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A keblek fejlesztésére és erősítésére a Pilules
Orientales közelébe semmi sem jöhet,
Uram !
Szép, kemény és kitépett kebel mindig nagy !
vágya volt az elegáns hölgyeknek, m?rt elenged- j
A ba.ratn.im, akivel megismertette* a PUulei Őrienhetetlenül hozzátartozik a szépség teljességéhez. ! talett, naat/on meg van velük elégedve. Sőt g yomorTehát nem fölösleges ismételni a hölgyeknek,
görcsel voltak, amelyek eltűntek.
akiknek keble nincs elegendő m:>drm kifejlődve.
L. F . . . rue Couraye, Oranville
így a Pilules Orientales nem ártanak soha
sem az egészségnek, sem a gyomornak. Külön¬
ben kizárólag ártatlan és jótevő anyagokat tar¬
adj; _
talmaznak s nem veszélyes szereket, mint arzén
—gánsan harmonizál a derék karcsúságával.
vagy más és soha nem merült föl panasz 30 év
Sok másféle szert és kezelést hirdetnek még,
óta,
amióta minden országbeli hölgy és fiatal
mint czélhozvezetöt. de eddig mind hatástalan¬
használja.
nak bizonyult és kénytelen volt a Pilulus Orien- leány
Az
orvosok maguk elismerik érdemét, rendelik
tales-nak átengedni a terít, amelyet ma az egész
pacienseiknek, amit a következő levél bizonyít:
világon ismernek és kedvelnek. De mindez nem
Uram!
tart vissza némely utánzót attól, hogy időrőlToaább is rendelem a kitűnt P Uniti Orientalet
időre ismét csodaszernek ne hirdesse a maga
produktumot az énpiczienteimnek ét örömmel kijelent¬
készítményét. Ezek az ígéretek, sajnos, nem vál¬
hetem ÖMsk, hogy ennek tzámot tikért kötzönhetek,
nak be s a hölgyeknek az a része, amely hitelt
Dactor ff . . . <í W . . .
ad ezeknek a csábító ma¬
gasztalasoknak, a nagy költ¬
(Loire-Inféríeure.)
ség ellenére is csalódik.
A kezelés jó hatása azon¬
Ezek a hölgyek jobban tet¬
nal kifejezésre jut és tökéték volna, ha mindjárt a
leles lesz a hatás 2 hónap
Pilules Orienlales-t használ¬
alatt, sőt gyakran néhány
ják, mert akkor sok csaló¬
hét alatt, ahogy a követ¬
dást elkerülhettek volna.
kező két levél mutatja:
Azon kölgyek száma, akik
Uram t
a Pilules Orientalesnek kö¬
lé nap óta szedem a Pilulet
szönhetik a gyönyörű mrlOrientalttt ét már megelégedettlet, nagyobbodik naorólléggel meglepi eredményt vetzek
napra és a hálájuk kitűnik
észre.
dicsérő leveleikből, amelye¬
Kme H . . . £ . . . rue Condart,
ket — hivatali titok akadá¬
líarteitte.
lyoz abban, — hogy teljes
Uram l
szövegükben közöljük, de
Ezennel
tietek önnek gratu¬
amelyek a Pilules Orien¬
lálni Pilulet Orientaleteért
tales elvitathatatlan hatá¬
amelyet
jobban
lehetne csoda'
sának őszinte és autentikus
pilulának nevetni, hogy egyet¬
bizonyítékai.
len üveg elegendő volt, hogy
így ir pl. de C . . . hölgy :
eltüntette mellhorpadásaimat,
Teljesen meg vagyok elégedve
amely keblem mindkét oldalán
azon eredménynyfl, amelyet el¬
volt. Mott gyönyörű keblem van.
értem a Piluiei Orientalfsttl.
Az én puha mellem megkemé¬
Legyen biztosítva, mitterint há¬
nyedett, t én át ön Piluláitol
lámat fogam önnek tanutitani,
el vagyok ragadtatva.
t hogy fogok jó ét jól érdemelt
Mm! A... L... Vevey, Svájc
reklámot csinálni az ön piluItt félbeszakítjuk a czitá\ái rétiére.
lásokat, amelyek a Pilules
Orientales hatását mutat¬
Ume deC...rue Bayrn,
ják, amelyek nem engedik
Parit.
összetéveszteni
egyikével
És a másik:
sem azoknak a nem reális
Órám l
szereknek,amelyek
napról-napra
megjelennek.
A Pilulei Orientalet nagyon jót tennék ét köszönet
Itt félbeszakítjuk a czitálásokat, amelyek a
etekért, látom örömmel azon beetéteket lattan eltűnni,
Keleti pilulák hatását mutatják, amelyek' nem
amelyek körülvették keblemet. Uott már nem etem kit¬
engedik
összetéveszteni egyikével sem azoknak
tégbe, hogy nép keblet fogok visszakapni, amelyet több
a nem reális szereknek, amelyek napról-napra
ív óta flvetztettelll.
megjelennek.
Louite 3f. . . ruf Franklin, Pötty.
így tehát a hölgyek, ha javítani akarják keb¬
A Pilules Orientales használata által csodála¬
lük esztétikáját, ha mellük nem elég kiterjedt
tosan megtelnek a fiatal leányoknak épp ügy,
mint azon hölgyeknek, kiknek keble tökéletle¬
vagy kemény, ne habozzanak a «Pilules Oriennül van kifejlődve vagy száradtság és belegta|es«-hoz folyamodni. Néhány hét alatt leg¬
ségben szenvedett.)
kedvesebb óhajukat teljesítve fogják • látni és"
nem
fogják legszebb derékkel megáldott barát¬
Gyenge egészségű és szervezetü egyének is benőjüket irigyelni. Meg lesz lephetve és elragad¬
vehetik azokat, ahogy a következő "két kívouat
tatva az önnel teljesült gyors átalakulással.
mutatja:
Egy üveg - P i l u l o í O r i e n t a l e s * ára, haszná¬
Uram!
lati utasítással együtt 6*45 postautalványon való
Sn nagyon meg vagyok elégedve a Ptlulet Orienbeküldése ellenében, vagy 6'75 kor. utánvéttel.
talet-tal, amelyek nemcsak kitté nagyobb keblet adnak,
J. Katié, Pharmacien, 45. rue de l!Echiquier,
h'inem egctztégaebb it vagyok. Ma SÓ évet vagyok,
Paris. Raktár Ausztria-Magyarország részére:
vérteegény voltam a legisengébb gyermekkorom óta ét
Törők József gyógyszerész, Budapest, VI. kér.,
etak atAta, hogy vettem az ön PiluláU, látom vérKirály-utcza 12. sz. Vertrieb Franz. Kosmet.
uegénytégemet eltűnni.
Artikel Wien. XII. Bez., Teichackergasse 5,
MUle O . . . piacé St.-Pierre, Tonneint.
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XV.
Henrik csak késő délután ébredt föl. Átment
Budára . . . Kocsija mentői közelebb ért a ki¬
csiny fehér ház felé, a mely neki most már
hónapok óta otthona volt, Henrik szive annál
erősebben dörömbölt. Kíváncsi volt, aggodal¬
mas, izgatott és restelkedő. De mert restelkedő
volt leginkább, nem ment át Annához. Nem
mert átmenni. Elbújt a lakásában és másnap
reggelig a hálószobájában az ágy lábánál álló
hosszú széken hevert. Oda feküdt le délután és
ott hentergett ruhástól reggelig.
A hosszú, félkábulatban töltött órák alatt
mire gondolt Henrik ? . . . Fanyar szeszély kí¬
nozta őt és újra azt a henyeséget és azt az
unalmat érezte, a mi serdülő fiú korában éle¬
tének hű társává szegődött. Henrik most is el¬
merült a lustaságba és az önmarczangolásba,
de még ezt is lassan, renyhén végezte, közben
sok fájdalmas gyönyört érezve. Órák hosszat
gondolataiban azzal bíbelődött, hogy minden
felelősséggel a leányt igyekezett terhelni. Öt
okolta, rá haragudott. Eszébe jutottak a leány
apró kaczérkodásai, azelőtt tükrös jellemének
néhány foltja, a mi a_ Henrikkel való barátkozás óta keletkezett. És a férfi, a míg maga is
kaczérkodott a fájdalommal, a leányt hirtelen
rossznak és álnoknak látta. Még testileg sem
találta most szépnek.
- Hátha — gondolta, - - a biró, a távoli
vőlegény, mindez csak kaczérság, kitalált dolog,
a mi csak arra való volna, hogy én kérjem
meg az ő kezét.
És Henrik látta, hogy páros viaskodásban
hogyan sújt le a kardja a bírónak domború
falusias mellkasára, látta Annát sirva lelken¬
dezni és látta saját magát, a mint a tanácsos¬
sal a leányért viaskodik. Henrik most — bájegyedül volt — mosolygott. A mosolyában gúny
és fölény volt, nevetett a bonyodalmakon, a
melyeket gyermekeseknek Ítélt és elhatározta,
hogy a leányt nem veszi el . . . Mit fog csi¬
nálni ? . . . Hagyja a dolgokat történni... Néző
lesz és — nézni fog. Több semmi. . .
De a hogyan tovább tépelődött, hirtelen más
képeket látott. Anna tűnt fel most előtte, meg¬
alázó nászéjszaka után, a mint égő, nedves
szemét és bomlott kifejezésű arczát a két tenye¬
rébe rejti. Fiatal életének nagy, gyalázatos fáj¬
dalmát alacsony ablakú vidéki ház szobájában
sírja el . I . Kívül piacz és a petrezselyemnek
és a kofáknak a szaga betódul a szobába . . .
Henrik ideges lett. Fekvő helyzetében a lá¬
bait összecsapdosta és gyömöszölte a hosszú
széket, a melyen pihent. . . Eszébe jutott, hogy
mégis Anna volt az a nő, a kivel a legtöbb
időt töltötte egyhuzamban együtt. . . Mégis
Anna látszott arra elhivatottnak, hogy a Hen¬
rik életében az igazi legyen, mégis Henrik
bontotta ki Annának a lelkét és Anna bizo¬
nyosan, oh egészen bizonyosan, nem tud majd
más férfivel élni, mint ő vele. Elveszíti gyöke¬
rét, elfonnyad, az arcza sárga lesz és egész
életén át csak háromszáz szót fog használni,
hogy tompa gondolatait közölje . . . Henrik
most szomorú lett. igazán, őszintén szomorú
és most a leány is megint szép volt a számára,
jó, tiszta, nemes és előkelő, olyan, mint akkor
volt, a mikor Henrik őt megösmerte.
- Végre mégis kötelességeim vannak vele
szemben, — gondolta Henrik.
Azután maga is elcsodálkozott azon, hogy
eszébe jutott ez a szó: kötelesség, a melyet
eddig sohasem használt önmagával való hosszú
és gyakran igen érzelmes beszélgetései közben.
Kötelesség, — ez a szó nem fordult eddig elő
életében, a mely mostanáig nem volt egyéb,
mint a szerelemmel és a szenvedéssel való
gyáva kaczérkodás és mélabús duzzogás . . . De
az új szó most megkapta őt, megaczélosította,

szinte frissé tette. Míg a hajnali kertben resz¬ torkából, hanem mélyebbről, egyenesen a ke¬
kető harmat ült a kevés virágra és a királyi belből törne fel fájdalmas végzetszerűséggel a
fenséggel és királyi lomhasággal kelő nap su¬ szó. Henrik érezte, hogy életre szóló dolgot
garainak aranyos langyossága kinyitotta az mond.
énekes madarak csőrét, Henrik is megfiatalo¬
A leány lehajtotta fejét.
dott, erőssé lett. Lelkének száz muzsikát játszó
- Nem tudom . . . talán . . . minden apától
gazdag orkesztrumából most a férfiasság erős f ü g g . . . de azért még semmi nincsen el¬
ütemei csendültek fel. A lágy, nőies Henrik döntve . . .
most férfi akart lenni, lovag, hős, kötelesség¬
És mintha a leány ebbe belefáradt volna,
tudó ember. Vasban és pánczélban akart járni leült egy padra. A férfi melléje.
és azt akarta, hogy kemény és tiszta leiekkel,
- No menjen hozzá . . . ne menjen ahhoz
nyugodt öntudattal imádhassa istenét. Olyan az emberhez, — mondta Henrik.
életet akart élni, hogy bármely nap nyugodtan
Anna — ő is az egész életet érezte ezek¬
nézhessen szembe a halállal, a mely minden¬ ben a perczekben — nem felelt. Nem tudott
nap elhurczolhatja őt.
felelni.
Henrik most komolyan ezt akaita, komolyan
- Ne legyen annak az embernek a fele¬
ezt hitte magáról és új férfiasságának heves sége, — mondta Henrik és lefelé hajtotta a
lendületével elhatározta, hogy megmenti, ki¬ fejét. (A feleség szó ebben a perczben szinte
szabadítja Annát.
könnyekkel dagasztotta Henrik keblét.)
Azután a férfi feltekintett, Annára nézett és
A mikor délután a kertben Annával talál¬ a hangja csuklott, a mikor mondta:
koztak, mind a ketten zavarodottak voltak.
— Legyen az én feleségem, Anna . . .
Henrik még inkább, mint Anna, a férfi még a
A leány keze vonaglott. Öntudatlanul tovább
leánynál is inkább látszott rest élni, hogy az akarta tépdesni a tört ág leveleit, de nem
másnak a menyasszonya lett. Henrik el volt tudta. A keze reszketett. És felelni sem tudott.
telve jó szándékkal és vétkesnek hitte magát...
Henrik folytatta. Daczosan, a saját megilleAnna is komolyan meg volt illetődve, bár a tődésével küzdve, de hogy teljessé tegye ezeket
sok heti szerelmi játékban megmérgezett lelke a perczeket, a maga szemermességén erőszakot
tetszelgett az új fájdalomban, abban, hogy el¬ téve, mondta:
szakítják a férfitől, a kivel még be sem vallot¬
- Ezt még sosem mondtam, Anna . . . Sen¬
ták egymásnak, tudott szerelmüket. A leány kinek sem mondtam, hogy legyen a felesé¬
is - - Henriknek engedelmes neveltje — már gem . . . Most mondtam először és magának
értett ahhoz, hogy kíváncsi, jól eső szenvedés¬ mondtam, Anna. '
sel Ízlelje •& lelki bajok zamatját, már ő is
A leány lehajtotta a fejét. A sima fekete
tudta, hogy a' szenvedésnek cs az önmarczan- haja középütt kétfelé volt lesülve és Henrik a
golásnak fenekén szomorúan fénylő gyöngy¬ haj közötti vékony választék-csíkot, a fehér
ként egy csábító és elfogyaszthatatlan csepp bőrt nézte, úgy várta a leány nagy válaszát.
rejtőzik.
— És miért mondja ezt nekem, Henrik? —
De Henrik nem látta most ezt Annán. Ő most kérdezte a leány és még mindig nem nézett
a leányt tisztának, fehérnek, báránynak látta. Henrik szemébe.
A saját maga áldozatának. Henrik most képte¬
— Mert szeretem, — mondta Henrik . . .
len volt a dolgok fenekére nézni. Az új érzés' v A leány fölemelte fejét. Nagy, hű szemével
elvette látását és Ítéletét. Ő most csak jó akart a Henrik szemébe nézett.
lenni, egyenes és önfeláldozó. Lelkében egyet¬
- Szeretem, — mondta Henrik most már
len hatalmas-tavaszi robajlással tört elő a fér¬ halkabban.
fias érzés és nehezen induló beszélgetésükben
A leány szeme nagy benső fényben égett.
még csak nem is gúnyolódott az tij helvzet
- Henrik,
- mondta,
- maga nekein
fonákságain.
ugyanaz, a mi én vagyok magának . . .
A leány sorban, rendben elmondta, hogy mi
- A feleségem lesz ? — kérdezte Henrik, de
történt. Azt hitte, tartozik azzal Henriknek, ha már nem a korábbi indulat egész fenséges ere¬
a bírót nevetségessé teszi.
jével, inkább csak azért, hogy teljessé tegye a
- Nagyon mulatságos volt, — mondta, dolog nagyságát.
a mikor búcsúzott... A mikor kezet csókolt és
- Engedelmeskedem magának, Henrik, 4—
megígérte, hogy őszre komoly szót mond ne¬ mondta Anna és most ő érezte azt az önmagá¬
kem, igazán mulatságos volt a meghatottsá¬ val küzködő szemérmes megindultságot, a mit
gában.
az előbb a férfi érzett és a mi a vajúdás fájdal¬
— A más meghatottsága mindig mulatságos, mával ihleti meg a vallomást. . .
ha nem érzünk vele. De ha magunk is osztjuk
- Köszönöm, — rebegte Henrik . . .
a meghatottságot, akkor az, a mit nevetséges¬
Az ajkát a leányéhoz közelítette, de valami
nek hiszünk, pillanat alatt fenséges lesz, nagy, mátkái szeméremben visszahúzta és csak
mondta Henrik.
a leány égő homlokát csókolta meg. Azután
- Maga pártolja őt, Henrik?. . .
Anna két kezét csókolta, hosszan, sokáig, benső
- Nem! . . . Nem pártolom. Ezt maga jól megindultsággal és akármelyik kezet csókolta,
tudja, Anna . . .
a leánynak mindkét kezét a saját kezében tar¬
- Honnan tudnám, — szólt a leány pana¬ totta.
szosán, majd pár pillanat múlva hozzátette. Csak nagysokára tudtak megszólalni. Henrik
Honnan tudnám, a mikor maga így beszél, volt az első.
Henrik . . .
- Most mindent megmondtam magának,
Henrik elgondolkozott. Apró lépésekkel fel- Anna, - - szólt öntudatlan szép ünnepélyes¬
alá jártak a nyárdélutáni kertben. A házban séggel.
mindenki pihent. Szótlanul jártak fel-alá. A já¬
De mert a régi Henrik is feltámadt benne,
rás mellékes volt, a testüknek épen hogy va¬ szerette volna a leánytól megkérdezni, hogy
lami gépies munkát kellett végeznie, nehogy nem volt-e a vallomása alatt nevetséges. De
fiatalos erővel kitörjön belőlük mindaz az indu¬ ezt a kérdést elnyomta magában és ez volt az
lat, a mi bennük feszült. Még a kezük is elfog¬ ő első titka Anna előtt.
laltságra vágyott. A leány tört ág leveleit tép¬
— Mindent megmondtam magának, Anna, —
deste, Henrik kis pálczikával a fehér kavicso¬ ismételte Henrik.
kat pofozta.
- Henrik, — súgta a leány és égő arczát
— Hát hozzá megy ? — kérdezte végre Hen¬ a férfi kezére hajtotta.
rik és a hangján is megérzett, hogy nehéz fulHenrik nagy, kimondhatatlan lágyságot ér¬
doklással jön ki belőle a szó. Mintha nem is a zett. Megindult benne a sziv és ebben a percz-
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ben átérezte egész életét. Nem gondolatokban,
-de érzésekben. Fojtott könnyek bujkáltak a
szemében és ha most beszélni merészel, akkor
biztosan elzokogja magát. Múltja és jövője
mind a jelenben - - a jelen időnek egyetlen
egy pillanatában — folyt előtte egybe és tisz¬
tának, megváltottnak érezte magát, mint a hal¬
dokló, a kit feloldottak minden bűne alól. . .
A leány lelkét a jövendő szárnyainak csapkodása érintette és úgy érezte, hogy új, aranyos
világ nyilik meg előtte. A padon ült, hallga¬
tott és a kezét lágy elmerüléssel a Henrikében
nyugtatta.
— Menyasszonyom, — mondta még Henrik
és ebbe a szóba, a minél többet nem tudott
mondani, belefájdult a keble . . . Most volt
élete elhivatottságának teljességében. Tndott
szeretni, egész szívvel tudta szeretni azt, a kit
akart. A könnyei megeredtek. Nedves arczát
fuldokló csókok között hozzáértette a leány
kezéhez, a melyik az ő kezében úgy reszketett,
mint egy sziv.
XVI.
Egyenletes, boldog hetek következtek most
Henrikre és Annára. Boldogságuk most teljes
volt, mert bevallott volt, nyílt és odaadó. És
boldogságukat gyarapította, hogy az egy nem
megoldott, nem kiélt, nem véget ért, hanem
várakozó és reményteljes, inkább a jövőben,
mint a múltban gyökerező boldogság volt.
A jövő!. . . Sokat beszéltek erről egymás¬
sal, de azért tiszta képük nem volt róla. Ter¬
veket kovácsoltak, de ezek inkább álomkastélyok voltak, mint józan, földi czélok- Egyetlen
egy dologban voltak csak bizonyosak, abban,
hogy Anna most már semmi esetre sem megy
a másikhoz, a leány már nem a vidéki bírónak
a menyasszonya. És Henrik, mikor veszi el a
leányt ?. . .
Úgy tervezték, hogy őszszel vagy kora télen.
Előbb bevárják a nyár végét, a mikor a fürdő¬
zésből hazatérő biró végleges válaszért Budára
jön Annához és a szülőkhöz. Előbb a másikkal
intézik el a dolgot ketten (vagy Anna elintézi
egyedül?) és Henrik csak akkor kéri meg a
szülőktől a leány kezét.
Miért nem előbb ? . . . Ezt maguk sem tud¬
ták. Azon a délutánon, a mikor szemérmes,
önmagukkal küzdő erőfeszítéssel vallották meg
egymásnak szerelmüket, nem került szóba az,
hogy Henrik mikor tesz eleget a formáknak és
mikor kéri Annát annak rendje és módja sze¬
rint feleségül . . . Később szó esett róla, de
csak ritkán. Maguk sem tudták, hogy miért, de
az utolsó formaságról nem beszéltek szívesen.
Anna attól félt, hogy szülei nem egyeznek bele
a Henrikkel való házasságába, csak akkor, ha
látják, hogy a leány végképen elutasítja a bírót.
Előbb ki kell kosarazni a régi kérőt és azután
majd könnyebben hajlanak az öregek . . . Ez
volt az Anna számítása. Henrik pedig hagyta,
hogy a leány gondolkodjék helyette és szivesen
tűrte ezt az állapotot, a mi a romantika mézét
csurgatta barátságukra. Henrik most a más
ember menyasszonyának a vőlegénye volt, tit¬
kos vőlegény, a ki nem kellett, hogy a beval¬
lott mátkaság minden félszeg terhét hordja és
ez tetszett neki.
Vőlegényt és menyasszonyt játszottak és ez¬
zel telt a nyaruk. Óvatosak, rejtőzködők voltak
és Henrik most még ritkábban járt át a tanácsosékhoz, úgy hogy azok semmit sem gyanít¬
hattak, bár a szülék nem egy halk jelét adták
annak, hogy jobb szeretnék, ha Anna inkább
a kelengyéje fehér vászna fölé hajolna, mint
hogy Henrikkel verseket olvas és virágokat
szed . . . De azért így is majdnem egész napon
át együtt voltak.
Barátságuk gyengéd volt és szemérmes. Hen¬
rik, bár magában hitte, hogy a leány igazi
menyasszonya neki, még most is inkább úgy
bánt vele, mint valami távoli herczegnővel.
Gyakran csókolta menyasszonyának ujjait és
ez volt testi szerelmének leglelkesebb hevülete.
Légies viszonyukat a féltés, a tartózkodás és
a szemérem a régi pásztoridilleknek aranyos
porával vonta be.
De ha barátságuk tisztasága érintetlen is ma¬
radt, ez a megállapodott, végső szerelem azért
n
»gy változást hozott Henrik lelki életébe.
Henriknek lelki élete, a szerelem minden föl¬
döntúli tisztasága daczára, szinte eltestiesedett.

