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Tátra-Gánócz 
gyógyfürdő 

Szívbajok. Rheu -
matizmus. Küsz-
vény. Vesebajok. 
Női bajok. Neu-
r?sztéria.Gyomor-
bántalmak Angol-
ktSr eseteiben. 

természetes szénsavdűs for¬ 
rásával kitűnő gyógyhatású. 
Méltányos árak. Penzió. Olcsó, száraz szobák. Kitűnő 
női ellátás. Figyelmes kiszolgálás. Posta, távirda, 
telefon, állandó csendőrörs. Vasúti állomás. Gyors¬ 
vonatok feltételes megállóhelye június 15-ikétől. 

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

Fürddgondnoksag, Gánóczfürdó. 

IGLÚFÜRED 
vasúti állomás; Igló. 
fekvéssel, fenyvesekkel 

KitUnő konyha. 
Állandó fürdőorvos. 
Árak mérsékeltek. 

Tájékoztató leírást (pros¬ 
pektust) kívánatra küld 

Iglofüred gondnoksága. 

GYÓGYFÜRDŐ 
(Szepesmegye) 

(Automobiljárat.) Gyönyörű 
körülövezve, teljesen védett 

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

M 
;it-szappan 
70 fillér. 

ARGIT-
CRÉME 

ti,.f.:t . . . J . . a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az 
Margit " pOUfler egész világon el van terjedve. Páratlan hatása 

1 K yn fill szerencsés összeállilásábnn rejlik, a bőr azon 
i\ ÍM un. n a l f e | v e s z j és kiváló hatása már pár óra le¬ 

folyása alatt észlelhető. Mivel a Margil-crém<-| 
utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegy-
gyei lezárt dobozt elfogadni, inert csak ilyen 
készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsir-
talan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬ 
földön általános feltűnést keltett. Ára l kor. 

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

VARASD-TOPLITZ 
kénes gyógyforrás 
(Horvát-ország). 
Vasút, posta-, telefon- és távirda-
állomás. Új gyógyszálloda vil¬ 
lanyvilágítással, hírneves radio-
activ tartalmú kénes hőforrás 
+ 58 G°. — Ajánlva : kőszvény, 
csuz és ischias stb.-nél. Ivókú¬ 

rák makacs torok-, gége-, mell-, 
mí>j-. gyomor- és bélbántalmak-
nál. — Elektromos másságé. — 
Iszap-szénsavas és napíürdők. — 
Egész éven át nyitva. — Modern 
kényelem. - - Új szállodák. — 
Mesés környék.— Kalonazene. — 
Prospektus ingyen és bérmentve. 
FÜBDŐOHYOS: ŐR. LOCHEETI. 

* Elzsirosodás, + 
elhízás 

megszüntethető a "TONNOLA" 
ál tal . Kitüntetve az aranyérdem-
Jellel és dicsérő oklevéllel. Nincs 
többé erüs derek, kövér csípő, ha¬ 
nem iarcsn, elegáns és gra-
CZÍ02US alak. Nem sryógy-
szer, nem titkos szer, ere¬ 
déi tlegr zsírtalanító, elhájaso-
dott ugyan, de azért egrészségres 
személteknek. Nem kell diéta, 
nem kell az életmódot megváltoz¬ 
tatni. Tökéletes hatás, íra 3 kor. 
postán, vâ 'V utánvéttel. Gyár: D. 
Fraiiz Steiner Se Co., Berlin 
31. Kóniggratzeratrasse 85. 
Főraktár és szí tküldés Török József, 
Budapent, VI. kér., Király-utcza lí 

a Tátrn lábánál,széltőt és nortól védett klimatikus ffyó_ 
és nyaralóhely, vizgyogj-intézcttel Poprád város köz¬ 
vetlen közelében. Innen a Dobsinai Jégbarlang legrövi¬ 
debb úton érhető el. Omnibus közlekedés minden vonat-

pesi 
Állami hivatalnokok az elő- «s utóidényben 

szobaárakból 5O "•. engedményt élveznek-
Étkezés naponta a penzióban : reggel 2, délben 4 és 
este 2 fogás .> korona. — Kívánatra prospektust küld 

Tátra-Virágvölgy g-ondnokságra. 

CSiZFURDO 
A kontinens legerősebb jód-bróm forrása nagy rádióactivi-
tással. Meglepő gvógyeredmények. Fürdő megnyitás roájns 
hó 1-én. Melegfürdők, hidegvizgyógymíd, izzasztókárák, 
szénsavas-fürdők és az összes hidropathiai gyógymódok. 
Modern újítások. Kényelmes, olcsó lakások, szanató¬ 
rium, szórakozások. Államhivatalnokok és katonatisztek¬ 
nek elő- utóidénybon 50 °/o engedmény. Csiziviz,háznál tör¬ 
ténő ivóknrához rendelhető a forrásnál és Édeskuty L. 
lerakatnban, Budapesten. Prospektust szívesen küld » fürdő-
igazgatóság. Posta, távirda, telefon, vasut-állomás helyben. — 
Fürdőorvosok: dr. Kallós Jenő, dr. Pazar László 

TOBELBAD 
GYÓGYFÜRDŐ SZANATÓRIUM Graz mellett 
Radiumos gyógyforrások, ívd- és fürdókurák. — Diétás g/ógy-
kezelések, hízd- és soványitdkurák. — Nap- és légfürdók és 
az összes természetes gyógymódok, — Gyomor- és bélbete¬ 
gek, rheumások, kiiszvényesek, légcsőhurutosok, Idegbetegek 
évszázados gyógylielye. — Egyéni (ydgykezelés dr. KÜRT 
LINNERT kiváló szakorvos vezetése mellett. — Mérsékelt 
árak, külön felszámítások nélkül. — Magyar orvos, magyar 
levelezés és prospektus. Sürgöny- és levélozlm : Tobelbad bei 
Graz. Megnyílott április IS-én. Előldényben külön kedvezmény. 

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

Egy szelvény 
3.10 m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(Katát, nadrág, is mellény) 

elegendő, csak 

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

egy szelvényt fekete izilonruháboz 20.— K-ért, szintúgy 
f e löltőizövetet, turistalódent, iclyemkímgirnt, női koiztum 
izSveteket itb. gyári árakon küld, mint megbi/h»tó és 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raklar. 

Siegel-Imhof Brünn 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök a melyeket • mtgánvnrfi élrez, ba tzovet-
Bflkiézletét, közvetlen Siegel-Imhof cégnél, a gyári 
piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. Szabott, lég-
olcióbb árak. Óriás! választék. Mintába, figyelmes 
kiszolgálás, xoég a legkisebb rendelésnél is, teljesen friss 

árában. 

Elsőrangú diiilikus viz: legüdi-
tőbb asztali ital. Nagyi ' 

gyógyforrás 
agymervv lithiumtartalmánál fogva rend¬ 

kívül gyógyhatású, különösen : 
gyontorbajok, étvágytalanság, a gyomor- és bél krónikus 
hurutja, k.iszvény, vese, hólyag és vízelet szervek bajainál. 
M E G R E N D E L H E T Ő : Sel iönboniBnchheim gróf 
u r ada lmi ásványvizek berlőségénél, Szolyván. 

ZOBRANCZ S GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyóben. 
Qlanbersós. hideg-, kénes, sós viz. Gyomor- és máj-

— betegek magyar Karlsbadja. = = = = = 
Ffirdőidény : május 15-től szeptember IS^ig. Előidény: május 

IS-től június l-ig. Utóidény: szeptember 1-tó'l szeptember 15-ig. 
30 °/o árengedménynyel a lakásoknál. 

Ez a maga nemeben páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód biztos 
segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s alliasi pangásoknál, makacs 
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, májbajoknál, epehomok és epe¬ 
kövekre oldólag hat. Vértódulásoknál, szédülések, hüdések, gufaiitési 
rohamoknál vérelvonólag, fetezlvólsg hat, csúzos és köszvényes bán-
talmaknál e kór okozta erjedési termékekre, ((rakodásokra az izületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájaso-
dás ellen, ozukorbetegségeknél, vesebajosoknál ügy a czukor-, mint 
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. 

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi és csont¬ 
bántalmaikat, csontszút kedvezően oszlatja, liörvélykóros daganatok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadni ányok, has hártya izzad-
mányok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idolt bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. 

Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felöl lövőknek Ungvár, 
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-Mihály, honnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l és 1/-> óra alatt elérhető. 

A viz otthon is sikerrel használható. Ára : egy nagy láda 40 üveg¬ 
gel 20 kor., kis láda 20 üveggel 11 kor. A viz a vasúton szállítási 
kedvezményben részesül. 

Megrendelések és tudakozódások: oSzoliráiicz gyógyfürdő 
igazgatósa gának Szobráncz gyógyfürdő* czimzendok. Posta-
és lávirda-állomás helyben. A fáraó' igazgató-orvosa : Dr. Russay 
Gábor Lajos. A fürdő igazgatósága. 

a gjomor, belek, húgyhólyag s különösen a 
léglőszervek hnrutos bántalmainál igen jó ha-
tásn még akkor is, ha versesek esete forog fenn. 
Megrendelhető: ÉDESKUTY L.-náJ Budapesten 

és a forrás kezeiőségénél Munkácson. 

T ATRALOMNICZ Lomnicz-szálló. 
Bethlen-ház (július 1-én.) 

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

Palota-szálló 
KORONAHEGY-FORDÖ (kétórásokkal) 

PÁRAD 
Évad május 15-töl szept. végéig. 

GYÓGY¬ 
FÜRDŐ 

K á r o l y i Mihály gróf tulajdona. Hevesmegyében, vastimsós fürdők¬ 
kel és hidegvizgyógyintézettel, égvéuyea kénes savanyuviz, természetes 
arzén ée vastartalmú vizek. Kiv«ló jó hutása i d e g . , v é r - gyo¬ 
mor- él méhbajoknál, gyengeségnél ismeretes. Tiszta' enyhe 
negyi levegő, sport, kirándulások. Modern kényelemmel berendezheti 
szállodákban 173 szoba áll a vendégek befogadásira. Kitűnő élelmezés 
mérsékelt árak mellett. A főérad június hó ál-töl augusztus 31-ig tart 
Fflrdőkabinok 'és folyosók gőzfűtéssel vannak ellátva! 
Az egész fardőtelep és a lakások villanyvilágítással vannak ellátva 
Kényelmes automobil-közlekedés. — Prospektussal és bárminemű 
felvilágosítással készségesen szolgál a Í K - J - -

rurdoigazgatóság. 
Elő- és otóévadban a lakások 50'1 •• -kai olcsóbbak az állandó vendé éknek. 

Franklin-Társulat Dyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza. 4. sz. 

MSA 
19. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) HÓ 

SZERKESZTŐ 

ITSY I <^& \_ BUDAPEST, MÁJUS 11, 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f 
feltételek: \ 

Egészévre _ „ 
Félévre 
Negyedévre 

20 
1O 

5 

koronaJi 
korona.V 
korona. \ 

* ( A .Vitófc rbniJc<ÍJ>-val 
ént 1 koronával 
Ibb. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
batározott viteldíj is csatolandó. 

AZ OROSZLÁN-KÖLYÖK ÉS DAJKÁJA. — KitteNberger Kálmán eredeti fölvétele, 
(Minden jog lentartva.) 



—- Már Magyar-ra változtattam nevemet, 
most nemrégen, édesatyám halála után; életé¬ 
ben nem tehettem. . . . Szolgálatára : Magyar 
Kálmán! 

— Helyes ! Örvendek, — viszonozta Magory, 
de szkeptikusan gondolta, hogy lehet még be¬ 
lőle újra: Unger. 

— Mikor parancsol velem méltóságod? 
— A bankett után kérem azonnal jöjjön a 

dolgozószobámba . . . Hallom, hogy igen isme¬ 
rős a városban és környékén; mindenesetre a 
hölgyek körében is. 

Magory e szavai után újjával tréfásan meg¬ 
fenyegette az érdekes, halvány arczú, szőke, 
sugár termetű fiatalembert. 

- Ezt állásom hozza magával, — szólt Ma¬ 
gyar komolyan, s a nélkül, hogy egy arczizma 
megrándult volna, elhagyta a termet. 

Gergely e pillanatban laufschrittben beruk¬ 
kolt s gróf Cserhalmy ő méltósága és Tésay 
ő nagysága felvonulását szabályszerűen avi-
zálta, kik nyomban követték a bejelentő gya¬ 
log-huszárt. 

- Isten hozott! Szivemből ölellek bennete¬ 
ket. Szép, hogy eljöttetek ! — üdvözölte Ma¬ 
gory vendégeit. Hizelgett neki, hogy gróf Cser¬ 
halmy Pista, Magyarország egyik legelőkelőbb 
fiatal mágnása is megjelent főispáni beikta¬ 
tására. 

— Grüss dich, díszes rezidencziádban! -
viszonozta Tésay a kevésbé neki, mint főúri 
barátjának szóló meleg üdvözletet és egy ké¬ 
nyelmes ottománra vetette magát. 

Pista gróf, az öt ló gyeplőjét félkézzel ke¬ 
zelni tudó sportsman, megszorítva az elébe 
nyújtott gyöngédebb, de nem gyöngébb fő¬ 
ispáni kezet, Tésay mellé telepedett és rágyújtva 
egy czigarettere, igy kezdte : 

— Mint látod, már redingotban vagyok, a 
gyűléshez készen, melyen mint itteni városi és 
megyei virilista, részt veszek. Frakkot majd 
csak a bankettre öltünk. 

— Vormittag: nie im Frack ! Ez régi gaval¬ 
lér-regula, - - mondta Tésay. - - Hát a feje¬ 
delmi inkognitó út, Laura ő nagysága védő¬ 
szárnyai alatt, hogy sikerült? 

— Elég jól. Sok mindenről nyertem tájéko¬ 
zást, — válaszolta Magory. 

— Verpeléti, kivel a Park-klub előtt talál¬ 
koztam, beszélte, hogy még egy magát felkö¬ 
tött öngyilkost is lemetsztetek egy átszeli 
akáczfáról. Nincs igazam? . . . De azért csak 
légy mindenre készen, mert, mint cousineom : 
Várhelyi Felicie beszélte, már alá kezdik ásni 
főispáni székedet s hogy úgyszólva — valósá¬ 
gos «vulkánon tánczolsz.» 

- Majd csak talán mégsem robbanok föl, — 
volt a mosolylyal kisért önérzetes válasz. 

- Apropos! Hány órakor csináljuk a vizi-
tákat? — kérdezte gróf Cserhalmy. 

- Egy órakor, ha úgy parancsolod, — vá¬ 
laszolta Magory. 

- Pontosan itt leszek kocsimmaL Három 
óráig, mikor a bankett kezdődik, elég időnk 
lesz; hisz legtöbb helyt csak névjegyeinket ad¬ 
juk le a portásnál. Nincs igazam ? . . . No, most 
Béninek lesz valami mondanivalója. Csodál¬ 
kozni fogsz rajta. Szólj, Béni, nincs igazam? 

- Szerencsém van magamat, - - jelentette 
ez ünnepélyesen fölkelve helyéről, mint Cser¬ 
halmy Dóra grófnő deklarált vőlegényét vor- és 
aufführolni! 

— Ah, ah! - - kiáltott föl Magory. — Szi¬ 
vemből gratulálok. 

Tésay megszorítva az elébe nyújtott jobbot, 
folytatta: 

— Menyasszonyomnak gratulálhatsz Felicie 
grófnőnél, kinél szállva van, mai Staatsvisited 
alkalmával. 

Az ünneprontó. 
- Tehát egyenesen bele az érdekes", harczos 

amazonok fötáborába, mondta magában 
Magory, miután a két arisztokrata-gavallér 
(most Béni is az, mint leendő comtesse-férj) a 
Várhelyi-palotába kocsizott. 

Magory toilette-szobájába vonult, a hol Ger¬ 
gely előhozta a ragyogó magyar díszruhát, 
mely az udvari ünnepélyeken méltó feltűnést 
keltett, és főispán-gazdája öltöztetéséhez fo¬ 
gott. 

— Mindegy! - - gondolkozott tovább Ma¬ 
gory. - - Azért gróf Várhelyinénéi az illem¬ 
látogatást nem mulaszthatja el. És ki tudja, 
hogy szalonja nem fogja-e őt az ideálja nyo¬ 
mára vezetni . . . 

Magory dúsan aranynyal átvarrt sárga szaty-
tyán csizmát húzott formás lábaira. Sarkan¬ 
tyúit két antik művű, kiterjesztett szárnyú mi¬ 
niatűr kőszálisas képviseli. A meggyszinű selyem 
trikót a legmintaszerűbb gárdistaalaphoz simul. 
A halvány égszínkék moir-antique attilán fé¬ 
nyes vértszerű arany pikkelyinggel, melynek 
ezervirágú, csillagszemű mesteri szövésű ércz-
hálója, úgy borul, mint borostyáninda a czéd-
rushoz, izmos és mégis sugár termetéhez. Az 
imponáló alak széles, arányos vállain : ritka 
példány párducz-kaczagány, fején úszó sastol¬ 
las, párduczprémes, meggyszinű bársonykucsma. 
A gazdag mentekölő, a csattok, a széles öv, a 
törökverő szablya, a kavdtartók, az attila gomb¬ 
jai, a boglár: mindezek az ősi ötvös-műipar 
remekei, kirakva igazgyöngygyei és az antik 
divat mesés drágaköveivel. 

Gergely még egy utolsó műértő tekintetet 
vetett gazdájára, s meg nem állhatta, hogy az 
adjustirungvisite-t e felkiáltással.ne fejeztébe: 

- Ez már aztán: ja! Mintha csak a huszá¬ 
rok atyja, a daliás Szent Mátyás király szállt 
volna le a magyar huszárok extra-menyorszá¬ 
gából ! 

Magory csak mosolygott hozzá . . . 
. . . Az ünnepi kép az utczákon mind élén¬ 

kebb, tarkább, impozánsabb lett; az utczai 
zaj a városi palota körül növekedett; a disz-
gyűlésre törekvők moraja beleveszett a ro¬ 
bogó fogatok zörgésébe. Magory, a nyitott ab¬ 
lakok mellett, meg sem hallhatta az őt a dísz¬ 
közgyűlésre meghívó küldöttség betoppanását 
Gergely kalauzolásával. Az ajtó elé sietett és 
szives előzékenységgel üdvözölte az érkező no-
tabilitásokat. Gróf Bodaszéky Lajos, tipikus, 
elegáns, idős arisztokrata-alak, a küldöttség ve¬ 
zetője, szintúgy gróf Cserhalmy, kiskarádi Bo-
senmüller, ragyogó magyar díszben, kifent kacz-
kiás huszáros bajuszával és Orbán Endre, egy¬ 
szerű fekete attilában. A többi urakat: Sávoss 
apát-plébánost, Graupenhofer és dr. Katzen-
dorfer urakat gróf Bodaszéky mutatta be. Ma¬ 
gory a hazafias apátot rendkívül melegen fo¬ 
gadta. A másik kettőre nézve: tableaux. Ma¬ 
gory feszesen, ridegen meghajtotta magát előt¬ 
tük, de kezet nem nyújtott nekik. Hű maradt 
elhatározásához: nyilt sisakkal harczol. Ily ki-
csinylő, gőgös fogadást mégsem várt ez a két 
úr. A főispán még azt a semmit jelentő, ud¬ 
variassági szót, hogy «örvendek!» sem ejtette 
ki. A patriczius Graupenhofer közönséges 
bourgeois-ábrázata kikelt színéből, dr. Katzen-
dorfer gúnymosolyra húzta szét vékony ajkait, 
savanyú róka-arczát, simogatva, egyengetve 
Bakái-szak állat. 

- Ha úgy méltóztatnak parancsolni: mehe¬ 
tünk, — mondta Magory egyenes rövidséggel, 
minden czikornya, udvariaskodás nélkül. Út¬ 
közben ezt súgta gróf Bodaszéky a főispán 
fülébe: 

— Barátom Béla, figyelmeztetlek, hogy ez a 
két ember a többség vezetője a törvényható¬ 
sági bizottságban. Nagy imposztorok. 

