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M e g v i z s g á l t a B o o l t a n á r és rendelte a közvetlenül 

Kii • Petrol-Balzsamot 
mely 3 üveg elhasználása után végleg megszüntette a hajhullást, 
korpaképződést; a hajat bársonysimává és hullámossá tette. Száraz 
és zsíros hajnak. E g y n a g y ü v e g á r a 3 K . — Kapható: 
P E T R O V I C S D R O G É R I A B u d a p e s t , I V . k e r . 
B é o s i - n t o i a 2 . s z á m . Silány utánzatoktól óvakodjunk! 

A L A P Í T V A 1 8 6 5 . 

HECKENAST 
EGUSZTÁVÉ 
ZONGOHATEBBEI 

Bpest, csakis Gizella-tér 2. 
T e l e f o n . 

IBACH-ZONGORÁK 
egyedüli képviselete. 

IBACH-zongorát játszanak és ajánlanak : 

Backhaus, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Saaer, Steíaniay stb. 

ANYÁK FIGYELMÉBE!! 
Gyermekek elismert, legkiválóbb tápszere a 

Phosphatine Falieres. 
Igen kellemes izü, könnyen emészthető, a fogzift 
megkönnyíti ós biztosítja a csontrendszer fejlődését. 

* . 

Egy nagy doboz (elegendő 3 hétre) ára 3 kor. 80 fill. 

raktár: Zoltán Béla szertára 

Bpest, V., Szabadság-tér (Nagy Korona-u. sarok.) 

Kocsié r li csa rnok 
B u d a p e s t , IX., Köz te l ek -u tcza 4 . 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 
f ordnljon minden ért 
deklodó, ki súly
fektet elsőrendű iaj-
tiszta anyagra. : : 

GYÜMÖLCSFACSEMETÉK 
Sétányfák. díszcserjéit , t ű l e v e l ű e k , kerl-
tésnövények, hogy ogy í imölcsüek s t b . stb. 

S Z Ő L Ő O L T V Á N Y O K , 
(I. s i m a árn) európa i é s amerikai s i m a 
g y ö k e r e s vesszők. (Oktató diszárjesryzék 

k ívánatra ing-yen , 

FISCHER^T 
faiskolák és szblnol fvanuie iepe 

akácz, gledicsia 

Beszterczei szilva, 
kajszin-baraczk, 

ojtott gyümölcsfát, vadonezot, 
aUácz és gledicsiátl0O.0OQ sóimra 

képes küldeni. 

Valódi briinni szövetek 
az 1912. évi tavaszi és nyári Idényre. 

Egy sze lvény 
3.10 m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

elegendő, csak 

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

Egy szelvényt fekete szalonruhához 20.— H'ért, 
szintúgy felőltőszövetet, turistalódent, selyem* 
kamgarnt stb. gyári árakon küld mint megbizható és 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár 

Siegel-Imhof Brünn. 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök, a melyeket a magánvevS élvez, ha 
szövetszükségletét közvetlen Síe^el-Imhof cégnél, 
a gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb árak. óriási választék. 
Mintahü, figyelmes kiszolgálás, még a legkisebb 

rendelésnél is, teljesen friss árúban. 

SZŐLÖ-OLTVÁNYOK 
szőlővesszők es Qleditschia (élő kerítés 
nek alkalmáé) csemeték beszerzésére legmele
gebben ajánljuk a legjobb hírnévnek ffrvendö 

Szűcs Sándor Fia 
szőlőtelepét Bibardl6gzegen. 

Ha a saját érdekét tartja szem előtt, ogy ne 
vegyen addig oltványt vagy vesszőt, míg a fenti 
ezeg képes nagy árjegyzékét nem kérte ingyen 
és bérmentve. Ezen árjegyzék minden szőlő
birtokost érdekel hasznos tartalmánál fogva. 
Olcsó ár es pontos kiszolgálás. Számos 
elismerő levél* A tisztelt érdeklődők a telep 

megtekintésére szívesen láttatnak. 

REKLÁM ÓRA 
egyfedelű, lapos.szabályozva 7 K - é r t . A pénz. 
előleges beküldése mellett vagy utánvétellel 
három évi jótállással szállitom. Állandó nagy 
raktár mindennemű modern ékszerekből. 

B Á C S É N Y S Z K I J Ó Z S E F 
órás és ékszerész üzlete 

Kolozsvár, Mátyás király-tér 14. 
Alapíttatott 1881-ben. — — 

Vérszegénység, 
étvágytalan ság, 

idegesség gyógyítására és 
gyeűge gyermekek erősbitésére 

a legkitűnőbb készítmény 
a Kriegner-fé le 

Tokaji china vasbor 
Valódi 5 puttonos tokaji borból 

készül. Kis üveg ára 3 - 2 0 kor. 
Kriegner-gyógytár 

Budapest , 
Kálvin-tér. 

I I Legalkalmasabb I I 
SS ajándéktárgyak SS 

Kívánatra a portóköltség viselést ellenében 
megtekintésre Is szállítunk. s. 

H f i c l < e r - 1 &le 

e r ő s e n ezüstözött 

Chinaeziist-áruli 
Evőkészletek, kávé-, tea- és mokka-, továbbá llfcör-, sör- és borkészletek, 
tzivar-garniturák stb. nagy választékban megrendelhetek EKET" legolcsóbban 

ugy készpénz, "3»j mint 20 havi 

részletfizetésre k a p h a t ó 

Elek és Társa R.-T. 
Budapest, IV., Károly-körut 10. szám. 

Teljes áttekintést nyújtó chinaezüst-árjegyzók kívánatra ing/en és 
bérmsnve küldetik meg. 

Frankl in-Társulat nyomdája . Budapest , IV. , E g y e t e m - u t c z a 4. szám. 

12. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) 
SZEBKESZTŐ 

H O I T S Y P Á L . BUDAPEST, MÁRCZIUS 2 4 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. Egyes szám 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4 ára 40 fillér. 

Előfizetési f Egíszévre _ 
v „; i i { Félévre _.. .. 
feltetelek: | N e ( 0 „ , d é v r e 

_ 20 korona. A «Világkrónikás-val 
__ 10 korona, negyedévenként 1 koronával 
_ 5 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postaüag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

• • • • • • K i 

A L E B O N T Á S R A K E R Ü L Ő B U D A P E S T I G R Ó F K Á R O L Y I - P A L O T A E G Y I K S Z A L O N J A . - Goszleth és fia fényképe. 
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KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY 

- Én túlzók? — beveskedett Napóleon. — 
Én, a két diplomás proletár, a ki egyszer ea<ik 
napjában (nem panaszképen mondom), akkor 
is csak szalonnát; a ki mindent megtanultam, 
a mit megtanulni lebetett; & ki soha senkit 
meg nem bántottam, de csekély erőmtől Vél¬ 
hetőleg mindenkin segítettem, a ki hozzam 
folyamodott . . . Én túlzók, — folytatta szen-
vedelmes, rikácsoló hangon, - - a ki a tudá¬ 
sommal, ha alkalom adódnék, szégyenbe borí¬ 
tanám a legtöbb akadémikust; a ki különbül 
eladminisztrálnám akármelyik minisztériumot, 
mint a mai nagyfejüek bármelyike; a ki teljes 
életemben dolgoztam, küzködtem, égő szenve¬ 
delemmel törtem a magasságokba, mert úgy 
teremtett meg Isten, hogy fent legyek... És hol 
vagyok ? — fejezte be hosszúlélekzetű tirádáját 
tragikusan lefokozott tompa hangon. — Járda¬ 
taposó, exisztenczia nélküli kétes egyén vagyok, 
a rendőrség szemében megfigyelendő veszedel¬ 
mes proletár, hulladékon tengődő féreg . . . 
S miért ? Mert ember akarok lenni elsősorban, 
nem tányérnyaló ripők, csúszó-mászó hüllő, 
mint a siker jegyében működő élősdiek. Ember 
vagyok ! Az maradok ! 

Mondván, nyomatékul az asztalra csapott 
öklével a kopott proletár. 

Miklós meg volt győzve . . . Ennek a sokat 
szenvedett, viharvert, nyomorban edzett lelkű 
férfinek ismernie kell az embereit. A társadal¬ 
mat is. Hiszen átfúrta magát annak minden 
rétegén, mielőtt a legalsóbbig jutott. Az, a mit 
ő csak egy bizonyos távlatból láthat, hozzá 
olyan közel fekszik, hogy megfoghatja puszta 
kézzel is . . . Az intézmények, a közszellem 
vétkei nemcsak rút látvány az ő szemében, de 
kínzókerék is, a mely megropogtatta tagjait... 
Odanyújtotta jobbját a proletárnak. 

- Igazad lehet, barátom, te jobban ismer¬ 
heted az embereket, mint én. Vezess, követni 
foglak. 

Még át akart neki adni egy pár ezer koro¬ 
nát a lap szerződtetendő munkatársainak le-
előzésére, de a proletár csak ötven koronát 
fogadott el tőle egy öltő ruhára, hogy ne szé¬ 
gyelljék magukat, a kikkel a lap érdekében tár¬ 
gyalnia kell. 

- A pénz irányában, - - jelentette ki, -
míg nincs kiadónk, hozzád utasítom a feleket; 
én pénzt nem kezelek. 

S emelt fővel, dagadó kebellel távozott ba¬ 
rátja lakásáról, a nyers igazságok mártírja, a 
fenkölt szellemű úri koldus, a kinek oly vég¬ 
telen volt az ambicziója: elsősorban erővel 
ember akart lenni szegény . . . 

Miklós magára maradt dolgozószobájában. 
Kontemplativ elméjű ember létére fölidézte, 
összegyűjtötte utolsó három napja változatos 
eseményeit, megdöbbentő benyomásait. Érezte, 
hogy a picziny időkeretben roppant meggazda¬ 
godott a lelke, de érezte a gazdagodása terhét 
is. Elméjében új megfogalmazatlan kötelessé¬ 
gek jelentkeztek szigorú erővel, parancsolón: 
nem vagy többé a magadé, ezentúl másoknak 
élj. Egy-egy pillanatra szinte megijedt a rá-
meredö felelősségek árnyaitól, de csak leküzdte 
gyöngeségét, eszébe jutott egy amerikai dollár¬ 
király mondása: mennél több terhet vállalok, 
annál erősebb vagyok. 

Azért mégis, mintha megkönnyebbedett volna 
a szive, midőn Lórika többszöri félénk kopo¬ 
gás után belépett a szobájába. 

— Méltóságos úr, — kezdte a kis fitosorrú 
leányka, — a néni leszaladt a grajzlerhoz vajért, 
nekem kellett ajtót nyitnom. 

- Keres valaki? — kérdezte Miklós moso¬ 
lyogva. 

— Igen, egy bácsi. 
— Ismerős bácsi? 

- Nem ösmerős, de finom úr azért. 
Hogy tudod, hogy finom? - évődött 

Miklós a gyerekkel. 
- Onnat, hogy lakkos topánka van a lábán, 

a fején meg pincs. 

- Pincs? Czilinderkalap talán? 
- Olyan kéményformájú. 
- No ha kéményformájú, — nevetett Mik¬ 

lós, — kérd el a névjegyét és hozd be, 
- Már kértem, — jelentette a kislány fon¬ 

toskodva, — de nem adta ide. Aszondta, hogy 
aszongya, úgyis örülni fog neki a méltósá-
gos úr. 

- Hát ereszd be. 
Egy perez múlva önérzetes magatartási! pofa¬ 

szakállas úr lépett a szobába. Kurtán levágta 
fejét, mint a ki fölötte áll a megliajlás konven-
cziójának. 

Van szerencsém magamat bemutatni: 
báró Langer Viktor vagyok. 

A házigazda felállott s visszonozta az üdvöz¬ 
lést, de kezet nem nyújtott vendégének. Az 
igen ki volt pomádézva, monokli ült a bal¬ 
szemében, hepcziás volt egész magatartása. 
Miklós ösztönszerűleg fázott az efféle ala¬ 
koktól. 

- Tessék helyet foglalni. Mivel szolgál¬ 
hatok? 

Az idegen úr leült, meghúzogatta nyakát a 
gallérjában s keresztbecsapta lábait. 

— Mindenekelőtt exkuzálnom kell magamat, 
hogy a kis cseléd előtt megtartottam inkognitó-
mat. . . Én nevezetesen igen exponált ember 
vagyok. 

•— Mennyiben ? — kérdezte Miklós gépiesen. 
— Üldöznek. 
— Ah! 

- Orosz alattvaló vagyok, azt hiszem, ez 
mindent megmagyaráz. 

Miklós úgy vélte, hogy biz az semmit sem 
magyaráz meg, de nem tett megjegyzést az el¬ 
lenszenves úr szavaira. 

- Maszka kémek ólálkpdnak körülötté*m, — 
folytatta a pofaszakállas, - - s elkeserítik az 
életemet. S mindez — magyarázta, — egyetlen 
liberális politikai czikk miatt. A rendőrség fe¬ 
kete könyvében mint veszedelmes anarchistát 
tartanak nyílván. 

- Kellemetlen, — jegyezte meg Miklós szá¬ 
razon. 

- Ám mindez—jegyezte meg az idegen,— 
azt hiszem, kevéssé érdekelheti méltóságodat. 
Nem is azért tettem tiszteletemet, hogy elnya¬ 
fogjam a bajaimat. Egy világraszóló találmány¬ 
nak vagyok a résztulajdonosa. 

— Oh, kérem, — tiltakozott a házigazda a 
további szó ellen, — ha az a czélja, hogy ve¬ 
lem financziroztassa a találmányát, ne is men¬ 
jünk tovább . . . Arra nekem nincs pénzem, 
punktum. 

A pofaszakállas markába ejtette monokliját 
s finom battiszt kendőjével megdörzsölgette 
annak nyomát az orra nyergén. 

- Ön nem koczkáztat semmit, — mondta, 
inpertinensül farkasszemet nézve a házigazdá¬ 
val, - - holott milliókat nyerhet. 

- Köszönöm. 
A jövevény felhúzta az orrát. 
- Ön nem őszinte hozzám, uram. 

Ennyi szemtelenség már mégis fellázította 
Miklóst. 

- Semmi okom rá, — mondta s a levegőbe 
nézett vendége feje fölött. 

- Önnek van pénze, — állította ez, ügyet 
sem vetve a Miklós visszautasító magatartá¬ 
sára. — Annak a pénznek a tizedrészével két 
hónapon belől megnégyszerezheti a vagyonát. 

Miklós most már teljesen tisztában volt vele, 
hogy szélhámossal van dolga. Nem sokat teke¬ 
tóriázott, nem tartotta magához méltónak a 
gyáva türelmet, a melylyel az efelé tolakodást 
általában honorálni szokás, felugrott székéből 
s a szó szoros értelmében ajtót mutatott a gya¬ 
nús embernek. 

- Uram, volt szerencsém. Drága az időm. 
Szempillája se rezdült meg a tolakodó em¬ 

bernek. 
- A hogy parancsolja, — mondta, — majd 

eljövök másszor, addig is — s egy nyomtatott 

füzetet vett ki zsebéből. - - itt hagyom ezt az 
expozét, tessék áttanulmányozni. 

Mondván, meghajtotta magnt, raég kurtáb¬ 
ban, dölyfösebben, mint jöttekor, s viszont-
üdvözlést sem várva, távozott. 

Miklós elnevette magát, mert nem akart 
bosszankodni. 

- Honnan tudja ez az existenczia, '-- kér¬ 
dezte önmagától, - - hogy neki pénze van? 
Mikor Bodonyit kivéve, senkinek sem szólt a 
nénjétől kapott pénzről! S mindössze egy pár 
órája, hogy Budapestre érkezett! 

Nem sokáig törte fejét a csudán, átöltözkö¬ 
dött feketébe, czilindert tett a fejére s kiment 
az utczára. A legelső virágkereskedésben egy 
pár szál gyöngyvirágot vett a gomblyukába. 
Aztán gyors, szilárd lépésben elindult a nem¬ 
zeti kaszinó felé. Csábrághot akarta felkeresni, 
a ki rendszerint ott szokott ilyen időtájt villás¬ 
reggelizni. Ám a sors könyvében úgy volt meg¬ 
írva, hogy ne jusson el aznap a kaszinóba. 
A Baross-utcza és Mária-utcza sarkán majd 
elgázolta egy szelesen hajtott automobil. Foly¬ 
tatni akarta útját, mintha mi sem történt volna, 
de megállította egy női hang. A nevén szólí¬ 
tották ; csak francziául. 

- Monsieur de Zadorre ! 
Zádor arrafelé fordult, a merről a hang a 

füléhez ütődött. 
A veszedelmes automobil ott állott öt lépés¬ 

nyire tőle oldalt, a Mária-utcza túlsó sarkán. 
Épen egy drága prémbe burkolt magas női 
alak lépett ki belőle látható sietséggel. 

Miklós legott ráismert. Elsápadt. Szinte gyö¬ 
keret vert a lába a döbbenettől. Alig ocsúdott 
fel, a dáma már ott állott előtte és fogta a 
kezét. 

— Ah, Zádor, — mondta francziául, — mily 
kedves, hogy találkoztunk egymással. 

Szeme mosolygott, buja piros szája negéde¬ 
sen összecsucsorodott, a mint nézte a sasarczú 
férfit, szinte műórtö kedvvel, mint a hogy egy 
szép lovat mustrálni szokás. Annál komorabb 
volt Miklós. Ö már ismerte ezt a mosolyt. 

- Madame itt Budapesten? Hogy került ide? 
A szép asszony most már kaczagott is. 

- Miért kérdezi, mikor úgyis tudja. Nicolas, 
oh petit Niclas, — tette hozzá, s egy kaczér 
mozdulattal melléje termett s karjába kapasz¬ 
kodott. 

Miklós érezte, hogy nevetségessé válnék, ha 
tiltakoznék megfogatása ellen : jó arczot igye¬ 
kezett vágni a kelletlen játékhoz. 

:— Egyedül van, madame ? —- kérdezte ud¬ 
variasan. 

- Csak a komornám van velem. Kimond¬ 
hatatlan gyönyörűség az nekem, hogy végre 
ismét egyedül lehetek a komornámmal egy 
nagy városban ismeretlenül. 

Gondolta magában Miklós, bár én sem is¬ 
mernélek, de persze kifejezést nem adott a 
gondolatának. 

— S hol van most, Juliette? - - kérdezte 
gépiesen, csak hogy mondjon valamit. 

- Az autóban . . . Várjon, hazaküldjük, mi 
meg, ha maga is úgy akarja, sétálunk egy ki¬ 
csit. Kettesben, mint régen, tudja, az algeri 
pálmák alatt. Oh, que ca sera gentil! (Oh, de 
szép lesz!) S a szép asszony teste minden ízé¬ 
ben megreszketett. 

Az automobil hozzászáguldott a dáma paran¬ 
csára a komornával. Miklósnak minden erejére 
szüksége volt, hogy rászánja magát az idegen 
nő feltűnést keltő magaviseletének brüszkiro-
zására. Elég feltűnő volt már magában véve a 
megjelenése is, az ezreket érő hermelin próm, 
a mely fejedelmi termetét takarta, érdekes ide¬ 
genszerű arczának eleven játéka s karjainak 
merész mozdulatai. 

- Nem sétálhatunk karonfogva, — mondta 
határozottan s kíméletlenül leejtette karját, a 
melyen a dáma keztyűs keze pihent. 

Az asszonynak egy szempillantásra sem ha¬ 
gyott alább a jókedve (?) egy hunczutka gri¬ 

maszt vágott s karmantyújába sülyesztette 
kezét. 

- Haragszik rám a petit Niclas ? . . . C'est 
bien. Jól tudja, hogy én semmiért sem nehez¬ 
telek. Ce n'est pás mon affaire, cas. Hát men¬ 
jünk egymás mellett, — csevegte, — mint két 
engedelmes gyermek, a kiknek nevetniük sem 
szabad. Ugy-o, ne nevessek? . . . No, ne legyen 
olyan medve, szóljon Nicolas. 

Miklós szórakozottan haladt a bizarr nő mel¬ 
lett. Láthatólag ingerült volt, bár arczára nyu¬ 
galmat erőltetett. 

— De csak nevessen, madame; jobb, ha nevet. 
Ám a szeszélyes dáma épen hogy elkomo¬ 

lyodott. Még meg is állott egy pillanatra, hogy 
szemébe nézhessen az elfogott férfinak. 

- Niclas? 
- Parancsol? 
- Én feszélyezem magát. 

A férfi nem szólt, az asszony folytatta: 
— Hallgat, tehát úgy van. Csak az okát sze¬ 

retném tudni, miért. Talán szégyelli a társa¬ 
ságomat? 

Szuverén gúny árnyékolta be lebiggyedt szája 
szélét, villogó szeme nem eresztette a férfiét. 

- Menjünk talán, — vélte az, — így meg-
állani az utczán feltűnő. 

— Addig nem,— makacskodott az asszony,— 
míg nem válaszol. 

- Csak banális választ adhatnék . . . Ha 
megelégszik vele. 

- Halljuk a banális választ. 
- Az a válaszom, hogy úriember létemre 

vigyáznom kell annak a nőnek a renoméjára, 
a kivel együtt vagyok. Ennyi az egész. 

- Allons, • - mondta a dáma s újra ki¬ 
lépett. — Kénytelen vagyok beérni a válaszá¬ 
val, — folytatta előbbi évődő modorában, -
bár érzem, hogy becsapott, oh petit pollicon. 
A gondolatának csak a felSt mondta el . . . 
Várjon csak, kitalálom-e a másik felét. . . Ide 
hallgasson, megfogalmazom szebben, mint a 
hogy maga tudná, íme, az ön gondolatának 
második fele: Miért jött a nyakamra, miért 
kompromittál engem, oh herczegné - - vagy 
kicsi Maud — mikor jól tudja, hogy már nem 
szeretem magát. Megmentettem az életét; a 
vipera mérgét kiszíttam fehér vállából, amelybe 
egy kis időre, három esztendőre, úgy belevesz¬ 
tem, hogy azt hittem, soha többé nem mene¬ 
külök a bűvköréből — de azt már ne kívánja 
tőlem, hogy örök életemre a rabszolgája legyek. 
Különben is megmondtam magának, midőn 
utoljára szakítottunk, hogy nevetséges szere¬ 
pet játszani nem akarok maga mellett, egy 
olyan nő Szolgálatában, a ki szabad s mégse 
lehet a feleségem ostoba házi törvényei miatt... 
Ugy-e így beszélne a bon Nicolas volt kedvesé¬ 
vel, Babenberg özvegy herczegnőjével, ha volna 
hozzá szive. 

- Körülbelől, — vágta ki a férfi, minden 
udvariasságot félretéve, elszántan. 

A fönséges dámának megvonaglott az arcza, 
mintha kigyó marta volna meg, de a szava 
az édes maradt. Annál kínosabban hatott a 
férfira.̂  

- És ha én most azt mondanám magának, 
mon Nicolas, hogy nem vagyok többé Baben¬ 
berg koronás herczegnője, csak egy egyszerű 
szerelmes polgárasszony, a ki asszonyi méltó¬ 
ságát félretéve eljött a férfi után, a kit imá¬ 
dott, hogy neki újra felkínálja magát, most 
már feleségül persze, mert igen szubtilisak az 
ő ártatlan bolond embere erkölcsi érzései. . . 
Mit szólna ebhez az én Nicolasom ? 

Az érdekes pár a Calvin-térre ért. Vigyázniuk 
kellett magukra a nagy kocsiforgalom miatt. 
Abbahagyták a beszédet, hogy zavartalanul sur¬ 
ranhassanak át a robogó fogatok s villamos¬ 
kocsik forgatagán. A Kecskeméti-utcza szögle¬ 
tén megállottak. A férfi sápadt volt, az asszony 
arcza ellenkezőleg, vérpiros szint öltött, mint 
a kicsattant pünkösdi rózsa. Egy ideig némán, 
görcsös merevséggel néztek egymásra a régi 
szerelmesek. A férfi szólalt meg először. 

- Remélem, herczegnő, tréfa volt. 
- Ne remélje, — mondta az asszony. 

Hangja olyan tompa volt, mint a kalapács¬ 
ütés. 

- Akkor — nyögte ki Miklós kínosan, -
én vigasztalan vagyok. 

— Azaz nem kellek. 
- Herczegnő, alázatosan bocsánatot ké¬ 

rek, de . . . 

- Bátran, mondja csak . . . Valami libája 
van, ugy-e? Mert azt, hogy nem házas, tudom ; 
volt annyi eszem, hogy infurmáltassam ma¬ 
gamat. 

- Herczegnő, ez a tónus nem illik ma¬ 
gához. 

- A herczegnőhöz nem, de nem vagyok az. 
Egyszerűen Wallheim Magda vagyok. Lemond¬ 
tam minden jogomról s összes rangomról. 

- Valóban? . . . 
- Valóban . . . De jó lesz, ha járunk . . . 

Ügy látszik, nincs egész magánál, egy kis moz¬ 
gás jót fog tenni az idegeinek. 

Most már nyers volt a koronás dáma hangja, 
mint csakugyan egy féltékeny polgárasszonyé. 

A különös pár folytatta sétáját. 
- Liba van a játékban, — mondta az asz-

szony inkább magának, mintsem a férfinak, — 
különben kezesebb lenne . . . Szegény liba! 

A férfi kijött a sodrából. 
- Herczegnő, - - fakadt ki fenyegető han¬ 

gon, — ne fenyegesse s ne sajnálgassa az én 
menyasszonyomat. A maga hatalma nem ér 
odáig, hogy kárt tehessen bennünk, még ha az 
uralkodásról nem is mondott volna le. 

- Tehát csakugyan szerelmes, — konstatálta 
az exherczegnő s egy idétlen hisztériás kaczaj 
fakadt fel a torkából, — a liba él, csak az a 
kérdés, kifele, miféle. 

Miklós megelégelte a kínos játékot. Az Egye¬ 
tem-térre érve intett egy bérkocsisnak. 

- Madame, tessék beszállani. 
Ám a dáma nem hagyta magát. 

- Aprés vous, monsieur. (Ön után, uram.) 
- Haza kisérem, — súgta a férfi a fülébe, — 

csak ne csináljon feltűnést. Engedje, hogy be¬ 
segítsem a kocsiba. 

Megfogta az asszony karját szinte erőszako¬ 
san. Az végre is engedett a nyomásnak, fel¬ 
szállott. Miklós utánna ugrott. 

- Hol vett szállást? 
- Hotel Bristol . . . 

A bérkocsi elrobogott. Az asszony a férfi 
vállára hajtotta fajét. Újból kezdte kegyetlen 
játékait. 

- Nicolas, haragos kis Niclas, mondok ma¬ 
gának valamit. 

- Semmit se mondjon, herczegnő, mindent 
tudok . . . 

- Nana, hátha nem jól tudja . . . Mégis 
megmondom, látja jobb az úgy, ha nem keve¬ 
rem vízzel a bort. Niclas, én semmiesetre sem 
mondok le magáról. 

- Tudom, — mondta a férfi, merőn farkas¬ 
szemet nézve a dámával, — de azt is tudom, 
hogy nem megy velem semmire. 

- Nem jól tudja, drága Nicolas. Még egyet 
mondok magának, _ Nicolas, hogy jobban meg¬ 
értse a helyzetet. Én mindenre kész vagyok, a 
lehetetlenre is. 

S mosolygott az asszony, de az arcza oly 
merev volt, mint egy Medusa-fej. 

A férfi vállat vont. 
- Ha csak el nem pusztít. . . 
- Min-den-re kész vagyok, - ismételte a 

dáma, tagolva ejtve ki a szót, hogy nagyobb 
nyomatéka legyen. — Ne is próbáljon az én 
kísértésemnek ellentállni, mert úgyis hiába 
minden, — folytatta folyékonyán, — mert én 
azok közé tartozom, a kiket nem szabad meg¬ 
unni . . . Mondja Nicolas, hogy nem unt meg, 
mondja hamar. 

- Vőlegény vagyok, nincs egyéb szavam. 
Az asszony megrázogatta fejét, látszólag min¬ 

den indulat nélkül. 
- Hagyja ott a menyasszonyát, mondjon le 

róla, Nicolas. 
— Soha! 

- Akkor, - - mondta a dáma, - - é n igen 
sajnálom a menyasszonyát, szegény Nicolas. 

A kocsi a Bristol-szálló elé ért. Miklós kiug¬ 
rott belőle s segített a herczegnőnek leszállani. 

- Au revoir, mon cher ami. 
- Madame ! . . . 

Elváltak a nélkül, hogy kezet fogtak volna 
egymással. 

Azt mondják, az erős fizikumú emberek ne¬ 
hezebben állják a lelki katasztrófákat, mint a 
gyengék. Annyi bizonyos, hogy Miklós magára 
maradván az utczán, alig birt a lábán meg-
állani. A szerelmes asszonynyal lezajlott pár¬ 
beszéde olyan hatással volt reá, mintha egy 
egész világrenddel összeütközésbe jött volna, 

tása következik. 

A MOZSÁRBAN. 
•Juj énnekem, - - szép életem. 
líöviil napon nyíltál csak. 
Letörtek már . . . Kalmár keze 
Selyempapirba kötöze 
S riadtak a szakácsnak. 