Goszleth és /!a fölvétele.
GRÓF FESTETICS GÉZA, A SZÉKESFŐVÁROS ÚJj
ALPOLGÁRMESTERE.

A fiatal ember, a ki eddigi életét javarészt
olvasmányokkal, lelki tépelődéssel és önmarczangolással töltötte, a kinek múltjában a sok
szenvedés és rengeteg megpróbáltatás eddig
leginkább csak lelki kivetítődés és belső könny
voít, most anyagiasabban látta a dolgokat.
Megérezte az érett nyár illatát, megértette a
föld zsírját, a gyümölcs húsa elragadtatással
töltötte őt meg és több érzéke volt más nők
testi szépsége iránt is. Ha egyedül ment
az utczán, most gyakrabban fordult egy vé¬
kony, a szoknya örvénylésébe elvesző láb után,
mint azelőtt és gyakran kapta magát rajta
azon, hogy egy-egy csípőnek a ringása agyába
kergeti a vért. . . Sőt Henrik legtisztább sze¬
relmének legtisztább heteiben megtette azt is,
hogy éjszakának idején néha elszökött hazul¬
ról Földszintes lakásának utczára nyiló abla¬
kán át ugrott ki a teliholdas augusztusi éjsza¬
kába, esőköpenyének kámzsáját forró feje fölé
húzta és elindult a Délivasút irányába, a hol
apró kávéházakban könnyen talál játszi ka¬
landra a budai ember . . . Henrik mindezt
jóhiszeműen, szerelme tisztaságának minden
mocskos csorbítása nélkül tette. Szerelmes
volt, más ember menyasszonyának a vőlegénye
és a derűs, boldogságban megváltott férfi ilyen¬
kor úgy kereste a nők keskenyvágású ajkát és
vékony kézcsuklóját, mint a virágot vagy a
holdfényt.
Annán is változtatott a bevallott szerelem.
Mind asszonyibb lett, követelőzőbb, hiúbb, ha¬
zugabb, kaczérabb, féltékenyebb és szeszélye¬
sebb, de azért engedékenyebb is lett, odaadóbb
és ragaszkodóbb. Anna kimondhatatlanul sze¬
rette Henriket. Szerelme édes kéjjel fürdött til¬
tott és titkos barátságuknak bubájában, a mi
érintetlen életének legnagyobb eseménye volt
Úgy érdeklődött a Henrik dolgai iránt, mint a
feleség szokott a férje ügyei iránt. Figyelte
más házaséletek bajait és elhatározta, hogy ő
másképen, a többiekénél különb módon fogja
a házaséletüket berendezni. Gondosan ügyelt
a Henrik apró szokásaira, öltözködési módjára,
étkezésben való ízlésére és gyakran elfelejtette
magát a bútoros üzletek kirakatai előtt, a hol
a vastag belga üveg mögött terített hitvesi
ágyú hálószoba mutatkozott mindenki kíváncsi
szeme pillantásának kitéve... Anna komolyab¬
ban vette magát, többet tartott magáról, mint
azelőtt.
Aranyos kedvben éltek. Még mindig a he¬
gyek között kószáltak, lepkére vadásztak, a
Dunán csónakáztak és a víz partján levő rekettyésben játszadoztak. Sokat trécseltek és
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még többet hallgattak együtt, egymás kezét
fogva, egymás szemébe elmerülve. Néha átmen¬
tek Pestre is és Henrik ilyenkor mindig valami
apró ajándékot vásárolt Annának, keztyűt,
ezüst retikült, kis zsebórát, apró porczellánvázát vagy más csecsebecsét. Egyizben Henrik
ezüst kulcstartót vett a leánynak, a ki erre
megjegyezte:
- Majd jó lesz a háztartásunk számára.
- Igen, - - felelte Henrik és arcza sugár¬
zott.
Másnap Anna lepte meg Henriket ajándék¬
kal. Vékony aranygyűrű volt, benne kámea.
A kámeás gyűrű nem volt nagyon régi és nem
volt nagyon művészi, de viszont megette Anna
vékony zsebpénzének három esztendei gyűjté¬
sét és Henrik boldogan tűrte, hogy a leány
mátkaságuknak ezt az egyetlen gyűrűjét ujjara
húzza.
Anna Pesten a divat iránt is érdeklődött, kö¬
vetelőző irigységgel nézte a gazdagon cziczomázott hölgyeket, de azért bizonyos nagy meg¬
elégedéssel is. Hitte, hogy hónapok múlva neki
is lesz ebben része. Henriktől Ígéretet vett
arra, hogy Pesten fognak lakni. A férfi bele¬
egyezett. A leány azután jövendő terveit adta
elő. Henrik majd megint éjjel dolgozhat és
délig aludhat, úgy mint régebben.
- Nehogy a házasság korlátait érezze, —
mondta a leány naivul.
Igen ritkán, igen jelentéktelen összezördü¬
léseik is voltak. A ki nem élt, földi módon be
nem teljesedett szerelem kívánta ezt, az az
észrevehetetlen egyhangúság és unalom, a mi
a legboldogabb, nyugodt szerelem mögött ide¬
ges követelőzéssel ásít.
Anna egy napon véletlen önfeledtségben azt
mondta Henriknek:
— Te!
Henrik, a ki azt akarta, hogy házaséletük
alatt is magázzák egymást, ezért nagyon le¬
szólta Annát. Egy óra hosszat duzzogtak, végül
is a férfi kért bocsánatot a leánytól és engesztelésként ő mondta aztán Annának kézcsókok
között :
— Te!
De csak egyetlen egyszer mondta és azontúl
is mindig magázták egymást.
Máskor azon kaptak össze, hogy Henrik vo¬
nakodott megmutatni Annának azt a félig kész
kéziratot, a melyik — ha befejezi, — az Elssler
Fanny-darab lesz. Henrik több okból vonako¬
dott az írást a leánynak megmutatni. Eestelte
a befejezetlen munkát, közönséges dolognak
tartotta, hogy szerelmesét olyan szavakkal ká¬
bítsa, a mit egyedül a művészet gyarló imá¬
datában irt és azonfelül még igen rossznak és
éretlennek tartotta a munkáját. Anna képtelen
volt arra, hogy a Henrik belső indokait meg¬
értse. A mikor látta, hogy a férfi nem enged,
sirva fakadt és a kertből befutott a lakásba.
Henrik daczos erővel tartotta magát vagy két
óra hosszat, azután megtört. Inasával beküldte
a javításokkal teli kéziratlapokat a leánynak.
Az kihozta őket a kertbe. Ott olvasta a félszindarabot a piruló, restelkedő Henrik előtt
és minden sort fenségesnek talált, minden
szóért ítélet és megértés nélkül lelkesedett. . .
Henriket ez belül verte, bántotta, de azért hó¬
doló engedelmességgel kért bocsánatot a leány¬
tól és megígérte, hogy a jövőben minden sorá¬
ban részeltetni fogja ő t . . . Azután hetekig
nem dolgozott a darabján.
Leghosszabb haragjuk így keletkezett:
Anna egy napon restelkedve mutatott egy
canale grandés, holdsütéses képes levelező¬
lapot, a mit a biró — másik vőlegénye —
irt neki.
— Ez már a tizedik — mondta — és anyuka
azt akarja, hogy feleljek neki. .. Eddig egyikre
se válaszoltam és nem is szóltam róla magá¬
nak . . . Henrik . . . Nem akartam bántani
magát. . .
Henrik elsápádt. Nem a féltékenység gyö¬
törte, — oh, Annában egészen bizonyos volt —
hanem a velenczei lapon át megérezte, hogy
közeledik a nyár vége, a biró válaszért jön és
a mi eddig csak játékosan volt komoly, esak
a benső életben volt igaz, most a külső élet¬
ben is az lesz... Leánykérés következik, hiva¬
talos Írások, anyakönyvvezető, eskető pap, szer¬
ződések . . . mind olyan dolgok, a melyektől
Henrik azelőtt fázott. (Folytatása következik.)
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A GÖDÖLLŐI KASTÉLY.
Ha Gödöllőt «magyar Versailles»-nek nevez¬
hetjük, egy másik, de teljesen elfelejtett királyi
kastélyt és környékét megajándékozhatjuk talán
a «magyar Marly» jelzővel. Ez a mácsai ki¬
rályi kastély és park; mint az erdőben alvó
szépség, régóta várja az ébresztő királyi csókot.
A hetvenes évek óta áll készen, fényesen,
művésziesen berendezve a mácsai királyi kas¬
tély; s máig nem volt szerepe. Már születése¬
kor el volt átkozva. Lónyay akkori pénzügy¬
miniszternek köszönheti létezését, a ki a ki¬
rályi ház iránti lelkesedéstől áthatva, a gödöllői
kastély megvásárlása után egy másik kastéllyal
kívánta meglepni a királyt. A pompás ajándék
megépítéséről azonban csak akkor szólt, mikor
már teljesen elkészült A parlamenti ellenzék
kifogásolta az utólagos bejelentést. Mikor a
király értesült a mácsai királyi kastély építé¬
sének körülményeiről, kijelentette, hogy oda
soha nem fog elmenni. Csak Erzsébet király¬
asszony látogatott el egyszer-kétszer Mácsára.
Azóta a királyi módra berendezett termek nem
láttak senkit az uralkodóházból. E körülmény
csak egy igen szerencsés halandónak kedve¬
zett : egy szürke erdőmesternek, ki egyedül
lakik a mácsai kastélyban.
Mióta Erzsébet királyasszony elköltözött tő¬
lünk, azóta Gödöllő is évről-évre elhagyatottabb lesz. Kerzl dr. a király orvosa véleménye
szerint a gödöllői klima utó-szezonképen jót
tesz a felségnek s így rendszerint a késő őszön
szokott idelátogatni a király.
Mig Toscanai Ferdinánd főherczeg élt, egy
külön lakosztályt foglalt itt le magának állan¬
dóan.
A gödöllői kastély néhány alkalmazottja és
különösen a lakosság meleg rajongással be¬
szél a múltról. A királyi család ekkor hóna¬
pokon át lakott itt, Mária Valéria főherczegnő
és Rudolf trónörökös itt élte legszebb gyermek¬
korát.
A gödöllői királyi kastély berendezésében

azóta nem változott semmi. Minden úgy ma¬
radt, mint azt annak idején-•— a hetvenes évek¬
ben - - a királyi pár Ízlése diktálta. A mint¬
egy százötven szoba bútorzata a hetvenes évek
tömör, gömbölyded butor-stiljét mutatja, dús
aranydíszítéssel, vörös plüshuzatban.
Grassalkovich herczeg idejéből egyetlen te¬
rem maradt: az ebédlőben, teljesen változat¬
lanul, benne Mária Terézia királynő és csa¬
ládja arczképével. A kastély ujabb berendezé¬
sekor tömérdek bútort, gyertyatartókat, kisebbnagyobb ezüst- és bronztárgyakat, sőt festmé-

Zádor István festménye.
RÉSZLET A KIRÁLYI KASTÉLY FOLYOSÓJÁRÓL.
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nyéket stb. egyetlen nagy raktárba halmoztak
össze, melyek értékét hozzávetőlegesen más¬
félmillióra teszik, valamennyi muzeális érde¬
kesség.
A rengeteg sok szoba falai sokszor egyhan¬
gúaknak tűnnek fel a kevés festménytárgy hiá¬
nyában. A falakat diszítő képek többnyire sab¬
lonos parforce-vadászati jeleneteket ábrázol¬
nak. Néhány közepes bécsi piktor munkája
közt a Mária Terézia családja csoportképén
kívül, mint történelmi vagy művészeti érdekes¬
ség «Simonyi óbester Versaillesben» és a király
és királynő egy sétalovaglásáról festett akvarell jöhet számításba. Az előbbi Munsch bécsi
festő munkája, az utóbbiról hiányzik a mű¬
vész neve.
A dohányzóban egy igen érdekes, művészies
zöld fayence kályha érdemel különösebb figyel¬
met, hol hat relief a magyar történelemből
vett jeleneteket ábrázol, Árpád fejedelemmé
választásától, I. Ferencz József királlyá koro¬
názásáig. A pompás kályha állítólag a Bánffycsalád ajándéka.
Külön beható tanulmányozást érdemel az
udvari kápolna ugyancsak Grassalkovich ide¬
jéből. Nemes barok-stil, a főoltár Ízléses mű¬
remek, fekete és színes márvány, dús aranyo¬
zással. Az oltárkép egy XVIII. századbeli olasz
művész műve bizonyára. Itt minden érintetle¬
nül maradt meg a maga szépségében. E temp¬
lom benseje külön művészi látványosságszámba
mehet; csodálatos, mily kevés a látogatója.
Az egyik szögletben látható az-a jeruzsálemi
oltár, melyet ő felsége jeruzsálemi útjáról ho¬
zott. Egy gyöngyházból kirakott templom tete¬
jén kettős kereszttel: a pikantériája e műtárgy¬
nak az, hogy ennek daczára héber felirat dí¬
szeleg rajta.
A kastély belsejéről és a templomról készí¬
tett festmények Zádor István festőművészünk
jeles talentumáról adnak tanúságot, ki állan¬
dóan, sok szeretettel dolgozik a gödöllői park
festői részleteinek visszaadásán.
Lendvay Károly.

40. SZÁM. 1913. 60 L ÉVFOLYAM.
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A SZÜLETETT FÉRJ.

A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM
BEŐTHY-FÉLE EGYIPTOLÓGIAI GYŰJTEMÉNYE.

ELBESZÉLÉS. IRTA SZÍNI GYULA.

