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A SZPSG FELSGE 
már ősidőktől fogva a legnagyobb hatalmat bírja. Kunyhók¬ 
ban és palotákban egyaránt uralkodik, irányította a világ¬ 
történelmet s napjainkban is ő irányítja az életküzdelem ru¬ 
góit. Nem csoda tehát, ha a női becsvágy csúcspontja minden¬ 
koron a mindenki' fölött uralkodó S z é p s é g elérésén és 
bírásán domborodik ki. Szépségre szert tenni, manapság 
tulajdonképen már nem is olyan nehéz. Vannak eszközök, 
mik az utolsó években 

DIADALT DIADALRA 
arattak és az egész kontinens hölgyvilága által legkitűnőbb és 
legmegbízhatóbb szépségelőmozditóknak el vannak ismerve. 
Ezek a csodaszerek: 

krém, szappan, pouder. 
Emellett ezek a kozmetikai szerek, kiválóságuk daczára 
b á m u l a t o s á n o l c s ó k és ezáltal minden hölgynek mód¬ 
jában áll őket beszerezni és állandóan használni. 

Egy üvegtégely DIANA-krém (nappali és éjjeli használatra). K I-5O 
Egy üvegtégely DIANA-krém (csak éjjeli használatra) K I-5O 
Egy nagy darab DlANA-szappan K I-5O 
Egy nagy doboz DIANA-pouder szarvasbőrrel együtt (fehér, rózsa 

vagy sárga szinben 
K 1-50 

Kapható egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és 
parfümériákban. Aki nem tudja saját helvségében beszerezni 
az rendel)e meg a központból: 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész, Budapest, VII,, U n l y - k i n t 5. sz 
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KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

Öszike szinte megdermedt a csudálkozástól. 
Kapkodott a szó után : 

- Én Istenem, ezt nekem sejtenem sem 
lehetett . . . 

Beleesett egy székbe s anyjára meresztette 
riadt tekintetét. Az csak vihánczolt, mintha 
csiklandozták volna. 

—- Ne ijedj meg, csacsika, — mondta össze¬ 
vissza ölelgetve a «drága kincset», borzadályos 
nagy szerencse ért, igaz, de attól még nem mu¬ 
száj elájulni. 

- De mama, mama, - - ódozkodott a leány 
anyja csókjaitól (egyszerre oly frivolnak tet¬ 
szett neki szüléje beczézése), — oh, mama, nem 
lehet itt szó szerencséről, én — jelentette ki 
némi önmagával való küzködés után, - - én 
nem lehetek a Csábrágh gróf felesége soha. 

A leányka szavaitól sem lett volna szüksé¬ 
ges elájulni, de a mamácska megtette. Ismerte 
leánya határozott jellemét: a kijelentéséből 
föléje tornyosuló nehézségek s komplikált ki-, 
látások úgy megnyomkodták a szivét, hogy el¬ 
felejtett lélekzeni. Az angolsó szerencsére ha¬ 
marosan segített rajta. A kanapé sarkából (oda 
ájult ugyanis) iigy felugrott emez angolsótól, 
mint egy gtimmilapda; elevenebb lett, mint 
valaha volt. 

- Megőrültél, te leány, - - támadt rá a re¬ 
megő kis teremtésre, — vagy csak gonosz tréfát 
űzöl velem? 

- Nyugodjék meg mama, oh, nyugodjék 
meg! . . . 

A dáma megragadta lábaihoz boruló leánya 
karját s szinte fellökte a levegőbe. 

- Ne térdelj előttem . . . Engedelmeskedni 
fogsz: Csábrághot lehetetlen visszautasítanod... 

H. Két édestestvér. 

- Megen aludtál, Őszi ? 
Erzsiké felült a függöhálóban s tenyerébe 

hajtotta fejét. 
- Nem tudom, mi van velem ? — mondta 

kis húgának. — Mindjárt elbággyaszt a meleg. 
Margitka megcsóválta fejét s a kezében levő 

virágcsokorral orroncsapván Pikit, a ki ott szü-
költ a lábai előtt, leült egy kerti székbe, szem¬ 
ben a nénjóvel. 

- Nem a hő bággyaszt el téged, hallod-e. 
- Mi egyéb ? . . . 
- Hogy mi ? Hát majd megmondom neked, 

ha olyan testvér vagy, hogy titkolódzói előt¬ 
tem : egész éjszakákat nem alszol. Dadus is 
tudja, a missz is, a kertészbácsi is, még a ku¬ 
vikok előtt sem titok a dolog: ott vicsognak 
egész éjjel a kivilágított ablakod alatt. 

- Nem tehetek róla: kerül az éjjeli álom. 
••«' Margitka toppantott a lábával. 

- Igen, de miért kerül ? Mert nem akarsz 
a lelkeden könnyíteni. Kevély vagy : magadba 
fojtod minden mérgedet. 

A nagy leány a kicsire emelte bágyadt, lázas 
szemét. 

- Oh, Margitka, nem vagyok én sem kevély, 
sem mérges . . . Ne bánts engemet . . . 

- De bántluk, — s egyszeribe csukló zoko¬ 
gás fakadt fel a kis Margitka melléből, — bánt¬ 
lak, mert nem szeretsz . . . nem akarod a tit¬ 
kodat "rám bízni, pedig én tudnék rajtad segí¬ 
teni . . . Én nem vagyok olyan jámbor, mint 
te, - - hüppögte, — én kikaparom annak a sze¬ 
mét; a ki neked fájdalmat akar okozni. 

Erre megvonaglott az Öszike íves ajka is. 
- Margitka, ülj ide mellém. 

A kislány odadobta magát a hálóba nénje 
mellé s átölelte annak a nyakát. 

- Szeress, Öszim, én oly szerencsétlen va¬ 
gyok miattad. 

Most már sírtak mindketten, egymás keblére¬ 
borulva, csendesen. 

- Nem segíthetnél te rajtam, Manczikám, 
még ha mindent elmondanék is neked, — állí¬ 
totta Öszike, szemét törülgetve, - - pedig én 
mindent neked sem mondhatok eL 

Az energikus kis bakfis egyszeribe beszün^. 

tette, szótmorzsolta öklével könnyeit s újból 
elkezdett erélyeskedni. 

- Nekem untig elég az, a mit tudok. Nem 
is kérdem tőled, hogy kibe vagy szerelmes, -
mert az biztos, hogy valakinek örök hűséget 
kellett esküdnöd, különben nem lehetnél ilyen 
boldogtalan, — mondom, nekem dosztig elég, 
hogy azt a csámpa* Csábrághot ki nem állha¬ 
tod . . . Pedig szép ember, — tette hozzá, he¬ 
gyes nyelvecskéjóvel csettintve, — az igazságot 
meg kell mondani. 

Öszike nagyon- elkomolyodott. 
- Ha mindent tudnál is, mit érnél vele? 
- Mit? — vágta ki Margitka, korához képest 

túldomború mellét öklével veregetve. — Hát azt 
hiszed, magam vagyok a házban a pártodon? 
Ott van a dadus, a kertész, a kulcsár bácsi, 
Mihály, a komornok, az egész cselédség, még 
miss Simson is, — minden sértését megbocsá-
tom neki érte, — az egész világ melletted van, 
apát s mamát kivéve . . . hát ezek mind segí¬ 
teni fognak nekem. 

- Miben ? — kérdezte Erzsiké fásultan. 
A kis leány felszökött ültő helyéből s nénje 

elé állott, szörnyen buzogott benne a lelke¬ 
sedés. 

- Ide figyelj, Őszi . . . Én megmentelek té¬ 
ged, csak azt mondd meg nekem, hogy mivel 
puhítottak meg apa és mama. Az valami nagy 
dolog lehetett, mert egy egész hónapig ellent 
tudtál nekik állani, még a mama ájulásai sem 
imponáltak neked, oszt egyszerre csak beadod 
a kulcsot, összenyikkansz, mint egy gyáva né¬ 
niké, mintha nem is volnál Eomhányi leány... 
Mondd, — parancsolta a kis leány a nagynak, — 
miféle szörnyűségekkel hathattak reád ? . . . 

— Azt neked nem szabad elmondanom . . . 
- Nekem nem ? Hát kinek ? 
- Senkinek. 

Margitka belevágott a levegőbe. 
— Bolond beszéd! Ha nem kímélnélek, azt 

mondanám, hogy csacsi vagy . . . Ki vele. 
Öszike, a helyett, hogy megneheztelt volna 

reá, önfeledt elragadtatással nézte kis húgát, a 
mint az előtte állott, erőteljes karcsú bokájú 
lábacskáját megvetve, kipirult arczczal, csillogó 
szemekkel, a melyekből egész bátor kis lelke 
kisugárzott azzal a szeretetkincscsel együtt, a 
melyet az ő számára szilaj, nemes kis szivében 
tartogatott. . . Egy ideig némán gyönyörködött 
a pompás gyerekben, majd végkép elérzékenye-
dett, felállott s kitárt karral közeledett hugocs-
kája felé. Az keblére vetette magát, görcsösen 
átfogta nénje nyakát, de nehogy kizökkenjen 
a kerékvágásból, a melybe beledolgozta magát, 
folyton kárpálta a nénjét, tekintélyeskedve kis-
anyásan : 

- Jaj, te nagy csacsikám, rósz kis testvér¬ 
kém, ki látott már ilyet . . . Illik az, magát 
ennyire elhagyni . . . Hát senkisem szeret té¬ 
ged ? . . . 

A végén kirántotta magát nénje ölelő karjá¬ 
ból s még kíméletlenebb tónusban folytatta a 
szidást: 

- Gyónni fogsz nekem. Őszi. Kiveszem be¬ 
lőled az igazságot, ha addig élek is. Holnap itt 
lesz a vőlegényed, addig mindent megtudjak, 
különben leveszem rólad a kezemet . . . Nem 
szólsz? — folytatta a szenvedelmes kis bakfis, 
hallgató nénje vállára téve kezét. — Jó, hát 
ne beszélj, csak bólints. Igent vagy nemet. Ki¬ 
találok én mindent magamtól is. Csak ne czá-
folj meg, ha a helyes nyomon járok, mert az 
már majdnem hazugság lenne, már pedig mi 
Bomhányi leányok vagyunk . . . Jól van, — vé¬ 
gezte szavait, — ha önként nem teszed meg 
szeretetből, majd kiszedem én belőled a titko¬ 
dat szigorral. 

Elhallgatott. Fájt neki a szenvedés, a mely 
nénje arczárói lerítt s melyet nyilván az ő erő¬ 
szakossága okozott. Mindegy, gondolta magá¬ 
ban, az operáczió is fáj s mégis üdvös dőlő". 
Föltette az első kérdést: 

- Nem azzal vett le mama a lábadról, hogy 
meghal, ha .nem: leszel. a csámpás Csábrághé? 

Nem mondta, hogy szívbajos s már úgyis csak 
egy pár hónapig tart az élete ? 

Öszike hallgatott. 
— Tehát úgy van, — konkludált a kis kín¬ 

vallató. — Pedig — folytatta - - egy szó sem 
igaz az egészből, mama olyan egészséges, mint 
a makk, az, hogy ájulni tud, mitsem bizonyít, 
azt, ha jól esik, én is megtanulhatom, gyakor¬ 
lat dolga az egész . . . 

Öszike húgára emelte feddő tekintetét. 
- Ne bántsd szegény mamát; nem tehet 

róla, hogy oly nagyravágyó . . . Ö csak jót 
akarhat nekünk. 

— Pszt, — hallgattatta el Margitka nénjét, -
mondtam, hogy te ne beszélj. Te csak bólints, 
Őszim, majd én csevegek. 

S tovább csevegett. 
— Apa bizonyára azzal gyakorolt rád presz-

sziót, hogy szegények vagyunk; hogy van egy 
csomó váltója, a mit nem tud kifizetni, dobra 
kerül a kastély birtokostól, ha meg nem erő¬ 
síted a hitelét ezzel a házassággal. Nem lesz 
hozományunk, éhezni fogunk . . . Jól beszélek ? 

Erzsiké ismét hallgatott. 
- Egyszóval ezt is eltaláltam, - - mondta 

Margitka s büszkén, nagyosan fölvetette fe¬ 
jét. — Elég szomorú, hogy így van, - - tette 
hozzá. - - Miért tartanak apáék ilyen nagy 
háztartást, ha nem telik? A ki szegény, ne jár¬ 
jon négylovas hintón, ne tartson Budapesten 
3UOO forintos lakást, ne kaszinózzék, ne adjon 
bálokat a világba... Becsületemre mondom, — 
hadarta, - - hogy lekivánkozik rólam ez a 300 
koronás battisztruha is, mikor neked kellene 
megfizeti az árát a szived vérével. Borzasztó 
csak rágondolni is. 

Öszike mohón szívta magába a kisleány kí¬ 
méletlen igazságait, de olyan volt a galamb¬ 
szive, nem tudott vádolni senkit, mindenkit 
csak mentegetett. Összetette kezét, úgy kérte 
kis húgát: 

- Ne itéld meg szegény jó apát, hisz annyi 
gondja^ van. 

- Úgy, - - fakadt ki a kislány. — S a te 
boldogságod árán meneküljön a gondjaitól! 
Szép lenne ! A gyermekeknek kötelességeik van¬ 
nak szüleik irányában, - - jelentette ki szavaló 
hangon, — de a szülőknek is vannak köteles¬ 
ségeik gyermekeikkel szemben . . . 

- Elég ! — vágott Öszike a szavába, — Mit 
akarsz még ? 

- Semmit. Most már mindent tudok, a mire 
szükségem van. 

- S mi hasznod belőle? 
- Az, — vágta ki a kislány s toppantott a 

lábával, - - hogy beszélni fogok a csámpás 
Csábrághoddal. Ha te nem bírtál apáékkal, vele 
majd elbánok én. 

- Mit akarsz? 
- Leszidom. A becsületére appellálok, a szi¬ 

vére . . . elmondom neki, hogy meg fogsz 
halni, ha a felesége leszel, egyszóval leszi¬ 
dom . . . Elvégre - - jegyezte meg csendeskén 
s kissé pirulva, — nem karaib indiánus ő sem, 
hogy ne lehessen a szivéhez férni . . . Sőt in¬ 
kább — motyogta szinte szégyenlősen, — azt 
hiszem, hogy alapjában véve úgynevezett ne¬ 
mes férfiú, szépnek mindenesetre igen csinos. 

Szomorú Öszike végighallgatta csacska hu-
gocskáját, de csak azért, mert a csudálkozástól 
szinte megállott az esze. Annyira gyermeknek 
tartotta Margitkát a családban mindenki, ő is, 
hogy képtelen volt annak a megítélésére, vájjon 
hiszi-e, a mit mond, vagy csak a levegőbe csi¬ 
csereg, mint valami bánatos pintyőke, nem 
meggyőződésből, hanem mert épen jól esik 
neki szomorút csipognia. 

- Tréfálsz, Manczika, — mondta félig meg¬ 
szeppenve, félig neheztelőn, — ne tréfálj 
velem. 

- Tréfál az ördög. Esküszöm neked, hogy 
miként Zrinyi Miklós, végrehajtom nagy mű¬ 
vemet. 

- Oh, Manczi, Manczi! . . . 
(Folytatása küvetke/ik.) 
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A LU J ZA. 
ELBESZÉLÉS. IRTA SZŐLLŐSI ZSIGMOND. 

L 
Szigetiné az első pillanatban megrökönyödve 

nézett az orvosra. 
- Sturz ?. . Soha se hallottam ezt a nevet. 

Sturz . . . Mi ez ? . . Micsoda fészekbe akar 
maga engem internálni? Hol vette ezt az 
ideát ? . . Azt se tudom, hol van ez a Sturz . . . 

Az orvos nyugodtan felelt. 
- Ezt a helyet egy vihíghirű berlini pro¬ 

fesszor födözte föl Bajorországban van és épen 
ilyen bajoknál, a milyen a magáé, nagyságos 
asszonyom, valósággal csudás hatása Van a 
vizének meg a levegőjének. Ismétlem: való¬ 
sággal csudákat művel. A berlini professzor 
statisztikája szenzácziós. 

A direktorné tovább is ellenkezett. 
Statisztika ide, statisztika oda, de ne 

feledkezzen meg róla kedves doktorkáin, hogy 
nekem egyebem is van, mint. bajom. Nem 
megyek ugyan mulatni, de arra sincs kedvem, 
hogy élve eltemetkezzem hat hétre valami 
olyan obskúrus helyen, a hol a drága pénzé¬ 
ért még egy tisztességes falatot, egy rendes 
szobát, egy. . . egy tiszta asztalkendőt se kap¬ 
hat az ember. . . Én nem megyek mulatni, de . . . 

A doktor bólintott a fejével. 
Hát mulatásra ott valami bőséges al¬ 

kalma nem is nyilik. Ez nem kalap fürdő, 
vagyis nem olyan hely, a hol a legújabb pá¬ 
risi kalapszenzácziók bemutatásával elektrizál-
ják egymás epéjét az üdülő dámák. De egyéb¬ 
ként teljesen megnyugtathatom. A hely vég¬ 
telenül bájos és se a koszt, se a kvártély, se 
a mosás ellen nem lesz kifogása, föltéve, ha 
ugyan - - beeresztenek vagy fölvesznek ben¬ 
nünket . . . 

A direktorné szeme karikára nyilt. 
- Mi ?. . Mit mond ? . . 
- Ha fölvesznek bennünket: azt mondom. 

Mert ez a Sturz afelé családi fürdő. A Sturz-
Ebingen Oktáv grófé, a ki állandóan ott- is 
lakik a kastélyában. Ő építtetett ott két hotelt 
is, német orvosok kérésére, hogy a szenvedő 
emberiségen segítsen és - - neki se legyen 
kára belőle. A fürdőt az ő uradalmi intéző-
sége kezeli, a vendégek kvázi az ő vendégei -
ha nem is ingyen ! - - és a számuk meg van 
szabva. Talán százhúsz vagy százötven fér és 
mert pályázó mindig több van, hát - - válo¬ 
gatnak is . . . Nos, asszonyom ? . . 

Szigetíné őnagysága lelkében rohamos, nagy 
változás történt. Valami meleg érintést érzett 
a szivén. Öntudatlanul biczczentett a fejével és 
fojtott hangon kérdezte : 

- Igazán ? Hát ott a vendégek... a ven¬ 
dégek kvázi a gróf . . . a gróf vendégei ? 

- Sőt - - fizető vendégei! De tisztessége¬ 
sen el is látják őket . . . Mondom : szórakozás, 
mulatság, luxus nem igen van. . . 

Szigetiné idegesen vágott közbe : 
- Kell az ördögnek ! Én gyógyulni megyek 

és nem a toaletjeimet mutogatni ! . . Egy ilyen 
kis csöndes, finomabb hely, a hol az ember 
szinte úgy én f<tmille lehet, ez az . . . Ez kell 
nekem !. . Csak aztán kapjunk még helyet!.. 

A doktor mosolyogva hajtotta meg magát: 
- írok holnap az ottani kollégiumnak. 
- Mért holnap ? . . Mért nem ma ? 
- Jó. Hát írok még ma ! 

Az ügy ezzel gyorsan és ügyesen el volt 
intézve. Mert a dolog, a mi a fölvételt illeti, 
nem volt olyan veszedelmes. A kedves kis ba¬ 
jor fürdőhelyet az ő gazdasági épületekből át¬ 
alakított hoteljeivel egyelőre még nem ostro¬ 
molta az előkelő világ, de a doktor ismerte 
az ő szép pacziensét. Azt is tudta, hogy a 
kúra síkere érdekében milyen helyre van szük¬ 
sége, de azt is, hogy mivel lehet odacsalo¬ 
gatni. A direktorné ugyanis, sok kitűnő tulaj¬ 
donsága mellett kissé hiú és rátartó asszony 
volt.'Irtózott a «vegyes társaságtól» és valami, 
bizonyára veleszületett eredendő hajlandóság 
vonzotta a társadalom magasságai felé. A mi¬ 
nek nem az volt az egyedüli, süt nem is az 
első oka, hogy az ura a város legnagyobb ta¬ 
karékpénztárának az élén állott és az ilyen 
uraknak a feleségét is megbecsülik az embe¬ 
rek. Szigeti Sándorné az önérzete ápolásában 
nem szorult rá az ura támogatására. Az ő 

büszkeségének más pillérei voltak. Két olyan 
dolgot vitt magával az ura házába, a ini a leg-
őszintébb meggyőződése szerint nagyobi) ékes¬ 
sége volt ennek a hajléknak, mintha egy láda 
aranynyal vonult volna be a falai közé. 

Az egyik: a keresztneve volt. A szép diivk-
tornét ugyanis Geraldine-nak hívták és Szige¬ 
tiné úgy viselte ezt a finom arisztokratikus 
hangzású nevet, mint egy koronát. Nem is 
csoda. Még csak egyetlen egy Geraldine volt 
az egész vármegyében. A főispánné, a kinek 
az apja is gróf volt, az ura is. 

A másik pillér, a másik ok meg az volt, 
h°gy Geraldine asszony, mint ő maga finom, 
méla mosolylyal az ajkán emlegetni szokta 
(iegy virághegyet adott cserébe a csöndes bol¬ 
dogság egy szál fehér rózsájáért». A mely szép 
mondásnak az a magyarázata, hogy őnagy¬ 
sága leánykorában énekelni tanult és Szigeti 
Sándor, akkor még szerény, de tehetséges kis 
bankhivatalnok, egy vizsga-hangversenyen sze¬ 
retett belé a szép, nyúlánk, barna leánykába. 
Oda is adták neki szives örömest, mert a Geral¬ 
dine mamájának, egy kezelőtiszt özvegyének, 
az volt az egészséges elve, hogy: a mi biztos, 
az biztos. És semmi se lehetett oly biztos, 
mint az, hogy - - hozományt nem adhatott a 
leányával. 

II. 

