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Szépség 
fi felsége 

már ősidőktől fogva a legnagyobb 
hatalmat birja. Kunyhókban és pa¬ 
lotákban egyaránt uralkodik, irányí¬ 
totta a világtörténelmet 8 napjaink¬ 
ban is ő irányítja az életküzdelem 
rugóit. Nem csoda tehát, ha a női 
becsvágy csúcspontja mindenkoron 
a mindenki fölött uralkodó szép¬ 
s é g elérésén és bírásán domboro¬ 
dik ki. Szépségre szert tenni, ma¬ 
napság tulajdonképpen már nem is 
olyan nehéz. Vannak eszközök, mik 

az utolsó években 

diadalt diadalra 
arattak és az egész kontinens hölgy¬ 
világa által legkitűnőbb és legmeg¬ 
bízhatóbb szépségelőmozditóknak el 
vannak ismerve. Ezek a csodaszerek 

DIANA-
krém, szappan, púder, 

E mellett ezek a kozmetikai szerek, 
kiválóságuk daczára bámulatosán 
olcsók és ezáltal minden hölgynek 
módjában áll őket beszerezni és 

állandóan használni. 

Egy üvegtégely DIANA-krém (nap¬ 
pali és éjjeli használatra) K 1.50 

Egy üvegtégely DIANA-krém (csak 
éjjeli használatra) K 1.5O 

Egy nagy darab DIANA-szappan 
K 1.50 

Egy nagy doboz DIANA-pouder 
szarvasbőrrel együtt (fcliér, rózsa 
vagy sárga sziliben) . K 1.50 

Kapható egész Európában agyógy-
tárakban- drogériákban és par¬ 
fümériákban. Aki nem tudja saját 
helyiségében beszerezni, az ren¬ 

delje- meg a központból: 

HÁT 
és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszóval 
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬ 
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő 
háziszer a .DIANA-SÓSBORSZESZ*. Sokan 
utánozzák és hamisítják 

MOST 
ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal bíró, 
masszírozásra, dezinfíciálásra és borogatásra 
legalkalmasabb DIANA SÓSBOESZESZT.Ezért 

MOND 
jak is általánosságban az emberek, hogy a 
• DIANA-SÓSBORSZESZ, a csoda-háziszerek 
közé tartozik. Egy biharmegyei földesúr a na¬ 
pokban a következő levelet irta egy főváros¬ 
ban lakó rokonához : Abból a híres háziszerből 

KÉRLEK 
hozz magaddal 12 üveggel, mert nálunk azt 
tartják, hogy «DIANA- SÓSBORSZESZ» nélkül 
nincs maradása az embernek a házban, 

DE EGÉSZ 
biztosan számitok reá. Télen egy bedörzsö-
lés a «DIANA-SÓSBORSZESZBÖL kincset 

Sokan összehasonlítást tettek a többi 

Höljyek, 
Urak, 

kiknek bármely okból arczu-
kon, kezükön vagy testükön 

pattanások, foltok, s 
egyéb szépséghibák 

! vannak és kipróbálták eredmény-
H telenül a világ összes kenőcseit, 

szappanjait, szépitőszereit és bár¬ 
minő más czimen létező bőrápoló 
czikkeit: azoknak a legmelegebb 

figyelmébe ajánljuk a valódi 

ér 
utánzatokkal és a végén mindenki 

pártatlanul 
a .DIANA-SÓSEORSZESZ. mellé szegődött. 
44 fill. üvegekben az egész országban minde¬ 
nütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra. 

ERÉNYI 

ICHDL-SALICIL-t. 
Nem létezik olyan foltos, 
olyan pattanásos nő vagy 
férfi, kinek nyolcz nap alatt 
el nem multak volna az összes 
fent leírt arczot és kezeket 

torzitó 

borhibái és börfelhámlásai 
A kezelés egyszerű, mert csak este 

lefekvés előtt használandó 

pattanásnál, ki hám lásnál, 

felülmúlja a világon létező összes 
hasonló tisztító szereket. - - E g y 
doboz teljesen elegendő. 
Az eredeti' «Erényi-lchtiol-
S a l i c i l » bárom koronás dobó-

.zokbaa kapható. 

ERÉNYI BÉLA Diana-gyógyszertára Budapest, Károly-körút 5, 
Postai megrendelések utánvét< 
:: mellett aznap szállíttatnak. :k 

l 

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezett be a világ minden részéből. J 

Franklin-Társalat nyomdája. Budapest, IV., Egyeteiu-utcza 4. 
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HOITSY BUDAPEST, FEBRUÁR 25 . 
Szerkesztőségi iroda : IV. Varmegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek: 

Egészévre __ 
Félévre __ ._ 
Negyedévre _ 

— SÓ korona. 
_ 1O korona 
... S korona. 

A *\'itagkrt>nikn»-\:i\ 
negyedévenként l koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

GRÓF AEHRENTHAL-LEXA ALAJOS. 
1854—1912. 

emlék-
a félig 

E G Y FBANCZIA államférfiú, ha jól 
szünk, Olivier mondotta ezeket 
tréfás, félig méla, de mindenképen találó 

szavakat: - - A miniszterségnek van egy kelle¬ 
mes tulajdonsága, nevezetesen az, hogy igen 
kevés ember hal belé és van egy ugyanilyen 
mértékben kellemetlen tulajdonsága, hogy igen 
kevés miniszternek sikerül túl nem élnie a 
hatalmát. 

most elhunyt külügyminiszterünknek, 
el lehet mondani, az egész diplomata világ 
nagy halottjának, gróf Aehren-
thal-Lexa Alajosnak íme ez a 
tragikus siker is megadatott. Ha 
ritka eset az is, hogy egy minisz¬ 
ter a szó szoros értelmében élete 
utolsó napjáig megmaradhasson a 
hatalomban, egyenesen példátlan 
az a sors, a mely gróf Aehrenthal-
nak jutott, a ki halálos ágyán 
írást kapott uralkodójától arról, 
hogy a politika, a melynek kép¬ 
viselője, a törekvés, a melynek 
munkása, a szellem, a melynek 
hirdetője volt, nem távozik vele 
se a hatalomból, se az életből. Ez 
az irás, Ferencz József levele, a 
melylyel a haldokló Aehrenthal 
grófot, egy a császárokénál és 
királyokénál is nagyobb hatalom 
parancsára, állásától föloldotta, 
mindenkor a história legritkább 
és legérdekesebb dokumentumai 
közé fog tartozni. 

A minthogy históriai és érde¬ 
kes volt az az egyéniség is, a mely 
Aehrenthal gróffal korunk irányító 
alakjai sorából eltávozott. Histó¬ 
riai egyéniség volt, mert a monar¬ 
chia történelmi életének egy jelen¬ 
tős cselekvő mozzanata, egy lépés, 
egy tett, a melynek akár a meg¬ 
maradása, akár az idők folyamán 
esetleges megváltozása föltétlenül 
a história köteles anyagába tar¬ 
tozik, gróf Ándrássy Gyuláé után 
az ő nevéhez is fűződik. Tehát 
cselekvő államférfiú volt, a szó 
történelmi értelmében és mint ilyen 

az első meglehetősen jelentékeny idő, egész 
ama genialis magyar elődje óta, a kinek a 
munkáját befejezte. 
' Hogy az eddigi konzerváló politika sem volt 
minden tartalom nélkül való, arról meg kellett 
győződnünk, mikor a forró izgalmaknak abba a 
robbanékony atmoszférájába kerültünk, a mely 
Aehrenthal határozott mozdulata nyomán el¬ 
borította egész Európát. Nem lehet föltenni, 
hogy Aehrenthal kevésbbé lett volna tájékozott 
azoknál, a kiket meglepett egy ekkora feszült¬ 
ség támadása. Bizonyára tudta, hogy mit mer, 
de épen az a diplomata művészete és geniali-
tása, hogy a legjobban tudja, mikor mit lehet 

GRÓF AEHKENTHAL-LEXA ALAJOS. 

mernie. Az Aehrenthal mérését, határozottságát, 
cselekvő energiáját igazolták az események. 
Mikor a feszültség, az izgalom köde eloszlott, 
a históriai tények világosában ott volt az egész 
eredmény, a melyért a kezét kinyújtotta és a 
mi a tettre nem vált érzések és indulatok 
tömkelegéből megmaradt: az a monarchia te¬ 
kintélyének és presztízsének és vele természe¬ 
tesen Aehrenthal gróf diplomata tekintélyének 
és presztízsének szemmel látható megnöveke¬ 
dése volt olyan mértékig, a milyet hosszú év¬ 
tizedek óta nem élvezhettünk. Ausztria és Ma¬ 
gyarország külügyminiszterének szerepe a je¬ 
len történelem csinálásának színpadján a hű¬ 

séges szekundoméból előlépett a 
bátor és félelmetes bajvívó szere¬ 
pévé, a ki az események döntő 
pontján áll és operálni is tud, 
nemcsak asszisztálni. 

Aehrenthal-Lexa Alajos gróf (ak¬ 
kor még csak báró) elég korán 
jutott föl abba a hatalmi pozi-
czióba, a melyben alkalma nyíl¬ 
hatott kifejteni és megbizonyítani 
teljes államférfiú kiválóságát. Mi¬ 
kor a megbántott magyar nemzet 
akaratának áldozatul esett Golu-
chovszky Agenor gróf örökébe az 
uralkodó 1900 októberében kül¬ 
ügyminiszterré nevezte ki, az ak¬ 
kor már tíz esztendeje szentpéter¬ 
vári nagykövet Aehrenthal nem 
volt több ötvenkét évesnél. (Az 
utódja, Berchlold Lipót gróf, a 
ki szintén a szentpétervári nagy¬ 
követségből vonul be a bécsi kül-
ügyminiszteriumi palotába, még 
tíatalaoban éri el ezt a méltóságot: 
most negyvenkilencz esztendős.) 

Aehrenthal-Lexa Alajos gróf -
a felesége Széchényi Gyula gróf 
volt miniszter leánya révén ma¬ 
gyar mágnás családokkal van ro¬ 
konságban —. nem volt magyar 
ember és íme elhunyta, meg le¬ 
het állapítani, Magyarországban 
egyöntetűbb, általánosabb részvé¬ 
tet fakasztott, mint Ausztriában. 
Ennek nem személyi hanem er¬ 
kölcsi magyarázata van. Az, hogy 
életének döntő, nagy cselekvése egy 
magyar konczepczió szolgálata volt. 
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KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

A mama olyan zavarba jött, hogy elejtette 
zsebkendőjét, a mivel idegességében játszado¬ 
zott. Csábrágh felkapta és visszaadta neki. Ám 
ettől sem lett okosabb a mama. Mit csináljon? 
Honorálja-e a gróf protekczióját, avagy negli¬ 
gálja, udvariassági formának tekintse, a minek 
nem szokás jelentőséget tulajdonítani ? Mi kell 
az értékes embernek? Hogy esik jobban neki? 
A világért sem akart tetszése ellenére csele¬ 
kedni, de beugrani sem akart neki, mint valami 
liba. 

Végre is Guido papa vágta ketté tépelődése 
gordiusi csomóját 

- Tegyünk úgy, mintha mitsem tudnánk a 
kalandjáról, — javasolta. — Ha bekukkan, jó, 
ha elbújt, úgy is jó, vacsorázni, ha éhes lesz, 
majd csak bejön. 

E mellett maradtak. De Guido papa nem 
várt a vacsoráig, motoszkálni kezdett valami 
az ő férfi eszében (fiatalkorában ő is bomlott 
a bakfisek után), meg akart róla győződni, hogy 
ennek a motosznak van-e annyi alapja, mint a 
mennyit az ő megfigyelő és analizáló esze a 
megfigyelhető jelenségekből leszűrt. (Miért ka-
czagott a gróf szokása ellenére annyit? Miért 
vette oltalmába oly buzgón a kis bűnöst ? Miért 
mondta, hogy egész boldoggá tette? És mitől 
lett az Erzsiké arcza oly nyugodt s elége¬ 
dett? stb.) 

Guido gróf kapta magát s az alatt az ürügy 
alatt, hogy egy kedvencz lovának a lábát blisz-
terezni fogják, távozott a szalonból, hogy meg¬ 
keresse Margitkát. Hamarosan ráakadt a missz 
szobájában. Vizes borogatásokat rakott az an¬ 
golna fejére bűnbánata jeléül, mert hiszen ő 
fájdította meg az angolna fejét. 

— Mit csinálsz, Margitka? 
- Umslágolok, a szegény jó missz beteg. 

— Hogy jutottál Csábrágh mellé a kocsiba? 
A kis bűnös fülig pirult. 

- Be . . . bekérezkedtem. 
— Nem féltél a mamától? Miért kérezked-

tél be ? 
- Szeretek kocsizni. 
- Hm. És mit beszéltetek egymással? . . . 

Velem ne komédiázz, én nem harapom le az 
orrodat. 

- Oh, apám! Édes jó apám . . . 
A kislány kezébe temette az arczát. Eoppan-

tnl szégyellette magát. 
- Beszélj hát, • - bátorította a kíváncsi 

apa, — hozatok neked egy félkiló Kuglert. 
- Ne kérdezzen apám, — könyörgött Mar¬ 

gitka pityeregve, — akkor inkább Csábrágh 
bácsit kérdezze meg. 

A papa orra új szimatot kapott a leányka 
magatartásától. 

- Bácsit ? Úgy mondtad neki, hogy bácsi ? 
- Néha úgy. 
- Hát nem akarsz vallani apádnak ? 

Erre már csakugyan sirva fakadt a kisleány. 
- Rósz vagyok, hiszen tudom, hogy rósz 

vagyok, - - zokogta, - - bocsáss meg nekem, 
apám. 

-— Az ördögöt vagy te rósz, — vigasztalta 
az apa, szeretettel simogatva lánykája puha 
haját. — Nono, ne bőgj . . . Nem vallatlak no, 
ha nem akarod . . . Csitulj hát! Ki bánt ? 

A missz, a ki eddig nem mert résztvenni a 
párbeszédben, most szintén megszólalt, 

- Sokat hibázik, — mondta gyöngéd szere¬ 
tettel simogatva kedvencze dundi kezét, — de 
mindig meg kell neki bocsátani . . . Nincs eb¬ 
ben annyi roszaság sem, mint egy ma született 
gyermekben, csak sok a temperamentuma. 

A nevelőnő s tanítványa összeölelkeztek, úgy 
folytatták az édes keserves zokogást az egymás 
kebelén. A Margitka búja különösen édes volt, 
mert volt benne egy oly elem is, a mi a misz-
széből teljesen hiányzott 

Guido gróf azonban unta a női lelkek -ilye¬ 
tén passziózását, attól is tartott, hogy ráragad 
a szentimentalizmus: megráspolyozta a torkát 
s dünnyögve távozott. Nem lett sokkal okosabb, 

de kombináczióinak továbbfűzésére egy pár fo¬ 
nalat kapott azért. 

- A gyerek alighanem szerelmes, — kons¬ 
tatálta visszaskándálva a lépcsőn. — Már most 
csak az a kérdés, mi van Csábrágbgal s mi lesz 
Erzsivel?. . . Egye kánya, - - s belevágott a 
levegőbe. — akár így lesz. akár úgy lesz, csak 
a famíliában maradjon a majoresko s senkit se 
üssön meg a guta. 

A feleségére gondolt persze, magát nem fél¬ 
tette . . . 

— Mi van a lóval? - - kérdezte a grófné, 
midőn ura a szalonba lépett. 

— A lóval ? A lóval ? Hát megblisztereztük. 
— Nem láttad Margitkát? 

- Margitkát ? Margitkát ? De őt is láttam. 
— Mit csinál? 

- Hogy mit? Gyógyítja a misszt. A missz-
nek ugyanis migrénje van. 

Guido azért adott ilyen félszeg feleleteket, 
mert folyton figyelte Csábrághot. Olvasni akart 
az arczából. Szaporítani akarta a logikai láncz-
szemeit. Magában igen mulatott rajta, hogy a 
családban annak látható kormányzó feje, a mama 
az egyedüli, a ki semmit se sejt, holott a kör-
nyülállások (ez kedvencz szava volt) csaknem 
ordítanak. - - No, — jegyezte meg ugyancsak 
magában, — az eszire nem igen lehet büszke, 
hiába van oly nagyra vele . . . 

A vacsoráig még theázni kellett, de azon is 
túlesett a társaság szerencsésen. Azaz hogy a 
grófné szerencsétlennek érezte magát, bár nem 
a theától, hanem mert Csábrágh nem foglalko¬ 
zott eleget a menyasszonyával. És annak az 
arczában is talált valami kellemetlenül nyu¬ 
godt, elégedett vonást. Valami igen szokatlant. 
És hiába csikkantott rá a szemével, intését 
tudomásul sem vette a menyasszony. Kellemet¬ 
len menyasszony volt a mamára nézve, olyan 
elfogulatlanul csevegett, mintha elfelejtette 
volna a családi állapotát. (Nojszen majd eszébe 
juttatja alkalomadtán.) 

A five-oclock után sétálni kellett a parkban. 
Általánosan feltűnt, hogy István, a főkertész, 
ünneplőben dolgozik. Fején kemény kalap, mel¬ 
lényében óraláncz. De ünneplőben gyomláltak 
és öntöztek a bojtárok is, kettő közülök cziga-
rettázott. 

— Mi lelte ezeket ? — morfondírozott Guido 
gróf. — Hisz nincs vasárnap. 

Ezt az újabb különös jelenséget sehogyse 
tudta kombinácziói lánczába beleilleszteni, csak 
sejdítette, hogy ez is egy szemet jelent. Külö¬ 
nösen mikor Jánoson, az igáskocsison is kons¬ 
tatálta az ünneplőt, sőt Matyin, az udvaroson 
és Ferkón, a kiskondáson is. Több cseléddel 
nem találkozott, de mérget vett volna rá, hogy 
valamennyien ünneplőben vannak. Nem áll¬ 
hatta meg, megkérdezte a főkertészt: 

- Bál lesz ma, István, vagy mi ? 
- Nem lesz bál, kezét csókolom, — vála¬ 

szolt István pirulva. 
Többet nem kérdezett Guido gróf. Megcsó¬ 

válta a fejét és magyarázni kezdte Csábrágh-
nak a díszbokrokat. . . 

Telt az idő és Csábrágh a parkban sem 
mutatkozott menyasszonya iránt melegebbnek, 
mint a szobában. A grófnénak ennek folytán 
igen megártott a séta. Úgy érezte, hogy az uta¬ 
kon temérdek fű ágaskodik, hegygyei fölfelé s 
valamennyi az ő talpába fúródik. Legalább egy 
minden lépésénél. Most már az ő fejében is 
megkezdődött a motoszkálás . . . (Valami tör¬ 
tént a jegyesek között! De mi, — gyötörte a 
fejét, — mikor egy szót sem válthattak egy¬ 
mással négyszem között! Hiszen úgy vigyázott 
rájuk, mint a szeme fényire.) Az ő kombiná-
cziója nem terjedt Margitkáig, neki nem volt, 
mint férje urának hajdan, érzéke a bakfisek-
hez, igen kevésre taksálta a rövidruhás női 
nemet. Ilyesformán persze nem lyukadhatott 
ki sehova se, a feje oly sötét maradt mindvégig, 
mint az éjszaka. 

Az este szerencsére meghozta a világosságot 
az ő fejének is. Drasztikusan, de alaposan. 

. . . Egy órával az estebéd ideje előtt a grófné 
kiadta a komornának a rendeletet, hogy a kis 
grófnőt öltöztesse fel rangosán, mert a vacso¬ 
ránál okvetlen meg kell jelennie. Tudta, hogy 
a kis bűnös magától nem fog a nagyok közé 
merészkedni a suskus után, melyet elkövetett, 
azt meg nem tudta, hogy a grófi vőlegény a 
leányka kimaradása esetén nem fogja-e elitélni 
az ő anyai szigorát. Úgy vélte, kedvezőbb ha¬ 
tást fog elérni a túlságos engedékenységgel, 
mint a túlzott keménységgel. 

- Mondja meg a leánynak, Náni, hogy te¬ 
kintettel a vendégre, máskorra halasztóm a 
számadást. Adja fel rá a rózsaszín ruhát s á la 
grécque fésülje a haját. Parfümöt ne merjen 
venni, se ékszert, selyem szalagot is csak egyet. 
Értette? 

- Értettem, kezét csókolom. 
A komorna útjára ment, a mama visszatért 

a pipázóba, a hol a férfiak és Erzsiké, az ö 
ötperczes távollétét felhasználva, a legnagyobb 
fesztelenséggel diskuráltak. Azaz hogy csak 
Guido gróf beszélt s Csábrágh és Erzsiké ne¬ 
vettek neki. A gróf előadásának thémája egy 
stikli volt, a melyet előadó therezianista diák 
korában követett el egy török herczeggel. A no¬ 
vella egy csöppet sem volt érdekes, de Guido 
oly tűzzel adta elő, hogy muszáj volt rajta ka-
czagni. Nem a novellán, hanem Guido grófon. 

Livia grófné ajkába harapott, a helyett, hogy 
versenyt nevetett volna a jámbor mulatozókkal. 
Leintette férje urát. (Megint nevetségessé teszed 
magad, vén bajazzo!) Az megszeppenve a szi¬ 
gorú szemektől, menten elkuksolt... Csábrágh 
Margitka után kérdezősködött. 

— Épen most küldtem érte, — elégítette ki 
érdeklődését édeskeserű hangon a mama. (Meg¬ 
bomlott ez az ember a Margitkájával ? Csupa 
Margitka az egész ház, mintha más nem is lak¬ 
nék benne rajta kivül!) 

Úgy is volt valahogy, mert újabb galiba ke¬ 
rekedett Margitka körül. A komornyik bekigyó-
zott és diszkréten megsúgta a grófnénak, hogy 
a Náni komornával azt üzenteti a Margitka 
komtesz, nem jöhet fel, mert nem hagyhatja 
a misszt, a kinek is igen fáj a feje. 

Nojszen majd ad ő a missz fajos fejének ! . . . 
A grófnő összekapta a fogát és a sleppjét s le-
viharzott a renitensekhez . . . 

A missz alig látszott ki egy rengeteg karos¬ 
székből, fején hatalmas turbán ékeskedett boly¬ 
hos törülközőből. 

- Mi baja, missz ? 
- Migrénem van, madame. 
- S e miatt visszatartja a gyereket ? . . . 

Öltözködj! — parancsolt rá az erélyes mama 
a gyerekre, — velünk vacsorázol. Ne halljak 
kifogást. 

A kislány oda volt félelmében. 
- Jaj, mama, veres a szemem, - - jegyezte 

meg bátortalanul. 
- Mitől veres ? 
- Sírtam. 
- Miért sírtál ? 
- Féltem. 
- Mitől féltél? 
- A büntetéstől. 

A mama megnyugtatta a szepegő kis lányt, 
de csak a maga methodusa szerint. 

- Eosz voltál, haszontalan voltál, de az egy¬ 
szer elengedem a büntetést, az Erzsiké vő¬ 
legénye kedvéért. Légy víg, nevess. 

Margitka nem tudott • nevetni, de megadta 
magát. 

