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HAT 
és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszóval 
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬ 
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő 
háziszer a «DIANA-SÓSBORSZESZ». Sokan 
utánozzák és hamisítják 

MOST 
ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal bíró, 
masszírozásra, dezinűciálásra és borogatásra 
legalkalmasabb DIANA SÓSBOESZESZT.Ezért 

MOND 
jak is általánosságban az emberek, hogy a 
«DIANA-SÓSBOBSZESZ, a csoda-háziszerek 
közé tartozik. Egy biharmegyei földesúr a na¬ 
pokban a következő levelet irta egy főváros¬ 
ban lakó rokonához: Abból a híres háziszerből 

KÉRLEK 
hozz magaddal 12 üveggel, mert nálunk azt 
tartják, hogy «DIÁN A-SÓSBORSZESZ» nélkül 
nincs maradása az embernek a házban, 

DE EGÉSZ 
biztosan számitok reá. Télen egy bedörzsö-
lés a «DIANA-8ÓSBORSZESZBŐL kincset 
ér. Sokan összehasonlítást tettek a többi 
utánzatokkal és a végén mindenki 

pártatlanul 
a «DIANA-SÓSBOESZESZ» mellé szegődött. 
44 üli. üvegekben az egész országban minde¬ 
nütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra 

HÍM, 
uruk, 

kiknek bármely okból arczu-
kon, kezükön vagy testükön 

pattanások, bltok, s 
egyéb szépséghibák 

vannak és kipróbálták eredmény¬ 
telenül a világ összes kenőcseit, 
szappanjait, szépitőszereit és bár¬ 
minő más czimen létező bőrápoló 
czikkeit: azoknak a legmelegebb 

figyelmébe ajánljuk a valódi 

Szépséí 
§ felsőse 

már ősidőktől fogva a legnagyobb 
hatalmat bírja. Kunyhókban és pa¬ 
lotákban egyaránt uralkodik, irányí¬ 
totta a világtörténelmet s napjaink¬ 
ban is ő irányítja az életküzdelem 
rugóit. Nem csoda tehát, ha a női 
becsvágy csúcspontja mindenkoron 
a mindenki fölött uralkodó szép-
sófj elérésén és bírásán domboro¬ 
dik ki. Szépségre szert tenni, ma¬ 
napság tulajdonképpen már nem is 
olyan nehéz. Vannak eszközök, mik 

az utolsó években 

diadalt diadalra 
arattak és az egész kontinens hölgy¬ 
világa által legkitűnőbb és legmeg¬ 
bízhatóbb szépségeló'mozditóknak el 
vannak ismerve. Ezek a csodaszerek 

DIANA-
krém, szappan, púder, 

E mellett ezek a kozmetikai szerek, 
kiválóságuk daczára bámulatosán 
olcsók és ezáltal minden hölgynek 
módjában áll őket beszerezni és 

állandóan használni. 

Egy üveg tégely DIANA-krém (nap¬ 
pali és éjjeli használatra) K 1.5O 

Egy üvegtégely DIANA-krém (csak 
éjjeli használatra) K 1.5O 

Egy nagy darab DIANA-szappan 
K 1.50 

Egy nagy doboz DIANA-pouder 
szarvasbőrrel együtt (fehér, rózsa 
vagy sárga színben) K 1.50 

Kapható egész Európában agyógy-
tárakban, drogériákban és par¬ 
fümériákban. Aki nem tudja saját 
helyiségében beszerezni, az ren¬ 

delje meg a központból: 

ERÉNYI BÍLA Diana-gyógyszertára Budapest, Károly-körút 5. 

ERÉNYI 

ICHTIOL-SAUCIL-t 
Nem létezik olyan foltos, 
olyan pattanásos nő vagy 
férfi, kinek nyolcz nap alatt 
el nem multak volna az összes 
fent leírt arczot és kezeket 

torzító 

borhibái és bőrfelhámlásai 
A kezelés egyszerű, mert csak este 

lefekvés előtt használandó 

pattanásnál, kihámlásnál, 
felülmúlja a világon létező összes 
hasonló tisztító szereket. — E g y 
doboz teljesen elegendő. 
Az eredeti Erény i-lchtio I-
S a l i c i l > három koronás dobo¬ 

zokban kapható. 

m.íL 

Postai megrendelések utánvétel 
:T mellett aznap szállíttatnak. :: 

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezettbe a világ minden részéből. 

29. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZBEKBSZTŐ 

OITSY P A L. BUDAPEST, JÚLIUS 21. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vánnegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: • IV. Egyetem-uteza 4. 

Egyes 
ara 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

f Egészévre _ _ 
| Félévre 
1 Negyedévre _ _ 

2O korona. 
1O korona. 

6 korona. 

A t Világkrónikát -va\ 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a pcstailag meg¬ 

batározott viteldíj is csatolandó. 

«t te 
VÁRA.. — Balogh Rudolf fólvétele. 

Franklin -Társulat nyomdája, 'Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám. 



578 VASÁENAPI ÚJSÁG. 29. szAM. 1912. 59. ÉVJOLYAM. 29. SZÁM. 1912. 59. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 579 

Waldenné éles szeme észrevette, hogy Eita 
mélyebb benyomást tett fiára, a mi azonban 
annak még egészen tudatára sem jutott. Rita 
tetszett neki. Korban is megfelelt. Csak ép va¬ 
gyoni viszonyait akarta kitudni. Herbert szép, 
adósságmentes birtok ura volt ugyan, de anyja 
szerint, teljesen szegény leány elvevésének 
luxusát mégsem engedhette meg magának. 

Igen meg volt tehát elégedve puhatolódzásai-
nak eredményével. Elhatározta tehát magában, 
hogy tőle telhetőleg elő fogja mozdítani fia 
vonzalmát. • 

Néhány kellemesen eltöltött hét után Denne-
burgné és Waldenné megállapították, hogy 
együtt utaznak Kissingenbe és gyermekes öröm¬ 
mel készültek a közös útra. 

Herbert mindenképen iparkodott a hölgyek¬ 
nek megkönnyíteni tíz utazást. Rita összehason¬ 
lította magában ezen utat a Semmeringivel. 
Mennyi baja és kívánsága volt akkor Flóra 
néninek. Hol kinyittatta az ablakot, hol bezá¬ 
ratta. A függönyt is hol le kellett bocsátani, 
hol felhúzni. Azután szomjas volt, azután éhes 
volt, pedig tudta jól, hogy ezen a rövid úton 
és rövid megállóknál nem lehet előteremteni 
semmit. 

Kissingen volt az első világfürdő, a melyet 
Rita életében látott. Rendkívül élvezte a zson-
gás-bongást, sürgés-forgást a kutak körül és a 
sétányokon. S gyönyörködött az intemaczioná-
lis közönség soknyelvű bábeli hangzavarában. 
Járt, ő már szüleivel a Tátrában, a Balaton 
mellett, Rohicson, stb. de fogalma sem volt 
egy nagyarányú külföldi fürdő óriás kiterje¬ 
déséről. 

Érdeklődéssel olvasta szállójuk nagy szellős 
halijának falán a vendégek névsorát, melyen 
India, Amerika, Japán, Perzsia, szóval majd¬ 
nem minden világrész és ország talált kép¬ 
viselőre. 

Flóra néni a table d' boténál rögtön bele¬ 
kötött szomszédjába, egy idős, szelíd japánba, 
és nagy mókásan mulatott vele. 

Rita egyik szomszédja Walden volt, s mivel 
Waldenné Denneburgnéval szemben ült, így a 
másik oldalára idegenek kerültek szomszé¬ 
dokul. 

Egy csodaszép halvány fiatal leány az any¬ 
jával. 

Ritának feltűnt, hogy a szép leány szomorú 
('•s levert s anyjával szemben olyan csodálato¬ 
san félénk és alázatos. 

Bár sem az anya, sem a leány nőin látszot¬ 
tak túlságosan barátságosaknak, mégis néhány 
nap múlva szóba elegyedtek Ritával, a ki, gyö¬ 
nyörű frauczia kiejtésükről ítélve, lengyeleknek 
tartotta őket. 

Lassanként megtudta, hogy románok és hogy 
Djmitrescu Lada a szép leány neve. Dimit-
röscuék nem érintkeztek senkivel. Penneburgné 
néhányszor felszólította őket sétára vagy ki¬ 
rándulásra, de mindig, udvariasan bár, de ha¬ 
tározottan visszautasítottak minden meghívást. 

— Lada est si faible, la pauvre petité, -
szabadkozott ilyenkor a még mindig szép 
IMmitrescuné és Lada szomorú kifejezéssel 
nagy szép szemeiben, lehajtotta nehéz fekete 
hajkoronától övezett finom fejét. 

Rita, a ki minden reggel elkísérte nagynénjét 
.vókútra, észrevette, hogy Lada soha sin¬ 

csen ott. Egyszer említést tett neki erről, mire 
Ijada kínosan elpirult, hebegett valamit, azután 
hirtelen sirva fakadt. Dimitrescuné ép e pilla¬ 
natban lepett be a szobába. Kérdőn tekintett 

vára s szigorú hangon mondott neki vala-
románul. mire a leány fejét rázva, kisiete-

t*tt az erkélyre. 
- Lada est si enfantine. ~ hadarta Dimit¬ 

rescuné kissé izgatottan, — neki reggel az ágy¬ 
ban kell innia a forrást, mert a reggeli levegő 
nagyon hűvös neki, és la pauvre petité ttmyrra 
restelli, hogy oly gyönge. 

Rita nem sokat gondolkozott ezen magyará¬ 

zat felett, csak valami csodálatos bizalmatlan-
ságfélét kezdett érezni Dimitrescunéval szem¬ 
ben, a kinek örökké fürkésző szemei kellemet¬ 
lenül hatottak reá. Pár nap múlva már nem is 
ért többé reá a szép Lada szomorúságával és 
Dimitrescuné nyugtalansága felett tűnődni, 
mert Flóra néni az ő nagy ismerkedési tehet¬ 
ségének révén mihamarabb egy igen tarka in-
ternaczionális körnek középpontjává lelt. 

A báróné teljesen méltányolta azon körül¬ 
ményt, hogy új ismeretségeinek legmulatságo-
sabb és legértékesebb része Rita kedvéért köze¬ 
ledett. Tudta jól, hogy sem a szép, gyémánt¬ 
gyűrűs szénfekete hajú argentínai ezüstbánya-
tulajdonos, sem a halvány udvarias svéd ten¬ 
gerésztiszt, sem a rózsásarczú, kalászsárga hajú 
hollandus Jonkherr, sem pedig a kellemes, de 
szótlan angol ezredes — a ki obligát, Indiában 
szerzett májbaját jött gyógyítani, — nem na¬ 
gyon igyekeztek volna bemutatkozni, ha Rita 
nincsen vele. 

Denneburgné tudvalevőleg roppant szerette 
a társaságot és főleg a férfitársaságot. Daczára 
annak, hogy első, sőt második fiatalsága idejét 
már jóval túlhaladta, mégis volt valami a mo¬ 
dorában, az egész fellépésében, a mi arra kész¬ 
tette a férfiakat, hogy úgy bánjanak vele, mint 
a hogy fiatal nővel, sőt fiatal és csinos nővel 
szokás bánni. Enyelegtek, tréfáigattak vele és 
apró lovagias, udvariaskodó szolgálatokat tet¬ 
tek neki. Alig mert volna egyik is Ritának vi¬ 
rágokat küldeni úgy, hogy a bárónénak ne kül¬ 
dött volna. Denneburgné egészen elemében volt 
és boldognak érezte magát. 

Rita sokszor tűnődve nézte nagynénjét, mi¬ 
dőn úgy délutánonként a Kurhaus előtti téren 
kávéztak. A felszolgáló libériás inasok néha 
két-három asztalt is összetoltak, hogy a társa¬ 
ságuk elférjen. A legelevenebb és legvigabb 
ilyenkor mindig a báróné volt. Negédesen kana-
lazgatva fagylaltját, ringatta magát a Kurmusik 
lágy zenéjének ütemeire s osztogatta jobbra¬ 
balra a néha egészen elmés riposztokat. 

Rita önkéntelenül összehasonlította Denne¬ 
burgné mostani megjelenését a kedvellen, sá¬ 
padt, örökké fázékonyan egy nagy bolyhos 
fehér kendőbe burkolt siralmas alakkal, a 
inclylyé Flóra néni rögtön átváltozott, mihelyt 
unatkozni kezdett. 

A ki most megpillantotta, igazán nem tudta, 
hogy melyik korosztályba sorozza. Kicsiny, 
finom bőrű ránczos arczocskája rózsás volt. 
Mindig félig zárt zöldes s/einei élénken pislog¬ 
tak jobbra-balra. Kissé nagy, erős ajkú szája 
örökké mosolygott s láttatni engedte egyforma 
nagy, de sárgás fogait. Az egész arczban csu¬ 
pán az orr volt fiatal. Az a keskeny, rövid, 
kissé felfelé álló, kihívó orr, örökké mozgó 
czimpáival s nagy, ívben hajlott orrlyukaival. 
Ezüstszöke színű haja, mely mindig igen mű-
vésziesen volt felbodoritva, szerencsés szine 
által nem engedte észrevenni az őszülést. 

Ez a szeszélyes fej egy hosszú hajlékony nya¬ 
kon ült, a mely viszont két rendkívül lejtős 
váll között nyugodott. A kissé rövid felsőtest¬ 
hez egy meglehetősen karcsú derék járult s a 
csípőknek teljes hiánya. Feltűnően kicsiny, 
magasíves lábak egészítették ki az egész rococo-
marquiseokra emlékeztető alakot. Ha Flóra néni 
jókedvű volt s fel volt villanyozva, akkor va¬ 
lami csodálatos, rococo izű báj volt megjele¬ 
nésében. Látásánál olyan érzés fogta el az em¬ 
bert, mint mikor az első őszirózsákat látja 
nyár végén . . . 

- Ha az ember a bárónéra néz, igazán nincs 
tisztában, vájjon öreg fiatalasszonynyal, vagy 
pedig fiatal öregasszonynyal van szemben, — 
jegyezte meg egyszer Walden Ritának. 

Walden és Rita barátsága Kissingenben még 
jobban megerősödött. Kevesebbet voltak ugyan 
kettesben, de a tarka-barka társaságban szinte 
jobban érezték egymás iránt való barátságukat. 
Együtt mulattak a «Flóra néni gyűjteményein*, 

a mint a lassanként egybegyűlt internaczioná-
lis társaságot nevezték maguk között. Moso¬ 
lyogva néztek össze, ha sennor Ruiz de Gon-
zas, az argentínai ezüstbánya-tulajdonos hosz-
szadalmasan magyarázta nekik, hogy kézelő¬ 
gombjaihoz a két fekete gyöngyöt mily soká 
kereste s hogy lord X. már ilyen vagy amolyan 
nagy összegeket ígért érettük. Vagy ha min¬ 
dennap más és más értékes czigarettatárczát 
vont elé és elmesélte annak történetét, közben 
gyönyörű tarka, erősen beillatosított selyem¬ 
zsebkendőivel fényesre dörgölve azokat. «Vo 
sové, non si troó un ostre cosi bel come celu», 
dicsérte holmiait rettenetes francziasággal. 

Szívesen hallgatták, ha a hollandus Jonkherr 
van Aberdingk és a svéd tengerész kemény né¬ 
metséggel elkezdtek politizálni, miközben mind¬ 
kettő annyira erőlködött a neki szokatlan nyelv¬ 
vel, hogy úgy néztek ki, mintha diót törnének 

- a fogaikkal. 
Legjobban mulattak azonban Wancla von 

Wohnacka nevű igen bájos özvegyen, a kinek 
látszólag erősen szemet szúrt Walden férfias 
szépsége. 

- Ah, ganz mein armer Stanyislas, — fúvó-
lázta a szép asszony, valahányszor csak látta. — 
Biitte, Hitte, setzen Síé mir só in Profil. Nein, 
nicht só! Só... só, — s ezzel hófehér gyűrűs ujjai¬ 
val igazított egyet Walden fején vagy vállán, 
azután szembe ült vele s kezefejére támasztva 
állat, bánatos kék szemeit roppant gyöngéd ki¬ 
fejezéssel pihentette rajta. Walden méltóság¬ 
teljesen, mint egy nagy bernáthegyi, a kinek a 
bundáját egy gyermek czibálja: hagyta a fejét 
igazgatni hol jobbra, hol balra, de a szép 
Wanda tekinteteit nem viszonozta. Később ki¬ 
sült egy öreg lengyel grófué révén, hogy a bol¬ 
dogult «armer Stanyislas» egy kövér, vén, 
vöröshajú, aszthmás bácsi volt, a ki utolsó 
éveit tolószékben töltötte. 

Rita igen nagyrabecsülte Walden komoly ba¬ 
rátságát s vonzódott hozzá, de semmi mélyebb 
érzést nem táplált iránta. Walden nyugodt, 
csendes, kissé száraz természete igen hamar 
ébresztett benne testvéries barátságot, de fan¬ 
táziájának és lelkének nyugtalanítására nem 
volt alkalmas. A mi persze nem zárta ki azt, 
hogy Rita magában ne számított volna arra, 
hogy Walden szemmellátható tetszése oda fog 
kulminálódni, hogy elválásuk előtt meg fogja 
kérni a kezét, melyet Rita habozás nélkül nyúj¬ 
tott volna neki oda. Annál inkább, minthogy 
észrevette, hogy Flóra néni már hetek óta oly 
sima homlokán ismét vészteljes ránczok kép¬ 
ződnek. 

Tartózkodásuk kezdetén, midőn Flóra néni 
látta, hogy szép unokahuga révén mily gyor¬ 
san sikerült vidám, előkelő kört alkotni magá¬ 
nak, elhalmozta Ritát kedveskedésekkel, elhal¬ 
mozta szép ruhákkal és csecsebecsékkel. Han¬ 
gulata azonban hirtelen megváltozott. Hangja 
ismét érdessé vált s újra kezdte szemenszedett 
apró szekatúráit, melyeknek czélja Rita meg¬ 
aláztatása volt. 

Ezen változást az ármányos szép lengyel asz-
szony okozta. Madame Wohnacka ugyanis 
észrevette, hogy Walden azért nem áll neki kö¬ 
télnek, mert őt Rita érdeklL 

Az intrigáns hajlamú szép lengyel asszony 
lelke mélyéből meggyűlölte Ritát. Főleg mert 
végtelenül boszankodott, hogy Rita még csak 
érdemesnek sem tartja arra, hogy féltékenyked-
jék reá. Kénytelen volt azonkívül belátni azt 
is, hogy hiába kedveskedik, érzelmeskedik Wal¬ 
den körül, a szép nyugodt embert a szükséges 
udvariasság korlátaiból nem tudja kihozni. 
Pedig a szép asszony erősen eltökélte magát 
Welden meghódítására. Kész lett volna egy 
kalandocskára is; nem is kívánta, hogy Wal¬ 
den ép karikagyűrűvel pecsételje meg szivük 

-egyesülését. Annál jobban szenvedett sértett 
hiúsága Walden közönye alatt. 

Finom szimatjával és keresztkérdésekkel kö¬ 

rülbelül kihozta Denneburgnéból Rita körül¬ 
ményeit. Éles eszével hamarosan kikombinálta, 
hogy a szeszélyes és tetszelgő báróné nem az 
a nő, a ki csupa altruizmusból vesz magához 
egy szép unokahugot. Kikombinálta továbbá 
azt is, hogy egy Rita szépségével biró leány 
nem igen lesz pártában húsz évnél tovább, ha 
pénze van. Ha pedig rászánja magát a nehéz 
természetű báróné mellett élni, akkor ez biztos 
jele annak, hogy arra rá van utalva. Hogy á 
báróiié öröksége reménye pedig olyan szappan¬ 
buborék, a mely máról holnapra elpattanhat, azt 
nem volt nehéz kitalálnia. 

A szép lengyel asszony macskamód ügyesen 
fogott hozzá boszútervéhez. Először is lan£Í-
rozta a társaságban Rita azon elnevezését, hogy 
«la béllé héritiére». Helyesen számított, midőn 
elképzelte, hogy minő kellemetlenül fogja ez 
érinteni a bárónét, ha véletlenül füleihez jut. 
Számított persze arra is, hogy mihamarabb fel 
fog benne ébredni a gyanú, hogy Rita maga 
adja a gazdag örökösnő szerepét. 

A legügyesebb sakkvonást azonban akkor 
tette az ármányos lengyel asszony, midőn újon¬ 
nan érkezett honfitársai s még néhány, újab¬ 
ban a társasághoz csatlakozott család előtt úgy 
tüntette fel a dolgot, mintha a vagyonos Ritá¬ 
nak a báróné volna a társalkodónéja. Egy na¬ 
gyobb kirándulás alkalmával úgy intézte a dol¬ 
got, hogy a báróné saját füleivel hallotta, a 
mint őt «la dámé de compagnie de la béllé 
hongroise»-nek nevezték. 

Flóra néni dühe határtalan volt. Alig várta, 
hogy hazaérkezzenek. A szobájába siető Ritá¬ 
nak keményen odaszólt: 

- Jer előbb a szobámba ! 
Ritát meglepte a barátságtalan hang, de 

szokva lévén nagynénje hirtelen hangulatvál¬ 
tozásaihoz, szótlanul engedelmeskedett. 

Flóra néni, a mint a szobába érkeztek, rög¬ 
tön egy karosszékbe vetette magát és egyik 
lábát előre nyújtva, remegő hangon paran¬ 
csolta : 

- Húzd le a czipőimet! 
Rita komolyan reánézett nagynénjére, fel¬ 

húzta szemöldökeit, azután letérdelt és legom¬ 
bolta a kis champagneszinű bőrczipőket. 

- Hát hol a papucsom? Nem tudtad mind¬ 
járt idekészíteni ? - - reccsent reá újra a bá¬ 
róné. 

Rita felkelt, előkeresett egy pár könnyű se-
lyempapucsot. A nagynéni újra parancsolólag 
tartotta oda lábát. Rita összeránczolt homlok¬ 
kal húzta reá a papucsot. 

- Nem ezeket, a bélelteket akarom. 
A bárónó türelmetlen mozdulattal rázta meg 

a lábát, úgy, hogy a papucs nagy ívben épen 
Rita halántéka mellett repült el, szép nagy vi¬ 
rágos kalapjának karimáját érintve s kissé 
félrebillentve azt. 

Rita felugrott. Sötét szeme szinte lángolt 
krétafehér arczában. 

— Flóra néni, mit jelentsen ez ? 
- Mit? Mit? — sivította a báróné. - - Hát 

csak azt, hogy majd megtanítlak engem a tár¬ 
salkodónódnak adni ki! Te hálátlan koldusher-
czegnő te ! 

- Egy szót sem értek abból, a mit mon¬ 
dasz, — szólt Rita nyugodtságot erőltetve ma¬ 
gára. — Valami tévedés lehet a dologban. Kér¬ 
lek, légy szíves megmagyarázni, hogy mi okozza 
irántam való hirtelen haragodat. 