A fekete kávé után Borlaky fölkelt, valamit
- Talán! - - felelte Géza. - - Néha egyál¬
Az asszony elnyújtózott a karosszékben.
dörmögött a bajusza alá és elment a kaszi¬ talán nem értem meg, hogy maga, magasabb- Kissé merészen tolta előre a szoknyája alól
nóba. Neje és Szirt Géza magukra maradtak. rendű asszony létére, hogyan tudja elviselni
lábát. Nem vette észre, hogy a falusi jegyző
A falusi nyaraló verandáján elernyedve, bol¬ ezt a nevetséges, együgyű, haszontalan fórjet? akinn
áll és a veranda rácsán keresztül beles.
dogan nyújtóztak. Mámorosán néztek egymás
Az asszony elnézett a levegőbe, rendezte a
—
Haragszol rám az őszinteségemért? —
szemébe, mert az ebéd után való likőröktől gondolatait, kereste a szavakat, illatos czigakérdezte az asszony Gézától. —- Hiszen tudod,
kissé megszédültek.
rettája füstfelhőjébe burkolózott. Igazán olyan hogy imádlak! De arra ne számíts, hogy a
- Jó, hogy elment - - kiáltott föl meg¬ volt, mint Pythia, a ki háromlábú széken ült férjemtől elválok. Te nem tudnál hozzám hű
könnyebbülve Géza.
és jövendőt mondott.
lenni. Te anti-férj.
- Ki? - - kérdezte az asszony.
•— Nem tudom - - kezdte Lina asszony, Géza elmosolyodott, megfogta az asszony
— Ez a Borlaky. Kis híja, hogy ki nem hogy férfi létére észrevette-e már, hogy vannak kezét, gyöngéden ráhajolt és megcsókolta. Haja
fakadtam ellene ! Itt ült a nyakunkon és nem férfiak, a kik valósággal férjnek születnek. Vi¬
akart odébb állni Nekem kellett őt szóval szont olyan férfiak is vannak, a kik csak sze¬ síirolta az asszony kaczér fürtjeit.
A jegyző zavartan hátrált. Azt hitte, hogy
tartanom.
retőnek alkalmasak. Hogy ugyanabban a fér¬ csókolóznak. Szomorú hírrel jött és az egész
- Már ezt az áldozatot is sokalja értem ? — fiben egyszerre mindkét hajlam meglegyen, úton azon töprengett, hogyan adja tudtára az
kérdezte Lina asszony.
teljességgel lehetetlennek tartom. Az egyik ki¬ asszonynak a komor újságot. De a mint látta,
- Tudja, hogy minden áldozatra képes va¬ zárja a másikat. Vannak állatiasan szép, fér¬ hogy az asszony vidáman dörzsöli oda a hom¬
gyok magáért - - szólt Géza. —• De csak min¬ fiasán elragadó, veszedelmes tüzű férfiak, a lokát a Gézáéhoz, megkönnyebbülve felsó¬
den nemes és komoly áldozatra. Életem, va- kik minden asszony végzetévé lehetnek. Ha hajtott
:
gyonom, becsületem, mindenem a maga kis akarnának, sem tudnának kitartani egyetlen
Hiszen
itt nem lesz nehéz dolgom! —
fehér kezébe van letéve, Lina. De a férjét nem asszony mellett. Minden dicsőségük, sikerük
gondolta magában és elkezdett köhécselni, a
akarom mulattatni!
és egyszersmind minden végzetük és bukásuk míg észre nem vették.
- Kis áldozatokban mutatkozik a nagy sze¬ az asszony.
- Kezét csókolom, jónapot - - köszöntötte
relem - - felelte az asszony.
— Ilyen például Borlaky - - szólt Géza.
a jegyző az asszonyt.
- Irigylem azokat a házibarátokat — foly¬
• Nem! ép ellenkezőleg - - nevetett föl
- Isten hozta, jegyző tír - - felelte Bortatta Géza — a kiknek az Isten csacska férjet Lina asszony. - Vannak férfiak, a kik arra
lakyné.
Tessék beljebb. Foglaljon helyet,
adott. Ismerek férjeket, a kik fecsegnek óra¬ születtek, hogy szerelemben egyik kudarcz a jegyző úr.— Bemutatom
a férjem legked¬
számra és a házibarátnak nem kell egy szót másik után érje őket. Néha a legjobb, legdere- vesebb barátját, Szirt önnek
Géza
urat.
Mi jót ho¬
sem szólnia. Nézheti az asszonyt néma hódo- kabb, legtanultabb, legmegbízhatóbb emberek zott, jegyző úr.
lattal, zavartalan boldogsággal, sőt az asztal és balszerencséjük a szerelemben szinte köz¬
- Bizony valami nagyon jó hírt nem ho¬
alatt meg is foghatja a kezét.
mondásos. ((Zanetto, Zanetto, tű non sei fatto zok - - mondta a jegyző.
— Minek akarja maga a kezemet fogni per amore.i) János, János, te nem vagy sze¬
- Mi az, mi baj ? Üljön már le és beszél¬
kérdezte az asszony - - mikor fogva tartja a relemre való, - - mondta egy tapasztalt olasz
jen - - biztatta az asszony.
szivemet ?
asszony Jean Jacques Eousseaunak. Rousseau
- Leülök, - - szólt a jegyző - - mert nem
- Ez a Borlaky - szólt Géza - - olyan, is ezek közé a férfiak közé tartozott, épúgy
akarom
elvinni az álmukat. A kaszinóból jö¬
mint a medve. Szófukar, mogorva, féltékeny és mint Borlaky.
vök. A férjeura, nagysás asszonyom, ott kártyá¬
lusta. Ha nem szeretném magát annyira, Lina,
— Most már egyenesen Eousseauval veti zott a tisztelendő úrral. Tarokkot játszottak és a
már rég másfelé mentem volna.
egybe a férjét - - szólt szemrehányóan Géza. tisztelendő úr egyszerre csak bemondta a tulé- Milyen ideges maga mama - - nevetett
- Ezek a szerelemben szerencsétlen férfiak
Lina asszony. - - A helyett, hogy örülne en¬ addig tévelyegnek, bolyongnak az életben nő troá-pagát-ultimót. A férjeura, nagysás asszony,
nek a szép pünkösdi délutánnak, csak elégedet¬ nélkül, a mig rájönnek, hogy asszonyhoz csak hirtelen elsápadt, szivéhez kapott és . . .
- Meghalt ?! - - sikoltott föl az asszony.
lenkedik. Nézze, milyen melegen tűz ide a a legnagyobb áldozat, a házasság útján jut¬
- Nincs máskép — felelte a jegyző szo¬
nap. A futóka, mint valami hűvös selyemsál hatnak. Belőlük lesznek a legjobb férjek. Ne¬
borul ránk. A délig nyitó már aludni tért és hezen jutnak a szerencséhez, tehát annál szí¬ morú arczczal.
Az asztalon még ott volt- a fekete kávés
a szobalányunk visítását idáig hallom, a mint vósabban ragaszkodnak hozzá. Az én Borlakym
a miből Borlaky ivott, mielőtt elment
csésze,
a béressel incselkedik. Ez a méhdongás, ez a is ilyen. Kedves, jóságos, megbocsátó, ragasz¬
légyzümmögés nem a világ legszebb zenéje? kodó és csak engem szeret egyedül a világon. a kaszinóba. Lina asszony ráborult a divánra
és arczát zsebkendőjébe fúrva, némán zoko¬
És a pókháló, a mely a veranda zugaiban
— Ez úgy hangzik, mint valami szerelmi gott. A jegyző ezt az alkalmat ragadta meg
feszül, nem úgy simul-e a mi hangulatunkra, vallomás
- - mondta Géza.
és sietve távozott onnan, a hol már fölösle¬
mint tüzes ó-borok palaczkjára?
- Oh, nem vagyok szerelmes az uramba — gessé vált.
- Ép ez a hangulat tűrhetetlen! — fakadt felelte Lina asszony - - é s mégis jobban ra¬
Az asszony sokáig tért magához. Gyűlöl¬
ki Szirt Géza. - - Itt minden olyan egyszerű, gaszkodom hozzá, mint bárkihez a világon.
őszinte, csendes és igaz. A mi szerelmünk Nem vette-e észre, hogy mennél okosabb az ködő szemét csak lassan-lassan emelte föl
pedig ép ellenkezőleg szeszélyes, csapongó, asszony, annál jobban csimpaszkodik bele a Gézára.
— Maga mindennek az oka! — fakadt ki
bonyolult, mint a nagyvárosi élet. Keresem a férjébe ?
végre. - - Borlaky maga miatt szenvedett ti¬
szavakat és nem találom. Kifejezések, a mik
- Sajnos, ezt észrevettem - - felelte Géza. tokban. Mindent látott és hallott, de soha
a maga pesti szalonjában olyan természetesek,
A házasság nem azonos a szerelemmel. egy szót sem szólt. Jellem volt. Az egyetlen
itt nevetségesen hangzanak. Mintha a veranda Ezt mindig
tartsa szeme előtt, Géza! A házas¬ ember, a ki igazán szeretett. Csak magamagát
rácsa mögött mindig valamelyik béreslegény sághoz flegma
kitartás kell, a szerelemhez kínozta, a saját szivét rontotta el lassan, ti¬
vagy falusi cseléd hallgatódznék és kinevetne féktelen vágy, éstürelmetlenség,
őrültség. Ha tokban. És ez a nagy, megbocsátó sziv most
bennünket. A kertben az egyszerű falusi rózsa magának háza volna, Géza, rábizná-e
olyan már pihen . . . örökre . . .
szinte kicsúfpl minket Ez a nagy háziasság, emberre, a kitől félnie kellene, hogy felgyújtja
'Lina asszony görcsösen felzokogott. Géza
ez a csönd, a melyben az ember folyton szu- a házat? Ugy-e nem? Lássa Géza, a maga
nem felelt semmit, de magában így szólt:
nyókálni szeretne, mindig azt juttatja eszembe, temperamentuma
nem való arra, hogy meg¬
— Érzem, hogy soha többé nem tudok tá¬
hogy a mi szerelmünk, Lina, alapjában véve házasodjék. Nem rólam
van szó, általában az gítani
Lina asszony mellől. És én is végül egy
el van hibázva.
asszonyokról. Maga nem született férjnek.
fogok fölborulni ebben
— Elhibázva ? — csodálkozott az asszony. —
A maga temperamentumával Géza, csatába tulétroá-pagát-ultimón
az
életben,
a
mely
tele
van titkos örvények¬
Nem értem.
lehet menni, asszonyokat lehet kuvaszkutyává
— A mi hqjyzetünk hazugságát már sokáig megszelídíteni, fényes nappal lakásba betörni, kel . . . Mert férjnek nem születik az ember,
hanem váratlanul lesz azzá, mint én ebben a
nem tudom elviselni — folytatta Géza — ma¬ de de . . . házasodni nem lehet.
a pillanatban, a melyre talán vágytam is . . .
holnap már átlépek abba a korba, a melyben
minden férfi megkomolyodik. És még sincs
saját otthonom, szerető feleségem, nevető gyer¬
mekeim.
NEHÉZ ÓRÁBAN.
— Házasodjék meg — ajánlotta az asszony. Már nem birom tovább, leroskad
Pedig még addig a csodákban
— Ha tudnék! - - sóhajtott föl Géza. — Keresztem súlyától a testem.
Ne tépd ki szivem kicsi párom !
Kell bíznia a tiszta hitnek !
Hiszen nekem te azt ígérted,
Minden porczikám a magáé, Lina. A maga Ki áll a rugdosok elé majd,
Még felajánlhatom a kelyhet
Hogy majd szelid emlékre váltják
rabja vagyok egészen. És tehetetlen dühvei Ha megroppanva összeestem ?
Istenemnek, míg megfeszítnek.
Múltam a szép ezüstös évek.
nézem ezt a Borlakyt, a ki valósággal elbito¬
rolja magát előlem. Oly nyíltan és nyugodtan Te állsz eléjük, beteg asszony? Még csak ujjong a sok poroszló.
Eászolgált az én ifjúságom,
élhet itt ez az ember, mint a csecsemő. Min¬ Szivemhez forradt feleségem ?
Most állj eléjük, feleségem!
Hogy mosolyod csókolja lelkem.
Egy
érintésre
összeomlasz
den szeszélyét kielégítik, kényeztetik, beczézik.
S lágy legyező lesz ostromukból...
A míg vőfénykedett a többi :
Az én életem ellenben csupa nyugtalanság, S a Golgothát már el nem érem. Úgy lesz, ha meggyógyulsz te nékem! ^ Csak sírtam én és csak temettem.
csupa áldozat, csupa lemondás. Néha szívesen
Csak e pohárt vedd tőlem el most,
cserélnék Borlakyval.
Kínáld a kelyhet njra aztán,
Uram, ki eddig látogattál.
Szenvedve tűrök," tűrve vérzem ;
— Ugyan! És ezt komolyan gondolja ? Kísérőim elszólítottad,
Veronikám törülje csak le
mosolygott az asszony. - - Hiszen maga való¬
Csak egyet hagyj az alkonyatnál!
Árasomról; hulló verítékem.
sággal féltékeny Borlakyra.

Rég elismert tény az, hogy az emberiség tör¬
ténete nem más, mint az emberi szellem fej¬
lődésének a története. Ha tehát meg akarjuk
ismerni az emberiség történetét, mindenek¬
előtt arra kell törekednünk, hogy tisztában le¬
gyünk mindazon jelenségekkel és tényekkel,
melyek az emberi szellem alkotóképességének
az eredményeit képezik. Mikor pedig mindazt
összefoglaljuk, a mi az emberiség szellemi te¬
vékenységére és küzdelmeire vonatkozik, a leg¬
jobb s egyszersmind az egyetlen lehetőségét
szerezzük meg annak, hogy az emberiség tör¬
ténetéről hamisítatlan képet nyerjünk.
A távoli Keleten ringott az emberiség böl¬
csője, itt csillámlottak fel a sugarai az első
tartós kultúrának. Az alsó Nilus-völgyben lakó
legrégibb népek szellemi küzdelmeinek a tör¬
ténete roppant nagy jelentőségű az emberiség
fejlődéstörténetének a kutatására nézve.
Ismerve ezen tényt, Európának és Ameriká¬
nak művelt államai mind arra törekszenek,
hogy intézeteket léptessenek életbe, a melyek¬
ben az egyiptológiát, mint az emberiség legré¬
gibb történetének a kutatását előmozdító tu¬
dományt a legbehatóbb módon műveljék. Ma¬
gyarországnak ezen törekvésektől hosszú ideig
távol kellett állania. Az egyes múzeumokban
(így nevezetesen a Magyar Nemzeti Múzeum¬
ban) már évek óta vannak kiválóan értékes
tárgyak, a miket még a külföld is megirigyel¬
hetne tőlünk, azonban még mai napig sincse¬
nek tudományosan feldolgozva, úgy, hogy a
tudomány eddig nagyon csekély hasznot vehe¬
tett belőlük.
Annál nagyobb hálával tartozunk tehát
Beöthy Zsolt-nak azon kiváló fontosságú szol¬
gálatért, melyet a tudománynak teljesített, a
mikor sok éven át ritka szakértelemmel és terv¬
szerűen gyűjtött egyiptomi régiségeit nagylel¬
kűen életfogytiglan egyetemünknek rendelke¬
zésére bocsátotta és ez által egyiptológiai inté¬
zetünk alapját lerakta.
A gyűjteményt ugyanis, a mely ma egyete¬
münk egyik ' dísze, egészében és valamennyi
darabjában ő szerezte össze s az máig az ő
tulajdonát képezi. Alapját 1896 elején vetette
meg magyar középiskolai tanárok egyiptomi
tanulmányútja alkalmával, melyet Wlassics
Gyula akkori közoktatásügyi miniszter kezde¬
ményezett és támogatott. Azóta évenkint meg¬
fordult Egyiptomban, összeköttetéseket szerzett
és folytonosan gyarapította gyűjteményét, így
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a nagy karnaki lelet alkalmával is Luxorban gyűjteményeihez képest. Ha azonban tekintetbe
időzvén, az előkerült kincsből értékes darabok vesszük, hogy itt nem általános kulturczélokjutottak birtokába. Régiségkereskedő és gyűjtő nak szolgáló múzeummal, hanem szerény gyűj¬
barátai közül különösen az amerikai Blanchard teménnyel állunk szemben, mely szűkebb kör¬
részesítette állandó és becses támogatásában. nek, egyetemi hallgatóinknak van szánva tudo¬
Gyűjtésének szempontja elejétől kezdve hatá¬ mányaik megalapozása és kiegészítése czéljározott és didaktikai volt: kisebb, de eredeti és ból, hogy e gyűjtemény alapján a tanítandó
jellemző darabokat szerezni az egyiptomi mű¬ és tanulandó anyag megismerése könnyebbé
vészet minden korából, minden technikájából, váljék : akkor nem a rendelkezésünkre álló da¬
rabok számát, hanem minőségét kell tekinte¬
minden típusából
E terv alapján 18' év alatt került egybe az nünk. Ebből a szempontból pedig gyűjtemé¬
a gyűjtemény, a metynek segítségével most nyünk teljesen megfelel a kitűzött czélnak,
egyetemi ifjúságunk a tudomány oly körébe mert egyetemi ifjúságunknak megadja a lehe¬
hatolhat bele, mely a világtörténelem egyik tőséget az egyiptomiak kultur- és művészet¬
legfontosabb korszakának kikutatásához vezit. történetét oly anyag kapcsán tanulmányozhatni,
541 tárgy áll rendelkezésünkre, a mi nem mely az egyiptomi történet minden korszakát
sok a külíöldi egyiptológiai múzeumok gazdag felöleli. Föképen az anyag sokoldalúsága vonja
magára figyelmünket; mert minden megvan itt,
a mi az egyiptomiak vallására és halotti kul¬
tuszára, valamint a művészet- és kultúrtörté¬
net fejlődésére vonatkozik. A gyűjteményben
vannak: 1. koporsók, koporsórészek, múmiák,
múmiamaszkok és múmiadíszek; 2. béledények
(kanopusok); 3. síremlékek és egyéb domborművek; 4. gyermekrajzok; 5. szobrok és egyes
részeik; 6. halottas- és szolga-szobrocskák;
7. usebti-szobrocskák; 8. istenek szobrai; 9. szent
állatok és állat-múmiák; 10. amulettek és skarabaeusok; 11. kultusz-tárgyak és házi eszkö¬
zök ; 12. papyrus töredékek, melyek a halottak
könyvének egyes részeit tartalmazzák. Ezenfelül
vannak viaszfestékkel fára festett arczképeink,
a minők a görög arczképfestészet egyetlen em¬
lékeit képviselik, végül körülbelül 80 tárgy a
görög-római korszakból és egynéhány igen ér¬
dekes kopt régiség a késő-római és ó-keresz¬
tény korszakból.

FESTETT MÚMIA-ARCZKÉP.

Hogy gyűjteményünk gazdagságáról a tisz¬
telt olvasó csak megközelítően is képet alkot¬
hasson magának, elég ha megemlítjük, hogy
itt a következő istenképek szerepelnek: Ámon,
Anubis, Apophis, Bast, Béz, Háthor, Horua,
Hor-pa-chrud, Isis, Isis a kis Horusszal, Nefertum, Neith, Nephthys, Osiris, Szekhmet, Thoth
és Toeris.
Oly sokoldalú és tanulságos anyag van te¬
hát előttünk, a milyennel kevés tanintézet di¬
csekedhetik. Az egész egyiptomi művészet- éa
kultúrtörténet lép itt szemünk elé, fejlődésének
különböző fokaiban s nem egy tárgy a nagyobb
múzeumoknak is díszére válna. E mellett olyan
tárgyak sem hiányoznak, a melyek újabb ku¬
tatásokra serkentenek s így lényeges módon
hozzájárulnak egyiptológiai ismereteink kibőví¬
Mahler Ede.
téséhez.

OSIRIS-SZOBOR BRONZBÓL.

Pap Zoltán.

FAKOPORSÓ FÖDELÉNEK RÉSZE.
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MAGYAR-MANNHEIMER GUSZTÁV KIÁLLÍTÁSA.
Az a közönség, mely Mannheimer Gusztáv¬
nak az Ernst-múzeumban látható kiállítását
végigjárja, hazamenet meglehetősen el fog töp¬
rengeni benyomásain. Sok mindenféle olyan
dolgot figyelhetett meg e tárlaton, a mit más¬
kor egy művész kiállításán egyszerre nem igen
láthatott, mert e jelenségek együtt ritkán
szoktak mutatkozni, vagy pedig épenséggel
olyanok, hogy egymást kizáró tulajdonságok¬
nak szoktuk őket tartani. Sok tájkép között
egypár feltűnő jó qualitásokat eláruló arczkép
is akad, sőt arról is meggyőződhettünk, hogy
figurális alkotások terén is érdekesen kísérle¬
tezett Mannheimer. Egyhangú színskálák mel¬
lett buja változatosságban dúskálódókat, ap¬
rócska finomságokra törekedő, valósággal minia¬
tűr hatásokra vágyó festési mód mellett vas¬
tagon felkent szineket láthattunk, az egyik
képen dekoratív törekvés, a másikon feltétlen
realisztikus ábrázolás és semminemű stilizálás,
néhol hideg részvétlenségű természetmegfigye¬
lés, máshol pedig heroikus természet-átlelkesítés. A tónusokba merített képeknek legalább
is ugyanannyi lokális színekkel ható alkotás fe¬
lel meg Mannheimer ezen kiállításán, úgy hogy
a gondolkodás végén egy ezermester képe áll
előttünk, egy olyanfajta bűvészé, a ki minden¬
nemű hangszeren ki tudja fejezni magát. Az
ilyenfajta ezermesterkedés azonban mai nap
nem a legnagyobb bizalmat kelti, mert leg¬
többször nem művészi lelkesedésnek, hanem
inkább csak mesterségbeli ügyeskedésnek, a
technika ismeretének szülötte. De Mannheimer
ellen a híven visszaemlékező tárlatlátogató
hiába akarja ezt a vádat emelni, mert eszébe
kell, hogy jusson legtöbb dolgának artisztikus
volta s még ha nem ritkán rá is jövünk arra,

FIBENZEI BENYOMÁS.