- Felöltözöm mama, vacsorára kész leszek. 
- Majd visszaküldöm a Nánit. A la grécque 

fésülködj és a rózsaszín ruhát vedd fel. 
- Az rövid, mama, — jegyezte meg félén¬ 

ken a leányka. 
- Eövid ?! — pattant fel a mama. — Tacskó 

vagy! Nem illet meg a hosszú ruha. 
— Igen, mama . . . 
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A grófné visszaskándált a pipázóba, miután 
Nánit újból Margitkához utasította. Legnagyobb 
boszúságára ismét általános kaczagásra, érke¬ 
zett. Iü nem állhatta a jókedvű embereket. 
Pedig most ugyancsak ki kellett belőlük venni 
a részét. Csábrágh beszélt; őt nem csikkant-
hatta agyon a szemével, mint az urát. Sőt 
maga is kénytelen volt nevetni, hogy hono¬ 
rálja a szellemességeit. . . 

Végre elérkezett a vacsora ideje. A csengettyű 
megszólalt az udvaron. A komornyik kitárta az 
ebédlőbe vezető szárnyasajtót^ hogy helyet csi¬ 
náljon a páros menetnek. Ám nem a párok 
használták először a nyitott ajtót. Előbb még 
egy magányos csupa rózsaszín hölgyecske lépe¬ 
getett be rajta, oly szégyenlősen, szemlesütve, 
mintha engedelmet készült volna kérni a na¬ 
gyok' díszes társaságától, hogy egyáltalában lé¬ 
tezik. Arczocskája biborszinben égett, picziny 
íves ajka remegett. 

A gróf gyönyörködve és meghatottan nézte 
egy pillanatig, aztán eléje ment s megfogta a 
kezét. 

- Margitka! — susogta. — Én Margitkám, 
ne féljen; azonnal megkérem a kezét, ha meg¬ 
engedi. 

A kis lány forró kezecskéje görcsösen szo¬ 
rongatta a fiatal grófét, mint a vizbefúló a 
megmentőjéét. 

- Félek, — mondta alig hallhatóan. 
•— Bátorság! — biztatta a szerelmes férfi, s 

a kis leány karját a magáéba öltve, arczczal a 
szülők felé fordult. 

- Méltóságos grófné asszonyom! Tisztelt 
atyai barátom, Guido ! . . 

Eme Guido most már pontosan tudta, hogy 
mi fog következni. Tehát jól kombinált. Bevált 
a bakfis-elmélete. E feletti örömében jóízűen 
elkrákogta magát. 

De tudott már mindent Oszike is. Kipirult 
az örömtől és hálától, a miből bőven juttatott 
régi vőlegényének is; szülei háta mögött ki¬ 
tárta karját, majd csókokat hányt kis húga 
felé, a ki riadtan kapaszkodott meg az erős 
férfikarba, a melyre ettől a pillanattól kezdve 
teljesen rábízta asszony-sorsát 

Csak a grófné állott tájékozatlanul a kanapé 
sarkánál, mint valami megrémült antik szobor, 
a mit ideiglenesen állítottak oda. Kezét előre¬ 
tartotta, mint az operatőröknek szokás s mind 
a tiz újjá a levegőbe meredt. Száját is nyitva 
felejtette, igen ragyogtak benne az aranyfogak. 
Inai végkép meg voltak merevedve, csak az 
agya kerekei berregtek össze-vissza, mint va¬ 
lami bomlott óra, a mi egy napot igyekszik 
lejárni egy perez alatt. Görbe vonalak s tarka 
színsávok kígyóztak a szeme előtt a Csábrágh 
gróf további beszéde folyamán : 

- Méltóságos grófné! Ez a drága kis lélek 
itt a karomon egy végzetes lépéstől tartott 
vissza engem. Vak voltam és léha; elbizako¬ 
dottságomban megkértem az Erzsiké grófnő 
kezét, a nélkül, hogy tisztában lettem volna 
irántam való érzéseivel. Margitka kinyitotta a 
szememet. Megtudtam tőle, hogy Erzsiké nem 
szeret úgy, mint a hogy egy férjet szeretni kell. 
Ezennel jóvá teszem bűnömet s bocsánatot ké¬ 
rek tőle a lelki fájdalmakért, a mit neki okoz¬ 
tam. Visszaadom jegygyűrűjét. . . Egyben (sie¬ 
tett a beszéddel, mert már igen ingadozott a 
grófné) . . . egyben van szerencsém ünnepiesen 
megkérni a Margitka kezét, a ki talán úgy fog 
engem szedetni, mint a hogy egy férjet szeretni 
kell. 

- Tudtam! — pukkant ki Guido papa szá¬ 
jából a szó. — Tőlem viheted a kisebbiket is. 

A grófné nem nyilatkozott. Crök állt. Kissé 
ferdén, mint a pizai torony, de le nem zuhant. 

— Beszólj hát, Lívia, — biztatta a férje. 
Oszike is anyja mellett termett s összetett 

kézzel bocsánatot kért tőle a maga számára s 
áldást az ifjú párra. 

Az ifjú pár is közeledett a mamához, de 
arra se reagált a mama. 

Kisült, hogy egyálltóhelyében elvesztette esz¬ 
méletét. Energiája fentartotta a lábán, de arra 
már nem volt elég, hogy megakadályozza agya 
bomladozását. Mire Csábrágh a Margitka meg¬ 
kéréséig jutott, már be volt fagyva mind az őt 
érzéke. A megkérésből semmit sem hallott 

Először Guido gróf fedezte fel kedvelt neje 
csudálatos állapotát. 

- Erzsiké, a rikzalcot, elájult a mamád, -
figyelmeztető nagyobbik leányát kedélyesen, 
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mert tisztelt neje ájulásának nem tulajdonított 
nagyobb fontosságot. Sokkal érdekesebbnek ta¬ 
lálta a családjában végbement hölgycserét. Oda 
lépett a grófnőért aggódó szerelmes párhoz: -
Ej te, — B vigan a vőlegény vállára csapott, — 
hát mégis jobb lesz a kicsi ? — Majd megpas-
kolta a «kicsi» forró arczocskáját. — Na, Man-
czika, ezt jól csináltad, ennyit még én sem 
néztem ki belőled . . . Bravó kicsike ! — S har¬ 
sányan felkaczagott. - - Addssza egy czviki-
puszit 

A czvikipuszira végre föleszmélt a grófné is, 
hála az angolsónak, a mit Erzsiké folyton az 
orránál tartott. 

— Mi történik itt? — károgta rekedten. 
- Megkérték a gyerek kezét, világosította 

fel Guido papa. 
— A gyermekét? Kicsoda? 
- Ébredezz, oh Livia, • - humorizált a 

férje, — ki kérhette volna meg más, mint az, 
a ki fogja. 

- Csábrágh gróf? . . . És Erzsiké? 
- Erzsiké visszakapja a jegygyűrűt. 
- Aaáh! 

Tisztult már a khaosz a grófné fejében, de 
az esze még nem volt mérlegképes. Nem ér¬ 
tette, hogy lehet feleségül kérni egy gyereket. 
Aztán meg boszantotta, hogy a béta mögött 
csinálódott a dolog, a nélkül, hogy csak sej¬ 
telme is lett volna róla; hogy kárbaveszett 
minden erőlködése, a melylyel öaszecsinálta s 
együtt tartotta a parthiet. Máskép lesz, mint a 
hogy ő akarta s az új alakulás létrehozásában 
neki semmi érdeme nincs. A gyerek nevetsé¬ 
gessé tette őt 

— Örülj hát, mama, — piszkálta párját a 
gróf. — Cbange de dames és punkttfm. Add 
rájuk az áldásodat. 

No hiszen az áldást, azt nem tagadta meg a 
mama a grófnak. Az áldás készen volt benne, 
csak nem tudta illő páthosszal leadni. Előbb 
még szeretett volna titokban a Margitka kar¬ 
jába belecsípni. Persze nem csípett bele, mert 
eszébe jutott, hogy mi lett volna, ha úgy üt vala 
ki a dolog, hogy a majoresko kiereszti Erzsi¬ 
két, Margitka meg nem hódítja vissza a család 
számára. (Mégis csak élelmes teremtés az a 
gyerek.) Hirtelen kinyújtotta kezét a csereberés 
vőlegény felé. 

- Vigye Csábrágh gróf, a magáé. 
Csábrágh egy kövér csókot czuppantott a 

mama kezére, kis menyasszonyáéra meg egy 
kisebbfajtát lehellt 

Őszike hozzálépett. 
- Kedves gróf Csábrágh, — mondta hálá¬ 

tól túláradó szívvel, — úgy nem tudtam sze¬ 
retni, mint a hogy egy férjet szeretni köteles¬ 
ség, de úgy, a hogy egy kedves testvért szeretni 
kell, szeretni tudom és fogom. 

Kezet fogtak. A két leányka összecsókolód-
zott. A csupaszszájú Ferdinánd komornyik meg¬ 
jelent az ajtóban. 

- Tálalva van. 
- Ideje, — motyogta magában Guido gróf, 

kezeit elégedetten dörzsölve, — mert szörnyen' 
megéheztem az utolsó jelenettől. 

ulán két ót-akor.) 
- Livia ! 
- Hm? 
- Nem alszol? 
- Nem. 
- Miért nem alszol ? 
- Felizgatott a szemtelen gyerek ! 
- Azért te izgulsz ? Hát nem mindegy az 

nekünk, akár Panka, akár Hanka, csak a csa¬ 
ládban maradjon az aranyborjú. 

A grófné, talán először életében, elfogadta 
térje mondását demokritoszi bölcseségnek, át¬ 
fordult a másik oldalára s elaludt. 

(Másnap délután, közvetlenül a ről<'i/<:ni/ 
elutazása után.) 

- Te Manczi! 
- Tessék apa? 
- Miért voltak tegnap a cselédek ünnep¬ 

lőben ? 
— Jaj, észrevette apa? 
- Nincs a dolog semmi összefüggésben a 

vőlegényed megtérítésével ? 
A kis menyasszony elfordította fejét. 

- De igen, — mondta pirulva, szégyenlősen. 
- Tudtam, — örvendezett az apa éles sze¬ 

mének, — csak azt nem vagyok képes kita¬ 
lálni, mi czélod lehetett a cselédekkel ? 

- Nem került rá a sor, — világosította fel 
apját a kis szervező zseni, — de ha szükség 
lett volna rájuk, ha Sándor nem tágít az én 
szavamra Öszikétől, ők következtek volna. Ké¬ 
szek voltak István bácsival az élükön letérdelni 
Sándor előtt, kérve őt, ne vigye el az ő drága 
grófkisasszonyukat. 

- És ezt az összeesküvést te szervezted? 
- Én, — válaszolt a kisleány büszkén. 
- Hallod-e, — tréfált vele az apja, — a jövő 

alkalommal majd én szervezek egy ilyesfajta 
összeesküvést a te érdekedben. 

- Jaj, azt ne tegye, apus, — kérte apját a 
kislány, majd elszégyellve magát, hogy így be¬ 
ugrott neki, a szobájába szaladt. 

Varrónők jöttek a házhoz, kieresztették a 
Margitka ruháit, újakat varrtak neki, különféle 
színűeket, de csupa hosszúkat, a mi helyénvaló 
is volt, mert Margitka ugyancsak rászolgált a 
hosszú ruhára. 

A kelengye kérdése egyszerű és rövid meg¬ 
oldást nyert. Kész volt az már, ha nem is Mar¬ 
gitkának készült, csak a monogrammokat kel¬ 
lett újakkal fölcserélni. Az esküvő napja e miatt 
nem szenvedett halasztást. Az Erzsiké szá¬ 
mára kitűzött határidő a régi maradt, csak 
épen hogy Erzsiké helyett Margitkának kellett 
az oltár elé lépnie. 

- Mindegy, — mondta Guido papa, tudja 
Isten hanyadszor, — akár Hanka, akár Panka, 
csak meglegyen valahára az esküvő. 

S a mama, a Sonderhausen (másodszor életé¬ 
ben) igazat adott neki. 

(Folytatása következik.) 

HOLT LEÁNYOK TAVA. 
Valami nagy fehérség Hajuk kiteregetve: 
Kaprázza szemem, Szent vizi növény. 
Tiszta szűzi térség, Szőkeségszigetre 
Mely hosszú mély csókban Álomcsónakomon 
Fogy el az égperemen. Besurranok én. 

Ott nincs semmi túlnan, Ezüstévezőmrül 
Csak álomtavak. Hab gyöngye pereg 
Rajtuk el-kinyúltan És mind tánczra pördül 
Szép halott leányok Kigyózva, kerengve 
Úsznak, siklanak. A néma sereg. 

Egymásba fonódnak 
Dús hajfonatok; 
Súlyán a csomónak 
Megbillen a csónak 
S örvénybe forog. 

Mnlnár 
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Az egyetlen újdonság, melyről beszámolha¬ 
tunk, Olaszországból jött hozzánk, mint teli¬ 
vér renaissance-dráma, mely Olaszországban 
mégis mást jelent, mint egyebütt: honi múltat, 
élőbb hagyományt, sok tekintetben igazi vér-
rokonságot. És ama siker után ítélve, melylyel 
Benelli darabját hazájában fogadták (ámbár a si¬ 
ker szó ma a legnagyobbat és a legalacsonyab¬ 
bat jelentheti és számtalan közbenső fokozatot), 
ott a renaissance-drámákat még nem unták 
meg végkép. Mi a magyar díszruhát még vala¬ 
hogy elviseljük a színpadon, föltéve, hogy a 
párbeszéd kevésbbé kopott, mint a benne részt¬ 
vevők díszruhái; a renaissance mentéket és a 
többit azonban mélységes gyanúval fogadjuk. 
Mert távol estünk belsőleg is a konvenczioná-
lis renaissancetól. El nem képzelhető, mily 
közömbös nekünk az a dagadt önérzetű, min¬ 
den alkalommal gyilkot villogtató renaissance-
férfi, a kit rugalmas lépései szinte a plafondig 
röpítenek, miközben hangzatos verseket ropog¬ 
tat, melyeknek nagy része értelmetlen zaj gya¬ 
nánt röpül el fülünk mellett. De nem kevésbbé 
iirin forralja föl véremet az az «élveteg* ajkú, 
szemű, testű donna, a ki hosszú brokát slep-
pet húrczol maga után, de nem kevésbbé hosz-
szúra nyúlt metaforákat susog, hacsak szere¬ 
tőjével el nem tűnik ama nehéz bársonyfüg-
gönyök mögött, melyek ellenállásánál semmi¬ 
vel sem nagyobb a szerelmes donna tartózko¬ 
dása. Senki nem tudott úgy gyönyörködni 
ebben a légkörben, mint Viktor Hugó, senki¬ 
nek a rímei nem pompásabbak, mint az övéi, 
_senkinek a víziói nem grandiózusabbak, és ki 
tudja ma rímeit, vízióit a színpadon elviselni? 
Maguk a francziák sem. Van egy renaissance-
dráma, talán egyetlen egy, melyet várunk, de 
nem a szabóműhelytől, a renaissance igazi 
életérzésének drámáját, csakhogy mind a mai 
napig nem írták meg. 

Benelli jól ismerte a renaissance-dráma szirt¬ 
jeit és örvényeit és nagy raffinement-nal el 
akarja őket kerülni. Azaz nem akar lemon¬ 
dani a tőrről és egyéb hozzá tartozó kosztüm¬ 
darabokról, nem a vérrel festett szerelmi éj¬ 
szakákról, a hangzatos versekről, de elfogad¬ 
hatóvá akarja tenni és ez sikerül neki. Egy 
érdekes karakterrajzot ad, egyetlen egyet, a 
többi mind sablonos sablon; egyetlen egy új 
jelenetet ir, a többi mind a lomtárból és lom¬ 
tárba való, de az az egy karakter és az az 
egy jelenet elfogadhatóvá teszi a darabot. Nem 
teszi jóvá, de kimenti a renaissance drámák 
rettenetes limbusából. Az az egy karakterrajz 
Gianetto Malespinié, ellentéte a rendes renais¬ 
sance alakoknak, alattomos, gyáva, gyönge 
testű, mérhetetlen étvágyú, irigy, kegyetlen, 
állat; speczialitása : hogy ámbár gyáva, keresi 
a veszélyt. Oly hisztériás, oly dekadens, hogy 
még a nőt sem bírja élvezni, ha életével nem 
játszik. Ha minden pillanatban erőszakos ha¬ 
lál érheti, akkor tud erőszakos életet élni. 
Tulajdonkép: patológiai eset. Legjobb volna 
ily alakot a klinikán vagy kalitkában muto¬ 
gatni. Más ember mámorában, vagy hatalmas 
ereje tudatában, vagy könnyelműen, vagy kö¬ 
telességérzetből, vagy halálmegvetésből száll 
szembe a veszélylyel, ő gyávaságból. Eeszketni 
kell éreznie magát, hogy élhessen. Olyan, mint 
a vásott gyermek, ki játszik a ketreczben levő 
vadállattal, noha jól tudja, hogy a vadállat 
inegkarmolhatja, sőt ép ezért. Beteges vágy-
gyal vonzódik a veszély felé. Semmi önérzete, 
semmi becsülete nincsen. Ha bántják, zsebre 
vágja a hantáimat és úgy megszokja a bán-
talmakat, hogy szinte hiányukat érzi, fájlalja, 
ha békében hagyják. Az aljasságban talál ké¬ 
jeket, melyeket inyencz módjára szürcsöl. Túl¬ 
tesz azon az úron, a kit ellenfele a legválo-
gatottabb titulusokkal traktál, tolvajnak, akasz-
tófavirágnak, börtönhabituének nevez és a kinek 
csak egy szava van mindenre : hadd legyek. 
Ez az alak nemcsak renaissance-beli, hanem 
élő, minden korból való, és a renaissance-banr 
melyben az ellenkező tulajdonságokat becsü¬ 
lik, nagyszerű reliefje támad, fekete rajz, arany 
alapon. Benelli ezzel az emberrel fölfegyver¬ 

kezve, mindent él tud 'fogadtatni velünk, mint 
a jó szakács a banális ételt is valami pikáns 
járulékkal ízletessé tudja tenni. Nem mondom, 
hogy Benelli rajza kifogástalan, de érdekes és 
eredeti. Nem tudom, hogy igazi renaissance-
alak-e, de torkig vagyok a renaissance-szal és 
elfogadom azt az alakot, már truczczból is. 
Nem hiszem, hogy ilyen emberből jó drámai 
főalakot lehessen csinálni, de érdekessé tehet 
drámát. 

Gianettóval ilyenek történnek. Szeret egy 
kurtizánt, Ginevrát; mihelyt ezt észreveszik a 
Chiaramantessi fiúk, Neri és Gabriello: Neri, 
az idősbik, a hatalmas, az erőszakos, a. gaz¬ 
dag, a vérbeli renaissance-alak, elveszi tőle, Gia¬ 
nettót meg zsákba gyömöszöli, az Arnóban 
megmártatja, kicsit meg is szurkálja, azután 
ellöki. Gianetto meg nevet, tréfálkozik, ez az 
ő védekező rendszere. Persze boszút forral, de 
rettenetesen fél, hátha nem sikerül, a mi persze 
nem tartja vissza. Kigondolja a következőt. Egy 
lakomára meg vannak híva, ő és az előbb em¬ 
lített hosszú nevű erőszakosok. Ez a gúny¬ 
vacsora, cena delié beffe, a megcsúfolások va¬ 
csorája. Ott az erőszakosok csúful bánnak vele, 
ő meg évelődik velük, szurkálja, ugratja őket, 
főleg Nerit, a ki esztelenül erős, dühös és oly 
buta, hogy Gianetto. mindenre kaphatja. Hja, 
ilyenek a renaissance-osok, ha szükséges. Szó¬ 
val Gianetto azzal bőszíti a maga bikáját, hogy 
hát mégse merne oda meg oda elmenni, a hol 
a firenzei nemesek mulatnak és velük kikötni. 
Mit, mondja Neri, hogy én nem merek oda 
elmenni! Adjatok pánczélt és lándzsát. Az kéz¬ 
nél van. (Azt hiszem, az eredetiben nem lándzsa 
van, hanem kasza, azaz Neri a halál maskaráját 
ölti, hogy remegj ének tőle.) Neri elrohan. Gianetto 
egy fürge lábú hírnököt előre küld, hogy ter¬ 
jessze, Neri megőrült, így várják Nerit és mihelyt 
megjelenik, .lefogják^ megkötözik. Gianetto pe¬ 
dig boldogan Ginevrához oson. Neri ugyan 
kiszabadítja magát egyizben, de újra elfogják 
és úgy megkötözik, hogy nem bir mozdulni, 
így látjuk őt a harmadik fölvonásban, valami 
börtönfélében, és ez az az eredeti jelenet, 
melyről fent szólottam. Neri széles karosszék¬ 
ben, kézen-lábon megkötözve. Gianetto csú¬ 
folja. A doktor meg akarja gyógyítani és mód¬ 
szere, mely ér annyit, mint más, az, hogy 
lelkifurdalást akar e vad szívben kelteni. E vég¬ 
ből Nerivel szembeállítja áldozatait. Egy fér¬ 
jet, a kit felszarvazott. Nőket, a kiket elcsábí¬ 
tott. Egy nőt, a ki szereti, de a kire nem 
hederített. Elképzelhetjük Neri végtelen dühös-
ségét, melyet még el is kell nyomnia, külön¬ 
ben még inkább hiszik, hogy őrült. Brutális, 
de hatásos jelenet. Teatralis, de mint ilyen, a 
javából való, és nem közönséges. Végül az a 
harmadik leány, a kinek szerelmét nem viszo¬ 
nozta és a ki most is szereti, megérteti vele, 
hogy legjobb lesz, ha szelíd őrültséget tettet, 
akkor majd ő, a leány, kikéri, hogy otthon 
ápolhassa. Ezt Neri valahogy megérti és elég 
jól megcsinálja. Gianetto — a ki, nem tudni ho¬ 
gyan, miért, föltétlenül rendelkezik Nerivel, a 
mi elég csodálatos, mert épenséggel nem elő¬ 
kelő, nagy úr, de hát a könyvbéli renaissance 
ködében nincsenek éles körvonalak és min¬ 
den lehetséges, — Gianetto sejti, tudja, hogy 
Neri nem őrült meg igazán, csak színleli a 
szelid tébolyt, mégis szabadon bocsáttatja, 
hogy az a leány magával vihesse. Neri, mi¬ 
helyt szabadnak érzi magát, szeretné torkon 
ragadni Gianettót, de nem lehet az őrök miatt. 
Gianetto meg odakiáltja neki, vaczogó fogak¬ 
kal, a falhoz lapulva, mintha árnyékká akarna 
válni, hogy ha meg akarja őt találni, éjjel 
Ginevra ágyában lesz. Furcsa egy toreador ez 
a Gianetto, de a közönség annyira szereti a 
bikaviadalokat, hogy ebben a formában is el¬ 
fogadja a toreador küzdelmét. Gianetto való¬ 
ban ott van éjjel Ginevra «ágyas házában», 
de nem épen Ginevra ágyában. Oda, abba az 
ágyba, Neri öcscsét, Gabriellót csalta, a ki 
szintén szereti Ginevrát és szívesen fogadja 
Gianettónak azt a szívességét, hogy Ginevrát egy 
éjszakára átengedi neki. ' Egyébként a dráma¬ 

író gondosan titkolja előttünk, hogyan csi¬ 
nálta Gianetto ezt a dolgát, csak az eredmény¬ 
nyel ismertet meg bennünket. Neri jő, beoson 
Ginevra hálószobájába, megöli azt a férfit, a 
kit abban az ágyban talál, diadalittasan a vé¬ 
res renaissance-tőrrel kijő és ott látja maga 
előtt - - Gianettót. Mi ez ? Bemered, Gianetto 
megszólal. Remegve, mint a nyárfalevél, meg¬ 
mondja neki, hogy bent abban az ágyban tu¬ 
lajdon öcscse feküdt. Mi lesz most? Nem fog-e 
Neri Gianettóra rohanni és egy hatalmas kéz¬ 
mozdulattal belefojtani a leheletet ? Lehet! De 
hiszen épen ez kell Gianettónak. Neri nem 
ő rá rohan, hanem visszafut a hálószobába és 
megtörtén jő ki. Úgy látszik, most igazán meg¬ 
őrült. Gianetto fölkiált: Már nincs több ereje, 
vagy ilyesfélét. Vége. 

