
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. 
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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. 
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KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

V. A talált gyermek. 
A Nemzeti Kaszinó vörös szalonjában ked¬ 

vesen folyt a pletyka. A czentrumban (nem a 
pletyka, de a társaság czentrumában) maga a 
miniszterelnök állott, egy kevésbbé tehetséges, 
de igen őszinte gavallér úriember. A luxusról 
folyt a társalgás, különösen a drága női haris¬ 
nyákról. Brenday Gekszi gróf azt állította, hogy 
Tilly kisasszony, az Opera primaballerinája, 
százötven koronás harisnyát visel. A tényt az¬ 
zal a lelkesedéssel tálalta fel, a melylyel egy 
nyert csatáról szokás beszélni. 

A thema és a fiatal gróf modora sehogy sem 
tetszett Sáromberky grófnak, egy keserű öreg 
kegyeimesnek. (Senki se tudta, mitől lett ke-
gyelmes.) 

- A lábánál fogva kell azt a nőt felakasz¬ 
tani, a ki 150 koronás harisnyát visel, -
mondta, s még föl is emelte hozzá a lábát, 
mintha meg akarta volna mutatni, hogy ho¬ 
gyan-

Gekszi gróf indignálódva suhintott bele a 
levegőbe. 

- Te azt nem érted, mert nincs finom ér¬ 
zésed. 

- Nekem? 
- Neked. Az egész kaszinó levegőjét meg¬ 

mérgezed a britannikáddal, holott a százezer 
forint évi jövedelmedből havannát is szívhat¬ 
nál a kedvünkért. 

- A ti kedvetekért? Hát nektek szívok én, 
vagy magamnak ? 

Ezen mindenki nevetett. Heller báró, a ka¬ 
szinó humoristája újra felvette a harisnyathéma 
elejtett fonalát. 

- Uraim, ne posványosítsuk el a tételt. Tér¬ 
jünk vissza a harisnyára. Majd felteszem a 
kérdést, szóljatok hozzá. Joga van-e egy nő¬ 
nek 150 koronás harisnyában járni, vagy nincs 
joga? 

A kérdés komoly tárgyalás alá került. 
Először Sáromberky ismételte meg a nézetét, 

csak lapidárisabban, mint az előbb. 
- Disznóság! — ordította dühösen. 

— Ha szép a nő, különösen ha kecses lába 
van, — vélte Klimanóczy, a vén rué, a kinek 
legalább egy milliójába kerültek a szép lábak, — 
megérdemli a 150 koronás harisnyát. 

Marjay Géza általánosságban osztotta előtte 
szóló véleményét, mindössze egy kivétellel erő¬ 
sítette meg a szabályt. 

- Megérdemlik, de nem a férj kontójára. 
Erre még jobban nevetett a társaság, mert 

mindenki tudta, hogy a jó urat a felesége igé¬ 
nyei tették tönkre. 

Herendy Friczi báró azt tartotta, hogy férjes 
nőnek egyáltalában nem dukál a «láthatatlan* 
luxus, az ott deplaszirozva van, tehát mauvais 
génre. 

Egy szó mint száz, két pártra oszlott a tár¬ 
saság a luxus-harisnya kérdése körül. S oly szí¬ 
vósan védelmezte a maga álláspontját mind a 
kettő, hogy tömeges párbajozástól lehetett tar¬ 
tani. 

Az izgalmas hangulatot a miniszterelnök 
csendesítette le a tekintélyével. 

- A kérdést — jelentette ki síri csendben, — 
legjobb nemzetgazdasági oldaláról pertraktálni : 
legjobb és legfidelisebb. Gouldné vagy Rock-
fellerné megérdemlik a 150 koronás harisnyát, 
akár formás a lábuk, akár bütykös, egyszerűen 
mert telik nekik; ha pedig telik, — folytatta 
merész következtetéssel, - - kötelesek is ipar¬ 
fejlesztési szempontból a legdrágábbat viselni. 
Persze, ha egy középvagyonú asszony a mil¬ 
liárdosokat követi ezen a téren s anyagi zava¬ 
rokba keveri érte magát vagy a férjét: az léha-
ság, akármilyen szép legyen is a lába. 

A miniszterelnök tulajdonképen semmit sem 
mondott (mert egy banális igazság a semminél 
is kevesebb), de a társaság maga is belenyugo¬ 
dott a semmibe. -

Más beszédtárgy került napirendre. Az iro¬ 

dalom. Még pedig specziálisan a drámairo¬ 
dalom. 

A szélsőbaloldalt ezen a téren is a roszmájú 
Sáromberky képviselte. 

- Komiszság, a mit manapság a brettlin 
művelnek. Múltkor megnéztem egy darabot 
(valami franczia zsidógyerek szopta az újjá-
ból), hát egy herczegkisasszonyt csábít el benne 
holmi fiskális vagy ügyész. Nem vérlázító bu¬ 
taság ! 

- Ismerem, — dicsekedett a tudományával 
Gekszi gróf, — azt a drámát bizonyos Bern-
stein irta; de vannak annál butább dolgok is. 
Teszem «Az ösztön». Egy orvos megtudja, hogy 
elcsábították a feleségét. Keresi, hogy meg¬ 
fojtsa a csábítót. Meg is találja a felesége szo¬ 
bájában félhalottan; fojtania se kellett, megfult 
volna magától is. S mit tesz az orvos ? Meg¬ 
operálja, megmenti a csábítót. Nem hülyeség? 

— Nem, - - vélte Heller báró, a nagy ug¬ 
rató, - - mert hátha azért mentette meg az 
orvos a csábító életét, mert nem akarta, hogy 
komótosan haljon meg, az ő előirányzott be¬ 
avatkozása nélkül! Hátha oly intenzív volt 
benne a bosszúvágy, hogy mindenáron fojtani 
akart! ? 

- Azt megtehette volna az operáczió előtt 
is, — védte a maga álláspontját Gekszi. 

- Az nem lett volna viczez, —jegyezte meg 
Heller. 

- Van benne valami, - - mondta Klima¬ 
nóczy hótt komolysággal. - - Miklós, - - for¬ 
dult Zádor felé, a ki láthatólag unatkozva, félig 
hátat fordítva a társaságnak, egy mély zsöllyé-
ben elnyúltan, a kandalló tüzet piszkálta, -
Miklós, mi a te véleményed ? 

Semmi, - volt a válasz. 
— Nem hallgattál ide? 

- Nem, de azért mindent hallottam. 
Klimanóczy kordiálisan a szűkszavú ember 

vállára csapott. 
- Ne légy savanyú, Niki. Egy pár nap óta 

nem lehet rádismerni, olyan unalmas vagy. 
- Igazad van, - - s fölemelkedett Zádor 

Miklós, -- nem is kellene nekem most ide¬ 
járni. 

- Hát hova? 
- Valami műhelybe, a hol dolgoznak az 

emberek. 
A társaság egy része a beszélgetők felé for¬ 

dult. Mindég érdekes volt, a mit Zádor Miklós 
mondott. 

- Műhelybe ? - - nevetett Klimanóczy. — 
Nincs izzasztóbb műhely, mint a bakk-szoba, 
az pedig van a kaszinóban is. 

- Nem olyan műhelyt értek. Olyat, a hol 
a dinamitot gyártják, a mely felrobbantja a 
bakkszobákat. 

Mondván, köszönés nélkül távozott. 
Az urak csodálkozva néztek utána. 

- Mi lelte ezt? — szólalt meg Pepszi, mi¬ 
dőn Zádor betette maga után az ajtót. — Hi¬ 
szen ő is szokott néha bakkozni. 

- Megbánta bűneit és most vezekel, — gú¬ 
nyolódott Heller báró. — Alighanem hazafiúi 
gondok nyomják a lelkét. 

- Az rájön néha, - - mondta Belényessy 
gróf, — azért nem kell őt kinevetni; ennek az 
embernek a lelkében egész «forradalmak va¬ 
júdnak*. 

- Hát ezt az országot nem fogja a forra¬ 
dalmaival sem újjáteremteni, — jegyezte meg 
az epés Sáromberky. 

Egy páran helyeslőleg bólogattak neki. 
- Nem ezt, — tódította Brenday, — ez mán 

nem a mienk. A nagy köveket mi hengergettük 
össze, de a palotában más lakik. 

Kérlek, — idegeskedett a miniszter¬ 
elnök, - - az én jelenlétemben ne antiszemi-
táskodjatok... Ez szükkeblűség, megalázko-
dás. Elismerése annak, hogy féltek a kisebb¬ 
ségtől, erősebbnek tartjátok azt magatoknál... 
Ha úgy lenne, szégyellenünk kellene magun¬ 
kat. Ne jajgassatok, ne simfeljetek, de dolgoz¬ 

zatok ti is. Krisztus is azt mondta Szent Péter¬ 
nek (a kit egyszer elkapott az ár, de fülebotját 
se mozgatta, hogy kimeneküljön a veszedelem¬ 
ből, csak váltig Isten segítségét kérte): Hisz 
megsegít az Isten, de rugdalódz magad is. 

Senki sem értette a kormányférfiú kifaka-
dását. 

- Ki beszélt itt antiszemitizmusról ? — kér¬ 
dezte Brenday. 

A kérdéstől még idegesebb lett a hatalmas 
úr, belesuhintott a levegőbe és távozott. 

Miután csupa független, illetve politikai szem¬ 
pontból hasznavehetetlen ember volt a társa¬ 
ságban, általános kaczagás követte az óvatos 
államférfi sikerületlen föllépését. 

A társaság ezzel oszladozni is kezdett. Tarokk-
parthiek állottak össze, néhányan bakkozni men¬ 
tek, néhányan haza . . . v 

Tizenegy óra volt. A szolidabb urak haza¬ 
menetelének ideje. Bérkocsik és automobilok 
robogtak-búgtak keresztül-kasul a kaszinóépület 
kapuin. Kemény február volt. 

Zádor Miklós mindazonáltal gyalogosan lé¬ 
pett ki a kaszinó széputczai kapuján, könnyű 
rövid télikabátban, bot nélkül, keztyűtelenül. 
Majd legázolta egy automobil. 

- Hó, Miklós! — kiabált rá a villammoto-
ros edény tulajdonosa szibériai iltiszbundájá-
ból, a melyből a füle se látszott ki, - - Miklós, 
te vagy az ? . . . 

Az utczára érve megállóit a masina. A bun-
dás úr kilépett belőle. Zádor ismergette, de 
nem tudta kitalálni, kicsoda, csak mikor egé¬ 
szen a közelébe ért. Legintimebb barátja volt 
Csábrágh Edmond. 

- Edmond! Végrevalahára! Hol csavarogtál 
ennyi ideig ? 

A fiatal gróf két kézre fogta, úgy rázta rég 
nem látott intimusa jobbját. 

- Ülj be az autómba, hazaviszlek. 
- Nem lenne jobb, ha te is gyalog jönnél 

velem ? . . . Elbeszélgetünk . . . 
Csábrágh elbocsátotta a soffőrt. 

- Hogy vagy? Mit csinálsz? — kérdezte 
Zádortól,^ miközben annak karjába öltötte a 
magáét, így sétáltak tovább. 

- Először te referálj, — mondta Miklós. — 
Haragszom rád, hogy az időd nagyobb részét 
külföldön töltőd. Vannak kötelességek is. 

- Igazad van. De látod, fiatal vagyok, él¬ 
vezni szeretem az életet s ez a mi fővárosunk 
mit nyújt nekem? 

— Semmit, abban egyezek veled. A társaság 
léha, gyáva és szűk látókörű. Az embernek 
szinte nincs kivel beszélnie. A harczos apák, 
zászlósurak ivadékai elveszekesznek egy se-
lyemstrimflin, vagy a napi politikai kérdé¬ 
seken kérődznek, a mi még roszabb; mert a 
strimfli-kérdést el lehet intézni komolyság nél¬ 
kül is, holott a politikában utálatos minden 
kontárság és frivolitás. Én diszkvalitikálnám a 
könnyelműen politizáló urakat. A footballban 
kiállítja a biró a szabálytalan játékost, aköny-
nyelműen lovagoló jockeynak elveszi kenyerét 
a steward, a regattán szinte diffamáló a rosz-
indulatú manőverezés, csak a haza rovására 
lehet szabadon és büntetlenül kontárkodni. 
A közszellem meghamisítása, elmérgesítése 

• gentleman-liké dolog. 
— Hm. 
—- Min csodálkozol ? 
Csábrágh megállóit s barátja szemébe né¬ 

zett, mintha olvasni akart volna a lelkében. 
- Miklós, tavaly 'ilyenkor nem voltál te 

ilyen. 
Most Zádor öltötte karját a barátjáéba. 
- Ne álljunk meg, majd elmondom, mióta 

változtam meg így. Mindezideig — mindössze 
egy hónapja, hogy magamba szállottam, — en¬ 
nek az évnek az elejéig, magamnak és ma¬ 
gamért éltem, mert miként te, én is szeretem 
az életet élvezni. Ösztönszerűleg távol tartot¬ 
tam magamat a nyilvánosságtól, mert ez ná¬ 
lunk piszkol. Az exponált ember egy eleven 
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czégtábla, a mire sárgolyóval dobálóznak: a 
politikai vetélytárs, a zsurnaliszta, a zsaroló 
szélhámos, a stréber. Untam ezt a piszkot, mert 
szeretem a tisztaságot és a szépet, holott nincs 
szebb, mint a gondolat, a tett többnyire csúnya. 

- Ekkora pesszimizmus! - - kiáltott fel a 
gróf. 

- Azóta változtam meg, — folytatta Zádor, 
nem reflektálva barátja megjegyzésére, — mióta 
kiléptem a porondra, illetve mióta közszerep¬ 
lésem útját egyengetem. 

— Nos? 
- Eájöttem, hogy ebben az országban, a 

melynek legalább egy tizedrószét az én ősöm 
hódította meg magyarok számára, nincs he¬ 
lyem. Minden ülő- és állónely elfoglalva, olya¬ 
nok által pedig, a kiknek úgyszólván semmi 
közük az államépülethez, a melynek köveit mi, 
a történelmi nemzet, hordoztunk össze saját 
költségünkön. Ebben az épületben a mi vérünk 
az összetartó malter, őseink verejtéke, altruiz¬ 
musa, virtusa a vakolat s mégsem mi lakunk 
benne, hanem a mi liberalizmusunk kegyeiből 
fölhizott, elkapatott elem, a melyre nézve a 
haza alig jelent többet, mint egy boldogulási 
alapot, operations bázist. 

Csábrágh elszontyolodott. Nem annyira a 
bemutatott kép sötétségén (annak az élethűségé¬ 
ben nem hitt), mint inkább barátja pesszimiz¬ 
musán. Nem tett rá megjegyzést. A két fiatal¬ 
ember egyideig hallgatagon rótta a síkos jár¬ 
dát, míglen újra megszólalt Zádor. 

— Te nem látod a helyzetet, mert gazdag 
vagy és nem álltái a középen. Idáig én sem 
láttam, mert én is félreállottam, pedig szegény 
vagyok. Eájöttem, hogy nincs jogom finnyás-
kodni. A közélet tortúráit ki kell állani, miként 
őseink kiállottak a harczok zivatarának. A csata¬ 
mező, a sárral kevert vér, a halálhörgés is un¬ 
dorító, ha helyszíni szemle alapján ítéljük meg, 
de micsoda érzéseket sarjaztat, mily eszménye¬ 
ket termel s erényeket nevel az emberi magas¬ 
latok perspektíváján át nézve . . . Nekünk nem 
szabad magunkat kivonnunk a küzdelemből 
azért, mert bepiszkoljuk kezünket, különben 
lassanként minden befolyást és pozicziót elcsi¬ 
karnak tőlünk az újmagyarok. Vedd példának — 
folytatta Miklós szenvedelemmel — az én nem¬ 
zetségemet. A XVI. században még százhuszonöt 
birtokunk volt, ma hat hitvány parczella van 
a család kezén. Hová lett a többi? A fele a 
Karaffa-törvényszék biráinak, illetve azok utód¬ 
jainak tulajdonába ment át (a hóhérkötelet kel¬ 
lett vele megfizetni), egy negyedrészét német¬ 
országi honosságú mágnások bírják, a többit 
széjjelkapkodták potom áron az újmagyarok... 

— Nem vigyáztatok, rosszul gazdálkodta¬ 
tok, jegyezte meg Csábrágh nyugtalan¬ 
kodva. 

— Persze nem, - - s keserűen felkaczagott 
Zádor, — de hol van az megírva, hogy a te 
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utódaid valamennyien vigyázni fognak a te 
latifundumaidra, mint okos elődeid? 

- Az hitbizomány, — mondta Csábrágh ön¬ 
kéntelenül összerezzenve, — azt az én utódaim 
el nem költhetik. 

- Gondolod? 
Csábrágh nagyot nézett. 

- Persze hogy gondolom. 
- Hát ne gondold. Ujmagyarország a libe¬ 

ralizmus s szabadságjogok nevében ki fogja 
vivni a kötött birtok felszabadítását, mert pá¬ 
lyázik arra is. Nem látod a jelenségeket? A holt 
kézen fekvő vagyont máris megtámadták elmé¬ 
letben. A sajtó tele van idevágó rabulisztiká-
val, magántudósok, egyetemi tanárok tudomá¬ 
nyos könyvekben döntögetik a tulajdon szent¬ 
ségének dogmáját, érlelik a földfelosztás elmé¬ 
letének talaját. 

A gróf újra megállott. A hátán lúdbőr tá¬ 
madt, igen le volt hangolva . . . 

- Nos, — kérdezte barátját, - - hová lyu¬ 
kadsz ki? Mit kell tennünk? 

- Szervezkednünk kell. Össze kell tarta¬ 
nunk. Vegyünk példát azoktól, a kik megmu¬ 
tatták nekünk, hogy az összetartásban mennyi 
erő rejlik, hogy a szervezetben tíz ember száz 
magabiró széthúzó egyént legyűr. 

- Hogy érted ? - - kérdezte Csábrágh ? — 
A konzervatív elemek szervezkedjenek? 

— Az egész régi tősgyökeres tradicziós ma¬ 
gyar nemzet, mind a kiknek elődei együtt dol¬ 
goztak és harczoltak velünk : nemes, polgár, 
paraszt egyaránt. 

- Nem értem. Milyen formában szervez¬ 
kedjünk ? 

— Úgy, a hogy a szabadkőmívesek. 
- Ah, - - rettent meg Csábrágh. - Tit¬ 

kosan ? 
— Dobbal verebet fogni nem lehet. A czél 

nagy, emberfeletti erőt kivan, úgyszólván egy 
természetessé lett természetellenes fejlődési fo¬ 
lyamatot van hivatva megállítani és új irányba 
terelni. A társadalom, az egész nemzet reformjá¬ 
ról van szó. Mit határoz itt az eszközök ethi-
kája? A czélt tekintve, minden eszköz jogosult¬ 
ságát annak hatékonysága adja meg. 

A két barát a Bajza-utcza sarkáig ért az 
Andrássy-úton. Csábrágh láthatólag izgatott 
volt. 

- S te vállalod a szervezés munkáját? -
kérdezte, miközben búcsúzóul kezet nyújtott 
Miklósnak. 

- Vállalom. A tervezete már kész az agyam¬ 
ban, csak ember kell még hozzá . . . 

— Veled tartok, — ajánlta fel magát a hit¬ 
bizományos úr. - - Szólj, ha szükséged lesz 
reám. 

•— Köszönöm és számítok reád. A haza np-
vében! 

- A haza nevében ! 
A két férfi megrázta egymás kezét, aztán el¬ 

vált a csikorgó hideg éjben. Csábrágh vissza¬ 
tért a belváros felé, Miklós befordult a Bajza-
utczába. Arcza égett a dermesztő hidegben a 
lelke lángjától, szinte lekivánkozott róla az a 
vékony télikabát is, a mely rajta volt. Aczéllá 
volt edzve a teste. De az akarata is . . . 

Alig ment Zádor száz lépést lakása felé, 
szeme megakadt valamiben. Egy ház kapuja 
sarkában meghatározhatatlan szürke tömeget 
pillantott meg. Kezdetben azt hitte, hogy \u-
lami eldobott ruhadarab. De ki dobhatta el és 
miért? Már csak megnézi, mi lehet igazában. 
Elég világos volt az éj, de a kapu mélyedése 
árnyékot vetett eléje. Gyufát gyújtott s az-alak¬ 
talan tömeg felé tartotta. . . Alig hitt a szemé¬ 
nek. Egy tiz-tizenegy éves leányka gunyasztott 
a kapuban, nagykcndőkbe bugyolálvá, a me¬ 
lyekből csak az arcza látszott ki. 

- Kisleány! 
Semmi válasz. 

- Kisleány, mi bajod? Hogy kerültél ide? 
S hogy újra nőni reagált a gyermek, meg¬ 

fogta Miklós a karját, hogy fölébroszsze. Azt 
hitte, hogy aludt. . . Nemcsak aludt a gyer¬ 
mek, meg volt dermedve. Ujjai kemények és 
szárazak voltak, mint az üveg. 

Zádor nem sokat okoskodott, felkapta az el¬ 
hagyott leánykát s elkezdett vele hazafelé sza¬ 
ladni. Majd megtudja otthon, hullát visz-e az 
ölében, vagy van-e még lélek a gyermekben... 
A harmadik ház kapuján becsengetett. Ott lakott. 
A házmesternek, meglátván az előkelő urat szo¬ 
morú, rongyos terhével, tágranyílt a szeme. 

- Mit visz a méltóságos úr ? . . . Tessék, 
majd én fölviszem. 

Zádor nem adta oda a gyermeket. 
- Köszönöm házmester . . . Hanem ha szí¬ 

vességet akar nekem tenni, szaladjon előre s 
költse fel a gazdasszonyomat, aztán szóljon be 
a harmadik emeletre, a doktorhoz, azonnal kó¬ 
retem : egy megfagyott gyermeket hoztam ma¬ 
gammal. 

