fog viselkedni. Nagyon derék nő, Fáni. Eddig
a szél és reá a Kalap-utcza néma ablakai bá¬ még egyszer sem hibádzott a temetésemről.
multak. A vékony karbonárin keresztül dudált
Bús Lovag bólintott.
a szél és a költőt e pillanatban csupán az a
- Ez mind nagyon szép, kedves bátyám.
gondolat meltigítötte,, h^gy szép temetést ren¬ De mit szól hozzá a feleségem, ha megtudja,
deznének neki, ha reggelre megfagyva találnák hogy Bimbó Fánihoz járok vacsorára?
itt az utcza során.
Az öreg költő nagyot sóhajtott
A vaskalap zörgött a feje fölött és addig zör- Mindig mondtam, hogy ne házasodjon
gött, a míg a költő figyelmét magára irányította. meg a magyar költő.
- Hohó, - - kiáltott fel - - a Kalap-utczáBús Lovag megcsóválta a fejét. Belátta, hogy
ban lakik az öreg Bendegúz. Neki bizonyosan igaza van az öreg Bendeguznak és képzeleté¬
lesz néhány forintja.
ben megjelent az asszony, a ki a nyitott ab¬
j^A míg hősünk gyors léptekkel haladt a há¬ laknál mondja el mindennap mondanivalóit
zak fala mellett, néhány szóval mondjuk el, a szomszédok épülésére. Köpenyege szárnyát
ki volt az öreg Bendegúz.
haragosan csapta vállára és búcsút véve öreg
Az öreg Bendegúz költő volt, a ki azonban barátjától, lesietett a lépcsőn.
évek óta már egyebet nem költött, mint a saját
Bimbó Fáni emeleti ablakai fényárban ra¬
halálának a hírét. Minden esztendőben meghalt gyogtak a sötét kis belvárosi utcza közepén.
egyszer-kétszer és ilyenkor megbízottja csinos Urasági inasok és kocsisok ácsorogtak a kapu
összeget gyűjtött össze a temetésére. Olykor a körül és míg a költő a puha szőnyegen az
nagyobb hitelesség kedvéért még a koporsóba emeletre lépkedett, víg zene hangzott a belső
is belefeküdt az öreg költő és vagyonos tisz¬ termekből.
telői, barátai zokogva állottak körül a ravatalt,
Rózsaszínű kis szobába lépett bő Bús Lo¬
míg a szomszéd szobából egy csomó nevelet¬ vag. Az aranyrámás tükrök szinte csodálkozva
len gyerek rontott elő. Csupán a legbizal¬ adták vissza a költő kávészinű köpönyegét,
masabb emberei tudták, hogy Bendeguznak torzonborz haját és bajuszát. De a költő büsz¬
sohasem volt gyermeke. Az öreg költő csende¬ kén nézett a tükörbe. Büszke volt arra, hogy
sen éldegélt a saját halálából és szívesen segí¬ olyan kopott, rongyos a ruhája.
tett a hozzá forduló fiatal kollégákon.
A fehér szárnyasajtó felnyílott és vakító
- Majd visszaadjátok nekem, ha majd ti szépségű, magas barna nő lépett a szobába.
is elkezdtek meghalni. A magyar költőnek Ragyogó ékszerek, suhogó selymek és finom
meg kell előbb halni, hogy pénzt lásson illatok jelentkeztek egyszerre Bús Lovag előtt,
mondogatta Bendegúz és ebből az igazságból a mely dolgokról eddig csupán a saját regényei¬
mindig tudott néhány forintra szert tenni.
ben olvashatott. A vakító fehérségű fogak kö¬
Bús Lovag benyitott a sötét szobába, a mely zül csengő kaczagás hangzott fel és két, gyű¬
közelebb feküdt az éghez, mint a földhöz.
rűktől fénylő kéz nyúlt Bús Lovag felé.
- Bendegúz, öreg kolléga, gyújts világot.
- Isten hozta, kedves íróm. Nem is hiszi,
- Nem lehet — felelt nyugodtan egy hang hogy mennyire örülök annak, hogy végre meg¬
a sötétből. — Nincs gyújtófám. Sem gyertyám. ismerhetem. Mindig szerettem volna magát a
Bús Lovag óvatos ember volt. Mindig éj¬ társaságomban látni és sokszor búsan néztem
szaka járt haza s a gyertyavégről, gyójtófá- utána erkélyemről. Nem, nem vigasztaltam ma¬
ról sohasem feledkezett meg. Hamarosan meg¬ gamat, a sors nem akarhatja azt, hogy én
világította a kis szobát, a melynek egyik sar¬ magát ne ismerhessem, a mikor olyan nagyon
kában, az ágyban feküdt Bendegúz. Bús Lovag akarom.
előadta jövetele czélját, a mire az öreg jóked¬
- A haldokló Bendegúz küldött ide — fe¬
vűen nevetett a takaró alatt.
lelt meghatottan Bús Lovag.
- A legrosszabbkor jöttél, költőtárs. Épen
Isten áldja meg a derék Bendeguzt.
most készülök meghalni. Már megírtam a Nyemban küldetek neki egy kosár pezsgőt!
végrendeletem. Mondhatom, ha teljesítik végső Jöjjön, kedves Bús Lovag, hadd jelenhessek
kívánságaimat, a nyarat a budai hegyek között meg az ön karján, a mire egész életemben
tölthetem.
büszke leszek.

Bús Lovag szégyenkezve vetette le köpenye¬
gét Bimbó Fáni a karjába akasztotta a kezét
és á következő perczben Bús Lovag ott állott
a főváros legelegánsabb társaságában, nagy¬
nevű mágnások, főpapok és dúsgazdag banká¬
rok társaságában, a kiket eddig csupán az
utczáról ismert. És mindenki melegen, barátsácosan rázta meg a kezét, szives szavak, ked¬
veskedő bókok hangzottak feléje nők és férfiak
szájából.
Bimbó Fáni pedig vezette, karjába kapasz¬
kodva a költőnek és minden figyelmességével,
kedvességével, okosságával mulattatni töreke¬
dett Bús Lovagot. A zene vígan zengett és
bóditó illatok szálltak a fényes termekben. Az
éj repült a kaméliás nő társaságában, mintha
villámvonaton haladt volna. Egyik óra a má¬
sik után pergett le és Fáni csupán perczekre
hagyta magára Bús Lovagot. Már ismét mel¬
lette volt és kedves szavakkal hízelkedett bo¬
zontos feje körül.
S hajnsil felé, a mikor a társaság ritkulni
kezdett, Bús Lovag egy égszínkék pzobács-
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kában találta magát Bimbó Fáni társasá¬
A vastag függönyökön a téli reggel halagában.
ványsága szüremlett be. BÚB Lovag megtapo¬
- Mindig szerettem az írókat, mert többet gatta a regénykéziratot a kabátja alatt:
érnek ők a grófoknál, herczegeknéL Az írókban
— Megyek, — mondta - - talán már haza¬
van lélek. Adja nekem a lelkét, Bús Lovag.
jött Krónitzer Budáról...
Szerelmesen, szinte megadással hajolt előre
A kaméliás hölgy tágra nyitott szemmel bá¬
a kaméliás hölgy, Bús Lovag lesütötte a sze¬ mult a költőre.
mét és nem mert megmozdulni.
Tehát elmégy ? - - mormogta megdöb¬
- A lelkét akarom, csupán a lelkét! benve.
lihegte az asszony. — Azt add nekem, te édes,
- Megyek, mert már reggel van és otthon
te jó, te költő.
várnak.
Forró csókot nyomott Bús Lovag homlokára,
Bimbó Fáni egyetlen mozdulattal letépte a
hogy a költő egész testében megrázkódott.
nyakában
függő gyémántéket.
Fáni szomorúvá vált hangon folytatta:
- Itt van, legyen a tied ez, ha talán nél¬
- Sokan járnak hozzám és nekem még külözöl. Fogadd el tőlem, kérlek. Könyörgök,
sincs senkim. Egyedül vagyok, mindig egye¬ fogadd e l . . .
dül . . . Szeretnék valakit, a ki mellettem lenne,
Bús Lovag a kabátja alá nyúlt és büszkén
a kinek legszebb éveimet szivem szerint fel¬ mutatta az íráscsomót.
áldozhatnám. A ki a lelkemet szeretné, a mely
— Van nekem pénzem - - mondta és ki¬
tele van igaz gyöngyökkel. A házam tágas, itt egyenesedett - — Az öreg Krónitzernek nagyon
gondtalanul, könnyen megélhetne az, a kit sok pénze van. Még előleget is szokott adni.
szeretnék... A ki engem szeretne. És én sze¬
így szólt Bús Lovag és elhagyta a palotát,
relmes vagyok a lelkedbe, Bús Lovag...
sietve ügetett a Krónitzer-féle nyomda felé.

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF.
Eötvös születésének századik évfordulóját tenének. A hatás azonban nem ez volt, hanem tak. Későbbi röpiratai ismét optimistikusabbak,
ünnepeljük. Minden, a mi Eötvösre emlé¬ inkább az érdeklődés fölébresztóse azzal a de ez a legjellemzőbb. Épen úgy, mint a poli¬
keztet, lehcietUm, hogy gondolatokat ne éb¬ szellemi mozgalommal szemben, mely lerombo- tikus, a költő Eötvös is külföldi példák hatása
resszen mindenkiben, a ki hazánk kultúrája landónak véli a múlt kárhozatos hagyományait alatt állott, melyek mindazáltal magyar szel¬
iránt érdeklődik. Báró Eötvös József volt első és utat akar nyitni Nyugattól kölcsönkért áram¬ lemű műveket hoztak létre. Báró Eötvös Jó¬
apostola a magyar kultúrának, értve ezt a szót latoknak. A magyar kultúra apostola nem volt zsef ugyanis minden alkotásában, minden
abban a demokratikus értelemben, melyben ő chauvinista sem Ausztriával, sem a magyaror¬ művében teljesen szubjektív lény volt s még
használta először s melyben azóta általánosan szági nemzetiségekkel szemben. 1850-ben meg¬ szónoklataiban is a lírai hang a túlnyomó.
használatos. Régibb időkben a kultúra csupán jelent röpirata a Gesammtmonarchie álláspont¬ Szubjektív érzéseinek alapját csaknem kivétel
egyes kiváló férfiakra vonatkozott, csak Eötvös ján foglalkozik a magyar «nemzetiség» jogaival nélkül valami általános emberi eszme, vagy
fellépte után lehet nálunk demokratikus érte¬ s egy sokkal szerényebb autonómiával beérné, általános emberi szenvedés vagy öröm szol¬
lemben vett kultúráról beszélni. Az iskolázást, mint a milyet a jövő során a külpolitika alaku¬ gáltatja, melyet hazája népét illetőleg fokozott
ismeretek terjesztését s általában a műveltsé¬ lása és Deák esze a nemzet számára biztosítot- mértékben, érez. Irodalmi művei is mindig
tett akarnak lenni egy eszme
get intézményszeiűleg először ő
szolgálatában és mindig szubjek¬
próbálta az ország lakosságának
tív érzelmi állapotból fakadnak.
összes rétegeibe eljuttatni. Igaz,
Ifjú
kora lelki válsága íratja meg
hogy nyugati államokban ez a
vele a Karthausi-i. Mikor meg¬
fejlődés már annyival régebben
ismeri a felháborító megyei viszmegindult, hogy előbb-utóbb ná¬
szaéléseket, rokonszenve az el¬
lunk is szükségkép kellett akad¬
nyomottak felé fordul, a zsarno¬
nia valakinek, a ki beleilleszkedik
kokat gúnynyal ostorozza: ez a
a nyugati eszmék ezen Golf-áram¬
Falu jegyzője. Mikor látja a vé¬
latába, illetve azok magyarországi
szes felhők gyülekezését hazája
megteremtője lesz, de hiszen az
egén, Dózsa György kora elevene¬
utókor szeme előtt nagyon sok
dik meg előtte, ekkor készül el
nagy ember és új gondolatokat
Magyarország Í514-ben. Gyer¬
terjesztő világapostol is csak mint
mekei nevelésekor támadt gondo¬
egy nagyszerű fejlődés lánczszeme
latai íratják vele a Nó'vérek-et,
mutatkozik, kit szinte hajlandó
melyben paedagógiai eszméi van¬
volna az ember a fejlődés törvénye
nak lerakva. Eötvös írói működése
öntudatlan eszközének tekinteni.
egyenes ellentéte a l'art pour
Ez azonban csalódás, mely ab¬
fart elvének, nála a művészet
ban leli magyarázatát, hogy az
mindig valami más, ethikai szem¬
ember mindent, a mi egyszerűen
pontból magasabb czélt szolgál.
«történet», hajlandó utólag fejlő¬
Ehhez képest alakulnak regényei
désnek minősíteni.
is. Nem keres művészi hatást a
jellemek nuance-ainak aprólékos
Érdekes dolog, hogy az Eötvös
kidolgozásában, minden egyén esz¬
által megteremtett intézmények,
mét
képvisel nála, az eszme min¬
Eötvös írói és filozófusi gondo¬
den nagyvonalúságával, de gyak¬
latai, költői inspirácziói mind nem
ran a realitás rovására. Eötvös H
magyar földön sarjadtak és talán
e
regényt mint műfajt a történetírás
gy ponton sem kapcsolódnak a
testvérének gondolta, az ő regényei¬
magyar miilthoz. Egy nyárspol¬
ben azonban ott van mindig a tör¬
gári erényekkel, párját ritkító jó
ténetíró mellett a moralista is, ki
szívvel, csupán a lelke mélységes
az
alakokat és eszméket kritizálja.
becsületességével magyarázható jö¬
Ez'a
moralizáló, némelykor az
vőbe vetett hittel és jó judiciumérzelgősségiggyengéd hajlama aka¬
ffial (a mit akkor látnoki tehet¬
dályozta meg, hogy a tettek meze¬
ségnek hittak) megáldott magyar
jén is ne arasson hasonló diada¬
főúr át akarja plántálni hazájába
lokat; mint az irodalomban. Maga
mindazt, a mi külföldön tetszését
bevallotta a szabadságharcz előtt,
megnyeri. Ö a magyar szellemi
hogy sohasem tudna rokonszen¬
élet Széchenyije, ép úgy, mint
vezni forradalommal,melyből szám¬
Széchenyit a magyar gazdasági és
talan egyesnek kára van, még ha
Politikai élet Eötvösének nevezaz összességre diadallal járna is.
hetnők.
Ily finoman érző lélek nem alkal¬
Hazai állapotainkat külföldi em¬
mas a politikára, de annál áldá¬
ber szemével nézi, bárha szíve a
sosabb működésű lehet kulturális
legnemesebb bánattól áthatott hatéren. Ez volt az Eötvös számára
'Qúi szív. A falu jegyzője, mely
termett tér, a kulturális haladás
>kai fellépéséig az egyetlen eltere, melyen jót lehet tenni mil¬
•erjedt magyar regény külföldön,
liókkal a nélkül, hogy csak egy¬
7 kritikai világításban viszi köz j
nek is ártanánk.
k. gy.
BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF.
^apotainkat a külföld elé, melyet
A Magyar Tudományos Akadémiában levő festménj után
m
a sokan árulkodásnak minősí-

