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GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyóben.

QÍiinbérsó*. hlflegr, kínéi, l ó i vi*. Qjomor- é» májbetegek magyar Karlsbadja.
Fnrdőidény : május 15-tól szeptember 15-ig. Előidény: május
15-lflVjiinius 1-íg. Ul^idény : szeptember l-töl szeptember 15-ig..
3 0 % árengedménvnvél a lakásoknál.
Ez a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód biztos
segélyt nvujt gyomor- és bélbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs
•székrekedéseknél enyhén, oldólag hal, máibajoknál. epehomok és ej>ekövekre oldólag hat. Vértódulásoknál. szédülések, hiidések, gutaütési
rohamoknál vérelvonólag, felszivólag hat, csúzos és köszvényes bánlalmaknál e kór okozta erjedési termékekre, átrakodásokra az izületek¬
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat Kövérség, szivelhájasodás ellen, czukorbetcgségeknél, vesebajosoknál agy a czukor-, mint
l fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja.
Mint fürdő különféle izzadmányokat. daganatokat, izületi és csont¬
bántalmaikat, csontszút kedvezően oszlatja, uörvélykóros daganatok,
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, hashártya izzadmányok felszívódását elősegíti, l legkülönfélébb makacs idült bőr¬
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat.
Vasúti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár,
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek \agy-JHhaly, honnan ké¬
nyelmes bérkocsikon l él V» óra alatt elérhető.
A TÍZ otthon is sikerrel használható. Ára : egy nagy láda 40 üveg¬
gel 20 kor., kis láda át) üveggel 11 kor. A viz a vasúton szállítási
kedvezményben részesül.
Megrendelések és tudakozódások: •Szobráncz gyógyfürdő
igazgatósa gának Szobráncz gyógyfürdő* czimzendők. Postaés távirda-állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa: Dr. Bnssay
A fürdő igazgatósága.
Gábor Lajos.

GYÓGYFÜRDŐ. •

Nagy mennyiségű rádiumot tartalmazó víz.
Természetes szénsavas (nenheimi) fürdők.
Kiválóan jó eredmeoynyel használható « gyomor, vese,
hólyag és a méh hnrntos bántalmainál, máj
és lépbajoknál, köszvény és ósdinál, altesti
pangásokaiiU, valamint bármely az idegesség
• l a p j á n f e j l ő d ő b e t e g s é g e k n é l . A nagyhírű élőpa¬
t a k ! g y ó g y v i z e k orvosi jtí.islat sxerioli ivása, összekötve
a megfelelő és itt feltalálható kisegíti fryó)?yeszközökkel (mo'eg
és hidefrfiirdők, »izf?yóf?yiniízeti kezelés, másságé, svédtől ni,
diitikus étrend) rendkívül kedvelő eredményt mu¬
t a t f e l . Fürdí-idény: m á j u s 15-től s z e p t e m b e r 15-ig.
Vasali állomás : Fóíchár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos.
Az elő- és iilóidénybrn (május 15-líl június 15-ig és aug. á(>-lél
izepl. 15-ig) a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakások
50%-al és ellátás is sokkal olcsóbb. A * é l ő p a t a k ! á s y á n y T Í I , mely a aiénsavdas, égvényes vasas vizek között első he¬
lyet foglal el. mint gyógyeizköz. háznál is használható é l
ttditő, k e l l e m e s i t a l tisztán vagy borral vegyitve, oajty
krdveltségnek örvend. Ulhon és a külföldön évenkini egy millió
pilaczknál több kéről forgalomba. Szétküldés! hely Élőpatak, de
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben. P r o s ¬
pektust kívánatra ingyen küld az igazgatóság.

-szappan
70 fillér.

Margit - pouder
K 20

Tátra-Gánócz
gyógyfürdő

Szívbajok. Rheu matizmus. Koszvény. Vesebajok.
Női bajok. Neurasztéria.Gyotnorbántalmak Angol¬
kór eseteiben.

természetes szénsavdűs for¬
rásával kitűnő gyógyhatású.

fc||-fördő,

Felső-Ausztria.

fill

ARGITCRÉME
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere ai
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon¬
nal felveszi és kiváló hatása már pár óra lófolyása alatt észlelhető. Mivel a Margit-eremet
utánozzák és hamisítják, tessék ereden védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak Oyett
készítményért vállal a készitö mindennemű
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬
földön általános feltűnést kellett. A r a l kor.
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Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-uteza 4.
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80 korona.
Egészévre
Egyes szám-i; ~_£tSflzetési
1O korona.
ára 40 fillér.
feltételek: \ ^ e d é v T e Z ~ 5 korona.

BUDAPEST, AUGUSZTUS 31.
A tVUágkrinlkái-\n\
negyedévenként 1 koronával
több.

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.

Elsőrangú jodbromfnrdő. Euróna
£
legrégibb ég leggyógyhatásosabb
jódforrása. Idény: május 1-től ok¬
tóber l-ig. Felvilágosítást és prosM • •
pektust küld Direktion dér Lanilesknranstalten Bad-Hall.
Dr. G«r«tel szanatóriuma eg-ész éven át nyitva.

Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletben

TECHNIKUM MITTWEIDA l S
Igazgató: A. HOLZT, tanár.
•
(Szász királyság.)
Mag-asabb technikai tanintézet elektro- és gépészmérnökök, technikusok és művezetők kiképzésére. Gazdagon fel
szerelt eleltrotechnikui és gépépítő laboratórium <k. fijári
Unuló-mühelyelc. Legiégibb és leglátogatottabb intézet.
Programra stb. díjtalanul a titkárság által.

Méltányos árak. Penzió. Olcsó, száraz szobák. Kitűnő
női ellátás. Figyelmes kiszolgálás. Posta, távirda,
telefon, állandó csendőrörs. Vasúti állomás. Gyors¬
vonatok feltételes megállóhelye junins 15-ikétől.

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

Fürdőgondnokság, Gánóczffirdő.
Előkelő csnládi otthon, legszebb fek¬
vés, a föherczegi villák közelében,
előkelő konyha. — Kert. — Vilhunns,
Viisuti megállóhely. — Helyközi telefon
•WIEN MELLETT. 240.
— Egész éveii át nyitva. — Tulaj¬
donos : M t Ily Mayer von Maybaoh.
Prospektust küldi Blockner J. hirdetője,
1912-ben megnagj-obbitva Budapest, IV., Semmelweis-utcza 4. sz.

BADEN

PENSION MELANIE

U r U K t U

(Szepesmegye)

vasúti állomás; Igló. (Automobiljárat.) Gyönyörű
fekvéssel, fenyvesekkel körülövezve, teljesen védett
fekvésű hely. Elsőrendű vízKitűnő konyha.
gyógyintézet az összes fizikai
Állandó fürclőorvos.
gyógyító eljárásokra. InhaArak mérsékeltek.
latórium, szénsavas fürdők,
fekvőcsarnok, hizlalókara stb.
Tájékoztató leírást (pros¬
Szórakozásokról gondoskodva.
pektust) kívánatra küld

a Tatra lábánál,széltől és portól védett klimatikus gyógyés nyaralóhely, vizgyogyintézettel Poprád város köz¬
vetlen közelében. Innen a Dobsinaí Jégfoarlanfl lefíi^.videbb úton érhető el. Omnibus közlekedés U)ÍII<ÍPTI.A onat-hpz. 3 a v » l v » : Sasedon--, nerrrarthenía, vei szegénység,
sápkór, idegesség, gyomor- és bélbajok stb. betegségeknél
f'ürilőorvos Dr. Payer Ervin sebész-műtő Budapestről.
Állami hivatalnokok az elő- cs utóidóiiyben
szobaárakból 5O "u engedményt élveznek.
Étkezés naponta a penzióban : reggel 2, délben 4 és
este 2 fogás 5 korona. — Kívánatra prospektust küld
T á t r a - V i r á g v ö l g y gondnokság*.

Iglófured gondnoksága.

6YÓ6YFÜEDO-SZANATÓBIÜM Graz mellett

TOBELBAD

Ridliimoi cyiígyforráiok, ívd- é« fUrdikurák. — Diétát gydgy.
k«ze!6ttk, hlxd- «> toványltd-kurák. — Kap- d l KgfUrdfk,
• Lihmin kúrák* dt u összes természetes gyúgymddok. — Gyo¬
mor- dl bdlbitigik, rheumátok, köuvényeiek, Idgoühurutoiok,
Idigbitegik dviiáudoi gydgyhelyi. — Egydni gyógykezelés
dr. KÜRT LINKÉRT klváld izakorvoi vezetése mellett. — Méridkilt árak, klilOn felszámítások nélkül. - Magyar orvos, ma¬
gyar levileidl dl prospektus. Sürgöny- d l levélczlm : Tobelbad
•ti Bnz. »«gnyllott dpr. IS-dn. Elöidényben külön kedvezmény.

VÁRASD-TŐ PLITZ
kénes gyógyforrás
(Horvát-ország).
Vasút, posta-, telefon- és tavirdaállomás. Új gyógyszalloda vil¬
lanyvilágítással, hírneves radioactiv tartalmú kénes hőforrás
-4- 58 C°. — Ajánlva: köszvény,
csuz és ischias stb.-nél. Ivókú¬

rák makacs torok-, gége-, mell-,
>j-. gyomor- és bélbántalmaknál. — Elektromos másságé. —
Iszap-szénsavas és napfürdők. —
Egész éven át nyitva. — Modern
kényelem. — Új szállodák. —
Mesés környék.— Katonazene. —
Prospektus ingyen és bérmentve.
nl!

FÜEDŐOBVOS: DE. LOCHEETI.

PÁRAD

— (Beregmegye.)
» gyomor, belek, húgyhólyag e különösen •
légnősiervek hurutos bántalmainál igen j ó ha¬
t á s a még akkor is, ha vérzések ecete forog fenn.
Megrendelhető: EDESKUTT L.-nál Budapesten
éa a forráa kezelőségénél Munkácson.

Kiváló gyógyerejü kénesforrások csúz,
köszvény, ischias, izzadmányok, bénu¬
lás, neuralgia, görvélykór, bőrbajok, fémmérgezés ellen. „Herzoghof" városi
fnrdőszálloda. Elsőrangú ház. Interurban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬
den szobában. Továbbá elsőrangu
szállók, penziók, vendéglők, éttermek. Fnrdőidény egész éven át
Prospektus kívánatra ingyen küldetik.
Felvilágosítás és prospektus Blookner
Nagyfokú radioaktivitás. J. hirdetőiroda utján is. Budapest.
IV.
kerület, Semmelweis-utcza 4. szám.
-ben31,567fürdövendég.

BADEN

FÜRDŐ

szept.
végéig.
Évad május
máius 15-től
15-től s
7

Károlyi Mihály gróf tulajdona, Hevesmegyében, vastimsós fürdők¬
kel és hidegvizgyógyintézetteí, égvényes kénes savanyuviz, természetes
arzén és vastartalmú vizek. Kiváló jó hatása ideg-, v é r - , gyo¬
mor- ét mehbajoknál, gyengeségnél ismeretes. Tiszta, enyhe
hegyi levegő, sport, kirándulások. Modern kényelemmel berendezett
szállodákban 173 szoba áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés
mérsékelt árak mellett. A főérad június hó 21-től augnsztus 31-ig tart

Fürddkabinok és folyosók gázfűtéssel

vannak ellátva.

Az egész fürdőtelep és a lakások villanyvilágítással vannak ellátva.
Kényelmes automobil-közlekedés. — Prospektussal és bárminemű
felvilágosítással készségesen szolgál a
fttrdőiga»gató»á«.

Elő- és utóévadban a lakások 50%-kalolcsóbbak az állandó vendégeknek.
A LEGELSŐ

Franklin-Társnlat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntoza 4. sz.

V A D Á S Z : A KIRÁLY MOST ISMÉT VADÁSZIK AZ ISCHL1 ERDŐKBEN.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

35. gzAM. 1913. 60. ÉVFOLYAM.

TAVASZI JÁTÉK
REGÉNY. IRTA LAKATOS LÁSZLÓ

Elküldte a kocsit, a mely a sírkert kapuja
— Nem felelek nekik, — gonítolta Henrik
önelégülten. — Minek is felelnék ? Úgysem sze¬ előtt rá várakozott és gyalog indult be a vá¬
retem őket. És nekik is jobb szegénykéknek, rosba. Egész úton át Stefániára gondolt és
a míg így távolról sóvárognak. Ha mindennap magára. Stefániát fogja ezután szeretni és csak
látnának, ha naponta beszélhetnének velem, a őt. Ez jó lesz így, mert most majd szerethet
kezemet megfoghatnák, ők is kiábrándulnának. is és mégsem fog szenvedni. A lelkét nem kopÉs a mi a fő, engem nem izgat a léleknélküli . tatja. Ez a szerelem nem koptatja a lelkét, de
játék. Nem szeretem őket a szivemmel. Üres megőrzi, késő öregkorára is. Egy szomorú sze¬
relem, a mi nem fáj — ez lesz az ő jövendő
kalandokra pedig nincs kedvem.
Ezután elalvás előtt nagy bensőséggel és jól¬ élete.
Henrik most már nem félt a tavasztól. Már
eső fájdalommal a sírra, Stefánia sírjára gon¬
dolt: Vájjon mit szól majd a család, ha a síron nem lalálta nyugtalanítónak. Órült a tavasz¬
azt a különös, csupa vörös szegfűből álló ko¬ nak és mindennek örült. Csodálatos békes¬
szorút fogják megpillantani. Felírás nem lesz ség költözőt a leikébe. Már megint ott volt a
a koszorún. Ez talán nem illenék, mert hiszen a nagy folyó partján, mint tegnap, azon a
egész életén át csak egyszer beszélt Stefániá¬ nyugtalanító estén. Ismét látta a kicsiny, dévaj
val, meg azután (és valószínű, hogy ez volt az gyermekeket. De ez most már nem fájt neki
igazi ok) egy nap alatt nem készítenek felirásos és nem töltötte el vágyakkal:
szalagot. Henriknek pedig sürgős volt a dolog.
- Nekem is van egy kicsiny lányom, Már holnap reggel akarta kivinni a koszorút, gondolta, — ez Stefánia. Ő az én lányom. Én
hr'ogy tavaszi érzéseinek nyomban csendes med¬ már ötven esztendős leszek és ő akkor is csak
ret találjon. Még egy könyvet vett elő Henrik. tizennyolcz marad és akkor a lányom lesz.
Turgenyev Ivánnak «Tavaszi hullám'ok» czímű
Henrik hirtelen igaz szülői gyengédséggel
regényét. Ez veszedelmes könyv volt, mert szép gcndolt a halott Stefániára, a kivel csak egy¬
érzelmes szerelemről szólt, olyanról, a milyent szer beszélt életében.
Henrik szokott átélni. De most mégis olvasott
Azután házaspárokat látott.
a könyvben, a minek különös oka volt. Henrik
- Én is házas vagyok, — gondolta most
ugyanis most másodszor olvasta Turgenyevnek Henrik. — Özvegy férj vagyok. És örökkön hű
ezt a könyvét. Először tizenöt éves korában leszek Stefániámhoz.
olvasta (akkor talán meg sem értette) és most
Úgy érezte, hogy vele valami nagy és szép
különös és fájdalmas kéjt okozott neki, a mi¬ igazságtalanság esett rneg. Még csak huszonöt
kor a «Tavaszi hullámok* olvasása közben arra éves és már özvegy. Úgy vette ezt a dolgot,
gondolt, hogy íme már tíz esztendő, teljes tíz mintha a sors mérte volna rá végzetként és maga
esztendő múlt el az első olvasás óta. Milyen magát bonczolgatva, úgy járt a folyó partján,
öreg lett azóta. És milyen öreg lesz majd 25 év mint egy regényhős. Jóleső, csöndes, hullámos
múlva, ötven éves korában. Akkor már talán nyugtalanságban járkált.
nem is fog tudni szeretni. De igen! Fog tudni
— Jó napot, Henrik úr, — szólította meg
szeretni és akkor is a halott Stefániát fogja hirtelen egy fiatal hölgy.
szeretni.
Henrik, a ki nagyon is önmagával volt el¬
foglalva, egy perczig mintha meg sem ösmerte
Másnap korán reggel maga ment le a virá¬ volna a fiatal hölgyet, a ki karcsú volt, kedves
gos boltba. Henrik, a ki erre a napra feketébe és most már inkább bosszankodni, mintsem
öltözött, maga állíttatta össze a csupa piros mulatni látszott Henriken, a ki szórakozottsága
szegfűből való hatalmas koszorút és közben miatt nem ösmert rá. Henrik tétovázott, de
várta, hogy a virágosbolt tulajdonosnője (egy azután a hölgynek különös, japános vágású
szép fiatal özvegyasszony, a ki minden vevőjé¬ szeme eszébe juttatta, hogy ki az, a ki őt kö¬
vel egyformán kedves volt) megkérdezi tőle, szöntötte.
hogy mirevaló ez a furcsa koszorú. Viszont a
- Csókolom a kezét, asszonyom ! — mondta.
virágárúsné diszkrét óhajtott lenni és így Hen¬
Henrik megemelte a kalapját. A hölgy —
riknek nem csekély bánatára, nem kérdezett karjával szép ívelő mozdulatot téve — a kezét
'.öle semmit.
Henrik szájához emelte. (Olyan hölgyek szok¬
A fiatal lovaf; még a maga számára egy sárga tak a férfiaknak így kezet adni, a kik megszok¬
rózsát vett és azután kihajtatott a sírkertbe. ták, hogy a férfiak mindig kezet csókolnak ne¬
A mint e szép és szomorú helyre érkezett, kik.) Henrik, az ügyes gavallér, csuklón kapta
Henrikből, a ki alapjában véve talán jó, bár el a kezét és illedelmes csókot helyezett a
lúlságosan rajongó lélek volt, hirtelen elszállt szarvasbőr keztyűre.
minden póz és minden szenvelgés. Egyszerű
II.
nemes megindultsággal, minden önző és ma¬
gára hazudott szerelem és szentimentalizmus
- Kezét csókolom és bocsánatot kérek, nélkül siratta a leányt, a ki oly fiatalon, tavasz¬ köszönt még egyszer Henrik.
kor távozott az életből. Mint jó ember szána- Bocsánatot kér? Ugy-e azért, hogy nem
kozott egy másik és fiatal ember taragédiáján ösmert meg. Hát szép ez ? Hát szabad ezt ? —
és a két esztendő előtt a szemében rekedt köny- mondta a finom úrasszony és egy kicsit pana¬
nyek most jóltevően hullottak Stefánia sírjára, szosán nézett Henrikre.
a melyen tiszta fehér, görögös márvány emlék¬
A fiatalember most azt várta, hogy az aszoszlop állott. Henrik letérdelt a sírnál és egy szony megkérdezi, hogy miért volt olyan szóra¬
perczig arra gondolt, hogy még sem helyezi le kozott és mire gondolt az előbb. Henrik nem
a piros szegfűkoszorút, a melyről egy pilla¬ bánta volna ezt a kérdést, sőt egy fél perczig
natig úgy érezte, hogy hazugság. De aztán készülődött is rá. így legalább elsőnek egy
megint úgy érezte, hogy neki a halottat kell finom úrasszonynyal közölheti az ő szent tit¬
szeretnie. Már szerette i s . . . A drága sírra he¬ kát és ez nagyon szép lesz. Hanem az úraszlyezte a koszorút. Kivett belőle egy veres szeg¬ szony nem ezt kérdezte. Az úrasszony mást
fűt, a maga megszokott sárga rózsáját kihúzta kérdezett. Ezt:
a kabátja gomblyukából, a sárga rózsát szárá¬
- Mondja kérem, Henrik úr, miért nem
nál fogva a sir mellé a földbe szúrta és a ko¬ volt már egy esztendeje nálunk?
szorúból vett veres szegfűt a kabátja gomb¬
Henriknek csak most jutott eszébe, hogy
lyukába tűzte. Imádkozni próbált, egy csókot
valóban
már egy esztendeje nem látogatta meg
nyomott a fehér márvány-oszlopra, oda, a hol
Ágota
asszony
házát. Hogy miért, maga sem
aranyos betűkkel ez a név állott: Stefánia; a
temető koldusai között alamizsnát osztott és tudta. De mert mondania kellett valamit és azt
csak nem mondhatta, hogy azért nem volt ná¬
eltávozott.
luk, mert egyszerűen megfeledkezett róluk

