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A keblek fejlesztésére és erősítésére a Pilules 
Oríentales közelébe semmi sem jöhet, 

Szép, keménv és kifejlett kchi-1 mindig na^v 
vágya volt a/, elegáns hölgyeknek, mert elenged¬ 
hetetlenül hozzátartozik n s/.rpség trljcsségéhrz. 

Tehát nem fölösleges ismételni a hölgyeknek. 
akiknek keble nincs elegendő mádon kifejlődve, 
vagy azoknak a sokaknak, akiknek melle nem 
rendelkezik azzal a rugnnyossággal, amelyet a 
mostani divat megkövetel, hogy egyedül a Pilules 
Orientales adják meg az ideális kehlet, amely 
elegánsan harmonizál a derék karcsúságával: . 

Sok másféle szert és kezelést hirdetnek még, 
mint czélhozvezetöt. de eddig mind hatástalan¬ 
nak bizonyult és kénytelen volta Pilules Orien-
tales-nak átengedni a teret, amelyet ma az egész 
világon ismernek és kedvelnek. De mindez nem 
tart vissza némely utánzót attól, hogy időről-
időre ismét csodaszernek ne hirdesse a maga 
készítményét. Ezek az Ígéretek, sajnos, nem vál¬ 
nak be s a hölgyeknek az a része, amely hitelt 
ad ezeknek a csábító ma¬ 
gasztalasoknak, a nagy költ¬ 
ség ellenére is csalódik. 
Ezek a hölgyek jobban tet¬ 
ték volna, ha mindjárt a 
Pilules Orientales-t használ¬ 
ják, mert akkor sok csaló¬ 
dást elkerülhettek volna. 

Azon kölgyek száma, akik 
a Pilules Orientalesnek kö¬ 
szönhetik a gyönyörű mel¬ 
let, nagyobbodik napról-
napra és* a hálájuk kitűnik 
dicsérő leveleikből, amelye¬ 
ket — hivatali titok akadá¬ 
lyoz abban, — hogy teljes 
szövegükben közöljük, de 
amelyek a Pilules Orieii-
tfl les ".elvitathatatlan hatá¬ 
ra iák őszinte és autentikus 
bizonyítékai. 

így ir pl. de C . . . hölgy : 
• Telj éten meg vagyok elégedve 
azon eredménynyel, amelyet el¬ 
értem a Pilulet Orientáltáéi. 
Legyen biztosítva, miszerint há¬ 
lámat fogom önnek tanutitani, 
t hogy fogok jó ét Jól erdemeit 
reklámot etimilni az ön pilu-
lái rémére. 

Xme deC ...ne Biyrn, 
Parit. 

És a másik : 
Uram l . 
A. Pilulet Orientalet nagyon jót tettnek ét kötzHnet 

ételéért, látom örömmel azon beeséseket lattan eltűnni, 
amelyek körülvettek keblemet. Kost már nem etem kft-
légbe, hogn'uep keblet fogok viucaknpni, amelyet több 
év óta elvesztettem. 

Louite M. . . rue Franklin, Pötty. 
A Pilules Őri,•ntales hnsználata.által esoilála-

tosan megtelnek a liatal leányoknak épp iigy, 
mint .azon hölgyeknek, kiknek keble tökéletle¬ 
nül van kifejlődve vagy száradLs;ig é.s ]>ctcg-
ségben szenvedett. 

Gyenge egészségű és szervezetü eg>-ének is be-
vehetik azokat, aliogy a következő két kivonat 
mutatja: 

Uram! ' ' 
£n nagyon meg vagyok elégedve a Pilulet Őrien-

talei-lal, amelyek nemetak kitté nagyobb keblet adnak, 
hanoii eaétztégetebb it vagyok. Ma SÓ évet vagyok, 
trrue'geny voltam a legztengébb gyermekkorom óta él 
aak atóta, hogy vénem az Ön Pilvláit, látom vér-
lieaényiégemet eltűnni. 

ItiUe O . . . plaee St.-Pierre, Tonneint. 

Órám f 
A barátnőm, akivel megismertetten a Pilulet Őrien-

táléit, nagyon meg van velük elégedve. Sőt gyotnor-
foreiei voltak, amelyek eltűntek. 

L. Y . . . rue Couraye, Granville 
így a Pilules Orientales nem ártanak soha 

sem az egészségnek, sem a gyomornak. Külön¬ 
ben kizárólag ártatlan és jótevő anyagokat tar¬ 
talmaznak s nem veszélyes szereket; mint arzén 
vagy más és soha nem merült föl panasz 30 év 
óta, amióta minden országbeli hölgy és liatal 
leány használja. 

Az orvosok maguk elismerik érdemét, rendelik 
pacienseiknek, amit a következő levél bizonyít: 

Uram l 
Tovább it rendelem a kitűnő" Pilulet Orientalet 

produktumot az e'npáczienteimnek e'a örömmel kijelent¬ 
hetem önnek, hogy ennek tídmot likért kdizönhetek. 

Doctor O . . . á W . . . 
(Loire-Inférieure.) 

A kezelés jó hatása azon¬ 
nal kifejezésre jut és töké¬ 
letes lesz a hatás 2 hónap 
alatt, sőt gyakran néhány 
hét alatt, ahogy a követ¬ 
kező két levél mutatja : 

Uram! 
14 nap óta szedem a Pilulet 

Orientalett ei mármegelégedett-
téggel meglepő eredményt vetzek 
étire. 
llme H . . . t . . . rue Condart, 

Harteille. 
Uram l 
Ezennel sietek önnek gratu¬ 

lálni Pilules Orientaleseért, 
amelyet jobban lehetne aoda-
pilulának nevezni, hogy egyet¬ 
len üveg elegendő volt, hogy 
eltüntesse mellhorpadásaimat, 
amely keblem mindkét oldalán 
volt. Most gyönyörű keblem van. 
Az e'n puha mellem megkemé¬ 
nyedett, t én a* ön Pilótáitól 
el vagyok ragadtatva. 
tlme Á ... L . . . Vevey, Svájc 
Itt félbeszakítjuk a czitá-

lásokal. amelyek a Pilnles 
Orientales hatását mutat-
jáTE, amelyek' nem éngétlik" 
összetéveszteni egyikével 
sem azoknak a nem reális 

szereknek, amelyek napról-napra megjelennek. 
Itt félbeszakítjuk a rzitálásokat, amelyek a 

Keleti pilulák hatását mutatják, amelyek nem 
engedik összetéveszteni egyikével sem azoknak 
a nem reális szereknek, amelyek napról-napra 
megjelennek. . , . 
- így tehát a hölgyek, ha javítani akarják keb¬ 
lük esztétikáját, ha mellük nem elég kiterjedt 
vagy kemény, ne habozzanak a .Pilules Őrien-
Lalei'-Jioi ípljiauiodni. Néhány hét alatt leg¬ 
kedvesebb öliajükat teljesítve Hígjai; látni és 
nem fogják legszebb derékkel megáldott barát¬ 
nőjüket irigyelni. Meg lesz lepétve és elragad¬ 
tatva az önnel teljesült gybrs átalakulással. „ _ 

Kísérelje 
CUS-HION MCtL 

meg kérem! 

Tétessen az egyik, czipőjére 
o*~ valódi angol 

Ö'SULLIVAN 
GUMMISARKOT ~M 

és a másikra bármely más gyártmányút, ez minden 
kétséget kizáró módon meggyőzi önt arról, hogy az 

Ö'SULLIVAN 
hat más gummisarkot kibir! 

s Minden ezipésznél li:i pliatft I * -K ¥• ÜTőleraltat: 

ULLMANN EMIL-nél VI,, Hajós-utcza 36, Telefon 4 8 - 4 3 , 

agy 
J. Ratie, Pharmacien, 5 Passage verdeau Poris. 

Raktár Ausztria-Magyarország részére : Tőrök 
József gyógyszerész, Budapest, VI. kér,, Király-
utcza 12. sz. Yertrieb Franz.- Kosmet.' Artikel 
Wien, XII. Bez., Telchackergasse 5. 

Gessler 
Budapest 

Tátra-Gánócz 
gyógyfürdő 

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

természetes szénsawdús for¬ 
rásával kitűnő gyógyhatású. 

Méltányos arak. Penzió. Olcsó, száraz szobák. Kitűnő 
női ellátás. Figyelmes kiszolgálás. Posta, távirda, 
telefon, állandó csendőrörs. Vasúti állomás. Gyors¬ 
vonatok' feltételes megállóhelye június 15-ikétől. 
Állandó fürdőorvos Budapestről. 
Prospektust és minden egyéb felvilágosítást dij-
alanul azonnal küld. 

Ffirdógondnokság, Gánóczfürdő. 

KEZ.inUNKflK 
LÖWö -CW 
BUBHPEST VII. 

BADEN 
•WIEN MELLETT. 

PENSION MELANIE 
1912-beri megnagyobbítva 

Előkelő családi otthon, legszebb fek¬ 
vés, a föherczegi villák közelében, 
előkelő konyha. —"Kert. —Villamos, 
vasúti megállóhely.!-^ H«lvközLtelefon 
240. — Egészéven át-nyitva. — -Tulaj¬ 
donos : Melly Mayer von Maytach. 
Prospektust küldi Bfocknér J. hirdetője, 
Budapest, IV., Semmelweis-üícza 4; sz. 

SZOBRANGZ 
GYÓGYFÜRDŐ Üngmegyében. 

Glanbersós. hideg1, kénes, sós víz. Gyomor- és máj-
beteg-ek magryar Karlsbadja. 

FardőidényVmíjus lö-től szeptember 15-ig. Előidény:.májas 
15-tól június l-ig. JJtóidény : szeptember 1-től szeptember 15-ig. 
30 °/o árengédménynyel a lakásoknál. 

Ez a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód-biitos 
segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs 
székrekedéseknél enyhén, qldólág hat, májbajuknál. epehomok és epe¬ 
kövekre oldólag hat. Vértódulásoknál, szédülések, hüdések, gutaütési 
rohamoknál íérelfonólag; felszivólag hat, csúzos és kösziényes bán-
talmaknál e kór okozta erjedési termékekre, elrakódásokra az izületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájaso-
dás ellen,'czukorbé'tegségeknél, vesehajosoknál usy a czukor-, mint 
a fehérjekivátást gyprsan és kedvezően befolyásolja. ' 

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi él csont¬ 
bántalmaikat, csontszút kedvezően oszlatja. Uörvélykóros daganatok, 
fekélyek ellen, méh'és méh közötti izzadmánybk, hashártya' izzad-
mányok felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idnlt bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. . . 

Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár, 
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-5IÍhály,honnan ké-
nyelrnes bérkocsikon l és 1/j őrá alatt elérhető. 

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

Megrendelések és tudakozódások: (Szobráncz gyógyfürdő 
igazgatósa gának Szobráncz gyógyfürdő* czimzendők. Post»-
és távirüa-álloníás helybeo. A fiirdö igazsaló-orvosa: Df. Russay 
Gábor Lajos A fürdő, igazgatósága. 

BADEN 
Nagyfokú radioaktivitás, 

i 1912-ben 31,567 fürdövendég. 

Kiváló gyógyerejü kénesforrások csúz, 
köszvény, iscbias, izzadmányok, bénu¬ 
lás, nenralgia, görrélykór, bőrbajok, íém-
mérgezés ellen. „Herzoghof" városi 
fürdószálloda. Elsőrangn ház. loter-
nrban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬ 
den szobában. Továbbá elsőrangú 
szállók, peniiok, vendéglők, ét¬ 
termek. Fürdőidény egész éven át. 
Prospektus kívánatra ,ingyen küldetik. 
Felvilágosítás ée prospektus Blookner 
J. hirdetőiroda utján is. Budapest. 
IV. kerület, Semmelweis-utcza 4. szám. 

NUTH KÁROLY 
O*. í* klr. fensége 
József főh. üdv. izál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, ? E kér., Garay-atcza 10. 
Központi vii-, lég-és gőzfűtések, légszesz és vízvezetékek, cs»tornáiások, 
szellőztetések, szivattyúk, vizerőmfivi emelőgépek stb — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

PÁRAD S Í 
Évad május 15-től szept végéig. 

Károlyi Mihály gróf tulajdona, Hevesmegyében, vastímsós fürdők¬ 
kel és hidegvizgyogyintézettel, égvéuyes kénes savanyuviz természetes 
arzén és vastartalmú vizek. Kiváló jó hatása ideg. , vér- , gyo¬ 
mor- ét mehbaj oknál, gyengeségnél ismeretes. Tiszta, enyhe 

svegő, sport, kirándulások. Modern kényelemmel berendezett 
szállodákban 173 szoba áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés 
mérsékelt árak mellett. A főévad június hó 21-től augusztus 31-ig tart. 
rürdőkaMnqk és folyosíkgőífütéssel vannak ellátva. 

o vannak , 
felvilágosítással készségese* o L r . P r ° 8 p e k t M 8 a l é s Bárminemű 
„.. , . . . ,, fttrdőigaigatósag. 

ío- es otoevadban a lakasok 50° o-kalolcsóbbakaz állandó veDdéjknek. l 

29. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) H O 
SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, JÚLIUS 2 0 ^ 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vánnegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételeit.: 1 

Egészévre 
Félévre „ 
Negyedévre 

20 korona. 
1O korona. 

5 korona. 

A írViMgkróm/cd.-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a posta.'lag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

A KASSAI MÚZEUM FÖLDSZINTI ELŐCSARNOKA. — Balogh Rudolf fölvétele. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Esvetem-ntcza 4. HZ. 



- Jó estét, kegyelmes uram! Ab, a főispán 
úr huszárdiszben! Kitűnő expediens. Az el¬ 
veszett és megtalált tiszti «karakter» . . . Kí¬ 
vánom, hogy — miután báró Hellmuth lemon¬ 
dott — egyben mint Karádmegye designált fő¬ 
ispánja térjen vissza a miniszterelnöki estélyről! 

A megszűnt akadály után a bérkocsis szila-
jón tovább hajtatott s Verpeléti gyorsan vissza-
retirált a járdára. 

- Karádmegye főispánjáról beszélt valamit, 
de szavait az utczai zajban nem hallottam. 

— Én sem, — válaszolt Magory. 
De azért mindketten gyanították, hogy mire 

czélzott a riporter-generális. 
—• Hellmuth Stefitől nem tudtam oly köny-

nyen szabadulni, mint Zavreczkytől, pedig az 
is nehéz munka volt. Hellmuth ma végre be¬ 
adta lemondását, de ő a maga helyébe, a mi-
niszterelnökné pártfogása mellett, unokaöcscsét, 
Vojnovszky Nikit szeretné kineveztetni, kinek 
érdekében Keresztessy ma délben, mint a ver¬ 
senyen beszélte, Várhelyinétöl is kapott sür¬ 
gönyt. 

— Vojnovszky kihívó, arrogáns modorával — 
Karádmegye főispánja ! — csodálkozott Magory. 

- Gőgös autokrata. Középkori erőszak : nem 
lovagi bátorság! — tette hozzá Lászlóffy he¬ 
vesen. 

Magory nem szólt. Elmerült gondolataiba. 
Lászlóffy igy folytatta magában: 

— Igaza van a kis Dórának. Dicső volna, 
ha ez a két egymásnak termett lény megtet¬ 
szenék egymásnak . . . 

A karádi főispánság. 

Gróf Keresztessyék nem laklak a miniszter-
t Inöki palotában. Csak a hivatalos fogadásokat 
tartották ott. A Nemzeti Múzeum tájékán díszes 
palotájuk volt. 

Lászlóffy az előterembe való belépésénél a 
komornyiknak meghagyta, hogy jelentse a ke¬ 
gyelmes grófnak, hogy rögtön megjelenik, de 
előbb — tette hozzá szokott kedélyességével — 
egy fiatal főhadnagy urat mutatok be a gróf-
nénak. 

A komornyik komoly arczczal, némán meg¬ 
hajtotta magát. 

Az első, a XIV. Lajos korabeli berendezésű 
szalonban a mamák és fiatal asszonyok vették 
gróf Keresztessynét körül. Rajtok kívül még 
csak gróf Asszonyfay Lizander, egy negyven 
éves űatal urat játszó, megfelelőleg kiszépített 
hetvenöt éves agglegény, ki életének három¬ 
negyedét vizitákban és estélyeken töltötte. 
E szalon második gavallérját, gróf Bodaszékyt, 
a miniszterelnök kölcsönözte el, hogy a német¬ 
hunmai és karádmegyei ügyekről, események 
felől informáltassa magát. 

A szomszédos boudoirszerű szalonban a com-
tessek foglaltak helyet. A legtöbb fíatal úr még 
a kaszinóban a verseny-banketten van és igy 
csak Tésay és a kellemetlen gróf Vojnovszky 
volt ott, az önkii főispánjelöltje, ki gróf Boda-
széky Ilona kedvéért, ennek nem nagy örömére, 
Német-Hunniába is ellátogatott. 

A háziasszony gróf Keresztessyné, az arisz-
tokráczia Joumija, ki az elfogadó-terem egyik 
pamlagáról, mely művészi kézi festéssel ékített 
azúrszinű selyemmel volt bevonva, minden ér¬ 
kezőt megláthatott, halkan így szólt környe¬ 
zetéhez : 

- Lászlóffy, a miniszter, egy huszártiszttel. 
Arcza ismerősnek tetszik . . . 

A miniszterelnökné, az osztrák herczeg leánya, 
németül társalgott. A vele, megszokásból, több¬ 
nyire németül társalgó férje oldalán nem igen 
volt alkalma teljesen elsajátítani a Kund-nem¬ 
zetségből származó Keresztesek, később Keresz-
tessyek ősi idiomját. Külsejére filigrán, kis ter¬ 
metű hölgy, de királynői büszke szép arczczal, 
dús gesztenyeszinű hajjal, delejes erejű, igéző 
szemekkel és a jelentéktelen külsejű előkelő 

hatalmasak magukra erőltetett fokozott móltó¬ 
ságának lefegyverző erejével. A háziasszony 
környezete kíváncsian tekintett a belépőkre. 
Csak ketten nem mutattak érdeklődést. Az 
egyik gróf Ladáryné, a másik Hertay Jolánta 
bárónő. 

Gróf Keresztessyné kezét leereszkedő barát¬ 
sággal nyújtotta a miniszternek. Magory mé¬ 
lyen meghajtva magát .verte össze sarkantyúit. 

- Engedje, gróf né, hogy Magory Bélát be¬ 
mutathassam, — kezdte Lászlóffy. 

- Örvendek, — szólt magyarul a miniszter¬ 
elnökné, kissé meglepetve, s három ujját nagy 
kegyesen odanyújtotta Magorynak. 

Magory a büszke liliputi királynő előtt né¬ 
hány hódoló, udvarias szót akart rebegni, de 
a másik oldalról a szalonba lépő miniszter¬ 
elnök elkapta előle a szót: 

— * Le hussard d'anjurdhui», - - jegyezte 
meg az aposztrofáltra mutatva, s vele és 
Lászlóffyval kezet fogott. 

Keresztessy aztán karonfogva Lászlóffyt, az 
előkelő társasághoz, melyet már a miniszterek 
megérkezése előtt fogadott, így szólt: 

- A mi kedves belügyi oroszlánunkat ma¬ 
gammal viszem. A többi szelíd és vad budget-
pusztító már együtt van nálam. Remélem, hogy 
röviden fogunk végezni. A miniszter helyett 
kezesül, de nem kezesbárányul, itt hagyom ezt 
a kis főispáni tigrist és egynapi kénytelen, de 
nem botcsiitdlta huszártisztet. 

— «Le hussard malgré lui», — szólt Magory-
hoz mosolyogvagróf Keresztessyné, Joumi grófnő 
férje és Lászlóffy távozása után. — Cousinom 
Bodaszéky Lajos be fogja önt mutatni azok¬ 
nak a dámáknak, kiket még nem ismer. E pil¬ 
lanatban itt lesz. 

Gróf Ladáryné Hertay Jolánta bárónővel, ki 
nemes szerénységgel nem vonult a fiatal kis¬ 
asszonyok szalonjába, a legújabb mágnási lo¬ 
vagjáték albumában lapozgatott. De, miután a 
fiatal-öreg gróf Asszonyfay mellettük telepedett 
le, a mai lóversenynek, melyen a két hölgy 
nem volt jelen, kiváló eseményeiről folyt a 
társalgás. 

Gróf Ladárynét és Jolánta bárónőt Magory 
nem láthatta, mert háttal ültek vele. Magory a 
háziasszony által kijelölt aranyos állványú, 
pompás festésű milieu-széken foglalt helyet. 

- Ön talán nem olyan szelíd tigris, mint a 
minőnek férjem hiszi ? - - kérdezte németül 
gróf Keresztessyné. 

Magory, ki másfél évig volt a berlini egye¬ 
temen, szabatos németséggel így válaszolt: 

- Csak nem «von meinen lieben Feindin-
ncn im Herrn* értesült grófné? 

- Őszinte jó barátjától, Bodaszékytől hal¬ 
lottam az imént, - - viszonozta a grófné. -
És kik azok az aposztrofált kedves női ellen¬ 
felek? 