VASÁRNAPI ÚJSÁGA

házát», moly országok jövedelmét nyelte el s
helyébe a Colosseumot építették. Másrészt pedig
el kellett feledtetniök alacsony származásukat,
szegénységüket, sőt népszerűtlen voltukat. Mert
ha Vespasiant a dinasztia alapítóját nem fo¬
gadták is valami nagy gyűlölettel a római
arisztokraták, fia, Titus iránt - - eleinte ki¬
vált - - igen élénk volt az ellenszenv. A tábor¬
ban nőtt fel, — 49 éves volt mikor apja trónra
lépett - - nem ismerte a finomabb római szo¬
kásokat s túlságosan kedvezett a keletieknek,
a kikkel eddig együtt töltötte egész életét.
A mellett magával hozta Jeruzsálemből öre¬
gedő szeretőjét Berenicét, a Herodes Antipater húgát, kinek a közügyekbe túlsók befolyást
engedett (még birói tisztot is ruházott reá s
Domitian palotájának romjai. (Alul a márvány
az a saját pereiben is ítélkezett,) sőt feleségül
architráv egy darabja.)
is akarta venni annak daczára, hogy Rómában
akkor igen nagy volt a zsidók elleni gyűlö¬
let.
Titus is, öcscse Domitian is házuk tekin¬
UJABB ÁSATÁSOK A RÓMAI PALATINtélyét akarták emelni, midőn elhatározták,
HEGYEN.
hogy a Palatinon emelnek maguknak egy új
Rómában, mint tudvalevő, a legrégibb vá¬ palotát, a mely túlszárnyalja szépségre és
rosrész a Palatin-begyen terült el. Itt építette fényre az eddigieket.
a hagyomány szerint Romulus a maga négyÉs e palota tényleg bámulatba ejtette az
szögű városát. De a köztársaság korszakának akkori világot. Statius, a Domitian költője, azt
vége felé, ennek a városnak már romjai sem írja márványoszlopairól, hogy «fentarthatnák
voltak felismerhetők, s a Palatin tetejét nyári¬ az égboltozatot, a míg Atlas egy pillanatra el¬
lakok és kertek borították. Augusztusnak jutott pihen » s hogy «boltozatai áthatolnak az étheeszébe a gondolat, hogy a régi királyok vá¬ ren s közelről látják az Olympot». Azonban
rának helyén emeltet magának palotát. Csönd¬ Statius egész a durvaságig vitte a hizelgést;
ben, a közérdeklődés felkeltése nélkül fogott de Martial is olyannak festi e palota trioliez esetben is szándéka megvalósításához, a numját, vagyis ebédlőtermét, hogy az istenek
hagy az minden terveiben szokása volt. Először is «itt ihatnak a nectárt s vitetnék át GanyHortensius szónoknak kertjét vásárolta meg. med kezeiből a szent serleget».
Aztán elhíresztelte, hogy Jupiter Statornak
E palotában jelentek meg Domitian előtt
akar templomot építeni, s összevette a szom¬ Krisztus urunk családjának akkor még élő ro¬
szédos telkeket. S mikor a Sextus Pompejus konai. A császár hallván a tanítás felől, mely
fölött kivívott győzelem után összehordatta az az "eljövendő országot* hirdeti, a saját földi
építéshez szükséges köveket és márványokat hatalmának megdöntésére gondolt, s nyomo¬
s megkezdte a palota felépítését. .
zást rendelt el az iránt, kik vannak még élet¬
De az Augusztus palotája nem volt túlságo¬ ben az Üdvözítő rokonságából. Nyilván úgy
san fényes. Ö eldicsekedett ugyan'vele, hogy gondolkodott, hogy ezek lennének a trónörö¬
egy téglából épült Rómát talált, s egy már¬ kösök. Kettőt találtak életben, Bataneában a
ványból valót hagyott maga után, de csak a Jordán mellett, hová családjuk költözött. Ró¬
nyilvános épületekben fejtett ki pompát. A csá¬ mába hozták őket a palotába. A császár meg¬
szári méltóság még gyűlöletes volt sokak előtt, kérdezte őket, a Dávid királyi házából szár¬
tekintetbe kellett még venni, külsőségekben maznak-e? Igennel válaszoltak. Aztán az (téllegalább, a köztársasági érzéseket és hagyomá¬ jövendő országa felől tudakozódott. Megnyug¬
nyokat. S nem volt ssabad királyi fényt ki¬ tatták, hogy Krisztus országa nem e földből
fejteni. Már közvetlen utóda Tiberius kicsiny¬ való. Az iránt is kérdést tett, hogy mivel fog¬
nek, meg nem felelőnek találta Augusztus lalkoznak? nHarminczkilencz hold földecskénk
palotáját, s ujat épített a szomszédságába. De van - - volt a válasz - - s azt a saját kezün¬
úgy, hogy felhasználta a régit is, s a két épü¬ kéi műveljük.)) A császár megnézte kezeiket,
let alkotott egy palotát A következő császárok ha igazat szólnának-e? Sárgás szőr borította
még jobban kibővítették s pompásabbá tették karjaikat, s a munkától kérges volt a tenye¬
az-épületet. Caligula egy hidat is építtetett belőle rük. Domitian megnyugodott. Ezek nem akar¬
a Capitoliumi Jupiter templomáig, hogy köz¬ ják elrombolni az ő trónját. Békével bocsá¬
vetlenül érintkezhessek «testvérével,"* a legfőbb totta őket haza.
istennel.
A Palatin e sok fényes palotájának romjai
Később a Flaviusok egy még fényesebb csá¬ évszázadokon át a föld alatt feküdtek. A Pala¬
szári palotát emeltek a Palatinon. Az ő dinasz¬ tin teteje legelővé majd később kertekké vál¬
tiájuknak új feladatot kellett megoldania. Egy¬ tozott át. Még a régiségbuvárok sem kutattak '
részt el kellett rombolniuk mindazt, a mi Néró ejtájon. Először 1775-ben történt, hogy Ran- ,'
pazarlásaira figyelmeztetett, melyeket nyomon coureil abbé, a telkek egy részének tulajdo- í*
követett az állam kifosztása s a polgárok el¬ nosa ásalni kezdett e helyen, de nem azért, j
szegényedése. Lerontották tehát Néró «arany hogy a régi paloták romjait napfényre hozza,V
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hanem haszonlesésből. S tényleg sok műkin¬
cset talált, melyek legnevezetesebbje a vaticani
Apolló szobra. A sok szép márványt, oszlop¬
fejet targonczákra rakták s a Campo Vaccino egy márványkereskedőjének adták el.
A múlt század elején I. Ferencz pármai
herczeg volt a Palatin egy részének tulajdo¬
nosa, a ki ásatásokat rendelt el e helyen s
azok vezetését a tudós Bianchinire bízta. A
munkálatokat teljes siker koronázta. Csakha¬
mar falakat ástak ki melyekről meggyőződhet¬
tek, hogy azok a Domitian palotájának képez¬
ték alkotórészeit. Még pedig ép a palota leg¬
szebb része, a nyilvános helyiségek jöttek nap¬
fényre. Kiásták az úgynevezett tablinumot, az
elfogadási termet, melyben kihallgatásokat adott
a fejedelem, az idegen népek és királyok kö¬
vetét fogadta s a hol évforduló alkalmával a
legtávolabbi alattvalók is előadták az üdvkivánataikat. A terem végén, szemközt a benyilóval látható volt egy apsis, melyben a trón
volt felállítva. A falakat a legdrágább márvány¬
ból készült lapok borították. Tizenhat korinthusi oszlop vette körül e helyiséget s mind¬
egyik oszlopnak kilencz méter volt a magas¬
ságuk. Nyolcz nagy fülke volt a teremben, me¬
lyekben valaha óriási bazalt szobrok voltak el¬
helyezve, kettő közülök, a Bachusé és Herku¬
lesé még helyén állott. Mind e drága sőt
megbecsülhetetlen tárgyakat azonban szerte
hordták. A benyíló ajtó mellett levő két már¬
ványoszlopot kétezer zecchinóéit adták el s
kótyavetyére bocsátottak mindent a mit ta¬
láltak.
Ugyanez alkalommal felásták a perisiilt, a
háromezer négyszögméternyi nagy udvart, me¬
lyet cararai márványból faragott oszlopok vet¬
tek körül és meglelték a sokat magasztalt
ebédlőteremnek, a triclinumnak maradványait.
Ebben a helyiségben tartották az ünnepélyes
lakomákat. Kétoldalt a falak mentén feküdtek
ebéd alatt nyugágyaikon a kevésbé előkelő ven¬
dégek, hátrább szemben a bejárattal, kissé
emelkedettebb helyen állott a császár és belső
barátainak asztala. Mindkét oldalról öt nagy
ablak bocsátotta be a világosságot; az abla¬
kokat elválasztó vörös gránit oszlopokat meg¬
találták a törmelék között. Az ablakokon át
láthatták a vendégek a kút aláomló vizét, mely
zöld lombok és virágok között folydogált.
A kor irói ki nem fogynak a magasztálásból,
midőn e helyiségről írnak.
Bianchini ásatásai után mintegy félszázadig
abba maradtak a Palatinon a munkálatok.
1861-ben III. Napóleon, ki nagyon érdeklődött
Róma története iránt, megvette a területet tu¬
lajdonosától II. Ferencz nápolyi királytól s
rendszeres ásatásokat rendelt el. Az ásatáso¬
kat Renier Leó archeológusra bizta s csakha¬
mar fényes siker koronázta azokat. Egymás
után kerültek napfényre nemcsak a többi ki¬
rályi paloták romjai, de a régi Romulus-féle
ősi város egyes nyomai is. Napfényre került
a cryptoporticus is, mely Tiberius palotájá¬
ból a szabadba vezetett. E folyosóban ölték
meg Cassius Cherea katonai tribün vezérlete
alatt az összeesküvők Calligulát.
A Domitián palotájának egy részét nem le¬
hetett kiásni egész a legutóbbi időkig. Itt az
úgynevezett Mill villa állottá útját a munkála¬
toknak, melyet a múlt század elején egy angol
építtetett, s mely magán vagyont képezett. E
villa meg van ma is. (Képeinken látható két¬
emeletes épület). Giacomo Boni olasz archeo¬
lógus ujabb időben újra felvette e helyen az
ásatásokat. S megtalálta a Domitián palotájá¬
nak azt a részét, mely a császár magán lakását
képezte valaha.
Ez a rész is oly pompás és oly nagyszerű,
mint az, a melyet eddig ismertünk. Hatalmas
boltozatok, a minőkről Statius értesít, s drága
építő kövek. Egyiptomi sárga gránitból, numidiai bíbor márványból, vörös porfirból és szer¬
pentinkőből vannak alkotva az épület fgyes
részei. Még freskó-maradványokat is találtak,
sokkal szebb és finomabb kivitelben, mint a
minők a Pompéjibeliek. Az egyik kép egy
jelenetet ábrázol az Iliasból. A másikat azon¬
ban Osiris egyiptomi istennő képmását mu¬
tatja stilizált állatképekkel és a szent lótúsz
virág indáival. A min nem is lehet csodál¬
kozni, mert hisz a Flaviusok keleten töltöt¬
ték életök javát s magát Vespasiánt ép az egyip¬
tomi légiók kiáltották ki császárnak.
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Sándor József: Nymphenburgi

Kunwald

parkrészlet.

vényre juttatui. Nem annyira tonusharmoniákban törekszik hatni, hanem inkább .sokszínű,
Az idei őszi kiállítás egy pár kipróbált mes¬ néhol édességre hajló tarkasággal. Ez a fajta
ter kivételével csupa fiatal ember munká¬ előadási mód Frank képeire is jellemző, a mit
ját mutatja be, a kik közül Frank Frigyes és könnyen érthetővé tesz az, hogy mindketten
Sándor József gyűjteményekkel szerepelnek. a müncheni akadémiára járó művészek. A gaNemcsak képeiknek száma, hanem azok mi¬ lerintonusokban dolgozó festészetnek hazája az
nősége is elsősorban rájuk fogja terelni a Sza¬ utolsó évtizedekben a francziák hatása alatt a
színekben tobzódó ábrázolásmód egyik német¬
lon látogatóinak figyelmét.
Mindkettő fiatal ember, a ki csak most áll országi fészkévé vált, a nélkül, hogy akárme¬
pályája elején. Nem árul el egyikük sem va¬ lyik mesterének sikerült volna a francziák cso¬
lami vívódó lehetetlenségre vágyódást, egyikük dálatos szinességét még csak távolról is el¬
sem lep meg koraérett nagyarányú tehetséggel, érni.
de mindkettő munkássága mögött sok komoly
A müncheni festészetnek erős háttérbe szo¬
törekvés, munka és fejlődésre képes tehetség rulása különben is meglehetősen kérdésessé
látható. Frank Frigyes számottevő ember lesz teszi fiatalságunknak müncheni tanulását. Vala¬
majd arczképfestésünkben. Van érzéke a jel- mikor, a midőn a történelmi iskola pathetikus
lemzetus formák felismeréseire, technikája nem kompoziczióit seliol sem csinálták Németország¬
erőltetett, elég könnyen folyó, és nem is vész ban jobban, mint Münchenben, volt értelme
a routin játékaiba. Tájképeiben erős, töret¬ az ott tanulásnak, de ma, a midőn Németor¬
len színek sokszoros ellentéteivel kivan hatni, szágban is egészen más körökre tolódott el a
mint társa Sándor József is. Mind a ket¬ művészet súlypontja, nem sok értelme van.
ten nagyon el tudnak örülni egy-egy tájék Eltekintve attól, hogy a pesti képzőművészeti
tarkabarkaságán, egy virágokborította parkrész¬ akadémiának egyes szakjain legalább is min¬
let sokszínűségén, melyet a háttérből kicsil¬ dazt megtanulhatja a tanuló, ha nem többet
lanó rikító sárga kastély fal még jobban kiemel. mint Münchenben, ha már többre és ujabb
Különösen Sándor képein jut fontos szerep a impulsusokra vágyik valaki, azt bizony ne
színnek, melyet pastelljein tud legjobban ér¬ Münchenben keresse.
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Czézár: Hollandi nő.