- Hogyne, hogyne, tévedés, — gúnyolódott 
Flóra néni. — Igazán egy kissé jobban leplez¬ 
hetted volna, hogy alig várod, hogy elvigyen a 
patvar, te «béllé héritiére» te ! Mondhatom, szé¬ 
pen hálálod meg, hogy elhoztalak otthonról, 
abból a te nyomorult garasoskodó otthonodból. 
A hol elszáradtál, elfonnyadtál volna magad¬ 
ban, te pompás tulipán te! 

- Igen, Flóra néni, jobban tetted volna, -
válaszolta Rita, a kit kínosan lepett meg nagy¬ 
nénje brutális kitörése, a melynek okát nem 
is sejtette. - - Vissza is fogok térni rögtön ott¬ 
honomba, a hol nem vagyok kitéve semmi¬ 
nemű sértegetéseknek és megaláztatásoknak s 
a hol az efféle jelenetek egyáltalán nem for¬ 
dulnak elő. Egyről azonban biztosítlak B azt 
szavammal is kész vagyok megerősíteni, hogy 
tudtommal az irántad való tiszteletről és a né¬ 
ked tartozó háláról semmiképen sem feledkez¬ 
tem meg, s általában nem értem, hogy miről 
van szó. — Ezzel, mielőtt nagynénje még vá¬ 

laszolhatott volna, nyugodt, határozott lépé¬ 
sekkel elhagyta a szobát. 

Szobája véletlenül nem feküdt nagynénje 
szobája mellett B Rita most őszintén örült e/en 
körülménynek, mórt így biztonságban érezhette 
magát a báróné esetlegén újabb dühkitoi 
előtt s megtalálhatta n magányt, melyre most 
nagy szüksége volt. Szinte szédülve 'lepett be 
szobájába. Mesterségesen fentartott nyugodt-
sága elhagyta őt. Reszkető térdekkel ment 
nagy karosszékig s abba belevetve magát, tű¬ 
nődni kezdett. 

A mitől mindig félt, az bekövetkezett. Nagy¬ 
nénje túlment azon a határon, melyen túl sér¬ 
téseit nem tűrhette emberi méltóságának teljes 
elvesztése nélkül. 
' Mélységes lelki depresszió vett rajta erőt. 
Összehúzódva ült karosszékében és tanácstala¬ 
nul bámult maga elé. Sokáig ült így mozdulni-
lanul a félig sötét szobában, a melyet csak az 
ablak előtt elterülő sétány ivlámp'ái világítot¬ 
tak be bizonytalan világossággal. 

Rita csak most vette észre, hogy az asztalon 
egy levél fekszik. Anyja írása volt. Felgyújtotta 
a villanyt s olvasni kezdett. Olvasás közben 
mindjobban elszorult a szive. Anyja levele fele¬ 
let volt az ő utolsó levelére, melyben nagy bol¬ 
dogan irta meg neki, hogy minő jól érzi ma¬ 
gát, mennyire élvezi a szép helyet, az elegáns 
érdekes társaságot s melyben örömének adott 
kifejezést a felett, hogy Flóra néni mennyire 
megváltozott. Mennyire kedves most ott. 

Zsarnayné viszont leplezetlenül vallotta be 
levelében, hogy Rita költséges személyiségének 
eltávozása mennyire megkönnyíti otthon az 
életüket. ((Elküldtük a második cselédet — írja 
Zsarnayné, — megelégszünk a Julival és egy 
takarítónéval, a kit azonban igen ügyesen lehet 
szobaleánynyá maszkírozni, ha teára vendégem 
van. Most, hogy nem kell páholyba mennünk, 
gyakran megyünk az édesapáddal színházba, 
délutáni előadásokra persze. Majdnem minden 
vasárnap. Voltam egypár hangversenyen is. 
A Vigadóban a karzaton a második sorban. Az 
elsőbe nem mehetek, mert alulról felnéző is¬ 
merősök felismerhetnének. De azért pompásan 
lehet ott hallani. A pauzákban elmegyek az 
orgona mellé, onnan látom az egész publiku¬ 
mot. Persze a hangverseny vége előtt leszala¬ 
dok egy melléklépcsőn, hogy senki meg ne lás¬ 
son, mert hát csak amúgy utczai ruhában me¬ 
gyek oda föl. Ruhatárt sem kell fizetni oda-
fönn, s rendesen kapuzárás előtt érek haza. Ez 
is megtakarítás. 

Képzeld csak, valamicske pénzt félre is tet¬ 
tem. Azt hiszem, télig lesz annyi, hogy vehe¬ 
tek valami sealskin imitáczió télikabátot. Az 
idén annyit fáztam. 

Ne gondold, hogy nem hiányzol nekünk . . . 
Nagyon is hiányzol . . . Apáddal olyan nehéz 
beszélni. A századik dolog nem érdekli. Min¬ 
dent meg kell neki előbb magyarázni. Végtele¬ 
nül örülök, hogy végre megértitek egymást 
Flórával. Nagy szerencse ez, Rita. Olyan nyu¬ 
godt vagyok azóta . . . » 

Rita keze erőtlenül lehanyatlott s a levél a 
földre csúszott. A nyitott erkélyajtón behallat¬ 
szott a szemben lévő Kurhausból a zene. Az 
ivlámpák fénylettek, a jövő-menő emberek cse¬ 
vegése, nevetése felhallatszott. Az esti szellő 
behozta a Kissingen esti levegőjére oly jel¬ 
lemző növény- és virágillatot, mely néha me¬ 
leg estéken szinte kábítóan hatott. 

Rita hirtelen fájdalmasan emlékezett vissza, 
hogy minő egészen más érzelmeket ébresztett 
benne még tegnap ugyanez az esti kép. Mily 
boldogan lépett ki az erkélyre, hogy beszivja azt 
a csodálatosan illatos esti balzsamos levegőt, 
melyben a lágy zenének egyes keringő foszlányai 
úsztak. Emlékezett reá, hogy mily gondatlanul 
élvezte tegnap még az őt körülvevő luxust, a 
társaságot, az egész elegáns fürdői pillangó¬ 
életet. 

Hangosan felzokogva temette fejét kezeibe. 
Nagynénjének kíméletlen, sértő fellépése mint¬ 
egy szép álomból rázta fel őt 

- Megyek! — mondta volt büszkén nagy-
nénjének. 

Végtelenül keserű mosolyra vonta félre aj¬ 
kait a szomorú szép leány. 

- Az ám, megyek — de miből ? 
Nagynénjének soha eszébe sem jutott, hogy 

egy kis zsebpénzt bocsásson unokahuga ren¬ 
delkezésére, a melyekből apró szükségleteit fe¬ 

dezhetné. A legnagyobb luxus közepette Rita 
néha nem volt képes egy levelet elküldeni, mert 
nem volt iit krajczárja belvegre s ha néha egye¬ 
dül ment nagynénje számára valami musamo-
dot sürgetni, vagy efféle komissziót végezni, 
úgy gyalog kuliéit megtennie a legnagyobb uta¬ 
kat, mert nem volt pén/.e kocsira, sőt villa¬ 
mosra sem. ö pedig restellt pénzt kérni, lla/.a 
meg nem irt volna érte egy világért sern. Tudta 
jól, hogy anyja ezáltal rögtön tisztában volna 
azzal, hogy Rita sorsa Flóránál nem csupa 
rózsa s megvont volna magától minden kis 
szórakozást, csakhogy küldhessen neki egy pár 
l'orintol. 

Ritának a /.sebében nem volt egy árva re/¬ 
garas sem. 

"S/,ep dolog a büszkeség, — tűnődött magá¬ 
ban keserű gúnynyal, ~ szép nagyon, de nem 
űri koldusnak való. Ha űzetett társalkodóné 
vagyok, akkor egyszerűen felmondok, kikapom 
két havi fizetésemet, azzal elutazom a legköze¬ 
lebbi nagyvárosba, jelentkezem egy «bureau de 
piac,emeut»-ben s egy kis penzióban éldegélek 
addig a pénzecskémből, a míg ismét elhelyez¬ 
nek valaki mellé. De így . . . » 

Görcsösen összekulcsolta kezeit s tanácstala¬ 
nul nézett maga elé. Eszébe jutott Walden. . . 
Mindennap várta nyilatkozatát. Micsoda öröm¬ 
mel helyezte volna keskeny fehér kezét a derék 
német hatalmas markába, tudva és érezve, hogy 
kölcsönösön megbecsülnék egymást. 

«Megyek !» — Nem mondhatott mást és nem 
is tehetett mást a történtek után, bár össze¬ 
szorult a szive, hogy otthon az a kicsiny arány-
lagos jóllét meg fog szűnni az ö hazaérkezésé¬ 
vel. Az a kis télikabátra gyűjtött pénzecske 
szerte fog folyni — és ismét előtte lesz a szürke 
kilátástalan jövő . . . 

Fel alá járkált a szobában. «Megyek — me¬ 
gyek, de honnan vegyem a pénzt az útra?» — 
A szoba félhomályában megvillant kezén egyet¬ 
len gyűrűjének a köve. Szép, csillogó solitair. 
Bérmaanyjának ajándéka. Rita lekapta újjáról a 
keskeny aranykarikát. «Eladom, — mormogta — 
holnap korán reggel felkelek és eladom.» 

Azon relatív megnyugvással, melyet egy szi¬ 
lárd elhatározás magával hoz, nyugodni tért. 
Egészséges természete csakhamar mély álomba 
segítette öt. 

Rita és a báróné szobája között feküdt Di-
mitrescuék szobája. Egy hosszú erkély volt a 
szoba előtt egy-egy ládába ültetett tujabokor 
által egymástól elválasztva. 

A ki azon este megfigyelte volna Dimitres-
cuék erkélyét, látta volna, mint suhan ki az 
első izgatott szóra, a mely Denneburgné szo¬ 
bájában felhangzott, egy karcsú, sötét selyem-
burnuszba burkolt alak. Látta volna, mint lapul 
Dimitrescuné szorosan a tuja mellé, a mely az 
ő erkélyét elválasztotta a bárónéjétől. Mint 
csillant meg szeme örömteljesen, a mint végig¬ 
hallgatta a nagynéni és unokahuga közt lefolyó 
kínos jelenetet. 

A mint Rita elhagyta a báróné szobáját, a 
karcsú beburkolt alak átsuhant az erkély má¬ 
sik végébe. A két mélyenfekvő tüzes szem és a 
halvány arcz most Rita szobájába kémlelt. Meg¬ 
elégedett mosoly játszott a román asszony kes¬ 
keny, vérpiros ajkai körül, a mint Rita zoko¬ 
gása kiballatszott az erkélyre. Dimitrescuné 
megborzongott a hűvös esti levegőben, össze¬ 
húzta fekete selyemburnuszát és zajtalanul be-
subant a szobájába. 

Rita másnap reggel igen korán kelt s felvéve 
legegyszerűbb ruháját és kalapját, sietve el¬ 
hagyta a szállodát, hogy gyűrűjét eladja. Nehe¬ 
zére esett megválni tőle. Az a gyűrű volt egyet¬ 
len értékes ékszerdarabja s már tiz éve hordta. 

Végigsietett a sétány két oldalán levő díszes 
üzletek előtt, de azok mind zárva voltak még. 
Ekkor eszébe jutott, hogy a praktikus és taka¬ 
rékos Waldenné említette volt neki, hogy benn 
a városban a főtéren egy igen megbízható olcsó 
ékszerészt talált, a kihez minden javítani való. 
ékszerét viszi. Gyorsan a város felé irányította 
tehát lépteit s ép akkor ért a csinos tiszta kis 
főtérre, mikor az ékszerész ép sajátkezűleg 
húzta fel üzletének vasredőnyeit. 

A jóképű pápaszemes öreg ember kissé meg¬ 
lepetve méregette végig Rita elegáns alakját, 
midőn az előadva kívánságát, átnyújtotta a 
gyűrűt. Alapos vizsgálgatás után az ékszerész 
elég tisztességes összeget ajánlott, melyet Rita 
habozás nélkül elfogadott. (poiyt»tíía Mvetioit.) 
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ANGOL HABSBURGOK. 
Ferencz József királynak s a Habsburgok 

évezredes családjának sok olyan rokona is 
van, kinek nevét nem tartják nyilván az ural¬ 
kodó dinasztiák törzskönyvében. Ilyen a többi 
közt a franczia Ligniville-család, mely a 
lotharingiai herczegi törzsből származik s 
melyet Ferencz József király nyíltan elismert 
rokonának. Mindenki emlékezhetik reá, hogy 
a király a múlt év elején nagyon szeretettel¬ 
jesen fogadta a Hofburgban Ligniville Eaoul 
gróf franczia hadnagyot s melegen érdeklődött 
családja iránt, mely a XI. századig vezeti 
vissza eleit s ősidőktől fogva rokonságot vall 
a Habsburg-családdal. 

Londonban nemrégiben meghalt Sir William 
Leyland Feilden, egy régi s előkelő brit csa¬ 
ládnak tagja s családfeje. Az angol újságok 
megemlítették, hogy az elhunyt ősrégi nem¬ 
zetségből származik, mely eredetét Habsburg 
grófjától, a későbbi Rudolf császártól szár¬ 
maztatja le: A Feilden-család több mint 
háromszáz é̂  óta Lancashire grófság egy gyö¬ 
nyörű ősi kastélyát lakja; katona-nemzetség 
immár emberemlékezet óta. Az elhunyt Sir 
Williamnak két leánygyermeke s öt fia ma¬ 
radt, s a fiák mind katonák. Négyen dicső¬ 
ségesen vettek részt a búr háborúban. A fő-
örökös: Feilden William Henry ez idő sze¬ 
rint őrnagyi ranggal szolgál a brit had¬ 
seregben. 

A nemzetségtörténet a legbonyolultabb tu¬ 
dományok egyike, mihelyt elérünk benne ad¬ 
dig a határig, a hol megszűnnek a hiteles 
történelmi följegyzések s kezdődik a hagyo¬ 
mány. A Feilden-családnak a Habsburgokkal 
való rokonsági igényeiről eddig vajmi kevés 

hallatszott. Ez a rokonság minden valószinű-
ség szerint ugyanazon az alapon épül fel, 
mint az angol Feilding-családé, s a Feildenek 
és Feildingek nyilvánvalóan rokonok egymás 
közt is. A Feilding-család igényei régiek és 
ismeretesek. Hormayr szólt először róluk az 
Anemonentben. A grófi és főrangú Feilding-csa-
ládról van szó, melynek elsőszülöttje a Den-
bigh grófi czimet viseli s tagja a brit felső¬ 
háznak. Van egy másik czime is e családnak, 
melyet hivatalosan nem visel, de a melyre 
jogigényt tart: «római szent-birodalmi gróf 
Habsburg-Eheinfelden és Lauffenburg»- család¬ 
nak mondja magát. A mi nem jelent keveseb¬ 
bet, mint azt, hogy a Feildingek azt kiván-
ják, hogy a Habsburgok angol ágának tekint¬ 
sék őket. 

Hogy mivel igazolják igényeiket? A családi 
hagyományuk azt mondja, hogy Gottfried, 
Habsburg-Eheinfelden és Lauffenburg grófja, 
bátyjának, Habsburg Eudolfnak, német ki-
rálylyá való megválasztása előtt, tehát a 
XIII. század hetvenes éveinek legelején, isme¬ 
retlen okok miatt Angliába menekült, ott nagy 
latifundiumokat kapott hűbérül III. Henrik és 
I. Edward királyoktól s őse lett hires nem¬ 
zetségének. 

Okmánynyal vagy bizonyítékokkal támogatni 
e családi hagyományt a Feildingek nem tud¬ 
ják. A Habsburgok nemzetségtörténete min¬ 
denesetre tud Habsburg Rudolfnak (IV. Eudolf 
grófnak) arról az atyjafiáról, a kire a Feil¬ 
dingek mint ősükre hivatkoznak. A lauffen-
burgi Habsburg grófok nemzetségének meg¬ 
alapítója Rudolf király atyai nagybátyja, 
III. Rudolf gróf volt, s ez a régi Habsburg 
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hat fiat nemzett. E hat közül Eberhard gróf 
a Kyburg grófi ág alapítója lön, a nála idő¬ 
sebb Gottfried pedig a lauffenburgi ág törzs¬ 
atyja volt. Meghalt 1271 táján s birtokai 
legnagyobbik fiára, Rudolfra szálltak, s a Feil¬ 
dingek családi hagyománya Gottfriedet, a Eu¬ 
dolf gróf öcscsét mondja az angolországi Feil¬ 
ding-család ősatyjának. 

A hiteles történelem ezt tudja a Feilding 
grófi családról: William, az első Feilding gróf, 
1862-ben Edgehillnél a királyi lobogó alatt 
küzdött, fia és örököse pedig szemben állt vele 
a parlamenti sereg jobb szárnyán ; elesett a 
következő esztendőben Birminghamnál. Fele¬ 
sége, Susan, a hires Buckingham herczeg 
testvérhuga volt s legidősb leányát Hamilton 
első herczegéhez adta feleségül. 

Dicsősége «a Habsburgok angol ágának», 
hogy nemzetségéből származtatja magát Henry 
Feilding, a «Tom Jones» szerzője, ki 1754-ben 
halt meg. William Basil Percy, a hetedik Feil¬ 
ding gróf, Adelaide királyné főlovászmestere, 
a múlt század ötvenes éveiben fiával, Eudolph 
William Basillal áttért a katholikus vallásra. 
Ennek a Eudolph William Basilnak a fia Eu¬ 
dolph Eoberth Basil, Denbigh mostani grófja, 
ki ifjabb korában a katonaságnál szerzett 
babért, s most egyik legelőkelőbb pénzembere 
Angliának. Körülbelül nyolczezer acre földje 
van. 

Ezek a Habsburg-ház angol ágának ismer¬ 
tebb tagjai s hozzájuk csatlakoznak a Feil¬ 
denek, a maguk számára is kérve a díszt, hogy 
vérségi kötelékek fűzik őket Európa egyik leg¬ 
régibb és legelőkelőbb uralkodócsaládjához. 

' . . . . L . - " - <••. 
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H E T I V Á S Á R . - Pörge Gergely rajza. 

CUEZON RóFÓFNŐ, A SZÉPSÉG KIRÁLYNŐJE. KÉPPEL VIOLET KISASSZONY. 

MISS SACKVILLE ÉS KORNYEZETE. 

L O V A S T O B N A - Ü N N E P É L Y L O N D O N B A N . — Uuderwood és Underwood fényképei. 
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Hogy melyik volt a legkedvesebb szere¬ 
pein ? . . . 

Édes Istenem, erre a kérdésre igazán nem 
tudnék egész határozottsággal felelni. Való¬ 
színűleg az, a melyikért a legjobban meg¬ 
dicsértek. Mert hiszen nem igazi színész az, 
a kinek nem az a legnagyobb vágya és leg-
édesebb jutalma, hogy tapsolják, magasztal¬ 
ják, el legyenek tőle ragadtatva. És mert akár¬ 
mit játszik, természetesen mindig erre törek¬ 
szik, - - csak utólag tudja meg, melyik is volt 
hát csakugyan a legkedvesebb szerepe. 

Játszottam azonban egyszer egy szerepet, a 
melyre legyen szabad kijelentenem, hogy kü¬ 
lönösen büszke vagyok. Ez a büszkeség meg¬ 
illet engem két czímen is. Először azért, mert 
ezt a szerepet magam írtam magamnak, tehát 
az érdemből semmit se kell átengednem se 
Shakespeareneh, se Dumas Sándornak. Másod¬ 
szor meg - kárpótlás czimén. Mert noha 
a sikerem teljes volt, nem kaptam érte egy 
szál tapsot, se egy dicsérő vagy elismerő szót 
soha. Ennél önzetlenebb diadalt szinész sohase 
aratott. 

Kezdődött pedig a történet egy igen kedves 
fürdőhelyen, Tátraligeten, egy szép, híves nyári 
éjszakán, a mikor az én tisztelt fiatal barátom 
Bátky Imre hadnagy bizalmasan és becsület¬ 
szavára elmondotta nekem, hogy meg fog halni, 
ha nem kapja meg feleségül Oláh Margitot, 
tehát bizonyosan meg kell halnia, mert az 
bizonyos, hogy nem kapja meg a leányt, a kit 
imád. Sőt, mi több: már nem is kapta. Mert 
a kísérlet már megtörtént és az eredmény 
olyan határozott nem volt, a melynek szilárd¬ 
sága kizárta azt, hogy valaha igenné tudjon 
olvadni. 

Közbevetőleg meg kell jegyeznem, hogy én 
csak átutazóban voltam Tátraligeten. Este ér¬ 
keztem és másnap kora reggel már tovább is 
kellett utaznom. Fiatal barátom, Bátky had¬ 
nagy mint régi ismerőst köszöntött, mert egy¬ 
szer - - ő emlékezett rá és nem én - - együtt 
vacsoráztunk, mikor Kolozsvárott vendégszere¬ 
peltem. Este hét órakor volt a boldog viszont¬ 
látás és este kilencz órakor az én fiatal bará¬ 
tom szive már mint nyitott könyv mutatta 
nekem bús és véres lapjait. A szegény fiünak 
szemmel láthatólag sürgős szüksége volt vala¬ 
kire, a ki előtt a bánatát kiönthesse és lehe¬ 
tett valami a hangomban vagy a tekintetem¬ 
ben, a mi méltónak mutatott neki arra, hogy 
ez a valaki én legyek. 

Hogy meg lehet-e csakugyan halni boldog¬ 
talan szerelemtől, ezt - - noha néhány régi 
szerepemben előfordult ilyesmi, — én ma már 
nehezebben hiszem, mint hajdanán. De sze¬ 
retném, ha még ma is tudnám hinni és sze¬ 
retem azokat az embereket, a kik a szivük 
szerint meg vannak győződve róla, hogy igen. 
A mint hogy egyáltalában nagyon szeretem 
azokat az embereket, a kik nagyon szeretnek. 

És az én kis hadnagyom nagyon szerelmes 
volt. Ez az érzés benne égett nagy, dióbarna 
szemében és benne remegett el-elfúló hangjá¬ 
ban. Mikor elmondotta nekem a históriát, -
egy kétesztendős mély és bánatos szerelem 
történetét, a melyet én őszinte nagy érdeklő¬ 
déssel hallgattam végig, — megkérdeztem 
tőle : 

- Hát abban biztos, hogy a leány is sze¬ 
reti? 

Nedvesség öntötte el a szemét. 
- Az, szegényke, meg fog halni utánam. 

Meghalna velem, ha úgy akarnám. De ezt 
nem akarom . . . Tisztán kell maradni az em¬ 
lékezetének. De ha megtudja, hogy én már 
végeztem magammal, jönni fog ő is. Ezt biz¬ 
tosan tudom . . . Elmegyünk mind a ketten. 
De nem együtt . . . És a vüág azt se fogja 
tudni: van-e valami köze az egyiknek a má¬ 
sikhoz. 