Nem nagyon értékes mű. Neri, Ginevra, stb. 
nem érdekelnek bennünket, különben is csupa 
báb. Gianetto érdekes, akár renaissance alak, 
akár nem az, talán inkább modern neuraszténiás 
olasz ifjú, valami mazochista, vagy ilyesféle, per-
verzus, ocsmány, utálatos. Mégis művészi szem¬ 
pontból megformált alak. Atelier-vázlat. Jó 
speczimenje a modern olasz művészetnek, mely 
ép úgy keresi az apartizmust, mint a franczia 
vagy német művészet. Az apartizmus Olasz¬ 
országban természetesen: perverzitás és ke¬ 
gyetlenkedés. A megkötözött Neri kínzása kel¬ 
lemesen csiklandozhatja az olasz idegeket. Kis 
nuditások, erotikusságok persze nem hiá¬ 
nyozhatnak. A második fölvonás ezeknek van 
szentelve. Eeggel ugyanis Ginevra fölfedezi, 
hogy nem Nerivel töltötte az éjszakát, hanem 
Gianettóval, a mi épületes beszédek fűzésére 
ad kívánatos alkalmat. A jó szakács nem fe¬ 
lejt el semmi fűszert. A jó Magyar Színház 
pedig igen fogékony lévén eme fűszerek iránt, 
a jelenetet kosztünitelenséggel néhányszor alá¬ 
húzza. A rtiiiaissanti.1 is meztelen volt, az 
igaz, de máskép. Szemérem nélkül való volt, 
de nem szemérmetlen. Azonban az erotikum-
nak az a nagy kiváltsága van a modern szín¬ 
padon és a modern drámában, hogy mindig, 
mindenütt és mindenhová kopogás nélkül nyit¬ 
hat be. A meztelenség minden korban koi-
szerű. 

A darab két főszerepét Kürthy és Törzs 
játszotta. Küi'thi/ újra bebizonyította, hogy 
tehetséges színész; igaz, hogy nagyon dühön¬ 
gött és nagyon korlátolt volt, de erről az alak 
tehet, nem ő. Ő csak nem enyhített semmit, 
a mi veszedelmes is lett volna. Tessék Sem 
Benellivel porolni. Kürthy csak nem volt elég 
előkelő, szuverén. Törzs az alak betegességét, 
macskaszerűségét, dekadens voltát igen meg¬ 
győzően ábrázolta. Csak a verset nem dombo¬ 
rította ki ritmikailag. Ha vers, akkor legyen 
vers, mert különben minek vers ? Mind a szí¬ 
nészek titkolták a vers vers voltát. A fordítás 
szépen hangzott. 

A Nemzeti Színház fölelevenítette a Rang 
és Mód-ot, Szigeti József színművét, mely 
mindössze harmincz éves, de első felében 
szinte százévesnek tetszett, mert a mi gyönge, 
az nagyon gyorsan elavultnak is tűnik föl. 
A darab azonban fontos tanulságot rejt ma¬ 
gában. Kétféle társadalmi elem fordul benne 
elő, polgári és paraszti, városi és falusi. A pol¬ 
gárit Szigeti igen gyöngén és erőtlenül raj¬ 
zolja, a falusit annál finomabban, ötleteseb¬ 
ben, jóizűebben, költőiebben. A paraszt nép¬ 
sorból való jelenetek a magyar dráma legjobb 
jeleneteihez tartoznak, lélektanilag igazak és 
művészileg szépek. Ép így voltunk az előadás¬ 
sal. Nem lehet szebbet elképzelni, mint Szacs-
vay és Blaha Lujza duettjét ebben a részben. 
A többiek is mind igen jól játszottak, de nem 
volt annyi és oly jó játszanivalójuk, mint a 
magyar színpad halhatatlanságának, Blaha 
Lujzának és annak a kitűnő színésznek, 
Szacsvaynak, kinek érdemét nem méltatjuk 
eléggé. Újházi is persze excellált a maga pár 
percznyi föllépésében. 

Hogy ö_tven évvel ezelőtt először játszottak 
Bérezik Árpádtól darabot magyar színpadon, 
szívesen megragadott alkalom volt Bérezik Árpád 

Neri (Kürthy), Gianetto (Törzs), Lizabetta (Nagy Teréz), Laidomina (Zala K.), Fiametta (Ziko). Gianetto (Törzs) és Ginevra (Báthori G . 

ünneplésére. Himfyjét láthatta újra a Nemzeti 
színház közönsége, Himfyjét és magát Bérezik 
Árpádot, az utóbbit kétféle alakban is, a mint 
megjelent in persona a felvonások végén, meg¬ 
köszönni tapsokat, koszorúkat és a mint meg¬ 
jelent darabjának alakjaiban, tónusában, levegő¬ 
jében, keltvén ezeket a tapsokat. Mert Berczik-
nek érdeme és hatása, hogy őt magát látjuk 
és szeretjük meg darabjaiban, tréfálkozó kedvé¬ 
ben, vidámságában, derült leikével, mókáival, 
naivságával, benső magyaros érzésével. Kerüld 
az idegen szavakat, az idegen mintákat, az ide¬ 
gen lelket, szeresd mindazt, a mi igazán ma¬ 
gyar, abból indulj, azt formáld — ezzel fogadta 
már negyven évvel ezelőtt fiatal írótársait és 

ez ma is egyszerű, becsületes, sokszor lemo-
solygott evangéliuma, melylyel mégis neki van 
igaza. Ő se mondja, ne tanulj az idegentől; 
tanulj tőle, de ne utánozd. Ezt nem értik, a 
kik nem tudnak nem utánozni idegent, mert 
egészen benne élnek. Bérezik vígjátékai nem 
magas aspirácziójuak. De igen jól ismeri a 
színpadot, mulattatni tudja közönségét, a nél¬ 
kül, hogy csiklandozná, jó kedvét át tudja 
ömleszteni a hallgatóságba, mint szemes meg¬ 
figyelő meg tudott népe sajátságaiból, ferdeségei-
ből sok mindent megrögzíteni gazdag dráma¬ 
író munkásságában. Mindig őt magát látjuk, 
a mint naiv lélekkel változatos figurákba tolja 
alakjait, szövögeti a köztük létesítendő bonyo¬ 

dalmakat és oldogatja a mondva csinált cso¬ 
mókat. Derült és kedvderítő ember. Néha, ha 
mogorva lélekkel nézzük darabjait, szinte ha¬ 
ragszunk rá, hogy oly semmiségeken úgy el 
tud mulatni és másokat mulattatni, de egy¬ 
szerre csak érezzük, hogy tulajdonkép mégis 
neki van igaza, mert ime mi is beállottunk 
a nevetők táborába. Napi munkát végzett, de 
jól végezte. Örülünk, hogy friss lélekkel, jó 
kedvvel, páthosz és póz nélkül ünnepelhette ezt 
a dátumot, kívánjuk neki, hogy ne sokat bánt¬ 
sák jubileumokkal, inkább hogy jó vígjátéki 
ötlete legyen, mely erejét újra megbizseregteti 
és lelkét alkotásra bírja. 

Neri Kioramentessi (Kürthy), Gianetto (Törzs), Fazio (Pethes), Tarnaquinci (Csiszár). 
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LEVELET IRAT 
ELB E S Z É L É S . IR T A K A Z Á R EMIL. 

Matty Mihályné levelet íratni indult a .jegyző 
Írnokához. Beesülettudésból ajándékot illik 
vinni a szívességért. Pénz nern telik, Galain-
bot sütött, a két kis gyerek turbékoló pajtását, 
két tányér közé tette, fehér szalvétába takarta, 
a szomszéd Acskó Dinitől egy palaczk bort is 
kért. Egy karaj kenyeret szelt még a pecsenyé¬ 
hez, közben a szemével a kés járása után már 
kimérte, mennyit kell megtakarítani a két gye¬ 
rek porasiójánál a pazarlás után. A két gye¬ 
reknek - - pöndölös tiucskák - - azt mondta, 
ragadjanak a szoknyájába, játszani mennek. 

Az erős, fiatal parasztasszony, a mint így 
végig ment az üres, keskeny udvaron, s elha¬ 
ladt a nyitott ajtajú istálló előtt, — a küszöb¬ 
nél egy kopasz tyúk ki tudja mennyiszer ka-
pargált már lázas reménységgel egy magszem¬ 
ért, ~— meg az ól előtt is, a hol malacz nem 
sivitott rá, és látott egy rozsdás vasalású sze¬ 
keret - - nagyot sóhajtva hajtotta le a fejét. 

A harmadik szomszédnál nyitott be, ott 
hagyta a két gyereket, játszani a gyepes udva¬ 
ron, a mig ő eljárja a dolgát Heptikás Zakha-
riásnál, mint a hogy a jegyző örmény Írnokát 
nevezték el, mert nagyon nehéz kimondása 
neve volt, maga pedig nyurga és köhögős. 

A szomszéd asszony kérdezett egyetmást. 
- Hát Matty szomszédné, mit végzett az 

ura a városban? 
- Második napja már, hogy oda van. Attól 

tartok, semmi jóval nem jön, motyogott 
halsejtelemmel az asszony. Hej bizony! 
Adósságot venni a házra. Hát segítség volna az ! 

Gyorsan abbahagyta a beszédet. Sietett a 
jegyzőék felé, a tányér közé tett sült galamb¬ 
bal, borral, hogy az irnok még az ebédhez 
számbavehesse. 

- Tekintetes ifjú úr, szépen kérem. Levelet 
kellene írni. Fogja kérem a pennát. Elmon¬ 
dom, mit vessen papírra. 

Az abrosz vásznat szépen ráteritette a tinta¬ 
pöttyös zöld asztalra s felrakta a pecsenyét. 
A napsugár átvilágított a bpros üvegen és a fény 
az asztalon aranyozott sáv formájában tündö¬ 
költ. Az irnok mosolygott a galambra, a bort meg-
izlelte, pennát mártott a kalamárisba, és figyel¬ 
mesen nézett az asszonyra, várva a szót. 

- Gyüge Demeter ő kegyelmének adassék 
a levél. . . 

— Az ám az ember — szólt közbe lenézőn 
az irnok. - Olyan gonosz már kívülről is, 
mintha az akasztófáról lopták volna le. 

- Legény korában más volt, — mondja az 
asszony mentegetőzve, és folytatta. — Adassék 
a levél Xádas-Szentpálon, a templom mellett, 
a jegenyefánál. 

- Ha az átok mind megfogná azt a házat, 
olyan lenne a fala, mint a rosta. 

- Erős kőház az. Gyüge Demeter szülei is 
ott laktak. Magam is Szentoálról való va¬ 
gyok, - beszélt csöndesdeden az asszony, 
maga elé merítve a tekintetét. - Oh szeren¬ 
csétlen Gyüge Demeter, mivé kellett lenni a 
kevély legénynek. Gazdag és isten nyomorékja, 
mint a bucsujáró koldus. 

Az irnok szemléigette a sült galambot, szür-
csölt a borból. Matty Mihályné gondolkodóba 
esett. Haj-haj, hogy elmúlt, mikép fordult az 
idő. Tánezoltak együtt sokat. Már kis leány 
korától Gyüge Demi minden májushajnalra 
oda plántálta az ablak elé a czifra májusfát, 
és pittymalatkor egy óra hosszat muzsikáit 
hozzá a czigánv. 

- Minden jókat kívánok Gyüge Demeter 
uramnak, kedves komám uramnak, foly¬ 
tatta Mattyné a levélhez való beszédet. - - A 
gyerekek nőnek. Pali, Ferke a nevök a kereszt-
fiuknak. Hogy ne tudná komáin uram. Hát az 
én nevemre emlékezik még komám ? Ospörös 
Klára . . . Kalári. . . Klárcsi. . . 

- Mindent csak az ó-testámentumba lehet 
bele irni, de nem égj levélpapirosra, — véle¬ 
kedett az irnok türelmetlenül. 

- Ügy ám, tekintetes ifjú úr. Ospörös Klá-
rika a nevem . . . Hiszen úgy veszem ki, Gyüge 
Demetert ösméri ? 

— A jobb kezét mozgatni sem tudja, de 
lehúzza a felebarátja ingét, lenyúzza a bőrét. 
A jobb kezén nincs három ujja, a balkezéről 
két ujja hiányzik, mégis mindenütt ott mind¬ 
két keze, a hol ronthat. Csak egy a füle. de 
mindent meghall a gonoszságra. A túlsó ke¬ 
pén nincs szeme • • sütné ki a másikat is 
Belzebub, hogy elhomályosuljon a bicskás 
nyúzó előtt az isten napja. 

Matty Mihályné inegrázkódott, fohászkodott 
egyet. 

- Igen, mondják, hogy uzsorás, hogy nyúzó. 
Jaj nem is jó ránézni, — szólt. - - De én rá¬ 
gondolok. Fiatal uram, katona korában a ka¬ 
pitánya vagdalta össze Gyüge Demetert. Ré¬ 
szeg volt a kapitány, borzasztón összevagdalta. 
Csodálatos, hogy kiépült Demi. Sokkal tovább 
feküdt az ispotályban, mint a mennyi fogsá¬ 
got kapott a kapitány a hóhérolásért. Hol is 
folytassuk már a levelet? Tessék fiatal úr 
elkölteni a galambpecsenyét. Hadd szedjem 
össze a mákszemnyi eszemet. 

Az esze pedig egyszerre csak messzire osont, 
vissza, elmúlt évekbe. 

• Az a czudar, részeges kapitány! Hát 
szabad egy kapitánynak nyomorékká. Lázárrá 
verni valakit, a kinek már van valakije, a ki¬ 
nek szabadulását szorongatott szív várja. Isten 
nyomorékja, világ csúfja. Nem is házasodott 
meg szegény. 

Az irnok falatozott. Az asszony dörmögött, 
tovább, rázta a fejét, ránczolta a homlokát. 

— Jaj uram ! A mikor kijött az ispotályból, 
sarkán, könyökén, búbján letörve, meghor¬ 
padva. 

- Jó borocska. 
- így, így ifjú uram. Tessék, csak tessék. 

Nini, nem is birom követni szerteszét a sok¬ 
féle észjárásomat. Szénában, dunyhában hoz¬ 
ták haza. Soha többé senki sem látta az egész 
orczáját. Kötés az egyik szemén, kötés a fél 
fülén. A válla felhuzódott, mintha a nyaka alá 
fújtak volna. Sok hétig ült a ház előtti pad¬ 
kán, mint a hideglelősök. Süttette magát a 
nappal és szagolgatta az akáczfák virágját, 
meg a bazsalikomot. Mezei virágot szedett 
össze és vitt neki szegfűt, bazsalékomot... izé. 
A valakije. Dohányt kerített, bükkfa taplót 
szerzett, szép skatulya gyufát. Szegény Gyüge, 
óh te Lázár, te bélpoklosnál is odább levő 
pozdorjává nyűtt szegény, szegény Gyüge De¬ 
meter ! Csak fél szemmel nézett akárkire, ha 
még ezerszer is szerette, és egyik kezével sem 
tudta megszorítani a kezét . . . A ki virágot, 
fináncz szemétől nem látott dohányt hozott. 
Csak kapdosta a fejét, mint a földön tipegő 
galamb jártában. Mondta egyszer, mondta sok¬ 
szor, hogy ő már összeroggyant, mint az üres 
duda. Rozmaringom, violám, tulipánom, látod, 
ugy-e látod ? Isten verése volnék még egy bo¬ 
szorkánynak is. Vőfélynek is csúfság volnék. 
Komának ám meghívj Kalá r i . . . Nini! mit 
jár a zabolátlan s z á m . . . A bal kezét oda 
nyújtotta, hogy szorítással fogadja, a mit ke¬ 
servesen mondott. A balkezén több az ujja, 
mint a jobbon, azért adta amazt. Hej ha ép 
csak egyik keze, jaj a kapitánynak. 

Az írnok megette a galambot, már az üveg 
alsó feléből öntötte a bort. 

— Mit is írjunk még ? - - nógatta a be¬ 
szélgetőt. 

— A levélbe kérem szépen, most már ez 
jön, - - ocsúdott fel Matty Mihályné. - Én 
Ospörös Kalári, a becsületes Matty Mihály 
hűséges felesége lettem . . . Na, nézze csak fiatal 
úr, mit beszélek. Mintha Gyüge Demi nem 
tudná, mikor keresztapja a két fiamnak, írja 
tekintetes fiatal lir. . . A fiúk pacsit adnának 
a keresztapának, ha láthatnák. Nem irtuk még 
e z t ? . . . Egészségesek vagyunk, de a tehén 
nincs, a ló nincs, süldő sincs. Kérem jól ki¬ 
írni, mert ez nekünk nagy baj, mert szegények 
vagyunk. Mióta nincs tehén, a gyerekek alig 
esznek tejet. Hát a ló meg nekünk hiányzik. 
Tessék irni: Gyüge Demeter uramnak mi egy 
tehén, mi egy ló. 

- Persze, persze, — mormogta az irnok, — 
sorra szedegeti, liczitáltatja el az adótoktól, 
hanem azért csak lei-se a húgomasszony. 

Nern olyan szívtelen Gyüge uram, hanem 
biit nincs kit szeressen s ha volna is, ugyan 
ki lenne jóindulattal az istenadta Gyüge De¬ 
meterhez, - - védekezett az asszony, szánakozó 
hangon. Dolgozni sem tud a nyomorék, 
de valamit csak kell csinálni s mivel pénze 
vau, avval csinál valamit, már pedig pénzzel 
sok mindent lehet csinálni. Azt mondja ő 
kelme, hogy kukorékol ő az egész világnak -
hadd hallják, hogy ő is van és él. A kinek kell, 
keresse föl. De a kakas is lehunyja a szemét, 
mikor kukorékol nem lát semmit. Neki 
különben is csak félszeme van. Nem lát sem¬ 
mit. Hát nem igaz? 

• Húgomasszony hát hogy képzeli, hogy 
magokat meglátja. 

Hiszen kománk ! - mond természetes 
magyarázat gyanánt Matty Mihályné. — Egyéb¬ 
iránt Írja csak hozzá fiatal uram. Ezt újság-
képen tudatom. Kedves komám, úgy történt 
a mi esetünk a két jószággal, hogy az én uram 
keveselte a tehén hasznát. Pedig a borját jól 
eladtuk, és én szerettem a riskát, és a gyere¬ 
keknek reggelre, estére, meg aludt tej is elég 
jutott. Gondolta mégis az uram, hogy ló, sze¬ 
kér jobb volna, fuvarozni lehetne, pénzelnénk 
belőle télen. Nekem biz' sehogy sem tetszett. 
De az uram megátalkodott benne, hogy hát 
télen nincs kereset. 

- Hosszú a levél hugomasszony, - vá¬ 
gott közbe az irnok, - - fogytán a papiros. 

- Hadd fejezzem be. Az uram eladta a 
tehenet, a malaczot is, hogy lovat, szekeret 
vehessen. Gyalázatosán becsapták az őszkor 
egy vén lóval. Sovány volt, de Mihály azt 
hitte, hogy csontos, erős állat. A vasútig két 
órahosszat vánszorgott, félszekér terhet sem 
bírt és tél közepén összeesett. Egész tavaszig 
a bőre árából kellett élnünk. 

Mattyné, a hogy a papírnak tele irt utolsó 
oldalát nézte, tisztán látta, hogy Gyüge De¬ 
meter udvaráról négy tehén jár ki-be ; tejet. 
vajat visznek puttonyban, kosárban a vásárra. 
A csürhe-érkezéskor tíz-tizenöt malacz számára 
nyitnak kaput. 

- Rögtön viszik a postát hugomasszony. 
- Még csak ezt írja: Az uram oda ment 

tegnap Szentpálra. A takarékban akarna va¬ 
lamit . . . 

- Elkésünk! 
- Kérem Gyüge komámurarnat. A gyerekek 

is, Pali, Ferke tisztelik a keresztapát. 
• Több nem fér a papirosra, csakhogy 

még a nevét aláírhatja. Vagy elég egy kereszt¬ 
vonás. 

- Tudok ón irni, de nehéz a kezem. 
Matty Mihályné aláirta a levelet. Az irnok 

felitatta a tintát, összehajtotta a papirt, borí¬ 
tékba tette. Az asszony sietett vele a postára. 

Forrón, égetőn sütött a nap. Még a Indák, 
kacsák is ott hagyták a meleg pocsolyát és 
az árnyékba húzódtak. A fecskék sem szálltak 
a levegőben, hanem a hű s ereszek alatt csi¬ 
cseregtek. A fák lombja összelankadt; a lapu, 
a napraforgó nagy levelei ernyedetten libegtek 
alá, mint a kitört madárszárny. 

- Jó a dolga a madárnak, nem kell törőd-
niök, hogy mit főzzenek. Csak az embernek 
van gondja én szegénysége. 

Hirtelen sivító trombitaszó hallatszott, gye¬ 
rek trombiták lármája. A porban Pali és 
Ferke futnak feléje. Vesszőparipán nyargalnak, 
csákó a fejőkön, a nyakokban színes mézes¬ 
kalácsból füzér. 

- Édes anyám. Megjött .édes apám a vá¬ 
sárból ! - - kiabált Pali fuladozva. - Apám¬ 
uram hazahozta a riskát, meg a lovat. 

Mit beszélsz ? 
Pali újra elmondja. Ferke megfordul, előre 

nyargal. Az anyjok szorongatja a levelet. Ha 
a postára akar jutni, el kell menni a házok 
előtt. 

Nyitva a kapu. Az udvaron ott egy új sze¬ 

kér, a savoglyához volt még kötve a tehén. 
A gazda a lovat fogta ki a hámból. 

Az asszony megtikkadt az ámulattól és az 
érthetet,] enségtől. 

. A takarék adott ugy-e a házra? Mi jár 
kamatba? kérdezte fogyó lélekzettel. 
Avagy nincs is közünk a két jószághoz ? 

- Talán, talán a mienk lesz, — felelt a 
gazda jó derült képpel adva a kerülgető 
szót. - - Tudod Klára, elmentem a komához, 
hogy szólna a takaréknál. Komámuram mind¬ 
járt behívott az első házba. Azt kiabálta rám, 
hogy minek csinálnék adósságot. A kölcsön 
majd velünk eszik a tálból és a fedelet is el¬ 
szedi a fejünk felől. Nem szól értünk egy szót 
sem a takaréknál. 