.Juj énnekem, szép életem, 
Most c mn/sárlia tettek. 
VasgomboBvégfl szörnyű rúd 
Kg\ re csattog és egyre HŰI,'. 
Csattogva zúg feletted . . . 

Jaj ónnekem, — szép életem. 
Itt összezúznak, törnek ! 
S ha végkép szótmállsz, elterülsz : 
l-'azékba, tepsibe kerülsz 
S tűzön tovább gyötörnek. 

Jaj énnekem, — szép életem, 
Villái Isten virága. 
S mi lett belőled, jaj mi lett: 
A1/, ebesek, az inyesek 
Egynapi fűszerszániii. . . 

RIP VAN WINKLE. 
Aludtam eddig; ezer éve tán, 
Vagy percze csak, nem tudom, igazán. 
S álmodtam, brrr, sok rosszat össze-vissza. 
De lelkem a rossz álmot mind fölissza 
8 nem hagy nyomot meggázolt ketreczén. 
De mintha messze idegenbe járnék. 
Oly ismeretlen itt körül a tájék. 
Hol is vagyok én, hol is vagyok én ? 

S átbukdácsolva a rőt avaron, 
Irtó sziklákat czipelt fi karom, 
Nehéz, nagy terheket hordván, emeltem 
S edzvén, korommal izmosait a lelkem 
S fölvágtam a fejem, mint ifjú mén. 
De ni, izmom keménye szinte lankad 
S <>rőj° ernyed a lendűlt inaknak. 
Hát hol vagyok ón. bát hol vagyok én '.' 

Túrtam a rögöt, vájtam a követ ; 
A balga ember mindent elkövet, 
Hogy jusson sok-sok kincshez, a kenyérhez 
S Jia hittem : egész életre elég lesz, 
Elillant álnokúl a szökevény 
H mint a lidércz. csalt, vont tovább a lápon. 
De ab. a pillám csügged, meg se látom 
Már. hol vagyok én, már hol vagyok én. 

. . . Alom volt, clmult. .Már enyém a kincs ; 
Elélni tán elég.. . hisz bőn sosincs... 
A szomj cserepet éget már az ajkon 
S főm a patak kristály tükrére hajtom. 
- Hess, hess .' Mögöttem, jaj. ki ez a vén? 

Haja ősz. bajsza kócz. szakálla csapzott, 
l'e züllve is ii nagyapámra fajzott 
Ks hol vagyok ón. tán ez vagyok én? 

Nem, nem lehet ! Az ég még rám szakad. 
E létért sok ily uzsora-kamat 
Hivén, hogy hitvány éhbérrel beérem, 
Megloptál, kizsaroltad büszke vérem, 
Mammon, te éhes, rút, zsugori rém, 
Szemem valóm árnyától visszadöbben ; 
Téged még látlak szétfolyó ködökben, 
De hol vagyok én, de hol vagyok én? 

\oltal a gazda, én meg a cseléd 
S hogy élhessek, nem éltem mitse még ; 
Hol van a Tavasz, a mit elfecséltom. 
Hol van az Elet, a mit át nem éltem 
Életkoromnak elszállt idején, 
Szűz dalok ezre, mit el nem daloltam 
S hol \an :\7, ifjú egykor a ki voltain, 
.faj. hol vagyok én. jaj. hol vagyok é n ? . . . 

Ilartisíthy /.<//«.• 
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«RODOSTO». 
GRÓF ZICHY GÉZA MAGYAR TÖRTÉNELMI DALMŰVE, 3 FELVONÁSBAN. 

• II. Rákóczi Ferencz» (190Í» januárjában) 
«Neino» (I'.IOÖ márcz.) és a múlt hét szerdá¬ 
ján végre «Rodostó», egy-egy egész estét be¬ 
töltő opera, együtt azt a trilógiát teszik, azt 
a hármas-egységet, a melyet maga a nagynevű 
szerző bizonyára élete fcművének tekint. Va¬ 
lóban nagy gondolat is volt, egyetlen hősnek 
kialakulásáról, küzdelmeiről és a fölébe kere¬ 
kedő Végzetről három színdarabban adni meg¬ 
kapó, felindító, minden rokonszenvünket végig 
megtartó képet. 

«Rodostó», a trilógiát lezáró újdonság, nem 
kevésbbó érdekes, mint elődei, csakhogy bu¬ 
sább ; hiszen nemzetünk történelmének egy 
szomorú esztendejével kezdődik: 1711-gyei, 
liákóczi egész függetlenségi harczának levere-
tése idejével. A szabadsághősnek nem kell a 
«koldusbéke», holtig küzdene. Üres kézzel jön 
a vidék szegény népe: a parasztemberek ka¬ 
szával, a nők — gyermekükkel; harczolni akar¬ 
nak, Rákóczit akárhová is követnék - - csak 
adjon nekik. . . kenyeret! «Nincs kenyerem!* 
kiélt fel a hős fájdalmasan. A nép vérző szív¬ 
vel elvonul; megjelenik a fejedelem jótékony 
tündére, Szjenyávszka lengyel herczegnő, vi¬ 
gasztalja - - d e lövés dördül, az áldott nő ha¬ 
lálos sebbel roskad le. Gyilkosa csakugyan az 
az áruló franczia, Longueval, a visszautasított 
szerelmes, a ki gonosztettét a trilógia elején 
megjósolta, s hosszú börtönéből most meg 
bírt szökni. Hiába üldözik ; ezalatt a herczegnő 
meghal eszményképének, Rákóczinak karja közt, 
a ki végtelen fájdalommal felkiált: «Nincs már 
semmim !» 

Egy egész világ választja el mindettől a má¬ 
sodik felvonást. A túlfinomodott franczia arisz-
tokráczia káprázatos fényűzése tárul elénk. 
Bourbon herczeg díszkertje Chantillyban, a le¬ 
szálló éjét színes lámpák seregével nappali 
fénybe vonva. Ragyogó öltözékben vonulnak 
fel parókás főurak és delnők, négy czifra inas 
hordoz egy-egy hintót; némelyek áiarczban jön¬ 
nek a tánczmulatságba. Hat év múlt el Rá¬ 
kóczi leveretése óta; a fejedelem azért jár 

Francziaországban, hogy itt a királyt rábírja 
szabadságharczunk támogatására. Az osztrák 
ellenség keze hosszú: a fejedelmet egy álarczos 
orgyilkos támadja meg; szerencsére, Rákóczi 
az erősebb, kicsavarja a tőrt a lator kezéből... 
Fellép aztán neje, a német születésű herczegnő : 
rá akarja bírni férjét, hogy könyörögjön bo¬ 
csánatot a Habsburgoktól, akkor hazamehet 
Magyarországba s visszakapja elkobzott ja¬ 
vait. De Rákóczi kijelenti: vagy küzdeni tud 
tovább - - vagy pedig Törökországba bujdosik. 
Felesége nem akarja követni... 

Az utolsó felvonás, tíz évvel később : Rodostó. 
A hős fejedelem, testben - lélekben megöre¬ 
gedve, siratja kidőlt bajtársait. A Márványten¬ 
ger épen háborog s partra vet egy hajót. 
Az utasok közül egy sebesültet behoznak, Rá¬ 
kóczi orvosért küld; a beteg nagyon szenved, 
leginkább a lelkiismeretfurdalástól; vallomást 
tesz nagy bűneiről: elárult egy nemzetet, 
megölte elérhetetlen asszonybálványát... Erre 
a fejedelem fölismeri benne gonosz ellenségét 
Longuevalt, de nemeskeblűen megbocsát a hal¬ 
doklónak. Az ő tragédiája is betetőződik: Mi¬ 
kes jelenti, hogy Rákóczit a tulajdon, áö éves 
fia, a kit még sohasem láthatott, valahára 
fölkereste. Be is lép a daliás ifjú, a fejedelem 
túláradó örömmel szorítja keblére és bőbeszé-
dűen lelkére köti: legyen hű a Rákóczi-lélek-
hez, el ne tántorítsa a magyar haza érdekeitől 
• se önzés, se igéret» - de az ifjú viszont, 
mindössze két franczia szócskával üdvözli. . . 
A fejedelem kétségbeesetten roskad le: «Rá-
kóczi fia nem tud magyarul!» . . . 

Az utolsó jelenet is szívfacsaró: 1735 ápri¬ 
lis 8-án az elaggott fejedelem elbúcsúzik hű 
embereitől és cselédségétől; utolsó láz-álma dia¬ 
dalmas magyar sereget mutat, élén magyar ki-
rálylyal. 

Ezt a jelenetet az előbbitől leeresztett füg¬ 
göny mellett, gyászzene választja el : a világ¬ 
hírű Rákóczi-indulónak új feldolgozása, lassú 
menetben játszva. Berlioz és Liszt feldolgozá¬ 
sai olyan nagyszerűek még ma is, majd 70 

évvel utóbb, hogy nagy merészségnek tetszhe-
tik, újra hozzányúlni ehhez a művészeti prob¬ 
lémához. Gróf Zichy Gézának szabad volt: a 
fényes eredmény igazolta; talált beleillő új 
színeket, új zenei figurákat, sőt mesterien bele¬ 
szőtte az egész trilógián végigvonuló egyetlen, 
gyönyörű vezérdallamot is. Nagy erénye az 
indulónak, hogy hangszerelése : a zenekari hang-
szin-köntös, sem másolat, hanem, mint az 
egész mű, öntudatos művész biztos kezemun¬ 
kája. Egyébiránt a zene hatását nagyon be¬ 
folyásolja az, hogy a szöveg többnyire nyo¬ 
mott hangulatú; a zene maga elég változatos, 
de hangulata szinte állandó, a mi ép úgy elő¬ 
segíti a hallgató kifárasztását, mint a chori-
jambusi lejtésű magyar ritmus gyakori lükte¬ 
tése. A magyar jellegű részek közt, a «Nemo» 
gyönyörű czigányos közzenéjét (az utolsó kép¬ 
ben) nem számítva, egy szám hatott igazán 
imponálóan: az I. felvonásban a szegény fel¬ 
vidéki nép s Rákóczi és herczegnője hatalmas, 
noha hosszúra nyúlt együttese, beleértve a 
tömeg távoztával kívülről hallatszó megkapó 
karéneket. A nem-magyaros zenei részletek 
közül ellenállhatatlan, a bekezdő jelenetben, a 
szökevény rab Longueval drámai kitörése ; ere¬ 
deti a II. felv. franczia vendégeinek érkezte 
és szép a felvonást végző menüét; a közbeszőtt 
pásztori táncz pikáns zenéje sem mindennapi. 

A nemes szerző meg lehetett elégedve az 
előadással: Rákóczi súlyos szerepét Rózsa 
méltósággal és szép hangjának egész árnyaló-
képességével adta; mint Longueval: Balta 
csillogtatta régi erényeit; kívülük még Ven-
czell tűnt fel: mint öreg paraszt, szívhez 
szólva, s mint gonosz idegen, ügyességével. 
A nők nem nagy szerepükben is kitettek ma¬ 
gukért : V. Krammer Teréz (Rákóczi neje), 
B. Sándor Erzsi (a lengyel herczegnő), Háber 
Gyöngyike (egy anya a népből). Az előadás 
felett Szikla karmester uralkodott. 

A színpad mindegyik felvonásban látványos 
volt; a zajos siker egyaránt szólt a műnek és 
egész szinrehozatalának. K. T. 
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Rákóczi és kuruczai. (I-felvonás.) 

Sienievska herczegnő (Sándor Erzsi) és II. Rákóczi Ferencz (Bózsa S. Lajos) (L felv.) 
Balogh Ruilolf fölvételei. 

Rákóczi halála. (A III. felvonás végjelenete) 
A chantillyi estély. (II. felvonás.) 

GRÓF ZICHY GÉZA «RODOSTÓ». CZÍMÜ OPERÁJA A MAGYAR KIRÁLYI OPERAHÁZBAN. Balogh Rudolf fölvételei 
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E L B E S Z É L É S . I R T A L E N G Y E L GÉZA. 
GOTHARÓL ÉS KREMATORIUMARÓL. 

A nagy és hatalmas állam egyik hivatalno¬ 
kát, doktor Balázs Jánost áthelyezték az ország 
szélére, egy kis német városba. Balázs Pest re 
szeretett volna jönni, a hol csak délelőtt van 
hivatal és egész délután az élvezetek, szórako¬ 
zások hosszú sora áll rendelkezésére a liatal 
fogalmazónak, vagy aljegyzőnek — már régen 
volt, nem tudom, milyen hivatalhoz és milyen 
ranghoz tartozott Balázs, az is lehet, hogy 
tanár volt és tudós ambiczióinak kifejlesztése 
helyett a földrajzot kellett értelmetlen diákok 
f ».• jé be vernie. A minisztériumban azonban azt 
mondották, hogy háta mögött két szolgálati 
évvel az ember egyáltalában nem számíthat 
Budapestre, még nagyobb városra se. Balázs 
szivében sok keserűséggel ült a vonatra, mert 
nem egészen alaptalanul azt gondolta, hogy 
egy nagybácsi, a ki képviselő és államtitkár-
jelölt, sokkal nyomatékosabban segítené elő 
Budapestre helyezését, mint a szolgálati évek. 
Ilyen nagybácsi azonban nem volt egész csa¬ 
ládjában, tehát utaznia kellett egész éjjel egy 
zsúfolt vasúti kocsiban, azután reggel vicziná-
lison. Ezt a viczinálist elhagyta egy kis állo¬ 
máson, a mely előtt rozoga, vén, de terjedel¬ 
mes omnibusz várt. Az omnibusz feldöczögött a 
domboldalon, a hol a városka épült, irtózaiu>an 
döczögött, mert minden utcza pontosan, becsü¬ 
letesen ki volt kövezve, a mint városhoz illik, 
tekintet nélkül arra, kirázzák-e a szabálytalan 
kövek a kocsin érkező utas lelkét, vagy sem. 
Az omnibuszban útitársai valami furcsa német 
dialektusban beszélgettek, a melyből keveset 
értett. Végre megállt a bárka és letette egy 
emeletes épület előtt, a melyben volt szálloda, 
vendéglő, mészárszék és kaszinó; Együtt az 
összes kultur-intézmények. Itt megmosdott, 
megkérdezte, merre van a hivatala, jelentkezett 
a főnökénél-, lakást keresett, szóval igyekezett 
berendezkedni. A lakása egy nagy, de alacsony, 
holthajtásos szoba volt, keskeny, mágus ágy-
gyal, a falon itt-ott nedves foltokkal. Még kint 
forrón sütött az augusztusi nap, bent hűvös, 
dohos volt a levegő és reggel hatalmas nát¬ 
hával ébredt. Az első napokban ez az éjjelente 
kiújuló meghűlés foglalkoztatta, azután kezdett 
körülnézni Németváron - - talán így hivták a 
furcsa kis helyet. Krákogva, a meghűléstől vörös 
szemekkel rótta hivatal után az utczákat és 
kétségbe ejtette az a gondolat, hogy itt kell 
maradnia egész télen, azután még tovább, ta¬ 
lán egy egész évig, talán kettőig is. 

Már a harmadik hete volt az lij helyén és 
az unalom egyre elviselhetetlenebből szakadt 
reá. Nagyon egyedül volt. Egy-két hivatalos 
látogatást tett a megérkezése után, de sehol 
sem biztatták, hogy jöjjön el még egyszer. 
A kaszinóban többnyire kerekre hízott polgá¬ 
rok ültek együtt, a kik tőlük telhető barátság¬ 
gal fogadták, Balázs azonban méltatlannak 
találta őket magához, ellenkezett velük, rossza¬ 
kat mondott a városról és az önérzetükben 
sértett emberek nemsokára haragosan fordul¬ 
tak el tőle. Egy orvossal ismerkedett meg, egy 
már kopaszodó legénynyel, szinte ez volt az 
egyetlen ember, a kivel néha elbeszélgetett. Az 
orvosnak azonban sok volt a dolga, mindig 
hittak, a környékre is, ritkán volt ideje. Az¬ 
után Balázs úgy találta, hogy az öl év alatt, 
mióta Németváron volt, teljesen megfeledke¬ 
zett fővárosi ifjúságáról, nem panaszkodott, jól 
érezte magát a kicsinyes környezetben, kétsé¬ 
gen kivül rút önzésből, mert a sok munka 
szépen jövedelmezett. 

Mikor a doktor a jó vidéket, az egészséges 
levegőt dicsérte, Balázs lenézően mosolygott. 

Mi ez a budai hegyekhez képest? 
Körülbelül úgy tekintette Pestet, mint ősi 

birtokát, a melyről méltatlanul száműzték a 
pusztaságba, a hol nincs élei, nincs levegő, 
nincs kultúra. A mi azelőtt nagyon kevéssé 
bántotta, a kultúra szomjusága ébredt fel benne. 
Lelke mélyén a kultúrát valószínűleg ragyogó 
kávéházakkal cserélte össze, a doktornak azon¬ 
ban a szellemi táplálék hiányáról panasz¬ 
kodott. 

- Volt már a grófi könyvtárban ? - - kér¬ 
dezte az orvos. Menjen el, szívesen beenged¬ 

nek mindenkit. Sok szép dolgot talál, uniku¬ 
mokat, ritka okleveleket, egy-két jó képet is. 

Balázs megvetően legyintett a kezével. Az 
orvos azután megunta a vitát, egy angol köny¬ 
vet vett elő a zsebéből és olvasni kezdett. 
A két kártyaasztalnál megelégedett emberek 
játszottak és Balázs fájdalmas arczczal töltö¬ 
gette poharába a vörösbort, az egyetlen helyi 
terméket, a melyről maga is elismerte, hogy jó. 

- Hát a nők?— kérdezte egy idő múlva 
meg a társadalmi élet'.' 

A doktor félbeszakította az olvasást. 
- A mi ezt illeti — mondotta - - hát eb¬ 

ben a dologban csakugyan le kell szállítani 
az igényeit. Ezek — a kártyázókra mutatott -
nem engedik az idegent a házukba. A lányai¬ 
kat a maguk fajtájának nevelik. Vigyáznak a 
pénzükre, nem adnak zsúrokat. Azt se tudják, 
mi az. Ha itt marad, máshonnan kell asszonyt 
hoznia. 

- Isten őrizzen - felelte méltatlankodva 
Balázs. Nem a házasság, hanem a megtelepe¬ 
dés gondolata ellen tiltakozott. 

Mikor nagynehezen beletörődött abba, hogy 
egy nyomorúságos kis fészekben tölt el egy 
időt, úgy képzelte el, hogy vidám élettel 
fogja kárpótolni magát, lányos házakhoz jár, 
vacsorákra hívják, jól bánnak vele, mert meg 
kell becsülni az embert, a kinek doktori 
czíme, állása és szép jövője van. 0 aztán 
kegyesen elfogadja a vacsorákat, udvarolgat 
is egy kicsit, de le nem köti magát, mert 
az elve az, hogy várni kell. Németváron 
azonban nem siettek jól tartani az új em¬ 
bert ; a hogyan a doktor megmondta, nem hív¬ 
ták sehova és udvarolgatni egyáltalában nem 
volt módjában. Pedig, a mi a lányokat illeti, 
legnagyobb elkeseredésében is csak annyi rosz-
szat tudott róluk mondani, hogy nem öltöz¬ 
nek szépen - - és ezt is csak némi túlzással. 
Mert be kellett vallania, hogy az elhízott em¬ 
bereknek és a fonnyadt asszonyoknak megle¬ 
pően csinos lányaik voltak. Magános délutáni 
sétáin csaknem mindig találkozott egy csoport¬ 
tal. Öten-hatan, néha többen is voltak, össze-
fogózva mentek, szőkék, barnák, vegyesen -
egy vöröshajú is volt közöttük, hófehér, ra¬ 
gyogó arczbőrrel - - és mind naiv bátorsággal 
néztek a Balázs szemébe. Komolyan, de állha¬ 
tatosán nézte őket, míg mellettük elhaladt, er¬ 
ről a tekintetről titokban azt hitte, hogy hat 
a nőkre. A hatás itt kissé furcsán nyilvánult 
meg. A lányok előbb elfojtottan mosolyogtak, 
néhány nap múlva nevető arczczal néztek 
össze, később pedig akadt közöttük, a ki han¬ 
gosan felkaczagott, mikor Balázs elment mel¬ 
lettük. Aztán előre szaladtak és sűrűn tekint-
gettek vissza. Balázs előbb megzavarodott, 
azután mégis úgy gondolta, hogy sikere volt 
a lányoknál, a kik kissé erőteljes vidéki ka-
czérsággal árulták el magukat. Ebből a hité¬ 
ből néhány nap múlva a kaszinóban kiábrán¬ 
dította a doktor, a ki tréfásan fenyegette meg, 
hogy vigyázzon magára, mert a lányok panasz¬ 
kodtak otthon, hogy már sétálni se lehet tőle. 

- Libák - kesergett Balázs. 
Azoutiil messze elkerülte a lánycsapatot. 

Csak a kis vöröshajúval tett néha kivételt. 
Ügy vette észre, hogy ez az egy gúnyolódás 
nélkül, komolyan és melegen pillant vissza 
reá. Ezt a lányt, névszerint Schmidt Lujzát 
követte néha, a mikor a séta befejeztével egye¬ 
dül ment haza. A néptelen utczán egyszer, 
halálmegvető bátorsággal hozzácsatlakozott, 
kérdezett valami ostobaságot. A lány olyan 
egyszerűen és természetesen felelt, mintha évek 
óta ismerték volna egymást. Ettől fogva sok¬ 
szor találkoztak, beszéltek közönyös dolgokról, 
a lány engedte, hogy hazáig kisérje Balázs. 
A házuk a város szélén volt, egyik oldalán 
kert, a másikon egy nagy udvar, teli hatal¬ 
mas boros hordókkal. Mikor ide értek, kezet 
fogtak egymással és a régi, nehéz kapu be¬ 
csapódott a lány után. Az emeleti ablakban 
egy sovány, fehérhajú asszonyt látott néha 
Balázs, a Lujza anyját. A lány köszönt neki, 
egyáltalában nem látszott elfogultnak a kisé-
rője miatt. Olykor sötét volt már, mire oda¬ 

értek, János hosszasan tartotta magánál a kis 
feliéi- kezet és a lány tűrte engedelmesen. 
Ilyenkor erős kísértésben volt, hogy csókot ne, 
nyomjon a friss, piros szájúra. Fent, az ab-
lakb'an azonban árnyaka* látott és gyáván 
engedi e el a kezét. Mikor elment, nagyon meg 
volt elégedve a saját becsületességével a 
hogyan a gyávasága! nevezte. Ügy gondolta, 
hogy nem is találkozik a lánynyal többé. 
Mindenképpen baj lehet belőle. Talán egye¬ 
nesen hálót vetettek rá, talán azt akarják, 
hogy elvegye a szimpla kis vidéki lányt. 
A terveibe ez nem illett belé és a mikor a ka¬ 
szinóban megismerkedett az öreg Schmidttel, 
egy csizmás, csaknem'parasztos formájú sváb¬ 
bal, végképp a szakításra határozta el magát. 
Kurtán beszélt a svábbal, a kinek Bejtelme se 
lehetett, róla, miért oly rideg az idegen úr. 

- Balázs - - mondotta neki később a dok¬ 
tor - - ne nézze le úgy ezt az embert. Ez 
a leggazdagabb németvári borkereskedő, egy¬ 
két százezer forintja minden esetre van, esetleg 
egy fél milliója. 

Nem imponál a pénze felelte Ba¬ 
lázs és egyszerre a fejébe tódult minden vére. 

Fél millió - - nem, az öreg sváb nem lát¬ 
szott ilyen embernek és Schmidt Lujza se 
árulta el a toalettjeivel, hogy ilyen kerek ho¬ 
zományra számíthat. 

- A doktor becsap - - hitette el magával 
előbb. Azután másfelől is hallott a Schmidt-
vagyonról, látta az udvaron a munkásokat, a 
szekereket, megmutatták neki a hegyoldalban 
a Schmidt-pinczéket - - és már esze ágában 
sem volt, hogy szakítson Lujzával. A kemény, 
hideg télen azonban abba maradtak a séták 
és a Schmidt-ház kapuján bejutni nem lehe¬ 
teti. Már a büszkeségét is legyőzte: az orvost 
kérte, ismertesse meg valahogyan velük. 

- Nem szokás az itt — felelte, a tapasztalt 
férfiú - - és Balázs várt tovább valami szeren¬ 
csés véletlenre. 

Tavaszszal ismét találkoztak és folytatták 
a sétákat. Lujza halavány volt egy kics.it 6; 
Balázs meg mert volna esküdni rá, hogy ha¬ 
lálosan szerelmes, noha szerelemről soha nem 
volt szó közöttük. Minden nap azzal a nagy 
elhatározással várt a lányra, hogy megmond 
mindent és mindig gyáván hallgatott. 

- Nem baj - - vigasztalta magát - ceak 
egy szavamba kerül és enyém a lány. 

Körülnézett és kezdett már megbarátkozni 
a várossal, az emberekkel. 

Ha pénze van az embernek, minde¬ 
nütt jó. 

Néhány napig nem találkoztak. A hivatal¬ 
ban sok dolga volt Balázsnak, a főnökét he¬ 
lyettesítette, a ki beteg volt, mindenféle kö¬ 
vetelésekkel szekirozták a minisztériumból, 
sokszor késő estig ott dolgozott. Az Írnok, a ki 
mellette volt, egy szálas, piros arczú legény, 
egy németvári mészárosmester na, alig győzte 
lemásolni, a mit eléje rakott. A munkával teli 
napokban egyszer, négy óra délután lehetett, 
elébe állt ez az írnok és megkérte alázattal, en¬ 
gedje el ma korábban, nagyon fontos dolga van. 

Balázs vakmerőnek találta a kérést. Ridegen 
mondotta. 

- Nem lehet elmenni. Egyébként mi az a 
fontos dolog'? 

Az eljegyzésem felelte az írnok 
ma este van. 

Balázs ellágyult Az eljegyzés, az csakugyan 
fontos, még ennek a szegény fiúnak is. Talán 
nemsokára maga is eljegyzésre megy. Igaz, 
még ma szól a doktornak, készítse elő a dol¬ 
got. Vagy nem is szól neki, mer* ez az em¬ 
ber makacsul ragaszkodik hozzá, hogy idegen¬ 
nek, jött-mentnek nem adja oda uémetvári pol¬ 
gár a lányát. Legjobb lesz: megy egyenesen 
a svábhoz. Azonnal megy gondolta a bá¬ 
torság hirtelen érkezett rohamában. Letette a 
tollat, jóindulattal nézett végig az írnokon. 

- Hát te-sek -- mondotta. - Az eljegyzés, 
az más. És - ki a menyasszonya ? 

- Hchmidt Lujza - - felelte egyszerűen az 
Írnok. - A borkereskedő lánya . . . hiszen tet¬ 
szik ismerni. 

A halmos-dombos, nyájas Thüringen-nek, 
a mi Bakonyhegységünk vidékéhez hasonló 
térszínén fekszik: Gotha, W elmar és Jena. 
A középső: Hcrder, Wieland, Schiller és 
(íoethe emlékezetén, a Schiller- és Goethe¬ 
házakon s emlékereklyéken meg a nagyher-
czegi várkastély négy költő-szobáján kívül, 
legelsőül a Linziünknek szentelt pietásnak: 
a Liszt-házban is megtestesült emlékhelye. 
Jenát, egyeteme tette híressé. Sok diákunk 
fordult meg főiskoláján. 

Gothát genealógiai zsebkönyveiről: a grófok, 
bárók, ősnemesek és leveles-nemesek Alma-
nachjairól, a «Gothai Almanach*-ról ismeri 
mindenki, de épen tíz esztendő óta, nekünk 
geográfusoknak is van Almanachunk: a világ 
legnevesebb geográfusainak neveivel. Mind az 
öt ott készül Gothában, Justus Perthes-ék hires 
intézetében. 

A német föld természettudományi-geográfiai 
intézeteit tanulmányozva, Wartburg felől tér¬ 
tem Perthes-ékhez, a kiknél százezer köte¬ 
tes földrajzi könyvtárban, s a legrégibb kor¬ 
tól a mai napig egybegyűjtött, százezernél is 
több térképlapnak kollekcziójában gyönyörköd¬ 
hetünk. 

A nyájas városka: a fő- és székváros, amott 
a Várhegy lejtőin és tövében, a vízhiány pót¬ 
lására mesterségesen odavezetett Leina-n&k 
völgyében, a ligetek, kertek bájos panorámájá¬ 
val kapja meg az ember lelkét! A gothaiak 
azt mondogatják, hogy: Erfurt, a porosz Szász¬ 
tartomány szép fővárosa amott a Thüringiai 

erdő lankás hegyoldalain, a kertészek városa, 
ellenben Gotha: a kertek^! Ám szórói-szóra 
ezt hajtogatják a giesseniek és göttingeniek 
is. Igen helyesen. 