Szóval, tulajdonképen nincs más aka¬ 
dály . . . nincs más közöttük, mint a néni? 

A barátom legyintett 
- Elég az, hogy a jó Isten . . . Elég az 

maga is. Mert ez a néni a mindenható. A sze¬ 
gény Margitka árvaleány, a mint hogy árva 
és szegény fiú vagyok én is. Ez a nénje, a ki 
dúsgazdag vén kisasszony, vette magához és 
mert való, hogy ő az egyetlen gyámola, jogot 
érez magában ahhoz is, hogy a szivének .is 
ő parancsoljon. 

- No hát . . . hát nem tudta valahogyan 
megkörnyékezni ? Egy kis taktikával ? . . . Egy 
kis hizelkedéssel. . . Hisz csak nem a vasorrú 
bába az a néni? 

A hadnagy hevesen bólintott a fejével: 
- De az a! Az orra talán nincsen vasból, 

de a szive az keményebb a vasnál . . . Ez egy 
rideg, gőgös, vén, szikár aggszűz, a kinek olyan 
rideg a lelke, mint volt az élete . . . Külön¬ 
ben nem is normális! . . . Határozottan meg 
van gabalyodva . . . Van egy mániája . . . A kik 
közelebbről ismerik, maguk között mindig úgy 
is nevezik: a nagyherczeg menyasszonya. . . 

- A nagyherczeg menyasszonya? 
- Igen. 
- Micsoda nagyherczegé? 
- A velmorali nagyherczegé. 
- Ez érdekes. Ennek valami történetének 

kell lennie! 
A hadnagy legyintett a kezével. 

- Semmi kérem. Az egész história az, hogy 
mikor még fiatal lány volt, szóval ezelőtt 
háromszáz esztendővel, Karlszbádban volt az 
édesanyjával. Ott volt ugyanakkor a velmorali 
nagyherczeg is, Alexis ő fensége. A fürdőn 
valami jótékony virágvásárt rendeztek. A néni, 
a ki akkor még nem volt néni és a saját vak¬ 
merő állítása szerint olyan szép lány volt, 
mint a Margitka, - - ilyen szemtelenség! — 
szintén árult. Egyszer csak jött a nagyherczeg, 
szétnézett, azután odalépett a nénihez, elvette 
tőle az egész virágot, a mit árult, egy szál 
rózsát belőle a, szive fölé tűzött, egy marék 
aranyat tett a virágok helyett a kosárkájába, 
hosszan a szemébe nézett a néninek, azután 
szalutált és távozott az ünnepségről. Egy óra 
múlva pedig a fürdőről is elutazott. 

- Biz ez szép kis történet. 
A hadnagynak más volt a véleménye. Ke¬ 

serűen mondta : 
- Bár utazott volna el ő fensége huszon¬ 

négy órával hamarább. Mert attól bolondult 
meg ez a vén kisasszony. A mióta a rózsáját 
ott látta a nagyherczeg kabátján, azóta szen¬ 
tül azt hiszi, hogy szóba se állhat olyan em¬ 
berrel, a ki legalább is nem nagyherczeg. Meg 
is maradt vén lánynak . . . De hát az ő élete 
az övé . . . Azzal tehetett, a mit akart 
Nagyobb baj ennél, hogy ezt a maga naqy-
herczecjnó'i érzését rá akarja erőszakolni a 
Margitkára is . . . 

- Ugyan no? 
- Igen. igen. Valami herczeget vár neki, 

vagy ilyesfélét . . . Ha látta volna az arczát, 
mikor ma délelőtt teljes díszben tisztelegtem 
nála és . . . és . . . 

- Tehát itt vannak a fürdőn? 
- Csak voltak. Mert mikor az én szegény 

kis aranyos angyalom sírva vetette magát 
eléje és úgy könyörgött neki, hogy ne állja 
útját a boldogságunknak, azzal felelt, hogy 
rögtön csomagoltatott. A háromórással már el 
is utaztak . . . 

A barátomnak kicsordult a könny a sze¬ 
méből. 

- És hova utaztak ? 
— Haza. 

- Hova haza? 
— Váribrányba. 

- Mi az ? Falu, tanya ? 
- Falu. A fele határ az övé. Ott van a 

kastélya. Vasútállomás Mezőháza. Én most ott 
vagyok garnizonban. 

- Szóval, jó közel. Ez helyes. De hát hogy 
is hívják a nénit? 

- Vári Ibrányi Georgina. Hát nem mond¬ 
tam még? 

- De most már igen. 
Csend volt. A kávéház terraszán már csak 

ketten ültünk a hűvös éjszakában. Alattunk 
zúgott az erdő a hegyoldalon, mint egy fekete 
hullámzó tenger. A villamfényben a hadnagy 
hosszúkás, keskeny arcza viaszsárga volt. Nyug¬ 
talanul ült. Hol lehorgasztotta, hol meg hátra¬ 
vetette a fejét és úgy szivta a czigarettáját 
hogy szinte szikrázott. 

Meleg részvéttel néziem a szerelmes legényt 
és a fejemben egy különös gondolat derengett. 
Megkérdeztem: 

- És a nagyherczeg? . . . Az nem adott 
többé óletjelt magáról ? . . . 

A hadnagy vállat vont: 
- Ugyan kérem ! . . . Hát mi volt az an¬ 

nak ! . . . Különben is már meghalt, most lesz 
esztendeje. Azóta jár feketében a néni . . . 
Azelőtt mindig hófehérben virított. 

Alig tudtam ülve maradni. 
— Hát meghalt a nagyherczeg? 
Különös lehetett a hangom, a melylyel kér¬ 

deztem, mert a hadnagy egészen meglepődve 
nézett rám. 

— Igen. De miért izgatja ez önt föl eny-
nyire ? 

- Nem feleltein. Csak a szemébe néztem 
hosszan, mosolyogva. Azután a vállára tettem 
a kezemet és így szóltam : 

- Kedves barátom, én most három dologra 
kérem magát, a mit meg kell nekem ígérnie. 
Az első az, hogy - - nem kérdez tőlem sem¬ 
mit. A második, hogy ha valami bolond dol¬ 
got forgatna a fejében, azt - - elhalasztja hat 
hétre. Hat hétig még ki lehet birni az életet 
boldogtalanul is. Gondolja, hogy ez alatt az 
idő alatt őrségen áll és nem hagyhatja el a 
posztját még arra az egy perczre se, a mialatt — 
agyonlövi magát. A harmadik kérésem pedig 
az, hogy ha mégis csak elvenné esetleg fele¬ 
ségül a Margitkát, meghív a lakodalmára. 
Megígéri ? 

Az én fiatal barátomnak egyszerűen leesett 
a szája, mialatt beszéltem. Ezernyi váltakozó 
érzés kifejezése kígyózott végig sápadt arczán, 
a szeme pedig úgy meredt rám, mint a meg-
bűvölté. Eltelt jó pár perez, míg egyáltalában 
hangot tudott adni, akkor is csak ez az egy 
szócska bugygyant ki a száján: 

- De . . . 
Megéreztem, — azt már a szinész ösztönöm 

súgta meg, - - hogy egy pillanat alatt kell 
végeznem. Fölkeltem és feszült energiával szól¬ 
tam rá : 

- Semmi de! Megígéri ? 
Szinte öntudatlanul mondta: 

- Meg. 
- Kezet rá. Jó éjszakát. 

A keze úgy esett ki az enyémből, mint egy 
fadarab. Nem néztem hátra, de éreztem, hogy 
úgy bámul utánam, mint a kit megigéztek. 

Én pedig fölzaklatott lélekkel, azzal az erős 
izgalommal siettem föl a szobámba, a mely 
mindig elfog, a hányszor egy-egy új szerepet 
kapok a kezembe. De ez a fölindulás most 
még erősebb volt. Mert most nemcsak tanul¬ 
mányoznom kellett az új szerepemet, hanem 
előbb - - meg is kellett írnom. Ebben a mes¬ 
terségben pedig nem volt semmi gyakor¬ 
latom. 

Nem tagadom: izzadtam, kínlódtam is ele¬ 
get. Eáment az éjszakám egész hajnalig. Leg¬ 
alább tízszer csináltam újra meg újra a pen¬ 
zumomat, a míg végre aztán — elfogadtam az 
utolsót, a mely, úgy éreztem, se nagyon hosszú, 
se nagyon rövid, se nagyon lapos, se nagyon 
dagályos. Szólt pedig ez a nagy kínnal szüle¬ 
tett irásmű a következőképen : 

Madame! 
Ezt a szegény, száradt rózsát, a mely 

már rég nem él, egy ember viselte utolsó 
dobbanásáig a szive fölött, a ki már szinte 
nem él. Fogadja el és őrizze meg az utolsó 
üdvözletet, a mely most önhöz jutván, haza¬ 
tér, mert az ön kezéből indult el, hogy egy 
fájdalmas, szent titok sírjának legyen her¬ 
vadó, egyetlen dísze. Miért: hogy e fájdal¬ 
mas titok egy dicsőséges, boldog valósággá 

nem lehetett? - - Miért, hogy a mit látszat 
szerencsének, dísznek, irigylésreméltónak ha¬ 
zudik - - hóhérja annak, a mi minden em¬ 
ber számára a legjobb jó a világon: a bol¬ 
dogságnak? Az a szegény, most már halott 
szív, a mely fölött hosszú évekig ez a szá¬ 
raz virág pihent, ennek a kérdésnek gyöt-
relmes tüzében égett és száradt ki e hosszú 
évek alatt, mint maga ez a szegény, elfakult 
rózsa. A ki most halottan küldi el önnek 
ezt az utolsó, ezt az egyetlen, ezt a halott 
üzenetet, túlságosan hatalmas volt ahhoz, 
hogy e hatalom ellen síkra tudjon szállni 
a tulajdon boldogságáért. Be kellett érnie 
azzal a vigasztalássaí, hogy mindig barátja, 
támogatója, pártfogója volt a mások boldog¬ 
ságának, hogy kézenfogta és szivük diadalá¬ 
hoz vezérelte őket. Hogy ezer mások bol¬ 
dogságával vette körül a maga boldogtalan¬ 
ságát. 

Madame! Ezt az üzenetet vigye el önnek 
ez a halott virág egy halott szivéről. Mondja 
meg, hogy a ki küldte, lelkében méltó ki-
vánt lenni mindig fájdalmas titkának szent¬ 
ségéhez, mert semmi lángolást se tisztelt 
szentebbnek, mint az egymásért égő szivek 
tüzet és mindig szerette azokat, a kik egy¬ 
mást szeretik. Alexis. 
Eeggel hét órakor indult a vonatom, tehát 

nekem már hatkor kocsira kellett ülnöm. De 
az én hadnagyom már ott állt a szálló előtt, 
mikor lementem. Elkísért az állomásig. Ez el¬ 
len nem tiltakozhattam, mert erről nem volt 
szó a fogadásomban. Az egész jó félórai kocsi-
útón a jó fiú nem mert egy szót szólni, mert 
félt, hogy mire a szó kijön a száján, kérdés 
lesz belőle. Ott ült mellettem némán, de úgy 
oldalvást olyan tekinteteket vetett rám, hogy 
ugyancsak össze kellett szorítanom az ajka¬ 
mat. Úgy ültünk egymás mellett, mint két 
karthauzi barát. Csak a búcsúzásnál mondtam 
ennyit: 

- Ne feledkezzék meg - - a harmadik Ígé¬ 
retéről ! 

Alig tudtam a kezemet kiszabadítani a ke¬ 
zéből. 

. . . Nem telt bele egy hét és minden kai-
lék a kezemben volt. És pedig: egy unifor¬ 
mis, a melyet a saját tervem szerint alkotott 
a színházi jelmezszabó, finom, nehéz papir és 
boríték a velmoralis ház kék-arany czímeré-
vel és egy fakó, száraz, porladozó levelű pré¬ 
selt rózsa. 

És most hadd mondjam el, a mi ezután 
következik, úgy, mintha - novella lenne. 
Persze csak a magam gyarló, lapos stílusában. 

Tehát. . . 
Augusztus 30-ikán délután két órakor egy 

magas, beretvált arczú idegen szállt meg a 
mezőházai vasúti hotelben. Csak egy óráig 
maradt a szobájában, hosszú vászon porköpe¬ 
nyeget öltött magára, kis fekete irattáskát vett 
a kezébe és fiakkerbe ült. 

Négy óra múlt néhány perczczel, mikor a 
kocsi megállt a váribrányi kastély kapujában. 
Az idegen leszállt és keresztülsietett a kerten 
a kastély - - egy hosszú, mind a két végén 
előrekanyarodó földszintes ház - - széles, osz¬ 
lopos tornáczára. Ott ledobta magáról a kö¬ 
penyt és egy különös, idegen szabású, soha 
nem látott uniformisban állt az elősiető inas 
előtt, a ki bámulva nézett az aranydíszes 
úrra. Ez pedig furcsa, kemény hangon csak 
ennyit mondott: 

- Madame ! 
Az inas bámulva nézett rá és kétszer is 

megkérdezte: 
- Kit méltóztatik keresni ? . . . Kit szabad 

bejelentenem ? . . . 
Az egyenruhás idegen mereven állt, kezé¬ 

ben a kis fekete táskával és megint csak eny-
nyit mondott: 

- Madame! 
Az inas zavartan nézett rá, nyilván nem 

tudta, mit csináljon, de azután vállat vont és 
bement a házba. 

Egy rövid perez múlva az uniformisos ide¬ 
gen úr egy nagy, háromablakos szobába lé¬ 
pett. Az ablakokat sűrű lomb árnyékolta és a 
tágas, de nem magas szobában enyhe félho¬ 
mály borult a tükrös szekrényekre, görbelábú 

asztalkákra és régi divata, magas támlájú, se¬ 
lyemhuzatos székekre. 

Az egyik ablaknál egy bájos, szép halovány-
arczu fehérruhás leányka állt, a szoba köze¬ 
pén pedig szikár, keményvonásu, de neme.8 
arczélű idős nő, talpig feketében. Csak a szi¬ 
gorúan lesimított haja volt ezüstszürke. Mind 
a ketten kíváncsi tekintettel néztek a belépőre. 

Ez pedig tisztelegve, mereven megállt mind¬ 
járt az ajtó mellett és olyan hangon, mint a 
ki jelentést tesz, szólalt meg francziául. 

— Bocsánat, hölgyeim, báró Slenov gárda¬ 
kapitány legmagasabb megbízásból kivan tisz¬ 
telegni a ház úrnőjénél. 

Az idősebb dáma bicczentett a fejével és 
önkéntelenül egy lépést tett előre. 

Az idegen megint ugyanazon a monoton 
hangon szólalt meg: 

— Bocsánat, hölgyeim, de magas megbízá¬ 
som egyedül a ház úrnőjének szól. 
. A két nő zavartan nézett egymásra. Any-
nyira meg voltak lepetve, hogy képtelenek 
voltak szólani. Az idegen pedig állt az ajtó¬ 
ban mereven. 

Végre is a fiatal leány megértette a helyze¬ 
tet, bólintott a fejével és távozott a szobából. 

Most már csak ketten maradtak. A gárda¬ 
kapitány és a ház úrnője, a ki tágranyilt szem¬ 
mel bámult reá és halk, zavart, elfuladó han¬ 
gon mondotta : 

- Hát szabad tudnom uram, mi hozta 
önt ide. 

Az egyenruhás idegen most előre lépett és 
kinyitotta a kis fekete irattáskát, a melyet 
állandóan a kezében tartott. Még egyszer kö¬ 
rülfürkészte a szobát a tekintetével azután -
most is merev, de sokkal halkabb hangon szó¬ 
lalt meg: 

- Madame ! A magas küldetés, a mely en¬ 
gem idehozott, a legbizalmasabb és a legke-
gyeletesebb természetű. Az én fenséges uram, 
Alexis a velmorali nagyherczeg. halálos ágyán 
egy levelet adott át nekem azzal a parancs¬ 
csal, hogy az ő halála első évfordulóján ad¬ 
jam át annak, a kinek szól, ha pedig már 
nem találnám életben — semmisítsem meg. 
íme, Madame, én teljesítettem legkegyelmesebb 
néhai uram parancsát és boldog vagyok, hogy 
a levelet nem kell megsemmisítenem. 

Ezzel kivette a kis fekete táskából az arany-
czímeres levelet és gyöngéden, mint valami 
drága, törékeny ereklyét odatette az asztal¬ 
kára az öreg kisasszony elé. 

Ez pedig, mialatt a tiszt beszélt, csak né¬ 
zett, nézett rá, hol fölragyogó, hol elhomá¬ 
lyosuló szemmel. Hosszú, szikár alakján vé¬ 
gigfutott a remegés. Vékony, öreg arcza előbb 
lángba borult, azután elöntötte az aléltság fe¬ 
hérsége. Erősen belekapaszkodott a szék támlá¬ 
jába, hogy össze ne roskadjon. És mikor a 
tiszt eléje tette a koronás levelet, egyszerre 
áradó könnyek patakja öntötte el az arczát. 

Csak most mondotta, szinte önkívületben, 
akadozó, ziháló szóval: 

Foglaljon helyet . . . Foglaljon helyet, 
uram . . . 

De az idegen megint mereven, tisztelegve 
állt az ajtóban. 

- Köszönöm. De az én küldetésem befejez¬ 
tetett ! Továbbra nincs fölhatalmazásom . . . 
Madame . . . 

Egy perez múlva az idegen, jól beburko¬ 
lózva a vászonköpenybe, már a kocsin ült 
és este hatkor a megboldogult vermolári nagy¬ 
herczeg titkos megbízottjának pompás unifor¬ 
misa már az én kofferemben pihent a vasúti 
kocsi hálójában. 

Két hét múlva pedig a lapokban olvastam, 
hogy aligai Bátky Imre hadnagy eljegyezte 
Oláh Margit kisasszonyt Váribrányban. 

Mondom, az újságban olvastam, mert én 
bizony nem kaptam se eljegyzési kártyát, se 
lakodalmi meghívót. 

Bizony Isten, nem haragudtam érié. Hogy 
csöppet se csodálom, ha boldog örömében az 
én fiatal barátom elfeledkezett rólam. Megle¬ 
het azt bocsátani, ha valaki a három Ígérete 
közül a legkönnyebbről elfeledkezik, miután 
a nehezeket becsületesen megtartotta. 

NYÁR. 
Mint lecsukott nagy szempillák, zöld zsalukáterek 
A nap tüzes fényét megtörik, szétaprózzák 
8 bearanyozzák itt, szobámban, a hűs levegőt, 
Míg kint a réten elömlik a rokkenő meleg. 
A kertben, mint vérző szivek (oh, forró délelőtt!) 
A melyek éltek s égtek még csak néhány perez előtt: 
Most halkan hullnak s halnak el a rózsalevelek 
S nagy piros rózsák. 

Tikkasztó csönd ül kint. És renyhe csönd ül idebent. 
i's:ik egy aranylégy döngicsól dühös-fáradtán, 
Miként repedtsipú liang von korhadó orgonán. 
Mély, vontatott döngés, oh, vájjon mit is jelent? 
Vágy ez'.' Avagy harag, hogy nincs napfény e nagy szobán 
S itt kell vergődnie, zümmögve, meddőn, ostobán, 
Megátkozván fülledt rabságát és e hüs jelent, 
A zárt ablakban ? 

Oh, boldogságos csönd és boldogságos nyugalom, 
A hol tülekvés, harcz, zaj és esemény nincsen 
S a hol csupán egy-egy aranylégy hogyha szárnyra kap ! 
. . . Most egy betévedt napsugár tánczba kezd a falon, 
S im fölragyog, halványan, mint felhőkön át a nap, 
A sárga-szalmás, női, nagy, kerek kerti kalap. 
Mely ott lóg az ablakfélfán, kék selyem szalagon, 
A rézkilincsen... 

Oh, boldogságos csönd és boldogságos nyugalom ! 
Balla Ignácz 

A VÁGYAK TORNYA. 
A vágyak tornyánál vagyok, 
Rózsás nap ez, tavaszi, dőre. 
Nehéz lépcsők, kemény lépcsők 
Vezetnek a toronytetőre. 

A lépcsők háta csupa szeg 
És csupa vér és csupa hulla. 
Sápadt halottak fekszenek 
Arc/iikkal a kőre borulva. 

A vágyak tornyának falán 
Egymás mellett és szanaszéjjel 
Ezer akasztott lány s legény 
Mulatozik a kötelével 

A vágyak tornya oly magas 
És benne sirva és sóhajjal 
Zuhog a köny s a kaczagás 
Versenyt üvölt, sikolt a jajjaL 

A vágyak tornyánál vagyok 
Rózsás nap ez, tavaszi, dőre -
Fütyölgetek, dalolgatok 
8 indulok a toronytetőre. 

Mezey Sándor. 

HUGÓMNAK. 
Ám most már ködbe fúltak az utak. 
Még-még megyünk, de már egymást se látjuk. 
Rekesztik lépteink rekesztő kátyúk 
És dérrel mérgezettek a kutak 

Gyermekkor tiszta napja hunyva rég, 
Még-még megyünk, de már egymást se sejtjük ; 
A mi kincsünk van, mély árkokba ejtjük. 
Fejünk felett halvány holdudvar ég. 

Nincs már napunk és Isten sincs velünk, 
És árkok telnek ejtett kincseinkkel. 
Most minden emlék mély kutakból int fel 
És régi ajtókon kilincselünk. 

Ha kérdenek: — Kik vagytok, vándorok ! 
- Testvérek volnánk: ám ez is felejtve; 

Kincsünk is volna: mély árokba ejtve! 
S a zár befordul, az eb ránk morog. 

Fejünk felett halvány holdudvar ég. 
Még-még megyünk... Vaj' gyűl-e Tény az éjben, 
És felcsillogva fájdalmak tüzében; 
Egymás régi szivét leljük-e még! 

Várady István. 
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Fraknó máig lakható, teljesen ép régi vára 
az ország nyugati határszélén mintegy őrto¬ 
ronyként emelkedő magas sziklabércz felett, 
valóságos magyar hadtörténeti múzeum, mely 
festői vidékének szépségével szintúgy, mint 
történeti képei s a letűnt századok legkü¬ 
lönfélébb fegyvereinek gazdag tárával kora ta¬ 
vasztól késő őszig méltán csalogatja a sopron-
bécsujhelyi vasút nagymartom állomásáról egy 
óra alatt könnyen elérhető Rozáliahegységbe 
a látni és tanulni vágyó turisták százait. 

Nagymartont, melynek határa magvát képezte 
az utóbb fraknói yrófság neve alatt ismert 
tekintélyes határszéli uradalomnak, 1202-ben 
Bánk bán adta hitbérül feleségének, a királyné 
udvarhölgyének. Tőle örökölte ez uradalmat 
atyjafia, az Argoniából beköltözött Bajóti Simon 
gróf, ki öcscsével Bertranddal együtt ettől a 
birtokától kapta utóbb a Nagymartom nevet. 