A becsületes háziburkus kettesével vette a 
lépcsőt, hogy a parancsnak eleget tegyen. 
Gábrinét, a gazdasszonyát már a kivilágított 
előszobában találta Miklós, midőn a kis kol¬ 
dussal ölében lakásához ért . . . 

— Jesszusom, mit hoz a méltóságos úr? 
— Gyújtson tüzet, Gábriné s melegítsen vizet, 

Zádor a cselédszobába vitte a megfagyott kis 
teremtést s letette a gazdasszony ágyára. 

- Gábriné, vetkeztesse le. 
— Isten, ki vagy a mennyekben, egy leányka! 

Többet nem óbégatott a jó asszony, gyors, 
bátor kézzel hozzáfogott a gyermek levetkőz-
tetéséhez. Aztán Ösztönszerűleg dörzsölni kezdte 
annak merev tagjait, de az ura beszüntette az 
igyekezetét. 

- Hagyja Gábriné, menjen a konyhába s 
gyújtson tüzet. Az élesztőshez jobban ért a 
doktor. (Folytatása következik.) 

FELVONULÁS KIGYÓVONALBAN. FELVONULÁS KETTŐS SOKOKBAN. 

KATONAI SKI-GYAKORLATOK A TÁTRÁBAN. Jelfy Gyula fölvételei. 
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A KIRILLÁNÉ MÚLTJA. 
ELBESZÉLÉS. IRTA KAFFKA M ARGI T. 

A Rigó-utcza meg a Papszer sarkán egy 
csüggedt és öreg, piczi tratikosboltban ült -
mig leány volt; - - sok párnavéget horgolt, 
egészen belegémberedett és nem várt semmire. 
Azt gondolta, — ha néha mégis gondolt valami 
tompát, ködöset a csipkeminták kusza póklábai 
és fehér, egyenletes pamuklánczai szövevényé¬ 
ben, — gondolta : a hogy így mostan él, ilyen 
drágalátosan már csak mindig is el-lesz életé¬ 
ben, - - mert mi is történhetne vele egyébként? 
Legfeljebb elmegy szolgálni, - - nem, házikis¬ 
asszonynak vagy olyas ; — vagy talán Ameri¬ 
kába, mint az özvegy tanítónő meg egy fiatal 
leány is, a ki ide a szomszédba járt varrni; -
vagy hátha meg is maradhat így a trafikban, 
bár a nagynénje mogorván hallgatott a halála 
utáni körülmények felöl. Az orra nyergén rák¬ 
sebet viselt évek óta már, - - Irma kezelte, 
mosta esténkint és egyre nagyobbodó, szörnyű, 
szürke flastromot ragasztott reá. Nagyon fáj¬ 
hatott szegénynek, - - mindig, mindig fáj egy 
ilyen gonosz, rettentő baj és biztos, holtbiztos, 
hogy el nem múlik soha, mindig csak nagyobb 
lesz, végül is el fogja borítani az arczot, a 
szemeket, szétroncsolja az ajkakat, a mik fásul¬ 
tan és fakón szorulnak egymásra ma még. 
A leány félve, tisztelve és útálkozva nézett rá 
néha a párnavégek mellől, a mint szikáran és 
kegyetlen-keserű némaságban jött-ment a pult 
előtt, hódítón élesszagú fadobozokat nyitott fel, 
sárga ujjaival rakosgatta a kurtaszivarok cso¬ 
móit vagy zörgette a pénzt a kasszában. Hiva¬ 
talnokok reggel és délben be-benéztek, újságot, 
czigarettadohányt vettek ; ezeknek a feleségük 
vagy a lányaik csinálják otthon, mert úgy ol¬ 
csóbb. Irma szolgálta ki őket, a fáradt, szőke 
leány horgolásban kifehéredett, finom és tiszta-
körmű kezeivel, —- ezért volt ő itt — mert a 
néni kezéből tán nem is szívesen vennék el 
már, hiába. Estefelé inkább munkásfélék tértek 
be a fűrészgyárbóljövet, vagy kubikos parasztok, 
pipával a foguk közt. Ezeknek már az öreg¬ 
asszony is eléjük vetette a drámát meg az 
olcsó pakli-dohányt, így volt. Nyáron fülledt 
hőség rekedt meg a szűk boltban és a leány 
szemére ólmos fáradtság nehezült, elbóbiskolt; 
a nénje - szótlanul hagyta. De este a nyitott 
ajtón szénás, mezei illatok is jöttek vagy me¬ 
leg, kerti gyümölcsszagok messziről; ilyenkor 
néha fel is állt Irma és a küszöbre lépett, 
megtámasztotta nyúlánk, de rugalmasság-nél¬ 
küli, tönkreült alakjával az ajtófélfát, messzire 
elnézett a gyepes piacztéren át, a boltokon, a 
patikán, a házak fedelén is túl; olyan mind¬ 
egy, hogy merrefelé bámul az ember. 

Már túl volt a húsz éven. Járt ide egyszer 
egy diák, nyolczadikos, — a ki néha bolondo¬ 
kat sugdosott — a színtelen arczárói azt mondta, 
hogy érdekes, sokat kifejező; a kölcsönkönyv-
tárból regényeket hurczolt neki és a tenyerébe 
fogva szépen, gyöngéden simogatta a nagy, 
nehéz, fakószőke hajfonatát, a mikor a leány 
fejét fájtatva nem bírta már és lebontotta a 
kontyát előtte. Hanem akkor a néni szigorúan 
bánt vele és a fiúnak is odaszólt hamarosan: 
• Jobb lesz tanulni, hogy meg ne bukjék az 
exámenen ; mert majd följelenti a tanárjának. 
Egyéb czifra komédia se hibázik még! . . .» 
Irma elszégyelte magát a pirongatásra nagyon 
és vüágért se lépett volna a küszöbre alko¬ 
nyatkor akkortájt, mig csak meg nem voltak 
a diákok vizsgái. «Olyan bolond egy fiú, nincs 
is annak tiszta esze. Azt gondolta, mindjár' 
odaleszek tőle!» mondogatta magának röstell-
kedve . . . «Ha látni akarna, ha nagyon kelle¬ 
nek neki, úgyis bejönne, nem ijedne meg a 
nénitől. De hát mind csak ilyen !» ezt gon¬ 
dolta legmélyén, önmaga előtt is rejtetten . . . 
Megint nyár jött, megint tél. De a kölesön-
könyvtárba ezentúl elküldte néha a kis szol¬ 
gálót és a regényekért nem szólt a néni sem¬ 
mit ; hagyta, mintha nem látná, hogy olvasta 
néha vasárnap délután vagy téli estéken, a mi¬ 
kor ételszaggal keveredett a vaskályha pörkölt 
melege a dohos kis odúban és zizegett a csend¬ 
ben a petróleumlámpa égő kanócza. Néha úgy 
rémlett, fel kellene olvasnia neki; a fájós or¬ 

rára már nem vehet pápaszemet és mogorván, 
szenvedésbe és némaságba sülyedten ül a kassza 
mellett. «Majd szól, ha akarja! Kitaláljam a 
gondolatát? Még hogy összeszidjon ezért is?» 
tűnődött a leány a belefáradtság önző közönyé¬ 
vel és magának olvasott. Már nagyon sok-sok 
regényt; el se tudta volna számlálni valaraeny-
nyit és összecserélgette emlékezetében őket. 
A czímlapja hiányzott is némelyiknek, vagy 
az eleje, de azért meg lehetett érteni a továb¬ 
biakból. Mindegyikben férfiak és nők beszél¬ 
tek egymással; eleinte furcsa volt neki, hogy 
olyan nagy dolgot csinálnak abból; de későb¬ 
ben belejött, folyton olvasott, kábultan és gém-
beredve a könyvek fölött, mint a horgoláson az¬ 
előtt Mit is csináljon már annyi párnavéggel! 
És a néni, szegény, a jobbszemére nem igen lá¬ 
tott mór, kékes daganat terjedt lejebb a hom¬ 
lokáról. 

Akkor megint nyár jött egyszer és Irma sok¬ 
szor gondolt a régi diákjára. Az ő boldogtalan 
szerelmükre, a mit megölt, széttépett a sors ; 
elválasztotta őket, a kiket tán egymásnak ren¬ 
delt a szivek szent és örök törvénye. Ügy érezte 
néha, hogy közük van egymáshoz és egész éle¬ 
tükön megőrzik szívükben a multat, noha nem 
tudott semmit a fiúról: él-e és mi lett belőle 
azóta. . . 

És ép akkor nyáron történt, hogy szerencséje 
akadt. Valami jóakarója kommendálta bizonyos 
Kirilla úrnak, az adóellenőrnek, a ki öz¬ 
vegyen maradt volt egy éve már a három gye¬ 
rekével. Párszor eljött a trafikba, hamarosan 
rászánta magát: «Milyen tisztességes, derék, 
türelmes leány- és még nem is csúnya!» gon¬ 
dolta. A nénivel beszélt, a ki rövidesen, keserű 
készséggel egyezett bele. «Csak menjen! 0 nincs 
ráutalva ! Ad neki staffírungot, nemondja, hogy 
ingyen volt nála!» Mindjárt írt is egy másik, 
fiatalabb szegény rokonhugnak helyette. «Most 
majd az örökli a trafikot és a kis pénzt, -
gondolta Irma - - pedig már nem húzza egy 
évnél tovább a néni! De mindegy! Őt úgy sem 
szerette soha! És már nagyon belecsömörlött 
ő is az életébe. Mégis jobb lesz úgy, mindenki 
azt mondja!» . . . 

így volt. Ezentúl a három mostohagyerekét 
mosdatta, fésülte; azután lett neki magának 
is egy, kettő, három. Összesen hat. Kicsit meg¬ 
telt az alakja; nem volt rossz sorsa épen, az 
adóellenőr szelid és józan ember volt, meg¬ 
becsülte ; cselédet is tartott neki, egy-egy ren¬ 
des, templpmbajáró szövetruhája, kalapja is volt 
mindig. És az ura nem zaklatta érte, ha a 
háztartása nem volt túlságosan rendes, mint 
a felhúzott óra; ki győzte volna hat gyerek¬ 
kel? De jól bánt velük; a mostohákat sem 
üldözte és Kirilla úr érezte, hogy lekötelezettje 
ezért. Regényt is a kölcsönkönyvtárból, annyit 
hozathatott ki, a mennyit akart. 

Csakhogy már majdnem mindet kiolvasta; 
egynémelyiket kétszer is. És az évek csak jöt¬ 
tek sorjában. 

Ült, üldögélt az ablak mögött, a melyik a 
Toronyalja-utczára nézett; nagy, fakószőke haja 
lehullt két fonatban szinte földig, álmatag szeme 
messze tévedt, túl a tornyon, a piaczon, a bol¬ 
tokon és a házak fedelén ; ki tudja merre ? De 
mintha most már várt volna valamit néha. 
Mert sok esztendő múlt el felette és sok-sok 
szép, forró, izgalmas, kalandos vagy szózatos 
regény, a miket nem ő élt á t . . . De már tudta 
a szavak hátmögötti értelmét és újra olvasva, 
egészen másat, igazabbat jelentett neki egy-egy 
zsirosfedelü, czímlapjavesztett kölcsönregény. 
Tarka, tarka élet! Hisz ez mind megtörtént, 
megtörténhetett, emberekkel és asszonyokkal, 
mint ő. . . . 

S az ő élete most már csak így lesz min¬ 
dig ! Gyereket öltöztetni, fésülni, a szolgálóval 
vesződni, főzni, takarítani lassan, unottan, ab¬ 
lakban ülni ölbeeresztett kezekkel, templomba 
ballagni vasárnap délelőtt és látni a nálánál 
szebben öltözött, rangosabb asszonyokat, a kik 
parfümösek, mosolygók, érdekesek, zártkörű és 
gőgös társaságukban bizonyosan élnek is át 
heves, izgalmas, érdekes szívregényeket; és 

tudnak az egymáséról is ; és az életük esemé¬ 
nyekkel kitöltött. De ki törődik a városban 
Kirillánéval, a szegény, hatgyerekes adóellenőr 
asszonyával, a ki trafikban árult azelőtt . . . Az 
írnok feleségével barátkozzék, vagy a végre-
hajtónéval, a kik soha egyetlenegy könyvet el 
nem olvastak és cseléden meg főzésen kívül 
egyébről nem tudnak beszélni ?. . . Nem, az ő 
élete vigasztalanul szegény, üres és kárba¬ 
veszett ; meg fog már öregedni és nem lesz 
soha egy napja, a mire visszaemlékezhetne 
majd. Egy élet, a melyben semmisem történt. 
Mert a diákkal való régi, lánykori dolog, -
most már tisztán látta - - egészen gyerekes és 
idétlen semmiség volt . . , 

Az ablaknál ült és várt. Untában néha meg¬ 
nézegette sorban az arramenőket. 

Egyszer arra pillantott fel, hogy valami ose-
lédes női hang mondja lenn az utczán, csak 
úgy közbevetőleg: «Ni, ott megy az új táncz-
mester, a ki most gyütt ide, hogy az úrikis-
asszonykákat tanítsa a nyáron!» Utánahajolt; 
már elhaladt, de még látta csíkos nadrágját, 
világos kabátját és a nagy, kerek, puha vaj¬ 
kalapot. Megint visszaült és nézte tovább az 
akáczfák porverte leveleit, a háztetőket s az 
eget. De harmadnap este megint az ablaka 
előtt ment el a csíkos nadrág és világos, furcsa, 
nagy kalap. Az illemtanár felnézett rá; az arcza 
sovány volt, barna és barázdált, de a szeme 
dióoarna, mélytekintetű és komoly. Kirilláué 
csak perczek múlva vette észre, hogy belepirult 
a tekintetébe. Egypárszor így volt. Egy nap 
valamiért elhívták az ablaktól, elmulasztotta 
és rosszkedvű lett azon az estén. Másnap ko¬ 
rán odaült, álmodozni akart reménytelenül, a 
messzeségek, az elérhetetlenek, a regényhősök 
felé; és ijedezve érezte, hogy a tánczmestert 
várja. 

- Ha ő volna az, Úristen, ha ő volna ! -
gondolta egy nap hirtelen elszorult szívvel, 
meglepetten, szégyenkezve és ujjongva. - - Ki 
tudja, milyen a múltja, ki ő, micsoda sors van 
mögötte. Nem lehet közönséges ember, az meg-
látszikj 

- 0 az, ő az! - - dohogta, zakatolta, har¬ 
sogta belül minden érzése, minden gondolata 
a harmadik héten már. Akkor a szemükkel 
már mindent, mindent megbeszéltek egymással. 

Nem sok idő múlva már találkoztak titkon 
a Városerdő aljában, napos és csendes délelőt-
tökön, mikor minden tisztességes asszony ott¬ 
hon van, főz, takarít az urára meg a gyere¬ 
keire és minden városbeli, tisztességes férfi 
hivatalban dolgozik a családjáért. De ottkinn 
a napfény csudálatos, ólomszínű sávokat fes¬ 
tett és villanó csíkokat vetett végig az úton, 
a zöldbe-szűrt erdei félhomályba, friss fűszőnye-
gen jártak, hallották a madarakat és egy-egy 
fa mellett bolondul, ámultán és sietve meg¬ 
ölelték egymást. 

- Drága szép kincsem, asszonyom ! Olyan 
gyönyörű a szerelem, de . . . nem lehet meg¬ 
érteni. Mi van mivelünk ? Ilyen gyorsan, így 
egymásra leltünk, én magam sem tudom már . . . 
ez csoda, ez csoda ! 

- Nem ! —- mondta Irma, a szőke asszony 
halkan és nagyon biztosan. — Ez természetes ! 
Mindig téged vártalak. És te ugye érezted tit¬ 
kon, hogy felém jösz a messzeségből? . . . 

Igen, igen! Az erdei út hűvös volt, tiszta 
és titokzatos homályú; szivárványlottak a nap¬ 
fény álmatag sávjai a fű közt és a fákon ma¬ 
dár dalolt. Ilyet nem lehet mindennap látni, 
sem a trafikosboltban, sem a konyhában nem 
mutogatnak ilyen kápráztató csudákat. 

— Nem, nem, így nem! Az nem lehet! —• 
Tördelte reszketve és zokogva. — Nem bírnám 
el így, lopva, titokban és azontúl megint nem 
tudni rólad. És holnap újra kezdeni a régit 
és egyedül maradni a szerelmemmel, a titkom¬ 
mal, a bűnömmel. És ne légy mellettem te, 
hogy vigasztalj és bátoríts . . . 

- De hát mit, édes ? . . . Mindenre kész 
vagyok. 

— Elmenni innét. Nem tudom hova, nem 
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tudom hogyan, de el; ki mindenből, egészen 
új élet felé. Ha romlásba, ha a halálba. Te 
tudod, te vezess, a messzeségek felé. . . 

így beszélt lihegő ölelésben a nagy, szőke 
asszony és titokban, a lelke mélyén a betelje¬ 
sülés boldogsága ujjongott, lelkendezett. Oh, ez 
volt minden, a mit valaha is álmodhatott. Hogy 
egyszer így beszélhessen, ilyen lendülő szóza¬ 
tokat, ilyen regényien szép, döntő, élményes, 
tragédiás mondatokat fuldokolhasson el! Hogy 
az élet egy valóságos helyzete így igazolja és 
felszabadítsa a lelkében feszülő e pompás szin-
háziságokat! Mintha könyvből olvasná most, 
olyan kegyetlenül szép és érdekes a sorsa. Hát 
csakugyan van ilyesmi, lehetséges, történhetik ; 
nemcsak a regényírók találják ki. 

Menni, elmenni . . . szökni együtt! Ehhez 
ragaszkodott. Mit lehetett tenni most már ! . . . 
Egy reggel hát bérkocsi várta a Városerdő alatt. 
Mindent elintézett előre ; szép, hosszú levelet írt 
féléjtszakán, könnyekbe fultan az urának és ösz-
szecsókolta titokban búcsúzva mind a hat gyere¬ 
két ; a mostohákat csakúgy, mint az édeseket. 

- Ne mondd meg, hogy hova viszel! Nem 
akarom tudni! A tied vagyok és a világ előt¬ 
tünk van! 

Estére egy faluba értek, a melyiknek a ne¬ 
vét, - - mi tagadás ! - - sokszor halloita__már.. 
az asszony ; bár maga nem járt még.erre soha. 
De a fiakkert vissza kellett küldeni1 már-rrrosfc 

Nem akart széjjelnézni, nem akart gondol¬ 
kodni és kizökkeni. Még mindig eltöltötte az 
életén, önmagán való izgalmas csudálkozás. 
«Hát ez is lehetséges ? . . .» A férfira is alig 
mert nézni; és a nagy parasztfalu korcsmájá¬ 
ban lesütött szemmel várta, mig az külön-
szobáért veszekszik az ámult és gyanakvó ven¬ 
déglőssel. 

Ez a szoba dohos volt, pállott levegőjű és 
nedves. Volt benne egy politúros asztal horgolt 
térítővel, egy viaszkosvászon díván, az ágy, 
egy rezes komót sok olcsó üvegnémüvel és há¬ 
rom szék. Az egyiken egy mázas cserépmosdó¬ 
tál, félig vízzel. A falakon czifra, aranyos és 
fancsali szentképek, továbbá a korcsmáros és 
becses családja fotográfián. A párnák fülledtek 
és utálatosak voltak és Irma most vette észre, 
hogy a legszükségesebb holmikat mégis csak 
magával kellett volna hoznia. Hacsak egy kis 
kézitáskában csomagolt volna !. . . 

Hajnalban kukorékolt a kakas, hápogtak a 
ludak, nyikorgóit a kút gémje, vihogtak a 
leányzók a korcsma udvarán . . . Hát később 
mégis csak fel kellett kelniök, megmosakodni 
a fél-lavór vízben, felöltözni, kimenni. «Valami 
csak lesz, - - é n nem sokat veszíthetek egész¬ 
ben !» gondolta czípőgombolás közben a férfi. 
Az asszony arra gondolt, hogy mire gondol 
vájjon a másik perczben ; de nem merte meg¬ 
kérdezni. Kimentek, megreggeliztek. «Sétál¬ 
junk !» mondta a tánczmester és finoman kar-
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ját nyújtotta a kedvesének; így ödöngtek egy 
ideig a korcsma előtti szikes térségen, majd a 
szekérszín és a góré között lementek a csűrökig 
s a libalegelőt kerülgették. Az asszony a sze¬ 
relemről próbált beszélni; és csakugyan ex 
volt még a legokosabb. Erről legalább lehetett 
mondani Tgyetmást; hogy milyen titoksxeríi, 
hatalmas és végtelen. 

Végigmentek a falu utczáján, de a parasztok 
nagyon bámulták őket; visszajőve) meg két 
gyerkőcz elkiáltotta: «Hé, komédiások gyöt-
tek!» . . . Erre sietve visszamenteit a korcs¬ 
mába. Szerencsére délfelé volt már ('-H megren¬ 
delhették az ebédet. Az illemtanai- titokban 
beléleskedett a búgyellariséba! «Még nincs baj!» 
konstatálta némileg megnyugtatva. Knimpli-
levest kaptak, sült tyúkot, (ez jó \olt \\ ,'.s dnvlve-
tésztát. A férfi már a húsnál elhatározta, hogy 
beszélni fog az asszonynyal. 

De szerencséje-volt. Mielőtt hozzáfogott volna, 
pont három órakor megállt a korcsma eli'ítt az 
a fiákker, a mi őket hozta tegnap. Kirilla úr 
ült benne . . . 

- Szépen vagy te, Irma, szépen vagy! -
mondogatta az adóellenőr csendesen, tanács¬ 
talanul és szorongva és a bajuszát rágta. Az 
asszony konokul és félszegen nézte merőn a 
szennyes jehérterítéket. Csakugyan szinte csúnya 
volt ebben a perczben fakó, dúlt arczával és 
zöldessárga szemei határozatlan, de ellenszegülő 
hunyorításával. «Tegnap sokkal jobb színben 
volt!» vigasztalta magát a tánczmester. 