KÖRMÖCZI UTCZA.

hogy egy-egy alkotásában inkább csak sze¬
szély, mint mélyről fakadó hajlam vezette,
ebben a szeszélyességben, ebben a kaméleonkodásban is sok rokonszenves vonást találha¬
tunk, mert mindig művészi kifejező erő is van
mögöttük.
Mégis tévednénk, ha Mannheimer jelentőségét
ilyen alacsonyrangú téren keresnők. A szelle¬
messég és találékonyság nem olyan tulajdon¬
ságok, a melyek valami magasra állítanák a
művészt vagy irót, a formákkal való ötletes
játék lehet művészi dolog, de az utókor ré¬
széről még annak is csak kevés elismerést
juttat, ki boszorkányos ügyeskedéssel használta
ki fortélyait. Ne azt nézzük, hogy egy kis
parkrészletén a legjobb impresszionisták kifejezési módjának vázlatos könnyedségét éri
utói, mert Mannheimer mégsem impresszio¬
nista. Ne azt keressük, hogy miniatűr festései
milyen ügyesek, mert nem vérbeli miniatűrfestő, ne sajnálkozzunk egy pár jó arczképének
láttára, hogy miért nem festett több arczképet,
mert nem igazi arczképfestő, hanem válogas¬
suk szét emlékeinket és keressük ki közülük
azokat, melyek mélyebben vésődtek lelkűnkbe,
azokat, melyekkel különálló helyet adhatunk
neki abban a képtárban, melyet emlékezetünk¬
ben őrizünk.
Azt hiszem mindnyájan meg fogunk egyezni
abban, hogy Mannheimer elsősorban mégis
csak tájképfestő. Tájképeit festi a legtöbb oda¬
adással és ez az a tér, hol a maga számára
egyéni stílust tudott alkotni, azaz olyanfajta
kifejezésmódot, mely a többiekétől különbözvén,
gyakorlóját azonnal elárulja.
Képein egy kevés színnel és tárgygyal be¬
népesített előtér mögül rendszerint egy domb
szökken fel, rajta erdő vagy szétszórt facso¬
portok terülnek el. A hozzájuk vezető mező,

vagy domboldal a kép közepe táján nekiszinesedik; nemcsak sokszínűvé, hanem erősen
megvilágította is válik. Ez az a schéma, a me¬
lyen belül legsikerültebb képeit alkotja.
Néhol a dombot rövid távlatú síkság, vagy
erdő váltja fel, de az előtér kevés szerepén
és az égbolt beállításán ez a csere nem sokat
változtat. Ezt a kedvelt thémáját aztán akként
festi meg Mannheimer, hogy nem a természeti
élet nyugalmát, hanem épen ellenkezőleg: moz¬
galmasságát ábrázolja vele. Tájain nincsen meg
a vidék önmagábamerülésének hangulata, érez¬
zük, hogy minden következő pillanat már vál¬
tozást fog hozni a tájék életébe. Meg fog
változni világítása, mások lesznek szinei, és
egének felhői másként fognak gomolyogni. Ebbe
az élettől, mozgékonyságtól áthatott sceneriába
emberi szenvedélyességét visz át Mannheimer,
azt az együttérzést és hangulatokra való ma¬
gyarázást, a melyet a tájkép láttára érez.
Ne feledkezzünk meg kolorisztikus törekvései¬
ről sem. Ha festőjének ezermesterkedő egyéni¬
ségén kívül van egyáltalában minden képének
valami közös vonása, ez az, hogy Mannheimer
színekben látja a világot és ezért elsősorban
is színes megjelenésének érzékeltetésével kí¬
vánja megfesteni.
Ebben nemcsak a XIX. század gazdag ta¬
pasztalásainak egész fegyvertárát használja fel,
hanem a rikító fűzöld és a czitromsárga színek
igen erős ellentétek közé helyezésével egy pár
egészen egyéni szín-akkordhoz is eljutott. E vi¬
lágos színek a komor sötétre hangolt környe¬
zettel határozottan drámai ellentétekre emlé¬
keztető akkordokká csendülnek össze, úgy hogy
nemcsak a felhők gomolygása, nemcsak a
mozgalmasan elhányt növényzet, hanem a szí¬
nezés is kiemeli azt, hogy a tájékot valami
szenvedélyes, küzködő életerő járja át. F. Z.

Hegedűs László.

NEMZETKÖZI EXLIBRIS
KIÁLLÍTÁS.
Mintegy nyolczezer darab exlibrist mutat be
közönségünknek a gróf Andrássy Gyula vezette
Szent György-czéh kiállítása, mely nemcsak a
magyar exlibrisek teljes fejlődéstörténetét is¬
merteti, hanem a német, franczia, angol, olasz
grafikusok rajzolta könyvjelekből is egy olyan
gazdag gyűjteményt tartalmaz, a milyen eddig
még nem jutott publikumunk elé.
Az exlibris legáltalánosabb értelmében olyan

Walter Crane.

Nagy Sándor.
TÉL.

Conrad Gyula.

jelzés, -a mely megmutatja, hogy a kezünkbe
vett könyv kinek tulajdona. Abban az időben,
a midőn a könyv még úgyszólván csak egy
példányban készült, mint például Mátyás ki¬
rály csodaszép Corvinái, az exlibris szebbnél¬
szebb miniatűr festések alakjában, vagy a kö¬
tésre dolgozott czímerek formájában jelentke¬
zett. Ekkor még elválaszthatatlan része volt a
könyvnek. Tulajdonképeni különálló életét ak¬
kor kezdte meg, a midőn a könyv gazdája nem
igen, vagy csak ritkán folyt belé a könyv el¬
készítésébe, tehát a könyvnyomtatás kora óta.
Ha már most a könywásárló a maga tulaj¬
donosi mivoltát a könyvre rá akarta vezetni,
több út és mód állott rendelkezésére, vagy a
kötésben alkalmaztatta czímerét, vagy valami
egyéb más jelet, vagy pedig és ez volt az igazi
exlibris megszületése, egy czédulácskát ragasztatott a könyvbe, mely az aExlibris X. Y.»
szavakkal, vagy másként utalt arra, hogy ki a
könyv gazdája. Mivel pedig a legrégibb időtől
kezdve is mindig voltak olyan bibliofil könyv¬
gyűjtők, a kik nemcsak a könyv tartalmát,
hanem külső köntösét is figyelembe vették, ez
a kis czédula is művészi formát kezdett ma¬
gára ölteni.
Ennek következtében belépett a művészet
történetébe, úgy, hogy az exlibris története eb¬
ből a szempontból, persze csak egy egészen
különös szögből nézve, végigvezet a nagy mű¬
vészet stilusainak egész történetén.
Mivel pedig az ilyen tulajdonost jelző czédulácskák a dolog természete szerint sok könyv
számára, sok példányban készültek, az exlib¬
ris fejlődése a grafikai eljárások történetével
is megismertet. Fametszetekre rézmetszetek kö¬
vetkeznek, majd rézkarczok, litográfiák, aztán
a sokféle fényképen alapuló reprodukczió, vé¬
gül mint legújabb eljárási mód: a linóleummetszet.
Hogy az exlibrisek a tulajdonosra való uta¬
láson kivül mit t<urtalmaznak még, erre az ed¬
digi fejlődés tömérdek változatossággal felel.
Egészen igénytelen díszítményektől a képszerű
kompozicziókig mindennemű átmenetet és vál¬
tozatot megtalálhatunk bennük. Egyiken csak
ogy-két szál virágból álló díszítés, a másikon

Ismeretlen szerző.

Soder Alfréd.

egy olyanfajta théma, mely magasan szárnyalva
az egész _ emberélet művészi megoldását keresi.
Az egyik exlibris majdnem semmit sem árui
el egyebet gazdájáról mint azt, hogy művészet¬
kedvelő ember, a másik azonban mindenféle
czélzást tartalmaz foglalkozására, vagy valami
jelmondattal világfelfogására utal, vagy pedig
épenséggel allegóriákat akar adni és egyszerű
tárgyakat szimbólumokká emel. Ezeknek megválogatásába rendszerint maga a megrendelő
is beléfoly, úgy, hogy ugyancsak művészember¬
nek kell lennie, a ki egyéniségének feláldozása
nélkül sikeresen old meg ilyen feladatokat.

House Frank G.

Macfall H.
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SÁNDOR ERZSI OTTHONÁBAN.
Mikor az Operaház az elmúlt napokban új
betanulással színre hozta Verdi egyik legnép¬
szerűbb operáját, a Traviatát - - a nagy Guieeppeért lelkesülő közönség visszafojtott lélekzettel, átszellemült arczczal figyelte a legtiineményesebb művészetü, csillogó hangú ma¬
gyar Violettát. Sándor Erzsinek mindig is a
Traviata volt a legtökéletesebb énekprodukcziója, de a repriz bemutató estéjén felejthe¬
tetlen művészi gyönyörűségben volt részünk.
Mert Sándor Erzsi kedvencz operájának új be¬
tanulására ugyancsak hatalmas ambiczióval,
meleg szeretettel készült. Sok értékes tartal¬
mat, finom poézist vitt bele csudálatos egyé¬
niségéből az új Violettába.
Ragyogó este volt. Verdi bűbájos muzsikája
finoman, selymes lágysággal csillogott fel a
magyar csoda nagyszerű koloraturájában s az
ünneplő tömeg lelkesedésének zúgó tetszés¬
viharától forrongott a nagy Operaház. A ki ott
volt, az felejthetetlen emléket vitt el a lelké¬
ben és abban a Verdi áhítata mellé, csodála¬
tot, rajongó szeretetet és örök becsülést szen¬
telt az interpretáló művésznőnek.
Az Andrássy-út külső negyedének egyik ha¬
talmas palotájában lakik Sándor Erzsi, a kit
az ünneplés után felkerestünk. Késő délután
van s mi a renaissance szobában'várakozunk
az opera csalogányára. Itt ebben a csodálatos
hangulatú műimében is felragyog a Sándor
Erzsi hatalmas művészetszeretete. Valami meg¬
nevezhetetlen különös érzés öleli át a lelkün¬
ket. Odalenn a nyirkos levegőjű Andrássy-út
fáinak csupasz ágairól zörögve hull alá a levél
s úgy tűnik fel egy pillanatra, mintha a ri¬
deg sápadt utczának szomorúságától menekül¬
tünk volna ide fel, a hol az ajtón kívül hagy¬
tunk mindent, a szürke fájdalmas őszi ködöt,
a sáros utcza piszkos szomorúságát, a nagy¬
városi élet tülekedő rongyos nyomorát. Puha
melegség ömlik át a belső millieuben s még
a megfeszült csendben is Sándor Erzsi csil¬
logó hangja muzsikál s lelkűnkben az elmúlt
ünnepélyes est ragyogó emlékével ott lebeg a
gloriás hajú, szenvedő Violetta, a mint mély¬
séges érzéssel kesergi el a nagy áriát: ((Sej¬
telmes bűvös álom...»
Verdi lágy, bársonyos melódiája még min¬

dig benne él a renaissance szoba énekes szavú
csendjében és a művészi faragású íróasztalról
színesen méláznak a majolika-vázában pihegö
boglyas fejű chrisantenumok, a Sándor Erzsi
fényképe mellett. Fölötte Dante bronzba ön¬
tött karakterisztikus feje néz velünk szembe
s jobb oldalról egy bronz oroszlán áll meg¬
feszült büszkeséggel. Az ajtó mellett egy cso¬
daszép renaissance ládán apró babérkoszorucskák hevernek Titta Ruffo nemzeti színű
szalagjaival átkötve. A szoba közepén finom
művű, öblös renaissance karszékek kinálgatják a kényelmet, egy pompás keleti szőnye¬
gekkel borított szófa társaságában. A falakon
csupa szőnyeg s az ajtó felett Kádár modern
művészetü aktkompozicziója kaczérkodik a re¬
naissance milieuveL
Az ablakok szélét gyönyörű karamanik függönyözik s előttük hatalmas pálmák susognak
egymással. Az előkelő, komoly terembe bele¬
szűrődik az ablakon át az utcza őszi fénye s
várakozásunk csendes álmodozását hirtelen
megzavarja a mellénk szegődő Sándor Erzsi.
A puha szőnyegek felfogták lépésének neszét
és nem vettük észre jövetelét. Nemsokára kö¬
vette őt, megértő jóságos hitvese, a férje:
Bosnyák Zoltán is.
Csupa harmónia, csupa boldogság sugárzik
a nagyszerű pár arezáról, a mint beszélgetnek
velünk. Egy egészen külön életet élnek ők
ketten. A társaságtól abszolút elvonultságban,
csendben, boldogan sütkéreznek az ő exclusiv
világukban. Egymásnak és a művészetnek él¬
nek, megértő harmóniával meleg művészi haj¬
lékukban, a hol csak néhány meghitt barát
és collega keresi őket fel.
A házaspár a renaissance szobából bevezet
a nagy szalonba, a hol csupa gobelin minden,
még az aranyozott fehér bútorok szövetje is.
A nagy, fekete zongorán Mozart bronz szobra
mereng s mellette két gyönyörű sévresi figura.
A fal mellett egy artisztikus művű üvegszek¬
rény teli a művésznő dicsőségével: ezüst és
bronz plaketteknél, ezüst koszorúkkal.
Az üvegszekrény felett Körmendi Frimm
Jenőnek, a kitűnő szobrásznak egy ragyogóan
szép szoborműve áll: a fürdőző nő, s jobbról¬
balról a falon Sándor Erzsi nagy elődjének
Hollóssy Kornéliának és Marié Malibrannak
rézkarcza függ fehér keretekben.

Innen a hálószobába megyünk, a mely¬
nek bútorai Napóleon egyik tábornoka háló¬
szobájának kitűnő utánzata. Az eredetije Bos¬
nyák Zoltán nagybátyjának Somsich Andor¬
nak tulajdonában van. Gyönyörű hatalmas
fekete bútor, artisztikus bronzművekkel dí¬
szítve ; az ágy előtt egy kicsi empire asztal¬
kán fehér olasz rózsák illatoznak, a gyöngéd
jóságos férj, mindennapos figyelme gyanánt.
Az ablakokról nehéz sárga selyem függönyök
takarják el az utcza komor, őszi képét, hogy
idebenn ne vesse fel árnyékát a szomorú szür¬
kület, a megtört napsugár fájó haldoklása.
Vissza a nagy szalonon át bejutunk a tá¬
gas ebédlőbe ; itt erdélyi magyar bútorok van¬
nak elhelyezve művészi rendezetlenséggel s a
hosszú asztal térítőjét és az ablakok függö¬
nyeit itt is a drága antik karamanik képezik.
Imitt-amott felénk mosolyog Sándor Erzsi
fényképe a kedvencz operáinak egy-egy jele¬
netéből. A hosszú asztalnál egy olasz leányka
dolgozik valami csillogó csipkeszöveten és a
mint belépünk hozzá, hangosan üdvözöl miuket nemzetének csattogó nyelvezetével. A mű¬
vésznő házikisasszonya ő, a kit direkte Firen¬
zéből hozott magával a ház asszonya, hogy
az olaszok bűbájos muzsikáju szavait mindig
halhassa, í
Lassanként többen leszünk a teremben. Itt
van már Sebők Sári is, a jó kollega, a ki
mindennap meglátogatja az ő Sándor Erzsi¬
jét, a kivel egy házban közvetlen szomszéd¬
ságban lakik. Elbeszélgetnek színházról, mű¬
vészetről megvitatnak minden apró - cseprő
ügyet s bizony olykor-olykor rátérnek a ház¬
tartás súlyos gondjaira is. De ebben ugyan
kevés része van az illusztris asszonynak, mert
a háztartás ügyes-bajos dolgait csupa gyön¬
géd szeretetből, figyelmességből a férj intézi,
a ki a felesége művészeteért rajongó lelkese¬
déssel nagy áldozatokra képes.
Boldog gondtalanság, aranyos családi béke,
puha melegség, ragyogó művészet a magyar
Violetta pompás fészke, a hol .zárt ajtók mö¬
gött annyiszor csattog fel a csillogó hangú
művésznő csodálatos éneke, hogy lágy muzsi¬
kájával teli dalolja boldogságának elzárt, kü¬
lön kis világát az Andrássy-uton levő, művé¬
szetének második hajlékában.
Kovács LJifi.
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a mi történelmi hirhedtséget biztosít szá¬
mára.
-K

A Mondolat külsőleg a nyelvészeti agitáczió,
vagyis a nyelvújítás irányában fellépő ellen¬
SOK BŐVÍTMÉNYEKKEL,
forradalomnak a terméke, mélyebb értelmében
azonban annak a világfelfogásnak volt a repÉS EGGY
rezentálója, mely a Kazinczy újításaival szem¬
ben a régi rend fentartásáért küzdött. Ezért
KIEGÉSZÍTETT ÚJ J - SZÓTÁRRAL
olyan kíméletlen, modortalan és az akkori vi¬
EGGYÜTT.
szonyokhoz képest majdnem kegyetlen a hangja,
holott a nyelvújítási agitácziónak Kazinczy ál¬
tal adott programmja egyáltalában nejn állí¬
tott fel olyan követeléseket és elveket, melyek
az Ízléssel vagy a nyelv szellemével ellenkez¬
tek volna. Az eredeti Mondolat, melyet Szent¬
györgyi József debreczeni doktor irt, nem is
Kazinczy ellen készült, hanem egy pár olyan
szófaragó ellen, a kik rávaló képesség nélkül
sportszerűen gyártották az új szavakat és túl¬
zásaikban már a komikum határán is messze
túljártak. A Szentgyörgyi által kéziratban levő
szövegnek egy példánya jutott el Somogyi Ge¬
deon veszprémi esküdthez, a ki ajánlást, vezér¬
Angyalbőrbe kötve, eggy Tünet-forint.
szót és szótárt függesztett hozzá s 1813-ban
Veszprémben néhány ismerőse támogatásával
közreadta.
DICSHÁLOM.
A nyelvújítás hatását az irodalmi nyelv ek¬
18l 3
kor már kezdte érezni, hiszen Kazinczynak
A Mondolat czímlapja.
«Tövisek és Virágok» czimű epigrammái már
K
megjelentek, Somogyi tehát egyenesen az ő
személyének irányította paskvillusát, a mit az
A SZÁZ ÉVES MONDOLAT.
ajánlás is mutat, mely a Kazinczy nevéből
Dicshalomban, angyalbőrbe kötve, egy tünet¬ csinált anagramma: Zafyr Czenczihez intézve.
forintért, 1813 őszén, száz évvel ezelőtt, meg¬ A Mondolat czímképe is Kazinczyra vonatko¬
jelent a tizenkilenczedik század elejének egyik zik. Ezt a karrikaturát szintén Somogyi raj¬
leghirhedtebb paskvillusa: a Mondolat. Iro¬ zolta vagy rajzoltatta azzal a czéllal, hogy
dalmi műfajára a förmedvény és karrikatura kigunyolja Kazinczy törekvéseit. Ugrándozó és
keveréke, jelentőségére nézve azonban jóval bőgő szamár hátán iparkodik a lantos trom¬
több mindennél, a mi tartalmában és czímé- bita szóval felhatolni a Parnaszuson. A lan¬
ben adva volt. Világnézet ellenében világné¬ tos fejét koszorú övezi, azon egy kis lepke, a
zetnek volt a harsogó nyilvánítása s ezen a szamár oldalán elől a háromszögalaku szabad¬
ponton idézte fel mindazokat a háborúságo¬ kőműves jelvény, • a lantos lábán a lant és
kat, melyek a - nyomában felburjánoztak. A derekáról a gitár lóg alá. A parnasszus köze¬
Mondolat-ot csak képletesen lehet nyelvészeti pén ugrándozó szatir, tetején .a két lábra ka¬
jellegű és agitativ irásműhek" tekinteni. A paszkodott Pegazus várja a vágtató lantost,
nyelvészeti jelmez alatt a legépebb formában kire a hold is kíváncsian pillant. Ez a karri¬
olt van a század politikai és - kulturális törek¬ katura sak_bosszuságot szerzett Kazinczynak véseinek a bélyege, a mi azért fontos, mert és barátainak is, de" végül megnyugodtak
bárhogyan változik a jelmez, a szinen elvo¬ benne. «Engem Somogyi Gedeon ültete sza¬
nuló irodalmi, művészeti vagy társadalmi cso¬ márra - - irta Kazinczy; — a muzsikális há¬
portulások valódi értelmében mindig egy tipus, romszöggel egy bizonyos valamire, a lanttal
egy tendenczia .és egy világnézet van. jelen. és gitárral pedig görög és olasz formájú versIlletőleg ennek a típusnak és világfelfogásnak czímre akadtál» A dunántúliak, sárospatakiak
a kettőssége; a haladás és a maradiság: az és debreczeniek azonban mulattak a Kazinczy
ortodox és a neologia; vagy a modern ma¬ kifigurázásán s nem titkolták el azt a kár¬
gyar és a konzervatív magyar. A hol pedig örömet sem, melyet ez a «szikáriusi döfés»
világfelfogások és pártok ütköznek össze, az keltett bennök. A Mondolatra megindult az¬
ürügy vagy a jelkép az ütköző pártok tömege tán a levelezésnek és polémiáknak egész tö¬
és ereje által kapja meg azt a jelentőséget, mege. Irt egy goromba és durva paskvillust
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J&t&ni bá/oló
iamtjara
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A Mondolat czímképe.
Kossuth Lajos Tivadar, a mint bátyja betegágyától távozik.