Két hét múlva Szigetiek szerencsésen meg¬ 
érkeztek Sturzra. A direktor elkísérte a felesé¬ 
gét azzal, hogy néhány napig, a míg az asz-
szonyka megmeleyedik, ő is vele marad. Kide¬ 
rült, hogy ezt nagyon helyesen cselekedte. Mert 
az első benyomás nem volt tiüságosan kedvező. 
Maga a telep egy tiszta levegőjű, tágas fönsi-
kon, a melyet erdős, kupolás tetejű hegyek 
vettek körül, valósággal elragadó. Ilyen mély¬ 
zöld, virágos mezőket csak angol képeken lá¬ 
tott még a szép asszony. A sikot jó széles pa¬ 
tak szelte át, a melynek olyan csillogó, világos¬ 
kék volt a vize, mint a kaláris. Maga a fürdő¬ 
telep óriási hegy tövében, ötven holdas, csak¬ 
nem csupa gyümölcsfából álló park fái között 
rejtőzködött sárgára meszelt, vadszölővel be¬ 
futtatott házaival. A hatalmas park közepén 
fonott, fehér drótkerítéssel övezve, sűrű lomb¬ 
tenger között állt a Sturz-Ebingen grófok nagy, 
szürke kastélya úgy, hogy csak a párkányos 
tornya látszott. A fehér kerítés rengeteg kő-
oszlopos, kőczímeres kapuja állandóan zárva. 
Oda a fürdővendégeknek nem volt belépése. 
Hiszen volt úgyis bőségesen elég hely, a hol 
sétálhattak. 

Ez mind igen szép lett volna, de egyebek¬ 
ben Szigetiné mégis máskép képzelte el ma¬ 
gának az egészet. A hosszú egyemeletes ház, 
a melyben az apartman-juk volt, alacsony szo¬ 
báival és keskeny ablakaival meglehetős gyön¬ 
gén képviselte a Grand-Hotel fogalmát. A nagy 
terein - külön épület - - tágas, de alacsony, 
minden dísze néhány régimódi, aranyrámás 
nagy tükör. Az előkelőség, az - - a levegőben 
volt. A dirigáló pinczér, a *Herr Ober» feje¬ 
delmi gesztusaiban, arcza márványéra gögjében, 
a szertartásosságban, a melylyel az új vendé¬ 
geket kijelölt asztalukhoz vezette. A hideg és 
nyomasztó csöndben, a mely az egész társa¬ 
ságra ráborult. 

Ez a társaság külöuö.sképen csupa északi 
német volt. Szálas, egyenes, csöndes nagy da¬ 
rab férfiak és erős csontú, szigorú arczú szőke 
asszonyok, tíz között egy, a kinek nincs esip-
tetö az orrán. A temérdek szemüveg hidegen 
villant meg, mikor a szép asszony a terembe 
lépett és mintha egy jeges hullámba áradt 
volna össze, a mely átcsapott rajta, ligy, hogy 
Szigetiné összeborzongott tőle. Geraldine asz-
szonynak bizonyára semmi gonosz szándéka 
nem volt se azzal, hogy csakugyan a legszebb 
volt az egéfz társaságban, se azzal, hogy egy 
kicsit kiöltözködött, de éreznie kellett, hogv a 
szépsége is, az elegancziája is úgy hatott, mint 
egy inzultus és egy pillanat alatt minden szó 
és előkészítés nélkül valami ellenséges szoli¬ 
daritás született meg vele szemben. Az asszo¬ 
nyok a világért rá nem néztek volna többet. 
Kemény és fenyegető tekintetük — a férjek sze¬ 

mét őrizte, a kik csak úgy oldal vast mertek 
egy-egy pillantást vetni a szép jövevényre. 

Mikor a vacsora után átmentek a hoteljükbe, 
az asszony, a kit egész este nem tudott szóra 
liinii az ura, csuk ennyit mondott: 

Fogok Írni a te kedves barátodiiiik, ;i 
doktornak egy hálás köszönő levelet. Kedve¬ 
sel)!) helyre igazán nem küldhetett volna . . . 

Szóval: iiz első benyomás nem volt túlsá¬ 
gosan - marasztaló. Szigeti gondolatban meg 
is dicsérte magát, a miért elkísérte a felesé¬ 
gét, mert egyáltalában nem lehetetlen, hogy 
az asszonyka, ha egyedül van - ki se cso¬ 
magolta volna a kofferjét és a hat hetes kú¬ 
rát befejezi huszonnégy óra alatt. 

A katasztrófa azonban így is beköszöntött. 
Kz másnap délelőtt úgy tíz óra tájban tör¬ 

tént. Szigetiek hatalmas sétát tettek az úgyne¬ 
vezett Viktória promenádon. Ez egy tizenöt 
kilométer hosszú, csodaszép, fasoros gyalogút 
volt a patak partján, párhuzamosan a túlsó 
parton vonuló országúttal. A hegyeken, mint 
egy végtelenül könnyű aranyfátyol lengett a 
verőfény, a mezőt mosolylyal hintette meg a 
temérdek vadvirág, a levegő csodálatosan tiszta. 
Geraldine asszony szivét elárasztotta a hely 
édes, mosolygó varázsa és lemosta róla a kel¬ 
lemetlen benyomások iszapját. Szinte megha-
tottan mondotta : 

- Gyönyörű helyecske, az bizonyos ! Kár -
azoknak! 

Tompa kattogás zaja verődött bele a levegőbe. 
A patak túlsó partján, az országúton hatal¬ 
mas kékes-szürke automobil jött velük szem¬ 
ben meglehetős lassú tempóban. 

Egy ilyen nekem is jó lenne mon¬ 
dotta csöndesen a szép asszony és nagy ér¬ 
deklődéssel nézte a csillogó rézdíszes, fényes 
bordájii gépet. A soffőrön kívül hárman ültek 
benne. Egy szürkeruhás, monoklis, hosszúkás, 
négyszögletes arczú úr. egy sötétkék-kosztü¬ 
mös, karcsú, szőke hölgy, meg egy pompás, 
hosszú, hegyes fejű, fehér orosz agár. 

Nyilván itt laktak valahol a közelben az 
utasok, mert nem voltak túrára öltözködve. 
Még porköpenyeg se volt rajtuk. 

Mikor egészen szembe értek a gépkocsival, 
úgy hogy jóformán csak a patak volt közöt¬ 
tük, az automobilban ülő hölgy egyszerre élénk 
mozdulatot tett. Előrehajolt és a sétálók feli'1 

fordulva, mosolyogva bólogatott a fejével. Aj¬ 
kai közül kivillant hófehér fogsora és szürke 
keztyüs kezét fölemelte szives üdvözlésül. A mel¬ 
lette ülő monoklis úr ránézett, aztán ő is meg¬ 
emelte a sapkáját. A gép kattogva haladt to¬ 
vább, de az asszony még visszanézett moso¬ 
lyogva és a kezével üdvözletet integetve. 

A sétáló pár meglepetve, tanácstalanul fo¬ 
gadta és csak ösztöiiszcríien. tévetegül viszo¬ 
nozta a meleg üdvözlést. Egy darabig a tova¬ 
robogó automobil után, azután egymásra néz¬ 
tek és ugvanaz a kérdés tükrözött mindkettő¬ 
jük szemében : 
j - Kik voltuk ezek '.' 

Szigeti vállat vont és hamarosan kész volt 
a megfejtéssel. Mosolyogva mondta : 

Ezek bizonyosan - - másnak néztek ben¬ 
nünket ! . . 

De az asszony tovább gondolkozott, össze¬ 
húzott szemmel és ösezeránozolt homlokkal. 
Lassan lépkedett és merően nézett maga elé. 
Egyszerre aztán megállt és szinte ijedten kiál¬ 
totta el magát: 

- Jézus Mária ! 
Szigeti meghökkenve nézett r á : 

No, mi az ? 
Geraldine asszony összecsapta a kezét és 

megismételte a fölkiáltását : 
Jézus Mária! Te Sándor! Tudod ki 

VOlt ez. •' 
Hitt te tudod '.' 

Az asszony úgy állt, mint a ki előtt három 
lépéssel csapott a villám a földbe : 

No de ilyet ! . . Kz már aztán a teteje 
mindennek . . . Ilyen még a mesében se volt. . . 
Jézus Mária! 

Szent Józsei'! telte hozzá most már 
kissé türelmi1)lenül az ura. - De hát nem 
lennél már szives megmondani, hogy ki volt'.' 
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Az asszony értetlenül nézett rá. 
- Hát még nem mondtam? . . . Hát tó nem 

ismerted meg!? . . . Nem ismerted meg!? . . . 
- Nem én! 

Gei-iildine asszony szinte kiabálva felelt: 
- Hát a Lujza! 
- A Lujza? . . . Lujza ?. . . Micsoda Lujza ? 
- Micsoda Lujza ? . . . Acsoda Lujza! . . . 

Hát hol felejtetted az eszecskédot? . . . A mi 
Lujzánk ! Az én Lujzám! . . . A szemtelen 
Lujza! . . . Az a pesti lány, a ki nálunk volt 
a Magduska mellett ezelőtt öt esztendővel . . . 
A Lujza, a kit kidobtam, mert rajtakaptam, 
hogy a hányszor kimenője volt, az én ruhái¬ 
mat .és kalapjaimat viselte! . . . No hát itt 
aztán megáll az esze az embernek! . . . 

Szigeti egy kicsit elgondolkodott, azután bó¬ 
lintott a fejével : 

- Az ám! Igazad van . . . Csakugyan a 
Lujza volt! . . . Az a ! . . . Xo ennek fölvitte 
íiz Isten a dolgát! 

Az asszony nem tudott magához térni. Csak 
úgy áradt belőle a felháborodás: 

- Automobilon jár !. . . Automobilon ! . . . 
És hogy köszön nekem! . . . Még a kezével 
integet! . . . Nekem ! . . . A Lujza! . . . No hát 
ennek már igazán nincs határa ! . . . 

Szigeti vállat vont: 
- Hja!-.. ' . ' A milyen világot ma élünk . . . 

Ki tudja, micsoda nagy dáma lett azóta be¬ 
lőle? . . . Hiszen az újságokban minden nap . . . 

Az asszony egy riadt kiáltással vágót* a 
szavába : 

- Te Sándor! 
— Tessék? 

- Te Sándor ! . . . Mit szólsz hozzá, ha ki¬ 
derül, hogy ez . . . hogy ez is itt lakik a 
fürdőn ? 

Szigeti megint csak vállat vont: 
Az bizony nagyon meglehet . . . Úgy is volt 

öltözve, mint a ki nem jön messziről. És a 
telep felé ment a gép . . . 

Geraldine asszonynak eltorzult az arcza a 
méregtől: 

- No hát akkor én már holnapután sze¬ 
mélyesen fogom megköszönni otthon annak a 
te kedves barátodnak, a doktor úrnak, a miért 
erre az előkelő helyre küldött . . . Kbhe a vá¬ 
logatott társaságba ! . . . Nagyon meg fogom 
köszönni n e k i ! . . . De annyit mondhatok, hogy 
ha az a hölgy meg mer itt engem szólí tani . . . 
ha csak szólni is mer hozzám . . . no hát ak¬ 
kor lát ő is, meg ez a finom, válogatott pub¬ 
likum is, meg látsz te is, a ki idehoztál, olyan 
jelenetet, a milyen . . . No, ezt megígérem . . . 
Ezt megígérem . . . 

Szigeti ijedten nézett a feleségére: 
-— De Geraldine . . . Kérlek, kérlek . . . Biz¬ 

tosítalak, hogy közeledni se mer . . . oh, hogy 
is gondolhatsz ilyet . . . 

III. 
De azért délben, mikor éhedhez kongattak, 

nem minden aggodalom nélkül lépett a te¬ 
rembe. Szerencsére az aggodalom alaptalannak 
bizonyult. Az automobil utasai nem jelentkez¬ 
tek. Ellenben érte Szigetiéket egy másik kis 
kellemes meglepetés. A tegnap kijelölt asz¬ 
talukat elfoglalva találták. A J leír Obi'f «egy-. 
gyei lejjebb* dirigálta őket, ezzel a magyará¬ 
zattal : 

- Eégi rendes vendégeink Hannoverből, ma 
megérkeztek. Az az asztal mindig az övék volt. 
Nagyon előkelő emberek. Az úr iskolaigaz¬ 
gató ! 

Geraldine asszony egy szót se szólt, csak 
az ajkába harapott és ránézett a Herr Oberre 
úgy, hogy a tekintélyes férfiú láthatóan össze-
rezdült. Szigeti halkan kérlelte : 

- Édesem . . . Kérlek, édesem . . . Vagy ki-
vánod, hogy pofonüssem ezt a ticzkót ? . . . 

Az asszony vülámló szemmel nézett r á : 
— Én csak Isten áldását kívánom erre az 

egész bűbájos helyre . . . 
Az ebéd megint szótlanul telt ,•! és Szigeti 

arra se birta rávenni a feleségét, hogy egy 
falatot egyék. El is távoztak hamarosan. 

Fönt aztán a szobájukban hosszas töpren¬ 
gés után a férfi kirukkolt az indíí\ anyuval: 

— Hát édes anyuskám, ha te is úgy gon¬ 
dolod . . . hát én nem bánom . . . ha úgy aka¬ 
rod, hát . . . elutazhatunk . . . Én nem erőltet¬ 
lek . . . Ha te is úgy akarod . . . Hiszen végre 
is . . . más hely is vau a világon . . . 

Az asszony idegesen felelt: 
- Hagyj most, az Isten áldjon meg! . . 

Hisz majd szétmegy a fejem . . . 
- Mert nem ettél, anyuskám! 
- Sőt ellenkezőleg! Mert nagyon is jól¬ 

laktam . . . 
- Hát elutazunk ? . . . 
- De el ám! . . . Mikor megy a legköze¬ 

lebbi vonat ? 
- Holnap délelőtt. 

— Kár, hogy nem egy óra múlva ! 
— Akarsz sétálni, vagy lepihensz? 
— Én többé ki nem lépek ebből a szobá¬ 

ból, míg a kocsi itt nem áll, a melyik a vas¬ 
úihoz visz! 

- Jó. Hát akkor most pihend ki a fej¬ 
fájásodat . . . 

. . . Vagy két óra múlva gyors, heves kopog¬ 
tatás hangzott az ajtón. 

- Nono ! - - riadt föl Szigeti boszúsan. 
A szobalány rontott be egy nóvjegygyel a 

kezében. A szélesképű német lány arcza sápadt 
volt az izgalomtól és a hangja fuladozott: 

- Dér Herr Gráf . . . Dér Herr Gráf . . . 
Geraldine asszony is fölpattant a pamlagról 

és kikapta az ura kezéből a névjegyet. Való¬ 
ban : a Sturz-Ebingen Oktáv gróf névjegye volt. 

A szobalány nem is várt engedelmet. Már 
nyitotta az ajtót, a melyen mélyen meghajtva 
magát, egy magas, monoklis, szőke úr lépett 
be a szobába. Ugyanaz, a kit délelőtt az auto¬ 
mobilban láttak. Három szál gyönyörű, hó¬ 
fehér rózsa volt a kezében. 

Mosolyogva szólalt meg: 
- Bocsánatot kérek, ha zavarom önöket, 

de kettős jogczímem is van rá. Az első ime 
ez az üdvözlet — és a három gyönyörű rózsát 
finom meghajtással nyújtotta át Geraldine asz-
szonynak, - - ez az üdvözlet, a melyet egy 
régi barátnője, egy intézetbeli volt társnője 
küld szeretettel a nagyságos asszonynak. . . 
A feleségem, mondhatom, majd kiugrott örö¬ 
mében a kocsiból, mikor a nagyságos asz-
szonyt délelőtt megpillantotta . . . 

Szigeti önkéntelenül ijedt pillantást vetett 
a feleségére. A Geraldine asszony arcza piros 
volt, mint a vér. A három rózsa reszketett a 
kezében. 

- Természetesen ő is jött volna, ha egy 
ostoba . . . no de egész jelentéktelen kis bal¬ 
eset nem éri. 

Szigeti önkéntelenül vágott közbe: 
— Ah! Baleset? . . . 
A gróf mosolygott: 

- No, egészen jelentéktelen! . . . Valami a 
szemébe szaladt. . . Semmiség! . . . De véres 
lett bizony és mára fogolylyá tette szegény¬ 
két . . . Ezért jöttem én egyedül, hogy egyút¬ 
tal, mint . . . mint hát egy kicsikét i t t . . . itt 
olyan házigazdaféle is, a magam részéről is 
elmondjam, mennyire örülök ennek a nekem 
igen kedves véletlenségnek, hogy épen ezt a 
helyet választották . . . 

Geraldine asszony még csak most jutott szó¬ 
hoz. Egész meggyőződéssel mondta: 

- A hely gyönyörű ! 
A gróf bólintott a fejével : 

- Boldog vagyok, hogy ilyennek találja és 
rajta leszek, hogy nagyságos asszonyék spe-
cziel igen jól érezzék magukat . . . Csak paran¬ 
csolnia kell és az történik, a mit kivan. Azt 
akarom, hogy a feleségem minél tovább élvez¬ 
hesse az ön társaságát . . . Mert ismételhetem : 
egészen boldog . . . 

Szigeti kötelességének érezte, hogy ha már 
a felesége néma marad, legalább ő mondjon 
enynyit: 

- A grófné nagyon kegyes 
- Ismétlem, egészen boldog. És ja, majd 

elfelejtettem.. . Egy k i s . . . vagy nagy, szóval 
egy kérést is kell tolmácsolnom, ha ugyan . . . 

Itt Geraldine asszonyra nézett, a ki előzé¬ 
kenyen bólintott a fejével: 

— Csak tessék, tessék! 
- Köszönöm. Bizonyára már méltóztatik 

tudni is, hogy mint minden évben ezen a na¬ 
pon, hát holnap is egy . . . egy olyan kis elő¬ 
adást . . . egy kis konczertet rendez a fürdő 
vezetősége a nagyteremben, a melynek a jöve¬ 
delme a környékbeli szegényeknek megy . 
Hát ez már itt olyan tradiczió . . . Nos, a fele¬ 
ségem említette, hogy a nagyságos asszonynak 
valósággal tüneményes hangja van . . . Tüne¬ 
ményes hangja . . . 

Geraldine asszony és az ura úgy néztek 
egymásra, hogy a gróf önkéntelenül elhallga¬ 
tott és aztán kissé zavarodottan kérdezte: 

- Pardon! Talán ? . . . 
Szigeti nyelt egyet, megint az asszonyra né¬ 

zett, azután mohón, de akadozva felelt: 
— Ezer bocsánat, gróf úr, de . . . de fájda¬ 

lom, itt . . . itt elvről van szó . . . Igen, elv¬ 
ről van szó . . . A feleségem valóban tanult 
énekeim és boldog lenne, ha . . . ha rendelke¬ 
zésére lehetne . . . De, ismétlem, elvről van 
szó. Nevezetesen, mikor mi megházasodtunk, 
fogadalmat tettünk, hogy a feleségem többé 
nyilvánosan soha . . . 

A gróf fölpattant és nevetve nyújtotta a ke¬ 
zét Szigetinek: 

— Bravó! - - kiáltotta. - - Nem merem önt 
megdicsérni, mert — magamat dicsérném vele. 
Tudniillik szakasztott az én esetem: Hiszen, 
méltóztatik tudni, hogy én is . . . én is a dicső¬ 
ségtől hódítottam el az én házi boldogságo¬ 
mat és ugyanez a fogadalom ott szerepel a mi 
aktáink között is ! . . . Mi se lehet természe¬ 
tesebb, mint az, hogy teljes megértéssel res¬ 
pektálom . . . Sajnálnom kell azt a művészi 
élvezetet, a melytől így elesünk, mégis azt 
mondom: nagyon helyes, nagyságos asszo¬ 
nyom, nagyon helyes! így van ez jól! 

Geraldine asszony boldogan mosolygott, a 
gróf pedig fölemelkedett: 

— Azt a kérést tehát tisztelettel és hódo-
lattal visszavonom . . . De a konczerten ugy-e 
látjuk egymást ? . . . És addig is, a míg ott 
majd alkalom lesz fölujítani a régi barátsá¬ 
got, még egyszer kérem: érezzék itt teljesen 
otthon magukat! . . . Különben én is gondos¬ 
kodom róla, hogy semmi okuk se lehessen 
panaszra . . . 

. . . Mikor Szigeti, a ki a szálló kapujáig 
kisérte ki a grófot, visszatért, csak ennyit 
mondott az asszonynak: 

- No édesem, ma már nem csomagolunk, 
ugy-e ? . . . 

Geraldine asszony nem felelt. Megnyomta 
a csöngő gombját és mikor a szobalány be¬ 
lépett, ezt kérdezte tőle : 

- Mondja Marié, maga idevaló ? 
- Na természetesen, nagyságos asszony! 
- Akkor hát tudni fogja: mennyi ideje 

annak, hogy a gróf úr megnősült? 
- Két éve, nagyságos asszony! Két éve. 

Akkor lépett ki a katonaságtól is és azóta 
mindig itt laknak a kastélyban . . . Mert a 
gróf úr azóta haragban van a családjával . . . 
Mert a grófné, a grófné az egy művésznő 
volt é s . . . 

— Köszönöm! Elég ! 
A leány megijedt és sietett - mentege-

tődzni: 
— Igen hires művésznő volt! . . . Világhírű 

művésznő . . . Egy spanyol nemesnek a 
leánya . . . 

Geraldino asszony idegesen szólt r á : 
- Köszönöm ! Köszönöm! Elmehet! 

A leány távozott. A mint az ajtót betette, 
Szigeti hangos kaczagásba tört ki. 

- No, anyuskám, hát ehhez mit szólsz! ? 
Az asszony csak nézett maga elé, időnként 

megcsóválta a fejét, azután egyszerre fölemel¬ 
kedett : 

- Gyerünk levegőre! Én szédülök . . . Fo¬ 
rog velem a világ . . . A Lujza . . . No hát, 
édes Istenem . . . 

A mint lefelé haladtak a lépcsőn, egy kis, 
körszakállas tömzsi emberke állta az útjokat. 

- Ezer bocsánat, épen tiszteletemet akar¬ 
tam tenni. A fürdő direktora vagyok. Azt 
akartam tiszteletteljesen megkérdezni: ineg-
méltóztatnak-é elégedve lenni a szobáikkal, 
vagy talán másokat parancsolnak ? . . . 