Gothát négyszáz évvel ezelőtt említik elő¬ 
ször. A XVI.—XVII. évszázban, négyszer is 
rettenetes tüzveszedelem pusztított a varosban, 
mely Phönixként, csakhamar modern, szép 
helység formájában támadt hamvaiból, s ma, 
harminczötezer ember lakik benne. Kedves, 
nyugalmas hely; igazi búén retiro. Lakossá¬ 
gának türelmességével, fennkölt nemes ember¬ 
szeretetével, a németek megannyi jeles embe¬ 
rének, közöttük Grímw-nek, Rousseau lelkes 
hivének és G. Frcytag-nak, a «Kalmár és 
báró» írójának adott Volt egykor menedék¬ 
helyet. 

A legnagyobb park szomszédságában van az 
ezerkétszáz embert befogadó szép színház: a 
«Hoftheater.» A Várhegy magasáról, Grimmen-
stein-nek, Wittenberg után, az egykori szász 
őrherczegség legerősebb várának helyén épült: 
Friedemtcin tekint a völgybe; a szász - ko-
deburgi herczegek nagy várkastélya! Hatalmas, 
ódon, nem a legjobban gondozott, a pragi 
Hradsin-beli kastélynál nem sokkal kisebb 
épület, mely már messziről megragadja a 
figyelmünket. Annál fiatalabb a most ural¬ 
kodó herczeg, Albany herczegének, Lipótnak 
fia, néhai Viktória királynénak az Esher mel¬ 
letti Claremont-ban született unokája: Kari 
Eduárd. 

Kari Eduárd 1905 július 19. óta uralkodik: 

épen huszonnyolcz éves. Felesége, 190.") októ¬ 
ber 11. óta Viktória Adelheida, Echleswig-
holstein-sonderburg-glücksburgi herczegnő! 

Gothának nagy nevezetessége a halottham-" 
vasztója: krematoriuma. Német földön, itt 
hamvasztottak először halottat 1878-ban. Azért 
hát a magyar székesfőváros legutóbbi hatá¬ 
rozata kapcsán, néhány képben is bemutatjuk 
ezt a kétségkívül érdekes intézményt, bár a 
többek között, ma Németországban, Gothán 
kívül, a Main melletti Frankfurtban, Ham¬ 
burgban, Heidelbergben, Leipzigben és két é\ 
óta, Berlinben is vannak halotthamvasztó ke-
menczék. Francziaországban hires a párisi Pere 
Lachaise temető krematoriuma. 

A szépen berendezett gothai krematorium a 
várostól vagy húsz percznyire, a Mohrenberg 
nevű hegy lejtőjén épült: csinos ravatalozó és 
hamvasztó helyiséggel s a hamwedrek megörizé-
sére: kolumbáriummal. Messze földről hozzák 
ide a holtakat hamvasztás czéljából. A régi 
hamvasztó kemencze helyett, legutóbb új át¬ 
építettek, de ezt már Siemens-féle regeneratív 
tüzelő-szerkezettel, a melylyel a halottak töké¬ 
letes elhamvasztása vagy két óra folyamán 
megtörténik. Egy-egy hamvasztás öt-hatszáz 
koronába kerül. 

Most már villamos vasút vezet a székvároson 
végig, onnan meg a Mohrenberg V. számú 
temetőjéhez és az ebben épült látványosság¬ 
hoz : a gothai halotthamvasztóhoz. 

Dr. Laaz Finutt. 

1. A régi kemencze. - 2. A kolumbárium, a hol a hamvakat őrzik. - - 3. A krematorium külseje. 4. Az ú kemencze. 5. A ravatalozó helyiség. 
6. Gotha városa. 
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A KÁROLYI-PALOTA UTOLSÓ NAPJAI. 

yt szerelem útjai érdekes drámacziklus, 
melynek vannak szépségei, a nélkül, hogy az 
egész műnek igazi sikere lett volna. Ferenczy 
finom érzésétől, művészi tudásától sokat vár¬ 
tunk és bizonyos nyugtalansággal keressük 
balsikerének okait. Eleinte a mű cziklusos 
természetét okoltuk. De a cziklusos forma ép 
a kiváló írókat izgatja. Az a cziklusos forma, 
mely szükségkép lehűti a közönséget, t. i. a 
bizonyításra berendezett sorozat, távol állott 
Ferenczy biztos ízlésétől, művészi tapintátá-
tól. Ferenczy nem akart filozofálni sem, va-
riácziókat játszott a szerelem örök témájáról. 
Az a művészi gondolat inspirálhatta, hogy 
micsoda csodálatos gazdagság rejlik az örök-
egy szerelemben és látásait egy színházi estén 
akarta bemutatni. A legnagyobb írókat csá¬ 
bítja az a művészi kontempláczió, melyből az 
ilynemű művek fakadnak. Madách fantáziáját 
az a gondolat kapta meg, hogy Ádám mint 
nyugtalan Iskárioth végig vándorolja a világ¬ 
történet útjait és nem változik semmit, min¬ 
dig lelkesedés és kiábrándulás, kétségbeesés 
és új nekilendülés közt hányódik, míg végre 
a kiíiülő nap megfagyasztja lélekzetét. Goethe 
Faustjának második része is a cziklusos for¬ 
mához közeledik. Ujabban Balzac, Zola alkot¬ 
tak hatalmas regénycziklusokat, Keller gyö¬ 
nyörű novellakoszorút font bájos és hangula¬ 
tos történetekből, néhány német drámaíró a 
színpadra vitt cziklusokat, nem is említve a 
nagy drámai tri- és tetralogiákat, melyek 
a nagy eposzok hatalmas folyamát drámai 
formába akarják szorítani. Mennél magasabbra 
emelkedik a művész, annál nagyobb kört fog 
át szeme, és a mit így meglátott, tagolnia 
kell, hogy a művészet formáihoz igazíthassa. 
Ferenczy nem ily nagy ihletből alkotott, inkább 
különböző virágokból kötött nagy stilusérzék-
kel különböző koszorúkat, d.e .a,,közönség.,nem 
tudta oly hamar követni a művészt stilus-
variáczióiban. Alig hogy belemélyedett az 
egyikbe, már vége is volt és gyökeresen más 
következett, így nem méltányolhatta egyiket 
sem igazán. Ehhez hozzájárult, hogy a közön¬ 
ség a kis drámáknak túlságos tömegét kapta 
és az iró maga némileg félrevezette. Nem 
bírta rá, hogy oly szög alatt nézze a müvet, 
mely annak szépségét jobban föltüntette volna. 
A preludium el volt hibázva, az a hangulat 
nem volt meg, a melynek levegőjében a mű 
kivirágozhatott volna. 

Két expozicziót irt a költő, a mi túlságos 
exponálás. Midőn a függöny széjjel lebben, 
egy nagyszálló hall-jában vagyunk (ritka csu-
nyaságú hall, melyben egy pillanatig se érez¬ 
zük magunkat jól) és megtudjuk, hogy a: Író 
udvarol egy férjes asszonynak (kinek férje 
nyomorék) és rá akarja birni, hogy váljon el 
férjétől és legyen az övé. Ugyanez az iró föl 
fogja olvasni legújabb drámáját a színház¬ 
igazgatónak és ettől a felolvasástól sok függ, 
mert ha az igazgató elfogadja a művet, akkor 
az iró a szeretett nőnek anyagi jólétet is biz¬ 
tosíthat. Ez tehát kerete a műnek, de maga 
is szerelmi dráma. A mű felolvasása után 
folytatódik és befejeződik az a dráma, mely¬ 
nek eleje és vége közé be van ékelve a tulaj¬ 
donképi darab. Eszünkbe jut Grillparzer és 
llákosi Jenő álomdrámája, mely szintén a 
valóságdráma első és utolsó jelenete közé van 
szorítva. Csak az a megjegyzésünk van, hogy 
ez az expoziczió, a keretdrámának ez az első 
része igen lesoványodott az előadásban. Ere¬ 
detileg a szerző széles, színes képben mutatta 
be a szállójelenet drámai képeit. Az előadás 
érdekében, de a darab nagy kárára, megkur¬ 
tították a jelenetet, úgy hogy szinte üzletileg 
száraz lett. A költő és szerelnie így nagyon 
kevéssé érdekelhetett bennünket. 

A költő természetesen nem olvassa föl mű¬ 
vét, hanem az lejátszódik előttünk. Sűrű köd 
kél a színpadon, felhők gyülekeznek és egy¬ 
szerre csak látjuk a felhős eget és angyalokat, 
kik a befejezett teremtésről beszélnek, mint 
Az ember tragédiája, vagy Faust első jele¬ 
netében. A mi szerzőnk nem akarta ezeket a 

nagy mintákat utánozni, inkább csak szél¬ 
jegyzeteket irt ama grandiózus jelenetekhez 
és a mit mond, szép és elmés. A világ készen 
van, de halandó, múlandó, mi fogja fentar-
tani? — kérdi Luczifer. A szerelem, — felelik 
az arkangyalok és máris jő Rafael, hogy aján¬ 
dékul vigye a halandóknak - - a szerelmet, 
így tudjuk meg, hogy a mű a szerelemről fog 
szólni. Ezt az ouverture-t nemcsak felesleges¬ 
nek, hanem károsnak Ítélem. A mű nem oly 
grandiózus, hogy megbirja, prológus gyanánt, 
a mennyei jelenetet, és a mennyei jelenethez 
kapcsolódó nagy emlékeket. A szerény nya¬ 
ralóhoz nem illik fejedelmi kapu. Teljesen 
elég, hogy a költő a mű megindulása előtt 
néhány tájékoztató megjegyzést mond a szín¬ 
házigazgatónak (ezzel együtt voltakép három 
expoziczió van !). El is hagyták már a főpróba 
után a második mennyei jelenetet, mert a 
negyedik kép után még egyszer látjuk a meny-
nyet és halljuk az angyalokat, kik a földi 
szerelem romlásáról beszélnek, - - később el¬ 
hagyták az elsőt is és ezzel a darab sokat 
nyert, de ennek a nyereségnek már nem igen 
vehette hasznát. 
j*'r A költő darabja a mennyei jelenetek elha¬ 
gyása folytán most négy képből áll, a szere¬ 
lem az őskorban, Salamonnál, a muzsahon-
ban Szaffó udvarán és a kolostorban. Négy 
stílus. Az őskorban a hang primitív, Salamon 
udvarán keleti pompa és bujaság, Görögország¬ 
ban platói aszketizmus, a kolostorban közép¬ 
kori erőszak, jámborság, extazis. Az első képet 
nem találom sikerültnek. Stílusos ez is, de 
drámailag nem él. A dadogás nem drámai, 
kivéve, ha mint ellentét kontraszt hatásokat 
szül. Az őskorban, az a költő gondolata, a 
szerelem csak a faj fen tartást szolgálja, semmi 
finoman emberi nincsen benne. Ez tudomá¬ 
nyos és. nem.költői gondolat.•^Sgyé.hjránti. nem 
tudom, hogy tudományos-e ? Ha az ember alsó 
sorból küzdötte is föl magát, az emelkedés 
nagy lehetőségei ott lappangtak szivében, eze¬ 
ket is látnunk kell. Ha semmi emberi nincsen 
szerelmében, akkor nem is ember még. Fe¬ 
renczy jelenetében a meddő asszonyt elkergeti 
férje; a leáfcyt a szerelmes férfiú nem nagyon 
máskép hódítja, mint a himállat a maga pár¬ 
ját, épen csak hogy beszélni is tud, a vetélytárs 
pedig lesből agyonüti a szerelmes hímet és 
hátára véti a nőstényt, hogy elczipelje. Ez 
túlságosan éles és primitív rajz. Stilusérzék 
van benne, de drámai hatás nincs és nem lehet. 
Az állatsorban levő ember nem drámába való. 

A következő három kép szép, legszebb az 
utolsó. Salamon király udvarán már más a 
szerelem: a kéjt szolgálja. Salamonnak ezer 
felesége van (kevesebb több lett volna!), de 
nem csekély mértékben unatkozhatik, mert 
hiszen semmiféle küzdelem nem juttatja győ¬ 
zelemhez, minden nő odaveti magát neki, nem 
is neki, hanem a hatalmas királynak. Hogy 
ily körülmények közt a tavasz ünnepén nem 
a kínálkozó két fejedelmi nő közül választ, 
hanem egy ártatlan, tudatlan, szegény leány¬ 
nak veti oda a nászkendőt, azt Ferenczy ked¬ 
vesen és humorosán irta meg. Keleti hangulat 
árad felénk az egész jelenetből. Egészen más 
világot találunk Mitilenében, Szaffó udvarán. 
Szaffó és az ő tanítványai lemondtak a férfi¬ 
szerelemről, de lehetséges-e ez ? Mily- finom 
érzékkel rajzolta a költő ezt az állapotot, mely 
annyira eltávozott a természettől, a nélkül, 
hogy igazán megszabadulhatott volna tőle! 
Mert íme jő egy görög ifjú, a ki az egyik 
tanítványt szereti és el akarja ragadni. A leány 
nem akar menni. De midőn egy szegény asz-
szonyt lát, kit ura meg- és elvert és a ki 
mégis boldogan öleli gyermekét, az elnyomott 
anyai ösztön felszabadul benne és eltépi a 
platói szerelem rózsalánczait. A természetes 
szerelem győzött. Mennyire nem igaz az, hogy 
a görög nép oly közel állott a természethez! 
Művészetileg és életében egyaránt messze el¬ 
távolodott tőle. Milyen más itt a hangulat, 
mint a keleti fejedelem kéjes udvarán! Erős 
drámai indulat lobog a kolostori képben. A pze-

relem a klastromban égi szerelemmé finomo¬ 
dott. Krisztus a szűz apáczák mennyei vő¬ 
legénye. De ugyanabban a korban a féktelen 
szenvedély megfér a szent lemondással. Mala-
testa betör a klastromba és ép a legjámborabb 
apáczát el akarja ragadni magának. Ekkor az 
ég csodát tesz és a szegény apácza kezén, 
lábán, mellén megjelennek a szent vérnyomok, 
a stigmajelek. A vad Malatesta zsoldosaival 
térdre hull az égi csoda előtt, az apácza pedig 
extazisban látja mennyei vőlegényét, a mint 
várja, hívja, fogadja és holtan rogy össze. 
Tudjuk, hogy a stigmajelek megjelenése nem 
volt csoda, hanem talán a hipnotizált ideg¬ 
rendszer kifürkészhetetlen titka, de a szerző 
itt is teljesen objektív és egy pillanatra sem 
veszti el stilusérzékét. Ez a kép hat legmé¬ 
lyebben, mert a legemberibb. Salamon király 
soknejűsége idegenszerű és horzsolja a komi¬ 
kumot ; Szaffó udvarának hangulata különös 
és komolyság nélkül való, de Malatesta vad-
ságát és a kolostori nők áhítatát megértjük 
és átérezzük. Itt erős, nagy indulatok szólnak 
hozzánk. Ezek után ismét a hallban találjuk 
magunkat és a költő újra ostromolja a szere¬ 
tett nőt, a ki végkép elutasítja. Könyörületes 
lelke nem tud megválni férjétől és annak siket¬ 
néma fiától, kik a nő gondoskodása nélkül 
elvesznének. De ezt a szerelmes párt oly ke¬ 
véssé ismerjük, hogy nem tud megindítani 
bennünket. 

Valami rezignált, melankolikus érzés borúja 
sötétíti el a darabot. Fajfentartás, kéj, lemon¬ 
dás : ez az egész szerelem, ez minden ? A kö¬ 
zépkor után tulajdonkép nem jő semmi, mert 
hiszen a modern jelenetben is a nő lemond 
és betegápoló lesz, csak világi ruhában. 

Kérjük a folytatást, kérjük ,az emberi sze¬ 
relmet, a mi kórunk szerelmét,, egységes drá¬ 
mában. A múlt csak példa legyen most, vagy 
inkább epizód, mely valahogy el ne kedvet-
lenitse szerzőnket. 

Az előadás szép és stilszerű volt. 
Kedvesen mulattunk A frankfurtiak előadá¬ 

sán a Magyar Színházban. Hogy mily kevés 
szövetből lehet csinos ruhát varrni, itt bá¬ 
mulva tapasztalhatja az ember. Az öt frank¬ 
furti tudvalevőleg az öt Rotschild a XIX. szá¬ 
zad első negyedében, tehát Mayer Amsei, a 
nagy vagyonalapító, öt fia. A szerző egyéb¬ 
iránt sehol nem említi a Eotschild nevet, 
ezek a nagy urak már itt is inkognito utaz¬ 
nak, de mindenki rájuk ismer. Ezek közül az 
egyik, a bécsi, a Salamon, Táunusz uralkodó 
herczegét akarja vőül és a csőd által fenyege¬ 
tett herczeg rá is áll az alkjára, de a döntő 
pillanatban a pompás kft. Lötti visszautasítja 
a herczegét. .Miért? Mert párisi nagybátyját, 
a Jakabot (Jacöble, frankfurtiasan) szereti. Hát 
így is jó, mondja Salamon báró. Három jele¬ 
net az egész. I. A frankfurtiak Nápolyból, 
Londonból, Parisból, Bécsből, Frankfurtból 
összejönnek anyjuk házában, a ki a legegy¬ 
szerűbb, legokosabb, legerősebb a családban 
és nem akar egyéb lenni, mint egyszerű zsidó¬ 
asszony. Szimpatikus kép. Félek, hogy a lipót¬ 
városi törzsanyák nem utánozzák a dicső pél¬ 
dát. II. A taunuszi fejedelem kastélya, a hová 
a frankfurtiak bevonulnak az állami kölcsön 
és állami házasság perfektuálása végett. A feje¬ 
delem oly szimpatikus kis csirkefogó! Min¬ 
denre kész és képes, még erre a mésalliance-ra 
is. III. Újra a frankfurti törzsházban, a Juden-
gasse-ban, a hol a bátor és okos kis Lotti ki¬ 
kosarazza az uralkodó fejedelmet. Ezt a Lottit 
is ma lámpással kereshetjük, még a kevésbbé 
jómódú házakban is. Jóleső, kedves hangulat 
van az egészben, és a mi a fődolog: az ala¬ 
kok élnek. Életszerűen beszélnek, gondolkod¬ 
nak, cselekednek. Tipikus, valószínű egyének. 
Mindegyik frankfurtinak saját arcza, saját ha¬ 
bitusa van, legjobb az öreg asszony. Az elő¬ 
adás jó volt, ám bár valamivel kevesebbet ké¬ 
rünk a zsargonból. Úgyis elég van itt belőle 
Budapesten. Az eredetiben több frankfurti táj-
szólás van és sokkal kevesebb zsargon. 

Alexám!w Jicrnát. 

A budapesti egyetem-utczai Károlyi palota, 
a mely a szabádságharczban és az utána kö¬ 
vetkező önkényuralomban a magyar nemzet 
életében olyan nevezetes szerepet játszott, nem 
sokára lebontásra kerül. A törvényszék bit-
bizományi bírósága a jelenlegi tulajdonos¬ 
nak, Káro'.yi Mihály grófnak, megengedte, 
hogy a régi hitbizomáuyi palota helyedé több 
bérpalotát építhessen, kárpótlásul pedig a Ste¬ 
fánia-utón emeljen új hiflbizományi palotai. 
A palotával együtt e^y darab magyar történe¬ 
lem is esik a csákánynak áldozatául. 

A pusztulásnak szánt palotát akkor építette 
gróf Károlyi György, a mikor Széchcniji István 
lelkesen hirdette, hogy a magyar főuraknak 
nem a külföldön, hanem az ország fővárosá¬ 
ban kell lakniok, hogy e/ ilyen módon a nem¬ 
zeti élet középpontjává váljék. 

Az empire-stílusban épült hatalmas palota 
földszintjén, hetvenhét helyiség .vari. Ezek cse¬ 
lédszobák, ruhatárak, levéltár, konyhák, ezüst¬ 
kamara, kocsiszínek és istállók. Fölérve az 
emeleti tágas lépcsőházba,; balra nyílik egy 
nagy előterem, a melynek falain Károlyi Sán¬ 
dornak, Rákóczi Ferencz generálisának, továbbá 
/•fTf«r; grófnak, az 1745. évi tiszántúli nemesi 
fölkelés vezérének, Antal gróf tábornoknak és 
Józxc/ grófnak, a szatmári inszurrekczió fő¬ 
vezérének a képe látható. Ebből nyílik azután 
a nagyterem és a könyvtár, a melyben Iá,000 
kötet könyvet őriznek. 

A könyvtár-szobából az irószobába jutunk, 
a melynek az a nevezetessége, hogy benne 
látható az a tömör diófából készített hatalmas 
íróasztal, a melyen Hayntin, aláirta ítéleteit. 
Az asztal előrészén kis réztábla van e felirattal: 

Haynau 
1849 jnlius 19-től 1850 július 20-ig itt lakott 

gróf Károlyi György pesti palotájában. 
y.z asztalon irta alá nwiclm ilflctcit, 

Örök emlékezetül. 
Az egyetem-utczai homlokzat többi részét egy 

műmárványfalú hatalmas fehér tánczterem és 
egy fogadóterem foglalja el remek antik búto¬ 
rokkal. Az azután következő termek fölváltva 
aranyvörös és aranykék selyemkárpit díszíté¬ 
snek. Az épület job!) szárnyában a grófi csa¬ 
lád különböző lakosztályait találjuk, a melyek¬ 
nek csodás szép kiállítása bámulatra ragadja 
a szemlélőt. A falakat tétipeczltij, Markó Ká¬ 
roly, Liezenmayer, Li//eti, Munkácsy, Szinyei, 
Mersc és más híres festők remekei díszítik. 
A folyosókon ott találjuk az ősök régi arczképein 
kívül a Barabás és Benczúr által festett újabb 
családi arczképeket, melyek idősb gróf Károlyi 
Istvánt, a híres Kl-os /v'rt/o///t-huszárezred ala¬ 
pítóját, továbbá gróf Károlyi Alajos londoni 
nagykövetet, Sándor grófot, a magyar gazdák 
vezérét és gróf l\'tírolyi G}'örgyöt meg ennek 
elsöszülött fiát, Gi/uta grófot ábrázolják mű¬ 
vészi kivitelben. A képtárból a kápolnába érünk, 
a melylyel együtt <S'.{ helyiség van az emeleten. 

Az épület balszárnyában a Károlyi-ur&dsú-
mak központi irodái vannak elhelyezve. A föld¬ 
szinten van elhelyezve hárorn nagy teremben 
a nenizelsófji levéltár, a melynek igen nagy 
történelmi értéke és fontossága különösen az 
l 700-tól l (S l O-ig terjedő időszak történelmére 
vonatkoznak. Összesen áőO hatalmas köteg¬ 
ben vannak elhelyezve a régi levelezések, a 
melyek igen fontos részléteket tartalmaznak 
a yiía'fco'czí-szabadságharczról. A levéltár ada¬ 
taiból tűnik ki többek között az is, hogy 
Thaly Kálmán igazságtalanul vádolta a Ká-
rn'i/iakat azzal, hogy a hevesmegyei debrői és 
a szatmármegyeiecBedi uradalmat a szatmári 
béke prémiuma gyanánt kapták, mert ezeket 
sokkal később pénzért vásárolták, mint ezt a 
nemrég megjelent és Petkó Béla és Éble Gábor, 
a Károlyi-család fáradhatatlan történetirója 
által irt: «A nagykárolyi gróf Károlyi család 
összes jószágainak birtoklási története* czimű 
munka is bizonyítja. A levéltár egyik titkos 
rekeszében őrzik a S;éclienyi-korár&, de kivált 
a szabadságharczra igen becses feljegyzéseket 
tartalmazó naplót, a melyet gróf Károlyi 
György vezetett. A gróf egyik kortársának, 
gróf Lónyay Menyhértnek, a ki 1878-ban 
Károlyi György halála után az akadémiáq 

emlékbeszédet mondott fölötte, volt alkalma 
betekinteni a naplóba, a melyet valóságos 
történelmi kútforrásmik mondott. Több éld 
szereplő miatt azonban a naplót csak l •"> év 
múlva s/ubud kiadni és sajtó alá reiule/ni. 
A levéltár mellett van a történelmi neveze-
tességű e/usi kamara, ahonnan Kiír/ih/i (lyörgy 
és I.sUán grófok a rés/.ökct képező több mázsa 
régi családi ezüstöt szolgáltatták át a szabad-
ságharczbiin a nemzet czéljaira. 

Magasztos jeleneteknek volt s/< miamija a 
palota Is is ős/én, a mikor az általáno,s fegy¬ 
verkezés folyt az egész országban. Néhai gróf 
Áiidrásiy Aladár bonvédhuszárhddnagy itt 
mutatta be a legelső lionvédtis/ti atillát, l'ar 
héttel későbben gróf Károlyi István pestme¬ 
gyei főispán mint ezredtulajdonos a palota 
tágas udvarán és kertjében tartotta az első 
s/emlét a A'arcZf/l-huszárezred fölött, a melyet 
költségére Jiohonczy Lipót huszárezredes szer¬ 
vezett. 

IST.I január 5-ikén Bártfay akkori grófi 
ügyész naplója szerint a szerencsétlen kime¬ 
netelű moóri cgata után a fővárosba vonuló 
császáriak kezébe került a híres épület. Jclla-
CKÍCK szállásmestere megjelent és lakást köve¬ 
telt a fővezér részére." Öt szobát bocsátottak a 
rendelkezésére, de a mikor megjelent, keve-
selte, mert személyes üdéimére .~>0 vörös kö-
penyeges horvát szerezsánt is hozott, a kik¬ 
nek szintén szállást követelt. Másnap, január 
(i-án történt Jellacdics parancsára az első elfo-
gatás. A hazafias gondolkozású gróf Sznpáry 
Antal volt az első áldozat, a ki gróf I'ál/J't/ 
Móriczot, a későbbi császári biztost kiutasí¬ 
totta a Károlyi grófok szobájából. A vérta¬ 
núvá lett gróf Batthyány Lajos miniszterel¬ 
nököt Windischf/rálz herczeg parancsára ja¬ 
nuár !)-én este í) órakor fogta el egy főhad¬ 
nagy és 150 fegyveres katona sógornője, gróf 
Károlyi Györgyné szalonjában és kocsin két 
katonatiszt az Újépületbe vitte, a honnan többé 
nem tért vissza. Április l!-án a Károh/i-husz&r-
ezred nagynevű alapitóját, Jxlrán grófot hur-
czolták a börtönbe, a ki azután egy évi vár¬ 
fogságot szenvedett 400,000 forint váltságdíj 
lefizetése után pedig Terezienstadtból 1850-ben 
kiszabadult. 

Az 184-!). évi diadalmas áprilisi napokban 
rövid ideig ismét a magyaroké lett a palota 
és két hétig Axbólli Lajos tábornok lakott 
benne. Csakhamar azonban ismét fordult a 
hadi szerencse és június 17-én llcit/nriu főha¬ 
diszállásnak tette meg a hires épületet és június 
l !)-én nagy lovas kísérettel, oldalán kegyetlen 
főhadsegédével, Sa.-áu altábornagygyal vonult 
l>e a palotába. A lépcsőházban a házigazda 
helyett udvarmestere, Dcl>iá;i Pál fogadta Hay-
naüt a ki az udvarinestert még BresciábanB» 

ismerte meg, a hol Debiási lián') Lc/lem- ko¬ 
mornyikja volt. Hebiási olasz- nyelven üdvö¬ 
zölte llavnaut. a ki válaszában öreg bajtárs¬ 
nak nevezte a szolgálatr:íké,-~z udvarmestert. 
Ilaynau azután csakhamar bizalmas rendele¬ 
teket adott ki, hogy nemcsak saját részére, 
liánéin családja számára is rendez/ének be 
külön lakosztályt, líövid időre közben a .svi'/r///' 
('•s li-nii'ftrihi csatatérre távozott, a mely idő 
alatt gróf Sclilirl, lo\assági tábornoknak szol¬ 
gált a palota főhadiszállásul Augusztus l('i-án 
gróf Károlyi Györgyöt Csurgón elfogták és az 
l'jépületlie \ittek. pesti palotájában pedig min¬ 
den ingéi és ingatlan vagyonát zár alá vették. 
Öt hétig volt gróf Károlyi (lyorgy az Újépü¬ 
let börtönében, azután l ."Hl,00( l forint váltság¬ 
díj mellett szabadon bocsátották és a <-xnrgói 
kastélyába internálták. 

llni/nau és nem kevésbé hírhedt hadsegéde, 
Su-Y/'n altábornagy, ez alatt igen jól érezték 
magukat a pompás palotában, a mely lassan 
egészen kas/árnyává változott át. Kz igy folyt 
egészen Is.'ii) július lS-ig, a mikor a bécsi 
kormány végre megelégelte Haynau vérengzé-
Büjt és felmentette i'it állásától. 

Gróf Károlyi György azután sürgős kérvényt 
adott be a hadügyi kormányhoz, hogy palotá¬ 
ját ne liasználják katonai czélokra. Albrecht 
fő h e rezeg, a ki Haynaut követte, ekkor köze¬ 
ledést kererett és több Ízben fölszólította Ká¬ 
rolyit, hogy mennyi kárpótlást kivan a palota 
használatáért. Károlyi eleinte nem is válaszolt, 
de végre türelmét vesztve ezt felelte: 

- Én az Újépületben laktam öt hétig és 
fizettem a szállásért százötvenezer forintot. Hay¬ 
nau, Jellacsics és Schlick hónapokig laktak n 
házamban. Tessék a lakbért kiszámítani. 