- Várhelyi Felicie grófnő és környezete. 
A legelőkelőbb ildomosságú hölgyek is-kies-

nek etiquetteszerá nyugalmukból, ha csak egy 
könnyen odavetett szóval is említik vélt vagy 
igazi vetélytársnőjüket. 

Magory észrevette a pillanatnyi változást 
Joumi grófnő arczán. Még mindig féltékeny 
férje miatt Várhelyinére, gondolta . . . De Ma¬ 
gory egyszerre megrendült egész valóján. Egy 
hang ütötte meg füleit. Egy ismerős, bűvös, 
mégis idegen hang . . . 

E pillanatban lépett be a szalonba a várt 
gróf Bodaszéky és bemutatta őt általánosan a 
hölgyeknek (kik közül különben többet ismert), 
mint az ország legfiatalabb főispánját és — leg¬ 
idősebb főhadnagyát. 

Ez utóbbi igen kérdéses, — jegyezte 
meg Magory mosolyogva, hiúságában gyöngén 
érintve. 

Gróf Ladáryné, kivel most a bemutató és 
a bemutatott szembe került, kezet nyújtva így 
szólt Magoryhoz: 

- E második bemutatást épen oly szívesen 

fogadom, mint az elsőt. Látja, nekem jobb 
emlékezőtehetségem van, mint magának. 

— Én sem felejtettem el, hogy már szeren¬ 
csém volt. De arroganczia lett volna hinnem, 
hogy grófné még emlékezik arra a futó alka¬ 
lomra, a mikor bemutatkoztam. 

Hertay Jolánta komolyságán a rá erőltetett 
nyájasság nem tört át. De midőn tekintete Ma¬ 
gory mély tüzű tekintetével találkozott: lesü¬ 
tötte mesés fényű szemeit. 

Magory ajkait valami varázserő nyűgözte le, 
midőn Jolánta bárónő arczát megpillantotta. 
A két tünemény, a két tündér egy alakot öl¬ 
tött csakugyan. Az arcz és szem, a hang és 
lélek egy! 

Gróf Bodaszéky most a comtessek szalonjá¬ 
ban folytatta Magory bemutatását. A főispánt 
némethunniai két kis pártfogója szeretetreméltó 
előzékenységgel üdvözölte. Tésay Béni és gróf 
Vojnovszky Niki, a főispánjelölt, de szintén -
«malgré lui», kevésbé-többé rósz élczű meg¬ 
jegyzést tettek egynapi huszár-renaissancejára, 
másodvirágzására. 

- Tanúi voltunk Magory főispáni diadalai¬ 
nak, - - magyarázta a menyasszony fővárosi 
barátnőinek. 

Ilona grófnő pedig rögtön hozzátette : 
- Huszártiszti vitéz tetteiről pedig a mel¬ 

lén díszlő hadi érdemkereszt beszél. 
Magory néma jelekkel iparkodott elhárítani 

ezt a különben neki titokban oly jól eső, szere¬ 
tetreméltó «nőudvarlás»-t.' 

- Ah, oh ! Ha az a sok érdemkereszt — be¬ 
szélni tudna, — jegyezte meg halkan Niki gróf 
a bemutatkozott háta mögött, impertinens mo¬ 
nokliját gúnyos mosolylyal szemére kapva. 

E gonosz megjegyzés a comtesseknél semmi 
viszhangra nem talált, sem ellenmondást nem 
keltett, mert mindenki figyelme a belépő Cser¬ 
halmy grófnő felé fordult, ki ragyogó toilette-
fényével túlsugározta az egész hölgytársaságot, 
mely a szűkebb körű estélyre nem «en grandé 
tenu» jelent meg. A grófnő Albert Miksa kir. 
herczeg özvegyének dinerjéről jött. Egy hölgy-
ebédről, melyet a fenséges asszony egy Buda¬ 
pesten átutazó bajor kir. herczegnő tiszteletére 
adott, ki Cserhalmy grófnővel a párisi «Sacré 
coeur» kolostorban együtt nevelkedett. A gróf¬ 
nőt nyomban követte férje, ki egyenesen a ver¬ 
seny-bankettről jött és nejével véletlenül az 
előteremben találkozott. 

Gróf Cserhalmyné született Etelházy grófnő, 
Magoryt, mint testvórbátyja, a majoresco Etel¬ 
házy Géza berczeg régi ismerősét, igen ki-
tüntetőleg fogadta és legújabb huszárságához 
igéző mosolylyal gratulált. 

A budapesti társaság egyik legelőkelőbb, leg¬ 
fényesebb házat tartó nagyura ünnepelt nejé¬ 
nek szeretetreméltósága átsugárzott a jelenlevő 
delnők ama részére is, kik Magoryvai csak ez 
este ismerkedtek meg, még Keresztessy Joumi 
grófnőre, a háziasszonyra is. Ez utóbbi Ma¬ 
goryt, mint Várhelyi Felicie grófnő üldözöttjét, 
mely körülményt báró Sólyomházy előtte óva¬ 
tosan leplezni igyekezett, máris magas figyel¬ 
mére és rokonszenvére méltónak tartotta. 

Nemsokára még több fiatal gavallér is érke¬ 
zett a sportebédröl, Etelházy és Oldofredi her-
czegek, Keresztessy, Cserhalmy, Etelházy, Dal-
mosy, Szentágotay grófok; egyik-másik kissé 
élénk, édes-vidám hangulatban, a mi oly pi" 
kánsnak tűnik fel a fiatal leányok előtt. Mind 
telivér kékvdrű gavallér van jelen. Alkalmi 
arisztokratát, szezon-főurat, mint: tánczos 
gentry-úrfit, szalon-tudóst és fölprotegált jóté¬ 
kony vigalmi rendezőket, nem látnak vendégül 
ily kisebb körű high life-estélyeken. Tésayt 
azonban nemcsak mint Dóra grófnő vőlegényét, 
hanem mint a legősibb magyar nemesi csalá¬ 
dok egyikének ivadékát, a húszezer (bár erdő¬ 
séggel vegyes) holdas földesurat, minden meg¬ 
gondolás nélkül a szoczietás tagjául akczep-
tálták. 
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Dóra grófnőt fölötte bosszantotta, hogy a 
comtessek Magoryt, a feltűnőn délczeg huszárt, 
most már annyira körülvették, hogy egyenesen 
elvágták közeledési útját Jolánta felé. Pedig a 
bárónő azt tartotta róla, hogy férfias szépségé¬ 
nek élénk öntudata, kissé erőltetett karcsúsága 
és ((Prince of Walesi)-illatárja daczára, nem 
veszít semmit egyéni komolyságából ez az — 
érdekes, gonoszhirű szerelmi lovag. De azért, 
és talán épen azért, folyton kerülték szemei 
Magory tekintetét, a ki most már belátta, hogy 
rá nézve Jolánta Capulet-leány, Júlia szerelme 
nélkül, nővére : Hilda Tybaldi gyűlöletével. 

Most a frissítőket a lakájokkal felszolgáló 
komornyik Magorynak halk szóval jelentett 
valamit, mire az fölkelt és az első termen át, 
feltűnést nem keltve, távozott. 

Gróf Keresztessy miniszterelnökné, látva őt 
távozni, magához intette gróf Asszonyfayt, ki 
a közelben ülő Szentágotay és Dalmossy 
grófnők (egyik a kir. főudvarmester,. a másik a 
kir. főpohárnok neje) körül kellemeteskedett, 
hogy szólítsa hozzá, a másik szalonból gróf 
Bodas/.ékyt, a kedves cousint és mikor ez meg¬ 
jelent, így szólt hozzá: 

- Miklós Magoryt hivatta. Most tehát a 
némethunniai ügy és karádi főispánság tárgya¬ 
lására került a sor. 

- Én a karádi kinevezés dolgában egészen 
semleges vagyok. Bár Várhelyi Felicie is, ki 
hozzá Miklósnak is sürgönyözött, kérte párt¬ 
fogásomat Niki érdekében . . . 

- Ismét irogat, sürgönyöz férjemnek? -
kérdezte pillanatnyi felhevüléssel gróf Keresz¬ 
tessyné. - - És most Vojnovszky kinevezése 
mellett! Ez utóbbi annyit jelent, hogy Magory 
ellen. Mert mi neki Vojnovszky? De Magory¬ 
nak, chauvinizmusa miatt, nyílt ellensége . . . 
Eh, mit: Felicie befolyásának nem szabad ér¬ 
vényesülnie ! 

- Hiszen már nincs okod a féltékenységre, 
édes Joumi, — jegyezte meg bizalmaskodva a 
cousin,— talán nem is volt. 

- Én, féltékeny ? Nevetséges ! — fakadt ki 
a grófné pillanatra fölhevülve. - - De Felicie 
folytonos apró agresszivitásai sértik önérze¬ 
temet. 

- És Magory Béla — kérdezte a gróf, más 
személyre akarván irányítani a társalgást, -
nem tett rád kedvezőtlen benyomást? 

- Nem! Hogy is mondjam : kellemesen csa¬ 
lódtam benne, — válaszolt a miniszterelnökné 
nyugodtan. — De jegyezd meg magadnak, édes 
Lajos, én nem egyéneket pártfogolok, hanem 
elveket képviselek. 

Gróf Bodaszéky ajkába harapott, hogy mo¬ 
solyát palástolja, de aztán komolyan így be¬ 
szélt : 

- Itt is, mint eddig már sok kérdésben, a 
pro és kontra szavazatok előrelátható egyenlő¬ 
sége mellett, valószínűleg Miklós elnöki szava 
fog dönteni. Mit mondjak neki? 

A móltóságos szavú, vontatott hangú válasz 
ez volt: 

- Mondd, kérlek, Miklósnak, hogy, a Ma¬ 
gory kinevezésére nézve : «ha mindnyájan egyet¬ 
értenek : én nem ellenzem azt.» 

— Hogy magyarázza a kormány feje ezt az 
orákulumot? «Égo non contradico», vagy a tör¬ 
ténelmi nevezetes vesszővel: «Ego non, contra-
dico ?» 

- A hogy akarja: így vagy amúgy! Ő már 
érteni fog, — válaszolt hideg közönyt színlelve 
a miniszterelnökné. - - Végre egy főispáni ki¬ 
nevezés nem állami érdek. 

- A nemzeti politika nem állami érdek?! — 
mondta magában Bodaszéky gróf, egy oppor-
tanista államférfi iróniájával és átment a mi¬ 
niszterelnökhöz. 

Gróf Ladáryné Jolánta bárónőhöz fordult: 
- Magory Bélát, mint Asszonyfay mondja, 

a miniszterelnök magához kérette. 
— És mit jelent ez? — kérdezte a bárónő 

egykedvűen. 
- Azt jelenti, hogy a karádi főispán vala-

hára lemondott és most helyének betöltéséről 
van szó. Győzni fogunk. Keresztessy félig-med¬ 
dig biztatott is. 

- Hát erről beszéltélvele? A jótékony sors¬ 
játékunkról még eddig talán nem is esett szó. 
Ez volt a jótékony ügy, a melyben az utóbbi 
időben Dórával leveleztél? És hozzá: még en¬ 
gem is felcsaltál ide . . . Pedig kár, mert most 
még erősebben zártátok el előttem az ajtót. 
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Kollrr itlórfni fölvétele. 
BÁRÓ HARKÁNYI JÁNOS, AZ ÚJ KERESKEDELMI 

MINISZTER. 

- Te akaratlanul elárultad érzelmedet Ma¬ 
gory iránt. De a mint igaz, hogy te nem voltál 
ebbe a kis cselszövénybe beavatva: úgy ö sem 
tvid, gyanít róla semmit. És végre most még 
csak a karádmegyei föispánságról lehet szó és 
ebben minden igaz nemzeti érzésű nő, kit sorsa 
ahhoz a nemzetiségi izgatóktól társadalmilag 
feldúlt vidékhez köt, a főispáni székre bátran 
és nyíltan pártfogolhat egy olyan férfiút, mint 
a minőnek most Magory bizonyult. Aztán min¬ 
denki tudja, hogy férjem a vármegyében a báró 
Hellmuth főispán elleni hazafias agitáczió ve¬ 
zére. 

Nemsokára gróf Keresztessy a theára ma¬ 
radó báró Sólyomházy, Zerénváry, Lászlóffy 
miniszterekkel és Magoryvai a társasághoz ér¬ 
keztek. (Gróf Drugeth kereskedelmi miniszter 
visszaszökött a kaszinóba.) A karádmegyei kér¬ 
désben gróf Keresztessy, a beteg Gál igazság¬ 
ügyminiszter véleménye alapján is, elnöki sza¬ 
vával Lászlóffy, Salgó és Petrovics miniszterek 
által támogatott ama javaslata mellett döntött, 
mely szerint a némethunniai főispánt hoznák 
javaslatba, eddigi hatáskörének megtartása mel¬ 
lett, a Karádmegye (melynek területén Német¬ 
hunnia város is fekszik) főispáni székére való 
legfelsőbb kinevezésre. És e döntést azzal okolta 
meg, hogy Magorynak sikerült néhány nap alatt 
öntudatos, erélyes, bár kissé túlerőszakos föl¬ 
lépésével, a kormány politikája ellen áskálódó 
elemeket a törvény korlátai közt megfélemlí¬ 
teni. Báró Sólyomházy, gróf Zerénváry és gróf 
Drugeth, kik gróf Vojnovszkyt forceirozták, 
csakhogy Magory kinevezése meghiúsuljon, 
eleinte bosszankodtak, de aztán megnyugod¬ 
tak ezen, gróf Zerénváry a latere miniszter 
szerint: «Nemzeti érdekekből, meglehet, fon¬ 
tos, de magasabb politikai szempontokból 
mégis csak alárendelt kérdés ilyetén elinté¬ 
zésében.)" 

Gróf Keresztessy miniszterelnök pedig így 
okoskodott magában : 

— A belügyminiszter e kinevezési ügyből 
tárczakérdést csinálhat, s ezért - - már (és fő¬ 
leg i) Joumi megnyugtatására is — Lászlóffyék 
felé kell hajlanom. Az osztrák kormány nyal 
ez idő szerint folytatott tárgyalásokat pedig 
megakaszthatná egy kabinetválság, mely a 
pártban, sőt, mondhatni az egész házban nép¬ 
szerű belügyminiszter visszalépését követhetné... 
Várhelyi Felicie sürgönye és naiv «sérelmi fel¬ 
irat))-a épp jókor érkezett és így most Joumi 
beavatkozása, mely pedig, megvallom, gyakran 
irányt szokott adni, nem okozott zavart . . . 
Ah, már unom Felicie nyilvános szereplését, 
összes pártfogolt)'aival együtt! Azok a napsuga¬ 
ras és holdfényű idillek végtelen sok árnyékot, 
unalmas zaklatást hagytak maguk után . . . 

Gróf Keresztessy Niki gróf előtt sajnálatát 
fejezte ki, hogy kinevezése épen nem személyi, 
hanem tisztán «kicsmyes» (így mondta) poli¬ 
tikai okokból nem volt keresztülvihető. Diplo¬ 
mata őszinteséggel flastromot nyújtott neki -
nem létező sebére. 

Gróf Vojnovszky monokliját szemébe vágva, 
blazirt nyugodtsággal így szólt: 

— Hellmuth Stefi bácsival szemben nem el¬ 
lenkezhettem. De most örülök, hogy kiestem 
az általam épen nem óhajtott kellemetlen kon-
bináczióból. 

Gróf Zerénváry ironikusan mosolyogva, gróf 
Keresztessynéhez fordult: 

- Egy huszáruniformis reüszált a frakkal 
szemben, mint — rendesen. 

— A közös vámértekezlet mumusa győzött, — 
válaszolt a miniszterelnökné odavetve, mintha 
semmi része sem volna az egészben, de azért 
gróf Ladáryné hálás kézszorítását méltóságtel¬ 
jes szívességgel fogadta. 

Jolánta bárónőt a két herczeg és a secundo-
genitúra grófjai vették kürül, élő sorfalat ké¬ 
pezve közte és Magory közt. A szép hölgy nem 
kérdezte, hogy ki lett a győztes. 

Magory, gróf Bodaszéky figyelmeztetésére, 
mint új főispánjelölt bemutatta magát a mi-
niszterelnöknének, kihez Lászlóffy a diadal 
sugárzó arczával így szólt: 

- A huszárkard helyett egy második főis¬ 
páni kormánybotot kap. 

A miniszterelnökné vidáman, de nem épen 
a megelégedés hangulatában, (mert hiszen ő 
nem Magory mellett, hanem Felicie grófnő 
ellen foglalt állást) ezt felelte magyar nyelven: 

— Gratulálok a - kormánynak a vas¬ 
bothoz ! 

Magory mélyen meghajtotta magát, s aztán 
a szalon túlsó oldalára tekintett Jolánta báró¬ 
nőre, ki egész közönyösnek látszó arczczal tár¬ 
salgott a kis Oldofredi herczeggel. 

Fehér hattyú, fekete hattyú. 

Gróf Zerénváry a ház úrnőjének nyújtotta 
karját, a házigazda herczeg Oldofredinének, 
gróf Bodaszéky a kis főudvarmester nejének. 
Mindenki kereste párját a vacsorához. Dóra 
grófnő már előzetesen odaszólt Cserhalmy Pista 
grófnak, ki Magoryt, a nélkül, hogy megakadá¬ 
lyozhatta volna, kezénél fogta és mintha csak 
egy franczia négyes figurájáról volna szó, ketté 
szakította a Jolánta bárónőt körülvevő lánczot. 

- Az a kitüntetés, hogy magát,, Jolánta bá¬ 
rónő, vacsorához vezesse: Karádmogye leendő 
főispánját illeti meg, ki, bár ma kivételesen a 
csodamadaras csákót tette fel és a császári zsi-
nórzatú uniformist visel, zászlajára mégis a 
maga lelkes karádi honleányi mottóját irta. 
Nos, nincs igazam? 

Jolánta bárónő büszkén emelte föl fejét és 
válasz helyett komoly feddő tekintetet vetett 
gróf Cserhalmyra. 

Magory bosszankodott, hogy a híres jockey-
király őt, mint egy szabadban idomított teli¬ 
vért, vezette elő. Annál inkább fellázadt benne 
a nőktől annyira elkényeztetett lovag hiúsága 
a szótalan, rideg visszautasításra; pedig már 
előre el lehetett rá készülve. Mélyen fellobbant 
indulata egész lángjával szemébe tekintett a 
gőgös, szép leánynak és karját nyújtva, szilárd, 
de az érzelemtől kissé elfogódott hágón mondta: 

— Engedje meg, bárónő, hogy az asztalhoz 
vezessem! 

Magory határozott föllépése, minden bóktól 
ment egyszerű szavai, oly hatással voltak Jo¬ 
lánta bárónőre, hogy pillanatnyi habozás után, 
elfogadta karját. 

— A hetumoger főispán és a szittya bárónő,— 
jegyezte meg Niki gróf, a karját kelletve-kellet-
lenül elfogadó Ilona grófnőnek, ama bizonyos 
kedves-kiállhatatlan hangon. 

De Ilona grófnő ignorálva fecsegését, e sza¬ 
vakkal fordult Magoryhoz: 

— Foglaljuk el itt ezt a kisebb asztalt Dó-
ráékkal. Épp hat személyre való. 

Míg az asztal körül elrendezgettek, Jolánta 
bárónő és Dóra grófnő összesúgtak: 

- Hiába zúgolódol, édes Jolántám, máskép 
nem kerültetek volna össze. Minek árultad el 
magadat oly élénken Erdőfalun, midőn a minap 
Sándor Magorynak párbajban való koholt sú¬ 
lyos megsebesülését beszélte nekünk. 

— Szivemből sajnáltam, — válaszolt Jolánta 
bárónő zavarban. Pir futotta el arczát. Tésay 
szeretetreméltó figyelmeztetésére a három hölgy 
is elfoglalta helyét. 

Dóra, miután leült — látva, hogy itt segít¬ 
ségére van szükség — odafordult Magoryhoz: 

(Folytatása következik.) 
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A NÉMET CSÁSZÁR NYARALÓHELYE. 
Cassel-Wilhelmshöhe. 

A császári jubileum lázában él ma Német¬ 
ország és minden városa igyekszik tőle telhe¬ 
tőén kivenni a maga részét az ünneplésből. 
Megragadnak minden .- - még oly csekély al¬ 
kalmat - - hogyne ülne hát ünnepet Vilmos 
császár kedvencz nyaralóhelye, Cassel-Wilhelms-
hőhe, a hol áhítattal emlékszik meg minden 
agg és minden gyermek arról a nagy percz-
ről, a mikor szemtől-szemben láthatta, sőt 
talán beszélhetett is a «mi császárunkkal» vagy 
«a mi császárnénkkal)). Mert hiszen ennek a 
városnak - - a melyben szinte polgárias fesz-
telenséggel jár-kél a császári család - - meg¬ 
adatott az a kiváltság, hogy elsárgult fólián¬ 
sok bizonyítása szerint épen kerek ezer évvel 
ezelőtt, 913-ban kezdte meg építését L Konrád 
király. 