A müncheni művészeten nyugszik legerőseb¬
ben a XIX. századbeli német művészet átka:
a helyett hogy ösztönszerű teremtő erőből
fakadna, csak egy hatalmas értelmi kultúra
emlékei és buzdító ereje áll mögötte.
Bármerre jár is az ember Münchenben, egye¬
bet sem lát vagy hall, mint azt, hogy e vá¬
rost lakói isarparti Athénnek, az ujabbkori
sőt a legújabb művészet nagy metropolisának
nevezik. E --mögött azonban egészen más való¬
ság rejlik. A festészet terén a vezetés az északi
németek kezébe ment át. Ezek sem alkottak
valami nagyszerűt vagy korszakost, de a veze¬
tés, a lüktető élet ereje ma már az övék.
München azonban csak emlékeiből él, annak
a hatalmas erőlködéseket kifejtő királykorszak¬
nak dicsőségéből, melyet ma már Csak mester¬
ségesen lehet utánozni.
Maga a müncheni élet sem valami sok im¬
pulzust nyújtó. Eléggé álmos, inkább kis, mint
nagy város, pezsgő élete nincsen, izgalmi,
szenzácziói sincsenek. Teljesen hiányzik belőle
az életnek az a lüktetése, mely Parist a XIX.
század nagy művészeti _ nevelőjét, legkisebb
zugutczájában is áthatja. Almos hangulatokból
pedig nem sok művészi buzdítást és nem sok
munkaerőt lehet meríteni. Ma már ne Mün¬
chenbe járjunk tanulni.
Farkas Zoliim.
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Frank Frigyes: Jordán festő arczképe.
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t IT- ,1 Ás Fliz ÍNaev Turus). — 3. Ankerschmiedt (Törzs) Miss Natalie (T. Forray R.). Hermp
• Grisak (Vágó) Ankerschmiedtnél (Törzs). - 2. Ankenchiníedi (ló
és JM« i * > eírjf —
. c h' m i e d t ( T ö r z s ) é s M i s g Natalie (T. Forray Róza). — 6 . Ankerschmieftt
voruiöiiuj';(C* Aczél I.), Eü'z (Nngy Teruf) és Straff (Kertész). - 4- Kampos I P j g ™ ^ ^ d j földesúr.
(Törzsj mint az új foldo&ur.
Andaházi

Kasnya Béla:

Parkrészlet.
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A Jagersdorü őrgróf Morvaországba lépett be, a
hol nagy rendetlenséggel gazdálkodik.
A választófejedelem szászai ostrom alá vették a
sziléziai «Glatz-ot», mely város (úgy hírlik) jól
van ellátva emberekkel és municzióval.
Az őrgróf megfenyegette a boroszlóiakat, mert
hogy a szászoknak adtak a maguk municziójából.
Hír jött, hogy Lengyelország királya elindult a
török ellen, a ki 300,001) emberrel egészen orszá¬
Fitt* Romé the i/.of $epteöiber léi I.
QlHbf fb a t tip ttepstfsí«betb bp t artü an 0 tó a fér, gának határáig hatolt.
toberebptbí iwptrtallartnp mig^t. come tó tnouri
Bécs, 1621 szeptember -2±
TTttanRMMne (t f0 ceittüfttp «epo;t(» «&t t a r greatoittriíre.
Bethlen Gábort már 14 napja nem látták had¬
9C&e &>afce of &fla«rl«fc$fl«t önét? tpper 2a» seregénél : Budán volt. a hová több ezer török
Fdíhall Beilerminc,affEr tálján reccfacfi ttje<£o
fftfainpaüme,
bot fyuft aiCofcatfeíróén töefcalt- érkezett, a kiket táborába vezet.
Aranim ano ti?e PopcsffieneoictimoUD,
A Jagersdorfi őrgróf seregével és a Thuini gróf¬
taaKltn öpper flaörta intő (jts poűeirion.
From Vknna chc 22 .of Scptémber. 1 72 1.
fal, a ki a németek parancsnoka, Morvaországba
Jffi&e
í^arquií
of
Jatfcnfoo;
p,tő
cntteft
ín
$0eja•i8ie^«ní(&ambalF4DO}fotóméfcftyeragamé
mentek ; ott már vagy Iá falut és várost égetett
tMffl flje tóartiof dotalío f mm Preíbarg ám fyff afi,ano íljere báepet^oafe berp Difo;Derig.
le és több száz embert öletett meg.
ÖWfctencef bettocne t&s oudanéfii t Germán ®e,
Bethlen maga, a ki már felgyógyult, újra tudatta
fliral* are agrsa fjpon, bot Önttít tftw Oap mtf Jm-j ttfetlefi
a pozsonyiakkal, hogy nemsokára tűzzel és kard¬
wo« otoU&men«no nuiRííícn.
dal fogja őket újra sújtani.
. of t&ts monetö totftt,0jteftied mórtfajg
qaíífcatferaenacentbfife of SFjcÜafD
Diepenbach tábornok (parancsnok) tegnap jött
átR«ieníburg ön tW Maerkc,teöepatea főj Com- oerp tííoroaflp, beeanfe tjcp bt
ide a Pozsony alatt táborozó császári táborral:
ittöK?, tfte CatOínall D iccerk bíley a, töe atítjtófl)*
Seregünknek onnét el kell indulni a Marchfeldre
epB-afnwa, tfce Lo;o Breutier,ano t&t Carte of Meg. JCfctretow neíóes tfeat !f>e fcínccf pcloniafoaő egy hajóhídon át (a melyet a folyón át építettek
§aa:M qjéÍJttiigartoní Qoe boífcrfte$arte0 of bjokín öp tetoítbttaitö tbfeffarbe,tebbtoítfc 5 oo. Theben-nél) Morvaország felé, hogy Jagersdorf
fcljatfo ano a. pjfactpaU JLojös.öf t&e Coytitrp, tfeanfsttt tntn bu« come M t&e frontiéra oí bíe rossz szándékát akadályozza ; mert azt hiszik, hogy
Mansfelddel együtt, veszedelmes vállalkozásba kez¬
tofjífcoáU) baaemrf toget&« ttyiBafc tatbecúre
dett Ő Császári Felsége ellen.
éf l$e eóntagíon, to^ttfetfrítt mwfrincttáfetfc i£ te FromVlenna.t he 23 . of Septemtxr
«Budiáni» eddig erővel folytatta gyujtogató és
ártftftígtnt
Bcthkm .Gábor tjatfc nőt béne (*ne ín bis arrjig
munkáját Ausztriában és Stájerországban ;
t&e £«&oufce Charles t«rrt&*re&e.f)síböraíeD tbíí 1 4.Dape8,but haiti báng át íDf én,teljéretorna pusztító
s most érkezik hir arról, hogy nyolcz nap alatt
§r«8t partit? ef 0apne0 ano otftcr pjouiűlonto tlionfanoí of ffurfcw arearri»tö,to&oiftí be Miig* vagy SÓ várost és falut égetett le és vagy elvitt
fcfe twntpoatrt tótyeLaodiorncy (« Sileüa fiiftetbtr
vagy megölt sok ezer embert. A posta azt a hírt
ttefátfarctoafieíi Daptptomarrt: to&trealío tfce Ebe sparqma ef íajjír.föojpttifbti0
is hozta (a mely az itten levő foglyok váltságdiját
ÍDlrttoj of Saxon in t|i« otonipttíón ftonl»*t»?at* m i *Ke tlw Carte »fffibarne,tDbocoBimanDeib o- is hozta), hogy «Budiáni» veszedelmes és ártal¬
mas betörést kontemplál s miután már több mint
20,000 főnyi török- és magyarsereggel rendelkezik,
A LEGRÉGIBB ANGOL NYELVŰ ÚJSÁG ELSŐ OLDALÁNAK EGY RÉSZLETE.
elhatározta, hogy e város eló'részeit felgyújtja.
A palatínus kibékülése 0 Császári Felségével jó
Bécs, 1621 szept. 2á.
A LEGRÉGIBB ANGOL ÚJSÁG MAGYAR
A spanyol nagykövet újra visszaérkezett ide Po¬ úton van: Ó Felsége raegiria az összes választó¬
zsonyból Colatto gróffal. A nézeteltérések a kül¬ fejedelmeknek, hogy tanácsaikat kívánja halami;
VONATKOZÁSAI.
földi és a német generálisok között elsimíttattak: ők mind hajlandók a bocsánatadásra, úgy, hn^y
New-Yorkban esztendők óta gyűjt már hun- azonban még a mai napig egyetlen császári tábor¬ remélik, hogy nemsokára a fegyvereket leteszili.
Azonkívül itt a pestis nagyon kezd térj adni.
garicákat egy lelkes magyar tudós: Feleky nokot sem neveztek ki.
A folyó hó 21-én a March-on fekvő Eavens- Továbbá minden itt nagyon drága ; egy font hús,
Károly. A véletlen a múlt hetekben ritka
burgban tartandó értekezletre kiküldöttek mint a mely ezelőtt 14 pennybe került, most 5 krajczár
kincshez segítette. Az anliquariusok mind tud¬ delegátusok
Dietrichstein bibornok, Basman érsek, és sok csodálatos tüneményt (jelt) látnak minden¬
ták róla, hogy főképen magyar vonatkozási! Brenner báró és Meggan gróf, — a magyarok ré¬ nap
az elemekben.
régi angol könyveket és újságokat gyűjt s az széről pedig mindkét Thurzó gróf és két országVi-úgn, 1621 szeptember 23.
egyik sárgult papírlapokat hozott nemrégiben nagy. Ezeknek nevezett napon kellett volna, összePár nappal ezelőtt újra vittek egy nagy ágyút
hozzá. A Hungária szó keltette fel az ócska¬ jönniök ; azonban az ott folytonosan terjedő ra¬
ságok kereskedőjének a figyelmét. Feleky Ká¬ gály miatt az értekezletet még nem kezdték meg. e véros raktárából táborba és bár a táboriak 'átKároly főherczeg még itt van. Npgy mennyiség ják az ostromlók eltökélt kitartását és hogy min¬
roly rövidesen megvette az ócska nyomtatványt,
melyről szorgos vizsgálat után kidorült, hofiy bort és más élelmiszereket szállíttatott a sziléziai dennap mind többen csatlakoznak hozzájuk, m 'gis
a vildfi legrégibb angol nyelvű ujm</ia. Nyoícz tartományba, a hová nevezett főherczeg minden ők (a táboriak) annál gúnyosabbakká lesznek és
inkább nevetnek a dolgon, mert hogy már
hónappal régibb keletű a British Múzeum tu¬ nap elindulandó és a hol magának a szász válasz¬ annál
eleve vigasztalta őket Mansfeld a támadását illető¬
tófejedelemnek
is
személyesen
kell
megjelennie.
lajdonában levő példánynál, mely az angol
Továbbá itt közhirré tétetett, hogy az összes élelmi¬ leg. Az a hir érkezik Sziléziából, hogy az ottani
Nemzeti Múzeum egyik büszkesége volt — ed¬ szerkészletek
ide és más erősített helyekre és vá¬ katonák megegyezés alapján kapták Glatz városát,
dig, míg Feleky egy szerencsés vétellel túl nem rosokba szállítandók.
hogy milyen feltételek mellett, még nem tudni.
tett a British Múzeum ritkaságán.
Béc*, 1621 szept. 18.
Tegnap értesítést kaptunk, hogy Mansfeld gróf
Némely Bécsből keltezett levél mondja, hogy a
megegyezett (megállapodásra jutott) a bajor herMinket magyarokat az értékes lelet különö¬
sen azért érdekel, mert a harminczéves hábo¬ császári sereg újra kezd szaporodni és megerősödni czeggel oly feltételekkel, hogy nevezett grófnak
rúval kapcsolatosan igen sok szó esik benne és hogy az ország városai nagyon kérnek fegyver¬ fizessen a herczeg 300,000 forintot, katonáinak
és a háború megszüntetését, merthogy pedig három havi zsoldot és hogy a ki újra szol¬
Bethlen Gáborról, a magyarokról és a budai szünetet
«Budiani» embereivel még sokat pusztított, hatal¬ gálni hajlandó, menjen Magyarországba, továbbá,
basáról. (The Budiáni.)
mába kerítette Droskirch ét Neustadt alatt, Men- hogy a helytartóság összes erődítéseit és erőssé¬
A lap czíme «Corant őr \\Yckly Newes» ling-et, Entensdorf-ot és majdnem nz eg'sz orszá¬ geit bontsa le (a gróf) ; hasonlókópen nevezett her¬
és felfedezett száma 16ál. október 11-én je- got, pusztítva egészen Bécs kapuiig, a hol attól czeg szerezzen kegyelmet Mansfeld részére Ő Csá¬
félnek, hogy hatalmába keríti a Dunát s ezzel el¬ szári Felségétől azon feltétel mellett, hogy élete
It-nt meg.
zárja úgy a szárazföldi mint a vizi utat, mi által fogytáig sohase fogjon fegyvert Ausztria, Bajor¬
A legrégibb angol újság magynr vonatko¬ a császári sereg nngy inaéget szenvedhetne.
ország vagy Spanyolország ellen és „hogy ennek
A bajor herczeg nemcsak, hogy zálogba kapta fejében birodalmi gróffá nevezze ki Ő Felsége és
zású híreit dr. Yolltind Arthúr egyetemi ta¬
Felső-Ausztriát, azonkívül kezébe kerítette a felső- még több feltételekkel, mire egész seregével (a gróf)
nár fordításában ndjuk közzé :
visszavonult Amberg felé.
ausztriai «Malt-handeln-t (maláta-kereskedést).

CORANT ŐR WEEKLY NEWES,
fi'omital^Gennany, Hungária, Polonia, Bohemia,
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kísérlet l'.)08. április 13-án történt és mind¬
járt
sikerrel járt. Miután a tégely izzásba jött,
Egy párisi mér¬
úgy egy hüvelyknyire félre lett húzva, csak
nök, M. E. de
aztán került bele a calcium-carbid és pedig
Boismenu mosta¬
többször
egymásután apró darabokban. Az elek¬
nában azzal lepte
tród áramot végül fokozatosan, egy hüvelyktől
meg a világot,
tiz hüvelykig távolították el a tégelytől. Az
hogy mesterséges
izzás délelőtt 11 órától délután ötig, azaz tel¬
gyémántok elő¬
jes hat óra hosszat tartott. Mintegy nyolcz
állításara új eljá¬
font carbidot használtak fel 800 Ampere fe¬
rást talált fel, a
szültség, 34 Volt mellett. Három órai izzás
melynek segítsé¬
után a fürdőből sok apró carbid-szilánk patto¬
gével sokkal nagott ki, végül azonban az egészből salakszerű
massza lett, a melyet egy éjjelen át hűlni
hagytak és pedig vízben. Másnap a masszát,
eddig bárki.
a mely sok vizet szívott magába, borszesz
lámpa fölött megszárították M. de Boismenu
Tudnivaló, hogy a pár év előtt elhalt Moisfigyelmét azonnal fölkeltette a masszába levő
tanár már sok kísérletet tett ebben az
sok apró kristály, a melyekből körülbelül egy
r^nyban és elektromos úton állított is elő
tuczatot sikerült sértetlenül kiszednie. Egytőlgyémántokat, ezek azonban olyan aprók vol¬
egyig átlátszó, szabálytalan képződésű kristály
tak mint a homokszemek. Moissan eljárása
volt, V» és l l /i milliméter közt váltakozó át¬
ezenkívül nagyon bonyodalmas volt és a kí¬
mérővel. A mikroszkóp alatt mindegyik világo¬
sérletező részéről nagy ügyességet igényelt, az
san mutatta a gyémánt sajátságosán jellemző
eredmény pedig inkább tudományos szempont¬
tulajdonságait.
Keménységük is egyenlő volt
ból volt értékes, a mennyiben ezek az apró
a
természetes
gyémántéval:
már csekély nyo¬
gyémántok semmire se voltak használhatók.
más
alatt
mély
karczolást
ejtettek
az üvegen
M de Boismenu új módszert talált fel, a
és legkeményebb aczélon is.
mélynek egyik előnye az, hogy nem igényel
M. de Boismenu a gyártott gyémántokat el¬
nagy elővigyázatot, másik, még jelentősebb
küldte több párisi ékszerésznek, a kik kijelen¬
előnye pedig, hogy általa már tekintélyesebb
tették, hogy azokat a természetes gyémántoktól
nagyságú gyémántkövek nyerhetők, sőt arra is
nem képesek megkülönböztetni. A legnagyobb
van kilátás, hogy e módszer tökéletesítése
darab még köszörülésre is alkalmas volt, ezt
után eljutunk a mesterséges gyémánt iparszerű
a feltaláló e czélból elküldte Amsterdamba, a
termeléséig.
hol harminczkét oldalú brilliánssá csiszolták,
A feltaláló előkelő állást tölt be egy franczianagy ügyességgel.
országi vegyészeti gyárnál, a mely karbid ter¬
A feltaláló mérnök ez idő szerint nem foly¬
mékeket produkál. M. de Boismenu az ezekké7
tatja kisérleteit, mert azon fáradozik, hogy
való kísérletezés közben jött a gondolatra, hogi
MESTERSÉGES UTON KÉSZÜLT GYÉMÁNTOK.
megfelelőbb elektro¬
hátha az olvasztott karbid-fürdőből a rendes
mos kemenczét ren¬
elektromos eljárással gyémántot lehet jegeczesíteni? Készüléke, a melyet összeállított, egy hatása alá kerül, a melytől pár óra alatt fel¬ dezzen be, mert re¬
rendkívül tűzálló agyagkemencze, hat és fél bomlik: a negatív sarkon fekete, szurokszerü méli, hogy nagyobb
hüvelyk átmérőjű két elektróddal, a melyek¬ tömeg képződik, a melyben temérdek kisebb- gyémántok előállítása
nek egyike kézzel igazitható. A kemenczébe nagyobb jegecz van. Ezek a jegeczek a gyé¬ is sikerülni fog, ha a
karbidot még maga¬
előbb poralakú grafit és mész-keveréket tesz, mánt minden tulajdonságát mutatják.
sabb
hőfok mellett ke¬
M. de Boismenu már öt év óta folytatja
a melybe aztán ugyancsak agyagtégelyben calzelheti.
' Találmányát
kisérleteit
Paris
egyik
külvárosában
levő
labo¬
cium carbid jön. A kísérletek bebizonyították,
természetesen,
gzabahogy ez a legczélszerűbb izzó-fürdő. Á csepp¬ ratóriumában, a hol megfelelő . .elektromos
Mesterséges
gyémánt tizenhatdalmaztatta
is
már.
szorosan nagyítva.
folyóssá vált calcium carbid elektromos áram olvasztó kemencze áll rendelkezésére. Az első
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A MI URUNK.
Regény.