!gy megkeményedett hát a szive ! 
— Azt mondja, hogy ne is beszéljünk « -

- folytatta Matty Mihály, minden felin¬ 
dulás nélkül. - - Hanem hogyha már itt v„-

'gyok, küld tőlem ajándékot a két keivsztliá-
>ak, ügy sem kaptak még tőle semmit. A mi 

igaz is. Mondta még, hogy a kornaasszonvmik 
s küld egy süldőt a héten. Nemsokára ráül¬ 

tetett erre a szekérre, az ülés alá játékokat 
tetetett a gyerekek számára. A tehenet a sze¬ 
kér után köttette, a gyeplőt a kezembe adta 
és a csonka kezét ide nyújtotta. Isten Imvvel 
komám. Tisztelem Klárikát. 

Matty Mihálynénak csörgött a könnye. Mor-
zsolgatta kezében a levelet. 

- Megköszönte kelméd ezt a nagy jóságot? 

Idő sem volt rá. ütt hagyott hirtelen. 
mert sokan várták. .Mind liczitáií portékit ez 
Klárii. Csupa lic/itált holmival van tőle a/ 
udvar, a szin, meg a pincze. A te süldődre is 
bizonyosan úgy számit, a mint szókon a koma. 

- Az isten áldja meg! - Kívánja az as/-
szony ívmegi'in, mintha valami \akinero kí¬ 
vánsága volna. 

Áldja iin% áldja meg, ismétli tompa 
hangon .Matty Mihály, ha ugyan a tömér¬ 
dek átok útját nem állja ennek a kis áldásnak. 

Az asszony az összeg ml le\elet lassan a 
zsebébe rejti. Megnyugvás, kienges/telödes, egy 
ember iránt való szokatlan érzés járja át 
lelkét és az ifjúkor emlékének nu-gs/enielését 
ünnepli némán, de eltelten az asszonyi szív. 

A FÉMMETSZÉS MŰVÉSZETÉRŐL. 
A tetterős férfiakarat, úgy mint aczél a tűz¬ 

ben, a küzdelem és szenvedés lángjai közt szi¬ 
lárdul meg. Az útjába gördülő akadályok 
csakis fokozzák ruganyosságát, s kifejtik benne 
azt a bátorságot, melyről I. Napóleon mon¬ 
dotta csatasorban álló katonáinak: Mes enfants 
l'impossible n'existe pás ! s vezette őket győ-
zelemről-győzelemre. Az emberi akarat mind 
magasabbra, nehezebbre törtet s a legbajosab-
bal száll szembe. Már a koszorús Horatius 
zengi: «Nil mortalibus arduum est; coelum 
ipsum petimus stultitia! misem rettenti a 
halandókat vissza, s mi dőrék már ostromol¬ 
juk az eget!» E szavakkal a pogány látnok 
mintegy fékezni akarta a sötétben vakoskodó 
és viaskodó társait. 

A mitől azonban az antik szellem mint me¬ 
rénylettől visszarettent, azt az üdvözítő Krisz¬ 
tus egyenesen mint életczélt tűzi ki követői¬ 
nek : Eegnum coetorum vim patitur, ét vio-
lenti rapiunt illud; a mennyek országa erő¬ 
szakot szenved s csak az erőszakosak ragadják 
azt magukhoz. A nagy tanítás áthatotta csak¬ 
hamar a világot, s átszivárgóit az életerő 
összes megnyilvánulásaiba. A keresztény mű¬ 
vészetben is voltak és vannak máig is bátor 
és merész férfiak, kik nemcsak a nagy műal¬ 
kotásokkal, mint a kölni dóm, a Szent Péter¬ 
templom stb. ragadták bámulatba a világot, 
hanem az úgynevezett kisebb művészetekben 
is örökre kimagasló remekeikkel állanak előt¬ 
tünk. Most csak arról a műágról akarok szólni, 
a mely mint kemény, sokáig bevehetetlen bás¬ 
tya mindenkoron provokálta a legbátrabbakat. 
Ertem itt a fémmetszést, nevezetesen a tüzet 
szikrázó aczélt s annak rejtelmes, csodás mű¬ 
vészetét. 

* 
Az aczélról már gyermekkorunkban sokat 

hallottunk, aczélpatkókkal szívesen is vertünk 
a kovából szikrákat; de hogy tulajdonképen 
mi az az aczél, ritkán vagy épen nem keres¬ 
tük. Ennek megértésére megjegyzem, hogy a 
vasat, melyet a kohókban a vastartalmú ér-
czekből olvasztás által nyerünk, különféle szé-
nenytartalommal állíthatjuk elő. Leginkább kar-
bonizált vas a nyersvas (Roheisen), mely 3—5% 
szénenyt tartalmaz ; a nyers vas, mint tudjuk 
merev és kemény s azért nem kovácsolható s 
nem is nyújtható. Ha a nyersvasból a szé¬ 
nenyt (Karbont) különféle kohói eljárásokkal ki¬ 
égetjük s a nyersvasnak egyéb tisztátalanító, 
alkotó részeit eltávolítjuk, nyerjük a tiszta 
vagy kovácsvasat (Schmiedeeisen), a mely mint 
tudjuk nagyon BZÍVÓS, egyúttal könnyen ková¬ 
csolható és nyújtható. Karbontartalomra nézve 
a nyersvas és kovácsvas közt áll épen az aczél, 
s alatta olyan vasat értünk, a mely még 
:>•;{()— ü-5% szénenyt tartalmaz, s azon tulaj¬ 
donsággal bir, hogy vörösizzóvá hevítve s 20°C 
vízben hirtelen lehűtve megkeményedik; a ke-
ményítésnek ezt a műveletét edzésnek nevezzük. 

Az aczélt már az antik római kultúra is¬ 
merte s könyveikben nem ritkán szólnak a 
chalybs noricusról, a noricumi (stájer) aczél¬ 
ról, a mely valamennyi között a leghíresebb 
volt. Ha Ovidius nagyon kemény fegyverről 
szól, azt mondja hogy: durior est ferro quod 
noricus excoquit ignis (Métám. XIV. 712 v.), 
keményebb még a vasnál is, melyet Noricuro 
kohója termelt. Horatius pedig, ha gyorsan 

akar valakit a másvilágra küldeni, mint leg¬ 
rövidebb utat ajánlja: ense pectus norico 
recludere (Epod. 17. 70. v.), a mellet nori¬ 
cumi tőrrel felhasítani. 

Hogy már akkor a keményített, az edzett 
vasat ügyesen feldolgozták, bizonyítják már a 
halstatti s a későbbi leletek. Persze a népván¬ 
dorlás özöne mindezt a magas kultúrát szá¬ 
zadokra elsülyesztette, s csak a XIII. század¬ 
ban látjuk megint, hogy a vasat és aczélt 
nemcsak izzó állapotban az üllőn, hanem hi¬ 
deg műkezeléssel is mesterileg alakították. Példa 
gyanánt szolgáljanak a párisi Notre-Dame fő-
portáléján látható páratlan művészetű vaspán¬ 
tok, melyek az izzó kovácsolásnak, a hideg 
trébelésnek és vésésnek technikáit mutatják. 

Nehogy azonban kitűzött tárgyamból messze 
eltérjek, a fémtechnikának csak egyik legkivá¬ 
lóbb s legnemesebbjét, de egyszersmind leg-
fárasztóbbját, a férfias fémmetszést veszem itt 
szóba. 

1. A fémmetszésnek legalsóbb foka a pontozás, 
a pettyezés, a midőn a művész hegyes vésőjével 
csakis pontokat hint a puha réz- vagy kemény, 
részben dekarbonizált aczéllapra (dúczra). De 
mit nem lehet már ily pontozott fémlemezek¬ 
kel elérni! A velők nyomtatott képeket ponto¬ 
zott réz- vagy aczélmetszeteknek (Punktierter 
Stich, gravure pointillée) nevezzük. Emlékez¬ 
zünk csak Bartoloszi metszeteire vissza. 

2. A fémmetszés második foka a vonalas 
metszés (Stich in Linienmanier, Gravure an 
burin), a melynél a művész már nem pontok¬ 
kal, hanem többé-kevésbbé hangsúlyozott vo¬ 
nalakkal vési be a képet, s itt megkülönböz¬ 
tetjük a rajzmetszetet (Kartonstich), a melynél 
mérsékelt vonalakkal inkább a kontúr vagy 
alak hatása ötlik szemünkbe, a mint azt p. o. 

A KALKSBURGI ACZÉLKERESZT. 
Metszete Blumelhuber Mihály. 

Mareo Antonio Raimondi és iskolájánál ész¬ 
lelhetjük. Még magasabban áll ennél a szín-
metszet (Farbenstich), a mely ha csak egy szín¬ 
nel is, p. o. feketén tünteti elő a képet, de a 
véső sajátságos, folyton változó irányításával, 
a vonalak többszörös keresztezésével, színál 
az árnyalás különféle változataival, nemcsak 
a rajz, hanem még inkább a színek hatását, a 
festményeket kívánja utánozni. Hogy itt a met¬ 
szetek magas művészetében a legfőbb meste¬ 
reket kiemeljük, az olasz Volpato és Rap-
hael Morghenre, a németalföldi Edelinckie. 
a franczia Audran és Balechon-ra, az újab¬ 
bak közt Burger J., Maiidéi, Keller I. és Hen-
riquel Dupontra emlékeztetünk. Öröm megfi¬ 
gyelni képeiken a karnáczió meleg érzetét, a 
ruházat, a szövetek, a szőrmék megkapó jel¬ 
lemzését, a hajzat bűvös folyását, főleg pedig 
a szemeknek mélységes, minden szónál ékesebb 
beszédét, a szellem megnyilvánulását. Nem rit¬ 
kán fordul elő, hogy a művész az arczot, a 
kezeket, szóval a karnácziót pontozott, a ru¬ 
házatot ellenben a szabadabb vonalas techni¬ 
kában metszette. De kövessük csi'k figyelmesen 
egy híresebb metszeten a vonalak futását! 

3. A fémmetszés második fokához sorozzák 
még a napjainkban annyira kedvelt rézkarczo-
kat (Radierung, gravure a l'eau forte). Ennél 
a rézlapot előbb egy bizonyos viasz- és mézga-
vegyülettel vékonyán leöntjük; a megszáradt 
kész lapra a karczolótű (Radiernadel) segélyével 
könnyű, játszi vonalakban — a ki érti — fel¬ 
rajzoljuk a képet, úgy hogy a bekarczolt ba¬ 
rázdák a lemez felszínéig érjenek ugyan, de 
azt erősen fel ne karczoljuk; a kész rajzot 
ezután valamely maróoldatban példának okáért 
vaschloridban addig himbáljuk, míg az oldat 
a rézlapot kimarta, illetőleg a képet beetette. 
Legszellemesebb, tán utolérhetetlen mestere volt 
e műtechnikának a nagy Rembrandt. Napjaink¬ 
ban sokat és jót termeltek a berlini Menzel, a 
bécsi William Unger, a budapesti Doby Jenő stb.' 

4. A képmetszésnek negyedik faja a hántoló 
eljárás (Schabmanier, la maniére nőire). Ennél 
érdes fölszinű lemezt használnak, a mely le¬ 
nyomva csak árnyakat adna vissza. A metsző-
művész hántoló szerszámával (Schaber) az ér¬ 
des felület, vagyis az árnyék egy részét eltávo¬ 
lítja s ezáltal világos vagy félárnyékos részeket 
állít elő. Még napjainkban is nagyon keresettek 
e téren az angol R. Earlon képei; az újabbak 
közt kiválnak L S. Reynolds és \Vallerant 
Vaj l lant. 

Tájékozás kedveért nem mellőzhetjük, hogy 
a rézmetszetek mindenkoron és mindenütt ma¬ 
gasabb becsben állottak, mint az aczélmet&ze-
tek, ez utóbbiak különben is csak 1S20 óta 
az angol Charles Heath javításai folytán nyer¬ 
tek nagyobb lendületet. A puha, melegen folyó, 
kedélyhez szóló rézmetszet jobban is vonzotta 
már magát a véső művészt,-mint a ridegebb, 
hidegebb aczélmetszet. De a hol a metszetek 
nagyobbmérvű darusításáról, nagyobb piacz-
ról volt szó, ott az aczélmetszetet karolták 
fel. Míg a rézlemezről ugyanis legfeljebb csak 
ezer éles, tiszta lenyomatot nyerünk, az aczél-
lemezröl számukat húsz ezerre, sőt többre is 
emelhetjük. 

* 

Eddig a fémmetszésnek csak legalsó fokait, 
a pontozott és vonalozott vésést vettük szem-
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ügyre. Áttérek ezennel a tulajdonképeni fém-
metszésre és annak különféle fokaira; itt már 
nem lapos fémlemezekre vésett sima képeket, 
hanem a fémtárgyakon domborún kimetszett 
relifképeket, vagy telideden kivágott fémszob¬ 
rocskákat, sőt mint végül látni fogjuk, még 
ennél is magasabb s nehezebb metszésű remek¬ 
műveket kell persze mindig csak tömör 
előadásban - - megmagyaráznunk. 

1. Vastagabb arany-, ezüst-, réz- vagy aczél -
lapon domborún kivágni a képet már sokkal 
nehezebb feladat volt, mint az imént előadott 
vonalas metszések. É fejlettebb művészetre a 
reneszánsz kor, főleg a XVI. század mindent 
megkisérlő szelleme csalogatta az emberiséget. 
Északon e téren a német W. Wiersberg, KI. 
Horn, P. Munch és Joh. Hartkap, délen több 
olasz ötvösművész, mint a milánói Leone 
Leoni és fia Pompeo Leoni, Giuseppe de Vicis, 
a mantuai Giorgio Ghiai és mások törték meg 
az utat. 

Az aranynak ily reliefmetszését látjuk p. o. 
a bécsi udvari művészeti múzeum úgynevezett 
szentelt kardjain. 

Az ezüstből készült reliefmetszések épen nem 
ritkák; helyenkint persze, hogy a fáradságos 
munkát megrövidítsék, a vésést trébeléssel vagy 
maratással előzték meg. Magas szellemi élve¬ 
zettel telik el az olvasó, ha «Pulszky-Badisies, 
Az ötvösművészet remekei» czímű díszmüben 
az idevágó, hazánkban fennmaradt műkincse¬ 
ket tanulmányozza. Kiemelem a hosszú sorból 
a gróf Erdődy Ferencz birtokában levő két 
vert és kisebb ezüsttálat a XVI. és XVII. szá¬ 
zadból (L kötet 13. és 107. lapjain és tábláin); 
a zágrábi székesegyházi pásztorbotot a XV. 
századból (I. 47.) Napjaink idevágó munkáiból 
megemlítem a Horváth Viktor-féle románízlésű 
kelyhet Kalocsán, melynek alsó peremén a 
szimbolikus állatok a fémmetszés szép és ma 
már ritka példáját mutatják. 

Legfárasztóbbak kétségkívül az aczélrelief-
metszések. Kiváló példáját látjuk a budapesti 
Nemzeti Múzeum egyik egyenes kardján, a 
mely annál is becsesebb, mert a készítő mű¬ 
vésznek szignaturáját is viseli «Georgius Ghisi 
Mantuanus 157O. A fogantyú gombján és 
kézvédőjén látható gyöngysorok aczélmetszés-
ben készültek, a kitűnő figurális diszítmények 
pedig ezüst berakott, inkrusztált munkát mu¬ 
tatnak. Lásd Pulszky-Eadisics fentebb idézett 
művének Il-ik kötetében a 119-ik lapon és 
táblán. 

A bécsi udvari múzeum több, megtekintésre 
méltó reliefaczélmetszést tartalmaz; így a XIX. 
teremben I. szekrény 81. száma alatt gyönyörű 
aczéltányért a középen Akteon képével ara¬ 
nyozott hautreliefmetszésben a XVII. század 
elejéről; a terem közepén kisebb üvegszekrény¬ 
ben Giuseppe de Aricis (1567) híres kabinetjét, 
vagyis iróasztalszekrényét helyenként arany-
pléhberakáttal. A XXIX. teremben az 538. szám 

. alatt látható olaszművészetű díszkard, úgymint 
az 539. szám alatti Othmar Witter-féle kard 
kitűnő aczélmetszésről tanúskodnak. 

Legtökéletesebb művészetet mutatnak: XXXIV. 
terem II. szekrényében a 810—811. szám alatt 
Lotharingi Károly herczeg fegyvergarnitúrája 
a düsseldorfi Bongardetól (1680 —1720); a 
III. szekrényben 832. szám alatt «Gruche á 
Párisi) és 833. szám alatt «Pentamon ín ütrecht» 
jelzésű pisztolyok; ez utóbbi két díszfegyver 
VI. Károly császár számára készült. 

•1. A hautrelief aczélmetszésektŐl még csak 
egy lépésre volt szükség a telifigurákhoz, az 
egészben kivágott aczélremekművekhez. E me¬ 
rész lépést is megtették : az augsburgi Thomas 
Euker (mások szerint Eücker), a ki 1574-ben 
edzett vasból díszes karszéket vágott ki. E csoda¬ 
jószágot Augsburg városa II. Eudolf császár¬ 
nak ajándékképen ajánlotta fel; jelenleg Ang¬ 
liában őrzik. A nürnbergi Gottfried Leygebe 
(1630—83) főleg fegyveragyakon és kardmarko¬ 
latokon gyakorolta valóban csodálatos művé¬ 
szetét; bravúrdarabjai maradnak mindenkorra 
Lipót császár aczélszobrocskája, a melyet egyet¬ 
len egy keményvastuskóból vágott ki, úgymint 
Frigyes Vilmos - - «der grosse Kurfürst» -
szobrocskája, a kit Szent György alakjában 
ábrázolt; ez utóbbi a berlini Kaiser Fridrich-
Múzeum műkincsei közt látható. 

3. Hinné még valaki, hogy a művészet gé¬ 
niusza e sikereknél megállapodott? Napjaink¬ 

nak volt fenntartva, hogy a mit századok nem 
mertek, sőt nem is sejtettek, azt az a min¬ 
denkor előretörő szellem előbb megkísértse, 
aztán sikerrel létre is hozza. Ertem itt mái-
nem a sima, nem a domború, se nem a figu¬ 
rális teli aczélmetszéseket, hanem az aczélnak 
telített és áttört, úgynevezett á jour-alakitását. 
Itt a művész a természetet átvarázsolja, beha¬ 
tol az aczél kemény, törhetlen magjába s be¬ 
lőle látszatra lengő-lebegő csipkét, üde lehelletű 
virágcsokrot alkot. 

E bűvös műtechnikának megteremtője a 
felsőausztriai Steyrben az imént megalapított 
aczélmetsző-iskola igazgatója, az immár világ¬ 
hírű Blümelhuber Mihály. Az aczélfajta, me¬ 
lyet műtárgyaihoz használ, a lehető legkemé¬ 
nyebb, az úgynevezett mangánaczél, mint azt 
a Stájer Kapfenbergen a Böhler-czég szolgál¬ 
tatja ; vegyi tartalomra nézve a stájer aczél 
két perczent széneny- és 7—8 permille mangán¬ 
ból s egyébként tiszta vasból áll; keménysége 
oly magas fokú, hogy azt csakis finom korund, 
helyenkint gyémántporral csiszolhatni. 

Ám hogy lehet ily veszetten kemény aczélt 
még metszeni? Még keményebb aczélszerszá-
mokkal, melyeket a művész darabonkint szemé¬ 
lyesen készít magának; e szerszámok külön¬ 
féle fúrók- és vésőkből, árvésőkből (Stichel) és 
ponczvésőkből (Meissel) állanak s a fogorvo¬ 
sok ismert fúrótűihez hasonlítanak. Ezeket a 
mester szintén a legjobb minőségű mangán-

aczélból készíti, majd vörös izzóvá hevíti s 
hirtelen 20° C vizben lehűti; edzés után finom 
ráspollyal lesimítja, s végre gázláng felett meg¬ 
ereszti ; ez utóbbi műveletnél a szinfuttatás 
bizonyos stádiuma jelzi azután a kívánt leg¬ 
magasabb keménységi fokot. 

A műremekek, melyeket Blümelhuber mes¬ 
ter már eddig is napfényre varázsolt, meglep¬ 
ték - - bámulatba ejtették a világot. Megemlí¬ 
tem a sok közül mint a leghíresebbeket: 1. a 
Ferencz-Ferdinánd főherczeg-trónörökös szá¬ 
mára készített papirosollót, a fogantyún kivá¬ 
gott két fajdkakassal. 2. A Fürstenberg-féle 
vadászkést, melynek nyelét páratlan művészet¬ 
tel lombos berekké metszette ki; a berek kö¬ 
zepén 6—7 miliméter magasságú szarvas lép¬ 
del előre. 3. Az Imhoff-féle vadászkést állati 
és növényi díszmotivumokkal. 

Kalksburgi múzeumom számára a fáradhatat¬ 
lan mester egy 35 czentiméter magas, 22 czenti-
méter széles aczélkeresztet készített. A kereszt 
közepén szabadon emelkedik ki a gloriola, a 
messzire sugárzó dicsfény; ebből ismét füg¬ 
gélyesen a kereszt siklapjára hajlik ki a tövis¬ 
koszorú, a melynek közepén a lángoló Jézus¬ 
szive szabadon lebeg. Ez a szekuláris remekmű 
hosszú időkre mintapéldánya marad az aczél-
metszésnek, s fennen fogja hirdetni a XX. 
századnak magas, még eddig sehol el nem 
ért aczélművészetét. 

Velics László S. J. 
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A LEGÖREGEBB FŐHERCZEGRŐL. 
GYÉMÁNTLAKODALOM A HABSBURG-CSALÁDBAN. 

Néhány nappal ezelőtt, február 21-én hatvan 
éve múlt, hogy a Habsburg-ház egyik ifjú fő-
herczege: Eainer föherczeg, a lombard-velen-
czei alkirály fia, feleségül vette Mária Karo¬ 
lina főherczegnőt, Károly főherczegnek, az 
asperni győzőnek egyetlen leányát, Albrecht 
főherczegnek, az olaszországi hadak fővezéré¬ 
nek testvérhugát. Ez a házasság eléggé nagy 
eseménye volt nemcsak a birodalmi főváros¬ 
nak, hanem az egész uralkodócsaládnak is, 
mert a Habsburgok új nemzedéke a Napóleoni' 
és az olasz háborúk két nagy hősének: Károly 
főherczegnek és Eadetzky tábornagynak külö¬ 
nös tiszteletében nevelkedett föl. Ferencz József 
császár, akkor még huszonkét éves ifjú, együtt 

ülte. ünnepe ez ismét a királynak, ki hosszú 
'etegsege után, hónapok multával, először 
agyta el Schönbrunnt és kocsizott Bécsbe 
ogy maga is jelen lehessen kedves rokona-' 

iák családi ünnepén; azonkívül pedig ünnepe 
ilso sorban Ausztriának, hol Eainer föher¬ 

czeg népszerűségét körülbelül ugyanoly erdő¬ 
inek és érzelmi momentumok alapítottak nio" 
mint a megboldogult József főherczegét Ma¬ 
gyarországon. De ha az üuueplő a«.'astyán 
erzelemvilágával és életének egész munkájával 
első sorban osztrák föherczeg volt is, egyéni¬ 
ségével, érzületével ésTpolitikai magatartásá¬ 
val teljes erdemet szerzett a magyar iiem/ot 
tiszteletére és rokonérzésére is. Nemcsak azért, 

mondotta - - hogy ami a nagy megtisztelte¬ 
tésre, mely az akadémia kurátorává való ki-
neveztetésem által ért, nem tartom méltónak 
magamat s oléggé erősnek sem az így iWnn 
háramlóit feladatok elvégzésére. !!,í viígygvul 
né/eii) a jövőt, méh- betilthatja ax akadémiá¬ 
nak a tudomány terén élő reménységeit.* 

IV.Iig a férfiút, ki exeket mondotta, ugyan-
akkor európai elismerés kisérte azért az ép 
oly szabadelvű, mint kiváló erkölcsi érzékre 
valló, nyíltan hangoztatott felfogásáért, hogy 
az egyénnek szellemi fejlődéséről csak úgy 
lehet szó, ha a nevelés a jellemképzést is egyik 
legfőbb feladatává teszi, úgy hogy a nevelés 
«-yik elemévé váljék a művelődésnek. 