- Hogy jutott eszedbe, Irma, ilyet csele¬ 
kedni ? Csak legalább tudnál mondani valamit 
rám, csak tudnál! Eossz voltam hozzád, bán¬ 
tottalak, agyondolgoztad mellettem magadat ? 

Biztosíthatom, tisztelt uram, hogy őnagy-

Maga csak hallgasson ! Magához nincsen 
szavam ; nem ismerem az urat! . . . Hát kel¬ 
lett ez neked, Irma ? Hát mit akartál, mit gon¬ 
doltál, csak azt mondd meg ? Hát van teneked 
teljes eszed ? . . . 

Az asszony szájaszeglete megvonaglott, le¬ 
sütött szőke szempillái gyanús gyorsasággal 
rezegtek. A tánczmester felállt és kifogástalan 
bókot csinált az asszony felé, mély pié-vel, 
térdkalács-behajtással, két könyökét szögben 
kifelé fordítva. 

- Úgy látom, bizalmas megbeszélni valóik 
vannak. Nem zavarom addig, intézzék el ma¬ 
guk között. Uram! . . . Asszonyom! . . . 

Kirilláné az arczára takarta mind a két te¬ 
nyerét és hirtelen zokogni kezdett. Kirilla úr 
nézte egy darabig, vissza se köszönt az illem¬ 
tanárnak ; nézte tanácstalanul, kínlódva, elkese¬ 
redetten . . . Ilyen dolgot, ilyen dolgot! Ilyet 
cselekedni ő vele «Csak hadd sírjon, — gondolta 
csaknem kegyetlenül - - csak hadd bőgje ki a 
lelkét is ! Van mit siratni neki!» 

De jó idő múlva, mikor már csak szipogott 

a nő, megtörülte szemét és orrát a zsebkendő¬ 
vel és mimlenre eNxántan, meredten és meg¬ 
erősödve ült megint előtti'; azt mondta neki 
fáradt enyhüléssel: 

Tudod mit Irma! Egyebet kéne, hogy 
mondjak erre neked, bizony egyebet érdemel¬ 
nél. Kád se kéne nézni nekem. Inna. mikor 
ilyet lettél. l>e Iliit csináljak'.' Sxegény einlier 
vagyok én, nem gavallérkodbfttoll : és otthon 
sir a hat gyerek. A legkisebb még nem is eszik 
mindent, ulíáborka :-érvét nem tudja kötoxni 
a cseléd. Hej, hej, Irma ! Megbosxorkányoy.tak 
téged, nincs ax másképen l Hat itt ey. a kocsi , . . 
mit tegyünk. Irma ! Sir ax anyja után a/ a 
hat gUTek ! . . . 

l'eiiltek, lia/aillelltek. Kstére bekotö/te a sér-
vcs (iáliirkát és tejliegri/-|inpit főzött Nusiká-
niik. A könnyei csendesei), ciiyhületci-en hul-
longtak bele a grixbe . . . 

Mikor hetek iniiha először lépett az utczára, 
észrevette, hogy ax ablakok sorjában kinyii¬ 
nak utána és mögötte suttogás kél. «K/ az, 
ex űz !» mondogatták egymásnak olyanok ÍH, 
a kiknek sejtelmük sem udt róla axelött. hogy 
melyik az a Kirilláné, az adóellenőr felesége. 
A kik ismerték, kikerülték az utczán ; de a 
szemközti oldalról érdeklődő, áinnló, résxvétteli 
vagy gúnyos kíváncsiság..pislogott feléje;,vol¬ 
tak, a kik valamilyen ürügygyei megálltak a 

•'sarkon, bevárták, hogy jól megnézhessék. 
A templomban üresen maradt az ő padsora, 
de az imakönyv fölött az asszonyok némán 
integettek egymásnak. Az érdeklődés közép¬ 
pontjába került, nevezetes lett, számbavették ; 
mint eddig még soha. Egész lázban tartotta 
hosszabb ideig a várost. 

Gőgösen és tűrve, némán, de tragikai ön¬ 
tudattal viselte sorsát. Otthon sokkal buzgób¬ 
ban fésülte és mosdatta a kicsinyeket, mint 
eddig; de az utczán úgy ment végig, össze¬ 
szorított ajkakkal és büszke fejtartással, mint 
a vesztőhely felé haladó királyné az ámult 
vagy gúnyolódó csőcselék között. Igen! Őt 
visszahívta a kötelesség szava a szerelom gyö¬ 
nyörűséges, ragyogó útjáról. Igen, ő elszakadt 
az imádó férfi szivéről, mert az utolsó perczben 
erősebb volt az anyai érzés, mint az életboldog¬ 
ság hívó szava . . . Igen, az az ember imádta 
őt; de igazi gavallér volt, nemes szív, mely 
le tudott mondani, ha megszakadt is belé ; igen, 
az tulajdonképen egy tartalékos tiszt volt, nem¬ 
csak olyan tánczmester, egy vívótanár, egy 
igazi úr . . . 

Évek múlva valami új ember került a vá¬ 
rosba, . . . talán a törvényszékhez. Kirilláné 
tisztán hallotta elmenőben egyszer a czukrászda 
előtt, hogy az egyik itteni albiró ezt súgta 
neki felőle: 

- Ezt nézd meg jól! Vigyázz, mo.st crre-
fordul! Érdekes arczu, ugye ? Te, ez egy nagy 
múltú asszony !. . . 

TAVASZ FELÉ. 
Tavasz s tél küzdenek egymással, 
Harczol a fagy és napsugár, 
Egy-egy hiszékeny bokor ága 
Eügyét is bontogatja már. 
A völgyből egy legény siet föl, 
Útközben vigan fiityörész . . . 
- Mily könnyű fiatalnak lenni, 

S öregnek lenni mily nehéz! 

A nedves, földszagu barázdán 
Itt-ott piros bogárka fut, 
Odább a lejtős erdőszélen 
Labdáznak immár a fiúk : 
Czikázva gabalyodik össze 
Amennyi láb, amennyi kéz -
-- Mily könnyű fiatalnak lenni, 

S öregnek lenni mily nehéz! 

Amott a szürke dombok alján 
Egy ifjú pár jön boldogan ; 
Ahogy az úton fellebegnek 
Elnézem őket hosszasan. 
Lelkem a messze múltba röppen, 
Szemem lassacskán könybe vész . . . 

Mily könnyű fiatalnak lenni. 
S öregnek lenni mily nehéz! 

Endrödi Sándor. 

GOLFO Dl NAPOLI. 
Ott messze, hol az ég aláfoly, 
Még meglapul s ezüstködös a pára. 
De szétlövel a nap nyilas sugara 
S most pajkosán egyszerre szárnyat old 
Egész sereg dóvaj sugár-kobold. 
Aranyhidat vernek az áron át 
S letépik a tenger csodás arczárói 
Ezüstös lengő fátyolát. 

Most millió és millió tüzes szem 
Az árból föltekint kíváncsian rám 
És szótlanul és makacsul faggatván, 
Míg néhány ócska, gyatra deszka szál 
Itt ringat közted : élet és halál, 
Hová a dal, a szó, a hang nem ér 
8 ahol az ég rámborul csöndesen, 
Mint óriási szemfedél. 

Arany és kék minden fent és minden lent 
Arany és kék a tenger szinpompája. 
Arányló kéken borul az ég raja 
S arany rózsák égnek, virítanak 
Kék hullámok fölött, kék ég alatt. 
Arany és kék az egész végtelen. 
. . . S a végtelent és mérhetetlent 
Most én magamban érzem. 

Dalia Ljnácz. 

SZÍVEM KERTJE. 
/Jcan Kic 

S/crelnies s/éji s/emrd ha rám tekint szelíden, 
Rózsával, szegfüvei pompázó kert a szívem. 

Vidámak benn virágok, színek, illatok, 
Nyüzsög a móheraj, a lepkehad csapong. 

A veréb és a pinty, a tengelicz s a czinke 
Mind angyalként dalol, mámortól részegítve. 

A szökkenő sugár oly lágyan csobban itt, 
íriszként tárva szót szivárványszirmait. 

Felséges asszonyom, ha nincs okod panaszra, 
Szívem kertjének is ünnepre kél a napja. 

•t 
De liujh ! ha szép szemed haragra gyűl s kegyetlen, 
Virág, madár, tavasz elszáll belőle menten. 

Szárán hervadni kezd a szegfű és a rózsa. 
Méhraj meg lepkehad körül már nem csapongja. 

A tengelicz, a pinty, a czinke s a veréb 
El, messze száll s másutt dalolja énekét. 

Szivárványát, miként egy álarczot, levéve, 
A szökőkút vize zokogva hull a mélybe. 

Mig nem szelíd megint szemed tekintete : 
Szivem bús, néma kert, gonddal telisfele. 

Fraucziából : S-::iJtiid"* /'•'/''• 
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KÖVÁRY SZILÁRD KIÁLLÍTÁSA. 

KÉSMÁRK FÖUTCZÁJA. 

A Művészházban egy fiatal piktor állítja 
ki törekvéseinek eddigi eredményeit, melyek 
érdemesek arra, hogy olvasóinknak figyelmét 
felhívjuk rájuk, mert noha nem véglegesen 
kialakult festői egyéniséget mutatnak, máris 
egy komolyan számbavehető tehetség munkás¬ 
ságáról számolnak be. Rokonszenves már azért 
is a kiállítás, mert semmi hazug eredetieske-
désbe bujtatott törekvése sincsen, a thémák 
jól megérzett, átélt, saját élményeken nyugsza¬ 
nak s nem utánzáson és a kifejezés, az áb¬ 
rázolás módja sem erőltetett, hanem tisztán, 
önkéntesen, sőt öntudatlanul fakad a művész 
egyéniségéből. Ezek oly tulajdonságok, melye¬ 
ket fiatalabb festői generácziónk sok tehetsé¬ 
ges tagja csak hosszas csalódások és kiábrán¬ 
dulások után fog megszerezni, olyanok, melyek 
nem adják ugyan a zsenialitás látszatát, ha¬ 
nem többet annál: minden komoly művészet 
alapját, az őszinteséget. 

Ez az őszinteség Kőváry törekvéseiben te¬ 
hetséggel is párosul. Napsütéses tájak, de még 
inkább csendes utczarészletek szintarkaságának 
poezisét éles szemmel fogja fel, sokat egysze¬ 
rűsít elemeiken és kevés eszközzel mégis jellem¬ 
zően tudja a vásznon ábrázolni. A felvidék 
kis, csendes, álmodozó városainak déli hangu¬ 
latait festi, midőn még az a kis élet is hiány¬ 
zik belőlük, mely napközben felveri utczáik 
kongó csöndjét, midőn a darabos fűfelverte 
kövezet vakító fehérségére könnyű kékes vagy 
violás árnyékokat vetnek a házak s a girbe-
gurba 'csenevész útszéli fák. Szereti a szűk 
faluvégi sikátorokat, régi templomok elhagya-
tottságát s a falusi tájak napsütötte némasá-
gát, a késő délutánokat, melyek aranyba für-

detik a potrohos dombhátakat sűrűn tarkított 
apró szántóföldjeikkel. 

Ezeken a képein tisztára csak szinhatások 
érdeklik a festőt, sárgára festett házak, hara¬ 
goszöldekkel, vakító fehérekkel váltakoznak s 
mindezek a színek a levegőnek, a fénynek fá-
tyolában oldódnak fel. S nemcsak a néptelen 
kis szepesváraljai, késmárki utczák és udvarok 
jövőtlen hangulata, hanem ennek az ábrá¬ 
zolásnak erős stilizálása is azt szülik, hogy 
Kőváry e képein minden testetlenné, térfogat¬ 
nélkülivé válik s tisztán csak mint szinnek és 
szinakkordoknak van értelme. Ennyiben erősen 
impresszionista az ő kifejezési módja: szinim-
presszionizmus. Figurális dolgokat egy ideig 
úgylátszik került s csak újabban kezdik érde¬ 
kelni, de az alakok mozdulatba kapcsolása 
nem is sikerül még úgy neki, mint a szinek 
összeillesztése. 

Nemcsak a figurális ábrázolás terén tett ki-
sérletei, hanem újabb képei s különösen pas-
telljei, melyek legújabb alkotásai, tanúskodnak 
arról, hogy a puszta impresszionizmuson túl 
akar fejlődni Kőváry is, monumentálisabb, 
erőteljesebb hatásokat kivan keresni. Pastelljei 
között van egynéhány, melyek délutáni han¬ 
gulatokat igen erőteljesen rögzítettek meg, a 
nélkül, hogy a benyomások igazsága áldoza¬ 
tul esett volna. Ezekben kevesebb a finomko-
dás, mint előbbi képein, de több a maradandó 
tudatos felismerés. Kőváry e törekvései is csak 
azt mutatják, a miről majdnem „ összes ifjabb 
festőink alkotásai is tanúskodnak, hogy a 
puszta impresszionizmus ideáljai nem elégítik 
ki már azokat, kik a jövőhöz akarják magu¬ 
kat számítani. A közönség viszont szélesebb 

A KÉKFESTŐ HÁZA KÉSMÁRKON. 

rétegeiben épen csak hogy odáig jutott el, 
hogy az impresszionizmust is élvezni kezdte, 
sőt körében az némileg divatossá is vált. Cé-
sanneig még nem igen értek el képkedvelőink, 
pedig ő az izlés kifejlődésében a következő állo¬ 
más. Kőváry pasteljei e monumentálisabb, erő¬ 
teljesebb hatásokat kereső iránynak egypár igen 
figyelemreméltó oldalát mutatják. Különben is 
érdekesek, mert egy kevéssé követett technikával 
oly oldalait aknázzák ki a pastell-festésnek, me¬ 
lyekre nem szoktak általában súlyt helyezni. A 
pastell fogalmával legtöbben erőtlenséget, lágy¬ 
ságot, tompaságot, ellentétek helyett az átmene¬ 
tek gazdagságát szokták összekapcsolni, Kőváry 
viszont erőteljes szinek használatával s a raj¬ 
zolás alapjául szolgáló karton sajátságos fel-
borzolásával nemcsak keményebb, rikítóbb ha¬ 
tásokat tud elérni, de némi mélységet is tud 
adni a pastellszinekmk, sőt néhol közel jár a 
vastagon felrakott olajfestékek impasto hatá¬ 
saihoz is a nélkül, hogy anyagszerűtlen után¬ 
zásokba esnék. 

Mint majdnem minden fiatal festő, Kőváry 
is megfesti a maga majálisát, dejeuner sur 
l'herbejét, azaz magától értetődő egységbe akar 
egy pár emberi alakot egy tájképpel kapcsolni. 
S alighanem itt van a dolog bibéje is, innét 
ered az, hogy az októberi séta czímű képe 
nem oly sikerült, mint akarta volna. Több 
még benne az akarás, mint a magátólértető-
dés, több a megoldatlan maradék, mint az 
eredmény és monumentalitás helyett inkább 
idegességet vált ki. Jók az alakok, jók a táj¬ 
képrészletek is, de az egész mégsem akar vala¬ 
hogy összevágni. 

Farkas Zoltán-

AZ ANGOL KIRÁLYNÉ ŐSEI. 

MARY KIRÁLYNÉ. 

Abból az alkalomból, hogy Anglia és India 
fényes ünnepségek közepette megkoronázta 
György királyt és hitvesét, Mary királynét, 
Londonban egy könyv jelent meg, mely a 
benne foglalt vonatkozásoknál fog^a bennün¬ 
ket is a legközelebbről érdekel. A könyv 
czíme: «The House of Teck», szerzője Felber-
mann Lajos, a londoni magyar egyesület el¬ 
nöke. Hiteles okmányok alapján és a legna¬ 
gyobb részletességgel ismerteti meg e könyv a 
királyhű angol közönséggel Mary királyné 
őseit egyáltalában, de különösen magyar ere¬ 
detét hangsúlyozza. E munkából az angol 
királyné és fivére is kivették részüket, mert 
sajátkezűén korrigáltak minden reájuk vonat¬ 
kozó részt. A magyar vonatkozásokkal kap¬ 
csolatosan elmondja e könyv népünk történe¬ 
tét, szép képekben bemutatja hazánk ama ré¬ 
szeit, melyek a Rhédey-család történelmében 
szerepeltek. 

A könyv első fejezete a Teck-család erede¬ 
tét fejtegeti. A Teck-családot Záhringen Adal¬ 
bert alapította, a ki 1197-ben elhunyt. Nevét 
a család tulajdonát képező Teck várától nyerte, 
mely Würtemberg legregényesebb vidékén, a 
Lauter völgyet környező hegyormok egyikén 
emelkedik. E várból napjainkban már csak 
romok léteznek, ama góth kápolnával egye¬ 
temben, melyben a család néhány ereklyéjét 
őrzik. Teck várát 1493-ban osztrák Frigyes 
először zálogba adta a Würtembergi grófok¬ 
nak, később egészen nekik adományozta. 

A Teck-család anyai ősei tudvalevőleg a 

TECK HERCZEG ÉS FELESÉGE, A KIRÁLYNÉ SZÜLEI. 

magyar Ehédey grófok. Ezek között legneve¬ 
zetesebb Ehédey Ferencz volt, a kit a szultán 
Rákóczi György bukása után Erdély fejedelmi 
székébe ültetett. De neki nem maradtak fiágon 
leszármazol s a család oldalágon folytatódott 
tovább. A család egy része Erdélyben maradt, míg 
a másik Magyarországba költözött. Az Erdély¬ 
ben maradt ágból származott Mary királyné 
nagyanyja. Ez ág alapítója V. János volt, a ki 
1687 táján élt Bethlen Gábor udvarában. Két 
unokája: Pál és Ádám Rákóczi hadvezérei 
voltak. A szatmári béke után a Rhédeyek 
visszavonultak Erdélybe. 

A pozsonyi diétán, mikor a magyar nemes¬ 
ség életét és vérét ajánlotta fel a királynőnek. 
VII. Rhédey János egyike volt a legelsőknek. 
Tábornoka lett a nemes testőrségnek és Mária 
Terézia 1767-ben sajátkezű levélben köszönte 
meg neki hősi szolgálatait. Bécsben halt meg 
1768-ban. 

II. Rhédey Lajos a magyarországi ágból 
származott. Mint minden őse, ő is katona volt. 
I. Ferencz császár 1808-ban kamarási rangra 
emelte, és birodalmi gróffá tette, ezenfelül 
pedig Biharmegye kormányzójává is. Rhédey 
Lajos a napóleoni időben saját költségére egy 
egész ezredet állított, Nagyvárad városának 
pedig sok adománynyal kedveskedett. Ezek 
közül máig is fennáll a szép Rhédey kert. 

Azonfelül a nemes gróf nagy pártfogója volt 
a tudománynak és művészetnek. A grófné ha¬ 
lálakor Csokonaival irattá meg a búcsúztató 
verset, melyet a már akkor beteges költő maga 

szavalt el s nemsokára rá meghalt. Ez a lélek 
halhatatlanságáról szóló mély szellemű költe¬ 
mény irodalmunknak máig is egyik legkitűnőbb 
filozófiai költeménye. Rhédey Lajos gróf maga 
is több könyvet és költeményt irt. így egyet 
József föherczeg, Magyarország későbbi pala¬ 
tínusának születésekor, Mozart zenéjére. Ezt a 
megzenésített költeményt legelőször Nagyvára¬ 
don mutatták be nagy sikerrel, 1799-ben. Gróf 
Rhédey Lajos 1831-ben Budapesten halt meg 
71 éves korában. 

Mary királyné édesapjának nagyatyja, XIH-ik 
Rhédey László nem vállalt nyilvános szerep¬ 
lést. Kolozsvárt, Bécsben, de főleg Erdő-Szent-
Györgyön lakott, gyönyörű park közepette 
emelkedő kastélyában. Feltűnő szép ember volt. 
Felesége született Inczédi bárónő. Egyetlen 
leányuk, Claudia grófkisasszony országszerte 
ismert volt szépségénél, bájánál és nemeslelkü-
ségénél fogva. Úgy az udvar, mint a főnemes-
ség körében rendkívül kedvelték. 

Egy udvari bálon ismerkedett meg vele Sán¬ 
dor württenbergi herczeg, a ki megkérte és 
elnyerte kezét. A házasságból született fiú, 
Ferencz, a Teck herczegi czímet kapta s Ang¬ 
liába költözött. 

Hogy Mary királyné mily kegyelettel adó¬ 
zik nagyanyja emlékének, bizonyítja az, hogy 
az Erdő-Szent-Györgyi templom falába emlék¬ 
táblát helyeztetett. Rajta márványba vésve 
aranybetűk hirdetik a koronás unoka kegye¬ 
letét, Sriro.fi Dfíttti. 

NAGYLADNA BORULATBAN. 

WÜRTTEMBERG SÁNDOR HERCZEG, 
MARY KIRÁLYNÉ NAGYAPJA. 

RHÉDEY CLAUDIA GRÓFNŐ, A KIRÁLYNÉ 
NAGYANYJA. 

OKTÓBERI SÉTA. 

GRÓF RHÉDEY LÁSZLÓ, A KIRÁLLYNÉ 
SZÉPAPJA. 

GRÓF RHÉDEY LÁSZLÓNK, A KIRÁLYNÉ 
SZÉPANYJA. 
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A MEXIKÓI FORRADALOM SZÍNHELYÉRŐL. 

Mexikó ismét polgárháború színhelye. A nép 
újólag fegyvert fogott és szembe szállott a sere¬ 
gekkel. Nap-nap után heves ütközetek folynak. 
\Y. ország különböző részei egymásután lázad¬ 
nak fel. Nincsen többé se közbiztonság, se 
nyugalom Mexikó területén. 