Geraldiue asszony felelt: 
- Köszönjük. Itt maradunk . . . 
- És valami különös kívánság talán? . . . 
- Nincs semmi különös kívánságunk! 

Az emberke mólyen meghajolt és alázato¬ 
san mondta: 

- Csak méltóztassanak parancsolni! 
Lassan haladtak egymás mellett. A férfi oly¬ 

kor elmosolyodott. Az asszony úgy lépkedett, 
mint egy alvajáró. Látszott rajta, hogy valami 
nagy izgalom tartja fogva a lelkét, a melytől 
sehogy se tud szabadulni. Egész délután néma 
maradt, csak a fejét csóválta meg néha. 

Végre is a férfi szólalt meg. 
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lágon ! 
Az asszony nem felelt. De egyszer aztán 

fölszegte a fejét és vésztjósló hangon mondta : 
— És most igazán kíváncsi vagyok, liogv 

fog velem szemben viselkedni! . . . igazán kí¬ 
váncsi vagyok ! 

rv. 
Délután öt órakor volt a hangverseny. 
A nagyteremből kihordták az asztalokat és 

sorjába állították a székeket. A dobogó alján 
vörös bársony pamlagot helyeztek el a gróf 
meg a felesége számára. Szigetiéket az első 
sorba ültette a direktor. 

Észre kellett venniük a helyzetük nagy és 
kellemes változását. A gróf látogatásának hire 
már megtette az útját a telepen és — mintha 
mindenki egy álarczot dobott volna le magá¬ 
ról., Geraldine asszony érezte, hogy a kíváncsi, 
irigy és alázatos tekintetek egész forró záponi 
omlik reá és szinte égeti az arczát. 

De a nagy eset csak tíz perczczel a hang¬ 
verseny kezdete előtt következett. Akkor érke¬ 
zett meg a grófi pár. A hátsó bejáraton, a 
dobogó felőli ajtón jöttek. A mint beléptek az 
ajtón, az egész közönség, mint a fejedelmeket, 
főhajtással üdvözölte őket. 

Szigeti az első pillanatban konstatálta, hogy 
a Lujzára csodás hatással volt a grófi korona. 
Finom, vékony, fehér arczával, magas, karcsú 
termetével, csillogó szőke hajával valósággal 
sugárzó jelenség volt. Egy herczegnő se lehe¬ 
tett előkelőbb nála. 

És ez a finom, szép, előkelő jelenség egye¬ 
nesen Geraldine asszony felé tartott, a ki kép¬ 
telen volt arra, hogy ülve maradjon. Önkén¬ 
telenül fölemelkedett, sőt egy lépést eléje is 
ment. 

A grófné mind a két kezét eléje nyújtotta 
és a hangja majd kicsattant az örömtől: 

— Édesem! Édesem, mennyire örülök! Ki 
se mondhatom, mennyire örülök! 

Jó hangosan beszélt, de magyarul. A körül¬ 
ülők értetlenül és mohó kíváncsisággal nézték 
a forró üdvözlést, Szigeti pedig azon vette 
magát észre, hogy már - - kezet is csókolt 
a - - Lujzának. 

Geraldine asszony kábultan és mereven állt, 
képtelenül arra, hogy egy szót is szóljon. Me¬ 
redt, szinte fagyott szemmel nézett a grófné 
arczába, a mely egy pillanatra mintha szin¬ 
tén megmerevedett volna. De csak egy pilla¬ 
natra. Azután megint elárasztotta az öröm 
fénye és kissé halkabb, de vidám hangon be¬ 
szélt tovább: 

- Tudom, édesem! . . . Mi nem a legjobb 
barátságban voltunk meg egymással! . . . Egy 
kis félreértés! . . . De sebaj! . . . Én azt már 
rég elfelejtettem! . . . Biztosíthatom : egészen 
elfelejtettem! Hiszen annyi minden történt 
azóta . . . 

Már a Geraldine asszony karja alatt volt a 
karja és vitte a pamlag felé: 

— Jöjjön csak ide . . . Hisz annyi mindé 
történt azóta . . . 

A gróf mosolyogva ült le a Geraldine asz-
szony üresen hagyott székére: 

— Hagyjuk őket egymásnak, - - mondotta 
Szigetinek Hiszen tudja, ha ilyen két régi 
barátnő megint összekerül . . . 

. . . Szigeti feszült, izgatott figyelemmel né¬ 
zett a felesége után. A szive hevesen dobo¬ 
gott. Az asszony fenyegető szava járt az eszé¬ 
ben és balsejtelem gyötörte, ügy érezte, hogy 
puskaporos hordón ül. 

A puskaporos hordó azonban nem robbant 
föl. Az asszony arcza minden inkább TÓ! 
mint vésztjósló. Az a merevség egy perez alatt 
megenyhült és a zavar pírja lobbant föl ; 
helyén. De ez se tartott sokáig. A konczert 
még el se kezdődött és Szigeti végtelen meg¬ 
könnyebbüléssel látta, hogy a felesége mosó 
lyog." A két asszony egymáshoz huzodv; 
a pamlagon és egymás szemébe nézve, mosó 
Ivogva beszélgetett. Mikor aztán egy hosszú-
hajú úr 'lépett a dobogóra és fenyegető el¬ 
szántsággál tartott a zongorának, Geraldine 
asszony hátradőlt és valósággal lesújtó nyu¬ 
galommal sétáltatta el a tekintetét a közön¬ 
ség feje fölött. A homlokán volt, hogy — sze¬ 
reti azt a helyet, a hol ül. 

A hangverseny után, a mely rovirt volt, 

de elég unalmas, a grófné ezzel a szóval bú¬ 
csúzott a barátnőjétől: 

- Tehát a viszontlátásra, holnap, a kas¬ 
télyban ! . . . 

V. 
Csöndesen mentek hazafelé. S/igeti néha 

lopva egy pillantást \rtett az asszonyra és el¬ 
mosolyodott, de nem szólt semmit. Geraldinc 
asszony arcza sugárzott és \alami mélységes. 
nagy, ked\es izgalom égett a szemében. 

Egyszerre csak halkan, mintha önmagának 
beszélne, szólalt meg : 

Mégis csak bámulatot* . . . Ekkora válto¬ 
zás . . . Ekkora válto/ás. a mióta együtt \ol-
tnnk az inlézetben . . . 

Ezt nem tréfásan, hanem egész komoly han¬ 
gon mondta : úgy, hogy az ura megbŐkkenve 
nézett rá és önkéntelenül kiáltott föl: 

- Az intézetben ! ? . 
Az asszony megállt. Az urára nézett és meg-

rezdült, mint a ki álomból ébred. A homlokát 
pirosság borította el és zavartan mosolygott... 
IV aztán egyszerre megrándította a vállát, a 
tekintete boszns lett és kemény hangon szólt 
rá az urára: 

- Az intézetben vagy nem az intézetben, 
az végre is mindegy! A dolgokat respektálni 
kell, úgy, a hogy vaunak! Nem születhetik 
mindenki harminczötágú koronás ágyban!. . . 
Nem kell olyan nagyon arisztokratának lenni. . . 

Szigeti önkéntelenül körülnézett. Szeretett 
volna valamit mondani. De jobbnak látta, ha 
nem szól. Mosolyogni is szeretett volna. De 
jobbnak látta, ha ezt se cselekszi. A válla közé 
húzta a fejét és némán lépdelt a felesége mel¬ 
lett. 

ÖRÖKSÉGEM. 
Anyám nagybátyja, réjíi ]>:ip 
Lilas/in uvvel. kanonok 
iSiíriíatafí inján natív fíyűrü. 
Bölcs arc/a s;i|>padt ('• 
ArniiN keret Imi l'i'krtén 
Apró szemével kivigyá/ 
A szép vilrigog nagy falon. 

iNein iiuT r-i-ii;,'etm rininiel. mert tudja jól dalom. 
Hogy minden régi kép kisn-trt a fülön, l 

MII im'ir csak itt cl e t'nlon. 
l'c hajdan lü'iimiliaii tanult. 
Volt kis|iii|i ott, piros ruliiis : 
Ma niiír mellén nnuiykcrcszt. 
M:i már lilaviil dis/.ruhiis. 
Itölcsen Mgyá/ni megtanult : 
MŰ nnir csuk itt él e fiilim. 

iNnii mer ('-.eu^etni rímmel, mert tudja jól diilom. 
Hogy minden régi kép kísértet a falon, i 

Kisértet nemcsak a falon, 
Mert lelkemből is kivigyáz 
Villogó szeme feketén 
(Bölcs arcza sápadt és sovány. 
Bárgatag ujján nagy gyűrii) 
Lelkem mélyén egy kanonok 
Fülel, valami régi pap. 

Habit* Mihály. 

ÉRDEKES OLVASMÁNY. — Jelfy Gyula főlvételei. 
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«PAOLO ÉS FRANCESCA-. 
A MAGYAR KIRÁLYIOPERAHÁZ ÚJIDONSÁGA JANUÁR .13-Á N. 

K t'11 Ábrányi Emil : apa és liú, költő és 
zeneszerző neve áll a Királyi Opera leg¬ 
újabb szinlapjain, a Dante "Isteni szín¬ 
játékában» halhatatlanná tett .szerelmespár 
neve alatt. Tiszteletreméltó, nagyszabású 
műben egyesítették fényes tehetségüket ; 
örömmel jelentjük, hogy a múlt szombati 
bemutató-előadás ritka szép közönsége előtt 
új, háromfelvonásos operájuk őszinte si¬ 
kert aratott. 

\7. új opera szövege irodalmi színvona¬ 
lon álló dráma, mindig érdekes, olvasva is 
szép előadása költői mű ; hogy szerzője 
eredetileg lírai költő: az kész szerenese. 
mert a szöveget is lírai részletei teszik a 
megzenésítésre mindenekfölött alkalmassá. 
l!ovid kivonata: 

L felvonás: Bavenna fejedelme várja 
lümini herczegét, hogy hozzá adja nőül 
11 ugat, Francescát - államérdekből, egy 
régi békekötés alapján. A herezeg, Gian-
cotto (az eredeti krónikában : Gianciotto), 
jön is öcscsével Paoloval — míg az esküvő 
benn a templomban tart, a künnmaradt 
púpos, biczegő herezeg lázongásából tud¬ 
juk meg, hogy voltaképen ő az anya¬ 
könyvezett férj, de szerepcserére kény-
sxerííette daliás öcscsét, mert attól félt, 
hogy ő hozzá a szépséges Francesca nem 
jött volna nőül. 

II. felvonás: Biminiben kesereg az így 
megcsalt ifjú nő ; Paolo bocsánatért eseng. 
r'rancesca már ekkor szereti Paolót, kezét 
nyújtja - meglepi őket a gyanakvó férj. 
Majd vendégsereg jön, az uralkodó herezeg Balró 
(üancotto először pásztori színjátékot adat 
elő, utána pedig, czélzatosan, Lancelot és 
(ünevra házasságtörő szerelmének történe¬ 
tét (a melyet Danténél a fiatal szerelmesek 
együtt olvasnak). Mikor a boldogtalan házas¬ 
pár egyedül marad: a nyomorék herezeg előbb 
esedez szerelemért, majd bösxülten követel 
szerencsére Paolo ott terein és megmenti a 
\ergodo asszony-leányt ax utált öleléstől. Vész¬ 
iére : bátyja a hatalmas, száműzi őt. 

[II. felvoinix: Ugyanaznap este, az utczá-
kon farsangi sokadalom, a herczegét is kifigu¬ 
rázzák. A holdas éjben a számkivetésbe ké¬ 
szülő Paolo utolsó - s igazában : első -
boldog légyottot kap Francescától. Eajtuk üt 
a férj, orvul leszúrja öcscsét, kinek tőrével 
Francesca magáj: öli meg. 

Látnivaló, milyen vátozatos hangulat-skálája 
\an e színdarabnak: a bekezdő viharos éj után 
a nép ünnepi hangulata, az egymásra lelt ifjak 
boldogsága, a ravasz púpos ördögi öröme : a 
megcsalt nő keserve, az ifjú esdeklése. a nő 

jobbra: Ambrusné, ki. Ábrányi Emil, Módok Anna, ifj.Ábrányi 
Emil, Székelyhidy, elöttük ül Rózsa, 

A PAOLO ÉS F R A N C I A SZERZŐI KS FŐSZEREPLŐI. 

éreztetett gyöngédsége, a férj szilaj féltékeny
sége - - a testvérek összeütközése; a farsangi 
bohóczok kicsapongó jókedve, két gúnydaluk, 

f ijd n s/creliiics, vérzőszivű pár biiesiij,-:. 
/> boldogsága. 
A zeneköltő pedig föllelkesült mindezen; 

becsvágya is sarkal ta : mutassa meg, hogy ö 
mindent meg iud csinálni. Ifjabb Ábrányi 
Emil gazdag tapasztalatokat szerzett a kölni 
és hannoveri operánál, most a Magyar Királyi 
Opera karmestere és pedig jeles karmester: 
boldog családi élete, szerencsés vagyoni hely
zete megengedik, hogy apai (sőt nagyapai) és 
anyai örökségének: nagy tehetségének éljen. 
Sokat vártunk tőle, sokat kaptunk is. Zenéje 
mindig elragad abba a hangulatba, melyet 
a szinpadi jelenet ránk kényszerít ; ez öntuda
tos művészre vall. Ünnepélyes vagy epedő, 
bohókás vagy fennen Bzáfnyaló, a mint a 

szöveg kívánja: a IIT. fehomís pásztor¬ 
játékának zenéje e nemben ideaLs tökéle¬ 
tességű— bizonyosak \agyimk bei:ne, hogy 
a közönség (nyilt színen) azért nem tap¬ 
solta meg, mert a gyönyörűségtől elfelej¬ 
tette, hogy ex az édes, idilli szépség hálál 
érdemel. A mit a megírás technikájának 
neveznek: a dologbeli tudás, beleértve a 
inanap mindenütt virtuozitásig vitt hang¬ 
szerelési raftinemenf-t, — Ábrányinak «a kis 
ujjában van», zenekara mindig gazdag és 
('•kesén s előkelőén szóló, míg a bohóczok 
operett-alakját igazi operett-zenével önti 
le ; dallamait ki is tudja kerekíteni, vég¬ 
telenné is tudja nyújtani; vagyis «még¬ 
komponálni)) úgy tud, mint a ma élő zene¬ 
szerző hírességek legtöbbje — a mint mond¬ 
tuk : nem hiába vártunk tőle sokat; kap¬ 
tunk is tőle sokat. De : csak sokat — nem 
mindent, s épen nem a legfőbbet, a legkü-
lönb adományt: az eredetiséget. Dallamai 
akármilyen kerek, szerves egészet képez¬ 
nek is : részleteikben sokszor igen eleve¬ 
nen emlékeztetnek. «A Nibelung gyűrűje.» 
"Pillangó k. a.» vagy Bach és mások rész¬ 
leteire ; vezérmotivumokkal dolgozik ugyan, 
de egy bizonyos stílusa nincs; sokszor u. n. 
«zárt számoti), az utolsó hangig befejezett 
áriát ad a zenekarnak ott is, a hol ez bénító 
és a régi olasz opera rhythmikus kiséret-
nguráit alkalmazza, holott az ellenkező stí¬ 
lusú «Tristan. . .» merész összhangátömlé-
seit szereti utánozni. - A «Paolo és Fran¬ 
cesca» előadásáról csakis dicsérettel szólha¬ 
tunk. Első helyen a nyomorék Giancotto 
személyesítőjét kell kiemelnünk: Rózsa S. 
Lajos nagyot nőtt szemünkben, jellemző 
és mégis mértéktartó, decens játéka nagy 

haladást, jelent. A czímszerepeket' hévvel és 
szépen énekelték dr. Székelyhidy és M. .Medek 
Anna, valóban illúziót keltettek. A melléksze-
i-epekben Várady Sándor (Ravenna-fejedelme). 
Kertész és Hegedűs (bohóczok), Ambrusné (ud¬ 
varhölgy) igen szépen helyt álltak. Különös 
érdemeket szereztek azonban Kéméndy Jenő és 
Vidor Dezső a színpadi képek megalkotásával: 
az első (az ismert festőművész) főleg a II. felv. 
dí^-zíérmét, függönyét, kis színpadának képei: 
s általában a gyönyörű jelmezeket alkotta meg 
sziuet-;, tüzes fantáziával. Vidor rendező pedig 
úgy az elbűvölő szép pásztorjáték, mint az 
életteljes farsangi tömeg s általában a csoport¬ 
képek rendezésével nyújtott élvezetes látványt. 
A karnagyi emelvényen maga a zeneszerző ült. 

Őszintén kívánunk a sok szépséggel 'ékes 

i 

új operának 
földön. 

tartós sikert itthon luil-
A. /. 

PIETRO (VÁRADY) : FRANCESCA HUGO I IT A PÁROD ! 

I I I . FELVONÁS : FRANCESKA (MEDEK ANNA) : KÖVETLEK APOLLO!!!!! 
Balogh rudolf fölvételei. 

II.FELVONULÁS: GIANCOTT (RÓZSA): VIGYÁZZ öCSÉM! 

PAOLO (SZÉKELYVHI1DY) : HAGYJ ITT MEGHALNOM A LÁBAIDNÁL! 

P A O L O É S F R A N C E S C A , Á B R Á N Y I E M I L O P E R Á J A A Z O P E R A H Á Z B A N . Balogh Rudolf fölvétele 
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AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM LEGÚJABB SZERZEMÉNYÉT, 

BERAKOTT COMMODE ; FEANCZIA MUNKA A XVIII. SZÁZAD VÉGÉRŐL. 

Szépet és jót, hasznosat és czélszerü: vásá-
rolninyilvánosgyűjtemény számára, nem könnyű 
dolog. Ehhez is mindenekelőtt anyagi eszköz¬ 
zel kell rendelkezni, fel kell használni a sok¬ 
szor váratlanul kínálkozó alkalmakat és főleg 
meg kell érezni, mire lesz szüksége azoknak, a 
kik az ilyen intézetektől irányítást várnak. 
A vásárlás igen érdekes, felelőséggel teljes és 
rendszerint háládatlan feladat, mert a mint azt 
a meséknek nagy mestere, a jó öreg La Fon¬ 
taine réges-régen találóan kifejezte: «Est fou 
de raison qui erőit pouvoir contenter tout le 
monde ét són pere.» A viszonyok alapos mér¬ 
legeléséből fakadó meggyőződés, uiely 110111 is¬ 
mer megalkuvást, melléktekintetet és egyéni 
kedvtelést tehát a vásárlások legbiztosabb ve¬ 
zére és ellenőre. Előbb-utóbb mindig kiderül, 
hogy annak volt igaza, a ki meggyőződését 
követte. Van erre vonatkozólag nem egy ta¬ 
pasztalatom. 

Három kivételes körülménynek köszönhető; 
hogy az Iparművészeti múzeum gyűjteménye 
az elmúlt esztendőben, egy csapásra nein any-
nyira mennyiséget, mint értéket illetőleg nem 
remélt módon gyarapodott. 

Az első Gerhardt Gusztáv váratlan halála 

volt, melynek következtében hazánk e kiváló 
gyűjtőjének évtizedes fáradság és nagy áldoza¬ 
tok árán szerzett gyűjteménye aukczióra került. 
A második a kormány fejedelmi bőkezűsége, a 
minőben magyar múzeumnak eddig még nem 
volt része, a mikhez kiegészítéskép két euró¬ 
pai gondolkozást! amateur hazánkfiának, neve¬ 
zetesen báró Herzog Lipót Mórnak és Nemes 
Marcellnek ajándékai járultak. Ilyeket sem so¬ 
kat jegyeztek fel a magvar múzeumok kró¬ 
nikái. 

A Gerhardt-féle gyűjteményből negyvenki-
lencz darab porczellánt, edényt, szobrocskát és 
szoborcsoportozatot és három ötvösmunkát s/e¬ 
reztünk. A ki alaposan ismerte e gyűjteményt, 
bizonyára egyetért velem, hogy három dara¬ 
bot kivéve, a mely anyagi viszonyainkat messze 
meghaladó árt éri el az aukczión, és kivéve a 
zománczos, drágakövekkel kirakott tubák-sze-
leiiczéket, melyeket elérhetlen áruk miatt nem 
gyűjtünk, a mi anyagunk az említett gyűjte¬ 
mény legjava és abszolúte elsőrendű. E mellett 
összefüggő sorozatot alkot, feltüntetvén a por-
czellángyártást a kezdetleges kísérletektől fogva 
annak teljes virágzásáig. A mi mind a por¬ 
czellán történetét illetőleg, mind pedig általá¬ 

nos kulturszeiiipontból és a tanítás czéljából 
egyaránt fontos. A szobrocskák ép úgy, mint 
az edények éles példányok ; kidolgozásuk ki¬ 
fogástalan, színes díszítésük egykorú. A meis¬ 
seni gyár világszerte ismeretes alakítáí-ai, úgy¬ 
szintén legnevesebb művészei, immár jellegze¬ 
tes példákkal vannak képviselve a Múzeum¬ 
ban. Ennél többre pedig szükségünk nem volt. 
A kis plasztika iránt érdeklődők figyelmébe 
ajánlom a Kaendler mintázta Junót a pávával, 
szinte portrait, annyira egyéniek az arcz vo¬ 
násai, a mely jellegzetesen tünteti fel e ki¬ 
váló mester felfogásának sajátságait kivált az 
izomzat kezelésében és a színezés módjában ; 
továbbá Erős Ágost szász fejedelem két ud¬ 
vari bolondját, a skarlátpiros huszár ruhába 
bujtatott magyar származású Schindlert és a 
bő bugyogójú német PYöhlíchet: mindkettő 
nyilván természet után mintázott. Bájos a négy 
szerelmes párt ábrázoló csoport, melyek kö¬ 
zött a Pierrot gyengéden átkaroló Coloinbine 
magaslik ki a két alakban kifejezésre jutott 
plasztikus érzés tökélyével. Allatokat is ele-
szeretettel mintáztak Meisseubeu; hogy mek¬ 
kora ügyesseggel, azt egy hím és nő oroszlán, 
egy borzas kutya és egy ágon ülő harkály bi-

SHERATON TERVRAJZAI UTÁN KÉSZÜLT BUTOROK. EMPIRE ASZTAL, RAJTA ARANYOZOTT BRONZ 
FÜSTÖLŐ (NEMES MARCZELL AJÁNDÉKA). 
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zonyítják. A fehér porezellánnal való kísérle¬ 
tezés korát egy csésze és két kisebb alak kép¬ 
viselik. Ezek még Böttger életében készültek, 
a kinek tudvalevőleg köszöni Európa, hogy a 
porczellángyártás titkát^ végre sikerült megfej¬ 
tenie. Több edény és egy remekművű, arany-
foglalású kis tubák-szelencze tárja föl előttünk 
Böttger kísérletezés közben folytatott küzdel¬ 
meit és leleményességét, melylyel a nevéről el¬ 
nevezett kőkeménységü vörös agyag művészi 
tulajdonságait kiaknázni tudta. 