RAINER FÖHERCZEG ÉS NEJE, MÁRIA KAROLINA FÖHERCZEGNŐ. 

List kormánytanács étkező készlete. A« Imhof-féle vadátikig, 

BLÜMELHUBER MIHÁLY ACZÉL-METSZVÉNYEIBŐL. 

ünnepelt az ünneplőkkel s a rokonérzés szálai 
azóta sem lazultak meg a császár - - utóbb 
alkotmányos király - - és a föherczeg közt. 
A korkülönbség nem volt nagy köztük: Eai¬ 
ner föherczeg negyedfél évvel volt idősebb az 
uralkodónál. Nézeteik is azonosak voltak. Az 
egységes, hatalmas Ausztria eszméjét oltották 
mindkettő]ökbe. Utóbb együtt módosultak is 
nézeteik, mert a haladó kor szellemét egyfor¬ 
mán megértették, az idők és viszonyok válto¬ 
zását egyformán észrevették. Együtt is öreged¬ 
tek meg s a köztük levő néhány esztendei 
korkiilönbség javára szolgált annak a biza¬ 
lomnak, mely régtől fogva vonzotta a királyt 
e derék, igénytelen és hű rokonához. Tíz év¬ 
vel ezelőtt, mikor a Eainer főherczegi pár 
aranylakodalmát ülte, a király meleg szere¬ 
tettel vett részt az ünnepen s köszöntőjében, 
melyet a családi lakomán mondott, kiemelte, 
hogy «a Habsburg-Lotharingen-háznak a leg¬ 
távolabbi évszázadokban kezdődő, jelentőség¬ 
teljes eseményekben gazdag családi története 
első izben jegyzi fel ötven éves, örömben és 
bánatban kipróbált, boldog házasságnak lélek¬ 
emelő tényét.* 

8 az öreg pár most gyémántlakodalmát 

mert Károly Lajos főherczeggel együtt az új 
alakulásnak s a Magyarországgal való kiegye¬ 
zésnek őszinte híve volt, hanem mert egész 
életfelfogása az alkotmányosság és a szabad¬ 
elvű haladás őszinte hívei közé állította. Az 
alkotmányosság felé hajló császár őt szemelte 
ki 18(iO-ban Ausztria első alkotmányosnak 
mondható miniszterelnökévé s rövid idő múlva 
a bécsi Császári Tudományos Akadémia kurá¬ 
torává is. Két évvel ezelőtt, midőn akadémiai 
kurátorságának félszázados jubileumát ülte, Eai¬ 
ner föherczeg így szólt e félszázad év előtti 
két esemény kapcsolatairól: «A Tudományos 
Akadémia kurátorává való kinevezés rövid 
idővel utóbb követte nyomon az alkotmány¬ 
nak a birodalomban való meghonosítását. Váj¬ 
jon jogosulatlan volna az az- érzés, hogy nem 
puszta véletlenség az, mely meghozta ezt a 
fordulatot ? Nekem mindenesetre az volt a 
benyomásom, hogy a legfelsőbb akarat a gon¬ 
dolat szabadságának s a tudás hatalmának 
védelme alá akarta helyezni a rövid idővel 
azelőtt meghonosított alkotmányos kormány¬ 
rendszert.» Ugyanakkor a saját személyéről a 
valóban értékes ember tiszteletet parancsoló 
szerénységével szól. «Nyíltan bevallom, — 

Eainer főherczegnek személyes érdeme van 
az osztrák művészet s főkép az iparművészet 
fejlődésében. Az osztrák iparművészeti iskola 
egyenesen neki köszöni létét. De megmarad 
neve az általános tudományosság történetében 
is mint egyiptológusnak s az el fayumi híres 
papirus-kincs (a Eainer-papyrus) szerencsés 
tulajdonosának. 
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FEHÉRGYARMAT VÍZ ALATT. PANYOLAI HÁZ. 

PANYOLAI HÁZAK, MELYEKNEK FALÁT ELVITTÉK AZ ÚSZÓ JÉGTÁBLÁK. 

MENEKÜLŐ LAKOSOK. FEHÉRGYARMATBÓL. 

A S Z A T M Á R M E G Y E I ÁRVÍZ. — Gyagyovszky Emil fölvételei. 

VASÁENAPI ÚJSÁG. Í51 

PANYOLA A JÉGTORLASZOK KÖZT. 

A FEHÉRGYARMATI JÁRVÁNYKÓRHÁZ. 

A S Z A T M Á R M E G Y E I Á R V Í Z . - Gyagyovszky Emil fölvételei. 
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A MÁRKUSFALVI MÁRIÁSSHvASTÉLY. 
A legrégebben épült magyarorsxági várak 

egyike a Máriássyak márkusfalvi vára. Eégi-
K^i'iick, viszontagságainak adatai ott vannak 
íi básiyatoronyban elhelyezett levéltárban, me¬ 
lyet .századokon át mindig a családnak egy 
családi tanácson kijelölt tagja kezelt 6 mely¬ 
ben nagy számmal vannak történetileg is fon¬ 
tos és érdekes adatokat tartalmazó okiratok 
régmúlt századokból. 

A vár mellett egész sora áll a faluban a 
Máiiássy-családtagok kúriáinak. Ezek közt a 
legérdekesebb a XVI. században épült s később 
barokk-stilusban átalakított várkastély, melyet 
mostani tulajdonosa, Máriássy Ödön kamarás 
stilszerüleg renováltak A kastélytól jobbra eső 
szárnyépületben van a család értékes műkin¬ 
cseinek gyűjteménye, csupa családi, vonatko¬ 
zású tárgyakkal, melyek azt a gyűjteményt ki¬ 
válóan érdekessé teszik. Itt van a könyvtár¬ 
szoba, tele bibliográfiai ritkaságokkal: az ősök 
kulturális hajlamainak bizonysága. Egy terem 
iparművészeti tárgyakkal van tele, köztük né¬ 
hány nagyon érdekes tárgy: két augsburgi 
ezüst serleg, melyeket keresztelőkre használ¬ 
tak, a nagyobbikat a fiúk, a kisebbiket a leá¬ 
nyok keresztelésére, - - továbbá szép kancsók, 
kupák, becses porczellán és üvegholmik. Egy 
teremben gazdag sorozatát találni a régi bú¬ 
toroknak, a milyenek különben a kastély majd 
minden részében vannak. Néhány ezek közül 
történelmi nevezetességű, mint pl. Thököly Ist¬ 
ván virágos nyomású két bőrszéke. A régi 
családi képek hosszú sora tekint le a falakról, 
a .Máriássy s a velük rokon Wesselényi, Báüffy, 
Szirmay családok férfi és nőtagjai. A nagy női 
szalonban régi legyezők és hímzések díszítik 
a falakat. A régiség hangulata tölti el a kas¬ 
télynak úgyszólván minden zugát. 
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LORD LISTER. 
- Meghalt 1912 február 11-ikén. -

A múlt század negyvenes éveinek végén egy 
fiatal orvos nagy hévvel bizonyította a bécsi 
Allgemeines Krankenhausban, hol a gyermek¬ 
ágyi láz tömegesen szedte áldozatait, * hogy e 
halálthozó betegséget maguk az orvosok oltják 
betegeikbe. Halottakat bonczolnak s eléggé meg 
nem tisztított kezekkel jutnak a beteges nő nyílt 
sebéhez, megfertőzik azt, gyuladás támad, s a 
beteg elpusztul. Nem hittek szavainak. Ekkor 
meghal egy 'barátja, a kórháznak egy ; másik 
orvosa. Bonczolás közben egy orvosnövendék 
megszúrta és megfertőzte ujját, vérét a hulla¬ 
méreggel. Az ifjú orvos jelen volt barátjának 
bonczolásán s megállapította, hogy a fertőzés 
okozta sebláz és a gyermekágyi láz a sebnek 
ugyanabból az egy megfertőzéséből keletkezik-. 
Most már bizonyítékkal is szolgált, hogy ha az 
orvos klórvízzel fertőtleníti a kezét, a gyermek¬ 
ágyas nők halálozási arányát, mely néha tizen-
nyolcz százalókra is felszökött, ugyanabban a 
kórházban egy-két százalékra le lehet szállítani. 
A vád, mely Semmelweis bizonyításában benne 
foglaltatott, oly hajmeresztő volt, hogy a kor¬ 
ház női osztályának vezetői nyíltan kétségbe¬ 
vonták e bizonyítás helyességét, s mikor végre 
megszabadultak az izgága embertől, kit haza 
hívtak a pesti egyetemre tanárnak s a Eókus 
szülészeti osztályára főorvosnak, nem is gon¬ 
doltak többé a tanítására, lenézéssel mellőzték 
óvásait és figyelmeztetéseit, melyeket egy fel¬ 
dúlt lélek izgatottságával kiáltott világgá, míg 
reá nem borult elméjére az őrület sötétsége. 

Ötvenegy évvel utóbb, 1906 november har-
minczadikán a világ minden tájáról egy begyült 
tudósok: a külföldi egyetemek képviselőinek 
jelenlétében leplezték le Budapesten az egész 
világ orvosainak adakozásából állított márvány¬ 
szobrot, mely ez úttörőnek, az aszeptikus seb¬ 
kezelés atyjának, Semmelweisnak emlékét örö¬ 
kíti meg. 

A boldogtalan Semmelweis a bécsi elmekór¬ 
ház lakója volt már s a tanítására csak keve¬ 
sen gondoltak, mikor egy ifjú és zseniális orvos 
Angliában, Pasteur tanításán indulva el, arra 
a következtetésre jutott, hogy a levegőben levő 
baktériumok az okai a nyilt sebek gyuladásai-
nak és genyedésének. Ennek következtében vegyi 
fertőtlenítő szereket keresett, melyek megölik 
a sebben levő, fertőzést okozó csirákat és a se¬ 
bet csiramentessé teszik. Ö azt tartotta, hogy 
a sebben levő csirák okozzák a seb elromlá-

LORD LISTEK. 

sát, a szepszist, s ennek következtében anti-
szeptikus kezelésnek mondotta védekező rend¬ 
szerét, czéljául pedig a baktériumok megsem¬ 
misítését tűzte ki. El kell ismerni és fel kell 
jegyezni, hogy kezdettől fogva különbséget tudott 
tenni e módszere és az aszeptikus módszer közt, 
mely nem a már jelenlevő fertőző anyag meg¬ 
semmisítését, hanem a fertőzés távoltartását 
tűzi czélul, mint Semmelweis módszere. De ő 
a maga csapásán haladt előre, mely végezetül 
mégis annak a módszernek a győzelméhez vitt, 
melyért Semmelweis harczolt és elesett. 

Tehát Lister kitartott az antiszeptikus seb-
ke/elés mellett és fertőtlenítő szereket keresve, 
meglelte a karbolt. Hosszas kísérletek után 
joggal hirdethette, hogy a szigorúan végrehaj¬ 
tott antiszeptikus sebkezelés rendszerint genye: 

dés, gyuladás és láz s majdnem fájdalom nél¬ 
kül gyógyítja a nyilt sebet. A kórházak, melyek 
addig fészkei voltak a tömegesen együvé helyezett 
sebesültek közt támadó kórházi betegségeknek, 
a kórházi üszőknek, orbáncznak, genyes vér-
edénygyuladásnak s a vér genyes mérgezéseinek, 

a karbollal való kezelés következtében igazi 
gyógyitó helyeivé váltak a sebesülteknek. Lister 
eljárása mindenesetre körülményes és költsé¬ 
ges volt. Az angol orvos, hogy elkerülje a leve¬ 
gőn át való fertőzést, a karbol-gőz valóságos 
l>eriiietege alá helyezte az egész operáló ter¬ 
met. A karbolgőz - - a carbol-spray, mint ő 
elnevezte - valósággal fertőtlenítette is a mű¬ 
tét s a kötésváltás közben a sebet, de a beléleg-
/iV következtében veszedelemmel járt nemcsak 
a betegre, hanem a ke/elő orvosra nézve is. 
A helyzet nem javult sokat azzal sem, hogy 
Hruns mellőzte a carbol-sprayt s a sokkal mér¬ 
gezőbb szublimát foglalta el a karbolsav helyét. 
Lister utóbb szerencsét próbált a szublimálnál 
kevésbbé mérgező higanyösszetételekkel, de ezzel 
sem lehetett kiküszöbölni az antiszeptikus seb¬ 
kezelés káros mellékhatásait. Mindez megnehezí¬ 
tette Lister végleges győzelmét, de a gondolatért, 
hogy a sebet meg kell szabadítani a betegség¬ 
okozó csiráktól, senki sem küzdött oly kitartó 
hévvel, mint maga Lister. S ez a gondolat 
végre győzött. Az antiszepszis lassan-lassan 
háttérbe szorult és diadalmasan lépett helyébe 
a boldogtalan és nagy Semmelweis eszméje: 
az aszepszis. Most már minden orvos tudja, 
hogy az orvos kezét, műszereit és kötőszereit 
kell tisztán tartani a betegségokozó csiráktól. 
A kézre, melyet vegyi szerrel sem lehet tel¬ 
jesen megnyugtató módon fertőtleníteni, a se¬ 
bész gummikeztyüt húz, mielőtt — végső szük¬ 
ség esetén - - a nyilt sebhez nyúlna vele, mű¬ 
szereit és kötőszerét mosással és főzéssel teszi 
baktériummentessé. S a műtőorvos, az aszepszis 
segélyével végbeviheti a legnehezebb műtéteket, 
melyekre harmincz évvel ezelőtt gondolni sem 
lehetett volna; végbeviheti, mint Czerny Vincze, 
a heidelbergi egyetem hires orvostanára mon¬ 
dotta, körülbelül ugyanazzal a nyugodtsággal, 
melylyel felszállunk a száz kilométernyi sebes¬ 
séggel haladó gyorsvonatra, érezve azt a biztos 
megnyugvást, hogy a lokomotivvezető és a 
váltóőr meg fogja tenni kötelességét. 

Lister, kortársainak tiszteletétől és hálájától 
körülvéve (királya Nagybritannia lordjai közé 
emelte) megérhette ezt a roppant haladást, 
iw'ly tanításának egyszersmind fúl>/;irnyahÍ8át 
jelenti. De ha nincs is tragikus vonás nélkül 
életének és törekvéseinek ez az eredménye, 
nyolczannégy éves korában, mikor örök álomra 
hunyta le szemét, mindenesetre átérezhetté azt 
a vigasztalást, hogy az ő munkája nélkül nem 
érhette volna meg oly korán az aszepszis győ¬ 
zelmét a szenvedő emberiség, melynek ő minden¬ 
esetre egyik legnagyobb jóltevője volt. 

1. Parkrészlet az 1780-ban épült barokk-pavillonnal. — 2. A kastély- 17. századi része. — 3. XVII. századbeli ezüst kancsó, melyet leányok keresztelésénél hasz¬ 
náltak. — 4. Asztal-lap családi czímerrel. — 5. Máriássy Ferencz és felesége, Debreczeni Judit pinozetokja. — 6. Thököly István arczképe és egy tőle származó 

szék. — 7. A nagy szalon. — 8. A vár déli oldala, a hol a lovag-terem van. 

F AT M E. 
EBGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Jansen Börge. — Fordította Bittó Auguszta. 

Aztán a legidősebb dervis felemelte fejét és 
kiáltott: 

- Allah akbar !* 
S ugyanekkor Mustafa és az összes dervisek 

ugyanazt megismételték. 
Először előre fordulva kiáltották, majd jobbra, 

majd balra, aztán hátra, azután egészen a föld¬ 
nek hajolva, először csendesen, aztán gyorsan, 
mindig gyorsabban, míg egészen érthetetlen 
moraj támadt. 

Végre a legidősebb felemelte fejét s felkiál¬ 
tott: 

- Haja ál es-salat !** 
Egy pillanatig halotti csend. Aztán vala¬ 

mennyi megismétlé, gyorsan, gyorsabban, vadul 
s vadabbul. 

- Haja ál es-salat, haja al-es-salat, haja al-
es-salat!! 

Százszor is ugyanazt ismételték, mindig 
ugyanazt. Gyorsabban forogtak a fejek, egy 
turbán repült a levegőn keresztül, a kopasz 
fejeken himbálództak a hosszú hajtincsek, vadul 
fénylettek a szemek, a karok akarat nélkül 
mozogtak a légben, ütötték a padozatot és egy 
rettenetes velőtrázó kiáltás reszkettetó meg a 
levegőt. A dervisek egyike felugrott, összeesett, 
görcsöt kapott, karjai és lábai meggörbültek, 
nJJai karmokká váltak, halálsápadt lett, hebe¬ 
gett, szája tajtékzott, szemei kimeredtek, aztán 

*Istcn a legnagyobb l - ** Jer az imához ! 

ordított, mint egy bika. De segítségére senki se 
jött. Ez a többieket csak még jobban ösztökélte, 
hogy az istenüknek hódoljanak és az ő «Haja 
ál ét fahla, haja ál ét fahla* kiáltásukkal el¬ 
nyomták annak ordítását. 

És valamennyi hang közt leghangosabb volt 
Mustafa hangja; szemei villogtak, lelke vihar-
zott. Ekkor a legidősebb felemelte kezét. Mind 
elnémult, csak a görcsökben vonagló törte meg 
a csendet. 

- Allah akbar-hu-u..., suttogá a Sjeik, s 
mind utána suttogták s a csenden, a sötétsé¬ 
gen, a sűrű füstfellegen csendesen hangzott 
által : 

- Allah akbar-hu-u, Allah akbar-hu-u-í . . . 
. És lassan növekedett a suttogás, kiabálás 
lett belőle, jajgatás, majd panasz. Többen gör¬ 
csöt kaptak, vadabb ée vadabbul hajlongtak, a 
szemeik villogtak hol a halál előtti borzalom¬ 
tól, hol a paradicsom mámorától. Az egész az 
őrület képét nyujtá. Az egyik öklével verte ar-
czát, hogy vére rongyos kaftánjára csordult, 
egy másik fejével vágta szünetlenül a földet. 

Az öreg Mustafa kezeit a magasba emelte fel 
és így kiáltozott: 

- Allah ! Allah ! 
S aztán hangos zuhanással, öntudatlanul esett 

a földre. 
Ekkor a Sjeik felállott, karjait kitárta s a 

dervisek egymás után léptek hozzá. 
Szó nélkül ölelte meg őket. Szótlanul men¬ 

tek tovább s eltűntek a füstben a sötétben. 
Mustafa volt az utolsó. Mintegy mámorba 

esve vánszorgott haza. 

* Jer a szabadításnnkra. 

— Örülj Ali, örülj Szolimán, Allah meghall¬ 
gatta imámat. 

Ez volt egyedüli gondolatja, melytől többé 
nem szabadult. 

VIII. FEJEZE. 
Az erdő lent a folyó völgyében kezdődött s 

egész a hegy tetejéig terült el. 
A nap épen a hegy gerinczét érte el, de még 

nem emelkedett a rajta lévő fasor csúcsáig, s 
épen most lövelte az újonnan rügyező bükk 
és ezüstnyárfákon keresztül gazdag arany su¬ 
garait. 

Csak úgy villogott és fénylett a világoszöld 
és ezüstfehér leveleken. Minden fa egy lebegő 
sisakforgó volt, győzedelmes hadserege a nyár¬ 
nak, mely a madarak harsogó dala és a 
patakok csörgedezése között a völgybe sietett. 

Fent a magaslatról játszadozva és csobogva, 
majd hömpölyögve esett a víz, dévaj életkedv¬ 
vel kapott a malmok kerekeibe, vidám tánczba 
perdítette őket s csak úgy csillogtak s kaczag-
tak a habok. 

Azután leért a völgybe s itt száguldó sebes¬ 
séggel sikamlott a nagy, nehéz köveken át, 
keresztül hajlott az illatos, üde mezőkön, hol 
a pásztorsipok hangzottak, hol a fehér bárá¬ 
nyok, a piros mákvirág között legeltek s végre 
bele ömlött és eltűnt, a Miljaka vizében. 

A folyó mentén húzódott a poros út s ezen 
lovagolt végig nyári, veröfényes vidám ünnepi 
hangulatban Kvicala Vuko. 

Hátra hajolt, mélyen beszívta az üdítő hegyi 
levegőt, a frissítő virágillatot s öntudatlanul 
dalolni kezdett Nem tehetett róla. Nyár volt 
ő el fog jönni. 
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Nemsokára megállította lovát s körültekintett. 
Itt kellett, hogy legyen. 
Az ezüstnyár fehér barkája és a bükknek 

zöldje vette őt körül, érezte, hogy a nyár tel¬ 
jes szépsége messze a hegy csúcsától egész az 
aljig, mindent elöntött s ő is elmerült hullá¬ 
maiban. 

Fatme ! — Minden nap elhaladt háza mel¬ 
let, s újra meg újra kereste őt a hárem rácsa 
mögött. Ö azonban nem volt ott — vájjon miért? 
Ugyan miért is szökött meg ő azon a bizonyos 
estén? Kinek a lépteit hallotta ő akkor a kert¬ 
ben ? Egy ellenségét, vagy talán egy jó barátét ? 
Egy barátét, ki talán jobban énekelt mint ő -
Jézus Mária, miért nem maradt ő ott ? 

Mégis a gyűrű, a rózsa az ő tekintete -
nem, nem, ő szerette őt és ő el fog jönni -
csendesen, ott az úton nem az ő léptei hallat¬ 
szanak ? 

Megállította lovát. Itt kell lennie. Minden 
megfelel annak, a mit Fatme öreg szolganője 
mondott, midőn másodszor hozzá jött, a ba¬ 
zárban. 

Ennyit megértett. De a szavak, melyeket 
neki súgva mondott: «Légy óvatos! Eleteddel 
játszol!» — azt nem értette. 

Lassan lovagolt fel és alá. Most megállt és 
hallgatózott. Nem. Megint csalódott. Senki. 
Újra eszébe jutott Fatme különös üdvözlése. 
Balgaság, Fatme nem fogja őt lépre csalni, -
de az apja? 

Újra hallgatózott. A távolból kocsizörej hal¬ 
latszott. Felijedt, összerezzent. Egy titkos hang 
mondta neki, hogy csak ő lehet az. Egy gyors, 
körültekintő pillantás; ott fent az erdőn ke¬ 
resztül végtelen kanyargós út vezetett. Néhány 
lépést lovagolt előre, leugrott lováról s azt egy 
fához kötve, megczirógatta, aztán különös fel¬ 
indulás vett rajt erőt. Az erdő széléhez lépett, 
hogy biztos körültekintése legyen. 