A mi a jelen helyzetben legszomorúbb, hogy 
a forradalom palástja alatt számtalan rabló¬ 
bandák szervezkedtek. Több száz «szegény-
legény» összeáll és éjjelenként megtámadják 
a tanyákat. A mit elvihetnek értéktárgyakat, 
lovakat, azt egyszerűen elrabolják. Ha pedig 
ellentállásra találnak, akkor felkonczolják áldo¬ 
zataikat 

A vasúti állomások hasonló támadásoknak 
vaunak kitéve. A lapok minduntalan közlik a 
kirabolt és felgyújtott vasúti állomások szo¬ 
morú listáját. Katonai fedezet nenj jutván 
mindenfelé, az elszigeteltebb helyeken egymás¬ 
után szüntetik meg a forgalmat. 

Az utazás ilyen körülmények között ma 
igazán nem biztató Mexikó földjén. Mint haj¬ 
dan a postakocsik romantikus idejében, a vo¬ 
natokat minduntalan megtámadja egy-egy rabló¬ 
banda és a szerencsétlen utasokat nemcsak 
összes pénzöktől és podgyászoktól, de még 
ruházatuktól is megfosztják. 

A helyzet a legveszedelmesebb ez idő sze¬ 
rint Morelofí és Mexikó város kormányzóságá¬ 
nak területén. 

A fővárostól délre nyúló hegység rengetegei 
a legjobb rejtekhelyül bizonyultak. A szikla¬ 
szorosokban és barlangokban százával tanyáz¬ 
nak a banditák, és a Ruralesek vagy zsandá-
rok még csak meg sem közelíthetik őket. De 
számuk se elégséges, hogy nyíltan szembe mer¬ 
nének szállani a rablóbandákkal. 

A múlt héten Cuernavacába utazva, hol 
Cortez hajdani várkastélya mai napig áll, és 
a híres conquixtadorok idejéből számtalan tör¬ 
ténelmi emlék maradt az utókorra, katonai 
fedezet mellett indulhatott el csak a vonat. 
Minden egyes kocsiablaknál egy-egy fegyveres 
baka foglalt helyet, puskacsöveikkel az erdő 
irányába czélozva. 

Az igazat megvallva, e mozgó-erőd nem nél¬ 
külözött minden bizarr jelleget. A pánczélo-
zott postawagon, a veresingújjas legénység, a 
i-sillogó fegyverzet és a bámulatosán vadregé¬ 
nyes tájék mind hozzájárultak a dramatikus ha¬ 
tás emeléséhez. 

Cuernavaca-ig így jutottam el szerencsé¬ 
sen. A Zapaiistúk* csak pár kilométerrel tá¬ 
volabb támadták meg a vonatot. Mint hallom, 
Tres-Maria állomása körül valóságos nyílt 
ütközet folyt, mely három óráig tartott és 
mindkét részről számos sebesüléssel és halál¬ 
áldozattal végződött. 

Ilyenek ma Mexikó belviszonyai. Mi annál 
iue_[lepőbb, hogy a hosszadalmas D'MZ kor-

* Ziipato :i t'ulkelök 

mányzata alatt, mint tudjuk, a közbiztonság 
kifogástalannak volt nevezhető. Diaz elnök 
több mint harmincz évig kormányozta korlát¬ 
lan hatalommal az óriási országot, mely na¬ 
gyobb, mint egész Közép-Európa. Tulajdon¬ 
képen kevésbbé, mint köztársaság elnöke, de 
inkább mint teljhatalmú diktátor töltötte be 
állását. 

Ezen állapot ellen tört ki a másfél év előtti 
Madero forradalom. A nemzet egy része az 
elnök kormányzási idejének megszabását és 
egyéb változásokat követelt. A forradalom győ¬ 
zött. Diaz lemondott, sőt végképen elhagyta 
az országot és ez idő szerint Francziaország-
ban tartózkodik. És így reményelhető vala, hogy 
a béke helyre fog állani és az ország fel fog 
virágozni. 

Az új éra azonban nem látszik elég erős¬ 
nek e remények teljesítésére. Madero, kit a 
forradalom segített az elnöki székre, ma nem 
tud maga sem boldogulni egykori bajtársai¬ 
val. Egyfelől Reyes generális szervezkedett és 
az északi tartományokat rettegésben tartotta, 
sőt az Egyesült-Államoktól reményeit segélyt 
és támogatást, délen pedig Zapala állott az 
elégedetlenek élére. 

Hogy tnlajdonkép mit akarnak a forradal¬ 
márok, meghatározni nehéz. De mint látszik, 
kitűnő ürügy fegyvert ragadni, gyujtogatni, 
ölni és rabolni, így a lakosság egy része ideje 
nagy részét mint utonálló tölti. Zsiványvilág 
ilyen mértékben nem burjánzott sehol sem. 

Az igazat megvallva, így is volt ez itten 
az egész utolsó század lefolyása alatt. A mióta 
a spanyolokat elűzték, egyik forradalom a má¬ 
sikat követte. A hires Hidalr/o felkelést, mely 
évtizedekig vérrel áztatta az ország földjét, 
követte az Yturbide mozgalom. E nemzeti 

.hősként szereplő alak alig koronáztatta ma¬ 
gát császárrá, máris elvesztette hatalmát és a 
pár év előtt általánosan ünnepelt hazait saját 
honfitársai Ítélték halálra. Az általános anar¬ 
chiának a franczia seregek Bazaine vezetése 
alatt vetettek véget és jött Miksa császár szo¬ 
morú emlékű pünkösdi királysága. 

Queretaro tragédiája még túlélénken él az 
emlékekben, semhogy annak részleteit szüksé¬ 
ges lenne felemlítenem. Béni tó Jaurez, ezen 
vad indus szülők vakmerő erélyű fia ragadta 
azután a hatalmat kezébe és lett Mexikó való¬ 
ságos kényura. 

így jutunk a Diaz kormányzatáig, mely mind¬ 
össze pár hónap előtt ért véget, és ha mást 
nem is, legalább biztonságot adott a népnek. 
Tulajdonképen mentői jobban ösmerjük az 
országot, mentői alaposabban tanulmányozzuk 
a viszonyokat, annál világosabban látjuk, hogy 
a mi elismerést érdemel, az a spanyolok mun¬ 
kája vala. 

A conquistadorok vívmányait a történelem 
nagyon egyoldalú világításban tüntette fel mind¬ 
ekkora,^ Igaz, hogy Cortez, Pizarro, Alba-
rado és mind e harczosok sok kegyetlenséget 

követtek el. J>e korántsem többet, mint az 
ugyanezen kor katonái Európában. Sőt bátran 
mondhatnám, hogy még csak olyan kegyetle¬ 
nek se lehettek, mint annak tanúi lehettünk 
a boxer-támadás után Pekingbe érkező művelt 
európai csapatok részéről, vagy a jelenleg folyó 
tripoliszi vérontások közepett. Pedig a kettő 
között évszázadok állanak. 

Minden foglalás kegyetlen. Ilyen volt a spa¬ 
nyol is, de viszont a béke helyreállva, ország¬ 
szerte a legvirágzóbb városok emelkedtek, temp¬ 
lomok, kórházak és egyéb intézetek épültek, 
midőn Európában a harminczéves háború és 
a törökök egyaránt pusztítottak. 

A legőszintébb meglepetéseket épen Mexikó 
nagyszámú, jelentékeny városai okozzák. A leg¬ 
több még a XVI. század alatt épült. A köz¬ 
épületek rendesen kitűnő renaissance vagy ba¬ 
rokk rajzok után készültek. Építészek, diszí-
tők, művészek nagy számmal érkeztek Spanyol¬ 
országból. Nem egy közülök végezte tanul¬ 
mányait Itáliában, így épültek a palotavárosok, 
mint Puebla, Quadalaxara, Moreilca, Oaxaca, 
Celaya, St.-Luis, Monterrey és annyi szám¬ 
talan kisebb-nagyobb vidéki metropolis, melyek 
nagyon sok érdekességet nyújtanak a régi 
építészet iránt érdeklődőknek. 

Hogy a spanyol kultúra a nemzet fénykorá¬ 
ban milyen magas fokon állott, Mexikóban lát¬ 
juk legjobban. Nincs ország, mely gyarmatai¬ 
ban hasonló nagyszabású tevékenységet fejtett 
volna ki. A mi pedig magát a népet illeti, 
annak sorsa is határozottan javult. A régi indus 
királyságok a lehető legkegyetlenebb törvény¬ 
kezéssel bírtak, és az emberáldozatok száma 
évenkint ezrekre emelkedett. 

A régi Tüllec és Astec művelődésről a leg¬ 
több tudós csaknem fantasztikus fogalmakat 
terjesztett. Kétségkívül ez emberek magasabb 
képzettséggel bírtak és távolállottak attól, a 
mit vad népeknek nevezhetünk. De viszont se 
a hajdani indus, se khinai, se assyr kultur-
népekkel nem hasonlíthatók össze. De volt e 
világrésznek egy koraibb ősnépessége, mely 
a bámulatos pyramisokat, mint Choluldban 
avagy a Mitlában mai napság látható palotát 
és a Yukatanban elszórt emlékeket építtette, 
mely nép kétségkívül nagyon magas kultur-
fokon állott és összeköttetésben lehetett ázsiai 
f aj rokonaival. 

A hajdani, úgyszólván praehistorikus ma¬ 
radványok nyújtják a régésznek a legteljesebb 
kárpótlást a sok megpróbáltatásért és viszontag¬ 
ságért, melylyel az utazás itten jár. Mert ha 
esetleg megmenekszik a zsiványoktól, mindun¬ 
talan földrengés fenyegeti, a legveszedelmesebb 
ellenség pedig a sárgaláz, így érthető, hogy a 
természeti szépségek és örökzöld növényzet, a 
riótakart vulkánok, mint a Popocalapett vagy 
Pico de Origaba varázsának daczára, és mindez 
archelogikus kincsek daczára olyan kevesen 
ismerik Mexikót. 

Cróf Vny Pétéi-
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CSENDÖRÖK P1ACZ AMEVAMEVÁBAN. 
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Egy darab olcsóhatású rablóromantika. A szín¬ 
padon ugyan nem látunk dúlást, fosztogatást, 
mint pl. <<A takácsok*-bán, Hauptmann drámá¬ 
jában, de sűrű pisztolydurranás közepette ül¬ 
döznek egy rablót, azt is látjuk, hogy meg¬ 
kötözve hurczolják bitó alá, s csak egy-két 
perczen múlik, hogy nem látjuk őt (a szöveg 
szavai szerint) bokázni a levegőben ; nem mű¬ 
vészi, jó dráma módjára szükségszerűen, hanem 
egészen véletlenül jelenik meg valaki, a ki a 
gonosztevőt megmenti a népitélet végrehajtása 
alól: a nézőközönségre át kell ragadnia annak 
a hatásnak, a melyet a színpadi védő tesz a 
maga közönségére, t. i. az a szép íiatal leány, 
a ki előbb elmondja, hogy szerelmese már 
megjavult és ezentúl tisztességes ember lesz, 
azután, igazi nci fogással, fejenként eszébe 
juttatja a primitiv lelkű népnek, hogy mi min¬ 
den jót tett vele ; tehát hadd viszonozzák most 
azzal, hogy visszaadják neki épségben vőlegé¬ 
nyét . . . és csakugyan móg ma is boldogan 
élnek, ha meg nem haltak. 

Láttunk már — inkább mondhatnók : apáink 
láttak - - olyan operákat, a melyeknek egy-egy 
rabló a hőse: «Zampa», «.Fra Diavolo», «A ha¬ 
ramiák", «Ernani» ; a két utóbbinak zenéjét 
Verdi irta, s volt reá elég költői joga, mert a 
Schiller tragédiájából irt dalműnek legalább 
egyik hőse : Moor Károly, ép úgy, mint a Hugó 
Viktor «Hernani»-jának czímszereplője, csupa 
lelki nemesség, s csak szerencsétlen sorsa jut¬ 
tatta borzalmas foglalkozásához. Hanem a Hc-
laxco Dávid igazi amerikai drámájából olasz 
operaszöveggé dolgozott «La fanciulla dél West» 
hőséről csak annyit tudunk, hogy hírhedt sze¬ 
retőjét eltagadja igazi szerelmének tárgya előtt 
és azt vallja, hogy új, munkás életet akart 
kezdeni szerelme tisztító tüzében. Még egy 
rokonszenves vonása van: a bitó alatt nem 
gyáva. De hát ennyi ponyvaregény-elem elég-e 
ahhoz, hogy érdekessé és érdemessé tegy£ 4>t 
müveltlélkű emberek rokonszenve számára ? 
Alig hiszszük. Salvator Kosa, a legnagyobb mű¬ 
vészek egyike, festett ugyan rablókat, de csak 

úgyszólván fűszer gyanánt, hogy halhatatlan 
abruzzói tájképeinek hitelét, hatását fokozza. 

«A Nyugat leánya» szövegében sok a vad¬ 
ság, a brutalitás: a kaliforniai aranyásók sze¬ 
dett-vedett népe egy hamis-kártyást összever 
és kirúg; a szerelmes sheriff (bíró) erőszakos¬ 
kodik, stb. De van egy pár kedves, poétikus 
jelenet: az olvasni szerető korcsmáros lány, 
Minnie, iskolává egyesíti törzsvendégeit, - - a 
kik egyébiránt szintén mind szerelmesek belé, 
s ezért olyan kezesek, — zsoltárt olvas nekik, 
ki is kérdezi őket; a szolgálatában álló réz-
bőrű pár meg bájos, sajátságos naivitással be¬ 
szél jövőjéről. Lélekrajz szempontjából talán 
nem helyes, talán nagyon is gyors a »Dick 
Johnson« álnevű rabló és Minnie szerelmének 
fejlődése; a leleplezés után azonban annál 
szebben van festve a leánj' leiki harcza és 
diadalmas szerelme. 

A hatásvadászó darabban annyi a szenzá-
czió (a III., utolsó felvonásban még négy ló 
is vágtat), hogy a hallgató sokszor el is felejti 
a zenét. Nem is csoda, mert a mit zenének 
tartottunk a XX. század elejéig, s a mi Puccini¬ 
nak zenei dicsősége volt a «Manón Lescaut»-
tól a ((Pillangó kisasszony »-ig : szívből fakadó, 
áradó dallam — abból édeskevés van a «Nyu¬ 
gat leányá»-bán. A ma legnépszerűbb zene¬ 
költőnek, az olaszok büszkeségének dallamfor¬ 
rása felszikkadt; lehet, hogy a vándorforrások 
módjára nemsokára újra elő fog buzogni . . . 
A mi kevés dallam van na,újdonságban, annak 
felét már ismerjük, főleg a «Pillangó kisasz-
szony»-ból, sőt a különös, néha bántó össz¬ 
hangok (vagy inkább: széthangzások) egy ré¬ 
szét is. Vannak szép dallamcsirák, a melyeket 
Puccini csak ismételget, a nélkül, hogy egész¬ 
séges dallammá fejlesztene; keringöje egyetlen 
rövid dallam, a megtestesült közönségesség. 

Mégis mester Puccini; magyarán : nagy mes¬ 
ter . . ._ Kit.ünőeja érti a mesterségeit; a haji-
gulatfestést első sorban, s főleg a hangszinek 
szebbnél-szebb és bámulatosán változatos al¬ 
kalmazásával. Az operának (jellemző!) legelső 

hangja: dörrenés - - bizonyára nem tartozha-
tik a «zenei szép» fogalom körébe; az újdon¬ 
ság nagyrészt inkább fizikai és liziologiai ha¬ 
tást tesz, semmint eszthétikait: azaz inkább 
csak az idegekre hat, mintsem hogy a szivet, 
a művészi szép vágyát, elégíti ki. így, vagy 
iigy: az mostanában Puccininak mindegy, -
végeredményül mégis nagy hatást tett, hála a 
már magában nagyhatású szövegnek is . . . 

Olaszországon kívül még nem adták a kon¬ 
tinensen «A Nyugat leányán-t; nem egy kül¬ 
földi színigazgató és színházi ügynök eljött 
hozzánk, hogy az újdonságnak szeme közé 
nézzen. Bizonyára meg is szerzik, de való¬ 
színű, hogy közönségük eszthétikusabb, maga¬ 
sabb mértékkel fogja mérni az új zenét és 
nem fogadja olyan elfogult lelkesedéssel, mint 
a mienk. Igaz, hogy nálunk maga a zeneszerző 
és egy milánói rendező : Clausetti, heteken át 
tanította az egész személyzetet, hogy ének, 
játék, stb. dolgában minden «kihozható» hatást 
valóban ki is hozzanak; az ő nagy sikerük 
így lett egyszersmind Kerner karnagy, Alszeghy 
rendező, Újvári díszlet.festő és Kéméndy jelmez¬ 
tervező és az énekesek s a zenekar sikere egy¬ 
aránt. 

A február ií)-iki bemutató-előadás egyik ér¬ 
dekessége egy olasz énekművész volt: fiorf/hese 
Viglioue, a ki olaszul is énekelte a sheriff je¬ 
lentékeny szerepét; hirtelen kellett az ő segít¬ 
ségéhez fordulnunk, mert Takáts a próbák alatt 
beteggé lett. A vendég imponáló alak, szép és 
erőteljes hangú, a mellett igazi művésze az 
éneknek, de a színjátszásnak is. A czímszerep-
beu S:amosi Elza mintaszerű volt; kár, hogy 
hangja itt-ott kissé éles. A rablókapitányt 
Környci/ adta, énekben s játékban fényesen. 
Rózsa 8. Lajos, a jövőre Bécsbe készülő bari¬ 
ton, egy vándor lantos szerepét énekelte ki¬ 
váló művészettel. Az indián pár: Kárpáth és 
Báder Dóra, meg .a.töhbi tizenhárom nehéz-
szerepű énekes, mindent elkövetett a darab 
sikere és tehát külföldi pályafutása érdekében. 

Kere-ssly Ixtván. 

Középen Puccini, tőle balra Szamosi Elza (Minnie) és Borghese Viglione (Sheriff), mögöttük Kertész Ödön (Nick), jobbra Környey (Ramerrez) és Alszeghy Főrendező. 

PUCCINI «A NYUGAT LEÁNYA» SZEREPLŐI KÖZÖTT A MAGYAR KIRÁLYI OPERAHÁZBAN. — Balogh 

Szamosi Elza (Minnie), Kertész (Nick), Borghese Vigliono (Sheriff). 

Mihályi (Sonora), Kürnyey (Bamerrez) és Déri (Trin). 

PUCCINI «A NYUGAT LEÁNYA. CZÍMÜ OPERÁJA A MAGYAR KIRÁLYI OPERAHÁZBAN. - Balogh rulolfFÖLVÉTELEI. 
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HIERCH JÓZSEF LAJOS, FÖLDIÁK VILMOS. KÖRÖSI IMRE, KALLLWODA FERENCZ, 
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A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZPONTI TAKARÉKPÉNZTÁR NEGYVEN ÉV ÓTA MŰKÖDŐ FŐTISZTVISELŐI. 

F AT M E. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

Irta Jansen Börge. — Fordította Bittó Auguszta. 

A rendőrfőnök felegyenesedett székében. A do¬ 
log érdekelni kezdte ötét. 

- Bocsásson meg tábornok úr, ha én kér¬ 
dezek tovább. 

- Kérem, tessék. 
- Tehát Mustafa tudott a két fiatal talál¬ 

kájáról s az ő beleegyezésével történt — kérdé 
a rendőr. 

- Igen! — feleié Wolchinszky büszkén. 
- Jól van, akkor rendben van a dolog. 

Mustafa bámulva tekintett a rendőrfőnökre, 
mialatt a tábornok az izzadtságot törölte hom¬ 
lokáról. 

- Ha Mustafa javalta a légyottot, akkor 
semmi kifogást sem tehet Kvieala hadnagy 
ellen! 

Mustafa ökölre szorítá kezét. 
- Én gyűlöltem őt s meg akartam öt ölni! 

Ezen a legnagyobb dühvei kijelentett szavak¬ 
tól mind a ketten meg voltak lepve. 

- Ti őt meg akartátok gyilkolni ? 
- Nem, nem én ! 
- Hát kicsoda? 
- Fatme, az én leányom, a ki gyalázatot 

hozott a házamra! 
Mit kellett volna neki tennie? 

- Neki meg kellett volna őt ölnie. Ez volt 
az én akaratom, az én parancsom! 

- Ön megparancsolta leányának, hogy Kvi¬ 
eala hadnagyot ölje meg? 

- Igen, de ő esküszegő lett. Legyen átkozva ! 
Kezeit fenyegetően emelé az égnek. Szemei 

villogtak. 
- Vájjon milyen fegyverrel? 
- Solimannak tőrével. 
- És ki adta neki a tőrt? 
- Én! 

Rövid szünet állott be. Aztán Mustafa hirte¬ 
len panaszos hangon kiáltá: 

- Adjátok vissza leányomat! 0 az én utolsó 
gyermekem! Alit és Solimánt már elvettétek 
tőlem s most még őt is elveszitek. 

A tábornok jóakarattal bólintott Mustafa felé 
és szólt: 

- Én jó emberem, hiszen eddig még semmi 
szerencsétlenség sem történt. Ö nőül akarja 
leányodat venni. 

Mustafa összerezzent. Dühtől eltt-lve kiáltott: 
- Nőül akarja venni! Nőül akarja venni! Ez 

sohasem fog megtörténni! Itt csak eijy akarat 
fog érvényesülni, még pedig az enyém. 

- De mit gondol ön, mit tehet a törvény 
önért? Mit kér mitőlünk? 

- Mit kérek, mit akarok? Én a leányomat 
akarom. Én igazságot akarok. Azt akarom, hogy 
a bűnös lakoljon. 