(Folytatás.)

Irta GRAZIA DELEDDA.
A reggeli levegőtől és reményeitől föl¬
tüzelve — mialatt a nedves bokrokban egy-egy
kecske föl-fölmekegett mélabúsan, mintha üd¬
vözölné — kiformálta magában álmait és azt
kérdezte magától, hogy mit tenne azután, ha
terve sikerülne. Szeretett volna korcsmát nyitni,
vagy valami veszélytelen vállalkozásba bocsájtkozni, mint a milyen például a kavicsszállítás
a községi utak számára. Mindenesetre, a vá¬
gyainak álma ie csak munka volt.
Az erdőbe érve, a szakértő szemével nézett
körül és kiszámította magában a fatörzsek ér¬
téket s úgy vélte, hogy a rendesnél nagyobb
hasznot is lehetne elérni. Már is úgy becsülte
föl az erdő értéket, a gazda ösztönével.
Akkoriban az Orthobenet még felerészben er¬
dők borították; de a keleti része, az, a melyen
Perro erdei voltak, már irtás alatt állott. Az
északi és északnyugati rész nagy kiterjedésű
erdeire is ugyanez a sors várt; de a vállalkozó
még nem szánta rá magát, hogy itt is elkezdje
az irtást, mert még mindig azt várta, hogy
Antonio Moro nagyanyja is majd csak eladja a
maga cserjését és erdei tisztását, a melyen meg
volt ugyan engedve az átjárás a gyalogosok
számára, de nem volt megengedve, hogy sze¬
kerek járjanak arra, a melyek a faháncsot és a
faszenet hordták volna.
Áldó Brúnó áthaladt ennek a cserjés tisztás¬
nak egyik részén, a mely ketté szelte Perro
KIRÁLYUNK TÁVIBATOZOTT ARCZKÉPE.
birtokát a maga sziklatengerével és rétével.
A fák, évszázados tölgyóriások, magas, erős Komáromi József budapesti fényképész találmánya
törzsükkel, a melyek olyanok voltak, mint maszerint készült távirati kép.
jesztózus vasoszlopok, olyan közel nőttek egy¬
más mellett, hogy a sűrű lombok alatt szinte
sötét volt A földön úgy feküdtek a nyirkosság¬ a hol a nagy fészerben nagy csomó üres és teli
tól megfeketedett lehullott falevelek, mint a zsák között egy öregecske, kicsi és kiaszott, de
eleven ember épen azzal foglalatoskodott, hogy
hogy a tengerfenéket az algák beborítják.
lemérje egy-egy köteg rózsás és friss faháncs
A fölkelő nap vörös golyóbisa akkor emel¬ súlyát.
kedett a távoli tenger arany vonnia fölé, .a mi¬
- Itt volnánk n i ! — mondta Áldó Brúnó,
kor Áldó Brúnó elérte a homokkőből épült fa¬ megveregetvén
az öreg vállát és átadta neki.
lat, a mely itt a határt jelezte a Moro-erdőpskc Perro levelét.
és Perro nagy erdőirtása között. Innen be le¬
- Nagyon jól van — felelte az emberke, a
hetett látni az egész völgyet, a melyet Dorgali
nélkül,
hogy egyetlen arczizma is megrándult
és Oliena hegyei zártak be és látni lehetett a
czitrom-erdő fémszerüen csillogó sávját, a fehér volna — még ma délelőtt átadok neked min¬
Most befejezem előbb a zsákok ellen¬
hegyi utakat, a kőkerítéseket, az őserdők hatá¬ dent.
őrzését.
rait, a melyek mind-mind kiemelkedtek zöldes
— Nem bánod, hogy megválsz az állásodtól?
és rozsdavörös színeikkel a hajnali, kékes pá¬
A
kis emberke tréfás kedvvel, katonásan
rák fátyolán át.
szalutált:
Afféle sziklalépcsőkön kapaszkodott most föl¬
- Bánom, vagy nem bánom, nem az itt
felé a munkafelügyelő és áthaladt egy másik
a
fontos:
erdőn és egy ritkáson, a hol már az irtással inknak. engedelmeskedni kell a feljebbvaló¬
jóformán el is készültek.
És mialatt az emberke fölkészülődött, hogy
A hegynek ez a része temetőre emlékezte¬
elutazik
új állomáshelyére, a hová Perro ki¬
tett ; a fatörzsek gyökereinek és csonkjainak
maradványai eirhalmoknak és fakereszteknek rendelte, Áldó Brúnó fölkereste régi viskóját és
tetszettek, a szikladarabok pedig sírköveknek;
silány folyondárok, takszus-cseijécskék és vi¬
rágzó vadrózsabokrok övezték az óriási haló;
takat, mint a megsemmisüléstől megkímélt
menekültek, a kik még most is reszketnek a
félelemtől.
A távolban, a nap fényétől bearanyozott fák
fölött, gyönge halovány füstoszlopocskák szál¬
longtak a magasba és a hatalmas gránitsziklák
keretezte terrasz-szerű emelkedésen nád, sás és
lomb-tetejű sátrak állottak. Hallani lehetett a
kutyák ugatását, egy ló villogását és a szarkák
hangját, a melyek a ló nyeritését utánozták.
Komor arczú férfiak, a kik bár fejszékkel és
késekkel voltak felfegyverkezve, de mégis szelíd
tekintetüek voltak, népesítették be ezt az erdei
tanyát: ruhájukat valami sötét réteggel vonta
be a por, a sár és a piszok; földszinű arczukkal és kezükkel olyanok voltak, mintha most
bújtak volna ki az erdő nyirkos földjéből és
egyeseknek meg épen olyan vöröses volt a haja
meg szakálla, mint a tisztást övező lehántolt
nagy fatörzsek szine.
Sokan már munkában voltak és a reggeli
csöndben föl-fölhangzott a szekerczék csatto¬
gása, a melyeket a visszhang megismételt.
Áldó Brúnó átcsapott a tisztáson és oda-oda
köszönt néhány muoroi parasztnak, a kik épen
az ökröket fogták be faháncsokkal megrakott
szekereik elé. Aztán mrnt tovább egy kicsiny,
de jobb formájú és jobban megvédett viskó felé,
A MOST FÖLAVATOTT CSUCSAI BEFORMÁTUS TEMPLOM.
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ott ledobta a batyuját, majd visszatért a fészer¬
hez és mégvizsgálta a könyveket és lajstromo¬
kat, megszámolta a zsákokat és végül benézett
az éléstárba, a hol a «munkások »-nak az eleséget kellett beszerezniük.
A raktáros, a ki szintén csak mostanában,
röviddel Áldó Brúnó előtt érkezett, kedélyes,
bizalmas hangon üdvözölte az új munkafel¬
ügyelőt, a kit tegezni kezdett, de a kinek rövi¬
desen tudomására is hozta, hogy az ő teendőik
fölöttébb különbözők és megkülönböztetendők.
Egy munkafelügyelő mindig csak munkafel¬
ügyelő ; de a raktáros, az lehet valami elszegé¬
nyedett nemes-ember is.
- Ha pedig nem valami elszegényedett ne¬
mes-ember, hát akkor valami efféle — mondta
az öreg, régi munkafelügyelő az újhoz, mialatt
együtt körutat tettek az erdőben. — Ez is azt
mondja, és nem kevesebbet, minthogy az ő
apjának sok bányája van !
- Hát akkor miért vállalt itt raktároskodást ? A maga raktárosa is lehetne!
- Azt hallottam beszélni, hogy meg kellett
volna házasodnia: de egy nappal az esküvő
előtt rajta kapta a saját fivérét a saját meny¬
asszonyával, a mint ölelkeztek. Öngyilkossági
kísérletet is tett, de azután, hogy kilábalt, az
anyjának sikerült rábírnia, hogy elmenjen ha¬
zulról és akkor szerezték neki ezt az állást. De
úgy látszik, nincs megelégedve a sorával.
- Mindenesetre kétségbeesett arczot vág mondta Áldó Brúnó, a ki közben Dejanara és
Antonio Morora gondolt. Folyton, folyvást
ugyanaz a história az emberi nyomorúságról!
Inkább csak, hogy másra terelje a beszédet
és nem is annyira mert érdekelte volna, meg¬
kérdezte az öreget, hogy mit tud Perro szivbeli
ügyeiről.
— Igaz az, hogy ki akarja házasítani Ma¬
ri elénát?
De az öreg munkafelügyelő meglepetten né¬
zett reá.
- Most hallom ezt először! Mái- vagy tíz
esztendeje, hogy együtt élnek és én azt hittem,
sohasem is fognak már egymástól elválni. . .
De aztán hirtelen, mintha valami eszébe ju¬
tott volna, folytatta:
— Azaz h o g y . . . egyszer c s a k . . . azaz hogy
néhány nappal ezelőtt Perro elvesztett egy bo¬
rítékot, a melyikben egy női fénykép volt, a
mit azután ő nagyon nyugtalanul és izgatottan
keresett. Lorenzo találta meg, a raktáros, de
nem adta vissza. Nagy irigy ez ! És tudod, hogy
ki voJt az a nőszemély ? (Megfordult és gúnyos,
roszakaratu mosolygás torzította el rőtes, szinte
rozsdás arczát.) Ösmered jól! Se . . . bas . . .
tiana! De hallgassunk, mint hal a vízben!
Áldó Brúnó megfogadta a tanácsot és hall¬
gatott. De a cselszövés, a melyben ő is részt
vett és a melybe ő úgy bocsájtkozott belé, mint
valami koczkázatos vállalkozásba, most már
tisztán állott előtte: Sebastiana el akarja fog¬
lalni Marieléna helyét.
Heves, de zavaros fájdalmat érzett emiatt :
Sebastiana, a ki olyan fiatal és olyan szép,
ilyenformán akarja elveszejteni magát! Tudja-e
ő maga, hogy mit is akar tulajdonképen? És
az anyja, a «maestra», a ki úgy bízta Perrora
a lányát, mint a gyerekének apai gondviselő¬
jére !
Hogy elűzze ezeket a kinzó gondolatokat, mi¬
után az öreg munkafelügyelő útra kerekedett,
ő még tovább kószált az erdőben és új állásá¬
nak nagy felelőségteljes voltára igyekezett csak
gondolni.
Több napszámos azzal foglalatoskodott, hogy
az évszázados tölgyek kérgét lefejtse és a hán¬
csoktól megtisztogassa. És a mint odatapadtak
a hatalmas tölgyek törzséhez és ágaihoz, olya¬
nok voltak, mint a vámpírok, a melyek az
óriási fák vérét és életét kiszívják. A kéreg és
háncs széles sávokban és czafatokban lógott
alá, kívülről érdesen, sötéten és repedezetten,
belülről pedig sárgásán és nedvesen. A törasek,
a melyeknek ágait lenyesték, vörös csonkjaik¬
kal olyanok voltak, mintha mély sebek tépték
volna föl; és a megtisztított fák úgy állottá^
ott csupaszon, kéreg nélkül, szomorúan, mint
óriási meztelen holttestek.
Lerongyolt és mezítlábas gyerekek, néhány
öreg paraszt és egy-két rongyokba burkolt aszgzony gyűjtögette a háncsot, a mely lelógott a
fákról, lekaparták, szétdarabolták apróra, hogy
végre olyanok voltak, mint a kenyérhéj-darabok
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éa azután behordták a fészerekbe. És jóformán
mindig és valamennyi hallgatott. A gyereknép
is komor és szomorú volt; és úgy látszott,
mintha valamennyien, ösztönszerüen éreznék
minden borzalmasságát ennek a nagy pusztí¬
tásnak, a mit ők lassú és csöndes munkájuk¬
kal véghez visznek.
Estefelé egész kis sátortábor-féle formáló¬
dott ki a kunyhók és fészerek körül és nagy
tüzeket gyújtottak, a melyeknek fénye diadal-'
maskodott a szürkület fölött. Az éjszaka friss
volt, mint a milyen őszelő idején szokott lenni ;
a hóid sápadtan és szomorúan emelkedett ki a
tengerből és a szél suhogva mozgatta a lehan¬
golt fák ágait. Sötét felhők vonultak át az
égen és árnyékuk átsuhant a holdfényes völ¬
gyön, hogy azután hirtelen fönt teremjen a
hegyeken.
Valaki orrhangon énekelte a távolban:
Ássa bessida 'e s'istella . . - 1
Egy másik hang édeskésen utánozta a toszkánai szénégetők dalát:
Addio, mia bella, addio . . . z
Emberi árnyak imbolyogtak a tisztás vörös
hátterében, a hol a leháncsolt törzsek és ágak
a nyilt tűz fényénél olyanok voltak, mint einberi tagok.
Áldó Brúnó elkészítette a maga polentáját
és a raktáros társaságában megvacsorázott egy
gyalulntlan asztal mellett a nagy fészerben, a
melyet olajlámpa világított meg.
— Hideg kezd lenni; — mondta a raktáros,
bár gyapjúruhába volt öltözve és a nyaka köré
kendő is volt csavarva.
- Én nem érzem! — felelte Áldó Brúnó,
de a másik megvetően mondta;
- Te meg a faháncs, ti épen egyformán ér¬
zéketlenek vagytok.
Sovány fiatal ember volt ez a raktáros, bete¬
ges és félszemére vak. Sápadt és csupasz arcza,
ha arról az oldaláról nézték, a melyen az ép
szeme volt, egy gyerek arczának látszott, míg
a másik oldalról nézve a profilját, ez szomorú
volt és sanda nézésű, mint valami vén gonosz¬
tevőé.
- De te, te csak megcsinálod a magad sze¬
rencséjét — mondta, a mikor látta, hogy Áldó
Brúnó nem védekezik. — Tegnap még szén¬
égető voltál, ma már munkafelügyelő vagy és
holnap^ már akár vállalkozó is lehetsz!
- És miért ne ? A többiek, hogyan kezdték
azok ? — mondta nyugodtan Áldó Brúnó.
Lopással kezdték, igen, tudjuk !
- Signor Lorenzo!
- Tedd meg nekem azt a szívességet és
szólíts csak egyszerűen Lorenzonak. Hiszen a
feljebbvalóm vagy! De milyen hideg van ma
este! Sokat esett Nuoroban?
— Ó igen.
- Szeretnék itt, magamnál, egy nőt. De szé¬
pet és kövéret, a ki föl tudna engem is mele¬
gíteni. Igazán hozhatnál ide egyet!
Lehunyta egészséges, épp szemét, mintha ez¬
zel a másik szemének hibáját akarta volna el¬
leplezni. És nem nevetett, nem is mosolygott,
és Áldó Brúnó nem tudhatta, hogy most tré¬
fált-e, vagy komolyan beszélt.
- Ö, igen, volna egy, az nagyon szép és azt
ma reggel föl is akartam hozni. De nem akart
Jönni!
- Igen szép volt?
- Talán ösmered is. Perronak a szolgáló
íánya, a Sebastiana.
Hogyne ösmerném ! Az nagyszerű társaság lett
v
ohia . . . csakhogy egy kicsit veszedelmes . . .
- - ugyan? És miért? Miért?
Áldó Brúnó szeretett volna valamit megtudni
rerro elveszett fényképéről, de észre vette,
b
°gy a raktáros bizalmatlan vele egy kissé.
- Miért ? Mert nagyon szép és ezért aztán
'eszedelmessé is válhatna, ha az ember komotyan belé talál szeretni.
- Mi baj lehetne ebből?
Semmi. Ha akarod, hát vedd el. Nekem,
* njagam részéről, semmi kifogásom ellene fDe
Jttam beszélni, hogy az anyja, ösmered?
ettenetesen kardos egy perszóna, azzal fenye¬
get meg mindenkit, a ki túlságosan közeledni
°»ál a lányához, hogy följelenti kiskorú lány
ísabitásáért! De aztán meg ott van Perro is,
n
gyámságba akarja fogadni a látíyt. . .
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— Hol szoktál te találkozni vele? - - kér¬
dezte Áldó Brúnó elgondolkozva.
— Hol, fiacskám? Nuoroban.
— Gyakran mégy Nuoroba?
- Sokkal gyakrabban, mint Parisba.
— Ösmered a Perronak másik szolgálólá¬
nyát is?
- A barátnőjét, azt akaitad mondani? Lát¬
tam vagy kétszer. Olyan, mint egy döglött egér,
pfuj ! Van egy kéreg-gyííjtő némberünk, az
hasonlít hozzá.
Megfordult és a szék mögé köpött, annyira

Viola rajza

fól

ragyog a csillag. . .
n veled, szépem, isten veled . . .