A nesz közeledett. Hirtelen, a hol az út meg¬ 
hajolt, három kocsi jelent meg, — három kocsi 
és egy lovas. A lovas kaftánja lebegett a szél¬ 
ben. A legutolsó kocsi mellett lovagolt s bele 
hajolt, mintha valakivel beszélne. Aztán meg¬ 
állította lovát, leugrott. Lovát kantárjánál fogva 
az erdőbe vezette — s ott elíünt. 

Ki lehetett a lovas? ugyan miért bujt el az 
erdőben ? 

Most a kocsik is megállottak. Mindegyikből 
három-négy elfátyolozott nő szállt ki, — melyik 
lehet közülök Fatme ? Vájjon közöttük van-e ő ? 
Vuko kutatta, kereste, ott, ott, ez ő, — fátyola 
daczára felismerte. Most egy kis távolságba a 
többitől megállott, fürkészve nézett minden¬ 
felé, — vájjon őt kereste-e? 

Azután lassan követte a többieket keresztül 
a réten, egy szederbokor mellé. Ott az árnyékba 
letelepedtek. Néhányan felemelték fátyolukat s 
czigarettára gyújtottak. 

Vidám kaczaj hangzott felé. Egyszerre csak 
egy kis guslár* czinczogás ütötte meg fülét s 
többen daloltak hozzá. A szavakat nem érthette 
meg, csak a végtelen egyhangú melódiát hal¬ 
lotta. Mindig egyformán, vers vers után -
sohase lesz már vége? Ez már tűrhetetlen. És 
olyan közel volt ő hozzá. Csak az út, csak a 
rét választotta őt el a szeretett nőtől, ki őt ide 
rendelte. 

Ereiben csak úgy lüktetett vére. Csak egy 
gondolatja volt, hozzá sietni, megfogni, kar¬ 
jaiba zárni és mielőtt csak meg is gondolhatta 
volna, már nyeregben ülni. Egy ugrás, s már 
kint volt az erdőből, kint az úton. 

Ugyanebben a pillanatban az asszonyok si¬ 
koltása hangzott, ijedten ugrottak fel s a ko¬ 
csik felé menekültek. 

IX. FEJEZET. 
Csak egy maradt állva. Ez Fatme volt. 
Vuko megsarkantyúzta lovát s oda szágul¬ 

dott. Egy pillanat múlva előtte volt, leugrott 
lováról s karjait kitárva kiáltott: 

- Fatme, itt vagyok! 
Előtte állt Fatme karcsú alakja, felegyene¬ 

sedett, de nem mozdult. 
Térdre vetette magát előtte. 
— Fatme ! — suttogá és hangja reszketett. 
Ugyané pillanatban a leány hátraveté fátyo-

lát s Vuko meghökkent. Halálsápadt volt. Sze¬ 
mei lázban égtek. 

- De, Fatme, kedvesem . . . 

* Bosnyák húros hangszer. 

— Menekülj, — suttogá — menekülj . . . 
Vuko reá mereszti szemét, keze után nyúlt, 

de ő ruhája alá rejtó. 
- Fatme, én szeretlek és nálad maradok, ha 

életembe is kerül! 
- Az életedről van szó. Őrizkedj, - - mene¬ 

külj! 
- Igen Fatme, de csak úgy, ha követsz! 

Légy az enyém! A te akaratod az enyém lesz, 
a te gondolatod az enyém. Oh Fatme, nyújtsad 
felém kezed, ajkad! Oly végtelenül vágyódom 
utánad! 

A leány vére arczába tolult. Félénken tekin¬ 
tett körül, felé hajolt; de hirtelen újra felegye¬ 
nesedett, halotthalvány lett és suttogá : 

- Nem én megesküdtem, - - megesküdtem. 
Azután egész idegen, éles hangon felkiáltott: 

- Te ellenségem vagy, — halj meg! 
Hirtelen kirántá kezét köpönye alól. Maga¬ 

san villogott a tőr a napfényben. Szemeik talál¬ 
koztak. 

Vuko szerelemtől égő tekintettel nézett reá, 
meg se mozdult, még csak védelemre sem emelé 
fel kezét. 

— Fatme, kövess engem, - - vagy ha nem 
akarsz, úgy ölj meg, döfjed ide, ide szúrd . . . 

Fatme szemei villogtak, könnyel teltek meg 
s eldobta a tőrt magától. Vuko felugrott, kar¬ 
jaiba foga s a leány suttogott : 

- Uram, parancsolom, én - - Vukóm! 
- Oh Fatme, Fatme ! 

Eeáborult, zokogott, nevetett reszketett, kar¬ 
jaiban —- és ő csókolta, újra csókolta. 

Hirtelen kiszabadult karjaiból. Szemei vadul 
tekintettek körül, majd odaáit az erdő szélén 
megakadt tekintete. Kémülve kiáltott fel :t 

- Oh Vuko, menekülj, menekülj! Életed 
veszted el! 

Körülnézett, megpillantá a lovast, Fatmét 
karjaiba vette s övéből előragadta pisztolyát, 
de a leány könyörgött: 

- Nem, nem, az én atyám — menekülj! 
- Követsz engem? 
- Igen, Vuko! 

Felugrott nyergébe, magához emelte őt, meg¬ 
sarkantyúzta lovát s vágtatott a réten át az 
útra, csak úgy szikráztak a kövek és egy por¬ 
felleg emelkedett utánok. Lódobogás követte 
őket. Egy hang kiáltott: 

- Ezt az életeddel fogod megfizetni! 
- Utolér bennünket, utolér bennünket, -

suttogta Fatme. 
Vuko erősebben szorílá magához. 
A lódobogás mind közelebb ért hozzájok. 

Erősebben sarkantyúzta meg lovát. Csak úgy 
repültek. 

- Fatme ! — hangzott mögötte — ne feledd 
Ali és Szolimánt! Gondolj esküdre! Ne feledd 
esküdet! 

Szinte meghűlt karjaiban a leány, feje mere¬ 
ven hanyatlott vállaira, a fez lehullott fejéről, 
haja szétbomlott s lebegett a szélben s körül¬ 
fonta őt. 

- Fatme, egyetlen, kedves Fatmém ! — sut¬ 
togá felé. 

Felnyitá szemeit s kimondhatatlan félelem¬ 
mel suttogá: 

- Esküm, én esküm . . . 
Mögöttük elnémult a patkó dobogása; Vuko 

visszatartá lovát s az megállott alattuk, tajté-
kozva, reszketve. Megsimogatta s félig vissza¬ 
fordult nyergében. Mélyen lent a völgyben volt 
lovával Fatme apja. Fenyegetően emelte kezét 
a magasba, megfordítá lovát s a város felé lo¬ 
vagolt. 

Vuko Fáiméra hajolt, ki félénken simult 
hozzá. Könnyű selyemruhája megrepedt vállán. 
Forró csókot nyomott fehér, gömbölyű vál¬ 
laira. 

Ekkor felemelte fejét, felé fordítá arczát s 
úgy nézett reá nagy, kérő szemeivel, hogy 
szinte eszét veszté. Ajaka félig nyitva volt, 
vadul, szenvedélyesen megcsókolá. 

Azután a csillogó folyó mentén, az illatos 
erdőn keresztül lassan tovább lovagoltak. 

Egész Szerajevó nem is beszélt egyébről, 
mint Fatme megszöktetéséről. 

A tisztikaszinóban Kvicala társai vállukat 
vonták s bizonyos büszkeséggel vallották meg, 
hogy a «czigány» mégis csak bátor legény. 
A katonatisztek feleségei orrocskáikat fintor-
gatták, «hallatlan skandalumról» beszéltek és 

egy csomó látogatást tettek, hogy mihamarább 
terjeszszék el a hirt. Még odafent a török város¬ 
rész háremjeiben som beszéltek egyébről. Sut¬ 
togó és reszkető hangon beszélték meg az 
asszonyok azon rettenetes bűnt, mely Allah 
ellen elkövettetett. Szíve mélyéből óhajtotta 
valamennyi, hogy bár csak mentül hamarább 
nekik is alkalmuk lenne hasonló bűn elköve¬ 
tésére. De fájdalom, Fatme ehhez elrabolta 
minden reményüket. A szigorú férjek és apák 
szentül megesküdtek, hogy asszonyaikat nem 
fogják többé egykönnyen Teferikre engedni. 

Egyáltalában sok mindenre esküdtek meg a 
férfiak ez nap. Ügy a bazárban, mint a mosék 
előtt tömegesen gyülekeztek és sok kemény 
Ítéletet hoztak. 

És a mese nagyobb és nagyobbra nőtt. Úgy 
mondták, hogy tőrrel és pisztolylyal viaskod¬ 
tak, igen, még arról is volt tudomásuk, hogy 
egy egész ezred volt rezerválva és a szegény 
Teferikbe kiránduló asszonyokra lövöldöztek. 

Kvicala Vuko másnap délelőtt lóháton jelent 
meg a kaszárnya udvarán s rögtön a parancs¬ 
nokhoz ment. Ez egy éltesb, derék agglegény 
volt, erősen piros arczczal, fehér bajusz és jó¬ 
ságos szemekkel 

Alig lépett Kvicala a tábornok dolgozószobá¬ 
jába, az öreg úr feléje ment s reá förmedt: 

- Mi az ördögöt kell magáról hallani Kvi¬ 
cala? Valóban igaz a mese? 

Kvicala, kinek arcza kissé halovány volt, 
belekezdett egy messze eltérő mentegetésbe. De 
a tábornok nem is hagyta, hogy kibeszélje 
magát. 

- Tehát akkor az öreg Wolpinski, vagy, 
hogy is hivják az öreg törököt, a tiszta igaz¬ 
ságot mondta. A fráter egészen meg van bő¬ 
szülve, Pontiustól Pilátusig szalad és pokoli 
zajt csap. Először is a városházára ment és 
magát bepanaszolta. A bírák ottan én hozzám 
utasították. Én azonban még mit sem tudtam 
a dologról. Azért iderendeltem egy órával ké¬ 
sőbbre. Én nem fogok egyebet tehetni, mint 
önt a haditörvényszék elé állítani. Az ördögbe 
is! Igen kellemetlen egy dolog. De az istenre, 
mondja meg, mit akar ön a leánynyal? 

- Én, tábornok úr, nőül akarom őt venni! 
- Mit? Feleségül akarja venni? Megbolon¬ 

dult? Egy török leányt feleségül venni? 
- Igen, tábornok úr! 
- És ön azt hiszi, hogy én önnek megadom 

a beleegyezést? 
- Arra én számítok, tábornok úr! 
- A fiatal tiszt oly nyugalommal és bizton¬ 

sággal mondta ezt, hogy az öreg parancsnok 
csaknem elnémult. Mit gondoljon felőle? Ko¬ 
molyan beszélt ez ? Végre mosolyogva szólalt 
meg: 

- Hát maga igazán oly őrülten szerelmes, 
hogy nem birja a leányt elhagyni ? 

- Teljes szivemből szeretem őt! 
- Tehát komoly a dolog? 
- Igenis tábornok úr! 
- Akkor gratulálok! 

S azzal a tábornok kezét nyújtá a tisztnek és 
oly jóakarólag nézett szemébe, hogy Kvicala 
egészen meg volt hatva. 

- Foglaljon helyet! — folytatta alárendelt¬ 
jéhez, mialatt ő is egy kényelmes karos¬ 
székbe ült. 

- Kvicala, maga tudja, hogy én javát aka¬ 
rom. Maga bátor, derék tiszt, azonban néha 
nem elég meggondolt. Kissé heves. De hát mi 
is fiatalok voltunk valamikor. De most valljon 
meg egyet nekem: Ugyan mennyire van maga 
a maga — menyasszonyával? 

- Egyelőre egy keresztény parasztnál helyez¬ 
tem el a Lukavica túloldalán. 

- Hm, h m . . . s a parasztok jól ügyelnek 
reája? 

- Eemónylem, igen. 
- Jó, hiszen mi is úgy reméljük, de — bo¬ 

csásson meg még egy kérdést — vájjon szép-e ? 
- Igenis, tábornok úr! 
- Ennek őszintén örülök. Itt a garnizonban 

van még szükségünk egynéhány szép tisztnére ! 
Az öreg úr hirtelen felugrott, óráját nézte 

meg s elkezdett szobájában feles alá járni. Kvi¬ 
cala is felkelt. A tábornok ráparancsolt, hogy 
újra üljön le, míg ő sétáját egy ideig folytatta, 
hogy aztán újra maga is elfoglalja régi helyét. 

- Maga tudja Kvicala, hogy én szívesen 
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segítek magának, de a dolog nem olyan e»y-
szerű. Én félek, hogy a dolog még sok port 
fog felverni. Félóra múlva jön <i rendőrfőnök 
Wolfinskival - - vagy hogy is hívják a mn^i 
após urát - - és azt fogják tőlem követelni, 
hogy magát katonai bíróság elé állítsam. Fn-
nek a következménye számtalan jelentés és be¬ 
advány, a mit Bécsbe kell felküldeni. Ebhez já¬ 
rulnak majd az átkozolt újságok, melyek vég-
nélküli szenzácziós c/ikkeket fognak hozni. É-J 
mit csinálunk mi az öreggel ? Ezt pénzzel nem 
lehet elcsitítani. Én ismerem ezeket a megrö"-
zött törököket. Büszke emberek, én tisztelem 
őket. Csak nem lehet az öreg úrnak rósz néven 
venni, ha kellemetlenkedik, midőn maga a 
leányával megszökik? No hát, mit szól maga, 
hozzá Kvicala, itt ül és egy hangot sem szól, 
pedig maga az, a ki .elsózta a levest! Nem tud 
semmit a mentségére felhozni? 

- Nem, tábornok úr! 
Ezt kissé vonlaivá mondotta, miközben a 

parancsnok kutatólag vette őt szemügyre. 
- Nekem úgy látszik, Kvicala, mintha maga 

nem vallott volna meg mindent, lí'n minden¬ 
esetre teljes igazságot követelek. Igazán sem¬ 
mit som tud mentségére felhozni? 

- Nem, tábornok úr! 
- Semmi adat sincs, a mi az ön javára fel¬ 

használható volna? 
- Talán igen, tábornok úr, de nőm szeret¬ 

ném a dolgot menyasszonyom apjával szemben 
felhasználni. 

- De másképen nem segíthetünk magán, 
tehát beszéljen! 

- Akkor arra kérném tábornok urat, kér¬ 
dezze meg Wolchinsky Mustafát, hogy mi ok¬ 
ból adta beleegyezését leányának, hogy légy¬ 
ottunkon megjelenjen Miljaka mellett! 

- Az öreg beleegyezését adta ? - - kérdezte 
bámulva a tábornok. 

- Igenis, tábornok úr! 
- Ez sajátságos. Jó, ha ön azt hiszi, hogy 

ez mentségéül használ, meg fogom őt kérdeni. 
Szint kell neki vallania. Ön maradjon egyelőre 
rendelkezésemre a kaszárnyában. Ez már az ön 
érdekében van. Viszontlátásra! 

A hadnagy azon tudatban hagyta el parancs¬ 
nokát, hogy az öreg úr a?, ö pártján van és ő 
el fogja érni czélját. A tábornok sokkal szere-
tetreméltóbb volt, mint ezt tőle várhatta volna. 

Eövid idő múlva az ordonáncz Schönbaum 
rendőrfőnököt jelentette be. A tábornok fogadta. 

- Bátorkodom tábornok urat Kvicala had¬ 
nagy ügyében felkeresni. 

- Kérem, bíró uram, foglaljon helyet. Át¬ 
kozottul unalmas eset. Mit szól ön hozzá? 

- Az én nézetem szerint az esőt igen ko¬ 
moly, hanem még közelebbi vizsgálatra van 
szükség. 

- Kernelem biró uram, ön mindent el fog 
követni, hogy a dolog lehetőleg békés úton 
nyerjen elintézést. Vegye tekintetbe e különben 
derék, tehetséges ember fiatal korát, az ő tisz¬ 
tességes szándékát — ő a leányt nőül akarja 
venni — s aztán még egy dolog szól mellette. 

Majd ha ön későbben kikérdezi az öreg tö¬ 
rököt, kérdezze kérem meg. hogy mi okból en¬ 
gedte meg leányának, hogy légyottot adjon Kvi¬ 
cala hadnagynak? 

- Ő ezt megengedte? - - kérdé a rendőr¬ 
biztos csodálkozva. 

- Igenis! — felelt a parancsnok. 
E pillanatban odakint szörnyű lárma kelet¬ 

kezett. Az ajtó felpattant, az ordonánczot félre¬ 
lökték s a magas, szélesvállú, büszke Wolchinsky 
Mustafa belépett. 

- Mi a neved? - - kérdé üzletszerűen a 
rendőrfőnök. 

- Wolchinsky Mustafa! 
- Mit akarsz? 
- Kérem, hogy leányomat, kit egy osztrák 

tiszt elcsábított, nékem kiadassátok ! 
- A fiatal hölgy nem lett elcsábítva, de sza¬ 

bad akaratából követte a tisztet! - dörgött 
közbe a tábornok. 

- Igen, de az én akaratom ellen ! 
A tábornok felpattant,: 

- Talán bizony az 0 akarata ellen történt 
az is, hogy az Ö leánya Lukaviczánál a fiatal 
hadnagygyal összejött? 

Musztafa megütközve nézett a tábornokra, 
azután szilárdul monda : 

— Nem! 
(Folytatása következik.) 

Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza szobra. Somló Sári műve, melyet Beircik Árpidnak nyujtottak át 
jubileumakor barátai. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Viclor Hugó. fícnciM; Marczell nagy terje¬ 

delmű könyvet adott ki Victor Hugóról, n, franc/ iá 
romantikus szellem legnagyobb méretű és legjel¬ 
lemzőbb kifejezőjéről. Victor Hugóról ma is gyak¬ 
ran esik szó nálunk is, de ebben alighanem több 
az emlegetés, mint a valóságos ismeret: költői ha-
tásii meglehetősen elhalványult, lírája bár né¬ 
hány színvonalon álló fordiiója akadt megle¬ 
hetősen elvesztette hatá.sát. drámái úgy tolván tel¬ 
jesen lekerültek színpadjainkról s csak regényei 
nek ha \an még nagyohl) sxámú olvasójuk. l!e 
neclek Marczell könyve talán fel tudja elevenítem 
legalább egyeseknél, ax. érdeklődést ez iránt a pá¬ 
ratlanul expansiv szellemű, csodálatos élelerejíí 
költő iránt, a kinek a mi irodalmunkra i> nem 
megvetendő hatása \<>lt. Victor Hugót talán az 
összi s űjahhkori költők közül hgkevisbbé -/abad-
merőben eszthetikai szempontból felfogni, mert ó 
nemcsak korának legnagyobb hatású írója volt, 
hanem épen annyira a XIX. század politikai és 
társadalmi életének egyik legjellemzőbb és legne¬ 
vezetesebb szereplő alakja, a kinek túláradó egyé¬ 
nisége évtizedeken át betöltötte a/ egész művelt 
Európát, nyomós tényezője volt az irodalmi, mű¬ 
vészeti, társadalmi és politikai közvélemény ala¬ 
kulásainak, közvetve vagy közvetlenül hatott úgy¬ 
szólván minden kortársára, a ki benne élt kő ni 
nak szellemi életében. Ezért Hugó alakját csakis 
a maga korába beállítva, kellő kortörténeti háttér¬ 
ből lehet megítélni és értékelni. Költői művei 
neki épen olyan élet-nyilvánításai, mint politikai 
szereplése vagy szerelmi ügyei. Az ily módon való 
beállításhoz Menedék .Marczell könyve bő anyagot 
ad. a korrajzí és még inkább az életrajzi részek 
kellő részletességgel vannak tárgyalva s az anyag, 
melyet feldolgoz, csaknem kimerítőnek mondható. 
Victor Hugó belső fejlődését is nagy gonddal, bár 
kevesebb biztonsággal rajzolja. Nem merül el a 
költő bámulatába, perspektívát keres a megítélésre 
s ebben talán kissé messzebbre megy. mint a hogy 
kellene, inkább az ítélő, mint a megértő hangján 
szól nézeteinek váltakozásáról, némely munkáiról 
s egyéniségének némely különösségeiről, Családi 
életének bizonyos sajátszerűségein is kevésbbé kel¬ 

lene elcsodálkozni olyan Írónak, a ki a második 
császárság-kori Paris társadalmi életét olyan jól 
ismeri, mint Kenedek. Talán épen a nagyon is 
gondos óvakodás az életrajzírók gyakori hibájától, 
a túlságos bámulástól teszi, hogy a kelleténél kissé 
távolabbi disiancziából Ítéli meg Hugó egyé ni sé-
gtt. Munkái költői tartalmának értékelésében sok¬ 
kal biztosabb a ke/e. megállapításainak nagy ré¬ 
széi el lehet fogadni. A nagv szorgalommal és sok 
utánjárással ki szilit könyv jó szolgálatot fog ti mii 
n franexia irodalomra vonatkozó ismeretek Urjtsz-
téséb'ii, az érdeklődők Hugóra vonatkozó ismere¬ 
ti iii'k pozitivebbé léteiében. A könyv végén a 
szerző rovidi n összefoglalja Victor Hunénak a ma¬ 
gyar irodalomra tett hatását, adataiban és megál¬ 
lapításaiban bclyeseii. Axt liiszs/iik a-'.onban. ki kel¬ 
lett volna terjes/ki (íme azokra a hálásokra is. 
melyeket Kemény 7. .lemond \ett HugótóL Ezek 
bizonyára távolabbi és burkoltabban Biegjefenő ha¬ 
téisok, mint a melyek .Likainál megállapíthatók. 
de pontos megfigyeléssel mégis meg lehetne őket 
találni s határaikat megállapítani. • 

Régi magyar sziné;zvilág. Viu-uili Antal, a 
magyar színpad egyik legrégibb munkása, úgyis 
mint dráinairó. úgyis mint egy egész szims/.neni-
zedék tanítómestere a színi akadémián, mióta visz-
szavouult a produktív színpadi munkától és sem 
újabb darabokat nem ír, sem nem tanít többé. 
nagv szeretettel és buzgalommal írja a régi ma¬ 
gyar színészetre vonatkozó emlékeit. Annyi érde¬ 
kes dolgot látott maga is a színpad világában, 
talán még többet hallott az öregektől, a kik még 
átélték a magvar színészet hőskoréit, a kü/.ködés. 
a vándorlás, a kezdet éveit, hogy bóvcii van el-, 
beszélni való anyaga. KnVle ezikkeiből most a 
KisJ'aludy-társaság adott ki egy köt ('.re valót. .Jel¬ 
lemző apróságok, epizódok, könnyedén odavetett 
arezképek a régi magyar s/.inészéletből: az első 
magyar színtársulattól. Kelemen Lászlótól fogva 
a Nemzeti Színház megalapításáig egész sora \o-
nul fel előttünk az érdekes, jellemző alakoknak, 
tarka, humoros vagy néha keserves eseteknek s 
az egészből legalább körvonalakban kibontakozik 
a magyar szinészet kezdőkorának a képe a maga 
viszontagságaival, lelkesedésével, csüggedéseivel, si-^ 
kezeivel és balsikereivel. Harmincz ilyen anekdoti-
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kus kép van a kötetben, a mely mint szórakoz¬ 
tató olvasmány is bizonyára tetszést fog kelteni. 