- Ki beszél itt bűnösről? — dörgött közbe 
a tábornok, mialatt a rendőrfőnök nyugodtan 
szólt: 

- Ha itt bűnösről szó lehet, úgy az te vagy 
Wolchinszky Mustafa. 

- Én . . . én . . . bűnös ? Wolchinszky Mus¬ 
tafa sohasem vetkezett a törvény ellen. 

- Wolchinszky Mustafa az épen most tett 
saját vallomása szerint vetkezett, hogy gyilkos¬ 
ságra próbált mást kényszeríteni. 

Mustafa meglepődve bámult a rendőrfőnökre, 
majd vérvörös lett arcza s végre szánalmasan 
kezdett, mosolyogni. 

- Kadi, komoly dologból tréfát űztök. Ez 
férfiakhoz nem illik. 

- Itt senki sem tréfál. A mit én mondtam, 
az keserű valóság. 

Mustafa elsápadt. Szemei villogtak. 
- Hát egy apa már nem parancsolhat úgy, 

a hogŷ  akar a leányának? 
- Úgy ön megismételi a vallomását. Én meg 

ismételem önnek Wolchinszky Mustafa, hogy 
ön vétkes, hogy ön gyilkosságot akart elkövet¬ 
tetni és ezért bűnhődni fog! — felelt emelke¬ 
dett hangon a rendőrfőnök. 

Mustafa reszketni kezdett. Azután dühtől el¬ 
vakulva kiáltott: 

- Tehnt már nincsen többet igazság! A gyer¬ 
mekeknek nem kell szüleiknek engedelmesked¬ 
niük. Mindenki behatolhat a mi házunkba és 
tetszése szerint rabolhat. De a háztulajdonos¬ 
nak nem áll jogában birtokát megvédeni. Allah, 
Allah, már egészen elhagytál bennünket ? 

- Úgy látszik, - - felelt szárazon a rendőr¬ 
főnök és vállat vont. A tábornok felállott, Mus-
tafához közeledett s kezét vállára akarta tenni, 
Mustafa félretolta kezét s kiáltá : 

- Ne nyúlj hozzám! Én gyűlöllek, jobban 
gyűlöllek, mint a többieket! Ti vagytok az erő¬ 
sek, de Allah még nem halt. meg! A bosszú 
ideje jönni fog! A bosszú az övé és ő megbosz-
szulja magát! Mindent elraboltatok tőlem; az én 
Alimat, az én Solimánomat, Fatmémat! Az éle¬ 
tem utain ők voltak a virágok, most már elher¬ 
vadtak ! Én gazdag voltam, ti tönkre tettetek 
engemet! Én elmegyek Stambulba. Itt többé 
nincs helye a tisztességes embernek! 

Felrántotta az ajtót s elrohant. 
A tábornok utána nézett, azután a rendőr¬ 

főnök felé fordulva szólt: 
- Vad ficzkók ezek a törökök! 
- Úgy van, úgy és semmi kultúra sem fog 

rajuk. Nem lehet őket czivilizálni. 

X. FEJEZET. 

Az öreg Mustafa eladta házát. 
Utoljára lépdelt keresztül az üres szobákon. 

Ott tárta Solimán karjait feléje. Ott játszadoz¬ 
tak Ali, Solimán és - - Fatme; megállt, végte¬ 
len szomorúan sóhajtott, lassan ment az elha¬ 
gyott, csendes szobákon keresztül. 

És utolsó istenhozzádot mondott a kertnek. 
Megált minden fánál, minden bokornál. Olyan 
nehezére esik régi barátjaitól megválni. Ott 
attól a rózsától, a fehér rózsától, melyet Sü¬ 
léi ma ültetett . . . 

Azután elfordul, gyorsan a ház kapujához 
megy; ott áll az új tulajdonos és az ő lovát 
tartja. 

— Allah áldja utaid ! 

- Áldja meg a tiédet is — és átkozza meg 
az ellenségeinkét! 

Az öreg Mustafa a nyeregben ül. A ló pat¬ 
kóinak csattogása hallatszik, fejét lehajtva, 
vissza se fordul. 

És halad a városon keresztül — kelet felé. 
Alkonyodik. Jahorina hatalmas hóturbánja mö¬ 
gött lángveres az ég. Egy falu apró házai lép¬ 
csőzetesen emelkednek a hegy lejtőjén. A müez-
zin a minaret erkélyéről kiáltja panaszos imá¬ 
ját. Mustafa megállítja lovát, leszáll, földre te¬ 
ríti szőnyegét és imádkozik. Aztán felkel, vissza¬ 
tekint. Ott, mélyen, mélyen lent, ott van Sera-
jevo, az ő otthona, az őseinek otthona. Orc-g 
szemei könyekkel telnek meg. Majd hirtelen ég 
felé emeli kezeit, ökölre szorítja s fenyegetőzik. 

Azután tovább lovagol kelet felé, elfordul a 
tűzpiros égboltozattól s megy — Stambul fele. 
De az úton a Miljaka mentén egy másik lovas 
is jön. Ez Kvieala Vuko és ő Fatméjához lo¬ 
vagol. 

Az illatos erdőkön keresztül a völgy felé csör¬ 
gedeznek a patakok, belekapnak a malomkere¬ 
kekbe s vidám tánczra perdítik azokat úgy, 
hogy a fényes, fehér hab magasra fellocscsan. 
A madárkák dalolnak s ő is velük énekel, ő 
nem tehet egyebet, dalol a holdról, a rózsáról, 
s a fülemiléről és az ő nagy, végtelen nagy, 
ifjú szerelméről. 

XI. FEJEZET. 
Serajevo római katholikus temploma előtt 

tarka színezetű kép terült el s nagy volt az 
élénkség, mert a minden oldalról ideözönlött 
kíváncsi embertömeg nemcsak európaiakból ál-
lo}t. Voltak itt keresztény parasztok tarka öl¬ 
tözetben és piros fezzel a fejükön, bőnadrágú 
zsidóleányok, sárga selyemfűzővel és ezüstpénz¬ 
zel fekete hajukban, czigányok, altisztek, rend¬ 
őrök, katonák, de voltak törökök és görög 
katholikusok is, a kik különben sohasem köze¬ 
ledtek a gyűlölt templomhoz. 

Ma azonban mindmegannyian közel igyekez¬ 
tek jutni. Az egész úgy nézett ki, mint egy pi¬ 
ros fezekből alkotott hullámzó tenger, melyet 
azonban kettészelt két sor katona, kik a temp¬ 
lomba vezető utat rendben tartották. 

A harangok kongni kezdtek. A zsidó és ke¬ 
resztény asszonyok lábujjhegyre álltak s előre 
tolongtak, a parasztok tátott szájjal bámultak, 
a törökök nem mozdultak, csak fejeiket forgat¬ 
ták kissé. De valahányszor egy kocsi megállt, 
úgy látszott, mintha szemük villogott volna. Ez 
valószínűleg az aranyhimzések és rendjeleknek 
visszatükrözése volt, mely az osztrák tiszti 
egyenruhákat díszítette. 

- Mikor jön a vőlegény ? — kérdi egy fia¬ 
tal leány a mellette álló tisztet. 

- Az már régen itt van, gyermekem. Nézzon 
csak oda, az a tábornok és a -

Osszeütötte sarkantyúját és feszesen szalutált. 
A fiatal leányka pisze orrocskáját magasra 
emelte. A parasztok otromba viczczeket farag¬ 
tak a menyasszonyra s nevettek, hogy csak úgy 
visszhangzóit bele és a törökök szeme minden¬ 
esetre jobban fénylett a rendesnél, talán az ii 
sok érdemrend és aranydísz okozta ezt, mely a 

Jasikoff Annié (Várady Aranka) és Cserny Alexéj (Beregi) az I. felvonásban. A czarnő (Márkus Emília) és Boncourt franczia követ (Odry) a III. felvonásban. 

Az áruló Malakoff tábornok elfogatása. 

«A CZÁRNŐ», BÍRÓ LAJOS ÉS LENGYEL MENYSHÉR.T SZÍNMŰVE A NEMZETI SZIKHÁZBAN. - Jelfy Gyula fölvételei. 
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tábornok egyenruháján volt és megfeledkezve 
magukról, a kocsihoz tolongtak s némelyikök 
még a kezét is fenyegetőleg emelte fel. 

A kocsiban Fatme ült a tábornok oldalán. 
Fehér selyembe volt öltözve. A fátyol eltakarta 

orczáját, most tűnt el a templomajtó küszöbén. 
A templomból az orgona hangja és az ének hal¬ 
latszott ki, de ezt csak a legközelebb állók hall¬ 
hatták, mert az embertömeg közepette a sok túl¬ 
buzgó csevegése egész morajjá nőtte ki magát. 

A tér közepén egy csomó mohamedán állott 
turbánnal és kaftánban. Egy nagy, magas törö¬ 
köt vettek körül, ez gyorsan, de suttogó hangon 
iparkodott valamiről meggyőzni őket. Ez "Wol-
chinszky Mustafa házának új tulajdonosa volt. 

- Ő a szent könyvet lábbal tiporta. 
- Ez nem lehet ártalmára a szent könyvnek. 
- Csak neki árthat. 
- És a hatóságok mégis vele tartanak. Mus-

tafát az országból kikergették. Csak láttátok 
volna, hogy sírt. 

- Sírt ?"lnkább dobta volna őt a folyóba. 
- Ez még mindig megtörténhet. 
- De ki merné ezt megtenni? 

Senki sem válaszolt. 
Ekkor az öreg reszkető hangja szólalt meg: 

- Testvérek, halljátok most az ő utolsó hoz¬ 
zám intézett szavait: «Ne legyen ellenségeink¬ 
nek nyugalma s legyenek átkozottak ! Ne feledd 
ezt el, Saladin.» így szólt hozzám és én nem 
fogom elfeledni, Mustafa testvér és nektek sem 
szabad ezt feledni! 

Az öreg az övében tapogatózott, mintha ke¬ 
resett volna valamit. Azután sovány, csontos 
kezeit összeszorította és fogcsikorgatva mondta: 

— A hitványok részére még csak késünknek 
sem szabad lenni, de még akad kovács közöt¬ 
tünk! 

— De ugyan kinek kovácsolna? 
- Nekem, nekem! 
- Te igen öreg vagy. Saladin. 
- És ti pedig igen fiatalok vagytok. Hosszú 

húsz esztendő óta meghajoltok előttük! Ti kint 
álltok, ha odabent esküvő van. Mikor én ifjú 
voltam, mi bementünk és ha a leány szép volt, 
akkor - - ha! ha! ha! és bosszúsan nevetett. 

— Várnunk kell türelemmel, Saladin. 
- Igen, igen. Várni addig, a míg összes leá¬ 

nyainkat elrabolták és fiainkat az ő módjuk 
szerint megmérgezték. Csak várni! 

- Addig várni csak, míg ő odabent a temp¬ 
lomban esküjét beváltja. 

- Egy szép férfiú karjaiban a nő még a leg¬ 
szentebb esküjéről is megfeledkezik! 

- És meg legyen neki büntetlenül engedve, 
hogy a koránt lábbal tapossa? 

- Nem, nem! 
Megkondult a templom harangja. Az öreg fü¬ 

lébe dugta ujját s a földön toporzékolt. A kí¬ 
váncsiak minden oldalról közeledtek, a rend¬ 
örök piros fezzel fejükön a túlközel állókat 
visszatolták, a kocsik előálltak, a templom ka¬ 
puja megnyílt. Az orgona hatalmas hangja kö¬ 
zepette a sűrű tömjénfüstfellegből, a számtalan 
oltár veres gyertyafényözönéből a vőlegény és 
a menyasszony léptek ki a napfénybe. 

A menyasszony fátyla félre volt lebbentve, 
fejét magasra emelte s ragyogó tekintetét a lá¬ 
bainál elterülő embertömegre vetette. Egy pa¬ 
rasztasszony gyermekét emelé a magasba s ő 
kezével csókot intett feléje, azután Vuko felé 
fordult, ki karját dereka köré fonta. 

Már a kocsiban ültek, az ajtó becsapódott 
utánuk. Ekkor nagy nyugtalanság támadt körü¬ 
löttük. Az emberek odatolakodtak, a rendőr¬ 
katonák nem bírták őket visszatartani, egy 
csomó kaftános férfi hatolt az embertömegen 
keresztül, legelöl egy aggastyán vezetett s fe¬ 
nyegetőleg emelte botját. 

- Kocsis, indulj! — dörgött a templom lép-
csőzetéről. A tábornok hangja volt. 

A kocsis csattintott ostorával, a lovak ágas¬ 
kodtak és a tömeg visszariadt. A kaftános fér¬ 
fiak már közvetlenül a kocsi mellett voltak, 
élükön az aggastyán. A többiek megkísértették 
öt visszatartani, ő azonban nem tágított s meg¬ 
ragadta az egyik ló kantárját. Ekkor fejére su¬ 
li intott az ostor s ő mint egy őrült felordított 
a fájdalomtól. A rendőrkatonák előre rohantak 
s megfogták őt. A tömeg kiáltozott, az asszo¬ 
nyok sikoltoztak, egynéhány paraszt oly hango¬ 
san kaczagott, hogy csak úgy visszhangzóit 
bele, míg sokan szökve siettek el. 

A tábornok hangja túlharsogta a lármát: 

- Csend ! Helyet! 
És valóban pillanatnyi csend állott be, mialatt 

a rendőrség a kocsiknak helyet csinált. De a 
kocsi mélyében Fatme erősen Vukóhoz simult 
s félénken tekintett reája. 

Ugyanaz a félénk tekintet volt, melyet ő már 
akkor a Miljaka folyó melletti szökésnél látott 
és míg ő azon napra, meg a maira gondolt, 
karjaiba vette Fatmét és szünetlenül csókolá. 

- Oh Fatme, Fatme! Végre mi egymáséi 
lettünk, bárhogy kiabálnak is azok, ne törődj 
vele, még ha az egész világ ellenünk van is! 
Mit árthat ez nekünk? Mi leromboltuk a hidat 
mögöttünk s csak magunknak, csak boldogsá¬ 
gunknak fogunk élni! 

- Vuko, én uram, én parancsolom! 
— Nem, nem! Mondd úgy: Vuko, barátom, én. 

E pillanatban a kocsi megállott. A zene meg¬ 
szólalt, kinyílt a kocsi ajtaja, fehérruhába öltö¬ 
zött ifjú leányok állottak kint; kezeik telve 
voltak virággal s ezeket a menyasszony és a 
vőlegény lábai elé hintették. 

Fatme egy fiatal leány nyakába borult és 
sírva szólt: 

- Vuko, Vuko, mily jók ők hozzám! 
Midőn felpillantott, a tiszti kaszinó kertje volt 

előtte. A kaszinóig egy fellobogózott fasor veze¬ 
tett, mely fehér és rózsaszínű virágguirlandok-
kal volt feldíszítve. A katonai zenekar az er¬ 
kélyen volt és játszott. 

A fiatal leányok a fiatal pár előtt mentek és 
virágokat hintettek. 

XII. FEJEZET. 
- Hagyjátok az öreget szaladni, — kiáltott 

a tábornok a rendőr-katonák felé, s az öreg 
Saladin, ki mint egy őrült ütött és lökdösött 
maga körül, újra visszanyerte szabadságát. 

- Átkozott, unalmas egy dolog, — mondta 
ismételve a tábornok, midőn a kocsijában ült, — 
ugyan mirevaló az az egész komédia! 

- Igaza van tábornok úrnak. A fiatalasszony 
azonban nagy ünnepséggel akarta esküvőjét 
megtartani. 

- Igen, igen, az asszonyok mindig így 
akarják. 

E közben adjutánsával elhajtott s a vásártér 
lassanként megürült. 

A sarkon odaát egy mélyen elfátyolozott, 
öreg nő állott s az ifjú pár kocsija után bámult. 

Feléje közeledtek a kaftánba öltözött férfiak. 
Mind hallgattak, csak az öreg Saladin kiáltott: 

- Ti gyávák, ti vénasszonyok, most már 
mit akartok csinálni? 

Senkise válaszolt. 
- Az esküjére fogjuk őt emlékeztetni, -

szólalt végre meg egyikök. 
- Na akkor már hatalmas ostort kell ma¬ 

gaddal hoznod. 
- Nézzetek oda! - - kiáltott fel Mustafa 

házának új tulajdonosa, miközben egy öreg, el¬ 
fátyolozott nő felé mutatott. 

Megállottak s ő halk hangon folytatá: 
- Az Mira, Mustafa öreg szolgálója, Fatmé-

nak dajkája. 
- Hát ő mit tehet? 
- Talán czélunkra felhasználhatjuk őt! 

- Balgaság! Mi férfiak, a nők segítségét 
keressük ? • 

- Ezen esetben női segítséggel legtöbbet 
érhetünk el. 

- Ah, mit akartok! Az én időmben késhez 
és ostorhoz nyúlt a férfiú. Ezek azután hathatós 
eszközök és tudja Isten, hogy nincs veszteni 
való időnk. Mindig növekszik azon leányaink 
száma, a kiket ők elrabolnak tőlünk s mindig 
számosabban esnek áldozatul az ő ártalmas 
italaiknak fiaink közül. Minden nap, melyet 
bosszulatlanul hagyunk lefolyni, egy bűn, me¬ 
lyet Allah ellen követünk el. Mi már a holnapi 
nap folyamán meghalhatunk s bosszú nélkül 
haltunk meg. Ne feledjétek el, ő a Koránt szent-
ségtelenítette meg, — igen, megszentségtelení-
tette a Koránt! 

Az öreg dühtől reszketett. A többiek igye¬ 
keztek őt lecsendesíteni. Lassan folytatták út-
jokat. Most felértek a török városrészbe. Ott 
minden néma volt. Csak a háremrácsok mögött 
suttogtak. 

A nagy csenden keresztül halkan hangzott a 
távolból egy dallamos bécsi keringő. A hárem¬ 
hölgyek, hallhatták és elmélázhattak mellette; 
Saladin és a többiek is hallhatták s ők is el¬ 
gondolkodtak. 

- A szamarak, mily zajt ütnek semmiért, 
sziszegte Saladin, - - mintha különben boldo-
gak sem lehetnének. De én is el akarok menni 
a lakodalomra. 

- Bolondság. Maradj csendesen itt. 
- Én maradjak itt? Nem volt Mustafa az én 

barátom s én ne vegyek részt a leánya esküvő¬ 
jén, — talán nem méltók ők erre? 

Előttük egy kis mecset emelte a kék égnek 
fehér minaretjét; a magasban elhangzott a 
múezzin panaszos hangja. Az ima órája volt. 
Az öreg hallgatott; mindnyájan odamentek 
imádkozni. 

De az öreg Saladin csak tovább mormogott 
magába: 

- Én megyek a lakodalomra, én megyek 
a lakodalomra. 

XIII. FEJEZET. 

A katonazenekar befejezte a bécsi keringő! 
A tiszti kaszinó nyitott ablak és ajtóin kihal¬ 
latszott vidám kaczagásuk és mulatozásuk. Az¬ 
után hirtelen csend lett, mert egy hangos jel¬ 
adás után, a tábornok megszólalt: 

- Uraim és hölgyeim ! Az ifjú házaspár bol¬ 
dogságára emelem poharam. Ma, a mi császári 
és királyi erősségünk egy új tagot nyert a küz¬ 
delemre. A maga jövendőjét, jó és balsorsban 
hozzánk, azaz a mi kedves Kvicala társunkhoz 
kötötte és mi boldogak vagyunk ezért. Teljes 
elismerésem fejezem ki ön iránt Kvicala, az 
utolsó időben tanúsított eljárásáért. Bátor 
katonához méltóan viselte magát és mondha¬ 
tom, hódításáért sokan fogják önt irigyelni. És 
a mi nagyságos asszonyomat illeti, úgy igen 
megtisztelve érzem magamat, hogy az egész 
ezred nevében üdvözölhetem önt. Nagyságos 
asszonyom is bátor katonának bizonyult. A mi 
fiatal barátunk bevette ugyan, a várat, de egy 
nagy veszteséget szenvedett. Ő elvesztette szí¬ 
vét. Ezt a szívet, asszonyom, önnek hűen kell 
megőrizni és megvédeni. Ez a sziv jó, ez a szív 
igaz, azt én tudom! Ön pedig Kvicala, legyen 
élte végéig jó pajtása a mi legfiatalabb s egy¬ 
szersmind legszebb ujonczunknak. A jó Isten 
adjon önnek ehhez erőt! És most hölgyeim és 
uraim, éljen és háromszorosan éljen az ifjú 
házaspár! 

A székek mozogtak, a pezsgős palaczkok 
durrantak s az éljenzés harsogott. A zene tust 
játszott hozzá. 

Kis idő múlva a vendégek kimelegedve, ne¬ 
vetgélve, vidáman csevegve, vigan jelentek meg 
a kertben. 

Először az új házasok, majd a tábornok és 
asztaltársnője. 

A tábornok a fiatalasszonyhoz közeledett, 
összeütötte sarkantyúját s kezét nyujtá. E pil¬ 
lanatban ő ezt megragadta s többszörösen meg¬ 
csókolta, mialatt könnyei végig gördültek or-
czáján. 

A tábornok arcza, ha lehet, még pirosabb lett. 
Az ő szemébe is valami nedves fény vegyült. 

Azután megkisérlé kezét kiszabadítani. Fatme 
azonban majdnem térdre hullott előtte s jobbját 
ismételve csókolá. 

— Nagyságos asszonyom, ez igen sok, nagyon 
is sok. Az Isten tudja, hogy túlságos sok, -
hebegte a tábornok. 

- Fatme, — suttogá férje — és erre az fel¬ 
emelkedett. 

A különös jelenet azonban egy egész sereg 
bámulót vonzott már oda. A tisztek vállaikat 
vonogatták, az asszonyok suttogni kezdtek. 