(Ágota most az ifjú tavaszi nap szelid sütésé¬
ben különösen szép volt), Henrik titokzatos
arczczal csak ennyit mondott:
- Valami okom volt rá.
- Megbántottam magát?
— Nem.
— Talán a férjem?
— Az sem!
- Nagyon el volt foglalva?
— Igen. De nem azért nem jöttem.
- Hát miért nem ?
- Azt nem mondhatom meg, asszonyom!
Most már együtt sétáltak a folyó partján, az
elegáns paloták tövében, Henrik és Ágota. Egyr
más szemébe néztek és érdeklődve beszélget¬
tek, mint olyan férfi és nő, a ki már régóta
nem látta egymást, a kikkel közben történhe¬
tett valami és a kik közül az egyik talán érde^
kés, rejtelmes dolgot tartogathat a másik szá¬
mára.
- Hát mondja meg, Henrik, miért kerülte
a házunkat? — könyörgött az asszony, a ki e
perczben valóban csak attól félt, hogy vagy ő,
vagy a férje talán megsértették a nőiesen érzé¬
keny Henriket.
Henrik az asszony szemébe nézett:
- Ne kérdezze ezt tőlem asszonyom. Mert
ha megmondanám, akkor ön nem fogadhatna
többé a házában.
Henrik ügyesen mondhatta ezt a frázist,
a mit most eszelt ki. Mivelhogy gyakorlott
volt a hölgyekkel való bensőbb beszélgetésben,
lehet, hogy a hangját is könnyűszerrel meg¬
lágyíthatta. Az asszony mindenesetre gondol¬
hatott valamit, mert a szeme alatt erősen el¬
vörösödött. Azután csak ennyit szólt:
- Ha azt hiszi, hogy akkor nem fogadhat¬
nám többé, akkor inkább ne mondja meg Hen¬
rik, mert én azt akarom, hogy maga járjon
hozzánk.
Henrik néma köszönet gyanánt egy perczre
a szivére tette a balkezét.
- De azért, - - folytatta az asszony, — ha
talán mégis megmondhatná.
Henrik, a ki látta, hogy abból a mondat¬
ból, a mit az előbb valóban csak jobb hiján
mondott, mi minden fejlődhetik, tovább ját¬
szotta a szerepét.
— Asszonyom, — mondta, — ha úgy paran¬
csolja, e sok nép láttára ebbe a nagy folyóba
ugróm. De azt ne kérdezze tőlem. Nem mond¬
hatnám meg mostan és azt hiszem, hogy nem
is mondhatom meg sohasem.
Ágota kezében megremegett a kis ezüstgom¬
bos napernyő. Azt indítványozta, hogy a folyó
partjáról menjenek be a belső város szép, kes¬
keny, régies útczái közé. Odafordultak. Henrik
magános és gyötrelmes éjszakáin, a mikor ne¬
héz küzdelmeket vívott az örökké nyugtalan
szivével, gyakran járt a belső város öreg és
tiszteletreméltó házai között. Ilyenkor a( város¬
nak ez a része csöndes volt és setét. Éjszaka
mindenki aludt és pihent az előkelő város¬
negyedben, csak a házak voltak ébren és éltek.
A fehér kőpárkányok, a csipkézett kőerkélyek,
a bársónyfüggönyös ablakok czirádái ilyenkor
egymással beszéltek. Siratták a menyasszonyt,
a ki falaik közt meghalt és aggódva gondoltak
a rőt grófra, a ki minden földi boldogságát a
lovak hátára kötötte, a melyek az epsomi ver¬
senyen futottak. És azonkívül mind ösmerték
Henriket, a ki holdvilágos, de egészen vaksötét
éjszakákon is velők osztotta meg fiatal életé¬
nek szünetlen bánatait. Henrik a léptein, az
elmélázó lassú éjszakai járásának a halk ko¬
pogásán át beszélt ezekkel a házakkal. Most is
erre gondolt Henrik, a szive egy perczre jó
lett. Eszébe jutott, hogy máris elárulta a ha¬
lott Stefániát. Azután, mert alapjában véve
rendes ember volt, arra gondolt, hogy gazság
a mit művel, gazság egy derék embernek szép-
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feleségét szavakkal bolondítani, épen csak
azért, mert az embernek valamiről beszélnie
kell, ha hölgygyei sétál.
De most dél volt. Most a házak, e kőből való
bagolymadarak aludtak és a szűk utczák üres
és sétáló emberekkel voltak tele. Ágota asszony
Henrikkel megállt egy csemegekereskedés előtt.
— Nézze csak, — mondta és egy czitromhoz
hasonlatos nagy gyümölcsre mutatott — ez egy
indiai gyümölcs. Az angolok reggelire szokták
enni.
- Igen, — mondta Henrik.
- Henrik, szereti maga az angolokat?
— Igen. Szeretem őket, mert annyira kü¬
lönböznek tőlem. Szeretem őket, mint egy szép
asszonyt, a kit sohasem érhetek el.
Ágota asszony elpirult, pedig Henrik most
megint nem arra gondolt. Csak utóbb és csak
az asszony pirulásából jött rá szavainak ön¬
kéntelen értelmére.
- Mindig olyan akartam lenni, mint egy
angol ember, - - folytatta Henrik. — Szilárd,
tiszta, áhítatos. E helyett nyugtalan vagyok,
változékony, könnyen befolyásolható.
Henrik most a halott Stefániára gondolt és
hirtelen még ennyit tett szavaihoz :
- De ezentúl mindenképen angol leszek.
Szilárd, jellemes.
- E z talán sikerülni is fog magának, Hen¬
rik. Én azt hiszem, hogy igen. Az ember sosem
ösmeri magát és én úgy látom, hogy magában
igenis sok angol jellemvonás van.
- Maga nagyon kegyes, asszonyom.
Még két perez sem múlt el és a hogyan to¬
vább sétáltak, Ágota egy angol regényről kez¬
dett beszélni, a mit nemrég olvasott.
- Nagyon szép volt, — mondta, — bár egy
kicsit hóbortos. Egy fiatal lordról van benne
szó, a ki harmincz esztendeig szeret egy aszszonyt, a nélkül, hogy ezt egyszer is bevallani
merné neki.
Ágota elpirult és Henrik megérezte, hogy itt
baj van. ő okozta a bajt és ebből nehéz lesz
szabadulni. Megint az elveire gondolt, arra,
hogy többé nem viszi a szivét játékba, vak és
siket lesz a tavasz számára. Stefániára gondolt,
a halott és nyugodt szerelmére, az asszonynak
pedig nem felelt semmit.
- Magának nem tetszik az az angol lord.
- De igen, — felelte kissé kelletlenül Hen¬
rik. - - Tetszik, bár ő lordsága nem egyéb kö¬
zönséges plágiumnál. Azelőtt Francziaországban élt és úgy hívták, hogy: Cyrano de Bergerac.
- Az nem baj, — szólt az asszony egész
lelkesedve — és azonfelül van a regényben egy
új dolog is. Az nagyon szép. A fiatal lord min¬
dennap névtelenül egy ibolyacsokrot küldött
az asszonynak.

- A névtelen ibolyacsokor valóban új mo¬
tívum.
- Ne gúnyolódjék, Henrik. Maga szereti a
czimkusat játszani; pedig valójában nem az
Én tudom.
- Na és a kedves férje hogy van, mit csinál,
de regen nem láttam?
Ágota érezte, hogy most neki is ilyen han¬
gon kell felelnie.
- Sándor nagyon jól van és én is nagyon
jól vagyok vele.
— Igen, maguk kitűnő házaséletet élhet¬
nek, — szólt Henrik és arra gondolt, hogy ez
az asszony bizonyos hű, derék és kitűnő fele¬
ség volt.
- Maga sosem fog megnősülni, Henrik?
— Sosem, — mondta erős meggyőződéssel
Henrik, a ki e perczben ismét Stefániára gon¬
dolt.
De Ágota ezt ismét félreértette. Mélyen a
Henrik szemébe nézett, majd hirtelen benső
ösztönből elkapta a fejét.
— Hát nem mondja meg, Henrik?
- Mit, asszonyom ? Mit parancsol ?
— Azt, hogy miért kerül engem . . . min¬
ket . . . már egy esztendő óta . . .
Henriknek most nagy kedve lett volna lelep¬
lezni a játékot. Szerette volna megmondani,
hogy csak azért nem járt Ágotáékhoz, mert
nem is gondolt rájuk. Mert egy évig az eszébe
se jutottak. De ezt nem mondhatta meg. Ez
gorombaság lett volna és egy kicsit, de csak egy
egészen kicsit most már öt is izgatta a játék.
— Nem mondhatom meg asszonyom . . . Az
egész egy semmiség és . . . még sem . . . ön
nem fogadhatna többé . . .
— írja meg levélben.
— Azt sem lehet.
— Névtelenül.
— Névtelenül ? . . . Éa talán egy ibolyacsok¬
rot is mellékeljek a levélhez? — dévajkodott
Henrik.
Az asszony most úgy érezte, hogy Henrikből
mindent kicsikart, a mit csak akart. És mivel
ő egy pillanatig sem gondolt arra, hogy a férjé¬
hez komolyan rossz legyen, mivel hogy ő is
csak épen ártatlan tavaszi játékra vágyott,
most már kezdett hideg, Jartózkodó lenni.
A családjáról beszélt, majd egészen közömbös
dolgokról. A szegény Henrik, a kit csak az el¬
érhetetlen dolgok izgattak, viszont most lett
nyugtalan. Igen burkoltan bár, de most már
ő kezdett szerelmi dolgokat pedzeni. Egyszer
meg is kérdezte:
— Mit adna érte, ha megmondanám a tit¬
kot . . . Azt, hogy miért nem mentem ma¬
gukhoz . . .
— Semmit^ sem adnék érte, — mondta az
asszony. — És ne is mondja meg.

Az asszony most jéghideg volt és e hidegség
megütötte Henrik szivét.
— Hát jó, - - mondta kissé felindultan, —
nem mondom meg . . . Tegyünk úgy, mint a
gyerekek. Azok örülnek a titoknak. Nekem van
egy titkom . . . Nekem van egy titkom . . . Ne¬
kem van egy titkom, - - tette még hozzá a
gyermekeket utánzó incselkedő hangon.
- Nekem nincs! Nincs titkom ! — felelt az
asszony szigorúan.
Henrik szenvedett.
Később megkérdezte az asszonyt:
— Ágota, hogy érzi magát, most, hogy itt
velem sétál ebben a tavaszban.
— Közömbösen. Úgy, mint az előbb . . . De
talán mégsem úgy... Azaz hogy mégis úgy...
Maguk sem vették észre, lassan Ágotáék ka¬
pujához érkeztek.
- Isten vele Henrik, — szólt az asszony és
ismét csókra nyújtotta a kezét, úgy, mint dél¬
ben a folyó partján tette.
— Csókolom a kezét, asszonyom !
Henrik várta, hogy most mi lesz. Lassan
megemelte a kalapját, ravaszul. Ezzel távozni
is lehetett, de még időt is adhatott az asszony¬
nak arra, hogy az valamit mondjon.
— Várjon csak Henrik, — szólt Ágota. —
Valamit akarok mondani . . . Ugy-e most ille¬
nék, hogy magát valamelyik legközelebbi estére
meghívjam . . . De nem teszem . . . Azt aka¬
rom, hogy ne járjon hozzánk . . .
Erre megindult szavakkal is lehetett volna
felelni. Kérni is lehetett volna, könyörögni. De
Henrik ezúttal ügyes volt, hideg és formás.
— Mindenesetre megérdemelt büntetés, —
mondta, — hiszen, a mikor még szabad lett
volna, én kerültem el ö n t . . . Én nem törőd¬
tem önnel. . . Ajánlom ma . . .
— Várjon Henrik, még egyet akarok mon¬
dani. Nem akarom, hogy valamit is gondoljon.
Ne hogy azt higyje, hogy ez nekem nehezemre
e s i k . . . Maga nekem nem fog hiányozni és
én nem fogok gondolni magára, sosem.
— Ön mindenesetre nagyon kegyes, lady!
— Pedig . . . Pedig azelőtt néha gondoltam
magára. . . Azaz csak ritkán . . . Várjon csak,
kétszer . . . Egyszer a múlt nyáron Dél-Tirol¬
ban, mert három év előtf ott találkoztunk . . .
és egyszer a Nemzeti Színházban egy magyar
darab premiérején, mert maga akkor, a mikor
még jó ember volt, megígérte nekem, hogy
dolgozni fog és hogy darabot ir . . .
Az asszony hirtelen befordult a kapun. Hen¬
rik lassan, ösztönszerűen, a kalapjával utána
köszönt. Azután visszafordult az utczán, a hol
magára maradt a fáradtan ebédre csoszogó
városi polgáremberek között.
(Folytatása következik.)

TÁTRAI EMLÉK
Fenyők között indultam.
Gyönyörű magas szálfák,
De följebb, följebb: törpék,
Vagy magánosak, árvák.

És följebb, följebb érve
Fokonként fogy az élet
Én itt már sziklaréten
Fázódva mendegélek.

Egy darabig a visszhang
Még csak felel szavamra.
De aztán bús, magános
Mély csönd borul utómra.

A magas hómezó'kori
Szomorún álldogálok.
A visszatérés — lejtő,
A túlsó oldal •— árok.
Petrí MÓr.

BOGARAK BIRODALMA.
— Nyári emlék. —
A tó fölött sugárzó reggel.
A láthatáron kék hegyekkel
Libegő, könnyű fellegek
Fehér csapatja enyeleg.
A habokon inogva, játszva
Beszket ragyogó víz-barázda;
E fodros-ivű fénypatak
Suhanó csónakunk nyomán kélt,
A melyen idehoztalak.
A túlpart innen szebb, fehérebb.
Aranyos párázatban ébred
A harmatos, füves nyug-ágyrul
Borús lármája halkra lágyul
8
úgy zsong át, mint távol zene..
~ De jó, hogy átszöktünk ide.

Zeng a mező napfénybe, dalba
Ez a bogarak birodalma;
A suhogó cserjék alatt
Bolondos tücskök muzsikálnak
És szitakötők szállanak,
Neszt hord a lengő falevél,
Minden czirpel, zümmög, zenél,
Komolyan ülnek lágy fűszálon
A csípős szúnyog -nénikék,
t'zikáz a karcsú lábú szöcske,
Mehet himporral vár a rét ;
Eeszkető hálót, csillogót
Himbálva, fürgén sző a pók,
Mosolygó arczod meglegyinti
Egy szinesi könnyed pille-szárny:
Jíe űzd el, óh ne hessegesd el,

Bohó í virágnak néz talán . . .
Viadalt ví az út porában
Hős czinczér két szarvasbogárral
S egy vad-mályván párjára vár
A piczi katicza-bogár . . .
Idehoztalak kicsi párom,
Aranyos, bájos bogaram.
Merre szemed lát: nincsen ember,
Csupa, csupa bogárka van.
Itt összebújhatunk nyugodtan,
Megbonthatod selymes hajad,
Ha csókollak : nem látja senki,
Csak a bolondos bogarak,
A kik nyomunkba karikáznak
S elmondják a darázs-királynak,

Hogy a nyár édes reggelén
Két ismeretlen földi lény,
Egy ifjú lány s egy ifjú ember
Országukon átvándorolt
— Madár se volt, bogár se volt De úgy viselték magukat,
Mint a szerelmes bogarak,
Enyelgve, játszva kergetőztek,
Zajuk fölverte a mezőket,
Visszhangos lett a völgyi árny,
Fáradt pillékként megpihentek
Vadrózsás dombok oldalán,
Meglopták egymás ajka mézét,
Mint virágét a fürge méh,
Sugárba, fénybe megmerültek,
S láthatJan szárnyon elrepültek
A — mennyország feló . . .
Endrői Béla.
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A LEGELSŐ VADÁSZ.
Ferencz József király, ha Isten élteti, két
'év múlva szép jubileumát éri meg. Akkor lesz
hetven éve, hogy először volt része a vadá¬
szat gyönyörűségében. Jól készül reá. Néhány
évi kénytelen tartózkodás után nagy kedv¬
vel és szerencsével vadászgat most Ischlben ;
ugyanott, hol hatvannyolcz évvel ezelőtt első
Vadászzsákmányát ejtette: egy zergebakot. Alig
múlik el nap, hogy puskával a kezében fel
ne keresné a rengeteget, kocsin, gyalog, vagy
erős haflingi ponyjának hátán követve a ne¬
mes vad nyomát. A gödöllei vadászterületén
kívül, hol kilencz évvel ezelőtt vadászott utol¬
jára, legjobban az ischli területét szereti, mely
a 497 ezer hektárnyi salzkammerguti udvari
vadászterület középpontján van. Ismeri annak
minden zegét-zugát s ezrekre megy a nagy
vad száma, melyet ott ejtett el; ott lőtte
tíz évvel ezelőtt a kétezredik zergét is.
A puskát voltaképpen már régebben, tizenegy
éves kora óta kezeli. Akkor talált először feke¬
tébe egy salzburgi czéllövésen. Négy évvel
utóbb már azt mondotta, hogy vadászni is
akar atyjának és nagybátyjának, Lajos főherczegnek salzkammerguti erdeiben. A nevelői
meg a tanítói ellenkeztek, de anyja, Zsófia
főherczegnő pártját fogta. Csak hadd vadász¬
szék a gyermek, — mondotta. Bátorlelkű anya
volt s nem féltette oktalanul, bár végnélkül
szerette elsőszülött fiát. Egyszer, mikor hírül
vitték neki, hogy Ferencz József főherczeget
levetette a tüzes lova, azt felelte a magukból
kikelt udvari embereknek: «No, ha a Franczi
leesett, majd csak föl is kel.»
Egy évvel ischli vadászszá avatása után,
1846 június havában esett meg Ferencz József
főherczeg első magyarországi vadászkirándu¬
lása. Gimnáziumi tanulmányait fejezte be
épen, s atyjával, Frigyes Lajos porosz herczeggel, meg néhány barátjával a Fertő vidé¬
kére ment. Útközben történt vele ez a följegyzésre méltó epizód. Hainburg és Fischamend között egy falatozó magyar társaságot
találtak: azt a jászkún küldöttséget, mely Balajthy jászkun kapitány vezetésével Bécsbe
igyekezett a király elé, valami határigazítás
érdekében. Ferencz József főherczeg odament
Balajthyhoz és egy korty vizet kért tőle.
A jászkún kapitány, ki nem ösmerte fel sem

őt, seni a kísérőit, jóizűen azt felelte, hogy
vizet nem hordanak magukkal, mert annyit,
a mennyi a magyarnak mosdani kell, min¬
denütt talárnak, egyébként pedig nem élnek
vele. A felelet nagyon megtetszett a becsiek¬
nek s rövid idő múlva együtt poharazott az
egész társaság a magyar deputáczióval. A ku¬
nokat nem sürgette nagyon a dolguk, mert
szívesen elfogadták a meghívást egy kis vadá¬
szatra. Ekkor már megtudták, hogy milyen
előkelő vadásztársak közé keveredtek. A mu¬
latság végeztével aztán együtt indultak el
Bécsbe, és mi sem természetesebb, mint az,
hogy Ferdinánd király tüstént fogadta a ma¬
gyarokat. Két hét múlva pedig Balajthy leve¬
let kapott Ferencz József főherczegtöl, ki tud¬
tára adta, hogy a határkiigazítás dolgában
legközelebb kedvező végzést várhatnak.
Az uralkodás! gond két évvel a fertői ka¬
land után, az olmützi trónfoglalás napján,
szinte váratlanul szakadt reá a tizennyolcz
éves főherczegre. És az ifjú uralkodó először
keresett és lelt ekkor nem puszta szórakozást,
hanem vigasztalást is a vadászatban. Az ol¬
mützi erdőben vadászott előbb, majd, az
ötvenes évek elején, lassan-lassan megismer¬
kedett nagy vadászterületeivel, melyeknek gaz¬
dagság dolgában kevés párja van a világon.
Ott van a neubergi terület, mely egymaga
hetvenezer hektár; aztán Eisenerz-Badmar
huszonháromezer hektárnyi vadászterülettel,
melynél gazdagabb terület talán nincs is egész
Európában. Nem is csoda; mikor Ferencz
József király először vonult fái alá, harmad¬
félszáz év óta nem vadásztak Eisenerzben.
Ezek az ausztriai nyilt vadászterületek. Nem
áll utolsó helyen a lainzi vadaskert sem, mely
az asperni és laxenburgi területekkel együtt¬
véve megüti a harminczegyezer hektárt. Ma¬
gyarországon a gödöllői vadászterület régi ked¬
ves tartózkodóhelye a királynak. Sokszor töl¬
tötte itt, legutóbbi betegeskedéséig, magyar
urak társaságában a vadászkedvét. Gödöllő¬
nek híres az apróvad-állománya, de a fővadja
sem utolsó, a vaddisznója meg elsőrendű, s
nevezetesség gyanánt jegyezték fel a Bécsben
vezetett udvari vadászkrónikába, hogy a király
1902. évi rövid gödöllei tartózkodása alatt
tizenhárom hatalmas vaddisznót lőtt.
Ferencz József király most is az, a mi ifjú¬
korában volt: igazi vadász, ki minden vadász-