A kaposvári úri társaság jótékonyczélú szini előadásának résztvevői.

Lácsai Szabó József tanár is Kazinczy ellen,
de az idő elbánt érdemük szerint mindezekkel.
A Somogyi által készített névjegyzékből lát¬
juk, hogy pár óv alatt a nyelvújítási mozga¬
lom az egész vonalon győzött épen úgy, mint
a hogy politikai téren is, legalább nagyjában
azok az elvek győztek, melyeket a diétái ra¬
dikális ellenzék és a Széchenyi társadalmi ak'cziór'iri'ditottak 'még.' Az''ilyen 'szavak, mint
ádáz, alak, alapítani, alkony, álláspont, angol,
-állítmány, apród, árny,. báj,. bajor, .benyomás,
bizalmatlanság, czím, czikk, derék, előzmény,
ellentét, eszmélet, évkönyv, felidéz, föveg, fü¬
zet, gyönyör, hagyomány, hölgy, hős, idom stb.,
részben felújított, átvett és képzett szavak a
nyelvhasználatba teljesen átmentek, ellenben
a Mondolat, (a szót Barcsafalvi csinálta) a
hozzá fűződő veszekedésekkel, botrányokkal és
vitákkal csak arra szolgál tanulságul, hogy a
Kazinczy agitáczióját igazolja és a száz esz¬
tendős háborúság határkövén megszerezze em¬
lékének azt a tiszteletet, a mi a kultúra ki¬
váló munkását megilleti.
Zuboli/.

.
Greguss Ágost szobra, Holló Barnabás műve, melyet
most lepleztek le Budapesten.

Jel/y Gyula fűlt/ételei.

Greguss Ágost családja a szobor leleplezésén.

l. CsernoCh János herczegprimás. — 2, Gróf Széchenyi Miklós nagyváradi püspök. — a Gróf Csáky Károly váczi püspök. — 4. Falusiak a nagygyűlésen.
A KATHOLIKUS NAGYGYŰLÉSBŐL, M E L Y E T MOST TARTOTTAK A BUDAPESTI VIGADÓBAN. — Jelfy Gyula fölvételei.
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A MI URUNK.
Regény.

(Folytatói.)

Irta GRAZIA DELEDDA.
Engem mégy fölkeresni, Predu Mária
Deja?
- Igen . . . valóban . . . van valami dol¬
gom . . . és azt akartam . . . akartam . . . gon¬
doltam . . .
- Megyek föl, a misére. De tíz óra előtt
már visszajövök és ha az Antonio Moro háza
előtt találkozni akarsz velem . . .
- Nem . . . nem, jó asszony, ott nem ! És
aztán m; beszélni valónk van nekünk egymás¬
sal? Aha, a válasz . . . a válasz . . . Haha, ne¬
vetnem kell! Persze, persze, gondoltam rá! De
hogyan is volna az lehetséges, hogy egy olyan
szép lány, mint Sebastiana, szerethetne engem ?
És te, az anyja, a derék özvegyasszony, te me¬
részelnéd olyan emberhez adtfh*,: lányodat, a
milyen én vagyok ? Hát igazán én csak arra
kellenek, hogy eltakarjak valami szégyenfoltot?
Mondd meg őszintén, csak mondd! Nem sér¬
tődöm meg.
És valóban, sokkal inkább megalázkodottnak
látszott, mint sértődöttnek.
De az asszony nem jött ki a sodrából.
— Esküszöm neked erre a szentségés ke¬
resztre,- testvér, hogy tévedésben vagy. Az én"
lányom"? Az én lányom ártatlan és érintetlen,
mint a mikor megszületett. És én nem is ítélem
el azért, ha egy kicsit vidám természetű is
volt: én csak magamat ítélhetem el. azért,, hogy
ott hagytam egy olyan nőszemély mellett, a ki
ezer rossz példával" szolgálhatott neki." De én'
mindég1 csak egyszerű asszony voltam: olykor
elfog a diih,-xlie-hidtl-el-n«kem, hogy-egyszerű,
tiszta sz-ivű asszony vagyok testestől, lelkestől.
Én hittem a mossiu Perro Ígéreteinek és azt
hittem, hogy Marieléne Azzena becsületes nő.
Oh nem, fiacskám, most már tudom, hogy roszsznl cselekedtem. Magamnál kellett volna tar¬
tanom a lányomat. Átkozottak azok az anyák,
a kik elküldik Hazulról a lányukat, a kik el¬
hagyják^ a saját gyereküket, ha az ő javukat is
vélik evvel, szolgálni. De hát hagyjuk ezt. Se¬
bastiana rossz példát látott maga előtt abban
a házban és azt,>hitte, hogy minden könnyű,
hogy mindent szabad. Azért enyelgett veled is.
Te tetszétfél neki és sajnált is téged,,a szeren¬
csétlenségedért. Az "én 'lányom csupa szív, a
milyen én is vagyok. Hidd el nekem, jó lélek
ő, téged szeret, hidd él fiacskám! Én szegény
özvegy vagyok, ő 1 szegény árva: két egyedül
való nők vagyunk, támasz nélküL valók, bará¬
tok és gj'ámolok^ nélkül .valók. Neked-nem <sza-bad visszaélned, a -'-ini gyengeségülfkkel, a m i
sanyarú helyzetünkkel': . .
A férfi, szinte mcghatottan, a földre nézett.
Ő is egyedül maradinak, mindenkitől elhagya¬
tottnak érezte magát.- És a mint az özvegy
minduntalan «'fiacskámnak», «testvérnek)) szó¬
lította, úgy érezte, mintha igazán valami" szo¬
morú rokonság fűzné összt- őket.
-Hallgass ide! — kiáltotta hirtelen, föl¬
kapta a. fejet, és az erdő felé meredt. Aztán
egy ideig még hallgatott, elgondolkozva, majd
így folytatta: - - Én olyan ember vagyok, a
kinek nincsen veszíteni valója, mert. . . nincs
semmim már, a mit elveszthetnék! El fogok
menni a lányodhoz és beszélek vele. Ha ő
akarja, hát én is. De azután már nem szabad
megbánnotok és engem sem szabad érte elkeserílnetek, mert én nem azért maradok itt,
hogy azután örökösen pörlekedjünk . . . Tudod,
hogy órf* mit'csinálok akkor? Fogok egy jó
erős botot . . . (a maestra összerezzent erre a
fenyegetésre) egy vándorbotot és elmegyek in¬
nen, hogy soha többé nem láttok . . .
Az asszony, a maga részéről,-megígérte:
— Még fogod látni, hogy ez nem következik
be! Én Ígérem neked! — és mintha meg akarná
áldási ezt az igéretét, az olvasó'kis' medáliájá¬
val keresztet vetett.
*

A biró előtt Predu Mária elmondta egész
élete folyását; «aztán» eljött Nuoroba, hogy
munkát keressen és elmondta, a maga módja
szerint, a Sebastianával való esetét is és azt
is, hogy a maestra Saju mint üldözi.
A biró megkérdezte, hogy szándéka-e elvenni
a lányt

- A szándék megvolna. Csak a mód hiány¬
zik hozzá.
Azt hitte, feogy evvel a válaszszal most jó
ravasz volt és megnyugodva távozott.
Estig ott járkálgatott Nuoro népesebb utczácskáin és nem tudta elhatározni magát arra,
hogy elmenjen-e a maestrához, vagy sem. Végre,
mintha valami felsőbb akarat irányította volna
lépteit, végigment a Corson, bekanyarodott egy
mellékutczácskába és megállóit egy rácsos kapu
előtt, a mely mögött veteményes kert terült el.
A kertet omladozó kőkerítés övezte. 'A rácsos
kaputól balra, a kertben, kis fasor vezetett az
egyemeletes kis házikóhoz, külső lépcsőkkel és
majdnem szemben vele, de már a kerítés tövé¬
ben, épülőfélben lévő kis palotácskát lehetett
látni, a melynek fehér falai kiragyogtak a faváz
és az építőállványok közül. A többi házikók, a
melyek a kertecskékben köröskörül emelkedtek,
nem voltak különbek, mint Antonio Moro vityilója.
Predu Mária betaszította a rácsos kaput és a
belső ajtón bekopogott, a mely a külső lépcsők
boltíve alá nyílott. 'Sebastiana arcza jelent meg
az ajtón levő'ablak keresztvasai között. A mint
felösmerte látogatóját, örömében felkiáltott és
úgy üdvözölte, mintha a megszabadítója lenne.
- Kab vagyok, Predu Mária Deja! Be va-gyok zárva! Az anyám nemsokára jönni fog :
. elment a templomi áldásra és hogy értünk
imádkozzon !
A férfi bambán nézett föl a lányra és nem
tudta, hogy mit mondjon, miről beszéljen.
Sebastiana nevetni kezdett:
• - Miérfjöttér?
-—.Hát nem-vártál-engem?
— Már olyan rég várlak! De most már ko.moly.lesz a dolog végre, ugye?
Nem válaszolt, de Sebastiana tovább kaczagott és tovább csacsogott, vidáman, szinte ön¬
feledten, mint &• madár, a kalitkájának rácsaiba
kapaszkö'dva:
-Tudod, hogy. az. "is férjhez megy? Az az
idegen veszi el feleségül. Lám, azért jött az le
és azért küldtek el engem, a mikor az jött.
Kijátszottak téged, ón mondom neked, Gerusale! De njpst majd vissza adjuk nekik a köl¬
csönt. De tudod, ha nem ajándékozol nekem
arany fülbevalókat és egy olvasót arany kereszt¬
tel meg ezüst fogpiszkálót és ha nem viszel a
templomba, imakönyvvel a kezembe, akkor ba¬
rátom, én nem megyek belé a dologba!
. Tréfa volt ez? Vagy komolyan beszélt? Predu
Mária Dejana maga sem tudta; olyan kevéssé
ösmerte Sebastiánát! Inkább úgy vélte, hogy
tréfál vele. És mégis eszébe jutott, hogy neki
ötszáz lirája van eldugva egy sz'ikla alá és már
árrá gondolt, hogy abból megveheti. a 'fülbe¬
valót, az olvasót, fogpiszkálót és az imaköny¬
vet is!
Sebastiana egyszerre .csak eltűnt a, vasrács
mögül és a férfi hallotta, a mint a csöndes
házban tesz-vesz, rakosgat.
Szépítgette magát az ő kedvéért és Predu
Mária Dejana leült a lépcső köveire és elnézte
ezt a helyet, a hol talán egész további életét el
fogja tölteni.
A házikó szerény volt, de a kertnek mégis
bizonyos értéke lehet, mert olyan közel van a
Corsohoz. Arra gondolt, hogy utóvégre ez a
házasság még üzletnek sem valami rossz az ő
számára.
Besötétedett. Az egész kis kert csillogott-vil¬
logott az alkonyat zöldes és vöröses reflekszeitől és a tücskök vidáman czirpeltek. Hirtelen
fölhangzott a gyors ütemű, szinte derűs harangozás, a mely az áldást jelentette és a ínely
föllármázta az alkonyati csöndet.
Predu Mária Dejana az ő szivét is remegni
érezte és a szeme ragyogott.
— Szent, szent, szent az Űr Isten, seregek
ura: elküldi az estét a forró földre és megáldja
azt is, a ki .megsiratja vétkeit . . .
Imádkozott és sírt.
Sebastiana meggyujtotta a lámpát és a férfi,
a mint ott ült, magában elmélyedve, békessé¬
get, szinte boldogságot érzett a szivében. Már
úgy érezte magát, mintha Sebastiana férje
volna, boldog férje és most ott ül a háza lép¬
csőfokain, kipiheni magát a napi munka után,
mialatt anyósa a templomban időzík~es fiatal
felesége a vacsorát készíti el. Ki tudja, talán
már fia is van . . . és ki tudja, talán épen most
tücsköket fogdos az ő fia a szőlőtőkék között
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Ez az álomkép olyan hirtelen és olyan vilá¬
gosan jelent meg előtte, hogy szinte megrémült
tőle és keresztet vetett, mintha villámcsapás
fölvillanásától ijedt volna meg.
Második könyv.
Egy év múlva, augusztusi estén ott ült me¬
gint ugyanazon a lépcsőn és várta az anyósát,
hogy jó hírt közöljön vele.
Sebastiana már ludta, ösmerte ezt a hirt és
fölöttébb elégedett lehetett, mert énekelgetett
is, mialatt a ház belsejében, a vacsorát elké¬
szítette.
És az éneke emlékeztetett a holdfényes éj¬
szakák erdőzúgására, de olykor-olykor mintha
megremegett volna, mintha a hangja vijjogóvá
lett volna, mint a szerelmes sólyommadáré, a
mely a társát keresi a sziklák között.
Predu Mária Dejana álma részben már betel¬
jesedett. Csak még a kis gyerek hiányzott, a
ki tücsköt fogdosna. De azért erről a remény¬
ségről sem kellett még letenni. Sebastiana még
fiatal^Tiolt és ő is megfiatalodottnak látszott.
Eövidre nyírott, hegyes kis szakállával és deresedő, fáloldalt elválasztott hajával olyan volt,
mint valami tehetős kispolgár.
Az anyósa nem soká késett és lassú, kimért
lépésekkel közeledett, kezében az olvasóval.
- Jó hír van, napamasszony! Mossiu Perro
beleegyezett.
- Bizonyos voltam benne - - felelte arczmozdulás nélkül. - • Te azt akartad, hogy én
menjek el hozzá. Nem, ő nem szeret engem
valami nagyon és azt is hihette vclna, hogy az
ón kezem van a dologban. Hogyan adtad a
tudtára?
- Minden köntörfalazás nélkül. Azt mond¬
tam neki: Lorenzo el _akar menni. Ha urasagod azt gondolja, hogy én megfelelő ember
volnék az ő helyére, elvállalnám az állását. Az
anyósom hajlandó zálogot venni a kertjére,
hogy a kaucziót letehessem. A gazda pedig tüs¬
tént rámondta: — Eendben van !
— És aztán?
— Aztán megegyeztünk abban, hogy szerző¬
dést csinálunk, de azt már a jegyzővel. Holnap
délelőtt tiz órakor ott kell lennünk.
- Jól van — mondta a maestra. — Én is
ott leszek.
A szerény vacsora elkészült. A két hitestárs
és az anyós, — a ki lánya házassága óta «fino¬
mabb)) szokásokat akart fölvenni és így például
asztalnál óhajtott vacsorázni is, bár legtöbbször
csak korpás kenyeret és sajtot, vagy kenyeret
és főzeléket és csak nagyritkán húst vacsoráz¬
tak — most ott ültek a konyhában, a melyet
az olajlámpa csak gyöngén világított megi
Csönd volt és vörös tányérjaik fölé hajoltak. ,
Sebastiana, a ki még nem felejtette el mosjsiu Perro gazdag vacsoráit, saját találmányú
levest főzött ma estére. De sem Predu Mária
Dejana, sem a maestra, ügyet sem vetett az
újdonságra, annyira el voltak merülve gondo¬
lataikba. A maestra nyugodtnak igyekezett mar
gát mutatni, bár a szeme csillogott az örömtől.
Végre tehát mégis jobb napokat remélhetnek':
az a jó hir, a mit Predu Mária Dejana hozott,
megszakította a rossz napok egyhangúságát és
talán jobb idők is jönnek most már, a melyek
elfeledtetik majd a régieket.
- És ki fizeti a jegyzőt? - - kérdezte az
anyós félretolván a tányérját. — A tisztesség
úgy hozná magával, hogy legalább a felét ő'
fizesse.
— Fizethetné ő az egészet, az a vén varjú! —
mondta Sebastiana, a ki nem mulasztott volna
el semmiféle alkalmat sem, hogy egykori gaz¬
dáját szidja. — Nem fogja tönkre tenni!
De Predu Mária Dejana sohasem adott sem¬
mit sem a felesége szavára: mindég csak úgy
beszélt, meggondolatlanul, hebehurgyán, igazi
gyerek módjára. E helyett inkább az anyósa¬
szavaira hallgatott, vagy legalább úgy tettr
mintha hallgatna a tanácsaira.
- Erre ne is gondoljunk — mondta méltó¬
ságteljesen. — Valamelyikünk úgyis megfizeti.
Fontosabb az, hogy holnap megkössük a szer¬
ződést, ha nem akarjuk, hogy egy barátunk
kerékkötője lehessen az egész dolognak.
A maestra elgondolkozva kérdezte :
- Áldó Brúnó, azt mondtad, ma le fog
jönni ?