Akkor még Chassala volt a neve és valószí¬ 
nűleg frank királyok székhelye lehetett Később 
a «Curtis Chassalá»-t II. Henrik császár Kuni¬ 
gunda királynőnek ajándékozta, illetve elcse¬ 
rélte Kaufungen kolostoráért. Több kézen ment 
keresztül, a mig a thüringiai ház kihalása után 
IV. Lajos őrgróf és magyarországi Szent Erzsé¬ 
bet egyik unokája, L Henrik, a hesszeni her-
czegség fővárosává tette. Eszerint Vilmos csá¬ 
szár mostani, kedves Wilhelmshőhéjének ködös 
múltjában egy szemernyi magyar vonatkozás 
is akad. Sőt Casselben máig is fennáll az a 
kórház, melyet a saját neve alatt Szt. Erzsé¬ 
bet alapított Az épület egyik sarkán máig is 
ott emelkedik Szt. Erzsébetnek kőbe vésett, a 
XV. századból eredő szobra. 

A hesszeni őrgrófok, valamint a reformátió 
nagy pártfogójának, Nagylelkű Fülöpnek, négy 
fia alapította a Hesszen-Casseli ház oldalágait, 
melyeknek leszármazottjai nagy szeretettel fej¬ 
lesztették ezt a várost és vidékét. Azóta na¬ 
gyot is haladt, szépült és terjedt Pedig tarka 
sorban sok ellenség kereste fel Cassel erődít¬ 
ményeit, a melyeknek még meglevő romjai 
sokat regélhetnének a hét éves háború és a 
francziák ostromának rémségeiről. Mert hiszen 
Cassel egyik városrésze, az úgynevezett «l'j-
Város» egyenesen a Francziaországból elűzött 
hugenották menedékének épült, lG88-ban. 

1803-ban IX. Vilmos, az akkori őrgróf 
választófejedelmi rangot nyert, de az uralkodó 

családot csakhamar, 1806-ban elűzte világhó¬ 
dító L Napóleon. Ekkor Cassel lett az úgyne¬ 
vezett westfúliai kir%ság székhelye, uralko¬ 
dója pedig Napóleon pazar fivére, Jerome. 
A mikor aztán Napóleon uralma megdőlt, Vil¬ 
mos választófejedelem visszatért és az ő ural¬ 
mát, valamint országának fennállását Porosz¬ 
ország döntötte meg, 18G6-ban. Azóta Porosz¬ 
ország fennhatósága alá tartozik Cassel és ez 
a virágzó, lüktető élettel tele város hatalma¬ 
san gyarapodott, valóságos nagyvárossá lett 
ezen idő alatt. A Falda partján ugyan akad¬ 
nak még a régi, patriarchális időből eredő, 
festői épületek, de beljebb már csupa komfort 
és modernség található. Vannak azonfelül ér¬ 
dekes múzeumai, becses képtárai, könyvtárai, 
hatalmas gyárai, iskolái és törvényhatósági 
épületei. 

Bámulatos továbbá, mily széppé tudták az 
idők folyamán az alapjában kopár környékét 
varázsolni. Mindenfelé, a merre a szem ellát, 
dús erdők terjednek, üde pázsit és festői szép¬ 
ségű tájképek örvendeztetik meg a természet 
rajongóit. Cassel környéke gyönyörű és a leg¬ 
szebb pontok közé tagadhatatlanul a várostól 
mintegy félórai távolságban levő Wilhemshőhe 
sorolható. Szinte bele temetkezik a buja erdőkbe, 
büszke kastélyai és régi várai mintha el akarná¬ 
nak rejtőzni a csodáló szemek elől és az erdő¬ 
nek ebben a nagy csöndjében úgy érzi, a ki itt 
jár, mintha rengeteg távolság választaná el a 
zajos, vásári nagyvilágtól. Nagyon jól van meg¬ 
választva a németek császárjának ez a pihe¬ 
nője. 

Hatalmas park ez tulajdonképen, de ennek 
keretében elhelyezték mind azt a szépet, a mi 
egy ilyen keretben az ízlés és stílus törvényei 
alapján helyet találhat. A fák koronái fölött 
is messzire kiviláglik az óriás vízesés, a mit -
természetesen mesterséges úton - - a hegy te¬ 
tejéről, tehát a tenger színe fölött mintegy 
600 méternyiről - - levezetnek a völgybe." Fe¬ 
héren kavarog, bugyborékol a hatalmas víz¬ 
tömeg a fák zöld árnyékában és a hegy tete¬ 
jére is felvezet a villamos vasút. És a legtete¬ 
jében ott emelkedik Hercules szobra, melynek 
méreteit illetőleg a legjobb tájékozás az, hogy 
magában a buzogányában hét ember elfér. 

A kastély maga, a melyben a császári csa¬ 
lád oly nagy előszeretettel időzik, szintén nagy 
históriai múlttal bír. A Xll-ik században épült 
kolostornak, a mig 1527-ben világi tulajdonná 
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nem lett. Híres vízmüveit lG06-ban kezdték 
építeni és Napóleon Jerome, westfáliai király 
(iNapoleonshőhei) névre keresztelte. Az ö buká¬ 
sával a kastély is visszanyerte a «Wilhelms-
hőhe» nevet, 1870 márczius 19-ikétöl kezdve 
1871-ig a kastély első emelete a fogoly Hl. Na¬ 
póleon tartózkodási helye volt, tehát a Napó¬ 
leonok családi történetében egy külön fejezet 
illeti meg. 

Belső berendezése teljesen méltó ama ma¬ 
gas vendégekhez, a kik falai között minden¬ 
kor megfordultak és máig is megfordulnak. 
A nagy mesterek legjava képeikkel vannak itt 
képviselve és melléjük a német és külföldi ipar¬ 
művészet remekei sorakoznak. Valamint a né¬ 
hány száz lépésnyire fekvő Lőwenburgban is, 
mely a XVIII-ik század lovagváreinak valóságos 
mintája. Épületei egy darab multat képviselnek, 
falai között pedig megtaláljuk mindazt, a mi 
a műgyűjtőt és laikust egyaránt érdekelheti. 
A fegyvertárat - Berlin és Drezda gyűjte¬ 
ményeit kivéve — a legbecsesebbek közé sorol¬ 
ják Németországban. A lakószobák hű képét 
adják az akkori kor ízlésének és a bennük fel¬ 
halmozott gobelinek és gyöngyhimzéssel borí¬ 
tott falak hangos csodálatot csalnak még a 
világjáró angolok ajkára is. Kápolnájában I. Vil¬ 
mos választófejedelem koporsóját őrzik, a még 
korábbi ősök egész sorjával egyetemben. 

E kastélyok mindenikéből pompás kilátás 
nyílik úgy a körülötte hihetetlenül búján te¬ 
nyésző erdőre, valamint a híres vízművekre, 
melyeknek legtöbbet emlegetett gyöngye a 
kastéllyal szemben 13 sugárban, 50 méternél 
magasabbra felszökő kút. Valamint a 14 ívvel, 
teljesen az 0-római vízvezeték módjára meg¬ 
épített «Aquadukt», melyből 30 méter mélyre 
dübörög alá egy vízesés. 

Festői facsoportok, kékvizű tavak és bárso¬ 
nyos pázsittal pompázó tisztások váltakoznak 
mindenfelé a Wilhelmshőhe parkjában. Üveg¬ 
házaira büszke koronás gazdájuk és megtaláljuk 
bennük a legritkább növények szépen fejlett 
példányait. Ugyanez áll a császári istállókra 
is, a melyek egy külön fejezetét adják az it¬ 
teni látnivalóknak. Nemkülönben az erdő kö¬ 
zepén elterülő «rózsasziget». Ezek a német 
császár nyaralójának szépségei, melyek között 
csaknem mindenki Ízlésének megfelelő akad. 
És ezért olyan nagyon büszkék a casseliek az 
ő Wühelmshőhéjükre. 

Sárosi Bella, 

2Í). SZÁM. 19l3. 60. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 571 

A CASSELI VÁROSHÁZA. A KIRÁLYI SZÍNHÁZ. 

A NARANCSHÁZAK. A HERKULES-SZOBOR A VÍZESÉSSEL. 

WILHELMSHÖHE LÁTKÉPE. 

AZ ÚJ VÍZESÉS. A LÖWENBURG. 

WILHELMSHÖHE, CASSEL MELLETT, A NÉMET CSÁSZÁR NYARALÓHELYE, 



572 VASÁRNAPLUJSÁG. 29. Í-ZÁM. 1913. 60. KVK>T.YAM. 

A SZERELMET MEGÖLNI NEM LEHET. 

2!). SZÁM. 1913 . 6 0 . KVPOLYAM. 

ELBESZÉLÉS. IRTA BÁN FERENCZ. 

Az időtájt valami gonosz manó kilopta az 
emberek szivét. Ügy jártak-keltek, mint vas-
sineken a lokomotív. Kiméricskélt életükben 
a hasznosság uralkodott és mindent kikorbá¬ 
csoltak testükből, a mi érzésre hasonlított. 
Öröm? gyönyörűség? Kiábrándultak ezekből 
és úgy tekintettek rájuk, mint bajúszos férfi 
a bronzba öntött gyerekczipöjére. Legrosszab¬ 
bul azonban a szerelem járt; sok mindent ki¬ 
találtak elpusztítására, mert tudták, hogy egy¬ 
könnyen végezni nem lehetne vele, de sok 
generácziónak vajúdása után eljutottak végre 
ama «fejlődésig», hogy a szerelmet magunk¬ 
csalásnak tekintették és ha valaki netán szóba 
hozta, mindenki készen állt e leintő válasz-
szál : ugyan kérem, utána a kiábrándulás és 
a csömör jön, mi óvjuk magunkat tőle és 
cserébe kapjuk a gazdagságot és az egyenletes 
életet! Néhány tudós azt Ígérte akkoriban, 
hogy rövid időn belül megoldja a homunculus 
problémáját. Oh, erre igen vágytak; ha meg¬ 
valósul, puszta mechanika lesz az élet, csupa 
elrendezettség, a váratlanság, a meglepetés 
meghal és mi nagyszerűn diadalmaskodik ak¬ 
koron az Egyenlőség, ez a csudálatos eszme. 
Egyforma lesz mindenki és már a csecsemő 
láthatja aggastyánkori énjét. Ilyen idők jártak 
és az emberek, a kik akkoron éltek, olyanok 
voltak, mint ruhába bújtatott léczdarabok. 
Arczuk száraz, fejük szögletes, szemük szín¬ 
telen, ajkuk összeharapott és egész lényük 
mogorva, komor, mint tudós mostanában, a ki 
számokkal társalog egy életen át. Ámde nem 
csúnyáknak, hanem az evoluczió csúcsára ju¬ 
tottaknak vélték magukat. Történt egy napon 
ezután, hogy összetalálkozott egy legény, meg 
egy leány. A ki közelükbe került, valami ne¬ 
vetséges ellágyulást érzett, a minőt az akkori 
kisdedek, ha anyjuk ölbe vette őket néha-
néha. Arczuk piros volt, szemük színes, ra¬ 
gyogó és ajkukon - - oh, mi szörnyűség -
mosoly virágzott. Az iskolában csúfolódtak 
rajtuk, szülőiket megrótták, a miért ilyen ne¬ 
vetségesek a gyermekeik, szülőik viszont min¬ 
denképen azon igyekeztek, hogy gyermekeik 
valamimód hasonlók legyenek a többiekhez. 
A szemszintelenítő, az arczhalványító ugyan 
nem fogott szépségükön, de ők ezért sokat 
szenvedtek. A folytonos bántalmazás miatt is, 
de még inkább azért, mert olyan titokzatos 
vágy nyugtalanította őket, a mit nem tudott 
megérteni senki, a mit hiába is értett volna 
bárki, mert elmondani se tudták volna. 

Mi volt ez a titokzatos nyugtalanító? Akkor 
kezdték sejteni, a mikor először találkoztak. 
Olyan megnyugvást éreztek egymás közelében, 
mint a ki megy, megy, azt sem tudja miért, 
hova, meddig, de egyszerre mégis iigy tűnik 
neki, mintha czélhoz ért volna. Nem volt szán¬ 
dékukban, de ezután sokszor találkoztak mégis. 
Lassan összemelegedtek, ők, a sivatagba hul¬ 
lott rózsák, s hiába pusztították el a többiek 
a szerelem szavait, mint hernyók a rügyeket, 
ők egymásra ismertek, a mint elbeszélték egy¬ 
másnak szomorú sorsukat és hallgatás közben 
mindegyik így beszélt magával: ez történt ve¬ 
lem is! Azután már keresték egymást, mint 
két gyíkocska az ellenséges sziklák rengetegé¬ 
ben és későbben fáztak, dideregtek, mint nap¬ 
sugár a jégmezőkön, ha nem találkoztak. Vágy¬ 
tak egymás után, pedig olyan bolond semmi¬ 
ség volt, a mi közöttük történt. Megfogták, 
azután ijedten elengedték egymás kezét, de 
következő pillanatban, mint bokornak ágai, ha 
megszűnik fújni,, a szél, megint összehajoltak 
és néztek egymás szemét. Beszélni se igen 
tudtak, ' nyelvük, folyton szivükbe botlott és 
ilyenkor ha együtt voltak, jó volt ngyan egy¬ 
más mellett, de mégis, mégis kevés volt mindez; 
valami hiányzott még. 

Egy nap a parkban sétáltak és hallgatták 
az éneklő madarakat, a miket kalitkákban föl¬ 
aggattak a fákra. Megálltak az egyik előtt és 
bekukucskáltak a kicsiny résen. Ezenközben 
olyan közel került nz arczuk, hogy ijedten 
visszakapták fejőket, de boldogságuk nagyobb 
volt ijedelmüknél és szégyenkezésükben, min¬ 

dig odébb odázva az elhatározást, háromszor 
körülsétálták a parkot, míg végre megállni 
mertek a kalitka előtt. «Nem néznők meg, mit 
csinálnak?)) kérdezte gyáván a fiú. «Ne-em!» 
volt a lány válasza. «Akkor én se nézek be!» 
«Mert nem mer!» «Én nem merek?» «Maga 
nem mer!» A lány megmutatni akarta, hogy 
ő azért se gyáva és a fiú is épen akkor haj¬ 
lott a kalitka szája felé. így történt, így talál¬ 
kozott az ajkuk ; mint két reményevesztett ván¬ 
dor.' Még sokszor körüljárták a parkot, mind 
kevesebb dévajkodást szántak arra, hogy rábír¬ 
ják egymást a kalitkába kukucskálásra és végül 
egyáltalában nem kukucskáltak a kalitkába. 

Másnap apját kereste föl a fiú. Az apa ha¬ 
ragos volt és épen ezeket mondta: 

— Ügy látom, egészen megbolondultál; mind¬ 
össze három hónapja nem láttalak és te máris 
a viszontlátás gyönyöreiről jajgatsz. Micsoda 
szamár ellágyulás ! De ez még hagyján, hanem 
minek szavalsz itt annyit örök boldogságról, 
szentséges, ismeretlen érzésről. Egyáltalában 
nem tudom, miket gondoltál azonközben, hogy 
ezeket kinyögted, de hogy a szavaidból sem- -
mit sem értek, az bizonyos. 

A fiú hebegett, még inkább zavarba jött, 
elvörösödött és mint szörnyű terhet emelt em¬ 
bernek, olyan nehezen csúszott ajkára a szó: 

- Nem tudom megmagyarázni, a mit ér¬ 
zek. Érzem, egész bizonyosan érzem, de nem 
ismerem a helyes szót. Mi az, mi lehet az? 
Itt, bennem máglyalánggal ég és mire kimon¬ 
dani akarom, nincsen, kialudt a fény! Mi le¬ 
het ?. . . Jujj! Megvan !. . . Imádom! Imádom ! 
Imádom! 

- I-má-dod ? I-má-dod, mondod ? 
- Imádom ! Imádom ! _ Imádom ! 
- Imádod ? Mi ez ? Úgy rémlik, gyerek¬ 

koromban ükapám beszélt mosolyogva egy 
bohókás korról. Akkor közkeletű volt e szó: 
imádom! Imádom! Haha! 

- Imádom! Imádom! Imádom ! 
- Ugyan, mit fizetnek érte, hogy ilyen ma¬ 

kacsul ismételgeted. 
Pillanatnyi szünet következett; az apa töp¬ 

rengve járt föl-alá, a fiú arczán boldogság¬ 
rózsák nyíltak, szemében világölelő öröm fény¬ 
lett és ajka hangtalanul mozgott, mintha is¬ 
mételgetne valamit; talán egy szót. 

- Nem tudom, mit akarhatsz, de úgy sej¬ 
tem, mintha nő lenne szóban! 

- Nem nő, - - leány! — kiáltott indulato¬ 
san a fiú. 

- Legyen ! Mindegy! Hát ez elég egyszerű. 
Törvényeink megadják erre a módot. Három 
hónapra gazdasági közösségbe léphetsz azzal 
a - - 1-leánynyal! 

- De mi ez, mi ez, mi bajod hát ? — til¬ 
takozott nagy álmélkodással az apa, miköz¬ 
ben hiába igyekezett megszabadulni fiának 
hálaadó kézcsókjaitól. 

Egy óra múltán kihozta a lányt a községi 
lakóházból _és együtt mentek a lány anyjának 
lakására. Útközben a fiú kimondta a nagy 
szótr: Imádlak! A lány megborzongott, e forró 
szavak mint tündérek simogatták az állat, nem 
tudott szólni, de egész lénye epedett, hogy 
még egyszer hallja e bűvös szót: Imádlak! 

Az anya, miután csudálkozott az ifjak nagy 
lázongása miatt, de miután hiába beszélt arról, 
hogy a nőt szentebb hivatások is várják, mint 
egy férfi oldala mellett élni, megadta bele¬ 
egyezését és mikor leánya e miatt nyakába 
borúit, csudálkozva mondta: ugyan, minek ez 
a nagy hűhó azért a három hónapért! Hátra 
volt még az orvos bizonyítványa, a polgár¬ 
mester engedélye és ezután beköltözhettek a 
házas emberek intézetébe. Az esemény nem 
vert fel nagy port, bár szokatlan volt az idő¬ 
tájt, hanem valami különös érzés mégis meg¬ 
ragadt mindenkiben, a ki szemtől-szembe ke¬ 
rült a gyönyörű párral. Ez a különös érzés 
meglágyította arczuknak merev vonalait, sze¬ 
mükben életet lopott, de kinevették magukat 
érte és azt hitték, hogy ezzel sirkövet is tet¬ 
tek a szivükben lopakodott érzésnek fölébe. 

A három hónapra, a mit még az anya¬ 

könyvvezető is elismételt előttük, nem vetet¬ 
tek ügyet a boldog házasok. Talán nem is 
hallották, vagy ha hallották, nem értették hát, 
a mint a pacsirta sem érti meg a paraszt-
kölyök kiáltását, a mint követ hajít feléje. 
Ámde a három hónap csakhamar, mint félel¬ 
metes úr állott kettejük közé. Édes, önfeledt 
boldogságukból hivatalos levél rázta fel őket. 
Másnap a polgármester elmondotta nekik, hogy 
a törvény értelmében gazdasági együttélésük¬ 
nek a mai naptól vége, ha tetszik új valakit 
keresnek maguknak, de sokkal jobban tennék, 
ha mindörökre lemondanának az efajta bohó¬ 
ságokról. Ők ketten dermedten állottak és nem 
tudták megérteni, hogy mit akarnak velük, 
ámde megértették másnap, a mikor városi szol¬ 
gák erőszakkal elszakították őket egymástól. 
Szörnyű volt. Letérdeltek, úgy könyörögtek, de 
a szolgák nem ismerték, mi a szánalom. Elsza¬ 
kadtuk és távozóban úgy néztek egymásra vissza, 
mint két falevél, a miket szétszór a vihar. 

A polgármester haját tépte kétségbeesésében 
következő nap. Ilyen még nem fordult elő! 
Példátlan eset, hogy valaki újra gazdasági 
közösségben akarjon élni azzal, a kivel három 
hónapig már amúgy is együtt élt! Dühében 
öklével csapdosta a fiatalok esdeklő Írását, a 
mit nem tudott másként hivni, igy csupán, 
kérvény. Mit tegyék? Mit tegyek? töprengett. 
Végre fölvillant agyában a megoldás: össze¬ 
hivatta a városi tanácsot. Egyhangúan elve¬ 
tették a kérvényt, sőt az egyik tanácsos ki¬ 
jelentései után határozatba vették, hogy a fiú 
más asszonyt válasszon, a nő pedig más fér¬ 
fit. Az indítványozó tanácsos úr határozati 
javaslatát következő módon indokolta meg: 
A szörnyű elkorcsosulás jeleit mutatja ez a 
két fiatal. Ha riasztó példát statuálni elmu¬ 
lasztunk, még követőik akadhatnak, az pedig 
végveszedelem, mert veszélyeztetné államisá¬ 
gunk talpkövét, a józanságot. 