Midőn III. Endre uralkodása elején a ma¬ 
gyar határszéleket Albert osztrák herczegtől 
fegyverre kelve visszakövetelte, vele tartottak 
a Nagymartoni grófok is. E szolgálatukért kap¬ 
ták királyi adományul Somfalvát; de bele kel¬ 
lett nyugodniuk, hogy nagymartom váruk a 
haimburgi békekötés értelmében leromboltas-
sék. Sopronmegyei birtokaik védelmére új erőd¬ 
ről gondoskodtak tehát; megépitették Fraknót. 
S VIII. Bonifácz pápa 1304-ben búcsút enge¬ 
dett mindazoknak, kik hozzájárulnak a fraknói 
templom építése költségeihez. 

A fraknói vár építését saját költségükön 
II. Simon fiai I. Pál gróf és Lőrincz fejezték 
be, kikben az ezentúl még négy nemzedéken át 
hol Nagymartom, hol Fraknói gróf néven sze¬ 
replő családjuk elérte az emelkedés tetőfokát. 

A család utolsó férfi tagja Vilmos gróf, Frak¬ 
nót 1445-ben zálogba adta Albert osztrák her-
czegnek, ki a Fraknói-leányoktól Margit és Val-
purgistól jogaikat örök áron megszerezvén, ez 
időtől fogva a Mátyás király uralma alatti pár 
évtől éltekintve a fraknói grófság 1622-ig 
osztrák kézen maradt. 

Hogy Fraknó, melyet 1463-óta Hunyadi 
Mátyás király és Frigyes, majd Ulászló és 
Miksa között létrejött ismételt kötések Kőszeg, 
Borostyánkő, Kabold, Kismarton és Szarvkő vá¬ 
rak - - és uradalmakkal egyetemben Ausztriá¬ 
hoz csatoltak volt, újra a magyar korona fen-
hatósága alá került: az galantai Eszterházy 
Miklós lángoló honszerelme és törhetlen hű¬ 
ségének elvitázhatlan érdeme. 

Öt magát és övéit e kimagasló erények is 
nagymérvű anyagi áldozat árán tették f rakná 
örökös urává. Eszterházy az ököljog szomorú 
korszakában nagylelkűségének fényes bizony¬ 
ságát adva, megmutatta, hogy hazájának szol¬ 
gálatot tenni saját érdeke ellen is: édes kö¬ 
telesség neki. Birtokában, első neje Dersffy 
Orsolya kezével, nagy ősi házak dús öröksége 
egyesült; mert Dersffy Orsolya, anyja jogán, 
ki Oláh Miklós esztergomi érsek unokaöcscsé-
nek Oláh-Császár Miklósnak és Frangepán An¬ 
nának egyetlen túlélő gyermeke volt, örökölte 
ezek fejedelmi vagyonát: Zólyom és Dobro-
nyiva, Strecsen, Beczkó, Vágujhely és Zsolna, 
Lendva, Lándzsár és Lakompak várakat s ura¬ 
dalmakat, a sopronmegyei Czinfalu, Kertes és 
Nádasd falukkal együtt, s birtokában volt Torna 
és Eegécz, valamint Munkács vára és roppant 
kiterjedésű uradalma is. 

A nikolsburgi békekötést előkészítő tárgya¬ 
lásokon 1621-ben, midőn Bethlen Gábor er¬ 
délyi fejedelem a béke ára fejében Munkácsot 
is magának követelte, Eszterházy nem rettent 
vissza a személyes áldozattól, a mit reá nézve 
e követelés jelentett. Sőt a közbéke biztosítása 
végett önként ajánlotta fel Munkács várát és 
uradalmát. 

Ez a nagylelkű áldozatkészség nyert elis¬ 
merést II. Ferdinánd király 1622. évi május 
2-án kelt oklevelében, mely Esterházynak és 
örököseinek négyszázezer magyar forint zálog¬ 
összeg erejéig beírja Kismartonnal együtt a 
fraknói grófságot. Ez utóbbit 1626 szeptem¬ 
ber 15. óta a fraknói gróf czímével örök jo¬ 
gon is biztosítja részökre egy újabb királyi 
oklevél, kiemelve a nagynevű szerzőnek ritka 
önzetlenségét és hazafias áldozatkészségét, mely-

Szenes fényképe. 
HERCZEG ESTERHÁZY MIKLÓS. 

lyel az erdélyi fejedelem javára a béketárgya¬ 
lások sikeresítése végett önként lemondott mun¬ 
kácsi vára és uradalmáról. 

Ez időtől fogva a fraknói uradalom, melyet 
az ausztriai kamara előbb mintegy százötven 
éven át sűrűn változó zálogbirtokosok út¬ 
ján hasznosított, állandóan Esterházy-birtok 
maradt. 

Esterházy Miklós gróf a Eozália-hegység 
503 méter magas dolomitszirtjéről egész vidé¬ 
ken uralgó Fraknó várát alapjából újáépíttette. 
Ezért a hatalmas védőművek közt emelt palota 
homlokzatát az ő és második neje, bedeghi gróf 
Nyáry Krisztina grófnő czímere díszíti, kivel -
mint az ifjan elhunyt gróf Thurzó Imre öz¬ 
vegyével - - az 1619 óta szintén özvegy Es¬ 
terházy Miklós, a turóczmegyei Szucsányban, 
1624. július 21-én lépett házasságra. 

Minthogy a grófnő első házasságából szüle¬ 
tett leányát, gróf Thurzó Erzsébetet, utóbb 
Esterházy Miklós első házasságából származó 
István fia vette feleségül; ezek egyetlen gyer¬ 
meke Orsika pedig Esterházy Miklósnak Nyáry 
Krisztinától született fia gróf (utóbb herczeg) 
Esterházy Pál neje lett: ez a kettős házasság 
(Nyáry-, Varday-, Báthory- és Thurzó-jogon) 
ismét nagy ősi házak tekintélyes magyar birto¬ 
kaival gyarapította Fraknó urai a galantai Es-
terházyaknak immár valóban fejedelmi javait. 

A magyar Duna csallóközi szigetén, már a 
honalapítás idejétől, elsőfoglalás jogán birto¬ 
kos Esterházy család több ágat hajtott ugyan, 
úgy, hogy a török dúlás idején galantai Es¬ 
terházy Benedek fiától galantai Esterházy Fe-
rencztől új törzsalapítókként származtak le 1. 
a fraknóiak őse: Esterházy Miklós 2. a csesz-
nekieké: Dániel, s 3. a zólyomiaké: Pál; de 
a törökök ellen közös erővel küzdenek mind¬ 
annyian. E küzdelmeknek minden Írásnál 
érthetőbben szóló emlékei láthatók Fraknó-
vár termeiben, a vitéz családtagok egykorú 
arczképei mellett. A mezőkeresztesi, párkányi és 
vezekényi csatasíkon az egyik törzs fia csak úgy 
ontja vérét hóna s a keresztény czivüizáczió 
védelmében, mint a testvértörzseké. 1652-ben 
csak az egy vezekényi csatában is az Ester-
háziak három ágából együtt nyolcz dalia 
vitézkedik, kik közül négy u. m. László, Fe¬ 
rencz, Gáspár, és Tamás vérzik el e harczme-
zőn egy napon. 

Maga a fraknói Esterházyak őse, Miklós ná¬ 
dor, egy egész emberöltőn át minden téren 
lankadatlanul fáradozott hóna és nemzete vé¬ 
delmében. Érdeme annál nagyobb, mert jog¬ 
védő erélyét nem csak az ellenség, de saját 
honfiai nehéz próbára tették. 

Mint a pártokra szakadt ország első dig-
nitariusa 1625. óta, mely év október 25-én 
az országgyűlési szavazatok öt hatodrészével 

nádorrá választatott, 1645-ben bekövetkezett 
haláláig, minden erejét hazája függetlenségé¬ 
gének biztosítására fordította. 

Nagyobb fia Pál a fraknói Esterházyak ál¬ 
tal a herczegi rangra emelt idősb-, a kisebb 
Ferencz pedig az ifjabb fraknói grófi ágnak 
lőn_ alapítójává. 

Úgy a herczegi, mint a grófi ágban kiváló 
nemzedékek követik egymást. 

Pál, - - az I-sö herczeg, - - Miklós nádor 
fia, (szül. 1635, meghalt 1713.), a vezekényi 
csatában hősi halált halt László bátyja után 
soproni főispán és pápai kapitány; 1661-ben 
pedig királyi főudvarmester lett. 

Első csatáját a török ellen alig 20 esztendős 
korában vivta Székesfehérvárnál, 1663-tól min¬ 
den csatamezőn ott látjuk őt küzdeni Zrínyi 
Miklós oldalán, majd a hős franczia segéd¬ 
csapatok mellett, a török ellen vitt diadalmas 
szentgotthárdi ütközetben. 1668-ban a Dunán 
inneni részek generálisa, 1670-ben tábornagy 
lett. 1681-ben pedig - - mint egykor atyja -
ő is Magyarország nádorává választatott. 

Ott van Budavár évekig tartó felszabadító 
ostrománál Lothringeni Károlylyal, mely hadi 
vállalatra 20,000 főnyi sereget gyűjtött. 

Buda felszabadításával, s Józsefnek 1687-iki 
megkoronáztatásával, elérte politikai sikereinek 
tetőfokát, a király fiági örökösödése jogát, 
szerencsés kézzel illesztvén bele Magyarország 
törvényes intézményeinek keretébe a nélkül, 
hogy a szabad ország ősi alkotmányát bizto¬ 
sító koronázási hitlevélnek lényeges tartalma 
módosítást szenvedett volna. 

Egyéni sikerei is fényeseknek mondhatók. 
1687-ben a római birodalmi herczegi czímet, 
1693-ban a soproni örökös főispánságot sze¬ 
rezte meg fiutódinak. És habár, mint egy fe¬ 
jedelem mindig fényben élt, folyton gyarapitott 
vagyonát megsokszorozva hagyta herczegi utó¬ 
daira. 

Herczegi ágát, 1713-ban bekövetkezett ha¬ 
lála után, József nevű fia vitte tovább, ki csa¬ 
ládja annyi dicső emlékű tagjának példáját 
küvetve, szintén a katonai pályára lépett. 

Huszárezredesi rangban állott, midőn alig 
33 éves életének s a hozzá fűzött jogosult re¬ 
ményeknek korai halála véget vetett 1721 
június 7-én. 

Nagyműveltségü özvegyének, Mária Oktávia 
de Gileis herczegnének, vezetése alatt fejlődtek 
férfiakká Pál, Antal és Miklós nevű fiai. De a 
gyöngéd anyai kezekben is hősök váltak be¬ 
lőlük. 

Herczeg Pál Antal fivérével együtt, diadal¬ 
masan verte vissza a feltörekvő porosz király¬ 
ság jogtipró túlkapásait. 

1741 juniua 17-én Mária-Terézia királyi fő-
kamarássá, október 5-én pedig tábornokká is 
kinevezte a herczeget, ki az örökösödési hábo¬ 
rúban, midőn a királynét fél Európa támadta 
meg, saját költségén felszerelt és tartott hu¬ 
szárezredével vett részt. 

Fraknó úgynevezett huszártermében életbiven 
lefestett, tisztjeitől környezve, láthatni a fér¬ 
fias szépségű ezredtulajdonos arczképét, festői 
egyenruhájában, az aranygyapjas rend jelvé¬ 
nyével díszítve, mellyel a király 1744. január 
30-án tüntette ki őt. Ferencz császár 1746 
szeptember 16-án, Mária Terézia királynő pe¬ 
dig 1747 január 31-én v. b. t. tanácsossá s 
még ez év július 6-án altábornaggyá is ki¬ 
nevezte a herczeget. 

A következő 1748 év deczember 11-én lo¬ 
vassági tábornok lett, elismeréséül kitűnő ka¬ 
tonai érdemeinek, melyek a Sziléziában, Cseh-
és Bajorországban, úgy Németalföldön egyaránt 
vitézkedett férfiú számára - - a ki Trautenau-
nál és a boroszlói ütközetben rendkívül kitün¬ 
tette magát — 1758 május 13-án a tábornagyi 
(marschall) botot is megszerezték. 

A béke műveiben is nagy, kismartoni kas¬ 
télyát franczia műiparosokkal egészen újjá ala¬ 
kíttatta. 

A zenében maga is jártas lévén, kismartoni 
zenekarát felülmulhatatlanná tette, karmesterül 
megnyervén a világhírű Haydn Józsefet. 

1762-ben márczius 18-án gyermektelenül kö¬ 
vetvén őseit a halálba, a herczegi hitbizomány 

öcscse Miklós herczegre szállott, kinek 76 évre 
terjedő élete a közpályán szerzett érdemek her-
vadhatlan koszorúját biztosította emlékének: 
bőkezű műpártolása pedig a Medici Lorenzo 
dicsőségét szerezte meg nevének. 

Fényes (II magnifico) herczegnek nevezték 
kortársai. 

Mint korának legkitűnőbb lovaskatonája, ő 
bizatott meg a páratlan magyar huszárság 
gyakorlati szabályzatának kidolgozásával. 

1753 márczius 13-án egy magyar ezred 
tulajdonosává neveztetett; a kolini ütközet 
döntő pillanatában történt hősies közbelépésé¬ 
vel pedig a katonai Mária Terézia rendet vivta 
ki magának. 

J 757 július 25-ike óta mint altábornagy 
vett részt a hadjáratban, melynek egész fo¬ 
lyama alatt szerzett katonai érdemei legfőbb 
elismerését 1770 április 16-án tábornagygyá 
történt kineveztetése hozta meg. 

A herczegi czím 1783-ban összes leány iva-
dékaira is kiterjesztetett. 

Nevét nemcsak harcztéri sikerei, hanem a 
művészetek pártolása által is emlékezetessé 
tette. Az ő zenekarában tűnt ki Haydn mellett 
Pleyel is. 1766-ban ő építtette a franczia mű¬ 
vészekkel az eszterházai fényes kastélyt, mely¬ 
nek láttára a franczia nagykövet Eohan her¬ 
czeg, önkénytelen fakadt e sokatmondó nyilat¬ 
kozatra: «Észterházán újra feltaláltam Ver-
saillest!» 

Fia, Antal herczeg csak rövid négy évig 
(1790—1794) állott a herczegi hitbizomány 
élén ; de nevét már atyja életében kitörölhet-
len betűkkel irta be mozgalmas korának had¬ 
történetébe. 

Mint 19 éves ifjú már hadnagyul lépett be 
atyja ezredébe, s ő is részt vett a 7 éves há¬ 
borúban. Boroszlónál 1757 deczemberében fog¬ 
ságba esett. 1763-ban századosi ranggal kilé¬ 
pett a hadseregből; de négy évvel utóbb ismét 
a zászlók alatt találjuk őt. Előbb a 18., utóbb 
a 24-ik gyalogezred parancsnoka, 1773 május 
1-én pedig tábornokká lön. 

Ifjabb fiát, Antalt még 1790-ben elvesztette. 
A nagyobb fiú Miklós, ki idősb Antal her¬ 
czeg halálával a herczegi hitbizomány élére 
lépett, 1765 deczember 15-én' szüreteit"ér ifjú' 
éveiben ismeretkörét bővítendő, egész Európát 
beutazta. Francziaország, Anglia s a műemlé¬ 

kek hazája Itália, fejlesztő hatással voltak 
vele született műizlésére. 

Hazatérve, atyjának és hős fivérének pél¬ 
dája őt is a katonai pályára vonzotta, a me¬ 
lyen gyorsan emelkedett a legmagasabb rang¬ 
fokig. Csakhamar azonban a diplomácziai térre 
látjuk őt átlépni, s a ritka fény, melyet kü¬ 
lönböző követségei alkalmával kifejtett, már 
magában biztosította számára a közfigyelmet, 
melyet diplomata képességei mindenkor iga¬ 
zoltak is. 

Nagy barátja és "bőkezű pártfogója volt a 
tudományok- és művészeteknek. 

Összegyűjtvén a családja különböző kastélyai¬ 
ban lévő értékesebb könyveket és képeket, az 
ekkép előállott hézagos könyvgyűjteményt ritka 
tudományos műveltségre valló újabb szerze¬ 
ményekkel a kor színvonalán álló rendszeres 
könyvtárrá fejlesztette; az összes festészeti is¬ 
kolák tekintetbe vételével, nagy áldozatok árán 
szerzett Esterházy- (ma. Országos) képtárt pe¬ 
dig a teljesség azon fokára emelte, melyen az 
a művelt világ méltó csodálatának tárgya lön. 

Esterházy Miklós 1804-ben Ligne Herczeg¬ 
től a frankóniai «Edelstetten»-t magának meg¬ 
vásárolván, ennek birtokával a birodalom fe¬ 
jedelemi herczegeinek sorába lépett. 

E fejedelmi herczegnek fia az 1786 márczius 
10-én született, egykori felelős magyar minisz¬ 
ter Esterházy Pál herczeg vala, ki már 1810 
óta működött a diplomácziai pályán. 

Mint alig 24 éves ifjúnak nem csekély része 
volt az L Napóleon császár és Mária Luiza 
főherczegnő közti házasság létrehozásában. 
1813-tól 1815-ig élénk részt vett a hadi ese¬ 
ményekkel kapcsolatos diplomácziai tárgyalá¬ 
sokban, elsősorban a chatilloni békekongresz-
szusban, s a világbéke helyreállításával 1815 
július 5-én londoni nagykövetté neveztetett ki. 
1824-ben mint rendkívüli meghatalmazott, ő 
képviselte uralkodóját Eheimsban X. Károly 
megkoronáztatásánál. 1830-tól 1836-ig megbí¬ 
zottként működött a londoni konferenczián, 
melynek eredménye a független Belgium szer¬ 
vezése lett. 1842-ben lemondva nagyköveti ál¬ 
lásáról, visszatért Magyarországba és csatla¬ 
kozott a szabadelvű nemzeti mozgalomhoz. 
18"t8-bán mint az első parlamenti magyar kor¬ 
mány tagja, még a Batthyány minisztérium 
lemondása előtt visszalépett s elhagyta a po¬ 

litikai pályát, melyen az izgalmas márcziusi 
napokban minden befolyását latba vetette, fő¬ 
leg Lajos főherczegnél, hogy a nemzeti kivá-
natok teljesüljenek. Ő volt az első, ki az öröm¬ 
hírt meghozta, Széchenyi István irta le, mint 
találkozott Bécsben Kossuthtal s hogy ölelték 
meg egymást a nép örömrivalgása kö/t. 

Hitbizománya 1866-ban egyetlen fiára, Mil-
/(i.srií szállt, ki ifjú éveit a katonai pályán 
töltve, a huszároknál őrnagyi rangra emel-
keilett. Már 1852-ben a Szent István rend kö¬ 
zépkeresztese, tiz év múlva aranygyapjas vitéz. 

Imádott nejét fiatalon elves/tvén, teljesen 
visszavonult, s a közpályán fiának, l'iilnnl; nyi¬ 
tott tért, ki 25 óven át viselte megyéje főis-
páni méltóságát, s atyját 4 évvel túlélve, mint 
szintén aranygyapjas vitéz 181)8 augusztus 
22-én szállott kora sírjába. 

Az ő elsöszülött fia galanthai Extcrházy 
.U//,Víis ln'rc'cg, Fraknó örökös ura, Edelstetten 
fejedelmi grófja, Sopronmegye örökös főis¬ 
pánja, ki ősi hitbizománya kormányzatát isits 
folyamán vette át, miután a strassburgi, bécsi, 
budapesti egyetemeken s a magyaróvári gaz¬ 
dasági akadémián példaadó szorgalommal és 
nyugodt körültekintéssel gyűjtötte ifjú éveiben 
e nagy feladathoz kellő ismereteket. Ugyan¬ 
csak 1898-ban november 16-án vezette oltár¬ 
hoz bájos aráját Cziráky Margit grófnőt. A 
korán elhunyt áldott emlékű herczegné öt élő 
gyermekkel ajándékozta meg jóságos férjét. 
Gyermekei: Mária, Pál, Antal, László és Ber-
ninleltc, valamint a magyar föld s e föld 
népének szeretete az a vezércsillag, mely Fraknó 
örökös ura tevékenységének irányt ad. Ez a 
tevékenység pedig több száz községben, mely¬ 
nek népe a jóságos herczeget ma is földes¬ 
urául tiszteli, a közműveltség és közjótékony¬ 
ság intézményeinek évenként százezrekbe ke¬ 
rülő támogatásában nyilvánul. 

Fraknó nagy áldozattal jókarban tartott vára 
is a közműveltség ügyét szolgálja ma, (mint 
egy vidéki múzeum), műtörténeti szempontból 
is kiváló várkápolnája- & ötvösműveivel, cos-
tume - - köz- és családtörténeti szempontból 
érdekes képeinek, s rendkívül tanulságos régi 
iratai-, bútorai- és fegyvereinek gazdag tárával, 
melyekből Balogh Etidolf pompás új felvételei 
után itt közlünk figyelemre méltó szemelvé¬ 
nyeket. Dr. Merfinyi LUJHS-

K I L Á T Á S FRAKNÓ VÁRÁBÓL. — Balogh Rudolf főlvétele. 



586 VASÁRNAPI ÚJSÁG. SZÍM.191Í. 59. ÉVFOLYAM. 29. szAM. 1912. 59. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 587 

1. XVIL századból 
Sátor 1. Mária Terézia szobája. - 2. A várkapu a torony alatt (a falon kínzó eszközök és lándzeák). - 3. Ágyútalpak a kazamatákban (az ágyácsöveket 1848-ban Komáromba 

ól való kátmedencze, taposó malom módjára berendezett vizfelhúzóvaL — 2. Neptun-kút a várudvarban. — 3. Ősök terme hadi lobogókkal. - vitték). 4. A belső várudvar. — 5. A vár főkapuja a gránátos őrséggel. 
zászló a hétéves háborúból. — 5. Marad szultán sátra, melyet Budavár visszafoglalásakor, 1686-ban, vettek el a törököktől. 

F B A K N ÓI Bil°gh Badolf fölvét«l«i. 
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L 

BEUST GRÓFRÓL. 
Élményeimből. 

Az 1878-ik év két oknál fogva ébresztette 
fel a párisi közönség némi érdeklődését cse¬ 
kélységem iránt: márczius havában műveim¬ 
ből egy hangversenyt rendeztem az Erard-féle 
zongora-gyár termében, s kísérletemet a zene¬ 
kritikusok igen jóakarólag ítélték meg; augusz¬ 
tus 15-én pedig a «Revue des Deux Mondes» 
(A. két világ - - már t. i. az anyagi és szel¬ 
lemi világ - - szemléje) egy czikket hozott tő¬ 
lem a világkiállítás folytán divatba jött czi-
gányokról és magyar zenéről s e dolgozat 
időszerűsége következtében elég olvasóra talált. 