— Igen, ő ajánlotta ezt a dolgot először
nekem és támogatta is a folyamodásomat.
- Ezek szerint te beszéltél vele erről. Pedig
nekem nincs sok bizalmam hozzá.
- Oh, azok már elmúlt dolgok! Egyébként,
annyi ilyen dolog esik meg a világon.
Sebastiana tovább evett és merev tekintettel
nézett a tányérjába. Anélkül, hogy a fejét föl¬
emelte volna, mondta:
- Most pukkad majd csak igazán Marieléne,
az a mérges vipera! Láttam ma reggel: olyan
mint egy kecske, sárga, lefogyott.
- Igen, látszik rajta, hogy a házasság nem
tesz jót neki. . . mint a hogy nekünk meg
nagyon is izlik! — mondta a férfi, fölfujván az
arczát. — Nekünk békességet és szerelmet ho¬
zott, mi meghízunk belé és piros-pozsgásak
leszünk tőle, mint a czipó, a mit eszünk; ők
pedig, bármennyi is a pénzük, sárgák lesznek
belé és lesoványodnak.
- De azért szeretik egymást — mondta a
napamasszony gúnyosan — és lehet, talán épen
azért fogynak úgy le, mert nagyon is szeretik
egymást.
Predu Mária Dejana nevetett, de nem felelt.
Sebastiana pedig úgy tett, mintha nem értené
a beszédet, mert tudta, hogy a férje őt olyan
ártatlannak tartja, mint valami két esztendős
kislányt és nem akarta az urát megfosztani
ettől a hitétől.
- Láttam Marielénet — kezdte újra. — Meg
is állított engem és megkérdezte, hogy igazán
várandós vagyok-e ? Én azt mondtam: nem
igaz, de én azért még nem esek kétségbe. Meg¬
értette, hogy ő rá czélozok és azt mondta: jobb,
ha az embernek nincs gyereke, akkor többet
tud dolgozni és kevesebb a gondja. De én azt
feleltem: minek az a sok pénz, ha az embernek
nincsenek gyerekei?
- Ő meg azt mondhatta volna neked: nin¬
csen semmiféle veszedelme annak, hogy a pén¬
zed elfogy, ha gyerekeid lesznek is!
— Ki ösmeri a jövő titkait? — mondta ki a
szentencziát a maestra, paradicsomot kenve egy
darab korpás kenyérre. — Láttunk már koldu¬
sokat is, a kikből birtokosok lettek.
És most terveket kezdtek szőni a jövőre
nézve, a vő meg a napamasszony. A kantinosi
állás száz, vagy százhúsz lírát jövedelmezett
havonként és ez igazi vagyont jelentett a magukfajta egyszerű embereknek, a kik napi egy
urából megélnek.
- Lorenzo meggazdagodhatott volna ott —
mondta Predu Mária Dejana. — Neki még csa¬
ládja sem volt. De megvolt benne e helyett a
világ minden bűne és szenvedélye és úgy ábrán¬
dozott mindig, mint valami kisasszony. Most,
úgy látszik, pénzt kaphatott a szüleitől, mert
azt mondja, hogy a kontinensre megy és ott
fog szerencsét próbálni. Mások meg épen ezért
jönnek ide, mint Áldó Brúnó. Ő pedig e helyett
elmegy innen! És lehet, hogy meg is találja a
szerencsét; minden lehetséges . . .
— Én láttam meggyónni — mondta a maestra.
- Hogy még vannak emberek, a kik gyónni
mennek és azután rabolni! — vetette oda Se¬
bastiana.
A maestra szigorúan nézett rá.
— Te hallgass, te hitetlen pogány . . .
- A becsületes embernek nem kell gyónni
menni.
- Hallgass, mert pofon teremtelek !
Elhallgatott hát. A férje előtt mindent mond¬
hatott, de az anyja előtt jól meg kellett rágnia
a szavakat.
— Hagyd beszélni — jegyezte meg lustán
Predu Mária Dejana. •— Talán neki van igaza.
És mintha valami árnyék fátyolosította volna
el a tekintetét. Visszagondolt arra, hogy mint
gyónt meg ő a házassága élőit. Az elnéző és
jólelkű gyóntató pap megkérdezte, hogy hol
van az a pénz, a mit a gyujtogatásért kapott;
és ő azt felelte: már elköltötte. Tényleg már
meg is vette Sebastianának az ajándékokat, a
gyöngyház olvasót arany kereszttel, a finom
művű fülönfüggőket, a fogpiszkálót és az imádságos könyvet is. Tekintetbe véve tehát azt,
ű
°gy a pénzt már elköltötte, a gyóntató atya
megkérdezte a bűnét megvalló bűnöst, hogy
megbánta-e legalább a tettét és elhatározta-e
magában, hogy nem vetkezik többé? És erre
sem vetett valami nagy fontosságot, mert talán
fölöslegesnek tartotta ezt a kérdést is ebben a

pillanatban, a mikor a bűnös ott térdepelt, őszszetörten, előtte.
Alig hogy elkészültek a vacsorával, Predu
Mária Dejana elment, hogy fölkeresse egykori
társát, Antonio Morot, a kivel most megint jó
lábon állott és a két asszony, a lépcső köveire
ülve, megint csak a jövőre nézve csinálgatott
terveket.
A maestra körülnézett, fölemelte impozáns
fejét és inkább magának beszélt, mint a lá¬
nyához :
- Megcsináltatjuk a kert kerítését, a lépcső¬
ket is kijavítjuk és befestjük az ablakfélfákat...
- És Predu köpenye? Elfelejti, hogy az már
csupa rongy és olyan, mint egy csavargó malaczlopója!
- Lassan, lassan, lányom. Először a leg¬
fontosabbat. A kerítés az fontosabb, szüksége¬
sebb. Ha a kerítés jó, a kert is mindjárt töb¬
bet ér.
- Oh, oh, a legfontosabb dolgokat először?
Hát akkor mi lesz az én czipőimmel? Már
olyan nagyok a lyukai, hogy szinte tátott száj¬
jal nevetnek azok a lyukak !
- Te önző vagy és hiú, lányom, egészen új
pár czipőd van, olyan, mint egy kisasszonynak
és mégis, máris új czipőket kérsz. Itthon mezít¬
láb is járhatsz, a minthogy én is úgy járok itt¬
hon : nem hal belé az ember.
De Sebastiana ma este kötekedő kedvében
lehetett és tréfásan, szinte gyerekesen csengő
szavaiból mélységes keserűség áradt ki.
- Én nem akarok mezítláb járni. Annál
rosszabb magára nézve, a ki polgárembert szer¬
zett nekem uramul! És most, a mikor gazdag
lesz . . .
- Tartsd a szádat, lányom ! Én becsületes
emberhez adtalak feleségül. Talán megbántad

volna, hogy hozzá mentél? Hiányzott csak vala¬
mid is, a mióta férjhez mentél? Megvert talán
csak egyszer is az urad?
Sebastiana fölkaczagott, olyan nevetségesnek
találta azt a gondolatot, hogy Predu Mária
Dejana őt megverhetné valaha is: de a neve¬
tése ingerelte a maestrát.
- Mit nevetsz? Hát már sohasem javulsz
meg, Sebastiana? Nem volna szabad nevetned
rajtam, a ki a szülőanyád vagyok. Tiszteld atyá¬
dat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a föl¬
dön . . . De te már nem is törődöl még a tíz¬
parancsolattal sem.
- Nem magán nevettem . . .
- Hát kicsodán akkor? Az uradon? Bálványoznod kell azt ae embert, a férjedet. 0 nél¬
küle rossz véged lett volna neked !
Valahányszor az anyja ezt a dolgot érintette,
Sebastiana elkomolyodott és úgy látszott, mintha
szégyelné a múltját. Most sem felelt és összeránczolta fekete szemöldökeit.
- Jegyezd meg magadnak jól, hogy még
nagyon fiatal vagy és hogy a koponyádban,
agy velő helyett, csak víz lötyög. De ne felejtsd
el soha, hogy szerencsédre én itt vagyok mel¬
letted, hogy irányítsalak és vezesselek, a mint
a pásztor a nyáját tereli, bottal és karikással.
Mi lett volna belőled, ha nem mégy férjhez?
Az én erőmnek és az én ravaszságomnak kö¬
szönheted, 'hogy megmentettelek. Én tettem
tönkre a vén rókának ravasz terveit, énnekem
sikerült biztosítanom a te szerencsédet. Egyéb¬
ként egy jó anyának nem is lehetnek más czéljai és az én czélom egyedül csak az, hogy gon¬
doskodjam rólad meg a férjedről. De neked
legalább a szádat kellene tartanod és hálásnak
kéne lenned irántam . . .
(Folytatása következik.)

A ki a saját szobrát őrzi. Jean-Baptiste Jupille, ki tiz éves pásztorgyerek korában, 1885-ben
faczipőjével agyonvert egy veszett kutyát s egyike volt az elsőknek, kiket Pasteur akkor feltalált
módszere szerint veszettség ellen beoltott. Jupille megkapta az Akadémia Montyon-díját, szobrát
felállították a Pasteur-intézet előtt, őt magát pedig az intézet portásának alkalmazták. A képen
saját szobra előtt látható, 25 éves jubileumakor.
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VASAKNAPI ÚJSÁG.
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vannak benne ennek a műforinának nemcsak tipi¬
kus hibái, hanem erényei is és megvan benne a
Rozsda. Olvasóink élénken emlékeznek még bátorság a megrögzött előítéletekkel és elfogultsá¬
Szende-Dán1(iy Olga regényére, melyet most egy gokkal való suembeszállásra.
A «Budapesti Szemléi) most megjelent novem¬
éve közölt lapunk. A regény most könyvalakban
is megjelent két kötetben s bizonyára ép oly érdek¬ beri száma tartalma javarészét báró Eötvös József
lődést fog kelteni ebben a formájában, mint mikor emlékének szenteli, közölve a Kisfaludy-társaság
lapunkban, folytatásról-foly tatásra olvasták. Külö¬ Eötvös-ünnepén tartott felolvasásokat. Beöthy Zsolt
nösen a női olvasók érdeklődését fogja meg, mert mint szónokot, Négyesy László mint költőt és
igazi asszonyi regény, a mely asszonyi szempont¬ Alexander Bernát mint gondolkodót méltatja
ból nézi a világot, sajátlagosan asszonyi problémát Eötvöst. A továbbiakban Ráthonyi Reusz Frigyes
világít meg és társadalom-rajzában is sok van a az evoluczió-involuczió fogalmáról értekezik, Ruday
szeretetreméltó asszonyi malicziából. Egy nagyon László a községi reformról és községi háztartásról,
gyakori női típust ragad k i : az úri leányt, a ki Kégl Sándor folytatja Shelleyről, a nagy angol
lelkileg finom és arisztokratikusán érzékeny, tele költőről szóló tanulmányát. A szépirodalmi rész¬
van mindenféle tehetséggel és igazi lelki előkelő¬ ben Arkosi l'erenczi Kálmán novellája, Endrödi
séggel, vágyva-vágyik a szabadság, függetlenség Sándor szép verse és Wigand János Uhland-forután, de nem bír kivergődni abból a függő hely¬ dítása adják a füzet szépirodalmi tartalmát.
zetből, melybe vagyontalansága juttatja : nem ta¬ A Szemle rovat műkiállítási kritikát hoz, az Ér¬
nult életében semmi hasznavehetó't, nem ismeri tesítő rovat több könyvet ismertet. A Budapesti
az életet s visszariad durvaságától, kíméletlenségé¬ Szemlét Berzeviczy Albert és Beöthy Zsolt közre¬
től, nem finom és nem előkelő voltától; mindun¬ működésével Voinovich Géza szerkeszti és a
talan megpróbál rálépni a függetlenség útjára, de Franklin-Társulat adja ki ; előfizetési ára egész
az első lépés után tehetetlenül visszariad, nem évre 24 korona, egyes szám ára 2 korona.
tudja a maga életét maga megoldani, -— csak a
Mikszáth almanachja, mint minden évben, az
véletlen oldhatja meg. Úri családok vagyontalan
idén
is megjelent, Herczeg Ferencz szerkesztésé¬
lányai ezren és ezren vannak így: hazulról csak
vel.
Előszót
a szerkesztő irt hozzá a vérvád me¬
a finomabb igényeket, a magasabb társadalmi kör¬
höz tartozás öntudatát hozzák magukkal, azok nél¬ séjének keletkezéséről, a könyv többi tartalmát
kül az anyagi eszközök nélkül, melyek erre kelle¬ tizenkilencz iró tizenkilenoz novellája adja: Bár¬
nének, a férjhez-menetelnek is csekély lehetőségei¬ sony István, Nagy Endre, Bedé Jób, Bródy Miksa,
vel, ezért egész életükre a pártában maradt szegény Ballá Ignácz, Lörinczy György, Krúdy Gyula,
rokon, keserves szerepére vannak kárhoztatva. Pékár Gyula, Lövik Károly, Heltai Jenő, SzoinnSzende-Dárday Olga regénye kemény és szűrős házy István, Révész Béla, Gárdonyi Géza, Biró
kritikát mond az efféle leányok nevelésére, rész¬ Lajos, ifj. Hegedűs Sándor, Malonyay Dezső,
ben az egész társadalmi körre, a melyből kikerül¬ Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Herczeg Fe¬
nek s megpróbálja megmutatni az utakat, a me¬ rencz a novellák szerzői.
Bevue Franco-Hongroise czímmel újabban na¬
lyeken életüket szilárdabban és önállóbban meg¬
alapozhatják. Abból az irányból való a regény, a gyon jóravaló s a franczia nyelvet tanulókra nézve
mely kritika alá veszi a mai nők helyzetét minden nagyon hasznos lap jelenik meg, a mely franczia
oldaláról, megpróbálja újra értékelni mindazokat szövegeket ad — kitűnő irók és költők műveit —
az erkölcsi és társadalmi értékeket, melyek a ha¬ magyar jegyzetekkel és magyarázatokkal, úgy hogy
gyományos felfogások és előítéletek szerint a nő a kezdő francziák is könnyen olvashatják. Leg¬
életét determinálják és új megoldásokat próbál a újabb száma George Sand Indiana-j&t, kezdi kö¬
nők helyzetének problémáira. A nők elégedetlen¬ zölni s van benne egész sereg kis elbeszélés, vers,
sége, megkötöttségük elleni lázadozásaik, erőfeszí¬ színdarab. A lapot Jakab D. és Schöntag A. szer¬
téseik helyzetük javítására a mai társadalom leg¬ kesztik ; előfizetési ára egész évre 14 K. Kiadó¬
érdekesebb és legfontosabb jelenségei közé tartoz¬ hivatala : Budapest, VI., Gyár-utcza 26.
nak s ebből a gondolatkörből támadt Szende-Dár¬
A "Jó Pajtás,» Sebők Zsigmond és Benedek
day Olga regénye. Problémái, tárgyalásának módja Elek képes gyermeklapja legújabb, november 16-iki
nem psychologiaiak. hanem társadalmiak, bizonyos számába Lampérth Géza irt verset, Rudnyánszky
mórtékig irányregénynek lehet mondani ; meg is Gyula kis színdarabot, Sebők Zsigmond folytatja

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.

vám¬
mentesen

Selymet házhoz!

Kérjenek minta', a mi újdonságainkból fekete,
fehér,vagy színesben: crépon, faponnés, chines, l
ottoman. messalin stb. moussellne 120-cm.szélei,l
méterje K. 1.20-tól kezdve, bársony ruháknak, l
és blúzoknak, plUs, kábátoknak és köpenyeknek, l
valamint blúzok varratlan és ruhák valódi ivájciil
hímzéssel batist, -gyapjú, és selyemben.
Ml csakii kezeskedett ssolid selyemizí-1
vetet árulunk, közvetlenül magánvevöknek, póstí(Dupla levélbályeg.) |
költség, és vámmentesen a házhat.

Dörmögö Dömötör úr utazását a cserkészfiúkkal
tutajon, Zuboly régi magyar gyermekvisetetekről
közöl érdekes képeket s czikket, Zöldi Márton
novellát irt, Bér Dezső képet rajzolt, Elek nagyapó
mókás mesét mond el, Zsiga bácsi mulatságos
tréfát, Dánielné Lengyel Laura folytatja regényét.
A kis krónika rovat apróságai, a rejtvények, szer¬
kesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát.
A "Jó Pajtás»-k a Franklin-Társulat adja ki, elő¬
fizetési ára negyedévre 2 korona 50 fill., félévre 5
korona, egész évre 10 korona, egyes szám ára
20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a ki¬
adóhivatal (IV. kér. Egyetem-utcza 4.).

Új könyvek.
Rozsda. Eegény, irta Szende-Dárday Olga. Két
kötet. Budapest, Franklin-Társulat; ára 6 K.
Mikszáth almanachja, szerkeszti Herczeg Fe¬
rencz. Budapest, Singer és Wolfner; ára 2 K.

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban: GÁSPÁR MENY-

HÉBT volt 48-as főhadnagy, 95 éves korában Ka¬
posvárott. — Dr. LENDL GYÖRGY Temesmegye nyűg.

tiszteletbeli főorvosa, 94 éves korában Karánsebe¬
sen. Az elhunyt a 48-as szabadságharczot mint
honvédorvos küzdötte végig. — Nemes FOESTEB
BENŐ földbirtokos, 48-as honvédfőhadnagy, 89 éves
korában Dunaföldváron. — Teölvári és gyomoréi
GYÖMŐBEY GÁSPÁR 48-as honvéd, Zala vármegye
törvényhatósági bizotts. és nemesi választmányának
stb. tagja, 81 éves korában Zalagógánfán. — SZÉLL
IMRE, a kőrös-tisza-marosi ármentesíto társulat nyűg.
főpénztárosa. 82 éves korában Galgahévizen. —
Hadusfalvi SPILLENBERG JÓZSEF köz- és váltóügy¬

véd, Zemplénmegye törvényhatóságának tisztelet¬
beli főügyésze, 68 éves korában Gálszécsen. NOVAK JÓZSEF ügyvéd, 66 éves korában. — Szendrődi GEÖCZE TAMÁS nyűg. királyi törvényszéki iroda¬
tiszt, 65 éves korában Komáromban. — JABLONSZKY
JÁNOS nyűg. főreáliskolai tanár, 65 éves korában
Kistétényben. — BRUCK FEBENCZ a hazai általános

biztosító társaság főpénztárosa, 63 éves korában. —
Dr. MESKÓ BÉLA, a temesvári árvaszék elnöke, 58
éves korában Temesvárott. •— NEUSCHL FERENCZ

nyűg. honvédezredes, 58 éves korában Budapes¬
ten. - - MOCKER VILMOS cs. és kir. kapitány, 40

éves korában. — EEDKIK GEEGELY nyűg. királyi
pénzügyőri felügyelő Budapesten. — Óbecsei KOLLEHICH IMRE, a Magyar Altalános Hitelbank nyűg.
tisztviselője, 52 éves korában. — HAHN BÉLA m.

iir. állami végrehajtó, 37 éves korában. - - Dr.
HAI^SZ FRIGYES, az" Országos Munkásbiztosító Pénz¬

tár tisztviselője, 32 éves korában Budapesten.
HUNSADI IMRÉKÉ grófné, szül. Gyó'ry grófnő Bécs¬
ben. — Özv. FELEKT EEZSŐKÍ szül. Császka Mária,
77 éves korában Budapesten. — Özv. FBEK ZSIG-

MONDNÉ, néhai Feer Zsigmond főiskolai tanár és
48-as honvédfó'hadnagy özvegye 64 éves korában. —
Ujszászi UJSZÁSZT IMEÉNÍ szül. nemeskosztolányi

Kosztolányi Etelka, 26 éves korában Lussinpiccolóban. — Özv. GÍŐBT JÓZSEFNÉ szül. Éder Mária
64 éves korában Budapesten. - - POPELKA VILMOSNÉ szül. Schaffer Mária 38 éves korában Buda¬
pesten.

EGYVELEG.
^Legmelegebb tenger a Vörös-tenger, a mely¬
nek déli részében a viz 32 Celsius fok. Az em¬
ber, ha a viz fölött utazik, úgy érzi magát, mintha
egy meleg fürdőmedeiicze vizén csónakázna.
*A déli jeges tengerben olyan óriási tömegű
jéghegyek képződnek, a melyeknek magassága
70 — 80 méter, a viz alatti része pedig 5—600 mé¬
ter. A mi éghajlatunk alatt ekkora jégtömeg egy
nyáron nem birna teljesen megolvadni.
Nálunk a nők arczbőre
már természettől fogva csinos, de
épp olyan érzékeny a nagyon
csípős hideg és a túlságosan forró
napsugarakkal szemben. Elkerü¬
lendő a napsütés okozta megbarnulást, a kicserepesedést, a folto¬
kat, sőt a szeplőket is, ajánlatos
a Créme Simon, a Simon-féle
pouder és szappan naponkint való
használata ; nem tévesztendő össze
más crémekkel. Kapható : J. Simon,
Paris, továbbá gyógyszertárakban
és drogériákban.
19O.O augusztus 9-én dr. Jessen Strassburgból
Parisban értekezést tartott a fogak ápolásának fontos¬
ságáról. Többek között kijelentette : iFogaknak rationális ápolása a legjobb megakadályozója a betegsé¬
geknek és igen fontos, hogy ezt a tényt, amennyire
lehetséges, tudomásukra is adjuk. Egészséges fogak
első feltételei annak, hogy a gyomrot jó állapotban
tarthassuk, mert azáltal, hogy ételeinket jól meg¬
emésztjük, egészségünket fentarthassuk, avagy helyreállithasBuk». A fogak tisztítására és jókarban tartá¬
sára a legjobb szernek a Sarg-féle Kalodont ajánljuk,
mely hála gyógyító tulajdonságának, a társadalom
minden rétegében nélkülözhetetlen toalett-czikknek
bizonyult.