így határoztak, ámde a határozat végrehaj¬ 
tásából nem lett semmi, mert a fiú is, a leány 
is öngyilkos lett. Hallatlan eset! Öngyilkos¬ 
ság emberemlékezet óta nem esett és pláne 
ilyen nevetséges okból. A felháborodás óriási 
lett városszerte és a tekintélyes polgárok eré¬ 
lyesen követelték, hogy a megvetés jeléül ama 
balgákat a temető szélén, gödörbe vessék. Az 
iménti tanácsos akadályozta meg ennek végre¬ 
hajtását, kifejtette, hogy a dolgot így még föl-
tünőbbé tennék, sokat beszélnének róla, a mi 
pedig kész veszedelem, mert ókori írásokból 
úgy tudja, hogy a szerelem ragályos betegség. 

Ámde a bölcs óvatosságok haszontalanok ma¬ 
radtak. Maguk a tanácsos urak is sokat be¬ 
széltek róla, mert életükben ilyesmi még nem 
történt, a tanítók viszont azzal rémítgették diák¬ 
jaikat, hogy szörnyű dolog a szerelem, ime 
öngyilkosságba visz, a polgárok ha találkoz¬ 
tak azt kérdezték egymástól: elmegy-e a te¬ 
metésre? Egyszóval mindenfelé és mindenki 
az ifjú leányról és a legényről beszélt. Szerel¬ 
müket nevetségesnek tartották ugyan, de soha 
még nem beszéltek annyi sokat a szerelemről, 
mint akkoriban, így törtónt, hogy a temetésen 
rengeteg ember gyűlt össze. 

A hamvasztás gyorsan megtörtént. Egyetlen 
jajjszó, egyetlen könycsepp nélkül esett a cze-
rimónia. Utána az emberek egykedvüen men¬ 
tek haza és mintha azt mondogatták volna 
maguknak: no ez is megesett! Ama Vizenyős 
tanácsos is megvidámodott, mert mégis tartott 
attól, hátha a temetés bizonyos gyermekes 
gondolatokat ébreszt az emberekben és ör¬ 
vendve bandukoltak mind az akkori társada¬ 
lomnak oszlopai és úgy érezték, most alapos 
sirkövet tettek a szerelemre. 

Éjjel azonban, miközben az emberek álmod¬ 
tak, fölébredtek a megfojtott érzések és gon¬ 
dolatok és akkoron mindenki gyönyörűt álmo¬ 
dott édes érzésekről, világokkal fölérő boldog¬ 
ságról. Talán a megölt szerelmeseknek ham¬ 
vait szívták magukba és ezek ültették el ben¬ 
nük a lágyság, a szerelem érzéseit 

így esett és néhány év múltán py.iszünnep 
lett a boldogtalan szerelmesek halálának napja. 

A KASSAI MÚZEUM. 
Kassának múltjához méltó múzeuma van. 

A régi magyar művészet e góczpontjánál, Rá¬ 
kóczi o nemes patinájú hajdani székvárosánál 
nincs artisztikusabb város Magyarországon. 
A város művészi benyomásának főtényezője a 
gótika merész szárnyalásával égnek törő dóm 
s mellette a magyar csúcsíves építészet leg¬ 
szellemesebb ötlete, a Szent Mihály-kápolna. 
Szemben a dómmal áll Henszlmann Imrének 
márványnyal jelölt szülőháza. Ilyen helyen 
csak műtörténésznek lehet születni. A dómon 
és a Mihály-kápolnán kivül nem sok a csúcs¬ 
íves építészeti emléke Kassának. Egy-két 
templomszentély, kapuzat, részben az Urbán-
torony, ennyi az egész. A főutczán, a dóm 
előtt kettős díszsorfalat álló házak nagy része 
bárok stílű. A bárok stíl a konstrnkczió merész¬ 
ségében, a fény- és árnyhatások keresésében, 
a díszítmények gazdagságában rokon a gótiká¬ 
val ; ezért harmonikus kerete a főutcza a dóm¬ 
nak, ezért áll jól a dóm tornyának az 1585. tűz¬ 
vész után készített bárok bádogsüveg. A főutcza 
nyugtalanul pompázó bárok palotáinak sorában 
egy-egy empire-épület szolgál pihentető pon¬ 
túi, s teszi nyugodtabbá és szélesebbé az ut-
czasor építészeti ritmusát. Az u. n. «úri ka¬ 
szinó)) háza, fönt a törvényszék mellett egyike 
a legszebb s legtisztább empire-stílű épületeknek 
hazánkban. 

Egyéb művészeti emlékekből is a régi ma¬ 
gyar művészet termésének javát mondhatja 
sajátjának Kassa. A dóm főoltárát, hazánk leg¬ 
nagyobb, Mária látogatásáról elnevezett oltárát 
pedig hazánk legszebb szárnyasoltára díszíti. 
Miseruhái közt egy valószínűleg importált 
XII. századi bizanczi betéttel ellátott casula 
mellett több gazdag és művészi hazai miseöltöny 
kelt csudálatot. Nóduskápolnával bíró s sod-
ronyzománczczal ékesített XV. századi kelyhé-
nél és Szilassy Jánostól 1770-ben készített s 
a művész felirata szerint «tűzben pikturált» 
zománczos lapokkal ellátott, hatalmas bárok 
Urfelmutatójánál szebb s jobban conservált 
emléke nincs a hazai ötvösségnek. A református 
és luteránus egyház is számos kiváló emlékét 
őrzi a régi magyar ötvösművészetnek, melynek 
egyik főgóczpontja épen Kassa volt. 

Ennek a gazdag művészeti múltnak őrzője, 
leltározója és tanulságainak rendezője, bemu¬ 
tatója a kassai múzeum. Nem fejedelmi, nem 
állami vagy községi alapítás, mint az általá¬ 
nosan ösmert nagy múzeumok legtöbbje. Szü¬ 
letési módja tipikus a magyar vidéki városokra, 
melyekben a múlt század kiegyezés utáni év¬ 
tizedeiben társadalmi egyesületek, akár kaszi¬ 
nók, akár külön múzeum-egyletek sűrű egy¬ 
másutánban alapítanak múzeumokat és könyv¬ 
tárakat, azokat maguk kezelik és gyarapítják. 
A kassai múzeum is így keletkezett. A négy 
Klimkovics-testvér, élükön Ferenczczel, a jeles 
festővel 1872-ben megalakította a Felsőmagyar-
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országi Múzeumegyletet, mely négy évvel rá 
adta át a köznek a Felsőmagyaroszági Mú¬ 
zeumot. A tárgyak zömét a Klimkovics-testvé-
rek régiségei és műtárgyai alkották. Henszl¬ 
mann Imre, Bubics Zsigmond, Dessewffy Pál, 
Csorna József, a Puky-család, Andrássy Dénes, 
a krasznahorkai gróf voltak később a múzeum 
legbőkezűbb gyarapítói és adományozói. ISíi'.i-
ben a múzeumegylet összes gyűjteményeit s 
pénzét, az alapítványok kivételével Kassa váro¬ 
sának ajándékozta s ekkor a múzeum a Kassai 
Múzeum nevet vette fel, melyet legújabban, 
mióta költségvetéséhez az állam is hozzájárul, 
a Felsőmagyarországi Rákóczi Múzeum elne¬ 
vezéssel cserélt fel 

A múzeum az emberi műveltség gyermek¬ 
korától kezdve a modern időkig vezeti végig 
látogatóit; a közép- és új-kortól festményeket, 
szobrokat, ötvöstárgyakat, keramikát, szőtt 
és hímzett emlékeket, bútorokat, fegyvereket, 
érmeket és pénzeket mutat be s így nevelő 
munkája sokoldalú, kiterjed a művelődés min¬ 
den fontos korszakára és művészi megnyilat¬ 
kozási módjára. Az emlékek elsősorban Kassa 
és vidékének múltját tükrözik, a múzeum gyűj¬ 
tési köre azonban újabban az egész Felső-
magyarországra kiterjeszkedik. Az őskori gyűj¬ 
temény tárgyai többnyire Abaújmegyében ke¬ 
rültek napfényre. Az ország különböző vidé¬ 
keiről előkerült számos tárgy képviseli a hazai 
római és népvándorláskori műveltséget Csinos 
a kicsiny, de jó darabokból álló egyptologiai 
gyűjtemény. 

A közép- és újkori iparművészet köréből leg¬ 
gazdagabb a múzeum kerámikai gyűjteménye. 
Bánk nézve különösen a magyar ónmázas, 
festett és égetett agyagedények, fayenceok igen 
gazdag csoportja bir érdekkel. E tárgyak gyár¬ 
tása Magyarországon a XVII. század elején 
honosodott meg: a kassai múzeum legrégibb 
ily hazai emléke 1617-ből való. 

A hazánkban működött számos fayencegyár 
közül a holicsi volt a leghatalmasabb, melyet 
1746-ban alapítottak s melynek művészi ké¬ 
szítményeiből a kassai múzeumban á5 darab 
látható. Kassán is volt fayence-gyár, mely a 
XIX. század legelején keletkezett s 1845-ig 
állott fenn. Jegye benyomott K vagy Kaschau 
volt. Termékeinek anyaga tapolcsányi fehér 
agyagból és kisfalusi mészhomokból állott. 
Volt idő, midőn 20 korongozó, 10 festő, 
16 égető, 6 iszapoló, l molnár és l tokkészítő 
dolgozott benne egyszerre. Empire- és bieder-
mayer-stílű tárgyakat készített, melyekből a 
múzeumban 68 darab van kiállítva. E két 
gyár mellett az 1820 tájt alapított telkibányai 
(regéczi) szerepel a múzeumban legtöbb da¬ 
rabbal. 

Gazdag sorozata van a múzeumnak XV—XVI. 
századi szőtt és hímzett miseruhákból, melyek¬ 
nek egy része a kassai Szent Erzsébet plébá¬ 
nia templom, a dóm letétje; nagyobbára két-
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ségkivül magyar munkák, van köztük azon¬ 
ban néhány félreismerhetlenül olasz is. Az 
olasz szövőművészet alkotásai már a közép¬ 
korban az ország északi határszéléig elkerül¬ 
tek; Bártfán a XIII—XIV. századi olasz szö-
vészet oly sajátos s egyszerű használatra szánt 
termékeinek utánzásával találkozunk, mint a 
perugiai tovagliek és tovagliolik, asztalterítők 
és törülközők. Hogy épen Bártfának is mily 
közvetlen kapcsolata volt az olasz iparművé¬ 
szettel, annak további dokumentumát szolgál¬ 
tatja a Kassai Múzeumnak egy talpas és 
fedeles üvegpohara, mely Bártfa város fes¬ 
tett czimerével ékes e mely kétségkívül velon-
czei munka a XVI. sz. elejéről. 

Az ötvösművészet a régi kassai ötvösség nagy 
híréhez és fejlettségéhez képest aránylag sze¬ 
rényen van képviselve, a mivel okozati össze¬ 
függésben áll azon már említett körülmény, 
hogy a kassai egyházak és templomok kincs¬ 
tárai igen gazdagok B nem akarnak én nem 
tudnak megválni régi kelyheiktől és monstran-
cziáiktól. Ismerve azonban a kassai papok 
okosságát, finom és hazafias műveltségét, s 
rajongását városukért és a város régi művé¬ 
szetéért, bizton hisszük, hogy ezek az emlé¬ 
kek egyszer mégis meg fogják tenni az utat 
a templomok poros kincstáraiból a múzeum 
higiénikus üvegszekrényeibe, ha máskép nem, 
mint letétek, hasonlóan a dóm több casulájá-
hoz és régi festményéhez. A míg ez meg nem 
történik, a múzeumnak be kell érnie mostani 
anyagával, melyből kiválik egy aranyozott 
ezüstbe foglalt, fedeles és füles, kései renais-
sance ékítményekkel díszített kókuszdióserleg, 
az 1572 tői 1599-ig Kassán működött Szegedi 
Tamás ötvösmester műve. Jellemző a férfi 
ruhadíszek csoportja, pitykék, mentegombok, 
és díszsarkantyúk kassai ötvösök, mint az 
1767—83 közt működött Grimm András, Szak-
máry Dániel (1788—1809) és Fröhlich Károly 
(1819—58) mesterjegyeivel. Más magyar vidé¬ 
keken, úgy Bártfán, Lőcsén, Nagyváradon ké¬ 
szült ötvösművekkel is találkozunk a múzeum 
szekrényeiben, míg a külföldet augsburgi, 
nürnbergi, königsbergi és lipcsei bélyegekkel 
ellátott darabok képviselik. 

Legfőbb érdekessége azonban a múzeumnak 
a régi magyar festészet és szobrászat emlé¬ 
keit felölelő gyűjtemény, mely ma az ország¬ 
ban, a budapesti múzeumokat is beleértve, 
páratlanul áll, s a mely sok új tanulsággal 
szolgál. A ki eddig nem tudott róla, itt föl 
fogja fedezni, hogy volt saját jegyekkel biró 
festészetünk, melyet megnyugvással mondha¬ 
tunk magunkénak, s melylyel érdemes foglal¬ 
kozni. S ez a régi magyar festészet nem volt 
a német művészet egyszerű provincziája, mint 
hosszú ideig hittük, ha nem is volt viszont 
autochton, magától való, mint némely kutató 
a fölfedezés első érthető örömében ma szereti 
állítani. Az, hogy valamely művészeti körben 
idegen kiindulási pontok és hatások ismer-
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hetők fel, mit sem von le az illető művészet 
érdekéből és értékéből, mert teljesen autoch-
ton csak annak az ősembernek művészete volt, 
a ki az első agancsra az első primitív alakot 
karczolta. A régi magyar festészet legfejlettebb 
és legtöbbet foglalkoztatott czentrális iskolá¬ 
jának, az emlékek mai ismerete mellett a 
kassait kell tartanunk, s nem hisszük, hogy 
a még előkerülendő emlékek e felfogást meg-
czáfolják, s annak föltevésére sincs semmi 
okunk, hogy a hazánkban különösen nagy 
számmal elpusztult emlékek más következte¬ 
tésre adhattak volna alkalmat. A kassai mú¬ 
zeum emlékei és a dóm oltárképei elegendő 
alapot nyújtanak már ma arra, hogy a régi 
kassai festőiskolában korbelileg egymásután 
következő s részben egymással párhuzamos 
több irányt különböztethessünk meg, s hogy 
az iskola általános jegyeit megállapíthassuk. 
Ezek közé tartozik az olasz hatásnak már 

korán, így a dóm főoltárának, részben a 
kassai múzeuban őrzött régibb képcziklusán 
(kb. 1430—40) való megnyilatkozása, ennek 
folyamányaként az olasz értelemben vett fej¬ 
lett formaérzék, az ábrázolt alakokat környező 
építészeti térrel való számolás, a kiegészítő 
színeknek, kivált a vörösnek és zöldnek ural¬ 
kodó szinakkordokként való gyakori alkalma¬ 
zása. Az olasz hatás, alkalmasint a Mátyás-
kori műveltségnek és a Mátyás udvari művé¬ 
szetének impulsusa folytán legerősebben lép 
föl a XVI. század elején, a minek legkiválóbb 
bizonyítékai a dóm Mária látogatásáról elne¬ 
vezett szárnyasoltárának 151 (5-ból való pompás 
festményei, melyek Pinturicchio körüli umbriai 
befolyást árulnak el s melyekhez stílben és 
időben egész közel áll a kassai múzeumnak 
Krisztus születését ábrázoló egy képe. 

A régi felsömagyarországi festészet, így a 
kassai festészet emlékei is többnyire szárnyas¬ 

oltárok alkotórészei. A szárnyasoltárok középső 
részén, az ú. n. szekrényben fából faragott, 
sokszínűre befestett szobrok állottak, melyek 
művésze nem ritkán azonos volt a szárnyak 
festőjével. Kassán a faszobrászat is fejlett volt 
s helyi sajátságai a telt formák, a redőzet tet¬ 
szetős elrendezése általában bizonyos formai 
előkelőség és választékosság s a színezést ille¬ 
tőleg (Varjú Elemér megfigyelése) a húsrésze¬ 
ken a sápadt, diszkrét színek egyenletes el¬ 
oszlása, szemben a sárosi és szepesi faszob¬ 
rok hasonló helyeinek, főként az arcznak nyer¬ 
sebb, mintegy kipirosított színezésével s vé¬ 
gül az ornamentikában a renaissance motívu¬ 
mok gyors térfoglalása. 

A kassai múzeum a régi felsőmagyarországi 
s jelesül kassai festészetnek és szobrászatnak 
nemcsak a fővirágzás korából, a XV—XVI. 
századból, hanem a bárok korszakból számazó 
számos igen fontos emlékét is őrzi. A fafara-
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gás emlékeiből a szárnyasoltárokon, vagy azok 
töredékein s más templomi berendezési tár¬ 
gyakon kivül, művészien faragott világi ren¬ 
deltetésű fatárgyakból, így kivált a különös 
gonddal díszített, s nagyrészt szepességi meny¬ 
asszonyi ládákból is szép gyűjteménye van. 

A régi magyar festmények mellett eltörpül 
a múzeum képtárának a külföldi és az újabb 
hazai festészetet felölelő többi része, bár -
sok értéktelen másolat mellett - - itt is talál¬ 
kozunk figyelemre méltó alkotásokkal, a mi¬ 
lyenek Netschernek delikát kis női portraitja, 
Fügernek Bacsányi feleségéről 1807-ben festett 
aroakópc, egy ismeretlen XVII. századi spa¬ 
nyol mesternek férfi mellképe, Jacobo da Pon-
tenek vibráló szinhatású, nagy rutinnal festett 
vászna, mely azt a jelenetet ábrázolja, a mint 
az angyal a pásztoroknak hirül adja Krisztus 
születését, Bottaninak Szent Ignáczot Szűz 
Mária előtt térdepelve ábrázoló, signált és 

1754-re datált nagy képe, Francesco Solime-
nának pompás fényhatású vezeklő Magdolnája, 
ugyancsak a nápolyi iskolához tartozó s ugyan¬ 
csak hatásos fénykezelésével kiváló, egymásnak 
pendantul szolgáló s Krisztust az írástudók, 
illetve a farizeusok közt ábrázoló két XVII. 
századi nagyobb méretű festmény, az újabb 
magyarok közt Barabás, _ Markó, Telepy, Lotz, 
Székely, Mészöly, Benczúr, László s a kassai 
festők közül Klimkovics Béla és Ferencz, Mis-
kovszky, Greguss, Aranyossy, Csányi Gizella 
képei s Bubics Zsigmondnak, a múzeum egyik 
maecenásának a kegyelettől megszépített, apró 
és aprólékoskodó virágtanulmányai. 

A kassai múzeumnak szerencséje van veze¬ 
tőivel. Gyűjteményeit mostani palotájában 
Mihalik József, a régi kassai művészetnek ki¬ 
tűnő historiografusa, a vidéki múzeumok mai 
központi irányítója rendezte, örökül hagyva 
a múzeumnak a legkimerítőbb és legjobb ma¬ 

gyar múzeumi katalógust. Utóda, Varjú Ele¬ 
mér, a régi magyar művészet emlékeinek tudós 
fölkutatásával s ördöngösséggel határos vásár¬ 
lási ügyességével és leleményességével, segítve 
jeles munkatársától, Vályi múzeumi őrtől és 
Ékes Lajos kassai kulturtanácsnoktól, Kassa 
régi szépségének e regenerálójától, a múzeum 
fejlődésének újabb, nagyszerű perspektíváját 
nyitotta meg. 

Ma már szűk az alig tiz éve emelt épület, 
a pinczék, raktárak, a városban egy csomó 
bérel ideiglenes helyiség telve van a közönség 
elé kívánkozó új szerzeményekkel. A múzeum 
a régi premontrei kertben, az ú. n. hóhér¬ 
bástyával kapcsolatban emelendő épületekben 
nemsokára új elhelyezést nyer, melynek ter¬ 
veit a múlt napokban szemlélte meg az éber 
figyelmű kultuszminiszter, aktualitást kölcsö-
nezve, Kassa iránt bódulattal és szeretetteljes 
emlékezéssel irt e szerény soroknak. Gch. 

KASSAI CZÉHZÁSZLÓK ; A SZEKRÉNYBEN BÁKÓCZI KAROSSZÉKE, SZÁRNYAS OLTÁR A XV. SZÁZADBÓL. FELSŐMAGYARORSZÁGI MUNKA 

A KASSAI MÚZEUMBÓL 

A MÚZEUM LÉPCSŐHÁZA. AZ EMELETI ELŐCSARNOK. 
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KÉT VERS. 
Magamban. 

Sóhajjal Jobbkezemmel 
Legyezgetem Ingemet 
C'sókolatlao Felgombolom 
Aj kamat. Csendesen. 

Felpanaszló 
Jajjaim 
Diídolásba 
Bódítom. 

Tapogatom, 
Keresem 
Fájó, fájó 
Szivemet. 

Margitsziget. 

Fák közt ide-oda utak vezetnek, 
Hosszú ujjai nagy fehér kezeknek. 

Fölöttem az ég, kék, kimondhatatlan. 
Homok vagy tűnő perez zizeg alattam ? 