- Tudom, — volt az egyszerű felelet. 
- Ő volt az csakugyan! — fakadt ki Grau¬ 

penhofer, társával visszamaradva. — Pusztulnia 
kell! 

- Halva született! — mondta ki rá az íté¬ 
letet dr. Katzendorfer. 

És nem a főispánnal mentek a terembe, ha¬ 
nem egy folyosói bajárat felé tartottak. 

A közhír szerint a nem igen matinális főispán 
kedvéért csak rövid tartalmú beiktató-díszgyű-
lést fél tizenkét órára tűzték ki, de a holnapi 
közgyűlést a főispán kívánságára, már kilencz 
órakor fogják kezdeni. 

Magory belépett a városi palota dísztermébe. 
Átment a Eubiconon. Midőn a teremajtó szár¬ 
nyai, a miket díszbeöltözött városi hajdúk őriz¬ 
tek, előtte felnyíltak : első gondolata, az előtte 
feltáruló káprázatos kép daczára az volt, hogy 
miért nincs itt jelen az az ismeretlen, angyal-
arczú, démoni büszke nő, ki őt fényes páholyá¬ 
ból észre nem akarta venni. De hát, ha már ő 
nem lehet jelen: miért távozott a városból az 
a másik, - - d e nem is másik, mert tudja, érzi, 
hogy az az előbbivel egy test, egy vér, ki hon-
leányi lelkes szavaival szivét gyönyörbe árasz¬ 
totta és erőt, kitartást fog adni hazafias küz¬ 
delméhez . . . 

Bárha látná, óhajtanok mi is, az a rejtélyes 
hölgy, — miként azt a jó «Helmeczyek» lelke¬ 
sedésük rózsás fényében látják, — hogy vonul 
be modern szittya kisísten gyanánt, díszes ki-
sérettel, Német-Hunnia szine-fénye elé és har¬ 
sány éljenzés és üdvrivalgás közepette, méltór 
ságos léptekkel, hogy közeledik az elnöki emel¬ 
vény felé . . . 

Most megállt Magory, — folytassuk a lelkes, 
de hű krónikás objektív hangján, — meghaj¬ 
totta magát délczegen, mintha csak apáink tán-
czához, az ősi körmagyarhoz készülne, mely¬ 
nek ő a jó magyar világban egyik leghíresebb 
tánczosa volt. Aztán szétnézett a bizottsági ta¬ 
gok hosszú során és fürkésző, elmerülő tekin¬ 
tetet vetett az úri közönség karzatára, mely¬ 
nek első sorait a kíváncsi, csak kis részben az 
ünneplő honleányok foglalták el. Majd pedig, 
miután az elnöklő polgármester felhívására az 
első aljegyző felolvasta a kinevező-okmányt, — 
letette a főispáni esküt. Nem ugyan égre emelt 
keze három újjával esküdött, mint V. László, 
sem kivont karddal, mint Zrínyi, hanem csak 
egyszerűen szivére téve kezét: mégis mily festői 
modern történeti élőképet mutatott a politikai 
közélet színpadán. Erre az érdeklődés nyájas 
leereszkedésével hallgatta végig Hajner főjegyző¬ 
nek és virilista birtokosnak, a hazafias frázisok 
daczára, mérsékelt, óvatos köszöntő beszédét. 

És örökre kár, hogy nem látta a távol csa¬ 
pongó tündér (ha nem is az egyik, de legalább az 
a másik, ki, mint monda, lelkileg jelen lesz itt 
és kit azzal egyazon személynek képzel), s nem 
hallotta beköszöntő szónoklatát, a mint komo¬ 
lyan, férfias büszke tartással, nemesen, fenköl-
ten szárnyalva, pergette a jó előre betanult rög¬ 
tönzésnek, a Helmeczyek szavai szerint: ((tisz¬ 
tán pergő drágagyöngyeit.» És hogy mint szórja 
az ünneplő közönség felé szimbolikus, ékes szó¬ 
virágait, de mézbemártott, leplezett titkos nyi¬ 
lait és szikrázó tekintetétől kisért, pattogó szel¬ 
lemröppentyűit is, a melyek most még nincse¬ 
nek gyújtásra, égetésre berendezve, hanem csak 
arra, hogy a hevesvérű magyarságot feltüzel¬ 
jék és a németségnél ellenmozgalmat idézze¬ 
nek elő. 

De a hölgyeket a karzaton a főispán, a daliás 
szép férfi, imponáló fényes megjelenésével egy 
csapással meghódította. A külső hatás tehát 
körülbelül teljes volt. Falrengető «éljen!» és 
ciöljen !»-zaj, ironikus, erős brávózással vegyest, 
hangzott fel a bizottsági tagok padjairól és 
tapsvihar, kendőlobogtatás a karzatokról A né-
methunniai hölgyek iránytadó nagy többségé¬ 
nek meleg tüntetése, a mily megtisztelő, ép oly 
kétes értékű volt. . . 

Azt gondolták: Tapsolunk harczi dicsőséged¬ 
nek, szép és hős Alkibiades, de mert »házi-
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isteneink))-ét: Grillparzert, Anzeügrubert le 
akarod rombolni: gyűlölve tapsolunk! 

. . , Mandurer polgármester a fenominális-
femin;'ü,s közhatás ieesiliapultával fölkelni ké¬ 
szült helyéről, hogy a főispánt, ki ezalatt el¬ 
nöki dísz-zsölléjét elfoglalta, obligát módon 
üdvözölje, mint tudjuk: kevés szóval, sok ér¬ 
zéssel. Ámde a polgármester úr nem juthatott 
szóhoz, mert fölemelkedésére, melyet, tekintve 
enbonpointjét, rendesen bizonyos nehézkes for¬ 
mai gyakorlat előzött meg: a beállt várakozó 
csendben a karzatról magyar nyelven e hangos 
szavak hallatszottak teljesen érthetőn: 

- A méltóságos főispán beszédét németül 
folytatni kérjük, mert a szép szónoki il-elo-
quence-t sokan meg nem értették ! 

E szonórhangú inparlamentáris közbeszólásra 
roppant zivataros hangzavar, mozgás keletke¬ 
zett. Ezzel a harczi jel meg volt adva és álta¬ 
lános volt a csodálkozás, hogy a rendzavarás 
a magyarajkúak részéről jött. De hát az. igaz, 
hogy a hangja szelíd, udvarias volt. Minden 
szem a karzat ama része felé irányult, honnan 
e szavak jöttek. Graupenhofer és dr. Katzen¬ 
dorfer urakon kívül e teremben mindenki meg 
volt lepve. Magory szikrázó szemsugarai most 
már mint gyilkosra lóvéitok tüzüket. A karzat 
első soraiban ülők, fölemelkedve helyeikről, 
kíváncsian, idegesen fordultak vissza. Nem 
tudta senki, hogy a diszkánt hang után ítélve, 
nő volt-e, vagy valami éretlen diák. Pedig nő 
volt, csinos, fiatal, ízléssel öltözve, ki egy kato¬ 
nás kinézésű szálas úriember társaságában jött 
az ülés megkezdése után és így csak hátul, kö¬ 
zel a bejárathoz kapott helyet. De most, mi¬ 
után elmondta szavait: az általános zavarban 
rögtön sietve eltűnt, mielőtt valaki kérdőre 
vonhatta volna. A többség meglehetős indiffe-
rensen vette az esetet; a magyarság azonban 
fel volt izgatva, mert tudta, hogy az egy a fő¬ 
ispán ellen intézett cselszövény előjátéka. Egy 
agent provocateur ravasz csínyje. 

— Le a kétnyelvűséggel! — harsogott a nagy 
zajon keresztül Vogelhuber Miska, a budapesti 
jogász szava, fiatal szomszédjai lármás helyes¬ 
lése közt. Vogelhuber papa büszke tekintete 
pedig «urbi ét orbi» tudtul adni látszik: Néz¬ 
zétek, magyarok: ez a verflixter Kéri az én 
fiam! 

- Ki vele ! . . . Abczug kétkulacsosság . . . 
Le a német nyelvvel! — ismételte az előbbi 
kórus felülről, a karzaton is sokkal hatalma¬ 
sabb ellenpárt elnémító, óriás pisszegése közt. 

Erre az ősi nyelvjogot sértő gyönge, féktelen 
demonstráczióra felriadt az egész városatya-
kipfelhauser-had és ebbe a zúgó, orkánszerű 
germán felkiáltásba tört ki: 

— Nem értettük! Kérjük szépen folytatni 
németül! 

A lármát a magyarságnak és a többség mér¬ 
sékeltebb részének: «Éljen a főispán! A napi¬ 
rendre ! D rivalgása, képtelen volt túlharsogni. 

A rövid, de zajos intermezzóra Magory izga¬ 
tottan, az indulattól reszketve leült. Gróf Boda¬ 
széky, Sávoss apát, Orbán, Vogelhuber, a kar¬ 
zaton tüntető fiától büszkén észrevéve, továbbá 
a vendégnotabilitások közül Hancsóh és a Buda¬ 
pestről visszatért Verpeléti az elnöki emelvény¬ 
hez siettek. Eosenmüller pedig Hancsóhnénak, 
ki a díszkarzat első sorában a legelőkelőbb vá¬ 
rosi patricziák és gróf Nyékeyné, a született 
német herczegnő közt ült, mimikai távkérdé¬ 
sére: «hogy hát most mi lesz?», telegrafálni 
látszott valamit Magory erre egyszerre oly erő¬ 
set ütött a csengőre, hogy az csaknem ketté 
tört, s hogy a hatalmasan megrázott kaczagány 
villogó szemű párduczfeje csaknem beleeleve¬ 
nedett. Csak a/, a «két-egy» bájos ismeretlen 
tündér látná így őt, a haragvó kisistent! 

Graupenhofer most oldalba lökte a mellette 
ülő dr. Katzendorfert, mire ez fölkelt és szót 
kért. A zaj erre megszűnt, mert mindenki kí¬ 
váncsi volt arra, hogy ez a diplomata ravasz 
ember minő furfanggal, minő közvetítéssel fog 
elöállani? 

A főispán ügyesen felhasználva e pillanatot, 
átható sztentori hangon így szólt: 

- A karzatról, hol a tetszés és nem-tetszés 
nyilvánítása (Minden oldalról: nHalljuk a fő¬ 
ispánt !»), sőt még a tárgyalást zavaró szó ej¬ 
tése sincs megengedve, egy közbekiáltás hallat¬ 
szott, mely az ülés lefolyásának méltóságát, 
tekintve az ünnepi alkalmat, hallatlan cziniz-
mussal megzavarta. 

A helyeslő éljenzések és szórványos «öljen»-ek 
lezajlása után a főispán a polgármesterre tekin¬ 
tett. Mintha azt akarná- mondani: «Kérem, most 
önön a sor!» De dr. Katzendorfer, elébe vágva 
a hatalmas dimenziójú polgármester fölkelési 
készülődéseinek, a nélkül, hogy a főispán meg¬ 
akadályozhatta volna, hirtelen és persze (mint 
itt a csekély magyarságon kívül mindenki) né-
metüPbeszélni kezdett: 

- A közgyűlés félbeszakított napirendjéhez 
kérek szót! (Eláll! kiáltások a baloldal szélső 
részén.) És kijelentem, hogy e jogos kérelmem¬ 
től el nem állok ! 

- Nincs joga szólni! — figyelmeztette őt a 
főispán erős hangon. - - Itt ma tárgyalni sem¬ 
mit nem lehet! 

- Van joga! . . . Nincs joga! — hangzott 
egyfelől-másfelöl. Bodaszéky és Hancsóh, a fé¬ 
kező, felsiettek az emelvényre és kérték Ma-
goryt, hogy ne öntsön olajat a tűzre. Magory 
megfogadta tanácsukat. Engedett, rövid gondol¬ 
kozás után. Mindenesetre csak azért, hogy aztán 
annál erősebben, keményebben visszavághas¬ 
son. 0 nyílt harczot izent. Meg nem hátrál. De 
azért megadta a szót a jelentkezett kipfelhauser-
vezérnek. 

- A méltóságos úr, Sr. Hochgeboren hiva¬ 
tali elődei, az eddigi főispán urak, — kezdte 
dr. Katzendorfer, s Vogelhuber pere közbeszólt, 
hogy : «Nem értjük a németet!» a mi Miska, a 
fils, nagy gaudiumára, általános derültséget kel¬ 
tett. De a szónok gúnyos lenézéssel sújtva az 
okvetetlenkedőt, így folytatta: — Nem csak a 
régi szokás, de régi jogunk alapján, attól az 
időtől fogva, mikor a latin nyelv uralma meg¬ 
szűnt, beköszöntő szónoklataikat, valamint min¬ 
den, a város közönségéhez intézett ünnepi és 
reprezentáló beszédet magyar nyelven kezd¬ 
ték . . . 

- Tehát kezdjen ön is, úr doktor, magya¬ 
rul ! -— vágott közbe, bajuszát pödörve, huszá¬ 
rosán Eosenmüller. (Az egész gyűlésterem, kü¬ 
lönösen Hancsóhné, élénk derültsége közt. 
A jobboldalon pisszegés.) 

- Én csak törvényes jogommal élek, ha né¬ 
metül beszélek. A főispán urak tehát, tekintve 
a törvényhatósági bizottság és egyáltalában a 
jelenlevő közönség magyarul nem értő nagy 
többségét (Balról: «Nem áll! Itt a túlnyomó 
majoritás ért magyarul))), németül folytatták 
és fejezték be a magyarul megkezdett beszédet. 
Mi a leglojálisabb előzékenységgel járultunk a 
méltóságos főispán úr elé, - - s e szavaitól 
kezdve folyton metsző irónia ült vonásain, -
a minek viszonzásául remélhettük, hogy ő mél¬ 
tósága, Sr. Hochgeboren, ezt az annyira szi¬ 
vünkhöz nőtt, megszokott gyakorlatot nemcsak 
a jövőre oly kegyes lesz figyelembe venni, de 
már most, e jelen alkalommal, hozzánk, a túl¬ 
nyomó többséghez is, az itt mindenki által 
megértett anyanyelvünkön, az általunk is el¬ 
ismert fényes előadásával néhány meleghangú 
ékes szót intézni. (Zajos öljenzések.) 

Orbán helyéről gyorsan fölemelkedve, e sza¬ 
vakra fakadt: 

— E felszólalás után a napnál fényesebben 
kiviláglik, hogy önök inszczenálták a karzati 
botrányt. («tigy van!» a baloldal szélső helyei¬ 
ről. ((Alaptalan gyanúsítás!» a többség egész 
vonalán.) 

Erre Graupenhofer, ki dr. Katzendorfer mel¬ 
lett az első sorban egy szöglethelyen ül, felpat¬ 
tanva nagy indulattal, persze szintén németül, 
e szavakra fakadt: 

— Konstatálom, hogy az egyetértés felbon¬ 
tását, a rendzavarást a karzatról magyar szó 
idézte elő. («Igaz !» minden oldalról. «Német 
felbujtásra!» a balszélső helyein.) 

Graupenhofer igazgató egyben nagy adót 
fizető virilista is, s így függetlenül gyakorol¬ 
hatja törvényhatósági bizottsági tagi tisztét. 
A koczkát már elvetette. Vagy a főispán bukik 
vagy ő rezignál. 

Magory egy lesújtó tekintetet vetett rá és 
erőset csapott a csengőkészülékre és vontatott, 
nemesen büszke hanghordozással ekkép szó¬ 
nokolt : 

— Magyar törvényhatósági gyűlésteremben 
a kormány helytartója csak magyar ünnepi be¬ 
szédet mondhat! És felszólalása erről a hely¬ 
ről mindenkor csak magyar lehet! (Zajos né-
metszavú ellenmondások szakították félbe a 
magyar részről elismeréssel fogadott e sza¬ 
vakat.) (Folytatása következik.) 

SZŐLŐFÜRT. 
L 

Fogadd e fájó, fáradt sorokat, 
Mint messzi zsebkendőnek libbenését. 
Egy fiúé. Jaj, gondolt rád sokat, 
A sziveden törte el kis zsebkését 
Ks azalatt, míg a pengét kereste, 
Nem vette észre, hogy leszállt az este, 
A föld, a fű, az ég, mind oly sötét lett, 
Hogy az erdőben egyre beljebb tévedt 
8 így lett, hogy míg egy nevet bevésett, 
Te tőled elkésett. 

n. 
A szivem kút, favázas, kerekes 
És csendbe csobban partjain a vér, 
Az emléked a fáradt szekeres, 
Ki ide tér és mindig inni kér, 
A vedre neki fájó szerelem, 
Sok törött vágyam, ez hozzá a láncz; 
Egy elhagyott rét: ez az életem 
S koczog rajta egy kopott delizsáncz 
Oh nem mondom, ki az, ki benne ül, 
Hogy ki e Hölgy, fátyolban, egyedül, 
Csak olykor, mikor raja gondolok, 
Vagy ajakam egy ajakat keres, 
Hallom : no most a kútkerék forog 
S iszik . . . iszik a fáradt szekeres. 

m. 
Szép kedvesem, én irtam volna néked, 
Még most is mindig kisér az emléked, 
A szó belőlem édes árban folyna, 
De tollam, tentám elhányta a szolga. 

Korán virrad. Most gyorsan jő a reggel, 
A nap lesüt, de azért nem kelek fel, 
A magány nékem annyi drága szót ad 
Én szép kedvesem, gondolkozom rólad. 

. . . Érted akartam mindent Vágyni, merni, 
Nagy versenyeken kitüntetést nyerni, 
Mily szép lett volna az utczán, ha látlak, 
Arany éremmel sétálni vasárnap. 

Meg mást is. Te nem tudod milyen szép ez: 
Egy emelvényről beszélek a néphez, , 
A tömeg zúgva harsog: éljen ! éljen ! 
S te fenn állanál szemközt egy erkélyen. 

Már tavaly is, mikor katona voltam, 
Mindig a kapud előtt lovagoltam. 
A fellebbvalók egyszer rajta értek, 
És, szép kedvesem, börtönt ültem érted. 

. . . De reggel van. És öntudatom csősze 
Puskával jár, felnéz a levegőbe, 
Megigazítja fején a kalapját 
És szivén lövi ábrándom galambját. 

Ambrus Balázs. 

A TÁVOZÓ. 
Elment. Elment. Nem nézett vissza rám. 
A tőr, mely nékem szívemig befájt, 
Ő néki ujját sem sebezte tán 
S egész elvérző életem kevés, 
Hogy visszafordítná fejét miatta. 
Már el nem éri semmi szenvedés. 

Uh hadd verjen a lába gyökeret! 
Fává legyen s én rajta iszalag, 
Mely szorítva ölel, ölelve szeret. 
Vagy varázsolhatnám kőnek oda ! 
Az én fájó szerelmem sírkövének 
S én lennék rajta zöldelő moha. 

Vagy tán eléje kellene borulnom. 
Térdét ölelve bús Magdolnaként, 
Hajam hulláma hogy lábára hull jon. . , 
. . . Tudom már. Elzárná útját keresztben 
Halottan ott szegény szerelmese. 
Tudom, nem merné általlépni testem... 

Lányi Sarolta. 
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Adler Mór: Önarczkép. 

MAGYAR BIEDERMEIER MŰVÉSZETI 
KIÁLLÍTÁS AZ ERNST-MÚZEUMBAN. 