erénynyel ékes. Ha magára ölti vadászruháját,
igényeiben maga a spártai egyszerűség; szi¬
gorú önmagával szemben, nem néz fáradságra
rósz időre, még viharra sem. Az ischli vadászkirándulásairól mostanában napról-napra ér¬
kező jelentésekből is látjuk, hogy S3 éves kora
ellenére sokkal edzettebb még, mint akárhány
ifjú vadász. De nemcsak edzett, hanem egyéb¬
ként is elsőrendű a vadászat nemes mester¬
ségében. 1874-ben, mikor II. Sándor czár lá¬
togatására Oroszországban járt, nyolczvan lé¬
pésnyi távolból mesteri lövéssel ölt meg egy
medvét; golyója épen a két halántékán hatolt
át a hatalmas állatnak. Az orosz urak nem
győzték csodálni benne a biztos kezű vadászt.
Az 1900. évi párisi világkiállítás magyar
vadászati osztályán volt egy hiteles kimutatás
Ferencz József királynak 1848-tól 1899-ig el¬
ért vadászeredményeiről. E szerint a király
az ötvenegy éves időszakban 48,345 vadat ho¬
zott terítékre, közte 1190 szarvasbikát, 1313
szarvastehenet, 204 dámvadat, 441 őzet, 1939
zergét, 1356 vaddisznót, 7249 nyulat, 224 ró¬
kát, 711 fajdkakast és foglyot, 16,970 fáczánt,
896 szalonkát, 8321 ragadozómadarat és 4784
különböző vadat. Más és újabb összeállítás
szerint uralkodásának egész ideje alatt körül¬
belül 60,000 vadat lőtt, magyarországi és
ausztriai vadászterületein pedig uralkodásának
ideje alatt összesen 1.780,220 darab hasznos
és 2.285,380 kártékony vad került terítékre.
Nevezetes vadászemlékei közt van feljegyezve
a többi közt az a gödöllei szerencsés lövése,
mely egy páratlanul szép húszas szarvasbikát
terített le 1870 szeptember 18-án. 1874 április
28-ikán életének legnagyobb fajdvadász-ered¬
ményét érte el: hat fajdkakast ejtett el egy
nap. 1900 július 20-ikán egy álláson nyolcz
szarvast és négy zergebakot ejtett el Salzkammergutban a Grünbergen. 1869-ben egy
vadkecskebakot, 1881-ben egy vadkecskét lőtt
s ez volt a két utolsó példány, melyet e ki¬
vesző állatfajból osztrák területen láttak.
A vadászat bizony egyszerű mulatságnál és
szórakozásnál sokkal több volt Ferencz József
királynak. Ő maga mondta tizenöt évvel ez¬
előtt, mikor Ferencz Ferdinánd trónörökös az
osztrák lövészek élén hódolt előtte félszáza¬
dos uralkodói jubileuma alkalmából. «A vadá¬
szat nekem a béke, az erő és az öröm for¬
rása volt.))
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lesz idővel másképen is; - addig pedig
Estefelé megjött a gazdasági írnok az ara¬ majd
m
eltartanak
a mézes esztendők, csendben-beki
tóktól, a hová Kandó kasznár úr küldte volt
ki lóháton, a Mák-major tájékára. A lova iz¬ ségben, házi foglalkozás közt, aminek így,
zadt volt, ő maga meg poros, mint az út kö¬ párosán, más az értelme, czélja, érteke, m
zepén fürdő veréb. Meleg volt aznap; délben ha holmi gazdaasszony unalmaskodik vele, a
lehetett negyven fok; Jurics Gyula oda se né¬ ki magának lop, ha lehet; ha meg nem le
zett annak, sok esztendőn át megszokta, hogy hét, akkor másfelé kívánkozik mihamarabb,
nyáron félig megsüljön, télen pedig az isten szabadabb, tisztességesebb világba, a hol nen
hidege vegye meg. Egy kicsit leverte magáról néznek úgy az ember körmére.
Annyi bizonyos, hogy Kandó Fám
lovagló ostorával a finom homokot; a csizmá¬
ját is megtisztogatta, olyanformán, hogy kö¬ volna az utolsó, a kit Jurics Gyula a maga
zéje rugdosta a körülötte levő sűrű papsajt¬ párjának kívánt s épen azért szökött a bizal¬
nak Lovát a kis kocsisra bízta, hogy jártassá mas vacsorák elől, a mikor napi munka vé¬
meg, dörzsölgesse meg s abrakot adjon neki. geztével elüldögéltek a kasznárék az asztal
Azután elakart lépni az udvarból; - - d e a mellett és kaszinóztak. Kandó régi adomákat
újított fel és sokat beszélt arról, hogy miért
kasznári ház folyosójáról rászólott valaki:
— No, Jurics, maga tán megint nem vacso¬ nem lett belőle inspektor, mert bizonyosan az
lett volna már régóta, ha hízelkedni tudott
rázik idehaza?
volna,
de nem tudott; azt elhallgatta, hogy
Az írnok odafordult s megemelte a kalap¬
ját. Féloldalra vágott, elől lehajtott szélű, a számolni sem tudott és a kalkulusaiban több
szokott lenni a hibás, mint a hibátlan. Fánika
tetején benyomkodott ócska jószág volt az; csak a szépen kunkorodó túzoktoll volt rajta pedig néha zongorázott és énekelt is hozzá.
újdonatúj, minthogy ép ma találta az egyik Jurics azon csodálkozott olyankor, hogy is
marokverőleány, a ki azután kedveskedett vele nem reped meg a zongora ettől a fájdalmas
rikácsolástól. Lesütötte a szemét kínjában, a
az «úrfinak».
mit
Fánika meghatottságnak hitt és még job¬
— Jó estét kívánok kasznár úr; mindent
ban
akarván fokozni a hatást, üvöltött, mintha
rendben találtam odakint; az egész tábla le
van aratva a Mák-majorban. Én meg most elné¬ nyúznák.
Az utolsó akkordok után csend, borzalmas
zek egy kicsit a postára, minthogy levelet várok.
— Hm, hm! — dünnyögte a kasznár és az csend szokott következni. A jó szülők csak¬
ajkába harapott. - - A postát meghozták már, ugyan meglehettek hatva; vagy tán nagyon
azóta semmi sem jöhetett; de ha úgy tetszik, megszokták már az esetet és nem is tud¬
ha úgy gondolja... hát csak szerencsével járjon. ták, mi történt. Anyus kötött, mint rendesen;
Ebben a szerencsekívánásban volt valami, apus szipákolt, fújta-szítta a pipát, mint rende¬
a mi az írnoknak az arczába kergette a vért. sen, Juricsnak kellett volna az igazi közönsé¬
De nem árulta el, hogy magába fojt valamit. get képviselnie, a mely jutalmaz, tapsol, di¬
csér, lelkesedik. De Jurics hidegverítékkel a
Másra terelte a beszédet.
- Odakint ittam egy pohár friss tejet a homlokán vonaglott befelé és mukkanni sem
majorban; nem kell egyéb — mondta és újra birt Attól rettegett, hogy Fánika egyszer meg¬
feledkezik és a nyakába omlik; akkor pedig őt
köszönt, búcsúzásképen.
A kasznár megint csak ennyit felelt: hm, semmi sem menti meg az elájulástól. Ordí¬
hm! Jurics pedig megkérdezte: Nem parancsol tani és futni szeretett volna, ha csak rá is
gondolt. A kerek világért sem maradt volna
valamit kasznár úr?
Kandó legyintett. Én ? — dehogy! Semmit- egyedül Fánikával; pedig az ilyen vacsora
sem. Holnap ott folytatjuk, a hol ma elhagy¬ után következő esthangulatos idők nagyon al¬
tuk. Átmegyünk a másik nagy táblára, punk¬ kalmasak lehettek a kerti sétákra, a mikor a
virágillattól is részegszik az ember; — és ilyen
tum. Iszen a sorrendet már elintéztük.
Az irnok harmadszor is megbillentette a czélzások néha történtek
Mindebből nem kért Jurics; inkább koplalt;
kalapját s már menetközben mondta: jóéjazt hazudta, hogy már evett itt vagy ott; —
szakát kívánok.
— Adj'isten, adj'isten! — ismételte a kasznár, inkább bebotlott a korcsmába és adatott ma¬
és elkezdte a pipáját beleverni a tenyerébe, gának egy kis rántottat, egy darab szalonná¬
mint mindig, a mikor rágyújtani készült: val. Legalább szabadnak érezte így magát; el¬
azután a fogára kapta a csutorát, belefujt, mehetett oda, a hová vágyott. De ugyan hová
szipákolt rajta néhányat; a dohányzacskót vágyhatott volna ebben az isten háta mögött
kirántotta a zsebéből, azt is a tenyeréhez ütö- levő kis faluban, a hol a Jegyzőn meg a taní¬
gette; végül pedjg hosszadalmasán, szórako- tón kívül bizony nem volt intelligensfajta em¬
zottan, boszúsan kezdte megtömögetni szűz- ber. (A pap külön valami, azzal Jurics nem
dohánynyal a kupakos gondüzőt.
tudott mit kezdeni; már azért sem, mert óha¬
Nagyon bántotta, hogy sehogysem áll kö¬ tatlan volt nála, hogy egy-egy megszokott ká¬
télnek az irnok, pedig maholnap rákerül már romkodás ki ne csússzék a száján s a pap ezt
a sor, hogy kinevezzék ispánnak. Épen tizen¬ nem szerette.)
két esztendeje van ilyen irnoksorban és nincs
Pedig mégis volt valaki a faluban, a kihez
idősebb kollegája az egész nagy uradalomban Jurics őszintén vágyott. Ott lakott a Könyöksem. Milyen jó volna Fáninak! hogy neki utcza könyökén, sarokházban, a melynek az
adná kézzel-lábbal!
egyik oldala már nem is utczára nézett, ha¬
Jurics pedig épen ugyanekkor érzett hideg¬ nem csak olyan «köz»-re, a melyen gyalogös¬
borzongást ugyanerre a gondolatra. Hisz vak¬ vény vitt át, szekérút nélkül. Ember arra rit¬
nak kellett volna lennie, hogy ne lássa az kán járt. Ott már a külsőségek kezdődtek.
apró fortélyokat, a melyekkel a kasznár urék A postamester itt tartotta a hivatalát.
édesgetni próbálták; azt is kitalálhatta, hogy
Hosszú haja volt a postamesternek; szép
miért. Szegény jó harminczkét esztendős Fáni- sötét haja, a mely közt mindig volt valami
jokat szerették volna mindenáron a nyakába virág, ha csak egy szálacska is; kora tavarrni; ezt az örökké sóhajtozó, nyögdicsélő vaszszal ibolya, azután gyöngyvirág, azután or¬
penészvirágot, a ki alig remélhetett már pil¬ gonavirág, azután akáczvirág, azután rózsa¬
langót, hát beérte volna valami mogorva pók¬ bimbó, a hogy sorjában következtek, nyiladoz¬
kal is, csak legalább az venné észre és fonná tak. Most már a tüzes szegfűk voltak soron.
köréje a hálóját.
Rendes, tiszta, kellemes «fehércseléd» volt
Eettentő volt az a tudat az írnoknak, a ki tudniillik a postamester; olyan harminczas, —
különben is úgy megszokta az agglegénységet, de asszony, nem leány. Még pedig elvált aszhogy a szent házasságra egyáltalában nem szí¬ szony, a kit az élet megpróbált és a ki valami
vesen gondolt. Pedig ha mégis kinevezik, magas pártfogással beevezett ebbe a csöndes
e nélkül el nem lehet, jól tudta. — Az olyan révbe, a hol nem tudtak róla s a hol élhe¬
elhagyott, félreeső, puszta helyeken, ahova a tett napról-napra szerényen, a hogy kis fize¬
kezdő tiszteket dobálják, csak feleség állhatja tése engedte. Mindig egyformán, nagyon egy¬
ki sokáig; más asszonyféle onnan megszö¬ szerűen öltözködött; ugyanaz a sötét szoknya,
kik. A feleség elvégre joggal reméli, hogy vagy legalább is egészen egyszínű, egyforma, —
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az időjáráshoz képest vékonyabb vagy
vastagabb blúz volt rajta; néha, nagy nyáron^
fehér is; minden asszonyos kis kaczérsága
abban a hajába tűzött virágban nyilvánult;
meg abban, hogy a blúzai balvállára szeretett
szalagcsokrot tűzni, vagy varrni, a mely olyan¬
nak tetszett ott, mintha odaszállott lepke
volna. A hogy a levegő mozdult körülötte, úgy
libbent a szalag vége is; az ember leshette,
nézhette: na nlost mindjárt elszáll onnan. De
csak nem szállott el, hanem meglibbent újra
meg újra és elevenkedett a postamester vállán.
Ide szokott ellátogatni Jurics, és ha eleinte
csakugyan leveleiért jött is, később már csak
ürügy volt a levél. Hisz' azt, ha volt, felvitte
a postás-cseléd a kasznári irodába az ócska
bőrtáskában.
Az Írnoknak nagyon tetszett az a virággal
díszes sötét haj, meg a lepkés vállszalag, meg
az az üde, bár kissé szomorú, eleltünődő aszszony maga is; a kinek jóságos meleg tekin¬
tete olyan beszédes volt; épen csak hogy az
irnok nem igen értette az ilyen néma beszé¬
det. Hol is tanulta volna? Itt nem volt rej¬
telmes semmisem; minden világos, hangos,
őszinte volt; az emberek nem gondoltak töb¬
bet és mást, mint a mit azután mindjárt el
is mondtak. Itt nem ösmerték a divatot semminő formájában sem; az egyszerű népnek
nincs divatja, csak állandó viselete, a mely¬
től nincs oka eltérni; a postamester megtart¬
hatta az ő szokott vállcsokrát, a mely nélkül
már el sem tudták képzelni az emberek.
Jurics tréfásan kérdezte egyszer, de komo¬
lyan és nem minden titkos fájdalom nélkül
gondolta, hogy vájjon nem valakinek a ked¬
véért, vagy legalább is valakinek az emlékére
van-e ott az a szalagpillangó? A postamester
elpirult és úgy tett, mintha nem hallotta volna,
s Jurics pedig röstelte, vagy nem merte újra
kérdezni.
Néha valami könyvet vitt a postamesternek;
régi regényt, a mit ő is kölcsön kapott, de nem
adott vissza. Ki ad vissza könyvet ? Tovább szo¬
kás azt adni. Legfeljebb ha az igazi tulajdo¬
nos maga is kölcsönkéri egyszer a tizedik kéz¬
ből s aztán megtartja, mint jogos jószágát.
Maga sem tudta, miért vágyódik úgy, an¬
nak a kissé lesült-, de azért finom arcznak a
látására; hisz néha még csak nem is beszél¬
gettek; az irnoki dolgok nem nagyon érdeke¬
sek ; különben is szűkszavú volt. Az asszony
meg soha egy szóval sem buzdította, nem bá¬
torította; csak szíves volt hozzá, mert látta,
érezte ennek az egyszerű embernek feléje
áradó tiszteletét, a mi bódulatnak is beillett.
Leginkább csak este találkozhattak hivatal
után, a mikor a postamester egy kicsit sétált.
A temető közel volt, oda szokott kimenni;
Jurics elkísérte és nagyokat hallgatott; de
valahogy boldog volt. Néha a templomban
találkoztak, vasárnap. Onnan azután hazakísérte. De nem mindig. A feltűnést okosan
kerülte. Ösztönszerűleg vigyázgatott az aszszonyra; hisz lám, még a kasznár is meg
merte tenni, hogy «szerencsét» kívánt neki,
a mikor haÚotta, hogy a postára készül. Már
akármit gondolt is a mellett, szemtelenség,
h°gy egyáltalában gondolt valamit; hát még
hogy mondta is. Mert lehetetlen volt azt nem
érteni, ki nem találni.
- íme, hírbe kerül miattam! - - gondolta
a derék becsületes ember és szörnyen főtt a
feje, hogy hogyan lehetne a dolgot jóvá tenni,
minden pletykálkodásnak elejét venni. Mert ha
így talál folytatódni, abból baj lesz. Nem ér¬
tette a tréfát ilyesmiben. Hamar ütött és nem
igen nézte, hogy hova. Iszen csak itt volna
már az a rég várt kinevezés ! . . . A gróf új
birtokot vesz, ezt tudták már az uradalomban;
a legidősebb irnok okvetetlenül ispánságba jut 5
sokáig nem is tarthat; — félév, legfeljebb egy
év az egész; - - de előre mégsem lehet bizo¬
nyosra venni a dolgot; hisz' azzal ronthatna;
hallgatni kell és várni, türelemmel várni
Mindezt már többször elgondolta; de még
ilyen nehezére sohasem esett, mint most, hogy
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magamagának szót fogadjon. Nagyon szerette
volna betömni a kasznárék száját; megbüntetni
a gyanúsításért a princzipálisát, olyanformán,
hogy bejelentené neki a vőlegénységét. Igen,
ha már odáig volna ! Ha a postamesterrel már
rendet csinált volna. De még soha egy árva
szó sem esett köztük ilyesmiről; épen hogy ő
beszélt valamit arról, hogy milyen élet a gazda¬
tiszti élet, hogy hátha megkedvelné a posta¬
mester is. Enni-innni van bőven; cselédség is
kerül, segítség mindig van a ház táján; az ispánné tónsasszony, ha tud magának unalom¬
űző foglalkozást találni, úgy élhet, mint hal
a vízben.
A postamester csak hallgatott; de a szeme
olyan jóságos volt, hogy Jurics erre gondolt
és minden jót remélt.
- Beszélek ma vele, akárhogy is, — mor¬
molta magában és nagy elszántsággal lépte át
a postaház küszöbét.
Az udvarban, virágágyak között, kis falóczán ült a postamester és - - nem volt egye¬
dül. Egy idegen férfi ült mellette, ugyanazon
a lóczán; valaki, a kit Jurics még sohasem
látott ezen a vidéken. Fiatal, kissé hányiveti
legény volt; a vendég fiatalabb az asszonynál;
kunkorodó kis szőke bajusza alól hófehér fog¬
sor villant elő; olyan, a minő a fiatal raga¬
dozó állatoké. Szivarozott és egyáltalában na¬
gyon otthonosan érezte magát; igen közel ült az
asszonyhoz s csak a keresztnevén szólította.
Épen erre a megszólításra toppant oda Jurics.
A postamester elpirult. Zavartan állott fel.
Az idegennek bemutatta az írnokot, azután az
Írnoknak az «idegent». A férjem! - - mondta
és különös rezgés volt a hangjáben.
Juricsnak első ösztöne az volt, hogy nekiugorjon a szőkebajuszú férfinak s elkezdje foj¬
togatni. Némely meghittebb negyedórákban
tudniillik említett annyit az asszony, hogy
sokat kellett szenvednie az urától. De hogy
mit, arról hallgatott s részletekről sohasem

beszelt Az írnoknak ez a bizonytalan panasz
csendült meg most az emlékezetében s erre
összeszorította az öklét.
- Minek köszönhetjük a szerencsét? —
kérdezte kihivóan, a miben biztatás is volt az
asszony számára, hogy ne féljen, mert majd
ellátja ő ennek a ficzkónak a baját.
Az idegen nem értette a kérdés lényegét s
így nem is vette sértésnek. Nyugodtan, őszin¬
tén, úgy felelt, mint a ki bizonyos a dolgában.
- A feleségemért jöttem. Haza viszem.
Juricscsal forgott egyet a világ. A szeme
káprázott, a mikor az asszonyhoz fordult, hogy
egy tekintettel megkérdezze tőle: engedi-e,
hogy nekimenjen ennek a félbolondnak és
keresztül hajítsa a kerítésen.
De a — «postamester» most nem ő rá figyelt,
hanem - - az urára. Nem mondott ellent. Semmitsem mondott, csak nézte a szőke bajuszu
fiatal férfit. Szinte beleolvadt, úgy nézte.
Jurics izgatottan reszelte a torkát. Nem
értem, nem tudom, hebegte; hát a posta?...
és egyáltalában...
- A postát holnap reggel átveszi valaki
más, a kinek még ma meg kell érkeznie,
mondta a - • «férj». Majd megszokják az
urak. A feleségem csak nekem pótolhatatlan,
ugye Boriska szivem ?
Az asszony szinte remegett; a szeme könybe
lábbadt. Kételkedve, aggódva, sóvárogva ta¬
padt a szeme urára. Látszott rajta, hogy csak
azért nem borul a nyakába, mert olyan va¬
laki van itt, a ki előtt röstelné.
A szőkebajuszú férfi elbizakodva nézett rá,
mint. a ki tudja, hogy minden úgy lesz, a
hogy ő akarja. Azután Juricshoz fordult, a ki
kővé válva állott státuát és mukkanni sem bírt.
•— Lássa uram, én Amerikából jöltem haza
ezért az asszonyért Azt hittem, élhetek nél¬
küle. De most már tudom, hogy csak úgy
maradhatok ott is, akárhol is, ha ő velem
van. Eljösz-e velem, szivem?