Járok, sétálok ? Én egyáltalában 
Nem értem, hogy lép magától a lábam. 

Mint beteg madár, ül a lombban a csend, 
Az alkony hűvös lelke a fű vön mereng. 

S bennem a világ, mint az üveg alatt 
Némán keringő furcsa szinű halak. 

HENKY ROCHEFORT. 
Meghalt Bochefort, Francziaországnak negy¬ 

ven éven át legtermékenyebb, legtüzesebb s 
életének egyes szakaiban legünnepeltebb ellen¬ 
zéki publiczistája. Mindig ellenzéki volt, első 
czikkeitől fogva, melyekért III. Napóleon ud¬ 
vara elkergettette a Figaró-iól, utolsó czikkéig, 
mely három nappal halála előtt, most június 
27-ikén jelent meg a naczionalisták lapjában, 
a Patrie-ban. Negyven év, s a politikai hit¬ 
vallásnak mily színváltozásai! Csak egyben 
következetes: a gyűlöletben, de e gyűlölet 
czélpontjaj folyton váltakoznak Ifjan, Hugó 
Viktor Írásain gyulva lángra, az államcsínyt 
gyűlöli s a második császárságot üldözi gyil¬ 
kos gúnynyal: a császárságot, a császárt s az 
egész Bonaparte családot. Stílusa ragyog és 
tűzzel éget; a szabad gondolatért s a nép¬ 
szabadságért lángol és gyujtogat. A nyolczvan 
éves életkoron áthaladva, még lankadatlan 
hévvel gyilkol, és — stílusának felülmúlhatat¬ 
lan csillogását elvesztve bár •— a naczionalis¬ 
ták oldalán harczol a harmadik köztársa¬ 
ság megrontásáért. E két szélsőséges állás¬ 
pont közt viharzanak le életének perzselő küz¬ 
delmei. 

Gyűlölt és ellenzett, de nem alkotott. Ám 
erjesztő talentum is volt, 
s ezért nyoma marad 
az új Francziaország 
történetében. Gyűlölte a 
császárt, gyűlölte a csá¬ 
szárnét: «a Montijo le¬ 
ányt", gyűlölte s ül¬ 
dözte, mig börtönre nem 
vetették, Bonaparte Pé¬ 
ter herczeget, ki meg¬ 
ölte párbajban a köz¬ 
társasági Noir Viktor hir-
lapirót. Tiz évvel ezelőtt 
adta ki az emlékiratait 
e czimmel: Les Aven-
tures de ma t'ie (életem 
kalandjai), a legkapó¬ 
sabb és legérdekesebb 
francziamemoireok egyi¬ 
két s e művének köte¬ 
teiben ő maga mondja 
el, a mit életéről és ko¬ 
ráról tudni valóban ér¬ 
demes. 

A császár féltékenyen 
és félelmetes rendsza¬ 
bályokkal őrzött tekin¬ 
télyét ő kezdte ki leg¬ 
előbb. Le flls de Ver-
buel, e néven emlegette, 
czélzással III. Napóleon 
anyjának, Hortenzia ki-

Alom vagy emlék az ott fönn, vagy felleg ? 
Túl a vizén valahol énekelnek. 

Énekelnek '> Mintha énekelnének. 
Eszembe jut. . . eszembe jut, hogy élek. 

Élek. Megállók ámulva, leverten 
Nézek széjjel, mint az őrült a kertben. 

Szép Ernő. 

A CSÓK. 
A csók csodás tűz és tüzes csoda, 
A melyet ajkam s ajkad egyre áhít, 
De melynek szent és eltitkolt csodáit 
Két bús ajkunk föl nem leli soha! 

Tűz, mely bensőnkben fájva, kínnal éget 
És megkísért egy alkonyaiba százszor, -
De visszaretten félve, valahányszor 
Két bús szemem meglátja a tiédet! 

Mikor elér e tűz csodája minket, 
Le mért nem hunyjuk könnyes szemeinket: 
Kis szád reszketve számra had' találjon ? 

Ha összeforrna egyszer csak e két ajk : 
Tüzes, csodás csók volna a pecsét rajt, 
Hogy a kötésünk mindörökre álljon ! . . . 

Tóth László. 

rálynénak Verbuel németalföldi tábornokkal 
való barátságára. Életének ebből az idejéből 
mondja el azt a híres összeesküvést, melyet 
ők, a köztársaságiak terveztek Napóleon ellen. 
A császár éjnek idején kisérő nélkül szokott 
megjelenni Paris bizonyos utczáin, hogy meg¬ 
látogassa barátnőjét, a szép Castiglione gróf¬ 
nőt. Bochefort és társai egy ily éjjeli látoga¬ 
tás alkalmával hatalmukba akarták keríteni a 
császárt. Az volt a tervük, mely csak tőle, az 
ördögi lelkű Bocheforttól eredhetett, hogy 
megrohanják a császárt s beledobják egy nagy 
szemeteskocsiba, melynek hatalmas zárt hen¬ 
gerét a., la villettei szemétlerakodó helyen szok¬ 
ták kiüríteni. A terv nem sikerült, mert az 
összeesküvők nem tudták, hogy a császár idő¬ 
közben szakított a szép grófnővel és beszün¬ 
tette éjjeli látogatásait. 

A Lanteme megjelenését végre is eltiltot¬ 
ták. Bochefort ekkor Brüsszelbe költözött s 
onnan csempészte be lapját Francziaország 
határállomásain. Leleménye kimeríthetetlen 
volt. Például egynéhányszor III. Napóleon 
gipsz-szobrainak belső üregeibe rejtve vitték 
át a határon a vörös füzeteket, s ha egyszer 
egy ilyen szobor útközben véletlenül el nem 
törik, talán soha sem jött volna reá a fran-
czia rendőrség, hogy maga a császár esem-

HENRI ROCHEFORT, A2 ELHUNYT HIRNEVES FRANCZIA PUBLICZISTA. 

HÁZUNK ELŐTT... 
Házunk előtt már áll a nagy szekér, 
És bent megmozdul szekrény, asztal, ágy, 
Kis anyjukom, én bús Veronikám, 
Megyünk egy faluval odább. 

Itt nagyon dúlt fölöttünk a vihar, 
Fészkünket verték szélvészek, esők, 
Megyünk más tájra, hisz nagy a világ 
S napja besüt minden mezőt. 

A tavaszi szél oda is elhozza 
A szántóföldek szálló illatát, 
S ott is hallgathatjuk a virágos réten 
A magas pacsirta dalát. 

És ott is zsendít bimbókat a május, 
S érlel vetést a júliusi nap, 
S ott is szépek a nyári délutánok, 
S játszhatik búj ócskát fiad. 

S ott is mélázhatunk egy csillag hullásán, 
Mikor az augusztus éri az eget, 
És sirhatunk egy dalban az asztalra borulva 
Mi bús szegénységünk felett. 

Menjünk hát lelkem, vedd a gyereket. 
Peterdi Andor. 

pészi be az országba a veszedelmes nyomtat¬ 
ványokat. A Lanterne elterjedettsége példátlan 
volt a császári Francziaországban. Parisban 
megjelent első számát szá.zhuszezer példány¬ 
ban kapkodta szét a tömeg, pedig példányá¬ 
nak negyven centimé volt az ára. A francziák 
gyönyörűséggel falták a császárjukat piszkoló 
czikkeket. 

A császárság bukása után Bochefort a hon¬ 
védelmi kormány tárczanélküli minisztere lett. 
A barrikádok építésének vezetését bízták reá, 
de a forradalmár lélek az aktiv munkának 
erre a nemére sem volt alkalmas. Le is mon¬ 
dott hamar a miniszterségről. Az ellenzéki vér 
újabb szélsőségekbe hajtotta. Előbb a kom-
münnel kaczérkodott, aztán a mérsékelt köz¬ 
társasági kormány ellen fordult. Ő, a köz¬ 
társasági. A kommün is megbukott és a hadi¬ 
törvényszék Bochefortot élethossziglan az új-
kaledoniai fegyencz gyarmatra küldötte. On¬ 
nan öt év múlva megszökött. Barátai huszon¬ 
ötezer frankot adtak össze megmentésére, e 
pénzen egy amerikai hajót béreltek fel, a mely 
Bochefortot szerencsésen az ausztráliai partra 
vitte. Az adakozók közt volt Gambetta is, kit 
utóbb Bochefort új lapjában, az Intransi-
r/cowí-ban halálosan üldözött mérsékelt köztár¬ 
sasági voltáért. Gyűlölte nem kevésbbé Ferryt 

és Constanst is, az utób¬ 
bit azért, mert ő tette 
ártalmatlanná Boulan-
gert, Bochefort életének 
egyetlen halványát. Any-
nyira ment e gyűlöle¬ 
tében, hogy Constanst 
egyszerűen rablógyilkos¬ 
sággal vádolta meg: reá¬ 
fogta, hogy megölte és 
kifosztotta a kataloniai 
Puigy Purgot, ki ifjú 
korában egy üzleti bal¬ 
vállalkozásban czégtársa 
volt és tönkre jutva, 
nyomtalanul eltűnt. 

Boulanger, a kalandor 
generális volt az egyetlen 
ember, kiért Bochefort 
valóban melegen erezett. 
Emlékiratainak befejező 
részét egészen neki szen¬ 
teli, jelleme s egyénisége 
iránt érzett mélységes 
szeretettel és tisztelettel, 
mely egy-egy pillanatra 
rokonszenvessé is teszi 
előttünk Bochefortnak 
csillogó, az utóbbi év¬ 
tizedek franczia történe¬ 
tére oly jellemzően nyug-

L talán egyéniségét. 

A LEVEGŐ KINCSE. 
A rendes beszédben valami különös mel-

lékzöngóse van ennek a szónak: levegő. Szinte 
fogalom már a levegő a végtelen értéktelenség, 
semmitevés megjelölésére. Gyakorta halljuk né¬ 
mely szellemi képesség jellemzésére, hogy «lég-
nemű agy», sokszor olvasunk azokról, a kik 
csak a ((levegőbe beszélnek», néha magunk is 
rámondjuk fantasztikus tervekre, hogy azok 
csak «légvárak» vagy minden alapot nélkülöző 
dologra, hogy <dégből kapott». 

Pedig a levegőnek vannak olyan sajátságai, 
a melyek lehetővé teszik, hogy a tehcnika leg¬ 
újabb vívmányainak segélyével fel tudjuk hasz¬ 
nálni oly czélokra,- melyek megvalósítására 
ezelőtt gondolni sem mertünk volna. 

Tudjuk, hogy a levegő olyan gázkeverék, 
melynek egyötöde oxigén, négyötöde pedig 
nitrogén. E két főalkatrész mellett a lég tar¬ 
talmaz ugyan argont, héliumot, kriptont, 
xenont és neont, sőt parányi szabad szén¬ 
savat is, de e gázok mennyiségei oly cseké¬ 
lyek, hogy azokat semmiképen sem tudjuk 
értékesíteni. 

Másként áll a dolog a nitrogénnel és az 
oxigénnel. A laboratóriumok már régóta is¬ 
merték a módját, hogyan lehet e két elemet 
egymástól elkülöníteni. Cailletet tette meg az 
első lépést a levegő nagyipari értékesítése 
felé, mikor sikerült neki a folyós levegő frak-
czionált desztillálásával a lég két fő alkatré¬ 
szét egymástól elválasztani. Azóta a folyós 
oxigént a technika önmagában vagy más gá¬ 
zokkal keverten a nehezen olvadó fémek for¬ 
rasztására és hegesztésére, valamint specziális 
aczélfajok gyors és pontos elvágására hasz¬ 
nálja, a nitrogént pedig más iparágakban al¬ 
kalmazza - pl. fémszálas izzólámpák készí¬ 
tésénél már nemcsak folyós, hanem legújab¬ 
ban, szilárd alakban is. 

Cailletet kezdeményező lépése után jó ideig 
szünetelt a levegővel való experimentálás. Csak 
a legújabb időben került ismét felszínre a 
levegő értékesítésének nagy problémája. 

Nemrégen történt ugyanis, hogy valóságos 
vészkiáltás harsogott végig minden mezőgaz¬ 
daságára féltékeny kulturországon. Fogyóban 
vannak a délamerikai salétrom-bányák. Tudós 
geológusok feltétlen bizonyossággal állapítot¬ 
ták meg, hogy a világhírű csilei és perui nát¬ 
ron-salétrom mezők készlete legfölebb még 
15—20 évig fog tartani a mai fogyasztás mel¬ 
let s azután végérvényesen el fog apadni az 
az anyag, a mely ép oly szükséges tápszere a 
termő földnek s a talaj csaknem minden gaz¬ 
dasági növényének, mint a mily nélkülözhe¬ 
tetlen eledele az emberiségnek a gabonából 
lett kenyér. 

Sir William Creokes 1935-re jósolta meg a 
nátron-salétrom teljes elfogyását. Belátta ekkor 
mindenki: ha nem lesz salétrom, nem lesz 
kenyér. És ekkor a világ szeme a technikusok 
felé fordult. Gyártsanak tápanyagot a gabona 
számára, teremtsenek salétromot akár a föld 
alól is. A vegyészek és a mérnökök ennek a 
nagy, kínos szónak hallatára: kell, körülnéz¬ 
tek a világban. A vegyész megpillantotta az 
olcsó nyersanyagot, a mérnök felfedezte hozzá az 
olcsó erőforrást. Mivel pedig az emberek egyre 
jobban követelték a megnyugtató igent, a ve¬ 
gyész-mérnök szakemberek feltalálták: hof/yan 
leheit a levegőből salétromot gyártani, olcsób¬ 
bat, mint a csilei salétrom. 

Két zseniális norvég, Bir Eeland és Eyde 
oldotta meg ezt a minden nép gazdaságára 
oly fontos problémát. Sikerült nekik a levegő 
nitrogénjét kiváló minőségű műtrágyázó szerré 
átalakítani. 

A gyártás elve szerint a levegőt mindenek¬ 
előtt el kell égetni. Pontosabban szólva: a 
levegő nitrogénjét a levegő oxigénjében meg 
kell gyújtani. Miután minden égés tulajdon¬ 
képen oxidácziós folyamat, a tisztelt olvasó 
nem fog csodálkozni, ha eláruljuk, hogy itt 
az elégés folytán nitrogén-oxid nevű vegyület 
áll elő. Ez az egyszerű oxidáczió azonban 
korántsem elegendő. Friss levegő bevezetésével 
tovább folytatják mindaddig, mig a nitrogén¬ 
oxidból egy barna, igen kellemetlen szagú gáz, 
a nitrogénsuperoxid képződik. A barna gázt 
most tornyokon vezetik át, a melyekben kvarcz-
darabokon keresztül viz permetez alá. A hulló 
vizcseppek oxigénje végzi az utolsó oxidálást 

és a keletkezett végtermék nem más mint 
salétromsav. A salétromsav gőzeit mészszel 
keverik, avagy oltott mészen hajtják keresztül: 
megszületett a salétrom, az elsőrendű mű-
trágyázószer, a mely porrá törve, hordókban 
kerül forgalomba. 

A leirt eljárásnak azonban van egy igen ké¬ 
nyes része, a mely az egész gyártási folyamat¬ 
nak az achilles sarka. Ez nem más, mint a nit¬ 
rogén meggyújtása, illetve elégetése. Minden nit¬ 
rogén vegyület hőfogyasztással keletkező ter¬ 
mék, magas hőmérsékletre van tehát szükség 
az elégetésnél. 3—4000 fok Celsius hőmérsékű 
Volta-ívet állítanak elő két szénelektród között 
s oldalt elhelyezett elektromágnesek segélyé¬ 
vel úgy szabályozzák, hogy valóságos láng¬ 
korong formálódik belőle. A lángkorong tűz¬ 
álló magnéziummal bélelt kemenczében ég, 
melyen alkalmas gépi eszközökkel keresztül 
szivatják az elégetendő levegőt. 

A levegő nitrogénjének lekötésére az el¬ 
mondott eljáráson kívül még egy módot is¬ 
mer a modern technika. Frank és Caro találta 
fel az eljárást, melynek végterméke szintén 
fontos talajtápszer: kalciumcián amid. Az elő¬ 
állítás módja egyszerű. Elektromos kemenczé¬ 
ben kalciumkarbidot olvasztanak meg s rajta 
levegőt hajtanak keresztül, a mikor is a kar¬ 
bid egyesül a lég nitrogénjével. A calciumcián 
amidnak vagy mésznitrogénnek a talajra gya¬ 
korolt hatása abban nyilvánul, hogy lúgos 
összetételű földben ammóniát fejleszt, melyet 
a növények kissé -megváltozott alakban fel¬ 
vesznek. A mésznitrogénnek egyedüli hibája, 
hogy savas összetételű földben káros hatást 
fejthet ki, mert ott cziángáz is keletkezhet 
belőle. 

A levegő kincsének, a nitrogénnek kiak¬ 
názásánál különösen lényeges az olcsó energia¬ 
forrás kérdése. Az elektromos áramot itt "fe¬ 

hér szén»-bői készítik, vagyis vízesések ener¬ 
giáját használják fel a műsalétrom előállí-' 
tására. 

Nálunk Magyarországon most van alakuló¬ 
ban az első műsalétrom-gyár, mely a világ 
legmodernebb gyára lesz a maga nemében. 
A hajtóerő itt nem viz, hanem a sánnási 
földgáz. Sajnos, a gyárat külföldi élelmesség 
létesíti a Mezöségen, angol és német tőke s 
nem a magyar vállalkozó szellem. 

A kiürülőfélben levő délamerikai salétrom¬ 
bányák anyagát pótlandó, a közel jövőben 
bizonyára igen el fognak szaporodni a műsalét-
rom-gyárak, melyek mind a levegőből fogják 
kicsikarni a nitrogént. 

Vájjon nem fogják ezek a gyárak érezhetően 
megváltoztatni a levegő összetételét, melyhez 
a mi organizmusunk évezredek alatt már 
hozzáalakult ? 

Megnyugtatunk mindenkit: minden négyzet¬ 
kilométernyi földdarab felett kb. 10*33 millió 
tonna levegő van, melyben kb. 8*3 millió tonna 
súlyú nitrogén található. Ebből a nitrogénből 
pedig öt billió mázsa salétrom termelhető. Te¬ 
kintve azt, hogy a Föld maximális salétrom¬ 
szükséglete egy évben két millió tonnát nem 
halad meg, beláthatjuk könnyen, hogy egy 
négyzetkilométernyi föld felett helyet foglaló 
légből annyi salétrom gyártható, a mennyi a 
földnek 25 évig bőven elegendő. Miután pedig 
a föld összfelülete kereken 510 millió négyzet¬ 
kilométert tesz ki, valóban nem lehet aggódni 
a felett, hogy a nitrogénnek a levegőből való 
elvonása egyhamar lélekzési zavarokat fog 
okozni, mert a föld felett levő kb. 120 kilométer 
vastag levegőréteg egy quadrillió és 275 trillió 
esztendeig képes fedezni a Föld salétromkeres¬ 
letét,, lévén benne nem kevesebb mint két 
sextillió és 550 quintillió tonna súlyú salétrom, 
nitrogén alakjában. Dr. Szaffka Tihamér. 

MÁNUEL VOLT PORTUGÁL KIRÁLY HÁZASSÁGÁHOZ. 

Balról jobbra: Hohenzollern-Sigtflaringeti hercüeg, Amália volt portugál királyné, az oportói herczeg, 
a menyasszony Hohenzollern-Sigmuringen herczegnő és a vőlegény. 
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SZENT SZOBROKAT ÁRULÓ NŐ ST. ANNE D'AURAYBEN. 

A REJTELMES BRETAGNE. 
Irta PEKÁR GYULA. 

(Folytatás.) 

TTT. A halál országa. 

Finistére . . . közömbös név, egy szélső nyu¬ 
gati franczia megyének a neve, s mégis annyi 
eposzi melankólia van e szóban : «finis terrae», 
a világ vége! Az is, legalább annak hitték ré¬ 
gen, mikor az őskelták szeme még annyi rette¬ 
géssel merült a föld tányérját körülfolyó Okea-
nosz messzeségés ködébe. Nos, a Morbihan után 
a déli breton parton ide a Finistére-be robo¬ 
gunk most tovább, ide az artusi balladák és 
halál - legendák, - a legcsudásabb babonák 
igazi- hazája felé. A nagy kalmár Lorient után 
Quimperle-ben kiszállunk s autóba ülünk; 
előbb a kedves Pouldu tengeri fürdőbe látoga¬ 
tunk el, aztán Concarneaun, Fouesnanton át a 
kis félszigetecske zöldbefutó hűvös Árkádiáját 
száguldjuk be. Beg-Meil, Benődet. . . minden 
modernségük, nagy villatelepeik daczára is mily 
eszményi parti remeteségek ezek ! «Nepenthes» : 
a feledés balzsama van itt a világ végén a lég¬ 
ben, — az óczeáni végtelenség kísértően csalo¬ 
gatja a lelket a testtől, hívja a bűvösen úszó, 
tűnő Avalon sziget felé, a honnan nincs vissza¬ 
térés. Az Atlanti lüktető zúgása túlvilági álmokba 
r i nga t . . . És beljebb, az anyaföldön még alta¬ 
tóbbá lesz ez a rejtelmes hangulat. Bágyadt a 
fény (akárcsak nappali holdvilág volna!) s a 
táj csendjében mintha varázslat szunnyadna 
köröttünk mindenütt. Smaragdszin nedves ré¬ 
tek váltakoznak titkolódzó sötét berkekkel, -
szürke vén menhirek hallgatnak a sudarak ho¬ 
mályában s a lomb alól itt-ott távoli ódon 
kastélytornyok pillantnak elő. Az úton porladó 
karolingi kőkeresztek meredeznek, majd kris¬ 
tályforrások tükre csillan, - - a régi druida¬ 
szentélyek! ma? ma keresztény gránit-szentek 
örködnek mellettük: a folyondár talpig örök¬ 
zöldbe öltözteti ájtatos alakjaikat. Megállunk. 
Köröskörül csobogó rejtett vizek suttognak hal¬ 
kan a meghalt régi istenekről. . . 