Erre aztán megszűntek a felszólítások.-
Az önkényuralom bekövetkezése után gróf 

Károlyi Györgynél ismét tovább folytak a ha-
. zafias tanácskozások. Itt határozták el az ak¬ 
kor bukófélben lé\ő Xemzeti Színház meg¬ 
mentését, a mely czélra gyűjtést rendeztek, 

gy gróf miiga iiuszezer foriníot adott és 
rövidesen :!:!0 ezer forint gyűlt egybe, a me¬ 
lyet !S7o-ben mint A'«'ro///i-alapot Tói h Vil¬ 
mos akkori belügyminiszternek adtak át. 

A lebontásra kerülő palota jóformán abban 
az állapotban van ma is, a melyben volt épít 
tésekor, de természetesen többször renoválták, 
A nagy közönségnek közvetlenül a lebontás előtt 
lesz alkalma a történeti nevezetességü palotában 
és díszkertjében gyönyörködni, mert a palota 
nagynevű alapítójának egyik unokája, gróf 
l'ítji/x'ii/n'in/ Siegfriedilé y/A'ú. Káin'.iji Erzsé¬ 
bet grófnő mint a l'esti Hólesődé elnöknöje. 
benne egy keríi ünnepély keretében jótékony-
czéli'i estélvt rendez május hó első napjaiban. 

Mnrl;,> SJitióS. 

A BUDAPESTI KÁROLYI-PALOTA AZ EGYETEM-UTCZA FELŐL. 
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FÉRFI SZALON. A NAGY TÁNCZTEREM, MELYBEN HAYNAU 1850-BEN HELYŐRSÉGI BÁLÁT RENDEZETT. 

HAYNAU LAKOSZTÁLYÁNAK IROSZOBÁJA, KÖZÉPEN AZ ÍRÓASZTAL, MELYEN 
HAYNAU AZ ITÉLETEKET ALÁIRTA. 

NÉHAI GRÓF KÁROLYI GYÖRGYNÉ SZALONJA, HELYBEN SÓGORÁT, GRÓF BATHYÁNY 
LAJOS MINISZTERELNÖKÖT 1849 JANUÁR 9-ÉN ELFOGTÁK. 

KON YVTÁR-TEREM. 

A LEBONTÁSRA K E R Ü L Ő B U D A P E S T I GRÓF K Á R O L Y I - P A L O T Á B Ó L . — Goszleth és fia fölvételei. 

A KÁPOLNA. FOGADÓ TEREM. 

A LEBONTÁSRA KERÜLŐ BUDAPESTI GRÓF KÁROLYI-PALOTÁBÓL. -Goszleth és fölvételei. 
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ÖTVEN ÉVIG NYOMDÁSZ. 
A szedöszekrények ólmos világá¬ 

ban, napról-napra, reggeltől e.--tig, 
folyton dolgozva eltölteni ötven 
('•vet, bizonyára nem kiesiuy dolog. 
Szegény kis szedőinasból az ország 
legnagyobb hirű nyomdájának mű¬ 
szaki vezetői közé emelkedni, bizo¬ 
nyára jelentékeny eredménye egy 
mnn-kás ember pályájának. Ez a 
kettős nevezetesség emeli ki a ma¬ 
gyar szedők nagy hadseregéből 
.S l;ti'cii/cr Mórt, a Franklin-Társu¬ 
lat nyomdájának művezetőjét, ki¬ 
nek most ünneplik ötven éves 
nyomdász -jubileumát pályatársai, 
barátai, tanítványai, a társulat ve¬ 
zetősége. 

A nyomdai dolgokban avatatlan¬ 
nak nagyon nehéz dolog megma¬ 
gyarázni, mily súlyos feladat, mily 
sokoldalú tennivaló s mekkora kép¬ 
zettséget, személyi és tárgyismeretet 
kivan meg egy nagy s nyomtat¬ 
ványai Ízléses kiállítására rátartó 
nyomda miivezetőjének állása. Szük¬ 
séges hozzá a nyomdai technika 
minden részének legpontosabb is¬ 
merete, fejlett jó izlés, az egyes 
nyomtatványok természetének fel¬ 
ismerése, mely nélkül lehetetlen a 
megfelelő nyomdai formát meg¬ 
választani, de szükséges a sok száz 
emberre menő személyzet teljes is¬ 
merete, hogy mindegyiknek munka¬ 
ját a lehető legjobban lehessen ki¬ 
használni, mindegyik a maga he¬ 
lyére legyen állítva és mindegyik¬ 
nek a munkája érdeme szerint mél-
tányoltassék. Schweiger Mór ezt a 
sokoldalú feladatot már több mint 
negyed százada a legnagyobb siker¬ 
rel végzi, s jelentékeny része volt 

SCHWEIGER MÓR. 

abban, hogy a l''ranldin-Tár,siila£ 
nyomdája ezen idő alatt mindig! 
niegtartolta kiváló jó izlr 
niestfi-i-égheli válasziékosságáiiuk jó-, 
h ivét. 

Si:h\vciger Mór tizenegy éves fiú 
korában állott be szedő-inasnak egy 
akkori pesti nyomdába, ott tanulta 
ki a niesierséget s hamarosan a leg¬ 
kiválóbb szedők közé emelkedeíf. Az1 

akkor még nagyon kezdetleges mun¬ 
kásmozgalmakban tevékeny részt vett 
s az 1870-iki budapesti szedősztrájk-
bau, mely a szedők akkor nagyon 
sanyarú kereseti viszonyainak javí¬ 
tására törekedett, a vezető emberek 
egyike volt s a harczban, mely vere¬ 
séggel végződött 'ugyan, de a buda¬ 
pesti szedőmozgalmak történetében 
nagy fontosságra jutott, mindvégig 
kitartott. J 8^4-ben lépett Schweiger 
a Franklin-Társulat nyomdájába s 
szakéríelinével, buzgóságával mind 
szélesebb hatáskörbe futott, 1897-ben 
pedig az egész" szedő-személyzet mű¬ 
vezetője lett. Ezóta működik ebben 
az állásában s ez idő* alatt a neve¬ 
zetes, művészi .díszükkel és kul¬ 
turális becsükkel egyaránt kiváló 
kiadványok egész sorának előállí¬ 
tásában vett fontos részt, a rá¬ 
bízott feladatokat mindig sikerrel 
végezte el. 

Nekünk is, a «Vasárnapi "Újságá¬ 
nak kiváló szolgálatokat tett abban 
az igyekezetünkben, hogy lapunkat 
nemcsak tartalom, hanem kiállítás 
dolgában is mind magasabb szín¬ 
vonalra emeljük. Jubileumán, me¬ 
lyet márczius i23-án tartanak, mi 
is üdvözöljük benne egyik érdemes 
munkatársunkat. 

í3)®®<S&S®<*>S©®2X5Xi^ 

F AT M E. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Jansen Börge. — Fordította Bittó Auguszta. 

XIX. FEJEZET. 
Fáiménak nem volt igaza, midőn azt gon¬ 

dolta, hogy a tábornok is olyan, mint a többi. 
lía habozott, hogy Kvicalának szóljon, az 

azért történt, mert először egy egész haditervet 
eszelt ki. Mint kiváló stratégus akart szere¬ 
pelni. 

Majdnem mindennap látta a szolgálatban 
Kvkalát és megfigyelte. Azt vette észre, hogy 
a fiatal tiszt mindig mélabús és szomorú volt. 
Ebből azt következtette, hogy a fiatal pár kö¬ 
zötti viszony nem javult. Ezt igen sajnálta. 

Ekkor hozzá is eljutott a mende-monda, mi 
történt a fiatal asszony és az ezredesné között, 
és ez még jobban megerősíté bizalmát a szép 
njonczban és elhatározta, hogy Kvicalát magá¬ 
hoz rendeli. 

- Átkozott unalmas eset — így szólt a tábor¬ 
nok a belépőhöz. 

- Én már voltam az ezredesnél és bocsána¬ 
tot kértem — felelt a hadnagy. 

- Ügy, ön megtette ? Na de én nem ezt a 
dolgot értem. 

Kvieala kérdő tekintetet vetett tábornokára. 
Tudta körülbelül, hogy ez mit akar. 

- Én nem azért hivattam önt, hogy a város 
pletykáit megbeszéljem. De felesége engem lá¬ 
togatásával tisztelt meg. 

- Azt tudom tábornok úr, de . . . 
— Mi legyen az a de, csak nem azt akarja 

mondani, hogy én ne törődjem az ön ügyeivel? 
Kvicala hallgatott. A tábornok kissé elvere-

sedett 
— Ez egyszer azonban ön téved és rosszul 

fogja fel a helyzetet. Én már eleitel fogva az 
ön családi ügyeibe bele voltam avatva. Még 
bizonynyal emlékezik, milyen jelenetem volt 
ön miatt az öreg törökkel - - bocsánat - - az 
ön apósával. Azután különben is érdeklődöm 

az ön — de talán még jobban a felesége sorsa 
iránt, kit valóban igaz gyöngynek tartok. És 
azért úgy kívánom, hogy jól értsék meg egy¬ 
mást. Megértett engem? 

- Igenis, tábornok úr ! 
- Kedves felesége a mi ezredünkhöz tarto¬ 

zik. 0 a mi legfiatalabb ujonczunk. Ezen tulaj¬ 
donságánál fogva az én különös pártfogásom¬ 
ban részesül, és ő ezt meg is érdemli. Ön meg 
lehet véle elégedve. Talán nem szép? 

A tiszt igenlőleg intett. 
- Talán nem jó? Nem áldott jó? 

A tiszt újra bólintott. 
— És talán nem okos, nagyon okos? 
A tiszt meglepetve nézett elöljárójára. Nem 

értette, hogy az öreg úr mit akar. 
- Igen, ő nagyon okos, — folytatta a derék 

katona, — én legalább egy csomó dolgot tanul¬ 
tam meg tőle. Például én csak tőle tudtam meg, 
hogy Nagaszakinak mennyi lakosa van. Én arról 
a zugról egészen megfeledkeztem. És azon be¬ 
szédet, melyet én az önök esküvője napján mon¬ 
dottam, még mindig kívülről tudja. 

— Ez mind igen szép, tábornok úr! És mégis, 
mégis van közöttünk egy válaszfal, melyet ne¬ 
héz megmagyarázni, de mely mégis megvan. Én 
szeretem feleségemet, jó tulajdonságai iránt 
nem vagyok vak és igazában nincs is köztünk 
valódi meghasonlás. De félek, hogy idővel tel¬ 
jes elidegenedés fog közöttünk beállani. Ezer 
dologban nem vagyunk egy véleményen. 

- Ostobaság, - - vágott közbe a tábornok. 
Én értem, ön mit akar mondani. Az nem tet¬ 
szik önnek, hogy fiatal felesége engem felkeres 
és baját elpanaszolja. Én ezt azonban megható¬ 
nak találom. 0 egyedül áll e világon Miért ne 
nyitná meg szivét egy öreg ember előtt, ki a 
fiataloknak javát akarja? És most még egy 
kérdést intézek önhöz Kvicala: miért áll ő itt 
ilyen egyedül? kinek a hibája ez? 

- Az enyém. 
- Úgy van Örülök, hogy belátja és nyíltan 

bevallja. Azért vegye szivére, mit én most ön¬ 
nek mondok: ne tegye magát és derék felesé¬ 
gét ostoba szeszély miatt szerencsétlenné. Én 

istenem! Kóma sem épült fel egy nap alatt. 
Neje olyan körből való, melynek a mi szoká¬ 
sainkról és erkölcseinkről fogalma sincsen, 
azt nem lehet tőle követelni, hogy rögtön 
hozzánk alkalmazkodjon. Ahhoz idő kell. Maga 
azt mondja, hogy szereti őt. Ha ez áll, úgy a 
szeretete le fogja küzdeni azokat az akadályokat, 
melyek szerencséjének útjában állanak. Kis fele¬ 
sége okosságával és szeretetreméltóságával ha¬ 
mar belefogja magát az új viszonyokba találni. 
De magának ebben őt támogatni kell. Ezt el¬ 
várom öntől. Most menjen haza és ne hor¬ 
gássza le fejét. Én ezentúl is figyelemmel fo¬ 
gom Önt kisérni és ha javulást nem találok, 
akkor tovább fogunk tanácskozni és gondol¬ 
kodni, hogy mikép érhetnénk czélt. Egy kis 
jóakarattal el fogjuk érni. . . Köszönöm láto¬ 
gatását, hadnagy úr! 

Lassú léptekkel ment Kvicala haza. De a 
szomorúság csak mindig az arczán ült. 

XX. FEJEZET. 

A tábornok a következő nyolcz napon átal 
folyton figyelemmel kisérte Kvicala magatartá¬ 
sát. Már többször volt az öreg úr azon a pon¬ 
ton, hogy a fiatal tisztet magához hivassa és 
megdorgálja. Mert Kvicala szomorúsága nem 
szűnt meg. Valaminek történnie kellett és tör¬ 
tént is. Egy szép reggelen Kvicala és még né¬ 
hány tiszt megkapták a napi parancsot, hogy 
rögtön, késedelem nékül jelentkezzenek a Mi-
leki erősségnél a montenegrói határon szolgá¬ 
lattevés miatt. 

Ezen parancs persze különböző jeleneteket 
idézett elő. Az ezredesné öröme határt nem is¬ 
mert ; mert egy pillanatig sem vonta kétségbe, 
hogy ez büntetés Volt Kvicala számára. A bün¬ 
tetés persze igen is szelíd volt; de a tábornok¬ 
tól nem lehetett többet várni. 

Fatme e hírt egész-máskép fogta fel. Az első 
szava férjéhez így szólt: — Mikor utazunk? 

- Utazunk? Kedves gyermekem, a parancs 
csali nekem szól. Az erősségben az asszonyok¬ 
nak nincs helyük. Neked itt kell maradnod. 
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Az olasz király, a mint a merénylet napján ti Pau-
theonba hajtat, mellette lóháton a megsebesült Láng 

vértestestőr. 

A római nép tüntetése a merénylet után a Quiriual palota előtt. (Az erkélyen a királyi család.) 
Abeniaoar fényképei. 

AZ IFJÚSÁG MÁRCZIUS 15-IKI ÜNNEPÉLYE A NEMZETI MÚZEUM ELŐTT. — Jelfy Gyula fölvételei. 

Rubin S. fényképei. 

LOVASSY LÁSZLÓ EMLÉKTÁBLÁJÁNAK LELEPLEZÉSI ÜNNEPÉLYE NAGY SZALONTÁN. EMLÉKTÁBLA LOVASSY LÁSZLÓ NAGYSZALONTAI LAKÓHÁZÁN. 
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Tágra nyilt szemekkel bámult férjére. 
- Én ezt nem teszem. Ki mondja, hogy 

ennek így kell lennie? 
- A te barátod, a tábornok! 

— A tábornok ? 
Fatme könnyekbe tört. A tábornok, az egye¬ 

düli barátja, kiben bízott, ellensége volt. 
Kvicala vigasztalta s megigérte neki, hogy 

gyakran fog irni. 
- írni! Ugyan mi haszna annak, oh Yuko, 

maradj itt, maradj itt! Ha én meg fogom kérni 
a tábornokot, akkor . . . 

- Azt nem szabad tenned! 
— Yuko, - - kiáltott szikrázó szemekkel s 

felegyenesedett, — ez az elhelyezés a te kíván¬ 
ságodra történt. Te már nem szeretsz engem s 
el akarsz tőlem menni, el akarsz hagyni en¬ 
gem. De vigyázz magadra, Vuko ! 

- Kedves jó gyermekem, hogy lehetnek ne¬ 
ked ily gondolataid! Hogyan kívánkozhatnék 
én el? Nem, nem, itt egy szigorú katonai pa¬ 
rancsról van szó s nekem sürgősen kell enge¬ 
delmeskednem, nem szabad vonakodnom. Sze¬ 
rencse, hogy a parancs rövid időre szól. 

— Nem sokára! Hisz te úgy mondtad, hogy 
a parancs bizonytalan időre szól. i's engemet 
itt akarsz hagyni ellenségeimnél. Vuko, hogy 
lehetsz ily kegyetlen! 

Hangja könyörgő és lágy lett, mialatt szoro¬ 
son hozzá simult és folytatta : - - Oh ! Vuko, 
vigyél engem is magaddal. Oly szívesen me¬ 
gyek innen el, el messze ezen rósz emberektől 
és véled egyedül leszek. Magad elé ültethetsz, 
lovadra, mint egykor, a Miljaka mentén. Én 
szorosan hozzád fogok simulni és csókolni fog¬ 
lak tégedet, azután jó, igazán jó leszek hozzád. 

Vuko szive verését érezte. Fatme a mint 
hozzá simult, szintén érezte s még szorosabban 
simult hozzá. Mindketten képzeletben ismét a 
szép nyári napot látták, a zöld erdőt, midőn 
csak úgy száguldtak tova s Fatme a leg-
behizelgőbb hangon szólt: — Oh, Vuko, éljünk 
mi ketten egymásnak, messze egyedül. Emlék¬ 
szel, mit mondottál esküvőnk napján ? Mi ket¬ 
ten egyesültünk, ne törődj avval, a mit azok 
odakint kiabálnak. Jgen, se baj, még ha az 
egész világ ellenünk van is. Mi leromboljuk 
magunk megett a hidakat. Odakint van a nagy 
világ, mi ketten idebent egyedül vagyunk. 

Vuko szive összeszorult. 0 nem volt irányá¬ 
ban olyan, mint a milyennek lennie kellett 
volna, s milyen kis fáradságba került volna. 
Megcsókolta, hevesen, szenvedélyesen, s Fatme 
szemei sugárzottak; így már rég nem csókolta 
meg őt. Mégis csak szereti hát. Ő győzedel¬ 
meskedett. Vuko az övé volt, egészen övé. 

Boldogan kiáltott: - Vuko, Vuko, szabad 
nekem veled menni? 

De ő fejét tagadólag rázta. — Drága, jó Fat-
mém, ha te tudnád, milyen szívesen vinnélek 
magammal! De lehetetlen ! 

- Lehetetlen ? — kiáltott ő rémülten s kar¬ 
jai lehanyatlottak. Nagy küzdelem harczolt bel¬ 
sejében. Már-már diadalát biztosítva látta, már 
szerelméről szinte biztos volt . . . és most . . . 

— Lehetetlen? — ismételte tompa hangon, 
mialatt Vuko czirógatta s dédelgette és így 
szólt: — Gyermekem, nem tudod te azt meg¬ 
érteni, hogy mily lehetetlenséget kívánsz tőlem, 
az én legforróbb óhajom volna, hogy téged ma¬ 
gammal vihesselek ! De neked itt kell maradnod. 
Nem lehet másképen. 

Vad félelem lepte meg őt. így tehát ő mégis 
csalatkozott benne, ő neki hazudott. Ö mást 
gondolt és mást beszélt. Kiszakította magát 
karjaiból és megtört hangon kiáltott: - - Te 
azt mondod, ez nem lehet máskép . . . hát te 
nem vagy férfi? Mit törődsz te a tábornokkal, 
mit a parancscsal? Te hazudtál nekem, midőn 
szerelmedről biztosítottál. Vuko, vigyél magad¬ 
dal, vigyél magaddal! 

— Ezt nekem nem szabad! 
- Te nem akar*:! 

Azzal lehanyatlott, zokogott, jajgatott s nem 
is hallgatott többet leggyöngédebb szavaira sem. 

Fatme a következő napon nyugodtabb volt. 
Szeméből azonban a láng kialudt. Vuko úgy 
beszélt hozzá, mint egy gyermekhez. Ő fárad¬ 
tan mosolygott és mit sem értett. Ezer gondo¬ 
lat küzdött szegény Vuko agyában. Majd a 
tábornokhoz akart menni, majd újra eltért a 
gondolattól. A parancsot csak nem lehetett 
visszavonni, s bizony szinte megdermedt, ha a 
bekövetkezhető eshetőségekre gondolt — hiszen 
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nyujtottak át neki tisztelői. 

Fatme őt eddig oly hevesen, oly őrülten sze¬ 
rette, így csak Fatme tudott szeretni — és most ? 

Az ő szavai, az ő puszta szavai minden ered¬ 
mény nélkül maradtak. Fatme őt akarta, nem 
pedig frázisokat. De hát ő nem ellenkezhetett — 
nem, neki a parancsnak engedelmeskednie kel¬ 
lett — és Fatme szerelme csak nem fog rögtön 
kialudni. Ez sokkal nagyobb szerelem volt. 
Azután ő nem fog soká távol maradni. Csak 
vissza fogják őt hamarosan hívni — s akkor őt 
karjaiba fogja zárni és csókolni. Az elválás 
persze kínos lesz. De ennek ő maga volt oko¬ 
zója és senki más. A tábornoknak igaza volt. 
Ő bolond volt s most a következményt tűrni 
kellett. Szent Szűz Mária, csak túlságos nehéz 
ne legyen! 

A következő napon a tisztek podgyászait a. 
teherhordó lovakra rakták és minden elkészült 
az elutazásra. 

Még csak öt perez volt hátra s Vukonak a 
«sárga bástyán» lóra kellett ülnie. Fatménak 
még mindig nem mondta az utolsó isten-
hozzádot. 

Fatme kezét nyujtá, hosszan nézett reá és 
sajátságos hangon monda: — Vuko, jer nem¬ 
sokára vissza! 

Ö megragadta nyújtott kezét. 
- Fatme, kedves egyetlen Fatmém, csak 

most légy kedves és jó hozzám. Majd el fog 
jönni az idő, midőn meg fogod érteni, hogy 
nem tehettem másként. Én nem vngj'ok ura 
akaratomnak, nekem alkalmazkodnom kell s 
minden parancsnak, mely elöljáróimtól jön, 
engedelmeskednem kell. Eeménylem, hogy nem¬ 
sokára ismét együtt leszünk. Addig bízzál ben¬ 
nem és hidd el, hogy minden gondolatom ve¬ 
led lesz. 

- Maradj itt, Vuko ! 
- Nem szabad! 

— Vigyél el magaddal Vuko, oh vigyél el! 
- Azt nem szabad. 
- Te nem akarod! 

Szemei villogtak. Vuko félelemmel eltelve 
ragadta meg kezét. Ö nem is mozdult. 

— Fatme, hogy te engem így keseríteni tudsz ! 
És mégis . . . a viszontlátásra. A Szent Szűz 
Mária oltalmazzon meg téged. 

XXI. FEJEZET. 

Másnap reggel Fatme ablakánál ült s átné¬ 
zett a zöld hegyen lévő fehér moséra, Halavány 
volt, nagy fekete szemei bágyadtak voltak, az 
éjszaka sokat sírt. 

Hirtelen kihajolt az ablakon - - odalent a 
sarkon egy lefátyolozott asszony volt. 

A lefátyolozott fejét hátravetette, hogy jobban 
tekinthessen fátyola nyílásán keresztül. Tekin¬ 
tetük találkozott. Mira! - - kiáltott fel Fatme. 

A lefátyolozott bólintott. 
— Mira, jere fel! Miért nem jöttél hamarább 

hozzám ? Olyan nagyon vágyódtam utánad. Jer! 
- Parancsolónőm! - - felelt az öreg, — én 

a vágytól forró könnyeket sírtam. 

Egy pillanat múlva Mira az ajtóban állott. 
Fatme^ bevezette. 

— Úgy, itt lakik az én kicsi Fatmém . . . 
bocsánat. Hiszen ismertelek, mikor még egy 
kicsi magocska voltál, azután lett belőled egy 
nagy gyümölcs, édes gyümölcs. Tehát itt lakói ? 
Fátylad nincsen ? és milyen a ruházatod! 

Mira megállt s bámulva tekintett körül. Az¬ 
után Fatme ruhájának szövetét tapogatta meg. 

- Mily szép és világos- itt minden . . . és 
mi az o t t . . . oh . . . az leülni való! 

A székekre mutatott, Fatme csak bólintott 
és mosolygott. Mira lassan és félve közeledett 
egy székhez. 

- Szabad nekem is reá ülnöm . . . csak egy 
pillanatra ? 

Az öreg leült. 
- És azok milyen különös tárgyak. Eeá-

mutatott a falon lógó képekre meg a könyv¬ 
szekrényre. 

- Ez olvasni való ? . . . megtanultál te ol-
valni ? 

- Igen, megtanultam, felelt büszkén 
Fatme, mialatt könyvet vett elő, s elkezdett 
olvasni. 

- Ez a Korán? - - kérdé Mira, miközben 
szemöldökét összeránczolta. — Ah nem, én el¬ 
felejtettem, hogy te . . . 

Fatme a könyvet gyorsan félretette s így 
szólt: Most azonban tedd le fátyolodat, 
Mira. Itt nincsenek férfiak. Az én férjem el¬ 
utazott. 

- Elutazott ? Ö elutazott ? — kérdé az öreg, 
miközben fátyolát fellebbentette, s bámulva 
nézett Fatméra; hogy tudta ő az én rózsámat 
elhagyni ? 

Élesen nézett Fatméra, ki elfordult, s így 
felelt: — Most majd Mira, megmutatom néked 
az egész házat. 

Szobáról-szobára mentek. Az öreg nem győ¬ 
zött bámulni. A konyhában, a hol az öreg min¬ 
dent megfogott, megforgatott, Fatme a cseléd 
Weker-órájához nyúlt, felhúzta, s az elkezdett 
zörögni. 

Mira összerezzent, szemeit tágra nyitotta, s 
kaczagni kezdett. Fatme mosolyogva szólt: 

— Igen, eleinte egy egész órát tudtam én is 
itt ülni, az órával játszani, s szívből kaczagtam, 
midőn megzörrent. 

- Talán még most is tudsz így kaczagni. 
Szivem! hadd halljam újra egyszer vidám 
kaczagásoclat! Oly soká nélkülöztem ezt már 
úgy is. 

Fatme megkisérló ugyan az öreg kívánságát 
teljesíteni, de . . . nem sikerült. Mira szigorúan 
tekintett reá s kérdé: — Miért nem nevetsz ? -
Fatme kínosan mosolygott. 

- Te már nem tudsz nevetni? A régi idők¬ 
ben, te oly csengőn, tisztán tudtál kaczagni! 

Midőn a hálószobába értek, Mira az ágyakra 
mutatott s kérdé, hogy mire valók. 

- Abban aludni szokás, úgy mint otthon a 
kereveteken. 

Az öreg új rá nagy szemeket meresztett, körül¬ 
járta az ágyakat, megtapintotta a lepedőket. 
Majd mosolygott és suttogva szólt: — Mond 
csak, miként vagy vele megelégedve? Jósá¬ 
gos úr? 

Fatme igenlőleg intett, de kissé elfordult. 
Azután visszatértek a szobába; hoztak fekete¬ 

kávét s az öreg bőbeszédű lett. 
- Oh, rózsám, neked van okod boldognak 

lenni. Tehetsz a mit akarsz, olyan sok szép 
holmiban gyönyörködhetik a szemed. 

- Igen, eleinte nem tudtam velők betelni. 
Minden tárgy új örömet szerzett nekem. 

- Eleinte! . . . hát most ? 
Rövid szünet állt be. Mira nem vette le 

Fáiméról apró szemeit. 
Végre elfordítá róla s a szobában nézett kö¬ 

rül, hol tekintetét egy kard és pisztoly gyűjte¬ 
mény kapta meg, mely az osztrák császár 
arczképét övezte. 

- Mond gyermekem, milyen fegyverek ezek ? 
- Ezek tiszti kardok! 
- Úgy, az osztrákoké! 

Mira hangsúlyozta az utolsó szót. Fatme 
összerezzent és sietett a beszédet másra terelni 
s így folytatta: 

- Ugyan, Mira, hogy vagy te most odahaza ? 
- Oh, drága rózsám, úgy a hogy lehet. 

Úgy, mint a régi időkben. Én főzöm az ételt, 
én varrom a ruhákat, a macskának tejet, meg 
a rózsának a vizet én adom. Mindig csak egy-
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forma az élet, változás nincsen, de azután kár¬ 
pótlás a béke és a nyugalom. 

Fatme felsóhajtott. 
- Miért sóhajtasz rózsám? 

Fatme nem felelt. 
- Bizony igen, nem panaszkodhatom, bé¬ 

kém és nyugalmam van. Jó dolgom van. Dó 
oly gyakran gondolok - - az én régi, jóságos 
uramra. 

Tovább is kémlelve nézett Fatméra, ki hir¬ 
telen vérvörös lett. 

- Az én apámra? 
— Igen, arra, — hát te, gondolsz-e reá te is ? 
Fatme fejét lehajtá, miközben Mira folytatta : 
— Igen, igen, ő egy kegyes úr volt és jósá¬ 

gos,- oh, mily jóságos volt hozzád, hogy szere¬ 
tett téged! 