Étvágytalanság,

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

vagy a tejtől való nndorodás jelei igen sok esetben az
iskolás gyermekek korán kezdődő idegességének, a leg¬
több esetben elhárítható a baj a «Kufeke»-vel való táp¬
lálás révén, mert ez a már évtizedek óta bevált tápszer
tejjel, kakaóval, levessel, főzelékkel és más ételnemüekkel
készíthető el. Minden gyermek szívesen veszi és test¬
súlyukat gyarapítja. A 107 reczeptből álló «Kufeke»szakácskönyvet ingyen adják minden drogériában és
— — ^ —
gyógytárban.
____^_
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SAKKJÁTÉK.

Székely Bertalan
Album.

BERSON
„ GummisarRgt;

Karácsonyi ajándékul minden elő¬
fizetőnknek — újévkor belépő új elő¬
fizetőinknek ió
pompáó kiviteh'i
albumot adunk nagy feótőművéászünk,

Székely Bertalan müveiből
a művész tíz festményének
művészi kivitelű színes másolatával
Gero Ödön szövegével,
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l

d

e

í

g

h

VILÍOOB.

Világos indái és a harmadik lépésre mattot ad.

Szerkesztői üzenetek.

Erzsébet. (Legenda.) Más lapban már megjelent
verseket nem szoktunk közölni.
Szeretem a harczot. ősszel. Súlytalan és tartalom
Ez album leóz a nagy meder műve¬ nélküli
dolgok, semmiféle színvonalig nem érnek föl.
Álmom. Alaktalanul kóválygó ábrándos szólamok,
letének elóö őáá&efoglaláóa á egyúttal melyeknek síig van valami tartalma.
Fohász. Rettenetes próza, pedig lendületes és erő¬
párját ritkító képgyűjtemény, mara¬ teljes akarna lenni.
Ház. Csak hiszi, hogy volt valami érdekes mondani¬
dandó díáze minden cáalád könyv¬ valója ; leginkább csak bombaszt, a mit mondani tud.

tárának. A
KÉPTALÁNY.

Székely-Album

karácáonyi áramunkkal egy időben fog
megjelenni, előfizetőinknek
ingyen
küldjük meg. Újévkor belépő új elő¬
A € Vasárnapi Ujságo 4.2-ik számában megjelent
fizetőinknek ió.
képtalány megfejtése: Karikatúra.
eA Vaááinapi Ujóág
Feleifis szerkesztő: Hoítsy Pál.
kiadóhivatala.
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-ó. 11.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntoza 4.

Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

kiváló bor- és
lithiumos
gyógyforrás
vese- fs hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzfei szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
Kapható isványvlzkereskedésekben és
gyógyszertárakban.
_

o o u i II TTC
Ol>nULI E O

s n

" y e - L Í P O C I i S«lvatorforrás-vállal.t,
Budapest. V., Rudolf-rakpart 8.

eleganciára

Blúz ÉS Pongyola

Lohr Mária (Kronfusz)
ííí
""" M
1 111., KarOSS-fl. M.
TtltfomJtfiMfZ—37

A "varos el.6 e. legrégibb
• » • oiipketlutitó, veeytisrtitó
és kelmefe»tő gyári Intézete.
n., Fft-ntozz, 37. IV., Eska-út 6. V., Keoskemétíntosa IC V.. Harmlnoxad-n. 4. VI., Terii-körit
88. VI., Aadriray-At 16. VUJ., J6«ef-körút a.

TÉLÍ GYÓGYHELY.
TÉLÍ SPORT =
REMEKTÉLÍ KLÍMA.
lm BOBPflLYfl.KŰRCSOlYflPálYÍ)
Téli idény:
DECEMBER- MflRCZius

Prospektust küld

remek újdonságok
meglepő olcsó árakon.

3 K Ö T É L ÍG/)ZűflTd5ftúfl.

MINDEN HÁZTARTÁSBAN NÉLKÜLÖZHETETLEN A

Costiim és ruha

32 arany éremmel és a legfelső elismeréssel kitüntetett,

mérték szerint készül:

ASSZONYOK

VILÁGHÍRŰ „ S C H Ö B E R L - Á G Y "

zavaroknál, ha már mindent
megpróbáltak eredménytelenül,
ügy ho/iissiik meg az orvosok¬
tol elismert, fényesen bevált
szert. Meglepő eredmény. Sza¬
vatolt ártalmatlan. Naponta
hálairatok. I. erősségű M. 4'50,
II. erősségű M. 6'50. — Diszkrét
vámmentes szétküldés utánvét¬
tel. Laboratórium F. Gutsche 673.

REICH HENRIK czépl,

Van-e homokja?
• •

BUDAPEST, IV., EGYETEM-U. 9. SZ.
Saját műhely. • Telefon: 142-06.

l
MM
Ki
'
fM

E S C O C Z I P O K " ELSŐRENDŰK!
Angol varrott fekete, barna, lakk újdonságok.
RAKTÁRAK: Deutsch Antal

8ÖTÍT.

_

fielfemesjárásra

r

2875. számú feladvány Palkoska Emiltől, Prága

mindenki vlscü,aki

Schweizer és Társa, Luzern U 24($>ájcz)

J
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4C>. SZÍM. 1913. 60. ÉVFOLYAM.

IV

Egységárak: A legjobb . . . .
A legelegánsabb

12-50 kor.
16-50

<

-' k e r -' Kecskeméti-utcza 19- sz., IV. kér., Kossuth Lajos-utcza 2. sz., VII. kér., Erzsébet-körűt 36. sz.
»««»«»»»««•>«»»»
Telefon: 44-57. - - Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Wi
M
^f
^M

ba igen, akkor keverje czementtel és keszitsen falitéglákat, fedőcserepefcet,
nrtömböliot, padló-és járdalapokat,
csöveket, lépcsőfokokat, oszlopokat
stb. belőle. — Szállítjuk az összes gépcbet ói formákat ezen jövedelmező
iparághoz.

D r . Gaspary & Co. gépgyára
M a r k r a n s t a d t , Leipzig mellett.
Kérjük gyárunkat meglátogatni
228. gzárou árjegyzék ingyen.

Éjjel 210 cm. hosszú, kényelmes ruganyos-ágy.

"DA -rA "ír mérsékelt ár' * * " « * * bán eladók,
l im: Postimester.Kóly.

lappal elegáns ssék.

Használatban 184.000 darab.
S e h ő b e r l R ó b e r t ndv.szall.cs.es kir.szah,gfáraál(aí
• • Kizárólag : Budapest, Harisbazár.
Mivel ujabban többféle silány utánzatot hoznak forgalomba, felkérem
a t. közönséget, hogy ilyeneket saját érdekében uta«itson Timi*.
Árjegyzék bérmentve. — Ugyanitt szabadalmazott ágygyá alakítható dívá¬
nyok, székek betegek részére, sodronyágyak és díszes diványpárnák kapnátok.
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Rozsnyay
Mátyás

A Magyar Királyi Államvasutak téli menetrendje.
ueleifltt
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Délután

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

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

Érvényes 1!>13 október hó 1-től.

Érvényes 1913 október hó 1-től.
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164 1.' °J Szv. KúkoNiialota-UJiiest
152
714 12 1 5 » Szeged
122
1404 12 2 ° Gyv. Zsolna. Berlin
718
13* 12 2 5 Szv. Nagymaros
4102
4106 12 3o i » Eszlergom
6502
Hűi 1 °°i' •
Rákospalout-Ujpest
156
4140') 1 0 5 Tvsz. Piliscsaba
1Ui
<
1
Szv. Dunakeszi-Alag
102
0
41ÜX 1 530
Esztergom
510
1116 2 0 0 • Wien,
Paris
1402
126 2 1 0 Gyv.
Szv.
Párkány-Nána
104
17(1 2 1 5
» Rákospalota-Ujpest
158
4110 2
708
006 2 2?<>, • Esztergom
712
1118 2 * Gyv. Szalmar-Németi, Bras só
• Wien
134
120 2 !50,
s
4104
704 2 10 Szv. Gálán la
Gyv. Bukarest. Báziás
114
6710 2
160
B506 2 w| Szv. idegied, Szolnok
162
172 3 >o • Lajosmizse, l\etskemé 1
o •
Rákospnlota-Ujpesl
6504
140 ;i
>s » Nagymaros .
116
174 4 ': o » Rákospalota-Ujpest
716 4 0 » Szeged
110 5 ' Sjűyv. Wien
142 5^; °: Szv. Nagymaros .
176 5 10 • Rákospalota-Ujpest
128 6£ 12 » Párkany-Nána
722 6 Í2 • Vecsés
144 HÍ5 • Nagymarps
724 62
• Monor, Ocsa
4114 62Sj
• Esztergom
726 622i
• Czegléd. Szolnok
S|
'l Vasár- és ünnepnapokon bezárulni 1406 6 32! Gyv. Pozsony, Zsolna, Bérli r.
> 130 6
2
november 10-ig közlekedik.
SÍ
Szv.
Párkány-Nána
*) Vasár- és ünnepnap előtti hétköznapo 726n«) 7 22 • Czegléd
• 17S 7 i
kon közlekedik.
i
•
Rákospalota-Ujpest
72S 7 2
•) Minden kedden, csQtJrfnkím. pénteket
6508 7 4 i » Czegléd
és vasárnapon közlekedik.
»
Lajosmizse
2
132 7 £
1 Minden hétfőn, uerdúu t* uombalur
710 8225 • Vácz
közlekedik.
182 S -S • Bukarest, Báziás
1408 »± 2 • Duuakeszi-AIag
118 9 i2 » Zsolna, Berlin
502 92-2 • Wien. Paris
184 102!í Gyv. Bukarest, Stanislau
706 10Í.2 Szv. Dunakeszi-Alag
504 102i Gyv. Szeged. Báziás, Bukares
720 10S.
! • MarosiVásárhely
4116 l l ü i SZT. Kiskunfélegyháza
! • Esztergom
902") 11 3í *i°' Belgrád.Konstantinápol '
í Szv! Vácz
146 11 £S
k.o. Bukarest, Konstanti702«)llíí eiT.
nápoly

sp

4004 8

114006 1 2 "Szv.
404OT 1 2 " •
4010 2 " '
4012 6?£ »
4016 1102 *

*. »)

honnan

cl a £ 1
g t*

3 5J

k <u

honnan
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151 5Ü2I Szv. Dunakeszi-Mag
Ifó 12 5 0 Szv. Rákospalota-Ujpest
721
6 U . Czegléd
137 j 20 „ Xagymaros
= «9
723
52S . Vecsés
703 l 42 55 Gyv. Bukarest, Bá^iás
725 515 .
Monor
167 l
Szv. Rákospalota-Ujpest
41(13 522 * Esztergom
555 1 80 br™
/Tövis, Kolozsvár,
yT
133 5££ » Nagymaros
' \Szatmár-NémeU
6701 6 ° ° • Szolnok, Czegléd, Ocsá 103 200 , p a r i s W j e n
c i o *. o. /Konstantinápoly,
4111 2 0 8 Szv. Esztergom
901>
e « . (Belgrád
169 2 4 0 .
Dunakeszi-Alng
cio
/Konstantinápoly,
171
' » Rákospalota-Ujpest
7011
40
'
iliukarest
65(13
H
»
Kecskemét,
Ijijosmizs •
25
5
0
153 6 3 0 SZT. Rál<usp:dota-Ujpest
173 3
» Rákospalota-Uipest
713 4 ° 5 » Temesvár-Józsefváros
8507 6 3 5 » Lajosmizse
1
0
G
» Vácz
139 4
• Nagymaros
1:15 6 4 0 .
Berlin, Zsolna
4113 5 0 5 » Esztergom
1407 6 5 0 Gw Maros-Vásárhely
175 5 1 5 » Rákospalota-Ujpest
1
0
51)3 7
Szv. Esztergom
121 5 5 5 » Érsekújvár
1106 7 1 5 » Bukarest, Bá?iás
115 612
> Wien, Berlin
7119 7 2 0 .
Rákospalotu-Ujpest
1403
(jíS Gyv. Berlin, Zxolnq
155 7 2 5 • Párkány-Nána
177 622
Szv.
Rákospalota-Ujpest
125 7 ^ ° » (zegléd
707 63S Gyv. Orsóvá,
Báziás
7Ü7 735 f
(Bukarest, Kolozsvár,
105 622 ,
Wien
501 ' 4 0 • " * IMaramarossziget
107 7Í2 .
Wien
Vácz
711 7— Szv. Báziás. Temesvár
157 7 3 0 Szv.
» Kecskemét, Lajosmizse 170 8Ü2
Rákospalota-Ujpest
05(11 7755 »
|'arkanv-\ána
731 82S »
v Vecsés
127 8"> .
Wien
4117") 8.L2 v
Piliscsaba
113 8 1 5 •• Haris.
Esztergom
143 8— » Nag\ - maros
IIU7 8 4 0 • Kiskunfélegyháza
. 131 S.2S.
» Párkány-Nána
719 8 4 5 » Nagymaros"
109 9ÜJ G)-v.
Wieii
129 910 .
(550.1 9á2 Szv. Kecskemét,
I-ajosmízse
159 9 2 5 Gyv. Dunakeszi-Alag
Szeged
ISI 9Sá .
Dunakeszi-Alag
705 !)"° » Berlin,
Zsolna, Pozsony 0(0 9— Gyv Segesvár.
Slauislau
IIII1 9 5 5 Szv. Esztergom
,
1405 9 i £ .
lierlin. Zsolna
1109 I 0 3 0 • Rákospalola-üjpcsl
4115 1022
Esztergom
Itíl 10 4 5 • Szeged
145 \0'á& Szv.
.
Vácz
2
71S 11
Galanta
«513 1022 .
Qcsa
119 Ili 0«0 »
» Rákospalolo-Ujpesl
102£ » Wien
163
1122 » Temesvár, Báziás
11 05 k. o íí.ondon. Ostciide,
\Paris, Wien
101 l\'éí eiv.
Szv. Dunakeszi-Alag
'• E r k ezik minden kedden, szerdán,
nteken é s vasárnapon,
ezik minden hétfőn, csütörtökön
szombaton.
és írés ü n n e p n a p o k o n bezárólag
•) Vas ember
10-ig közlekedik.
nov

í

Esztergom
Piliscsaba
Esztergom
Dorog
Esztergom

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

chininczukorkája

íztelen
chininből

Többszörösen
kitűnt.
1869- uen a magyar or¬
vosok ée termószetvizBgálók ílume vándor¬
gyűlésén negyven arany
pályadíjjal jutalmazva.

Vf IG eddig a régi b ő r betegségek, a legkü¬
lönbözőbb súlyos ideg¬
bajok, a sápkor, a női
arczot eléktelenitö pat¬
tanások s a női n e m i
szervek folyással kom¬
binált hurutos megbe¬
tegedéseinek kezelésé¬
nél csekély értékű ide¬
gen vizekre voltunk
utalva, addig u j a b b a n a
a l

Láz ellen!
Nem keserű!!
Legjobb szer láz, váltó¬
láz, malária ellen, kü¬
lönösen gyermekeknek
a kik keserű chinin
bevenni nem képesek.
Valódi, ha minden egyes
piros csomagolópapiroson
Rozsnyay Mátyás
névaláírása olvasható.

aradiarsen

iktár

ÉDESKUTY L.

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

Kapható minden gyógy tárban és megbiiható fisierkereskedésben,

OLENAI GYÓGYFORRÁS

Rozsnyay Mátyás

Elsőrangú diiilikus viz: logüditöbb asztali ital. Nagymérvű
Jithiumtartalmánál fogva rendkívül
gyógyhatásu, különösen: gyomorbajok, étvágytalanság, a gyomor- és
bél krónikus hurutja, köszvény. vese.
hólyag és vizelet szervek bajainál.

gyógyszertára
Arad, Szabadság-tér 8.

Megrendelhető:
Snonborn Buchheim gróf urad. ás
vánvvizek hírlfl
Ségénel.Szolyván.

MEGJELENT

NUTH KÁROLY

a

katonai puska a
mellényzsebhcn

mérnök és
Központi TÍZ-, lég- és gőzfűtések, légszesz és TÍzv«zetéiek. csatornázások,
szellőztetések, szivattyúk, vizerőrnfivi emelőgépek sth. — Tervek,
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.

\ vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe.

4001 522 Szv. Dorog
4005 7 1 6 » Esztergom
4007 jao » Esztergom
4009 K Ift* • Esztergom

923

TÍBben vastartalommal
oly kincsünk van, mely
minden
eddigi
arsensavas víznél (Roncegno
Levico) hatásosabb, és
könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztok
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem ki/á-

Gyi^áT Iroda: Budapest, VlT kér., Garay-ufcza 10.

•:«£

A vonatok i n d u l á s a Buda-Császárfürdőről.
táztergom
Esztergom

og 1 1

ii

o22 => z Vácz
5ÍS Szv
Rákospalota-Ujpest
*
52S
Érsekújvár
5Í2 •
Szeged. Szolnok
»
6 oo
Esztergom
»
Lajosmizse.Kecskemél
630
»
Rákospalota-Ujpest
635
k.o.
6 50
érv. Wien, Paris, Ostende
7 00 Gyv.
Segesvár, Stanislau
7 05
•
Zsolna. Berlin
7 55
Nagyszombat, Wien
goo Szv. Dunakeszi-Alag
8 2S Gyv.
Orsóvá, Báziás
8*° Szv. Báziás, Karánsebes
»
Nagymaros
845
»
Esztergom
905
W
Wien. Berlin ,
915
»
Rákos palota-Újpest
9*5
*
Rakospalota-Újpcst
[J 00
V
Lajosmizse, Kecskémé i
J10
Wien
•
góc
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II 4011 2 1 0 Szv.
4013 5 2 ° •
4017») tói »
4015 1J2Z »

l

Esztergom
Esztergom
Piliscsaba
Esztergom

SíXSFrommer

Baby-pisztoly
napy kaliberű, hat-
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A vonatok i n d u l á s a Budapest keleti p.-u.-ról.
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c-S
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Érvényes l'J13 október hó 1-től.
15 S o
hová
f-a OK
3 * 8 . g§
Szv.
12 2 0 1 2 3 03 0 •
12
»
1 2 42 05 M
12 5 Gyv.
l 4 0 Szv.

®

Délután.

aj f)\ 722< Szv. Gödöllő

ii

vonatok érkezese Budapest keleti p.-u.-ra.
fcrxényes 1W13 október hó 1-tKí.