A múlt század első felének és közepének 
meglehetősen feldolgozatlan magyar művészet¬ 
történetéhez érdekes adatokat szolgáltat ez a 
kiállítás, melynek a többi között remélhetőleg 
az a haszna is meglesz, hogy nagyon sok, ma 
még rejtve lappangó képet fog kiesalni, me¬ 
lyet e kiállítás után más szemmel fog nézni 
gazdája. Hiszen alig-alig van a három-négy 
jobbmódú generáczióra visszatekinthető magyar 
családok között olyan, melynek ne volnának 
a XIX. század elejéről származó családi arcz-
képei, vagy szentimentális helyzetekben epedő 
alakokkal benépesített zsánerképei, melyekről 
tulajdonosai legtöbbnyire már nem tudják, hogy 
ki is festette őket. Bőségesen akadnak magán¬ 
tulajdonban e kor klasszikus emlékein neve¬ 

Barabás Miklós : Női arczkép. 

lődött regényes tájképei is, melyekkel még ke¬ 
vesebbet törődtek mai napig, mint a figurális 
ábrázolásokkal, mert a mi festészetünk meg¬ 
újhodásának korában nem valami nagy becs¬ 
ben állottak ezek a polgárias kisszerüséget hir¬ 
dető dolgok, melyekben alig láttak egyebet, 
mint a régi nagystílű festészetnek elpolgária-
sodását, iparrá válását. 

Ma már sok tekintetben másként Ítélünk a 
Biedermeier-művészet felett, mely végső ered¬ 
ményében nem volt egyéb, mint a minden té¬ 
ren előtérbe nyomuló polgári társadalomnak 
első nagy befolyása az újabbkori művészetre. 

Kissé kaczérkodó kecsesség, mely a portrát-
ken a kései barokkor ünnepélyes helyrekiállá¬ 
sát és erőltetett mozgásait kellemesen váltotta 
fel, erősen érzelgős arczkifejezések a női arczo-
kon, melyeken szentimentális románok vissza¬ 
emlékezései suhannak át; a férfiakén : a derék 

Weber Henrik: Mosonyi Mihály zeneszerző és neje. 

polgár mindennemű önérzetessége, fontosko¬ 
dása az idősebbeken; a kiöltözködni szerető és a 
lányokkal együtt epedő gavalléré a fiatalabbikén, 
néhol egy kis magábamélyedés fitogtatása, mely 
inkább csak divatot árul el, mint gondolatokat 
rejt, érzelgős kutyácskák, siránkozó fák, hegyek¬ 
ről visszatekintő és sirhalmokon epedő ván¬ 
dorok, valami lappangó, de a polgári erkölcs 
bilincseivel egyensúlyban tartott érzékiséggel 
megfestve, ez e kor festészetének legkedveltebb 
világa. . 

Mindez nagyon sok gonddal, pontosan, si¬ 
mán, egyforma szeretettel van kidolgozva és a 
művészet eddigi kifejezésmódjainak teljes tisz¬ 
teletbentartásával, de új és meglepő, erős és fel¬ 
pezsdülő művészetről tanúskodó kifejezés! mó¬ 
dok legalább nálunk nem akadnak igen benne. 

A thémák magukbazárkozó kisszerüségének 
megfelel a festésnek gondos technikája is. Nem 

Borsos József: Bor, dal, szerelem. Györgyi Alajos: Gróf Andrássyné és fia. 

véletlenszerűség az sem, hogy az aquarell-fes-
tés, a miniatürszerű ábrázolásmód e korban 
újra virágját éli. Az Ernstmuzeum-kiállításán 
az egyik legtanulságosabb megfigyelésre két 
kis kép ad alkalmat. Mindkettő olajjal van 
festve, de ezt csak közvetlen közelből láthatni 
meg, mert festőjük, Canzi Ágoston, az olajjal 
is úgy festett, hogy gouacheképnek lássék. Ez a 
mindenáron keresett, nyájaskodó simaság meg¬ 
lehetősen szűkre szabta a kor művészetének 
regiszterét, melynek polgárias idillikussága mai 
nap szerfelett sok megértőre és bámulóra talál. 

Bármennyire gyönyörködjünk is azonban 
ezeken a bájos dolgokon, aligha fogjuk osztani 
azt a felfogást, hogy e kiállítás után egészen 
másként és sokkal többre kell értékelnünk fes¬ 
tészetünk e korszakát. Barabás, Libay és Bor¬ 
sos a maguk teljes jelentőségében felfogott, 

megértett és méltányolt festőink voltak eddig 
is. Brockyt pedig egyáltalában nem lehet a 
magyar Biedermeier-festők közé számítani itt 
látott képei után sem. A kiállítás jelentősége 
kutatásrabuzdító hatása mellett abban rejlik, 
hogy egy pár olyan művészembernek munkás¬ 
ságára hívja fel figyelmünket, kiknek eddig in¬ 
kább csak jegyzetekben vagy rövid megemlé¬ 
kezésekben bujkáló neve, mint alkotásai vol¬ 
tak ismeretesek. Ezek közül, az időrendet kö¬ 
vetve, az idegenből hozzánk szakadt, de meg¬ 
élhetésével hozzánk fűződő és idomuló Canzi 
Ágost miniatürszerű képeit említhetjük fel el¬ 
sősorban. Egy pár szép arczképpel van kép¬ 
viselve Sterio Károly, ki inkább mint zsáner¬ 
képfestő volt mostanáig ismeretes. 

E kor művészetének történetében jelentős 
helyet fog elfoglalni Györgyi Alajos (1821 — 1863) 

és Weber Henrik (1818—1866). Györgyi a lá¬ 
gyabb, nőiesebb, tetszetősebb festő, egyszóval a 
Biedermeieresebb. Weber az erősebb, a mé¬ 
lyebblátású, szabadabb ábrázolású. Mindkettő 
arczképfestőként jeleskedik. Györgyinél a tet¬ 
szetős, kompoziczióvá fejlődő beállítás kap meg, 
W'ebernél az ábrázolt jellemének visszatükröz-
tetése. Különösen önarczképén emelkedik ki a 
kor eláltalánosító, édeskés ábrázolásmódjából, 
még pedig annyira, hogy a korabeli arczké-
peknek legtöbbjét, sőt még Barabás nem egy 
képét is feléri. 

Ezenkívül jócskán vannak a kiállításon ke-
vésbbé jelentékeny festők müvei is. Mindegyik 
munkásságán megérzik a korszerű hangulat, 
de legtöbbjükön nem valami jelentős művé¬ 
szettel egybekötve^ sőt akad elég iparosmunka 
is közöttük. farkas Zoltán. 

Brocky Károly: Jelenet Walter Scott egy regényéből. Canzi Ágost: Női arczkép. Markó Károly: Tájkép. 

. 
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MOZART: «ÁMOR JÁTÉKAI AZ OPERAHÁZBAN. — A porczellán-figurák. 

ÚJDONSÁGOK ESTÉJE A M. KIR. 
OPERAHÁZBAN. 

• A tékozló fiú», "Báthory Erzsébet", «Áruor játékai*. 

Az Operaházban május 3-án egész estét be¬ 
töltő egységes zenemű helyett három külön 
darabot kaptunk, mindegyiket más-más ízlés¬ 
ben. Igaz, hogy külön-külön jó Ízlésű mind¬ 
egyiknek zenei része; de stíljük teljesen elüt 
egymástól 

A három egyfelvonásos újdonság elseje fran-
czia termés. Királyi operaházunk mindig mosto¬ 
hán, tartózkodón bánt a franczia zeneköltők¬ 
kel : az utolsó 12 év alatt csak a Lujza, 
A csavargó és a Forlunió dala czímű mo¬ 
dern irányú franczia dalműveket hozta színre, 
s mindezeknél sokkal régibb az a kántáté, -
vagyis csupán énekre és zenekarra irt, nem 
pedig színpadra szánt mű, - - A tékozló fiú, 
melyet utóbb színre alkalmaztak és most 
dr. Hevesi Sándor, a szöveg fordítója s a M. 
Kir. Opera rendezője, megvesztegető kiállítás¬ 
ban nekünk is bemutatott. Tárgya » bibliai 
tékozló fiú hazatérése; zenéje majdnem 30 
éves, cseppet sem hasonlít nagynevű szerzőjé¬ 
nek újabb, szenzácziós, nihilistára valló művei¬ 
hez ; a szerző t i. ugyanaz a Claude Debussy, 
a ki a franczia zene túlzóinak feje, leghíre¬ 
sebbje. Mai, három évtizedes újdonsága élve¬ 
zetes, dallamos, meleg érzésű, eredeti képze-
letű, finoman hangszerelt mű, méltán nyerte 
volt el a híres római ösztöndíjat; bemutatásá¬ 
ért hálásak lehetünk mindegyik tényezőjének. 
A czímszerepet dr. Székelyhídi/ énekelte, a 
szüléket Szemere és M. Medek Anna, kar¬ 
nagy Rékai Nándor volt; - - d e az utolsó 12 
év jelentékeny modern operáinak, Debussy, 
d'Indy és mások műveinek bemutatásával opera¬ 
házunk régi és súlyos tartozást kellene, hogy 
lerój jön. 

Legnagyobb érdeklődéssel az est második 
adományát vártuk, mert magyar szerzőnek 

első operája: Báthory Erzsébet. Szövegírója 
nem nevezi meg magát, zenéjét a Budapesti 
Filharmóniai Társulat műsoráról ismert Szer/hő 
Sándor, jeles katona-karnagy, irta . . . mintegy 
hét évvel ezelőtt. A nagytehetségű zeneszerzőt 
tehát -- ép úgy, mint egykor Farkas Ödönt 
és másokat — első, zsenge műve előadásának 
halasztásával a M. Kir. Operaház régebbi ve¬ 
zetői erőszakosan és oktalanul megfosztották 
a gyümölcstelenül elmúlt esztendők erkölcsi 
és anyagi sikereitől. Művének előadásából ta¬ 
nul a zeneköltő legtöbbet; különösen a szöveg 
hatását illetőleg - - s erre az utóbbi tanul¬ 
ságra van Szeghőnek leginkább szüksége, ám¬ 
bár nem adhatunk igazat azoknak, a kik a 
mai újdonságnak tárgyát kifogásolják. Az ókori 
klasszikusok óta a mai nihilistákig minden 
művészet a «mi»-t mellékesnek tartja a aho¬ 
gyan »-hoz képest, vagyis a tárgyat lényegte¬ 
lennek s a feldolgozás módját fődolognak. A 
vérengző, természetellenes Messalina, Salome 
és számtalan társnőik számtalanszor szolgál¬ 
tak festők és képfaragók, vers- és drámaköltők 
meg zeneszerzők alkotásainak tárgyául; persze 
a kicsiny magyar nemzet történetének még 
legnagyobb és legragyogóbb alakjait sem is¬ 
meri az óriási külföld, hát még a sötéteket! 
Festőművészetünk egyik európai hírű képvi¬ 
selője, Csók István, a müncheniek nagy arany¬ 
érmét épen Báthory Erzsébet czímü nagyszabású 
müvével vívta ki - - erre a tárgyra tehát nem 
lehet a művészietlenség bélyegét sütni. Szeghő 
névtelen szövegírója nem volt elég ügyes, de 
nem egy szép új mozzanatot alkotott: például 
a büntetni jött Thurzó nádor régi szerelmét, 
az öregedő hóhérlegény (Ficzkó) lelkiismeret-
furdalását és úrnője iránt ébredt szenvedélyét. 
A zene meg épen mesteri munka; kár, hogy 
a magyar nemzeti elem oly kevés benne; a 
hosszúlélekzetü dallamok helyett rövidebb, de 
szerencsésen kitalált, jellemző motivumok («dal-
csirák») uralkodnak és fölényes tudással, a 
hangszerelés technikájának is virtuóz kifej¬ 

tésével vannak feldolgozva, s híven kifejeznek 
minden hangulatot, a sejtelmes, halk révede-
zéstől a tobzódás harsogó kitöréséig. A zene¬ 
költő a színházi tűzpróbát fényesen megállotta; 
kívánunk nekivaló és kifogástalan szövegköny¬ 
vet legközelebbi zenésdrámájához. — Mai 
czímszereplője, Szamosi Elza, játékban sem 
volt egészen démoni, éneke sem mindig eszthé-
tikus, de egészében megfelelt; Gábor József 
(a nádor) igen jó volt, mikor nem volt tét¬ 
lenségre kárhoztatva; Ney Bernát (az itélő-
mester), ezúttal csak dicsérnivaló volt. A.zene¬ 
kart Ábrányi és Szeghő együtt tanították be; 
a bemutatón a boldog szerző dirigált nagy 
sikerrel. 

Az idegfeszítő zenés tragédia után édes meg¬ 
könnyebbülést szerzett, boldogító üdülés volt 
az örökifjú Mozart zenéje: Ámor játékai. 
Eredetileg «les petits riens (= apró semmi¬ 
ségek))) czímmel a Parisban mindenhatóan 
uralkodott Nővérre balletmester számára köl¬ 
tötte Mozart, száz évig pedig a párisi Nagy 
Opera levéltárában pihent a partitura. -A -régi 
khoreografiát az egykori kritika leszólta, csak 
egy befejező pikáns ötlet hatott felvillanyozó-
lag; nálunk Hevesi rendező egészen új mesét 
talált ki a gyönyörű zenéhez: Ámor egy 
pávatoll-érintéssel életre villanyoz egy tuezat 
porczellán-szobrocskát, a kecses nő- és férfi¬ 
alakokat hol egymáshoz vonzza, hol össze¬ 
cseréli, a párokat féltékenynyé teszi stb., 
míg az egyik, khinai férfialak nyakatörten 
marad a helyszínén, mire a többiek megriad¬ 
nak, Ámor pedig újra élettelen figurákká me¬ 
revíti őket. A kedves mese és a jórészt isme¬ 
rős, mindig bájos, remek zene teljes harmóniá¬ 
ban vannak egymással — az ismerős, de vir¬ 
tuóz módon előadott khoreografia és a Rékai 
által igazgatott zenekar minden dicséretre ér¬ 
demes. 

A kevert műsorú estnek mindegyik darabja 
nyereség; a külső siker is megvolt, sőt zajos 
volt - - vajha tartós is maradna! K. I. 

MOZART: «ÁMOR JÁTÉKAI» AZ OPERAHÁZBAN. Balogh Rudolf fölvételei. 

DEBUSSY ((TÉKOZLÓ FIÚ CZÍMŰ KANTÁTÉJA : Apa (Szemére), fiú (Székelyhidy), anya (líedek Anna). MOZART «ÁMOr JÁTÉKAI)) CZÍMÜ BALLETJÉBŐL. 

SZEGHŐ SÁNDOR «BÁTHORY ERZSÉBET) CZÍMŰ DALMŰVÉBŐL. — Elől Báthory ErisébeT (Szamos Elza) mögötte Tharaó nádor (Qibor). 

Ú J D O N S Á G O K A M A G Y A R K I R Á L Y I O P E R A H Á Z B A N . Balogh Bndolf fölvételei. 

-



372 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 19. SZÁM. 1913. 60 . ÉVFOLYAM. 

A SZÍVES HÁZIASSZONY. 
Elbeszélés. — Irta Zsoldos László. 

Sűrű fenyves között néhány favázas épület, 
egy siralmasan elhanyagolt «park», s egymás¬ 
hoz tákolt béreslakásokra emlékeztető, hosszú, 
rozoga ház, a melyiknek nyitott ablakai mö¬ 
gött szinte pironkodva gunnyasztottnk a pisz¬ 
kos, ütött-kopott fürdőkádak: nos, ez volt a 
regényes Turulfüred, a hova három órai gyöt-
relmes kocsizás után végre-valahára meg¬ 
érkeztünk. 

Július volt, de sehol egy lélek azon a né¬ 
hány pájeszes lengyelzsidón kívül, a ki zöldre 
fakult hosszú kaftánjában sütkérezett a napon 
a parkban. 

- Jézusom, hova kerültünk?! • nézett 
rám szorongó tekintettel a feleségem, miután 
kezünkben a podgyászt szorongatva, lekász-
málódtunk a vidéki fiakkerről. - - De hogy is 
lehettél, Elek, olyan könnyelmű, hogy ilyen 
obskúrus helyre gyere fürdőzni ? 

— Kérlek, kérlek, - - hadartam, mivel ma¬ 
gam is alig bírtam elpalástolni a kínos meg¬ 
lepetésemet, - - gyönyörű hely ez, babuskám, 
gyönyörű hely. Csak . . . hé ! . . . pszt! . . . 
Vendég érkezett! • - kezdtem kiabálni az 
űrbe, - - csak szerény és igénytelen, hanem 
annál vadregényesebb, babuskám, annál vad-
regényesebb. 

Segélykiáltásaimra előtopogott az egyik fa¬ 
ház mögül papucsban egy nyomvadt emberke, 
s miközben én aggodalmas lélekkel fizettem 
ki a kocsisnak a fuvarért követelt tizenhat 
koronát, tisztességtudón elszedte tőlünk a czók-
m okunkat. 

- A fürdőbe tetszett jönni? - - kérdezte 
olyan képpel, a melyből a szánalom és csön¬ 
des megdöbbenés hangulata rítt le reánk. 

- Hát nem kapták meg a táviratunkat ? -
ripakodtam rá felelet helyett. Tegnap este ad¬ 
tam föl Budapesten a Keleti pályaudvaron! 

- Dehogy nem, kérem alásan. Ép azt kér¬ 
dezem, hogy az uraságok-e azok. Már ki is 
takarítottuk a szobát, - folytatta, minden 
ötödik szónál hátra pislogva felénk. - - Csak 
épen még a kályhát kell lehozni a padlásról. 

— Kályhát ? - - néztünk egymásra az éle¬ 
tem párjával. — Mi a szösz, hát itt fűteni kell? 

- Az urak szoktak, — kapta megint hátra 
a fejét az emberke, s «Erre tessék jönni! Ez 
a nagyszálló!», befordult előttünk az egy¬ 
emeletes favázas épületbe. 

Mintha barlangba léptünk volna; úgy csa¬ 
pott meg egyszerre a nyirkos hideg. A falakon 
csurgott a viz és mindenünnen fehéres-zöld 
penész mosolygott hátborzongatón felénk. El-
szontyolodva ballagtunk föl a szobánkba az 
emeletre. Valóságos farkasordító volt. Kint az 
ablak előtt méltóságosan lengette szárnyas 
lombjait a fenyő. 

- Nincs más szoba ? - - fordult a felesé¬ 
gem kétségbeesetten a fura emberhez. - - Hi¬ 
szen itt megfagyunk, barátom. Mit? Hogy be¬ 
hozzák a kályhát ? Süssék meg! Ezt egy hét 
alatt sem lehet kifűteni, barátom! 

A «portás», mert az volt a papucsos férfiú, 
tanácstalanul bámészkodott reánk. 

- Más szoba, kérem alásan. Még volna egy 
a földszinten, hanem az egy kicsit penészes. 

— Hogy-hogy? — topogtam a türelmetlen¬ 
ségtől is, meg a hidegtől is, - - hát csak két 
szoba van az egész házban ? Hát a többi szoba 
be van tömve? Vagy laknak bennük? 

Az emberke szépen megmagyarázta, hogy a 
többi szobát azért nem ajánlja, mert azokban 
már kicsit korhadt a padló, s félős, hogy 
esetleg beszakadna, ha rálépnénk. Hanem 
ezt - - úgymond — igazán jól ki lehet fűteni. 
Csak tessék elmenni egyet sétálni a parkba 
és kényelmesen megebédelni a nagyvendéglő¬ 
ben — mindjárt balra, kérem, a fürdőház mel¬ 
lett — s mire visszajövünk, már olyan meleg 
lesz itt, akár a pokolban. 

Mit volt mit tennünk, megfogadtuk a taná¬ 
csát, s lementünk sétálni. Ilyen sétát nem 
szeretnék mindennap tenni. Alig kopogtunk le 
a'dobogó falépcsőn, az életempárjából vulka¬ 
nikus erővel tört .ki a visszafojtott indulat és 
az egész úton csak úgy zuhogott a szegény fe¬ 
jemre a szemrehányás, akár a záporeső. 

Én hol lesütött szemmel hallgattam, hol 
meg gyámoltalanul mentegetődztem, hogy: 

— De hiszen, édes lelkem, tudod, hogy a 
számtanácsos milyen melegen ajánlta Turul¬ 
füredet! Ö egész nyarat töltött itt egyszer 
családostul tíz esztendő előtt! És nem győzte 
dicsérni, hogy milyen pompásan mulattak! 
Hát ki gondolta volna, hogy egy évtized alatt 
ilyen gyalázatosán megváltozzanak a viszonyok! 