8 minthogy az asszony nem felelt, mert
megbűvölten csak hallgatni birt, nyeglén biz¬
tatta : persze, hogy jössz, velem jössz, a pokol
fenekére is eljössz velem.
Jurics nem birta tovább hallgatni. Valami
nagyon fojtogatta a szivét, a torkát. Ha csak
egyetlen tiltakozó szót mond az asszony, a
szőkebajuszu embernek szűk lett volna a világ.
De így mit tehetett? Annyi esze és ereje
még maradt, hogy türtőztesse magát. Hisz
ezek értik egymást, akármilyen érthetetlen is,
amit cselekesznek.
Szerencsére harangozni kezdtek. Nyolcz óra
volt. Az Áve Mária csengő-bongó túlvilági
harangzenéje töltötte be a mindenséget A míg
ez tartott, mindenki hallgatott Azután Jurics
rossz álomból riadozva igyekezett innen me¬
nekülni. A postamesternek akadozva köszönt;
mentegetődzött, hogy sietnie kell, mert már
késő van és a kasznárék várják vacsorára.
A szőkebajuszú embernek olyat szorított a ke¬
zén, hogy fölszisszent belé. Nem kért bocsána¬
tot. Nem tudta mit csinál.
Csak a mikor kint volt az utczán, a hol
már senkisem járt s csak a hazatért csorda
után húzódó porfelhő foszlányai szálldoztak
nehézkesen, akkor kapott észhez. De érteni
akkor is csak annyit értett az egészből, hogy
többet nem lesz miért a postára mennie.
Zagyván száguldtak a gondolatai, a mint az
út rögén csetlett-botlott hazafelé. Alig várta,
hogy otthon legyen. Talán még jókkor érkezik,
hogy a kasznárék odahívják magukhoz. Bár¬
csak ma jutna eszébe Fánikának, hogy zon¬
gorázzék és énekeljen hozzá. Valami nagyon
rosszat, kínosat kívánt ma, a mi elfeledtesse
vele azt a másik gyötrelmet örökre.
Arra rezzent fel, hogy a kasznárház folyo¬
sójáról rászólalt egy zord hang:
— No, Jurics, mégis megjött? Nem késett
ám el; jöjjön no, vacsorázzék velünk.
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keztek egymásra a Francziaországra nézve mikor reggel a béke biztosabbnak látszott,
oly szomorú események, melyek elsőnek Olli¬ mint valaha, estére a közeli és elkerülhetetlen
háború bizonyossága következett be. Ollivier
viert
söpörték el.
1825—1913.
később,
Empire libéral czímű nagy müvében
Ollivier III. Napóleonnal szemben rósz
maga
is
megírta ennek a napnak a történetét,
Emilé Ollivier-val egyike az utolsóknak halt emberismerönek bizonyult, vagy pedig nagyon
meg azok közül, a kik a porosz-franczia há¬ olcsón adta el magát az ördögnek. Ha ismerte mely gyors fordulataival egyike a legérdeke¬
borúban irányító szerepet vittek. Német részen volna, tudta volna, hogy a császár sima és a sebbeknek a világtörténetben. Reggel arról
a nagy triász: Vilmos császár, Bismarck és pillanat vagy rábeszélés hatása alatt hamar értesült Ollivier, hogy a spanyol követhez sür¬
Moltke már rég elköltözött az élők sorából. engedékenynek bizonyuló modora alatt ma¬ göny érkezett, melyben Hohenzollern herczeg
Franczia részen túlélte Olliviert Eugénia csá¬ kacsság lappang és hogy a legnagyobb köny- lemond a spanyol trón jelöltségéről. Az a gon¬
szárné, ki árnyék-életét Cap Martin és Anglia nyelműséggel koczkára tesz mindent a siker dolat, hogy német herczeg kerül a másik
közt tengeti, eleget téve a sors parancsának: igen csekély biztatására is. Nehéz ma már szomszédos állam trónjára is, méltán nyug¬
egész életedben járni fogod a földet, melyet megállapítani, mily mértékben vetette latba talanította a franczia közvéleményt. E sürgöny
szerencsétlenné tettél s mely által szerencsét¬ befolyását Ollivier, de akár bátorsága, akár által tehát a béke legnagyobb akadálya el volt
lenné lettél. Ollivier pályafutásában is hasonló szavainak hatása volt a kisebb, politikai szem¬ hárítva. De csak a pillanatnyi látszat mutatta
tragikum nyilvánul meg: fiatalon éri el a pontból a hiba egyformán nagy volt. Napó¬ ezt. A közvélemény ugyanis, a diplomácziai
legmagasabb polczot, melyről - - feltámadás leonnak szüksége volt egy népszerű, liberális¬ diadaltól vérszemet kapva, többet követelt.
lehetősége nélkül lezuhanva, — élte hátralevő nak ismert miniszterre, ki, mint ilyen, a trón- Hohenzollern herczeg jelöltségét "Vilmos porosz
király ajánlotta s a lemondás most az ő hoz¬
részét, több, mint negyven esztendőt, a maga
zájárulása nélkül történt. De sőt a lemondás¬
igazolására kénytelen fordítani. Czikket czikk
hoz való hozzájárulás sem elég, nyilatkozatot
után, könyvet könyv után bocsát ki, fúriáktól
kell követelni Vilmostól, hogy ez a jelöltség
üldözött ember képét mutatva, kit a lelkiis¬
újból fel sem bukkanhat! Ily értelemben ment
meret szava nem hagy nyugodni.
el a sürgöny Benedettihez, Ollivier tudta nél¬
A mily szomorú Ollivier életének ez a má¬
kül. Hiába küldetett utána Ollivier conciliánsodik, irodalomba fojtott rekriminálásokkal
sabb újabb sürgönyöket, Benedetti már beszélt
eltöltött szaka, oly derült és szép remények¬
Vilmos királylyal s Vilmos király kijelentette,
ben bővelkedő volt az első. Karrierjét ő is,
hogy nincs több mondani valója. Ezt a híres
mint Francziaországnak majd valamennyi dél¬
emsi jelenetet tudta Bismarck egy rövidre
ről származó politikusa, szónoki tehetségének
fogott sürgönyben úgy beállítani, hogy egész
köszöni. 0 körülbelül az első azoknak az
Paris azonnal háborút kiáltott. Harmadnapra
azóta hosszúra vált sorában, kik polgári szár¬
rá ezután tette Ollivier azt az elbizakodott
mazásból, a dél nyújtotta temperamentummal
kijelentést a képviselőházban, melyet fentebb
és bizalommal, vezető álláshoz jutottak a
említettünk. Az első vereségek után a kép¬
franczia politikában. 1825-ben született Marseilleben, hol atyja a város ügyeiben döntő
viselőház nagy szavazattöbbséggel kimondotta,
szerepet vivő kereskedő volt, ki ezt a déparhogy a kormányt képtelennek tartja az ügyek
tement-t a Constituante-ban képviselte is.
továbbvitelére. A császárné meghítta Palikao
Emilé Ollivier már huszonhárom éves korában
generálist, s Ollivier politikai pályája be volt
kormánybiztos és kevéssel utóbb profét megyé¬
fejezve. Három évet Olaszországban töltött,
jében. Közigazgatási működésének azonban
1873-ban képviselővé akarta magát megválasz¬
hamar vége szakad és visszatér Parisba, ügy¬
tatni, de megbukott.
védi gyakorlatot folytatni. Harminczkét éves
Élete hátralevő részét irodalmi működésre
korában képviselő, még pedig csakhamar leg¬
fordította s valamelyes pozicziót e téren mind¬
híresebb tagja az ellenzéknek. Második meg¬
végig megtartott. Az utolsó lehetséges pilla¬
választatása után mindjobban eltávolodik az
natban, 1870 áprilisában mint népszerű mi¬
ellenzéktől s a hatalom felé húzódik, a minisz¬
niszterelnököt az Akadémia tagjai közé válasz¬
tériumot támogatva. Ez a karrierje szempont¬
ÉMILE OLL1VIER.
totta a nagy Lamartine helyébe, kinek vala¬
jából ügyes lépése tette lehetővé, hogy III.
mikor titkárja volt, s ha egy politikus
Napóleon őt válassza ki kormányelnöknek, a nak is hasznára válik s választása így esett Francziaországban az Akadémiába bekerül,
mi 1870 január 2-án történt meg. Ez a döntő
dátum életében, ekkor éri el pályafutása tető¬ Ollivierra. Lehet, hogy ha a német kérdés irodalmi pozicziója biztosítva van. Ollivier, az
pontját és egész katasztrófája ezzel veszi kez¬ nem kerül azonnal kormányra lépése után a író, azonban nem tisztán ebből élt. Főbenjáró
detét. Ollivier miniszterelnöksége az ellenzék politika előterébe, Ollivier még hasznos szol¬ dolgokban volt része s a közönség mai napig
szemében is szimpatikus volt, bíztak benne, gálatokat tehet. Erre azonban nem került sem szűnt meg érdeklődni az année terrible
minden részlete iránt. Azután még Olliviernak
mert ismerték liberális és demokrata prog- a sor.
személyes ügye volt minden egyes czikk és
Ollivier
nem
volt
Németország
ellensége
s
rammját és tudták, hogy a háborúnak ellensége.
Kormánya
igaz, hogy néhány hónapig csupán diplomácziai diadalokra törekedett, a könyv s a becsületes embernek az a törekvése,
hábonit mindenáron elkerülni óhajtotta. Nem hogy mások előtt is tisztán álljon, ékesen
csak - a (becsületes emberek kormányai) akarta a németek egységre törekvését előmoz¬ szólóvá tette. .Ez a kapcsolat az események és
nevet viselte. Ollivier el is követett mindent dítani, semmi szin alatt nem volt hajlandó írójuk között műveinek fő vonzó ereje.
a háború megakadályozására, de midőn tudta Schleswig annexiója ellen tiltakozni és el
Ollivier felesége Liszt Ferencznek volt a
nélkül a döntő lépés megtörtént, egy kormány¬ akarta kerülni a katonai beavatkozást a dél¬ lánya s így az a miniszterelnök, kinek javas¬
elnök bátorságával jelentette ki a képviselőház németeknek Poroszországhoz való csatlakozása latára a franczia kamara a német háborút ki¬
előtt, hogy «könnyű szivveh vállalja a hadüzenet esetére, annál is inkább, mert azt hitte, hogy mondta, sógora volt a németség egyik legna¬
következményeit. Könnyelmű szavaiért hamar Poroszországnak ebből komoly kellemetlenségei gyobb képviselőjének, Wagner Richárdnak.
meg is lakolt, hihetetlen gyorsasággal követ¬ fognak származni. 1870 -július 12-én aztán,
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OLLIVIER

Chaunnard, Looncavallo Bohémjeiben.

Tiborcz a Bánk bán-bán.
TAKÁTS MIHÁLY NEVEZETESEBB

Don Jüan.

SZEREPEIBEN.

rosan: a még fiatal énekművész levonta a
tanulságot, és szerepeinek rósz szövegét ala¬
1861 — 1913.
posan kiforgatta, azaz hogy helyesbítette; a
«Carmen» híres toreador-indulóját a sorok
Négynapos tüdőgyuladás megölte Szent Ist¬
írójával fordíttatta le újból, s még az én szö¬
ván napján Takátsot s ezzel megfosztotta a
vegemen is tovább fúrt, faragott, hogy minél
magyar operát legelső énekművészétől. í«j *
tökéletesebbé tegye.
Az ő elsősége nem csupán hideg tiszteletre
Igaz: nemcsak a fülön át, énekbeszédével,
késztő nagyság, kifogástalan készség volt;
a szemen keresztül is, remek játékával
hanem
Takáts mindnyájunknak lelkünkhez, szivünks mindig kitűnő maszkjával, tehát a Wagner¬
hez nőtt, általánosan szeretett énekesünk volt —
prédikálta «együttes művészet* összes eszkö¬
mert férfiasán szép hangja, zengzetes bari¬
zeivel hódította meg Takáts a lelket; sokol¬
tonja nem hatásvadászó mesterkedéssel, virdalú,
mindenoldalú, istenáldotta nagy művész
tuózkodással szerezte babérait, hanem szívből
A
ki őt a «Cremonai hegedűs* boldog¬
volt.
jőve, művészi tudással s Ízléssel azt és úgy
talan púposában, «A nagyidai czigányok»
hangsúlyozva, a mint és a hogyan igaz kife¬
nemes Laborczában, a «Tetemre hívás* méla
jezésül kellett: mindig szivén találta hallga¬
vadászában, az «Alszik a nagynéni* csacska
tóit. Takáts éneke, helyesebben a Wag¬
borbélyában, «A hegyek aljám kegyetlen föl¬
ner kifejtette értelemben: énekbeszóde elemi
desurában, «Don Juan» hetyke czímszerepében
erővel hatott közönségére; mert a «bel
vagy «A lengyel zsidón rémlátó bírójában
canto» olvadó szépségén fölül a természe¬
látta — nem is szólván a műsor oszlopos,
tes indulatot, a kellő mondat kellő szavában
közkeletű darabjairól - - meg kellett, hogy
az érzés kellő erejét, közvetlenséggel, igaz
hódoljon nagysága előtt, s felejthetetlenül
melegével tolmácsolta. Csodálatosnak lehetne
megőrizte pompás művészetének emlékét.
mondani, hogy ennek az érzésbeli, kifejezésNincs igazság a nap alatt, az ilyen igazi
TAKÁTS MIHÁLY.
béli igazságnak varázsát mindnyájan, tehát
művészi
nagyság kidőltekor érezzük legjobban
művésztársai is érezték s ellenállhatatlan
voltát meg is tudták magyarázni; de eltanulni gát, s másodrangú tenor helyett legelsőrangú a sors igazságtalan voltát. S a kik Takátshoz,
tőle nem tudták. Ezért pótolhatatlan veszte¬ bariton lett, utóbb még a neki mélyen fekvő az emberhez közel álltak; azoknak gyásza nem
ség Takáts halála.
Sachs szerepében is («A nürnbergi mester¬ ismer határt; az elragadó művész a magán¬
dalnokok))
főalakjával) valóságos diadalt ara¬ életben is elragadó egyéniség volt, aranyos
Mikor negyedszázados művészpályáját ün¬
kedélyű, a legjobb indulatú, az élet minden
nepeltük (pár hét múlva öt éve lesz): kifej¬ tott, mikor játékmestere, Újházi Ede, volta¬ javát, örömét bőkezűen szétosztó, élezés, szel¬
képen
az
operaszövegfordítások
kegyetlen
rosztettük Takáts művészetének előkelő, sőt pá;
lemes és jellemes ember. Elvesztése mélységes
ratlan voltát. Kevés a hozzá tenni valónk. 0 szaságán megbotránkozva, Takátstól azt kí¬ gyászba borít mindnyájunkat.
nyiltszemű, nyilteszű magyar fiú volt; teno- vánta : hangsúlyozza a magyar mondatokat a
Kereszty István.
ristának kezdték nevelni, de nem hagyta ma- zenei beosztásra való tekintet nélkül, magya-
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A SZKUTARII CZITADELLA, MELYBE MÁJUS 14-ÉN KITŰZTÉK AZ ÖT NAGYHATALOM LOBOGÓJÁT.

ország Albánia és.különösen a Bojána torko¬
lata vidékének hiányt szenvedő népessége szá¬
mára segítő expedicziót készít elő.
Ez az expediczió katonailag szerveztetett.
Az osztrák-magyar segítő expediczió Albániá¬
Parancsnoka és vezetője az expedicziónak
ban áldásos, jótékony munkát^ végzett.
Egész Szkutari, sőt egész Észak-Albánia el¬ ón lettem (torontálszigeti Zsifkovics Illés szá¬
ismeri ama jótéteményeket, melyekben az albá¬ zados, ezelőtt reform zsandártiszt Törökország¬
ban, ottomán császári őrnagy, sz. k.).
niai lakosság a monarchia révén részesült.
Az osztrák-magyar segítő expedicziót, míg
Csaknem 600 tonna élelmiszer, úgy mint
rizs, liszt, bab, borsó, czukor, tea, tej, zsír, hús, a Bojánán Szkutarihoz közeledett, az albánok
kávé és kétszersült, 4000 takaró és pokrócz, állandó «Úrra»-kiáltásokkal Ausztria-Magyar¬
lepedők, 2000 tányér és tál vitetett Szkutariba. országra, valamint üdvlövésekkel fogadták.
A szétosztási állomás Szkutariban állítta¬
Senki sem alkothat még csak megközelítő¬
leg is fogalmat arról a kimondhatatlan nyo¬ tott fel.
morról, mely az ostrom alatt és után az or¬
Villámgyorsan terjedt el egész Észak-Albá¬
szágban uralkodott.
niában a hír, hogy Ausztria-Magyarország ke¬
Esszád Pasa elvonulása, azaz a monteneg- nyeret és egyéb élelmiszereket ingyen oszt szét.
róiaknak f. év április 24-én Szkutari városába
Valamennyi városrészből s a környékről is
történt bevonulása után a montenegróiak lát¬ csaknem éhenhalt emberek özönlöttek elő, fel¬
ták el a lakosságot napi 200 zsák liszttel.
használni az általunk nyújtott jótéteményeket.
Az öt nagyhatalom, Anglia, Németország,
Az első időben, mikor a tömeg nagysága
Francziaország, Olaszország és Ausztria-Ma¬ miatt nem volt megállapítható, hogy az összes
gyarország nemzetközileg szervezett csapatai¬ nyomorultak közül ki érdemesebb a másiknál
nak bevonulásakor, május 14-én, a monteneg¬ a segélyre, az összes megjelentek kaptak élelmi¬
róiak az ellátást megszüntették.
szereket, tekintet nélkül arra, hogy keresztény
Szkutari és környékének lakói ily módon ki¬ vagy mohammedán volt az illető.
zárólag Ausztria-Magyarország élelmiszereire
A lakosságból, mely legnagyobbrészt hosszú
voltak utalva.
idő óta nem evett meleg ételt, minden nap
Még az ostrom tartama alatt tudomást szer¬ 1500 személy részesült 'ellátásban.
zett a lakosság arról, hogy Ausztria-Magyar¬
Az ételkiosztáshoz mindenki szabadon el-
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jöhetett, nem volt szükség előzetes engedélyre.
Az étkezés rizsből, babból, borsóból és hús¬
konzervekből állott.
Az ételkiosztást a lakosság nagy örömmel
fogadta s már korán reggel nagy tömeg gyűlt
össze a kapuk előtt és az utczán. Gyakran meg¬
kapó jelenetek játszódtak le és a tolongás oly
nagy volt, hogy könnyen szerencsétlenség tör¬
ténhetett volna.
Az ebédeken kívül Szkutari szegényei között
mindennap 1000 kenyér osztatott ki.
Az élelmiszerek kiosztása reggeltől estig
tartott.
Észak-Albánia egész lakossága 50 napon ke¬
resztül napi háromszoros ellátásban részesült.
A város lakosai utczák szerint haladva és
mindennap eljbb tiz, azután húsz, majd harmincz napra szóló ételmennyiséget kaptak.
Az osztrák-magyar segítő expedicziónak sike¬
rült az elismerést kivívnia és a lakosság álta¬
lános megelégedése között vinni keresztül fel¬
adatát.
Az expediczió a lakosság határtalan háláját
érdemelte ki, a mi által az osztrák-magyar
monarchia tekintélyben és dicsőségben csak
nőtt.
Hálás szívvel határozta el Szkutari város la¬
kossága, hogy az osztrák-magyar segítő expe¬
diczió örök emlékéül a város főterén emléket
állít.
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A KACSA.
- Hopp, megvan, találtam !
Leó kettőt ugrott örömében.
- Nyertünk, nyertünk ! Drágám! - - ujjon¬
gott a fehérruháe nő Leó mellett, egy kis nő,
egy Miczi és büszkén karolt a barátjába.
A Velenczei Kacsa-Játék korlátjánál állottak,
az Angol Park víg szombatesti tömegében.
A Velenczei Kacsa-Játék vállalata abban állott,
hogy e gy kőmedenczében apró kaucsuk kacsá¬
kat úsztattak körbe-körbe meglehetős gyorsa¬
sággal, valami raffinált kis Golf-áramlat segít¬
ségével. Az igazgatóság fakarikákat nyújtott
át a közönségnek, egy karikát egy hatosért, a
közönség a karikát a virgoncz kaucsuk-kacsák
nyakába igyekezett dobni. A ki talált, a Ve¬
lenczei Kacsa-Játék igazgatóságától egy eleven
kacsát kapott.
Leó tíz karikát hajított hiába a kaucsuk¬
kacsák felé, a tizenegyedik aztán egyiknek a
nyakában maradt. A vállalat igazgatója fel¬
emelte a medencze közepén levő emelvényre
helyezett baromfikosár fedelét, kiszabadított
egy hápogó ruczát a többi közül s kinyújtotta
a korláton át Leónak, barátságtalan tekintet¬
tel, mert nem igen szerette az olyan embert,
a ki nyert Jobban szerette az olyan egyéne¬
ket, a kik egy csomó karikát ügyetlenül el¬
dobálnak és kacsa nélkül távoznak.
Leó a hóna alá dugta a kacsát s maga
után vontatva Miczit, boldog arczczal mászott
ki a kiabáló és nevetgélő tömegből. Lehajolt
a kacsához, simogatta, kapkodott a csőréhez.
- Kacsa, — mondta. Ni, hogy hápog. Háp,
háp, háp! És hogy reszket itt a hónom alatt.
Jaj, de nagyszerű.
- Én viszem, add ide, hadd vigyem én lelkesedett Miczi.
- Majd viszed te is, várjál, hadd egy kicsit
nálam. Nézd milyen furcsa orra van, milyen
lapos.
- Nem orra, csőre. A kacsáknak csőre van.
- Csőre, csőre. T e . . . kinek is van épen
ilyen orra ? Igen: a Nápoly-kávésnak. Nem
ilyen csőre van a Nápoly-kávésnak?
Mind a ketten nevettek. Miczi húzta a karját:
—• Gyerünk a hullámvasútra!
- Ne, ne menjünk. Olyan jó vinni ezt a
kacsát.
Leó magához szorította a kacsát. A kacsa
hápogott. Leó megsimogatta:
- Jaj, megnyomtam. Szegény, most fáj
neki. Milyen meleg a teste.
- Add ide már, hadd vigyem én is nyávogott Miczi.
- Majd hazafelé te viszed. Gyerünk be az
Alpesi Faluba.