LONDONI DIVATKÉP.
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undorodott ettől a kéreg-gyűjtő asszonytól. És
Áldó Brúnó ezek után nem mert többé most
Marielénáról beszélni, de azért re gondolt foly¬
vást. Úgy rémlett neki, mintha maga előtt látná
most is, vörös ruhájában és sárgás arczával. És
most, Lorenzo szinte szuggesztív erejű szavai¬
nak hatása alatt valami ellenszenvet kezdett
érezni iránta.
Vacsora után a két férfi kártyázni kezdett.
- Mennyibe játszunk ? — kérdezte Lorenzo.
- Három soldo.
- Tifelótek ennyibe szokták?
— Igen, ennyibe.
- Tifelétek nem ösmerik a lirát?
- Nem ösmerik és azért jönnek ide, hogy
itt megösmerjék!
— Igaz ! — helyeselte a raktáros, mialatt a
fal kövei közül ogy csomag kártyát vett elő, a
melyek olyan piszkosak voltak, hogy már szinte
feketéknek látszottak.
Áldó Brúnó újra pipára gyújtott, keresztbe
rakta a lábait és egyenként vette kezébe a kár¬
tyákat, figyelmesen megvizsgálva valamennyi¬
nek mind a két oldalát, hogy nincsenek-e vala¬
hol megjegyezve. Egy ideig a két kártyázó né¬
mán és megfontoltan, el-elgondolkozva játszott,
mintha ezer lira volna a tét. Közben-közben
hallani lehetett a szél suhogását, a mely ké¬
sőbb megnövekedett süvöltéssé, egyre jobban
közeledett és harspgóvá meg dübörgővé vált,
mint a mennydörgés, majd lassan elhalkult és
eloszlott a távolban, a honnan már csak mint
halk sóhajtás hangzott föl még hébe-hóba.
Olyan volt ez az egész vihar, mintha egy vasút
száguldott volna át dübörögve az elhagyott
hegy nagy csöndességében.
Másnap megérkezett a vállalkozó. Kedves,
megnyerő modorú és szíves volt a legalanlasabb munkással szemben is a gyerekeknek meg¬
veregette a vállát és fejükre tette a kezét és
hosszasan kérdezősködött, elbeszélgetett az öre¬
geknél és az asszonynépnél, a kik szinte megigézve néztek reá. De egyszerre csak egy zsá¬
kot látott meg az ösvény közepén, a melyet
valaki ott felejtett és ekkor hirtelen ordítani
kezdett és nagyokat vakkantott, mint egy kutya,
^a melyet megbotoztak. Hangja mennydörgőit
az erdőben és mintha a fák is inegremegtek
volna. Vadászrtíhájában, magas, sarkantyus
csizmájában, vállán fegyverrel, tarisznyával és
iszákkal, olyan volt így sötétpej lován, mint
igazi hódító, félig bandita és félig lovag. De
apró, fémszerű csillogású szeme, a mely úgy
nézett a távolba, mint a sólyomszem, olykor¬
olykor áfinodozóan tekintett maga elé.
Áldó Brúnó mögötte lépkedett és csodál¬
kozva nézte urát: eszébe jutott, hogy már nem
egyszer irigyelte, nem a gazdagságáért, a va¬
gyonáért, hanem az akaraterejéért és eleven¬
ségért. És arra gondolt: «az ő korában én már
csak erőtlen, totyogós aggastyán leszek, és úgy
gubbasztok majd a ház küszöbén, mint a nagy¬
apám. »
De ma, a mint gazdáját követte az erdőn
keresztül, mégis úgy érezte, mintha új, friss
életerő ömlene végig ereiben és ez a hatalmas
alak, a fák és lombok hátterében a kinek egyet¬
len intésére ledőlnek ezek az évszázados fa¬
törzsek, most csodálatot és szeretetet ébresztett
föl benne.
Voltak napok, a mikor Áldó Brúnó igazi,
nagy gyűlöletet érzett eziránt az egész csőcselék iránt, a kik betörtek az erdőkbe: és ilyen¬
kor az ökörfogatok hajcsárainak kiáltásai, a
melyekkel az állatokat nógatták, az asszonyok
vontatott éneklése, a gyerekek röhögése inge¬
relte és bosszantotta. Állandóan csak az erdei
munkások között forgott, lemérte a háncsok
aúlyát és kiállította a czédulákat: alig-alig be¬
szélt, hallgatagon járt-kelt, némán végezte el a
maga dolgát, de a gondolatai épen úgy dolgoz¬
tak, mint a két keze.
A tervei egyre jobban kialakultak és elfelej¬
tett gondolatok és ötletek merültek fel emléke¬
zetének mélységeiből. A korcsma gondolata csa¬
logatta, csábítgatta, mert Marieléna jó szakácsnő,
de meg azért is, mert tudta, hogy a lány nem
igen- fél a munkától és szeret dolgozni. Csak¬
hogy egy korcsmával még nem lehet megala¬
pozni a család szerencséjét, mint valami jó, bár
merész, vállalkozással. A vállalkozás, a spekuláczió az a kulcs, a melylyel meg lehet nyitni
a szerencse kapuját, az a kincset ásó lapát, a
melylyel föl lehet túrni a földet, örökös yesze-
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évtizedben elmondottak. Visszatér a Társadalom¬
delmek és izgalmak között, hogy kiadja végre
tudományi Társaság által nyolcz évvel ezelőtt ren¬
IRODALOM
ÉS
MŰVÉSZET.
rejtett kincseit.
dezett ankétre és megjegyzései kíséretében adja
A «Budapesti Szemlen szeptemberi száma rend¬ elő az ott felhangzott panaszokat és reformterveket
Esténként, a fészerben, nem tudta egész el¬
hallgatni titkos gondolatait Lorenzo előtt és kívül gazdag tartalommal jelent meg. Első helyen Szalay tanulmányán első pillantásra meglátszik,
gróf Andrásai/ Gyula nagyérdekű tanulmánya kez¬ hogy olyan ember írta, ki a középiskola feladatán
gyakran mondta:
- Ha én vállalkozó lehetnék, vagy a magam dődik közéletünk egyik legtöbbet vitatott aktuális sokat gondolkozott s a kinek vannak is ezen a
problémájáról, a közigazgatás reformjáról. Ezu¬
számára dolgozhatnék, soha meg nem pihen¬ tán következik Takáls Sándor történelmi tanul¬ téren figyelmet érdemlő eszméi. A középiskolai
nék, dolgoznék és dolgoztatnék és a vállalko¬ mánya Zrínyi Kalá-ról, Beseréiij István Rezerédi reform körül akkoriban megindult vita tulajdon¬
képen nem tudta a helyes medret megtalálni, mert
zás anyagi hasznánál is sokkalta jobban von- László-ról szóló tanulmányának befejező része, a középiskolai oktatás czélja az általános műveltség
zanának engem a veszedelmek, az erőmegfeszí¬
Voinovich Gé*a Kisfaludy-társasági székfoglaló elsajátításában vagy legalább is előkészítésében
tések és az az öröm, a mit akkor érezhetünk, értekezése Jánosi Gusztáv emlékezete czímmel, állapíttatván meg, annyi czél tüzetett ki, a hány
barkó Jenő értekezése Dizáncz utolsó lörlénet- definicziója volt az általános műveltségnek, ezt
ha sikerül valamelyest vállalkozásunk.
- És hogy ha ezzel elkészülnél? Ha ma irói-ról, Jókay Lajos elbeszélése A király/l czím¬ pedig jóformán minden hozzászóló máskép dön¬
mel, Somló Sándor költeménye és Wigand János tötte el. Nem is könnyű a dolog, de általában két
sikerülne is?
- Tüstént új dologba fognék, még sokkal Uhland fordításai után a gazdag és aktuális Szemle irányt lehet megkülönböztetni. Az egyik — s en¬
és Értesítő rovat zárja be a füzet tartalmát. A Bu¬
vakmerőbb dologba és azután megint csak dapesti Szemlét Berzeviczy Albert és fícötliy Zsolt nek a felfogásnak legismertebb szószólója, dr. Kár¬
mán Mór, - - a klasszikái szellem fenntartását
másba, újba.
közreműködésével Voinovich Géza szerkeszti és a tartja a középiskolai oktatás conditio sine f/ua
- Tehát te az egész világot meg szeretnéd Franklin-Társulat adja ki ; előfizetési ára egész évre Hon-jának, a másik szorosabb kapcsokat keres a
hódítani! Én pedig, fiacskám, nyáron a hűvös¬ 24 korona, egyes szám ára 2 korona.
modern élettel s ennek fejében az ú. n. ideális
ben szeretnék üdülni és, télen a jó meleg ágy¬
Magyar Bálint versei. Egy, a vidéken élő poé¬ műveltségi tárgyakat szívesen feláldozná. Látszólag
ban pihenni.
tának két verseskönyvét kapjuk egyszerre. Az egyik, a második felfogás épen olyan tetszetős, mint az
— És tavaszszal ?
a melyiknek Kincses éjszakák a ozíme, Magyar első, csakhogy előbb azt kellene megállapítani:
- Tavaszszal ? Parisba mennék !
Bálint eredeti költeményeit tartalmazza, a másik mi tétessék a görög és latin helyébe ? A közép¬
Egy este, a mikor Áldó Brúnó levetette ma¬
Franczia költők czímmel Victor Hugó Alphonse iskola első czélja csakugyan az élet számára való
gát magas, faágakból és szalmából meg száraz de Lamarline és Alfréd de Vigney egy-egy hosz- nevelés kell, hogy legyen, ez mintegy a hozzá¬
páfrányból összeiszkábált ágyára, valami rette¬ szabb költeményének művészi fordítását adja Ma¬ fűződő testi követelmény, de nagyon rosszul jár¬
nánk, ha jelenlegi szellemi tartalmától megfosznetes nyugtalanságot érzett, mintha láza volna. gyar Bálint papi ember és hivatásának rajongó tanók a nélkül, hogy más szellemi tartalomról
szeretete
és
forró
átérzése
lángol
a
verseiben.
Fáradt volt és nem tudott aludni, érezte a cik¬
gondoskodnánk.
lámenek könnyed illatát és a gombák szagát és Őszintén és elragadottan vallásos lélek,fiatalhe¬
vülete minden szenvedelmével olvad bele a hit
Diák-naptár. Darta Lajos egy diák naptárt
úgy tűnt föl maga előtt, mintha még mindig misztériumaiba. Ezé a lángoló, tüzes, alázatos és
adott ki az 1913—1914 iskolai esztendőre, a mely
«odaát» volna, az erdeiben, mint «föl vigyázó»
odaadó rajongásé egész egyénisége, minden érzése
a «faiskolában». Hogy ezt a halovány honvá¬ és minden remegő szava. Ily buzgó és mélységes ben a rendes kalendárium részen kívül egy csomó
gyat is elhessegesse, Marielénára gondolt, az¬ hit erős és tartalmas ihletét A Magyar Bálint diákembernek hasznos tudnivaló és néhány szép¬
irodalmi közlemény is van. A naptárnak l korona
tán a vállalkozóra és a maga jövőjére. De a buzgósággal teljes leikéből gazdagon és forrón árad az ára.
mint Marielénára gondolt, hiába igyekezett az ének és az őszintesége magával ragadja, áthe¬
A «J6 Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek
megszabadulni a Sebastianara való gondolatai¬ víti az olvasót is. A Kincses éjszakák külső for¬
Elek képes gyermeklapja legújabb, szeptember 14-iki
tól. A fiatal lány alakja követte őt, meg-meg¬ mája és művészi szép czímlapját és hangulatos számába Lampérth Géza és Elek nagyapó irtak
jelent előtte frissen, üdén, mosolyogva, gyö¬ illusztraczióit Boromisza Tibor rajzolta. A műfor¬ verset, Sebők Zsigmond és Rákosi Viktor regényt,
nyörűségteljesen kívánatosán és vágyakat éb¬ dítások Magyar Bálint kifejező nyelvét és fejlett
Witt Emilné színpadi jelenetet, Világjáró bácsi
formakószségét dicsérik.
resztőn.
czikket A legnagyobb utazásáról, Benedek Elek
Adalék a középiskolai oktatás reformjának elbeszélést, Altai Margit a Hollandiai gyerekekről.
Végre mégis csak elaludt, de Sebastiana
még álmában is megjelent neki: eljött hozzá a kérdéséhez. A középiskolai reform kérdése megint Fodor Károly a Siófoki sporttelepről czikket. Rejt¬
kunyhójába, hogy megkeresse a vállalkozó el¬ aktuális. Felszínre vetette az a hír, hogy a kul¬ vények és szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám
tuszminiszter most már valóra akarja váltani az gazdag tartalmát. A t Jó Pajtása -t a Franklin-Tár¬
veszett arczképét és fölkutatta a szalmazsákot elődei által gyakran hangoztatott reformtervet. sulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona
és föltúrta a száraz páfrányt, mialatt Áldó Szalay Károly főgimnázium! tanár igen érdekes 50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 korona,
Brúnó fölkönyökölt és így szólt:
tanulmányban foglalja össze mindazt, mit erről a egyes szám ára 20 fillér. Mutatványszámot kívá¬
(Folytatása következik.)
- • • - ...
ól. &7jlitta t íiwá'. t<ui ügyj-4Áayeaőiak az utolsó natra, küld a kiadóhivatal (IV. kér. Egyetem-utcza 4.).
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BEBGMANN ft CO. gyártmánya TETSCH^N a. E.
elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és neik..
lózhetetlon szer aroz- és bőrápolásra, mit számtalan
el ismerőlevéllel bizonyíthatunk. Gyósytárakban. dioferiákban, illaUzer és fodrász üzletekben 80 fillérért
apható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra
a Bergmann iManera« Hliomkrémje, mely tubusukban
7 fillérért mindenütt kapható.
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65 éves korában. — Nagyseei dr. SEY EBSŐ ügy¬
véd, 62 éves korában Pécsett. — BAI TAMÁS L osz¬
tályú végrehajtó-tiszt, 62 éves korában Budapes¬
ten. — KADOB SÁKDOB főrendiházi főterembiztos
Budapesten. - - FARAGÓ ISTVÁN nyűg. tanító, 36
éves korában. — BÁBÁN KÁROLY banktisztviselő,
29 éves korában Zilahon. — Marosszölgyéni SANTHÓ
KÍBOLY miniszteri számellenőr, 31 éves korában
Budapesten. - - Dr. MÉZNEK MÁTYÁS orvostudor
Budapesten. — Jezrniczei JEZERNICZKT JAN<>S udvari
tanácsos a külügyminisztérium tisztviselője Bécs¬
ben. — PJNTÉE ENDRE magánzó, 78 éves korában
Fogarasoü.
- BZIJJ JÁNOS városi elemi iskolai
igazgató-tanító, 63 éves korában Komáromban.
Özv. EMMEB IONÁCZNÉ szül. Kamenár Mária, 80
éves korában. — Özv. SEKGER AKDBÁSNÉ szül. Lenz
Jozefin háztnlajdonosnő, 83 éves korában Buda¬
pesten. — Özv. bocsári SVASTICS LÁSZLÓNÉ szül.
bocsári Svastics Eugénia, 76 éves korában Ötvöfön. — Nyirjesi LETAY GDSZTÁVNÉ szül. Baintner
Fanny, 76 éves korában Budapesten. - - Bátori
SIGRAY PÁLNÉ. szül. Szelke Petronella, 63 éves ko¬
rában Budapesten. - FISCHMANN GIULA dr.-né
szül. Hecht Antónia Budapesten. - - Özv. GABAY
EDÉNÉ, szül. Garécs Erzsébet, 58 éves korában. AUERHAMMEB JózsEFNÉ szül. acsádi Acsády Irén, 67
éves korában Csepelen. — Id. SIMON PÁLNB szül.
Neumayer Anna, 53 éves korában. — Özv. WoLAFKA ANTALNÉ szül. Bayer Irma, 53 éves korában
Debreczenben. — Özv. EOLF KAMILLONÉ szül. Dezsényi Ida Budapesten. — FBANYÓ ISTVÁNNÉ dr.-né
szül. Enoblauch Ilona, 31 éves korában Budapes¬
ten. — VEZÉB PÉTEBNÉ, szül. Nagy Ilona, 30 éves
korában.