Hiába mentegetődztem, hasztalanul próbál¬ 
tam szép szóval csitítani az asszonyt, mert 
hogy ha soha, de az egyszer csúfosan össze¬ 
vesztünk volna, ha a «park» végén a legvál-
ságosabb perczekben meg nem pillantunk egy 
kedves, csinos, piros téglából épült úri házat, 
a melyiknek a repkénynyel befuttatott veran¬ 
dájáról egy lila pongyolába öltözködött koro¬ 
sabb úriasszony nyájas képe mosolygott elénk. 

— Nézd! - - ragadta meg a feleségem a 
karomat. - - Ház ! Úriház ! Téglából! 

- No látod, édesem! - vágtam lelken¬ 
dezve a szavába. - - Hátha itt is lehetne szo¬ 
bát kapni! Ez bizonyosan nem olyan pené¬ 
szes . . . nem olyan nyirkos, mint odaát! 

Merészen odalejtettünk a veranda alá. 
- Van szerencsém, nagysád ! - - emeltem 

meg a kalapomat, — Könyörgöm alásan, nem 
kaphatnánk itt .szobát ? 

A lilapongyolás hölgy fölbigyesztette kicsit 
az ajkát. 

- Szobát? Hm. - - É s furcsán nevetett. -
Kérem szépen, ez nem szálloda. 

- Pardon, - - szólalt meg a feleségem, és 
szigorún tekintett reám: 

- Akkor még ma elutazunk, Elek. 
Önagysága halkan kaczagott. 

- Elutazni, édes nagysád? Ugyan miért? 
Tessék besétálni hozzám, én, lelkemre, nagyon, 
de nagyon szívesen megosztom ezt az én kis 
hajlékomat nagysádékkal, ha önök is úgy gon¬ 
dolják. - - - S a legnyájasabb mosolyával jött 
le elibénk az alacsony lépcsőn. 

A verandán a repkény mögött három hölgy 
ült és két úr. 

- Jó ösmerőseim, - - mutatta be nekünk 
a ház asszonya, miután megmondtuk a ne¬ 
vünket. - - Ok is osztozkodnak velem ezen a 
szerény hajlékon. 

Néhány barátságos szó után ő nagysága 
megmutatta a lakását. Csinosan bebútorozott, 
szép, száraz, világos hat szobája volt a nagy 
ebédlőn kívül. 

- Lássa, kedves nagysád, - - magyarázta -
a feleségemnek, - - ebben a szobában lakik 
Cseprő úr, ebben a másikban a kis Simon-
kayné, az a szép szőke asszonyka odakint az 
asztalfőn, abban ott túlról Garándyné a húgá¬ 
va l . . . igen, igen, az a bogárszemű leányka... 
emitt Eebényi Stefi . . . nem, kérem, az a po-
czakos, abban a szélsőben szerény magam, itt 
meg ezt a szobát jobbra - - tessék csak meg¬ 
nézni, milyen tágas, és úgyis két ágy van 
benne - szívesen átengedem nagysádéknak. 
Mert olyan kedves babaarcza van a kis fele¬ 
ségének, - - fordult hozzám, miközben anyá¬ 
sán czirógatta meg immár lecsillapult oldal¬ 
bordámnak az orczáját. — Gyönyörű hely ám 
ez, kedves uram, csak persze a fürdő borzasz¬ 
tón elhanyagolt. Hanem az sebaj, — folytatta 

1 vidáman, miközben visszavezetett bennünket 
a verandára, - - nekem még egy régi családi 
szerződés alapján van itt a ház mögött tiz 
külön kabinom; oh, ott, kérem, pompásan 
lehet használni a fürdőt. 

Tepedt képű tót asszony csoszogott föl a 
veranda lépcsőjén. 

- Jegyet kérsz? - - tekintett rá nyájasan 
özvegy Andalakyné, s a sarokban levő kis 
asztalhoz ülve, valami vaskos könyvből ki¬ 
szakított egy jegyfélét, egy Isten tudja, hon¬ 
nan előteremtett bélyegzővel rányomta lila¬ 
színben a dátumot, s miután a tótasszony le¬ 
számlálta a kinyújtott markába a tizenkét fil¬ 
lért, másik, gyűrűs kezével méltóságteljesen 
nyújtotta át (t. i. a tótasszonynak) a kabin¬ 
jegyet. 

- Tetszik látni, - - fordult felénk csaknem 
mentegetődzve, - - szegény az eklézsia, maga 
harangozik a pap. Hát bizony én már csak 
magam adogatom ki itt a fürdőjegyeket. 

Szempillantásnyira lesütötte a szemét, majd 
megint, szinte szemérmetesen, ránk mosoly¬ 
gott: 

•— Nincs azon mit szégyelni, úgy-e ? A ma¬ 
gam fürdője. Hajh, — fűzte tovább olyan 
erőltetett nevetéssel, a mi inkább mentege-

tődzésnek látszott, - - két év előtt, kérem, itt 
nyaralt nálam az unokatestvérem, egy minisz¬ 
teri tanácsos. Bizony úgy ült itt az egész dél-
előttókön a kis asztalnál és úgy adta ki, meg 
bélyegezte le a jegyeket ezeknek a parasztok¬ 
nak, hogy gyönyörűség volt nézni. No nőm 
igaz ? Mi röstelni való is van abban ? 

Valamennyien helyeslőn bólintgattunk, s 
aztán, mivel' jött a cseléd jelenteni, hogy már 
betálalt, az egész társaság bevonult az ebéd¬ 
lőbe. 

Igaz, hogy az utazás meg a hosszú kocsi¬ 
zás is megéhített, hanem mondhatom, hogy 
a milyen nagyszerű ebéd volt, olyan kevés is 
volt. Éhesebben keltünk fel az asztaltól, mint 
a hogyan leültünk melléje. 

Feketekávé után, a mit már a verandán 
ittunk meg, az előzékeny özvegy levitt sétálni 
a kertbe. 

- Nos, hogy tetszik nálunk? - - tapoga-
tódzott a feleségemnél. — Athozassam a szálló¬ 
ból a podgyászukat ? 

Az rám pislantott, én ő rá. Mindkettőnket 
jó étvágygyal áldott meg a magyarok Istene, s 
ennélfogva el sem tudtunk volna képzelni va¬ 
lami rettentőbbet, mint itt a fenyvesek alján, 
távol szülőföldünktől és a hivatalomtól, vad¬ 
regényes fürdőzés közben éhenhalni Anda¬ 
lakyné Önagysága liliputi ebédadagjai mellett. 
Tehát egymásra sandítottunk, és olyan egyet¬ 
értéssel, a minőről két órával azelőtt még 
egyikünk sem mert volna álmodni, mind a 
ketten így feleltünk: 

- Köszönjük, édes nagysád (nagyságos asz-
szonyom, - - mondottam én), de úgy látszik, 
nekünk itt mégis nagyon hűs az időjárás. 

- E szerint elutaznak ? — csevegett tovább 
az özvegy. - - Ejh, ejh, igazán roppantul saj¬ 
nálom. De van-e kocsijuk? - pillantott rám 
hirtelen. - - Mert itt ugyan még fuvart sem 
lehet kapni. 

Ijedt arczkifejezésünk láttára azonban mind¬ 
járt kedvesen toldta a szavához: 

- Hanem, ha az én kocsimat elfogadják, 
oh, azzal nagyon szívesen szolgálok. 

Hálásan köszöntük meg a szolgálatkészsé¬ 
gét, s újabb marasztalására elhatároztuk, hogy 
mégis áthozatjuk a szállóból a holminkat, s 
Andalakyné házából indulunk el uzsonna után 
az ő kocsiján. 
.. Úgy is történt. Uzsonna végeztével azután, 
a mikor a nagy udvaron már befogott a ko¬ 
csis, egyszerre csak odajön hozzám a szoba¬ 
lány: 

- Nagyságos úr kérem, tessék egy perczre 
kifáradni. 

S alighogy kimegyek vele a másik szobába, 
a következő számlát nyújtja át nekem: 

Ebéd két személyre 6 korona 
Uzsonna « « l « 
Szoba félnapra 2 « 
Hintó az állomásig 10 « 

Összesen 19 korona. 

- Mert a nagyságos asszony — kezdte ma¬ 
gyarázni, a mikor látta a meglepetésemet -
nem szeret maga foglalkozni ezekkel a dol¬ 
gokkal 

A következő pillanatban már jött utánunk 
Andalakyné. 

- Mért zavarja a nagyságos urat? - - for-
tyant rá tettetett szigorúsággal a leányra, mi¬ 
után alkalmasint már az ajtóból észrevette, 
hogy kifizettem neki a pénzt. — De igazán -
s most igazi vendégszerető falusi háziasszony 
módjára, gyöngéden megveregette a karomat — 
de. igazán, mennyire sajnálom, hogy nem lát¬ 
hatom itt legalább még egy kis barátságos 
vacsorára; azzal a babaarczú kis feleségével, 
hehehe. 

Búcsúzkodtunk. 
Andalakyné kikisért egészen a kapuig. 

- Mennyire sajnálom, ismételte foly¬ 
vást, — igazán mennyire sajnálom, hogy ilyen 
hamar elmennek. No de, — mondta még egy¬ 
szer, mialatt melegen megrázta a kezünket, 
ha akármikor erre járnának, okvetlenül legyen 
szerencsém. Mindig, higyje meg, aranyos kis 
nagysádkám, hogy mindig nagyon, de nagyon 
szívesen látom a kedves férjével együtt. (Nye! — 
csettintett az ostorral a kocsis, miután elhe¬ 
lyezkedtünk a hintóban.) Pa! Szerencsés utat! 
Gondoljanak szívesen vissza az én kis szerény 
hajlékomra! 
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HOGY FOGTAM AZ ELEVEN VADÁLLATOKAT? 
IL 

A régi időben Szudán volt Afrikában a va¬ 
dászok eldorádója. Azonban a háború meg¬ 
tizedelte nemcsak a lakosságot, hanem a vad¬ 
állományt is, sőt a vadak megfogyatkozása 
még nagyobb volt, mint a lakóké. A folytonos 
csatározások alkalmával szerzett lőfegyverek, 
majd az irtózatos marhapestis volt a pusztu¬ 
lás okozója. 

így a mostani Szudán eleven állatok be¬ 
szerzésére már nem nagyon alkalmas, s más 
vadászterületek után kellett nézni az állatfo¬ 
góknak. 

A mi földünk - - én már csak így nevezem 
Közép- Kelet-Afrikát - - faunája változatosság 
és vadbőség tekintetében fölveheti a versenyt 
a régi Szudánéval, de az állat-fogást sok gátló 
körülmény teszi szinte lehetetlenné. 

Legelső sorban az óriási távolságok, honnét 
a megfogott vadat a tengerparthoz kell szál¬ 
lítani, mit végtelenül megnehezít az a körül¬ 
mény, hogy teherhordó állat nálunk csak az 
ember, mert a háziállatokat elpusztítja a 
czeczelégy (Glossina morsitans) csípése által 
beoltott betegség, így a fiatal állatok felneve¬ 
léséhez szükséges tejet is nehéz beszereznünk, 
mert csak helylyel-közzel tarthatunk teheneket, 
s így a legtöbbször pl. karavánozás közben 
tej konzervekkel kell a megfogott fiatal vadakat 
felnevelni. 

Aztán sokban gátol minket az állat-fogás 
dolgában a tczivilizáczió* is, mely Afrika 
közepében vámból, vadászati adókból és tilal¬ 
makból áll és azonkívül ugyancsak a (cczivili-
zácziói) nyomán Afrikában szerte elterjedt un¬ 
dok betegség: a vadászirigység. . . 

A zsiráfok, zebrák és a gyorslábú antilopok 
fogása, mivel Közép - Kelet - Afrikában lovat 
nem lehet tartam, hajtok segítségével történik 
és pedig leginkább úgy, hogy a bekerített vad 
tömeget egy óriási karámba hajtják, vagy pedig 
úgy, hogy a gyorslábú és hihetetlen módon ki¬ 
tartó bennszülöttek, hosszú hajsza után a vad¬ 
csapat fiatalabb, gyengébb tagjait elfogják. Az 
első állatfogási mód nagy befektetést és igen 
sok hajtót igényel, s így csak a hatóság szo¬ 
kott ilyen módon egyes állatfajokat befogni, 
pl. Német-Kelet-Afrikában így fogják a zebrá¬ 
kat. Második állatfogási mód ritkán jár ered¬ 
ménnyel, mert az ilyen agyonhajszolt állat 
legtöbbször hamarosan elpusztul. 

Állatfogási kirándulásaimon a Victoria-
Nyanza keleti részén lakó feketék vadászati 
módját, a hurokhálók alkalmazását használ¬ 
tam antilopok fogására. Ezek az erős szan-
szeveria-rostokból fonott hurkok lánczszem-
ként kapcsolódnak felállítás után egymásba és 
az egész alkotmány villás végű botokra van 
felállítva. Vad csapatok váltóján állítják fel 
ezeket a több száz méternyi hosszú hurok¬ 
hálókat és pedig 8—10 párhuzamos vonalba. 
A háló felállítása után a két részre osztott 
hajtó-sereg hatalmas ívben berekeszti a kisze¬ 
melt vad csapatot, melyet aztán hajtással a 
hurokháló erdőbe próbálnak beszorítani. 

Természetesen az ilyen állatfogási módhoz 
is igen sok hajtóra van szükségünk és annál 
biztosabb az eredmény, mennél több hajtó áll 
rendelkezésünkre. 

Mikor a vadtömeg a hurokháló közelébe ér, 
akkor kezdődik csak az igazi hajsza. A meg¬ 
szorított vad észreveszi a veszedelmet, vissza¬ 
törni próbál, de ekkor egymás után ugrálnak 
fel az addig földhöz lapult fekete alakok és 
lándzsájukkal hadonászva, vad ordítozással ve¬ 
tik magukat a rohanó vadtömeg felé. A be¬ 
szorított vad merész szökéssel átrepül az első 
két-három hurokhálón, de azután elakad a 
párhuzamosan fölállított hurkok valamelyiké¬ 
ben. Ilyenkor nagyon kellett vigyáznom em¬ 
bereimre, kikben ilyenkor ki szokott ütni a 
vadember gyilkoló szenvedélye, nehogy a meg¬ 
fogott állatokat lelándzsázzák. 

A fejlett állatokat, bár néha szinte élet¬ 
veszélyes volt a feléjük való közeledés, mind¬ 
járt szabadon bocsájtottuk és pedig legtöbb¬ 
ször oly módon, hogy a hurkot ketté vágtuk. 
Az így fogott teljesen kifejlett állatok alig 
egy-két óráig maradnak életben, s így kár is 
lett volna azokkal kísérletezni. 

A rugdalódzó, kapálódzó antilop és gazella¬ 
borjukat hamarosan kiszabadítottuk a hurkok¬ 
ból és azokat azonnal a tanyámhoz vitettem, 
hol a kis állat a befogott állatok karámjába 
került. Ott az újonnan érkezettet rögtön kí¬ 
váncsian körülállták a már megszelídült fogoly¬ 
társai és az ezekkel összebarátkozott zebu-
tehén-borjak. 

Lassan-lassan elveszítette vadságát a frissen 
befogott és mikor már magától jött a szop-
tató-üveg felé, akkor már megszelidültnek mond¬ 
hattuk. A frissen megfogottak közül azonban 
még a legkörültekintőbb gondozás mellett is 
sok elpusztul; megöli őket az óriási izgalom, 
vagy a táplálék változásával beállott emésztési 
zavar. 

A teljesen megszelidülteket aztán annyira 
összeszoktattuk a zebu-borjakkal, hogy azokkal 
együtt hajtottuk ki őket a legelőre és bár tő¬ 
lük 500—600 méternyi távolságra elég gyak¬ 
ran fajtájukhoz tartozó vadcsapatok is lege¬ 
lésztek, egyetlen egy sem szökött el. Ennek 
az összeszoktatásnak még az a jó oldala is 
megvolt, hogy antilopjainkat zebuinkkal együtt 
magunk előtt hajtva, szállítottuk egész Victoria-
Nyanzáig. 

A ragadozó állatok fogása természetesen 
egész másként történt, mint az antilopoké. 
Hurokhálókban alig egyszer-kétszer fogtunk 
egy-egy sakált. A legtöbb ragadozó állatot egész 
kicsiny korukban szedtük el fészkükből és az¬ 
tán czuczlival neveltük fel. Különben ezek fel¬ 
nevelése sokkal könnyebb, mint a kérődzőké. 

A teljesen kifejlett állatok fogásánál — bár 
ilyenek legtöbbször elpusztulnak a fogságban, 
kivált a nagyobb fajták - - a tányér-csapdát 
alkalmaztuk. Ezeket a csapdákat előzőleg szan-
szeveria-rostokkal párnáztuk ki, nehogy a meg¬ 
fogott a lábát eltörje, és lehetőleg tanyánk¬ 
hoz egész közel állítottuk fel, hogy a meg¬ 
fogott sivalkodására azonnal kirohanjunk és a 
megfogottat a csapdából kiszabadítsuk. Leg¬ 
nehezebb dolog volt az állatot a csapdából 
kivenni. E czélra mindig készenlétben tartot¬ 
tunk egynéhány villás végű rudat, mellyel a 
megfogott ragadozó nyakát leszorítottuk és ha 
ez megtörtént, gyorsan nyakára tettünk egy 
erős, biztos lánczczal ellátott hatalmas nyak¬ 
övet, ezalatt a satu csavarja által szorítva 
szétnyíltak a csapda karjai és mi foglyunkat 
a kórókból összekötött fáklyák világa mellett 
tanyámhoz czipeltük. 

Apró ragadozóknál, sakáloknál,. apró vad¬ 
macskáknál ez a művelet elég könnyen ment, 
bár ezek éles foga se lekicsinyelendő fegyver. 
De bezzeg a nagy barmok, többek között a 
fejlett foltos hyéna fogása, nem ment nagyon 
simán. Ilyen, csapdában fogott, hihetetlenül 
erős állatot onnan kiszabadítani a legveszé¬ 
lyesebb feladat. 

Egy kis ügyetlenkedés, vagy egyik segítőnek 
pillanatnyi megrémülése a dühében, félelmé¬ 
ben irtóztatóan ordító állattól - - félni nem 
nehéz dolog megtanulni annak, ki sokszor né¬ 
zett bajnak, halálos veszélynek szemébe -
végzetes bajnak lehet az okozója. Egy harapás 
ilyen bestiától ép elegendő, hogy az ember 
kar- vagy lábszárcsontját úgy szertezúzza, hogy 
azt semmi csodadoktor nem forrasztja össze. 

Azoknak, kik a négereket ismerik, fölösleges 
mondanom, hogy a fent leirt műveletnél ne¬ 
kem kellett jó példát mutatnom. És vajmi 
gyakran megtörtént ilyen fogás után, hogy alig 
bújtam a moszkitó-háló alá, már is jött az 
őr azzal a jelentéssel, hogy a megfogott abban 
a pillanatban elpusztult. 

Az afrikai pusztaságok állatkirálya, az orosz¬ 
lán kivétel nélkül fiatal korában kerül fog¬ 
ságunkba. Ezek fogása is legtöbbször az anya¬ 
állat halálával jár, mert a fiait dühösen védő 
nőstény-oroszlánt le kell lőni. Hogy ilyen 
anyaoroszlánnal való verekedés a képzelhető 
legveszedelmesebb foglalkozás, azt talán fölös¬ 
leges is említenem. 