E magukban véve szerény sikerek természe¬ 
tesen nagyon érdekelték mindazokat, kikre 
nézve személyem nem volt ellenszenves. Töb¬ 
bek között gróf Kuefstein Károly urat, párisi 
nagykövetségünk akkori első tanácsosát, ki 
később berni követ lett s most az osztrák 
urak házának tagja. Őt még Berlinből ismer¬ 
tem s irányomban mindig igen előzékenynek 
mutatta magát, s az említett hangversenybe 
is eljött gróf Wimpfen képviseletében, ki még 
a kérdéses év elején nagykövetünk volt, a 
világkiállítás bezárása után azonban Eómába 
tetette át magát. 

Midőn tehát a helyébe párisi nagy-követté 
kinevezett gróf Beust Ferdinánd, az 1867-iki 
kiegyezés egyik fő előmozdítója, érkezett meg 
Londonból, gróf Kuefstein engemet is meghi¬ 
vatott arra a bemutatkozási fogadtatásra, mely¬ 
ben Ő Felsége új képviselője érintkezésbe 
akarta tenni magát a párisi osztrák-magyar 
kolónia ismertebb férfi tagjaival. 

A fogadtatás deczember hó utolsó napjai 
egyikének délutánjára tüzetett ki s ott az új 
kegyelméé úr látogatóit a szó szoros értelmé¬ 
ben elragadta. Igen szívélyesen fogadott min¬ 
denkit s szellemes megjegyzéseit nem lehetett 
megszámlálni. Kinézése még akkor igen erő¬ 
teljes volt soványsága daczára, a bár rövidlá-
tóságát, melyet nem igen szeretett bevallani, 
mindjárt észrevehette az ember; kék, fürkésző 
szemei élénkségüknél fogva rögtön lekötötték 
a figyelmet, mint lábai kicsinysége is. Borot¬ 
vált arczával, nyúlánk, a középszerűnél maga¬ 
sabb termetével, halk de érthető beszédével a 
régi szabású diplomata mintaképe gyanánt 
szerepelhetett volna bárhol is. Ezen kívül, 
mint utóbb értesültem, zeneszerzőnek is tar¬ 
totta magát, ki üres óráiban költeményeit 
megzenésíti s indulókat és keringőket irogat. 

Utóbbi minőségében, mint minden műked¬ 
velő-szerzőnek, neki is szüksége volt egy szak¬ 
ember segítségére, s mint ilyet a jólelkű gróf 
Kuefstein természetesen engemet ajánlott főnö¬ 
kének, így jutottam az 1879-ik év februárjá¬ 
nak egy reggelén Ausztria-Magyarország volt 
legutolsó kanczellárjának párisi dolgozó-szobá¬ 
jába, s szóllíttattam fel ott általa, hogy mel¬ 
lette egy ily munkatársi tisztet fogadjak el. 

Az ajánlat már magában igen hízelgő volt, 
de valódi nagy becsének tudatára csak később 
jutottam, midőn számtalanszor volt alkalmam 
meggyőződhetni azon előnyök nagyságáról, 
melyet nagykövetünk úgy szólván atyainak 
nevezhető partfogása biztosított számomra mű¬ 
vész és iró minőségemben egyaránt 

A mi a zeneszerzést illeti, ebben szeren¬ 
csémre nem találkoztam nála azon fejességgel, 
mely a műkedvelő zeneszerzőket rendesen jel¬ 
lemezni szokta képzelt zenei eszméik sérthe¬ 
tetlenségére vonatkozólag. Ha meghallgattam 
figyelmesen a mit eljátszott, s a miben maga 
tói érthetőleg sok része volt a legismertebb 
dallamok visszhangjának, a hallottakat a le¬ 
hetőleg legpontosabban írtam le először, hogy 
azután, a mennyire kitelt tőlem, annyira kere¬ 
kítsem ki úgy az összhangzat, mint a ritmus 
szempontjából. Az ily módon eszközölt vál¬ 
toztatások nem sérthették szerzői hiúságát, 
nekem pedig azt az elégtételt szerezték, hogy 
az ellenőrzésem alól kikerült szerzeményekben 
szarvas hibákat találni sohasem lehetett. 

Az ilynemű együtt-dolgozás nem szűnt 
meg akkor sem, midőn Beust gróf nyugalomba 
helyeztetett s Parist elhagyta. Mert 1884-ben 
meghívott Bécs mellett fekvő greiffensteini 
kastélyába, hol több napon át dolgozgattunk 
legutolsó szerzeményén a Dunára való felsé¬ 
ges kilátás élvezete közben. 

A nagykövetségen a munkánál nem táj¬ 
képek szolgáltak pihenőül, hanem a volt kan-
czellár érdekesnél-érdekesebb élményeinek el¬ 
beszélése, kifogyhatlan adomái. Lassanként 
úgy megszokta jelenlétemet, hogy sok ke-
vésbbé ismert dolgot mondott el nekem. 

De munkatársi fáradozásaimnak jutalma nem¬ 
csak bizalmának ily becses megnyilvánulásai¬ 
ból állott. Nem mulasztott el egy alkalmat 
sem személyemet előtérbe tolni s bele vonni 
azon körökbe, melyekben hivatalos minőségé¬ 
nél vagy társadalmi összeköttetéseinél fogva 
fordult meg. Miután pedig az volt véleménye, 
hogy a monarchia érdekeit csak úgy segítheti 
elő igazán, ha a franczia államférfiakkal jó 
lábon áll, s ennélfogva rövid idő alatt igen 
barátságos viszonyba jött Gambettával, Ferry 
Gyulával s Freycinet úrral : ezen barátságos 
magatartásának köszönhetem közvetlenül a ne¬ 
vezett kitűnőségekkel való ismeretségemet s en¬ 
nek révén közvetve kis operám előadatását egy 
párisi szubvenczionált színpadon, sőt némi 
részben a Becsület-rend lovagkeresztjét is. 
Irántami vonzalmának oly világos kifejezését 
adta mindig, hogy Ferry miniszter egyszer 
azt mondta nekem, mikor egy estélyen nála 
tisztelegtem : «Későn jött! Barátja már elment 
mindjárt ebéd után!» Hogy ennyi jóakarat 
irigyeket is szült, az könnyen felfogható. Ezek 
megnyugtatására azután arra is kértem a nagy¬ 
követet, hogy ne szóljon hozzám mások előtt. 
Majdnem mindennapos látogatásom közben 
azután megbeszélhettük minden feszély nélkül 
a történteket vagy a teendőket. Felszólításomra 
eljárt a párisi kölcsönösen segélyző magyar 
egylet Szilveszter esti báljára s ott magyarul 
• Boldog új évet» is kívánt a vendégseregnek, 
mely miatta igen nagy és válogatott volt. 

A magyar vonatkozású dolgokban általában 
általam tájékoztatta magát, sőt arra. is felkért, 
hogy puhatolnám ki: nem volna-e hajlandó a 
magyar kormány neki indigenatust adni ? 
E részben néhai Bartalus István barátom 
útján báró Kemény Gábor közmunkaügyi 
miniszterhez fordultam, ki azt üzente, hogy 
Tisza Kálmán a kívánságát azért nem telje¬ 
sítheti, mert a magyar felső ház újjászerve¬ 
zését tűzte ki feladatául. Beust gróf ezt a dol¬ 
got úgy említi meg «Emlékirataiban*, mint¬ 
ha én, kit nem nevez meg, tudtán kívül fog¬ 
lalkoztam volna a kérdéssel. Bizonyosan meg¬ 
feledkezett az előzményekről! 

1886-ban Magyarországban járván, Parisba 
visszamenőben, kötelességemnek tartottam őt 
felkeresni Bécs melletti kastélyában. Látogatá¬ 
somat bejelentő levelemre azonban nem vála¬ 
szolt. Én némaságát annak tulajdonítottam, 
hogy nem kapta meg soraimat s október első 
napjainak egy szép délutánján kirándultam 
bejelentés nélkül a Ferencz-József vasúton 
Greiffensteinig. De alig láttam meg a volt 
kanczellárt, rögtön megértettem hallgatásának 
okát. Már csak árnyéka volt önmagának! 

- Nem válaszoltam önnek, — mondta, -
mert szegény beteg nőm fél a kolerától. (Azon 
évben ugyanis sok kolera-eset fordult elő Ma¬ 
gyarországon, a honnan én neki irtam.) Magam 
pedig fél halott vagyok ! Képzelje, hogy nyolcz 
hónap óta nem hunytam be a szememet! Foly¬ 
vást félálomban vagyok s az orvos nem mer 
altató szeii beadni, mert attól tart, hogy 
örökre elaltat. Csak emésztési szerveim épsége 
tartja fenn bennem az életet! - - És csak¬ 
ugyan ebéd alatt sokat és eléggé élénken is 
beszélgetett. 

Én azonban éreztem, hogy utoljára látom 
őt s bucsúzáskor erőt is vett rajtam a felin¬ 
dulás. Mikor azután október 23-án felkerestem 
Parisban gróf Goluchowsky Agenor urat, ki 
akkor párisi követségi tanácsos volt, azt is 
feleltem neki kérdésére, hogy láttam-e az öreg 
grófot és hogy minő állapotban láttam ? «A ke-
gyelmes úr egészen oda van, s ez óta tán meg 
is halt!» S csakugyan az nap este múlt ki 
szivszélhüdésben egy pamlagon, honnan te-
kéző fia játékát nézte. 

Igen tanuságos tudni, hogy Beust gróf hét 
hónapos gyermek volt, s hogy ha gyenge szer¬ 
vezete daczára mégis 75 évet élt, ezt annak 
köszönhette, miszerint úgyszólván elektrikus 
figyelmeztetőt hordott magán, mely mindenkor 
megszólalt, mikor olyasmit tett, mi erejét túl¬ 
haladta volna ! Ezt a magyarázatot adta min¬ 
dig jó egészségének. 

Bár szász létére testestül-lelkestül német 
volt, a francziákat nagyon szerette. «Azt állít¬ 
ják, hogy Francziaország beteg, - szokta 
mondani; - ez tán igaz, de az is igaz ám, 
hogy a franczia levegő kitűnő !» Gallophil ér¬ 
zelmeinek egyik oka magától érthetőleg azon 
ellenszenv is volt egyébiránt, a melyet Bis¬ 
marck herczeg ellen táplált szivében. Ezért 
azután a német nagy-követ, Hohenlohe-Schil-
lingfürst herczeg a későbbi birodalmi kanczel-
lár, mindig vele is volt, hogy ellenőrizhesse 
cselekedeteit. Beust gróf ezt jól tudta, de mi¬ 
után a herczeg s különösen Erzsébet her-
czegné igen kedves társalkodók tudtak lenni, 
az ellenőrzést könnyen elviselte. 

Mikor azonban a fiatal Napóleon herczeg 
halálának hire elterjedt Parisban, 1879 június 
21-én ha jól emlékszem, az angol nagy-követ¬ 
tel, lord Lyonsszal és az orosz nagy-követtel, 
a félszemű Orfoff herczeggel volt tanácsko¬ 
zása. Én nekem valami megbízásról kellett 
volna neki számot adnom s ennélfogva a 
komornyik mégis bejelentette, hogy ott vagyok. 
Erre Beust gróf kijött elembe s midőn meg¬ 
kérdeztem, hogy igaz-e a szomorú hir ? ő hang¬ 
ját felemelte s így nyilatkozott: 

«Igen, a hir megfelel a valóságnak! S ez a 
haláleset a legfontosabb esemény a XlX-ik 
század második felében !» Nyilatkozat, mely a 
tanácskozó három nagykövet eszmecseréjének 
összegezése volt hihetőleg! 

Minket magyarokat érdeklő élményeiből, 
melyeknek nincs nyoma az «Emlékirataiban,* 
feljegyzem ide a következőket : 

"Gondolja csak ma mi történt velem ! Egy 
magyar úr volt nálam látogatóban, s a lehe¬ 
tőleg lerántotta Bontoux urat, a híres ban¬ 
kárt. Míg így szapulta, a komornyik egyszer 
csak egy névjegyet hoz be azon t kérdéssel, 
hogy az illetőt elfogadhatom-e ? És ez épen 
Bontoux úr volt ? Miután igenlőleg feleltem, 
a magyar úr elment. A bankártól azután be¬ 
szédközben megkérdeztem, hogy ismeri-e azt 
a magyar urat ? Hogyne! - volt rá a vá¬ 
lasz ; - - ma nálam ebédel!» 

Megemlítem még azt is, hogy az a szép 
fehér paripa, melyet gróf Beust a koronázá¬ 
son lovagolt, s mely a szemtanuk véleménye 
szériát igen jól vette ki magát a menetben, 
hátaslóból hámossá fokoztatott le s a nagy¬ 
követ kocsiját húzta Parisban. Mikor a sze¬ 
gedi árvíz érdekében vége-hossza nem volt a 
hangversenyeknek s a nagy operai ünnepély, 
melyet a «Figaro» rendezett, maga többet 
hozott be 250,000 franknál, bezzeg sokat kel¬ 
let futnia a szegény már éltes és egészen fe¬ 
hér állatnak. Mert Beust gróf kötelességének 
tartotta minden ily jótékony előadáson jelen¬ 
lenni. Ez semmi se lett volna; de nagyobb 
baj volt az, hogy minden ily jótékonykodó 
művész rendjelet akart, s a nagykövetnek ezer 
udvarias, de visszautasító feleletet kellett adnia. 

Természetesen a «Figaro» fő-szerkesztőjétől 
ezt megtagadni lehetetlen volt. Magnard és 
egy híres munkatársa tehát a Ferencz-József 
rend középkeresztjét kapták. Ezen kitüntetés 
megünneplésére azután a hires lap fényes 
szerkesztőségében nagy estélyt rendezet. Oda 
meghivattam én is Beust gróf kérésére, s 
miután tudták, hogy bizalmát bírom, ott min¬ 
denféle módon kitüntettek. Volt azonban egy 
tagja a szerkesztőségnek, ki jelenlétemet mél-
tatlankodása kifejezésére is felhasználta. Azt 
állította ugyanis, hogy a nagykövet hibázott, 
midőn csak nagyobb kitüntetéseket eszközölt 
ki. Inkább több kicsinyt kellett volna kiosz¬ 
tania ! Például ő is megérdemelt volna egyet, 
mert az opera ünnepélyén ő tervezte a «Bingl-
spielt,» a fa-lovakat, s így ő is érdemes volt 
a megjutalmaztatásra ! 

Az ilyen panaszokat Beust gróf német szó¬ 
játékkal «Kreutzschmerzen-nek» nevezte, mert 
e szó keresztcsont-bajt, meg kitüntető kereszt 
utáni sóvárgást is jelent! 

Beust grófot, mikor még csak szász minisz¬ 
ter volt, "félemeletben lakó óriás»-nak nevez¬ 
ték a németek. És csakugyan csak Paris is 
volt igazi kerete sziporkázó szellemességének. 
Ezért emlékét hűségesen meg is őrizte a «vi¬ 
lágosság városai), hol még ma sem felejtették 
el a francziásan «Bőszt »-nek kiejtett nevet. 
Felemlítik mindig ha valami előkelő szerepet 
játszó nagykövetről akarnak beszélni. 

Bertiia Sándor. 
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A LEGTÖKÉLETESEBB VÍZVEZETÉK. 
A szentpétervári vízvezeték ma talán első helyen áll a világ összes megfelelő berendezései között, a mi az általa szolgáltatott ivóvíz egészséges és 
üdítő voltát illeti. Pedig e vízvezetéket a Néva folyó piszkos vize táplálja, a mely előbb éveken át tenyésző ágya volt a tífuszt és kolerát okozó bak¬ 
tériumoknak. Egészségessé az által teszik a vizet, hogy nemcsak szűrőkészülékeken bocsátják keresztül, hanem ózonnal is telítik azonfelül pedig 
sterilizálják. Az egész eljárást a mellékelt vázlatterven láthatja az olvasó. A folyóból szivattyúzott piszkos víz legelőször az üllepítő rezervoirba jut a 
hol a benne úszkáló anyag a fenékre csapódik le. Innen a homok-szűrőkre vezetik a vizet, melyek szintén csak tisztítják, a nélkül, hogy a 
bennelevő baktériumokat visszatartanák. Aztán egy mesterséges zuhanyt képeznek a vízből, melynek az a czélja, hogy elvonják a'benne levő levegőt 
Végül az ózon telítő és sterilizáló telepekre jut a víz, a hol üdítővé teszik s megszabadítják a bennelevő s betegséget okozható baktériumoktól. Az 

egész költség mintegy tiz fillérre rúg 10,000 liter ivóvíz után. 

A CSATA. (Folytatás.) 

Regény. — Irta Claude Farrére. 

Felze újra félbeszakította. 
Könyörgök, ne psychologizáljunk. Az 

emberi szív nagy szempontjai ebben a dolog¬ 
ban nem játszanak szerepet. Ne térjünk el a 
tárgytól. Most Joriszaka Miczuko marquiseről 
van szó, a ki tiz lépésnyire innen épen azon 
van, hogy kellemesen elszédítesse magát egy 
úr által, a kit két órával ezelőtt nem is ismert 
és a kit magánál, maga útján ismert meg. To¬ 
vábbá, maga én általam ismerte meg a neve¬ 
zett marquiset. Általam és a férjénél, Joriszaka 
Szadao marquisnál. Azt hiszem tehát, bizo¬ 
nyos mértékig felelős vagyok azokért a kelle¬ 
metlenségekért, melyek a nevezett marquisra 
a nevezett elszédülésből haramiának. Fehér 
hajam daczára is vagyok olyan, fiatal, hogy 
azt higyjem, hogy nem épen tisztességes dolog 
elősegíteni egy nőnek hibás magaviseletét, a 
kinek férje a háborúban van. Ezért kérem ma¬ 
gát, hogy kiméljen meg ettől a bajtól és ki-
mélje meg magamagát is. A mennyire az ud¬ 
variasság megengedi, dobálja ki legújabb ven¬ 
dégeit és különösen ezt az Alghero herczeget, 
a kivel jobb szerettem volna sohasem talál¬ 
kozni. Ezután pedig én haza fogom kisérni 
Joriszaka marquiset, mint a hogy haza kell 
hogy kisérjenek egy magányos asszonyt, a ki¬ 
nek tolakodó találkozásoktól kell félnie. Ebben 
megegyezünk, ugy-e? 

Nem egyezünk meg benne — mondta 
Mrs. Hockley. 

Nyugodtan fejtette ki a maga álláspontját: 
- A maga skrupulusai a lehető legképtele-

nebbek. Mindenesetre igaz, az, hogy maga mu¬ 
tatott be a marquisenél. Meg is akarom tenni, 
a mit kivan, hogy bebizonyítsam hálámat. De 
a herczeget és a marquiset, valamint a többie¬ 
ket is, a kiket itt lát, épen most tartóztattam 
itt, hogy ebédeljenek a jachton, hogy ezzel is 
jobban fejezzük be a mulatságot. A herczeg-
nek még azt is megígértem, hogy az asztalnál 
a marquise mellé ültetem. Meg kell tehát tar¬ 
tanom a szavamat. De hogy meg legyen vi¬ 

gasztalódva, magát is, mint a herczeget, a 
marquise mellé ültetem, a másik oldalára. 

- Köszönöm. Nem — mondta Felze. 
Hirtelen kiegyenesedett. 

- Nem. Eléggé ismerem magát, hogy ne 
sürgessem tovább. De ha így áll a dolog, akkor 
én a városban ebédelek. 

- Oh - - mondta Mrs. Hockley, nagyon 
ironikusan - - azt hiszem, eltaláltam: maga 
féltékeny. Magának ez szokása, nem csodál¬ 
kozom tehát rajta. De azt kérdem: a marqui-
sere féltékeny a herczeg miatt? Vagy én rám 
a marquise miatt? Mert hiszen magában meg¬ 
van az a francziás bizarrság, hogy gyakran 
veszekszik velem Miss Vane iránti bizalmas 
barátságom miatt! . . . 

Felze elsápadt. 
- Meg fogja engedni — mondta lassan — 

hogy ne feleljek egy sértő kérdésre. Tehát Isten 
önnel. 

Mrs. Hockley nyugtalanul nézett rá: 
- Búcsúzik? Igazán a városban akar ebé¬ 

delni ? 
- Megmondtam. 

— Hol? 
- Az egyre megy. Olyan asztalnál, a mely¬ 

nél nem találkozik a maga pártfogása alatt 
Joriszaka marquise Alghero herczeggel. 

Köszönt és félig elfordult. Mrs. Hockley ha¬ 
bozott egy pillanatig. Aztán gyorsan kinyúj¬ 
totta karját és megfogta Felze kabátja ujját. 

- Francois! Kérem, ne duzzogjon. 
Nagy ritkán Mrs. Hockley elárulta, hogy nem 

közömbös dolog még egy nagyon szép és 
nagyon milliomos amerikai nő számára sem, 
kalitkában tartani és mutogatni a Titiánok és 
a Van Dyckek legkevésbbé méltatlan utódját, 
Jean-FranQois Felzet. Ez este azonban meg¬ 
feledkezett magáról: Igazság szerint azért, mert 
ez a hóbortos Felze nagyon roszúl választotta 
meg makacskodása időpontját: épen egy ebéd 
idejét, a melyet az ő jelenléte tagadhatatlanul 
előkelőbbé lett volna. 

- Fran9ois, kérem! Hallgasson az okos 
szóra! Nem küldhetek el a maga szeszélye 
miatt egy nagyszámú társaságot, melyet magam 
hívtam meg! De nagyon sajnálom, hogy meg¬ 

bántottam magát, bár azt sem tudom, hogyan. 
És megígérem, hogy meg fogok tenni mindent, 
a mit kivan, csak bocsásson meg. Igen, a mit 
kivan . . . holnaptól fogva . . . vagy még ma 
este is . . . 

Könyörgő tekintetet vetett Felzere és szerel¬ 
mesen csucsorította össze a száját. 

Jankee ösztöne azonban, nagyon is durva 
szövetű ravaszságával, viszás dologra vezette. 
Felze franczia volt és a nagy vesztegetők leg-
ügyesebbike, Walpole ismegjegyezte már három¬ 
száz évvel azelőtt, milyen kényesen kell el¬ 
járnia annak, a ki meg akar vásárolni egy 
franczia lelkiismeretet. 

Felze, ki egy pillanattal előbb még sápadt 
volt, elpirult, mint napnyugtakor az ég és heve¬ 
sen felpattant: 

- Az ördögbe! — mondta. — Még csak az 
hiányzik, hogy egy csekket ajánljon fel nekem ! 
Attól félek azonban, nincs annyi pénze, a 
mennyiről ennek a csekknek szólnia kellene! 

Mrs. Hockley elkedvetlenedve hallgatott. Felze 
hidegebben folytatta; 

- Hagyjuk abba. Ez a jelenet máris nagyon 
soká tartott. Nem is remélem, hogy kiment¬ 
hessem magamat, ha az utolsó pillanatban kel¬ 
lemetlenséget csinálok magának. Holnap vissza¬ 
jövök, mikor már biztos leszek benne, hogy 
nem találom a jachton ezt a párt, a melyet 
maga hozott össze és a mely nekem nem tet¬ 
szik. 