- Igazad van Mira, nagyon szeretett. 
Halotti csend lett idebent. Majd Fatme meg¬ 

törte a csendet: 
- Mondd csak, jó hozzád az új urad is ? 
- Oh, igen, — de - - Mustafa, nagyságos 

Mustafa úr! 
Fatme felállott s a szobában fel s alá járt. 

Mira tekintete szüntelenül kisérte. 
- És apád is vágyódik utánad. 

— Ki mondta azt neked? 
- Senkise mondta. Csak úgy képzelem, csak 

úgy gondolom. 
- Nincs semmi újság — Stambulból? 
- Azt én nem tudom rózsám. De úgy hiszem, 

hogy az öreg Saladin kapott hírt. 
- És mi hírt? 
- Azt nem tudom. 
- Menj az öreg Saladinhoz és kérdezősködj. 
- Szeretném tudni, mit tud apámról. Jer 

holnap vissza Mira és hozzál hírt. 
Azzal az öregnek egy csomó pénzt nyomott 

kezébe; s ő ismét egyedül volt. De egészen 
meg volt zavarva. Nagyot sóhajtott. 

- Béke és nyugalom. Igen, igen, nekem is 
megvolt egyszer. 

S tekintetét az osztrák tiszti kardokra sze¬ 
gezte. 

XXII. FEJEZET. 
''A'z éjszaka rettenetes volt. Szegény Fatme 

agyát vad álmok gyötörték. Vuko oldalán, egy 
kertben haladt, mely tele volt színes lámpák¬ 
kal. Gyengéd szavakat suttogott fülébe, a zene 
dallamos hangját hallotta, de egy intő kiáltás 
hatolt keresztül . . . Emlékezz esküdre! 

A hegyekből fenyegetőleg viszhangzott az 
intés. Röviddel utána egy másik hang hallat¬ 
szott, ez a patkók csattogása volt. Fatme Vuko 
előtt ült.a lovon. A föld csak úgy elsikamlott 
alattuk. De közvetlen nyomukban egy másik 
lónak a patkói hangzottak s ez közeledett s 
mindig közeledett s egy hang, mely apja hangja 
volt, kiáltott: Emlékezz esküdre ! 

És Vuko megsarkantyúzta lovát. Csak úgy 
lihegett és száguldott lova. Azután az apa meg¬ 
fogta őt s egy tőrt nyomott kezébe s reá 
kiáltott: 

— Öld meg őt, én öt Alimért és Solimanomért 
cserébe, halva akarom látni! Ö meg úgy kért, 
úgy könyörgött apjához. De hiába és hiába! 
Neki engedelmeskedni kellett! 

Vuko ott feküdt vérében lábainál, az ő keze 
által halt meg, reá vetette utolsó tekintetét. Ez 
a tekintet szelíd és szomorú volt, — úgy sze¬ 
retett volna leborulni előtte s tőle bocsánatot 
kérni. De az apa szorosan tárta s kiáltott: 

— Kövess, maradjon ő ott, a földön fekve, 
míg a varjuk a szemeit kivájják! . . . Azután 
ködbe veszett minden s lassankint Stambul 
bontakozott ki kupoláival és minarettjeive]. 

A nép összecsődül. A turbánokon és kaftá-
nokon fénylik a sok aranyhimzés. Bársony és 
selyem, gyöngy és ékkő csillog-villog a nap¬ 
fényben. Ott hátul, a város kapuja megett egy 
öreg, vak koldus ül. Sárga, lesoványodott ke¬ 
zeit kinyújtva, feje reszket, nyög jajgat. Egy 
zöld turbános előkelő kádi megáll előtte s 
kérdezi: 

- Miért ülsz te itt, öregem? 
- Allah megbüntetett engem, szemeim vilá¬ 

gát kioltotta és most Allah nagy nevében ala¬ 
mizsnáért könyörgök. 

- A kádi nagy hangon, hogy az összes körül¬ 
állók meghallják, így felelt: 

- Jó öreg, azt fogsz is kapni b5ven, mert 
a könyvek könyvében úgy van megírva, hogy 
az ima által már megnyertük a paradicsomba 
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vezető útnak a felét; a böjtölés a hívőket egész 
a paradicsom kapujáig vezeti, de ha szegénynek 
kenyeret adsz, akkor a paradicsom kapuinak 
hatalmas rézajtai megnyílnak előtted. — íme, 
fogadd Allah nevében csekély ajándékom! 

Azután egy néhány ezüstpénzt az öreg ron¬ 
gyos turbánjába dobott s a többiek követték 
példáját. 

- De mondd csak meg nekem, tiszteletre¬ 
méltó öreg, mikép vesztetted el látóképessé¬ 
gedet?. 

- Oh, hatalmas kádi, volt nekem egyszer 
egy leányom, oly szép volt ő, mint az esti nap 
s üde, mint a reggeli harmat. De a kereszté¬ 
nyek ellopták tőlem; először elvették Alim 
és Solimanomat, azután az f utolsómat, egyet¬ 
lenemet is elvették tőlem! Én szöktem a rab¬ 
lók elől, hiszen ők voltak az erősebbek, elme¬ 
nekültem Stambul szent városába. De minden¬ 
nap azon pillanattól fogva, hogy a nap tüzes 
korongja feljött, addig a míg csak lenyugodott, 
a város kapujánál álltam s bámultam, bámul¬ 
tam nyugat felé; vártam, reméltem, hogy csak 
majd el fog jönni a leányom, így bámultam 
addig nagy kádi, míg szemeim világát elvesz¬ 
tettem és leányomat többé viszontlátni nem 
fogom solia. 

- Szegény öreg. hogy hívnak téged? 
- Mustafa a nevem. 

Erdélyi fölvételei 
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- Szegény Mustafa, — ismételte a kádi -
Allah őt meg fogja büntetni! — szólt és lassan 
tovább ment. És körülötte a nép hangosan s 
mind hangosabban s mind vadabbal kiáltott : 

Szegény Mustafa! Allah őt meg fogja bün¬ 
tetni ! 

Fatme hangos kiáltással ébredt fel. Halotti 
csend volt körülötte. Az első napsugarak be¬ 
hatoltak hozzá s a muezzim kiáltása a közeli 
m őséről behallatszott: Allah, nagy! 

Összerezzent. Félelemtől eltelve, fejét párnái 
közé temette, szemét becsukta, nem mert fel-
pilFántani. De ez mit sem használt, — egy fony-
nyadt, beesett arczot szüntelenül maga előtt 
látott s belőle egy megtört, vak szempár bá¬ 
mult reá s füleiben zúgott, majd hangosan s 
mindig vadabbul harsant: Szegény Mustafa, 
Allah meg fogja őt büntetni . . . 

Felugrott s irtózva nézett körül. Ott, ott a 
falon az első napsugarak mint egy glória fény¬ 
kör övezték a szűz Máriát körül, térdre hullott 
és imádkozott: 

— Szent szűz Mária, hallgass meg, könyörülj 
rajtam! Nagyot vetkeztem, de nem tehettem 
másként. 

- Szegény Mustafa, szegény Mustafa, — zú¬ 
gott körülötte. Letépte a Madonna-képet a fal¬ 
ról és ismételve csókolta. 

- Szent anya, segíts, könyörülj rajtam ! Csak 
te tudsz rajtam segíteni s az Isten nagy sze¬ 
relmeért neked szegény Fatmén segítened kell. 

A hangok mind jobban eltávolodtak, míg 
végre egészen megszűntek; néma csend lön. 
Ekkor a közeli dómtemplom harangjai az Ave 
Máriához hívtak. 

Még egyszer megcsókolta a Madonnát s oly 
gyorsan felöltözküdölt, mintha életéről volna 
szó, majd imakönyvét és rózsafüzérét fogta s a 
templomba sietett. 

Midőn onnan hazatért, egy sürgönyt kézbesí¬ 
tettek s olvasá: 

- Szerencsésen megérkeztem. Minden jól 
megy. Végtelen vágyódom utánad. A posta in¬ 
nen hat nap múlva indul. Csak volnál te velem. 
Örökké tied, Vuko. 

(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Tompa Mihály. Az ötvenes évekbeli hazafias 

allegóriák költőjéről ha nem is gazdag, de elég 
nagy terjedelmű irodalmunk van : életrajzi adatait 
mondhatni minden fő ponton tisztázták még kor¬ 
társai, munkáinak elemzésére és értelmezésére is 
láttunk néhány számbavehető kísérletet, úgy hogy 
az új életrajzirónak könnyebb a dolga vele szem¬ 
ben, mint a legtöbb más költőnkkel szemben : a 
költő alakjának beállítása a kor viszonyaiba, egyéni 
körülményeibe, néhány kevésbbé jelentékeny pont 
tisztázása s az egész anyagnak megfelelő elrende¬ 
zése. Ezt a feladatot vállalta magára Kéki Lajos 
új Tompa-életrajzában, mely a Kisfaludi-társaság-
nál pályadíjat kapott s most a társaság égisze 
alatt kiadott Kiilliil; <•••< írók gyűjteményében jelent 
meg. A mi az anyag ismeretét illeti, abban egy¬ 
általán nincs hiány ebben a könyvben, mely buz¬ 
galom és szeretet műve. Tompa pályáját rima¬ 
szombati szegényes gyermekkorától haláláig nem¬ 
csak részletesen, hanem szemléletesen is tárgyalja, 
jól meglátja azokat a rugókat, melyek életét irá¬ 
nyították és. azokat az erőket, melyek egyénisé¬ 
gét meghatározták. Az a lélektani peneiráczió, 
melylyel az igazi biografusok a tárgyukul vett 
életbe és leiekbe belehatolnak és megelevenítő erő¬ 
vel rekonstruálják, benne nincs meg, ezért psycho-
logiai elemzése nem hatol mélyre, javarészt meg¬ 
marad a felszínre kerülő vonások összefoglalásá¬ 
nál, a rejtettebb, de épen ezért fontosabb és mé¬ 
lyebb kapcsolatok megkeresése nélkül. Ugyanígy 
áll a költő műveivel szemben ; igyekszik beléjük 
hatolni, megmutatni azokat a hatásokat, melyek 
meghatározták a költő életének azokat az elemeit, 
a melyek költészetének talajává váltak, a nélkül, 
hogy igazán le tudna merülni e művek igazi 
mélyébe és szerves kapcsolatba tudná hozni a 
költő életével, mint a hogy a virág szerves kap¬ 
csolatban van a fával, melyen termett. Ezeken a 
megszorításokon belül azonban érdemes munkát 
végzett: egy érdekes pályát érdekesen állított sze¬ 
münk elé, az ismert adatokat szemléletesen állí¬ 
totta össze egységes képbe és néhány ponton új, 
figyelemre méltó eredményekre is jut. A könyv 
előadása is meleg, színes, bár nincs egyéni színe¬ 
zetű stílusa s erősen megérzik rajta a Beöthy 
Zsolt iskolája. Az iró nagy gondot fordított arra. 
hogy a laikus számára is érdekessé és élvezi^ 
tegye könyvét; minden során megérzik a 
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retet, a mellyel munkáját végezte és az az igye¬ 
kezet, mellyel azt a szeretetét igyekszik átoltani 
az olvasóba is. 

Franczia irodalmi tanulmányok. Kurl Lajos e 
czím alatt becses kis könyvet adott ki. Nyolcz 
tanulmány van benne a franczia irodalom múltja 
köréből, mindegyik egy-egy érdekes kérdésnek szi¬ 
gorít filológiai módszer szerinti megoldása s mind¬ 
egyik olyan eredményekre vezet, melyek a filoló¬ 
giával szakszerűen nem foglalkozó laikust is ér¬ 
dekelhetik. Az egyik tanulmány a középkori za-
rándokutaknak a mondák alakulására való hatását 
fejtegeti s ezzel belekapcsolódik egy szélesebb körbe : 
a franczia nemzeti eposzok keletkezésének nyitjára 
vezet. A másik egy nemzetközi mesének, az Ipo-
medonról szólónak költői feldolgozását tárgyalja 
és érdekesen mutatja meg. hogy mikép kristályo¬ 
sodnak ki a mese magva körül az íróban a kü¬ 
lönböző elemek. Mária Magdolna legendájával, 
Szent Erzsébet ábrázolataival, Jeanne D'Arcnak a 
költészetben való szerepével egy-egy tanulmány 
foglalkozik, ismét egy másik a nagy szatirikusról. 
Eabelaisről szól, kimutatva, hogyan tükröződik a 
renaissauce világa az iró lelkében. Az utolsó két 
tanulmány a filozófiai irodalom köréből való: az 
fgyik a tizennyolezadik század két materialista 
írójáról, Helvetiusról és Holbtichról szól, a másik 
pedig a pozitivista iskola mesterét, Comte Ágos¬ 
tont mutatja be. A tanulmányok erősen fegyelme¬ 
zett, módszeresen dolgozó tudós munka eredmé¬ 
nyei ; valamennyi között, talán tárgyának széle¬ 
sebb körű érdekessége miatt is a Rabelaisről szóló 
a legérdekesebb úgy a laikusra, mint az iroda¬ 
lommal szorosabb viszonyban levő olvasóra is. 

Antal Iván versei. Ha jól emlékezünk, nem 
első könyve Antal Ivánnak az a verskötete, melyet 
kiadott. Már régebb idő óta szeretettel, egy szű¬ 
kebb körben bizonyára hatással is verselget, a 
nélkül, hogy e szűkebb körön túl is tudott volna 
jutni, odáig, a hol az iró műve belekapcsolódik 
a nagyközönség általános érdeklődésébe. Ez a tény 
jellemzi egyúttal képességei határait is : nem erős, 
megragadó egyéniség, mondanivalóinak kevés az 
egyéni íze, inkább irodalmi divatok köréből mint 
egy önmagába elmélyedő és az élettel egyéni vi¬ 
szonyt kereső egyéniség mélyeiből valók Ugyan¬ 
ilyenek a formái is : csinosak és konvenczionálisak, 
tetszetösek, de nem tesznek mélyebb hatást. Leg¬ 
jobbak az olyan versei, a melyek nóta-szövegnek 
készültek vagy legalább nóták szövegéül alkal¬ 
masak. Néhány közülük, Balázs Árpád nótáival 
országszerte ismeretessé is vált. Az -újabb magyar 

Menyasszonyi ruha-selyem 
minden színben, méterenként l E 35 f-től feljebb. Bér- és 
vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagyiijte-

ményt postafordultával küld 

H E N N E B E R G selyemgyáros Zürich. 

nóta-irók sokszor meg vannak akadva szövegek 
dolgában, mióta a magyar líra eltért a népdalias 
hangtól; Antal Iván könyvében néhány igen jól 
használlmtó szövöget találhatnak 

Régi magyar könyvtár. Az Akadémia ily czimű 
\;ÍIlulnt;i, melyet lli-'nn-/V/i Gusztáv szerkeszt, most 
öt új kötetet bocsátott ki, melyek mindegyikében 
egy-egy régi magyar iró ma már hozáfórhetetlennó 
vált művét adják ki gondos kritikai szöveggel, ta¬ 
nulságos irodalomtörténeti bevezetéssel és jegyze¬ 
tekkel. Fiilíti .lános magyar gramatikáját, iviíi 
nyelvművelésünk e nevezetes emlékét Gulyás Ká¬ 
roly, Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézi¬ 
könyvét Kabini/i Mózes, Brwiii/i'i György Az em¬ 
berek próbája czímfl munkáját Harxányi István, 
az 1501-ben megjelent Apollonius históriáját //<•-
ri'cz Sándor teszi közzé. 

Földrajzi olvasókönyv. Tulajdouképen iskolai 
czélokra készült, de szélesebb körben is érdek¬ 
lődésre tarthat számot Lasz Samu most megjelent 
földrajzi olvasókönyve. Magyarországot mutatja be 
földrajzi képekben, kiváló magyar irók, geográfusok 
czikkeivel, ügyelve arra, hogy az országnak min¬ 
den bármi szempontból nevezetesebb része meg¬ 
felelő módon ismertetve legyen benne. Szóval a 
könyv egységes szempont szerint való anthologiáját 
adja honismertető irodalmunknak s ezért számot 
tarthat mindenki érdeklődésére, a ki hazánk föld¬ 
jét jól akarja ismerni. A czikkek és a hozzájuk 
való képek nagyjában jól vannak megválogatva, 
nem száraz adathalmozások, sem üres hangulat-le-
irások, hanem pozitív tartalmú és mégis érdekes 
képei az egyes országrészeknek és helyeknek. 

Doktor Hartmann. Farkas Pálnak e czím alatt 
és Utazás Szicziliában alczímmel hosszabb elbe¬ 
szélése jelent meg. Szatirikus könyv, mely a cro-
quisk ismert és divatos módján gúnyolja ki a bu¬ 
dapesti sznobizmust, a mint külföldi divatos he¬ 
lyeken nyilvánul. - Ugyané szerzőnek most je¬ 
lent meg könyvalakban A varsimi/i cxata czímű 
négy felvonásos komédiája, melylyel előadása al¬ 
kalmából lapunk bővebben is foglalkozott. 

A «Jó Pajtásx, Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja márczius 24-iki legújabb szá¬ 
mába Lampérth Géza és Felcki Sándor irtak ver¬ 
set, Zsoldos László vidám kis színdarabot, Sebők 
Zsigmond folytatja Dörmögö Dömötör utazását 
Budapest körül, Gyula bácsi az új állatkert jeges¬ 
medvéit mutatja be szép képpel és érdekes czik-
kel. Elt'k nagyapó szép mesét mond el, Keiiténfli 
Jenő kedves képet rajzolt Benedek bácsi verséhez, 

KOHÓIMÉT 
UATCK, -A szalonban és a gyermekszobában 

mindenütt ott legyen, mert kicsinyt és 
nagyot, fiatalt és öreget, szegényt vagy 
gazdagot egyaránt mesésen szóra¬ 
koztat. :: :: Mindenütt kapható. 

Ára l korona. 
Gyártja a „CSERÉPGYÁB" B.-T. Kismányán. 

A 
is mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint 
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd» 
liliomtej-szappan. Védjegye iSteckenpferdi, készíti 
Bergmatm & Co. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle «Manera» 
liliomtej-krém fehér és finom női kezek megóvá¬ 
sára, ennek tubusa 70 filléiért mindenütt kapható. 

Zsiga bácsi mókás történetet mond el, Rákosi Vik¬ 
tor folytatja regényét. A kis krónika rovat, a rejt¬ 
vények, szerkesztői izenetek egészítik ki a szám 
gazdiig tartalmát. A »Jó Pajtás*-i a Franklin-
Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 ko¬ 
rona 50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 
korona, egyes szám ára 20" fillér. Mutatványszá¬ 
mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal. (IV. 
kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Tonii'.n Miliály. Irta Kcki Lajos. Budapest, 

Franklin-Társulat; ára diszes karton-kötésben 2 
korona 50 fillér. 

Frnnczia irinliil.nli laiiu/ii/áni/iik. Irta Kari La¬ 
jos. Budapest, Benkő Gyula. 

Yi'i-sck. Irta Antal Iván. Zilah, Seres Samu ki¬ 
adása ; ára 4 körömi. 

Földrajzi olvasókönyv. I. rósz. Magyarország. 
Szerkesztette dr. Laxz Samu Budapest, Lampel E. 
(Wodianer F. és fiai) ; ára :i korona. 

A Régi Magyar Könyvtár új kötetei: 
Földi János magyar grtinnatikája. Közzéteszi 

Hii/i/á* Károly; ára 6 korona. 
lii'i-ni Miklóx magyar nyelvi és irodalmi kézi¬ 

könyve. Kiadta dr. Rubini/i Mózes ; ára 3 korona. 
Bessenyei tlyóri/i/. .1 ; milirrck fn-óhája. Kiadta 

Hamányi István ; ára 5 korona. 
AniMaitin* liiatói-iája. Kiadta Berec.z Sándor; 

ára 3 korona. Mind az öt kötetet kiadta a M. T. 
Akadémia. 

Doktor Ifin-liiiann. (Utazás Szicziliában.) Elbe¬ 
szélés, irta Farkas Pál. Budapest, Singer és Wolf-
ner; ára 3.50 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Dalnoki VEEES 

DÉNES m. kir. nyűg. fővámszedő, 53 éves korában 
Brassóban. — Falkusfalvi LACSUJ LAJOS nyűg. gazda¬ 
tiszt Kaponyán. — Eépászky BARNA LAJOS premon¬ 
trei kanonok a rozsnyói ház főnöke, főgimnázium! 
igazgató, 48 éves korában Rozsnyón. — Dr. TASSY 
PÁL földbirtokos, kúriai biró, egyetemi magántanár, 
Kecskemét város törvényhatósági bizottsági tagja, 
63 éves korában Budapesten. — Szunyogi SZUNYOGH 
SÁNDOE királyi tanácsos, Debreczenben. — NEUMANN 
ERNŐ állami polgári iskolai tanár, 56 éves korában 
Hódmezó'vásárhelyen. - Dr. LICHTFUSZ ANTAL 
orvos, vármegyei tiszteletbeli főorvos, 66 éves ko¬ 
rában Szászkabányán. - - Idősb. Fürész Ferencz 

vegyunK.3cnweizer *. 

foulard-selymet K=r,en mintát a mi ruháknak és blouseoknak való 
tavaszi és nyári újdonságunkból: Rayes Foulards. 
Voile, Créps de Chme, Eolienne, Mousseline, 1-0 
cm. széles, méterje K 1'20 í'elí'elé, feketében, 
fehérben, egvszinbeu és tarka, valamint him-
zett biouseok és aljak batisztban, kelmében, 
vászonban és selyemben. Mi csak elismert 
szolid selyemszöveteket közvetlenül adunk el 
magánosoknak bérmentve és már vámmentesen 
a lakáshoz szállítva — (Dupla levólbélyeg.) — 

Schweizer & Co., Luzern D 24 (Schweiz) 
selyemszövet szétküldés. — Kir. udvari szállító. II 

Csak Csángó-bőrönddel 
utazzon! 

Telefon 67 00. 
Árjegyzék 
kívánatra ingyen. 

Valódi disznóbőrből 
Hossza (ÍQ cm. 65 cm. 70 cm. 
Korona 45.— VT^- ÍÜI^ 
A legkisebbe három öltöny és hat pír 
• fehérnemű belefér. • 

Kapható a készítőnél: 

CSÁNGÓNÁL, 
Bpest, Múzeum-kőrút 5. 

FOGAK amerikai fogsorok a szájban 
eró'sen beillesztve természe¬ 
tes kivitelben 4 K- tol feljebb. 

Mint különlegesség- : amerikai aranykoronák és hidak a leg-
deálisabb szájpadlás nélküli levehetetleo fogpótlás. Hossz »»Ry törött 
fogsorok a Ugjntányosabban lesznek átdolgozva. Fúgeorjavitások rögtön 
elkészíttetnek. Fofrtömések. 'plombák) ar*ny, porczelián, ezüst és 
MMHntbőt, fájdalom nélkül 3 koronától feljebb. Fiiithuzás teljelen 
f á ' d i l o m nélkül (injekcióval). Béazletnzetésre is 15 évi jótállással. 

D* KALINOYSZKY 
Budapest, VII. kér., Rákóosi-ut t>2 I. em. 3. sz. Hársfa- atcza sarok. Házszámra és eztmre figyelni tessék. 

HALTENBERGER KASSA RUHAFESTO-, YEGYTISZ-
TITÓ ÉS GOZMOSÓ-GYAR 
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT LEG¬ 
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. • ALAPÍTVA 1810. 

kereskedő, kereskedelmi tanácsos Miskolczon. — 
Márkus- és batizfalvi MÍEIÁSSY TIVADAB királyi 
kamarás, honvédhuszár százados, 36 éves korában 
Sajóenyében. — BÚJTOK JÓZSEF nagyberényi római 
katholikus kántortanitó 41 éves korában Nagy-
berényben. — KOVÁCS ALAJOS nyűg. délivasuti fel¬ 
ügyelő, 58 éves korában Budapesten. — Csikjenő-
falvi GÍENOE JÓZSEF nyűg. körjegyző 76 éves korában 
Alsóapsán. — BENDL ALFBÉD, a győr-sopron-ében-
furti vasút mérnöke 35 éves korában Budapesten. 
BLASKK LÁSZLÓ, az Első Magyar Általános Biztosító-
Társaság tisztviselője, 60 éves korában Budapes¬ 
ten. - - Lenárd-daróczi BÁBDOSS ÖDÖN nyűg. káp¬ 
talani számtartó, 66 éves korában Nagyvárad-
olasziban. — WANKA JÓZSEF államvasúti hivatalnok, 
35 éves korában Budapesten. - - GRÜN LIPÓT fő¬ 
városi fogorvos, 28 éves korában Budapesten. 

FÓLDVÁBT ÁGOSTONNÉ, szül. gróf Festetics Gabri¬ 
ella, 73 éves korában Budapesten. - - Lászlófalvi 
EÖBDÖQH GYULÁKÉ, szül. nemes Muraközy Teréz, 
41 éves korában Kecskeméten. - - Özv. STÖLCZEB 
PÁLNÉ, szül. Karlovitz Mária, 91 éves korában 
Rákosszentmihály ön. .— üzv. kibédi GERGELYFFY 
LIPÓTNÉ, szül. Vékony Czeczilia, 79 éves korában 
Szilágysomlyón. - • Özv. jabukai NEMESHEGÍI Jó-
ZSEFNÉ, szül. Dumtsa Melánia, 76 éves korában 
Budapesten. — Özv. CSÉPÁNY ANDBÁSNÉ, szül. Iva-
nits Amália, 73 éves korában Gyöngyösön. — 
WEISZ ZSIGMONDNÉ, szül. Storn Róza, a mátészalkai 
nőegyesület alapító tagja, 55 éves korában Máté¬ 
szalkán. - - Ifjabb NIESZ PÉTEBNÉ, szül. Lukács 
Matild, Niesz Péternek, Tallián Béla báró jószág¬ 
igazgatójának felesége Nagykátán. - - Özv. DÜBB 
KÁBOLYNÉ, szül. Werb Paulina Pozsonyban. -
SPITZ JÓZSEFNÉ, szül. Rosenberg Annus, 19 éves 
korában Ungváron. - - LAKITS JOLÁN ideiglenes 
fővárosi tanítónő, özvegy Lakits Vendelné gyám¬ 
leánya Budapesten. — ALBEBTINI EDITKE, Albertini 
János és neje, szül. Sciaroni Adél 3 éves kis leá¬ 
nya Budapesten. - - SZIGETHY LÍDIA áll. polgári 
leányisk. tanítónő Nagykanizsán. 

EGYVELEG. 
*A mekkai zarándokok száma a Hedzsasi vasút 

megépítése előtt évenkint mintegy 90,000 volt. 
1994-ben, mikor a vasútvonalnak még csak egy 
része volt forgalomban, ez a szám már 200,000-re 
emelkedett. 1907-ben már túlhaladta a 280,000-et. 
A vasútnak tehát a mohamedán hitéletre is fej¬ 
lesztő hatása volt. 

Divat tudós i tás . Tavasszal, a midőn a természet 
felébred téli álmából, a fák rügyezni kezdenek, eok 
gondot okoz hölgyeinknek a jövő szezon toalettje. 
Utozai és estélyi toaletthez általánosságban a selyem¬ 
szövetet tartják most a legdivatosabbnak. Előtérbe 
szorul különösen foulard, voile, rayés, crepe de cliine, 
messaline reps, a meleg nyári hónapokra pedig a 
cachemire, vászon, shantung, tiill és selyem-siffon. 
A választás gondját megkönnyítendő, Schweizer & Co. 
kir. üdv. szállító, selyem és hímzés kiviteli háza, 
Luzern U 23. Svájcz az összes divatos selymekről 
készséggel küld mintákat ingyen (e bérmentve bár¬ 
kinek, a ki ezt egy levelezőlapon kéri. 

A Budapes t i Vi l lamos Városi Vasút részvény¬ 
társaság 1912. évi április hó 3. napján délelőtt 11 óra¬ 
kor a társaság helyiségeiben Budapesten, VII., Ker-
tész-utcza 10. sz. a. tartja XXI. rendes közgyűlését. 

Affytollak. Ezen bizalmi czikk bevásárlása előtt, 
saját érdekében cselekszik mindenki, ha az ország-
szerié előnyösen ismert Magyar Kereskedelmi Válla¬ 
lattól Miskolcz 80/b. árjegyzéket kér, melyet a czég 
bárkinek ingyen bérmentve küld. 

Minta szőlőol tvái iyokat ingyen küld Milltelcp 
szőlőiskola Nagyősz, ha árjegyzéket kér. 

SAKKJÁTÉK. 
2789. számú feladvány Owen E. L.-től. 

SÖTÉT. 

Lt 
a b c d e f g h 

VILÍG03. 

Világos ÍBclul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2785. sz. feladvány megfejtése dr. Palkoska Emiltől, 
Pardubitz. 

Vilános. Sötét. 
1. Kel—dl __. Be4xd4 f 
3. Kdl—c2! stb. 