Az egész kicsi oroszlánkölykek teljesen gyá-
moltalan kis jószágok, egész nap hevernek, 
csak az éhség készteti őket egy kis mozgásra. 
A képünkön bemutatott is tejet kérve, torna-
szik fel a ládája peremére. A nagyon lassan 
fejlődő oroszlánkölykek későbben a legmulat-
ságosabb ficzkói lettek «camp»-em állatkertjé¬ 
nek. Örökösen játékos kedvük volt, mint a 
kis cziczáknak és hamar összebarátkoztak más 

állatokkal így pl. egyik oroszlánkölykem • 
pedig már elég fejlett volt — nagyon összebarát¬ 
kozott Victoria-Nyanza melletti állomásomon 
két fiatal foxival. Ezek rendesen eljártak hozzá 
és naponként több órát játszadoztak együtt, 
s csak akkor ütött szét köztük, ha a kutyusok 
már túlságosan gorombák voltak vele. Ugyan¬ 
csak ez a kis oroszlán próbált a kis antilop-
borjukkal is barátkozni, de ott mindig pórul 
járt, mert az antilopok egy pillanatig sem 
tűrték meg maguk között. 

A majmokat is csapdákban vagy hajtókkal 
fogják - - tehát nem szurkos csizmával, mint 
azt gyermekkorunkban hittük - vagy pedig 
az egészen fiatalokat úgy is, hogy az anya¬ 
állatot lelövik és a belecsimpaszkodó aprósá¬ 
got elfogják. Victoria-Nyanza környékén nin¬ 
csenek emberszabású majmok, az apróbb maj¬ 
moknak meg a páviánoknak kicsiny az érté¬ 
kük, s így ezek fogásával nem volt érdemes 
foglalkozni. Teljesen kifejlett páviánok — mint 
pl. a képünkön bemutatottak - - szép értéket 
képviselnek ugyan, de olyanokat soha sem 
sikerült teljesen hibátlan állapotban befognom. 

Afrika steppei faunájának a legremetébb és 
a legfurcsább alakú állatját, a földi malaczot 
is sikerült foglyunkká tenni. Victoria-Nyanza 
keleti környékének legelőkelőbb törzse, a rátarti 
wagayák voltak segítőim e furcsa állat meg¬ 
szerzésében. Bár a wagaya-harczosok nem szí¬ 
vesen állnak munkába, de mikor pajzsnak 
való bivalybőröket és harczidíszeikhez gnúfar-
kokat Ígértem nekik, hamarosan ledobták pom¬ 
pás harczidíszeiket és «kibokó»-kal (viziló-bőr 
pálcza) fegyverzett szultán főembereitől ser¬ 
kentve, serényen ásták ki a napfényt kerülő 
remete alagútjait. A csákányok és az ásók za¬ 
jára az üldözött is munkához látott, úgy hogy 
legtöbbször napokig tartó munkánk is ered¬ 
ménytelen maradt 

Ennek a furcsa állatnak különben a fény¬ 
képét is bemutatom. Ezt egy éjjeli cserkészés 
közben lőttem és mikor másnap reggel ritka 
zsákmányomat le akartam fényképezni, hirte¬ 
len ráugrott az időközben kamaszszá fejlődött 
kis oroszlánom, így hát levettem mind a 
kettőjüket. 

De nemcsak a legérdekesebb emlős állato¬ 
kat, hanem állatkerti madarainknak nagyrészét 
is Afrika szolgáltatja. 

Az állatkertek legismertebb madáróriását, a 
struczot is egész apró korában fogdossák össze. 
Se a fogásuk, se a fölnevelésük nem jár kü¬ 
lönösebb nehézségekkel. 

Egyszer már vagy két hétig őriztünk nagy 
távolságról egy struczfészket, hogy a kikelő 
strucz-csibéket elszedjük, de a csibék kikelése 
előtt egy oroszlán támadta meg a kotló ma¬ 
darat s bár az elmenekült — a nyomokból ezt 
szépen ki lehetett olvasni — a fészek teljesen 
fel lett dúlva. 

Az apró ragadozóknak kitett tányér-csapdákat 
napközben keselyűk, sasok, marabúk fogására 
használtuk. A falánk keselyűket könnyű mes¬ 
terség volt elcsípni, de annál nehezebb az okos 
marabút. De elfogtuk ily módon a levegő leg-
szuverénebb urát a «Gaukler»-t (Helotarsus 
ecaudatus) is. Más madarakat fészkükből ki¬ 
rabolva neveltünk fel, sokat meg hurokkal fog¬ 
tunk meg kilesett ivóhelyükön, így pl. Állat¬ 
kertünk büszkeségeit, a pompás koronás dar-
vakat és a vigyázó secretariust. 

A milyen nehéz és körülményes dolog az 
állatok fogása és fölnevelése, ép oly nehéz 
munka azok szállítása is. 

Nagyon hosszadalmas volna itt elmondanom, 
hogy mi módon történik a pusztaságok állat¬ 
lakóinak a tovaszállítása, csupán annyit emlí¬ 
tek meg, hogy ha s befogott állatok 50 % 
eléri Európát, úgy az már kiválóan szerencsés 
eredmény. 

Sajnos, nekem e téren nagyon szomorú ta¬ 
pasztalataim vannak. 

Mikor egy pompás, a maga nemében párat¬ 
lanul álló élő-állat gyűjteményemmel el akar¬ 
tam hagyni a Euvana-steppet, beütött gulyámba 
a marhavész, mely hamarosan átragadt a be¬ 
fogott kérődzőkre, és évek küzdelmes, költséges 
munkája egy-két hét alatt úgyszólván teljesen 
megsemmisült. 

Kittenberger Kálmán. 
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A MONTENEGRÓI ÉS 
ALBÁNIAI ZAVAROK 

SZÍNHELYE. 

A SZERELEM 
AZ ÉN BŰNÖM. 

Franczia regény. 

Még chaise longue-omon hevertem, midőn az 
első gong ütés felzavart álmatlan álmodozásom¬ 
ból. Kis vartatva kopogás hallszik ajtómon. 
Eddie lép be. Zavarodottságán látom, hogy 
szenvedéseink még nem értek véget. 

- Mi történt Edward? 
- Hallgassa meg: Miután elkísértem a lépcső¬ 

höz, siettem a halion át a kastélyba. Atyám ott 
sétált, Winnie a karján. Vidáman beszélgettek. 
Láttámra lord Sorrey felkiáltott: «Teringettét! 
Edward hadd közöljek egy kellemes újságot, 
mely mindnyájunknak örömet okoz: alig egy 
negyed órája, hogy Closeburn megkérte Win¬ 
nie kezét. Nem is képzeli, mily hálátlanok a 
lányok, midőn felkerestem és mindent tudat¬ 
tam vele, így kiáltott fel: «Papám, mily bol¬ 
dog vagyok!» Tessék örül, hogy itt hagy min¬ 
ket, gonosz kis drágaságom! Ilyen az élet, 
fiam! Ön is örülhet, mert Willie barátja, ón 
pedig már évek óta szinte fiamnak tartottam.* 
Annyira meglepődtem, hogy nem tudtam szó¬ 
hoz jutni. Megráztam Winnie kezét és el akar¬ 
tam menni, hogy bátyámmal beszéljek, midőn 
atyám ironikusan megjegyezte: «Látja lányom, 
ez a fiú annyira megörült, hogy kis húga asz-
szonynyá lesz, oly nagyon megörült, hogy el¬ 
távozik körünktől elrejteni megindultságát. » Erre 
Winnie a nyakamba borult: «0h ! Eddie, meny¬ 
nyire szeretem őt! Örüljön a boldogságom¬ 
nak!» Valósággal elmenekültem. Midőn belép¬ 
tem Herberthez, szegény Dick képe előtt olyan 
szomorúan üldögélve találtam, én meg olyan 
magamon kívül voltam Closeburn gazsága miatt, 
hogy erőtlenségemben nem tudtam kitálalni neki 
a dolgot. Adjon hát tanácsot Christiane, mit 
tegyek ? 

- Semmit. Ha leleplezi gazságát, támadásá¬ 
tól csak én leszek beszennyezve. Ha őt vonja 
kérdőre, arra fog hivatkozni, hogy Winnie sze¬ 
reti — és igaza is lesz, ha nem akar innét tá¬ 
vozni, mert Winifred meghalna utána bánatá¬ 
ban. Sokkal gyengébb a teste, semhogy ily er¬ 
kölcsi megrázkódtatást elviselni tudjon. Mihez 
is kezdhetnénk? 

Teljesen megzavarodtam. Edward idegesen 
járt fel-le szobámban. Semmi sem jutott 
eszünkbe. Megszólalt: 

- Jól van - - nem árulom el. Megvárom 
míg boszút állhatok rajta anélkül, hogy húgom¬ 
nak is fájdalmat okoznék. Minden esetre, ha a 
legkisebb akadályt is gördítené boldogságunk 
elé, lelövöm mint egy kutyát. 

- Párbajban? 
— Nem, mert nálunk nincsen párbaj. Higyje 

meg Christiane, Closeburn csak azért határozta 
el magát olyan hirtelen erre a házasságra, hogy 
ön ellen védekezzék. Még ma este közlöm 
atyámmal tervünket. 

- Mily sok fájdalomba kerül boldogságunk ! 
- Szegény kis barátnőm, ezek a szenvedé¬ 

sek csak jobban egymáshoz lánczolnak. 
Karjába vont és szivére ölelt. A gong újra 

megcsendült. Szomorú, harsány csengése el¬ 
nyúló reszketéssel valóságos halálharangként 
zúg végig a kastélyon. Reszketve a felindulás¬ 
tól, félholt lélekkel megyek le, Edward a nyo¬ 
momban. 

A hallban lord Closeburn menyasszonyával 
társalog. Örültem, hogy láttánkra elsápadt és 
zavarában megrándult az arcza. 
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Tizenegy óra tájban, 
kötelező borozás után Edward aty¬ 
jával együtt lép a szalonba. Lord 
Surrey gondolatokba merültnek lát¬ 
szik és kerül engemet. pjdward kö¬ 
zelít felém és fülembe súgja : 

- Megtörtént! 
- És? 
- Atyám először is kétségbevonta szerelme¬ 

met. Aztán lefestette a ránk váró egyszerű éle¬ 
tet, majd midőn ragaszkodtam elhatározásom¬ 
hoz, csak anyám nevében tiltakozott, mondva: 
•mily csapás lesz ez neki! Évek óta az a meg¬ 
rögzött gondolata, hogy valami gazdag házas¬ 
sággal kellene kiegyenlíteni a nagy vagyon-
különbséget ön és bátyja között, ez egy fájó 
kiábrándulás lesz ! Maud O'Reillyre gondoltunk. 
Talán kissé öreg volna! de gondolja csak meg, 
mindegyik testvér két milliót kap, s még ha ez 
távolról sem éri fel Herbert helyzetét, mégis elő¬ 
nyös állapotot jelentene.» Láthatja Christia-
nem, hogy személye ellen semmi kifogása nincs 
atyámnak, szülőimnek csakis vagyoni helyze¬ 
tem miatt lesznek előítéletei. Ha ezt le tudják 
győzni, gyermekükként fogják szeretni. Atyám, 
mihelyt látta, hogy szándékomat nem tudja 
megmásítani, megjegyezte: «Nem akar rám 
hallgatni ? Jó, jó ! Beszélni fogok, bizonyítgatni 
fogok érdekében - de istenemre, mért nem 
teszi ezt ön maga ! Nevetni tudtam volna huzó-
dozásán, ha a helyzet nem lett volna annyira 
komoly. Mondja csak Christiane, nekem is 
annyira kell majd asszonyi szeszélyeitől fél¬ 
nem, ha mint házasok már vénülni kezdünk? 

Elmosolyodtam. Hogy is lehet elmosolyodni 
ily szorongattatások közt? Magam sem tudom, 
mégis elmosolyodtam és az est vége majdnem 
kellemessé vált. Míg Eddievel boldogok voltunk 
szerelmünk nyugodt békéjében, Closeburn ide¬ 
gesen egy pillanatra sem vette le szemét mi-
rólunk. 

Szegény Winnie! Mellette ülve, alighanem 
komoly szerelemnek hitte jegyesének idegen-
szerű kedvét. Szegény kicsike, kit máris el¬ 
árult ! 

Február 9. 
Ma reggel a herczegnő nagyon furcsán né¬ 

zett reám. Úgy tetszett, mintha ismémé ter¬ 
veinket. Értesítettem Edwardot, ki megkérdezte 
atyját, vájjon beszélt-e már vele, a herczeg 
nemet válaszolt. Guildfordék, lady Richmond, 
Winnie öt nap múlva Cannes-ba utaznak. Meg¬ 
kezdték a csomagolást. Ez szórakozást nyújt 
mindenkinek, sőt csökkenti fájdalmunkat. 

Edward visszautazott Londonba és én neki¬ 
bátorodtam s megkérdeztem Winniet, hogy 
velük utazom-e Cannesba. 

- Mindenesetre drágám, ugy-e mama? 

- Persze hogy lányom, de Christiane kis¬ 
asszony csak akkor megy önök után, ha én 
meg édes atyja irlandi birtokunkra utazunk. 
Nem akarunk addig itt egyedül maradni. 

- Készülődhetem hát én is? 
- Csak csomagoljon. 

Ez a mondat, melyet nem annyira mondott 
mint inkább sziszegett, meglepett. Winnie is 
megütődött, és jó kis szivében magyarázatot 
keresett. 

- Ne sértődjék meg anyám modorán, Nane, 
nagyon szomorkodik Dick után, azért is bán¬ 
kódik tán, hogy én majd elszakadok tőlük. 

Nem ! ez nem azért van, más rejlik mögötte ! 
Február íí. 

Tegnap dinner előtt lord Surrey, kezében két 
pármai ibolya-csokrot tartva lép be a szalonba. 

- Az egyik Winnie, a másik az öné kis¬ 
asszony. 

Feléje megyek, hogy átvegyem a virágokat s 
hogy köszönetet mondjak, a mire a herczeg 
vállamra teszi kezét. 

- Az övébe tűzze a csokrot 
gyermekem! 

Ez a «szegény gyermekem* mily szánalmat 
árulón vibrált ajkán! 

Dinner után szomorúan peregnek le az est 
órái. Winnie, közelemben ülve, terveit meséli 
vőlegényének, az meg hallgatagon figyeli. Én 
fehér selyemre rózsacsokrokat hímezek, melye¬ 
ket XVI. Lajos, stílusában hímzett halványkék 
diszítmények fűznek össze. Egy Winnienek 
szánt illatszeres párnára készül. 

szegény 

A NYOMOR KONSTANTINÁPOLYBAN. — A szépségéről híres Mihrimah dsámi belseje, hol most betegek és a halottéiról menekültek tanyáinak. 

— Nézze Willie ezt a csodás kis jószágot, me¬ 
lyet Christiane nekem készít — de ugyan mi¬ 
féle illatszert tegyek majd bele, hogy önnek is 
tessék! Meg kell ezt mondania, ha már az 
uram lesz ! Az ibolyát, orgona virágot, héliotro-
pot vagy rózsát szereti-e? Hadd szeressem és 
használjam én is! 

- Winnie, én már kinőttem abból a korból, 
midőn valami virágillatért rajongunk, az izga-
tóbb illatú parfümöket szeretem, különösen, ha 
elvegyülnek a női test illatával. 

- Én pedig meg fogom tanítani, hogy meg¬ 
szeresse a virágillatot, mely épúgy izgathatja 
finnyás orrát, mint az átható szagok! 

Felkelt s a szalon másik sarka felé indult, 
hol egy velenczei üvegben gardéniák haldokol¬ 
tak. Míg letört egy virágot, lord Closeburn le¬ 
hajolt és felemelte azt a kis ibolyacsokrot, mely 
övemből észrevétlenül hullott ki lábaimhoz. 
Gyorsan zsebre tette és halkan így szólt: 

- Mégis vannak virágok, melyekért rajon-
gani tudok, ha emlékeim fűződnek hozzájuk. 

Február 12. 
Aggódó várakozásom eléggé meggyötörte lel-

kemet, de még ezt a levelet is olvasnom kellett: 
"Alázatosan esedezem önhöz de Nérans kis¬ 

asszony, bocsássa meg nekem azt a múltkori 
jelenetet. Nem is tudom, mily ellenállhatatlan 
ösztön kényszerített arra az eljárásra, melyet 
Edward oly jogosan torolt meg. Azt sem értem, 
mily alacsony bosszúvágy ragadt el, hogy Wini¬ 
fred kezét megkérjem. De egyet tudok és ez az, 
Christiane, hogy szeretem önt. Winifred iránt 
csak testvéri szeretetet érzek, egyebet nem. Es¬ 
küszöm, hogy csak azért kértem meg oly meg¬ 
lepetésszerűen lord Surreytől lánya kezét, hogy 
ne kelljen elhagynom Addingtont s önt elveszí¬ 
tenem. Ezt nem tudnám elviselni, életemnek 
annyira lényeges részévé vált, hogy most kezét 
kérem meg: legyen feleségem. Csak annyit fe¬ 
leljen, hogy megbocsát nekem és szakítani fo¬ 
gok a Surrey-családdal. Winnie még gyermek, 
vigasztalódni fog házasságunk meghiúsultán, 
de én viszont érzem s tudom, hogy öntől soha 
sem szakíthat el semmi. William Closeburn. 

U. i. 
Surreyéktől könnyen megszabadulhat, ha nem 

utazik utánuk Cannesba. Menjen ez esetben 
atyám húgához, lady Abroothhoz, ki a szom¬ 
széd grófságban egy gyönyörű, öreg kastélyban 
a legbarátságosabban fogadja majd. Néném 
nagyon szeret, önt jegyesemnek fogja tekin¬ 
teni. Mihelyt a helyzet tisztázódni fog felkere¬ 
sem, hogy megülhessük házasságunkat. 

Azonnal válaszoltam: 
«Uram, sokkal jobban megvetem, semmint-

hogy valaha is feleségévé lehetnék. 
Christiane de Nérans.» 

Mindkét levél másolatát elküldtem Edward -
nak. Szegény jó barátom! Mi lenne belőlem, 
ha mindennap nem bátorítana levelével. 

Február 13. 
Elutazott az a két teremtés is, ki egyedül 

ragaszkodott itt hozzám. Sírtam, míg megcsó¬ 
koltam lady Richmondot és Winifredet, távo¬ 
zásuk felett érzett bánatomat az sem tudta 
enyhíteni, hogy Closebnrn is elutazott velők. 

Február 14. 
Ma reggel a herczegnő magához hivatott. 

Megéreztem, hogy sorsom dűlőre jutott. 
- Nérans kisasszony észrevehette, hogy vi¬ 

selkedésem önnel szemben pár nap óta meg¬ 
változott. 

— Csakugyan, herczegnő. 
- Attól kezdve, mióta fiamat Edwardot szom¬ 

baton az ön szobájába lépni láttam, hol meg¬ 
lehetősen sokáig tartózkodott. 

— Igaz — herczegnő - - hogy lord Stanley 
meglátogatott, de engedje meg, hogy magyará¬ 
zatképen . . . 

- Nem szükséges, kisasszony, három napja 
azt is tudom, hogy mért jogosította fel erre. 
Hogy eddig nem vontam kérdőre, annak oka 
csak az volt, hogy nem akartam megzavarni 
anyám és Winnie elutazását. Ön el fogja hagyni 
házamat 

- Asszonyom engedje meg, hogy kimagya¬ 
rázzam magam. 

- Nem szükséges. Kétségtelen, hogy ön ki¬ 

használta itt töltött idejét, elég jó gondolat be¬ 
furakodni egy gazdag családba és ott férjet fogni. 

- Asszonyom, nincsen joga, hogy így be¬ 
széljen velem. Ha fia szeret is engem, én sem¬ 
mit sem tettem, hogy felbiztassam rá. Ha a 
szerencsét kergetném, nem őt választottam 
volna, megfeledkezik arról, hogy Edward sze¬ 
gény. 

Igazán ? De mégis csak talán több költeni-
valója van havonta is, mint az ön évi bére. Kí¬ 
váncsi vagyok, ugyan kit választott volna. 

- Ne kívánja, hogy eláruljam. 
- Annál kevésbbé, mert zavarba jönne, ha 

azt kívánnám, hogy megnevezze. Mily ravasz 
és körmönfont maga, kisasszony, nagy elégtéte¬ 
lemre szolgál, hogy végre elkergethetem. 