Itt az igazi Bretagne. Álomország, — a me¬ 
sék rengetegébe tévedünk, hol a Lancelot si¬ 
sakja csillan s az egyszarvúval találkozhatunk. 
Itt élnek még a Morqtin tündérek, a Duz ko¬ 
boldok s azok a Gwion szellemek, a kiktől 
Algwion, vagyis Ál b ion a nevezetét vette. Itt 
megértjük azokat a bájos Artus-idylleket, me¬ 
lyeket az a * Marié* nevű franczia prinezesz 
oly költői tollal mentett meg számunkra annyi 
századdal ezelőtt. Keressük: erre futhatott a 
«L#waí» lovagja a csábító tündér után, arra 
a tölgyes sötétben a «/>'mie» vámpírját sejtem, 
s amott az a lombalatti tó talán ép a «Tidoréh 
korrigán-királynéjának az otthona ? Lenge me¬ 
sék, melyek az esti köddel születnek a a hold 
sárga fényénél oszlanak poézissé . . . A test el-
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hallgat itt, a lélek lesz erősebb: ép ez teszi a 
fenségét az egész Artus-költészetnek. A kelták 
a finom lelki problémákat keresték már ezer 
évvel ezelőtt. Ott az <(Elidnc» lovagja, ki ket¬ 
tős szerelem rabja s kinek mind a két hölgye 
meghal. Az égiek végre megszánják s megenge¬ 
dik neki: egyik halottat feltámaszthatja, — rá¬ 
bízzák, válaszszon! Oh e küzdelmek, — melyi¬ 
ket kérje vissza az életbe? Választ végre, s a 
kedves csakugyan feltámad halottaiból; ám 
hogyan lehessen boldog vele, mikor szüntelen 
a másikra gondol ? Végre az a halott másik 
szólal meg, biztatja : «légy boldog, én, az ál¬ 
dozat, belenyugszom.)) De a lovag csak tovább 
töpreng: nincs szerelemben nagylelkűség! a ki 
lemond, már nem szeret. S mert a szív mindig 
a lehetetlen után tör, csak annál jobban eped 
a halott másik után . . . Mellettem a forrás lo-
csogva cseveg a zöldbe öltözött szent lábai¬ 
nál, — vajon nem a «C0r» meséjének a csuda¬ 
forrása ez? Abból a forrásból, irja «Marie» 
prinezesz, csak azok a férjek ihatnak, kikhez 
hű a feleségük . . . Nos és hogy még a komoly 
Bretagnet is megkísértse a komikum, ép egy 
paraszt pár érkezik oda rakodott szamarával, — 
de nem a férj, hanem a szamár iszik a for¬ 
rásból ! 

Nincs itt franczia szó, a nép mind bretonul 
beszél, a mióta csak Artus veszedelme után 
ezerötszáz évvel ezelőtt ide Bretagneba átköl¬ 
töztek. A keletkező négy grófság: Vannes, Cor-
nouailles (Kerné), Lern és Treguier csakhamar 
hatalmas szövetséggé lesz a kelta királyok, a 
Konan-oí: Konan-Meriadec, Budik, Fragan 
B az ysi Gradlon-Maur vezetésé alatt. A frank 
az ő halálos ellenségük, ő ellene zeng a Marche 
d'Arthur refrainje: «szivet szemért, fejet kar¬ 
ért!" Szörnyű harczok ezek, - - «folyik a vér, 
annyi, hogy a malmot is az hajija már» . . . s 
a nagy bárd Myrddhin (Merlin) utódai: Talie-
KÍH s a vak IJeri'élelkesítik aranylánczos «rota» 
hárfájukkal a népüket. E bárdok nemcsak köl¬ 
tők, hanem papok, sőt varázslók is, — a Mer¬ 
lin-balladák szerint «a tengeri kigyó vörös¬ 
tojását)) keresik s az «aranyfűi öl, a fagyöngy¬ 
től)) nyernek erőt. «A ki az aranyfűre rátalál 
és rálép, az rögtön elalszik s megérli a farka¬ 
sok és madarak nyelvéin . . . E bárdok a szá¬ 
zados harcz táplálói, — énekelnek «a míĝ  csak 
a frankok ki nem vágják a nyelvüket!» És az 
ősi druida hagyomány még akkor se nemül el. 
Se a frankok se az ő hódító kereszténységük 
nem bir vele. Az egyház az, a kinek végre is 
meg kell alkudnia. S megteszi. Egyszerűen ke¬ 
resztet tétet a menhirekre s a szent tölgyeket 
nem vágja ki, csak a Confiteort Íratja a törzsük 
kérgére. Az átalakulás egészen észrevétlenül 
megy végbe. A breton buzgó kathotíkussá lesz, 
de a római hit alatt voltakép érintetlenül élnek 
benne tovább az ősi druida hagyományok. E 
keveredés adja meg a breton vallásnak azt a 
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minden mástól elütő rejtelmes, fantasztikus jel¬ 
leget, melyet mind e mai napig oly hiven meg¬ 
őrzött. Az a dús költői képzelem, mely egykor 
az Artus-kört megteremtette, ma is él még: él 
és tovább alkot a Bretagne mai sejtelmes druida-
kereszténységében. 

Eenan szerint már a rómaiakat meglepte a 
kelták transcendentális világnézlete, - - «el-
ámultak e fajnak a jövendő életet illető szaba¬ 
tos eszméi, öngyilkos hajlamai s ama képtelen 
kölcsönügyletek felett, melyeket a kelták halál-
utánra kötöttek egymással. A könnyelmű déli 
latinok rettegve szemlélték e rejtelmes népet, 
mely a jövendő s a halál titkait bírja.» Caesar 
szerint a kelták a Halál istenétől származtatták 
magukat «s ép ezért nem is nappalok, hanem 
éjek szerint mérik az időt». A temetések az ő 
legfőbb, legfontosabb ünnepeik, mert, a hogy 
Lucanus mondja, szerintük a halál nem vég, 
csak «puszta közbenső állomása egy (két létre 
terjedő) hosszú életnek)). Itt a törhetetlen bre¬ 
ton spiritualizmus lényege: a halál nem vég, 
csak elutazás . . . de hová? Nem is a földön 
kívülre, csak az óczeán szemhatárán elmosódó 
halavány szigetekre. A VI. századbeli Prokopius 

•irja (s itt tán a Pointe du Ráz melletti Holtak 
Öblére czéloz), hogy bizonyos parti halászfalvak 
kelta lakói «bizonyos szolgálatok fejében» fel-
mentvék a frankok adója alól, - - e halászok 
ugyanis a ((lelkeket szólítják el a földről*. Hogy 
megy ez? «Éjente gyakran zörgetésre riadnak, 
hangok szólalnak meg. hívják, szólítják, sürge¬ 
tik őket, s hiába ellenkeznének, rejtelmes erő 
ragadja e hajósokat a part felé. Különös idegen 
bárkák állanak itt a vizén, s e bárkák csak lát¬ 
szólag üresek, — valójában peremig sülyednek 
alá a lelkek mozgolódó, láthatatlan nagy terhe 
alatt. Ok, a halászok megragadják az evezőket 
s bár különben egy nap és egy éjjel kell az 
útra, rövid egy óra alatt átsiklanak a szigetre 
(Sein szigete?), hol is a hogy partot érnek, 
egyszerre megkönnyebbül a csolnak. Senki se 
látja őket, de a lelkek nyilván kiszállanak. 
A sziget honosai, a többi lelkek már várnak 
rájuk s szózat hallható, mely név szerint adja 
át az újonnan érkezetteket üdvözlő roko¬ 
naiknak)) . . . 

íme, ez a «Mag Melh a boldogság sziget¬ 
paradicsoma, hol ösmeretlen a pletyka és bot¬ 
rány, a hol az elköltözöttek «holtan is élnek», 
a «stti/te»-k tündéri életét élik. Nos, e halál, a 
mint látjuk, nem szörnyű, inkább szelíden mo¬ 
solygó, — de gondoljuk meg, micsoda folya¬ 
matokon, micsoda lelki megtisztuláson kell egy 
primitiv népnek átmennie, míg a vég borzal¬ 
maihoz ennyire hozzászelidül! Ott a titok, hogy 
a kelták ősidőktől fogva, ösztönszerüleg csak 
a halál problémái iránt érdeklődnek. Nincs 
téma, a mi jobban lekötné őket ennél, ezzel 
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foglalkoznak szüntelen: nappal rminka közben, 
este a tűz körül, éjjel álmaikban. És a környe¬ 
zet, az égalj: az óczeán viharjai, a gránit par¬ 
tok «pokolszirtei», a sejtelmes napvilág mind 
csak öregbítik, képzik e hajlamot. Bretagne a 
dhalál országai) : «Le pays de la Mort». 

A hogy az autón Beg-Meilből Quimper felé 
száguldunk, e halálkultusz jeleit látjuk minden 
lépten-nyomon. Azok a komor szentek, és hány 
kőkereszt az úton! E keresztek mind ember¬ 
halál, gyilkosság emlékét őrzik s engesztelésül 
állanak ott, mert a halott különben nem nyug¬ 
szik addig, a míg csak újabb halál nem esik e 
baljóslatú helyeken. S azok a festőién komor 
városkák! A szürke gránit-templom s az ezt 
körülvevő temető itt az élet központja. Hogyan, 
temető ma a város közepén? Hát igen, és 
nincs az a hatalom, a mi a bretonokat arra 
bírhassa, hogy a hagyománynyal szakítva a 
városon kívül temessenek. Ők nem válnak meg 
halottaiktól, a közelben akarják tudni őket, 
velük akarnak élni továbbra is. És tényleg 
velük is élnek, szintugyanoly intimitásban, 
mint annak előtte. A temető a gyülhely, séta¬ 
tér, korzó, majdnem kaszinó, ott játszódik le 
a breton egész élete. Mint gyermeket (régi ba¬ 
bona ez!) a temetőn át viszik a templomba 
keresztelőre, felcseperedve ott játszik a sirok 
körül s ott tanul imádkozni, - - mint felnőtt 
estenden oda várja kedvesét az első vallomásra. 
S aztán ? a meglettek a temetőben tanácskoz¬ 
nak s napközben, munka alatt is minden percz-
ben a sirok közé futnak át, hogy csöndes fo¬ 
hász közben halottaikkal ((beszélgessenek)). 
A temető voltakép az otthonnak folytatása, egy 
része, — hisz a holtak szerintük nem mennek 
el messzire, a közelben maradnak, - - csak ép 
hogy lakást változtatnak . . . S e gyászos közel¬ 
ség nem hogy ijesztené, ellenkezőleg megnyug¬ 
tatja őket. Némely helyen a kocsma ivójának 
az ablaka egyenest a temetőre nyílik s az asz¬ 
talon álló almaboros fiaskótól pár arasznyira 
már sírkő kandikál be az ember felé. . . Nem 
baj, — igaz breton evés-ivás közben se irtó¬ 
zik a holtaktól, ellenkezőleg. Halottak napján 
délben mindig téríttet otthon az elköltözött 
atyafiak számára. De többet mondunk: hisz 
még a vasárnapi tánczrá is oda a temető köré 
gyülekeznek a falusiak. Ott a «Cah<aire» gránit 
bástyája alatt járják a breton gavotteot, passe-
pied-t, s a hármas fantasztikus keresztfa, meg 
a szentek gránitserege komoran tekint le a 
mulatókra. Mondjuk ki: Bretagneban fontosabb 
a temető még a templomnál is, — a temető az 
ő igazi szentegyházuk. Mikor mise alatt Ewit 
an Anaon!-i kiált a sekrestyés, még a koldus 
is zsebébe nyúl, hogy a tányérra vesse a «hol-
tak garasát)). Minden élőknél jobban ő rájuk 
gondolnak: ők az urak, s maga a személyesí¬ 
tett Halál, a híres Ankou, a bretonok leg¬ 
főbb ura. 
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Az Ankou! Félelmes szó, de ez az, a mit 
imában, gondolatban vagy halkan beszéd köz¬ 
ben tán legtöbbször ejtenek ki itt breton föl¬ 
dön. A híres breton misztériumban, a «Világ¬ 
teremtés »-ben maga a Mindenható szólal meg, 
mondván: «Isten vagyok s megteremtem a Vi¬ 
lág Urát, elsőszülöttemet, a Halált!)) Éhez ké¬ 
pest isteni rangja van neki s félelmesek is az 
ő kő- és faszobrai. Rendesen lándsás csontváz¬ 
ként trónol az oltárok felett, s — a parasztok 
adományokkal jönnek s mint valami szenthez, 
úgy fohászkodnak hozzája. A landivisiau-i An¬ 
kou alá ez van írva: «a ki meg fog halni, an¬ 
nak vagyok a keresztapja)), — a roche-maurice-i 
Ankou lándsáján pedig fenyegetően áll: «mind 
megöllek én titeket!» De tán még sejtelmesebb 
az Ankou szerepe künn a szabadban. A breton 
hit úgy tartja: nappal a föld az élőké, de éjjel 
egészen a halottaké, - - ezért nem tanácsos 
napnyugta után künn őgyelegni; az elkésett 
vándor ilyenkor bizton meghallja a szélben az 
Ankou szekerének a nyikorgását. Mert Halál 
ő felsége kétfogatú szekerén jár, ott áll tetemek 
közt s csonttal köszörüli a kaszáját. Ő a ((te¬ 
mető nagy munkása*, — s hogy bizonyos egyéni 
fizionomiája is legyen, a néphit szerint «min¬ 
den községben az év utolsó halottja lesz An-
kouvá az egész következő esztendőre...» «Ő a 
halottak polgármesterei), mondja a finistérei 
paraszt, keresztet vetve. S ezzel egyszersmint 
azt sejteti, hogy a Halál náluk minden faluban 
más-más külön helyi istenség. 

Ez isten ott él, ott jár, állandóan ott tesz¬ 
vesz közöttük. Mert míg a parti halászbretonok 
szigeteket jelölnek ki a lelkek számára, itt benn 
a földön a halottak egy helyen együtt marad¬ 
nak az élőkkel. E borzongató együttélés teszi 
aztán, hogy Bretagneben nincs válaszfal a 
való és természetfeletti világ közt, — a kettő 
folyton összekeveredik. Egész Bretagne bolygó 
lelkekkel, bánatos szellemekkel van tele, kik 
folyton érintkeznek az élőkkel s állandóan bele¬ 
avatkoznak életükbe. E halottak azonban nam 
mind egyformán halottak, — fokok, árnyala¬ 
tok vannak az ő túlvilági létükben. Olyik ha¬ 
lott közelebb marad hozzánk, másik már távo¬ 
labbra került s kész a végleges nagy útra, az 
örökös elköltözésre. Érdekes példák vannak 
erre. Ott vannak az elsülyedt Ys város lakói; 
ők különös bűbáj folytán (diaivá is élnek» a 
tenger alatt, «fél-élök)», kik várják a hullámok¬ 
ból 'való feltámadást, — de aztán ott van a bé-
gardi legenda fiatal asszonya, ki daczból a ten¬ 
gerbe vetette magát és bele is fúlt, de a Bol¬ 
dogasszony jóakaratából azért mégse halt meg 
egészen, hanem rejtelmesen élt tovább még 
hat álló esztendeig: «élt azon a kenyéren, mit 
anyja osztott a koldusoknak, s takaródzott ama 
ócska rongyokba, mit ugyancsak szüléje agga¬ 
tott a szegényekre.)) Férje csak a hat év eltel¬ 
tével lett igazán özvegygyé . . . Egyáltalán bre-

tagneszerte él a hit, hogy az erőszakos véget 
ért halottak nem halnak meg rögtön és egé¬ 
szen, hanem «élet és halál közt» maradnak 
mindaddig : «annyi évig, a mennyit még élniök 
kellett volna.» A tourc'h-i legenda parasztja 
temetése után még évekig hazajár éjente fele¬ 
sége ölelésére, mert még gyermeket, örökösö¬ 
ket akar tőle, - - «parce qu'il n'a pás encore 
fait són compte d'enfants . . . » 

E halottak formája olyan, mint az élőké, 
csak (iszubtilisabb», ép ezért rendesen fáznak 
s ŐHZ felé meg téli éjszakákon szívesen betér¬ 
nek rokonaikhoz melegedni. A nép, főkép Min¬ 
denszentekkor, kegyeletesen készül e látogatá¬ 
sokra : lefekvés előtt székeket raknak a tűz köré 
s az asztalra aludttejet, fánkot meg almabort 
tesznek. Micsoda öröm, ha másnap aztán félre¬ 
tolva látják a székeket s az ételből, italból hiány¬ 
zik egy kevés! ((Szegény halottak jól laktak...» 
De nem csak enni, inni, melegedni térnek meg 
az elköltözöttek, — az igazi jó anya holta után 
is haeajár a bölcsőt ringatni, gyermekét szop¬ 
tatni, «a kis beteg szemét mosogatni». Máskor 
meg, mint sok parti legendában, az apa az, a 
ki a tenger halálviharából hazasuhan a bölcső¬ 
höz, — az aggódó feleség arra ebied, hogy ura 
ott ül, örül, szólítja s akkor tudja meg, hogy 
csak azért lehet itt, mert már halott. . . Persze 
nem mind ilyen jók ezek a lelkek; mint az 
élőknél, vannak ezek közt is veszedelmesek, 
gonoszak. Vigyázni kell p. o. az éjjeli mosó¬ 
nőkre (kanerez-noz), kik hidak mellett, tavak 
partján mossák a sötétben a holtak szemfedő¬ 
jét, — roszakaratú kisértetek ezek : ha a kezük¬ 
ben tartott sulyokkal ráütnek az ember hold¬ 
vetette árnyékára, az illető belebetegszik, eset¬ 
leg meghal . . . Egyáltalán nem jó a lelkek¬ 
kel túlságos intimitásba kerülni, —jön Onnan-
átról hír, jel, figyelmeztetés mindennap elég, 
de jaj annak, a ki akarva vagy akaratlan az 
ily üzenetek hordozójául szegődik. Az hamar 
elveszti életörömét, többet nem mosolyog, ko¬ 
mor éber álomba merül s az Ankou jelével 
sáppadó arczán csendes biztosan sorvad a sír 
felé. Sokat lát az ember itt ily bágyadt alako¬ 
kat. Rendesen ott ülnek a templomok előtt, -
a nép úgy tekint rájuk, mint kiválasztottakra. 
Ők már «látnak)>, tudják, hogy mint lesz 
Odaát. Koldusok . . . de ne feledjünk el, e kol¬ 
dusok a varázsló Merlin igazi utódai: a Bre¬ 
tagne királyai. 

íme, ily talajból, ily lelkekböl nő ki a szép 
és szomorú breton poézis artusi virága. De 
autónk prüszkölve áll meg: a quimperi piaczon 
vagyunk, melynek ódon képe mint a messze 
középkor délibábja mosódik el a csalóka hold¬ 
fényben. A székesegyház két fekete góth tornya 
közül a legendás Grallon király lovasszobra 
néz le ránk . . . Hozzá készülünk holnap, a 
tengerbe sülyedt tündéri Ys városba. 

'Folytatása következik.) 