eszik. Emlékszem, mert én falun nevel¬
A czifra sörcsarnokban, a melynek falaira
Stájerország t ündéri tartomány át mázolták, egy kedtem.
- Mit tudom én, én a Szövetség-utczábau
emelvényen éktelen fúvózenét, gajdolást és
tánczot csináltak a stájer trupp tagjai, a kik születtem.
És Miczi letette a kacsát, s utána lépkedett,
inkább állatoknak látszottak, mint embereknek.
mert
félt, hogy a kacsa elrepül. A kacsa leült
Egy elégedett nép czéczózott a nyári éj ez
örömcsűrében a sűrűn rakott asztalok körül, a harmatos gyepen és kedvetlenül nézett széj¬
a barna sör, szaftos virsli és perecz élveze¬ jel. Semmi sem tetszett neki Pesten.
Leó a padon maradt, nézte a kacsát, meg
tében, a stájer trombiták Haczaczáréjának
kábulatában. Miczi pereczet tördelt, Leó meg Miczit, meg a gyepet, meg felnézett a csillagos
virslit kínált .és sört akart a csőrébe önteni égre és hosszú sóhajt szívott a tüdejébe.
a kacsának, a melyet maguk elé állítottak az A sóhaj a Leó életét jelentette, a mely teli
asztalra. A kacsa rázta a fejét, széttátotta a volt bűnnel és szégyennel. Leó foglalkozás
csőrét s a sört visszacsurgatta. Hápogott is nélkül bujkált a társadalom körei között. Azok
utálatában, s hangja sápadtan úszkált az Alpesi közé a körúti kávéházakban tenyésző félele¬
gáns alakok közé tartozott, a kiket a könnyel¬
Falu lármájában.
- Ne maczeráld azzal a sörrel - - mondta műség leszédített a pályájukról és a küzdelmes
Miczi, de ő maga nem akart letenni róla, hogy budapesti semmittevésből élnek. Leó a kártyaa ropogós pereczczel megetesse a kacsát. klubbokban virrasztóit, a zsokék bizalmasa volt
A kacsa a pereczet is kiköpködte, gyámolta- s gazdag emberek gáláns ügyeiben ügynökös¬
lanul tipegett az asztalon és kifejezéstelen ködött.
Hát Miczi? Miczi?
szemeit lustán hunyorgatta, mintha álmos
Leó fölállott és most megint ő vette a
lenne. Miczi lemondott az etetésről:
kacsát a hóna alá. Lassan mentek az Andrássy- Úgylátszik nem éhes.
út fasorában. A vadgesztenyék lombjaiba bele¬
Leó okosabb volt:
- Azt nem lehet tudni, éhes-e vagy se. kéklett a hajnal, Leó a Miczi vállára tette
Egyszerűen nem szereti a pereczet. De hátha a kezét:
mégis éhes. Mit adjunk neki?
- Egy éjszaka majd összenyerek minden
- Jaj, milyen piszkos a lába. Megmosom pénzt a klubban . . . vagy egy nagy halmozást
a lábát - - örült Miczi, sört öntött a tenye¬ fogok Bécsben . . . vagy valamit csinálok, nem
rébe és szép sárgára mosta a rucza poros t u d o m . . . és elmegyünk messzire. Veszek egy
lábait. A rucza panaszkodott, a közel ülő né¬ kis házat, kerttel és az udvaron kacsák, tyú¬
kok, libák, meg házinyulak lesznek. Még egy
pek nevettek.
Mikor elmentek, Miczi vitte hóna alatt az kis fehér bárány, csengő lesz a nyakában.
A kis hotel portása, egy álmos, gyűrött
édes terhet. Lehajolt hozzá, a feje sűrű lágy
tollazatát simogatta hátrafelé s szólongatta: fekete ember, rájuk támadt:
- Kacsa! Eucza! Eécze! Eécze-rucza! Kis
- Micsoda kacsa ez? Csak nem akarják
kacsám! Kacsukám, ruczukám, m-m-m, te bevinni a szobába?
édes - - és gyöngéden mosolygott és minden
- Miért ne? — mondta Leó.
szónál inogtatta a fejét, mint az anyák mikor
- Nyertük az Angol Parkban — mosolygott
a csecsemőjükhöz beszélnek. Miczi megcsókolta
Miczi.
a kacsa fejét.
A portás szigorú volt:
- Vigyázz, te csacsi, megharap!
Szép tiszta éjszaka volt, Leó és Miczi el¬
- Tessék intézkedni azzal a kacsával, ebbe
határozták, hogy gyalog mennek haza. Mikor a hotelbe nem lehet kacsát behozni.
az állatkerthez értek, a nyitott ligetből ki¬
Ebben a hotelben szegény külföldi artista¬
csillogott a tó és a tó partján a korcsolya- nők, parkett-tánczosok, utazó kabarét-színészek
pavillon fehérlett, mint valami alvó tündérház. és hamiskártyások laktak.
Megállottak, Miczi a Leó derekához támasz¬
— Leteszem itt magánál portás úr — al¬
kodott és a vállára eresztette a fejét. És lassan, kudott Leó, a ki nem mert kikezdeni a por¬
a nélkül, hogy megbeszélték volna, besétáltak tással, mert régen nem fizetett a szobáért.
így a fák közé és egy kis tisztáson leültek a
- Nekem nem kell kacsa, itt nincs hely
padra. Az elandalodott csendben a kacsa ket¬ kacsáknak. Hallottak már ilyet ? Kacsa! Adják
tőt hápogott. Leó felvidult:
el az utczán valakinek.
Miczi, tedd le a kacsát, hadd legeljen
Megcsókolták a kacsát, Leó gyöngéden le¬
egy kicsit. Legeltessük meg a kacsánkat.
tette a kapu elé. A kacsa megrázkódott, körül¬
- A tehenek szoktak legelni.
nézett s lusta illegéssel, mint egy kis kövér
-— A kacsák is legelnek. A kacsa is füvet hölgy, elindult a Király-utcza felé.
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A MI URUNK.
Regény.

(Folytatás.)

Irta GRAZIA DELEDDA.
Lent a boltban, a hol vásznat és vörös ken¬
dőt kapni, ott van az anyja, a régi módi aszszony, a ki most épen egy dölyfös, gazdag öz¬
vegy asszonynak ad el egy szardíniái sapkát;
a két asszony végignézi egymást, tetőtől-talpig,
komoly és tartózkodó pillantásokkal.
— Hét pezzas * — mondja az özvegy, meg¬
tapogatva a sapkát.
- Nyolcz pezzas, egy fillérrel se kevesebb, —
feleli Jüanná Dejana, hervadt ajkait összeszo¬
rítva ; és úgy látszik, mintha a tekintete azt
mondaná: - - én eladok, boltos vagyok, de
nem kell nyerészkednem, mert elég gazdag
vagyok.
És az özvegy enged és ő is épen úgy össze¬
szorítja ajkait, azt akarván ezzel kifejezni, hogy
viszont az ő gazdagsága módot nyújt neki arra,
hogy ő még négy lirát fizethessen egy sapkáért,
a mit ajándékba vesz egyik béresének.
A bolt küszöbén ott áll Narcisa, szép tizenöt¬
esztendős lányka, és nézi, hogy nem halad-e
el arra egy vakácziózó diák. Ezalatt pedig Predü
Mária Dejana, szenvedve és izgatottan, föl és
leszaladgál a boltból az emeleti szobába, innen

Szép Ernő.
*Egy pezza = fél lira.
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pedig a hosszú és recsegő, rozoga fafolyóson
át egy lakatlan szobába, afféle lomtárba, a hol
törött bútorok hevertek ládák, polczok, poros
könyvek, köztük egerektől összerágott miséskönyvek, a melyek valamikor mind egy pap
nagybácsijáé voltak.
Predu Mária Dejana, a ki mindeddig abban
az álomban ringatta magát, hogy ő is pap lesz,
széjjelnézett a könyvek között, egyiket, másikat
nagy tisztelettel és áhítattal kezébe is vette,
most visszatért a folyosóra: lenézett egy ki¬
csiny, elhanyagolt udvarba, a hol kis öcscsei
játszogattak és azután visszament az ebédlő¬
szobába. Éhes volt; a lábai, a térdei reszkettek
a gyengeségtől. Az asztalon már ott gőzölgött
a nagy tál, toklyóbúsból vajjal, túróval, fűszerszámmal készült étel és a pohárszéken, kosár¬
kában, zöld fügék állottak, a melyeknek föl¬
pattant hója alól kikandikált rózsás húsuk.
De a jólét minden jele mellett is az egész
házban valami mélységes aggodalom fogta el a
lelkét, mintha minden el lenne átkozva itten
és mintha ez az átok nem engedné meg, hogy
megérintse ezeket az ételeket és élvezze a há¬
zias örömeket.
Hirtelen az ablakhoz lépett és egy fehér,
nyergeletlen lovat látott ügetni az elhagyott
utczán. Hallotta Marieléna-nak, a szemben levő
korcsma kiszolgáló lányának kiáltását, és a
boltból érdes hang hallatszott föl.
Megremegett.
Ez a durva férfihang, a melyet éveken át

lehetett hallani a szardíniái falucskák utczáin,
a mint az asszonynépnek a házaló áruit kinálgatta — vásznat, gyapjút, kendőt, sajtkát most is még tisztán, világosan csendült föl a
lázas beteg álmában.
Lement a boltba és ott találta a rettenetes
Lurisincu-t, olaj barna arczával és soványán,
ösztövéren, mint egy beduint, a mint az asszony¬
népet pofozza és a hajuknál fogva ránczigálja,
förtelmes szitkokat bömbölve áldozatai felé.
A mikor észrevette mostohafiát, a ki úgy re¬
megett, mint a nyárfalevél, a barbár, durva
ember nekirohant és torkon ragadta . . .
Predu Mária Dejana még akkor is érezte a
félelmetes viaskodás borzalmasságát, a mikor
remegve fölébredt. Egész testében forró veríték¬
ben fürdött; a nélkül, hogy fölvetette volna a
szemét, megpróbált felülni az ágyában és a
mint lábában a fájdalmat érezni kezdte, ezzel
vissza is tért a valóságba. De még hosszú ideig
úgy maradt ülve, mozdulatlanul, aggodalmas,
nyugtalanító emlékeitől elgyötörtén. Kisértetek
csoportja gyűrűzött körülötte és a távoli emlé¬
kek összezagyvalódtak, egybefolytak a későbbi,
az újabb, a mostani emlékekkel és benyomá¬
sokkal.
A mostohaapja alakja, a ki még halála után
is üldözte, most ott ül Antonio Moro tűzhelye
mellett és elgondolkozva hallgatja a társaság
egyik tagjának elbeszélését. Majd hirtelen így
szól szomorúan durva és érdes hangján:
— Bolond voltam, kedves testvéreim. Be kel-
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Lanjus altengernagy, a ki a pólai ágyúrobbanás¬
nál meghalt.

lett volna záratniok engem a bolondok házába
és ehelyett a pokolba csuktak be!
Most, hirtelen, könnyed lépések és a seprő
susogása terelték magukra Predu Mária Dejana
figyelmét. Ösmerte ezt a zajt, megösmerte ezt
is, épen úgy, mint a könnyed kis lépéseket, a
melyek az erdőben ugrándozó gödölyék lépé¬
seire emlékeztetnek. Lecsúszott az ágyról és ki¬
ment a tornáczra : Marieléna, a ki most is még
épen olyan kicsi volt, mint akkor, a mikor még
a korcsmában kiszolgálgatott, nyirfavesszőseprüjével ott söpör Antonio Moro udvarán. És
a nagy rézgombok, a melyek zekécskéjén fény¬
lettek, ügy össze-össze csendültek, mint a csengetyűk.
, A mikor régi kedvesét megpillantotta, a lány
kiegyenesedett, de a helyett, hogy elpirult volna
mint azelőtt, most idétlen kaczagásba tört ki
és a férfi arczába dobott egy teli marék port,
meg pókhálót.
Predu Mária Dejana megint megremegett és
megint visszatért a valóságba.
Egy pók, a mint leesett a menyezetről, való¬
ban ott mászkált a hajában és az arczán, háló¬
szálait eregetvén és ő tűrte, hogy ezt tegye,
annyira el volt merülve gondolataiba.
Igen, azóta, hogy kiszabadult, «arról a hely¬
ről)), tényleg kérte, hogy vegyék fól a. Fonnibeli kolostorba, elmondván, hogy már akkor is,
mielőtt az a szerencsétlenség megesett vele,
pap szeretett volna lenni. De a kérését vissza¬
utasították és most ha bűnhödést akar magára
mérni, nem marad számára egyéb hátra, mint¬
hogy, feleségül vegye Mari álén át!
Egyik fegyencztársa valamikor azt mondta
neki, hogy ha saját jószántából nem mér ma¬
gára elegendő mértékű önsanyargatást. hát ha
ki is tölti azt a büntetést, a mit az emberek
mértek reá; vagy öngyilkos lesz, vagy pedig őt
gyilkolják meg.
- Mert ki fegyvert ragad, az fegyvernek ál¬
tala vész is el.
A könyörtelen végzet, a melyben kusza, zűr¬
zavaros hittel hitt, most az ő vérét követelte,
mint áldozatét.
- Feleségül fogom venni — mondta han¬
gosan és háttal feküdt az ágyra.
A pók agyonlapítva maradt a párnán.
II. '
Áldó Brúnó Papi-nak is rósz, nyugtalan éj¬
szakája volt, ha nem is olyan mint Predu Mária
Dejananak. Alighogy elhagyta Moro szegényes
házikóját, nemsokára már a vállalkozó kapu¬
ján zörgetett és miutáQ egy női fej jelent meg
a lépcsőház ablakában,' hangosan így szólt:
— Nyisd ki, Sebastiana, én vagyok.
Üde, dallamos hang felelt:
— Az úr még nem jött vissza.
— Én a signora Elena-val akarok beszélni.

VASÁBNAPI ÚJSÁG.
Sebastiana nevetni kezdett és az eső zuhogásában olyan ragyogón és üdén csengett a
lánynak meg gyerekes kaczagása, hogy az a
nyirkos hegyi erdők csalogányainak trilláit jut¬
tatta Áldó Brúnó eszébe.
— Megyek máris, signorino!
A mikor kinyitotta a kaput és egyik kezében
i lámpával ott állt a férfi előtt. Áldó Brúnó a ki mióta elment Nuoroból, még nem látta
viszont — tágranyitott szemmel meredt reá.
— Sebastiana! Te vagy az ?
— Brúnó, te vagy az ? — felelte a lány, utá¬
nozva a férfi mozdulatát és hangját.
Azalatt a három hónap alatt, a mióta Áldó
Brúnó nem látta, megváltozott: olyan magasra
nőt, mint a milyen ő és már egész asszonyosan kifejlődött; meztelen, hosszú, kékesfehér
nyaka, a fogai, az ajka, a sűrű fekete haja, a
mely két egyforma fonatba volt fonva, a szeme,
a mely kék volt és mandula-metszésű, az egész
arcza ragyogott, szinte szikrákat hányt, a lámpa
reflex fényében.
A férfi nyomon követte a nyirkos, szűk lép¬
csőn és kíváncsisággal, de még vágyakozva is
legeltette rajta szemét.
- Ma reggel is itt voltam már, de te nem
voltál itt. Láttam Elenat és aztán az anyádat.
De mondd csak, Sebastiana, mi történt veled,
hogy ilyen szép lettél?
- Tavasz van! A virágok most nyiladoz¬
nak ! - - felelte ingerkedő gúnyos hányavetiséggel.
Áldó Brúnó elkapta a lány derekát és Sebas¬
tiana nem is igyekezett szabadulni az ölelő
karokból, de a mikor az első emelet lépcső¬
fordulójához értek, kiáltozni kezdett:
— Signora Elena! Signora Elena! - - és a
férfi erre eleresztette, meit félt, hogy meg¬
látják.
A lány kaczagva szaladt tovább és az egész
ház visszhangzóit kicsapongó jókedvétől.
A konyha a legfelső emeleten volt; és már
lent, a lépcsőházban is érezni lehetett az étel¬
szagot épen úgy, mint a boroka-cserje, szagát,
a melylyel tüzeltek, de meg a frissen lenyúzott
báránybőr szagát is, az új zsákok szagával
együtt, a melyek a lépcsőfordulókon, egymásra
rakva, hevertek.
Hogy a «signora Elena»-hoz érjenek, Áldó
Brúnó meg Sebastiana áthaladtak a kosarak¬
kal, tarisznyákkal és lószerszámokkal telerakott
folyóson. Kalitkák, bennük élő madarakkal,
fegyverek, menyétbőrök, szarvas-aggancsok és
kifeszített, kiszögezett bőregerek sorakoztak a
falakon. Az egyik sarokban kitömött, karcsú,
ezüstös tollú flamingó szinte aludni látszott
hosszú bronz-szinü lábain és az egész ház kü¬
lönös dolgokkal volt túlzsúfolva, kosárfonalok¬
kal, szaruból való poharakkal és kanalakkal,
nllati bőrökkel, iszákokkal és a bőrök meg a
'trágya szaga is azoknak a barlangoknak sza-
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gára emlékeztetett, a hol a nuoroi pásztorok
szoktak menedéket keresni.
A mikor Áldó Brúnó a konyhába lépett,
Marieléne, a ki a tűzhely mellett állott, nyer¬
sen rámordult:
. Perro úr még nem jött haza.
A munkafelügyelő, kalapját kezében tartva,
tiszteletteljes meghajtás után így szólt:
Holnap reggelre kint kell lennem az erdő¬
ben. Még ma este, mihelyt hazajött, beszélnem
kell vele.
— Hát akkor ülj le.
Leült és Sebastiana máris feléje közeledett,
szemmel láthatólag azzal a szándékkal, hogy
egy kicsit elfecsegjenek.
Nem hiszem, hogy még sokáig késne az
úr, annál is inkább, mert meg van hűlve és
ebben az időben . . .
- Eredj és teríts ! — vágott közbe ridegen
Marieléna.
És Sebastiana fölvette újra a lámpát és tá¬
vozott.
Néhány pillanatig hallgatott a munkafelü¬
gyelő és Mária Elena. A férfi szerette volne el¬
mondani, hogy mennyire csodálkozik Sebas¬
tiana hirtelen és pompás kifejlődésén; de az¬
után eszébe jutott, hogy miért jött és érezte,
hogy az idő most nem alkalmas üres fecsegésekre. Sebastiana gyönyörű és tetszik is neki,
mert olyan neki való lánynak találja; de egy
férfinek, a ki határozott életczélt tűzött ki maga
elé és azt el is akarja érni, nem szabad min¬
den szép lány miatt megállni a maga útján és
utána nézdegélni. Lerázta tehát magáról azt a
könnyed fizikai izgalmat, a mit Sebastiana éb¬
resztett föl benne és inkább Marielénát néze¬
gette. Kistermetű volt, sovány és valami külö¬
nös vörös kendőbe burkolódzva, kezében egy
tállal, úgy járt ide-oda; és a férfit, a mint így
elnézte, azokra a kis japáni nőkre emlékeztette,
a kiknek képét a vasúti állomások színes pla¬
kátjain látta: ugyanaz a kicsi, sárgás arczocska,
előreugró pofacsontokkal, ugyanaz a ferde metszésű szem, ugyanaz a kemény, fekete haj, a
mely a fejbúbon kontyba van tűzve.
Sokat sürgött-forgott és az előkészületek
után ítélve több személy számára készült az
ebéd; nem hiányzottak az édességek sem, a
rumos krém, a melynek illata különösen erős
volt.
Áldó Brúnó mozdulatlanul ült helyén, ke¬
resztbe rakott lábszárakkal, kalapját a térdén
tartva és kezét a kalapján és úgylátszott, mintba
félne beszédet kezdeni; de Marieléne egyszerre
csak kiszaladt a konyhából, aztán visszajött
egy pár papucscsal, a melyet a tűz mellé tett,
hogy fölmelegedjen.
A férfi most megszólalt csöndesen:
— Elena, beszélni szeretnék magával va¬
lamiről . . . De Ígérje meg, hogy nem sértő¬
dik meg.
A nő feléje fordult és bizalmatlanul nézett rá

35. SZÁM. l!M:l. 60. ÉVFOLYAM.

Hát csak beszélj !
— Tudja, hogy kivel utaztam együtt az el¬
múlt éjszaka? Egy földijével, a ki magáról kér¬
dezősködött . . . a ki azt mondta, hogy ösmeri
magát. . .
A földijeim mind ösmernek engem!
De ez . . . talán . . .
Ki az ? Ki az ? - - kérdezte Elena inge¬
rülten.
— A neve . . . Pietro Mária Dejana.
Elena elpirult, majd halkan mondta:
— Nem ösmerem!
Ebben a pillanatban visszajött Sebastiana, a
ki azért ment ki, hogy megtöltsön egy vizespalaczkot. Most, a mint elment Áldó Brúnó
mellett, rámosolygott; de a férfi nem ügyelt rá
és a mint a lány kiment, megint erősen kezdte
nézni Marielénát, a ki idegesen és haragosan
kérdezte:
— Mit mondott hát neked ez az ember? Mit
keres az itt?
- Munkát keres és épen ezért azt akarja,
hogy ajánljam be Perro-nak . . . Tegyem meg,
Elena?
- Mi közöm hozzá? Mondom: nem ösme¬
rem azt az embert.
— De ő mégis azt mondta nekem . . .
Elhallgatott magától. Sebastiana kifutott a
folyosóra és onnan kiáltotta be :
- Itt van ! — és azzal fölkapta a lámpát és
leszaladt a lépcsőn, mialatt Marieléna sietve
fölszította a tűzhely lángját.
Az egyhangú eső-csurgáson át Áldó Brúnó
patkócsattogást hallott és fölállott, hogy tisz¬
teletteljes tartással várja be a gazdát. Közben
pedig folytatta a szavait, ott, a hol abbahagyta:
- . . . azt mondta, hogy ő neki el kell venni
magát feleségül!
- Engem ? Talán részeg volt!
- Lehet. Megivott vagy fólliter pálinkát.
- Na, látod ?
Marieléna idegesen fölnevetett, de a mikor a
férfi hozzátette, hogy: — a Dejana majd eljön
és fölkeresi, — elhajította a piszkafát és mint
egy macska, a melyik karmolni akar, úgy ug¬
rott oda Áldó Brúnóhoz.
— Ki fog engem fölkeresni ? Ki az az ember,
hogy ekkora bátorságot vehet magának ? Ismét¬
lem, én nem ösmerem. Osmered te? Téged is
ő küldött ide?
- Csillapodjon le! - - mondta a férfi és
megfogta Marieléna kezét. — Ne kiabáljon így;
hiszen én sem ösmerem.
- Hát akkor mit törődöl vele ?
- Elena, ne sértődjön m e g . . . Én féltékeny
vagyok rá!
Keskeny ajka most gúnyos, megvető mo¬
solyra húzódott szót és a szeme elfátyolosodott.
- Most már értem! - - kiáltotta, mialatt
Áldó Brúnó zavartan simogatta a saját hom¬
lokát, mintha most az igazat bökte volna ki.
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— Elena! Hiszen tudtam, hogy maga most
meg lesz sértve! De esküszöm, hogy sohasem
beszéltem volna így, ha nem találkoztam volna
ezzel az emberrel. Már régóta gondolok én ma¬
gára : és mégis . . . ugye sohasem zaklattam
efféle dolgokkal ? Igaz, vagy nem ? Nem adtam-e
meg mindig magának a köteles tiszteletet? De
igen. És most mégis, ez a Dejanával vaíó be¬
szélgetés elvette az eszemet. Elvesztettem a fe¬
jemet . . . Olyan bizonyosnak mutatta magát
a dolgában! Bocsásson meg nekem, Elena!
Tekintse úgy, mintha semmit sem mondtam
volna.
A lány kétkedve és bizalmatlanul hallgatta,
de arczárói eltűnt a gúny és megvetés kifeje¬
zésének álarcza, hogy helyet adjon a gyűlölet
és a kíváncsiság kifejezésének.
— Nem ösmerem azt az embert — ismételte,
de most már szinte lágyan csengett a hangja. —
Sőt, a mi még rosszabb ennél, az az ember
nem is él számomra; az én szememben ő meg¬
halt ; és ha találkozol vele, ezt meg is mond¬
hatod neki.
— Ha akarja, hát meg is mondom. De maga,
a maga részéről, megengedi nekem, hogy signor Perronak ne is szóljak erről a dologról.
Ez most, épen a mikor a legnagyobb bizalom¬
mal van hozzám, még sokat árthatna nekem.
Hiszen maga is tudja, ő most munkafelügyelő¬
nek nevezett ki engem. Ez, de meg az a gon¬
dolat is, hogy az állásom megjavult, késztetett