- Asszonyom — ne sértegessen, ez kegyet¬ 
lenség. 

- Nem sértegetem, csak azt akarom ki¬ 
ugratni, hogy ugyan találkozott-e házamban 
még egy oly csacska ember, mint lord Stanley ? 
Lord Branghtonon, ezen a vén bolondon kívül, 
ugyan ki venné önt feleségül? 

— Olvassa hát e levelet, herczegnő. 
Kezébe adom William Closeburn levelét. 
Elsápad és visszafojtott dühtől remegő han¬ 

gon mondja: 
- Micsoda gazember ! Elkergettetem. Mind¬ 

járt megmondom férjemnek! 
- \Vinnienek pedig halálát okozza! 

— Winnie! Winnie ! Mit is tegyek! 
Keze reszketett. Már nem az én csekélysé¬ 

gemmel törődött, hanem az anya gondolt benne 
lányára. Megszántam, mert eltorzuló arcza el¬ 
árulta fájdalmát, és halkan vigasztaltam: 

- Winifred szenvedélyesen szereti lord Clo-
seburnt. Higyje meg nekem, hogy jobb, ha lelke 
mélyére temeti ezt a szomorú titkot. Lord Clo¬ 
seburn lesz oly derék férje Winnienek, mint 
bárki más. Van-e egyáltalában fiatal leány, ki 
azt remélhetné, hogy első szerelme gyengéd¬ 
ségét épen oly tiszta léleknek áldozza, mint az 
övé? Sok fiatal asszony romokon épít, de idő¬ 
vel moha takarja el a köveket, hol aztán virá¬ 
gok is tanyát üthetnek. 
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A képviselőház. A főrendiház. 

A MOST ÁPRILISBAN MEGNYÍLT KHINAI PABLAMENT ÉPÜLETEI. 

- Szegény VVinniem ! Borzasztó ! Önt sze¬ 
reti ! De miféle jelenetre czéloz levelében ? 

Eöviden mindent elmondtam. Midőn befejez¬ 
tem elbeszélésemet: 

- Mindez szörnyű dolog! Majd megbeszé¬ 
lem férjemmel, de mondja meg őszintén kis¬ 
asszony, nem szerelmes ön Closeburnba? 

— íme levelére irt válaszom másolata. 
Elolvasta, és ismét támadó hangon szólt 

hozzám: 
- Immár két oka is van, hogy távozzék tő¬ 

lünk. Ha fiamnak úgy tetszik, feleségül veheti 
önt. de addig is nem akarom, hogy fedelem 
alatt lakjék és házasságuk után sem akarom 
fogadni önt. 

- El fogok utazni, herczegnő, de most mái-
értem, hogy mért nem már akkor kivánta ezt, 
midőn Winnie, lord Guildford és az ön édes¬ 
anyja is még itt voltak. Azt akarta, hogy mind¬ 
azok, kik védelmemre kelhetnének, távol legye¬ 
nek. Mindenesetre értesítem őket távozásomról. 

— Tehát fel akarja izgatni ellenem családo¬ 
mat ?"Ez"aztán csinos dolog lesz ! 

Csak annyit mondanék a marquisnak: 
— Anyja elkerget, mert lord Stanley szeret 

és.feleségül akar venni. Akarja-e addig gond¬ 
jába fogadni az árvát, ki ép oly jó lesz kis¬ 
lányához is, mint volt ahhoz — kit elsirattunk ? 

- Azt a mit ön Dicknél tett, egy apácza is 
elvégezte volna, csakhogy dicsekvés nélkül. 

- Oh, asszonyom ! asszonyom ! 
Sírva fakadtam, nem fájdalmamban, hanem 

mert kimerültem és minden reményem elve¬ 
szett ennek az asszonynak ridegségére. A her¬ 
czegnő idegesen járt fel s le a szobában. Ki-

.nyilt az ajtó és lord Surrey lépett be. 
- Nérans kisasszony, legyen szíves és hagy¬ 

jon magunkra, beszélnem kell feleségemmel. 
Szobámba mentem. Egyedüllétemben csak 

nőtt kétségbeesésem. Elhatároztam, hogy el¬ 
menekülök anélkül, hogy bárkitől is elbúczuz-
nék. Látszólagos energiával csomagolni kezd¬ 
tem. A herczeg sokáig maradt a herczegnőnél, 
végre benyitott hozzám, hogy közölje velem 
sorsomat: 

— Kedves Christianém, rábeszéltem felesé¬ 
gemet, hogy önt Edward menyasszonyának 
tekintse. 

- Most már czéltalan ez a beleegyezés. Lát¬ 
hatja : utazom. 

->7 Hová? 
- Hazámba. Ha ott nem kapok állást, majd 

találok alkalmazást Németországban, vagy más¬ 
felé. 

- Maradjon kedves gyermekem ! Bizonyos, 
hogy a herczegnő kimért lesz önhöz, de legyen 
bátor éa bóketürő, mert gondoljon Edwardra. 
Nagyon szereti önt, és ez minden dolog elle¬ 
nére is édes dolog! 

— Eleget szenvedtem már, lord Surrey, hadd 
menjek a magam útján ! 

- Nem engedhetem meg, sem az ön érde¬ 
kében, sem fiaméban. Azt hiszi, hogyha el¬ 
hagyja Addingtont, lerázta magáról a bonyo¬ 
dalmat, mely elől menekülni akar? Csak a 
helyet változtatja s az öreg herczeg nem lesz 
mellette, hogy pártját fogja ée gondját viselje. 
Christiane, sírja ki magát karomban, ez köny-
nyíteni fog megkínzott szivén! 

Engedtem, de mért nem tudtam jobban 

örülni annak, hogy a helyzet tisztázódni kezd ! 
Tovább is reszkettem, nyugtalan voltam. Hogy 
ne találkozzam a herczegnővel, egész napon át 
szobámban maradtam. 

Február 15. 
Dinner közben tegnap lady Surrey egy szót 

sem szólt hozzám és egyedül vonult vissza a 
szalonba. Sirva siettem szobámba és sehogy-
sem tudok azóta szomorúságomtól megszaba¬ 
dulni. 

Február i7. 
A herczegnő folyton-folyvást néma hozzám. 

Valóságos páriaként élek a kastélyban. Edward 
levelei sem tudnak aggodalmaimtól megszaba¬ 
dítani. Egy gondolat foglalkoztat: menekülni 
innét messzire és mindent örökre elfeledni. De 
hová ? Pénz nélkül ? 

Február 93. 
Az elutazottaktól ma két sürgöny érkezett. 

Winnie boldog vőlegénye társaságában. Szegény 
kicsikém! még a telegramm kimért stílusában 
is kifejezést tud adni boldogságának. 

Február 27.' 
Edward ma este megjött. Kerevetemen he¬ 

verve vártam a félhomályban. Épen annyi vi¬ 
lágosság derengett még, hogy látni lehetett a 
közelgő éj sötétségét. Midőn szobámba lépett 
felugrottam. Mennyire magamhoz tértein ölelé¬ 
sétől ! Mily egyszerű bensőséggel mormogta: 

- Szerelmem, oh szegény szerelmem! 
Megköszöntem, hogy magával hozta lord 

Standigateot, egyetlen barátomat. Erre meg¬ 
mondta, hogy ez a gondolat atyjának jutott 
eszébe, mivel azt reméli tőle, hogy a herczeg-
nőt más viselkedésre birja velem szemben. 

Drága öreg lord, s én már kételkedni kezd¬ 
tem benne is! 

Február 28. 
Lunch után Edward a fenyő-erdő felé visz 

sétálni. Lassacskán a temető felé vezet. 
- Edward, mért járunk erre ? Eosszul esik. 
- Épen ezért tartottam erre felé. Nem aka¬ 

rom, hogy fájdalmas emlékeként őrizze ezt a 
históriát. Nem elég-e az én jelenlétem arra, 
hogy kitörülje ezt a rosszuleső visszaemléke¬ 
zést? Azt akarom, hogy elfeledje. Ne legyen 
közöttünk semmi fájdalmas gondolat! 

Letérdeltem Dick sírjára és imádkozni pró¬ 
báltam. De hiába, nem szállt a lelkemre békes¬ 
ség, akaratom ellenére is csak folyton a Close-
burn rendezte utálatos jelenetre gondoltam. 
Midőn Edward, ki állva maradt, megérintette 
vállamat, hogy felkeljek, annyira megreszket¬ 
tem, hogy észrevette. Hátra hajtotta fejemet, 
kezei közé vette, mintha tágra nyilt szemeivel 
búvárkodni akart volna gondolataimban. 

- Christianém — akarom, hogy felejtsd! 
Ez az ünnepélyesen kimondott kívánság és 

a tegezés mélységes szerelemmel töltöttek el 
iránta. 

Felkeltem és mosolyogva, megerősödött lé¬ 
lekkel mentem oldalán. 

Arra a helyre érkezve, hol kiszabadított Clo-
seburn karjából, szó nélkül oly hatalmasan ölelt 
keblére, oly lágyan, oly alázatosan csókolta meg 
szememet, egyiket a másik után, hogy mindent 
feledve rebegtem: 

— Edward ! szeretlek ! 
Február 2í>. 

A könyvtárban olvastam, midőn lord Stan-
digate felkeresett. 

- Hát végre megtaláltam önt gyermekem? 
Mindenáron beszélnünk kell egymással. 

- Eendelkezésére állok kedves barátom. 
- Menjünk valahová, hol nem kell tarta¬ 

nunk a megzavartatástól, persze nem vagyok oly 
friss, hogy mint Stanley teszi mindennap, a 
parkba hívjam. Jobban félek a reumától, mint a 
hallgatódzó fülektől. Hova is mehetnénk csak? 

Menjünk talán az én lakásomba. Társalgó 
szobámnak egyetlen karosszéke van csak, de az 
az egy kitűnő, jól fogja magát érezni benne, 
kezeskedem róla. 

- Gyerünk. De nem fogja-e beszélgetésünk 
valaki zavarni ? Még vőlegénye sem ? 

- Még ő maga sem! 
- Elpirultam erre a kijelentésre, mert Ed¬ 

ward akkor jött hozzám, a mikor csak akart. 
De ezt szégyeltem volna a komoly öregnek be¬ 
vallani. 

Miután kényelmesen elhelyezkedtünk, lord 
Standigate megszólalt: 

— Bizonyára kíváncsi, hogy mért ez a nagy 
titkolódzás? Egyetlen okból: mert azt akarom 
megkérdezni, vájjon biztos-e a felől, hogy sze¬ 
relmes lord Stanleybtí? 

Még ha a kastély rombadőlt volna is, nem 
csodálkoztam volna annyira, mint e kérdés 
hallatára. 

•— Lord Standigate, bármennyire is meg¬ 
hökkent ez a kérdése, egészen nyugodtan vála¬ 
szolok, mert tudom, hogy önt csak az én javam 
vezérli. Nos hát: szerelmes vagyok lord Stan-
leybe, mint ő is én belém. 

Oh, hiszen nem is Stanleyről van szó, ő két¬ 
ségtelenül rajong önért, mert ez a szerelem 
olyan jellemszilárdságot kölcsönöz neki, hogy 
akarata mellett híven kitartson, a milyenre 
sohasem tartottam volna képesnek. Nem is ér¬ 
tem, hogy mivé tudta ezt a fiút varázsolni ; 
valamikor a legengedékenyebb teremtés volt a 
világon, de tegnap végighallgattam, hogy mint 
vitatkozott anyjával, midőn olyan energikus¬ 
nak és meggyőződéssel teljesnek mutatkozott, 
hogy a végén az ő véleménye maradt győztes. 

- Pedig csak azzal babonáztam meg, hogy 
hagyom, hogy szeressen. 

— Látja ez a bökkenője: hagyja hogy sze¬ 
resse ! A vágy, hogy szerettessünk, azt a hitet 
ébreszti, hogy magunk is szerelmesek vagyunk. 
Erre a kedvtelésre nem is annyira a saját ma¬ 
gunk akarata csábít el, mint inkább az imádóé. 
Engedje meg, hogy egyre-másra figyelmeztessem, 
de hogy ne tartson varázslónak meg kell mon¬ 
danom, hogy Edward bizalmasan közölte ve¬ 
lem történetük előzményeit. Midőn ön idejött 
valaki más volt az, a ki önnel megismertette 
azt az érzést, hogy valaki szerelmes önbe. De 
ezt a szerelmet vissza kellett utasítania, mert 
nem abban az alakban nyilvánult meg, melyet 
az ön képzelete előre megalkotott. De a, csábító 
mégis csak forróbb keringésbe hozta az ön vé¬ 
rét és miközben ön széttépett eszményei szá¬ 
mára menedéket keresett, egy becsületes fiatal 
legény szemébe tekintett belé, melyből tisztelet¬ 
teljes csodálat sugárzott. Ez már önnek is 
tetsző szerelem volt, és becsületes kicsi lányom, 
az egyik okozta izgalmat a másiknak tulajdo¬ 
nította, a miért könnyen lehetséges az is, hogy 
Edward személyében Williamot szereti. 

(Folytatása következik.) 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Szalay László levelei. Szalay Lászlónak, legkivá¬ 

lóbb történetíróink egyikének hátramaradt leveleit 
most adta ki egy kötetben, az Akadémia támoga¬ 
tásával családjának egyik tagja. dr. báró Szalay 
Gábor. Az első levél ISáS végéről való, az utolsó 
1864-ből, kevéssel halála előttró'l; nagy része a leve¬ 
leknek nejéhez szól, a többi barátaihoz, magyar és 
külföldi tudósokhoz és politikusokhoz. Különösen 
érdekesek azok a levelek, melyeket Szalay emigráns 
korában Palmerston angol miniszterelnökhöz inté¬ 
zett a magyar kérdésről. Szalny nemes jelleme, 
puritán erkölcse, nagy műveltsége, higgadt politi¬ 
kai és tudományos Ítélete meglátszik ezeken a le¬ 
veleken is. a melyek nemcsak az ő szellemének 
jelentős dokumentumai, hanem korának is, a mely¬ 
nek történetéhez sok érdekes adatot és vonást ka¬ 
punk belőlük. A levelek kiadója ezért nagyon jó 
szolgálatot tett nemcsak Szalay emlékének, hanem 
az új Magyarország kialakulása történetének is. 
A levelek személyi és korbeli vonatkozásait nagy¬ 
számú jegyzet magyarázza, több Szalayra vonat¬ 
kozó kép is van a kötetben, a végén pedig függe¬ 
lékül gondosan összeállított bibliográfia. A buzgó 
kiadó a könyvet Szalaynak részletes életrajzával 
vezeti be, a mely világot vet egyéniségére, tudo¬ 
mányos és közéleti munkásságára és kegyeletes 
képet rajzol róla. 

Szárnybontás. Fiatal ember első munkájánál 
sohasem szabad az eredmény szerint ítélni; fiatal 
emberek, kiknek míg nem alakult ki a világné¬ 
zetük s a kik még csak laza és többnyire másod¬ 
lagos kapcsolatba jutottak az élettel, még ha igen 
tehetségesek is, rendszerint másodkézből, irodalmi 
hatásokból dolgoznak s a bennük alaktalanul for¬ 
rongó mondanivalók számára kívülről, egyes köl¬ 
tők készletéből vagy irodalmi konvencziókból ke¬ 
resnek formákat. A lényeges náluk az, érezni-e 
munkájukon azt a bizonyos nyugtalan feszültséget, 
a mely a hozzáértőnek elárulja, hogy az illetőben 
nem csupán az irodalmi olvasmányokon felinger-
ló'dött fiatalos ambiczió és utánzási ösztön dolgo¬ 
zik, hanem csakugyan saját, belsejükből kifelé 
utat" kereső felindulások, hogy csakugyan érzik-e 
rajtuk a költői temperamentum, a mely a maga 
természeténél fogva csakis költői formákban tudja 
magát kifejezni. A kinek zsengéi arra vallanak, 
hogy ha tökéletlenül, dadogva, de mégis valami 
organikus életjelenség igyekszik benne formába 
alakulni, — abban megvan a biztatás arra, hogy 
költő lesz belőle. Szegő Ferencz. kiin'k Szárny^ 

bontás czímű kis könyve szemmelláthatólag első 
kísérleteket fűz bokrétába, ebbe az utóbbi kate¬ 
góriába tartozik. Versei, minden látszólagos tech¬ 
nikai ügyességük mellett is, még egyáltalán nem 
adnak kész dolgot, tele vannak irodalmi hatások¬ 
kal, nemcsak egyes költők, hanem általában iro¬ 
dalmi olvasmányok hatásával, sok bennük a nai¬ 
vitás, kicsi dolgoknak fiatalos nagyra-vevése, nagy 
dolgokkal való komolykodó játék, de minduntalan 
elárulják, hogy Írójuk poétái természet s a mi 
benne kifejezésre tör, az még nem tudja a maga, 
csakis neki való, egyéni formáit felölteni. de erre 
törekszik. Az ilyen könyvek arra valók, hogy író¬ 
juk mihamarább egész másokkal elfeledtesse. Hogy 
igazán költő-e, az attól függ, meg tudja-e a fejlő¬ 
désnek azt a néhány lépését tenni, a mely az 
igazi költészettől még elválasztja. Addig is, meg 
kell jegyezni a nevét azok közt, a kiktől még 
várunk valamit. 

Könyvek a gyermekről. Sebestyén Ede szer¬ 
kesztése alatt egy ily c-zímű vállalat indult meg, 
a melynek első kötete A gyermek egészsége czím 
alatt közli számos ismert nevű magyar gyermek¬ 
orvos közleményeit a gyermek-higiéné különböző 
fejezeteiről, a szülők szempontját tartva szem előtt, 
a kik gyermeküket egészséges emberré akarják ne¬ 
velni s megóvni őket mindazoktól a veszedelmek¬ 
től, a melyek életüket és egészségüket fenyegetik. 
Szó van a könyvben az anyaság egészségtanáról, 
a csecsemő gondozásáról és táplálásáról, majd a 
nagyobb gyermekek táplálkozásáról, testük gon¬ 
dozásáról, a fertőző betegségek elleni védekezés¬ 
ről stb. 

Az egészség könyvtára. Gerlóczy Zsigmond ily 
czímű népszerű vállalatából, mely a higiénikus is¬ 
meretek népszerűsítésére szolgál, három új kötet 
jelent meg. Az egyikben dr. Moravcsik Ernő Emil 
egyetemi tanár értekezik a neuraszthc.nia mindig 
aktuális problémájáról, a másodikban dr. Schuschny 
Henrik fejti ki az utazás egészségtanát, a harma¬ 
dikban dr. Dalmady Zoltán a sportok egészség¬ 
tanáról szól. Mind a három könyvecske nép¬ 
szerűén, a nagy közönség kívánalmainak szemmel 
tartásával van irva, nagyon sok hasznos tudnivalót 
tartalmaz, a mellett, hogy a tudománynak teljesen 
mai színvonalán állanak. 

A «J6 Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, május 11-iki 
számába verseket írtak Endrödi Sándor, Benedek 
Elek és Endrödi Béla, Sebők Zsigmond kedves új 
történetet mond el llörmögö Dömötörről s egy¬ 
úttal folytatja A ni'Uinni >< fit c/ínr'i is. 

Elbeszélést Szemei-e György irt, mesét / Mauks 
Kornéüa, szép képeket rajzoltak Garay 'Ákos és 
Mannó Miltiadesz, érdekes történetet irt Scliöpflin 
Aladár, a magyar labdarugók bécsi győzelméről 
számol be Weisz Ferencz bajnok, Rákosi Viktor 
folytatja regényét. A rejtvények, szerkesztői üze¬ 
netek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A 
tJó Pajtást-i a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési 
ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 ko¬ 
rona, egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 
fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhi¬ 
vatal (IV. kér. Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Szalay László levelei. Életrajzi vázlattal és meg¬ 

jegyzésekkel ellátva közrebocsátja dr. báró Szalay 
Gábor. A M. T. Akadémia támogatásával. Buda¬ 
pest, Franklin-Társulat; ára 8 korona. 