noségét is előnröson befolyásolja és ennél¬
fogva a cs'csemü normális fejlőd' sét is maga »
ntán vonja, az orvosok által legjobban ajánlott
_
ío hatással van a tej mennyiségére és minőségére. A tej gyarapoJ™..°?~~®'%; A tsecsemök súlyban rendszerint gyarapodnak és

StégiJrKTÍ2,3UgeÍyY73 éí"í t"égelí H"— * W

(fél¬
emelet.

Telefon 91 -13.

Budapest, IX., KSztelek-utoza 4.
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Világos indul és a második lépéere mattot ad.
A 2862, számú feladvány megfejtése Spóaer Andortól.
niágns.
Sötét.
VUáyoa. a. Sutéi.
1. Vd2-dl ._. Belxdl
1. ..
Belxei
*. e2—e4 f matt.
2. Kf8,eí t matt.
<-.
e.
1, „ __. ___ Hd8«e5
l . . . . ._. ... Hd:i t. az.
2. Be7xe5 f matt.
2. VJl.di J matt.
d.
e.
1. — . . . — Fd4>c5
1. ..
Fh5xg4
2. Ha6- c7 f matt.
2. Kfíixgi f matt.
/•
3.
!. —i .._
c4—c3
1.
h4—h3
2. Vdl—b3 i matt.
2. Kf3- g3 f matt.
Helyesen fejtették meg t Merényi Lajoa. — Oeist
József és Stark Yilmog. — A iBuiapeiti Sakk-kört. —
A iBudapoti III. kér. Sakk-kör>. — Ladányi Antal. Wygohogiod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapeit)
Németh Péter (Csongor). — Elntzig Bobért (Fokért). Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó János (Bakony-Szentldszló). — A lOyóri
Sakk-k»rt. — Székely Jenő. — Mégzey József (OySr). A tZborói Tartatkor*. — A iKaloetai Katholikut Kört. —
Veöreös Miklós (Zirci). — írj. Hnbay Bertalan (Bodtdtujlak). — A tDunaföldvdri Egyenlőiégi kórt (Dunaföldvár).
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Gsolnoki latrán (Hajdúhadháza). — A fLeibicti Gazdasági Katzinót (Leibiet). —
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCiengerí
Katrinit (Ctenger). — Király Mihály (Zenta). — Kuni
Kezső (TemetréUt). — Budai Sokkoló Tdrtatdg (Budapett}. —
Páti ó Imre (Talpat).

Aranyérem, Wien 1912.

kina
bora vassal
Hyelenikus kiállítás 19O6. legmagasabban
kitűnt Brősltősier gyeng-élkedok, versségénjek és lábbadosók számira. Étvágy¬
gerjesztő, ldeff erősítő és vérjavító n«r.
Kitűnő íz.
7000-nél több orvosi vélemény.

I. Serrarallo,
cs. és kir. adv. száll. Trieste-Barcola.
Vásárolható a ,
gekbea kor. 2'i

szertárakban félliteres fiveiteres üvegekben kor. 4'80.

IDEGGYONGE FÉRFIAK
elgyöngült erejüknek visszatérését elősegítik az
EVATO N -TABLETTÁK
által. Kérje az orvosi véleménygyüjteményt. Minta
K 4.20, V» karton K 10., egész karton K 18. után¬
véttel vagy az ősszeg előzetes beküldése ellenében :
St. Markos Apó t beké, 'Wien, Hanptstrasse 13O
Fölerakat: Hunnia-gyo'gyizertár Budapest, VII. kér.,
Erzsébet-kőrút 56. íz. — Dr. Fleich Emil gyógyszer¬
tára, iy6r. — Kapható minden gyógyszertárban.

homok- é s kavicsmoeógépek, betonürtömb- és falazótéglagyártó - gépek, tetőcserépgyártó - gépek, formák: lépcsőfo¬
kok, csövek, oszlopok stb. gyártására. —
Asbestpalagyárak
gépies berendezései
L.C.M. ásványfestékek

Dr.GasparY&Co,éépgyáraMarkranstadt,Leipzié mellett
Kérjük
(Tárónkat

inegy»*k

Az őrnagy úr kalandja, stb. A novella is, a hozza
fü/.ött veritek iá kezdetlegesek és semmitmondók;
nagyon i* r&vallanuk a kezdőre.
Az ágyban. Egy papirlap fölé, stb. Elég routineoa
versek, minden különösebb erő, vagy érdekesség
nélkül.
őszelő. Új tengerek felé, stb. Az eredetiek nincse¬
nek túlságos szerencsésen megválogatva, s fordítások
seiu viil,mii művészink.
Régi dalaimból. Árverés, sík Szoroti-trcméltó női
dilettáns munkák, tlo nrra nőm alkalmasak, hopy a
nyilvAnossAjí elolt is sikerük lepyon.
Csapongis. Liliomhulláa. A Bombaszt nem erő,
néhány banális Kyólnin neui költészet.

KÉPTALÁNY.

A (Vasárnapi Ujsági 33-ik számában megjelent
képtalány megfejtése: A jót ismerni könnyebb,
mint követni.
Felelős szerkesztő: Hoitsy P á l .
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Varmegye-n. ti.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyeteia-ntcza 4.

k i v á l ó b o r - és
lithiumos
gyógyforrás
vese- és hólyagbajokná!, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegz/.si szervek hurutjainál kitUnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
CPUIII T r C Ár*HQr Szinye-LipóciiSalvatorforris-vállalat,
Kapható ásványvizkereskedésekben és
OUnULI C.O «UUO l
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.
gyógyszertárakban.

Bér

[ „Altvater"
Gessler
Budapest. .

Kátrány,
l Shampoon

imonarcliialegnagyobbkocsliaktára. Árjegyzék Ingyen.

IBACH-zongorát játszanak és ajánlanak: Backhaus,
D jhniny. Pugnot. Alice Ripper, Sauer, Stefaniay ftb.

Kotorok, sajtolok

* Villamos függő vasút. Az első függő vasút,
a melyet villamos üzemre rendeznek be, most
épül Tirolban és a 6000 láb magas Kohlerbergre
fog felvezetni. A kábel hossza 54ÜO láb és Iá
aczól főoszlophoz van erősítve. Két kocsi szünet
nélkül közlekedhet, mindegyikben tizenöt utas szá¬
mára van hely. Az út félóráig tart Eisackból a
csúcsig és felséges kilátást nyújt.
A l ovas-löle zenecoQBervatóriumban (Nagy¬
mező ntcza 8.) a beiratások megkezdő tek. Felhívjuk
a R7ÍVCR olvasó ügyeimét az iotézet mai hirdetésére

Szerkesztői üzenetek.

HZ. ÚJ

Kocsiárucsarnok

zongoratermei

SAKKJÁTÉK.

• 16 tanács fiatal anyáknak.
« " "
üerhouie

Steckenpferd

Kérpntk mml*t l ml •jtfonUglinkból tekíte,
fehér,TkgjIliimben: crépon, fafonnéi, chlnfa,
ottoman, miualln itb. nouMdln* uo-cm. izéiéi,
mét*rj« K. 1.20-tól kezdve, bársony ruháknak,
ét blúzoknak, plüs, kábátoknak ét köpenyeknek,
valamint blúzok varrntlan ét ruhák valódi ivájoii
himzésiel batist, -eyapju, é« selyemben.
Hl ciakit krzenkedett iiolid lelyemscöTCtet árulunk, kftivetlenlll magánvevoknek, posta¬
költség. é« vámmentesen a h»/hoi. (Dupla levélbélyeg.)
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[OVAS-«'e Z E N E
" ^ - » conservatórinm akadémiai előkészítő
"t, VI.. Nagymező-ntcza 8. (félemelet).

fékeié fejjel
DERSOnníiVEK B JD.APEST

ine^züntcti a (u!sok cs kellemetlen

* fejKorpát *
a legrövidebb
idő alatt.
OvavodjunK:
az utánzatoktól és hamisítványoktól.
ügyeljünll a vC-djtgyre!

Ernstmuseum-patota.
0 > t l 9Íg
esti tanfolyam i«.
e ismert uevtt művéattanár. Fel•tétnek egész kezdők és haladók
**«y«« kiképzésig. Nyilvános vizl*»k. Kérjen évkönyvet. Tel 501.

•MM.H.
<• eiti
tan-

elöITÖzéDÍsknlai1i kénektanításra
l S U U U é s i l t ő tanfolyam
ü
-iiin
*
korona.
'!V1ii»
kiképk
tandija 4 U U zés
nz orsz. inngyor

Lohr Mária (Kronjusz)
8,»rtefitolit:

. főráro. «Ué « • Ufpr«rlM>

A
| Felvila-

zi-ncakailémia tanfolyamára, l <U*

í.*.tiMtit«, v«yari

Csomag ára: 30 fillér
• Mindenütt Kapható! •
Főraktár:
Faisztl Ferenc, BudapestVI
Mozsir-u. 12.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.
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Viszontohulóknnk!

A Magyar Királyi Államvasutak nyári menetrendje.
WMOn

n

OM-itAti

Délelölt

||

Modern cjá/- és villamos-

iHHinnn

A vonalok Indulása Budapest keleti p.-u.-ról.

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

Érvényes 1SM3 május no 1-től.

Érvényes 19-1 :i in/ij"s »ó l-iől.
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A vonatok indulása
Budapest-Józsefvárosról.
Délután.
GódöUA

Délelőtt

|12^°, Sí T.

Arad, '1 övis, Msziget
Í220
.
Újvidék, Sarajevo
na30! . Hatvan
»*>,
4 5 . Szombatliely, Wien
Fiume, Róma, Eszek
Bicske
JOO .
T.
Kassa, Poprád-Felka
l 2 0 <*v. Gödöllő
»
Fehring,
Graz
1 25] SÍ
l*o Gy fSitoraljüújliely,
(Ixemberg. Kassa
2°°! . Wien, l'aris
Arad, Bukarest
.
2 05
•2 10 .r. Kiskőrös
v.
2»5 S l Hultka, Berlin
2 22 0 Gyr. Hatvan
2 5 SÍ Péczel
Bicske
230
.
Szolnok
230
.
í.
Szabadka,
Sarajevo
2<o . Tapolcza, Eszék
2*5 Gy
UeígmiLKonstanti napol
J
255
. >. Nagvkalu
32o . Paks
325 Szí Komarom
330 . Gödöllő
425 . . Arad, Bukarest, Mszig<
425 . . Lawoczne, Lemberg
5°o Ovi (G)őr, Sopron,
510 Sz, ' (Szombathely, Wien
515
O v , . Gödöllő
5 2 0 Szí Nocrkáta, Szolnok
5*o . Ruttka. Berlin
;»>» 555 , Kunszentmikló»-Tass
92u (Ütt . Fiume, Róma, Nápoly
1UU4 6ÍÉ Gyi Kolozsvár, Brassó
Í14 tíli Sn Fértél
328 6üí . Itatván
32X
Iii2 . K u nnentmik lós-Tau
mia Kit . Bioke
A (jüS » Napkáta, Szolnok
524> 712 ' Győr. Triest
H»tv»n
ie 7ia - Zágráb. Fiume
Msziget,
Stanislaa
332 7 * •
luuti 7*3 G)-. fUua. Csorba, Bártf*
B*l«rad,
Sarajevo
1708 7±2 sir
l.",14 822 . MM, Ind
Ü1U 826 .
lÜUfi »Sl . (,^l-!l*
^ .'
334 ** «
Swluok
S3D>
IJJÍT, Gnt
I3CS
bra«ó
«W ioSlft^T Ár**.
KMM. C M T * « . Bártfa
1506 MJíáiSÍ. NMM
JSS
fniBM. TUfftam
IPIil
S
1 ' . KnK* Ccwtn. Lrm4Mr|
. « n Mbit
« jU M TT
f4fr«d-f atka
| * * llZ.-n. ItaÜKka.
OeUnJ. Sota
9W l ]25j . »rml
/\nvá,
Deor«r«fto
814 128 Vv. Miskolci, KaiM
C22 l
Biak*
U a fai u a<v.

b •

C
•í
OCiiHin-
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H jüli

1W 1í o s SÍT.
714 1J1S .
1404 l!!«> Gyr.
!»» SÍT.
4106 1'!30 .

IS4 2
152 C
IZi E
7IM £ 2Í .
4102 t £2 .
1&5U2 í oo
.
1 156 6 30 .
.
102 6 3S
30 k. 0.
510 7 0 0 rZT.
Gyv.
ős í

Vácz
Rákospalota-Újpest
Érsekújvár
Szeged, Szolnok
Esztergom
Lajosmizse, Kecskéméi
Bákospnlota-Újpest
Wien, Paris, Ostende
Segesvár, Stanislau
Zsolna, Berlin
Nagyszombat, Wien
5» .
00
Dunakeszi-Alag
Sir.
nn 7 25 Gyr. Orsóvá, Házias
I5K 8*° SÍT. Házias, Karánsébes
708 (
Nagymaros
712 ( *s .
H-szlergom
134 8OS .
Wien, Berlin.
1104 £ 15 .
riákospaloln-Cjpest
111 E 45
rUkospalota-Újpest
160 t 00 .
Lajosmizse, Kecskemét
I'i2 11 10 .
Nagymaros
.
Czegléd
pm 11 3S
i.»;'>jil 55 . Wien
7IÍOM1 00 »
116 12

•SS-r

138 i:

166 ; 00

1402 ;

) Vasár- és ünnepnapokon május 15-től
közlekedik.
Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬
kedik,
i Vasár- és ünnepnap előtti hétköznapo¬
kon közlekedik,
i Vasár- és ünnepnapokon május 15-től
bezárólag szi-ptembcr 15-ig közlekedik,
l Minden keddr u. csütörtökön, pénteken
és vasárnapon közlekedik.
) Minden hétfőn, u e r d á u és szombaton
közlekedik.