El is indult. Most az asszony haragudott meg. 
— Jól van hát, menjen. De arra figyelmez¬ 

tetem : holnap sem lesz ebben biztosabb, mint 
ma. Igenis, nagyon lehetséges, hogy megint 
meghivom azt a párt, a mely magának nem 
tetszik, nekem azonban tetszik. 

- Ah — mondotta Felze sarkastikusan. -
Az Iseult rendez-vous hajóvá lett? Köszönöm, 
hogy értesített róla. Hát akkor holnap sem 
fogok rá visszatérni. 

- Ha úgy tetszik, tegye meg. Minden esetre 
jobb, ha rósz kedvét másutt fújja ki. Hiszen 
szabad ember — és ha arra lesz is kedve, hogy 
sohase térjen vissza . . . 

Szemben állott vele, mert jól tudta, hogy 
ezen a területen ő az erősebb, a férfi iránta 
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való gyöngesége révén. És valóban, Felze le¬ 
sütötte a .szemét, lejebb eresztette a hangját és 
úgy felelt: 

- Arra lesz kedvem, hogy visszajöjjek, ha 
nem leszek annak kitéve, hogy újra azt lássam, 
a mit most látok. 

A fejével odamutatott a két silhonettere, a 
kik a hajó korlátjára támaszkodtak, nagyon 
közel egymáshoz. 

— Idehaza van. Tegyen kedve szerint. De 
én legalább a maga helyén ignorálnám, a mit 
nem tudok megakadályozni. 

Felze hirtelen elment, elkerülve, hogy rá 
kelljen néznie az asszonyra. Ott hagyta őt 
csalódottan, dühösen. 

A nap lenyugodott. Sötét éjjel lett a tenger 
felett. 

XIX. 

A csónak, mely Felzet elvitte, a vámház lép¬ 
csőjénél tette le. _ Felze a szárazra ugrott és 
csak úgy vaktában menve eljutott a Moto-Kago 
masira, az elkerülhetetlen útra, az összes 
turisták és az összes különlegesség-kereskedők 
városrészébe. Nem is lehet, hogy ide be ne 
botoljon az ember, a mint egyszer elhagyta a 
kikötőt, hogy bejárja a várost. A vezetők és a 
kurumaják okvetetlenül megbámultatják itt az 
egyedüli üvegablakos boltokat, melyeket az új 
Japánnak a nyugati divatok iránti lelkesedése 
létesített Nagaszakiban. 

Az alkonyat csak úgy piroslott már, mint 
valami nagyon kicsi szalag az égen, egy másik 
alig nagyobb szalag fölött a mely zöld volt, 
mint valami smaragdokkal hímezett pompás 
öv. Az égbolt többi része már éjszakai kék volt 
és ragyogott a csillagoktól. 

Nagaszaki zajosan, mozgalmasan, színes lam-
pionokkal teleaggatva megkezdte éjjeli életét 
Kúráinak futkároztak sorban, egymás nyomá¬ 
ban. Muzmék kószáltak nevetgélve és fecsegve, 
éles hangjuk és kicsiny faczipőik valami barokk, 
félig flóta, félig castagnette hangversenynyel 
töltötték be az egész utczát. Japánok európai 
ruhában, mások, sokkal többen, nemzeti ki-
monóban jöttek-mentek, meg-meg állottak, 
köszöngettek, tolakodás és taszigálás nélkül, 
mert a japán tömegek roppant sokkal udvaria¬ 
sabbak, mint az európaiak. Az üzletek és 
bazárok zsúfolva voltak vevőkkel, a kik négy¬ 
kézlábas köszöngetéseket váltottak az árusok¬ 
kal. Szabad ég alatti boltokban furcsa élelmi¬ 
szerek vannak felhalmozva és az eladók teli 
tüdővel fújják áruik dicséretét. Néhány idegen, 
elkeveredve ebben a zagyva tömegben, mintha 
elveszne benne, mint a bárkák a tenger közepén. 

Felze elgondolkozva, lassan haladt. Végig¬ 
ment a Moto-Kogo masi kétharmadán, mielőtt 
igazában tudta volna, hova akar menni. De egy 
gyöngyházcsiszoló ajtajánál meg kellett állnia, 
hogy utat csináljon három angol matróznak, a 
kik lassan, komolyan, egyik a másik nyomá¬ 
ban beléptek a boltba, azzal a szándékkal, hogy 

vásárolnak benne valamit. Fel/e végignézte 
ezeket az embereket, valamennyien nagyok, 
rózsás arczuak, szőkék voltak s a kik ebben a 
nippon tömegben ép oly exotikusan hatottak, 
mint a hogy hűtött volna hat japán matróz u 
Regent's Streeten. Felzenek pedig eszébe jutott, 
hogy az imént hagyta el az Iscultol, hogy egy¬ 
hamar vissza ne tci-j.-n rá és hogy Nagaszaki¬ 
ban van s nem ebédelt még. 

- Nézzük csak — gondolta — mégis, ivn<ll>,> 
kellene szednünk magunkat, vacsorázni kellene, 
aztán lefeküdni. . . 

Benézett a szomszédos kis utczákba, melvcl; 
felkúsztak a hegy aljába. Fönn volt a Í>iu 
Dzsen Dzsi városrész és a három violas/inü 
lámpásos vendégszerető ház, sárgu s.-ly.-mmel 
borított pipázó szobájával, mely a linóm szer¬ 
től volt illatos. Felzenek eszébe jutott a hindu 
közmondás, mely híres Ázsia egyik végétől a 
másikig: «A ki ópiumot szív, megszabadul az 
éhségtől, a félelemtől és az álomtól». Hirtelen 
azonban megrázta a fejét: 

- Ha bekopogtatok Cseu-Pé-inél, ott töl¬ 
töm az egész éjszakát és hajnalra a pipák 
anuyira megvigasztalnak, hogy a világ rózsa¬ 
színben tűnik fel előttem. Akkor aztán olyan 
hangulatban térek vissza kalitkámba, hogy min¬ 
dent elfogadok és mindent helyeslek. Nem, 
ezt nem . . . 

Másfelé fordult és végignézte a hullámzó 
utczát: 

- Vacsorázni ? Lefeküdni ? Nagyon könnyű 
dolog, van elég szálloda. Csakhogy nem igen 
van podgyászom és nincs kedvem a jachtra 
küldeni hálóingért. Valami tiszla vidékies szál¬ 
lás kellene nekem, ruhamosó cselédekkel és 
utasok számára való kimonókkal. Ilyen is 
akad . . . 

Végignézte a csajákat és a jadojákat (szálló¬ 
helyek), a melyek mellett véletlenül vitte el az 
útja az előbbi hetekben tett sétáin. Az egész 
Kiúsú-sziget tulajdonképen egy óriási kert, a 
legszebb, legzöldebb, a legharmonikusabb kertje 
a világnak. Három gyönyörű tájkép nyílt 
három felé Felze szemének: a Himi domb, a 
mely megragadóbb, mint Svájcz bármelyik 
völgye; a Knarinon Vizes'é's, fekete czédrcmaival 
és az elhajoló Mogni terrasz, mely olyan, 
mintha egy földközi-tengeri öblöt foglalna be, 
két skótországi hegység közé. 

Jean-Francois Felze hirtelen intett egy üre¬ 
sen haladó kurumának. 

A kocsit húzó ember sietve irányította járó¬ 
művét a gyalogjáró mellé. 

- Mogni ? — mondta Felze. 
- Mogni? — ismételte a kurumaja el-

ámulva. 
A turisták valóban nem igen szokták a sötét 

éjszakát választani mezei kirándulásaikra. Mogni 
pedig nem is egy, hanem két kirándulás számba 
megy: az út nagyon vesződséges és legalább is 
két rí, nyolcz-kilencz kilométer hosszú. 

- Mogni! — mondotta még egyszer Felze. 
Hivatásánál fogva filozófus lévén, a kurumaja 

nem szólt ellene semmit. 
A mint azonban a könnyű kocsi megindult, 

Felzenek eszébe jutott, hogy egy levelet akar 
megírni és eszébe jutott az is, hogy kezd éhes 
lenni. Megállította tehát a kocsit a legközelebbi 
európai vendéglőnél. 

Megebédelt és megírta a levelet. Aztán megint 
beszállva a kurumába, megismételte előbbi ren¬ 
deletét : 

— Mogni. 
Másik ember jött a kurumaja segítségére, a 

hogy kell is fárasztóbb utaknál. Az éjszaka 
hűvös volt. Felze lába köré csavarta a barna 
vászon takarót, beledült a párnákba és nézte a 
csillagokat. 

A kocsit a négy meztelen, sárga és izmos láb 
ügetése már tálvitte a külvárosok határán. El¬ 
hagyott úton mentek. 

A hold csaknem a zenitben fénylett az éjjeli 
égen, fehéren, mint egy jáspis-ékszer egy 
muzmé hajában. Körülötte gyöngyszinű felhők 
úszkáltak, a hogy a szél folytonosan űzte, át¬ 
formálta őket. Féke szemével követte változé¬ 
kony röptüket. Olyan volt ez, mint egy mágikus 
kép, melyet a szél rajzolt meg s a hold szine-
zett ki. Az égbolt csillagos mennyezetén hal¬ 
vány és omló figurák mozogtak lassan és tétova 
mozgások mintha valami más rejtelmes moz¬ 
gásoknak árnyéka lett volna, valóságos és em-
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béri mozgásoké, melyekel élő lények végeznek 
valahol ugyanabban a pillanatban, az ég tükrén. 

Három nagy fekete madár, gólya vagy daru 
czikázott át hirtelen a tejúton; kiterjesztett 
szárnyakkal repültek a keleti hegyektől a nyu¬ 
gati hegyekig. Jean-Fran9ois Felze azonban 
nem látta őket. Lehunyta szemét, egészen el¬ 
fogta egy nagy felhő bizarr alakja, a mely úgy 
nyújtózott el, mint egy félig meztelen nő az 
ágyon. Két másik felhő, egész közel hozzá, 
olyan volt, mintha két másik nő állna mellette, 

• a legteljesebb bizalmasság magatartásában. 

XX. 
Cseu-Pé-i elterült három gyékényen illatos 

pipázójában a hatvanadik pipát szívta, mikor 
egy a hatodik Osztárybeli mandarinok jelvé¬ 
nyeivel ellátott szolga fölemelte az ajtó függö¬ 
nyét és szabályszerűen tisztelegve, fejét mélyen 
lehajtva, öklét összeszorítva és homlokához 
nyomva könyörgött urának, hogy kegyeskedjék 
elfogadni az izenetet, melyet egy idegen ho¬ 
zott neki. 

Cseu-Pé-i bal kezében tartotta az egyik pipa 
bambusz-szárát, melyet az inasfiú letérdelve a 
lámpához tartott. Cseu-Pé-i nem szakította félbe 
a pipázást s a kezét se mozdította. Némán 
hunyta le a szemét beleegyezése jeléül. 

Ugyanebben a pillanatban az ajtó függönye 
ismét félrelebbent és a belső titkár, egy nagyon 
öreg ember lépett be, csiszolt koráll-gombbal 
a sapkáján, a mi a másodosztályú mandarinok 
jelvénye. Szabályszerűen először is a földre 
akarta magát vetni. Cseu-Pé-i azonban udvaria¬ 
san megakadályozta ebben. 

A titkár állva nyújtotta át a hírt. Európai 
levél volt, lepecsételt borítékban. Cseu-Pé-i csak 
egy tekintetet vetett rá. 

Bontsd fel - mondta udvariasan és 
engedd meg hogy terhedre legyek és fáraszsza-
lak: add kölcsön a szemedet. 

A jelenlevő szolgák a szabályszerű diszkré-
czióval félrevonultak. Csak a pipákkal foglala¬ 
toskodó gyerek maradt ott, mert az ópium 
felette áll minden szabálynak. 

A titkár tiszteletteljesen és készségesen meg¬ 
oldotta övét, elővette a kését és felbontotta a 
levelet. 

- Alázatosan alávetem magam - - mor¬ 
mogta — Ta Jenn rendeletének. 

Kibontotta a levelet. Ferde szeme össze¬ 
húzódott. 

- A nemes betűk - - mondotta - - azon a 
nyelven valók, melyen a Fú-lang-sai népe 
beszél. 

- Olvasd tudományoddal. 
A titkár annak idején részt vett a rendkívüli 

követségben. Legalább is úgy tudott francziául, 
mint Cseu-Pé-i. 

- Alázatosan alávetem magamat - - mon¬ 
dotta újra — a nemes parancsnak. 

És rekedt, nyugati hangokhoz nem szokott 
hangján olvasni kezdett:. 
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Pé-i Ta- Jenn-nek, a nagyon öregnek és nagyon 
bölcsnek, öcscse, a nagyon kicsi, bár teljesen 
méltatlan rá, ezer üdvözletet küld és tízezer 
jókívánságot, hogy sokáig és boldogan éljen. 

Nagyon kicsi öcscse merészkedik értesíteni 
bátyját egy hirtelen, bár megfontolt elhatáro¬ 
zásáról. Meg van írva a Liun Juban: «Ha a 
birodalom jól van kormányozva, a császár maga 
szabályozza a szertartásokat és a zenét*. A kis 
öcscse épen ma ismerte fel keserűséggel a becs-
telenséget, a mi abból származik, ha olyan 
birodalomban él, a hol a szertartásokat elfelej¬ 
tették, a zene öszhangzat nélküli és az ellen¬ 
kezés hiábavaló. Meg van Írva Meng Czeu 
könyvében : «A ki meg van bizva egy feladattal, 
ha nem bír neki megfelelni, vissza kell vonul-
nia». Egész kis öcscse abban a birodalomban, 
a melyben él, mostanáig igyekezett egy még 
tiszta nőt megkímélni gyászos példáktól, férjét, 
pedig meg nem érdemelt gyalázattól. Erőfeszí¬ 
tése azonban hiábavaló volt. Egész kicsi öcscse 
tehát, nem tudva így megfelelni a feladatának, 
elhatározta, hogy visszavonul. Némi távolsága 
ettől a várostól, — tizenöt lí távolságra a Köz¬ 
ponti Nemzet számítása szerint - - van egy 
Mogui nevű hely. Egész kis öcscsének az a 
szándéka, hogy ide vonul vissza és itt marad 
néhány napig. Egész kis öcscse kéri bátyját, a 
nagyon bölcset és nagyon öreget, kegyeskedjék 
neki megbocsátani, ha ez elvonultsága alatt 
nem kopogtat be az ajtón, mely fölött három 
violaszin lámpás világít. 

A gyönge, de őszinte ember, a ki szive sze¬ 
rint cselekszik, néha megnyeri azt a kegyet, 
hogy nem tartják gyűlöletre méltó embernek. 
Ebben a reményben merészkedett kicsiny öcscse 
megragadni ügyetlen ecsetjét öreg és dicső 
bátyjához eleganczia és bölcseség nélküli mon¬ 
datokat intézni. A miért is alázattal bocsána¬ 
tot kór. 

Mindenkinek nagyon tiszteletteljes üdvözle¬ 
teimet. 

Az egészen kicsiny, Felze, nagyon öreg, na¬ 
gyon tiszteletreméltó és megérdemelt kitünte¬ 
tésekkel elhalmozott mesternek, Cseu-Pé-inek 
irta ezt a levelet.» 

(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Grófnő, majd elmesélem. A mi nem az alkotó 

egyénisége szerint való — hanem eltökéli modern¬ 
ség az Andriska Károly könyvében van, az mind 
beleszorult ebbe a mesterkélt czímbe, mert jmaga 
a kötet épenséggel nem szolgál friss szenzácziókkal. 
Sőt nem frissekkel sem. A tizenöt apróság, a mely 
a tartalmát adja, az úgynevezett «rajz» csonka és 
hamar lehervadt műfajába tartozik. Töredékek, a 
melyekből azonban hiányzik egy erős vagy teljes 
hangulat keltésének ereje, tehát be kell érnünk 
azzal az egy jó tulajdonságukkal, hogy rövidek és 
nem kell sajnálnunk azt, hogy nem teljesebbek, 
mint a milyenek. A szerzőjük nyilván igen fiatal 
ember, a ki a becsvágya türelmetlenségében nem 
tudta bevárni se azt, hogy valami érdemes mon¬ 
dani valója legyen, se az előadó készségnek azt a 
fejlettségét, a mely a tartalom értékét az elmondás 
művészetével birja pótolni. A könyv Kalocsán jelent 
meg, nagyon csinos kiállításban. 

Novibazár. Az úgynevezett szandzsák érdekes 
földjén szerzett tapasztalataik és impresszióik föl¬ 
jegyzéseit adják Várady Géza és Laky Imre egy 
album formájú harminczegy eredeti fölvétellel illusz¬ 
trált könyvben. A mit benne olvasmányul kapunk 
két jó szemű és sima előadásu érdeklődő ember 
útinaplójának kiválogatott részei, az inspiráczió 
természete szerint változatosak nemcsak érdekes¬ 
ségben, de műfajban is. Van köztük útleírás, 
visszaemlékezés és egy-egy novellaszerii élemény. 
A világ, a melyről szólnak, földrajzilag de meg 
históriai vonatkozások révén is elég közel van 
hozzánk, hogy érdekeljen, viszont sajátos életében 
és erkölcseiben elég idegen, hogy a nem túlságosan 
mélyreható vagy egyéni szemlélet is olyat találjon 
benne, a mi az új erejével fogja meg a figyelmün¬ 
ket. Szórakoztató és tanulságos. 

Utazási Tanácsadó. Az utazó nagyközönség 
számára magánhasználatra összeállították Nádor 
Gyula és Nemes Győző m. kir. államvasúti ellen¬ 
őrök. Érdekes és az utazó közönségre nézve való¬ 
ban hézagot pótló kis könyvecske ez. Kétségtelenül 
igaz, hogy utazásnál nem csak a járatlan utas, 
hanem még a gyakorlottabb is, minduntalan kér-
dezősködésre van utalva ezerféle apró dologban, 
mely utazás alatt fontos, összeállítva azonban sehol 
sincs, mert a menetrend épen nem meríti ki az 
összes idevonatkozó tudnivalókat. Utazási Tanács¬ 
adójuk összeállításával épen azt akarták a szerzők 
a közönségnek hozzáférhetővé tenni, a mi minisz¬ 
teri rendeletekben, üzletszabályzatokban és díjsza¬ 

básokban ellátva a nagyközönségnek javarészt hozzá¬ 
férhetetlen. Alig van olyan utas, kinek kérdezni 
valója vagy tanácsra szüksége ne volna, sőt min¬ 
dennapi dolog, hogy a laikus utas föhöz-fához kény¬ 
telen fordulni útbaigazításért és mert nincs birto¬ 
kában olyan könyv, melyből alapos és megbíz¬ 
ható tájékozást meríthetne, kénytelen gyakran hely¬ 
telen utasításokat követni, a miből mindig kára 
van. Ezt a visszás állapotot akarták megszüntetni 
a szerzők jelen könyvecskéjük kiadásával, mely 
ügyes, zsebrétü foimájával az utazó közönság prak¬ 
tikus hasznára fog válni. 

A «Jó pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja legutóbbi július 21-iki számába 
Ábrányi Emil és Géza bácsi írtak verset, Murai 
Károly elbeszélést, Sí-bők Zsigmond folytatja Dör-
mögö Dömötör lakodalmát, Szemére György Vitéz 
Karika Mátyás czímű kalandos történetét. Érde¬ 
kes közlemények még: Kis diákok levelei és A vi¬ 
lág legszebb meséi czímű sorozatban Ostobánál 
ostobább czímű lengyel mese. A "Jó Pajtási-í a 
Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed¬ 
évre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész 
évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutat¬ 
ványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. (IV. 
kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Grófnő, majd elmesélem— Eajzok. Irta Andriska 

Károly. Kalocsa. 
Novibazár, Szandzsák-Plevlje. írták Várady 

Géza és Laky Imre. A Pátria kiadása. 
Utazási Tanácsadó. Összeállították Nádor Gyula 

és Nemes Győző, m. kir államvasuti ellenőrök 
Kolozsvár, Stief Jenő és Társa kiadása; ára 2 
korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: CSEPREQHY 

KÁROLY, főtanitó, a pro ecclesia ét pontince-rend 
aranykeresztese, Tardoskedden. — Idó'sbb KESSEL-
BAÜEB ALBEET az Általános Osztrák Földhitelintézet 
nyűg. jogtanácsosa, 89 éves korában Budapesten. — 
Dr. POLLÁK EMÁNUEL, a nPester Lloyd» szerkesztő¬ 
ségének tagja, 63 éves korában Budapesten. -
Dr. PAP JÓZSEF ügyvéd, 73 éves korában Szeg¬ 
halomban. — HORVÁTH ZSIGMOND, 72 éves korában 
Budapesten. — FIALA ANTAL nyűg. pénzügyi szám¬ 
vizsgáló, 81 éves korában Brassóban. - - JÁEMAY 
BÉLA főfelügyelő, a magyar királyi államvasutak 
kolozsvári üzletvezetője, Budapesten. — SZIKLAI 

Svaiczi-Selyem 
*J vám-mentesen házhn/l Kérjenek mir.ia, a mi Újdonságainkból tekete, 
fehér, •;*K\ s/inesben : Taftetas, Changeants, 
Faponnés, Crépe de Chlne, Duchesse, Ecossais, 
Eoiienne, Mousseline I2»cm. széles, méterje 
K. 1.20-töl kezdve, Bárcony, és PlUs ruháknak, 
és blúzoknak stb., valamint blúzok és ruhák 
valódi srajczi hímzéssel batist, -gyapjú, 
-vászon, és selyemben.  

_, Mi csakis kezeskedett szolid selyemszö-
I vetet árulunk, hözvetlenlll maqánvevöknek, postaköltség, 

-és vám-mentesen a lakásba. — (Dupla levélbélyeg.) 
S c h w e i z e r é s T á r s a , L u z e r n U 24(Svajcz) 

" Selyemszövet-kivitel —. Kir. üdv. szállítók. 

AZ ÖSSZES GÉPEK ÉS FORMÁK 
CEMENTÁRUK ELŐÁLLÍTÁSÁRA 

1 cementfalazótégla-gyártó gépek, cementfedő¬ 
cserép-gyártó gépek, betonürtömb-gyártó 
gépek. — Formák csatornázási-, vízveze¬ 
ték- és alagesövek, betoncölöpök, lépcső¬ 
fokok, határkövek stb. gyártására. — Kő¬ 
zúzók, hengerművek, betonkeverők, 

padlólapsajtólók. 

Dr. GASPABY & Comp. GÉPGYÁRA 
M A R K R A N S T A D T Leipiig mellet t 
A Kérjük gyárunkat meglátogatni, m 
^* 228. száma brosúra ingyen. 

Gyermekeknek és felnőtteknek. 