Mindezekből számos becses tanulságot merít¬ 
het a művész. 

Ilyen tanulság, hogy az anyag csak a mű¬ 
vészi feldolgozás révén válik értékessé, hogy a 
művészeti alakítást az anyag alapsajátságaiból 
kell fejleszteni, a miben egyúttal bennfoglal-
tatik a czélszerüség, minden iparművészeti al¬ 
kotás első feltétele és hogy az agyag általában, 
kiváltkép pedig annak legkeményebb fajtája a 
porczellán, rendkívül alkalmas kisplasztikái 
kompozicziókra. Agyagban örökítették meg szá¬ 
munkra a görögök az életükbe kapcsolt ezer¬ 
nyi mindenféle foglalkozást űző alak képét; 
a terrakotta tartotta meg számunkra az olasz 
renaissance-nak talán legszebb és legérdekesebb 
fejeit és a porczellán elterjedése nélkül ugyan¬ 
csak hiányos volna a XVIII. század intim élet¬ 
viszonyainak ismerete. És legújabban ismét 
az agyag felé fordul az iparművészet, hogy meg¬ 
formálja belőle a XX. század tipikus jelenségeit, 
a miként ezt a múlt évben Berlin¬ 
ben rendezett ily irányú, érdekes •-. 
kiállításon láttuk. • * 

A lakás, az otthon, bölcsője és 
melegágya a művészetnek. Egy fran-
czia iró találóan és szellemesen ek-
kép jellemezte a lakást: Ez a család 
ruhája. Tény az, hogy minden em¬ 
ber arra törekszik, hogy lakása minél 
kényelmesebb legyen és hogy jól 
érezze magát s léikének is gyönyörű- ( • 
sége teljék benne - - akár ruhájá¬ 
ról lenne szó. Eégen tudta a mú¬ 
zeum, hogy a lakás-berendezésre vo¬ 
natkozó gyűjteménye hézagos. Annál 
jobban örültünk, hogy a kormány 
által rendelkezésünkre bocsátott összeggel ezen 
a hiányon is segíthettünk. 

Figyelmen kívül hagyva a történelmi fejlődés 
kétségkívül igen érdekes és fontos, de gyakor¬ 
lati szempontból véve mégsem elsőrendű elvét, 

ezúttal a bútorzat azon csoportját markoltuk változathoz kapcsolta a művészetét, lefejtve 
meg, a melytől a Legáltalánosabb Ims/not re- róla ' az ekszerszerüen finom díszeket s ezek 
ínélhettük a közönség és az azokat kiszolgáló helyett a szerkezeti momentumokat fejlesztette. 
Trw^o„„0,o, ^A-^A^ A„„„i.. „ i,„„r,ob- ., Kii+nv. Kzáltal alkotásai talán vesztettek bájból, de 

egyszerűbbek, mondhatni férfiasabbak s a ke-
\ésl>é tehetősek számára is könnyebben hozzá¬ 
férhetőbbek lettek. Életpályáját mint parlamenti 
tag fejezte be. Legnevezetesebb alkotásai az 
i-dinhurgi eg\etein s ugyanott a Szt. György-
teinplom. \y. angol bútoripar fejlesztésére 
Shenilon telt legtöbbet. 17'.l'.M>aii közzétett 
"('abinet Mükers aiul upholsterer's Drawing 
book» e/.imíí mimkájásal. melyben számtalan 
legkülönfélébb bútornak tei-vraj/a foglaltatik. 
Tulajdonkép Ádám művészetének gyakorlati 
terjesztője, a ki azt a kö/.tudatba bevitte, hoz-
/áaihán a magáéból, a mire szükség volt, 
hogy bútor és kiváltkép a fa technikájának 
megfeleljen. Khlieii van Sheraton nagy érdeme. 
A tervei után készült bútorok remekei az asz-
talosmüvészetnek, az egyszerű formás elegan-
czia miatt, a mi csak elsőrendű anyag fel¬ 
használásával és kis aló munka árán volt el¬ 
érhető. Xem legkisebb értékű sajátsága e búto¬ 
roknak még ezenfelül, a tér leleményes ki¬ 
használása s ekként a rend iránti érzék fej¬ 
lesztése berendezésük folytán, lóvén minden¬ 
nek a mi benne foglaltatik külön helye. 

A múzeum gyűjteményében egy nagy ara¬ 
nyozott, faragásokkal díszített könyvszekrény 
és egy kanapé, ú. n. «Set1ee» képviselik 

Chippendale stíljét. Az utóbbi főképp 
a hajlott vonalak következetes ke¬ 
resztülvitele miatt érdekes : minden 
része hullámos menetű ; mégis az 
egész a szilárdság benyomását kelti 
a nézőben. Sheraton korából való 
többek között két üveges szekrény, 
«('ahinet" az egyik nemes egyszerű¬ 
ségével, a másik festői berakásával 
tűnik fel ; továbbá egy mozgó te¬ 
tejű iró-, s egy bámulatosán könnyed 
női varró asztalka és egy rácsos 
hátú karosszék, melynek tervrajza 

"~ ~o ~ " " <~> 

műiparosok számára. Annak a kornak a bútor¬ 
zatát választottuk, a mikor a közjólét elterje¬ 
désével a polgári elem mintegy a társadalom 
gerinczévé erősödik meg. keresi a jót és szépet 
a maga igényeinek határai között. Knnek az 
öntudatosan fejlesztett és ép úgy mint a pol¬ 
gárság maga, szolid alapokon nyugvó bútorzat¬ 
nak klasszikus hazája Anglia, kora pedig a 
XVIII. század vége, valamiként, a XIX.-nek 
eleje. Odafordultunk tehát mi is, s onnét sze¬ 
reztük be azt a huszonnégy darabot, mely ezentúl 
muzeumunknak évente értékben emelkedő egyik 
díszét fogja képezni. 

A közönség szereti a gyűjtő fogalmakat s 
azokat rendesen bizonyos nevekhez fűzi. A késő 
angol bútorokkal kapcsolatosan három úgy¬ 
szólván mindenki előtt ismeretes név kerüli 
forgalomba. Ezek Thomas Chippendale, Hóhért 
Ádám és Thomas Sheraton. Az első asztalos¬ 
mester volt s 1754-ben butormintákat tartal¬ 
mazó könyvet adott ki. Stílusának magva a 
Francziaországból átszármazott rokokó volt, 
melyhez hol gótikus, hol khinai, hol pedig 

A GERHAHDT-FÉLE AUKCZIÓN VETT MEISSENI PORCZELLÁN. 
Sheraton idézett munkájában is ben-
foglaltatik. 

Czéljiiink közé tartozik a közön-
németalföldi elemeketS^vegyített, mindezeket ség Ízlésének fejlesztése s a műiparosok műn -
a faját jellemző vasmarkú energiával átgyúr- kajának tökéletesítése. Óhajtva remélem, hogy 
van egy sajátságos keverékké, mely minden legújabb vásárlásaink e kettős c/élnak meg fog-
izében angol. Ádám, a sokat utazott építész a uak felelni, nemzeti erőnk gyarapítására. 
XVI. Lajos franczia királyról^elnevezett stil- fíadisics Jenő. 

FESZTY ÁRPÁD KIÁLLÍTÁSA. 
Az utolsó években megszokott dolog volt 

már Feszty Árpádról a visszaemlékezés hang¬ 
ján beszélni, hiszen majdnem egy évtizede 
múlt el annak, hogy utoljára szerepelt a nagy¬ 
közönség előtt. Ha pedig elvetődtünk a hosz-
szas körút után visszakerült körképnek a Ma¬ 
gyarok bejövetelének termébe vagy a Szépmű¬ 
vészeti Múzeumban egy-egy nagyarányú alko¬ 
tását láttuk, könnyen készen voltunk megálla¬ 
pításainkkal, hogy Fesztyben a magyar törté¬ 
nelmi és genrekópfestő iskolának egyik legje¬ 
lentékenyebb tagját lássuk, a ki úgy látszik 
a kor áramlataival nem rokonszenvez s ezért 
elkedvetlenedve letette az ecsetet, melylyel egy¬ 
kor annyi sikert aratott. 

Ezért meglepetés számba megy a XTemzeti 
Szalonban megnyílt gyűjteményes kiállítása, 
melyben a visszavonultságban töltött évek mun¬ 
kásságának eredményeit állította ki. Ezek nem¬ 
csak arról tanúskodnak, hogy a művész meg¬ 
győződéssel követte azt az utat, melyen meg¬ 
indult, hanem lényeges vonásokkal gazdagít¬ 
ják azt a képet, melyet művészetéről eddig is 
alkottunk, mert ez a kiállítás megismertet Fesz-
tyvel a tájképfestővel is, a kit legalább is oly 
komolyan s oly nagyra kell értékelni, mint a 
történelmi és vallási kompozicziók mesterét. 

Ezekhez sem lett hűtlen s ugyanoly erőtelje¬ 
sen oldja meg e thémáit, mint régente. A szent 
sír előtt siratókat ábrázoló képét mély és ben¬ 
sőséges szomorúság hatja át, igazi magába¬ 
szállás, mely annyira hiányzik a mai nap fes¬ 
tett legtöbb vallásos tárgyú képről. De ezen¬ 
kívül a kép komoly festői qualitásokat is rejt 
magában, az elrendezés szépsége, a színek har¬ 
móniája sikerült s ép oly kevéssé theatralis 
mint a kép hangulata. 

A gyűjteménynek számos darabja tanúsko¬ 

dik arról, hogy Feszty ép oly szívesen merül 
el mai nap is a magyar nép jellemzetes arcz-
vonásainak kutatásába és művészi ábrázolásába, 
mint régente. A számadó juhászok, bundás pa¬ 
rasztok, öreg bakterek, betyárlegények, öreg 
parasztgazdák, a hajdúk, a falusi korcsmáro-
sok, czigánygyerekek, egyszóval a falu világa 
ez, melyet az újabb festői generáczio meglehe¬ 
tősen kihagyott érdeklődésének köréből s a me¬ 
lyet nem is ismer, mert élete körülményei nem 
fűzik hozzája. K képeiről sok szeretetteljes 
tanulmány, sok pompás jellemábrázolás te¬ 
kint le reánk, nem egyszer a típusok ta¬ 
láló ábrázolása mellett sok érdekes egyéni 
vonásnak megrögzítése is sikerült a művész¬ 
nek, sőt a tanácskozást ábrázoló több ala¬ 
kos képén egy cselekvényen belül sikerrel 
tudott több alakot akként összefűzni, hogy a 
puszta genreképen túl jutott, közel oda, hová 
a nagy németalföldiek egy akczióba kapcsolt 
csoportos képeiken eljutottak. 

Mindezek a megfigyelések azonban nem gaz¬ 
dagítják azt a képet, melyet Fesztyről rnár 
eddig is alakíthattunk s e kiállítás nem is 
hatna ineglepetésszerűleg, ha nem volnának 
láthatók tájképei is. Ezekben mutatja be új 
oldalról tehetségét. Ha visszaidézzük emléke¬ 
zetünkbe a «Magyarok bejövetelé"-nek tájkép¬ 
részeit, melyek az ő vezetésével készültek 
könnyebben megérthetjük azt, hogy nem 
ötletszerűleg fordult e thémák felé, hanem 
mély lelki hajlamait követte, midőn ezeket 
a műveit megalkotta. Első pillanatra meg¬ 
lehetősen ellentétes tárgyú és különböző fel¬ 
fogású tájképeket látunk magunk előtt. Olyan 
ábrándozásból fakadt s teljésen átstilizált ké¬ 
peket mint a «Jeruzsálem«-ét éjjel ábrázolót s 
olyan életerős realizmustól duzzadókat, mint 
a hazai tájakat megörökítők. Ezek közt a ta¬ 
nyai képek között van néhány megkapó erejű, 

mely távol áll felfogás és technika szempont¬ 
jából is az impresszionizmus alkotásaitól, de 
épen erőteljes ábrázolásánál fogva közeljut a 
legújabb tájképtörekvésekhez. C'sakhogy úgy 
látszik a tájak külsejéhez tapadó jelenségekből 
felépíthető erőteljesség nem elégíti ki Fesztyt 
s ezért nyúl a hangulatokká stilizált tájképek¬ 
hez s ezekben éri el művészete a legnagyobb 
sikert. A holdas tájképek, melyeken egy-egy 
kis alak s a kép czíme emlékeztet csak arra, 
hogy festőjük bibliai thémákat fest, a termé¬ 
szeti hangulaton túl festőjük mély ábrándo¬ 
zásra hajló kedélyét is adják. Míg paraszt¬ 
ábrázolásain nem egy helyütt technikai kifo¬ 
gásokat lehet tenni, ezek a képei szerető gond¬ 
dal vannak festve, teljesen hiányoznak róluk 
az ábrázolásnak s a felfogásnak elnagyoltságai. 
Ha körülnézünk a mai magyar festők között 
alig találunk mást, ki az éjszaka hangulatait, 
titokzatosságát, mélységét oly poétikusan áb¬ 
rázolná, mint Feszty. Szándékosan emeltük ki, 
hogy poétikusan, mert az ő alkotásai nem 
meglepő igazságu természetábrázolások, hanem 
hangulatos táj költemények. 

Külön érdeklődésre méltók rajzai is. Kgy-egy 
mozdulat erőteljességét, egy természetmegtigye-
lés igazságát közvetlenül juttatják elénk s men¬ 
tői kevesebb vonalból állanak, mint például 
egy szárnycsapongtató hattyú képén, annál hí¬ 
vebbek és jobbak, mert a művész éles szem¬ 
mel, ügyes kézzel az első vonásokkal is el tudja 
fogni a legjellemzőbb körvonalakat. 

Feszty kiállítása méltón sorakozik azokhoz 
a gyűjteményes kiállításokhoz, melyek újabban 
a magyar festészet kiváló mestereinek mun¬ 
kásságát kollektív kiállításokon mutatják be és 
sokkal jobban szolgálják a komoly művészet 
ügyét, mint a heterogén elemekből összeverő¬ 
dött kiállítások. 

CHIPPENDALE STILŰ KANAPÉ ÉS XVIII. SZÁZADI ANGOL SZÉK 
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UTAZÁS MAGYARORSZÁGON 
A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN. 

Ismerteti KÖNYVES TÓTH KÁLMÁN. 
(Folytatás.) 

A bécsi kormány csak olybá tekinti Magyar¬ 
országot, mint a nyers anyagok gazdag raktárát, 
a mit az osztrák kézműipar gyártására beszol¬ 
gáltat. A hol csak az utazó megfordult, kitűnő 
borokkal gazdag pinczékre, gabonával tele mag¬ 
tárakra, lovakkal, szarvasmarhákkal, gazdag 
ménesekre s gulyákra talált. Mikor aztán a 
tulajdonosok előtt dicsérőleg emelte ki e jelen¬ 
tékeny jövedelmi forrást, mindannyian ama 
panaszszal állottak elő, hogy vagyonukat nem 
tudják kellőleg értékesíteni. Egy magyar iró 
közölte vele, hogy például a dohány, a mely¬ 
nek mázsája körülbelől 20 forint, a határon 
túl a vám miatt értékben kétszereződik, így 
tehát a kivitel nagy nehézségekbe ütközik s 
megnehezíti a kereskedelmet. Több ízben szer¬ 
veztek kereskedelmi ügynökségeket, hogy a kül¬ 
földdel érintkezésbe lépjenek, de minden igye¬ 
kezetük meghiúsult az osztrák kormány közbe¬ 
lépése miatt. Egész Európában a nemesség joga 
s kötelessége volt a honvédelem. Ez érvényes 
még maiglan is Magyarországon. Az állandó 
hadsereg életbeléptetése óta e tekintetben nem 
történt semmi lényeges változás. A hadi létszám 
manapság kilencz gyalogezred 27 ezer emberrel, 
13 ezred a határvédelemre 52 ezer legénynyel, 
hét huszárezred 8400 eniberből. Az állandó 
hadi létszám tehát 87,400 ember. 

A magyarok szomszédjai a törökök, a kikkel 
folyvást hadi lábon állanak s folytonosan készen¬ 
létben kell lenniök a török támadás vissza¬ 
verésére, a mi nagy befolyással van a nemzet 
jólétének emelésére. A határőrvidéken a nemesi 
osztály nincs képviselve, egyedül a király a 
föld biiiokosa. A lakosság katonai szolgálatokat 
teljesít Aztán ismerteti a csaj kasokat s a követ¬ 
kező fejezetben indul a Kárpátok felé. 

Azon reményben, hogy a Mátra hegységén 
kialudt tűzhányóra talál, elfogadta báró Orczy 
József meghívását, a kinek e hegységben timsó-
gyára volt. Meghívta őt. hogy töltsön nála egy 
pár napot. Budai barátaitól szíves búcsút vett. 
de Hajnóczyt, a ki nagy bajba keveredett, nem 
találta otthon. Azt írja felőle: «nem igaz az, 
hogy összeesküvő lett volna s fölebbvalóinak 
életére tört volna. Nem csábíthatta őt el a 
hazafiság fellengző ábrándja, hogy föllázadjon 
iirülkodója ellen. Néhány elvakult rajongó 
sodorta őt veszedelembe; tudom, hogy felsőbb 
helyről intézték ellene az alattomos ármányt, 
hogy aztán megfosszák életétől. Halála után is, 
mint kedves barátomról emlékezem meg s bát¬ 
ran védelmezem s kegyelettel őrizem emléke¬ 
zetéti). 

Budáról Gyöngyösre vette útját az angol 
tudós, a hol már báró Orczy várakozott reá. 
A hegyes-völgyes vidéken előfogatot használt 
s több helyen kiszállott, hogy a földtani viszo¬ 
nyokat tanulmányozza. A báróról megjegyzi, 
hogy nagyban termelt sziksót és timsót, aztán 
volt egy üveghutája is. Az üveghutából körül¬ 
belől 7000 frank tiszta jövedelmet húzott. 
A bányászatból, mint a báró megjegyezte, igen 
kevés haszna lehetett. Párádon az üveghutához 
közel gyógyhatású savanyúviz gazdag forrása 
buzog, mely valamely népesebb országban 
ugyancsak kifizetné magát. Megemlíti, hogy ily-
nemű forrásra nagy utazásai közben seholsem 
talált, nemcsak mennyisége, de ininősége is 
felköltötte figyelmét. Szálláson a báró fogadta. 
Gyönyörű magyar ruhái, aztán pipagyűjteménye 
nagyon megtetszettek neki, mert még ilyet sehol 
sem látott Gyöngyösről Eger [felé vette útját 
Kompolton keresztül a báró kíséretében, hol is 
GrassalkovicH herczeg uradalma feküdt, melyet 
a báró haszonbérelt. Itt megmutatta neki bivaly¬ 
csordáját, közölvén véle, hogy e jószágok teje 
és vaja sokkal izletesebb és táplálóbb, mint a 
teheneké. Tudósunk meg is Ízlelte, de nem 
nyerte meg tetszését: ezt azonban a kezelés 
hiányának lóvja feL A báró által haszonbérelt 
uradalom magtára és pinczéi nagyon megnyer¬ 
ték tetszését. Habár nem voltak is olyan nagy 
hordók, mint a heidelbergi hírneves hordó, 20 
ember is belefulhatott volna. 

Ebéd után búcsút vévén a bárótól, Egerbe 
indult. Hallotta később, hogy a báró ellene 

szőtt ármányok következtében elvesztette Lipót 
király kegyét, azzal együtt a föispinságot is. 
A trónörökös pedig, a ki ismerte érdemeit, 
megígérte, hogy ha ő kerül a trónra, kárpótolni 
fogja mindenért. Ki is nevezte később Zemplén 
vármegye főispánjává. Ez a magas tisztség, 
épen úgy, mint Magyarországon a legtöbb köz¬ 
hivatal, nagy kitüntetés ugyan, de keveset hoz 
a konyhára, körülbelől 2000 frank évi fizetése 
lehet, mely összeg még a vendégeskedésre sem 
elegendő, mit a megyei közgyűlések alkalmával 
rendezni szoktak. Kompolt és Eger között fek¬ 
szik a dohányáról híres Debrő. Az itteni dohányt 
15%-kai drágábban vásárolják meg, mint a 
más fajtát. Útjában, mint szenvedélyes ásvány-
gyűjtő, szedegeti össze a kövületek különböző 
fajtáit s azokból több példányt küld ösmerősei-
nek, sajnálkozva említvén föl, hogy a tudos-
világ nem ismeri Magyarország ásványgazdag¬ 
ságát. 