.

4HO») ' 05 Tvsz.
iái : 30 Szv.
4108 : 60 .
106 1i.oo G/v.
126 '. 10 SÍT.
170 1 15 .
4110 i 10 .
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0
J
50

.,i3t> Vv. | Herlin, Hultka
t -C
;IÍÜÍT , / llebreczeu, Nagj-várad
;>JÜ s v. Halván
Eszék, Tapolcza
í Jü
12
Brassó, Arad
6U9 ; i ;
Solia. Bród, Belgrád
Torbágy
909 £ £ i
Péc/el
19 f 0"05
Komárom
313 C
1$
Slanislau, Msziget
17 É
Wien
1707 6 25
11 6 30 G ^. ILembcrg, Poprád-Felka
1505 6
407 6 só b v. Lemberg. Stryj, Kassa
Fiume, Zágráb
101)7 60só0
10U3 7 Gyv. Róma, Triest, Fiume
v.
Gödöllő
s
315 7 05
20
Brassó, Kolozsvár
513 7 2 5
Kunszentmiklós-Tasí
917o 7
Gödöllő
317 7 30
Hatvan
319 7 *o
Bicske
21 70«0
Graz, Fehring
1309 8
Sarajevo, Belgrád
911 8 10
Bánfa, Csorba, Kassa
1513 8 15
paks
1015 820
Bukarest, Kolozsvár
519 835
Hatvan
321 8 *s
Győr
13 920
Berlin, Ruttka
307 9 325
5
1005 9 5 6 Gyr. Fiume, Tapolcza
913 9 SZT. Szabadka
„ „ „ /Bruck-Királyhlda,
5 10 3 0 W * ISzombathely, Sopron
SZT. Miskolcz
409 10>5 . Bicske
23 10
605 11' 0 ^ f ö b T e V c á z r e a n d ' A r d
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líukarest. ^ r a d
3(11 12 Gyr. Herlin. Iliillka
9U3 1°
' » KoiislanUiuijioly.Ri'Ign 1.
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23
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Szv. Wifu. Sopron
601 l 3 5 Gyv. Bukarest. Arad
12»1 1 4 1* • Sarajevo.Briul.Szabadk
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• London, l'aris, Wien
1901 l 5l 50 * Eszék, Pécs
325 2 3 2SZT. Hatvan
15111 2 12 Gyv. Poprád-Felka. Kassa
1301 234
• Graz, Feliring
919 2 SZT. Kimszentmiklós-Tass
23a 3 °31 • Bicske
521 3 ' • Nagykáta
1111 4332
° • Tapolcza, Bíflatonfürei
327 4
• Péczel
329 5 52 • Gödöllő
511a') 02í > Szolnok
511 6 i • » Bukarest, Debreczen
15 6i.
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1507«) 6Í-i Gyr. Poprad-Kelka, Kassa
3 6i - » Wien, Graz
1705 72!• SZT. Stansilan. Mszigel
907 7 £ ! * Solia, Belgrád
607 72. ! » Bukarest, Arad
421 72J
í VT. Szerencs
305 7 ± : SZT. Berlin, Ruttka
25 72Í ! » Bicske
H09 SSJ- > • Tapolcza, Balatonfüred
523") 8ÍS! • Nagykáta
1009 SMi i • Fiume, Bród
405 8ái ! • Lawoczne, Mszigel
329a'i 831í » Gödöllő
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: • Wien, Graz
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> » Csorba, Kassa
27 92£ •
Bicske
•
Péczel
1907 9Ü • Vinkovcze, Eszék, Pécs
603 tííi Gyr. Brassó. Arad
29») 9 ^ SZT. Tríest, Torbágy
303 9 «Gyv. Berlin, Ruttka
1001 9 - • Róma, Fiume, Pécs
S15 9?SSÍT. Kiskörös
403 93£8yr. Lemberg, Przemyíl
906 1(«S » Sofla, Belgrád
1303 10U » Graz, Triest
333 103J SÍT. Gödöllő
•
Segesvár, Kolortvnr
Syr- Bártfe, Csorba Kassa
1503 10Í3 » Tapolcza, Belatdoflired
HOl^llftS SÍT. Bictk«
üjj'jill ifl > Htttv»»
S3Ü/JÍ1Ü

a

'l Minden vasárnap és kettős ünnep má¬
sodik napján közlekedik.
') JUBIUS la-től bezárólag szeptember
15-ig közlekedik
•) Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬
kedik.
«)Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak
vasár- és ünnepnap előtti köznapokon
közlekedik.
»> Június l-t5I közlekedik.
') V isár- és ünnepnapokon május 15-161
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.
0 i sak hétfőn és ünnep utáni köznapo¬
kon közlekedik.

hová
Kakospalota-Újpesl
Szeged
Zsolna, Berlin
Nagymaros
Esztergom
Miiknspalota-Ujpcst .
Piliscsnba
Dunakeszi- Alag
Eszlergom
Wien, Paris
Párkány-Nánq
Rákos palola-Ujiiest
Esztergom
Szatmár-Németl, Brassó
Wien
Galánta
Bukarest, Báziás
Czegléd, Szolnok
Ijijosmizse, Kecskemét
Rákospalota-Ujpesl
Szob
Rákospalota-Ujpeit
Szeged
Wien
Szob
Rá k ocpalota-Cj pest
I'»rk«ny-N'inu
Vec.t*s
Nagymaros
Monor, Ocsa
t>/iiTgom
(jegléd. Szolnok
Pozsony. Zsolna, llcrlin
Párkány-Nána
( í.-gléd
llakospalota-Ujpest
Vácz
Czrgléd
[.njosmizse
I'árkány-Nána
llukarest. Báziás
DuM.ikeszi-Alag
Zsolna, Berlin
Wien, Paris
Bukarest, Stanislau
3unakeszi-Alag
Szeged. Báziás. Bukarest
Maros-Vásárhely
Kiskunfélegyháza, Szeged
Esztergom

A vonatok indulása Buda-Gsászárfürdőröl.
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Sutergom
8 S 8 ? f^sziergom
üztergom
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Tekintse meg miiitafeniieiuket
Általános Gázizzóféiiy r.-t.

A vonatok érkezése
Budapest-Józsefvárosra.

Automatikus
tömeg-fogó.
Palkáuyokníik 4.— kor., ege¬
reknek 2.4O kor. Egy éjjelen
át minden felügyelet nélkül 50
darabot is fog. Szimatot nem
hagynak hátra és önműködően
állunk fel. Sváb-fogó, egye¬
düli a maga nemében. 1000
sváb-bogarat fog egy éjjelen át,
ára 2.40 kor. Mindenütt nagy
siker. Szétküldés ulánvéttellel
Trauz humann, Wien, II.,
Aloisg'asse c 43. Számtalan
elismerő levél. Értéktelen után¬
zatoktól óvakodjunk. A cs. és
királvi élelmezési raktárakban
használatban. — Telefon 25146.

Délelőtt.

DéleWtt

|)

SE «

honnan

Wiktorin és Társa Bpest,

& S
SZT. Kákospalota-Ujpest
•
Nagymaros
3yr. Bukarest. Bázjás
SÍT. Hákospalota-Ujpesl
/Tövis, Kolozsvár,
Jv_
T\Szatmár-Némeü
Paris, Wien
Siv. Esztergom
»
Dunakeszi-AIae
Hákospalota-Ujpest
171 a 0 0»• Kecskemét,
l^ijosmizse
6503 S
3*°
•
Rákospalota-Úipest
O
173 3 5 •
Temesvár-Józsefváros
713 4 °
•
Nagymaros
13!) 4»°s »
Esztergom
4113 5<>s »
Rákospalota-Újpest
175 5 i
•
Ersekuivár
121 55* •
Wien, Berlin
115 61S •
Berlin, Zsolna
1403 6£2 » Rákospalota-Újpest .
177 622 íyr. Orsóvá. Báziás
707 6á£ (•
Wien
•
Wien
<ZT. Báziás. Temesvár
107 7 i 2
Rakospatota-Ujpest
Vecsés
711 ! 7ifc í •
•
Nagymaros
179 l sas
Piliscsaba
•
Nagymaros
731 822
Parkány-Nána
141')! SÍ2 •
1117^1 8 i i yv. Wien
143 8?^ *v. (Izegléd
Piliscsaba
131 8£2 •
Kecskemét l^ijosniizse
109 925 C•
Uuuakeszi-Alag
729«i' 8í2l ^ •
lll'.r'l 9^5: yv. Segesvár, Stamslau
Berlin, Zsolna
.505 9 ^ 1 •
181 9 á i ! zv. Esztergom
509 9i2'C *
Vácz
405 9 Ü »
Nagymaros
1115 lH'Ji t •
Ocsa
183') l ü ü •
Wien
145 lllZi • ' Temesvár, Báziás
>513 10áS .9 (London. Ostende,
117 10Ü* «T. \Paris, Wien
717 11 SS XT. Dnnakeszl-Ala(
101 1126 J •
Érsekújvár

torai
Evtargom

5Z2 Sir. Dorog
7*» » Esztergom
»*" • Esztergom
»

Esztergom

TÚL kerület, Baross-ntcza 1. szám.

» « -c a.
1 « 12 9 0
U7 1»°
703 1 "
Mf7 1«»
X» l 8 0
103 2 °
°
,111 2 0 8
Ifti 2*°

iof. eaa!

ts5 n u a
m HM

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe.
4M
4Otf
4M
4

fényesit.
Gyártja HERCZEGésGEIGER
csász.és kir. udvari szállító Budapest..
KAPHATÓ MINDENÜTT.

4011 2
S
4 013 6*> rr. Esztergom
0
4 017*) 8 U
4 019*> 9Si
»
POUCUBH
4!
ois loaz » Pilisesab.
10

• g?"* ™

"SZÉCHENYI"

megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül

honnan

If {1

I • -c3Ü
e. S »
M*
Kákospalolíi-Új|ii:sl
líl 5°J »
Üuiiakeszi-Alag
m sis • (zenied
no < 3í2 • Vec-sés
Monor
T& SiS •
410S 54Ü »
Esztergom
153 5A£ •
Nagymaros
6701 6°°
Szolnok. Czegléd
k.
o.
/Konstantinápoly,
90P) 61° •XT. 1 Belgrád
(Konstantinápoly,
701«) 61°
153 6^8 SZT. IHukarest
Rakospnlota-Üjpest
5507 6*> •
Ijijosmizse
135 635
»
Nagymaros
1407 6 4 0 » Berlin, /.solna
503 650 Gyr. Muros-Vúsárhely
1105 7»° SÍT. Esztergom
709 715 »
liukarrst. Házias
»
Rákospalota-Újpest
155 720
35
»
Párkány-Nána
125 7
Czegléd
727 7 3 0 •
/Bukarest, Kolozsvár,
501 7 " G
' ' \Maramarossziiifl
157 7«> SÍT. Váez
KOI 7*0 •
Kecskemét, Ijijosmizse
127 7»s »
Harkanv-Nána
113 81° .
Paris, Wien
UU7 815
•
Esztergom
719 8 4 0 »
Kiskunfélegyháza
IZ9 8 " •
Párkány-Nana
159 9»° »
Ounakeazi-Alag
7«6 9 «
GJTT. Szeged
44)1 9*° » Berlin, Zsolna, Pozsony
i 1U8 ' ( 5350 SXT. Esztergom
161 l ü
»
Rákospalota-Újpest
715 10*5 »
Szeged
119 11 ás » Gála nta
163 1200 •
Rákospalota-Ujpest

' Érkezik minden kedden, szerdán,
pénteken és vasárnapon,
t'rkezik minden hétfőn, csütörtökön
és szombaton.
> Vasár- és ünnepnapokon május 15-tól
közlekedik.,
) Vasár- és ünnepnapokon közlekedik.
) Vasár- és ünnepnapokon május 15-tól
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.

Minősége kitűnő
puhit, tisztit,

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

Miután

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

Is

pPŐKRÉM

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

S1G') 42i | 3 n . Szolnok
M7 52B| . N u y k á U ;
311 522 • Gödöllő
»17 « i 7{ » Kiiiiazfu'.inikJüS-Tasi

tíS

hiszen min¬
denki tudja
már, hogy a
*

Budapest, VII., Vörösmarty-iilcza 5. sz.
Telefon: József 16-14., 16-15., 39-42.

525 ioa.<

*Í, °:

1•M

Gáz- és villamos izzótestek.
Gazolin- és acetylen czikkek.

• Érvényes 1!U3 május hó 1-tól.

•
7 í»
l.T> 7 ÍH\ .
710 8 sa .
1X2 K
aaj •
4<H 8 US1 .
118 9 22 •
502 9 Ü .
184 1U
.
706 10 ^
Í 5 Gyr.
504 10
« SÍT.
720 10
Ifi Gyr.
4 116 1152 •
902*) 11 15 SÍT. 3elgrád,Konstantinápoly
12 •
146 11
Sagymaros
Bukarest, Konstanti¬
TOS1)!!
T
nápoly
ÍS SZT.
MOS

-FŐZÖK, FŰTŐK,
* * VASALOK.

honnan

ilr
323 1
J 2 L' SZT.
11
01 1 12 ° »

£!*
9 K
Mó
3nu
1*15

»

Érvényes lí>13 május hó 1-tól.
hová

honnan
i ií
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A vonatok indulása Budapest nyugoti p.-u.-ról.
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Ül 2
Balatonfüred. Tapolcza
914
llitlvan
314
Bullka. Berlin
10
Bicske
KIOK
Wien, Graz, Sopron
2401
Kassa. Giorba. Bánfa
I5"4
Kassa, Csorba
316
/Fiume. Torino, Róma,
13.4
(Pécs Vinkovcze
Arad, Brassó
404
Belgrád, Sofia, Sarajev
Fehring. Graz. Triesl •)
Strjj.PrzcmysI.l^mber . (JO44
Gödöllő
916
Belgrád, Sofla.Vinkovcz
Arad. Brassó. Bukarest ; 304
31S
Balatonfüred, Tapolcza
320
Munkács, l.nwoczne
26
Kolozsvár, Brassó
518
Rszck. Bród
12u2
Bullka, Berlin
HKÜ
Msziget. Slanislnu
9U4
Wien Sopron
Dicskr
s**
Kassa. I'úpiúiI-Keika
1U1IJ
Kunszenlmiklós-Tass
ín
Nagykáta
322
Balatonfüred, Tapolcza
«U6
Bicske
41U
Gödöli*
«
321
52?

' JunhM l - t « közlekedik,
luniux IS-iöl bezárólag szeptember 15-ig
közlekedik.
'í Csík v s « r - és ünnepnapokon közle¬
kedik
•• Vanár- és ünnepnapokon május l.Vlol
b r u i n i N i u e n t r m b e r r.-ig közlekedik.
•• NuiThAiífol Szolnokig cs;ik szombaton
»> ünnep előtti kö/napokon közlrkedik.
l ú u k <iiuiiib»lon és ünnep előtti kó>MpakoD közlekedik.

g raaj SÍT.
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Árjegyzék Ingyen é» bérmtntve.

Intézeti
féhé rn emu ke t
'leánykák és fiuk részére) előírás szerinti ki¬
éiben, -rendelésszerüen. elkészítve szállít a

t 5n u

«'Wldési osztály: szepességi vászon, asztalnetnüek,
l és egyneműek részére. Paplan- és matraczgyártás.

t

Rozsnyay vasas china bora
hatásos vérszegény¬
ig, sápkór, neurasthenia
setéiben. Egy »/t literes
ir
«8 ára 3.50 korona.
ra

Bozsnyay-féle
*» china bor

«eyüe a legelterjedtebb
8
leghatásosabb gyógyo'oknak. A külföldi ke*tményeket felülmúlja,
legényeknek küJö)8fl
n ajánlható. Kap* minden gyógyszer¬
es a készítőnél:
Mátyás gyógy.
A r á b a n AÍad 4 ! Szabadság-tér.