Szárnyboníás. Költemények, irta Szegő Ferencz. 
Budapest, Galantai Gyula kiadása. 

Könyvek a gyermekről. Szerkeszti Sebestyén 
Ede. I. A gyermek egészsége. Budapest, Grill Ká¬ 
roly könyvkiadó vállalata; ára 5 korona. 

Az egészség könyvtára új kötetei: A neurasz-
thenia. Irta dr. Moravcsik Ernő Emil; ára l kor. 
50 fül. A utazás egészségtana. Irta dr. Schuschny 
Henrik; ára 2 korona. A sportok egészségtana. 
Irta dr. Dalmady Zoltán. Budapest, Pfeiffer Fer¬ 
dinánd. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: LEITNER EDE 

építész, Vasvármegye törvényhatósági bizottságának 
tagja stb., 84 éves korában Körmenden. - - SZEL-
TENBEICH ZSIGMOND oki. mérnök, 84 éves korában 
Beszterczebányán. - - Dr. AKDBÁSOVICS BÉLA nyűg. 
kúriai tanácselnök, a Lipót-rend és vaskorona-rend 
lovagja, 82 éves korában Budapesten. — Dr. TÁT-
BAS GERGELY, Szepesmegye tiszteletbeli és Késmárk 
szabad királyi város nyűg. főorvosa, a Szepesi Or¬ 
vos és Gyógyszerész Egyesület díszelnöke, 80 éves 
korában Késmárkon. — GORECZKY GTDLA nyűg. pénz¬ 
ügyi főbiztos, 80 éves korában Egerben. — PÜTSCH 
TÓBIÁS nyűg. tanítókópzőintézeti tanár, 75 éves 
korában íglón. — HOBVÁIH KÁLMÁN nyűg. tábla-
biró, 73 éves korában Kolozsvárott. - - JÁNOSSY 
JÓZSEF szentmihályfalvi plébános, 73 éves korá¬ 
ban. — Zarándkriscsóri KBISTYÓRY JÁNOS, a Ferencz 
József-rend lovagja, az Aradi Ipar- és Népbank 
részvénytársaság igazgatósági tagja, 70 éves korában 
Aradon. - Dr. HORVÁTH BALÁZS premontrei-rendű 

Vegyen 
Selymet 

Kérjen mintákat tavaszi és nyári ujdonságlnkbót l 
ruhákra és blúzokra: Voile. Fuulard, Meualint, 
Crept de China, Eolienne, Mouisalira 120 cm 
izéiéi méterenkén K 1.20-tól méterenkint., 
fekete, fehér, egyszínű éi mintázott, vala¬ 
mint Hímzett blúzok és uhák batiszt-, gyapjú-, 
vászonból és selyemből. 

Csakis garantált szolid selyemszovsteket 
adunk el kő;vétlen magánosoknak bér- és | 

| vámmentesen házhoz szállítva. (Dupla levélportó). 

Schweizer&Co.,Luzerni) 23 
Selyemszövet-kivitel. (Svájcz) Kir. üdv. szállítók 

kiiia bora vassal 
Hygienlkus kiállítás 1906. Legmagasabban ki¬ 
tűnt Erősitőszer gyengélkedők, vérszegények 
és labbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-

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

J. SerraYallo, s,v.éiJ& Trieste-Barcola. 
Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben. 

K 2.60. mérés üvegekben K 4.80.  

Ridikül fi„on, bőráru 
IÓZSEF c s - é» H r ' IVOQIM *0 *>örárn-ít, Bikóo»l-nt 11. 

„Altvater11 

Q-essler 
Budapest 

Ki akar 
egy órát 
ingyen? 

l 
ha a világhírű Vu kővári Goldsteni-
arczkenőcsöt és szappant használja. 
— — ^ — Ara fffij-effy korona. ———— 
Készíti Kirobbanja gyógyszertára, O-Vnkovár S. 

Budapesti főraktár: Török-féle gyógj-szertár, Király-u. 12. 

Hogy a mi kitűnő zsebóráinkat 
mindenütt mfgismertessük, 

5UOO órát osztrnk szét ingyen. 
Küldje be pontos czimét csak 
egy leA'elezölappn a következő 

Jákob König, Wien II1/2 
Postamt 45, Fach 23O. 

4- Elzsirosodás, + 
elhízás 

megszüntethető • -TONNOLA. 
által. Kitüntetve az aranyérdera-
JeUel is dicsérő oklevéllel. Nlnoi 
többé erős derék, kövér csípő, ha¬ 
nem karcin, elegáns »s gra-
cziózns alak. Nem gyógy¬ 
szer, nem titkos szer, ere-
detilegr zsírtalanító, elhájuo-
dott ugyan, de azért egészséges 
személyeknek. Nem kell diéta, 
nem kell az életmódot megváltoz¬ 
tatni. Tökéletes hatás. Í n 3 kor. 
postán, vagy utánvéttel. Gyár: D. 
Franz Steiner & Co., Berlin 
81. Könlg-gratz«rstrasse 85. 
Főraktár és szétküldés TSrfk Jémsef 
Budapest, VI. kér., Klraly-utcza 14. 

A szé 
A szépség hatalom, 

Ez a legnagyobb kincs csak Mme Kosa Schatter 
által feltalált szépségápoló cz ikkek által érhető el 

PATldra r-l 1'Ív'CailÍA a z arczbőrt vakitóan fe-
I 'Ml'l l ( l diVlSbdlUtt, hérré teszi, szeplőt, himlő¬ 
helyet, anyajegyet eltüntet, ránczokat elsimít és min¬ 
den hölgy arczát fiatalossá teszi. Ez az egyedüli púder, 
melynek hasznalata után megmosakodhatunk anélkül. 
hogy a szenzácziós hatás eltűnnék. K 5-— és K 3'— 

Créme ravissaote, OSffiJL 
kebel 

megakadá¬ 
lyozza, erősít és a legkitűnőbb toalett-
viz K 6-— 

minden sápadt arcznak tar¬ 
tós hamvas rózsaszint köl-

K 3-— 
Rhoilopis 

csönöz. 

Savon raTissante L tűnd hatása . . . K 2-4O és K 1-CO 
a környezetre el-
lenállhatatlan va¬ 

rázst gyakorol, darabonkint 70 fillér, 
l karton 3 darab ______ ___ K 2-— 

Fflll dft f AlAirna' utolérhetetlen ha-
,LdU UC IfUIUgUO tásu 2 K és feljebb. 

JJJ-Í a dupla áll képződését meg-
'"''" akadályozza __ . . . K 4-— 

ráncznélkűli, márvány¬ 
sima homlok eléré-

_ K 3-— séhez 

Királygyöngy ára . . . . . . K 2 - -

nek 

a kéznek márvány-
finomságot kölcsönöz¬ 

. . ___ K 3-— 

lí AIIAAF ^8Z hajnak visszaadja a fiatal-
nUllUUl , kori szint (szőke, barna, sötét¬ 

barna, fekete)kis doboz 3K,nagylOK. 

csöűöz 
pompás fényt köl-

. K 5 — 

HaiVrík í t f t megakadályozza 
l l t t jc i UMIO kihullását és őí 

Kopasz helyen i 
ditja — 

Haj ellenség 

a haj 
__ őszülését. 

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

műiden kellemetlen 
_ hajat azonnal biztosan 

eltávolít .. K 3'— 
féle kedvencz ibolya 
pompáa erdei ibolya-
K 6-— és K *•— 

fa«yto1 megóv, vörös orr 
, éB megfagyott helyek 

égssek lesznek K !•— és K 2'— 

Rosa Schaffer, Wien Lerakat és szétküldés! telep: 
XIX/2. Hammerschmidtgasse 18. 

Szétküldés a pénz előzetes beküldése ellenében. A Chemiko fiziko Palermo tiszteletbeli 
tagja. A Szt Péter-rend hölgjpatronesse a becsületkereszttel. Szerb. kir. üdv. szállító 

an, 
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kanonok, kassai királyi konviktusi kormányzó, a 
Ferencz József-rend tiszti keresztjének tulajdonosa 
Budapesten. — HALACHÍ FERENCZ, Nyitramegye tör¬ 
vényhatóságának választott tagja, Vágujhely nagy¬ 
község jegyzője, 65 éves korában Váguj helyen. -
KAMPIS JÓZSEF, oki. gyógyszerész, ^ 64 éves korában 
Esztergomban. — JANDEK JÁNOS, székesfővárosi nyűg. 
tanácsjegyzü, 64 éves korában Szabadkán. -
KőHLEB ANTAL vaskereskédő, az Osztrák és Magyar 
Bank váltó bírálója, 59 éves korában Nagykani¬ 
zsán. — PAUER EDE magyar kir. nyűg. hónvéd-
főhadbiztos, 57 éves korában Budapesten. — GEH-
BEE OSZKÁR, császári és kir. százados, 56 éves korá¬ 
ban Szerajevóban. — Puhói dr. MARKOVICH LAJOS 
kir. Ítélőtáblái bíró, törvényhatósági bizottsági tag. 
55 éves korában Zomborban. — CSOROOVICH JÁNOS 
munkácsegyházmegyei görög-katholikus áldozár, 52 
éves korában Beregszászon. - - Fahnenfeldi COT-
TEtT ÖDÖN ezredes, Bozenben. — SARPA PÁL lovag, 
a magyar kir. testőrgárdánál szolgáló főhadnagy 
Bécsben. - ALK ISTVÁN császári és kir. főhad¬ 
nagy. — WBIDINGEB GÉZA főmérnök, 43 éves ko¬ 
rában Trencsénben. - - DEMETER DOMONKOS keres¬ 
kedő, 38 éves korában Szókelykeresztúron. 

Özv. récsei FÁBA ZSIGMONDNÉ, szüL kelecsényi 
és hraboni Kelecsényi Népomucena, 89 éves ko¬ 
rában, Mezőkissallón, — Özv. nemespodhrágyi PODH-
EACZKT FERENCZNÉ, szül. kisfaludi Kovács Ilona, a 
koronás érdemkereszt tulajdonosa, 63 éves korában 
Nagyszalontán. - - Özv. Bélteki KÉPESSY JÓZSEPNE, 
szül. Kaffay Etelka, Budapesten. - - Özv. THUHY 
LAJOSNE szül. Leitner Magdolna, 7H éves korában 
Nagyváradon. - - ÁJÁN JOÁCHIMNÉ szül. Ázbej R. 
Anna, 65 éves korában Szamosuj váron. 

EGYVELEG. 
* A mai világító tornyok fénye a tengeren 

170—180 kilométer távolságból is látható. A régi 
idők világító tornyaiból a fény, a melyet füsttel 
égő görögtűz szolgáltatott, alig 25—30 kilométerre 
világított. 

Élőpatak gyógyfürdő nagymennyiségű rá¬ 
diumot tartalmazó viz. Természetes szénsav (Nauheimi) 
fürdők. Gyomor, vese, máj, kösz vény, csúz, idegesség 
stb. bajoknál kiválóan alkalmas. Fürdőidény május 
15-től szeptember J5-éig. Prospektust kívánatra ingyen 
küld az igazgatóság. Bővebbet a hirdetési részben. 

Preter, híres franezia fogorvos a «Traité pratique 
des maladies des dents»-ben többek között ezeket 
mondja: «A gyermek foga egy fiatal fához hasonlít. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

BEEGMANN & CO. gyártmánya TETSOHEN a. E. 
elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és neiuu 
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerőlevéllel bizonyithatunk. Gyógytárakban, dro¬ 
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra 
a Bergmann <Manera> liliomkrémje, mely tubusukban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

Paris 
26 (piacé Mónié) 

fn Budapest, 
18 l Váci-utca 5. 

arcnemesitő intézet 
Arc, nyak, orr, kéz, kebel stb. ápolása tu¬ 
dományos, hygienikus alapon, a világhírű 
párisi intézet szakavatott kezelőnői szemé¬ 
lyes vezetésével. — Manikűré és haj¬ 
ápolási osztály. — Valódi francia ápoló-

•j és szépitfi-szerek. B 

Bejárat Türr István-utca 9. szám. 
Utasítás és árjegyzék kívánatra ingyen. 

ALAPÍTVA 18 05. 

HECKENAST 
EGUSZTÁV E 
ZOH60BATEB1EI 
Bpöst,(aaJd3GÍMlla-tér2. 

T«l*fon. 

1BACH-ZOHGOBÁK 
egyedim képTlseleta. 

játszanak és ajánlanak : 
Dohnányi, Fogni, Alice Ripper, Saaer, Steíaraay stb. 

A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamará¬ 
tól fentartott nyilvános, három évfolyamú 
FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA 

POZSONTBAlf. 
Érettségi vizsgálat. Állásközvetítés. Internátus. 
Értealtot kívánatra küld az Igazgatóság. 

is egészségük csak a gondos árolástól függ, 
melyben fiatal korukban részesültek.! Mennyire szük¬ 
séges fiatal korban a fogak ápolása, bizonyítja az a 
kísérlet, hogy Angolország, Francziaország és Német¬ 
országban iskola-fogorvosokat akarnakalkalmazni.mert 
már régen rájöttek arra, niily fontos szerepe van az 
egészséges fognak az emésztésnél. Jó s a mai modern 
hygiénának megfelelő fogápolószer a régen ismert 
«Sarg-Kalodont» .melynek mint nélkülözhetetlen toalett-
czikknek egy házban sem volna szabad hiányoznia. 

ÁM 

SAKKJÁTÉK. 
2848, számú feladvány Westburg E.-tői, Birmingham. 

SÖTÉT. 

8 

Helyesen fejtették megt Merényi Lajos. — Geirt 
Józgei éa Stark Vilmos. — A iBudapesti Sakk-kört. — 
A iBudapfiti I1L kér. Sakk-kórt. — Ladányi Antal. — 
WyBohogrod PáL — Beér Mór. — Gottléb István (Budapeit) 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Bobért (fokért). — 
Hüller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakony-Sztntldszló). — A iGyori 
Sakk-kört. — Székely Jenő. — Mészey József (Oyőr). -
A tZborói Tártaikon. — A tKaloetai Katholiktu Kört. — 
Veöreög Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodtai-
ujlak). — A iDunaföldvdri Egyenlötégi kort (Dunaföldodr). 
Barcsa Mihály (Biharudoari). — Osolnoki István (Hajdú-
hadházal. — A tLeibicti Oazdaidgi Kaszinót (Leibici). — 
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — <Ctr*geri 
Kastinót (Cienger). - Király Mihály (Zenta). - Kunz 
Kezső (Tmarékái). — Budai Sakkozó Társaság (Budapest). — 
Patkó Imre (Talpai). _ _ 

Szerkesztői üzenetek. 
Az erdő temetője. A mesebeli tékozló fiú, stb. Ez 

a hang s ez a neme a romantikának nekünk nem 
rokonszenves és kissé idejét iá múlta már. Alapjában 
klisé-költészet, Heinétől származó klisék modernizálása. 

Sz . . . nek. Stammbnoh-vers, a mely csak épen 
hogy elég jó annak is. 

Paul. Oblomoff. Ez nem a mi genre-ünk. A máso¬ 
dikban azonban van valami, a mi jól esik : megérzik 
rajta az író szeretete irni valója iránt. Más izlésfi 
helyen ezt talán szívesen is látnak. 

Talán a kikelet Gyalogjáró vers, csupa merő próza, 
minden lendület nélkül. 

Interieur. Strófák. Tavasz a külvárosban. Nagyon 
gyarló versek, nagyon messze esnek mindennemű 
irodalmi színvonaltól. 

KÉPTALÁNY. 

b o d 0 l g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2842. számú feladvány megfejtése Herland S-től. 
Világos. Sötét. Világos, a. Sötét. 

1. Kb4-b5 KfSxe* 1. . __ a7-a6 v. 
2. Ff7—g6 t stb. o7—06 t 

2. Kb5xc6 stb. 

A « Vasárnapi Ujság» 15-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése : Kis étel, sok szívesség : ez 
a valódi lakoma. 

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

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

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

CPUIII TCC ÁPHOT Szinye-Lipóczi Salvatorforris-vállalat, 
ObnULI tO AbUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Jó tanács fiatal anyáknak. BOB szer a tejanyag 
Bére, mely a tej mi¬ 

nőségét is előnyösen befolyásolja és ennél¬ 
fogva a csecsemő normális fejlíióVsét is maga 
ntán vonja, az orvosok által legjobban ajánlott 
Jó hatással Tan a tej mennyiségére és minőségére. A tej gyarapo¬ 
dás 33—50%. A csecsemők súlyban rendszerint grarapudnak és 
kitttnően fejlődnek. Beileme« izii, minden folyadékban könnyen ol¬ 
dódó sier. l tégely 20 napra elegendő. Ara 3 K. Főlerakat Fragner B. 
gyógysz. Prág III. Netuda-u. sarok. Lerakat Vagyaroraiág réazére 
Török József gyó^yai. Bpest, Király-u. Ahol nem kapható, a s?ét-
kttldés postán a pánt előzetes beknldére után történik. Egy té¬ 
gely 3-20,2 tégely 6'7Í, 3 tégel.v 9'72 és 4 tégely ÍZ'— K bementve 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Sííí^™telat:oE A WvAro. els* én legrégibb 

V III., Baross-o. 85. •»• c«Pke t i»z t it 0, vegrti«titó 
Telefon :Józ«ef 2 -37 «Ss kelmefestő gy&ri intóíete . 
Fiókok : D , P«-nto«» 87. IV, Bskn-út 6. T„ Kecakeniétl-

ntcza 14. V.. Harminczad-n. 4. TI., TeréSx-korát 
38. VI., Aadrás«7-nt 16. VIU., József-körnt 2. 

raziella q 
m eremé, pouder és szappan. 

f A kozmetika legújabb éa legkiválóbb készítménye. 
• Bőrfinomitó, fehérítő, az arczbőr minden tisztata-
jj lanságának eltávolítására. 

M Graziella créme 3, pouder 3, szappan 1.50 K. 
m Eözgonti raktára 

r „Kígyó" gyógytár, Bpest, Ferenciek-tere 9. Kotorok, sajtolok 
homok- és kavicsmosógépek, betonür-
tömb- és falazótéglagyártó - gépek, tető-
cserépgyártó - gépek, fonnák: lépcsőfo¬ 
kok, csövek, oszlopok stb. gyártására. -

Asbestpalagyárak 
gépies berendezései 
L.C.M. ásványfestékek 

Dr. Gaspary & Co, gépgyáraMarkransládf, Leipzíg mellett 
Kérjük 
gyárunkat 
meglátogatni 

arjegy«ék 
ingyen. 

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

Állandó m m 
megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül 

(ÚIKTORIN ÉS TÍRSA Bpest, VIII. , kerttlet. Báron utcia L *sám. 
Árjegyzék ingyta éi bérmentve. 

Margit-szappan 
70 fillér. 

Maréit - pouder 
1 K 20 fill. 

ARGIT-
CRÉME 

A M V A K l Övjátok gyermekeiteket hátgerlncz-
MINTMrV! u elgörbUléstől. II 
Nincsen többé elgörbült test! 
Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok által 
ajánlott ortopéd-támasztó f Űzőimet használja. Mesésen 
könnyU és hygieníkus! Ferdén növésre hajló iskolás 
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és evőeszköze. 

Fazőhasználat előtt Füzőhasználat után. 
Haakötík, gummiharitnyák, mellfiízők mérték szerint készíttetnek. 

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

W ̂ V L . ^ evokészletek, havé-, tea- és m mokka, továbbá likőr-, sör-
és borkészletek, szivarg-ar-
niturák slb. nng>' választékban 
Megrendelhetők legolcsóbban, 
ügy készpénzért mint 20 havi 

részletfizetésre 

Elek és Társa rt, 
• IRODÁK: V., Bálvány-u. 18. 
, ÜZLET: VI., Andrá«sy-ut1. 