A PIARISTÁK BUDAPESTI ÉPÜLETE A VÁB0SHAZ-TÉREN, MELYET MOST BONTANAK LE.
A LESZAKADT RIMASZOMBATI VASÚTI HÍD. — Bódy Béla fölvétele.
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arra ma este . . . De elég . . . Most már ae be¬
széljünk többé erről. És Elena, maga se tegyen
tönkre engem!
A lépcsők felöl hallani lehetett a vállalkozó
nehézkes lépéseit és rekedt köhögését.
- Nem, ne félj! — mondta a lány elrévedezve és gúnyosan; kiszabadította kezét a férfi
kezéből, a ki most újra megfogta és a gazda
elé sietett.
— Jóestét, Papi, hát hogy vagyunk? — kiál¬
totta a vállalkozó a küszöbről, mialatt Marie¬
léna leakasztotta válláról a puskát és lesegí¬
tette az átázott esőköpenyegjét
Igen barátságosan megveregette Áldó Brúnó
vállát:
— Bravó ! Bravó ! Gondoltam rád.
Olyan magas és termetes volt, hogy mellette
Áldó Brúnó valóságos gyereknek látszott. Vörös
arcza, kemény profilja III. Napóleonra emlé¬
keztetett. Bár hegyes szakálla őszes volt és
haja szürkülő, mégis fiatalnak látszott és apró
kék szeme, a mely kemény tekintetű és szinte
mozdulatlan volt, erőt sugárzott és parancsoló
akaratot.
— Hát itt volnánk — mondta és előre nyúj¬
totta egyik lábát, hogy Marieléna lehúzhassa
egyik sáros lovaglócsizmáját, miután elutasító
mozdulatot tett Áldó Brúnó felé, a ki segíteni
akart neki. - - Ez az asszonynép dolga, arra
valók!
Leguggolva, lába között a kötényével, össze¬
harapta ajkát és a mikor a lovaglócsizmákat
lehúzta, a melyek szinte fáradtan zuhantak le
a földre, elővette a meleg papucsokat és duz¬
zogva mondta:
- Ha enni tetszik, készen van az ebéd.
A vállalkozó beledugta lábait a papucsokba
és intett a munkafelügyelőnek, hogy kövesse.
De a helyett, hogy az ebédlőszoba felé tartott
volna, lement az első emeletre és belépett egy
nagy, tágas szobába, a mely tele volt polczokkal és álványokkal és a melynek a padlózata
vaddisznóbőrökkel volt borítva. Leült egy író¬
asztal mellé és lapozgatni kezdett néhány lajst¬
romban.
- Ha holnap reggel szép idő lesz, remélem
rögtön föl fogsz menni. Most irok neked egy
czédulát De-Giovanninak.
A mikor Áldó Brúnó a kezében tartotta a
czédulát, a mely á távozó munkafelügyelőnek
szólott, a kinek most ő lép a helyébe, az arcza
sugárzott az örömtől. De a vállalkozó arcza
komoly volt, szinte komor és összeránczolta a
homlokát, mintha valami kellemetlen dolog
jutott volna az eszébe.
- Holnap, vagy legkésőbb holnapután én
is fölmegyek oda. És majd megnézzük, hogy
erre az esztendőre hol lehet legjobban a szén¬
égető kemenczéket kiásni. Tudod, hogy nem
sikerült megszereznünk az özvegy Moro-nénak
az erdőcskéjét; ez pedig igazi nyomorúság, mert
emiatt, hogy a mi erdeinket elérjük, úgy kell
majd elkerülnünk az övét, mint valami várat.
(Folytatása következik.)
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szám gazdag tartalmát A t Jó Pa;/ás»-t a FranklinTársulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 ko¬
rona 50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 ko¬
rona, egyes szám ára 20 fillér. Mutatvány-számot
kívánatra küld a kiadóhivatal. (ÍV. kér., Egyetemutcza 4.)
Új könyvek.
Mariska és János. Elbeszélések, írta Nagy Lajos
Budapest, Athenaeum; ára 40 fillér.
A szobalány. (Novellák.) Irta Nagy Lajos.
Tevan-kiadás, Békéscsaba.
Fejcdelemjárás Komárom vármegyében, írta Ba¬
ranyay József. Budapest, ifj. Nagel Ottó ; ára 3 g

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Nagy Lajos novellái. Nagy Lajosnak, kinek
nevét lapunkban megjelent néhány novellájáról is
ismerheti az olvasó, rövid egymásutánban két füzet
novellája is jelent meg. Rövid, külső történetre
egyszerű történet valamennyi, nem is tulaj donképeni történetek, hanem inkább apró jelenetek, a mi¬
lyenek minden órának minden perczében játszód¬
nak le azokon a helyeken, a hol a fővárosi embe¬
rek életének nyilvános része lefolyik : az utczán,
a kávéházban, a városligetben, más nyilvános he¬
lyeken. Rendszerint szerelem körül forog az ügy,
de nem nagy szerelmek, hanem apró szerelmi ka¬
landok körül, a milyenekbe nagyvárosi fiatalembe¬
rek, ha kicsit szerelmes természetűek és kalandravágyóak, minduntalan belebonyolódnak s alig visz¬
nek haza belőlük egyebet, mint valami kis gyö¬
nyörnek az emlékét, vagy pedig valami néhány
napra való boszúságot. Az alakok jóformán min¬
dig ugyanazok: egy fiatal férfi, a ki a városban
lődörög, folyton valami jó alkalom jár a fejében,
végigmustrál minden nőt, a ki elébe kerül, erősen
vágyakozik utánuk, egyet kiválaszt belőlük, próbál
vele megismerkedni s rendszerint pórul jár. Ez
típus, a mely igen sok példányban látható ebben
a mi nagy városunkban. A novellák majd mindig
ennek a fiúnak a gondolatában játszanak le, a nők,
a kik feltűnnek bennük, többnyire szintén egy igen
gyakori típusból valók, a mely kczópen áll a tiszteséges nő és a félvilági nő között: sokat vannak
az utczán, a kávéházban, megszokták a férfiak rá¬
juk tapadó tekintetét, nem mindig utasítják vissza
a közeledést, de nem is hajlanak olyan könnyen
az epedező szóra. Ez a két típus ismétlődik mind¬
untalan a novellákban, másféle alakja az írónak
alig van, a mi így, sorban olvasva kissé egyhan¬
gúvá is teszi írásait. A külsőre jelentéktelen tör¬
téneteket az író valami keserű, erős érzékenység¬
ből, sok keserűségből és kiábrándultságból szőtt
világfelfogásba foglalja össze s ezzel igyekszik ne¬
kik súlyt és jelentőséget adni, néha czinizmusba
hajló keserűségű fordulattal fejezi be, — semmi
sem áll tó'le messzebb, mint a humor, a mely az
efféle dolgokat legjobban tudná megértetni. Ehhez
azonban hiányzik nála a fölény: ő nem fölötte áll
a dolgoknak és az embereknek, hanem bennük,
velük érez, lelki szolidaritásban van velük, tulaj¬
donképen a saját keserű, kiábrándult lírájának
megszemélyesítőivó teszi őket S ez a líra a leg¬
értékesebb benne: egy nagyon érzékeny, az élet
minden javaira vágyakozó, minden lehetőségében

Vegyen
Selymet
Kérterak mlntét l ml ujdonsájiinkbol fekete,
fehér, Ykgriiineibui: crépon, laconnés, chinés,
ortoman, mg t ú l ín atb. mousseline no-cm.izéles,
mét*rj» K. 1.20-tól kezdve, bársony ruháknak,
ét blúzoknak, plüs, kábátoknak éa köpenyeknek,
valamint blúzok varrat Un éi ruhák valódi s váj czi
hímzéssel batist, -gyapjú, éa selyemben.
Ml uakil kezeskedett szolid selyemszö¬
vetet árulunk, közvetlenül magánvevöknek, posta¬
költség, és vámmentesen a házhoz. (Dupla levélbélyeg.)
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Méhes Gyula fölmtcle.
MIKSZÁTH KÁLMÁN TÖLGYFÁJA A ROHITSI FÜRDŐBEN.

korlátozott, gyönge energiájú fiatal ember szenve¬
dései szólnak belőle valami keserű, tompa, néha
fellázadó, de mindig rezignált fájdalommal.
Fejedelemjárás Komárom vármegyében. Dr.
Baranyay József, kinek már több Komárom vár¬
megye s a Csallóköz múltjáról és néprajzáról szóló
munkája jelent meg, most újabb könyvet adott ki,
melyben Komárommegye történetének azokat a
napjait írja meg, a mikor fejedelmi vendégek lá¬
togatták, akár politikai vagy katonai czélokból,
akár csak szórakozásból. Sok érdekes történeti ada¬
tot hoz fel, ismerteket és ismeretleneket vegyesen.
Komárom régebben fontos terület volt s sűrűn sze¬
repelt, mint fontos események színhelye, király is
született Komáromban : V. László. Mátyás király¬
nak is kedves vadászó és hajókázó helye volt a
Csallóköz s későbbi uralkodók is gyakran felkeres¬
ték a szép vármegyét és nevezetes városát. Mind¬
ezek a király-látogatások, egész Ferencz Józseféig
bő anyagot adnak a könyvnek, melynek Komárom
múltjának majdani történetírója is jó hasznát
veheti.

Elhunytak a közelebbi napokban: POPOVICH
LÁSZLÓ olvasókanonok, becsületvölgyi czímzetes
apát, szentszéki ülnök, 83 éves korában Szepeshelyen. — HOFFMANN SÁNDOR fővárosi nyűg. fó'pénztáros. 70 éves korában Budapesten. - Tejfalusi
SZAEKA MIHÁLY királyi tanácsos, nyűg. fó'reáliskolai
igazgató, 82 éves korában Felső-Nyársapátiban. —
Alsótelekesi SIMON MIKLÓS nyűg. törvényszéki bíró
és földbirtokos, Vásvármegye törvényhatósági bi¬
zottsági tagja Alsótelekesen. - - WEISZBERGEB EDE,
77 éves korában Újpesten. — GAMBEBBZKT JÓZSEF
nyűg. dohányhivatali főnök, 72 éves korában Bu¬
dapesten. — MÁRKUS IGNÁCZ, a «Magyar Hírlap •
ujságvállalat vezérigazgatója, 76 éves korában Bu¬
dapesten. — JÁVOBSZKY ALBERT fó'erdőtanácsos.
POPOVITS JÓZSEF, a Dunagőzhajós Társaság kapi¬
tánya, 56 éves korában Budapesten. - - KEBBCH
MIHÁLY bácskulai plébános, 45 éves korában. —
ZUBRICZKY ISTVÁN garamfői görög katholikus lel¬
kész Garamfőn. — STRORIGL SÁMUEL Budapesten. —
HÁSZ KÁLMÁN, 45 éves korában Bánkuton.
Özv. kunoi KOLLONAI SÁMUELNÉ szül. szentmi¬
hályi Pap Erzsébet, 86 .éves korában. - - Özv.
KODOLÁNYI ANTALNÉ, szül. Helfenstein Mária, 81
éves korában Budapesten. — Özv. POPPER LÁZÁBNÉ,
80 éves korában Budapesten. — GINDEHT GIZELLA,
18 éves korában Budapesten. — WEINER LIPÓTNÉ
Budapesten.

A tJó Pajtás>, Sebők Zsigmond és Benedek
Elek képes gyermeklapja legújabb, augusztus 31-iki
számába Endrödi Sándor és Rudnyánszky Gyula
EGYVELEG.
irtak verset, Szemere György elbeszélést, Sebők
Zsigmond és Rákosi Viktor regényt, Steinhofer
* Viharjelzés a tengeren. A meteorológiai tudo¬
Károly érdekes ezikket, Mannn Miltiadesz sport- mány köreiben nagy érdeklődés tárgya egy új viczikket, Eleit nagyapó mesét, Zsiga bácsi mókát. varjelző mód a tengeren. Jelenleg különböző for¬
A rejtvények, szerkesztői üzenetek egészítik ki a májú zászlók, színes gömbök, lámpák, dobszó stb.

Steckenpferd

Az anyatej meg vonása S í r t

líliomtejszappan

BESGMANN S CO. gyártmánya TBTSCHEN a. E.
elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és nelku
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan
elismerőlevéllel bizonyíthatunk. Gvógvtárakban, dro¬
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra
a Bergmann iManerai liliomkrémje, niely tubusukban
7 fillérért mindenütt kapható.

letét jelenti. Az elegendő fáradhatatlan táplálást lehetővé teszi a
• < /"» ( | | | ^ n f \ I t í Jótékony hatással van a te] meny\ Jw
U L nyisígére és minőségére. A tej gyaíj M L
*
• • rapodás 33-50%. A csecsemők
rendszeresen gyarapodnak súlyban ée, kitűnően fejlődnek. Kelle¬
mes izü minden folyadékban könnyen oldódó szer. l tégely iOnapra
elegendő. Ára 3 K. Főlerakat Fragner B.g»6gysz. Piág III. Nerod«utcza sarok- Lerakat Magyarország részére Török József gyógyszert'ra Budapest, Eirály-otcza. Ahol nem kapható, a szétküldés pos¬
tán a pénz előzetes beküldése útin .történik. Egy tégely 3 20,
2 tégely 6-72, 3 tégely 9 72, 4 tégely 12'— korona bérmentm

Schweizer és Társa, Luzern U 23(S(ájcz)

MINDENKINEK
I p a r férfi- vagy női chvr.
magas fűzős b ő r c z i p ö
csak _ _ „ __ K 5-5O
Az első kécsi keresztény czipőkivitel
áruház, hogy czégét mindenütt meg¬
ismertesse elhatározta, hogy 3O.OOO
p á r <'hvr. magas fűzős bórczipőt mo¬
dern fazonban, jó bőrtalppal, mellékelt
ábra szerint 1 p á r férfi vagy női
chvr. magas filzős hőrczipő munka¬
díja elleneben vagyis csak 5.50 K-ért
eladni. A l. rendelők a czipővel töltetle¬
. , L:
nül meg lesznek UHUK
elé; a uzipuvei luuvucelégedve és megvagyok arról győződve, hogy miiül
állandó vető marat
arad és hogy ismerősei körében czégemct ajánlani fof
a szám
szám megadási,
megadása, vagy
Rendeléseknél elegendő
elegendő a
vagy mérték cm.-eltM".
Szétküldés utánvéttel az Első keresztény czipőkiviteli ház

|OVAS-«ie ZENE
tmmm conservatórinm akadémiai előkészítő
Budapest, VI.. Nagymezó-utcza 8. (félemelet).
Ernstmuseum-palota.

Beiratások egész nap esti 9-ig.
Felnőtteknek esti tanfolyam is.
Mérsékelt tandíj ! 42 ismert nevű
művésitanár. Felvétetnek egész
kezdők a teljes kiképzésig. Nyil¬
vános vizigák.
Telefon 501

35. szAii. 1913. 60. ÉVFOLYAM.
adja tudtul a tengerészeknek, ha vihar van kilá¬
tásban, a melyekből ki lehet kalkulálni a szél irá¬
nyát. A tropikus cziklonok, orkánok, taifunok fe¬
lől azonban ezek a jelzések nem képesek kielégí¬
tően tájékoztatni. Ha ezek régiójában egy hajó in¬
dulni akar, a vezetőre nézve nagyon fontos volna
tudni azt, hogy nem kerül-e egy orkán útjába.
Most aSanghai melletti Zikawei obszervatórium igaz¬
gatója, L. Froc a Khina partvidékein gyűjtött ta¬
pasztalatainak felhasználásával új jelzéseket szer¬
kesztett, a melyek minden kikötőt pontosan érte¬
sítenek arról, hogy az egész ottani oczeánon nincs-e
orkán keletkezőben. A nemzetközi meteorológiai
bizottság már megvizsgálta a jelzéseket és ajánlani
fogja azoknak általános elfogadását.

701
A Széchenyi fiúnevelő intézetben kedvez¬
ményes helyekre, szegény sorsú, kifogástalan viseletű
és jeles előmeneteli! középiskolai növendékek fölvé¬
tetnek. Pályázók küldjék be kérvényüket, utolsó iskolai
és vagyontalansági bizonyítványukkal, az intézet igaz¬
gatóságához. Budapest, V., Személynök-utcza 7.
A Lovas-féle zeneconservatóriumban (Nagymezőntcza 8.) a beiratások megkezdődtek. Felhívjuk a
szíves olvasó figyelmét az intézet inai hirdetésére.

SAKKJÁTÉK.
2864. számú feladvány Jespersen P.-tó'l, Svendborg.
SÖTÉT.

* Japán és a latin betűk. Sakatani báró, Tokió
polgármestere egy angol lapban ezikket ír arról,
hogy Japánban a latin betűkről mi a felfogás. El¬
ismeri, hogy a nyugoti ábéczé könnyű, mert egy¬
szerű, s épen e miatt elkerülhetetlen, hogy előbbutóbb Japán is bevezesse azt. «Azonban, folytatja,
KÉPTALÁNY.
bármily impraktikus és észszerűtlen is a japán
helyesírás, marói-holnapra nem lehet azt sutba
x.
dobni. Ha elrendelnek, hogy ezentúl az újságok,
« •/?/&/&.
a hivatalos levelezések, könyvek stb., a latin betű¬
ket használják, olyan konfúzió támadna, hogy
megakadna egyszerre minden. A japán nép túl¬
nyomó része a latin betűt nem ismeri, ezt tehát
előbb tanítani kell. Szerintem magától el fog
«
d e i g h
következni az idő, a mikor az egész nemzedék
vn,ioo8.
megismerve a nyugati írásmódot, maga látja be
Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad.
ennek hasznos voltát és akkor bevezetésének nem
lesz semmi akadálya. Addig azonban legalább
2860. számú feladvány Cumpe P. J.-tó'l.
négy-öt évtized fog lefolyni. A japán nép nem
exlusiv és nem zárkózik el valamitől, a mi prak¬
Világos.
Sőtít.
Világos, a. Sötét.
tikus, csak azért, mert idegen. Lám a megrögzöt¬ 1. c5—c6 ! „ Ko8xd8
1. —
. _ Ko8—b8
ten konzervatívnak vélt khínai karakter is enge¬ 2. d6-d7! ntb.
2. c6-c7 f stb.
dett végre a czivilizáczió áramlatának, a mely az 1. — .
_ t. sz.
üres tradicziókat épp úgy halomra dönti végül, a 2. bri-b7 f stb.
mint halomra döntötte a régi babonákat».
Heljesen fejtették m«gi Merényi Lajoi. — Oeiit
József és Stark Vilmos. — A tBudapetti Sakk-kört. —
* A világ legnagyobb márványbányái Bel¬ A tBudapesti III. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. giumban és Olaszországban, Carrarában vannak. Wysohogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Eudapett)
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Bobért (Fokért). —
A belga márvány sötét, az olasz fehér. A carrarai Mflllei
Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬
márványnyal szépségben nemcsak vetekszik, de vár). — Szabó János (Bakony-Szentlátzló). — A t Győri
felül is múlja azt az erdélyi csikmegyei fehér Sakk-kSrt. — Székely Jenő. — Mészey József (Oyör). A (Vasárnapi Ujsági 31-ik számában megjelent
A tZborói Társaikon. — A tKaloctai Katholikut Kört. —
márvány.
Veöreös Miklós (Zircz). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodtái- képtalány megfejtése: Rászállott a vadgalamb a
ujlak). — A •Dwtaföldvári Egyentöiégi kört (Dunaföldvár).
Az anyák réme
Barcsa Mihály (Biharudvarí). — Csolnoki István (Hajdú- zöld ágra.
hadháza). — A iLeibieii Gazdatdgi Katzinón (Leibici). —
a hányszékelás, amely a csecsemő életét a legkomo¬ Lustyik
és Szivák János (Alberti-Irta). — tCiengeri
lyabban fenyegeti. Helyes táplálkozás a legjobb védő¬ Kaiti*éi János
Felelős szerkesztő: Hoitey P á l .
(Cienger). — Király Mihály (Zenta). — Knns
eszköz ott, ahol anyatej nincs, a «Kufeke»-tejjel, mert Bezső (Temetrékát). — Budai Sakkozó Tártatág (BudapettJ. — Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11.
semmiféle káros befolyással nincs a belek működésére. Patkó Imre (Talpat).
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntozs l.