Világos- a. Sötét. 
í. — . . Bet—e6 
2. Vc5-cl f stb. 

kiváló bor- és 
litliiumos 

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

Kapható ásványvlzkereskedéselcben é» 
gyógyszertirakban. SCHULTES ÁGOST 

REKLÁM ÓRA 
egyfedelü, lapos, szabályozva 7 K-ért. A pénz 
előlegea beküldése mellett vagy utánvétellel 
három évi jótállással szállítom. Állandó nagy 
raktár mindennemű modern ékszerekből. 

BÁCSÉNYSZKI JÓZSEF 
órás és ékszerész üzlete 

Kolozsvár, Mátyás király- tér 14. 
Alapittatott 1881-ben. 

nti bőröndök, és 
dte nuu finom bőráruk :: 
• legmérsékellebb áron árusitlatnak ki. 

Kizárólag elsőrangú áruk. i 
PAPEK JÓZSEF 
cs. és kir. üdv. szállító, Bőrönd est 
bőröm készítő. Budapest, V1II.,I 
RákÓCZi-Út 11 és 15. 'lel 

blttet Könnyed 
JflRAs TITKA 

• ^ • valódi 

PALM A< 
KAUCSUK-CIPŐSAROK. 

^^^^^^**^*^i^^m^^^^^**^^^-— 

CEMENTTETŐCSEBÉP. CEMENTDBTÖfflB 
cementfalazótégla, cementpadlólap. 

csatornázási és alagcső, lépcső, 
kerítésoszlop stb. csak 

FDr,Gaspary gépein és formáin1 
J állítható elő előnyösen. Kérje a legújabb ' 

-28. sz. brosúrát homok, kavics.kőhulladék, \ 
salak stb. értékesítéséről díjmentesen: 
Dr. GASPABY & Co. gépgyárától, 

' UurkranstSdt, Leipzig mellett Németorsz.).1 

Kérjük gyárunkat meglátogatni. 

Vérszegénység, 

i«l ;?ss*s gyógyiUFf'ira és 
Jge gyermekek e r ő s b i t é s é r e 
a legkitűnőbb készítmény 

a Kriegner-féle 

Tokaji china vasbor 
Valódi 6 puttonos tokaji borból 

készül. Kis üveg ára 3-2O kor. 

Kriegner-gyógytár 
Budapest, 

Kálvin-tér. 

6. c. 
1. — - Bo4-f4 1. . . . . ___ H. t. sz. 
2. Vc5-o5 f stb. 2. Fa5—(12 t stb. 

Szerkesztői üzenetek. 
Utolsó szók. Nincs egy szó sem a versben, a mely 

csak némi liivatottságot is árulna el. 
Márczins tizenötödikére, az ünnepnap előtt is, most 

utána is több verset kaptunk, — sajnos, egy sincs 
köztük kö/ölhetö. 

Ha egykor. Ez bizony elég banális kis vers, a mi¬ 
lyen százszámra terem az apró vidéki lapok hasábjain. 

BUCEU. Ha nem volnánk ilyen roppantul elhal¬ 
mozva közlendő versekkel, talán közölnők, de igy nem 
ígérhetjük, mert esetleg nagyon soká kellene a meg¬ 
jelenésre várni. 

Árvaleány-vándorleány. Szentimentális ügyesség, a 
legcsekélyebb költői szikra nélkül. 

Téli táj . A Hebbel-fordításokból épen az maradt ki, 
a mi az eredetiben a legfőbb erő. 

KÉPTALÁNY. 

• *s&& 
A «Vasárnapi Újsága 8-ik számában megjelent 

képtalány megfejtése: Lassan haladj, tovább érsz. 

Felelős szerkesztő: í lo i tsy PáJ. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vánnejye-n. II . 

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

A leg-jobb és l«g-og-észsé?8sebb 

hajfestőszer 
A Czerny-féle Tanningene 

Érékig eltart, soha nem fog. Ari5 korona-
Urélciim : Wien, XVIII., K«rl Ludwigttr. 4. 

Raktár I., MiimilianstruM 9. 

Szépsége 
sokkal tovább tart, ha állardian 

Czorny-féle kelet i Rózsatejet basznál. Az ára 2 kor 
A hozzáraló Balcaanuzappaa 60 fillér. 

A Czerny-féle Osan 
a legjobb a fogaknak és a szájnak. 

Osan-szájm l korona 80 fillér, 0«n-fo(rpor 90 Bllér. — Kipható 
gyógyszerárakban, drogériákban és iUaUzertirakban. 

Technikum Mittweida 
A. Botot, tanár. (Szia királyság.) __ 

Magasabb technikát tanintézet az electro- és gépészeti 
mérnökök részére. Gazdagon felszerelt electrotechn. és gép-

— építő laboratóriumok. Tínulógyári mühelyek. 
3610 hallgató a 36-lk Iskolaévben. 
Programm ntb. díjtalanul a titkáráig Utal. 

1: re 
íorduij<m minden ért deklodo, ki súly. 
fektet elsőrendű ftj 

^ tiszta anyagra. :: 
6YÜMÖLCSFACSEIETÉK 

Sétányfák, díszcserjék, tűlevelűek, kéri-
tésnovények, bogyogrumölcsüek stb. stb. 
SZOLŐOLTVÁNYOK, 
(X. sima áru) európai és amerikai sima 
gyökeres vesszők. (Oktató d i s s á r l e m 

kívánatra ta»jen, 

faiskolák és szülnolfvanufelepek 
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Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe 
tökkészpénz vagy angol rendszerű részletfizetésre is 

csási. éskir. ^ A D ^ * A l Á ÍVJ f\C «ksz«*sz <» ndv. szállító O M r i O M J M I N W O műötvösnél 
Legdivatosabb karperec Budapest, IV., Klgyő-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 

ó i - a m i Legrszebb k i v i t e l ű ezfisteTŐeszköztík g r a m m j a munkával együtt 11 f., 
dombormÜTÜ ilíelií) etöeszkőzük 12 BÚ., halas, pecsenyéi, tésztáa tálak 

H karától arany 110 K 13 f., tálcták, fzelenceék, kenyérkosarak, 14 f., kávéa, teás servicék, jour 
14 i • bőrszíjjal *8 c tálezák, gaborettek, gyiimolcfiáilv;injok, csoportos tálak, jardiniarek 15 f. 
Ezttít bdrsiiijal 16 • Szabad megtekintés vélelkényszer nélkül. Szabott gyári árak. Képes 
Aioél « H í irjegyzék ingyen és bérmenlve. Vidékre választékot készséggel küldők. 

ne hiányozzék egy beteg- és gyermekszob&ból 
sem, az egyedül valódi fenyőpárlat, amely oxigént 
és balzsamos gyantás anyagot tört állapotban a 
szobába hoz, kitűnő háziszer a légzési szervek 
megbetegedésénél és kiváló megakadályozója a 

gyermekbetegségeknek. 
Az egyedül valódi 
Bittner-féle Coni-
feren-Sprit az itt 
látható gólya-véd-

gyei van e'~ 
látva, mely a du¬ 

góba is be van égetve, kapható 
Egy Üveg Coniferen-Sprit ára K V60, egy szabadalmazott törőkészülék ára K 

JUL. BITTNER 
cs. és kir. üdv. szállító gyógyszerésznél, 

Reichenau, Niederösierreich. 
3-60. 

ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG BUDAPESTEN, 
L Tűz-, szállítmány-, jég- és betörés-biztosítási üzlet. 

K' ADÁSOK Ótvenneevedik évi zirszámla 1911. ián. i-töl decz. ?I-ÍK BEVÉTELEK VAGYON Mérleg-számla J9 io . évi deczember J i-én TEHER 
I. T í i b l i t o s l t á s . 

Kifizetett károk és költségek 13 979,915-92 
levonva viszontbiztosított 
károk é« költségek- _60I8.120'20 

K. 

7961795 7 

I. Tűzbiz tos í tás . 
Az 1910. évről áthozott készpénz díjtar¬ 

talék a viszontbiztosított rész levonása 
után és minden megterhelés nélkül _ 

R. 

11984764 

11984764 

f 

Ci 

64 

17 

70 

W 

7« 

77 

74 

t i 

11 

-'(l 
4 

Értékpapírok és pénzinté:e-
teknél elhelyezett tőkék: 
külön kimutatás szerint: 

Tisztviselők és szolgák nyug¬ 
díjalapjának értékei: 
2.200,000 K Kisbirtokosok 
orsz. földhiteHntézet6% ős 
záloprlevél \ 100.— 
45 drb Pesti hazai első taka¬ 
rékpénztári részv. á 173ÓOK 
Átmeneti kamatok 

• Ormódi Ormody Amélie ala¬ 
pítványa* értékei : 
60,600K Kisbirtokosok orsz. 
földhitelintézet 4Vj%-os 
záloglevelek _ fi 97.50 
Átmeneti kamatok 

Első magyar általános bizto¬ 
sító társaság (Tűzoltók se¬ 
gélyalapjai* értékei, letét¬ 
ben a m. kir. állampénz¬ 
tárban : 

Átmeneti kamatok... 
Leszámítolt váltók 
Társasági házak 
Különféle adósok: 

a) Pénzkészlet és maradvá¬ 
nyok s képviselőségeknél 
b) Maradványok idegen biz¬ 
tosító intézeteknél... .~ 

Jégbiztositási esztály folyó 
számlán 

Központi pénzkészlet— — 

K. 

W7537I5 

2200000 

780750 
5433) 

49335 
379 

69857 
479754 

1063 2K 
26116'Jt' 

260H61 
1350180 

73755 
274516 

f. 

(M 

33 

5Ü 

j ~ 
•2-1 
lí 

>S 
U7 
<)7 
4fi 

Részvényalaptőke: teljesen befizetett 
3000 egész részvény á 1000 frt és 
teljesen befizetett 2000 fél rész¬ 
vény á 1000 K _ _ _ _ _ 

Kvereménytartalék _ — 
Külön tartalék*- _ _ _ _ 
Jégbiztosítás! külön tartalék 
Tfizbiztosit. díjtartalék készpénzben 

a viszontbiztosított rész levonásá¬ 
val és minden megterhelés nélkül 

Szállítmány-biztosítási díjtartalék 
készpénzben a viszontbiztosított 
rész levonásával és minden meg¬ 
terhelés nélkül ... _ _ . . . = 

Jégbiztositási készpénz-díjtartalék a 
viszontbiztosított rész levonásával 
és minden megterhelés nélkül — 

Betörésbizt. kéazpénzdijtartalék a 
viszontbiztosított rész levonásával 
és minden megterhelés nélkül — 

Tűzbiztosítás! függő károk tsrtaléka 
Szállitmány-bizt. függő káruk tártai. 
Jégbizt. függő károk tartaléka 
Betörésbizt. függő károk tartaléka ... 

K 

8000000 
800X00 

10813114 
2000000 

11984764 

100000 

535909 

420000 
599843 

8120) 
9308 
9038 

143501 

3025 
3042645 

500000 
20000Ü 

100000 
100000 
5056& 

69857 
2078474 
3530010 

f. 

Függőben maradt károk tartaléka — 
Szerzéai költségek a viszontbiztosított 

rész utáni bevétel levonásával _ — 
lovcdelmi adó és bélyegtlletékek _ 
Postabérek _ _ _ _ _ _ _ 
adakozások közhaszna czélokra — — 
1 tnzbiztositáii üzletet terheló igazga¬ 

tási költségek _ _ _ _ _ 
Bthajthatlan követelések leírása _ _ 
A következő évek készpénz-díjtartaléka 

a viszontbiztosított rész levonása után 
és minden megterhelés nélkül _ 

H. Szál l í tmány-biztosí tás . 
Kifizetett károk és költségek 186,989'76 

levonva viszontbiztosított 
károk és költséKek_ _ 150.503'79 

599S437 

1033270 1 
37+677 (j 
ItOSábj 
15000-

1580152 ü 
46061 

1198476(6 

364859 

Tűzbiztosítások után bevett készpénz-
dijak és a f. évben lej. dijkötelezvé-
nyek és dijváltók . 22,877,688-40 

lev. tori. dijak 2 914.733'43 
viszontb. dijak és 
díjrészletek 7.978,190'33 10892,92376 
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11984764 

11984764 
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Ci 

64 

17 

70 

W 

7« 

77 

74 
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Értékpapírok és pénzinté:e-
teknél elhelyezett tőkék: 
külön kimutatás szerint: 

Tisztviselők és szolgák nyug¬ 
díjalapjának értékei: 
2.200,000 K Kisbirtokosok 
orsz. földhiteHntézet6% ős 
záloprlevél \ 100.— 
45 drb Pesti hazai első taka¬ 
rékpénztári részv. á 173ÓOK 
Átmeneti kamatok 

• Ormódi Ormody Amélie ala¬ 
pítványa* értékei : 
60,600K Kisbirtokosok orsz. 
földhitelintézet 4Vj%-os 
záloglevelek _ fi 97.50 
Átmeneti kamatok 

Első magyar általános bizto¬ 
sító társaság (Tűzoltók se¬ 
gélyalapjai* értékei, letét¬ 
ben a m. kir. állampénz¬ 
tárban : 

Átmeneti kamatok... 
Leszámítolt váltók 
Társasági házak 
Különféle adósok: 

a) Pénzkészlet és maradvá¬ 
nyok s képviselőségeknél 
b) Maradványok idegen biz¬ 
tosító intézeteknél... .~ 

Jégbiztositási esztály folyó 
számlán 

Központi pénzkészlet— — 

K. 

W7537I5 

2200000 

780750 
5433) 

49335 
379 

69857 
479754 

1063 2K 
26116'Jt' 

260H61 
1350180 

73755 
274516 

f. 

(M 

33 

5Ü 
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•2-1 
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>S 
U7 
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4fi 

Részvényalaptőke: teljesen befizetett 
3000 egész részvény á 1000 frt és 
teljesen befizetett 2000 fél rész¬ 
vény á 1000 K _ _ _ _ _ 

Kvereménytartalék _ — 
Külön tartalék*- _ _ _ _ 
Jégbiztosítás! külön tartalék 
Tfizbiztosit. díjtartalék készpénzben 

a viszontbiztosított rész levonásá¬ 
val és minden megterhelés nélkül 

Szállítmány-biztosítási díjtartalék 
készpénzben a viszontbiztosított 
rész levonásával és minden meg¬ 
terhelés nélkül ... _ _ . . . = 

Jégbiztositási készpénz-díjtartalék a 
viszontbiztosított rész levonásával 
és minden megterhelés nélkül — 

Betörésbizt. kéazpénzdijtartalék a 
viszontbiztosított rész levonásával 
és minden megterhelés nélkül — 

Tűzbiztosítás! függő károk tsrtaléka 
Szállitmány-bizt. függő káruk tártai. 
Jégbizt. függő károk tartaléka 
Betörésbizt. függő károk tartaléka ... 

K 

8000000 
800X00 

10813114 
2000000 

11984764 

100000 

535909 

420000 
599843 

8120) 
9308 
9038 

143501 

3025 
3042645 

500000 
20000Ü 

100000 
100000 
5056& 

69857 
2078474 
3530010 

s! 

6i 

73 

7,-) 
!0 
74 
30 
94 

14 

50 

57 
98 
21 

Függőben maradt károk tartaléka — 
Szerzéai költségek a viszontbiztosított 

rész utáni bevétel levonásával _ — 
lovcdelmi adó és bélyegtlletékek _ 
Postabérek _ _ _ _ _ _ _ 
adakozások közhaszna czélokra — — 
1 tnzbiztositáii üzletet terheló igazga¬ 

tási költségek _ _ _ _ _ 
Bthajthatlan követelések leírása _ _ 
A következő évek készpénz-díjtartaléka 

a viszontbiztosított rész levonása után 
és minden megterhelés nélkül _ 

H. Szál l í tmány-biztosí tás . 
Kifizetett károk és költségek 186,989'76 

levonva viszontbiztosított 
károk és költséKek_ _ 150.503'79 

599S437 

1033270 1 
37+677 (j 
ItOSábj 
15000-

1580152 ü 
46061 

1198476(6 

364859 

Az 1909. évben függőben maradt károk 
tartaléka 612768 

100000 

69110 
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Értékpapírok és pénzinté:e-
teknél elhelyezett tőkék: 
külön kimutatás szerint: 

Tisztviselők és szolgák nyug¬ 
díjalapjának értékei: 
2.200,000 K Kisbirtokosok 
orsz. földhiteHntézet6% ős 
záloprlevél \ 100.— 
45 drb Pesti hazai első taka¬ 
rékpénztári részv. á 173ÓOK 
Átmeneti kamatok 

• Ormódi Ormody Amélie ala¬ 
pítványa* értékei : 
60,600K Kisbirtokosok orsz. 
földhitelintézet 4Vj%-os 
záloglevelek _ fi 97.50 
Átmeneti kamatok 

Első magyar általános bizto¬ 
sító társaság (Tűzoltók se¬ 
gélyalapjai* értékei, letét¬ 
ben a m. kir. állampénz¬ 
tárban : 

Átmeneti kamatok... 
Leszámítolt váltók 
Társasági házak 
Különféle adósok: 

a) Pénzkészlet és maradvá¬ 
nyok s képviselőségeknél 
b) Maradványok idegen biz¬ 
tosító intézeteknél... .~ 

Jégbiztositási esztály folyó 
számlán 

Központi pénzkészlet— — 

K. 

W7537I5 

2200000 

780750 
5433) 

49335 
379 

69857 
479754 

1063 2K 
26116'Jt' 

260H61 
1350180 

73755 
274516 
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Részvényalaptőke: teljesen befizetett 
3000 egész részvény á 1000 frt és 
teljesen befizetett 2000 fél rész¬ 
vény á 1000 K _ _ _ _ _ 

Kvereménytartalék _ — 
Külön tartalék*- _ _ _ _ 
Jégbiztosítás! külön tartalék 
Tfizbiztosit. díjtartalék készpénzben 

a viszontbiztosított rész levonásá¬ 
val és minden megterhelés nélkül 

Szállítmány-biztosítási díjtartalék 
készpénzben a viszontbiztosított 
rész levonásával és minden meg¬ 
terhelés nélkül ... _ _ . . . = 

Jégbiztositási készpénz-díjtartalék a 
viszontbiztosított rész levonásával 
és minden megterhelés nélkül — 

Betörésbizt. kéazpénzdijtartalék a 
viszontbiztosított rész levonásával 
és minden megterhelés nélkül — 

Tűzbiztosítás! függő károk tsrtaléka 
Szállitmány-bizt. függő káruk tártai. 
Jégbizt. függő károk tartaléka 
Betörésbizt. függő károk tartaléka ... 

K 

8000000 
800X00 

10813114 
2000000 

11984764 

100000 

535909 

420000 
599843 

8120) 
9308 
9038 

143501 

3025 
3042645 

500000 
20000Ü 
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100000 
5056& 

69857 
2078474 
3530010 
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Függőben maradt károk tartaléka — 
Szerzéai költségek a viszontbiztosított 

rész utáni bevétel levonásával _ — 
lovcdelmi adó és bélyegtlletékek _ 
Postabérek _ _ _ _ _ _ _ 
adakozások közhaszna czélokra — — 
1 tnzbiztositáii üzletet terheló igazga¬ 

tási költségek _ _ _ _ _ 
Bthajthatlan követelések leírása _ _ 
A következő évek készpénz-díjtartaléka 

a viszontbiztosított rész levonása után 
és minden megterhelés nélkül _ 

H. Szál l í tmány-biztosí tás . 
Kifizetett károk és költségek 186,989'76 

levonva viszontbiztosított 
károk és költséKek_ _ 150.503'79 

599S437 

1033270 1 
37+677 (j 
ItOSábj 
15000-

1580152 ü 
46061 

1198476(6 

364859 

I I . Szál l í tmány-biztosí tás . 
Az 1910. évről áthozott készpénz díjtar¬ 

talék a viszontbiztosított rész levonása 
ntán és minden megterhelés nélkül 

Szállítmánybiztosítások után bevett kész¬ 
pénzdijak _ _ _ 368,287-09 

levonva: törlesz¬ 
tett dijak 12,235-47 
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Értékpapírok és pénzinté:e-
teknél elhelyezett tőkék: 
külön kimutatás szerint: 

Tisztviselők és szolgák nyug¬ 
díjalapjának értékei: 
2.200,000 K Kisbirtokosok 
orsz. földhiteHntézet6% ős 
záloprlevél \ 100.— 
45 drb Pesti hazai első taka¬ 
rékpénztári részv. á 173ÓOK 
Átmeneti kamatok 

• Ormódi Ormody Amélie ala¬ 
pítványa* értékei : 
60,600K Kisbirtokosok orsz. 
földhitelintézet 4Vj%-os 
záloglevelek _ fi 97.50 
Átmeneti kamatok 

Első magyar általános bizto¬ 
sító társaság (Tűzoltók se¬ 
gélyalapjai* értékei, letét¬ 
ben a m. kir. állampénz¬ 
tárban : 

Átmeneti kamatok... 
Leszámítolt váltók 
Társasági házak 
Különféle adósok: 

a) Pénzkészlet és maradvá¬ 
nyok s képviselőségeknél 
b) Maradványok idegen biz¬ 
tosító intézeteknél... .~ 

Jégbiztositási esztály folyó 
számlán 

Központi pénzkészlet— — 
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Részvényalaptőke: teljesen befizetett 
3000 egész részvény á 1000 frt és 
teljesen befizetett 2000 fél rész¬ 
vény á 1000 K _ _ _ _ _ 

Kvereménytartalék _ — 
Külön tartalék*- _ _ _ _ 
Jégbiztosítás! külön tartalék 
Tfizbiztosit. díjtartalék készpénzben 

a viszontbiztosított rész levonásá¬ 
val és minden megterhelés nélkül 

Szállítmány-biztosítási díjtartalék 
készpénzben a viszontbiztosított 
rész levonásával és minden meg¬ 
terhelés nélkül ... _ _ . . . = 

Jégbiztositási készpénz-díjtartalék a 
viszontbiztosított rész levonásával 
és minden megterhelés nélkül — 

Betörésbizt. kéazpénzdijtartalék a 
viszontbiztosított rész levonásával 
és minden megterhelés nélkül — 

Tűzbiztosítás! függő károk tsrtaléka 
Szállitmány-bizt. függő káruk tártai. 
Jégbizt. függő károk tartaléka 
Betörésbizt. függő károk tartaléka ... 
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Függőben maradt károk tartaléka 812043 
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viszontbizt. dij. 286,640'S6 298.87IV33 
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Értékpapírok és pénzinté:e-
teknél elhelyezett tőkék: 
külön kimutatás szerint: 

Tisztviselők és szolgák nyug¬ 
díjalapjának értékei: 
2.200,000 K Kisbirtokosok 
orsz. földhiteHntézet6% ős 
záloprlevél \ 100.— 
45 drb Pesti hazai első taka¬ 
rékpénztári részv. á 173ÓOK 
Átmeneti kamatok 

• Ormódi Ormody Amélie ala¬ 
pítványa* értékei : 
60,600K Kisbirtokosok orsz. 
földhitelintézet 4Vj%-os 
záloglevelek _ fi 97.50 
Átmeneti kamatok 

Első magyar általános bizto¬ 
sító társaság (Tűzoltók se¬ 
gélyalapjai* értékei, letét¬ 
ben a m. kir. állampénz¬ 
tárban : 

Átmeneti kamatok... 
Leszámítolt váltók 
Társasági házak 
Különféle adósok: 

a) Pénzkészlet és maradvá¬ 
nyok s képviselőségeknél 
b) Maradványok idegen biz¬ 
tosító intézeteknél... .~ 

Jégbiztositási esztály folyó 
számlán 

Központi pénzkészlet— — 

K. 

W7537I5 
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Részvényalaptőke: teljesen befizetett 
3000 egész részvény á 1000 frt és 
teljesen befizetett 2000 fél rész¬ 
vény á 1000 K _ _ _ _ _ 

Kvereménytartalék _ — 
Külön tartalék*- _ _ _ _ 
Jégbiztosítás! külön tartalék 
Tfizbiztosit. díjtartalék készpénzben 

a viszontbiztosított rész levonásá¬ 
val és minden megterhelés nélkül 

Szállítmány-biztosítási díjtartalék 
készpénzben a viszontbiztosított 
rész levonásával és minden meg¬ 
terhelés nélkül ... _ _ . . . = 

Jégbiztositási készpénz-díjtartalék a 
viszontbiztosított rész levonásával 
és minden megterhelés nélkül — 

Betörésbizt. kéazpénzdijtartalék a 
viszontbiztosított rész levonásával 
és minden megterhelés nélkül — 

Tűzbiztosítás! függő károk tsrtaléka 
Szállitmány-bizt. függő káruk tártai. 
Jégbizt. függő károk tartaléka 
Betörésbizt. függő károk tartaléka ... 
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Szerzési és igazgatási költs, a viszontbiz¬ 
tosított rész utáni bevétel levonásával 

á következő évek készpénz-díjtartaléka 
a viszontbiztosított rész levonása után 
és minden megterhelés nélkül _ _ 

II I . Jégbiz tos í tás . 
Kifizetett károk és költségek 1.931 28fl6 

levonva viszontbiztosított 
károk és költségek _ _ 991,731-27 
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Az 1910. évben függőben maradt károk 
tartaléka _ _ _ _ _ _ _ 

I I I . Jég-biztosítás. 
Az 1910. évről áthozott díjtartalék _ 
Jégbiztosítások után bevett készpénz¬ 

dijak _ _ _ _ 4.367.001-62 
levonva: törlesz¬ 

tett dijak _ 474,538 35 
vtszontbízt. dij. 2.101,022-50 2.579,400.85 
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Értékpapírok és pénzinté:e-
teknél elhelyezett tőkék: 
külön kimutatás szerint: 

Tisztviselők és szolgák nyug¬ 
díjalapjának értékei: 
2.200,000 K Kisbirtokosok 
orsz. földhiteHntézet6% ős 
záloprlevél \ 100.— 
45 drb Pesti hazai első taka¬ 
rékpénztári részv. á 173ÓOK 
Átmeneti kamatok 

• Ormódi Ormody Amélie ala¬ 
pítványa* értékei : 
60,600K Kisbirtokosok orsz. 
földhitelintézet 4Vj%-os 
záloglevelek _ fi 97.50 
Átmeneti kamatok 

Első magyar általános bizto¬ 
sító társaság (Tűzoltók se¬ 
gélyalapjai* értékei, letét¬ 
ben a m. kir. állampénz¬ 
tárban : 

Átmeneti kamatok... 
Leszámítolt váltók 
Társasági házak 
Különféle adósok: 

a) Pénzkészlet és maradvá¬ 
nyok s képviselőségeknél 
b) Maradványok idegen biz¬ 
tosító intézeteknél... .~ 

Jégbiztositási esztály folyó 
számlán 

Központi pénzkészlet— — 

K. 

W7537I5 
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Részvényalaptőke: teljesen befizetett 
3000 egész részvény á 1000 frt és 
teljesen befizetett 2000 fél rész¬ 
vény á 1000 K _ _ _ _ _ 

Kvereménytartalék _ — 
Külön tartalék*- _ _ _ _ 
Jégbiztosítás! külön tartalék 
Tfizbiztosit. díjtartalék készpénzben 

a viszontbiztosított rész levonásá¬ 
val és minden megterhelés nélkül 

Szállítmány-biztosítási díjtartalék 
készpénzben a viszontbiztosított 
rész levonásával és minden meg¬ 
terhelés nélkül ... _ _ . . . = 

Jégbiztositási készpénz-díjtartalék a 
viszontbiztosított rész levonásával 
és minden megterhelés nélkül — 

Betörésbizt. kéazpénzdijtartalék a 
viszontbiztosított rész levonásával 
és minden megterhelés nélkül — 

Tűzbiztosítás! függő károk tsrtaléka 
Szállitmány-bizt. függő káruk tártai. 
Jégbizt. függő károk tartaléka 
Betörésbizt. függő károk tartaléka ... 
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Szerzési és igazgatási költs, a viszontbiz¬ 
tosított rész utáni bevétel levonásával 

á következő évek készpénz-díjtartaléka 
a viszontbiztosított rész levonása után 
és minden megterhelés nélkül _ _ 

II I . Jégbiz tos í tás . 
Kifizetett károk és költségek 1.931 28fl6 

levonva viszontbiztosított 
károk és költségek _ _ 991,731-27 

812043 

164794 

100000-

9395498 
03083. 