BUDPPE5T VH.KIH/cf WTCflll.
KÉPES ÁRJEGYZÉK VIDÉKRE

Országos háziipari
kiállításon arany¬
éremmel kitüntetve.
•
Árjegyzék
ingyen és bementve

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 88,
"'

ú RICHEUÉU
KÉZIMÜHKflK LE601C50BBAM

FIÚNEVELŐ ÉS TANINTÉZET (INTERNATUa) BENTLAKÓ* sBEJÁRÓ
TANULÓK SZÁM ÁR * .
MAOÁNTANULOKNAK ELŐKÉSZÍTÉS.
BUDAPEST, V.. SZ.EMÉLYNÖK.U. 7.
1. EMELET — TELEFON 152-64.

A

gRflMMOFON
wCSAK K 1-80
Legújabb fényképező-készülék

MINIATŰR

Kezdőknek is alkajmns, clcgi'ms űs precíz
kivitel. Képnngysiíg 4 : 4 cm. teljes leiszereléssel. Mintakép és pontos oktatás
felvételekre és kipelfthlváiokra összesen
csak K l'SO. K e l v e l t f é n y k é p e z ő g é p
«Elioto« achroniatikiis objektívvel. Képnngysáf? 4Vj: (i cm. mattüveggel,dupUikarrttiivai.oktalással és teljes felszereléssel összes a n c s a k K 3 9 0 . Beszerezhető utánvéttel

és grammofonlemez
óriási választékban.
Készpénzfizetés ellenében
gyári áron és mintegy ir>%
irfelemelés^el, csekély havi

részletfizetésre!!
Eredeli "Angyal" védjegyű
grainmofonok lernkata.

Photoexport Schachter Leop.,
Wien XVI379. Lerchenfeldergfirtel Rr. 5. ELEK és TÁRSA r -t.
BUDAPEST.
Irodák V., Bálvány-n. 18.
Üzlet VI., Anclrássy-ut 1.
Legújabb kimerítő grammofm és
lemezárjeoyzék ingyen ét bérm.

Modern művészi
laKbcrcndczéscK
u. m. hiló-.ebédJí-, úri szalon berendezések
» legegyszerűbb kiviteltói • legfinom.bbig

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

MARÜ&

JLwJL

gyóffyforráa

— (Beregmegye.)

• gyomor, balek, Lagyholyag l különösen •
l«K«ö»er-rek hnrutoe bántalmainál igen jó- b-at á m még akkor is, ha varsóiak e««te forog fenn.

He g rendelhető: EDESK.UTT L.-nál Buoaptaten
éi » forral kezelíaégénél Munkácson.

37. SZÁM. 1913. 60. ÉVFOLY,
A*.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

744

i.Soványító

Biftner8

A nem graziosns és
kényelmetlen kövér¬
ség, elhájasodfls elleni
küzdelemben, ba a
csípőt és hasat korc¬
sabbá tenni,az idomok,
(vonalak) szépségét
megőrizni akarjuk,
teljes bizalommal liasználhatjuk,

Ez a kivonat, amely tökéle¬
tesen koncentrált oldata a
fenyő aetherbalzsamos-gyantás anyagainak, nagyon al¬
kalmas langyos, erősítő és
fájdalomcsillapító
kádfürdőkhöz és
orvosokáltalgyermesék és felnőt¬
tek rés zére már
több mint 20 év
óta ajánltatik. Egy fürdőhöz
80 nÚ. Í4 fürdő 15 korona.

D'DESCHAMP
JODHYRINE-ját.
Ez egyike azon ritka
és megbízható soványitó szereknek, mely
az egészségre teljesen
ártalmatlan; korhá¬
zakban jó eredmén¬
nyel használják és
számos orvos rendeli,
eladása a vegyelemzés alapján a világ majdnem
minden országában engedélyezve van
Használata egyszerű, mert semmiféle életrend
megváltoztatást nem igényel.
Kapható a legtöbb gyógyszertárban.Ára ló.-korona.
GrAR : Paris. Laboratoire DUBOIS. 7, Rue Jadin.
M«»'i«o«nAo röRKTÁH : TÖKÖK Józs'F gyógyszertára. Budapest,
VI., Király-Qtrzn 12 t* Andrásey-ut 26 sz.
i

Főraktár: J ú l i u s B i t t n e r
gy ógyszerésznél ,cs. és kir. ud v.
szállító R e i c h e n a n , N . - o s t .
Kérjen kifejezetten Bittner
készítményét Reiehenauból
(N.-Óét.) mert sok utánzat van.
Kapható: Török József
gyógyszertárában Budapest.
-

ÉS KÉSZ AGYAK

RENDELÉSNÉL
SZÍVESKEDJÉK
LAPUNKRA
HIVATKOZNI

Saját érdekét védi, ha ezen J, Mi O M w - » ó l r i"i o 1/-O+

czikk bevásárlása eiőtt

arjegyzeKunKet

ingyen, bérmentve) meghozatja. Óriási választék a legmegbíz¬
hatóbb minőségben, kizárólag élő libákról eredő, higien. tiszt,
ágytoll B pehe'.yben. Megnem felelőt kicserélünk, vapy a pénzt
visszaadjuk. Koczkázat kizárva.Több nyilvános intézet szállítói.

•agyar Kereskedelmi Vállalat, íliskolcz 2. szám.

CALDERONI ÉS TÁRSA
Budapest, V., Gizella t é r 1. (Haas palota}-

D] rendszerű szem¬
üvegek és orrcsiptetők, legújabb Zeiss
Punclal cs Busch
isokrystar üvc(jckkel,mclyck az cfjész
láttéren eg3'enlctesen élesen rajzolt
(anastj'gmatikus) ::
képei adnak. Zeiss
Katral-üvcfjek hályofjopcráltaknak. Zeiss Distal- (távcsöves) pöpasxcm,
magaslbku rövidlátóknak. Lu]>ck és iiagyitóiivegek nyengelntoknak. Védőüvegek szürke, Fien/al, Eudhos. Euixantos, Halfauer, Hygat, Schott
nehéz tlint, Scliolt snrga ílint és Zeiss Umbral-üvegekkel. líilbcalis-üvegek. I.orgncltek, platina, nrany, double, ezüst, zománcz, gyöngyház, aczóloxyd és teknősbéKa foplalatban. Színházi, tábori, vadász és versenylátcsövek. HaroinctiTfk. Hőmérők. Fényképészeli kcszülckck. Árjegyzék ingyen.

A keblek fejlesztésére és erősítésére a Pilules
Orientales közelébe semmi sem jöhet,
Uram / "
Szép, kemény és kifejlett kebel mindig nagy
A barátnőm, akivel megismertetten a Pilulei Orítt
vágva volt az elegáns hölgyeknek, mert elfngedtáléit, nagfion meg van velük elégedve.
Sitgso,?„.
nefettenül honá&rtozik a szépség leljossegeliez.
T.hát nem fölösleges ismételni a holgyekilek,
görcsei voltak, amelyek eltűntek.
akiknek keble nincs elegendő mádon kiti>jlo<
L. V... rue fíouraye, OranviU,
vagv- azoknak a sokaknak, akiknek melle nem
így a Pilnles Orientales nem ártanak soha
rcnáelkwik a/zal a niganyossaggal amelye a
sem az egészségnek, sem a gyomornak. Külön
mostani divat megkövetel, hogy egyedül a Pilnles
ben kizárólag árfatlan és jótevő anyagokat tar
ürientales. adják míg az ideális keblet, amely
talmaznak s nem veszélyes szereket) mint arzén
elegánsan harmonizál a derek karcsúságával.
vagy más és soha nem merült föl panasz 30 év
Sok másféle szert és kezelest hirdetnek meg,
óta, amióta minden országbeli hőlgv és fiatal
mint czélhozvezetot, de eddig mind hatástalan¬
leány használja.
nak bizonyult és kénytelen volt a Pilules OrienAz orvosok maguk elismerik érdemét, rendelik
tales-nak átengedni a teret, amelyet ma az egész
pacienseiknek, amit a következő levél bizonyít •
világon ismernek és kedvelnek. De mindez nem
Uram!
tart vissza némely utánzót attól, hogy idqrolidöre ismét csodaszernek ne hirdesse a maga
Tovább is rendelem a kitünS Pilulei Orientalts
készítményét. Ezek az ígéretek; sajnos, nem vál¬
produktumot az enp'íezienseimnek e's örömmel kijelent
nak be s a hölgyeknek az a része, amely Intelt
hetem Önnek, hogy ennek számat sikert köszönhetek"
ad ezeknek a csábító maDactor O . . . d ff..
gasztalasoknnk, a nagy költ¬
(Loire-Inféricure.) '
ség ellenére is csalódik.
A kezelés-jó hatása azon¬
Ezek a hölgyek jobban tet¬
nal kifejezésre jut és töké¬
ték volna, ha mindjárt a
letes lesz a hatás 2 hónán
Pilules Oricnlales-t használ¬
alatt,
sőt gyakran néhány
ják, mert akkor sok csaló¬
hét _alatt ahogy a követdást elkerülhettek volna
kezö két levél mutatja:
Azon kölgyek száma, akik
Uram t
a Pilules Orientalesnek kö¬
lé nap óta szedem a Pilules
szönhetik a gyönyörű mel¬
OHentalest
ét már megelégedett¬
let, nagyobbodik naprólséggel meglepő eredményt veszek
napra és" a hálájuk kitűnik
észre.
dicsérő leveleikből, amelye¬
Mme 3 . . . i . . . rue Condart
ket — hivatali titok akadá¬
Marseille.
lyoz abban, — hog.v teljes
Uram l
szövegükben közöljük, de
Ezennel tietek önnek gratu¬
amelyek a Pilules Orien¬
lálni Pilules Oritntalctcert
tales elvitathatatlan hatáamelyet jobban lehetne ciodafáiak őszinte és autentikus
pilulának nevezni, hogy egyet¬
bizonyítékai.
len üveg elegendő volt, hogi
így ir pl. de C . . . hölgy :
eltüntesse mellhorpadásaimat,
amely keblem mindkét oldali*
Teljesen meg vagyok elégedve
volt. Hőst gyönyörű Iteblemvan.
azon eredménynyel, amelyet el¬
Az én puha mellem megkemé¬
értem a Pilules Orientalessel.
nyedett, s én az Ön PilttláiUl
Legyen biztosítva, miszerint há¬
el vagyok ragadtatva.
lámat fogom Önnek tanúsítani,
Mme A... L... Vevey, Sviji
s hogy fogok jó és jól érdemelt
Itt félbeszakítjuk a czitáreklámot csinálni a^ ön pilulásokat, amelyek a Pilules
lái részére.
Orientales hatását mutat¬
MmedeC ... rue Biyen,
ják, amelyek nem engedik
Paris.
összetéveszteni
egyikével
És a másik .sem azoknak a nem reális
Órám;
szereknek,amelyek napról-napra megjelennek.
A Pilules Orientales nagyon jót tesznek és knsziinet
Itt félbeszakítjuk a 'czitálásokat, amelyek a
esekért, látom örömmel azon beeséseket lassan eltűnni, Keleti pilulák hatását mutatják, amelyek nem
amelyek körülvették keblemet. Most már nem esem két¬ engedik összetéveszteni egyikével sem azoknak
ségbe, hogy szép keblet fogok visszakapni, amelyet több
a nem reális szereknek, amelyek napról-napra
év óta elvesztettem.
megjelennek.
Louitr M. . . rue Franklin, Passy.
így tehát a hölgyek, ha javítani akarják keb¬
A Pilules Orientales használata altul csodála¬
tosan meglelnek a fiatal leányoknak épp ügy, lük esztétikáját, ha mellűk nem elég kiterjedt
vagy kemény, ne habozzanak a nPilules Orienmint azon hölgyeknek, kiknek keble tökéletle¬
tales»-hoz folyamodni. Néhány hét alatt leg¬
nül van kifejlődve vagy száradtság és beteg¬
kedvesebb óliajukat ieljesilw fogják látni &
ségben szenvedett.
m-m fogják legszebb derékkel megáldott barát¬
•Gyenge egészségű és szervezetü egyének Is benőjüket irigyelni. Meg lesz lepetve és elragad¬
vehetik azokat, aliogy a következő két kivonat
tatva
az önnel teljesült gyors átalakulással.
mulatja :
Egy üveg ' P i l n l e s O r i e n t a l e s - ára, haszná¬
Uram l
lati utasítással együtt 6'4S postautalványon való
Én nagyon meg vagyok elégedve a Pilules Orienbeküldése ellenében, Vagy 6'75 kor. utánvéttel
taíes-sal, amelyek nemcsak kissé'nagyobb keblet adnak,
J. Ralié, Pharmacien, 45, rnc de rEchiquier,
hanem egészségesebb is vagyok. Alá 20 éves raffnok,
véruzege'ny voltam a legzsengébb gyermekkorom óta és P.Tis. Raktár Ausztria-Magyarország részére:
Török
József gyógyszerész, liudapest, VI. kér.,
csak azóta, hogy veszem az ön Pilvláit, Intőm, vér¬
Kinily-ulcza 12 sz. Vcrlrieb Franz. Kosmet
szegénységemet eltűnni.
Mille O . . . piacé St.-Pierre, Tonneins. Ariikel Wien, XII. Dez., Teichackergasse 5.

HIRSCH és FRANK

38, SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ara 40 fillér.

SZERKESZTŐ

HOITSY
Előfizetési
feltételek

PÁL.

Egészévre _
SÓ korona.
_ _ 10 korona,
; _ _ 6 korona.

BUDAPEST, 87KITKMBER 21.
A •Világkróitiká'-val
negyedévenként l koronával
• több.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj lg. uatojando.

NUTH KÁROLY
O». és klr. fensége
József f ö h . üdv. szál.

mérnök és gyáros.
Gyár és Iroda: Budapest, VII. kér., Garay-nieza 10.
Központi TÍZ-, lég-és gőzfűtések, légszesz és TÍz»ezetékek, csitoroázáíok,
szellőztetések, szivattyúk, Tizerőmfivi emelőgépek slb. — Tervek,
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.

•A8YARHON a S O . LE6MAQYOBB E8 LEGJOBB HÍRNEVŰ ÓRAflZUETE. :

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

1647.

Külön osztíly

téglagyári gépek.
G Y Á R T ; fali tégla é» osorépsaj tékát, té B la e j4rtd ém »ern(pneemnn— — — . — káló gépeket legújabb él legjobban bevált szerkezetekben.
Elvállalja any ág vizs¬
gálatok kivitelét e«

teljes
telepek
létesítését.

-v

Tervek é. tölt.egvete.
•ék dijtalannl.
ELSŐRANOD
REFERENCZIAK.

tssa

RÉSZLETFIZETÉSRE
Mmmtv*. Jtttttartt

Hirdetmény,
.

.

.

.

.

.

™"C6J

szeptember: —,
24, _„,
25, _„,
26, _
27,
29,
30,
. ,w
, „„,

lió

22-ig

tartatnak meg, még pedig a következő napokon:

október: l, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22-én-

°10^

^ ^ ' ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

jelenlétében nyilvánosan történnek a M .

.
minden igény különbeni elvesztésének terhe alatt ,
Budapest, 1913. évi szeptember hó 7-én.

u*-* u v -M./*>ig etíKKozienao.

.Magyar Királyi S/abadalmazolt Osztálysorsjáték laa/gatósága

MOST LEBONTÁSRA K E R Ü L . — BaloghRudolffelvétele.
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