íil
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létesít. A kalap ugyan védelmet nyújt, de az utcza porát és piszokját —
melyekben tudvalevőleg nagymennyiségű baktérium és coccns léte¬
Ez utóbbiak a tisztállan
zik
ZIK — is felfogja.
lenogia. űz
tis/tátlan fejbőrön fejlődnek, izgatást
idéznek és a haj hullását eredményezik. Nem elégséges tehát, hogy a
fejbőrt mosások álul a felhalmozódolt bőrpikkelyektől, portól és piszoktól
mnrtiszlitülllt
hanom rendkívül
ranrlkitiil fontos,
f/inlno miszerint
„,,,,„.;„. a
. „„„A.:
í . .tisztító:— . : . !
megtisztítsuk, hanem
mosási-és
műveleten kívül odahatni, hogy a káros csirák megsemmisüljenek, vagy
legalább is a fejlődésükben gáloltassauak. Mint mosdó- és fertőtlenítő-

s<er i fejbőr és a hajak részére legnagyobb ügyeimet érdemel a világ¬
szerte ismeri - S l i a m p o o u a f e k e t e f e j j e l t . Tisztiló hatása nem
.vonható
..k..A W
. . t - l . . de á"hajtalaj
- U . : . - , . : egészségessé lételére vonatkozó
kétségbe,
fóleg a kitűnő ferlóllenitöerőben nyeri magyarázatát, riit
ÉHle
legjobban
Irta Dr. B.
mutatják a melleiéit ábrát és magyarázatok
a véghezv
tt bakiéi
_„ . .________
-„____
_ bakteriológiai
L:-J_|-.-L . ,
.
t
.
.
Általánosan szokásos, hogy a mai kulturemberiséget testi tulajdon¬
kísérletekről.
Annak
oka,
hogy
iShampoon
a
fekete
fejjel,
miért
ságait illetőleg silányabb értékűnek tekintjük, egyszóval dekadensnek,
lett olv világszerte ismert szer és miért eredm -nyez oly óriisi sikert,
miután már idegen szó nélkül nem lehetünk meg. Ennek ellentétéül az
egyes-og>edul a csodálatos mosási siker és az itt képben bemuta¬
ősök testileg tökéletes természetitott a fejbőr baktériumainak meg¬
emberek számába mennek, akiknél
semmisítésére vonatkozó kellőshatá¬
főleg a gyönyörű hajzat tűnik fel, a
sának
tudható be. A gyógyszer¬
mai nemzedékkel szemben. Kétségen
tárakban, drogériákban i s illat¬
kívül áll, hogy a kopaszság fejlődése
szertárakban eszközlendő, tehát nem
bizouyos tekintetben elfajulásnak te¬
hangsúlyozható
eléggé,
kinthető és pedig nemzetközinek,
bogy csakis iShampoon a .ekeié
mert elttkintve a fajtól és klímától
fejjeli
szogállasaék
ki,
mely 30
miodeoüti ott mutatkozik, ahol a
lilléres csomagokban (doboz á 8
kalap, a sapka, sisak éa egyéb a
csomag 1 kor.) ibolyaillatban, vagy
világosságot és levegőt elzáró fövekamil.'a-. kátrány-, tojás-min.'íseggek nyili teret találtak és bevezeben, hasonló áron kapható. Az eretodtek. Az egésiség megtartására,
deli készítmény egyetemleges jelen¬
a hajulajnak levegőre és világos¬
tőségű terméaxetszerneo a nimisitságra van szüksége, mert ellenkező
ványok és utánzatok egész ára¬
esetben a mirigyek elválaszlási
datát eredményezte. A teljes ered¬
anyaga a fejbőrön összegyiilemlik és
ábra a staphylococcus aureua
2. ábra azt mutatja, hogy
3.ábraabakteriiimokfejlődéaének gátlását mu¬
4. ábra mutatja a «Sham-. mény elérését csakis t valódi
így a bőrélősdi mikroorgaoizmusok
fejlődését mutatja. Ez azon baktea "Shampoon a fekete fej¬
tatja a tzokáaoa (2 'V) -Shampoon a fekete fejpoon a fekete fejjel* való
Shampoon a fekete f e j rlumfajta, mely a fejbőrön legtöbb¬
jel" maga semminemű bak¬
jel való oldatának használatára,rövid behatás
részere kedvező táplálkozási talajt
hosszabb behatást. A bakté¬
j e l i való alkalmazási biztosítja.
ször a rendes táptalajon található.
tériumot nem tartalmaz.
után csak egéaz kevés sz. kolóniák lathatok.
riumok teljesen megszűntek.
S h a m p o o n a f e k e t e f e j j e l , tudvalevőleg mindenfitt kapható! Azon esetben ha bárhol utánzatot, vagy hamisítványt ajánlanának, forduljunk F a i i z t l F e r e n c * főrakiároshoz. Budapest, VI. kernlel,
utcza 12. szám, aki Késcséggel megadja a legközelebbi betzerzési forrás czimét. vagy 2 korona 40 fillér előzetes beküldése mellett nyolcz csomagot bérmentve küld. V i g y á z a t a b e v á s á r l á s n á l ! !

A haj hygienája és konzerválása.

Magyar structollipar.

Guttmann Antal

FRANZ HUMANN, S5EMK
Törvényszékileg- bejegyzett czégr.

Nappali -

•vnvánietrnlaiii éneklanitásraelő
énektanításra elo-

tan¬

vozepigKoiai ké£Xlt 5 t „roiyam

éa eatl

folyamok

ívi
Ofifi korona. Teljes kiképtandlja öUU ?és az orsz. magyar
királyi zeneakadémia tanfolyamára.

Felvilá¬
gosítás
díjtalan

Structollkócsag

kina bora vassal

IV„ Bécsi-utca l.rit)

J. Serrarallo, cs. és kir. üdv. száll. Trieste-Barcola .

Kotorok, sajtolok
Aranyérem, Wien 1912.

IDEGGYÖNGE FÉRFIAK
elgyöngült erejüknek visszatérését elősegítik az

EVATON-TABLETTÁK
Il 1

K je m orv<

i vél<

?- ? :,n 7 i . í?
™énygyüjteményt. Minta
K 4..S), '/• karton K 10., egész karton K 18. után¬
véttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében :
St. M ár kns-Apó theke, Wien, Hanptstrasse 13O
Főlerakat: Hunnia-gyógyszertár Budapest, VII kér
Erzsébet-kunit 56. sz. — Dr. Flesch Emil gyógyszer^
tára, 8yír. — Kapható minden gyógyszertarban

Lohr Mária (Kronfusz)
Byir tt fi üzlet:

Qwá* Ám M r . ~ l . t .

IHL,bnM.8t.
Telefon ilozief 2—37

'

A főváro. eliő é i legrégibb
•** OBÍpketl»»titó, vegrtlwtito
éi kelmefestő gyári intéiet*.

• .

,

-

-B. «. VI., T.rii-körft
16. -mi., Jouef-kSrAt B.

homok- és kavicsmosógépek, betonürtömb- és falazótéglagyártó- gépek, tetőcserépgyártó - gépek, formák: lépcsőfo¬
kok, csövek, oszlopok stb. gyártására. —
Asbestpalagyárak
gépies berendezései
L.C.M. ásványfestékek

Dús választék!

^^.,__,,

Dr,GasparY&Cö,^YáraMarkranstadt,L«ipzpelleft
gyirnnkit

^ É ^ ^ ^

**Í2öI*

Szerkesztői üzenetek.
A kritikus. Efféléket mi nem szoktunk közölni még
akkor sem, ha sokkal jobbak, mint ez a fogyatékos
próbálkozás.
Rokokó. Nincs benne semmi a rokokó hangulatá¬
ból, de egyáltalán Bemmiféle hangulatból sem.
La Béllé Y vette. Festeném ha kéne. Modoros és
koresett szóköltészet, a melynek nagyzoló szavai mö¬
gött nincs semmi poétái értelem.
Feketült fagyöngy. Erőltetett a szimbolizmusa s
ezért erőtlenül hat.
Ttizek. A vén csavargó. Egészen mondvacsinált
versok, néha még a szavak értelmét is alig lehet be¬
lőlük kivenni.
Innen az erdőből. Nagyon prózai és hétköznapi
dolgokat nidiiil el nngyon prúzai és hétköznapi mó¬
don.

csak .,
» * » * a . » m . V » M. „ e r ű Cipészétől határozottan
í m £ } n j KBasOH-gununliarkot kérje arany dobozban
aen m a i gyártmányt, mely csak utánzat, utasítson vissza.
Bononxn&Tek, Budapeit. V I I .

,,

. Etvág-yg-erjesztö, idegrerősitő é s vérjavito szer.
Kitünü iz..
7(XX)-néI több orvosi vélemény.
Vásárolható aa gyógyszertárakban félliteres üve¬
gekben kor. 2 üu, literes üvegekben kor. 4'SÜ.

Telefon 91-13.

kiváló bor- és
lithiumos
, .^ gyógyforrás

, ^ , ., .

vese- (s hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegz/;si szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
Kavohaió ásványvízkereskedésekben és
QPHIIITFQ ÁPnQT Szinye-Lipóczi Salvatorfüirás-vállaíat,
gyógyszertárakban.

O b

'- '

t a

AbUá l

Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

35. SZÍM. 1913. 60 ÉVFOlYAH.

VASÁKNAPI ÚJSÁG-
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35. SZÁM. 191S.fiO.ÉVFOLYAM.
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A Magyar Királyi Államvasutak nyári menetrendje.
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A vonalok indulása Budapest keleli p.-u.-ról.

A vonalok érkezese Budapest keleti p.-u.-ra.

Érvényes 1S»13 május hó 1-től.

Érvényes l!)i:S niMJi:S lió 1-151.
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Hatvan
326 tilt
Kunszentmiklós-Tasi
.128 6ií
Bicske
920a 622 •
Nagykáta, Szolnok
23 6 ÍS
Győr, Triest
524' 652
Hatvan
>l Június 1-től közlekedik.
16 7±2
Zágráb, Fiume
, Juuius 15-től bezárólag szeptember 15-ig
332 7M
Msziget,
Stanislau
közlekedik.
1006 7áJt •
•>Csak vasár- és ü n n e p n a p o k o n közle¬ 1708 7Í2 Gyv. Kassa Csorba, Bártfa
Belgrád,
kedik.
1514 7M Szv. Pécs. BródSarajevo
•i Vasár- és ü n n e p n a p o k o n május 15-töl
910 822
Gödall*
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik. 1908 825 »•
Swlaok
•) Nazykátatól Szolnokig csak szombaton
334 82^ •
Gy3c, Graz
4* ü n n e p előtti köznapokon közlekedik.
SXf 8£i • Arati, Braaaó
•) Caak szombaton és ü n n e p előtti köc- 1308 p
»
Ktsi*, Cswfca, Bártfa
napokon közlekedik.
6*0 | U
V
l'éczel
1506 1001 m Hunt*, Tapcteza
336
6yv. Ka*M, CavrtMt, Lroiber|
1MC 1081 •Siv faí-abatto.ly. Wien
4 « * • • » Rouki, P*prid-FeUia
U
» •rod. Belgrxi. SoSa
|fM Tv. Arad, I>efarpcxen
331 lltt
9U H í Si». Miskolez, K a i u
UiMke
614 11 U •
422 11 dS Vv.
Délután.
H" 11 íí Stv.
« T | 7ss szTl Gödöllő
É-<J
O M
S> «c

hová

£-o

O N
- V.

:

:
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A vonatok indulása
Budapest-Józsefvárosról.

Déleifitt

|1

11
^ eo

339
645
3U9
1905
609
909
19
313
17
1707
11
1505
407
1007
1003
315
513
917o
317
319
21
1309
911
1513
1015
519
321
13
307
1005
913
5
409
23
605

0£

honnan

11

•feÍL IS
-5ü V v.
5i£ Tvsz
5^2 Szv.
52S

sas
5i=
523

6°°
gos
615
g25
630
6 50
650

700
705

720
725
730
740
745

8°°
8io
81'

g20
8 3S
845

920
925
935
955
1Q05
1020
10<«
1J30

Ilerlin, Ilutlka
Delireczeu, Nagyvárad
Hatvan
Kszék, Tapolcza
Brassó, Arad
Sólia. Bród, Belgrád
Torbágy
Péczel
Komarom
Stauisiau, Msziget
Wien
(Lemberg, Poprád-Felka,
G . \Kassa
Stryj, Kassa
S . Lemberg.
Fiume, Zágráb
Triest, F i u m e
G . Róma,
Gödöllő
S . Brassó, Kolozsvár
Kunszentmiklós-Tass
Gödöllő
Hatvan
Bicske
Graz, Fehring
Sarajevo, Belgrád
Bártfa, Csorba, Kassa
Paks
Bukarest, Kolozsvár
Hatvan
Győr
Berlin, Ruttka
Fiume, Tapolcza
Gyv. Szabadka
Szv. IBruck-Királyhida,
\Szombathely, Sopron
Gyv. M iskolcz
Szv. Bicske
/Nagyvárad,
IDebreczen, A r a d
Gyv.

') Minden v a s á r n a p és kettős ü n n e p má¬
sodik n a p j á n közlekedik.
>) J ú n i u s l.i-től bezárólag szeptember
15-ig közlekedik.
') Csak vasár- és ü n n e p n a p o k o n közle¬
kedik.
•) Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak
vasár- és ü n n e p n a p előtti köznapokon
közlekedik.
*) J ú n i u s 1-től közlekedik.
*) Vnsár- és ü n n e p n a p o k o n m á j u s 15-től
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.
*) ' sak h é t r í n és ü n n e p utáni köznapo¬
kon közlekedik.

A vonatok érkezése
Budapest-Józsefvárosra.
1

a?

honnan

II

l l
?5
323 1-jiu itízT. Gödöllő
Ull [•>3O
Bukarest, Arail
Sül |250
Berlin, ftultka
903 1 0 o
Konstantinápoly, IVlgn'u
401 105
I.emberg, Kassa
7 l 20 Szv. Wien; Sopron
601 J2S Gs-v. Bukarest, Arad
12(11 130
Sarajevo,Bród,S/abadk:
»
1 l 4 0 » London. Paris, Wien
1901 155 *
Eszék. Pécs
325 2io Szv. Halvan
1501 220 Gyv. Poprád-Felka. Kassa
1301 225
Graz. Fehrintf
919 240 Szv. Kuiiszentmiklós-Tass
23a 300 V
Bicske
521 310 •
Nagykála
1111 400 •
Tapolcza, Balatonfüred
327 420
Péczel
329 525 •
GödöUö
511a' C2Ü V Szolnok
511 6i5
Bukarest, Debreczen
15 6=2 •
Bruck-Királyhida
Gyv. Poprád-Kelka, Kassa
15075
3 635 i
Wien, Graz
1705 722 Szv. Stansilau, Msziget
907 TáU •
Sofla, Belgrád
607 725 » Bukarest, Arad
421
Vv. Szerencs
305 ?aa Szv. Berlin, Ruttka
25 7Í5
Bicske
1109 722
Tapolcza, Balatonfüred
523") 822
Nagykáta
1009 8Í2
Fiume, Bród
405 8ÍS
Lawoczne, Msziget
329a* 822
GödöUö
9 825
Wien, Graz
1511 8ÍS
Csorba, Kassa
27 8SS
Bicske
331 932
Péczel
1907 913
Vinkovcze, Eszék, Pécs
603 912 G^T. Brassó, Arad
29* 922 Szv. Triest, Torbágy
303 9ÍS Gyv. Berlin, Ruttka
1001 9áí M Róma, Fiume. Pécs
915 922 SZT. Kiskörös
403 9±2 Gyr. Lemberg, Przemysl
905 9£2
Sofla, Belgrád
1303 1023 • Graz, Triest
333 ini2 • Gödöllő
525 IÖ?4 Szr Segesvár, Kolozsvár
1503 1031 » Bártfa, Csorba, Kassa
11015) 10ÍS 8yv. Tapolcza, Balatonfüred
2.VJ") ll&S Szv. Bicske
335*) Ilii •
Hatru

h

G

r

Délelőtt.

Délelfitt

H

Délután

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

Érvényes 1913 május hó 1-től.

Érvénye* 1913 május hó 1-UH.

> * l l

1
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522 Szv. Vácz
5ÍS
Rákospalota-Ujpest
5ÍS
Érsekújvár
5±2
Szeged, Szolnok
6oo
Esztergom
30
I-ajosmizsc.Kecskemét
G
Kákospalola-Ujpest
635

154
152
122
718
4102
6502
156
102 6 5 0
1 510 700
1402 705
104 755
15S, 8<»
708 g25
712
40
134 8
4104 8 4 5
114 905
160 915
102 9«*
6504 1JOO
13B>)
730*1 ;111°
38
116 11
[J55
[200

1

||
P

P

•

P
P

»

k.o. Wien, Paris, Ostende
*xv.
Gyv. Segesvár, Stanislau
V
Zsolna, Berlin
Nagyszombat, Wien
Szv. Dunakeszi-Alag
Gyv. Orsóvá, Házias
Szv. Báziás, Karánsebes
P
Nagymaros
P
Eszlergom
»
Wien, Berlin.
P
Rákos palota-Újpest
•
Rákospalota-Ujpest
P
Lajosmizse, Kecskemét
*
Nagymaros
P
Czegléd
W
Wien

'l Vasár- és ü n n e p n a p o k o n m á j u s 15-től
közlekedik.
*i Csak vasár- és ü n n e p n a p o k o n közle¬
kedik.
*) Vasár- és ü n n e p n a p előtti hétköznapo¬
kon közlekedik.
•i Vusár- és ü n n e p n a p o k o n május 15-től
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.
') Minden kedden. csiHörlökön, pénteken
és vasárnapon közlekedik.
*) Minden hétfőn, szerdán és szombaton
közlekedik.

l! If
I I

164 V-JO" Szv.
714 1215
1404 1220 GÍv.
i:w 1225 Szv.
4106 12-'° »
166 100
•tl40>) 105 Tvsz.
168 130 Szv.
4108 J50
106 2°° Gyv.
126 2io SÍT.
170 215 V
4110 220
506 225 G^v.
1118 230
120 235 Szv.
704 2*o Gyv.
Szv.
6710 2*5
5
6506 2 o »
172 310 *
140 355 •
174 410 •
716 430
110 515 G^T.
SÍT.
142 520
176 550 »
128 622 m
722 612: »
144 615! *
724 G 2Ql •
4114 (ÍÍ2í t
726 622
1406 6 £2 Gyv.
L-M 655 Szv.
726u>) 722; V
17» 715 •
130«) 725 •
728 7á5 *
6508 722 •
132 755!
710 8Ü5: •
182 822, »
1408 Si2 •
118 H<í> »
502 «J« Gyv.
184 UKÜ Szv.
706 IUÍ5 Gyv.
504 10S2
720 1025 Szv.
4116 1112 »
k.o.
S02>) 112U m.
Szv.
1122
146
k.o.
702^ 1112 exv.

hová
Rákospalota-Ujpest
Szegea
Zsolna, Berlin
Nagymaros
Esztergom
Hákospnlota-Ujpest
IMliscsaba
Dunakeszi-Alag
ICszlergom
Wien, Paris
Párkány-Nána
Rákospalota-Ujpest
Esztergom
Szatmar-Németi, Brassó
Wien
Galnnta
Bukarest. Házias
(Cegléd, Szolnok
Ijijosmizse. Kecskemét
Rákospalota-Ujpest
Szob
Rákospalota-Ujpest
Szeged
Wien
Szob
Itáko*palota-Ujpest
Párkány-Nána
Vecsés
Nagymaros
Mminr, Ocsa
Esztergom
Czegléd. Szolnok
Pozsony, Zsolna, Berlin
Párkány-Nána
( zegléd
Rákospalota-Ujpest
Vácz
Czegléd
I jijosmizse
Párkány-Nána
Bukarest. Báziás
Dunakeszi-Alag
Zsolna. Berlin
Wien, Paris
Bukarest, Stanislau
Dunakcszi-AJag
Szeged, Bázüis, Bukaresl
Maros- Vásárhely
Kiskunfélegyháza .Szeged
Esztergom
Belgrád, Konstantinápoly
Nagymaros
Bukarest, Konstantinánolv

•o ö. IS
Mi 3ti Srr Rákospalotn-Ujpest
1H 5S22 »
Dunakeszi-Alag
5Ü
n 512 »» Czegléd
Vecsés
51S »
Monor
522 m Esztergom
5 £5 •
Nagymaros
725 goo »
Szolnok, Czegléd
4103
/Konstantinápoly,
133 6 i o k.o.
CIT,
(Belgrád
6701
901<) 6io V {Konstantinápoly,
Bukarest
701«) 6 2 5 Sir Rákospalota-Ujpest
153 6 3 0 »
Lajosmizse
6507 635 »
Nagymaros
135 640
Berlin, Zsolna
1407 650 Gyv. M a ros- Vásárhely
503 710 Siv. Esztergom
4105 715 »
Bukarest, Báziás
709 720 »
Rákospalota-Ujpest
155 725 V
Párkány-Náua
125 730 »
Czegléd
727
Kolozsvár,
Gyv. /Bukarest,
501
1 Maramarossziget
157 740 Szv. Vácz
Kecskemét. Lajosmizse
6501 750 »
Párkány-Nána
127 755 »
Paris, Wien
113 8io »
Esztergom
4107 8 1 5 •
Kiskunfélegyháza
719 840 •
Párkány-Nana
129 8 4 5 •
Dunakeszi-Alag
159 910 •
N t 925 Gyv. Szeged
Berlin, Zsolna, Pozsony
MM 9-*o m
4108 955 Szv. Esztergom
Rakospalola-Ujpest
161 1Q30 •
Szeged
715 104* V
Galanta
119 H 36 •
Rákospalota-Cjpest
163 1200 V

m

735

11

Érkezik minden kedden, szerdán,
pénteken és vasárnapon.
l.rkezik minden hétfon, csütörtökön
és szombaton.
') Vasár- és ünnepnapokon május 15-től
közlekedik.
*j Vasár- és ünnepnapokon közlekedik.
*) Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl
bezárólag szeptember 15-ig közlekedik.
1

&

4006

ián
«M*> 067
4WI a11
4M2
«U 6ta

1121

9n
•
»
•
»

Esztergom
Fttuoaba
Eaatergom
Dorog
Esztergom

H

£g

II
•o a.
1250 Szv.
165
S H
l»o
137
703
Gyv.
1"
167
Szv.
146 fiy».
5K
103 150 •
4111 200 Scv.
169 208 V
171 2*o
6503 300 •
173 340 »
713 350 •
139 405
4113 410 »
175 505 »
121 515 •
»
115
1403 555 »
177 612
707 6^2 Gyv.
105 6^2 W
107 6á= *
711 622 S«v.
179 712 V
731 7Í£
141«) 822 •
41I7«) S°*
143 812 •
131 8i£
109
G)T.
TJ») 82a Sír
41I9»>' 8^2 »
63U5 ! 92S »
1X1 1S02
5«f9 ,
Gyv.
1405 a££ •
41155 9á2 Szv.
183 ) 9Í5 •
145 9Í2! •
6513 9±S •
117 lOíS •
717 IDiS m
10^2 kő
101
ináa txv.
1S5 I02S Síi.
123 1122 •
1125
11 éS.

honnan
Rákospalota-Ujpest
Nagymaros
Bukarest, Rázjás
Rákospalota-Ujpest
[Tövis, Kolozsvár,
[Szatmár-Némeü
Paris, Wien
Esztergom
Dunakeszi-Alag
Rákospalota-Ujpest
Kecskemét, l^ijosmizse
Bakos palota-Ú i pest
Temesvárjózsefváros
Nagymaros
Esztergom
Bákospalota-Ujpest
Érsekújvár
Wien, Berlin
Berlin, Zsolna
Rákospalota-Ujpest
Orsóvá, Házias
Wien
Wien
Báziás. Temesvár
Rákospalota-Ujpest
Vecsés
Nagymaros
Piliscsaba
Nagymaros
Párkány-Nána
Wien
Czegléd
Piliscsaba
Kecskemét, Lajosmizse
Dunakeszi-Alag
Segesvár, Stauisiau
Berlin, Zsolna
Esztergom
Vácz
Nagymaros
Ocsa
Wien
Temesvár, Báziás
/ London. Osleude,
\Paris. Wien
Dunakeszi-Alag
Érsekújvár

naa

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe.