Vuko félig mosolyogva, félig szemrehányólag 
tekintett reája s midőn ő e pillantást megér¬ 
tette, hangos zokogásba tört ki s keblére vetette 
magát. A tábornok egészen zavarban volt; Vuko 
vigasztalta, a hogy csak egy gyermeket vigasz¬ 
talni lehet. A vendégek ezalatt nyugtalankodni 
kezdtek. Ekkor jelenté az ordonáncz: 

- A feketekávéhoz tessék jönni! 
- A feketekávé, - - ismétlé megkönnyülten 

a tábornok - - a feketekávé a mi parancsunk 
uraim s van szerencsém nagyságos asszonyomat 
a feketekávéhoz vezetni. 

Ezzel meghajolt a fiatal asszony előtt, ő el¬ 
fogadta karját, de közben odasúgta férjének: 

- Haragszol reám Vuko? 
- Gyermekem, hogyan haragudhatnék én 

reád! 
(Folytatása következik.) 
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A HALASTAVAKBÓL HOZÓIT SALAKAT DUNAI BÁRKÁKBA RAKJÁK, HOGY ELVKSZÍTSÉK A TÓ-IZÜKET ÉS ONNAN PIACZRA . 

H A L K E R E S K E D Ő K B Á R K Á I A P E S T I D U N A P A R T O N . 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Sindbád utazásai. Múlt évi termésével, mely 

most jelent meg kötetben Sindbád utazásai czím-
mel, Krúdy Gyula nagy és örvendetes meglepe¬ 
téssel szolgál. Az utóbbi években megszoktuk ezt 
a termékeny írót úgy tekinteni, mint a ki a fej¬ 
lődés bizonyos pontján megállott és innen nem 
tud tovább jutni: mindig egy szinvonalon álló, 
lassankint fáradtaknak tűnő novellák jöttek, erősen 
érezhető Mikszáth-hatás alatt, mintha az író foly¬ 
tonosan egy nótát pengetne és mindjobban elfá¬ 
radó hangon. Most aztán egyszerre, váratlanul, 
mintha valami új megtermékenyülés érte volna, 
kivirágzott, olyan erőteljes, teli színekkel, olyan 
friss illattal, mint még soha. A Sindbád utazásai 
valóságos reveláczió azokra, a kik eddig is hittek 
Krúdy nem mindennapi tehetségében és sajnálat¬ 
tal nézték a túlbő termékenységben való ellany-
hulását. A könyv lazán összefüggő képek — nem 
annyira novellák, mint 'inkább emlék-képek —so¬ 
rozata, olyan teli, tiszta hangon szólaltatja meg AZ 
író líráját, olyan ellenállhatatlan erővel kapcsoló¬ 
dik bele az olvasó hangulatába és olyan erős re-
zonancziákat kelt fel, hogy csodálkozva kérdezzük, 
hol rejtőzött eddig ez az iró, ez a finom, szordi-
nás hangú lírai elbeszélő, a kit itt hallunk és alig 
ismerünk fel, holott már vagy tiz éve a novellák, 
regények egész tömegéből ismertük. Az elmúlt 
fiatalkorra való visszaemlékezés töltötte meg ezzel 
az erős lírai hangulattal. Sindbád, az ezeregy 
éjszaka kalandos hajósa álarczában maga az iró 
járja be még egyszer azokat a helyeket, a hol for¬ 
rongó, az életbe vezető utakat kereső fiatalkora 
éveit töltötte : az ódon, csöndes, furcsa kis felvi¬ 
déki városokat ósdi, furcsa, bogaras embereikkel, 
kopott, hangulatos utczáikkal. Útjaiban újra ki¬ 
gyulladnak szivében a régi lángok, újra átéli a 
régi bánatokat, — megismétli a maga egész ifjú¬ 
ságát, de nem az egykori friss, tomboló életvágy-
gyal, öntudatlan naivitással, hanem a tudatpsság 
bágyadt melancholiájával, a mely halk, borongó 
mélázássá oldja fel elbeszélését, letompítja színeit, 
hangulattá hűti a hajdani lángolásokat. A mit el¬ 
beszél, az nem is fontos többé, a fődolog a hang, 
a hogy elbeszéli, a visszaemlékezés bánatos hu¬ 
mora. Sindbád utazásai tiszta merő líra elbeszé¬ 
lés ürügye alatt, de olyan meleg, emberi, szug¬ 
gesztív erővel zeng ki Krúdy prózájából, hogy az 
olvasó akarva sem bír neki ellenállni. A hangszer 
az iró régi hangszere, nem sok húrú, nem erős 
hangú, de eddig nem hallott bensőséggel csendülnek 
ki rajta a bánatos új akkordok. Mai irodalmunk¬ 
ban több szép hangját hallottuk a fiatalkorra való 
visszaemlékezés, az ifjúság újraélése hangulatá¬ 
nak, - - szebbet, nemesebbet, melegebbet, mint a 
Sindbádé, egyet sem. Bizonyos modorosságok itt 
sem maradnak el, néha mintha a Turgenyev hang¬ 
ját hallanók belecsengeni az iró hangjába, de ez 
is mind felolvad a könyv igazi könnyektől fá-
tyolozott hangjába, A kik ismertük Krúdyt pályája 
kezdete óta, új irót találunk benne: régi jó tulaj¬ 
donságai megerősödve, megtisztulva jelennek meg 
benne, hiányosságai letompulnak, - - most végre 
egészen művész tudott lenni és művészi egészet 
adott. 

Alkotó nyelvtudomány. Kaiblinger Fülöp tol¬ 
lából e czím alatt nem nagy terjedelmű, de mai 
nyelvtudományunkban szokatlanul új hangokat hal¬ 
lató könyv jelent meg. A könyv szerzője eddigelé 
nyelv-pedagógiai munkáiról volt ismeretes, ebben 
az új könyvében azonban a szigorúbb értelem¬ 

ben vett nyelvtudománynyal foglalkozik Egész új 
és nagy problémát tűz ki maga elé: olyan nyelv¬ 
tudomány létesítését, a mely nem elégszik meg a 
már fölmerült nyelvalkotások történelmi és lélek¬ 
tani magyarázatával, hanem az oxakt tudományok 
mintájára előre meg tudja jelölni a nyelvben be¬ 
következendő változásokat és maga is részt vés/ a 
maiaknál fejlettebb nyelvformák alkotásában. Ha 
ez sikerül, akkor a szerző szerint a nyelvkritika 
nem lesz a nyelvhasználat által folyton megczá-
folt állítások sorozata, hanem a nyelvtudomány 
mintegy előre látja a fejlődés tényeit és nem a 
múlthoz és népnyelvhez méri az új nyelvjelensé¬ 
geket, hanem megkeresi a haladás motívumát a 
nyelvfejlődésben. Az ezen értékmérő szempontjá¬ 
ból jobb formákat kiválasztja, ismerteti, ajánlja s 
ezzel nem marad sem a rideg konstatálás, sem a 
meddő kritika kereteiben, hanem maga is rószt-
vesz a nyelv alkotásában. Kaiblinger könyve meg¬ 
jelöli az irányt is, melyet az ily alkotó nyelvtu¬ 
dománynak követnie kell Levezeti a fejlődés el¬ 
méletéből ii nyelvfejlődés alaptörvényét. a inelylyel 
teljesen önálló, új szempontokat visz bele a nyelv¬ 
tudományba. Sorra veszi a nyelvészet legfontosabb 
problémáit, alkalmazza valamennyire a saját el¬ 
méletét s ezzel sikerül neki olyan dolgokat meg¬ 
világítani, melyekre az eddigi módszerek nem 
nyújtottak felvilágosítást. A munka inkább eló'le-
ges programmja egy nagyobb műnek, mint a 
rendszernek teljes, minden oldalú kidolgozása, de 
ebben a formában is ritka gondolatébresztő; téte¬ 
leinek megvitatása a szaktudomány dolga, de bi¬ 
zonyos, hogy igen érdekes és az eszmék tisztázá¬ 
sára alkalmas anyagot ad a tudományos diskusz-
sziónak. 

Háromkirályok. A Háromkiráli/ol; egy bájos, 
dallamos operettnek a czíme, melynek szerzője, 
Zsoldos László regényének főszereplője, Ollár Má¬ 
tyás, fiatal, könnyelmű, javíthatatlanul naiv és 
javíthatatlanul jószivű zeneszerző. Az operett je¬ 
lenti a jövő reménységét, a mely megvigasztalja 
a jelen minden bajában a muzsikust és fiatal fe¬ 
leségét, Terát. Pedig ezek a bajok nem kicsinyek: 
a kis Tera szülei tilalma ellenére ment nőül a 
muzsikushoz, ennek herkulesfürdői nénijénél tölti 
a mézesheteket, a néni közben váratlanul meghal 
s a fiatal párra a legfurcsább pénzügyi zavarok 
egész tömege háramlik. Ezek a bajok humorosán, 
a bohém szegénységben való gyönyörködés hang* 
ján vannak elbeszélve, de ha mulatunk is rajtuk, 
utóvégre mégis csak megsajnáljuk a szegény fiata¬ 
lokat a kiállott félelmekért, koplalásokért, de kü¬ 
lönösen a kis asszonyiát, a kinek kevés híján 
komoly baja támad részint egy vén szoknyava¬ 
dász intendáns-jelölt ostroma miatt, részint az ag¬ 
godalomtól pénzszerzés végett Budapestre rándult 
férje miatt, a kit a vasúton ért utói az árvíz. 
Hiába kerül vissza Orsován át — újabb kalami-
tások után — Budapestre a fiatal pár, itt is csak 
küzködés és koplalás várja, míg végre a férj -
miután közben az operett partitúrája a színházzal 
együtt, melynél előadásra várt, elég, — állást kap 
egy vidéki színtársulatnál mint karmester. Eny-
nyiből is látni való, hogy a szerző kissé kegyet¬ 
lenül bánik alakjaival. A jókat alaposan megki-
nozza, legjobban a regény egyik legvonzóbb alak¬ 
ját, egy jóra való tüdő vészes fiút, gazdag örököst, 
a ki szerelmes Terába s szerelmi bánatában ha¬ 
lálra iszsza magát. A rosszakat - - Tera szüleit, 
nővérét, sógorát, a szerelmes fiú primadonna any¬ 
ját - - olyan rosszaknak mutatja be, hogy már 
szinte megsokalljuk. Mindezt azonban alig vesz-

szük észre olvasás közben, mert a történet nagyon 
jól, kellemesen, mulatságosán van elbeszélve s a 
hangjával mindvégig leköti rokonszenvünket. E mel¬ 
lett az egyes jelenetek jobbak, mint az egész tör¬ 
ténet : ügyesen vannak beállítva és csattanóra ve¬ 
zetve, rávallanak a friss elbeszélő kedvű novellis¬ 
tára. Különös, liiiv a/ irodalomban nem szokatlan 
dolog: az egyes jelenetekben igazi élet pezseg, a 
mely azonban nem bír életteljes egészszó, organi¬ 
kus cselekvénynyé sűrűsödni, az alakok csak az 
egyes helyzetekben élnek, az egészben a papiros¬ 
hoz tapadnak, megérezni rajtuk a konstrukczió 
izét. Előbbi regényeiben Zsoldos jobban meg tudott 
szabadulni a novella-technikától s közelebb jutott 
a regény igazi formájához, mint ebben a talán 
legnagyobb ambiczióval készült munkájában. Sok 
rokonszenves tulajdonsága, különösen pedig jó¬ 
kedve, mértéktartó okossága és szeretetreraéltó 
előadó képessége ebben is megnyeri nx olvasót, a 
regény nagyon kellemes, mulatságot humorú ol¬ 
vasmány, jól tölli vele idejét, a ki elolvassa. 

Az akarat nevelése. A franc/.ia Pnijol ily czímű 
munkája egyike az újabb pedagógiai irodalom leg¬ 
népszerűbbé vált könyveinek. Olyan problémát ra¬ 
gad meg, a melyre eddig nem sok ügyet vetett a 
pedagógiai tudomány : azt a kérdést fejtegeti, mit 
tehetünk mi magunk akaratunk erősítésére, ener¬ 
giánk fokozására ? Nem a gyermek, hanem az ifjú 
nevelésével foglalkozik s a tárgyalás központjába 
az akaratot teszi, a melyet az eddigi nevelés az 
értelem fejlesztésének túlságos hangsúlyozásával 
meglehetősen elhanyagolt. Legelőször a diagnózist 
állapítja meg: az akarathiány különböző okait a 
tanuló ifjúnál és a szellemi munkásnál, aztán czá-
folja a jellem változhatatlanságáról szóló elméle¬ 
teket. Második könyvében az akarat lélektanát adja 
a gondolatoknak az akaratra való jelentősége s a 
kedélyállapotnak az akaratban való szerepe szem¬ 
pontjából, hangoztatva annak lehetőségét, hogy az 
ember lelki életében az értelein ragadja magához 
az uralmat H legyőzheti a vak, ösztönszerű érzel¬ 
meket Ezzel válik az ember szabaddá s a felsza¬ 
badulásnak eszközeit fejtegeti a könyv további része : 
az elmélkedést s ennek helyes módját, a cselekvés 
és a testi egészségtan szerepét az akarat nevelé¬ 
sében. Az így nyert általános tételeket aztán gya¬ 
korlatilag alkalmazza: szól az akarat segítségével 
legyőzendő ellenségekről (a határozatlan érzelgés, 
az érzékiség, az ezekből folyó erkölcsi hibák és 
rósz szokások, a társaság hatása, a különböző ön-
ámítások stb.), majd azokat az elmélkedéseket adja 
elő, a melyek alkalmasak arra, hogy az ifjúban 
fölébreszszék a vágyódást az olyan tetterős élet 
után, mely csupán az akaratnak van alávetve s 
kifejti azokat a segélyforrásokat, melyeket a kör¬ 
nyezet, a társadalom nyújt az akarat nevelésére. 
A könyv, mint ebből a tartalmi vázlatból is lát¬ 
ható, gyakorlati szemmel meglátott szempontokat 
és ösztönzéseket ad az önnevelésre. Gyakorlati 
czéljának, a közvéleményre való hatásnak megfele¬ 
lően, előadása rendkívül világos, egyszerű és meg¬ 
győzésre törekvő. Részben ennek is tulajdonítható 
nagy hatása, melyet nemcsak külföldön, hanem 
nálunk is elért. Első kiadása Weszely Ödön ki¬ 
válóan gondos és megértő fordításában rövid idő 
alatt elkelt s most második kiadása jelent meg 
két kötetben, a melyet a fordító még pontosabbá 
s az eredetihez még közelebb állóvá tett. 

Ungarische Rundschau. Ily czímen már volt ré¬ 
gebben egy a magyar szellemi mozgalmakat német 
nyelven ismertető folyóirat, a mely időközben meg-
szüiit. Most újra megindult Heiitrirli Gusztáv ki-
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adásában, Concha Győző, Hampel József és Tlial-
lóczy Lajos közreműködésével és Dunker és Humb-
lot lipcsei kiadó kiadásában. A folyóirat mint 
a szerkesztő hangsúlyozza teljesen függetlenül 
akarja szolgálni a tudományos igazságot, tárgyalni 
;iknrja Magyarország múltjának és jelennének fon¬ 
tos momentumait és különösen az olyan homá¬ 
lyos problémákat igyekszik világos, tudományos 
megoldásra juttatni, a melyekre nézve a vélemé¬ 
nyek megoszlanak. Ezzel akarja a külföldön még 
M-kt'elől uralkodó elavult és elfogult véleményeket 
helyreigazítani. A negyedévenkint megjelenő fo¬ 
lyóirat első száma valóságos testes kötet: tudo¬ 
mányos irodalmunk kiváló művelőinek egész sora 
irta közleményeit, melyek többnyire közérdekű 
magyar problémák megvilágításai, vagy az újabb 
magyar tudományos irodalom értékesebb termékei¬ 
nek ismertetései. Egyes füzetek ám ü márka (7*20 
koiona). egy évre szóló előfizetés 20 márka. 

Gróf Széchenyi István élete. Komlóssy Ferencz 
po/.sonyi prépost nagy díszmunkát adott ki Szé¬ 
chenyiről. Elmondja az irodalomból ismert forrá¬ 
sok felhasználásával életét, pályáját, politikai és 
társadalmi szereplését, ismerteti munkáit. A ter¬ 
jedelmes könyvben számos Széchenyire és korára 
vonatkozó képet is találunk. 

A «Jó Pajtás*, Sebők Zsigmond és Benedeknek 
képes gyermeklapja márezius 3-iki számába Larn-
l'éi'tli. Géza irt verset, fíenedek Elek érdekes szi-
cziliai mesét, Sebők Zsigmond folytatja Dörmögö 
Dömötör utazását Budapest körül, Magyar Balázs 
az új Budapestről mond el érdekes dolgokat, Kó-
kai Lajos folytatja a gyorsvonatról szóló czikkét. 
Faragó bácsi mozija a hamvazó szerdáról mutat 
be pompás tréfás képeket, vidám versekkel, Zsiga 
bácsi a furcsa vasfazékról mond el mókás történe¬ 
tet, Váradi Antal érdekes elbeszélést mond el, 
Rákosi Viktor folytatja regényét. A kis diákok 
lei-elei rovat, a rejtvények, szerkesztői izenetek 
egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A t J ó Paj¬ 
tást-i a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára 
negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, 
egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó¬ 
hivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Sindbád utazásai Irta Krúdy Gyula. Budapest, 

a Nyugat kiadása. 
Alkotó nyelvészet. Irta Kttibliiiger Eülöp. Buda¬ 

pest, Franklin-Társulat; ára 3 korona. 
Háromkirályok. Eegény, irta Zsoldos László. 

Budapest. 

Payot: Az akarat nevelése. Fordította Weszely 
Ödön. Két kötet. Budapest, Franklin társulat; ára 
ti korona. 

Gróf Széchenyi István élete. Irta dr. Komlóssy 
Ferencz. Budapest, Hornyánszky Viktor. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : ÚJLAKI JEKŰ 

volt negyvennyolczas honvédfőhadnagy, magyar 
királyi honvédszázados, a Ferencz József-rend lo¬ 
vagja, 83 éves korában Iglón. - - Dömsödi HAJÓS 
GUSZTÁV, volt nfgyveiinyolczas honvéd, 81 éves 
korában Nagykőrösön. STEGEB ISTVÁN volt 
negyvennyolczas honvédkapitány, cibakházai plébá¬ 
nos 88 éves korában Cibakházán. - - HABKAI IMRE 
volt negyvennyolczas honvéd, Szegeden. - - Privi-
nai LOKOVICS GITILA udvari tanácsos, Csanád vár¬ 
megye törvényhatósági bizottsági tagja, nagybirto¬ 
kos, 59 éves korában Budapesten. - Dr. Lécz-
falvi BODOR TIVADAR ügyvéd, a sepsiszentgyörgyi 
református Mikó-kollégium főgondnoka, Háromszék 
vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, 55 
éves korában Sepsiszentgyörgyön. - - Dr. Kimlődi 
HÓDOLT ELEK ny. császári és királyi vezértörzs¬ 
orvos, a vaskorona-rend lovagja, az arany érdem¬ 
kereszt, a Ferencz József-rend érdemkeresztjének 
és a jubileumi érmek tulajdonosa, 67 éves korá¬ 
ban Budapesten. — SEGESVÁRT JÓZSEF, a nagyká¬ 
rolyi református egyházmegye nyűg. és tisztelet¬ 
beli esperese, kántorjánosi lelkész 78 éves korában 
Kántorjánosiban. — POLÓNV GYULA, Breznóbánya 
város nyűg. tanácsosa, az ágostai evangélikus egy¬ 
ház presbitere, 52 éves korában Budapesten. -
SZÉKI MIKLÓS gyógyszerész, Kolozsvár város tör¬ 
vényhatósági bizottsági tagja, a Ferencz-József tudo¬ 
mányegyetemhez kirendelt kormányképviselő 70 
éves korában Kolozsváron. — BENEDEK JÁNOS vá¬ 
rosi tanácsos, Kassán. — MAYEHOFEB FERENCZ Ítélő¬ 
táblái bíró, Székesfehérváron. — Gyulai GTULAT 
ELEK polgáriiskolai tanár, 58 éves korában Buda¬ 
pesten. — Kiss JÓZSEF szerdahelyi plébános, 47 
éves korában Szerdahelyen. Ifj. bölcsházay 
BELHÁZT KÁROLY székesfővárosi lanító, 36 éves ko¬ 
rában Budapesten. - - Dr. KOSZIVAL JÓZSEF nagy-
apponyi körorvos, Fiúméban. - - GOMBÓ AENOLD, 
gróf Keglevich István utódai budafoki konyakgyár 
tulajdonosa, Abbáziában. — Lux ABMAND, a délivasut 
igazgatósági osztályfőnök helyettese, 52 éves korá¬ 
ban Budapesten. — Dr. BESÁN KORNÉL buziásfürdői 
közjegyző, Temesváron. 

PONOEÁCZ SZEBAFIN grófnő, 92 éves korában Nagy¬ 
szombatban. - - üzv. görgői és toporczi GÖRGEY 
ÁRMINNÉ, bzül. jamuiki Jóny Emília, 90 éves korá¬ 
ban Budapesten. - (-)zv. PECZ ÁGOSTONNÉ, szül 
De Adda Mária, 85 éves korában Budapesten. -
üzv. kismagyari MAGYART LAJOSNÉ, szül. Brokes 
Anna, 84 éves korában Gönyü községben. — üzv. 
idősb Csősz JÁNOSNÉ, szül. Gombos Zsuzsanna, 
83 éves korában Budapesten. — üzv. dezseri Ituo-
NYÁNSZKT FERENCZNÉ. szül. felsőeőri Bába Izabella, 
több pápai rendjel tulajdonosa, 74 éves korában 
Budapesten. — üzv. SZIRÁNYI EENŐNÉ, szül. Czibul 
Emma, 75 éves korában Cseineken. - - üzv. KE-
BEKKS JÓZSKFXÉ, szül. Hiry Berta, néhai Kerekes 
József kir. tanácsos, tanfelügyelő özvegye, 75 éves 
korában Zilahon. — MBAFTSÁK JÓZSEFNÉ, szül. óvári 
e-i szentmiklósi Pongrácz Emili«, 75 éves korában 
Ózdon. — GÖNDÖR IGNÁCZNÉ, szül. Hangonyi Mária, 
71 éves korában Egerben. - - AGAMAL MALVIN bá¬ 
rónő, 72 éves korában Alapon. — Özv. PLÁNT FE¬ 
RENCZNÉ, szül. Würsching Kamilla, 52 éves korá¬ 
ban Budapesten. - - UJHÁZY GYÖHGYNÉ, szül. Kris-
haber Gizella, 'Ál éves korában Budapesten. 