30295:25, 
579530 
3500'2 

6041761 
535909'7 

28559J7Í 
9038 3C 

71427 l)E 

410000-
3530010 i 

Az 1910. évben függőben maradt károk 
tartaléka _ _ _ _ _ _ _ 

I I I . Jég-biztosítás. 
Az 1910. évről áthozott díjtartalék _ 
Jégbiztosítások után bevett készpénz¬ 

dijak _ _ _ _ 4.367.001-62 
levonva: törlesz¬ 

tett dijak _ 474,538 35 
vtszontbízt. dij. 2.101,022-50 2.579,400.85 
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Értékpapírok és pénzinté:e-
teknél elhelyezett tőkék: 
külön kimutatás szerint: 

Tisztviselők és szolgák nyug¬ 
díjalapjának értékei: 
2.200,000 K Kisbirtokosok 
orsz. földhiteHntézet6% ős 
záloprlevél \ 100.— 
45 drb Pesti hazai első taka¬ 
rékpénztári részv. á 173ÓOK 
Átmeneti kamatok 

• Ormódi Ormody Amélie ala¬ 
pítványa* értékei : 
60,600K Kisbirtokosok orsz. 
földhitelintézet 4Vj%-os 
záloglevelek _ fi 97.50 
Átmeneti kamatok 

Első magyar általános bizto¬ 
sító társaság (Tűzoltók se¬ 
gélyalapjai* értékei, letét¬ 
ben a m. kir. állampénz¬ 
tárban : 

Átmeneti kamatok... 
Leszámítolt váltók 
Társasági házak 
Különféle adósok: 

a) Pénzkészlet és maradvá¬ 
nyok s képviselőségeknél 
b) Maradványok idegen biz¬ 
tosító intézeteknél... .~ 

Jégbiztositási esztály folyó 
számlán 

Központi pénzkészlet— — 

K. 

W7537I5 

2200000 

780750 
5433) 

49335 
379 
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479754 
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Előbbi évekről eddig fel nem vett 
osztalékok 
Tisztv. és szolgák nyugdíjalapja ** 
Az első magyar ált. bizt. társ. félszá¬ 

zados alapja -. 
Első m. ált. bizt.-táés. «Lévay-alag» 
Első magyar által, biztositó-tá-saság 

•Ezredéves alapítványi 
Ormody Vilmosrulup 
Ormódi Ormoiy Amélie alapítványa 
Első magyar általános biztosító tár-

sí ság « Tűzoltók segélyalapja* 
Ele'biztósitási osztály folyó számlán 

1910. évi nyereség 

*Az idei hozzájárulásokkal 11.549,086 
K. 76 fill,-re emelkedik. 

** A mathematikai mérlegben sze¬ 
replő külön alappal, valamint az idei 
hozzájárulással 3.690,203 K. 67 fill.-re 
emelkedik. 
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Függőben maradt károk tartaléka _ 
Dénesi és igazgatási költs, a viszontbizto¬ 

sított rész utáni bevétel levonásával 
Bélyeplletékek _ _ _ _ _ _ 
Rchajthatlan követelések leírása _ 
A folyó évben lejárt több éves jégbizt. 

esedékes tartaléka — 
A következő évek díjtartaléka- _ _ 

IV. Betörésuiz tos i tás . 
Kifizetett károk és költségek 53,188-48 

levonva viszontbiztosított 
károk és költségek 94 ft-^8 72 
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Az 1910. évben függőben maradt károk 
tartaléka _ _ _ _ _ _ _ 

IV. Betörésbiztosi tás . 
Az 1910. évről áthozott készpénz diitar-

talék a viszontbiztosított rész levonása 
ntán és minden megterhelés nélkül 

Betörésbiztosi tások után bevett kész¬ 
pénzdijak és díjrészletek 458,918'43 

levonva: törlesz¬ 
tett dijak- 86,658-25 

viszontbizt. dij. 185 936'74 27-2,594-90 
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Értékpapírok és pénzinté:e-
teknél elhelyezett tőkék: 
külön kimutatás szerint: 

Tisztviselők és szolgák nyug¬ 
díjalapjának értékei: 
2.200,000 K Kisbirtokosok 
orsz. földhiteHntézet6% ős 
záloprlevél \ 100.— 
45 drb Pesti hazai első taka¬ 
rékpénztári részv. á 173ÓOK 
Átmeneti kamatok 

• Ormódi Ormody Amélie ala¬ 
pítványa* értékei : 
60,600K Kisbirtokosok orsz. 
földhitelintézet 4Vj%-os 
záloglevelek _ fi 97.50 
Átmeneti kamatok 

Első magyar általános bizto¬ 
sító társaság (Tűzoltók se¬ 
gélyalapjai* értékei, letét¬ 
ben a m. kir. állampénz¬ 
tárban : 

Átmeneti kamatok... 
Leszámítolt váltók 
Társasági házak 
Különféle adósok: 

a) Pénzkészlet és maradvá¬ 
nyok s képviselőségeknél 
b) Maradványok idegen biz¬ 
tosító intézeteknél... .~ 

Jégbiztositási esztály folyó 
számlán 

Központi pénzkészlet— — 

K. 

W7537I5 

2200000 

780750 
5433) 

49335 
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69857 
479754 

1063 2K 
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Előbbi évekről eddig fel nem vett 
osztalékok 
Tisztv. és szolgák nyugdíjalapja ** 
Az első magyar ált. bizt. társ. félszá¬ 

zados alapja -. 
Első m. ált. bizt.-táés. «Lévay-alag» 
Első magyar által, biztositó-tá-saság 

•Ezredéves alapítványi 
Ormody Vilmosrulup 
Ormódi Ormoiy Amélie alapítványa 
Első magyar általános biztosító tár-

sí ság « Tűzoltók segélyalapja* 
Ele'biztósitási osztály folyó számlán 

1910. évi nyereség 

*Az idei hozzájárulásokkal 11.549,086 
K. 76 fill,-re emelkedik. 

** A mathematikai mérlegben sze¬ 
replő külön alappal, valamint az idei 
hozzájárulással 3.690,203 K. 67 fill.-re 
emelkedik. 
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?ügg6ben maradt károk tartaléka— _ 
S 'érzeti és igazgatási költs, a viszontbiz¬ 

tosított rész utáni bevétel levonásával 
A következő évek készpénzdijtarlaléka 

a viszontbiztosított rész levonása ntán 
t s minden megterhelés nélkül _ _ 

191 0. évi nvereséir 
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Az 1910. évben függőben maradt károk 
tartaléka 
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Értékpapírok és pénzinté:e-
teknél elhelyezett tőkék: 
külön kimutatás szerint: 

Tisztviselők és szolgák nyug¬ 
díjalapjának értékei: 
2.200,000 K Kisbirtokosok 
orsz. földhiteHntézet6% ős 
záloprlevél \ 100.— 
45 drb Pesti hazai első taka¬ 
rékpénztári részv. á 173ÓOK 
Átmeneti kamatok 

• Ormódi Ormody Amélie ala¬ 
pítványa* értékei : 
60,600K Kisbirtokosok orsz. 
földhitelintézet 4Vj%-os 
záloglevelek _ fi 97.50 
Átmeneti kamatok 

Első magyar általános bizto¬ 
sító társaság (Tűzoltók se¬ 
gélyalapjai* értékei, letét¬ 
ben a m. kir. állampénz¬ 
tárban : 

Átmeneti kamatok... 
Leszámítolt váltók 
Társasági házak 
Különféle adósok: 

a) Pénzkészlet és maradvá¬ 
nyok s képviselőségeknél 
b) Maradványok idegen biz¬ 
tosító intézeteknél... .~ 

Jégbiztositási esztály folyó 
számlán 

Központi pénzkészlet— — 

K. 

W7537I5 

2200000 

780750 
5433) 

49335 
379 

69857 
479754 

1063 2K 
26116'Jt' 

260H61 
1350180 

73755 
274516 

f. 

(M 

33 

5Ü 

j ~ 
•2-1 
lí 

>S 
U7 
<)7 
4fi 

Előbbi évekről eddig fel nem vett 
osztalékok 
Tisztv. és szolgák nyugdíjalapja ** 
Az első magyar ált. bizt. társ. félszá¬ 

zados alapja -. 
Első m. ált. bizt.-táés. «Lévay-alag» 
Első magyar által, biztositó-tá-saság 

•Ezredéves alapítványi 
Ormody Vilmosrulup 
Ormódi Ormoiy Amélie alapítványa 
Első magyar általános biztosító tár-

sí ság « Tűzoltók segélyalapja* 
Ele'biztósitási osztály folyó számlán 

1910. évi nyereség 

*Az idei hozzájárulásokkal 11.549,086 
K. 76 fill,-re emelkedik. 

** A mathematikai mérlegben sze¬ 
replő külön alappal, valamint az idei 
hozzájárulással 3.690,203 K. 67 fill.-re 
emelkedik. 

K 

8000000 
800X00 

10813114 
2000000 

11984764 

100000 

535909 

420000 
599843 

8120) 
9308 
9038 

143501 

3025 
3042645 

500000 
20000Ü 

100000 
100000 
5056& 

69857 
2078474 
3530010 

s! 

6i 

73 

7,-) 
!0 
74 
30 
94 

14 

50 

57 
98 
21 

?ügg6ben maradt károk tartaléka— _ 
S 'érzeti és igazgatási költs, a viszontbiz¬ 

tosított rész utáni bevétel levonásával 
A következő évek készpénzdijtarlaléka 

a viszontbiztosított rész levonása ntán 
t s minden megterhelés nélkül _ _ 

191 0. évi nvereséir 
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164794 
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9395498 
03083. 

30295:25, 
579530 
3500'2 

6041761 
535909'7 

28559J7Í 
9038 3C 

71427 l)E 

410000-
3530010 i 

V. Egyéb bevételek. 
Sz«lvény,talarékpénztári, váltó és egyéb 

kamatok, valamint árfolyam-nyereség 
eladott értékpapírok és idegen pénz¬ 
nemek u tán _ _ — _ _ _ _ 

Társasáéi házak tiszta jövedelme 

67674 

418966 

1787540 

1"671 

420000 

18632 •> 

1ÜS03 

2108H91 
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Értékpapírok és pénzinté:e-
teknél elhelyezett tőkék: 
külön kimutatás szerint: 

Tisztviselők és szolgák nyug¬ 
díjalapjának értékei: 
2.200,000 K Kisbirtokosok 
orsz. földhiteHntézet6% ős 
záloprlevél \ 100.— 
45 drb Pesti hazai első taka¬ 
rékpénztári részv. á 173ÓOK 
Átmeneti kamatok 

• Ormódi Ormody Amélie ala¬ 
pítványa* értékei : 
60,600K Kisbirtokosok orsz. 
földhitelintézet 4Vj%-os 
záloglevelek _ fi 97.50 
Átmeneti kamatok 

Első magyar általános bizto¬ 
sító társaság (Tűzoltók se¬ 
gélyalapjai* értékei, letét¬ 
ben a m. kir. állampénz¬ 
tárban : 

Átmeneti kamatok... 
Leszámítolt váltók 
Társasági házak 
Különféle adósok: 

a) Pénzkészlet és maradvá¬ 
nyok s képviselőségeknél 
b) Maradványok idegen biz¬ 
tosító intézeteknél... .~ 

Jégbiztositási esztály folyó 
számlán 

Központi pénzkészlet— — 

K. 

W7537I5 

2200000 

780750 
5433) 
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379 

69857 
479754 
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274516 
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Előbbi évekről eddig fel nem vett 
osztalékok 
Tisztv. és szolgák nyugdíjalapja ** 
Az első magyar ált. bizt. társ. félszá¬ 

zados alapja -. 
Első m. ált. bizt.-táés. «Lévay-alag» 
Első magyar által, biztositó-tá-saság 

•Ezredéves alapítványi 
Ormody Vilmosrulup 
Ormódi Ormoiy Amélie alapítványa 
Első magyar általános biztosító tár-

sí ság « Tűzoltók segélyalapja* 
Ele'biztósitási osztály folyó számlán 

1910. évi nyereség 

*Az idei hozzájárulásokkal 11.549,086 
K. 76 fill,-re emelkedik. 

** A mathematikai mérlegben sze¬ 
replő külön alappal, valamint az idei 
hozzájárulással 3.690,203 K. 67 fill.-re 
emelkedik. 
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II. Életbiztosítási üzlet 
., * e ^ " k i l e n c z e d i k é v i z á r s z á m l a ' 9 » - Í a n u i r M a l * E 5 k ' l,-*' Értékpapírok és pénzintézeteknél elhelyezett tőkék : KIADÁSOK öfc vü l c,L,t,t\ 

J237126SOÓ 

Negyvenkilenczedik évi zárszámla 1911. január l -tői decz. ji-ig. 
KIADÁSOK BEVÉTELEK Értékpapírok és pénzintézeteknél elhelyezett tőkék: 

Visszaváltott kötvényekért _ 
Halálesetek ntán kifizetett kár-

K 
2080079 

4%fl060 
43GÜ371 

88853 

112R788 
560708 
4öisü3 

1489280 

4<«.V> 
227705 

1860097 
48240 

t'íl -0 

' 173,872 

f. 

81 
69 
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04 
14 
47 

06 
M 
tí 

55 
78 

36 
67 

"ÖT 
évi 

A m. évbSl áthozott 
díjtartalék 

Befolyt dijak : ez év 
ben kiállitutt köt¬ 
vények után 

az előbbi érek* 
ben kiállított köt¬ 
vények után 

a biztosított töke 
emelésére fordí¬ 
tott nyeremények 

Illetékek _ _ _ 
Levonva : törölt köt¬ 

vények dij nyugták 
viszontbiztosítási 

dijak 
Kamatjövedelem 
Múlt évi filtriföben 

volt károk és díj¬ 
visszatérítések 
tartaléka _ _ 

Hnlt évi függőben 
volt kiházusitasi 
tőkék tartaléka _ 

decz. }i-én. 

K 

139(07022 

2809J92 

22660971 

118627 
55890(1 

1540591 

1005181 
6rilU7:;( 

046303 

272083 
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41 
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Az elemi ágazatok 
mérlese szerint 40.753,715'5t 

Az életbiztosítás ágazat 
mérlege azírint 13l.aB7,2llíi8 

K f 

17259092702 

S814977BO 

1 6 3 0 2 7 4 0 -

Áthozat 
3.823,000 kor. Magyar leszámiioló és pénz. 

váltó bank 4%-os záloglevél á W.:t — 
1 .000,000 kor. magyar Kszáinitoló és pénz¬ 

váltó bank 4Wo-08 záloglivél á 97'75 
3.308,300kor.4%.os koronajáradék á 90-50 
O3ztrák-magíarbank4% ős z-ilogl. á OT'20 
1.0(30,000 kor. Magyar agrilr cs járadék 

bank 4Vs%-os záloglevél- _ á 97'60 
585,000 korona B?l»árosi takarékpénztár 

41A% ős záloglevél á OS 50 

1ZOS12009 

3648390 

W7500 
299)01 1 
1914000 

975000 

575225 

457002 

436500 

228750 

246875 

7812180 

1341740 

911174 

' 416360 
1051217 

1804780 

618180 
594720 
22.'OUO 
117500 
374«ü 

815705 
3 M W 
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Lejárt kiházasitási tőkékért _ 
Kiliázasitási biztosításoknál ha¬ 

láleset következtében díjvissza¬ 
térítés _ _ _ _ _ _ 

Függőben levő károk és dijvasza-
térítések tar ta léka . 7i(i:ts.v:tl 
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"ÖT 
évi 

A m. évbSl áthozott 
díjtartalék 

Befolyt dijak : ez év 
ben kiállitutt köt¬ 
vények után 

az előbbi érek* 
ben kiállított köt¬ 
vények után 

a biztosított töke 
emelésére fordí¬ 
tott nyeremények 

Illetékek _ _ _ 
Levonva : törölt köt¬ 

vények dij nyugták 
viszontbiztosítási 

dijak 
Kamatjövedelem 
Múlt évi filtriföben 

volt károk és díj¬ 
visszatérítések 
tartaléka _ _ 

Hnlt évi függőben 
volt kiházusitasi 
tőkék tartaléka _ 

decz. }i-én. 

K 

139(07022 

2809J92 

22660971 

118627 
55890(1 

1540591 

1005181 
6rilU7:;( 

046303 

272083 
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a) Értékpapírok : 
11861,000 kor. Magyar földhitelintazeti 

S'/ji'/o-os záloglevél _ _ _ á 82'75 
17.840,800 kor. Magyar faldhitrfintezeti 

4»/o-oszáloglevél _ i 92 W 
11.182,800 kor. Magyar földhitelintézet! 

talajjavitáai i'"n-oi záloglevél á 92 25 
I0.38>,(00 kor. Pesti hazai cls5 takarék-

pénzt ír 4%-os záloglevél 93' — 
>l.470,000 kor, Pesti hnz>i első tak rék-

pénztár 4' 50o-os záloglevél ... á 98'15 
1.735,000 K Kisbirtokosok országos föld-

hite'intézeti 4<i/o-03 záloglevél á 91 50 
1 1.380,000 kor. Kigblrtokusok ors?áaos 

földhitelintézete 4'/»°/o z.-lev. _ 9735 
á80,000 kor. Kisliirtikosok oiBzáBOS föld¬ 

hitelintézete 5%-os záloglevél á 100. — 
10.8J3.400 kor. Pesti magyar kereskedelmi 

bank 4-"0o8 záloglevél 9:f— 
3.«T',CO'J kor. Pe'ti magyar kereskedelmi 

4W/o-o« záloglevél _ _ _ !8 '— 
'.I24.UOO tor. Pesti magyar kereskedelmi 

b»nk 4Va%-os községi kő'vény 99' — 
ö 191,900 kor. Magyar jelzálog hitelbank 

4Vos záloglevél _ ... 92'50 
7 772.000 kor. Magyar jelzálog hitelbank 

4VA-OS záloglevél... _ _ ... 98'10 
OS5.I100 Vő-. lUagzar jelzálog hitelbank 

4Ví%-os községi kötvény 98'50 
7 34 1 000 kor. Magyar országos központi 

takarékpénztár 4",o-os záloglevél 92' — 
2955,000 kor. Magzar orszégos közp-nti 

takarékpénztár 4Vs%-oB záloglevél 88' — 
ti.7íi7,400kor. Egyesült Burlapeft-fővflroBi 
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S814977BO 

1 6 3 0 2 7 4 0 -

Áthozat 
3.823,000 kor. Magyar leszámiioló és pénz. 

váltó bank 4%-os záloglevél á W.:t — 
1 .000,000 kor. magyar Kszáinitoló és pénz¬ 

váltó bank 4Wo-08 záloglivél á 97'75 
3.308,300kor.4%.os koronajáradék á 90-50 
O3ztrák-magíarbank4% ős z-ilogl. á OT'20 
1.0(30,000 kor. Magyar agrilr cs járadék 

bank 4Vs%-os záloglevél- _ á 97'60 
585,000 korona B?l»árosi takarékpénztár 

41A% ős záloglevél á OS 50 
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22.'OUO 
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374«ü 

815705 
3 M W 
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Függőben levő kiházasita-i tőkék 
tartaléka _ _ 4fH«0',l 70 

Évjáradékokért _ _ _ _ 
tíélyegekért _ _ _ _ — 
Irodai bér, postadijak, nyomtatv., 

üti s egyéb költségek _ _ 
Tiszti fizetések _ _ _ _ 
Adóért _ _ _ _ _ _ 
Orvosi dijakért _ _ _ — 
Szerzési és dijbehajtási költ¬ 

ségek ... _ ... _. _ ... 
Behajthatlan tartozások leirása 
Kisorsolt biztosítások tartaléka 
Di] tartalék ez év végén _ _ 
la i l . évi oyerfség _ _ _ 

VAGYON Mérleg-szám 
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A m. évbSl áthozott 
díjtartalék 

Befolyt dijak : ez év 
ben kiállitutt köt¬ 
vények után 

az előbbi érek* 
ben kiállított köt¬ 
vények után 

a biztosított töke 
emelésére fordí¬ 
tott nyeremények 

Illetékek _ _ _ 
Levonva : törölt köt¬ 

vények dij nyugták 
viszontbiztosítási 

dijak 
Kamatjövedelem 
Múlt évi filtriföben 

volt károk és díj¬ 
visszatérítések 
tartaléka _ _ 

Hnlt évi függőben 
volt kiházusitasi 
tőkék tartaléka _ 

decz. }i-én. 
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a) Értékpapírok : 
11861,000 kor. Magyar földhitelintazeti 

S'/ji'/o-os záloglevél _ _ _ á 82'75 
17.840,800 kor. Magyar faldhitrfintezeti 

4»/o-oszáloglevél _ i 92 W 
11.182,800 kor. Magyar földhitelintézet! 

talajjavitáai i'"n-oi záloglevél á 92 25 
I0.38>,(00 kor. Pesti hazai cls5 takarék-

pénzt ír 4%-os záloglevél 93' — 
>l.470,000 kor, Pesti hnz>i első tak rék-

pénztár 4' 50o-os záloglevél ... á 98'15 
1.735,000 K Kisbirtokosok országos föld-

hite'intézeti 4<i/o-03 záloglevél á 91 50 
1 1.380,000 kor. Kigblrtokusok ors?áaos 

földhitelintézete 4'/»°/o z.-lev. _ 9735 
á80,000 kor. Kisliirtikosok oiBzáBOS föld¬ 

hitelintézete 5%-os záloglevél á 100. — 
10.8J3.400 kor. Pesti magyar kereskedelmi 

bank 4-"0o8 záloglevél 9:f— 
3.«T',CO'J kor. Pe'ti magyar kereskedelmi 

4W/o-o« záloglevél _ _ _ !8 '— 
'.I24.UOO tor. Pesti magyar kereskedelmi 

b»nk 4Va%-os községi kő'vény 99' — 
ö 191,900 kor. Magyar jelzálog hitelbank 

4Vos záloglevél _ ... 92'50 
7 772.000 kor. Magyar jelzálog hitelbank 

4VA-OS záloglevél... _ _ ... 98'10 
OS5.I100 Vő-. lUagzar jelzálog hitelbank 

4Ví%-os községi kötvény 98'50 
7 34 1 000 kor. Magyar országos központi 

takarékpénztár 4",o-os záloglevél 92' — 
2955,000 kor. Magzar orszégos közp-nti 

takarékpénztár 4Vs%-oB záloglevél 88' — 
ti.7íi7,400kor. Egyesült Burlapeft-fővflroBi 

9G58122-

9 2 9 1 8 0 5 -

1587525 — 

13999JI410 

280000 — 

1005»38t>2 — 

2 4 0 0 0 0 -

9 1 4 7 6 0 -

476828150 

7 6 2 4 3 3 2 -

9 7 0 2 2 5 -

6 7 5 3 7 2 0 -

2923340 — 

6 2 9 3 6 8 2 -

S30S182!-
lilJBláUOiilO 

h é 31-én. 

i Adolf, I 
Vilmos. G 
ekat megviz^í 

és azok ég; 

ó 1-én. 
•zevioz/ / 
inszky Óé 

468.000 kor. Temesvári első takarékpénz¬ 
tár 4Vt%-os záloglevél _ ... n «7x5 

451,000 kor. Aradi polgári takarékpénztár 
5 V o s záloglevél _ á 97'— 

250,01X1 kor. Pozsony városi 4%-os 
kötvény ... _ ... _ ... _.á 91 '50 

250,000 kor. Horvát első takarékpénztár 
4Vi%-os záloglevél á 98'75 

7820.000 kor Trieszt-parenzoi h. é vasút 
4%-os elsökbségi kötvény á 99 90 

1.460,000 kor. «Radolfsbabn» államadós-
fág 4%-os kötvény- á 9I'93 

998000 kor. Wiener Verkehrs-Anlagen-
Anleihe á 91'90 

440.GOU kor. Egyesitett államadósság 
4s/io%-o« ezüstjáradék á 9440 

1 105.4*0 Lire Olasz járadék 
12,749 drb. Magzar -Franozia bizt. r.-tár-
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Függőben levő kiházasita-i tőkék 
tartaléka _ _ 4fH«0',l 70 

Évjáradékokért _ _ _ _ 
tíélyegekért _ _ _ _ — 
Irodai bér, postadijak, nyomtatv., 

üti s egyéb költségek _ _ 
Tiszti fizetések _ _ _ _ 
Adóért _ _ _ _ _ _ 
Orvosi dijakért _ _ _ — 
Szerzési és dijbehajtási költ¬ 

ségek ... _ ... _. _ ... 
Behajthatlan tartozások leirása 
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tott nyeremények 

Illetékek _ _ _ 
Levonva : törölt köt¬ 
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Múlt évi filtriföben 
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TKHER 

a) Értékpapírok : 
11861,000 kor. Magyar földhitelintazeti 

S'/ji'/o-os záloglevél _ _ _ á 82'75 
17.840,800 kor. Magyar faldhitrfintezeti 

4»/o-oszáloglevél _ i 92 W 
11.182,800 kor. Magyar földhitelintézet! 

talajjavitáai i'"n-oi záloglevél á 92 25 
I0.38>,(00 kor. Pesti hazai cls5 takarék-

pénzt ír 4%-os záloglevél 93' — 
>l.470,000 kor, Pesti hnz>i első tak rék-

pénztár 4' 50o-os záloglevél ... á 98'15 
1.735,000 K Kisbirtokosok országos föld-

hite'intézeti 4<i/o-03 záloglevél á 91 50 
1 1.380,000 kor. Kigblrtokusok ors?áaos 

földhitelintézete 4'/»°/o z.-lev. _ 9735 
á80,000 kor. Kisliirtikosok oiBzáBOS föld¬ 

hitelintézete 5%-os záloglevél á 100. — 
10.8J3.400 kor. Pesti magyar kereskedelmi 

bank 4-"0o8 záloglevél 9:f— 
3.«T',CO'J kor. Pe'ti magyar kereskedelmi 

4W/o-o« záloglevél _ _ _ !8 '— 
'.I24.UOO tor. Pesti magyar kereskedelmi 

b»nk 4Va%-os községi kő'vény 99' — 
ö 191,900 kor. Magyar jelzálog hitelbank 

4Vos záloglevél _ ... 92'50 
7 772.000 kor. Magyar jelzálog hitelbank 

4VA-OS záloglevél... _ _ ... 98'10 
OS5.I100 Vő-. lUagzar jelzálog hitelbank 

4Ví%-os községi kötvény 98'50 
7 34 1 000 kor. Magyar országos központi 

takarékpénztár 4",o-os záloglevél 92' — 
2955,000 kor. Magzar orszégos közp-nti 

takarékpénztár 4Vs%-oB záloglevél 88' — 
ti.7íi7,400kor. Egyesült Burlapeft-fővflroBi 

9G58122-

9 2 9 1 8 0 5 -

1587525 — 

13999JI410 

280000 — 

1005»38t>2 — 

2 4 0 0 0 0 -

9 1 4 7 6 0 -

476828150 

7 6 2 4 3 3 2 -

9 7 0 2 2 5 -

6 7 5 3 7 2 0 -

2923340 — 

6 2 9 3 6 8 2 -

S30S182!-
lilJBláUOiilO 

h é 31-én. 

i Adolf, I 
Vilmos. G 
ekat megviz^í 

és azok ég; 

ó 1-én. 
•zevioz/ / 
inszky Óé 

468.000 kor. Temesvári első takarékpénz¬ 
tár 4Vt%-os záloglevél _ ... n «7x5 

451,000 kor. Aradi polgári takarékpénztár 
5 V o s záloglevél _ á 97'— 

250,01X1 kor. Pozsony városi 4%-os 
kötvény ... _ ... _ ... _.á 91 '50 

250,000 kor. Horvát első takarékpénztár 
4Vi%-os záloglevél á 98'75 

7820.000 kor Trieszt-parenzoi h. é vasút 
4%-os elsökbségi kötvény á 99 90 

1.460,000 kor. «Radolfsbabn» államadós-
fág 4%-os kötvény- á 9I'93 

998000 kor. Wiener Verkehrs-Anlagen-
Anleihe á 91'90 

440.GOU kor. Egyesitett államadósság 
4s/io%-o« ezüstjáradék á 9440 

1 105.4*0 Lire Olasz járadék 
12,749 drb. Magzar -Franozia bizt. r.-tár-

1ZOS12009 

3648390 

W7500 
299)01 1 
1914000 

975000 

575225 

457002 

436500 

228750 

246875 

7812180 

1341740 

911174 

' 416360 
1051217 

1804780 

618180 
594720 
22.'OUO 
117500 
374«ü 

815705 
3 M W 

4)-

Értékpapírok és pénzintézeteknél elbc-
lyeT.et 1 t ;kék kü lön kimutat ás sztr int 

Túlélési c oportok értékpapírjai : 
132,700 Kor. n .é . m . k. 4%-os korona-
Járadék 90-50 K-val 
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a) Értékpapírok : 
11861,000 kor. Magyar földhitelintazeti 

S'/ji'/o-os záloglevél _ _ _ á 82'75 
17.840,800 kor. Magyar faldhitrfintezeti 

4»/o-oszáloglevél _ i 92 W 
11.182,800 kor. Magyar földhitelintézet! 

talajjavitáai i'"n-oi záloglevél á 92 25 
I0.38>,(00 kor. Pesti hazai cls5 takarék-

pénzt ír 4%-os záloglevél 93' — 
>l.470,000 kor, Pesti hnz>i első tak rék-

pénztár 4' 50o-os záloglevél ... á 98'15 
1.735,000 K Kisbirtokosok országos föld-

hite'intézeti 4<i/o-03 záloglevél á 91 50 
1 1.380,000 kor. Kigblrtokusok ors?áaos 

földhitelintézete 4'/»°/o z.-lev. _ 9735 
á80,000 kor. Kisliirtikosok oiBzáBOS föld¬ 

hitelintézete 5%-os záloglevél á 100. — 
10.8J3.400 kor. Pesti magyar kereskedelmi 

bank 4-"0o8 záloglevél 9:f— 
3.«T',CO'J kor. Pe'ti magyar kereskedelmi 

4W/o-o« záloglevél _ _ _ !8 '— 
'.I24.UOO tor. Pesti magyar kereskedelmi 

b»nk 4Va%-os községi kő'vény 99' — 
ö 191,900 kor. Magyar jelzálog hitelbank 

4Vos záloglevél _ ... 92'50 
7 772.000 kor. Magyar jelzálog hitelbank 

4VA-OS záloglevél... _ _ ... 98'10 
OS5.I100 Vő-. lUagzar jelzálog hitelbank 

4Ví%-os községi kötvény 98'50 
7 34 1 000 kor. Magyar országos központi 

takarékpénztár 4",o-os záloglevél 92' — 
2955,000 kor. Magzar orszégos közp-nti 

takarékpénztár 4Vs%-oB záloglevél 88' — 
ti.7íi7,400kor. Egyesült Burlapeft-fővflroBi 

9G58122-

9 2 9 1 8 0 5 -

1587525 — 

13999JI410 

280000 — 

1005»38t>2 — 

2 4 0 0 0 0 -

9 1 4 7 6 0 -

476828150 

7 6 2 4 3 3 2 -

9 7 0 2 2 5 -

6 7 5 3 7 2 0 -

2923340 — 

6 2 9 3 6 8 2 -

S30S182!-
lilJBláUOiilO 

h é 31-én. 

i Adolf, I 
Vilmos. G 
ekat megviz^í 

és azok ég; 

ó 1-én. 
•zevioz/ / 
inszky Óé 

2,493 drb. Hazai általános bizt. részv.-
társaiági elsőbbségi részvény á 260' — 

511 •Sukurítas bizt. tors. részv. á 1:120'— 
300 Bécsi élet- és jár. bizt. int r. á 740 — 

2)0 drb. Bécsi bizt. társ. réazv. á 470'— 

1ZOS12009 
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W7500 
299)01 1 
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228750 

246875 

7812180 

1341740 

911174 

' 416360 
1051217 

1804780 

618180 
594720 
22.'OUO 
117500 
374«ü 

815705 
3 M W 

IS 
Átmeneti kamatok ... ... 
Jelzálog kölcsönök _ _ _ — 
Kötvény-kölcsönoi _. _ _ _ 
Viszontbizt. kotvériTkalcEöoők ... 