A legkiválóbb tápszer 
egészségeseknekésgyen-
géknek, a fejlődésben 
visszamaradt gyerme¬ 
keknek minden korban. 
Elősegíti az izom- és 
csontképződést, megóv 
és elejét veszi, mint 
semmi más szer, a has¬ 
menésnek, a hány széke¬ 
lésnek és a bélhurutnak. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és főüzlet: 

YIB.,Baross.u.85. 
\ főváros első és legrégibb 

•"• csipketisztltó,vegytisztltó 
és kelmefestő gyári intézete. 

Fiókok: XX., Fő-ntcza 27. XV., Eskü-nt 8. IV., Keoskemétl-
ntcza 14. V., Harminozad-n. *. VI., Teréz-körut 
38. VI., Andrássy-ut 16. Vili., József-körűt 3. 

UTAZÓ KÖZÖK SÉG FIGYELMÉBE! 
Ha jó és megbízható kupé-bőröndöt óbajt beszerezni, ne 
fogadjon el mást, mint az itteni ábrán jelzett 8 préselt 
borsai-okkal ellátot¬ 
tat.Kapható kiváló mi¬ 
nőségben és gyári áron 

PAPEK JÓZSEF 
cs. és kir. ndv. szállító 
böröndös és finom bor¬ 
iim gtártó Bpest, 
VII., Rákóczi út 11 
Árjegyzék bérmentve. • • • Telefon 65 - 39. 

Cipő valódi 

f ^ f^vuiwiimii^ 

jjompáőmkmanij. 
0), pompás gyógyópOlet. 

SUjtr tartományi gydgylitézet 600 twta 2 . - lw , 
tói feljebb, lülaowt liláfilís. lift, beondéU Urrisilt. \ ^ 

fő lerakat: Hoffmaiui József czég-uél. Budapest, V., Báthory utcia 8. szám. 

I l v ó - és fürdőkurák 
kiváló gyógyeredménnyel: 

gyomor-, bél- és májbajoknál, epekő-
P f l l [nél , cukros hugyárnái, köszvénynél. 

tat- * pomntu.-

N E S T L E F É L E GYERMEKLISZT 
Próbadobosokat, valamint orvosi 
röpiratot a gyermeknevelésről díj¬ 
talanul küld a HENRI NESTI/É 
czég.WIBN, I., BIBBRSTASSB 1L 

JÓZSEF postamester, 69 éves korában Báton. 
GABANCSY GTÖBGY pénzügyőri felügyelő, 59 éves 
korában Pécsett. — TÓTH ISTVÁN tanár, 56 éves 
korában Kecskeméten. - - Nyéki FABAGÓ KÁBOLY 
honvédhuszáró'rnagy, 52 éves korában Kistoka-
jon. — Dr. BUBABITS JENŐ körorvos, 38 éves korá¬ 
ban Középiszkázon. - - Diskai DISKAY BOTOND ELE¬ 
MEK államrendó'rségi tisztviselő, 26 éves korában 
Budapesten. — Kiss LUKÁCS MÁETON novicius, 17 
éves korában Pannonhalmán. 

Özv. OPPENHEIM J. S.-né, szül. Stern Hermina, 
79 éves korában, Luzernben. A megboldogult úr¬ 
nőnek, kinek halálát kiterjedt és előkelő rokonság 
gyászolja, hamvait Budapestre szállították, s itt 
helyezték örök nyugalomra nagy részvét mellett. -
Özv. VASANITS GYULÁNÉ, 68 éves korában Székes¬ 
fehérváron. — Özv. oroszlánosi TÖBÖS PÁLNÉ, 63 
éves korában Nyíregyházán. — Özv. HOLLÓ JÓZSEPNÉ, 
53 éves korában Kiskunfélegyházán. — GABAI SÁN-
DOBNÉ, 51 éves korában Budapesten. — Özv. EOÜGE 
MIHÁLYNÉ, 73 éves korában Budapesten. — MÜLLEB 
HENBIKNB, 49 éves korában Budapesten. - - Vajai 
és ibrányi IBEÁNYI MIKLÓSNÉ, 38 éves korában Jász¬ 
berényben. — HEINBICH KÁLMÁNNE, 22 éves korában 
Berettyóújfalun. 

Szerkesztői üzenetek. 
Két virág. Semmitmondó, teljesen jelentéktelen ap¬ 

róság, a melylyel kár volna foglalkozni. 
Az én házasságom. A szerenádé. Egyik elbeszélés 

sem jó. 
A nagy baj. A kis versnek az a baja, hogy nem 

elmés, holott épen az volna az egyedüli értelme, hogy 
elmés legyen. 

Nirvána-Sivatagon, stb. stb. Sok laposságon viszi 
keresztül az olvasót s mikor keresztülvitte, akkor ki¬ 
derül, hogy nem volt miért keresztülmennie rajtuk. 

Intézet i fehérneműk. Nagy gondtól kiméltet-
nek meg a szülők, ha beszerzés előtt az országszerte 
előnyösen ismert Magyar Kereskedelmi Vállalattól 
Miskolcz 88 b. árjegyzéket (ingyen bérmentve) kérnek. 
Bővebbet a czég mai hirdetésében talál az olvasó. 

Nyaralók saját érdekükben kérjenek díjmentes 
ismertetést a vezetéknélküli Wiktorin - lámpáról. 
Wiktorin és Társa, Budapest, VIIL, Baross ntcza 1. 

Pouder 
Megóvja a női arczbfirt az ártal¬ 
mas napsugaraktól. Az aroz nem 
izzad, nem fényes, hanem előke¬ 
lőén mattá lesz. Á világ legjobb 
poudere. Ára 3'— és 5'— korona. 

SAKKJÁTÉK. 
2806. számú föladvány Berger Jánostól, Grácz. 

SÖTÉT. 

EGYVELEG. 
* Régi utazások. Midőn az éjszak-amerikai álla¬ 

mok legelső külügyi minisztere először Londonba 
utazott, a vitorlás hajóra egy zsák lisztet, három 
sódart és egy zsák burgonyát is tetetett fel, a hajón 
pedig két tengerésszel megalkudott, kik számára az 
ebédet megfőzték. A hajó öt hétig készülődött míg 
elhagyhatta a kikötőt, s az utat Angliába nyolcz 
hét alatt tette meg. 

b c d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és az ötödik lépésre mattot ad. 

A. 2798. számú feladvány megfejtése Owen £. L.-től. 

Világos. Sötét. Világos a. Sutét. 
1. Be8-f8 Kö-e5 1. . . _ t. sz. 
2. Hh4-f5 t stb. 2. BfSxf6 f stb. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvlzkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

CPUIIITCO ÁPHOT Srinjre-Lipócíi Sslvatorforrás-vállslst, 
OÜnULI t O MUUO l Budapest, V., Rndolf-rmkptrt 8. 

ÜGYE- SZIVATTYÚT, 
FECSKENDŐT mielőtt 

ajánlatot 
nem kér a 

Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól 
Bpest, Vl.Jeréz-körút 50. (Gyár-n. 25.) Telefon 47-52. 
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak. 
A Bpesti Szivattyú- él Gépgyár R.-T. gyártmányainak főelárusitdtelepe 

kiiia bora vassal 
Hygienlkus kiállítás -1906. Lejjmagasabban ki¬ 
tűnt Rrősltőszer gyengélkedők, vérszegények 
és labbadozók számára. Elvágj gerjesztő, ideg-

erősítő és vérjavitó szer. 
Kitűnő iz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

J, Serravallo, Sv . é ^ö Trieste-Barcola. Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben. 
K 2.60, literes üvegekben K 4.80. __ _ 

A Pozsonyi Kereskedelmi- és Iparkamará¬ 
tól fenntartott nyilvános, három évfolyamú 
Felső Kereskedelmi Iskola Pozsonyban. 

"^rSttse'örTízIgáTatr^AltaVközvetités. Internatus. 
Érte«itőt kívánatra küld az IGAZGATÓSÁG. 

MARGIT\ 
±WJL. gyógyforrás — (Beregmegye.) j 
a gyomor, belek, húgyhólyag t különösen a 
légsősservek hurutos bántalmainál igen jó Ha¬ 
tása még akkor is, ha versesek esete forog fenn. 
Mogrendelhető: EDESKTJTY L.-nál Budapesten 

és a forrás kezelöségénél Munkácson. 

A 2799. számú feladvány megfejtése Heathoote G.-töl. 
VilágUK. Sülí-t. 

1 Ile7—d5 oB—o* 
s!. Ho(i-e7! stb. 

b. 
1. .. . . Ke6xd5 
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Helyesen fejtettek meg t Merényi Lajos. — Oeist 
József és Stark Vilmos. — A tlludapati Sakk-kört. — 
A tBudapeiti 111. kér. Sakk-kört. — Lndanyi Antal. -
Wysohogrod PáL — Beér Mór. - Gottléb István (Budapeit). 
Németh Péter (Ciongor). — Kintzig Hóhért (Fokért). -
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Hakony-StentíatüA). — A •üyöri 
Sakk-k»rt. — Székely Jenő. — Mészey József (GySr). -
A tZborói Tánatkört. — A th'ahciai Katholikiu Köri. — 
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Rndtát-
ujtak). — A •Dunaföldvári EiiyenUíu'gi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Osolnoki István (Hajdú-
hadhdza). — A tLeibiai Oaidatági Katrínót (Leibict). — 
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCiengeri 
Cattinót (Ctenger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Rezső (Temetrikat). — Budai Sakkoii Tartatig (Budapert). — ' 
Patkó Imre (Talpat). 

KÉPTALÁNY. 

A t Vasárnapi Új sági 25-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: A halál órájában legked¬ 
vesebb az élet. 

Felelős szerkesztő: IJoitsy Pál . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., VArme^ye-n. II. 

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

AZ ÖREG 
is mindig azt mondta, bog; szeplők előzésére, valamint 
finom, puha bőr ég fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd» 
liliomtej-szappan. Védjegye • Steckenpferdi, készíti 
Bergmaan & Go. ozég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle tManerai 
IHlomtej-krém fehér és finom nfii kezek megóvá¬ 
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

• • m • VAlddl 

- PALMAf-
KAUCSUK-CIPÖSAROK. 

Rendeléseknél szíves¬ 
kedjék lapunkra hivat¬ 

kozni 

Ékszer. >ra. 
Ipannfivészetí tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe¬ 
tők készpénz vagy angol rendsser* réssletflsetésre is 

SÁRGA JÁNOS ^ ^ • ^ ^ • ^ H t t V . PMlti J1 T" B̂BBVsT » • • ^ B W 

Budapest, IV., Klgyő-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 
Legdivatosabb karperec U T l t e l f i e l f i < t„ 5 e ( l l M t ó k K r M B 1 I l j a m l m k 4 w ,egyat t l l t t 

órával. do,5>onnÚTfi l Belif ) orBe.zkBíök 13 ftlL, halu. Pf"™!*". ***«• *** 
, , . .. un v 13 1 Ulnák, noluusék, k»nyérkoa»r»k, 14 f., k»Té«, Uis serroek, Joor 
H tari.o.ar«y _ 110 K ^ ^ ^ £ ^ , a^^UM^tík, e«porto. tilak, J^düü^k 15 t 
Ertrt MmijW " 16 . Siabid megtekintés yételkénysier nélkül. Szabott gyári á r a t , Képes 

_~L __ 14 • trjegyzak ingyen és bérmenUe. Vidékre TÜiatékot késséggel kaid iertl 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

BUDAPEST, VI. KERÜLET, ARÉHA-UT 127. SZÁM. Külön ontály 

téglagyári gépek. 
GYÁRT: falitól* és o.er*p»«jtókat, téglagyártó és agyagmegmankalo 

Képeket legújabb és legjobban bevált serkeietekben :: :: 
Elvállalja anyagvizs¬ 
gálatok kivitelét él 

teljes 

téglagyári telepek 
létesítését. 

Tervek «sk5lt»»frveté««k 
díjtalanul. 

ELSŐRANGÚ 
= RETEREHCZIAK. 
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• 

Magyar Királyi Államvasutak nyári menetrendje. 
Ilólelőtt || néMifiín Délelőtt || Délután 

• 

A vonatok indulása Budapest keleti p.-u.-ról. 
Érvényes 1912 május hó 1-től. 

A vonatok érkezése Budapest keleti p.-u.-ra. 
Érvényes 1912 május hó 1-től. 
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Balatonfüred. Tapolcza 
Hatvan 
Kuttka, Berlin 
Hicske 
Wien, Graz, Sopron 
Kassa, Csorba 
Kassa, Csorhn 

/Fiume, Torino, Róma, 
\Pecs, Vinkovcze 
Arad, Brassó 
Belgrád, Solia, Suníjcvi 

ÍStryj, I^nilit-rg. 
;\Már;imarossziget 

Fehring, Graz, Triest 
Gödöllő 

/Belgrád, Sofia, 
\Vinkovcze 
Arad, Brassó 
Balatonfüred, Tapolcza 
Munkács, Lawocznc 
Kolozsvár, Brassó 
Tapolcza, Es/ék, Breki 
Ruttka. Berlin 

JMáramarossziget, 
\Stanislau 
Wien. Sopron 
Torbagy 
Kassa, Poprád-Fel ka 
Knnszentmiklós-Tass. 
Nagykáta 
Bicske 
Gödöllő 

612 
1008 
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10 
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SZT. 

tf 

GyT. 
SZT. 

u 

Vv. 
.Szv. 
Vv. 

Arad, Tövis. Ms/igt-t 
Fiume, Rónia, l'.s/ók 
Halvan 
Szombathely, Wien 
Újvidék, Sarajcvo 
Bicske 
Kassa. Puprád-Felka 
Gödöllő 
Fehring, Graz 
Arad, Bukarest 
Wien, Paris 

/Sátoraljaújhely. 
\Lemberg, Kassa 
Kiskörös 
Ruttka, Berlin 
Hatvan 
Péczel 
Bicske 
Szolnok 
Szabadka. Snrnjevo 
Tapolc/a, Hs/rk 
Befgrád.Konstaiitináfin'v 
Nagykáta 
Paks 
Komárom 
Gödöllő 
Arad, Bukarest 
Miskolcz 
'Győr, Sopron. 
(Szombathely, Wien 
Gödöllő 
Nagvkáta, Szolnok 
Ruttka, Berlin 
Kunszentm i k lós-Tass 
Zágráb, Fiume. 
Róma, Napolt 
Kolozsvár, Brassó 
Péczel 
Hatvan 
Kunszentmiklós-Tass 
Bicske 
Szolnok 
Győr, Triest 
Hatvan 
Zágráb, Fiume 
Mszigct. Stanislnu 
Kassa, Csorba 
India, Sarajevo 
Pécs, Bród 
Gödöllő 
Szolnok 
Győr, Graz 
Arad, Brassó 
Kassa, Csorba 
Péczel 
Bród, Belgrád, Sofia 
Fiume, Tapolcza 
Kassa, Csorba, Lernborg 
Szombathely, \Vira 
Ruttka, Popr;i<l-I-V;:::i 
Arad, JDebrcezca 
Kassa 

339 
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909 
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Berlin, Ruttka 
Debreczen, Nagyvárad 
Hatvan 
Eszék, Tapolcza 
Brassó, Arad 
Sofia, Bród, Belgrád 
Torbagy 
Péczel 
Komárom 
Stnnislau, Msziget 
Wien 
Poprád-Felka. Kassa 
Lemberg, Stryj, Kassa 
Fiume 
Gödöllő 
Graz, Fehring 
Brassó, Kolozsvár 
Kunszenlmiklós-Tass 
Gödöllő 
Hatvan 
Bicske 
Róma, Triest, Fiume 
Sarajevo, India 
Csorba, Kassa 
Paks 
Bukarest, Kolozsvár 
Hatvan 
Győr 
Berlin, Ruttka 
Fiume, Tapolcza 
Szabadka 

/Bruck-Királyhida, 
\Szombathely, Sopron 
Miskolcz 
Bicske 
Arad 
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Gödöllő 
Bukarest. Arad 
Berlin, Rultka 
Konstantinápoly 
Lemberg, Kassa 
Wien, Sopron 
Bukarest, Arad 
London, Paris. Wien 
Sarajevo. Bród, S/a bad ka 
Eszék, Pécs 
Graz, Fchriug 
Hitvan 
Poprád-Felka. Kassa 
Kunszentmiklós-Tass 
Torbagy 
Nagykata 
Péczel 
Gödöllő 
Brassó, Debreczen 
Győr 
Poprád-Felka, Kassa 
Wien, Graz 
Stansilau, MS/ÍJ;<-| 
Sofia, Belgrád, lircid 
Bukarest, Arad 
Szerencs 
Berlin. Rullka 
Bicske 
Tapolcza, Balatonfüred 
Nagykáta 
Fiume, Bród 
Lawoczne, Msziget 
Gödöllő 
Wien, Graz 
Csorba, Kassa 
Bicske 
Péczel 
Vinkovcze, Pécs 
Brassó, Arad 
Triest, Torbagy 
Berlin, Rullka 
Róma, Fiume, Pécs 
Kiskörös 
Lemberg, Msziget 
Sofia, Belgrád 
Graz, Triest 
Gödöllő 
Segesvár. Kolozsvár 
Csorba, Kassa 
Tapolcza, Balatonfüred 
Bicske 
Hatvan 
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Balatonfüred. Tapolcza 
Hatvan 
Kuttka, Berlin 
Hicske 
Wien, Graz, Sopron 
Kassa, Csorba 
Kassa, Csorhn 

/Fiume, Torino, Róma, 
\Pecs, Vinkovcze 
Arad, Brassó 
Belgrád, Solia, Suníjcvi 

ÍStryj, I^nilit-rg. 
;\Már;imarossziget 

Fehring, Graz, Triest 
Gödöllő 

/Belgrád, Sofia, 
\Vinkovcze 
Arad, Brassó 
Balatonfüred, Tapolcza 
Munkács, Lawocznc 
Kolozsvár, Brassó 
Tapolcza, Es/ék, Breki 
Ruttka. Berlin 

JMáramarossziget, 
\Stanislau 
Wien. Sopron 
Torbagy 
Kassa, Poprád-Fel ka 
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Arad, Tövis. Ms/igt-t 
Fiume, Rónia, l'.s/ók 
Halvan 
Szombathely, Wien 
Újvidék, Sarajcvo 
Bicske 
Kassa. Puprád-Felka 
Gödöllő 
Fehring, Graz 
Arad, Bukarest 
Wien, Paris 

/Sátoraljaújhely. 
\Lemberg, Kassa 
Kiskörös 
Ruttka, Berlin 
Hatvan 
Péczel 
Bicske 
Szolnok 
Szabadka. Snrnjevo 
Tapolc/a, Hs/rk 
Befgrád.Konstaiitináfin'v 
Nagykáta 
Paks 
Komárom 
Gödöllő 
Arad, Bukarest 
Miskolcz 
'Győr, Sopron. 
(Szombathely, Wien 
Gödöllő 
Nagvkáta, Szolnok 
Ruttka, Berlin 
Kunszentm i k lós-Tass 
Zágráb, Fiume. 
Róma, Napolt 
Kolozsvár, Brassó 
Péczel 
Hatvan 
Kunszentmiklós-Tass 
Bicske 
Szolnok 
Győr, Triest 
Hatvan 
Zágráb, Fiume 
Mszigct. Stanislnu 
Kassa, Csorba 
India, Sarajevo 
Pécs, Bród 
Gödöllő 
Szolnok 
Győr, Graz 
Arad, Brassó 
Kassa, Csorba 
Péczel 
Bród, Belgrád, Sofia 
Fiume, Tapolcza 
Kassa, Csorba, Lernborg 
Szombathely, \Vira 
Ruttka, Popr;i<l-I-V;:::i 
Arad, JDebrcezca 
Kassa 

'1 Június 15-töl bezárólag szeptember 15-ig 
közlekedik. 

*) Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬ 
kedik. 

3) Vasár- és ünnepnapokon május IC-tól 
bezárólng szeptember 15-ig kö/lfkedik. 

•) Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak 
vasár- és ünnepnap előtti köznapokon 
közlekedik. 

') Június 1-töl közlekedik. 
') Csak hétfőn, de ha hélföre ünnep esik, 

a reá következő köznapon közlekedik. 
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Szv. 
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Szv. 
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Szv. 

Gyv. 
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Gödöllő 
Bukarest. Arad 
Berlin, Rultka 
Konstantinápoly 
Lemberg, Kassa 
Wien, Sopron 
Bukarest, Arad 
London, Paris. Wien 
Sarajevo. Bród, S/a bad ka 
Eszék, Pécs 
Graz, Fchriug 
Hitvan 
Poprád-Felka. Kassa 
Kunszentmiklós-Tass 
Torbagy 
Nagykata 
Péczel 
Gödöllő 
Brassó, Debreczen 
Győr 
Poprád-Felka, Kassa 
Wien, Graz 
Stansilau, MS/ÍJ;<-| 
Sofia, Belgrád, lircid 
Bukarest, Arad 
Szerencs 
Berlin. Rullka 
Bicske 
Tapolcza, Balatonfüred 
Nagykáta 
Fiume, Bród 
Lawoczne, Msziget 
Gödöllő 
Wien, Graz 
Csorba, Kassa 
Bicske 
Péczel 
Vinkovcze, Pécs 
Brassó, Arad 
Triest, Torbagy 
Berlin, Rullka 
Róma, Fiume, Pécs 
Kiskörös 
Lemberg, Msziget 
Sofia, Belgrád 
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Bukarest, Arad 
Szerencs 
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Tapolcza, Balatonfüred 
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Rákospalo la- Új pest 
Szeged 
Zsolna, Berlin 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákospalota-Újpest 
Piliscsaba 
Dunakeszi-Alag 
Esztergom 
Wien, Paris 
Szatmár-Németi, Brassó1 

Párkány-Nána 
Rákospalota-^jpest 
Esztergom 
Wien 
Galánta 
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Bukarest, Báziás 
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(Belgrád 
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\Bukarest 
Nagymaros 
Berlin, Zsolna 
Esztergom 
Bukarest, Báziás 
Párkány-Nána 
Czegléd 

/Bukarest, Kolozsvár. 
(Máramaross/;get 
Rákospalota-Újpest 
Vácz 
Kecskemét, Lajosmizse 
Párkány-Nána 
Esztergom 
Paris, Wien 
Kiskun félegyháza 
Párkány-Nána 
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Berlin, Zsolna, Por.sony 
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Rákospalota-Újpest 
Nagymaros 
Bukarest, Báziás 
Paris, Wien 

/Tövis, Kolozsvár, 
ISzatroár-Németi 
Rákospalota- . jpest 
Esztergom 
Dunakeszi-Al?g 
Rákospalota-Vjpcst 
Kecskemét, Lajosmizse 
Rákospalota-Újpest 
TemesvársJ., Szeged 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákospalota-Újpest 
Érsekújvár 
Wien, Berlin 
Berlin, Zsolna 
Rákospalota-Újpest 
Orsóvá, Báziás 
Wien 
Wien 
Báziás, Temesvár 
Rákospalota-Új pest 
Nagymaros 
Piliscsaba 
Nagymaros 
Párkány-Nána 
Wien 
Czegléd 
Piliscsaba 
Kecskemét, Lajosmizse 
Dunakeszi-Alag 
Berlin, Zsolna 

/Segesvár, 
(Kolozsvár, Stanislau 
Esztergom 
Vácz 
Nagymaros 
Ocsa 
Wien 
Temesvár, Báziás 

/London. Ostende, 
(Paris, Wien 
Dunakeszi-Alag 
Érsekújvár 

') Vasúr- és ünnepnapokon május Iti-tól 
közlekedik. 