Egerbe érvén a város mellett fekvő hegyeket 
kutatja át s az ott talált bőséges kövületekben 
gyönyörködik, majd pedig a szőllőket barangolja 
be s meglepetésének ad kifejezést, hogy e hegy¬ 
ség csaknem a tetejéig szőllőtermő. Legtetején 
pedig nagy mennyiségű eczetfa erdőség terül el. 
Ezt a tímárok a bőr cserzésóre használják fel 
Debreczenben. Ellátogatott mégPelső-Tárkányba 
is, hogy megvizsgálja az ottan termő márványt. 
Gyönyörködik az érseki palotában, de csak 
annak romjaiban, mert a szigorú érsek az elődje 
által épített kéjlakot épen akkor bontatta le. 
A falu közelében igen gazdag hévviz-forrás 
buzog föl, de MZ érsek ezzel sem törődik s tel¬ 
jesen elhanyagolja, pedig itt kitűnő fürdőt le¬ 
hetne létesíteni. Az egri bor nagyon jól Ízlett 
a/ angol tudósnak, mert még a burgundi bor¬ 
nál is többre becsüli. Tréfálkozva jegyzi meg, 
hogy a pinczér az érseki pinezéből még jobb 
bort hozhatna, de ahhoz nehezen lehet hozzá¬ 
jutni. Megismerkedvén az ottani doktorral, ez 
olyan borral kínálta meg, mely még a torkát 
is égette. Csodálkozik aztán a fölött, hogy a 
szeszes italok darusításának joga vagy a birto¬ 
kosok vagy egyes községek kizárólagos kivált¬ 
sága s a vendéglősöknek másféle bort nem is 
szabad árusítani, innen van aztán, hogy ezek 
még a legjobb bort is elrontják, hogy jövedel¬ 
müket szaporítsák. Innen van aztán, hogy a 
külföldi utasok a vendéglőkben többnyire közép¬ 
szerű bort ihatnak. Keserves szavakban pana¬ 
szolja el, hogy ez az egyedárúság mennyire 
alásűlyeszti a kereskedelem tisztességét. Az ér¬ 
sek által épített főiskola is a borfogyasztás jöve¬ 
delméből épült. Szomorú dolog, hogy ily alapból 
tartja fenn a műveltség palotáját az az érsek, 
a ki az Esterházy-család tagja s magánjöve¬ 
delme is többre megy 200,000 franknál s az 
egri érsekség talán az egész királyságban a leg¬ 
gazdagabb. Néhány századdal ezelőtt Magyar¬ 
ország fejedelmei szemet is vetettek ez óriási 
jövedelmű érsekségre s az érseki székbe vala¬ 
melyik családtagot ültették. Háború idején az 
érsek épen olyan sereget állított ki, mint az 
esztergomi érsek. Jövedelme évenként 500,000 
frankra tehető. Főiskolájának berendezése igen 
Ízléses. A termek boltozatai gyönyörű freskók¬ 
kal diszitvék. A könyvtár boltozata pedig a 
tridenti zsinatot ábrázolja gyönyörű festmény¬ 
ben. S e festményen látható az érsek alakja, a 
mint az eretnekekre löveli az égi tüzet. E fal¬ 
festményekről azt jegyzi meg, hogy ily szépeket 
még Olaszországban is csak elvétve látott. 
A festő már nem él. Magyarországi születésű 
volt s Bécsben tanult. A főiskolának van csillag¬ 
vizsgáló tornya is, melynek műszereit Angliá¬ 
ban gyártották. Itt egy délkör vonta magára 
figyelmét, mely állítólag 15,000 frankba került. 
Sajátságos, hogy ez az érsek magára vonta a 
császári kormány neheztelését azon merész¬ 
ségéért, hogy e műszereket Angliában rendelte 
meg, mire aztán ama mentséggel állott elő, 
hogy előzőleg a pápa jóváhagyását kérte ki. 
Mostanában természettudományi gyűjteményt 
rendeztek be. Képviselve van itt egész Magyar¬ 
ország madárvilága, de — fájdalom — a kezelés 
nagyon gyarló, úgy, hogy félni lehet attól, hogy 
a kezdeményezés, mindjárt keletkezése idején 
balul sikerül. Meglátogatta az érseki palotát is, 
de azt bizony igen nyomorúságosán bebutoro-
zottnak találta. Nem talált ott semmit sem, a 
mi azt kényelmes otthonná tehette volna. Min¬ 
den merev, sötét s ízléstelen. Habár ajánló¬ 
levelei kéznél voltak, azokat nem mutatta föl 

az érsek előtt. Talán betegsége mentheti őt, 
hogy a miatt mindeneket elhanyagol. Meghívta 
ebédre is, hol rendkívül szívesen fogadta. Az¬ 
után megnézte szép lovait s tréfásan jegyzi 
meg, hogy egész Eger városában ezek nyerték 
meg legjobban az ő tetszését. Eger városában 
nincs semmi sem, a mi arra csábíthatná az 
idegent, hogy ott hosszabb időt töltsön. A város 
szétszórt házai silány építkezések, csak a kano¬ 
nokok lakásai tehetnek kivételt. Láthatni itt 
egy törökök által épített tornyot, mely még 
elég jó állapotban van. Egyik főjövedelmi czikke 
a város lakosságának a méz- és viasz-termelés. 
Eger környékén több timár-műhely van, a hol 
piros, sárga cs fekete birka-bőröket készítenek, 
a két előbbit női czipökre használják, de ezek 
bizony hamar vesztik szinöket. 

Egerből a Tiszán-túli vidékre igyekezett, mert 
hallotta, hogy az ösmagyarok fönmai adt szoká¬ 
sait itt tanulmányozhatja legalaposabban. Anagy 
róna tárult fel előtte. Az érsek uradalmi inté¬ 
zője és mérnöke kisérték egy ideig útjában. 
Útközben két kisebbrendü salétrom-gyár vonta 
magára figyelmét. Betért oda is, hogy a készí¬ 
tés módját megismerje s értesült a felől, hogy 
mivel a salétrom a kormány egyedárúsága, itt 
csak nyers állapotban állítják elő s a kormány 
tisztviselői a felsőbb helyen megállapított ár-
ban veszik át s azt nagy tömegben küldik a 
tisztító műhelybe s Ausztriában dolgozzák föl. 
Ezen a rónán leginkább meglepte a szerte 
kóválygó gólyasereg, mely oly szelíden viselte 
magát, hogy alig-alig rebbentek fel az emberek 
közeledtére. Itt-ott elszórtan látott magas trágya¬ 
dombokat s értesült a felől, hogy ezek ott 
feküsznek már régóta használatlanul, mert a 
mint hallotta, Magyarországon több megyében 
a földet sohasem kell trágyázni. A földművesek 
három évenként ugart hagynak s ez helyette¬ 
síti a trágyát. Sajnos Magyarországon még a 
földművelés gyei-mekkorát éli. Néhány óra 
múlva értek el a hídvégi pusztára, hol az érsek 
ménese legelészett. Gyönyörű fajlovaiban gyö¬ 
nyörködött s ama kérdésére, hogy az érsek 
miért nem tenyészt magyar lovakat, azt nyerte 
válaszul, hogy ezek jóval apróbbak s nem olyan 
mutatósak. A mágnások és magyar főurak több¬ 
nyire idegen fajlovakat alkalmaznak. A ménes-
inester német volt s a német rendszer szerint 
kezelte az uradalmi ménest. Majd kissé távo¬ 
labb a tehén-csordát nézte meg. Szebb tehén¬ 
istállót még sehol sem látott, de azért a tejet 
nyomorúságosán kezelik. Az érsek nem is ér¬ 
tékesíti, megelégszik azzal, hogy az udvarát 
látják el tejjel és tejtermékekkel. 

Másnap Poroszló felé vette útját. Itt vannak 
azok a sóraktárak, a melyekbe Máramaros 
megyéből tutajon szállított sót raktározzák. 
Innen viszik aztán tovább szekereken az ország 
ama városaiba, melyek só eladási joggal van¬ 
nak fölrubázva. 

A poroszlói korcsmában még csak ebédet sem 
kaphatott. Ajánló-levele révén egy Szombati 
nevű magyar nemes úrhoz tért be. Itt aztán 
kedvére ehetett és ihatott s az egri bort többre 
becsülte a burgundinál. Jókedvűen kelt át a . 
Tisza vizén, mely a Duna után az ország leg¬ 
nagyobb folyója Fürcd-íelé igyekezett. Mivel 
állítása szerint Magyarország ezen vidékére 
nem azért jött, hogy itt a művészet s tudomány 
remekeiben gyönyörködjék, de inkább azért, 
hogy a magyarokkal s azok szokásaival meg¬ 
ismerkedjék : Füreden igen jól találta magát. 
Ez a község körülbelől 500—600 házból áll. 
Mindegyik földszintes, többnyire náddal fedve. 
Lakosai földművesek s pásztorok. Egy olyan 
nemes földművesnél ebédelt, a kinek körül¬ 
belől 2000 juha s 500 szarvasmarhája volt. 
A kosoknak szarvai oly kacskaringósak voltak, 
milyeneket még nem látott. E községben nehe¬ 
zen boldogult s csak az orvos gagyogott vala¬ 
mit németül. Azt hitte, hogy itt majd csak 
talál alkalmas szállásra, de nagyon csalódott 
s a községházánál nyitották meg számára azt 
a szobát, hol a megyei hivatalnokok szoktak 
tanyázni. Nem volt ott egyéb bútorzat, mint 
egy asztal, egy pár szék s egy szalmazsákos 
ágy. Vacsorára rántottánál s juhtejből készí¬ 
tett sajtnál egyebet nem kapott. 

Magyarországon az alsóbbrendű, osztály nem 
igen veszi igénybe a vendéglőt. Úgy utaznak, 
mint valami karaván s az éjszakát is szabad 
ég alatt töltik el. Kifogják a lovakat a szekér 
bői s a mezőn legeltetik. Egy pár legény ébren 
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vigyáz s a többiek jóízűen alusznak. A paraszt 
gazdák inkább szeretnek pihenni otthonukban 
az eresz alatt vagy pedig valamely szalmakazal 
tetején. Még a gazdagok sem fektetnek valami 
nagy súlyt a kényelemre. Elszörnyüködve irja, 
hogy egy főrangú úr, kinél szálláson volt, csak 
a felsőruháját s csizmáit vetette ló. 

Huszonnégy órát t öltvén Füreden. J)rbi'e-
i-:einiek vette útját. E két város közt fekvő 
terület egy óriási nagy puszta. Habár a távol¬ 
ság 50 (angol) mérföld, a pusx.tán községnek 
liire-hamva sincs. Csak feleútján. a lloriobd-
t/t/oit van egy elég jó korcsma. Időről-időre 
egymástól messze távolban vett észre egy-egy 
magános kutágast. Óriási kiterjedésű puszta ez 
a habár műveletlen föld, nem lehet mondani, 
hogy használatlanul heverne, mert roppant 
mennyiségű jószág legelész a mezőn. Bárány-
bőr bundájukat kifordítva viselő pásztorok hó¬ 
napokon át a szabad ég alatt őrizik a ménese¬ 
ket és a gulyákat. Sajátságos szokásuk a pász¬ 
toroknak, hogy egészségi szempontból zsírral 
kenik be fehérneműjüket, úgyhogy egész nyáron 
át egyszer se mosatják ki. Azt mondják, hogy 
ez az eljárás megszabadítja őket a leg.yek, 
szúnyogok és egyébb férgek bosszantásaitól. 

E pusztán igen gyakran jelennek meg a ra¬ 
gadozó madarak seregei. Egy helyen körülbelől 
tíz havasi sast számlált meg. Az itt repkedő 
ölyük olyan vakmerők, hogy a kutyákkal az el¬ 
hullott dög zsákmánya fölött valósággal har-
czot vívnak. A mocsaras helyeken számos vizi-
madár repked. 

Alig kezdte meg a pusztai utat, mikor az 
utón keresztül futott egy nyúl. Kísérője a fejét 
rázta s látta rajta mindjárt, hogy elkomolyodik. 
Kérdezte tőle, hogy mi baja van ? Azt válaszolta, 
hogy közülök valamelyiket valami szerencsét¬ 
lenség éri, mert az úton keresztül futó nyúl 
annak kétségtelen előjele. Említette, hogy ezt 
már több ízben személyesen tapasztalta. Mivel 
egész útjában csak a rósz ebédeket tekinthette 
szerencsétlenségnek, mert ezek önkéntelen 
böjtre kényszerűek, - - e babonás hiedelemre 
azt jegyezte meg. hogy ezt a nyulat jobban 
szerette volna látni az asztalon. Igazán saját¬ 
ságos, hogy kísérőjének babonája csakugyan 
bevált. Rettentő szél kerekedett s mikor már 
csaknem a korcsmához értek, kísérője ki akar¬ 
ván nyitni az állás kapuját, hogy a lovakat be¬ 
vezesse: a szélroham a nehéz ajtót visszavágta 
s szegény kísérőjét úgy a falhoz szorította, 
hogy csaknem minden csontja ropogott. Eszmé¬ 
letét veszítve szállították be a korcsmába s csak 
nagy sokára jött magához. Szerzőnk elmésen 
jegyzi meg, hogy ez a babona őt is babonássá 
tette, mert az országúton keresztül szaladó nyúl 
mintha azt jövendölte volna, hogy hiába éhezik 
nyúlhúsra, Magyarországon attól vásik a foga. 

Debrerzen, fi'!ixl:oi<íj«, xz(i)p<tiia, kenyere, 
i/iilnijii slb. K város keletkezése szerzőnk előtt 
csaknem meseszámba megy. El nem tudta kép¬ 
zelni, mi indította ennek első lakóit arra, hogy 
olyan helyen telepedjenek le a hol, folyamnak, 
építési anyagoknak, fának, kőnek híre-hamva 
sincs. Ezenkívül a szöllőtermő vidékektől is jó 
távolra esik. Habár Debreczennek számos kivált¬ 
sága van s város nevet visel, mind a mellett 
inkább csak nagy falunak tekinthető s azt hiszi, 
hogy egész Európában ez a legsivárabb s 1-eg-
s/ánalomraméltóbb fekvésű város, pedig egy¬ 
általában nem mondható, hogy lakossága sze-
génysépgel küzködnék. A várost mindenfelől 
j-övenykerítés veszi körül. A házak nagyon 
csekély kivétellel földszintesek náddal, fedvék s 
többnyire a tetőig felérő tűzfallal néznek az 
utczára. Az utcza sehol sincs kikövezve, de 
egyes utczák közepén a gyalogjárók számára 
deszkapalló van lerakva. Lakossága napyobbára 
kálvinista. Külső megjelenésük, sőt ruházniuk 
iá sötét és komor, úgy, hogy ezen város ő benne 
is komor hangulatot ébresztett. A kálvinista 
felekezetnek egész Magva róiszágrn iit van a 
legnagyobb főiskolája, ízléstelen ócska épület, 
sőt nagyon gondozatlan. Hasonlít külsőleg az 
angol szegényházakhoz. Itt volna az ideje, 
hogy lerombolják. Mind e mellett e rozzant 
épület nemcsak nagyon tudós, de valóságos, 
világhirű lángelméket bocsátott ki falni közül. 
Nagyon sok növendék folytalja itt tanulmányait. 
A legátrwok, a kik a kollégiumban laknak, ez 
időtájban 400-an lehettek. Körülbelől nyolczan 
szoronganak egy kis szobában, úgy, hogy a 
nyolcz ágy alig-alig fér el. Azonkívül körül¬ 

belől KKH) ifjú tanuló jár a kollégiumba, hol 
délelőtt három órát, s délután ugyanannyi időt 
töltenek el tanulással. Mivel csak négy pio-
fesszora van a főiskolának, ezeknek felügyelete 
alatt kilencz legátus, vagyis esküdt-diák tanítja 
az ifjakat s ezeknek szüleitől némi jutalomban 
részesülnek. Ellátjuk őket ebéddel s vacsoraval. 
A professzorok évi fizetése körülbelől 1500 
frankra megy. Az igazgat ó, professzor meghívta 
szerzőnket a legátusok istenitiszteletére. Melyen 
meghatotta őt a diákok gyönyörű zsoltáréneke. 
A köny\tárba is fölvételiek, a hol csak klaszikus 
munkákat, scholasztikus bölcseszek műveit s 
poriéi te theologiai értekezéseket talált. Látott 
ott két vagy bárom elefánt-fogat, egy őskoii 
szarvas-koponyát, a miket álliiólng a Tiszából 
fogtak volna ki. Jóizüt nevetett azon, hegy a 
történelem tanára kilencz évi tanárkodása alatt 
még csak a középkornál járt magyarázataival, 
olyan hosszasan, részletesen mélyedt bele tan¬ 
tárgyába. Debreczen azonban nemcsak főiskolá¬ 
járól, de főleg szappacgyártásáról, kenyeréről. 
a gubáról, pipájáról és évenként négy országos 
vásáráról is nevezetes. Ezek a czikkek a város 
gazdagságácak forrásai. Megemlékezik még a 
kerületi tábla iparűzéséről is, melynek tagjai 
állítólag epymás után gazdagodnak, mert az 
igazságot jó pénzért árulják. 

A debrcczeni ftziifi^nnt nemcsak az ország¬ 
ban, de még a külföldön is előnyösen ismerik. 
Itt aztán részletesen leírja a szappangyártás 
minden parányi mozzanatát, dicséri, hogy az 
milyen szép fehér, könnyű s a mosáshoz nagyon 
alkalmas. 

Majd a debreczeni kenyerei magasztalja. Soha 
fehérebb, könnyebb s jobb izű kenyeret nem 
evett, mint Debreczenben. S aztán egy-egy 
kenyér oly nagy, mint egy malomkerék. El¬ 
ment a kenyérsütőkhöz ; végignézte a kenyér¬ 
sütést a dagasztástól kezdve mindaddig, míg 
azt a nagy boglyakemenczéből lapáton kihúz¬ 
ták s egy pár lapon keresztül leírja, hogy azt 
miként készítik. Ajánlva az an^ol asszonyok¬ 
nak, hogy ezt tanulják meg. 

A (fiiba már kizárólag magyarországi gyárt¬ 
mány. Debreczen ennek gyártásában js kiválik 
a többi városok közül. A gubakészítést is türe¬ 
lemmel végignézte s nagyon megtetszett neki, 
mint nagyon czélszerü és alkalmas ruházati 
czikk. A debreczeni salétrom-gyárban is jó 
sokáig időzött, melynek igazgatója német szár¬ 
mazású úri ember volt, a ki elpanaszolta neki, 
hogy a kassai császári raktárba milyen olcsó 
árért kell szállítani az itt készített salétromot. 

A Kzarvwvnarha tenyésztése szintén egyik fő-
forrása Debreczen nagy gazdagságának. Egy 
Biró nevezetű polgár néha-néha 10,000 számra 
is viszi a vásárra a jószágait. 17:!!t-ben. mikor 
a hosszú és tartós tél következtében elfogyott 
a takarmány-, több mint nyolczezer jószág hul¬ 
lott el s ezt a veszteséget alig-alig érezte meg. 

A négy w.cfíiyo.s IHÍXÚI- idején óriási Debre¬ 
czenben az idegenforgalom, sőt a peres felek 
is ilyenkor zörgetnek a kerületi tábla ajtaján. 
Egész Magyarországon négy ilyenfajta törvény¬ 
szék székel. Ezen tábla itél a nemesség polgári 
ügyeiben s e kerületi táblákról nem valami 
kedvező híreket szerzett. Azt hallotta, hogy a 
tábla tagjait egyes ajándékok, szívességek igen 
könnyen elszédítik, sőt még a budai törvény¬ 
szék tagjai sem valami válogatósak. Mivel pedig 
ide fontosabb ügyek kerülnek tárgyalás alá, a 
járandóságok is egy kissé fontosabbak. Ha még 
Frnncziaországban is, hol alkotmányos kor¬ 
mányzat van, nagy hatalma van a csengő ezüst¬ 
nek, lehet-e csodálni, ha ott, hol az alkotmány 
csak papíron van, pénzért árulják az igazságot, 
különösen ha tekintetbe vesszük, hogy mily 
nyomorúságosán fizetik a tisztviselőkét. Ipy 
például Magyarországon a törvényszéki elnök 
fizetése h"(iO frank, a táblabiróé 1200 frank s 
a titkárok fizetése 800 frankra mehet. Debre¬ 
czenben körülbelől öt olyan úri emberre talált, 
ezek közül is kettő professzor, a kik Angliában 
jártak. A kálvinista lelkészek többnyire más 
protestáns országokban végzik be ianiilmányai-
kat. Hollandia, Svájcz kedvencz tartózkodási 
helyök. De Angliát is látogatják néhányan. 
Benedek lelkész a czigány nyelvet is jól érti. 
Említette előttem, hogy Angliában is talált 
olyan czigányokra, kik Őt megértették, holott 
ott születtek. Veszprémy doktor, a város leg¬ 
idősebb orvosa Edmburgban fejezte be tanul¬ 
mányait. 

Debreczenben elég tisztességes vendéglőre 
talált. Ezen országban az utazók többnyire 
magokkal viszik ágyneműjüket, úgy, hogy u 
vendéglőben csak üres ágyakat találhatni. 
Kégento így lehetett ez JNémetországlian is, 
mert ott is talált ilyenforma sznllásrü, l>ehre-
czen határában találhatni már fczöllőskerteket, 
de bizony rendkívül savanyú bort teremnek. 
Debreczeni látogatásáról igy nyilatkozik: «Ha 
választanom kellene, hogy hol lak;am : Debie-
czen a legutolsó helyen álhina. mert itt minden 
olyan mogorva és sötét, mint kálvinista lakói. 
Messzire kell menni, hogy az ember vizet lás¬ 
son, még messzebb, hogy az építészethez köve¬ 
ket szerezzen be». - -' Arra határozta magát, 
hogy kelet felé nem veszi az útját, de a mint 
meghallotta, hogy .\Ví/////'r'm<i körül már hegy¬ 
ségek láthatók, mégis rászánta magát, hogy ezt 
a várost is megnézze. 