1

hová

Arad, Tövis, Msziget
510 5 S5 . Hatvan
914
Újvidék, Sarajevo
Í02 G 2 5 Gyv Ruttka, Berlin
314
Hatvan
22 6=> 3 SZT Bicske
10
Szombathely,
Wien
8 6*
Wien, Graz, Sopron
1008
,
Fiume.
Róma. Eszék
43
l 502 6 5 5 Gj-v Kassa, Csorba, Bártfa
1504
Kassa,
Poprád-Felka
l >12 6 5
Kassa. Csorba
316
Gödöllő
Szv (Fiume, Torino, Róma.
1304 l
Gyv. Fehring, Graz
K(02 7 0 1> Gyv \Pecs,
,
/Sátoraljaújhely,
1>02 71° í . Arad, Vinkovcze
404 2 ° ° \Lembcrg, Kassa
Brassó
1KW 7 2<'
Belgrád, Solia, Sarajevo
4 2 ° 5 * Wien, Paris
11102 7 a í » Fehring. Graz. Triesl
604
2 1 ° » Arad, Bukarest
02
7
>
Strvj.Przemysl,
Leniberg
v
l 12 7 *
916 2 21 50 Szv. Kiskörös
Gödöllő
4 s „
íyv. Rút lka, Berlin
304 2
Belgrád, Sofia, Vinkovcze
1108 7 5<31S 2 32 05 Szv. Halvan
l 08 7 > Szv. Arad, Brassó, Bukarest
320 2 3 0 • Péczel
"í „ Munkács, Lawoczne
406 82 <
» Bicske
26 2
512 8 2 !) , Kolozsvár, Brassó
518 2 44 05 » Szolnok
Eszék, Bród
3yv. Szabadka, Saraiévá
IS06 8 3 1') Szv.
1202
2
(
, Ruttka, Berlin
06 8
» Ta|x>lcza, Eszék
1902 2 25 S0 »
a 06 8 5 : m Msziget. Stanislau
Belgrad.Konstantinápoly
904 3
Wien, Sopron
3zv.
17 2 9 X" »•
1016 323 0 .» Paks
Bicske
Komárom
2 2a 93 ! Gyv. Kassa,
18 4 « » Gödöllő
Poprád-Felka
1508') 90 Szv. Kiinszenlmiklós-Tass
322 4 2 » íyv.
Arad, Bukarest, Msziget
118 10 0":5 Gyv. Nagvkáta
606 5«> (izv. Lawoczne, Lemberg
16
10
5
4 Szv. Balatonfüred, Tapolcza
410 5"> í,
(Győr. Sopron,
1112 10 " » Bicske
6 5 " ( ' (Szombathely, Wien
24 1 1 " »
>zv. Gödöllő
•
324 5 2 0 í» Nagykáta, Szolnok
522!) 5*0 » Rultka, Berlin
308 5 " •
Kunszentmiklós-Tass
920 6 2 £ !yv- Fiume, Róma, Nápoly
1004 6 i S (>zv. Kolozsvár, Brassó
514 6 i 2 ; .
Péczel
326 6 £ £ •
Hatvau
328 6 2 2 » Bicske
28 6 3 £ » Kunszentmiklós-Tass
920a HS6 > Nagykáta, Szolnok
524«) 7 Í 2
16 7 2 2
332 7 2 2 • Hatvan
') Deczember 15-től bezárólag február 1006",
752 C Fiume, Nizza. Cannes
28-ig közlekedik.
74S i yv. Msziget,
•) Nagyhalától Szolnokig csak szombaton 1708
Stanislau
1514 8 2 2 zv.
» Kassa. Csorba, Bártfa
és ünnep előtti köznapokon közlekedik.
910 8 2 5 »
") Márczius 1-töl közlekedik. Azonkívül 1908
Sarajevo
S22 • Belgrád,
Pécs. Bród
Budapest keleti p. u.-ról Budapest—
334 8 ^ 2
Gödöllő
Kelenföldig február 2-tól április 25-ig
52ü«> 9 2 2 •» Szolnok
minden hétfőn, csütörtökön és szomba¬ 1308 91S
ton a wien — budapest — tirol — rivierai 610 9 3 2 • Győr, Graz
expressvonat hálókocsijával is közle¬ 1506 1022 G• Arad, Brassó
Kassa, Csorba, Bártfa
kedik.
330 102Í s,yv. Péczel
•) Csak szombaton és ünnep előtti köz¬
010 10£3 zv.
Fiume. Tapolcza
napokon kö/li-kedik.
40K 10^2 •» Kassa.
Csorba, Lemberg
"> Cs:ik hétköznapokon közlekedik.
» Szombathely, Wien
12 ioaa 'v.
Ruttka,
Poprád-Felka
338 11 Í 2 ^
Bród, Belgrád, Sofia
912 1 1 Í 5 Szv.
»
Arad,
Debreczen
614 11 =2 v. Miskolcz, Kassa
422 11 áS \tv. Bicske
14a 1122 S

A vonatok i n d u l á s a
Eludapest-Józsefvárosról.
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honnan
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10
• 339 5i ü Vv. Ueriin, Hullka
323 l'J
Szv. Uödöllö
30
J 645 5 í£ Tvsz. Debreczen, Nagyvárad
Cll 12
» Bukarest. Arad
5
í 309 5Sü Szv. Hatvan
301 120 Gyv. Berlin, Ruttka
1905 5 22 » Eszék, Tapolcza
903 1' » Konstantinápoly.Belgrád
401 1' » Lemberg. Kassa
609 5Í 2 . Brassó, Arad
20
Sófla, Bród, Belgrád
7
909 5 i á .
Szv. Wien. Sopron
21
5
»
Torbágy
601
19 5 S*
Gyv. Bukarest, Ariid
30
1
.
l'éczel
1201
"• Sarajevo,Bród, Szabadka
313 6 D5
1 '. * » London, Paris, Wien
J7 6 1 5 * Komárom
• Stanislau. Msziffet
1901 15 5 • Eszék, Pécs
1707 6 »
1
0
. Wien
325 2 Szv. Hatvan
11 6 30 p™
/Lemberg, Poprád-Felka, 1501 2 20 G W . Poprád-Felka, Kassa
1505 6 u y v ' \Kassa
13(11 2 ' • Graz. Fehring
10
Szv. Nagyvárad
919 '2
513«ii 6 «°
Szv. Kunszentmiklós-Tass
50
0
23a 0 3
4u7 6 5 0 » Leniberg Slrvj. Kassa
• Bicske
»
Fiume,
Zágr.-ib
521
3
1007 6 3 0
' • Nagykáta
1111 4 > • Tapolcza, Balatonfüred
1003 7 3 8 Gyv. Róma, Triest, F i u m e
0
327 2 4
315 7 2 Szv. Gödöllő
• Péczel
25
5
Brassó, Kolozsvár
XW
513 7 15P
• Gödöllő
4
KuiiszeiiUnikli'js-Tass
511«
'
6
917a 7 J 0
22 . Szolnok
Gödiillő
511 iS
li * Bukarest, . Debreczen
317 7 t o
Halvaa
15 ^2
<) . Bruck-Királyhida
319 7 '18
Bicske
l.V)7si li ^ Gyv. Poprád-Kelka. Kassa
21 T M
Gr.iz, Fehring
3 li 12 » Wien, Graz
1309 8<10
Sarajevo, Belgrád
17(ft ^2
7 Szv. Stansilau. Msziget
911 8-] 8
Bártfa,
Csorba,
Kussa
!ti>7
7 & • Solia. Belgrád
1513 8
I'nks
6U7 ~7 • Bukarest, Arad
1015 V:»13
Bukarest, Kolozsvár
421 22
7 Vv. Szerencs
519 8 5
Halvan
3(M a7 Szv. Berlin, Ruttka
321 8 :'
•o
Ovör
25
7
13 9
'— • Bicske
Berlin, Rnllka
1 Iliit S— • Tapul^za, Balatonfüred
307 9= «5
KMi —
S. • Fiunif. Hr(Vd
I0i>5») 9 S5 G -v. Fiume. Tapolcza
4ilö ,S-— » Ijiwoczne. Mszigel
913 95 Szv. Szubadka
s r ™ /Bruck-Királyhida.
« 8:— » Wien. (iriiz
1511 sí8- • Csorba, Kussa
5 10«0 "^' \Szombathely, Sopron
Szv. Miskolcz
27 O
SÍS • Bicske
409 10 2 5 > Cannes, Nizza. Bicske
331 •2
9J - Péczel
23'l 10"o r
ns'agvvarad,
I!in7 9- •2 . Vinkovcze. Eszék, Péc»
3
605 I I

.-afi9í•2 Szv. Triest. Torbágy

3U3 9- - Gyv. Berlin, hiitlka
IU01 9-- • Bonia. Fiume. Pécs
915 9 í~ Szv. Kiskörös

») Csak v asáruapról hétfőre hajló éjjelen
köziek
*) F i ú m é ól /»dony-PusztaszaboIcsig csak
márczi is t-tói közlekedik.
*l B u d a p ^st-Kelenloldlöl Budapest keleM
február 7-tnl április 2R-ig mintfön, szerdán és szombaton a
den he
riviera- lálókocsijál is Uivábbitja.
vonat 1 vasárna|>és kettős ünnep ma') Mindéi lapján közlekedik.
sodik r iber I.Vtől bezárólag február
•) Deczen >zlekedik.
28-ig k( ytól Budapest-Kelenföldig csak
*) Torbág
vasár- t dik
közieke •tfón és ünnep utáni köznapo*) Csalt h zlekedik
kon kó
•) Csak h •(köznapokon közlekedik.

5 "-2S

^

j " ^- | •
- •
333 i n
2 íSzv.
• '
2
'503 10Gyv.

a Török-palotában

Budapest, IV„ Szervita-tér 3íc,
M:V.,Váczi-körnl4,TeIefonH-58.
Távira czim: „Törökék" Budapest,

Vánattal, a Fegy¬
ver- és Gépgyár
E.-T.,
Budapest,
gyártmánya. Kap¬
ható minden jobb
fegyver-kereskedésben.

Angol
bőrbutoripar
Bfirbütor
szakműhelyek
KENDI ANTAL
Budapest, IV. kér.
Seninielwes-u. 7. sz.

v. sorsjegy '.sorsjegy '/.sorsjegy '/.sorsjegy
KI2--

K 6 - - K 3 - - K1-50

Solia. K<-lgrad
Graz. Triesl
Gödöllő
St-gesvar, Kolozsvár
Bánfa, Csorba, Kassa

^ yC
_
DUda

mátok érkezése
sest-Józsefvárosra.
Délelőtt.

•*15') 4—' Szv.
»
»
917
6 1 '>

ásároljon
osztálysorsjegyet

lövetü mellény¬
zsebbe valólepy\er
katonai puskazá-

Szolnok
Nagvkáta
Gödöllő
Kunszcntmiklós-Tass

Húzás már november 20. és 22-én.

Angol börbntor, Ebédlőszékek, irodai karos¬
székek szakszerű gyár¬
tása. Külön osztály
használt bőrbutor mo¬
dernizálására, felfrissitéiére és festésére.
Székátalakitások.

Döntsön
o nasybozínséí!!!
Melyili
Mint a czipőkrémfogyasztó közönség
jól tudja, létezik :
«Mágnás» czipőkrém és
«Kürti>> czipőkrém.
A Mágnás czipőkrém gyárosa Herczeg
Géza úr arról értesült, hogy az Elsner
Kezső és Társa r.-t. .a saját Kürti czipőkrémjét — mint a legjobb czipőkrémet —•
kínálja a vevőknek.
Egy napon a két czipőkrém-gyáros
véletlenül egy fülkében utazva, elhatá¬
rozták, hogy azok között, akik leghelye¬
sebben megokadatolják, melyik a jobb,
a Mágnás-e, vagy a Kürti czipőkrém, á
következő értékes tárgyakat osztják szét :
1. Egy hat személyre szóló evőeszközt
(Bachruch A. üdv. ékszerésztől).
2. Egy brilliáns gyűrűt (Latzkó Test¬
vérek udvari ékszerészektől).
3. Egy női aranyórát (Lechner József
udvari óraraktárából).
4. Egy férfi aranyórát (Lechner József
udvari óraraktárából).
5. Egy arany karkötőt (Latzkó Test¬
vérek udvari ékszerészektől).
6. Egy hat személyre szóló porczellán
szervizt (Fischer Ernil majolikagyárostól).
A kérdés az, melyik jobb ?
A Mágnás-e vagy a Kürti czipőkrém ?
Akik a választ legjobban tudják megokadatolni, azok a fentnevezett ajándékok
egyikét ingyen kapják meg.
Mindenütt kérjék a Mágnás és Kürti
czipőkrémet, hogy elhasználása után pon¬
tos véleményt adhassanak és ezen véle¬
ményt kérjük a pontos czim megadásá¬
val az alán ti czéghez megírni :
Herczeg Géza gyáros, csász. és kir.
üdv. szállító, Budapest, V., Nádor-utcza
6. szám.
A Mágnás és Kürti czipőkrém 30 fillé¬
res dobozban mindenütt kapható.

924

46. SZÁM. 1 9 1 3 . 6 0 . ÉVFOLVA*.

VASÁENAPI ÚJSÁG.

Legjobb beszerzési forrás!
Kész ágyak
jó cseh ágytollból M
S'"irü«ziln Tűr. nankinülia (inlctt) tciltye. egy
dunyha 180X1*0 cm. 2 piroÍT«l, mindegyik
• ,:m. új, pn'üB. Urtós tollal K 16'—.
Péip.-heiy K áJ-—. IYhc!j- '£. 2i'—. Dunyha
egyedül K 10'—, 12'—, l*'— é» Ki'—. Fej¬
p á n t pgyeíűl K 3'—, 350 í» i'—.' Kétszer.
-

1 14-50,
1
17-60 és 21/ párna (iOX'O (
5-60. Öt ks. •

jobb r
K 17--

mmtes ágytoll K ii'— .
K :*>•
l'— . Lígftnomafcb uradalmi fo»zt. K 45'—. Öt
ks. foaztatlan éli libákról K 26'— í< K 30-- -. Fehér pehely, nagypelyhü
K 5:—, jobb K 6'—. Fii
F-H pehely K 6'50 Vi kg.-kint.
Szürke pehely Ví kg. K Z'50 és S'—. Szétküldés bérmentve utánvéttel.
Beceerélea poatadijmegtóritén ellenében. Sifznund L e d e r e r , J a n ó «+
wltz a. Angrel Vr 145. bal Klattan, Bőhmen.
«•

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

100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3—S
fillérbe kerül, nincs kanőcza, bárhová vihető
ét lemml körülmények között fii nem robbtnhtt

Margit-szappan
70 fillér.

Margit - ponder

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

1 K 20 fill.

megtekinthető, minden vételkBtelezetttég nélkül

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

Wiktorin
és Társa Bpest,
fUL kerület, Báron -ntcia L ttám.

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.

Árjegyzék Ingyen és bérmwitra.

Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletben

47. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetern-uteza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

HÓ ITSY PÁL.

BUDAPEST, NOVEMBER 26.

A tVilágkrónilcát-val
korona.
Előfizetési 1 Egészévre _ _ 9O
Félévre _ _ _ 1O korona. negyedévenként 1 koronával
teltételek: \ Negyedévre
_ 5 korona.
több.

4 monarchia legnagyobb kocsirakíára. rjegyzék ingyen.

Modern művészi
laKberendezéseK

l TechniKum Mittweida l
Igazgató: A. Hó íz t, tanár.
Szász királyság.
Magasabb műszaki tanintézet; az elektro- és gép-technika terén.
Külön osztály: mérnökök, technikusok és művezetők részére.
Elektrotechnikai és gépészeti-laborat. Tanulogyári műhelyek. |
Legrégibb és leglátogatottabb intézet. .
Programra stb. díjtalanul a titkárság által.

Csak a Jiőléyeket érdekli
Elsó magyar női egészségügyi
éstestápolási cikkekszaküzlete

u. m. háló-,ebédlő-, úri szalon berendezések
a legegyszerűbb kiviteltől t Itgfinomtbbig

Patyi Testvérek

ffül PTI I herc«g-u.l4/IS.tz.

KKJjh l
l (Br.Szapary-ud»«r.)
A ezég táját gyírtmányu é» külföldi különlegetaégel : Hatkötök az összes al¬
testi bantalmak ellen. £red«tl parid fű¬
zik és melltartók eptermetünk részére,
T»lamint kiegyenlitöTűzók ferde növásuek
izámira. Cl. ét klr. tzab. térvkőtők.
Egyenettartdk. Hyglenlkut havi baj kötök I
Bummlharitnyak. A legkiválóbb franczia
és amerikai női óvszer különlegességek i
ÚJ l Autó Vaginái Spray. Új l Irrlgátorok, bidék, valamint a i összes betegápalási czikkek. — Ctak szakavatott n6(
kiszolgálás. — Mértékeit él polgári árad

bútoráruházában, Budapest,
VI11; kér., Rákóczi-út 7. sz.

i (ebet bzsiere:ni

" éttermei

lölcs és Sétányfákat

Budapest, Duna-corso.
Lunch, -- Diner,
Sonper — á 3—4 korona.
CSEMEGE ÜZLETE alatt újonnan berendezve,'*MEGNYÍLT.

Sima gyökeres ósolíoJh

SZÖLÖVE5SZÖKET.
Árjegyzéket ingyen küldenek)

Képes árjegyzék ingyen és bementve

Az összes csemege-különlegességek, gyümölcsök, valamint bel- és kül¬
földi "borok, likőrök, cognacok és pecsgőborok dús raktára. Lakodalmak
bankettek, estélyek és bálokra kisebb és nagyobb helyiségek rendel¬
kezésre állanak. Házonkivüli rendelések mint eddig, hideg és meleg
ételfk, tálanként a legjobb kivitelben pontosan házhoz szállíttatnak.
• American B « • hideg- buffet.
Naponta délután koncert. *

FISCHERé'

faiskolák cs szölöal^ványklcpek

i.l,'jdcnaioti:i(j.lM!R35! M nriithrrL.érnkóiiri.

Aranyérem, Wien 1912.

DELI, tulajdonos.

IDEGGYÖNGE FÉRFIAK
elgyöngült erejüknek visszatérését elősegítik az

::::

ÉVÁTOK-TABLETTÁK

PARK-SZANATÓRIUM

által. Kérje az orvosi véleménygyAjteménvt Minta
K 4.20, V« karton K 10., egész karton K Í8. után¬
véttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében :
St. Markns Apotheke, Wien, Hanptitnuie 13O
Fölerakat.. Hunnia-gyógyszertár Budapest, VII. kei-.
Erzsebet-körút 56. n. — Őr. Flttob Emil gyógyszer
tára, Byór. — Kapható minden gyógyszertarban

Budapest, VI. kér. Aréna-ut 84 b.
VÁROSLIGET.

SZÜLÉSZETI OSZTÁLY

33

SZÜLŐ NŐK
«n

RÉSZÉRE.

nn

HIRSCH és FRANK
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat
BUDAPEST, V I . KÉR., ARÉNA-UT 127. SZ.
1

Külön osztály

•

téglagyári gépek.
folyfonégok
Egészségi szempontból
legkitűnőbb rendszer.

az új rendszer

GYÁRT

.__.-»-_ ém oserép«ajtóhat, téglagyártó él agya e meemuniáJ6 gépeket legújabb ét legjobban bevált icerkecetekbeii.

n fűtési síjkma terén éveken
át tartott tanulmányozások
kimagasló eredménye

Eredeti blrioitjágl szabályzóval

Fortuna

Bingeisen Testvérek cégnél j
Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, I V , Egyetem-ntcza 4. sz.

Elvállalja anyagvi..galatok kivitelit e«

teljes
téglagyári telepek
létesítését.
Tervek
•ék dljtalamnl.
KLSÖRANOU
REFERENCZIAK.

Jendrassik Jenő: Ülő leány.
A KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRSULAT TÉLI KIÁLLÍTÁSÁBÓL.

Külföldi elöfizetésekhpz a postailag meg¬
határozott viti'Mij is csatolandó.