•) Csak vasár- és ünnepnapokon közi. 
*) Vasár- és ünnepnap előtti hétköz¬ 

napokon közlekedik. 
') Vasár- és ünnepnapokon május 16-tól 

bezárólag szeptember 15-ic közlekedik. 
') Minden kedden, csütörtökön, pénteken 

és vasárnnpon közlekedik. 
') Minden hélt'on, szerdán és szombatim 

közlekedik. 
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napokon közlekedik. 
') Vasár- és ünnepnapokon május 16-tól 

bezárólag szeptember 15-ic közlekedik. 
') Minden kedden, csütörtökön, pénteken 
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') Minden hélt'on, szerdán és szombatim 

közlekedik. 
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110 
142 

7246") 
176 
128 

724a 
144 
724 

4114 
726 

1406 
130 
178 
180«) 
728 

6508 
710 
132 
182 

1408 
118 
502 
184 
706 
720 

4116 

90? 

702") 
146 

12"= 121° 12 20 
1225 
12 30 
100 
IQS 
130 
150 
2°° 
205 
2io 
215 
220 
230 
235 
240 
245 
250 310 355 410 
430 515 520 
540 
550! 
022 
(ÍÍ2 
()Í5 
62S 
fi!2 
6 Í S 
6S2 
>',--
712 
7a° 
72S 740 
822 
8Í2 
82^: 
922 
925 
1022 
OÍ2 
OS2 
li£ 
ÍIS2 

122 
125 

ŐZT. 

6yr. 
SZT. 

n 

írsz. 
SZT. 

G r 
Sz"v. 

V 

GJT. 
Szv. 
GJT. 
Szv. 

» 

Gyv. 
Szv. 

• 

« 

Gvv. 
Szv. 

V 

V 
V 

Gyv. 
SZT. 
Syr. 
SZT. 

k.o. 
SÍT. 

• 
SZT. 

Rákospalo la- Új pest 
Szeged 
Zsolna, Berlin 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákospalota-Újpest 
Piliscsaba 
Dunakeszi-Alag 
Esztergom 
Wien, Paris 
Szatmár-Németi, Brassó1 

Párkány-Nána 
Rákospalota-^jpest 
Esztergom 
Wien 
Galánta 
Bukarest, Báziás 
Czegléd 
Lajosmizse, Kecskemét 
Rákospalota-Újpest 
Szob 
Rákospalota-Újpest 

Wifn 
Szob 
Czegléd 
Rákospalota-Újpest 
Párkány-Nána 
Czegléd 
Nagymaro,s 
Czegléd, Ocsa 
Esztergom 
Czegléd, Szolnok 
Pozsony, Zsolna, Berlin 
Párkány-Nánn 
Rákospalota-Újpest 
Vácz 
Czegléd 
Lajosmizse 
Bukarest, Báziás 
Párkány-Nána 
Dunakeszi-Alag 
Zsolna, Berlin 
Wien, Paris 
Bukarest, Stanislnu 
Dunakeszi-Alag 
Szeged, Báziás, Bukarest 
Kiskunfélegyháza 
Esztergom 
liL-lgrád, 
Konstantinápoly 
Bukarest, 
Konstantinápoly 
Nagymaros 

l) Érkezik minden kedden, szerdán, 
. pénteken és vasárnapon. 

*) Érkezik minden hétfőn, csütörtökön 
és szombaton. 

*) Vasár- és ünnepnapokon május 16-tól 
közlekedik. 

') Vasár- és ünnepnapokon közlekedik. 
•) Vasár- és ünnepnapokon május 16-tól 

bezárólag szeptember 15-ig közlekedik. 

165 
137 
703 
103 
503 
167 

4111 
169 
171 

6503 
173') 
713 
139 

4113 
175 
121 
115 

1403 
177 
707 
105 
107 
711 
179 
141") 

4117*) 
143 
131 
109 
729«) 

4119') 
U505 
181 

1405 

505 
4115 
183=) 
145 

6513 
117 
717 
101 
185 
123 

1250 
120 
125 
140 

150 

155 
205 
240 
300 
340 
400 
4 0 5 
410 
5 0 5 

515 
545 555 
6S2 
622 
625 
622 
710 
745 
822 
8Í2 
8Í5 
8S2 
855 
925 
922 
925 
922 
925 
925 
955 

1022 
1015 
1022 
1022 
1025 
1122 
1125 
1125 
1152 

Szv. 

Gyv. 

Szv. 

G v. 
Szv. 
Gyv. 

S v. 

Gyv. 
Szv. 

Gyv. 

Szv. 
D 

P 

k.o. 
exv. 
Szv. 

Rákospalota-Újpest 
Nagymaros 
Bukarest, Báziás 
Paris, Wien 

/Tövis, Kolozsvár, 
ISzatroár-Németi 
Rákospalota- . jpest 
Esztergom 
Dunakeszi-Al?g 
Rákospalota-Vjpcst 
Kecskemét, Lajosmizse 
Rákospalota-Újpest 
TemesvársJ., Szeged 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákospalota-Újpest 
Érsekújvár 
Wien, Berlin 
Berlin, Zsolna 
Rákospalota-Újpest 
Orsóvá, Báziás 
Wien 
Wien 
Báziás, Temesvár 
Rákospalota-Új pest 
Nagymaros 
Piliscsaba 
Nagymaros 
Párkány-Nána 
Wien 
Czegléd 
Piliscsaba 
Kecskemét, Lajosmizse 
Dunakeszi-Alag 
Berlin, Zsolna 

/Segesvár, 
(Kolozsvár, Stanislau 
Esztergom 
Vácz 
Nagymaros 
Ocsa 
Wien 
Temesvár, Báziás 

/London. Ostende, 
(Paris, Wien 
Dunakeszi-Alag 
Érsekújvár 

A vonatok indulása Buda-Császárfürdőről. A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe. 
4002 
4<X)l 8=4 Sir. 

9 
Esztergom 
Esztergom 4006 

4040?) 
4010 
•1012 
41)16 

[2ib 
[257 
211 
6Í3 

1122 

SZT. 

M 

B 

Esztergom 
Piliscsaba 
Esztergom 
Dorog 
Esztergom 

4001 
4006 
4007 
4009 

522 718 
S30; 

1Q04 

SZT. 

B) 

Dorog 
Esztergom 
Esztergom 
Esztergom 

4011 
4013 
401 7«) 
4019«) 
4015 

21° 
520 
821 
921 

102Z 

Szv. 

K 

Esztergom 
Esztergom 
Piliscsaba 
Piliscsaba 
Esztergom 

Nyaralóknak és falun lakóknak 
nélkülözhetetlen. 

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

W1KTOR1H ÉS TÁRSA Bpest, 
VIII., kerület, Baross-ntcza 1. szám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

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

A Bozsnyay-féle 
vasas china bor 
egyike a legelterjedtebb 
és leghatásosabb gyógy-
boroknak. A külföldi ké¬ 
szítményeket felülmúlja. 
Vérszegényeknek külö¬ 
nösen ajánlható. Kap¬ 
ható minden gyógyszer¬ 
tárban és a készítőnél: 
Rozsnyay Mátyás gyógy¬ 
szertárában Aradon, Sza¬ 
badság-tér. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
=GUSZTÁV= 
ZOH60BATEBHEI 

Telefon. 

1BACH-ZOH60RÁK 
egyedüli kép viselete. 

IBACH-zongorát játszanak és ajánlanak : 
Backhans, Dohnányi, Pornót, Alice Ripper, Saaer, Steíaniay stb. 

Paksi-szigeten 
Vasút- és hajóállomás Paks. Posta, telefon, 
távirda. Gyorsvonaton 4 óra, hajóval 6 óra 
alatt elérhető Budapestről. Az egyetlen 
h o m o k - s t r a n d fflrdő a Dunán. 
Elsőrangú szálloda, vendéglő és kávéház. 
Fürdöidény jun. 15-től szept. 3O-igr. 
Prospektust küld a fürdőigazgatóság PaksL 
• • sziget, Paks. 

(leánykák és fiuk részére) e lő i r á í s ze r in t i kivi¬ 
te lben , r ende l é s sze rüen - elkészítve szállít a 

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 8 8 , 
• Árjegyzék ingyen és bérmentval • 
Külön szétküldés! osztály : népességi -vászon, 
asztalnemük, ágytól! és ágynemük részére. 
• Paplan- és matráozgyártis. • 

Orsiágos háziipari kiállításon aranyéremmel kitüntetve. 

VÉNUSZ 
füzőpótló 

PLANK & HAUPEL 
•WIEN. IX., 

SENSENGASSE No. 8 a. 

A czimre kérjük jól ügyelni. 

Ideális orvoslást nynjl a leg¬ 
több kulturáltamban szabad, 
orvosi tekintélyek Által elis¬ 
mert és mir • hölgyek ezrei 
állal beigazolhalólag kipró¬ 
bált legiijahb iVENUBZi 
füzőpótló. A .Vénusz, 
füzőpótló tökéletes motgási 
szabadságot enged, kényel¬ 
mes szabályozható, kifogás¬ 
talan alakot nyújt és munka-
közben, sportnál, ünnepélyes 
alkalmakkor viselhető, külö¬ 
nösen testes hőig) éknek fűzte 
tartja a hasat és a csípőket, 
ártalmas, kelletlen nyomás 
nélkül. Kezdő ár strapa-kivi¬ 
tellel és linóm hímzéssel már 
10 K-tól följebb. Vénusz 
melltartó 4 K-tól. csipó-
formáló 8 K-tól. Megrende¬ 
lésnél eli-gendö a mell-, derék-
és csipobőség köröskőrül 
mérve. Szállítás postán is, 

.utánvétellel vagy ai összeg 
előleges beküldése mellett! 
A «VénusiT) jegy törvényesen 
védett Minthogy mi az első és 
kizárólagos fetalálók vagyunk 
óva intjük haíonló hirdetések¬ 
től, melyek zúgkiállitásokon 
nyert kitüntetésekre hivatkoz-
<&> <$> nak. <$> <•$> 

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

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

Valódi brünni szövetek 
az 1912. évi tavaszi 

Egy szelvény 
3.1O m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág és mellén!) 

elegendő, csak 

és nyári Idényre. 
l szelvény 7 kor. 
l szelvény 10 kor. 
l szelvény 15 kor. 
l szelvény 17 kor, 
l szelvény 20 kor. 

Egy izelvényt fekete tzalonruhához 20.— H-ért, 
szintúgy Ieiait6sz6vetet( turistalódent, telyem-
kamgarnt s tb. gyári árakon küld mint megbízható ét 

»zolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár 

Siegel-Imhof Brünn. 
Minták Ingyen él bérmentve. 

Át elflnyök, * melyeket * nwfánveví élvei, ha 
izSvelszükségletet közvetlen SlegtUlmhof cégnél, 
a gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb arak. Óriási választék. 
Mintahtl, figyelmei kiszolgálás, még a legkisebb 

rendelésnél is, teljesen Iriis árúban. 

A l M V Á L f l Óvjátok gyermekelteket hátgerlncz- l 
MÍMYAI\! D elgörbUléstől. H l 
Nincsen többé elgörbült test I • 
Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok áltat 
ajánlott ortopécl-támasztó fűzőimet használja. Mesésen 
könnyű és hygienikus! Ferdén növésre hajló Iskolás 
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és óvóeszköze. 

Fnzöbasználat előtt Füzöhasználat ntán. 
Haskötők, gummiharisnyák. mellfuzok mérték szerint készittetnek. 

Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás. 
Mérsékelt árakI Kifogástalan technikai kivitel Jótállás mellett! 
Legújabb képes Jubileumi árjegyzéket Ingyen él bérmentve küld: 
K E L E T I J . testegyenesitő gépek gyára 
Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17 K. sz-
Alapitatott 1878. Telefon 13—76. 

bőrbutoripar 
Börbutor 
szakműhelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Senimelwes-u. 7.8z. 

Angol bfirbntor, Ebédlö¬ 
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt bőrbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissi-
tétére és festésére. 
Székátaiakitások. 

:ADEN 
WIEN mellett. 

Nagyfokú radioaktivitás. 1911-ben 32,193 fürdő¬ 
vendég. Kiváló gyógyerejü kénesforrágok csuz, 
köszvény, ischias, izzadmányok, bénulás, neural-
gia, görvélykór, bőrbijok, fémmérgezés ellen. A ba-
deni Peregrini városi forrás ivókurához javalva. 
Fürdőidény egész éven át. Prospektus ingyen. 
Felvilágosítás és prospektus Blockner J. hirdető-
irodája utján is, Budapest IV., Semmelweis-u. 4. 

Rendu 
cz.erkezer 

kitfil-el 
öni «&5 ponto§ 

k i m ág 0510 ismertető jelei, 
R 

ClUl" 

NUTH KAROLY 
Cs. és klr. fensége 
József főh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, VE kér., Saray-atcza 10. 
Központi TÍZ-, lég-és gőiíütések, légszesz és TÍiTizetékek, csatornázások, 
szellőztetések, szivattyúk, TÍzerőmfivi emelőgépek db. — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készittetnek. 
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Nagy képes fehérnemö, 

bőrönd, latcső, valamint 

fényképészeti cikkek 

árjegyzékei kívánatra 

ingyen és bérmentve. 

Hm^W^iMMBlKWiBmB 

AUFRECHT ÉS GOLDSCHMIED UTÓDA 

Elek és társa r.-t. 
Budapest, IV., Károly-körut 10. szám. 

: • ^—^—^—^~^^~ 

Szállítjuk ár f 01-

emeléa nélkül 

kényelmes havi 
lefizetésre. 

Három napon belül sértetlen állapotban az áru kötelezettség nélkül visszaküldhetö. 
Ezen föltétel az egyetlen biztositéta az előnyös vásárlásnak ügy ár, mint minőség tekintetében. 

Utazó- és sporting, XVII. 

redős mell, kitűnő kézimunka. Ezen 
minőség 12 különböző, divatos min¬ 
tázatú, válogatott anyagból készül. 

Ára darabonként kor. 6.60 
Ugyanazon színű kézelő párja 80 fill. 
Megfelelő szinti, francia szabása, 
rö'vid alsónadrág kapható 85, 90, 
95, 100 és 105 cm. hasbőségben. 

(Hasbőség megadandó.) 
Rövid alsónagrág ára dara¬ 
bonként 3 korona 50 fillér. 

XVIII. szám. Színes, angol, redős, 
puhamellii zefiring. 

Finom angol zefirböl Vészült elsőrendű 
kézimunka. 

XVIII. sz. Ezen minőség 12 különböző 
mintázata válogatott lefirbö'l készült 

Ára darabonként 10 korona. 
Ugyanazon szinü kézelő' párja l korona. 
XVIIIa sz. Ezen minőség divatos, rövid, 
kemény mellel is készül, mikoris a csikók 
keresztbe futnak Cu. n Nord-facon. így ké¬ 
szítve az ingek ára darabonként 1U.&J kor. 
Meg-felelő szinü, francia szabása rövid 

alsónadrág: ára darabonként 6 korona. 

A foltétlen megbízható és különös 
gonddal alkalmazott szabás garancia 
arra nézve, hogy a megfelelt) nyakbő¬ 
ség alkalmazásamellett az összes többi 
mértékek Is okvetlenül magfelelnek. 
Az Ingek házilag mosva és remekül 
tisztítva szállíttatnak n féltucatonként 

dobozba csomagoltatnak. 
Az ingek 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45 és 46 cm. nyakbőségekben kaphatók. 

Minden 15 korona 
rendelési összeg után 
1 korona havi részlet. 

Fehér, rövid 
alsónadrág. 

Finom Schroll-féle siffon-
ból készült, szabályozható 
gombos francia övvel el¬ 
látott, kitűnő kézimunka. 

V. 

AradrbonkéntS.ööK 

XIX. szám. Legfinomabb angol fehér 
„oxforduszövetből készült rendkívül 

elegáns, elsőrendű' kézimunka. 

Ü D É N ! 10 kor. 
XX. szám. Kitűnő drapp Rembrandt-
szövetből készült, színes csikókkal 

mintázott elsőrendű kézimunka. 

HALOING. 
XXI. szám. Igen jó madepolánból 
készült, színes szegéllyel ellátott, 

kitűnő kézimunka. 
Ára darabonként 10 korona. 
XXII. szám. Elsőrendű Schroll-féle 
madepolánból készült, színes sze¬ 
géllyel ellátott, finomabb kivitel. 
Ára darabonként 8 korona. 
XXIII. szám. Legfinomabb Schroll-
féle madepolánból készült, valódi 
francia színes szegéllyel díszített, 
re'dözött mellel, legjobb kivitel. 
Ára darabonként 6 korona. 
A hálói ngek 100 óm. hosszúságban szállíttatnak. 

összehúzható 

kézi bőrönd 
(Souffleé) 

]Barna tehénbőr, erős zöld 
Uzövetbélés, fényezett keret, 
Jbőrrel átvont acélfogga'ntyu, 

Igékét biztonsági tolózár, válasz¬ 
fal, belső és külső talpbör-

szijazat. 
U. e. kivitel valódi amer. vitorlavászonból is kapható. 

Tehénbörböl Vitorlavászon 
Kor. Havi Kor. Havi 

48 cm. hosszú, 31 cm. magas 68.— 3.50 50.— 3.— 
64 „ „ 33 » „ 75.— 4.— 54.— 3.— 
CO » - , 35 -. „ 82.50 4.— 60.— 3.— 
'.5 37 , , 88 . - 430 65.— 3.50 
7'» . 39 „ 9 5 . - 5 . - 70 . - 4 . -

üti készlet, 
Világosbarna, erős, bélés nél¬ 
küli marhabó'rtokbnn, kitűnő 
nikkelez tt fölszerelést tárgyak-
k:il, férfi vagy női berendezéssel. 

ito>-. Havi 
29sí Urak szAniára 30.— 2.— 
W sz. Hölgyek részére 36 — 2.— 

JC8i kézi táska; 

36. sz. Elegáns trappé-
alakú födött keretű 
kézi táska 20 cm. nagy¬ 
ságban, tehéntró'rböl 
készült fekete lakk¬ 
bőrből, gazdag ezőst-
verettel, finom selyem-

• béléssel.. 
Ára 55 korona. 

Havi részlet 3 korona. 

ERSZÉNY-KÉSZLET. 

3 di-b fényes szaffián-
bőrböl készült szép ki¬ 
vitelű-tárca, és pedig 
erszény, papírpénz és 
szivartárca,valódi ezüst 
verettel ellátva, szivar¬ 
tárca három oldalán át¬ 
vont kerettel készítve. 

Ára 38 korona. 
Havi részlet 2 korona. 

Manicure- és 
pedicure-készlet 

49. sz. A legjobb ko¬ 
vácsolt acélból készült, 
gyönyörű berendezés¬ 
sel, díszes bőrtokban. 

Ára 50 korona. 
Havi részlet 3 korona 

REFORM 
MINIMUM 
KAMARA 

Ézeukamara megfelél minden igénynek, amelyet egy 
modern kamara iránt támasztanak és pedig magas és 
szélességi irányban' eltolható objektívvel, forgatható 
tUkörkeresövel, kettős kihúzattál a hátsó lencse 
önállrj "használata céljából.-Finom kivitel, bőroldalfalak, 

fémrészek nikkelezve, príma böráthuzat. 
Az objektívek F : 5-5 fényerősségi alkalmazhatók. 

í 9X12 
nnik. zár 

havi 
réseiét 

13X18 
nnik. zár 

havi 
réssiet 

Finom rapid aplanáttal .— 
Rietzscbél-féle eztra- rapid 

aplanáttal -
130 kor. 
Ifífl 

6.50 200 kor. 10.— 

nietzschei ánasetigmátfcü, 
F/8 F 120 mm 

220 . , 11. — 

Ibo „ 250 . 12.50 

1233. szám. 

Egyetemes látcső. 

Ezen látcső Japán farmira készítve alkalmai 
vadászati, sport és színházi célokra, mert 
optikája 3-szorüs nagyítással és nagy lat-
körrel bir. Achromatikus lencsék. Nagy 
okulárok, fémrétiek feketére fényezve. 
Ara fekete puha bönoRkal — 92.5O kor. 
Havi részlet — -<•*••— 3. — kor. 

1783. szám. 

Francia női színházi látcső, 
Háromszoros nagyl-
U»al l Ezen látcső 
achronatikus len¬ 
csével bir és Igen 
elegánsan van ki¬ 
állítva. Legfino¬ 
mabb gyöngyház¬ 
zal kirakott tett. 
A fémré«n-k 6no-

man vannak aranyozva. Nagy gytngyMi-
•tulirokl Ára tinóm boltokkal '48.— kor. 
CUví részlet 3.6O kor. 

Eredeti 
Goerz-binokli. 

l 
6- szoros nagyítás. 

Ára kemény bőrtok és váll¬ 
szíjjal -

Havi részlet — 
156 kar. 

8 kor. 

Itt 

MEGRENDELÉSI IV. Y-u-
AUFRECHT ÉS OOLDSCHMIED utóda 
ELEK ÉS TÁRSA R.-T.-nál 
Budapest, IV., Károly-körut 10 ik szám. 

Ezennel megrendelem ai alanti árut korona érték-
íjon, fizetendő korona havi részletekben Budapesten ELKK 
ÉS TÁRSA r -t-nál Három havi részlet elnmlasrtiisa az egé«» 
számla összegét azonnal esedékessé teizi Teljes k fizetésig lulnj-
donjog lentartva. - Jogomban áll ai árut ü napon belül sértet¬ 
len állapotban visszaküldeni. 

Fizetendő liiulupesten. Kor. íMér 

-akhelyi 
Itlet: 
lévéstbrialkozáii, . „•. 

30. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, JÚLIUS 28, 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-uteza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 1 Egészévre _ _ 

Félévre 
Negyedévre _ 

20 korona. 
1O korona. 
6 korona. 

A •Vllágkrónikát-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

Deseö Lajos fölvétele. 
A DUNAI U T Á S Z G Y A K O R L A T O K B U D A P E S T F Ö L Ö T T . — SZEMÉLYSZÁLUTÓ GŐZÖS HALAD ÁT AZ UTÁSZOK ÁLTAL ÉPÍTETT HÍD KINYITOTT KAPUJÁN. 

Franklin-Társulat nyomdája, Bndapért, IV., Egyetem-ntcza 4. szám. 