Egy aradvármegyei mágnás, a ki peres ügyei¬ 
nek elintézése végett Debreczenben időzött, 
szívesen ajánlkozott kisérötársául. A zordon 
Debreczennek június "2~> én mondott búcsút. 
Nagyváradi útján a róna már népesebb volt, de 
az út iszonyatosan rázós, l hí </<)••> és Kismarju 
községek között, mocsaras területen még most 
is lehet látni a hírneves l!t»'nk<u/ fejedelem 
várának romjait. Ez a leJkes hazafi hazája 
szabadságának védelmezósére még attól sem 
riadt vissza, hogy az osztrákok ellen a törökök¬ 
kel szövetkezzék*. Kismarján meglehetős ebéd 
várt rajok, mert a bíró már jó előre értesült a 
főúr érkezése felöl. Ez a kicsiny falu Bocsbay 
születési helye, a ki mikor fejedelemmé válasz¬ 
tatott, jobbágyait rögtön felszabadította. Köze¬ 
ledett a hegyekhez, melyek Magyarországot 
Erdélytől elválasztják, de belekerülhetett volna 
még egy nap, hogy odáig elérhessen. AVí////-
váratl Magyarországnak egyik legszebb városa, 
a nagy Debreczeunek egészen ellentéte. Itt már 
minden vidám szint játszik. Csaknem minden 
házban szól a zene. A vendéglő mindenütt zsú¬ 
folt. Lakosai katholikusok. Vasárnap volt, mikor 
ide érkezett s ezen a napon mindenki a maga 
módja szerint szórakozott. Legelőször is az 
alispánt látogatta meg, a ki őt nagyon szívesen 
fogadta s meghívta, hogy a másnapon tartandó 
megyei gyűlésen jelenjen meg, sőt még a köz¬ 
ebédre is meghívták. A közbeeső időt arra 
használta fel. hogy a földtani viszonyokat tanul¬ 
mányozza. Másnap föl is ment a vármegye¬ 
házához, hol már a megyei urak nemzeti dísz¬ 
öltönyben jártak-keltek. Heves szónoklatok 
ütötték meg fülét, de azokból nem értett egyet¬ 
len szót sem, de. tekintelök s indulattól resz¬ 
kető beszedők mindjárt elárulta, hogy nagyon 
komoly dolog fölött vitatkoznak. Haragosan 
pödörték bajuszokat s indulatosan fészkelődtek 
helyeiken. Délután két órakor ültek a gazda¬ 
gon terített asztalhoz. Mielőtt azonban helyet 
foglaltak volna, néhány perczig mindegyik ven¬ 
dég állva maradt széke előtt. Úgy látszott, 
mintha imádkoznának. Ebéd után. a mely jó 
sokáig t.-irtott, igen jó borra került a sor, majd 
ismét mindegyik a maga széke mögé állt s rövid 
imát rebegett. A nagy teremből egy kisebb 
helyiségbe mentek az urak, hol fekete kávét . 
ittak. Bemutatták neki a püspököt, a ki más¬ 
napra ebédre bivta meg. Nagyon megnyerte az 
angol tudós rokonszenvét, különösen mikor 
értesült a felől, hogy ez a püspök csak mint 
egyszerű tábori káplán kezdte el pályáját. 
Második József nevezte ki e méltóságra, hogy 
az eladósodott püspökséget rendbe hozza. Püs¬ 
pöki jövedelme ez időben körülbelől 100,000 
frankra rúgott. A püspöki palota nagy terje¬ 
delmű, de az épület még nincs befejezve. 
A templomban látható több magyar király 
koporsója, a többek között Szt. László királyé. 
Azt mondják, hogy mikor Ulászló lengyel király 
Debreczenböl Zsigmond császárra] idejött, val¬ 
lásos kegyeletből az utat gyalog tette meg. 

Délután a meleg fürdőt látogatta meg. Itt 
különös látványban részesült. E város alsóbb¬ 
rendű lakosai ugyanis többnyire oláhok s a 
görög hath. vallást követik. Akkor épen az 
oláhok pünkösdje volt. Ide jöttek a fürdőbe, nem¬ 
csak hogy mulassanttk, de azért is, hogy füröd¬ 
jenek. Minden szemérmet levetkőzve lubiczkol-
tnk a kö/.ös fürdőben férfiak nők és kis gyer¬ 
mekek egyaránt. 

E fürdői jelenet ecsetelése után rátér az 
oláhok jellemzésére, megemlítvén, hogy a bör¬ 
tönök, melyeket szintén fölkeresett, nagyobbára 
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oláhokkal vannak benépesítve. Magyarországon 
ez a népfaj a legmiveletlenebb s a legvadabb. 
Még a legszigorúbb törvények alkalmazása sem 
fog rajtok. 1785-ben Erdélyben föllázadtak s a 
nemes osztályt fenyegették. Papjaik, kiket pó-
páknak neveznek, a leghevesebb izgatok. Közöl¬ 
ték vele, mint megbízható adatot, hogy húsz 
kivégzés közül egy valamely pópára esik. Eze¬ 
ket a hátóság a legszigorúbb büntetéssel sújtja. 

Elismerőleg irja, hogy Nagyváradon a leg¬ 
nagyobb előzékenységgel találkozott, a legelő¬ 
kelőbb urak hivták meg s az alispán megígérte, 
hogy ha Erdélyországba akar utazni, a legmeg¬ 
bízhatóbb kalauzokat rendeli melléje. De ezen 
útjáról lemondott s inkább a Kárpátok tanul¬ 
mányozására akarta felhasználni szabad idejét. 
Kora reggelre rendeltéhez előfogatot, de bizony 
az mindegyre késett. Az előfogat kirendelésével 
megbízott leitta magát s elfelejtette megren¬ 
delni az előfogatot, úgy hogy csak tíz órára 
indulhatott el. Újra csak Debreczen felé vette 
útját. Kismarján megpihent s ott a sziksó-
seprésben gyönyörködött Sajnálja a magyaro¬ 
kat, hogy ez iparczikket nem tudják előnyösen 
értékesíteni. 

Debreczenben, mely városnak lakosságát 
30,000 leiekre becsüli, igen unalmasán töltött 
el másfél napot, nincsen ott semmi látnivaló. 
Tokaj felé útba ejtette a Hajdúságot, mely hat 
vagy hét városból áll s körülbelől i>á,000 lel¬ 
ket számlál. Hallomása szerint a hajdúk ide-
telepedésük alkalmával, hogy hadiszolgálatokat 
teljesítsenek, több kiváltságban részesültek. 
Magok választják tisztviselőiket s függetlenek a 
vármegyétől. Debreczentől Tokajig sík rónaság 
terül el. Ezen a vidéken leginkább kukoriczát 
termelnek. Útközben több czigány-karavánnal 
találkozott. Nagyon érdekelte e kóbor nomád 
nép története, de ebből csak annyit tudott meg, 
hogy rendkívül vad, csavargó banda, sőt 
JI. József uralkodása alatt néhány csavargó 
karavánt emberhúsevéssel is vádoltak, kik kö¬ 
zül aztán többet végeztek ki Hont vármegyé¬ 
ben. Magyarországra körülbelől 14IS táján ván¬ 
doroltak be. Számukat biztosan megállapítani 
nem lehet. 

Azt föltételezné mindenki, hogy egy termé¬ 
keny talajon s folyam partja mellé épült város¬ 
nak gazdagnak kell lennie. Nem tudja az okát 
megfejteni, hogy Magyarországon miért nincsen 
ez igy. így például Tokaj egy nyomorúságos 
kis falu. Piszkos korcsmájából a sóraktár igaz¬ 
gatója hivta magához, hol igazi kényelemben 
részesült. Nevezetes világhirű boráról, de ez 
nem annyira magában Tokaj vidékén, mint 
inkább a hozzátartozó kerületben terem. Ide 
tartozik Tnrczal, Zombor, Mád,. Tállya, Szántó, 
Kereszttur. Kisfalu, Tolcsva, Liszka, Zsadány, 
Vámosujfalu, Olaszi, Patak és Ujhely. Ezen 
községek közül némelyik jóval nagyobb Tokaj¬ 
nál s a tokajinál talán még jobb bort is terem. 

(Folytatása követke/.ik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A komikum elmélete. Szif/i-li'i'iri Ivánnak egy 

nagy terjedelmű eszthetikai munkáját tidta ki e 
ezim alatt az Akadémia könyvkiadó vállalata. 
A könyv nagyon részletesen, az anyag teljes ki¬ 
merítésére törekvő feldolgozása a komikum esz-
thetikájátiiik és lélektanának.' Első részében a ko¬ 
mikum elméletének történetét adja. vagyis jobban 
mondva sorra regisztrálja Platótól kezdve egész 
úgyszólván a mai napig mindazokat a csak vala¬ 
mennyire nyomatékos véleményeket, melyek akár 
egyes tudományos rendszerekben, akár egyes meg¬ 
jegyzések alakjában felmerültek. Kz a rész alap¬ 
jában véve a l i g egyéb, mint rövid kivonatok egy¬ 
másra következése, de nagy tárgyismeret és olva¬ 
sottság eredménye. Sokkal érdemlegesebbek s több 
tért engednek az iró saját gondolkodásának érvé¬ 
nyesülésére azok a rés/.ek. a melyekben a komi¬ 
kum lényegét igyeks/ik megközelíteni. Nagyon 
részletesen, nagyobbára példákon mutatja be a 
komikum fajait, egész seregét állítja fel a komi¬ 
kum sémáinak, aztán a komikus jelenségek kel¬ 
tette érzelmeket vizsgálja s igyekszik megállapítani 
a komikum területét és feladatát. Az egész könyv 
IH-IH ,,,,,„ a,l új szempontokat a komikum felioga-
"ahoz. Krre kissé nag.von is schenmtikus, az ősz-
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tályozási s az egyes os/tályok határainak megál¬ 
lapítását tekinti fődolognak. Az olvasmányaiból 
és saját vizsgálataiból leszűrt adatokat a/.onlian 
nagyon világosan adja elő s ezzel a világos elő¬ 
adásával alkalmas arra. hogy érdeklődést éhresz-
szen azokban is. a kik az efféle psychológiai és 
eszthetikai elméleti kérdések iránt nem igen szok-
tak érdeklődni. A könyv néhány év előtt pályadijat 
is nyert az Akadémiában. 

A régi Athén. Athént s a görög múlt többi ne¬ 
vezetes színtereit még nem födözte fel a külföldre 
járó magyarok évről-évre szaporodó sokasága : iniií 
Rómát, Egyiptomot, Konstantinápolyi s a N \ugat 
nagy kultur-helyeit mind többen és többen kere¬ 
sik fel magyar utasok, arámlag ritk.i csel. hogv 
valaki, a kit valamiféle érdeke vagy hivatása nem 
vonz pda, felkeresse a görög kultúra nagyszerű 
emlékeit. Mindenesetre nem az az oka annak, hogy 
az utat megtenni nem volna érdemes, mert hiszen 
az emberi szellem csodálatraméltó alkotásai s a ter¬ 
mészeti szépségek, a mai állapotok érdekessége egy¬ 
aránt gazdag és élvezetes látni és tapasztalni valót 
adnak, - talán, inkább az, hogy a görög föld ki¬ 
esik a megszokott útirányok bármelyikéből és hogy 
egy görögföldi utazás módjai ('s lehetőségei ke-
vésbbé ismeretesek az átlagos utazók előtt. Kp 
ezért sokak előtt szinte reveláeziókép fog hatni 
az a könyv, melyet most adott ki az Akadémia 
könyvkiadó vállalata. A legkiválóbb mai angol 
archeológusok egyikének. Giii'ilnw-neí A ri'i/i .1 ' 
lii'n-rn\ szóló könyve ez. melyet dr. Srlimiill Már¬ 
ton fordított magyarra, (iardner mint az athéni 
liritish School i.uazgatója. nyolcz évig élt görög föl¬ 
dön s ij,'V iga/án alapos szemléletből ismeri emlé¬ 
keit s a saját kutatása alapján tehette vizsgálat tár¬ 
gyává a hozzájuk fűződő problémákat NVvzete-
ásatásokat is végzett különböző görögországi em¬ 
lékhelyeken, könyvén meg i> érzik, hogy szemé¬ 
lyes élmények alapján \an Írva. Kgészen a művelt 
laikusok számára való könyv, a mely a tudomá¬ 
nyos anyaggal való föltétlenül biztos bánást az 
elöiulás nyugodt, egyszerű világosságával egyesíti 
s ezért valóban nagyon alkalmas arra. hogy. fel¬ 
keltse s a hol megvan, táplálja az érdeklődést az em¬ 
beri kultúra egyik legnagyszerűbb területének szép-

i ('•; líazilafí-'áfíii iránt. Sok érdekes illusztráczió 
iá \iiti a könyvben, részbt n az eredeti angol kiadás¬ 
ból, n'szint rnás fölvételek másolatai, melyeket a 
fordító «'•; LI'IIIIJ Nándor, a ki a fordítást az Aka¬ 
démia meghizásáhól revideálta, válogattak t>^y.t: 

Utazás Pestről Budapestre. Á<fui Adolfnak ily 
czimű könyve, mely először 1907-ben jelent meg. 
most már harmadik kiadásban kerül napvilágra. 
Annak jele ez. hogy a könyvnek sikerült megta¬ 
lálni az utat a közönséghez, hogy olyan dologról 
szól. u mely sokakat érdekel és hogy kellemesen, 
az olvasó tetszésének megfelelően szól róla. Ennek 

örülni kell. mert annak is a jele. hogy a nuig\ar 
olvasó közönség mégis csak szereti ezt a sokat 
beesmérelt fővárost, érdeklődik múltja iránt. Ai/ni 
Adolf már régóta azok közé laiiozik, a kik ennek 
az érdeklődésnek felkeltésén dolgoztak s könyvé 
nek sikere épen ezért e tekintetben kifejtett műn 
kaja jutalmának is tekinthető. A könyv sy.ámos 
ügyes illusztráezióját /{('•/• Dezső. Gin-írt/ Ákos. 
Hitiiiifxkíi Athanáz és Miililln'i-1; Károly rajzolták. 

A "Jó Pajtás*. Si'hí'il; Zsigmond és 
Elek képes gyermeklapja legújabb, január ál-iki 
számába LKIH/H','!!' (ié/a é-i liriu'ili'l; Klek irt ver¬ 
set. Szi'iiii'rt' (iyörgy elbeszélést, Srlx'il; Zsigmond 
folytatja Dörmöqö Dömötör utazását Budapest kő 
riil. A i'iliii/ li'i/n:fhli iiti'xi-i sorozata ha Iliii/ii \ ik 
tor egy bájos történetét olvashatni. /W//</ Tibor 
kedves képet rajzolt. l''fln'i- Andor a hóról czik-
ki zik. 7*ii/u Ix'ii'fi elmondja mulattató mókáinak 
egyikét. Rákosi Viktor folytatja regényét. A rejt 
vények, szerkesztői izeuetek teszik teljessé a szám 
tartalmát. A «./ií 1'njliixt-t a Franklin-Társulat adja 
ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona .">() lillér. 
félévre ő korona, egész évre 10 korona, egyes 
szám ára l̂> lillér. Mutatványszámot kívánatra Ín 
gyen küld a kiadóhivatal. (IV. kér.. Kgyetem-
utcza 1.) 

Új könyvek. 
A komikum elmélete. Irta Szigetvári Iván. Buda¬ 

pest, a M. T. Akadémia kiadása. 
.1 ,'i'i/i Allii'n. Irta Giii'ilni'i' A. Krnest. Kor-

dította i ír. Si-liniiill Márton. A fordítást felülvizs¬ 
gálta dr. l^/iiit/ Nándor. Klső kötet. Budapest a 
.M. T. Akadémia kiadása. 

rin:.iís /'(•*/,•»/ HiKhij.i-xIri-. (IMI ItlOJj liaj-
zok és emlékek a magyar főváros utolsó li!"! esz¬ 
tendejéből. Irta Piírzó \Á't<<< Adolf, l Harmadik ki¬ 
adás. Budapest, l'alliis : ára 10 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytuk a közelebbi napokban: JÁSOSHÁZY 

LÁSZLÓ királyi főmérnök, 38 éves korában Buda¬ 
pesten. Rettegni MOLDOVÁNYI LÁSZLÓ földbirto¬ 
kos, Ili éves korában Nagybccskereken. (ÍASKÓ 
HOMA pénzügyi számtanácsos, 58 éves korában 
Eperjesen. - - OSDBÜS ÁGOST nyűg. mogyar királyi 
pénzügyi tanácsos, !~>3 éves korában Bécsben. -
PÜSCAUIÜ JÁNOS lovag, nyűg. kúriai bíró, 88 éves 
korában Törcsváron. KÖVES LÁSZLÓ dr., köror¬ 
vos, tartalékos ezredorvos, Nyitra vármegye tör¬ 
vényhatósági bizottságának tagja, 50 éves korában 
Nagybossányban. - BEXYÁK OTTÓ LÁSZLÓ a pan¬ 
nonhalmi Szent Benedek rend tagja, a zalaapáti 
konvent alperjele, kiérdemült lelkész Zalaapáti¬ 
ban. KATONA-HOBVÁTH ISTVÁN a székesfehérvári 
káptalan ifjabb mesterkanonokja Székesfehérvá¬ 
rott. — Kiss JÓZSEF köteleki plébános, •"> l éves ko¬ 
rában Kötelek községben. - KALMÁR IMKE nyűg. 
máv. felügyelő Rozsnyón. - - IVÁNYOS SOMA nngy-
harsányi református lelkész, Baranya vármegye tör¬ 
vényhatósági bizottságának tagja, 70 éves korában 
Nagyharsányban. - - MAGYAB PÁL ügyvéd, 61 éves 
korában Kecskeméten. - - NEUMANN GÉZA fakeres-
kedő Komáromban. — Gyergyószentmiklósi KOVÁT.S 
KKI.KMKM, 31 éves korában Marosuj váron.— DEDTSCH 
Móu magánzó, Sí éves korában Soltvadkerten. -
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FEJTÖRŐ 

Az 53-ik számban közölt fej¬ 
törő megoldása: 

Mind a három fiú többet 
kapott, mint amennyi a vég¬ 
rendelet szerint nekik járt. 
A magyarázata annak az. 
hogy az apa csupán vagyo¬ 
nának j^-ad részéről rendel¬ 

kezett (t. i. 

' 9 

kádi 

' ' 4- — i 
18 18 ~ 181' 

l.s 

i fennmaradó 
-;ulrészt is kiosztotta a 

tiúk között, a mivel elérte, 
hogy minden liúuiik egész 
számú teve jutott. 

Melyik nz a nt-gy magyarországi megye, melyek bármelyikéből a többi 
bárom megye bármelyikéin- közvetetlrmil <>1 lehet jutni, nzasc « nélkül, hogy 
egy harmadik megyén kelljen áthaladni ? Található-e Mn-;y:in>rs/!iiími öl 
megye ugyanezzel a tulajdonsággal ? 

Helyesen fejtették meg: Marnsák Uezső, Budapest; 
Sándor Rózsi, Budapest; Dr. Madár Márton, Budapest; 
Winter Fplix. Kassa ; Kalmár Endre, Lőcse ; Bányay Ernő, 
Budapest. S/akály Károly, Nagytétény; Ignácsy Jánosné, 
Ungdarócz; Székesfehérvári áll. föreáliskola Vörösmarty 
önképzőköre; Wajrlits Géza, Pécs; Kisjenöi úri casino; 
Záborszky Lajos. Sajógömör; Özv. Pech Józsefné, Pécel; 
Özv. Lepóris Dénesné, Pozsony ; Eltscher Simon, Nyíregy¬ 
háza ; Jeszenszky Gyula. Szolnok; Héber K.-né, Budapest; 
Damjanovich István, Budapest; Dr. Kondor Ferciicz, Buda¬ 
pest; Marjalaky Vilma, Tiszaroff; Zhnszky Béláné, Buda¬ 
pest ; Havaida Endre. Temesvár ; Gróf Degenfeld Sándorué, 
Krdöszáda: Pataki Vilibáld, Magyaróvár; Markó Tivadarné, 
Diósgyőr; .Szösz Pál, Sziute (Arad m.); Szügyi József, Békés ; 

Egy házasbükki DERVARICS LAJOS kereskedő, 52 éves 
korában Zalaegerszegen. - - BBEZNAY GEYZA nyűg. 
színész, az Országos Szinészegyesület paloMjának 
gondnoka Budapesten. — DUKAVITK LÁSZLÓ 59 éves 
korában Tatatóvárosban. - OLSAVSZKY SIMON Nagy 
somkuton. — Csikszentdomokosi TŐBÖK ISTVÁN dr., 
Bihar vármegye közigatási gyakornoka, 26 éves 
korában Nagyváradon. 

Özv. MÜLLER JÁNOSNK, szül. Bliimelhuber Jo¬ 
hanna, 81 éves korában Baján. - Özv. HALMAY 
GUSZTÁVKÉ, szül. König Fanny. SÓ éves korában 
Tótsóváron. - Özv. HABKAI MÓBNÉ, a Korona-

dr. Mihály Imre, Esztergom; Kováes Hálint, Dtt&ftvecRe í 
Thirring Gusztáv. Budapest. 

Nem helyes megoldást küldött be, illetve nem a kitűzött 
kérdésekre felelt: F. M., Finme: B. L.. Simontelke; H. H.. 
Budapest; B. B., Békéscsaba; K. I.. Őszöd; Gy. H.. Vág-
újhelv; K., Vadász (Aradm.); M. F.. Zalaszentgrót; B. M., 
Budapest; dr. T. K., Barüovic ; K. J., Homogykiliti; M. J.. 
Bürgezd; Cz. E., Kondoros; K. Á., Nagymihály. 