A PLOUGONVENI KÁLVÁRIA. KELTA-KORI RÉGI KERESZT. GRALON KIRÁLY SZOBRA 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A rózsaszínű hő. Egy sereg novellát, vagy 

negyvenet, gyűjtött össze új könyvében Színi 
Gyula. Az olvasó teljesen készen, éretten láthatja 
ebből a könyvből maga előtt ennek s finom és 
érdekes írónak az arczulatát, minden vonásával 
megfigyelheti sajátságos, a világ dolgait egyéni 
látókörből néző világfelfogását. Színinek legelőször 
szembetűnő tulajdonsága a különös, a szokatlan 
iránt való kifejezett hajlandóság: a normálistól 
eltérő, furcsa emberek és történetek érdeklik leg¬ 
jobban, ezekről beszél a legszívesebben. Ez kap¬ 
csolatban van stilizáló hajlamával: nem dolgozik 
realisztikusan, apró valószerü adatok, megfigyelések 
összerakásával, hanem erősen egyszerűsíti és a maga 
czéljaihoz hajlítja az élet vonalait. Történetei erő¬ 
sen mese jellegűek, nem az alakok a lényegesek 
bennük, hanem maga a történet és az a szimbo¬ 
likus tartalom, a melyet magában hord. Szereti 
az ötletes, könnyen forduló történeteket, a me¬ 
lyek váratlan, meglepő csattanóban hegyeződnek 
ki ; szereti az elmésséget és élczet, invencziója 
gazdag és eredeti, ügyesen tudja a dolgokat kom¬ 
binálni. Novellái velejükben artisztikusak, nem 
úgy hatnak, mint az élet egy-egy hirtelen kiszakí¬ 
tott darabja, hanem mint megannyi műtárgy, egy 
művészi érésű és művészileg gondolkodó léleknek 
könnyed, önmagában gyönyörködő játékai. Na¬ 
gyon fontos bennük a belső forma: az ilyen filig-
rán munkánál minden vonásnak a közös czél, az 
egésznek a czólja felé kell irányulni, mert a leg¬ 
csekélyebb elsiklás is már tönkre teheti a hatást. 
Külön ki kell emelni Színi stílusának tudatos, 
gondos finomságát, eben a tekintetben a legdisz-
tingváltabb íróink egyike. 

Éjféli emberek. Új ember próbál helyet ke¬ 
resni magának az irodalomban, Reményi József. 
Könyve Pozsonyban jelent meg, abban a szép, mű¬ 
velt és fejlődő városunkban, a mélyből hosszú idő 
óta jóformán egyetlen munkása sem került a ma¬ 
gyar irodalomnak. Vájjon ez az új ember beválik-e, 
vájjon nem csak az akarata, hanem a tehetsége 
szerint is író-e ? Nem tudunk határozott választ 
adni erre a kérdésre, pedig figyelmesen és jóaka¬ 
rattal olvastuk a könyvét. Novellái sokkal többet 
keresnek, mint a mennyit találnak. Látszik, hogy 
az írójukban erősen forr valami, saját, új formákat 
keres és a saját mondanivalóit próbálja beléjük ön¬ 
teni, valami saját világfelfogásba próbálgatja össze¬ 
fogni, a mit látott, tapasztalt, elképzelt, átélt, ön¬ 
álló és karakterisztikus hangot akar megütni. Ez 

Kérjenek mintát • mi újdonságainkból fekete, l 
fehér,vagy színeiben: crépon, faconnés, chlnés. l 
ottoman. meualln itb. mousselíne 120-cm.széles,! 
méterje K. 1.'20-től kezdve, bársony ruháknak, f 
és blúzoknak, plüs. kábátoknak és köpenyeknek. L 

valamint blúzok varratlan és ruhák valódi sváiczil 
hímzéssel batist, -gyapjú, él selyemben. 

Hl csakis kezeskedett szolid selyemsiö-
retet árulunk, közvetlenül magánvevöknek. posta¬ 

költség, és vámmentesen a házhoz. (Dupla levélbélyeg.) J 
Schweizer és Társa, Luzern U 23(Svájcz) 

Modern művészi 
laKberendczéscK 

u. m. háló-,«bédlő-, úr! szalon berendezések 
a legegyszerűbb kiviteltfii a legnnomabblg 

Patyi Testvérek 
bútoráruházában, Budapest, 
Ylll . kér., Rákóczi-út 7. sz. 

lesi 
ha a világhirü Vukovári Goldstern-
arczkenocsöt és szappant használja. 
_ Ára etnf-fffV korona. ~^^—— 
Készíti JCircliba>nin gyógyszertára, O-VnkOTáx 9. 

BudapesÜ főraktár. Törok-Kle gyógyszertár, Király-u. 12. 

VASÍBNAPI ÚJSÁG.. 

már maga is valamiféle kvalitást jelent, de egye¬ 
lőre még csak az akarás látszik, az erős és buzgó 
igyekvés, elérni jóval kevesebbet tud. Minden no¬ 
vellájában vannak passzusok, motívumok, néha 
terjedelmeHebb részletek is, a melyek írót sejtel 
nek. de teljesen meggyőzni egy sem tud. Fiatal 
íróknál is be szokott állni egy olyasforma állapot, 
mint mikor a liuknak változik a hangja: egy-
egy pillanatra egész férfiasán hangzik már, de az¬ 
tán hirtelen megbicsaklik, visszaesik a gyermek¬ 
hangba, vagy rekedten hangzik. A könyv írója is 
ezzel az állapottal küzködik most s ezért a végleges 
ítéletet még fel kell függeszteni. Annyit azonban 
mindenesetre megérdemel, hogy kiemeljük a hasz¬ 
talan próbálkozók tömegéből és figyelemmel le¬ 
szünk törekvése iránt. 

A «J6 Pajtási , Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, július 20-iki 
számába Lampértlt Géza, Benedek bácsi és End-
rődi Béla írtak verset, Ábrahám Ernő elbeszélést, 
Sebők Zsigmond folytatja Misi és Feri czímü pom¬ 
pás gyermekregényét, Sztrokay Kálmán szórakoztató 
módon írja le, hogy lehet papirosból repülőgépet ké¬ 
szíteni, Manno Miltiadesz kedves képet rajzolt, 
Elek nagyapó szép kis mesét mond, Zsiga bácw 
mulatságos mókát, Rákosi Viktor folytatja regényét. 
A rejtvények, szerkesztői üzenetek egészítik ki a 
szám gazdag tartalmát A tjó Pajtást-i a Frank¬ 
lin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 
2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 
10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutatvány¬ 
számot kívánatra küld a kiadóhivatal (IV. kér. 
Egyetem-utcza 4.) 

Uj'könyvek. 
A rózsaszínű hó. Elbeszélések, ,írta Szitu Gyula. 

Budapest, Athenaeum-könyvtár. Ára l'90 korona. 
Éjféli emberek. Novellák, írta Reményi József. 

Pozsony, Augermayer Károly kiadása. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Kiss JÓZSEF 

negyvennyolczas honvéd 106 éves korában Tor¬ 
dán. — HORVÁTH ANDOB negyvennyolczas honvéd¬ 
százados 82 éves korában Kuszkatőn. - - Körpé-
nyesi KONTZ LÁZÍB nyűg. honvédőrnagy 80 éves 
korában Beszterczén. - - WOLFP LAJOS nyűg. ura¬ 
dalmi tiszttartó Sí éves korában Csornán — Zádor-
falvi és ezuhafői Soós FEBBNCZ építész 77 éves ko¬ 
rában Eimaszombaton. — KOTHSTEIN ALISÉRT buda¬ 
pesti magánzó, a kit széles körökben ismertek és 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

BEKQMANK & CO. gyártmánya TETSCHEN a. E. 
elérhetetlen hatása szeplők eltávolítására és nélkü¬ 
lözhetetlen szer aroz- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerölevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárftkban, dro¬ 
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra 
a Bergmann iManerai liliomkrémje, mely tubusukban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
. . Byár te nfelet : _ M v A p o . 

V HL, Kams-n. 85. A 0« í Pket 
Ttlefon : Jdzsef 2-37 e* kelmefestő 6 7 " ! Internete. 
HAkok: n „ 76-ntou 87. IV.. Zakfi-út 6. V, Kec»kem*tt-nto*» 14. T.. W«miln(mu1-n. «. v t , Teré»-kor*t 38. VI., Andr»««T-At 18. v m . , Józ.ef-körút B. 

29. szAM. 1913. 60. ÍVTOLYAM. 
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becsültek, hosszú, gyötrelmes szenvedés után /b 
éves korában Budapesten. - - HOKVATH JÓZSEF dr. 
Biharvárm. tb. főorvosa 76 éves korában Székelyhi-
d o n . _ CSAUSZ GYULA nyűg. máv. felügyelő a sagy-
bányai rom. kath. egyház fdgondnoka 77 éves ko¬ 
rában Nagybányán. — Enyi DÖMÖTÖR IONACZ nyűg. 
református tanító 73 éves korában Somogykihtin. -
Idősb BENEDEK JÓZSEF nyűg. dorogi körjegyző 68 
éves korában Dorogon. — KANEKEB KÁLMÁN gyáros 
királyi tanácsos 68 éves korában Budapesten. -
PONGRÁCZ SÁNDOR dr. köz- és váltóügyvéd 65 éves 
korában. KANCZEB KÁLMÁN 69 éves korában 
Budapesten. - - KBÁLIK LAJOS a kiváló jogtudós és 
szakíró 04 éves korában Pozsonyban. - • KELLEK 
B. LIPÓT magánzó 6:2 éves korában. - WOLAFKA 
AKTAL 56 éves korában Debreczenben. — DALNOKI 
LAJOS műasztalos 55 éves korában Budapesten. -
MIBÖAY GÍULA építész, 53 éves korában Budapes¬ 
ten. - - BÉKEFFY JÁNOS a kassa-oderbergi vasút hi¬ 
vatalnoka 27 éves korában Kassán. — LITTKE ALA¬ 
DÁR, Littke György államvasúti szertárfőnök 10 éves 
fia Temesvárott. — BENDB GYÖRGY m. kir. gyermek¬ 
menhely tisztviselője 28 éves korában Kecskeméten. 

Dersenyei és sárói LÉVÁT BÉLÁKÉ, szül. rusovai 
Busvay Ida 60 éves korában Szegeden. — CHOVÁN 
SÁNDOBNÉ szül. vizeki Tallián Mária Besztercze-
bányán. — KANDÓ KÁLMÁNNÉ szül. Pósch Ilona 
Bozsnyón — BEGNIEB GEORGETTE trencséni tanítónő 
Budapesten. — MOLDOVÁNYI ILONKA bölcsészettan¬ 
hallgató Szekszárdon. 

EGYVELEG. 
* Medvevásár. A szibériai Bercsov városban min¬ 

den hetivásárra ép úgy hajtják fel a medvéket, 
mint nálunk a tulkot. Két-három ember 30—40 
darab medvét hajt maga előtt, a melyeket egy¬ 
szerű furkósbotokkal tartanak kordában. A med¬ 
vék, habár nem szelídítik őket, nem bántanak 
senkit: a vevő a kiválasztott állatnak egy lánczot 
akaszt a nyakába és hazavezeti, mint a kutyát. 

*A kakaó jubileuma előtt. A 4—12 méter 
magas kakaó fák ma is vadon tenyésznek Mexikó¬ 
ban, a honnan a spanyolok 1514-ben hoztak be¬ 
lőle mustrát. A kakaó tehát, a melyről nagyapáink 
alig hallottak még, már négyszáz éves tápszer. 
Mexikóban, a hol terem, nem él vele senki. 

* A kerti föld tetején egy köbczentiméterben a 
baktóriumok száma 3—400,000. Minél mélyebbre 
ásunk, annál kevesebb a baktérium és három mé¬ 
teren túl baktérium már alig van. 

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

i monarchia legnagyobb kocsi alt tára. Árjegyzék Ingyen. 

Kotorok, sajtolok 
homok- és kavicsmosógépek, betonür-
tömb- és falazótéglagyártó - gépek, tető¬ 
cserépgyártó-gépek, formák: lépcsőfo-

I kok, csövek, oszlopok stb. gyártására. — ] 
Asbestpalagyárak 

gépies berendezései 
L.C.M. ásványfestékek 

Dr.Gaspary &Co.gépgYáraMarkraiistSdt,LeIpzig mellett 
Kérjük 
gyanúikat 228. az. 

arjegyiék 
ingyen. 

* A haláladó. A föld kerekségén az összes la¬ 
kosság száma jelenleg 1550 millió, a melyből éven-
kint átlag 35 milliót ragad el a halál 

*A föld legmagasabb lakott helye Hanle vá¬ 
roska, Ti hot nyugati részében. Ez a városka 4598 
méterre fekszik a tenger szine fölött. Peruban és 
Bolíviában 4000 méter magasságon felül két falu 
van: Cerro de Pasco (4352 m.) és Potosi (4069 m.). 
Európában a legmagasabb emberlakta hely Santa 
Mária, a német Alpesek közt, a tenger fölött 
2535 méterre. 

*Az állandón nagy hőség még az illető vidék 
bennszülött népét is bágyadttá, erőtlenné teszi. 
Nyugotindiában az emberek kezei lomhán lógnak 
le a vállukról: minden gesztikuláczió gyötrelmes. 
Még a kicsiny terhet is (pl. kézi kosarat, kis lá¬ 
bast stb.) mindenki a fejére rakva viszi a szom¬ 
szédba. 

* Oroszország a föld legnagyobb birodalma : egy 
hatodrésze a földgömbnek, vagyis egyforma nagy¬ 
ságú a holdnak felénk fordított felületével. Nagy¬ 
britannia csak névleg nagyobb valamival Orosz¬ 
országnál, a mennyiben egyes részei, (Kanada, 
Egyiptom, Ausztrália stb.) autonóm országok, ezen¬ 
kívül szét vannak szórva a világ minden részében, 
még Oroszország egyetlen kompakt területet képez. 

Első segély hányingernél 
míg az orvos megérkezik, a «Kufeke>-tejjel keverve. 
A «Kufeke» dús növényi fehérjetartalmánál fogva 
elhárítja a bélrenyheséget, a hányinger megszűnik, a 
táplálkozás ismét megkezdhető és a test ellenálló-
képessége emelkedik. Minden anya jól teszi, ha egy 
bizonyos mennyiségű »Kufeke»-t tart a háznál. 

Figyelmeztetési. A Kriegner-gyógyszertár készít¬ 
ményei : Akáczia-arczkrém, Akáczia-szappan, Akáczia-
puder — világhírű szépitőszerek — továbbá a Tokaji 
China Vasbor csak akkor valódi, ha minden tégelyen, 
dobozon, illetve üvegen a Kriegner név előfordul. 
Ezen elismert kitűnő készítmények kaphatók az össze-
gyógyszertárakban és az egyedüli készítőnél, Kriegners 
gyógyszertár Budapest, Kálvin-tér. Postai szétküldés 
naponta kétszer. 

A «VASÁRNAPI UJSÁG» 
59-ik évfolyama. 

A « Vasárnapi Újság* a legrégibb magyai 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint 13O íven s több mint 

másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink 
és művészeink közreműködésével jelen meg. 

A t Vasárnapi Újság» színes képmel¬ 
lékleteket is ad, több színben művészileg ki¬ 
vitt képeket. 

Előfizetési föltételeink: 
A • Vasárnapi Újság, negyedévre 5 korona, fél 

évre 10 korona. 
A «Vasárnapi Újság• a iVilágkrónikai-val 

negyedévre 6 korona, félévre 12 korona. 
Az előfizetések a (Vasárnapi Ujsági kiadó¬ 

hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők. 

MENTSE MEG CSECSEMŐJÉT 
a korai mesterséges táplálástól. Ha a táplálás fárasztja, vagy 
kevés a teje, kérdezze meg orvosát, hogy szedhet-e «Galegol»-t. 

„GALEGOL" 
A tej gyarapodás 33—50%. A tej minőségére előnyösen hat. Kelle¬ 
mes ízű könnyen oldódó szer és egy tégely 20 napra elegendő. 
Ara 3 K. Fülerakat Fragner B. gyógysz. Prás< III. Neruda-u. sarok. 
Lerakat Magyarországon Török József gyrigysz. Budapest. Király-u. 
Ahol nem kapható, a szétküldés postán a pénz előzetes beküldése 
után történik. Egy tégely K 3'20, két tégely K 6'7á 

három * K 9'72, négy • Ki2'— bérmentve. 

. 

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

Állandó kiutas 
megtekintheti, minden vételkötelezettség nélkül 

WIKTOÍIH ÉS TAKSA BpeJt, 
VIII., kerület, Baros* ntc» 1. uám. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

SAKKJÁTÉK. 
2858. számú feladvány Ohocholous Györgytől, Prága. 

SÖTÉT. 
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Wysohogrod Pál — Beér Mór. — Gottléb István (Bufopeit) 
Németh Péter (Ctongor). — Kintzig Bobért (Fokért). — 
Müiler N&ndor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakony-StentUtttló). — A 'Győri 
8akk-W»rt. — Székely Jenő. — Mészey József (Qylr). -
A tZborói Tartatkor*. — A tKaloeiai Katholikut Kört. — 
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodiái-
ujlak). — A tDunaföldvári Egyenlőiégi kört (Diauföldoár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Osolnoki István (Hajdú-
hadháza). — A • Lribicii Qazdatdgi Katzinót (Leibict). — 
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCímgeri 
Katiinót (Ctenger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Rezső (Temetrékai). — Budai Sakkozó Tártatág (Budapett). — 
Patkó Imre (Talpai). 

Szerkesztői üzenetek. 
Ez az élet. Egy látomás. Nem mondanak semmi 

különös érdekeset, a tuczat-versek fajtájából valók. 
Jövendő. Csupa dagály, a mely alatt nincs jóformán 

Kemnii mondanivaló. 
Valerie dalokból. Levél. Valahányszor elmégy, stb. 

Ügyesen írt versek, de csak épen ügyesek, nincs igazi 
verve bennük. 

Az életem. A hasonlatot, a melyen a kis vers alap¬ 
szik, annyiszor használták már, hogy teljesen el van 
használva. 

Régi kínos ének. Ős bevallás. Egyelőre csak utá¬ 
noz g azt is elég ügyetlenül. 

Arató leányok. Nyári alkonyat. Az elsőben legalább 
a formában van némi érdekesség, a másikban még 
ennyi sincs. 

KÉPTALÁNY. 

ft b o d e f g 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2855. számú feladvány megfejtése Kálniczky Gézától. 
Világos. Sötét. 

1. Kb8-c7 ___ Fc6~b5 
2. He4-c5 stb. 

6. 
1. ___ . . . . . Fh6«f4 
2. He7xc6 f stb. 

d. 
1. . . . Ke5xf4 
2. He7—g6 f stb. 

Világos, a. Sötét, 
l. .. Fcbxe4 
1. Vh3«c3 f stb. 

c. 
1. — — . . . Fh6-g7 
2. Bf* -f5 f stb. 

. . . _ . 
2. He7xc7 f 

. . . Ke5-d4 . 

Heljre»en fejtették meg t Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A tBidapctti Sakk-kört. — 
A iBvdapetti IlL kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. — 

A • Vasárnapi Új sági 25-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Szederindák. 

Felelős szerkesztő: Hoitey Pá l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11. 

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

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és QPMIIITPQ 
gyógyszertárakban. OL>nULI CO 

Szinye-üpóczi Salvatorforrás-vállalat, 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

A leányok előszeretettéi „Be rso i i " 
sarkot viselnek csípőjükön! 

BERSON a legjobb márka valamennyi gummisarok között 
Czipészétől ? a ? r B j BERSONnramisartot 

Bersonmiivek, Budapest, VII. 

Női 
A Pozsonyi Kereskedelmi ét Iparkamará¬ 
tól fnUrtott nyilvános, három évfolyamú 
FELSŐ KEBESKEDEUn ISKOLA 

POZSOMYBAH. 
Érettségi vlisjálat. Állásközvetítői. l«ter«átu«. 
Értesítőt kívánatra kiild u lgu|»tétáf. 

ALAPÍTVA 186S 

HECKENiST 
EGUSZTÁVÉ 
ZOHGOBATEBIEI 

Telefon. 

IBACH-ZOHGOBAK 
egyedüli képTlselete. 

IBACH-zongorát Játszanak és ajánlanak : 
ackhaos, Dohnányi, Pognoi, Alice Ripper, Sauer, Sfeíaniav stb. 

Q/erravaüo 
na bora vassal 

Higiénikus kiállítás 1906. Legmagasabban ki¬ 
tűnt Erösltöszer gyengélkedők, vérszegények 
én lábbadozók számara. Étvágygerjesztő, ideg-

erősltő és vérjavitó szer. 
Kitűnő ix. 7000-nél több orvod vélemény. cs. éa kir. 

üdv. szállító J. Sermallo, Vásárolható a 
E 2.1 
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A MARGITSZIGET ÜJ FÜRDŐJÉNEK BERENDEZÉSE. 

29 . SZÁM. 1 9 1 3 . 6 0 . ÉVFOLYAM. 

Most már látható, hogyan készül a mi 
gyönyörűséges szigetünk új és hihetőleg 
fényes jövőjére; miképen alakul át a régi, 
patriarkális, sokban elmaradt üdülőhely mo¬ 
dern és csillogó világfürdővó. Gyönyörű dol¬ 
got csináltak a fürdőben. Ybl Miklós végte¬ 
lenül nemes, klasszikus alkotását meghagy¬ 
ták kívül teljes épségében. De a kabinokat 
ragyogó diszszel csinosították ki és még 
ragyogóbb tisztasággal tették kívánatossá. 
Itt igazán öröm lesz és kész gyógyulás meg-
fürödni. 

A közmunkák tanácsának elhatározása, 
hogy a Margitsziget fürdőjét a legmodernebb 
igényeknek megfelelően teljesen átalakítja, 
nehéz feladat elé állította a hazai vállalko¬ 
zást, mert egy leendő világfürdő legkényesebb 
ízlésű közönsége számára kellett a türdőt 
akként berendezni, hogy bármely külföldi 
hasonló berendezéssel legalább is egyenlő-
rangú legyen. 