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

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

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

ESKÉSZ/ÍGYAK 
árjegyzékünket Saját érdekét védi, ha ezen 

c/ikk bevásárlása előtt 
ingyen, bérmentve) meghozatja. Óriási választék a legmegbíz¬ 
hatóbb minőségben, kizárólag élő libákról eredő, higien. tiszt. 
ágy toll g pehelyben. Meg nem ftleJüt kicserélünk,.vagy a pénzt 
visszaadjuk. Koczkázat kizárva.Több nyilvános intézet szállítói. 
Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 2. szám. 

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

alkalmazása. 

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

nőtteknél is. 

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

zása és javítása. 

. Gonda Sámuel 
Fogorvosi rendelőjében rendkívül mérsékelt díjszabás mellett eszközölteti k 

IV., Kossuth Lajos-ntcza 11. sz. 
Vidékiek 24 óra alatt megkopjak fogsoraikat nészletfi/etési ked¬ 
vezmény. Rendelő órák egész napon át. Tisztviselőknek az esti 

órákban külön rendelés, írásbeli jótállás. 

hí izén mm-
' denki tudja 

ér. HOQV3 mm 
^CIPŐKRÉM 

^Minősége kitűnő 
puhit, tisztit 

fényesil. 
Gyártja HERCZEGésGEIGER 

csasz és kir udvari szállító Budapest. 
KAPHATÓ MINDENÜTT. 

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

Magyar MinimaxRészv.-Társ, 
Budapest, Rózsa-u. 85. Telefon 37-31. 

MARCIT 
JLVJL. gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a 
léglöszervek huratos bántalmainál igen jó ha¬ 
tá sa még akkor is, ha vérzések esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKUTY L.-ná l Budapesten 

és a forrás kezelőaégénél Muakácson. 

Bendelésnél kérjük a 
lapunkra hivatkozni 

i már 53 M íta diaéntnnéltili; iwcrt, s > 71012. » . Belígjminisiteri felirat köietílméojeintk teljesra megfeleli 

UJ-VUKOVARI 
arcztisztité kenőcs 11j TŰ kővári 

szépia, himlőhely. sömiir. máifoltok. fakadékok 
forrósáéi pörsenesek. orrvöntgsegek és minden 
egyéhb arezvirágzások ellen, valamint az :: 

mely az amkenőesesel a használati utasítás 
szerint "alkalmazva, még korosabb egyéneknek  
lg viruló eTHatal kinégést kiikaiinüz. :: 

tígely iia l E €O í. liielt l E, mijt i I K, ,oe« l E. ülériitoktíl ó̂ kcdjcEk! C»k Xisjcto-
i l ínkcví icn UiiH(tt litcíi \tHil. »ii<n « l t ;<i l i t jc icv i t i iKulti iiiilip itiUtf 

Főríkfa'r: Fcápfsí, Király-n, 12, e's ktfííssy-ni 26.Tőrck József ^yó^szerlára, 

hírszépitft szappan 
és púder 

Égj 
vics álliltnkcvázcn 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

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

téglagyári gépek. 
OTART: f>01tc«U és cseripsajtokát, teeUgyartó és agragmeemnnkaJó 

Képeket legnjabb él legjobban bevált szerkezetekben. :: :: 
Elvállalja anyagvii»-
(álatok kivitelét és teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek «• költségvetések 

diJtaUnnL 
ELSŐRANGÚ 

REFEREN CZI AK. 
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C5IZFURDQ 
A kontinens legerősebb jdd-hróm forrása nagy rádióactivi-
tással MeRlepó gvógyeredmények. Fürdő megnyitás máins 
h6 1-én. Melegfürdők, hidegvizgyógymód, izzasztókúrák, 
szénsavas-fürdők és az összeg hidropathiai gyógymódoki 
Modern újítások. Kényelmes, olcsó lakások, szanató¬ 
rium szórakozások. Allamhivatalnokok és katonatisztek¬ 
nek élő- utóidényben 50% engedmény. Csiziviz,háznál tör¬ 
ténő ivókarához rendelhető a forrásnál és Edeskuty L. 
lerakatában, Budapesten. Prospektust szívesen küld a fürdö-
ieazgatósag. Posta, távirda, telefon, vasut-állomás helyben. — 
Fürdőorvosok: dr . Kal lós Jenő , dr . P a z a r László 

MÍG eddig a régi bőr¬ 
betegségek, a legkü¬ 

lönbözőbb súlyos ideg¬ 
bajok, a sápkór, a nói 
arczot eléktelenitő pat¬ 
tanások s a női nemi 
szervek folyással kom¬ 
binált hurutos megbe¬ 
tegedéseinek kezelésé¬ 
nél csekélv értékű ide¬ 
gen vizekre voltunk 
utalva, addig ujabban a 

P 
aradi-

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

könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬ 
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztók 
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá-

posta 

EDESKUTY L, s* «•"--•«*'-Utó BUDAPESTEN. 

Kapható minden gyógy tárban és megbízható ffiszerkereskedésDen. 

LUHir*RZSEBET 
melegebbenajánlvagyomorbán-ízű, igen üdít 

asványviz. bor, 
cognac s citrom- ** ^*égés. köhögés, vérszegénység, 
savval vegyítve. ?Sj Jggj 5§S5 tiidőbaj s vér köpések eseteiben . 

MEGRENDELHETŐ : SGHÖNBORN BÜCHHEIM 6BOF 
uradalmi ásványvizeinek bérlőségénél, SZOLTVA. 

IGLÖFÜRED GYÓGYFÜRDŐ 
(Szepesmegye) 

vasúti állomás; Igló. (Automobiljára!.) Gyönyörű 
fekvéssel, fenyvesekkel körülövezve, teljesen védett 

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

Kitilnő konyha. 
Állandó fürdőorvos. 
Arak mérsékeltek. 
Tájékoztató leírást (pros 
pektust) kívánatra küld 

Igldfüred gondnoksága 

PLOPATAK 
M GYÓGYFÜRDŐ. • 
Nagy mennyiségű rád iumot ta r ta lmazó víz. 
Természetes szénsavas (nenheimi) fürdők. 
Kiválóan jó eredménynyel használható a gyomor, vese, 
hólyag és a méh hnrutos bánta lmainál , má j -
ég lépbajoknál , köszvény és csúznöl, a l tes t i 
pangásoknál , va lamint bármely az idegesség 
a lapján fejlődő betegségeknél. A nagyhírű előpa-
t a k i gyógyvizek orvosi javaslat szerinti ivása, összekötve 
a megfeleli és itt feltalilhatú kisegítő gyógyeszközőkkel (meleg 
és hidegfiirdők, vizgyógyintézeti kezelés, másságé, svédtorna, 
diátikns étrend) rendkívül kedvelő eredményt mu¬ 
t a t fel. Fürdő-idény: máj ns 15-től szeptember 15-ig. 
Vasúti állomás : Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó 
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos. 
Az elő- és utóidényben (május 15-US1 június 15-ig és aug. 20-tól 
izept. 15-ig) a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakások 
50%-al és ellátás is sokkal olcsóbb. Az előpataki ásvány¬ 
víz, mely a szénsavdus, égvényes vasas vizek között első he¬ 
lyet foglal el, mint gyógyesikőz, háznál is használható és 
üdítő, kellemes i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nagy 
kedveltségiek örvend. Itthon és a külföldön évenkinl egy millió 
palaczkn.il több kérni forgalomba. Szétküldés! hely Élőpatak, de 
kapható a legtöbb váróiban és nagyobb kereskedésben. Pros¬ 
pektus t k í v á n a t r a ingyen küld az i ', igazgatóság. 

TOBELBAD 
GYÓGYFÜRDŐ-SZANATÓRIUM Graz mellett 
Radiumos gyógyforrások, ivó- és fürdőkurák. — Diétás gyógy¬ 
kezelések, hizd- és soványitdkurák. — Nap- és légfürdők és 
az összes természetes gyógymódok. — Gyomor- és bélbete¬ 
gek, rheumások, köszvényesek, légcsőhurutosok, idegbetegek 
évszázados gyógyhelye. — Egyéni gyógykezelés dr. KÜRT 
LINNERT kiváló szakorvos vezetése mellett. — Mérsékelt 
árak, külön felszámítások nélkül. — Magyar orvos, magyar 
levelezés és prospektus. Sürgöny- és levélczim : Tobelbad bel 
Graz. Megnyílott április 15-én. Előidényben külön kedvezmény. 

a Tátra lábánál.széltöl és portól védett klimatikus gyógy-
éa nyaralóhely, vizgyúgyintézettel Poprád város köz¬ 
vetlen közelében. Innrn a Dobsinai Jégbarlnnq legrövi¬ 
debb úton érhető el. Omnibus közlekedés minden von.it-
hpz. Javaivá: linseciow-, neuraslhenia, vérszegénység, 
sápkor, idegesség, gyomor- és bélbajok stb. betegségeknél 
fürdőurvos Őr. Payer Ervin sebész-műtő Budapestről. 

Állami hivatalnokok az elő- és utóidónybeii 
szobaárakból 50 "> engedményt élvesnek. 
Étkezés nnponla a penzióban: reggel 2, délben 4 és 
es(e 2 fogás 5 korona. — Kívánatra prospektust küld 

Tátra-Virágvölgy gondnoksága. 

11-fürdő, Felső-Aasztria. 
Klscírangii jodbromfnrdö. Rorópt 

f legrégibb és leggyógyhitásosibb 
; jódforrása. Idéoy : május 1-161 ok¬ 

tóber l-ig. Felvilágosítást és pros-
m • • pektust küld Direktion derLan-

ilfskurnnstalti-ii Mail Hall. 
Dr. Gírstf l szanatóriuma eg-ész evén át nyitva. 

S ZOBRÁNCZ 
GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében. 

Glanbersós. h ídé? , kénes, sós viz. Gyomor- én máj-
— betegek magya r Karlsbadja. = = = = = 

Fürdőidény : május 15-től szeptember 15-ig. Előidény: május 
15-től június l-ig. Utóidény : szeptember 1-tó'l szeptember 15-ig. 
30 °/o árengedménynyel a lakásoknál. 

Ez a maga nemeben páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód biztos 
segélyt nyujt gyomor- és belbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs 
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, májbajoknál, epehomok és epe^ 
kövekre oldólag hat". Vértódulásoknál. szédülések, hiidések, gntaiitési 
rohamoknál vérclvonólag, felszivólag hat, csúzos és köszvényes bán-
talmaknál e kér okozta erjedési termékekre, ((rakodásokra az izületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat Kövérség, szivelhájaso-
dás ellen, czukorbetegségeknél, vesebajosoknál ügy a etilkor-, mint 
a lehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. 

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi és csont¬ 
bántalmaikat, csonlszút kedvezően oszlatja, uőrvélykóros daga natok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, hashártya izzad-
mányok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. 

Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár, 
a felvidék és illetve Kassa felSI jöroknek Sagy-Mihály, honnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l és T '-J óra alatt elérhető. 

A TÍZ otthon is sikerrel használható. Ara : egy nagy láda 40 üveg¬ 
gel 20 kor., kis láda 30 üveggel 11 kor. A viz a vasúton szállítási 
kedvezményben részesül. 

Megrendelések és tudakozódások: (Szobráncz gyógyfürdő 
igazgatósa gának Szobráncz gyógyfürdő" czimzendók. Po»u-
és távirda-állomás helyben. A fürdő igaip>tó-orvo«a: Dr. Rnssa.v 
öábor LajOS. A fttrd« igazgatósága. 

Tátra-Gáiiócz 
gyógyfürdő 

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

természetes szénsavdus for¬ 
rásával kitűnő gyógyhatású. 
Méltányos árak. Penzió. Olcsó, száraz szobák. Kitűnő 
női ellátás. Figyelmes kiszolgálás. Posta, távirda, 
telefon, állandó caendőrörs. Vasúti állomás. Gyors¬ 
vonatok feltételes megállóhelye június 15-ikétől. 

Állandó fördőorvos Budapestről. 
Prospektust és minden egyéb felvilágosítást díj¬ 
talanul azonnal küld. 

Fürdőgondnokság, Gánóezfürdó. 

[QLYVAI GYÓGYFORRÁS nzi 
^ k BEBE69IE6TE Számos orvosi tekintély vé-

• ^ k leménye alapján sikerrel al-
a • kalnia/latik csúz és köszvény ellen. Czúkor-
^ ^ betegség, epekő, a torok és tüdőszervek bántal¬ 

mainál, étvágytalanság, gyomor-, bél- és vese-
bajoknál. Kitűnő IzU, Igen üdítő ásványvíz. í^Stí 

Megrendelhető: Schönborn Buchheim gróf uradalmi 
ásványvizeinek bérlőségénél Szolyván. b ^ é b&Ztí. 

SOVÁNYSÁG, 
Szép, telt teatidomokat. nyerhet a 
törv, Tédett, keleti BT7BTERIA 
erőporunk által,mely arany 
éremmel kitüntettetet t . bí¬ 
zás 6—8 hét alatt egész 30 fontig. 
Szig-oruan szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyil¬ 
vánítás. Doboza hasznalali uta-
sitás«al 2'75 K. A pénz posta¬ 
utalványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, portó külön. — Diszkrét 
szétküldés. Dr. Franz Steiner 
& Co. Berlin 134. Kőnigra-
tzerstrasse 85. Főraktár él 
nétküldés Török József Budapest, 
VI. kerület, Király-otcza 12. sz. 

Magyar á^ytoll 
3.80 koronától kezdve 
kff.-klnt. Leg-előkelőbb 

beszerzési főrrás; 
Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolcz 2. 
Képes árjegryzék ingyen 

i s bérmentve. 

VARASD-TÖPLITZ 
kénes gyógyforrás 
(Horvát-ország). 

t, posta-, telefon- és távirda -
állomás, üj gyógyszálloda vil-
^nj^ilágitással, hírneves radio-
acüv tartalmú kénes hőforrás 

- 58 C°. — Ajánlva : köszvény, 
és ischias stb.-nél. Ivókú¬ 

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

FDBDŐOBVOS: DB. LOCHEBTI. 

Tütrnlomnicz 
Lomnicz-szálló 
Bethlen-ház (július 1.) 

Palota-szálló 
Lóverseny, golf, nem¬ 
zetközi galamblövé¬ 
szet, tennisz. Klima¬ 
tikus gyógyhely, mo¬ 
dern szanatóriummal. 

Koronahegy-
f ü r d ő (kénforrásokkai) a z i g a z ¬ 
gatóság kezelésében. 

Szezon 
máj, 31-íol 

Posta. — Telefon. 
Automobilok. Pros¬ 
pektust díjtalanul küld 
: : az igazgatóság. : : 

Szezon 
máj, 3!-íől 
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Valódi brűnni szövetek 
az 1913. évi tavaszi és nyári idényre. 

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

Egy szelvény 
3.10 m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kakit, nadrág, és mellény) 

elegendő, csak 
Egy izelvényt fekete izilonruhához 20.— K-ert, izintngy 
Ifl51tőiz5v«(et, turistilódent, lelyemkímgirnt, női koutfln 
izOvetcket itb. gyári árikon küld, mint megbízható éi 

•zolid cég mindenDtt ismert potztógyiri riVtir. 

Siegel-Imhof Brünn 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az clőnySk t melyeket • miginvevö élvez, bi ízBvet-
izlktégletét közvetlen Slegel-lmhof cégnél, l gyári 
piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. Szabott, leg¬ 
olcsóbb árak. Óriási választék. Mintába, figyelmei 
kitzolgálái, még i legkiiebb rendelénél ii, teljéién MII 

irdbu. 

Hutter és Schrantz r,-t, 
szitaárú- és nemezposztógyárak m agyar országi telepe 
Budapest . X. kér. , Gyömrói-út 80 15. szám. 
Ajánlja kész állapotban, tehát utólagosan tiuhorsjany-

zással ellátott többször csavart gfépaodronyfonatait 

mint tartósság tekintetében páratlan gyártmányt! (Nem tévesz¬ 
tendő össze más fajta fonntnkk.nl, melyek mind közön¬ 
séges horganyozott drótból készülnek.) Tüskés huzalok, 
sima huzalok, kettöshegyü szegek stb. igen jutányos árban. 
Árjegyzék és minták ingyen és bérm. Továbbá gyártatnak : 

a legegvszerűbbtől n legdíszesebb kivitelig, előnyárak 
| meílett. Költségvetések és tervezetek díjtalanul. H 

ROZSNYAY PEPSIN 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 
étvágytalanság, ren¬ 
detlen emésztés és 
gyomorgyengeség ellen. 

Étkezés közben véve, megóv 
a gyomorterheléstől. 
Egy üveg ára 3 kor . 2Ofill. 

Kapható: 

minden gyógytárban 
valamint 

Rozsnyay Mátyás 
ARAD, Szabadság-tér. 

S 
A VILÁGHÍRŰ 

chőbcrl-ágy 
Mljyar szabadalom 3011. »i 

Nappal szék. 

Minden háztartásban elegáns kis kannpé gyanánt szolgál és egy 
kézmozdulattal a legtökéletesebb ruganyos matraczos ágyra vál¬ 
toztatható ét. a legnehezebb és legnagyobb személyek számára 
is. ennélfogva minden jobb családnál kedvelt, sőt nélkülözhetlen. 
34 év óta sok ezer van használatban, mert a jó fekvés a tüdő-
szabad lélegzését előmozdítja. A Schőberl-ág'y ára kivitel szerint 
SÍ. 72 K és feljebb. Szétküldés a világ minden részébe Scnőberl 
Bobért udvari szállító, cs. és kir. szab. gyára által Bndapes 
ten. IV., Haris-bazár 12. Árjegyzék kívánatra, óvjuk a t-cz. 

közönséget Schöberl-ágyaink értéktelen utánzataitól. 

A japánok gyakorlati érzéke 
azonnal f« l«n«rl« •« I V új -

„ B E R S O N " ^ " 1 " " " " 1 
WnytHI 

Japán 
levélhordó 

Ferdére taposás, kisiklás, fáradtság, az Id 
gek rázkódtatása kizárva I 

k »••-•- -»-*•- VII, 

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

A monarctói legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék Ingyen. 

Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra, ezűstnemü 
és iparművészeti tárgyak 
beszerzési forrása. 

S á r g a J á n o s Készpénzésangolrendsl. 
császár és királyi udvari szállító 

*«tv». részletfizetésre is. Budapest, 1Y, K i ^ é r 5. és 
Kolozsvár, Mátyás kiralY-ter 13. Árjegyzék ingyen. 

karperecz órával. 

karátosarany 

14 • 

MA6YARHON ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LESJOBB HÍRNEVŰ ORAUZLETE. 

•ÓRÁK. ÉKSZEREK 10-évnótállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

Képes árjegyzék bérmtritve. iavitiaok pontogin «»tka/8lt«tnefc. 

NUTH KÁROLY 
O*. és klr. fensége 
József főh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, VE kér., Garay-ntcza 10. 
Központi TÍZ-, lig-éi gőifútések, légszesz és rinezetékek. csatornázások, 
szellőztetések, szimttyuk, Tizerömfivi emelőgépek stb. — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

ásároljon 
osztálysorsjegyet 

a Török-palotában 

Budapest, IV„ Szervita-tér 3|c. 

Fiók:V.,Váczi-körut4.Teleíon11-58. 
Távirati czim: „Törökék" Budapest. 

v. sorsjegy worsjejiyv.sflrsjegy v.sorsjepy 
"KI2-- K 6-- ' K &=~ 

Húzás már május 21,és 23-án, 

20. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) HÓ 
SZERKESZTŐ 

ITSY FAL. BUDAPEST, MÁJUS 18, 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési l 
feltételek: \ 

Egészévre 
Félévre 
Negyedévre _ _ 

30 korona. 
1O korona. 

B korona. 

A «ViMjJrrónifcíí»-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 

határozott viteldíj is csatolandó 
meg-

Jelfy í;>/uto 

A Z Ú J V I D É K I S P O R T Ü N N E P E K B Ő L . - A DUNAI MONITOR-FLOTILLA LEGÉNYSÉGÉNEK GYŐZTES CSAPATA A CSÓNAKVERSENYEN. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, FV., Egyetem-ntcza 4. ez. 