Ha valakinek neve tévedésből kimaradt volna, 
kérjük velünk közölni, hogy a sorsolásban még 
részt vehessen. A nyertesek neveit jövő számunk¬ 
ban közöljük. 

kávéház egykori tulajdonosának felesége, 74 éves 
korában Budapesten. - - Özv. ABELESZ LIPÓTNÉ, 
74 éves korában Budapesten. — Özv. NOZÁBOVICZKY 
JÁNOSNÉ, szül. Piroth Eulália, 69 éves korában 
Budapesten. • Özv. EADÁNY DEZSŐKÉ, szül. pa-
cséri Császár Mária, 65 éves korában Budapes¬ 
ten. - Özv. belényesi VÁBADY. MIHÁLYNÉ, 58 éves 
korában Kolozsvárott. - - Makfalvi DÓSA MARCSA, 
volt néhai Szentiványi Elekné, 56 éves korában 
Tomesd községben. - - Özv. domahidai DOMAHIDY 
SÁNDORNÉ, szül. hiripi és ivácskói Böszörményi 
Vilma, 55 éves korában Szatmáron. — THRÓR 

GYULÁKÉ, szül. Kóseh Lujza, 49 éves koraiban 
Eperjesen. —_ Bí'iji PATAY ETELKA, néhai kraynik-
falvi Kraynik Ödön és néhai bárezai Bárczai 
Ödönné Budapesten. — GANS IGNÁCZNE, Gans Ig-
nácz nagykereskedő felesége Székesfehérvárott. 
HAASE ANNA, özv. Haase Jánosné, szül. Králik 
Józsa, 21 éves leánya Budapesten. - - Móor.n EB-
ZSIKE, 19 éves korában Sárváron. 

A ccVASÁRNAPI ÚJSÁG* 
59-ik évfolyama. 

A « Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint 13O íven s több mint 
másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink 
és művészeink közreműködésével jelen meg. 

Előfizetési föltételeink: 
A "Vasárnapi Ujsági negyedévre 5 korona, fél 

évre 10 korona. 
A (Vasárnapi Újság* a (Világkrónikái)-val 

negyedévre 6 korona, félévre 12 korona. 
Az előfizetések a «Vasárnapi Ujság» kiadó¬ 

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

EGYVELEG. 
* A drótnélküli távJrót legújabban távolságok 

mérésére próbálják használni. Két párisi csillagász, 
Limcelin és Tsatsopulos tették az erre vonatkozó 
döntő kísérletet. Az előbbi Parisban, az utóbbi 
Bizertában figyelt meg, a második kísérletnél he¬ 
lyet cseréltek. A két megfigyelés közt a különbség 
alig volt több egy másodpercz századrészénél, úgy 
hogy e szerint alig kell számbavenni a személyes 
tévedést. Az eljárásnak különösen az exotikus tar¬ 
tományok határainak megállapításánál lesz fontos¬ 
sága. 

Tátrafüred té len. Tátrafüreden beköszöntött a 
hirea, szép januáriusi időjárás. Szinte méter magas 
hóréteg borit mindent, éjjelenkint a hőmérő 10—20 
fokra száll le fagypont alá, de reggeltől fogva melegen 
süt a nap a sötétkék tiszta égből úgy, hogy a déli 
órákban hihetetlenül intenzív a nap sugárzása. 
Tátrafüreden a saieon tetőpontján áll és a nagyszámú 
bel- és külföldi vendégsereg vigan hódol a sportnak' 

Svájczi selyem vámmentesen :: 
házhoz szállítva! 

Kérjen fekete, fehér y«gy szinei ajaonnágainkból min t áka t : 
dnchesse, volle. sa t la sonple, taffetas, crépe de 
obiue, collenne, cótelé, monssel ine 120 em. széles, 
méterenként l'ÍO K-tél kezdie. Rnháknak, kínzóknak stb.-nek 
Taló bársony *B pelmche, ngjsiintén hímzett blnzok, 
T&Iamint batiszt- pamnt- YÍBZOD- és sclyemrohák Mi csakis ga¬ 
rantáltan erős seljemszövetektt adunk el vám- ée portó-

mentesen közvetlen magánvevőknek. 

SCHWEIZER & Co„ LUZERN U 24 (Svájc.) 
Selyemklvitel. Királyi udvari szállítók. 

TÉÜ 

i ki u ecisségei böripolísn súlyt fek¬ 
tet, szeplót eltiintetoi, ftyönpéden pahi 
bírt, Tilamint Witr arczbón elérni óhajt, 

kizárólag a 
vesszőparipa¬ 

liliomtej szappan t 
használja.— i^jeüiih gyarló : 

B e r g m a n n tt Co. Tetsohen a. E. 
Darabja HU lilléron minden gyógyszertár¬ 
ban, drogtriAban és illais 

Mlu. kai.lui 

Legelőnyösebb bevásárlási forrás: 
Magyar Ker»«k«d«lml Vállalat * Mickolei 20 

ir«j ,nl«ot Urai. Tóiéit ánlinlttot kiml. 

Az összes GÉPEK és FORMÁK 
HOMOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE :: 

u. m. falazó téglagyárlógépck, ür-
tömbfjyártógépek, tetőcscrépgyártó-

gcpeU. Prések: cementburkolólapok 
előállítására habarcs és betonkeverők. 

Formák: kerítésoszlopok, lépcsők, csö¬ 
vek stb. előállítására. Kötörők.kőmor-
zsolók, homok és kavicsmosógépek-^ 
Dr. Gaspary & Co. gépgyára Markranstádt 
Leipzig mellett (Németors7ág). — 228. számú árjegyzék 

díjmentesen. — Kérjük gyárunkat meglátogatni. 

TfiTHfiFÜRED 
GYÓGYHELY. 
TÉŰ SPORT 5 

RÉMEKTÉLÍ KLÍMA. 
m BOBPflLYfl KORCSOUBPfllTA 

Téliíáériy: 
DECEMBER - MARCZÍUS 

.-,. Prospektust Küld 
ŰRANO HOTEL iGflZ&fiíOSflúR. 

Q/erravalla, * 
kina bora vassal 

Hyjüenikiis kiállítás 1906. Lefltnaoasabban kl-
lunl Krositőszer flyengélkedők, vérszegények 
és lalibadozók s/ámai-a. Klvíniygerjcsztő, Idefl-

erösllő és vcrjuvitó szer. 
Kitűnő iz. 7000-nél löbb orvosi vélemény. 

J. Serravallo. S v . ^ ' ^ Trieste-Barcola, 
Vásárolható a gyógj-szertárakban félliteres üvegekbea. 

K 2.60, literes üvegekben K 4.80. 

Divatos ridikülök 
• Kaphatók T 

Csángónál 
a készítőnél 

BUDAPEST, 
Múzeum-körűt 5. 
A cím fontos! 
• TELEFOWB 
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A nemzetközi ródü- és bobsleigh versenyek február 
hó 3-ára és 4-éie vaunak kurva. 

Gylimölcsíak beszerzése. Akinek egy-két éves 
akácz. gledicsia, gyümölcei'a-vadoncz, továbbá minden¬ 
féle ojtott neutes gyümölcsiára van szüksége, annyi¬ 
val is inkább ajáuijuk Ufighváry László faiskolájának 
(Czegléd) mai számunkban közzétett hirdetését, mert 
a nevezett czég már több mint 26 éve küldi a szél¬ 
rózsa minden irányában évenkint 100 ezer számra a 
nemes gyümölcsfát, millió számra az egy-két éves 
gledicsia, akácz és mindenféle gyümölcsfa-vadonczot. 

Halcsontuélkflli fűzők a modern hygienia köve¬ 
telményei szerint egyszerű és legdíszesebb kivitelben 
egyaránt kizárólag mérték után készülnek Dr. Miszné 
füzőtermében (Budai est, IV.. Váczi-ntcza 7. I. em.) 
Ismertető árjegyzék díjtalan. 

A vezetéknélküli \Viktorin-lftmpa a legprak¬ 
tikusabb és legolcsóbb világítási eszköz. Leírást díj¬ 
talanul küld a magyarországi főraktár: Wiktorin-
fény, Budapest, VIII., Baross-utcza 1. 

Szőlősgazdák fiíryelpiébe ! Peronospora ellen 
biztos védekezést nyújt a «Forhin», amely nem más, 
mint a sokszorta megjavított, bordói keverék kész 
állapotban. A «Forhin» jobb a bordói keveréknél, a 
melyet sokszorosan felülmúl. A «Forhin» egy remek 
összetételű rézgálicz készítmény, mely a l'eronosporat 
biztosan irtja. A «Forhin»-nal bármily harmatnál és 
esős időben is lehet permetezni, mert erősen tapad 
és az eső le nem mossa. Használata aránytalanul 
olcsóbb, mint bármely eddig ismert rézgálicz oldaté. 
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld a «Forhinn-
gyár Budapest, VI., Váczi-út 93. 

A 2776. számú feladvány megfejtése Beck A.-tól. 
VUÚflOS. .Sutóí. Vl/íl;/U«. a. N 

1. \ .17-h7 _._ Kd5-<*(>i.b) 1. „ „ k,ir>-o* 
2. Ha6-c7 f matt. :!. \ . ftatt. 

b. 
1. . . . Kilő— c6 
2. Yli7 1.7 f matt. 

Helyesen fejtették megi .Mennyi 
Józsisf és Stark Vilmos. -• A tBiuIapeiti Sakk-kört. — 
A tBudupesti III. kér. Sukk-kört. Ludánvi Aninl. 
Wjsohogrod Pál. - Beér Mór. — Gottli-b István (liuduptit). 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Róbert (Fákért). — 
Müller Nándor (Szombathely). — HotTbauer Autsl (J.t'pot-
vár). — Szabó János ( Bakony-StenUÁszlú i . - A itíi/iVi 
Sakk-kKrt. — Székely Jenő. — Mí-s/.r.v .ló/.suf (Győr). -
A fXliaróí Társaskört. — A iKaloctai Katholiku* Kört. — 
Veöroös Miklós (Zircz). — Ifj. Huluiy rfortiilmi (Itadzdt-
ujlak). — A • Duna/öl dcári Egyenloségi kört (Ditnafóldvdr). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csoluoki István l Hajdú-
liadluíza). — A tLeibiczi Gajsdasági Kattinót (Leibicz). — 
Lustyik János és Szivak János (Alberti-Ina). — \Ctengeri 
Caszinói (Csenger). — Király Miliály (Zenta). — Kun/, 
Rezső (Temesrékdi). -- Budai Sakkozó Tartatig (liudapett). — 
Patkó Imre (Talpas). 

műi (iviilii, líeiikc Balií/s. lit'ldy Mihály, lii'-i-
l.'mr. líiki l'Yrriir/.. C/irliusz Kuiln . 

,.ur, C-ilik Kalá/s. Csíkos 
!M'. :'ui, l>r. Csuka MilmUin. liaiiijnii'nii'li István, Dom-

j . H Miina. Dobsa Fcreiu-/.. Kdvi l ílrs Balú/siu'. l-JlsrhiT 
SiniMii. l ischrr .lóxscf. Filln (iyiilám'-. l 'ulilo (iycirgy, 
Gáliy S:iiid«ir. (runiy Annin, (irünlVId llci-lii. (iyi'-inánt 
ll. 'ihi;:. (iyi'iri Si'uiilci]-. <iyöit> Mó/.r.siH-, Hálás/. Iniiv, 

llai:i^/.llr Minik;'ir-y l'.lcIKn, IlaMllillI |-'.IIil l'i'. l l i ' l n l 
K-llr . 1-,'liriiV.y , Innnsl i r . r i l l l ' / . l ' l l r lvi IlllllMs i's K r r r s k r -
delmi OI\:lM')kiil'. ,l:iL:lli l '-l X a II. .1 :i l ll iin k"\ irs Ji'i/Mrl'nr, 

Bnszkj ( iyuh i . K a l m á r Minire. Dr. Kalmia ( ívn ia . 
KlánK l.a>/li'i. Kájcl l s l \ á n . Kmái--. Haliul, K liink<>\ it-s 

aérné, K" dr.. Kn/sár Hi'la. KIPI-SI^ l'áli.i'.. 
iiriiilv MiháKni. K.inif.s\ Sá ...... •!, Koni\ ci Jó/.sci. 

ii-i-/.\'iliiniMir. Dr. Kmidni- 1-Yiviir/. l>r. l.ás/.l.'i Erníi. 
Di-iic-sm'-, l.i'-\a\ l.ajus. l,i-

ycii iiiiilult'. MaijaluKy \ ihi ia . Malrka Jn/.si l'. Markn 
'l'i \adanu'-. Mrdvyi'-i Ma^sar Kas/im'i, MCC-/I -n/rli Ka-
s/.iiu'i. Múlnál Aulai. NIILTV Sáiidiir. Nyakas Sámlid-. 
Miliály Iliin- dr.. N \ Í IVM Ísl \án. Nyci-._'i's (ívnia, l )r. 
(hái-\ l'álni'. (l.,Kui OKasi'ikiir. l'alakv Ida, l'alnK\ 
l'iri. III. |n l. rí TakáU Xoltánm1-. l'rl ro\ irs i ),l,,n. Káiv. 
LUJOK, Kolionczy Er/sr l i r t . Kiodl Ilona, Sándor Itó/.si, 

.IÓZSI-I'IK'. Sti-1,'1'1- László, Siimimivii-s 

Ku|ii-i-

KÉPTALÁNY. 

SAKKJÁTÉK. 
2780. szánra föladvány dr. Frankensteintől, Lipcse. 

BOTÉT. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

Az 52-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Legjobb szokás az Mist''//. 

Az 53-ik számban megjelent két nagy képtiiláiiyt 
a következők fejtették meg: 

Átányi István, Barcsa Mihály, ifj. Hartsch Arthur, 
Hu l Virginia, Bartholomeidcsz Adél. Bányay Ernő, 

lilanka. Sy.n|iiáii Sándor. S/.táiicsrkin'- l'.udii.v N'ilma, 
O/A. Szabó Ji'i/si'liir, S/.al'ó .ló/si-r. S/.arka l tuld i/.sá r. 
Szakály Károly, özv. S/,iics Bertftlanné, S/.iisn Pál, 
Dr. S/.if;<'thy i.liim'i. 'ran-/a\ Kálmán dr.. Tahajdy 
József, özv. Tóth Fereiic/.né, Tli ..... ka .'láims. Tóth 
Anna, Tomanóczy Endro, Dr. Vladár Márton, Vérti-sj 
Zoltán, Varga .Iá nos. Vidn (lyiT^y, \Viulir I-Vlix. Zá-
lnd-s/.k\- Ijiijus. /linszliv Bi'lám' Kájel József. 

Ilii valakinek m>\i- liAcdésliol kimaradt vulnn. 
krrjiik velünk közölni, hogy a sorsolásban nnV 
n''S/t \i-lii'sscii. A megfejtést és a nyertesek neveit 
jövő számunkban közöljük. 

Szerkesztői üzenetek. 
Eladnak egy házat. Van a lian^jálnin valami 

s/.eiives inc'lc'iséi;. a ma^'a lielyén. s/iikelili. ('-i-
kur cliitt hatása is lehetne, a/l a/, éles \ Máltást azon-
liaii. a melyet efjy a közönséu' e;:\ etemének s/úló lap 
inl. nem liirja im-^. 

Sóhaj. Csak a s/.a\ak hangzanak az nniber l'iilélie. 
nem vis/uek mainkkal semmi költői tartalmat. 

Ibolya, nyíljál. Ebhen a' mostani dermesztő hideg-
IM-II liixnnv ji'i kívánság, a mit kifojez, de sajnos, nem 
jó 11 vers, mely kifejezi. 

Bál előtt. Üres és lapos kísérlet. 

Felelős szerkesztő: Moitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegyo-u. 11. 

h'itiilii-liivuttil : Itndapest, l\'.. Kyyetem-iite/a 4. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható asványrizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

O/"»UIIITrC> Á P n O T S»inye-LipóciiS«lv»torforrás-váll«l«t, 
OLHULI LO A b U o l Budapest, V., Rudolf-rakpui 8. 

KALODONT Fog -Krém 
i szájviz 

TATRALOMNICZ S 
A legszebb bob- és podlipálya új felvonóval.Posta.TávIrda.Telefon.Vasutállomás.Összeköttetés mindenfelé.Prospektus. 

TÉLISPORT SZEZOH 
deczember 15 tői márczins 15-ig. 

Dr; Miszné 
füzöterme 
Bpest, I?., Váci-u. 7.1. em. 
Telefon 142—45. szám. 
Ajánlja kizárólag mérték útin 
készül'') 

iia[csontnélk(iinűzőit 
HaskötőkTmélltartók, mér 
ték szerint. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár éa főüzlet: 

Vlll.,líaross-n.8.r». 
A főváros első é> 1̂  

o«ipketi«ititó,vegjti«titó 
és kelmefeitö gyári intezete. 

Fiókok: H., Pö-utcza 27. IV., Eskü-nt 6. IV., Ke oskeméti-
nteza 11. V., Harminczad-n. i. VI., Teres-körnt 
38. VI., Andrassy-ut 16. VIII., Joisef-korut 3. 

nélkülözhetetlen 
mindenütt, ahol központi vi¬ 
lágítás nincsen, vagy amely 
lakásból még hiányzik. 

Mielőtt világítási berendezését beszerezné, pénzét 
vezetékre és felszerelésre kidobná, nézze meg, 
vagy kérjen leírást a vezetéknélküli : 

Wiktorin lámpáról. 
Világítása 100 gyertyafény erős, óránkénti 
gitás 3—5 fillérbe kerti, nincs kanocza, báihova 
vihető, árnyékot nem vetít és semmi körülmé¬ 
nyek kösött fel nem robbanhat. 

Sárr°:
rszási Wiktorin-fény 

Budapest, VIII., 
• ntcza 1. 

> urok-üzlett 

Legdivatosabb karperec 
órával. 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe. 
tdkkéxzpénz vagy a n g o l r e n d s i e r d r é s i l e t f i z e t é s r e i 

csási. éskir. C Á D^"* A IÁ M í^kC ékszeréin és 
üdv. Bzállitó O A K V J A J A I N W O műötvösn* 
Budapest, IV., Kigyő-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 
Legszebb kivitelűezfiaUTŐeszkSzök grammja mnnkivM együtt 11 f., 
domborművű iBelif) BTŐeszküiök 13 BÚ., halán, pecsenye*, tésztái tálak 

14 k«iáto« «r»nv 110 K 13f., tálMák, iMtoneiék, Unjértonarek, 14 f., k>Tés, teas«erricek, Joor 
U . < bówrijjal— iS « taleták, guborettek, gjamale»áUT«li}ok, raoportoB tal»k, Jatdinimek I S f. 
Eiflit bömljlal 16 • Szabad megtekintés vélelkényszer nélkül. Szabott gyári árak. Képes 
Aesél • l* « árjegyzék ingyen és bérmenlve. Vidékre választékot készséggel küldök 

NUTH KAROLY 
Cs. és kir. fensége 
József füh. üdv. szá mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, VII. kér., Garay-ttcza 10. 
Köiponti tii-. lejt-és göifötések. Iégs7esz és fizmetekek, csaloreázisok. 
szellő-t-tések, szivattyúk, -\izerorouvi cmtligéptk »lb. - Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 
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Ha „FORHIIT-nal permetez, 
-szőr 
kevesebb 
a gond, 

-szór 
Kevesebb 
a munka, 
-szór 
kevesebb 

a munkabér! 

mert a <FORHIN» a 
sokszorta megjavított 

bordói keverék 
kész állapotban ! 

Nagyon erősen tapad a nedves 
levélre isi Bármily harmatnál 
permetezhet vele, mert kitűnően 
tapad ! Semmi üledéke nincs ! 
Számtalan elismerő nyilatkozat! 

Kérjen ingyen és 
bérmentve leírást a 

FORHIN-
gyártól, 

Budapest, VI., Váczi-ut 93. 

AZ ÖNMŰKÖDŐ 

FROMMER 
PISZTOLY 

A SZAKÉRTŐK 

ZSEBPISZTOLYA. 

Kilencz lövefii. 
T'65 mm. kaliberű. 

-t 
a legmagasabb körök hordják és az a m. kir. 
határreudőrség, az államreudőrség, az erdé¬ 
szet, a posta- és távirdaszolgálat, valamint 
számos városi rendőrség rendszeresített szol¬ 

gálati fegyvere. 
Az egyedüli pisztoly a világpiacon, a mely¬ 
nek csöve lövés közben épp olyan erősen és meg-
jizhatóan van elzárva, mint a legújabb katona-

puskáké, tehát a lövőnek 

a legnagyobb bizlonsá^ol 
és a legkitQnőbb lövési eredményt nyújtja 
és emellett kényelmesen zsebben hordható. Négy¬ 
szeres biztositója vau legtökéletesebb kivitelben. 
Balkézzel kényelmesen felhúzható és bármikor le¬ 

ereszthető kakasa. 

Vlinden részében teljesen kicserél hetően 
épmunkával készíti a 

FEGYVER- ÉS 
GÉPGYÁR R.-T. 

BUDAPESTEN. 
<apható a bel- és külföld minden jobb 
egyverkereskedésében. 
<ülönféle nyelvű leírás kívánatra dijmen-
esen rendelkezésre áll. 

„ALTVATER" 
QESSLER 

BUDAPEST. 

VASÁBNAPI ÚJSÁG. 59 

Az eredeti angol 

O'SOLLIYAN 
gummisarok 

mindig volt és marad az 
elismert legjobb éa leg¬ 

tartósabb gummisarok. 

Egyszeri próba meggyőzi róla! 
Mindenütt kapható! 

l 
A 

l 

Margit-créme 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész 
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés 
összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és ki¬ 
váló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető 
Mivel a Margit-eremet utánozzák és hamisítják, tessék 
eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősseget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan 
vegytiszta készítmény, a mely a külföldön általános 
feltűnést keltett. Ara l K. Margit-szappan 7C flll. 

Margit-pouder l kor. 2O fillér. 

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon 
Kapható minden gyógysz., illatezer- és drogua-úzletben. 

í: 

\ 
ROZSNYAY PEPSIN BORA, 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 

étvágytalanság, ren¬ 
detlen emésztés és 
gyomorgyengeség ellen. 

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

Kapható : 

minden győgytárban 
valamint 

Rozsnyay Mátyás 
ARAD, Szabadság-tér. 

JÖVE8BDÖLTESSE MEG ÉLET-
TÖRTÉNETÉT EZEN EMBER ÁLTAL! 
Csodás tudását, az emberi életbe lá tását a távolból 

mindazok megcsodálják, a kik i m á k neki. 
Ezor és ezer ember kérte 

már tanácsát az élet minden¬ 
féle fázisaiban. Mogmonilja 
kivá'ó képességeit, megmu¬ 
tatja, hol kínálkozik Önnek 
eredmény, ki baráija, ki ellen¬ 
sége, éleic jó és rossz forduló-
ponljait. 