A Margitsziget új, valóban kápráztató 
fénynyel berendezett fürdőjének átadásánál a 
megjelent szakértők és érdeklődők egyaránt 
elismerték, hogy a munka kivitelével meg¬ 
bízott Bründl János császári és királyi udvari 
szállító czég, a mely az egész berendezést a 
fővárosi közmunkák tanácsának programmja 
alapján saját tervei szerint készítette, kényes 
és nehéz feladatát a legnagyobb elismerést 
kiérdemlő készséggel oldotta meg. 

Az nj fürdőnek átalakítása után negyven¬ 
nyolca minden kényelemmel és a legmoder¬ 
nebb egészségügyi készülékkel berendezett 
kabinja van. Valiimennyi fürdő kizáróan 
gyógyfürdőként szolgál s a forrásból nyomás 
alatt közvetetlenül a medenczébe folyó gyógy¬ 
vízzel táplálkozik. 

Az ily nagyszabású fürdőberendezésnél 
természetesen az egészségügyi berendezések 
keltik föl a legnagyobb érdeklődést s ebben a 
tekintetben is ügy a tervezésnél, valamint a 
kivitelnél a czég arra látszott törekedni, hogy a 
legmodernebbet és egészségügyi szempontból 
legtökéletesebbet nyújtsa, amiteljesmértékben sikerültis. 

A fürdőkádak új tervek szerint készültek s hogy a 
be- és kiszállást megkönynyitsék, félig elmélyítve 
vannak elrendezve. A kívül-belül üvegzománczczal be¬ 
vont fürdőkádak úgynevezett angol fayenceból (Feuerton) 
készültek és sima, kerekded és tetszetős formájuk 

A medeűczék töltő és lefolyó csaptelepei a pincze 
felső részén vannak elrmdezve s'a kabinban csupán a 
kezelő fogantjuk láthatók. Ez ['által lehetővé válik, 
hogy javítások, vizFgálatok etb. alkalmából nem kell a 
kabinba lépni, hanem mindez-, a pinczehelyiségből 
történik. 

Valamennyi tükörmedenczénél azonkívül mé¬ 
lyített angol fayence (Feu értőn) zuhanytál-
czák vannak a padlóval egy magasságban el¬ 
helyezve. 

Valamennyi I. és II. osztályú fürdő 
sima, elegáns alakit, ugyancsak angol fayence 
(Keuerton) mosdótálakkal vannak fölsze¬ 
relve, a melyek zománczozott konzolokra 
támaszkodnak. 

Az I. osztályú furdőkabinok alacsony-
öblitésü, zajtalanul működő angol fayenee 
(Feuertoo) klozettel vannak ellátva. 

Hogy pedig a fürdőzők részére meleg, 
természetes forrásvíz is rendelkezésre áll¬ 
jon, minden mosdó mellett a falon fém¬ 
ivóedények vannak elhelyezve, a melyekbe 
külön vezetéken át thermal folyik. 

A szerelvényeinél és az összes berende¬ 
zési tárgyaknál a sima, elegáns formát válasz¬ 
tották, hogy a fürdők teljes tisztántartását 
ezzel is megkönnyítsék. 

A kabinok azonkívül modern bútorral, az 
ablakok tetszetős üvegezéssel, középponti 
fűtéssel, villámvillágitással, csengőberende¬ 
zéssel stb. vannak ellátva. 

A berendezésnek rövid ismertetése termé¬ 
szetesen csak halvány képet nyújt a főváros 
eme legújabb látványosságáról, de a nagy¬ 
közönségnek és Margitszigetünk külföldi ven¬ 
dégeinek is bizonyára miharabb alkalma fog 
nyílni arra, hogy személyes tapasztalás alapján 
ismerje meg a főváros e -legszebb és legmo¬ 
dernebb fürdőjét, a mely nemcsak a hazai, 
sőt külföldi ilynemü berendezésekkel veteke¬ 
dik, de a kivitel módjával és eszközeivel 
messze felül is múlja őket. 

A margitszigeti fürdő berendezésén meg¬ 
látszik, hogy a Bründl János-czég főnöke és 
főmérnöke minden évben hónapokat töltenek 
a külföldön a legújabb egészségügyi be¬ 
rendezések tanulmányozására s a czég a 
közhasználatba került fürdő mellett a bá¬ 
mulatraméltó hasonló alkotások egész so¬ 

rával gazdagította huszonötéves fönnállása óta fő¬ 
városunkat. 

Mindenesetre nagy haladásunk jele, hogy nálunk is 
alkalma nyílik a szakembereknek minden tekintetben 
modern és tökéletes berendezések tanulmányozására s 
ebben a tekintetben a Margitsziget új fürdőjének meg-

mellett napy vizbefogsdc'képeFségfiek. A kádak fűlött 
erős, fémtartórudak és a falba btépitett zuhanycpap-
telepek vannak elhelyezve, utóbbiak eiina porczellárj-
pajzszsal vannak elfedve. E készülékek egyetlen fogás¬ 
sal bármely vizhíniéreékletie beállíthatók. 

A znhanyíej szintén fajínceból van a legmoder¬ 
nebb kivitelben, mi által az oxidárzió, illetve a kén-
gőzök által való megrongálódás ki van zárva. 

A lácmedtECzékhez hasonló egyrzeru, de töké¬ 
letes szerkezet szerint készültek a tükönneden-
czék is. 

A mélyített vasleton-fürdőtest fehér fayence-lspok-
kal van burkolva és masszív, sima tartórndakkal 
ellátva. 

A iöltő- és lefolyó-készölék épen egy, mint a 
kiídlördőlrél a pinrze mennyezeten van elhelyezve. 

tekintése és tanulmányozása bátran ajánlható minden 
szakembernek, a ki fürdők vagy gyógyitó-intézetek 
lerendezésével foglalkozik. A nagyközönség pedig meg¬ 
elégedéssel fog az új fürdő megszemlélése után tudo¬ 
mást venni arról, hogy az egészségügyi berendezések 
terén a magyar ipar immár a legkényesebb igények¬ 
nek is képen megfelelni s nincs rászorulva a küliöldi 
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Valódi brűnni szövetek 
az 1913- évi nyári és őszi idényre. 

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

Egy szelvény 
3.10 m. hosszú 

teljes fcrfiruhához 
(kabát, nadrág és niulléuy) 

elegendő, csak 
Egy szelvényt fekete szalonruhálioz20.— K-ért, szintúgy 
feloltőszövelet, turista lódcnt.selyemknmgn rút, női kosz¬ 
tüm szöveteket slb. K\:»'i árakon küld, mint megbíz¬ 
ható és szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár. 

Siegel-lmhof Briinn. 
Minták in^'yon cs bármentve. 

Az előnyök, a melyeket a magúm-evő élvez, ha 
szükségletét közvetlen Sicgcl-Imhof cégnél 

lia szövet-
„ 0 „ a gyári 
piacon rendeli mes, igen jelentékenyek. Szabott, leg¬ 
olcsóbb árak. Óriási választék. Mintahü, figyelmes 
kiszolgálás, még a legkisebb rendeléshél is, teljesen 

friss áruban. 

BUíner* 

/jRflMMOFON 

és grammof onlemez 
óriási választékban. 

Készpénzfizetés ellenében 
gyári áron és mintegy 15% 
arfelemeléssel csekély havi 
részletfizetésre!! 
Eredeti «Angyal» védjegyű 

grammofonok lerakata. 

ELEK és TÁRSA r.-t. 
BUDAPEST. 

Irodák V., Bálvány-u. 18. 
Üzlet VI., Andrássy-ut 1. 
Legújabb kimerítő grammofon és 
limezárjegyzék ingyen és bérm. 

ITECHNIKUM MTTTWEIDAl 
• J Igazgató: A. HOLZT. tanár. • f Szász királyság.) 
Magasabb technikai tanintézet elektro- és gépész¬ 
mérnökök, teehnikuiok és művezetők kiképzésére. Gazdagon fel 
~ szereit elektrotechnikus és gépépítő laboratóriumok. Gyári 

tanuló-mühelyek. Legrégibb és leglátogatottabb intézet. 
Programra stb. díjtalanul a titkárság által. 

Ez a kivonat, amely töké'p-
teeen konceLtrált oldata a 
fenyő aetherbalzsamos-gyan-
tás anyagain H k, nagyon ál-
kulmas langyos, erősítő és 

fájdalomcsillapító 
kádfürdőkhöz és 
orvosokáltalRy ér¬ 
mesek és felnőt¬ 
tek részére ma' 
több mint 20 év 

óta ajánltatik. Egy fürdőhöz 
80 falU 24 fürdő 15 korona. 
Főraktár: Jú l ius B i t t ne r 
gyógyszerésznél,cs.éakir. üdv. 
szállítóReichenan.N. ő s t 
Kérjen kifejezetten Bittner 
készítményét Reichenaiihiil 
(N.-Őst.) mert sok utánzat van. 
Kapható: Török József 
gyógyszer tárái an Bndapest. 

„Altvater" 
Gessler 
Budapest 

Kísérelje 
meg kérem! 

Tét< ssen az egyik czipőjóre 
valódi angol 

'SULLIVAN 
GUMMISARKOT ~M 

maiikra bármely más gyártmányút, ez minden 
kizáró módon meggyőzi önt arról, hogy az 

SULLIVAN 
hat más gummisarko* kibír! 

ö'SuHivan 's* Minden czipésznél kapható l * * •¥• Fölei-álcát: 

ULLMANN EMIL-nél VI., Hajos-utcza 36. Telefon 4 8 - 4 3 . 

KZjnUNKflK LCGOLCSBBflN 

öw;j fis\7rw£*^ 
BU&flPEST VM.KlRftlY UTCflO 

Nappal angol sofa, éjjel kényelmes, rng-anyos matracos így. 
Minden háztartásban elegáns kié kanapé gvanánt szolgál, egy könnyű kézmozdulattal a legtökéletesebb ruganyos matraczos ágygyá 
változtatható át, ennélfogva minden családnál kedvnlt, sőt nélkülözhetetlen. Kapható minden kivitelben. Szétküldés a világ min¬ 
den részébe SCH^BERL, RÓBERT udvari szállító, cs. és klr. szab. gyára által, Budapesten, IV., Haris* 
bazár 4. — Árjegyzék kívánatra. Sf Óvom a t. közönséget Schóberl-ágyam értéktelen utánzataitól. 

M 
-szappan 

70 fillér. 

ARGIT-
CRÉME 

u „A'I Margit -
1 K 
l K 

fi 1 1 nii. 

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

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

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

Külön osztály 

téglagyári gépek. 
falitégla és cserépsajtókat, téglagyártó és agyagmegmun-
káló gépeket legnjabb és legjobban bevált szerkezetekben. 

Elvállalja anyagvizs¬ 
gálatok kivitelét és 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek és költségveté¬ 
sek díjtalanul. 

ELSŐRANGÚ 
REFERENCZIAK. 

ELSŐ, LE6MAOY l E8 IE6JOI i HÍRNEVŰ OBAUZLETt. 

ORAK, ÉKSZEREK 10-évi jótállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 
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dobhártya 
nagyothallás, 

víbráczíós masszázsa 
fülzugás és :fülfáfás 

minden neme ellen, neves tudósok kutatásai alapján 
szakkörökben már régóta kitűnő és hathatós gyógy¬ 
módnak van elismerve. Kézzel természetesen lene- -
tétlen a dobhártyához masszázs által eredményesen 
hozzáférni, ennélfogva a technika és a mechanika 
műszereire vagyunk utalva. A fül belsejének masszí¬ 
rozására alkalmas egyszerű, tehát nem túlságosan 
költséges, szolid, czélszerü .vibrátor feltalálásának 
problémája megoldást nyert, még pedig a duderstadti 
Loest Emil czég «Audito» nevű műszerével. Ezzel 
mindkét fijl egyszerre, vagy esetleg csak egyik fül 
is kezelhető, egyszerű fogás által a kívánt legkisebb 
vibrácziós erősségre beállítható, de erősebb beállí¬ 
tásnál ismét erősebben hat. Mellékkészülékek, vagy 

uplaműszerek különböző használati czélokra nem 
szükségesek. 

Sokan azt hiszik, hogy reménytelenül kell szen-

vedniök, mert a fülkezelés modern, tudományos ha¬ 
ladásáról sejtelmük sincsen. Kötelessége tehát min¬ 
denkinek, a legújabb vivmánypkkal és hathatós ke¬ 
zelési módszerekkel megismerkedni, melyek lehetővé 
teszik a bajjal, idült esetekben is megküzdeni. A pa¬ 
ciensek számos elismerő levele tanúskodik a bá¬ 
mulatra méltó eredményről, mely ezen készülék 
kezelése által éretett el és a tekintélyek ajánlása 
mellett figyelemre méltó biztosítékot nyújt az « Audito* 
kiváló működéséről. 

A törv. bej. czég Emil Loest , Spezial-Inst i tut , 
Duders t ad t 14. Harz (Németorsz.), nagyothallók¬ 
nak kívánatra útbaigazításokkal és kezelési utasítá¬ 
sokkal ellátott kimerítő könyvecskét küld. Önnek 
csak az «Audito»-ra (német szab.) vonatkozó köny¬ 
vecskét kell kérnie s azt azonnal teljesen költség¬ 
mentesen megkapja. 

Rozsnyay vasas china bora 
igen hatásos vérszegény¬ 
ség, sápkór, nenrasthenia 
eseteiben. Egy V» literes 
üveg ára 3.50 korona. 

A Bozsnyay-féle 
vasas china bor 
egyike a legelterjedtebb 
és leghatásosabb gyógy-
boroknak. A külföldi ké¬ 
szítményeket felülmúlja. 
Vérszegényeknek külö¬ 
nösen ajánlható. Kap¬ 
ható minden gyógyszer¬ 
tárban és a készítőnél: 

Rozsnyay Mátyás gyógy¬ 
szertárában Arad 4.. Sza¬ 
badság-tér. 

Tátra-Gánócz 
gyógyfürdő 

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

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

Állandó fürdőorvos Budapestről. 
Prospektust és minden egyéb felvilágosítást dij¬ 
aianni azonnal küld. 

Fürdőgondnokság, Gánóczfürdő. 

, belek, hngyhóly.g g különösen » 
**••••»•»»•* hurutOB bántalmainál íven Jó ha-
t * « még akkor is, ha Térzé.ek esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKUTT t . .» , i l Budapesten 

M a forrás kezelőgégénél Munkácson. 

HQ5T 
evokészletefc, kávé-, tea- és 
mokka, továbbá likőr-, sör-
és borkészletek, szivarg-ar-
nifrurák stb. nagy választékban 
Megrendelhetők legolcsóbban, 
ügy készpénzért mint 20 havi 

részletfizetésre 

Elek és Társa rt, 
IRODÁK: V., Bálvány-u. 18. 

, ÜZLET: VI., Andrássy-utl! 

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

GYTOllflK 
KÉSZ/ÍG1 

g. szürke fosztott ágytoll 2'80 K, jobb 3'50, félszürke jó 
0, szép 5'50, finom fehér 6'50, jobb 7.50, hófehér 8'50, hófehér 

l finom 9'50 K. -Tisza gyöngye* saját különlegességünk, 
l legkiválóbb ágytoll 10'50 és H'50 K. Pehely hófehér, minőség 
l szerint 9'—, 10'—, 11—, 12'—. 13'50, 14 50 K kg.-ként. — Zész 
l ágynemű: l párna 80X58 cm. finom angintokban, jól meg¬ 
töltve 5-02, 6-07, 7'57 K. l dunyha 160XH6 cm. 10'20. 11'95, 

114'45 K. Két személyes dunyha 200X140 cm. 12'70,14'63,17'38 K. 
l Készlet tetszés szerinti méretekben és minőségben.Nagy raktár : 
• kész alsólepedök, paplanlepedők, kész párnahajak és hímzett 
l női Ingekben, valamint a világhírű szepességi vászon és 
l asztalnemüekben. Paplan éa nxatraczgyár. Szétküldés után-
I vettél, 15 koronától feljebb bérmentve. Meg nem felelőt kicse-
I rélünk, vagy a pénzt visszaadjuk. — Kérje nagy képes 

árjegyzékünket ingyen és bérmentve. • 
l Magyar Kereskedelmi Vállalat, Wskolcz 9O. szám. 

BADEN 
•WIEN MELLETT. 

PENSION MELANIE 
1912-ben megnagyobbítva 

Előkelő családi otthon, legszebb fek¬ 
vés, 'a főherczegi villák közelében, 
előkelő konyha. — Kert. — Villamos, 
vasúti megállóhely. — Helvközi telefon 
240. — Egész éven át nyitva. — Tulaj¬ 
donos : Mt-Ily May ér von Maytoach. 
Prospektust küldi Blockner J. hirdetője, 
Budapest, IV., Semmelweis-utcza 4. sz. 

RIEGNER 
Créme de Marguerite 

l előkelő hölgyeink, tóeí^'^e5Öl6
all 

ápolására, a szépség megőrzésére és fokozására. 

Hatása csodás! T Biztos siker! 
a nap a szél, a hideg be- | 2—3 nap alatt eltüntet szep-
folyásá ellen. • l « , foltot, ránczokat. 

ÜDÍT, FIATALÍT, SZÉPÍT! 
\z arczbőr tiszta, sima lesz általa, kiütés, pattanás, máj-
folt, mitesszer, szeplő stb. biztosan eltűnik pár napi 
használat után. A KSIEGNES-féle 

Créme de Marguerite 
a legideálisabb szipit5szer és teljesen ártalmatlan, 
miről az alábbi hivatalos bizonyítvány tanúskodik: 

M. KIR. ÁLL. VEGYKISERLETI ÁLLOMÁS BUDAPESTEN 
Hivatalos bizonyitvánv. 

A hiiHnppsti m. kir. v^gykisérleü állomás részé¬ 
ről ezennel hivatalosan bízonylHalTk, hogy a 
Kriegnei- György gyógyszertára által: gyártott 
Créme "de Marguerite arczkenöcs fémalkatrészeket, 
festékanyagot vagy egyáltalában a szervezetre 
ártalmas hatású anyagot '.nem - tartalmaz. 
Liebermann dr., a m. kir. áll. vegykisérl. áll. vezetője 

Kapható kizárólag a 

KRIEGNER - gyógyszertárban 
Budapest, Kálvin-tér. (Baross - utcza sarok.) 

?f cimU érdekes 
- könyvecskét 

vá natia ngyen és bérmentve küldi az érdeklődőknek. 

Ridikül bőráru 
Sfyari PAPER IflZSEF o s- é» H r - u d ' - szállító börárn-arban r ***•* lUgg l^ gyártónál, Bpest. Bakóozi-út 11. 

IBLÖFÜREO 
vasúti állomás; Igló. 
fekvéssel, fenyvesekkel 

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

Iglófüred gondnoksága. 

GYÓGYFÜRDŐ 
(Szepesmegye) 

(Automobiijárat.) Gyönyörű 
körülövezve, teljesen védett 

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

BADEN 
Kiváló gyógyerejü kénesforrások CRÚZ, 
köszvény, ischias, izzadmányok, bénu¬ 
lás, nenralgia, görvélykór, börbajok, fém-
mérgezés ellen. „Herzoghof" városi 
fürdőszálloda. Elsőrangú ház. Inter-
nrban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬ 
den szobában. Továbbá elsőrangú 
szállók, penziók, vendéglők, ét¬ 
termek. Fürdőidény egész éven át 
Prospektns kívánatra ingyen küldetik. 

ín- 11 j j m- w,™„íni, -J i i-t! -íí Felvilágosítás és prospektus Blookner 
LV P/1 mPlIPtt í ^ , N a 9 y I 1 ° k " padioakt'vitás. J. hirdetőirodk utján is. Budapest 
n l t í l l IIIBIICHi 1912-ben 31,567 fürdővendég. IV. kerület, Semmelweis-utcza 4 szám 

NUTH KÁROLY 
Os. és kir. fensége 
József f oh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár ás frod»: Budapest, VH kér., Garay-ntcza 10. 
Központi TÍI-, lég- és gőxfatéíek, légszesz és Timzetétek, ísMorafaisok, 
szellőztetések, szivíttyuk, viierömeTi endŐKépek stb - Tervek 
költségvetések, jövedelmi elfiirányzátok gyorsan k é s z l f f i k ' . 

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

30, SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, JÚLIUS 27, 
Szerkesztőségi iroda: 
Kiadóhivatal: 

IV. Vármegye-utoza 11. 
IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

Egészévre 
Félévre 
Negyedévre _ _ 

20 korona. 
10 korona. 

5 korona. 

A t Világkrónikái -va\ 
negyedévenként I koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postaílag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

RENAISSANCE-TEREM A MEDICI-GOBELINEKKEL. 

GRÓF SZÁPÁRY LÁSZLÓ M Ű K I N C S E I B Ő L . — Balogh Rudolf fölvétele. 