EGYVELEG. 
*A nagy hideg elpusztítja a rovarok szár¬ 

nyait. Gi'rlacht'. a Belgica hajóval tett sarki uta¬ 
zásán azt a megfigyelést tette, hogy az ott élő ro¬ 
varok közül egynek sincsen szárnya. Ezt a nagy 
hidegnek tulajdonította. Állításának helyességét 
kísérletekkel is igazolták Bouvier franczia termé¬ 
szettudós és Dewitz metzi tanár, a kik egy da¬ 
rázsfészket jégbe tettek negyvennyolcz órára s 
aztán a benne levő petékből száruyatlan állatok 
keltek ki. Légyálczákból pedig, melyeket előbb + 
2 fokos szobában, azután pedig jégben tartottak, 
mikor kikeltek, csonka szárnyuk volt. 

Érdekes t í ízpróbát eszközölt a ezász kir. tech¬ 
nikai főiskola múlt év nyarán Drezdában a czement-
tetőcserepeken. Többek között a Dr. Gaspary-czég 
hosszanti horriyos >Lipsia« tetőcserép mintáját tették 
próbára. A cserepek a kísérletezéshez épített házacs¬ 
kákon a szokásos léczek helyett szögvasakra lettek 
akasztva és kb. 1000 celzius foknyi bőségnek kitéve, 
mialatt többszöiösen vízzel lettek befecskendezve kb. 
]/í órán keresztül. A kísérletezés eredménye szerfölött 
njpgnyugtató és leginkább bebizonyította a szakszerűen 
előállított fec'őcserép jó minőbégét. Az óriási hőség 
következtében a szögvafak ijesztő módon mrggör-
bültek és természetesen a hideg viz ráfect kecdeztse 
által a eterepek egy része is megrekedt, de egyetlen 

SHANTUNG SELYEM 
egy teljes öltö¬ 
zékre 19- 50 ko¬ 
ronától feljebb 
Bér- és Tám-

mentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagyüjteményt 
— postafordultával küld: — 

HZNNEBERG selyemgyáros, ZÜRICH. 

kina bora vassal 
Hyijienikus kiállítás 19O6. Le«magasabban ki¬ 
tűnt Krősitőszer gyengélkedők, vérszegények 
és lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-

erősítő és véi-javitó szer. 
Kitűnő iz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

J, Serravallo, zsjss* Trieste-Barcola. Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben. 
K 2.60, literes üvegekben K 4.80. 

Fog-Krém 

kellé me» 
blsto* Könnyed 

JÁRASTÍTKA 
•*•*•**•*. a valódi 

PÁLMA 
KAUCSUK-CIPÓSAROK 

A szalonban és a. gyermekszobában 
mindenütt ott legyen, mert kicsinyt és 
nagyot, Satalt és öreget, szegényt vagy 
gazdagot egyaránt mesésen szóra¬ 
koztat. :: :: Mindenütt kapható. 

f 

Ara l korona. 
Gyártja a „CSERÉPGYÁR" R.-T. Kismányán. 

Az összes GÉPEK és FORMÁK 
HOMOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 

u. m. falazó-téglagyárlógépek, ür-
tömbgyártógépek, letőcscrépgyárló-

gépek. Prések: cementburkolólapok 
előállítására habarcs és betonkeverők. 

Formák: kerítésoszlopok, lépcsők, csö¬ 
vek slb. előállítására. Kotorok, komor* 
zsolók, homok és kavicsmosógcpek.^ 

Dr. Gaspary & Co. gépgyára Markranstádt 
Leipzig mellett (N. metorszag). _ 22S. számú árjegyzék 

díjmentesen. — Kérjük gyárunkat meglátogatni 

Vegyen svájczi selymet! 
Kcrjen tavaszi és nyár i újdonságainkból xuha és 
blúzhoz való mintákat: rayés , foulard, voile, crépe 
de cliine, eolienae, xnousseline 120 cm. széles, méta-
ranként l kor. 20 fillértől följebb, fekete, febér, egyszínű és 
tüika. valamint hímzett, blúzok, úgyszintén batiezt. pamut, 
vászon és selyem ruhák. Mi csakis garantáltan erős selyem¬ 
szöveteket adunk el vám- ts p r tómentesen direkt a házba 

magán^erőknek. (Kétszeres levélportó.) 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 23 (Svájcz.) 
Selyemkivitel. Királyi udvari szállítók. 

forduljon minden ér¬ 
deklődő, ki súlyt 

l- r e / iektet elsőrendű faj-
~^/ tis«ta anyagra. :: 
GYüfflÖLCSFACSEMETÉK 

Sétányfák, díszcserjék, tűlevelűek, kéri-
tésnövényék, bog-yogyümölcsüek stb. stb. 
SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
(I. sima ara) európai ta amerikai sima 
gyökeres vesszők. (Oktató dlazárjecmék 

kívánatra ingryen., 

W. 

FISCHER 
faiskolák és szölaotf vánuteléoeh 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

9. 8ZÍM 1912. 59. KVFOLYAJI. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen, 

egy sem esett le. A hivatalos válemé'nynyilvánitás 
a czementcserepekre tehát igen kedvezően szól Ezen 
esemény annál inkább figyelemreméltó, mivel'ed.iis 
meg építészeti szakkörökben is igen kedvezőtlenül 
ítélkeztek a czementfedőcserépről. Emlitésreméltó az 
a körülmény is, hogy a kísérletezéshez a cserének 
nem lettek külön előállítva, hanem a technikai főiskola 
egyik hivatalnoka maga emelte le a raktárról, tehát 
nem lettek kiválogatva sem. A cserepek a Dr Gas¬ 
pary & Co. Markranstádt, Leipzig melletti czéK 
• Dreistern.-gépén készültek s tudva levő dolog, hogy 
ezen czég nemcsak czement fedőcserépgvártógépeket 
hanem ürtömbgyártógépeket, beton oszlopformákat,' 
falazó téolagyártógépeket, padló és járdalappréseket 
stb.-it állít elő, úgyszintén világhírű beszerzési forrás 
a czementárúgyirtáshoz szükséges összes gépek és 
formákra vonatkozólag. A 228. számú és .Modern 
építőanyagok*, czimü brosúrája, melyet bárkinek díj¬ 
talanul küld, a czementárúk használhatóságát és sok¬ 
féleségét bőven és kimerítően tárgyalja. Minden 
érdeklődőnek tehát figyelmébe ajánljuk. 

34 év a betegápolás szolgálatában ! Keleti J. 
budapesti czég (IV., Koronaherczeg-utoza 17.) orvos¬ 
sebészeti műszerek és kötszerek gyára, mely bel- és 
külföldön egyaránt a legjobb hirn-ivnek örvend, ez 
idén lépett fennállásának 34. évfordulójába. A czég 
ezen reá nézve nevezetes alkalommal egy dús, ábrás 
árjegyzéket bocsátott ki, mely a hygienia, a testi épség 
és szépség, valamint a betegápolás terén hasznos, a 
jelenkor legpraktikusabb, fölötte érdekes újdonságokat 
tartalmazza és mely bárkinek kívánatra ingyen és bér¬ 
mentve megküldetik. Lapunk tisztelt olvasóinak leg¬ 
melegebben ajánljuk fenti czéget, mint a legszolidabb 
és legmegbízhatóbb bevásárlási forrást cs. és kir. 
szabad, sérvkötők, mindenféle kötszerek, haskötők, 
testegyenesitő gépek, műlábak, műkezek, műfüzők, 
gnmmi- és görcsér-harisnyák, gyógyvilanykészülékek, 
betegtoló kocsik, kosmetikai, utazási és másságé czik-
kek, kötőanyagok és a betegápoláshoz és kényelemhez 
szükeéglendö összes czikkck beszerzésére. Üzleti elvei: 
gyors és pontos kiszolgálás, szakszerű elintézés, jutá¬ 
nyos gyári árak, legtökéletesebb hazai ipar! 

Szálló igék. Eózsatej (arczbőrápoló), Osan (fog¬ 
ápoló) és Tanningene (hajfestőszer). A Czerny J. Antal 
czég legsikerültebb gyártmányai és minden más szer 
fölött előnyben részesülnek. Kaphatók minden gyógy¬ 
szertárban, illatszerüzletben stb. 

A főváros legújabb szenzácziója. Papek József 
cs. és kir. üdv. szállító Bákóczi-út 11. szám alatt 
újonnan berendezett bőrönd éa bőrárú üzlete oly kiváló 
ízlésről tesz tanúságot, hogy bátren mondhatjuk ma 
Budapest legszebb és legnagyobb árúházának e szak¬ 
mában. A vevő egyéni Ízlésének megfelelően mindent 
megtalál ott s azért mindenki bizalommal fordulhat 
ezen országszerte hírneves czéghez. 

A Technikum Mittweida: Állami fennhatóság 
alatt álló technikai intézet, elektro- és gépészmérnökök, 
technikusok és üzemvezetők kiképzésére, melyben 

évenkmt 2-3000 hallgató i,yer szakszerit oktatást 
A nyári szemeszter 1912. évi április 16 án veszi kez¬ 
detét, míg a beiratások a márezius 25-én kezdődő 
ingyenes előkurzu«ra már márezius közepétől foly¬ 
nak. Kimerítő programmot díjmentesen küld a tTech-
nikum. Mtttweida (Szász királyság). Az intézet terü¬ 
letén fekvő kb. 3000 m2 beépített területén hatalmas 
tanuló-gyári műhely ékben gyakornokok stb. kiképzésre 
felvétetnek. A számos kiállításon (Plauen, Leipzig, 
Zwickau, Lüttich) kitünletett intézet valóban elsőrangú 
és méltán megérdemli azt a nagy bizalmat, melylyel 
minden oldalról elhalmozzák. 

Legszebb disze a háznak a helyes érzékkel 
megművelt és szeretettel ápolt kert. Hogy pedig a 
kedélynek és a szemnek nyújtott gyönyörűséget prak¬ 
tikusan is, haszuothajtó módon kihasználhassa a 
gazda, szüksége van egy megbízható tanácsadóra, 
aki gyakorlati útbaigazításokkal szolgál neki. Ilyen 
tanácsadónak tudjuk mi Hasehka Á;/oston e's Társa, 
Temesvár magtermelő és nagykereskedő czég gyönyö¬ 
rűen illustrált bő tartalmú minta katalógusát, amelyen 
fellelhető a legegyszerűbb konyhanövényi ő! a legeso-
dásabb virágszimfoniáig a keitészmüvészet minden 
büszkeségének hatalmas skálája. 

Minta szőlőoltványokat ingyen küld Milltelep 
szőlőiskola Nngyősz, ha árjegyzéket kér. 

SAKKJÁTÉK. 
2786. számú feladvány Schlechter O.-tól Bécs. 

SÖTÉT. 

A inain 

Helyesen f e j t e t t ék m e g : Merényi Lajos. — Geigt 
József és Stark Vilmos. — A tBudapetti Sakk-kört — 
A iBudapetti 111. krr. Sakk-kört. — Lndányi Antal. — 
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. — Oottléb István (Budapest) 
Németh Péter (Giongor). • — Kintzig Ilóbert (Falcért). — 
Müller Nándor (Stombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakony-StentUuzU). — A •Győri 
Sakk-kori. — Székely Jenő. — Mészey József (Oyör). — 
A 'Zborói Tartatkor*. — A iKalocnai Katiiolikut Kört. — 
Veöreös Miklós (Zirci). — Ifj. Hubay Bertalan (Bitdzdt-
vjlak). — A tDtinaföldfárí EgyenWségi kört (Duna földvár). 
Barcsa Mihály (liiluirttdi'ari). — Csolnoki István (Hajdu-
liadlidta). — A tLcibiczi Gazdatági Kaizinó* (Leibict). — 
Lustyik János és Snivák János (Alberti-Irta). — tCtengeri 
Cattinót (Ciengcr). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Kezső (Tanárikat). — Hadai Sakkotú Tártaság (llutlapeit) — 
Patkó Imre (Talpat). 

Szerkesztői üzenetek. 
gg házaspár hattyúdala. Nem válna a vers¬ 

nek javára, ha a nyilv&noM&g •.*]•'• Imznnk : szűkebb 
kör előtt egészen jó hatást teliét, a nyilvánosság vi-
lAgit&aa a/niiliaii túlságos erős neki. 

Jöjj el velem. Eladom a becsületein, líanalitások 
a fiépdal-kdlteatel úts/.t'li virágúiból, egyetlen rrnlrti 
vonás nrlkiil. 

Szerelmem. Feleségem halálára. JScs/ől szerelméről, 
gyászáról, de nőm tudja •'•iv/irtni, ezért a mit mond, 
aü olvasóra nézve merő szó marad. 

Afrodite. Legenda. Szőke kisasszony kertje. Na¬ 
gyon sok még az idrgeu liang, olvasmányok vissz¬ 
hangja verseiben s ezek erősen alteráliák azt a meg¬ 
ítélést, mely alá. saját hangjai esnek. Dgylátszik, meg 
forrnia, érnie kell, a míg megszabadul és megtalálja 
önmagát. 

Mindig egynek. Horatius. Merő utánzás, sőt már több 
az utánzásnál: akaratlan paródiája az utánzottnak. 

KÉPTALÁNY. 

a b o d e f g h 
•VILAQOS. 

A 2782. számú feladvány megfejtése Palkoska Emiltől. 
Viláffoa. Sutét. Világos, a. Sötét. 

1. Ff6—e5 Kf5xo5 1. Bg. t. sz. 
2. Kd8-e71 2. Bg6-g5 f stb. 

b 
1. — „*. . . . Kf5xg6 
2. Vh4-f6 + stb. 

A cVasárnapi Újsága 5-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Tavasz kezdete. 

Felelős szerkesztő: lloiisy Pál . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. II. 

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

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ésványvlzkereskedésekben és CPUIIITFQ ÁPDCT Síinje-Lipócii Salvatorforráj-v«ll«J«t, 
gyógyszertárakban. OWIULI LÓ rtUUo l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

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

Mag-asabb technikai tanintézet az electro- i s g*épésieti 
mérnökök részére. Gazdagon felszerelt electrotechn. és gép-

• épitű laboratóriumok. Tanutógyári műhelyek. ' 
361O hallgató a 36-ik Iskolaévben. 
Programm stb. díjtalanul a titkárság által. 

A maroKKóí szultán 
hiii or,oM és a spanyol kir. köTetség or*o«a Dr. med S. Sauchei-
Codda Tangerben, art irja nekem, hogy «Rubiacilhin»-nel eso< 
eredményket ért el. Minden életkorú egyének kérjék azonnal, ív 
talán elsőrangú bel- és külföldi tanár és orrostól eredő, nafry mennyi 
ségn eredeti bizonylatot UrUlmaió brosiiral «Rubiiciihin»-ro l 
tört. Tédfe), mely nyilalkoiatok gyengeségnél elért azonnali, álland 
és ártalmatlan hatást bizonyítják. Rubiacithin idegességnél s i 
rendszer egyéb megl-elesedésénél is kiyáló hatású. Az érdekes bro-
sBrát ingyen és bérmenUe, zártboritfkbao, czéfgelzes Lelknl (* 

lezettség nélkül) küldi a ebem. pharmaz. gyár: 
KAESBACH, ZABORZE 32 . Ob«r-Sohl«»i«i«. 

A legkipróbáltabb s a bel- és 
külföld legelső tekintélyei, vala¬ 
mint sok ezer orvos által ajánlott 
táplálószer egészséges és bélbajos 
gyermekeknek és felnőtteknek. 
Nagy táplálóértéke van, előmoz¬ 
dítja a csont és az izom fejlődés 
sét, szabályozza az emésztést és 
használata olcsó. 

ÉS KÉSZ/tGYAK 
Csuk elü libikról eredő, új fosztott pormeutei ágytoll Vi kK- K 1'40, jolih 
K 1-75, Z-25, í-75. Finom fehér K .T25 3'75. H6(chér *'25, t'7S. .TÍBZ»-
ÍTÖn(f.ve> faját kiilSuleKeRiúgünk Ví kg. K 6 25. Pehely V« k«. K 4 5!l 
9*25 kor.-ig. Kész ágyak: l pirna SOx.'jS cm natrv, finom angintokból 
jól mi-Ktöltvc K 604, 6'07. 7'57. l ilnnjlia 160x116 cm. nasy K 10*), 
11*95, 14*45. Kélztet tetszés szerinti méretekben én minílHéíekl'en. (h-iá-'i 
választék paplanok, Idszorderékaljak, ágybetétek, lepedők ,'•« izalina-
ztákokban. Sz/tkíiMi'n ulániéttel. meg mm felelőt becserélünk, Tnjry a 
P' uzt vifcbzaadjuk. Eoczkázat kizáiva. Tölib nyilvános iutrict wáUUÓI 
Xrjée,gywrk

me"„°tvveen M a ^ a r Kereskedelmi Yállala', Miskolci 8 0 . sz 

íöifö^s-1" Bti bőröndök, és 
dése miatt finom borárak :: 
• le-.-rnprsekell.rbb áron arusiuatnak ki. 

Kizárólag elsőrangú áruk. 
PAPEKJÓZSEF 
cs. és kir. üdv. szilliló, bőrönd és 
bőrőru késiilő. Blldajpest, VIII., 
RiikóCZi-llt 11 és 15. Telefon 65-39 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár éa főüzlet: 

VIII.,Baros8.D.o5. 
A főváros első él legrégibb 

•**• csipketís«titó,vegjtlsititó 
és kelmefestő gyári intézete. 

Fiókok: XX., Pö-ntcza 27. IV., Eskü-nt 8. IV., Kecskemétl-
ntcza 14. V., Harminczad-n. 4. VI., Teréí-körnt 
39. VI., Andrássy-ut 16. " i " ; Jóssef-körnt 3. 

M4RGIT 
•±*-M- gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, húgyhólyag B különösen a 
legiosiervek hnmtos bántalmainál igen jó ha¬ 
tású még akkor is, ha vér«é»ek esete forog fenn. 

l Mogrendelhetö: EDESKUTY L.-nál Budapeaten 
és a forréa kezelőaégénél Munkácson. 
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SZŐ LŐ -OLTVÁNYOK 
és Gteditschia (élő kéri te P 

nek alkalmu) csemeték beszerzésére legmele¬ 
gebben Ajánljuk a legjobb hírnévnek Arrendő 

Szűcs Sándor Fia 
szCIOtelepét Bibanii szegen. 

Ha a saját érdekét tartja szem előtt, agy ne 
yegrc-n addig oltványt vagy Tesszőt, míg a fenti 
czég képes nagy árjegyzékét nem kérte ingyen 
és bérn entve. Ezen árjegyzék minden szőlő¬ 
birtokost érdekel haaznoi tartalmánál fogva. 
Olcsó ár tg pontos kisnolgálás. Számos 
elismerő levrl. A tisztelt érdeklődők a telep 

megtekintésére szívesen láttatnak. 

ÉNZ-
KÖLCSÖNT ii 
sorsjegyeire és részvényekre, 
vidnki takarékpénztári rís -
vényekre is. bármily összeg 
erejéig a legolcsóbban n\uj-| 
tünk. Elzálogosított vagy rész-
letfízFtés.i!allá!lósorsjrgyekre 
kölcsönt adunk. A kölc-ön | 
telsiési-zerinti apróbb rész- l 

lele'.ben fizethető vissza. 
Kó'váry Árm n bankháza, 

alapit i 873-ban 
Budapest, Kossu h Lajos-utcza 20. 

-MÍLL" TELEP 
NAGYŐSZ 

KOZEPEUROPA 
LEGNAGYOBB 

SZŐLŐ 
IS¬ 
KO¬ 
LA-
JA. 

Úri 
asszony 
asztaláról nem hiá¬ 

nyozhat a Kürthy Emilné szerkesz¬ 
tésében megjelenő magyar asszo¬ 
nyok közlönye, a -Ha:cartas . 
Előfizetési ára évnegyedre 3 kor. 
Mutatványszámot ingyen küld a 
"Ház tartáS"Viniióhiviitala,Buda¬ 
pest. VI. kér., Eötvös utcza 86. sz. 

Altvater" 
(Jessler 
Budapest 

NUTH KAROLY 
Cs. és kir. fensége 
József f oh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, VE kér., Garay-atcza 10. 
Központi viz-. lég-cs gőzfűtések, légs/esz és vízvezetékek, csatornázások 
azelló'/.tMések, szivattyúk, vizprnmüvi emelőgépek stb. - Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

bfirbntoripar 
Börbutor 
szakműhelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, TV. kér. 
Semmelwes-n. 7. sz. 

Angol bflrbu tor, Ebédlő-
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt bőrbntor mo¬ 
dernizálására, felfrisBÍ-
téiére és festésére. 
Székátalakitások. 

Valódi brünni szövetek az 1912. évi tavaszi 
Egy szelvény 

3.1O m. hosszú 
teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

elegendő, csak 

és nyári idényre. 
1 szelvény 7 kor. 
l szelvény 10 kor. 
l szelvény 15 kor. 
l szelvény 17 kor. 
l szelvény 20 kor. 