Az 6 leírása, az elmúlt, 
jelenlegi és»jiivii esemé¬ 
nyeiről meg fogják Önt lepni, 
hasznára lesz Unnék. M Illilil / 
ami neki ehhez .szükséges 
egyed'il az Ön nfcvi- (sajátkezű 
aláirásáhanV s.-ülctési dátum 
és nemének megjelölése. Pénz 
nem szükséges.Hivatkozzon 
ejtysz'TÜen lajmnkM és kérjen 
egy olvasópróbát ingyen. 

Stahlmann Pál úr, egy tapasztalt német asztrológus, Ober-
Niewsadern-ból mondja : 

A horoszkóp, melyet Koxroy tanár ur nekem felállított, teljesen 
megfeel az igazságnak Alapos, teljesen sikerült munka. M i n t á n 
m a g a m is a s z t r o l ó g u s vagyok, c s i l l a g á s z a t i számí¬ 
t á s a i t és a d a t a i t p o n t o s a n n t á n a v i z s g á l t a m és azt ta¬ 
láltam, hogy munkája mii elén részletében perfekt, ő miga pedig ezen 
tudománvban teljesen avatott. Roxroy tanár ur egy ijali emberbarát, 
mind-nvinek igénybe kellene venni siolgálaiait, mert ezáltal rendkívül' 
sok előnyt szerezhet magának.» 

Blanquet bárónő, egyik legtalenlumosabb párisi nő, a következőket 
mondja : 

• KöszönetPt mondok Önnek alapos jövenilőmondásáért, mely csak¬ 
ugyan ren Ikivöl pontos. Én már különbözü asztrológusokhoz fopiultam, 
de egyetlen egytől sem sikerült oly igaz és teljesen megelégedésemre 
szolgáló választ nyernem. Szívesen fogom Önt ajánlani és bámulatos 
tudását ismerőseim és barátaim tudomására hozni» 

Nagytiszleletii G. C. Hasukari ph. dr. lelkész ur, egy Roxroy tanár¬ 
hoz intézett levelében a köveikezöket mondja : 

•Ön bizonyára a legnagyobb specialista é* mester a szakmájában. 
Mindenki, aki tanái-sot kér" Ömöl, bámulni fogaz Ön jóslatainál ki¬ 
fejtett ember- és tárgyismeretnek pontosságán és tanácsán. A leg-
szkeptiku^abb is, ha egyszer önnel levelezett, újra és újra ki fogja 
kérni tanác-át.» 

Ha Ön ezen készséges ajánlatból hasznot akar és olvasásra próba¬ 
kép egyetmást diftalanul óhajt, küldje be nski teljes neiél, pontos czimét, 
születésének napját, hónapját, évét és helyét (mind olvashatóan írva), 
továbbá, hogy Ön férfi, asszony-e vagy kisasszony és Írja le az alábbi 
verset sajátkezűig: 

Az Ön segítő tanácsa 
Amint azí mondják ezren, 
Ereclménvt és szerencsit hoz, 
Én is igénybe viszem. 

Portókiailás és irásilletékre küldjön be 60 fillért levélnélygben 
Czimpjz' az Ön 23 filléres bélyeggel ellátott levelét ROXROY, IJcpt 
4010. 177a Kensington High Street, London, W., Anglia. 

ATig eddig a régi bör-iT± betegségek, a legkülön¬ 
bözőbb súlyos idegbajok 
(neurasthenia, yitustnncz), 
a sápkór, a női arczot el-
éktelenitő pattanások s a 
női nemi szervek folyá¬ 
sokkal kombinált hurulos 
megbetegedéseinek kezelé¬ 
sénél csekély értékű ide¬ 
gen vizekre voltunk utalva, 
addig ujabban a :: :• 

ARADI 
ARSEN 

vízben vastartalommal 
oly kincsünk van, mely 
minden eddigi arsen-
savas víznél iRoncegno 
Levico; hatásosabb, és 

könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬ 
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztók 
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá¬ 
rólagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk) 
parádi arsen vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes 
postaállomásaira 6 K 50 f.-ért bérm. szállít a főraktár 

cs. és kir. üdv. szál¬ 
lító BUDAPESTEN. EDESKUTY L. 

Kapható minden gyógy tárban és megbízható fűaíerkereskedésben. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EGUSZTÁVÉ 
ZONGORATERMEI 

Bpest, csakis Gizella-tér 2. 
Telefon. 

IBACH-ZONGOBÁK 
egyedüli képviselete. 

IBACII-zougorát játszanak és ajánlanak : 
Backhaus, Dohnányi, Pugnof, Aüce Ripper, Saaer, Sleíaniav stb. 

• • ^ ^ ^ • ^ • • ^ • • • • • ^ • • • i 

rekedtség és hurut ellen nincs jobb a j 
RrTHY • TPlP npiflpfPÍNPiiIrnrlfaltnál l 
IILIMI lulu pulllululUuUlUJIIlúmldl! 
Vájárolásoknál azonban vigyázzunk éa határozottan 
RETHY telet kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata 
van. Az eredetinek minden egyes darabjában rajta van 

a BÉTR7 név. 
l doboz apa 60 fill. Mindenütt kapható.' 

HYPNOTIZMUS 
A SIKER TUDOMÁNYA 

Tisztelt olvasói Vájjon eszedbe jutott-e valaha afelől gon-
dolkoini, hogy mi az oka annak, hogy némely emberek si¬ 
kert iratnak; hogy mindaz, amit megérintenek, aranynvá 
változik; hogv vagyont, állást, hatalmat és lieloUást sze¬ 
reznek, anélkül, hogy \ajmi nagy fáradságot kifejtenének? 
Az ilyen egyéneket barátok környékezik ; mindenütt tisz-
lelik és becsülik őket ; a társadalomban kiváló helyet fog¬ 
lalnak el és szimos kitüntetést aratnak látszólag minden 
megerőltetés nélkül. Elmélkedtél-e minderről? És tudod e 
hogy mi ennek az oka? Kömény munka? Dehogy. A sze 
Kény ember sokkal keményebben dolgozik mint a gazdag 
Szülök? Hiszen kiváló fcriiaink legtöbbje alacsony szárma¬ 
zású. Szerencse? Sok szerencséi" ember hal meg szegénjen 
ó- barátlanul. Mi megmondjuk az okát Az éleiben araion 
A m i cilrprt nA7 sikernek a titka az egyéni betolva -

Ull SULBTl Mi. bán rejlik, aza/. abban a tehetség¬ 
ben, mely másokat arra késztet, hogy ügy gondolkozza¬ 

nak. mint önönmagad ; hogy megnyerjed bizalmukat és barátságukat 
t» hi'gy rábírjad őket, hogy téged vállalataidban támogassanak. Egy 
titkos erő léteik, mclylyel ellenállhatatlan egyéni befolyást gyakorol • 
halsz, melynek segítségével bármely akadályt legyőzhetsz és bárkit el¬ 
hajolhatsz és lekötelezhetsz, bárminemű betegséget vagy rósz szokást 
gyógyszer vagy műiét mellőzésével gyógyíthatsz. Mi a neve? Egyéni 
niagneiiziiiiis vagy hypnotizmus. Ez az alapja a sikernek minden fog-
lalko?ásnál és vállalatnál. 

Ez olyan tehetség, melyet az isteni előrelátás örökségfil adott szegény-
i " f i ' 1 1 nek és gazdagnak egyaránt. Ez 

Az isteni előrelátástól valóban a komák e*%»eri m-
örökségül adott tehetség. 

VH.AGKlXl.UTAB TUBHT 1911. GHAHD PRXX. 

Leichner-féle arczpuder 
Leichner Hermelinpuderje és Aspasiapuderje 

a világ lepjobb és legártalmatlanabb arcz-
pnderje, az arc/nak üde, rózsaszínű és 
friss, fiatalos szint ad, nem vi-lietfi észre 
azon, a ki használja. Kanható minden 
illatszerüzletben és a gyárban : 
Berlin, Schützenstrasse 31. 
Krrjünk mindig 
L,KICll\Klt-IY>l« KKS/ITMfcNTTT ! 

pes vagy valakit meggyőzni arról, hogy a saját áruid a legeslegjobbak 
továbbá, hogy neki nélkülözhetetlen vagy, hogy az, amit neki ajánlsz. 
jól tőkésíthető. hos;y szüksége van arra, amit árusitsz, hogy vélemé-
nved hcijes. hogy tanácsodat kövesse stb. Képzeld csak, hogy milyen 
előnyödre válnék ez a tehetség. Ila jövedelmező állást keressz. ha azt 
aícarod. liogy lizetésedel letenieljék. vagy ha nagyobb jövedelmet kívánsz: 
;i liypnol'zniiis ismeretét nélkülüzheieilennek ingod találni. Sok >zai 
esetben fordulópontja volt ez oly egyének életében, akik kétségbeesetten 
Irnondtak majdnem mindenről, s a jövő nem nynjlotl semmi reménjt. 

Éppen most bocsátjuk közre a század legfeltűnőbb könyvét, mely a 
liypnuiizmus, egyéri magnetizmus, magnetikns gyógykezelésről stb. 

alaposan társval oly egyszerű nyelvezetben, hogy egy gyermek is megértheti. A könyv szerzője Dr. X. la 
' • j , . ." Motte SaL'e, bölcsész és theolngus, az új kor leghirnevescbb 

j OttnOD. UljnientBScn. l, ypnotistáj a. A mű nj, titkos, közvellen módszerekről szól, mely 
h/ii m 
alatt 
Abszolút síken gai...... -, — , 
hogy most 10.000—25,000 koronát keresnek evenkint, néhányan roppant vagyont szereztek, 

űr. Ságé. e ritka mű szerzőjének az a szándéka, hogy min-
Bítkfl t i tkukat tErt&lin&ZÓ denki birtokába jusson azon misztérikus titoknak, melyeket 
b -nnw Inoirpn Unnhatli századok óta oly féltékenyen őrizlek ; hogy a szegénynek ép 
Könyv, i n g y e n Kdpuaiu. oly a|kalma Iegven prre> mint a gazdag„ak. 

Könyvéne'c szerzői jogát azon feltétel alati adta el, hogy tiz ezer példány osztassék szét a közönség 
kö/.ött. Ezt a feltételt most teljesítjük. Mindenki kapliat egy insven-példányt, bérmentesen. Tizfilléres 
levelező-lap vasy "25 lilléres bélyeggel ellátóit levél vagy zár! levelező-la;i czimzendő: 

NEW YORK INSTITUTE OF SCIENCE, 
Dept. 114 Z. ROCHESTEB, N. Y., U. S. A. 

«Ez a nagy mű aranynál többel ér. Telve van titokkal és sok benne .1 meglepő. Tanai, énekükre nézve 
legközelebb állnak a szcntiráshoz. Mindenkinek ajánlom e könyvet. Weller Pál lelkész, Górnám, N.Y. 

Miinán e m fi magyar, franczia, német, angol és spanyol nyelvtn van közzé téve, bármelyik e nyelvek 
közül kapható. 

ármely intelligens szemelvnek lehetővé teszi, hogy ezt a misztérikns tudományt otthon néhány nap 
latt megtanulja és hogv e tehetségét a baráiai és a vele közlekedők felelt, ezek ludla nélkül gyakorolja. 
bszolút síken garantálunk tiUOO korona pénzbírság melleit. Ezen rendkiviili könyvnek köszönhetik sokan, 

bfirtmtoripar 
BGrbtttor 
szakműhelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Sciunielwen-u. 7. sz. 

Angol bírbntor, Ebédlő-
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű pyár-
tása. Külön osztály 
használt bőrbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissi-
téiére és festésére. 
Székátalakitások. 

, «S 

finom bőráruk :: 
«legmérsékellebh áron árusitlatnak ki. 

Kizárólag elsőrangú áruk. 
PAPEK JÓZSEF 
cs. és kir. üdv. szállító, Dőrönd és 
bőrnru készítő. B u d a p e s t , V I I I . , 
R a k ó c z i - ú t 15. Telefon fiö-39. 

SZÖLŐ - OLTVÁNYOK 
tzőlüvrntzi'ili és OlediUdtln (élő keritéf 
nek alkalmas) csemeték l tszerzésére legmele-
geblien ajánljuk a legjobb híméinek firvendö 

Szűcs Sándor Fia 
nfilőtclcpiH BlhardiúMi'gpn. 

Ha a saját érdekét tartja szem elütt. ngj ne 
Tegyen addig oltványt Tngy TMszöt, miga fenő 
ozég képes nagj árjegyzékét nem kérte ingyen 
és bérn entie. Eicn árjegyzék minden szülő-
birtokost érdekel hasznot tartalminál fogva. 
Olcsó ár én pontos ht»*oli/ál<úi. Szamos 
elismerő levrl. A tisztelt érdeklódök a telep 

megtekintésére szívesen láttatnak. 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

__ maroKKóí szultán 
ha?! ortosi és a spanyol kir. követség or'o«« Dr. med S. Sauchcz-
Coddi Tangerben, á l Írja nekem, hogy oRubiacithin»-nel csodás 
eredmény-két ért el. Minden életkora egyének kérjék azonnal, szám¬ 
láin elsőrangú bel- és külföldi tanár és orvostól eredő, nagy mennyi¬ 
ségű eredeti bizonylatot tartilmazó brosúrát oltuniiciihin»-röl (név 
lörv. védve), m -ly nyilatkozatok gyenge<égn«l elért azonnali, állandó 
és ártalmatlan hatásí bizonyítják. Kubiarilhin idegességnél s az ideg¬ 
rendszer egyéb megelégedésénél is kiváló liilásn. Az érdekes bru-
sürát ingyen és bérmcnlve, zárt borítékban, rzégjelzés Léikül (és kotc-

"lezeitséi< nélkül) küldi a chem. pharmaz. gyár: 
K A E S B A C H , Z A B O R Z E 32 . Ober-Sohlesien. 

Divatos kézimunkák ;•• és a hozzávaló anya¬ 
gok a legmodernebb 
ivitelben ujrsó árak¬ 

ban heszrrrzlielők :: 

WIEG TESTVÉR£K-nél 
Budapest, V., Deák Fercncz-utcza 16. s/.ám. 
Elönyomda és mfirajzterem. :: Választekárul szívesen küldünk. 

JÁNOS 
>>• ó r á s cs. és kir. törvényszéki hites becsüs. Óra , ék-
B szer-, arany- és ezüstáru-kivitel minden orsiigbj, 

"BECS, III, REXiXWEG 75. 
Kérje ingyen é» bérraenlve nagy árjegyzékemet pon¬ 
tossági órákról gyári árakon. Scbaflhaiisen, -'ntact, 
Zenilh, Omega, llillodes, Audemars, Longines lírazi-
osa, szav. valódi anlimagn. anker-órák, 15 kö\os 
9 koronától feljebb. Mühelyek nj órákra és javilisokra. 
Bármely kivitelű zsebórába 8U lillérérl aj rugói leszek. 

Kivonat az árjegyzékből: 
Nickrl-horgony-remonloár, színes lappal 

A monarchia legnagyobb kocUnktán. Árjegyzék ingyen. 

Különleges lapos gavallér remonloar aczél 
vagy nikkel lóiban, linóm fémlappal „ 

(Népiesen Glória-ezüst,fém snker-remon'oar, 
etii-.io7.iiii lukban, 3 fedeln .... _ 

Valódi ezüsl-cylinder-rem. 
Vasuli precziziós óra nikkel lókban «l)oia> ._ _ _ _ 
tJorgói precziziós óra legjobb és legszolidabb kivilelben 15 

valódi rubinikővel vagy ezüst-toknan_ _ _ _ — 
(JorgÓD pontossági óra nikkel tokban _ _ . 
Valódi ezüsl úri lancz _ _ _ _ 
Jó ébreszti, óra nikkel tokban .. _ _ . _ _ . _ — 
Ütő ingaóra 95 ezm. hosszú _ _ -
Minden nálam vásárolt vagy javított óráért 

K 3-23 

4-80 

4-70 
6-50 

11-50 

27-— 
!»•— 
2 - -
MO 

12-— 
föltétlen 

Túlkövete lés te l jesen kimarva. 

^lapiflarott 
18*17. -

ORAK.EKSZEREK 10-évi jótállással 

RÉSZLETFIZETÉSRE 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

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

sglagyári gépek. 
GYÁRT: falltégla é* oaerépnajtókat, tóglagyártó én agyagmegmnukáló 

(épeket legújabb és legjobban bevált (serkeietekben. :: :: 
Elvállalja anyagviis-
gálatok kivitelét e* 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. Tervek 

ELSŐRANGÚ 
REFERENCZI AK. 
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Automobil-tulajdonosok ne dobják el a rongált pneumatikot, mert pénzt dobnak ki, 
Apolló-BuiTiiíp i A legrosszabb köpenyt vagy tömlőt is kifogástala¬ 

nul megjavít ja Gyári szakszerű munkj. 
Budapest, TI., Szent'JLászló-utcza 43. Telefon 177-75. 

legmodernebb gépekkel í elszerelve. 

PALM 
KAUCSUK 

CIPŐSAROK 

V ^ ^ _ 
•fTUüldrli x 

akácz. 
gledicsia. 

nemes gyümölcs fa , 
vadoncz és szölövesszöröl. 

Keleti-féle cs. és kir. szab. 
pneumatikus gnmmipelottá?*! 
» legtökéleteMbb a m«ga ne-

t á n>°B a t 

s i t — Üzemeket l 

testegyenesitő. 
tartozó ösaBes czikkek 

technika legmodernebb 
«lvei szerint tegjotányosabb gyári ánk mel¬ 
lett készíttetnek 

í Pl FTT I M. é§ Úr. szab, eérvkőtők éi 
UUA11 ű. toatepeneiitő gép«k gyárában 
Budapest, IV., Kcronaherczeg-u. 17. 
Legújabb képes árjegyzék ingyen és bérmentTe. 
Alapittatott 1878. Telefon 13—76. 

Technikum Mittweida 
Igazgató: A. Holtzt, tanár . (Szász királyság.) 

Mag-asabb technikai tanintézet az electrc- és gépészeti 
mérnökök részére. Gazdagon felszerelt electrotechn. és gép-

• épitő laboratóriumok. Tanulógyári mühelyek. • 
361O hallgató a 36-ik Iskolaévben. 
Programm stb- díjtalanul a titknrsag által 

Megvizsgál ta Bool tanár és rendelte a közvetlenül 

Pétről -Balzsam ot mely 3 üveg elhasználása útin végleg megszüntette a hajhullást, 
korpaképződesl ; a hajat bársonysimává és hullámossá tette. Száraz 
és zsíros hajnak. E g y n a g y ü v e g á r a 3 K. — Kapható : 
PETROVICS DROGÉRIA Budapest, IV. kér. 
Béos i -n tcza 2 . szám. Silány utánzatoktól óvakodjunk t 

MARGIT 
^ V_JL yyóyyforrám - - (Bereumegye.) 
a gyomor, belek, húgyhólyag B különösen a 
légzőszervek hurutos bántalmainál igen jó ha¬ 
tású még akkor is, ha vérzések esete forog fenti. 
Megrendelhető: E D E S K U T T L..-nál Budapesten 

és a forrás kezelőeé|jénp] Munkácson. 

A Pesti Dazai Elsö-Takarékpénztár-Egyesület 
hetvenkettédik 

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
1912. évi febrnárius hó 2-án d. e. 1O órakor 

fogja Budapesten, Pestvármegye székháza dísztermében (Városház -utcza) megtartani. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Jelentése az igazgatóságnak és a felügyelő-bizottságnak az 1911-ik évi üzlet eredményéről. 
2. Határozathozatal a mérleg és a tiszta jövedelem iránt. 
3. Egyéb igazgatósági előterjesztések. 
4. Az igazgatóság hat (ö) tagjának megválasztása (alapszabályok 23. és 35. §-a) és a vá¬ 

lasztmány két (2) tagjának megválasztása (alapszabályok 44. § a). 
Ezen közgyűlésre a t. ez. részvényesek azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy az alapszabályok 

14. §-a értelmében csak oly részvényes gyakorolhatja, akár saját személyében, akár meghatalmazott által, szava¬ 
zati jogát, kinek részvénye 1911 deczember 31 éig nevére íratott s a közgyűlést megelőző nap d. u. 5 órájáig az 
egyesület főpénztáránál még ]e nem járt szelvényeivel együtt letétetett. 

Budapest, l'.Hi januárius 15-én. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) Az igazgatóság. 

Hegedűk és 
Gordonkák Czimbalmok 

'f Elsőrangú készítmények I 

Önműködő hangszerek Gitárok 
Gziterák 
Fuvolák 
Klarinétok . 
Harmonikák 
Intonak stb, 

D ú s választékban kap 
ért elvállalt teljes s 

naiOK a minőség• 
teljes szavatosság mellett kényelmes havi lefizetésre. Cziveskedjek legújabb nagy ké» 

*-̂  pes hangszerárjeeyzékünkdt 
kérni (ese'Ieg lemezjegyzéket is) — ívtinivi'*"-1 iv.f̂  «v,iii\í«.j v.f̂ j •*«mv* *•*/ 

ELEK és TÁRSA R.-T. Bpest, Károly-körút 1O. 
Franklin-Társulat nyomdája. Budapest IV., Egyetem-utcza 4. ez. 

4. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, JANUÁR 28. 
S:frkcs:löségi iroda : IV. VúrmeK.ve-utcza 11. Egyes s/ám 
Kiadóhivatal: IV. Egvetom-iitcza 4. ára 40 fillér. 

Előfizetési \ Egéévé A ,Wld9lTÓm*d,-val Külföldi előfizetésekhez a postailag meg-
i ii-i i l l t c l e v r e - - 1O korona, negyedévenként,! koronával 
/elteletek. \ N e g J , < d é v r e 5 korona. több. határozott viteldíj is csatolandó. 

l 

EGY NAPI VADÁSZZSÁKMÁNY. 

V. GYÖRGY ANGOL KIRÁLY TIGRISVADÁSZATA NEPÁLBAN, KELET-INDIÁBAN. 