A vonatok indulása Buda-Császárfürdőről.
5 U Szv. Esztergom
S" P
Esztergom

honnan

H

5121
MM 7"!
«N7 8*°
•M W*

vnn

Siv.
.
>
.

Dorog
Esztergom
Esztergom
Esztergom

.

megtekinthető, minden vételkötelezettség nélkül

Wiktorin és Társa Bpest,
Vm. kerület, Baross-ntcza L szám.
Árjegyzék Ingyen és bérmtntve.

ff

A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamará• tói fentartott nyilvános, három évfolyamú

Női

FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
POZSONYBAN.
Érettségi vizsgáin*. Állásközvetítés. Internátus.
Értesítőt kívánattá küld az
Igazgatóság.

Automatikus
tömeg-fogó.
Patkányoknak 4.— kor., ege¬
reknek 2.4O kor. Egy éjjelen
át minden felügyelet nélkül 50
darabot is fog. Szimatot nem
hagynak hátra és önműködően
állnak fel. Sváb-fogó, egye¬
d ü l i a máéra n e m é b e n . 1(100
sváb-bogarat fog egv éjjelen át,
ára 2.40 kor. Mindenütt nagy
siker. Szétküldés utánvéttellel
P r a n z Hnzaann, Wien, I I . .
Aloisg-asse 3/43. Számtalan
elismerő levél. Értéktelen után¬
zatoktól óvakodjunk. A cs. és
királyi élelmezési raktárakban
használatban. — Telefon 23446.

CIPŐKRÉM
Minősége kitűnő
puhit, tisztit.

fényesit.
Gyártja^

CALDERONI ÉS TÁRSA

A vonatok i n d u l á s a Budapest nyugoti p.-u.-ról.
li

hiszen min¬
denki tudja
már. hogy a.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

11 U

SiS?) 4á2 Szv. Szolnok
&17 522 *
Nagykáta
311 542 »
Gödöllő
917 6 1 7
Kunszentmiklós-Tass

lié'utftn

100 gyertyafény erős, óránkén1.! világításra 3—5
fillérbe kerül, nincs kanócza, bárhová vihető
és semmi körülmények között fel nem rokbanbat

Ez a kivonat, amely tökéle¬
tesen koncentrált oldata a
fenyő aetherbalzsamos-gyantás anyagainak, nagyon al¬
kalmas langyos, erősítő és
fájdalomcsillapító
kádfürdőkhöz és
orvosokai tál gyei¬
mének és felnőt¬
tek részére már
több mint 20 év
óta ajánltatik. Egy fürdőhöz
£0 till. 24 fürdő 15 korona.
Főraktár: J u l l n s B i t t n e r
gyógyszeres znél.cs.éskir.ndv.
szállítóReichenan.N. ő s t .
Kérjen kifejezptten Bittner
kés/.itnicnyót ReichenaubAI
(N.- Őst. j mert sok utánzat van.
Kapható: Török J ó z s e f
gyógyszertarábanBndape»t

D 4011 210 Szv. Esztergom
H 4013
•
Esztergom
U 4017') 5*> p
PtKsesalM
H 401W
•
Pilisesaba
||4015 sai •
Esztergom

9Si
1022

Dj rendszerű szem- B u d a p e s t , V . , G i z e l l a t é r 1. (Haas palota)üvegek és orrcsiptetők, legújabb Zeiss
Punctal és Busch
isokrystar üvegek¬
kel,melyek az egész
láttéren egj'enietesen élesen rajzolt
(anaslygmatikus) :;
képet adnak. Zeiss
Katral-üvegek hályogoperáltaknak. Zeiss Distal- (távcsöves) pápaszern,
magasfokií rövidlátóknak. Lupék és nagyitóüvcgek gyengeldtóknak. Védőüvegek szürke, Fíenzal, Eudhos, Euixantos, ffallauer, Hygat, Schott
nehéz flint, Scholt sárga flint és Zeiss Umbral-üvegekkel. Bifocalis-üvegek. Lorgnettek, platina, arany, double, ezüst, zománcz, gyöngyház, aczéloxyd és teknősbéka foglalatban. Színházi, tábori, vadász és versenylátcsö¬
vek. Barométerek. Hőmérők. Fényképészeti készülékek. Árjegyzék ingyen.

csász.és kir. udvari szállító Budapest. *
KAPHATÓ MINDENÜTT.

NUTH KAROLY
O*. és klr. fensége
József föh. üdv. szál.

Központi TÍZ-, llg- ét gőzfütéiek, légszesz és vízvezetékek, csatornázások,
szellőztetések, szivattyúk, vízerőmnví emelőgépek stb. — Tervek,
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.

Alapítva 1865. évben.

Gusztáv
zongoratermei
Budapest, csakis
Gizella-tér i. szám.

"SZÉCHENYI"
MADEIRA e; RICHEUftJ
KÉZMUMKflK LE60LC50BBAM
8UOPPE5T VII. KIRÁLY UTCA 11.
KÉPES ÁRJEGYZÉK VIOÉKK

•W6YEH-

Telefon.
Jbach-zongorák
egyedüli

képviselete.

^BACH-zongorát játszanak és ajánlanak: Backhaus,
Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Stefaniay stb.

mérnök és gyáros.

Gyár és Iroda: Budapest, Vtt kér., Garay-ntcza 10.

Kocsié rucsarnok
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4.

Modern művészi
laKberendezéseK

FIÚNEVELŐ ÉS TANINTÉZET (INTERNÁTUs) BENTLAKOénBEjARÓ
TANULÓK SZAMÁR*.
MAGÁN¬
TANULÓKNAK ELŐKÉSZÍTÉS.
BUDAPEST, V.. SZEMÉLYNÖK-U. 7.
I. EMELET — TELEFON 152-64.

Intézeti
fehérneműket
íleánjkák és fiuk részére) eldirás szerinti kivitelben, Ttndelé t szerűen- elkészítve szállít a

Országot háziipari
kiállításon arany¬
eremmel kitüntetve.
•
Árjegyzék
Ingyen és bementve
•

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskoicz 88,
Kiilön szélküldési osztály: szepességi vászon, asrt-HnemUek
ágyloll és egyneműek részére. Paplan- és matraczgyártás!

u. m. háló-,ebédl6-, úri szalon berendezések
* 'egegyszerQbb kiviteltől t Itgfinomsbbig

Patyi Testvérek
bútoráruházában, Budapest,
VI11. kér., Rakóczi-út 7. sz.

MllTWJŰlDAl

Imonarcuialegnagyobbtocsivattára. Árjegyzék ingyen.

Igazcalí: A. HOLZT. tanár.
*
Szász királyság.) •—
Magasabb t e c h n i k a i t a n i n t é z e t elektro- és gépészmérnökök, technikniok é» művezetők kiképzésére, n u d l i m í
" izereít elektrotechnikus ée gépépítő laboratóriumuk, íryári
Januló-műheljek,. Legiégibb és leglátogatottabb intését.
Programm stb. díjtalanul a titkárság által.

ROZSNYAY PEPSIN BORA,

Tátra-Ganócz

Kellemes izü, kiváló jó hatású szer

gyógyfürdő

Szívbajok. Rheu matizmus. Koszvény. Vesebajok.
Női bajok. Neurasztéria.Gyomorbántalmak Angol¬
kór eseteiben.

FLÜPATAK

természetes szénsavdús for¬
rásával kitűnő gyógyhatású.

é t v á g y t a l a n s á g , ren¬
detlen emésztés és
g y o m o r g y e n g e s é g ellen.

ma GYÓGYFÜRDŐ. •
Nagy mennyiségit r á d i u m o t t a r t a l m a z ó víz.
Természetes szénsavas (nenheimi) fürdők.
Kiválóan jó eredménynyel használható a gyomor, vese,
holyag és a m é h h n r n t o s b á n t a l m a i n á l , m á j ég lépbaj oknál, köszvény és osnznál, a l t e s t i
p a n g á s o k n á l , v a l a m i n t b á r m e l y az idegesség
a l a p j á n fejlődő betegségeknél. A nagyhírű élőpa¬
t a k ! gyógyvizek orvosi javaslat szerinti ivása, összekötve
a megfelelő és itt feltalálható kisegítő gyógyeszkőzökkel (meleg
és hidegfiirdők, vizgyógyintézeti kezelés, másságé, svédtorna,
diStikus étrend) r e n d k í v ü l kedvelő e r e d m é n y t mu¬
t a t fel. Fürdő-idény: május 15-től szeptember 15-ig.
Vasúti állomás : Földvár és Sepsiszentgyörgy, honnan állandó
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékos.
Az elő- és utóidényben (május 13-től június 15-ig és aug. 20-tól
izept. 15-it;) a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakások
50%-aI és ellátás is sokkal olcsóbb. Az é l ő p a t a k ! ásványvi«, mely a szénsavdus, égvényes vasas vizek között első he¬
lyet foglal el, mint gyógyeszköz, háznál is használható és
üdítő, kellemes i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nagy
kedveltségnek örvend. Itthon és a külföldön évenkint egy millió
ptlaczknál több kerül forgalomba. Szétküldés! hely Élőpatak, de
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben. Pros¬
p e k t u s t k í v á n a t r a i n g y e n k ü l d az igazgatéság.

Méltányos árak. Penzió. Olcsó, száraz szobák. Kitűnő
női ellátis. Figyelmes kiszolgálás. Posta, távirda,
telefon, állandó csendőrörs. Vasúti állomás. Gyors¬
vonatok feltételes megállóhelye június 15-ikétől.

Étkezés közben véve, megóv
a gyomorterheléstől.
Egy üveg ára 3 k o r . 2O fill.

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

Kapható:

minden

35. SZÁM. 1913. 60.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

704

díj¬

Fürdögondnokság, Gánóczfürdő.

gyógytárban
valamint

Rozsnyay Mátyás
Arad, Szabadság-tér 8.

Előkelő családi otthon, legszebb fek¬

vés, a főherczegi villák közelében,
BADEN vasúti
előkelő konyha. — Kert. — Villamos,
megállóhely. — Helyközi telefon

WIEN MELLETT. 240. — Egész éven át nyitva. — Tulaj¬
: Melly May ér von Maybach.
PENSION MELANIE donos
Prospektust küldi Blockner J. hirdetője,
1912-ben megnagyobbítva Budapest, IV., Semmelweis-utcza 4. sz.

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

-fürdő. Felső-Ausztria.
Elsőmig" jodbromftmlö. Rurópa
legrégibb és leggyógybatásositib
jódforrása. Idény : május 1-tőloktólier l-ig. KflvüágositáslésprosDr. Gerstel

ZOBRÁNCZ

S

pekiustküld Direktionder Landesknranstalten Bad-Hall.

_

' GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyóben.

Ölanbersós. hideg1, kénes, BOB víz. Gyomor- és máj=
betegek magyar Karlsbadja.
=

.tóriuma egész éven át nyitva.

GYÓGYFÜRDŐ
(Szepesmegye)
vasúti állomás; Igló. (AutomQbiljárat) (Jyönyörü
fekvéssel, fenyvesekkel körülövezve,-rtKé
WtjéB«n
fekvésű hely. Elsőrendű vízKitűnő konyha.
gyógyintézet az összes fizikai
Állandó filrdőorvos.
gyógyító eljárásokra. InhaArak mérsékeltek.
latórium, szénsavas fürdők,
fekvőcsarnok, hizlalókura stb.
Tájékoztató leírást (pros¬
Szórakozásokról gondoskodva.
pektust) kívánatra küld
IgldfUred gondnoksága.

Ffirdöidény : május 15-től szeptember 15-ig. Előidény : május
IS-től jonius l-ig. Utóidény : szeptember 1-től szeptember 13-ig.
30 % árengedménynyel a lakásoknál.
Ez a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivógyögymód biztos
segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s alliasi pangásoknál, makacs
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, m áj bajoknál, epehomok és. epe¬
kövekre oldólag hat. Vértódulásoknáí. szédülések, hiidések, gutaütési
rohamoknál vérelvonólag, felszivólag hat, csúzos és köszvényes bántalmaknál e kór okozta erjedési termékekre, (Irakódásokra az izületek¬
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivelhájasodás ellen, czukorbetegségeknél, vesebajosoknál ngy a czukor-, mint
a fehérjekiválést gyorsan és kedvezően befolyásólja.
Mint fürdő különféle izzadnia nyokat. daganatokat, izületi és csont¬
bántalmaikat, csontszút kedvezően oszlatja, liörvélykóros daganatok,
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, hashártya izzadmányok felszívódását elősegíti,, l legkülönfélébb, makacs idült bör.

Külföldi előfizetésekhez a postailag i
határozott viteldíj is csatolandó.

A kontinens legerősebb jód-brőm forrása nagy rádiúactivitással. Meglepő gvógyeredmények. Fürdő- megnyitás - május
hó 1-én. MelagfördőJs, Mdégvizgyógymód, izzasztókúrák,
szénasras^fürdők éa az összeg hidropathiai gyógymódok.
Modern újítások. Kényelmes, olcsó lakások, szanató¬
rium, szórakozások. Államhivatalnokok és katonatisztek¬
nek-elő- utóidényben 50 °/o engedmény. Csiziviz,háznál tör¬
ténő ivókarához rendelhető a forrásnál és Édeskuty L.
lerakatában, Budapesten. Prospektust szívesen küld a fürdőigazgatóság. Posta, távirda, telefon, vasnt-állomás helyben. —
I'ürdüorvosok: dr. Kallós Jenő, d r . Pazar László

.

Megrendelések és tudtkoiédások : tSzobráncz gyógyfürdő
igazgatósa gának Szobráncz gyógyfürdő » czimzendok. Poíta-

Előfizetési
feltételek:

BUDAPEST, SZEPTEMBER 7 .

Egészévre ~ — SO korona.
A «VitógJtróni*d.-val
Félévre _
1O korona. negyedévenként 1 koronával
Negyedévre
6 korona.
több.

C5IZFURDO

gyógyforrás

Vasnti állomás : az Alföldről és Pest felől jövőknek Ungvár,
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-Míhály, honnan ké¬
nyelmes bérkocsikon l és Vj óra alatt elérhető.
A TÍZ otthon is sikerrel használható. Ara : egy nagy láda 40 üveg¬
gel 20 kor., kis láda 20 üveggel i l kor. A víz a vasúton szállítási
kedvezményben részesül.

Egyes szám
ára 40 fillér.

SZERKESZTŐ

HOITSY PÁL.

GIT

— (Beregmegye.)

a gyomor, belek, hngybólyag t különösen a
légsősiervek hurutos bántalmainál igen j ó h a tá»u még akkor is, ha vérzések esete forog fenn.
Meg rendelhető: E D E S K U T T L . - n á l Budapesten
és a forrás keaelőségénél Munkácson.

és lávirda-állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa : Dr. Russay
Gábor LajOS.
A fürdő igazgatósága.

fiYÓeYFÜHDŐ-SZANATÓBIDM Graz mellett

TOffilBM

Rádiumot (jógyforráiok, Ivó- é« fürdíkurík. — Diétái gytfgyktnlések, klitf- ét loványltó-kuráli. — Nap- és légfflrdAk,
• Lihmin kurák* ét íz öttzet termélzetes gyógymiiclok. — Qyo•or- él béltetigik, rheumálok, köszvényesek, légctöhurutotok,
Kigbittgek ávtzáztdot gyógyhelye. — Egyéni gydgykezelét
dr. KÜRT LUKÉRT kiváló lukorvoi vezetése mellett — Bérték«lt árak, kOIDii feluámltáiok nélkül. — Higyír orvot, m«gytr I m i n é l ét proipektut. SUrgb'ny- ét levélozlm : Tobellmd
tol I r u . ••giyllott ápr. 15-én. ElSIdényben külOn kedvezmény.

VÁRASD-TŐ PLITZ

kénes gyógyforrás
(Horvát-ország).
Vasút, posta-, telefon- és távirda'
állomás. Cj gyógyszálloda vil¬
lanyvilágítással, hírneves radioactiv tartalmú kénes hőforrás
-T1 58 C°. — Ajánlva: köszvény,
csuz és ischiás stb.-nél. Ivókú¬

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

FÜBDŐOBVOS: DB. LOCHERTI.

PÁRAD

a Tátra lábanál,széltöl és portól védett klimatikus gyógyés nyaralóhely, vizgyogyintézettcl Poprád város köz¬
vetlen közelében. Innen a üobsinai Jégbarlang legrövi¬
debb úton érhető el. Omnibus közlekedés minden vonat¬
hoz." J a v á i v á :~Basedow-, netmrstlrenia, vérszegénység,
sápkór, idegesség, gyomor- és bélbajok stb. betegségeknél
fürdőorvos Dr. Payer Ervin sebész-műtő Budapestről.
Állami hivatalnokok az elő- és utóidényben
szobaárakból 50 % engedményt élveznek.
Étkezés naponta a penzióban: reggel 2, délben 4 és
este 2 fogás 5 korona. — Kívánatra prospektust küld
Tátra-Virágvölgy srondnokság-a.

Kiváló gyógyerejü kénesforrások csúz,
köszvény, ischiás, izzadmányok, bénu¬
lás, neuralgia, görvélykór, börbajok, fém¬
mérgezés ellen. „Henoghof" városi
fürdőszálloda. Elsőrangú ház. Icternrban-telefon. Melegvíz, fényjelző min¬
den szobában. Továbbá elsőrangú
szállók, penziók, vendéglök, ét¬
termek. Fürdőidény egész éven á t
ProspeKtns kívánatra ingyen küldetik.
Felvilágosítás és prospektus Blookner
J. h i r d e t ő i r o d a utján is. Budapest.
-ben 31,567 fürdővendég. IV. kerület, Semmelweis-ntczá 4. szám.

BADEN
Wien mellett,

GYÓGY¬
FÜRDŐ

Évad május 15-töl szept. végéig.

Nagyfoku padloaktlvltás

-

Karolyi M i h á l y gróf tulajdona, Hevesmegyében, vastimsós fürdők¬
kel és hidegvizgyógyintézettel, égvényes kénes savanynviz. természetes
arzén és vastartalmú vizek. Kiváló jó hatása ideg-, v é r - , gyo¬
mor- és méhbajoknál, gyengeségnél ismeretes. Tiszta, enyhe
hegyi levegő, sport, kirándulások. Modem kényelemmel berendezett
szállodákban 173 szoba áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés
mérsékelt árak mellett. A főévad június hó 21-től augusztus 31-ig tart

Fürddkabinok és folyosók gőzfűtéssel

vannak

ellátva.

Az egész fürdöteiep és a lakások villanyvilágítással vannak ellátva.
Kényelmes automobil-közlekedés. — Prospektussal és bárminemű
felvilágosítással készségesen szolgál a
fttrdőigMg»to«Ag.

Elő- és otóévadban a lakások 59° o-kalolcsóbbak az állandó vendeteknek.

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

R É G I E G Y E T E M I É P Ü L E T ÉS TEMPLOM NAGYSZOMBATBAN. -

JelfyGyulafölvétele.

»<*