A közp. tartozása fjlvó-számlán 
Vezér- és füügjnökségek és mások tor-
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Kiházasitási tőkék 
nyereménye— ._ 

Függőben k-vó károk 
és díjvisszatéríté¬ 
sek tartaléka _ 

Függőben lévő ki-
liazasitasi tőkék 
tartaléka 

Túlélési csoportok 
számlája_ _ _ 

Előre fizetett dijak 
Fel nem vett nyere¬ 
mények 1910. évról 

Kisorsolt biztosítá¬ 
sok tartaléka _ 

Viszontbiztosító in¬ 
tézetek és mások 
követelései _ _ 

1911. évi nyereség 
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a) Értékpapírok : 
11861,000 kor. Magyar földhitelintazeti 

S'/ji'/o-os záloglevél _ _ _ á 82'75 
17.840,800 kor. Magyar faldhitrfintezeti 

4»/o-oszáloglevél _ i 92 W 
11.182,800 kor. Magyar földhitelintézet! 

talajjavitáai i'"n-oi záloglevél á 92 25 
I0.38>,(00 kor. Pesti hazai cls5 takarék-

pénzt ír 4%-os záloglevél 93' — 
>l.470,000 kor, Pesti hnz>i első tak rék-

pénztár 4' 50o-os záloglevél ... á 98'15 
1.735,000 K Kisbirtokosok országos föld-

hite'intézeti 4<i/o-03 záloglevél á 91 50 
1 1.380,000 kor. Kigblrtokusok ors?áaos 

földhitelintézete 4'/»°/o z.-lev. _ 9735 
á80,000 kor. Kisliirtikosok oiBzáBOS föld¬ 

hitelintézete 5%-os záloglevél á 100. — 
10.8J3.400 kor. Pesti magyar kereskedelmi 

bank 4-"0o8 záloglevél 9:f— 
3.«T',CO'J kor. Pe'ti magyar kereskedelmi 

4W/o-o« záloglevél _ _ _ !8 '— 
'.I24.UOO tor. Pesti magyar kereskedelmi 

b»nk 4Va%-os községi kő'vény 99' — 
ö 191,900 kor. Magyar jelzálog hitelbank 

4Vos záloglevél _ ... 92'50 
7 772.000 kor. Magyar jelzálog hitelbank 

4VA-OS záloglevél... _ _ ... 98'10 
OS5.I100 Vő-. lUagzar jelzálog hitelbank 

4Ví%-os községi kötvény 98'50 
7 34 1 000 kor. Magyar országos központi 

takarékpénztár 4",o-os záloglevél 92' — 
2955,000 kor. Magzar orszégos közp-nti 

takarékpénztár 4Vs%-oB záloglevél 88' — 
ti.7íi7,400kor. Egyesült Burlapeft-fővflroBi 

9G58122-

9 2 9 1 8 0 5 -

1587525 — 

13999JI410 

280000 — 

1005»38t>2 — 

2 4 0 0 0 0 -

9 1 4 7 6 0 -

476828150 

7 6 2 4 3 3 2 -

9 7 0 2 2 5 -

6 7 5 3 7 2 0 -

2923340 — 

6 2 9 3 6 8 2 -

S30S182!-
lilJBláUOiilO 

h é 31-én. 

i Adolf, I 
Vilmos. G 
ekat megviz^í 

és azok ég; 

ó 1-én. 
•zevioz/ / 
inszky Óé 

Eeszterczebánya— brezovai ég piakt— vajda-
hunyadi vasúti kötvény 

Különféle értékpapírok ... 
b) Pénziotézeteknél elhelyezett tőkék . 

a) folyósz.-raée takarékodként 8.14-2,3'.»1'64 
b) fedezett mellett 14.314,063'17 
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sek tartaléka _ 
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liazasitasi tőkék 
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Túlélési csoportok 
számlája_ _ _ 
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mények 1910. évról 
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3. 88,000 kor Egyesült Budapest-fóvárosi 
takarékpénztár 4Vi%-os záloglevél 97 'B5 

Átvitel 

Budapest, 1911. évi deczembvr 
Steiner Jenő, 

életbiztosítási könyvvezető. 
Az igazgatótág : Balabai 

L á s z l ó Z s i g m o n d , O r m o d y ' 
A fenti zárszámlákat é* mérleg 

meghatározott el /ék sz -rlnt készülteknek 
gyezőünek ta'áltuk. 

Endipest, 1912. évi márcziní h 
A feliigyelő-bizot'tíg : Bei 

Németh Ti tusi, Báró Radvi 

9G58122-

9 2 9 1 8 0 5 -

1587525 — 

13999JI410 

280000 — 

1005»38t>2 — 

2 4 0 0 0 0 -

9 1 4 7 6 0 -

476828150 

7 6 2 4 3 3 2 -

9 7 0 2 2 5 -

6 7 5 3 7 2 0 -
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inszky Óé 

Eeszterczebánya— brezovai ég piakt— vajda-
hunyadi vasúti kötvény 

Különféle értékpapírok ... 
b) Pénziotézeteknél elhelyezett tőkék . 

a) folyósz.-raée takarékodként 8.14-2,3'.»1'64 
b) fedezett mellett 14.314,063'17 
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Függőben lévő ki-
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3. 88,000 kor Egyesült Budapest-fóvárosi 
takarékpénztár 4Vi%-os záloglevél 97 'B5 

Átvitel 

Budapest, 1911. évi deczembvr 
Steiner Jenő, 

életbiztosítási könyvvezető. 
Az igazgatótág : Balabai 

L á s z l ó Z s i g m o n d , O r m o d y ' 
A fenti zárszámlákat é* mérleg 

meghatározott el /ék sz -rlnt készülteknek 
gyezőünek ta'áltuk. 

Endipest, 1912. évi márcziní h 
A feliigyelő-bizot'tíg : Bei 

Németh Ti tusi, Báró Radvi 

9G58122-

9 2 9 1 8 0 5 -

1587525 — 

13999JI410 

280000 — 
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9 1 4 7 6 0 -
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7 6 2 4 3 3 2 -

9 7 0 2 2 5 -

6 7 5 3 7 2 0 -
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S30S182!-
lilJBláUOiilO 

h é 31-én. 

i Adolf, I 
Vilmos. G 
ekat megviz^í 

és azok ég; 

ó 1-én. 
•zevioz/ / 
inszky Óé 

Összesen 1 72590927 Oí 

Frank Henrik, 
a központi kőnyvezés elnöke. 

lajós József, Bá ró Harkány i Frigyes, 
ergely Tódor igazgató, 
•alván, azokat a törvényben s az alapszab ilyokban 
ei tételeit a tó- és segédkönyvekkel teljesen meg* 

Llbert, Ba rcba rd -Bé lavá ry Konrád, 
za, Bá ró Ueehtr i tz Zsigmond. 
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3. 88,000 kor Egyesült Budapest-fóvárosi 
takarékpénztár 4Vi%-os záloglevél 97 'B5 

Átvitel 

Budapest, 1911. évi deczembvr 
Steiner Jenő, 

életbiztosítási könyvvezető. 
Az igazgatótág : Balabai 

L á s z l ó Z s i g m o n d , O r m o d y ' 
A fenti zárszámlákat é* mérleg 

meghatározott el /ék sz -rlnt készülteknek 
gyezőünek ta'áltuk. 

Endipest, 1912. évi márcziní h 
A feliigyelő-bizot'tíg : Bei 

Németh Ti tusi, Báró Radvi 
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i Adolf, I 
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ekat megviz^í 

és azok ég; 

ó 1-én. 
•zevioz/ / 
inszky Óé 

Összesen 1 72590927 Oí 

Frank Henrik, 
a központi kőnyvezés elnöke. 

lajós József, Bá ró Harkány i Frigyes, 
ergely Tódor igazgató, 
•alván, azokat a törvényben s az alapszab ilyokban 
ei tételeit a tó- és segédkönyvekkel teljesen meg* 

Llbert, Ba rcba rd -Bé lavá ry Konrád, 
za, Bá ró Ueehtr i tz Zsigmond. 

1-2. SZÁM. 1 9 1 2 . 5 9 . ÉVFOLYAM. VASAKNAPI ÚJSÁG. 239 

Valódi bríínni szövetek 
az 1912. évi tavaszi és nyári idényre. 

Egy szelvény l szelvény 7 kor. 
3.1O m. hosszú l szelvény 10 kor. 

teljes férfiruhához l szelvény 15 kor 
(kabát, nadrág és mellény) l szelvény 17 kor. 

elegendő, csak l szelvény 20 kor. 
Egy „ szelvényt fekete szalonruhához 
szintúgy felőltőszövetct, 20.— , 

—oj -..V....*.., turistalódent , se lyem' 
kamgarnt s tb . gyári árakon küld mint megbízható é l 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár 

SiegeMmhof Brünn. 
Minták Ingyen é« be'rmentve. 

Az előnyök, a melyeket a magánvevS ílvez, ha 
•zSvetszukségletét közvetlen Siegel-Imhof cégnél 
• gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb árak. Óriási választék. 
Mintába, figyelmes kiszoleálás, még a legkisebb 

rendelésnél is, teljesen friss árúban 

Rozsnyay 

SERAIL 
pipere-
különle¬ 
gességei 
kipróbált, közkedvelt és igen elterjedt szerek- — Serail-
arczkenőcs kiváló hatású szeplő ellen, az arczot fehé¬ 
ríti és bársonypuhává teszi. Kis tégely 7O fillér, nagy 
tégely l korona 4O fillér. — Serail-créme nappali 
használatra l korona. Sernil-hnjszesz hajhullás és 
korpaképződés ellen. Kiváló hatású. Hajnövést elősegíti. 
l üveg l korona 50 fillér. — Serail-pnder. Kitűnő 
pipere-por fehér-, rózsa- és eremé színben, l doboa l K 
Serail-szappan l drb 60 fillér. — Valódi epeszap¬ 
pan l drb 8O fillér. — Seraíl-szajviz l üveg K 1.5O. 

Kapható Török József gyógyszertárában Budapesten és 
Rozsnyay Mátyás gy ógytárában, Arad Szabadság-tér. 

használják 
PiirMian. 

„LE THE MEXICAIN 
• DU Dr. IAWAS" • 
mely anélkül, hogy az egéizség-
nek Ártana, kitűnő eredmény-
nyél jár, minden diéta nélkül. 

Thee Mesir-aint Parisban 
a NaroíletzH-Bezall KyAjry 
= = szőj tíirbiin kéii-ink. 

A t e s t e H é g nemesik az alak ele-
Kfins voltát befolyásolja, hanem 
idő elütt vénit . Őr. J a w a t Le The 
Mexicainje nyúlánkká tesz és bá¬ 
j o s formát ad. — Mívli-pd ored-

I m n y l óvakodjunk utánzatoktól 
— és ügyeljünk o n e a névre : „LE -^- —.-

Használat előtt. I " * " E „ X ' C * ! N ' ' Dr" J 8 " " ' " 1 l U n n U a t utón. Par isban. Kérjen prospektust . 
Csomagonként 5 korcna 50 fillér. — TÖRÖK JÓZSEF 
gyógyszertára, Budapest, VI. kér., Király-utcza 12. szám. 

sorsjegyekre és részvényekre, 
vidéki takarékpénztári rés/.-
vényekre is, bármily összeg 
erejéig a legolcsóbban nyúj¬ 
tunk. Elzálogosított vagy rész-
letKzeiésalaltálló sorsjegyekre 
kölcsönt adunk. A kölc.ön 
telszésszerinli apróbb rósz-

leleVben űzethető vissza. 

Kó'váry Ármin bankháza, 
a lap i t ' a 1873-ban 

Budapest , Kossuth Lajos-utcza 20 . 
''W'W' ' f i ' 'H ' ' f i ' ' f i ' ' f i ' 'P' 

.878-1912 :•:• 
* " " 

KELETI J. 
budapesti czég 

IV., Koronaherczeg-u. 17. 
orvossebészeti műszerek és kötszerek gyára ez idén 
Üli meg fennállásának 34. évfordulóját A ezég ez 
alkalommal egy a maga nemében páratlan, dús, ábrás 

Jubileumi Árjegyzéket 
bocsát ki, a mely ezen szakmában minden tudni¬ 
való, legmodernebb újdonságot tartalmaz, szaksze¬ 
rűen rendezve és megmagyarázva és mely bárki¬ 
nek kívánatra ingyen és bérmentve megküldetik. 

A czég fű'czikkei és specziálitásai : 
Hygiéniai gummiáruk. 
Cs. és k. szab. séi-vkötök. 
Testegyenesitő gépek. 
Műkezek és műlábak. 
MűfUzők, haskötők, 

mellfüzök, melltartók, 
hátegyenesitők. 

Gummi görcséi-harisnyák 
GyógyvillanykészUlékek. 

Betegtolókocsik és szoba 
Urszékek. 

Betegápolási és a beteg 
kényelméhez szükség-
lendő kozmetikai-, 
utazási-, másságé- és 
manikűré mindenféle 
czikkek. 

Üzleti elvei: Gyoi-sés pontos kiszolgálás, szakszerű elin¬ 
tézés, jutányos gyári árak, legtökéletesebb haza i ipar 

Az Önműködő 

WISZTOLY 
a szakértők 
zsebpis/tolya! 
Zilenczlövetü. 
7 65 mm. kaliberű. 

isroar 
Ai e g y e d ü l i p l i z t o l y a vi láffpiaozon, nm.'lvnek pufivá 
ISvii közbi-u éi.i. olyan ér. - i.ul.mu van e l z á r v a , 
mint a legújabb k.tiu.táimxkiiké, tehát a löv."rn'k 

a legnagyobb biztonságot 
és a legkitűnőbb l övó i l eredményt nytgtjfceieimll.it 
kéojBlUena uebbu hordható. H á r o n u x o r o s b iz tos í tó ja 
vall i.'j-.'íí'>kélett sobb klTitelbttn. )•','•!kr/i-el k énjeim t-sen fel-
lm/liat.' én l'árun kor leereszthető kakasa . 
Minden részében teljesen kicflerólhet"<en pótmunkával kés/iti a 

Fegyver- és Gépgyár R.-T. 
Budapesten. 

Kaphat* a bel- ín külföld minden jobb fegyverkereskedésél én. 
Különféle nyelvű leírás díjmentesen leodclkezésrc áll . 

KQZEPEUROPA 
LEGNAGYOBB 

SZŐLŐ 
IS¬ 
KO¬ 
LA-
JA. 

NUTH KÁROLY 
Cs. és kir. fensége 
József fáh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, VII. kér., Garay-utcza 10. 
Központi víz-, lég- és gőifütések, légszesz és vízvezetékek, csatornázások. 
syelli'i/tftések, szivattyúk, ri'zeróművi emelőgépek stb. - - Tervek 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek! 

Tűlevelűek 
szétküldése megkezdődött. Lúcz-
fenyö 'M—180 cm. magas l darab 
30—120 fillér, törnjénfengü ÍO—200 
cm magas drb-ja SÓ—250 flllér, 
fekete és erdeiferrrö 30-200 cm. ma-
frai drb-ja 70—200 fillér, Törünfenyő 
30—300 rm. IU.IKU Jrb-ja 70—3ÜO 
flllér banksfcnyö 30—80 rm. macas 
drb-Ja 70-100 fllér. E x o t U u s 
(külföldi) tül«vclü«k 70 legBZtbb faj¬ 
ban drb ja minőség szerint l—5 
korona. 100 drb-böl álló bel- és kül-
földitülevelüfa g y ű j t e m é n y 50— 
300 cm. magasságlMui 100 K., 50 drh 
55 kor., 25 drb 30 kor. 20 millió 
erdei c s e m e t e : lúcz, erdei és 
feketefenyő, kocsányostölgy stb. l— 
4 éves mogonczok 100 drb-ként 3— 
20 korona. Továbbá gvümölcs-, disz-, 
sor- és s'omorúiik, fajbaromfiak és 
ezek tojásai; valamint vadász- és 
diszfáczánok és ezek tojásfti. Képes 
főárjegyzéket kívánatra ingyen küld 

Gr. Batthyány Zsigmond 
uradalmi Intézösége 

Csendlak, ti. p. Ferenczlak, 
Vasmeg-ye. 

Magyar ájjytoll 
2.8O koronától kezdve 
kg-.-kiat. teerelökelőbb 

beszerzési forrás: 
Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolcz 2. 
Képes árjegyzék ing-yen 

és bérmentve. 

200,000 drb 
disz- és sorfa 
különös szép vadgesztenye, 
gömbákácz. gömbkőris, tölgy, 
krisziustövis, juhar stb., vala¬ 
mint különféle szomornfa; 
ára darabonként 60 fillértől 
feljebb, l millió gyümölcsfa 
minden kelendő minőségben 
és legbecsesebb fajokban. 100 
drb magastörzsü almafa minő¬ 
ség szerint 25 koronától fel¬ 
jebb,100 drb drb disz: és sorfa, 
valamint 100 drb diszbokor-
ból álló gyűjtemény 10—15 
fajban K 70, 50 50 darabból 
álló K 40. Legjobb sövény-
csemete : ákácz és glaeditia 
1—4 éves 1000 drb minőség 
szerint 12—70 korona. Faj¬ 
baromfi és ezek tojásai 20 leg¬ 
értékesebb fajban, valamint 
vadász- és diszfáczánok és 
ezek tojásai. Képes főárjegy¬ 
zéket kívánatra ingyen küld: 

Gr. Batthyány Zsigmond 
nratjnlmi intézösége 

Csendlak, utolsó posta 
Vas-Ferencz-lak. 

| | Legalkalmasabb I I 
"S ajándéktárgyak S! 

Kívánatra a portokSüsée viselete ellenében 
megtekintésre Is szállítunk. / . 

Unolt ér-f éle 

CliínaezíisiS 
EvSkészleiek, kávé-, tea- és mokka-, továbbá likőr-, sor- és borkészletek 
szivar-garnitúrák stk. nagy választékban megrendelhetek mgf- legolcsóbban' 

ügy készpénz, -&ü mint 20 havi 

részletfizetésre 
Elek és Társa R.-T. 
Budapest, IV., Károly-körut 10. szám. 

Teljes áttekintést nyújtó chinaezüst-árjegyzók kívánatra ingyen és 
bérmenve küldetik meg. 

bőrbotoripar 
Börbutor 
szakműhelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Semmelwea-n. 7. »z. 

Angol börbutor, Ebédlő-
székek, irodai károg 
ezekek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt bőrbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissi-
téióre és festésére. 
Székátalaki tások. 
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l 
Margit-eremé 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész 
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés 
Összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és ki¬ 
váló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető. 
Mivel a Margit-eremet utánozzák és hamisítják, tessék 
eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan, 
vegytiszta készítmény, a mely a kütföldön általános 
feltűnést keltett. Ara l K. Margrit-szappan 7C flll. 

Margit-pond ér l kor. 2O fillér. 

l 

K 

l 
•.- Gyártja Földei Kelemen laboratóriuma Aradon. 
I í Kapható minden gyógysz., illatszer- és drogua-üzletben. 

SZŐ LŐ -OLTVÁNYOK 
és GlvditSfhia (élő kerítés 

nek alkalmas) csemeték beszerzésére legmele¬ 
gebben ajánljuk a legjobb hírnévnek órrendő 

Szűcs Sándor Fia 
ftzűlfitelepét Bibardl'jgzegen. 

Ha a saját érdekét tartja izem előtt, agy ne 
vegyen addig oltványt vagy végszót, mlga fenti 
ezeg képes nagy árjegyzékét nem kérte ingyen 
és bementve. Ezen árjegyzék minden seöl/i-
birtokost érdekel hasznos tartalmánál fogva. 
Olcsó Ár fs jtrtntcfi kíanotyálás. Számos 

fm-l. A tisztelt érdeklődök a telep 
megtekintésére nzi vénen láttatnak. 

Garantirozottan j ó szövött árú a ház¬ 
tartásba és menyasszonyi kelengyének. 

tfarab erűsfonalii vászonlepedő varrás nélkül. 
beszedve, 150/a» cm. , „ _ . ... . 14. — kor. 

6 darab erosfonalú Tászonlepedő varrás nélkül, 
he*zeRve, 150/s» cin 15.7Okor. 

ti darab finoríifonalú T asronlepedő Tarrás nélkül, 
bípzcKvr, igf-n tlcom, iao/s25 ura 18.5O kor, 

Lepedőim a legjobb leníonállal vannak átszőve. 
l darab 24 m. mmburRÍ vászon, 80 cm. szélen 13.— l\, it:en 
flnom 15.— K, l darab 24 m. nHófí-hérkei-sifoD, &0 cm. széles 
13.5O K, igen flnom 15.SOK. GarantirozotUn egész vászon 
rtamaszt-tfirnU.őzG, nagyon szép mintás, taczatja 5°/uo cm. 
7.ÓO K, w/i2o cm. 1O.— K, eo/i.so cm. 14.— K. Garantirozottan 
egész-tászon edénytörlő ruha, ^/no cm. 7.5O K, K/ii5 cm. 
9.6O K. Gnrantirozottan egész-vászon zsebkendő azsur vagy 
anélkül 5 t 7, 1O E tnczatja. Mindennapos használatra zseb-
kendő tuczatja 2.2O, 3.—, 4.— K. Qarantiiozottan ecész-
vászon edéuytőrlö rnha, tö/65 cm., 4.40 E, igen tinóm. 70/:o cm. 
6*2O K tuczatja. Jgen finom étkező- vagy kávégaroilura fehér 
Tagy színes, l abrosz, 6 szalvéta 6.—. 8.—, 1O,— és 14.— K. 
Hibátlan maradékok, 8—15 méter hosszú, méterje 50 fillérért 
5 kilós csomagban. T é l i b a r k e t , flancll, zefir, oxford , 
i n l e t t e , d a m a s z t stb. legolcsóbban kapható a jóhirü 

Winternitz Emil czégnél, Nachod, Csehország. 
Szétküldés utánvétellel. Koczkázat kziárva. 

Nemtetszőt visszaveszek. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és fSüzlet: 

YlII.Jiims-ii.S5. 
A főváros első és legrégibb 

csipketi«»titó,vegy tisztító 
és kelmefestő gyári intézete. 

Fiókok: XX., Fő-ntcía 27. IV., Eskü-ut 6. IV., Keoskeméti-
ntoza 14. V., Harminozad-n. 4. VI., Teréz-körnt 
39. VI., Andrássy-ut IS. VTII., József-kőrut 2. 

•WWffl 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Közielek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

)s^„ 
rí^pÍMíteiw • m.& 
'l'.f?".V* • " • '"í(í??/feií/. 

Gyermek-ruhák 
kizárélagr safát gyártmány. 
Szenzációs olcsó árak l koronától 
kezdve a legfinomabb kivitelig! "WASCHE CLOU" 

Wien, XVI., Lerchenfeldergrürtel 53. 
Képes divafalbum ás árjegyzék Ingyen is bérmenfvel 

13. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

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

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

BUDAPEST, MÁRCZIUS 3.1. 
Előfizetési 
teltételek: 

Egészévre _ 
Félévre _. _ 
Negyedévre 

_ 2O korona. 
_ 1O .korona. 
. - 6 korona. 

A 'Vtlágkrónikát-\&l 
negyedévenként l koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 

határozott viteldíj is csatolandó. 

M4RGIT 
JLWJL gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, húgyhólyag 8 különösen a 
légzőszervek hurutos bántalmainál igen jó ha-
tásn még akkor is, ha versesek esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKTJTT L.-nál Budapesten' 

éa a forrás kezeiöségénél Munkácson. 

KINEK 
van igaza ? Annak-e, aki 44 fillérért vesz egy valódi iDianai-sósborszeszt, 
vsgy ulti nnrTiiiiiiniill '^r~-rji/rt vesz egy Diana-sosborszesz utánzatot 

A N-
í, akik évek óta a valódi tDiana^-sósborszeszt mint étvágyger¬ 

jesztőt czukorra cseppentve mint elsőrendű háziszei-t használják. Ezeknek 

IGAZA? 
illetőleg igazuk van, mert azt mondják, hogy: a mi biztos— az biztos! E mel¬ 
lett még mint legjobb masszirozószert használhatják hülési fájdalmaknál. 

DE MOND-
jak azt is, hogy a leghevesebb fogfájást is megszünteti. 

EGÉSZ 
kötet köszönőlevél igazolja, hogy munkás emberek, irodai alkalmazottak, 
szellemileg megerőltetett egyének, ügy napközben, mint lefekvés előtt ma-
sziroztatják «Diana'-sósborszeszszel fáradt tagjaikat. Kicsi, nagy, férfi, nő, 

PÁRTATLANUL 
szegény és gazdag egyaránt felsóhajt. «Diana»-sósborszesz első segítség 
a házban. — 44 filléres üvegekben az egész országban mindenütt kapható. 

!! Vigyázzon jól a hamisítványokra !! 

A nö tragédiáját 
még nem írtak meg, azonban nagyon gyakran találkozunk ezen 
tragédia megrendítő fázisaival az élet színpadján. Mennyi boldogsága, 
mennyi lelki öröme egy nőnek szenvedett hajótörltt 

egyetlen sz 
mely arczát vagy keblét eltorzította. Ilyen esetekben a «corriger la 
fortnne» nemcsak megengedhető, hanem egyenesen kötelesség. Korri¬ 
gáljuk szerencsénket és megbízható szerekkel kényszeritsük a termé¬ 
szetet, hogy hibáját jóvá tegye. Ebből az alkalomból hölgyeinknek egy 

édes titkot 
súgunk, egy titkot, mely már rég nem titok többé, ugyanis, hogy a 

Diana szépitőszerek 
a legjobbaknak bizonyultak és minden művésznő által az összes 
kozmetikai szerekkel szemben előnyben részesülnek, mert az arcz-
és kézbőrön a legkisebb foltot is eltávolítják és a női szépséget leg¬ 
tökéletesebben érvényre juttatják. 

Egy üvegtégely DIANA-crém (nappali és éjjeli 
használatra) l kor. 50 fill. 

Egy üvegtégely DIANA-crém (csak éjjeli hasz¬ 
nálatra) .. l kor. 50 fill. 

Egy nagy darab DIANA-szappan l kor. 50 fill. 
Egy doboz DIANA-puder szarvasbőrrel együtt 
(fehér, rózsa, vagy sárga színben) í kor. 50 fill. 
Kapható egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és parfümériák -
bán. Aki nem tudja saját helyiségében beszerezni, rendeljen a központból: 

Erényi Béla Diana-gyógyszertárában, Budapest, Károly-körut 5. sz 
legkisebb megrendelést is forduló postával utánvétellel teyesitünk. 

A «TEGETTHOFF» OSZTRÁK-MAGYAR ÚJ CSATAHAJÓ VIZREBOCSÁJTÁSA TRIESZTBEN. -Jelfy Gyula fölvételei. 

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