Michelangelo. Tüi-y Emil műegyetemi tanár mű-
történeti szempontból egyaránt tanulságos könyvet 
adott ki Michelangelo mennyezetképzéséről a római 
Sixtus-kápolnában. Korrajzi háttérből indult ki, 
megrajzolja tő vonásaiban a kor képét, Michel¬ 
angelo pályájának kezdőkorát, a Sixtus-kápolna 
mennyezetfestésének előzményeit és lefolyását s 
aztán részletesen elemzi az egész nagy művet, va¬ 
lamint egyes részleteit: a világ teremtésének és 
Noé történetének képeit, valamint a mennyezeti 
sarkokban lévő képeket. Nagyszámú illusztrácxió 
magyarázza a könyv fejtegetéseit. 

A < Jő Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapjafebruár iViki számába End!•<"><li 
Sándor irt verset, Sscibójié Nogúll Janka elbeszé¬ 
lést, Sebők Zsigmond folytatja Dörnwgö Dömötör 
utazását Budapest körül, Elek >i<ii/>/<t/,<'> elbúesűz-
tatja a farsangot, Pataky Kata képeivel, Kákái 
Lajos a gyorsvonatról mond el érdekes dolgokat. 
HeiH'ilfl; Ix'n'xi kedves mesét mond, Garay Ákos 
képéhez ZsoMox László szép elbeszélést ad, Zsiga 
bácsi Csutora Jancsi egy újabb mókás kalandját 
beszéli el, Rákosi Viktor folytatja regényét. A rejt¬ 
vények, szerkesztői izenetek egészítik ki a szám 
gazdag tartalmát. A tJó Pajtásn-i a Franklin-
Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 ko¬ 
rona 50 fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 
korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutatványszá¬ 
mot kívánatra ingyen küld a kiaclóhivalaJ. (IV. 
kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Vi/'íor H-uffo. Irta Benedek Marczell Budapest, 

Franklin-Társulat; ára 5 korona. 
Flaubert. Irta Kőnir/ György. Budapest, Frank-

liu-Társnlat. (Olcsó Könyvtár 1657—1658 sz.); 
ára 4-0 fillér. 

Régi magyar szinészvilág. Irta Váradi Antal, 
• kiadja a Kisfaludy-társaság. Budapest, Franklin-
Társulat ; ára S korona. 

Michelangelo luennyezelképzése a római Sixitis-
liíipulnában. Irta Töry Emil. Budapest, Kilián 
Frigyes; ára 6 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : PÜKKŐSTI GER¬ 

GELY negyvennyolczas honvédhuszárőrnagy, 90 éves 
korában Nagyszebenben. - - Nyiriaki ÜSZTEBHUBER 
LÁSZLÓ nagykanizsai járásbiró, királyi Ítélőtáblái 

bíró 58 éves korában Budapesten. — MATERHOFER 
FERENCZ királyi táblai biró, a székesfehérvári tör¬ 
vényszék birája, 60 éves korában Székesfehérvá¬ 
ron. — KAPDSZTYÁK PÁL törvényszéki biró, 66 éves 
korában Nagykikindán. - - POLÁNYI GÉZA királyi 
közjegyző, Zemplén vármegye törvényhatósági bi¬ 
zottságának tagja, 68 éves .korában Nagymiliá-
lyon. — KINTZIG BÉLA aradmegyei nflgybhtokos, 
38 éves korában Budapesten. — JAKUBOVICH SÁKDOB 
nyűg. csáfzári és királyi huszáikapitf.ny 71 éves 
korában Pozsonyban. — CZIRÁKY FEBENCZ Pozsega 
város volt polgármestere és sok éven át volt or¬ 
szággyűlési képviselője, a ki nagy irodalmi műkö¬ 
dést is fejtett ki, 65 éves korában Eszéktn. — GDTH 
MIKLÓS kegyestanitórendi áldozópap, főgirunáziumi 
rendes tanár, 26 éves korában Budapesten. -
DOLJNAY MIKLÓS munkácsegyházmegyei görög katho-
likus kanonok, 70 éves korában Ungvárott. 
HITTEK Gsöző nyug. kincstári bányatanácsos, á ki 
a megyei életben kiváló szerepet játszott, 79 éves 
korában Marámarosszigetcn. — BIZZEH ISTVÁN nyűg. 
posta- és távíróiéii'gyelő, 66 éves korában Gyom¬ 
ron. — SCHWARZ BIKÁRD, 20 éves korában Buda¬ 
pesten. — BARÓTI EEKÖ pénzügyi titkár, 35 éves 
korában Budapesten. - - SCHMIDLECHNEB KÁROLY 
a Pesti Molnárok és Sütők Gözmalom-Részvény-
lársaság egyik alapítója, igazgatóságának alelnöke, 
a főváros törvényhatósági bizottságának volt tagja 
Budapesten. — SCHÖNFELD ARNOLD váczi elemi is¬ 
kolai tanító, 44 éves korában Váczott. — NAGY 
LÁSZLÓ, 48 éves korában Hajdúnánáson. — Tessé-
nyi TESSÉKYI FEBENCZ m. kir. középponli telek-
hivalali telekkönyvvezető, 58 éves korában Buda¬ 
pesten. - - BÚN GUSZTÁV, 75 éves korában Pak¬ 
son. SVÁB SÁNDOR néhai Sváb Károly fő¬ 
rendiházi (ág fia Bécsben. — POLLÁK ADOLF a ma¬ 
gyar folyam és iengerhajós társaság nagymarosi 
nllomásfőuöke, 72 éves korában. — CZIEEB JÓZSEF 
püspöki uradalmi bérlő 59 éves torában Pécsett. — 
Alsókorompai ELIMÓ IMDE nyug. jegyző, 86 éves 
korában Pöstyénben. - Losonczi SZABÓ ENDRE 
a Magjar Kereskedők Lapja és a Magyar Pénzügy 
szerkesztőségének húsz éven át volt főmunkatársa, 
72 éves korában. - - ZSUFFA GYULA betüszető, 43 
éves korában Budapesten. 

Özv. idősbb csikszentmártoni SZABÓ MIHÁLYNÉ, 
szül. jankafalvi Csató Rozália, 79 éves korában 
Dicsőszentmártonban. - Ladoméri LADOMEBSZKY 
ANTALNÉ, szüL Eadvány Mária, 73 éves korában 
Kassán. — Özv. NAVRATIL GYÖRGYRE, szül. Oeppin-
ger Józsa, 66 éves korában Vcrseczen. - - Özv. 
BOROSTYÁM NÁNDOBNÉ, szül. .Troli Irma, néhai Bo-

rostyáni Nándor hírlapíró özvegye, 63 éves ko¬ 
rában Szalczburgban. - BARKÁI IONÁCZNÉ, szül. 
Weisz Sarolta, fii éves korában Székesfehérvá¬ 
rott. - TOHA SZILÁBDNÉ, szül. Perlaky-Somogyi 
Ilona, Torna Szilárd hírlapirónak felesége, 50 éves 
korában Budapesten. - Özv. BITTSÁNSZKY IST-
VÁNNÉ dr.-né, szül. Bellony Ottilia Zsolnán. -
SCBILLER JÁNOSNÉ, szül. Sütő Katalin, 47 éves kő 
rában Győrött. - WÁOENER KÁROLYNÉ, szül. ne 
mesperki Zongor Etelka, 40 éves korában Máj tény 
községben. - SZAKÁCS BÉLÁKÉ, szül. Botyik Ma¬ 
riska, 32 éves korában Budapesten. - VAEOHA 
ELEMÉRNÉ dr.-né, szül. Latinovits Ida, 26 éves 
korában Debreczenben. — PÁL IMRÉNÉ, szül. zilahi 
Kiss Vilma Kassán. - OMILYÁK ECZIKE, Omilyák 
FI őri s igazgatótanító és felesége szül. losonczi 
Szabó Gabriella, l í éves leánya Salgótarjánban. 

EGYVELEG. 
* A malária, mely már nx ó-kor óta. tizedeli a 

római Campagna lakosságát, az olasz hatóságok 
fáradozásai révén imnyira. alábbhagyott, hogy már 
szinte megszűntnek tekinthető. Miután a malária-
terjesztő szúnyogok elleni védekezésre vonatkozó 
kísérletek, valamint a mocsaras területek kiszárítá¬ 
sára végzett közmunkák hasztalanoknak bizonyul¬ 
tak, főleg Gualdi orvostanár kezdeményezésére a 
chininhez folyamodtak, a mely nemcsak kitűnő 
gyógyszere, hanem profilaktikus szere is a maláriá¬ 
nak. Az állam olcsó áron árult chinint a népnek, a 
községekéit pódig kötelezték, hogy maláriában meg¬ 
betegedett szegény embereknek ingyen adják a 
gyógyszert, így érték el, hogy míg 1887-ben 21.000 
ember halt meg maláriában, 1909-ben csak 3.500 
és a betegek száma, mely még 1900-ban 31 szá¬ 
zalék volt, 3'4 százalékra csökkent. 

A Salgótarjáni Kőszénbánya Készvénytársulat 
kedden délelőtt tartotta Chorin Ferencz főrendiházi 
tag elnökleto a'att 44 ik évi rendes közgyűlését, 
amely az eléje terjesztett jelentést egyhangúlag tudo¬ 
másul vette, az igazgatc'ság indítványait elfogadta és 
a felmentvényt minden irányban megadta. Láng 
Gusztáv részvényes indítványára Chorin Ferencz 
elnöknek, az igazgatóságnak, Reimann és Frischmann 
vezérigazgatóknak és a tisztikarnak a részvényesek 
nevében köszönetet szavaznak és kérte, hogy az a köz¬ 
gyűlés jegyzőkönyvébe ÍB bevéteseék. Leipziger Vilmos, 
az igazgatóság tagja, megrongált egészsége miatt 
leköszönt állásáról. A közgyűlés mély sajnálattal vette 
ezt tudomásul. Ezután a választásokra került a sor. 
Igazgatósági tagok lettek : Burchard-Bélaváry Com-ád, 
dr. Chorin Ferencz, ifj. dr. Chorin Ferencz, Fellncr 

Menyasszonyi ruha-selyem 
minden színben, méterenként l K 35 f-töl feljebb. Bér- éa 
vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagvüjte-

ményt postafordultával küld 

H E N N E B E R G selyemgyáros Zür ich. 

SZÓLÓ-OLTVÁNYOK 
*zölővrs**ők és Glediifchia (élő terítés 
nak lOalmu) csemeték hesierrésíre legmele-
jebhen ajinljuk a legjobb hintenek flrrendö 

Szűcs Sándor Fia 
nfilfitelepét Bihardiószegen. 

H» K naját érdekét tartja nem előtt, ngy n . 
Tegyen addig oltiinjt vagy Tetszőt, mig* fenti 
eieg képes nagy árjegyzékét nem kérte ingyen 
és bementre. Ezen árjegyzék minden uőlő* 
birtokost érdekel huznoi tartalmánál fogva. 
Olcfó ár « pontot k istoli/iilás. Számos 
elismeri'; Itrrl. A tisitelt érdeklődök a telep 

megtekintésére uiveien láttatnak. 

Fontos hölgyeknek!! 
Keleti-féle legújabb iierkezetfi haskötő 
hygienlkni és kozmetikai, sikerei felttlmnlhatat-
lanokl Támaszt n.vujt és' egyszersraiud kellemes 
nyomással örazeszoritja a hasfalakat. Kitűnően 
• imái a testhez, nem alkalmatlan, nem csngzik, 
Jótékonyan hat az egész szervezetre! Áldásos a 
viselése gyomor- és bélbajoknál, haaműtétek 
után, viselos állapotban és szoléi ntán, lógó-
hainaknak csinos karesa alakot formai. TJjdon-
ságrl Gummlharisnyák varrás nélkül , 
egyenletéé, kellemes nvomáal gOresér, dagadt 
láb, iiflltti esuz él egyéb lábbajok allén. 
Képes árjegyzéket ingyen ée bérmentve küld 

hygienikns különlegességek gyára, 
, Bpett, IT., Koronaherczeg-u. 17. 

Alaplttatott 1878. Telefon 13—76. 

fi 

kellemes 
bitté* Könnyed 

JflRÁSTiTKA 
a valódi 

Irasül 
\A • • 5- T T T " lermúzetaémrénye 

erméaetu egyénié 
AVANYÜVIZ. 

Svájczi selyem a legjobb! 
Kérjen fekete, fehér vagy színe* újdonságainkból mintákat: 
dnchesse, volle, satln souple, taffetas, crépe de 
chiue, colíeujie, cótelé, monsseline 120 óm. széles, 
méterenként l'10 E-tól kezdve. Ruháknak, blúzoknak atb.-nek 
való bársony és pelnche, ngyszintén hímzett blnzok, 
valamint batiszt- pamut- vászoL- és selyemrnhák. Mi csakis ga¬ 
rantáltan erős selyemszöveteket adunk el vám- és portó¬ 

mentesen közvetlen majánvevőknek. 

SCHWEIZER & Co., LUZERN ü 23 (Svájc.) 
Selyemkivitel. Királyi udvari szállítók. 

FOGAK 
• i ^ a valádi 

PÁLMA 
KAUCSUK-CIPŐSAROK. 

amerikai fogsorok a szájban 
eró'sen beillesztve termSíze-
tes kivitelben 4 K-tdl f ebb. 

Mint k ü l ö n l e g e s s é ? : amerik»i aranykoronák és hidak a len-
idealuabb siájpacUás nélküli lerehetetlM fogpótlás. Bos^z »» , , törött 
fogaorok a lesjutinyosabbon Iwmek átdolgozva. FogiorjaTitánok rögtön 
elkésuttetm*. Pofftömések -plombák) ar.ny, porczellin, ezü.t én 
S S P l í í 5 1 ' f*Í,d;-,m , n é U ? ' 3 *«>«>»4t*l feljebb. FoRhuzás teljeaen 
fajdalom nélkül (injekcióval). BesiletflzeMurí la 15 éyi jótállással. 

D R -KALINf lYS7KY l '"fforvos, specialista száj 
** . »VM*'i'-y * d £ l ^ • »•• *» foffbetejek réaiére. 
Budapest, VII. kér., Rákóozi-nt b2. I. em. 3. n. 
Hársía-utoí« űrök. HázKánrra é. ciünie flgjelnl tesrék. 

Lohr Mária (Kronfmz) 
Gyár és főüzlet: 

VHI.,l!aross-ii.S5. 
A főváros első és legrégibb 

•"• osipketisBtitó.vegT tisztító 
és kelmefestő gyári Intézete. 

Fiókok : H., Pő-utoza 97. IV., Esltü-ut 8. IV., Ke cskeméti-
ntcza 14. V., Harmlnczad-n. 4. VI., Terez-körnt 
39. VI., Andraasy-nt 16. VIII., József-körűt 2. 

Rozsnyay 

SERAIL 
pipere-
különle¬ 
gességei 
kipróbált, közkedvelt és igen elterjedt szerek' — Serall-
arozkenőos kiváló hatása szeplő ellen, az arczot fehé¬ 
ríti és bársonypnhává teszi. Kis tégely 7O fillér, nagy 
tégely l korona 4O fillér. — Serai l -créme nappali 
használatra l korona. Serail-hajszesz hajhullás és 
korpaképződés ellen. Kiváló hatású. Hajnövést elősegíti, 
l üveg l korona 5O fillér. — Serall-pnder. Kitűnő 
pipere-por fehér-, rózsa- és oréme színben, l doboz l K. 
Sémii-szappan l drb 6O 
pan l drb fillér. 

fillér. — Valódi epeszap-
— Serail-száj-Hc l üveg K 1.5O. 

Kapható Török József gyógyszertárában Budapesten és 
Rozsnyay Mátyás gy ógytárában, A r a d Szabadság-tér. 
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Henrik fuj), Prisclimann J. F., Lánczy Leó, Eeimann 
Lázár, flr. Bemer Ede és Beithoffer Lajos. A fel¬ 
ügyelő bizottságba devála?ziották Dr. Horánszljy 
Dezsőt, .Tellinek Lajost, Molnár Viktort és Sineer 
Zsigmondot. 
,A lezajlott .Fehér hét., melyet Stern József 

divatáruház Kálvin-tér kezdeményezett és az elmúlt 
két héten néhány más czég is rendezett különösen 
előnyösen tüntette fel azt a magas fokot, melyet ez 
a czég finom női fehérnemű modellek elvállalásában 
elért. Saját kezelésében szakerők vezetése mellett 
készül az a nagy rész magyar kézi hímzés külön 
telepeken, az a remek fehérnemű, mely a czég kira-
katniban pompázik a folyton váltakozó divatnak meg¬ 
felelő kivitelben. Alig van hét, hogy egy vagy két 
kelengye ne állana szállításra készen az érdeklődők¬ 
nek, mely az estétikai élvezeten kivül azzal a tanul¬ 
sággal is szolgál, hogy lebet aránylag kevés pénzért 
a legjobbat és a legszebbet egy kelengyében egye¬ 
síteni. Felhívjuk a közönség figyelmét arra a 6000 
koronás kelengyére, mely a czég kirakataiban van s 
arra a 21(0 koronás kelengyére, mely IC—21-ig benn 
az üzletben kiállítva látható. Bészletes felvilágosítással 
szolgál ezen két mintaszerű kelengyéről az e czélra 
készült és rendelkezésre álló költségvetési jegyzék, 
de szóval is minden látogatónak a szakavatott sze¬ 
mélyzet. 

Legszebb dísze a háznak a helyes érzékkel 
megművelt és szeretettel ápolt kert. Hogy pedig a 
kedélynek és a szemnek nyújtott gyönyörűséget prak¬ 
tikusan is, hasznothajtó módon kihasználhassa a 
gazda, szüksége van egy megbízható tanácsadóra, 
aki gyakorlati útbaigazításokkal szolgál neki. Ilyen 
tanácsadónak tudjuk mi HasMa Ágoston és Társa, 
Temesvár magtermelő és nagykereskedő czég gyönyö¬ 
rűen illustrált bő tartalmú minta katalógusát, amelyen 
fellelhető a legegyszerűbb konyhanövénytől a legcso-
dásabb virágszimfoniáig a keitészmüvészet minden 
büszkeségének hatalmas skálája. 

Minta szőlőoltványokat ingyen küld Milltelep 
szőlőiskola Nagyősz, ha árjegyzéket kér. 
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A (í-ik Számban közölt fejtörő megfejtése • a 

könyvnek 1000 oldaln v<m. 
Helyes megoldani küldőit b<-: Vass István (Tren-

csén), Madarász József (Nagydivény). Lantos Béla 
(Kassa), Kovács Bálint (Dunavecse), Küutzl Sárika 
(Budapest). Árpád Gyula (Pécs), Marusák Dezső 
(Budapest). Bánhidy Ódon (Eger), Ézsölné Báts-
kay Anna (Büdöskút), Kocsis Pálné (Vaii.varcx). 
Oraveoz Elvira (Szepsiszentgyörgy), Mátrai István 
(Sopron), Antaner Jenő (Csendlak), Horváth Má¬ 
tyás (Pilisvörösvár). Isvernari János (Temesviin. 
Schilly István (Újvidék), Schwalen Jakab Ŝx.eg-
hegy), Kőrössy Sámuelnó (Hernádzsadáuy1!. KájV] 
József (Somogy-Kiliti), Gárdonyi Árpád (Balassa¬ 
gyarmat). 

SAKKJÁTÉK. 
2785, számú feladvány dr. Palkoska Emiltől, Pardubitz. 

BOTÉT.  

8 • WM, Í « ^ 

Müüer Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakony-SztntUutló). — A 'Győri 
Sakk-kort. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). — 
A tZborúi Tartáskor*. — A iKalocsai Katholikui Kön. — 
Veöraös Miklós (Zircz). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodzái-
újlak). — A • Dunaföldudrí Egijenlöségl kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Bihantdcarí). — Csolnoki István (Hajdú-
Itadlidza). — A tLeibiczi Gazdatáfli Kaszinót (Lfibici). — 
Lustyik János és S/ivak János (Alberti-Ina). — tCiengerí 
Cattinot (Ctenyer). — Király Mihály (Ztnta). — Kunz 
Rezső (Temetrékai). — Budai N,ikkt>x'> Táruuág (DudapeitJ. — 
Patkó Imre (Talpai). 

Szerkesztői üzenetek. 
A remény. Mivel <"is/.in!r Királatot kér, meg kell 

mondanunk, Im^y a vi>rslx>ii nli^' van iniis. iniiit kon-
vnio/ionális iirailoxHs a rciuriiyrül, iiiiinli>n ri-ilrkcaség 
llélkül. FiffVc-lllli't rsiik níllllos \ rrsr lrsr i'nlrnipl. 

Tavaszi évődés. Yiiluini kevés hangulat, több 
semmi. 

Háborog a lelkem. Ni ni tudja éreztetni a hábor¬ 
gást, csak beszél róln. 

Ha harangszót hallok. Elég csinos amatőr-munku, 
ilc nem költői mű. 

Köd. Van a versnek egy-két érdekes vonása, né¬ 
hány jól kicsengő sora, de vannak benuo félresiklások 
is. Valami teljesebbet, jelentékenyebbet kellene adnia. 

Földi boldogság. Inkább olvasmányok érzelmes vissz¬ 
hangja, mint irói muuka. 

Álarczos bál után. Nincs érdekes mondani valója. 
Misztikus pillanatok. Hirvána árnyékában stb. 

Alaktalan erjodés, a melyből nem tudni, mi fogja ki¬ 
forrni magát. Ebben az állapotban nem lehet nyil¬ 
vánosság elé lépni, 

a b o d e f g b 
vrtiaos. 

Világos indnl él a harmadik lépésre mattot ad. KÉPTALÁNY. 
FEJTÖBŐ. 

A magyar kártyacsomóból kiválaszt¬ 
juk a figurákat: a négy alsót, négy 
felsőt, négy királyt és négy ászt. He¬ 
lyezzük el e 16 kártyát négy sorba 
(és négy oszlopba) olyan módon, hogy 
sem egy sorban, sem egy oszlopban 
sem ugyanaz a szín, sem ugyanaz a 

figura ne forduljon elő kétszer. 

A 2781. számú feladvány megfejtése Panly W.-től. 
Világos. Sötét. Világot, a. Sötét. 

1. Kh6—g6 . . . h7 t. sz. (a, b) t. a3-a2 
2. Kg5—f4 t. sz. 2- Fd2—c3 t t sz. 
3. Kf4-e3 stb. 3. Vd3-d2 f »tb. 

b. 
1. a3xb2 
2. Fd2-o3 f t. sz. 
3. Yd3—d2 f stb. 

Helyesen fejtették meg: Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A tliudapesti Sakk-kört. — 
A • Budapesti 111. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. -
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapest). 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Róbert (Fákért). -

A « Vasárnapi Ujságn 4-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése : Fiatalság — Bolondság. 

Felelős szerkesztő: l lo i tsy PA1. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Varmegye-u. II. 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcz» 4. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható asvinyvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

ÁPnCT S»inye-Upöc«iS«lvatorforrái-válliUt, 
nUUOI Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

jóizű, enyhén és biztosan ható 

HASHAJTÓ SZER. 
Califig az eredeti és valódi kaliforniai füge szirup, mely 
évek óta mindenféle, szűkülésnél és étvágytalanságnál mint 
háziszer felnótteknél és gyermekeknél egyaránt kitűnőnek 

bizonyult. 
Minden gyógyszertárban kapható. Nagy üveg 3 kor., kis üveg 2 kor. 