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

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár 

Siegel-Imhpf Brünn. 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök, a melyeket a magánvevS élvez, ha 
szövetszükségletét közvetlen S|egel*lmhof cégnél, 
a gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb árak. Óriási választék. 
Mintahü, figyelmes kiszolgálás, még a legkisebb 

rendelésnél is, teljesen friss árúban. 

KELETI J. 
budapesti czég 

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

Jubileumi Árjegyzéket 
bocsát ki, a mely ezen szakmában minden tudni¬ 
való, legmodernebb újdonságot tarlalnnz, sz ksze-
rüen rendezve és megmagyarázva és mely bárki¬ 
nek kívánatra ingyen és bérmentve megkiildetik. 

A czég foczikkei és specziálitásai : 
Hygiéniai gummiáruk. 
Cs. és k. szab. sérvkötők. 
Testegyenesitő gépek. 
Műkezek és műlábak. 
Mufüzók, haskötők, 

mellfüzők, melltartók, 
há.egyenesitök. 

Gummi görcséi-harisnyák 
Gyógyvillanykészülékek. 

Betegtolákocsikésszoba-
ürszékek. 

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

Üzleti elvei : Gyors Ás pontos kiszolgálás, szakszerű elin¬ 
tézés, jutányos gyári árak, legtökéletesebb hazai ipar ! 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
=GUSZTÁVE 
ZOH60BATEBIEI 

Bpest, csakis Gixella-tér 2. 
Telefon. 

IBACH-ZONGORÁK 
egyedüli képviselete. 

IBACH-zongorát játszanak és ajánlanak : 
Backhaos, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Steíaniay stb. 

Hegedűk és 
Gordonkák Czimbalmok 

Elsőrangn készítmények! 

önműködő hangszerek 
Grammoíoüok 

Gitárok 
Cziterák 
Fuvolák 
Klarinétok 
Harmonikák 
Intonak stb, 

kérni (eseiles lemezjegyzekét is) 
kényelmes havi lefizetésre. 

_ kérni (esetleg lemezjegyzéket w> 

ELEK és TÁRSA R.-T. Bpest,Károly-körút 10. 

• 9. szAM. 19Í2. 59. ÉVFOLYAM. 
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MIKÉPPEN JUTOTT EGY HYPNOTISTA 
TETEMES VAGYONHOZ. 

A ütkos módszerek, melyek segítségével Dr. X. La 
Motte Ságé, a kor legnagyobb hypnotikus 

szaktudósa nagy szenzácziót keltett. 

Megvan győződve, hogy a hypnotizmus az emberiség javára szolgál. 
50,000 koronát adományozott ingyenes szétosztása czéljából 

egy csinosan kiállított, illusztrált könyvnek, mely 
véleményé! és suggescióit tartalmazza arra nézve, 

hogy mikép lehet ezt a misztérikus erőt 
elsajátítani, az üzleti világban, tár¬ 

sadalomban és otthonban 
alkalmazni. 

Amíg a külön kiadása ezen randkivüli könyvnek e) nem fogy, 
ingyen példányt küldünk minden érdekelt személynek. 

r _. ~ ~,^.. ^..v^wn. ^.j^ rendszerevei 
közvetlenül hypnoti/ál. Megmagyarázza neked, 
hogy hogyan kell rendkívül csendes bcfolvíist 
minden gesztikuláczió mellőzésével és cgyeilcn 
szó nélkül gyakorolni, licmulalja az egyéni ni:tg-
netikus erő kifejlesztésére ezélzóegyedüli, \alodi 
praktikus módszereket, melyeket valuha közzé¬ 
tettek. Amíg Dr. Ságé közvetlen ('i'iiilk-'zrsben 
volt a közönséggel, mindig kötelességének tartotta 
a hyiinotizmusnak az emberi szellemre gyakorolt 
befolyásút gondosan feljegyezni. Meggyőződött 
arról, hogy ez a hatalmas, misztérikus erő előny¬ 
nyel használható oly ambicziúzus férfiaknál és 
nők nél. akik helyzetüket javítani akarják. Midőn 
a nyilvánosságról lelépett, ideái helyességének 
demnnsrrálása czéljából iskolát alapilnlt, ahol 
az ő módszere szerint hypnotizniust, egyéni ma«-
netizmust. magnetikus gyógykezelést slb. adtak 
«lö. Ennek az :iz eredménye volt, hogy az illető 
iskola a maga nemében a világ legnagyobb in¬ 
tézetévé nöTekedelt. Sok ezer tanuló a ^ líág min¬ 
den részéből elő tanuja a Dr. Sage-féle mód¬ 
szerek csodálatos hatalmának és kiváló prakti¬ 
kus előnyeinek. E tudós nem rég könyvet irt. 
melynek czime: • Az egyéni befolyás bölesészete>, 
melyben egyszerű nyvhezetben kifejü, hogyan 
lehet a hypnotikus erőt elsajátítani és miképpen 
és mily czélra lehet azt alkalmazni. Sok más 
érdekes tárgy mellett a könyv a következükről 
tárgyal: Hogyan fejleszthető" ki a mngnetitus 
erő és miképpen lehel másokat ezek tudta nél¬ 
kül befolyásolni; hogyan gyógvitandók rossz 
szokások és idült betegségek, melyeknél gyógy¬ 
szer vagy egyéb más kezelés hasztalannnk mu¬ 
tatkozott; hogyan lehet parancsot valamelyest 
egyén kedélyébe ügy beplántálni, hngy annak 
egy hónap vagv akar egy év múlva is engedel¬ 
meskedni fog akár a hynnotisla jelen \ agy távol¬ 
létében? Hogyan hypnotizúlhatók egyenek, pár 
distauce? Milyen becse van nz üzletvilágban? 
Csodálatos tudományos bizonyítékok arra nézve, 

hogy 

lb. 
A Dr Ságé által alapított isko a 50,()00 korona 

értékű e nemű könyveket szándékozik ingyen és 
bénnentesen mindaddig szétosztani, nlig a külö 
kiadás 

pályád nem "lehet még sikerteljesebb. Dr. Ságé 
Könyvét illetőleg módszereit a világ leggazdagabb 
emberei cilvnssák. Ismerik az egyéni befolyás, a 
hypnotikus erő becsét. Ha érdekli. Írjon meg ma 
II) till.-es levelezőlapon v. i."> flll. bélyeggel ellátott 
levélben avagy 25 fill.-rel el átoit levelezőlapon 
czimezve: New-York lustitule of Science Dept 
11J A l i U ~ . . l . " . . l VT *T__.l, »T r. . 

megtanulja. E könyvet melegen ajánljak a keres¬ 
kedelmi világ legkhálóbb lagjai, orvosok, ügy¬ 
vedek, lelkészek stb. Mindenüti otthonosnak kel¬ 
lene lenni; e müvet mindazoknak a nőknek és 
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Leichner-féle arczpuder 
Hermelinpuderje és Aspasiapuderje Leichner 

a világ legjobb és legártalmatlanabb arcz-
puderje, az aro/nak Üde, rózsaszinü éa 
frisH, fiatalon szint ad, nem vehető észre 
azon, a ki használja. Kapható laiudcn 
illatszerüzletben és a gyárban : 
Berlin, Sehiitzenstrasse 31. 
Kérjünk mindig: 
LElCHNKIt-féle KÉSZÍTMÉNYT ! 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
c.is 
nd 

. 
l parmíi veszeti tárgviik, egyházi a/.erek gyári áron beszerezhe 
tökkénzpéuz vagy angol rend.*erd ré»*letflzeté«re iá £ÜSS3 SÁRGA JÁNOS . _ 

atosabb karperec Budapest, IV., Klgyő-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13 

ékszerész «» 
mnötvöraMl 

^^„„rm j-r • • • • • • • - — -f utjjllt' 1.1. I. 

dombormÜTÜ íRelif) evííeníkfizük 18 flll., halán, pecxenyén, tésztái tálak 
14 karátos arany _„ 110 K 13 f., télcsak, nzeleno»ék, k«nyórkomrak, 1 4 f., kavéH, teáfl Berrioek, Jour 

* • bőrszíjjal.. ?8 < táJczAk, Raborettt'k, gyátnölcnálivimjok, eaoportoa tálak, Jardtoierek 1 5 f. 
bőrszíjjal - 16 • Szabad megtekintés vételkényszer nélkül. Szabott gyári árak. Képas 

• . 14 • árjegyzék ingyen és bérmentve. Vidék™ választékot készséggel küldök. 
Ezflst 
Aezél 

, ra. 
Miután e mű magyar, franezia, német, ang<il 

és spanyol nyelven van közzétéve, bármelyik e 
nyelveli közül kapható. 

200 000 drb 
disz- és sorfa 
különöa szép vadgesztenye, 
gömbákácz. gömbkőris, tölgy, 
krÍ8z.u8tövis, juhar stb., vala¬ 
mint különféle szomoruf'a ; 
ára dirabonként 60 fillértől 
feljebb, l millió gyümölcsfa 
minden kelendő minőségben 
és legbecsesebb fajokban. 100 
drb nmgastörzsü almafa minő¬ 
ség szerint 25 koronától fel¬ 
jebb,100 drb drb disz- és sorfa, 
valamint. 100 drb diszbokor-
ból álló gyűjtemény 10—15 
fajban K 70, 50 50 darabból 
álló K 40. Legjobb sövény-
csemete : ákácz és glaeditia 
1—4 éves 1000 drb minőség 
szerint lí—70 korona. Faj¬ 
baromfi és ezek tojásai ÍO leg¬ 
értékesebb fajban, valamint 
vadász- AB diszfácznnok és 
ezek tojásai. Képes főárjegy¬ 
zéket kívánatra ingyen küld: 

Gr. Batthyány Zsigmond 
uradalmi intézdsége 

Csendlak, utolsó posta 
Vas-Fcreucz-lak. 

Fajszőlö újdonságok. 
Elsőrendű oltványok Rip. Portalis alanyon. 

Alább, Mátbiász János nr kecskeméti hiinevex 
hybridizatenr egynéhány legsikerültebb újdonságait, 
mint a legkitiinfbb csemegét ajánljuk. Ezen kiváló 
újdonságok nemcsuk felséges zamatjuk, hanem bő 
termőképességük által is meglepő különlegességek. 

MüscatSillayMáthiászJánosné „V:" « í 
(Cas. rouge finné \ Musc. Oltonrl). 10(1 u ÜKI « 

Muscat Máthiász János „1: 35l 
(Musc. Madersfield court x Cli. Negropont.) ( 1(10 « 300 « 

' ' 4" 

l 
10 

Ilid 

Zrínyi Ilona 
(Musc. Ollonel i Ezeréves Magyarország.) ( 1011 <• 'MW , 

Muscaí Mookátsy József 
(I(t.itiianliiifil(7 x MDSC.II C.india.) 

Ezen kiváló szülőfajok részletes isoiertetéae ár¬ 
jegyzékünk 21. és 3í-ik oldalán található. 

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

ANYÁK FIGYELMÉBE!! 
Gyermekek elismert, legkiválóbb tápszere a 

Phosphatine Faliéres, 
Igen kellemes ízű, könnyen emészthető, a fogzást 
megkönnyíti és biztosítja a csontrendszer fejlődését. 

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

p
FaŐktár: Zo l tán Béla „ f f i 

Bpesf, V., Szabadság-tér (Nagy Korona-n. sarok.) 

akácz. 
gledicsia. 

nemes gyümölcsfa, 
vadoncz és szölöves$zoröl. 

Rozsnyay vasas china bora 
igen hatásos vérszegény¬ 
ség, sápkór, neurasthenia 
eseteiben. Egy Vz literes 
üveg ára 3.50 korona. 

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

Rozsnyay Mátyás gyógy¬ 
szertárában Aradon, Sza¬ 
badság-tér. 

HALTENBERGER RUHAFESTŐ-, VEGYTISZ- | * f I I C A 
TITO- ÍS GOZMOSÓ-GYÁR H M 9 9 f i 
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 kiiogástala- A n f l | | f l - h l l l l l l l l Í n V 9 r * 

nul megjavitja. Gyári, szakszerű munka. f l p U I I U U U I I I I l l i y J Q l A 
Budapest, VI., Szent László-ntcza 43. Telefon 177-75.| 
* legmodernebb gépekkel felszerelve. 
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Keblek fejlesztésére 
cs erősítésére 

a PILULES ORIENTALES közelébe 
semmi sem jöhet. 

A nő mindenkor igyekezett szépségét töké-
letesbbiteni. A szépségszerek közül azonban 
egynek sincs olyan nagy értéke, mint annak, 
mélyet leírunk s"melynek segítségével minden 
nő és fiatal leány szép és telt keblet ér¬ 
het el. 

Ezen szer teljesen ártalmatlan és gyors ha¬ 
tású és legtöbbnyire elegendő 14 nap alatt cso¬ 
dás eredmények elérésére. 

L. úrhölgy irja: 
• Tizennégy nap óta köve¬ 

tem tanáctait t Itcmaiiyobb meg-
elégt'déttmre már most csodát 
eredményt érzek*. 

Előre meg kell jegyez¬ 
nünk, hogy ezen eljárás 
belső kezelés, mely által 
a kebelre előnyös hatás 
gyakorolható, mivel ezen 
szervek kizárólag a test 
belsejéből nyerik a táplál¬ 
kozást és csak a táplál¬ 
kozási szervezetre és az 
idegrendszerre ható szerek 
által lehet reájuk hatást 
gyakorolni. 

Az egész eljárás rend¬ 
kívül egyszerű és csupán 
igen kis pilnlák bevevésé-
ből áll, melyeket napjában 
kétszer kell bevenni; sem 
liszttel való túltomés, 
semmiféle bekenés, vagy 
komplikált operácz iók. im •-
lyek éppenséggel hatás¬ 
talanok és haszonnélküliek lennének, nem 
jönnek használatba. 

E pilulákat «Pilules Orientales Batíei-nak 
hívják és elegendő hatásuk van a női kebel 
táplálkozó szerveinek megfelelő helyzetbe jut¬ 
tatására, ezen szerv jobb fejlesztéséhez s igy 
a kebel fejlődésére és megerősítésére a kellő 
eredménynyel jár. 

Ezernyi köszönőirat, mely hozzánk minden¬ 
felől érkezett, a legjobb bizonyítéka ennek s 
mi csar egyet kívánunk bemutatni ezek közül: 

uram! Hamáltam a Pilules Orientálót ét Vrti-
mömre izolgál'Önt erttiUem, Jmyil <te rtá* tredmrny 
nagyon kielégített. Eözerzületemre általában nem gya¬ 

korolt rotsz hatált, töt ellenkezőleg, »oha nem volt 
jobt étvágyam, mint a kúra tartama alatt. Ciak örö¬ 
mömre Mtolgdlhat, hogy az Ön szeret haiználatbavettm. 
Őszintén kniz'innm él izivetrn elismerem a hasmáit 
pirulák hatóerejét. Kötelességemmé teszem továbbá, 
hogy az Ön orvosságát minden nőnek, ktnek arra 
szüksége van, ajánljam. 

fírz. B. . . MÁRIA. Bad Lindeek Rheinland. 
Keméljük, hogy egy ilyen őszinte és önként 

küldött bizonyíték ele¬ 
gendő olvasónőinknek és 
eltekinthetünk a továbbiak 
közlésétől. 

Ne essék tehát két¬ 
ségbe, ha keblének nin¬ 
csen meg a kellő teltsége, 
vagy ha valamely mellék¬ 
körülmény annak kemény¬ 
ségére és domborúságára 
kártékonyán hatott volna. 
Akkor se essék kétségbe, 
ha egyéb hasonlónemü 
jzerekkel eredmény nél¬ 
kül tett volna próbát. 
Akármint van is, próbál¬ 
kozzék tEatie Pilules 
Orientales»-szal, keble né¬ 
hány hét alatt kifejlődik 
és erős lesz és a nyak 
csúf csontkiugrásai telje¬ 
sen, mintegy bűvészet 
által eltűnnek. 

Ezen orvosi kitűnősé¬ 
gek által kipróbált pilu-
lák az egészségnek úgy¬ 
szólván kellékei és min¬ 

den természetű hölgynek és fiatal leánynak l 
megfelel. 

Folyamodjék haladéktalanul hozzájuk. 
J. Katié Phannacien, 5 Pagsage verdeau, 

Paris. Egy doboz t Pilules Orientales* 
bérmentve és diszkréten kapható, 6 korona 
45 fillérnek postautalványon való beküldése 
ellenében a föraktárosnál: Török József, 
Budapest. VI. kerület, Király-utcza 12. szám. 
(Utánvéttel 6 korona 75 fillér.) 

Lapunk minden olvasónojének ajánljuk 
Török úrtól a nagyon érdekes «A kebel 
plasztikus szépségéről* szóló füzetecskét bér-

kérni, melyet ingyen küld. 

s elvemmel átszőtt 

Kapható minden 
szakbavágó üzletben. 

Kizárólagos képviselő: Ed. Nathe, Wien VIl/i. 

w árból tartalmazó 
levél ára^20 fillér. 

Koczkázat kizárva. 
14 napi próbaidő. 

HARZI 
kanári madaraim, 

, Gyönyörűen énekel¬ 
nek, mély hangnak, 
legmagasabb kitünte¬ 
téssel díjazott faj, sa¬ 
ját veszélyem re, után¬ 
véttel széiküldöm da¬ 

rabonként K10, l í , Ití, 20 éneklő¬ 
képesség szerint. Tenycsznősié-
nvek K 3, i Heg nem felelőt becse¬ 
rélek,vagy a pénzt visszaadom. St. 
Andreasberpkanári tenyísiilefiók 
F. SAÜER, WIEN, IX., 
Nussdorfer-strasse 34. 

Arje?yzéik 

K erttulaj (Ionosok és föld¬ 
birtokosok figyelmébe! 

Elismert előkelő és föltétlenül megbízható forrás 
legfinomabb konyhakerti és 
virágmagvak, mezőgazdasági 
és erdei íamagvak. virág¬ 
hagymák, gumók, rózsák és 
bogyógyümölcs csemeték be¬ 
szerzésére 

HASCHKA ÁGOSTON és TÁRSA 
nagykereskedő czég TEMESVÁR ÖT T. 
A czég 200 oldalra terjedő gyönyörűen illuslrált, 
mindenUtt fölttinést keltő főárjcgyzókét kí¬ 
vánatra bárkinek ingyen és bérmentve megküldi. 

i '':'-'l"'Í 

,;;'-_: r 

yyy/ j|npmi, •^••^jj^ 
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Kiadóhivatal: IV. ligyetem-utcza 4. ára 40 fillér. 

SZKHKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
Előfizetési f Egészévre _ _ 2O korona. A 

' Félévre ._ _ 1O 

BUDAPEST, \ l \ l i i 7 l i s 10. 
_ _ . íagrnt-tK 

Félévre ._ _ 1O korona, negyedévenként l koronával 
leltelelek: \ Negjxüévre _ ._ 5 korona. ••-•••'• 

több. 
Kü"l'l'li előfizetésekhez a poatailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

ŐRBE T 
csaltak ismét egy valakit, aki minden áron valódi «Diana» sósborszeszt 
akart vásárolni és kapott helyette egy iDiana» utánzatot. Az illető 
csak akkor vette észre, hogy tőrbe 

CSALTÁK 
mikor már késő volt és nem tudott segíteni magán. Az illető ugyanis 
várta, várta, de mihaszna várta a «Diana» hatását. Az idő elmúlt 
(több mint egy félóra) és a hatás nem következett be, amit oly régen 
óhajtott. A jó emberen 

ISMÉT 
mutatkozott holmi idegességtől származó fájdalom, amit a valódi 
• Diana* sósborszesz egyszeri bedörzsölés után elmulasztott mindenkor, 

DE 
ez esetben nem segített rajta. Csak később vette észre, hogy nem 
kapott valódi Dianát, hanem egy értéktelen utánzatot. 

UTOLJÁRA 
mentem annak az utczájába, akitől ezt az utánzatot vásároltam — 
fakadt ki a tőrbe csalt szegény ember; hiába dobtam ki utolsó pén¬ 
zemet, nem segített rajtam. Máskor jól megnézem, hogy csak valódi 
•Dianát sósborszeszt vegyek használatba. 

44 filléres üvegekben az egész országban mindenütt kapható. 
Vigyázzon jól a hamisítványokra l Vigyázzon jól a hamisítványokra ! 

Hölgyek, urak, 
kiknek bármely okból arcznkon, kezükön vagy testükön 

pattanások, foltok és 
egyéb szépséghibáik 

vannak és kipróbálták eredménytelenül a világ összes kenőcseit, szap¬ 
panjait, szépitőszereit és bárminő más czimen létező bőrápoló czik-
keit: azoknak a legmelegebb figyelmébe ajánljuk a valódi 

Ichtiol- Salicil-t 
Nem létezik olyan foltos, olyan pattanásos nő vagy férfi, kinek 
nap alatt el nem multak volna az összes fent leírt 

é» kéneket torzító bőrhibái és bőrfelhámlásai. 
A kezelés egyszerű, ^mert csak este lefekvés előtt használandó. 

Pattanásnál, kihámlásnál 
felülmúlja "a világon létező^ösBzeB hasonló tisztítószereket. 

// Egy doboz teljesen elegendő !! 

Az eredeti „Erényi Ichtiol-Salicil" 3 K-ás dobozokban kapható: 

Erényi Béla Diana-gyógyszertárában, Budapest, Károly-körút 5. sz. 
Postai megrendelések utánvétel mellett Több mint egy millió kösxönö levél 

aznap szállíttatnak. érkexett a világ minden részéből. 

Franklin-Társulat nyomdája. BudapestIV., Bgyetem-utcza 4. 

A MÁRCZIUS 4-IKI VÁLASZTÓJOGI TÜNTETÉS. - A NÉPGYŰLÉs A MIILENIUMIemlékénél 
Halagl\ Rwiolf fölvétele. 