Főraktár: Török József, Budapest, 
Király utca 12. 

ÉS KÉSZ/ÍGYAK 
gnjAt érdekét védi, ha ezen 
bizalmi czikk bevásárlása elütt 
(ingytn, bérmentve) meghozatja. OriéHÍ választék a legtneghizha-
tóbb minőségben. Kizúrólag é lő l ibákról eredő, hiden. tiszt. 
ágytól! s pehelyben. Meg nem felelőt kicserélünk, vagy & pénzt 
visszaadjuk. Ecczkázat kizárva. Több nyilvános intézet azúllitói. 

Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 80. 

? Eljegyzést és esket és 
értesítőket 
kiváló illésül kéizit 

BLJl 
ciáiz. (t k<r. udvari izálliló levélpapír-áruháza 

"^Budapest, Terencziek-terey. sz.j 

KALODONT Fog - Krém 
s szájviz 

CEMEHTTETŐCSEBÉP. CEMEHTDBTÖMB 
cementíalazétégla, cementpadlólap. 

csatornázási és alagcső, lépcső, 
kerítésoszlop stb. csak 

Dr, Gáspár; gépein és formá 
f állítható elő előnyösen. Kérje a legújabb ' 

N'28. sz. brosürát homok, kavics.köhulladék, \ 
salak stb. értékesítéséről díjmentesen: 
Dr. 6ASPABT 4 Co. gépgyárától, 

ilnrkraust&dt, Leipzig mellttt Németorsz.).! 
Ké'jük gjá unkát meglátogatói. 
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A 

l i i 

Margit-eremé 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész 
világon el van terieilve. Páratlan hatása szerencsés 
összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és ki¬ 
váló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető. 
Mivel n Margit-eremet utánozzák és hamisítják, lessék 
eredeti véiljcgygyel lezárt dobozt elfogadni, meri csak 
ilyen készítményért vállal a kés/ilö mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zstrtalan. 
vegytiszta készítmény, a mely a külföldön általános 
feltűnést keltett. Ara l K. Marg-it-szappan 7C flll. 

Margit-pond ér l kor. 2O fillér. 
Gyártja Földei Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógysz.,illatszer-és drogua-üzletben. 

fm 
. ' . .;. 
• % 
f. 

í: 

MEGHÍVÓ 

a Magyar általános takarékpénztár 
részvénytársaságnak 

1912. évi inárczius hó 2-án délután 6 órakor, 
az intézet saját házában (Budapest, V., József-tár 14.) 

levő helyiségeiben tartandó 

XXX. rendes közgyűlésére. 
Jí APIKEND: 

1. Az igazgatóság jelentése az 1911. évi üzletévről. 
2. Az igazgatóság zárszámadásának előterjesztése és 

indítványa a megállapítandó osztalékra nézve. 
3. A felügyelő-bizottság1 jelentése az igazgatóság által 

elkészített évi számadás és mérlegről, valamint, a tíyereség 
felosztását illetőleg tett indítványnak megvizsgálásáról. 

4. Határozathozatal ezen tárgyak fölött és felment¬ 
vény megadása az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
részére. 

5. Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonat¬ 
kozó javaslata. 

6. Az alapszabályok l , G., 13., 17., 27., 45/a., 45/b. és 
47. szakaszaioak módosítása. 

7. Az igazgatóság választása. 
8. A felttgyelőbizottság választása és tiszteletdijának 

megállapítása. 
5. A fiókfelügyeleti tanács választása. 
t>. A választmány választása. 

Hf Azon t. ez. részvényesek, kik a kozgyüléjen résztvenni 
kivannak, felkéretnek, hogy az alapszabályok 13. §-a értelmében 
a nevükre szóló részvényeiket, a még le nem járt szelvé¬ 
nyekkel együtt, legkésőbb f. évi február hó 24-ig a társa¬ 
ság pénztáránál Budapesten, az Union-línnknál Bécsben, 
vagy a CB. kir. szab. osztr. hitelintézeti fiókjánál (Assicnraziom 
Generáli), Triesztben a «Filiale dér K. k. priv. Österr. 
Gredit-Anstalt fnr Handel und Gewerbe» czfmü intézetnél, 
a -Filiala dér Union-Banki-nál és a iFiliale dér Anglo-
Österr. Bank.-nál helyezzék letétbe. 

A megvizsgált mérleg és az erre vonatkozó felügyelő-
bizottsági jelentés 1912. évi február hó 24-től kezdve a tár¬ 
saságnak lielyi-égeiben a részvényesek rendelkezésére áll. 

Budapesten, 191á. évi február 16-án. Az Igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

t r 

DÚS KEBEL ELNYERÉSÉRE, 
A szép mell elnyerésének müvés/ct" mái-

nem titok többé a nők előtt, mióta n Pi lu les 
Orientales (keleti pilulák) pompás tulajdon¬ 
ságai 'ismertekké lettek. — Ezen pilnlák tényleg 
kérő ék <i mellet fejleszteni, megerősíteni és 

'uijáalkotni és a mák, valamint a vnllak 
csontkingrásait eltüntetni, ameuyiben az 
egész mellnek kecses teltséget kölcsönöí-.-
nek a derék szélessé tétele nélkül. 

A Pi lnles Orientáló* főképpen ke-
,eti uővénykivonatokból áll, teliát tel jesen 

arzeii íkum mentesek s nz egészség¬ 
hez is hozzájárul, Nem szabad ennek 
hatását más, hason'ó készítményekével, 
a belső vagy kiilső használalbin ösfze 

hason'itani. 20 éven felöli eredmény igazolja a Pi ln les 
Orientales hírét és bebizonyította, hogy ez ügy asszonyok, 
mint a fia'al leányok ré-zére «z egyedüli megbízható szer 
dombom és erős mell elnyerésére. 

• Könnyű diszbrút •kezelés. - Állandó eredmény lörülbelül 
két hónap után. 

J. Katié, PUarmiioien, 5 Passnge vrrdean. P ris. Egy dől óz 
' P i l n l e s Orirntalesi) bermentve és diszkiétcn kapható 
6 korona 45 fillérnek postautalványon való beküldése elle¬ 
nében n főrnktárosnál: Török József, Budapest. VI., Kiiály-
ntcza Iá. (Utánvéttel K 6 75.) 

Lapunk minden olvas6uőjéi.ek ajánljuk Török nrtól a 
nagyon értékes «A kebel plasztikus szépségéről" szóló füze-
teoskét bérmentesen kérni, melyet ingyen küld. 

Beszterczei szilva, 
kajszin-baraczk. 

ojtctt gyümölcsfát, vadonczot, 
akácz és gledicsiátlOO.000 szárma 

képes küldeni. 

Fajszőlö újdonságok. 
Elsőrendű oltványok Rip. Portalis alanyon. 

Alább, Mátbiász János úr kecskeméti kii neves 
hybridizateur egynéhány legsikerültebb újdonságait, 
mint a legkitűnőbb csemegét ajánljuk. Ezen kiváló 
njdonságok nemcsak felséges zamatjuk, hanem bő 
termőképességük által is meglepő különlegességek. 

Mncf>atQill3BMáthiác7ÍPHftcnóí 1drb 5K 
luUatdlollldj fflulllldaíudllUSlIcJ 1() ,, &, 

(Cas. ronge főnre .\ Musc. Olionfl). 'lOO « 400 « 

MnscatMáthiászJános J , ; ; 3 í ; 
300 « 

4i 
35 • 

300 « 
íi 

35 t 
30Ü i 

(Musc. Madcrsfield eourt x Ch. .NegropONt.) (100 

i n i Ilona l 
10 

101) 
l 

K) 
1(10 

(Mnsc. Öltőnél % Ezeréves Magyarország.) 

Muscat Munkátsy József 
(Diamanlszölő x Muscat Candia.) 

Ezen kiváló szőlőfajok részletes ismertetése ár¬ 
jegyzékünk 21. és 22-ik oldalán található. 

FISCHER és TÁRSAI 
faiskolák és szőlőoltványtelepek N a g y e n y e d . 

maroKKóí szultán 
házi orvosi és a spanyol kir. követség orvosa Dr. med S. Saucliez-
Codda Tangerben, a't irja nekem, hogy «Rubiacithin»-nel csodás 
eredményeket ért el. Mindon életkorit egyének kérjék azonnal, szám¬ 
talan elsőrangú bol- és külföldi tanár és orvostél eredő, nagy mennyi¬ 
ségű eredeti bizonylatul tartalmazó brosúrát «Rubiacilhin»-ről (név 
tőrv. védve), mely nyilatkozatok gyengeségnél elért azonnali, állandó 
és ártalmatlan hatást bizonyítják. Rubiacitliin idegességnél s az ideg¬ 
rendszer egyéb megbetegedésénél is kiváló lialásn. Az érdekes bro-
vürál ingyen és bérmentva, zártboritrkkan, czégjelzés i.élkbl (és köte¬ 

lezettség nélkül) küldi a elírni, pharmaz. gyár : 
K A E S B A C H , Z A B O R Z E 3 2 . O b e r - S o h l e s i e n . 

nti bőröndök, és 
finom bőráruk:: 

i legmérsékellebb áron árusiilatnak ki. 
Kizárólag elsőrangú áruk. 

PAPEKJÓZSEF 
ős. és kir. üdv. szállító, bőrönd és 
bőröm készítő. Budapest, VIII., 
Rákóczi-nt 11 és 15. Telefon 63-39. 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocsMtára. Árjegyzék ingyen. 

K 
erttulajdonosok és föld¬ 

birtokosok figyelmébe! 
Elismert előkelő és föltétlenül megbízható forrás 

legfinomabb konyhakerti és 
virágmagvak, mezőgazdasági 
és erdei famagvak. virág-
hagymák, gumók, rózsák és 
bogyógyümölcs csemeték be¬ 
szerzésére 

HASCUKA ÁGOSTON és TAKSA 
nagykereskedő czég TEMESVAKOTT. 
A czég 200 oldalra terjedő gyönyörűen illustrált, 
mindenütt feltűnést keltő föárjcgyzékét kí¬ 
vánatra bárkinek ingyen és bérmentte megküldi. 

Hegedűk és Gordonkák Czimbalmok 
f Elsőrangn készítmények l 

önműködő hangszerek 
GramnoioBOk 

Gitárok 
Fuvolák 
Klarinétok 
Harmonikák 
Intonák stb, 

D"5Jrá!,a^íé!c
4

baií. kat )hatók a minőség- M 0 « k k -p n v p1mPC Viavi IpfívAfácro ^ V M B Cziveskedjck legújabb naey ké¬ 
ért elvállalt teljes szavatosság mellett 9 * 9 IVCliyclIIlCb IlaVl IcllZclcSrC. O p e s han^szerárje^yzékünkcí 

m kérni (eseileg lemezjegyz'ket is) 

ELEK és TÁRSA R.-T. Bpest,Károly-körút 1O. 

g. SZÁM. 1312. 59 . ÉVFOLYAM. 

Valódi briinni szövetek 
az 1912. évi tavaszi és nyári idényre. 
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Egy szelvény 
3.1O m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kábái, nadrág és mellény) 

elegendő, csak 

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

Egy szelvényt fekete szalonruhához 20 K-ért 
szintúgy felöltőszavetet, turistalódent, selyem-
kamgarnt stb. gyári árakon küld mint megbízható és 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár 

Siegel-Imhof Brünn. 
Minták Ingyen é* bérmentve. 

Az elSnyök, a melyeket a. magánvev5 élvez h* 
azővetszükségletét közvetlen Siegel'lmhof cégnél 
a gyári piacon rendelj meg, igen jelentékenyek! 
Szabott, legolcsóbb arak. Óriási választék. 
Mintahü, figyelmes kiszolgálás, még a legkisebb 

rendelésnél is, teljesen friss árúban. 

f ANYÁK FIGYELMÉBE!! 
Gyermekek elismert, legkiválóbb tápszere a 

Phosphatíne Faliéres, 
Igen kellemes "izü, könnyen emészthető, a fogzást 
megkönnyíti és biztosítja a csontrendszer fejlődését. 

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

r
paW Zoltán Béla A 
Bpesf, V., Szabadsá*-íér (Nagy Korona-u. sarok.) 

TELEP 
NAGYÖ5Z 

ISO2EPEUROPA 
LEGNAGYOBB 

Koczkázat kizárva. 
14 napi próbaidő. 

HARZI 

kanári madaraim, 
Gyönyörűen énekel¬ 
nek, mély hangnak, 
legmagasabb kitünte¬ 
téssel dij ázott faj, sa¬ 
ját veszélyemre, után¬ 
vétlel szctknldöm da¬ 

rabonként K10,12, Ili, 20 éneklő-
képesség szerint. Tenyésznösté-
nyek K 3. i. Meg nem felelőt beose-
rélek,vagy a pénzt visszaadom. St. 
Andreasbergikanári lenyésidefiók 
F SAÜER, WIEN, IX., 
Nnssdorfer-strasse 34. 

Árjegyzék ingyen. 

ENZ-
KÖLCSÖNT 
m^oammamv 
sorsjegyekre és részvényekre, 
vidéki takarékpénztári rész¬ 
vényekre is, bármily összeg 
erejéig a legolcsóbban nyúj¬ 
tunk. Elzálogosított vagy rész¬ 
letfizetés alaltállósorsjegyekre 
kölcsönt adunk. A kölcsön 
tetszésszerinti apróbb rész¬ 

letekben fizethető vissza. 
Kó'váry Árm n bankháza, 

alapitíu 873-ban 
Budapest, Kossu h Lajos-utcia20 . 

TUBXH 1911. GRAND FBIZ. 
_ 

Leichner-féle arczpuder 
Leichner Hermelinpuderje és Aspasiapuderje 

a világ lepjobb és legártalmatlanabb arcz-
puderje, az áraznak üde, rózsaszínű és 
friss, fiatalon szint ad, nem vehető észre 
azon, a ki használja. Kapható minden 
illatszerüzletben és a gyárban : 

Berlin, Schützenstrasse 31. 
Kérjünk mindig 
l l M II M :i;-l, l,- KÉSZÍTMÉNYT ! 

ne hiányozzék egy beteg- és gyermekszobából 
sem, az egyedül valódi fenyőpárlat, amely oxigént 
és balzsamos gyantás anyagot tőrt állapotban a 
szobába hoz, kitűnő háztszer a légzési szervek 
megbetegedésénél és kiváló megakadályozója a 

gyermekbetegségeknek. 
Az egyedül valódi 
Bittner-féle Coni-
feren-Sprit az itt 
láthatö gólya-véd-
jegygyel van el-
Utva, mely a du-

I góba is be van égetve, kapható 
Egy üveg Coniferen-Sprit ára K V60, egy szabadalmazott tBrSkészillék ára K 3-60 

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

Reichenau, Niederösterreich. 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezbe 
tökkészpénz vagy angol rendizerd résiletflzetósre ia 

csási. és kir. O Á D C* A IÁ IVI f \ C ékszerész és 
üdv. szállító OMriVaM OMINV/O míiötvösn.l 

Legdivatosabb karperec Budapest, IV., Klgyá-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 
ni"i val Legrszebb k i v i t e l ű ezüiteTöeszkSiők g r a m m j a munkával együtt 11 f., 

dombormŰTŰ illelif) eTÖeezközűt 13 flll., bálán, pacaenyéii, tésztái tilak 
t i karától arany 110 K 13f., taloBák, Melenoxék, Kenyérkosarak, 14 f., kávés, uáw fieryieek, Jonr 
H < « bőrszíjjal V8 c tálczák, gaborettek, gyiimfllcnállTanjok, esoportoi tálak, jardinierek 15 f. 
KzfiBt börazijjal 16 • Szabid megtekintés vételkényszer nélkül. Szabott gyári árak. Képes 
Aotél i 14 • árjegyzék ingyen és bérmentve. Vidékre választékot készséggel küldök. 

I I legalkalmasabb I I 
"S ajándéktárgyak II 

Kívánatra a portóköltség viselése ellenében 
megtekintésre Is szállítunk. .-. 

H a < 

Chinagziisl-ámh 
Evfikészletek, kivé-, tea- és mokka-, továbbá likőr-, s8r-és borkészletek, 
szivar-garnitúrák stb. nagy választékban megrendelhetek M f legolcsőbban 

ügy készpénz, *VG mint 20 havi 
m i s 

részlotfízeíésre kapható 
Elek és Társa R.-T. 

'Budapest, IV., Károly-körút 10. szám. 
Teljes áttekintést nyújtó chinaezüst-árjegyzók kívánatra ingyen és 

bórmenve küldetik meg. 

A legjobb • • l*gagésíaeg»a&t)O 

hajfestőszer 
A Czerny-féle Tanningene 

Érékig elUrt, soha nem fog. Ara 5 k o r o n a -
m : Wi«o, XVIII., Kari Ludwigitr. 4. 
Raktár I.. MaimilianstrasM 9. 

Szépsége 
sokkal tovább tart, ha állandóan 

Czemy-fe le kelet i Rozsatejet használ Az ira 2 kor. 
A hozzávaló BalxMunuappan t>0 fillér. 

A Czerny-íéle Osan 
a legjobb a fogaknak él a «»íjnak. 

Osan-szájTiz l korona VŐ lillir, Oaan-fogpor 00 liller. — Kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban «> illaluerUrakban. 

tordnllon minden ér¬ 
deklődő, ki súlyt 
tektet elsőrendű ft|-
tiszta anyagra. :: 

6YÜMÖLCSFACSEIETÉK 
Sétányfák, díszcserjék, tűlevelűéit, kerl-
tésuö vény ék, bog-y ogyümölcsiiek stb. etil. 
SZŐLŐOLTVÁN 1T OK, 
(I. sima árul európai i i amerikai sima 
gyökér** vesszők (Oktató diszárjag-yzek 

kívánatra ingyen., 

mK 
FISCHER 

faiskolák és szöldQlt'vánufelepBrs 

IALTENBERGER 
RUHAFESTO,;. VEGYTISZ- | f A C C A 
TITO- ÉS GÓZMOSÓ-GYÁR I V M 9 9 A 
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT LEG¬ 
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. • ALAPÍTVA 1810. 

Automobil-tulajdonosok ne dobják el a rongált pneumatikot, mert pénzt dobnak ki, 
A legrosszabb köpenyt vagy tömlőt is kifogástala¬ 

nul megjavítja. Gyári, szakszeri munka. 
1 Budapest, VI., Szent László-utcza 43. Telefon 177-75.] 

A legmodernebb gépekkel Jelszereivé. 



HAT 
és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszóval 
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬ 
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő 
háziszer a «DIANA-SÓSBOBSZESZ». Sokan 
utánozzák és hamisítják 

MOST 
ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal biró, 
masszírozásra, dezinficiálásra és borogatásra 
legalkalmasabb DIANA SÓSBORSZESZT.Ezért 

MOND 
jak is általánosságban az emberek, hogy a 
«DIANA-SÓSBOESZESZ» a csoda-háziszerek 
közé tartozik. Egy biharmegyei földesúr a na¬ 
pokban a következő levelet irta egy főváros¬ 
ban lakó rokonához : Abból a híres háziszerből 

KÉRLEK 
hozz magaddal 12 üveggel, mert nálunk azt 
tartják, hogy «DIANA-SÓSBOBSZESZ, nélkül 
nincs maradása az embernek a házban, 

DE EGÉSZ 
biztosan számitok reá. Télen egy bedörzsö-
lés a «DIANA-SÓSBOBSZESZBŐL kincset 

Sokan összehasonlítást tettek a többi 

Höljyek, 
Urak, 

kiknek bármely okból arczu-
kon, kezükön vagy testükön 

pattanások, t * k , s 
egyéb szépséghibák 

Jzépséj 
fi felsége 

már ősidőktől fogva a legnagyobb 
hatalmat bírja. Kunyhókban és pa¬ 
lotákban egyaránt uralkodik, irányí¬ 
totta a világtörténelmet s napjaink¬ 
ban is ő irányítja az életküzdelem 
rugóit. Nem csoda tehát, ha a női 
becsvágy csúcspontja mindenkoron 
a mindenki fölött uralkodó szép¬ 
s é g elérésén és bírásán domboro¬ 
dik ki. Szépségre szert tenni, ma¬ 
napság tulajdonképpen már nem is 
olyan nehéz. Vannak eszközök, mik 

az ntolsó években 

diadalt diadalra 
arattak és az egész kontinens hölgy¬ 
világa által legkitűnőbb és legmeg 
bizhatóbb szépségelőmozditóknak el 
vannak ismerve. Ezek a csodaszerek 

DIANA-
krém, szappan, púder, 

E mellett ezek a kozmetikai szerek, 
kiválóságuk daczára bámulatosán 
olcsók és ezáltal minden hölgynek 
módjában áll őket beszerezni és 

állandóan használni. 

Egy üvegtégely DIANA-krém (nap¬ 
pali és éjjeli használatra) K 1.50 

Egy üvegtégely DIANA-krém (csak 
éjjeli használatra) K l .50 

Egy nagy darab DIANA-szappan 
K 1.50 

Egy nagy doboz DIANA-pouder 
szarvasbőrrel együtt (fehér, rózsa 
vagy sárga színben) K 1.5O 

Kapható egész Európában agyógy-
tárakban- drogériákban és par¬ 
fümériákban. Aki nem tudja saját 
helyiségében beszerezni, az ren¬ 

delje meg a központból : 

ERÉNYI BÉLA Diana-gyógyszertára Budapest, Károly-körút 5, 

vannak és kipróbálták eredmény¬ 
telenül a viJág összes kenőcseit, 
szappanjait, szépitőszereit és bár¬ 
minő más czimen létező bőrápoló 
czikkeit: azoknak a legmelegebb 

figyelmébe ajánljuk a valódi 

ERÉNYI 

ér. 
utánzatokkal és a végén mindenki 

pártatlanul 
a «DIANA-SÓSBOBSZESZ» mellé szegődött. 
44 fill. üvegekben az egész országban minde¬ 
nütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra, 

ICHDL-SALICIL-t. 
Nem létezik olyan foltos, 
olyan pattanásos nő vagy 
férfi, kinek nyolcz nap alatt 
el nem multak volna az összes 
fent leírt arczot és kezeket 

torzító 

bőrhibái és bfírfelhámlásai 
A kezelés egyszerű, mert csak este 

lefekvés előtt használandó 

pattanásnál, kihámlásnál, 
felülmúlja a világon létező összes 
hasonló tisztító szereket. - - E g y 
doboz teljesen elegendő. 
Az eredeti Erény i-lchtiol-
Sal ic i l i ) három koronás dobo¬ 

zokban kapható. 

Postai megrendelések utánvétel 
:: mellett aznap szállíttatnak. :: 

\^m 
m 

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezettbe a világ minden részéből. 

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

9. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZKKKKSZTÜ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, MÁRCZÍÜS 3. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vánnegye-utcza 11. i Egyes szám 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-utcza 4. ára 40 fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

I Egészévre _ _ 
Félévre .... _ _ 
Negy-idévre - -

SO korona. 
1O korona 

5 koronn. 

A iVilágkróiilkát-\tí\ 
negyedévenként 1 koronával 

töl.li. 
Külföldi előfizetésekhez a postajlag 

határozott viteldíj ÍR csatolandó. 
meg-

. • * 

KATONÁK SKI-GYAKORLATAI A TÁTRÁBAN. — Jelfy Gyula fölvételei. 




