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

az utolsó években 

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

DIÁM-
krém, szappan, púder, 

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

állandóan használni. 

y íivoji lé(|«'ly DIANA-kiviu tjiap-
paii é£ éjjeli használatra) K i..~>o 

Ejjy fwi|1«;u«'ly DIANA-krőin írsak 
ó j jeli használatra) K 1.00 

Efjy nagy <larah DIANA-szapjpan 
K l.r,o 

Egy nagy dobó/. I)lANA-|>oii<l<>i' 
szarvasbőrré] njyüU (fehór, ró/.sa 
\ai|> sárga s/.inbeii) K i.r.n 

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

delje meg a központból : 

HAT 
és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszóval 
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬ 
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő 
háziszer a , DIÁN A-SÓSBOBSZESZ •. Sokan 
utánozzák és hamisítják 

MOST 
ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal bíró, 
masszírozásra, dezinficiálásra és borogatásra 
legalkalmasabbDIANASÓSBORSZESZT.Ezért 

MOND 
jak is általánosságban az emberek, hogy a 
iDIANA-8ÓSBOBSZESZ» 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 «DIÁN A-SÓSBORSZESZ, nélkül 
nincs maradása az embernek a házban, 

DE EGÉSZ 
biztosan számitok reá. Télen egy bedorzsö-
lés a .DIANA-SÓSBOKSZESZBŐL kincset 
ér. Sokan összehasonlítást tettek a többi 
utánzatokkal és a végén mindenki 

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

Hílíyek, 
Uruk, 

kiknek bármely okból arczu-
kon, kezükön vagy testükön 

pattanások, foltok, s 

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

figyelmébe ajánljuk a valódi 

ERÉNYI 

ICHTiOL-SAUCIL-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 

borhibái és bó'ríelhámlásai 
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 < Erényi-lchtioI-
Salicili) három koronás dobo¬ 

zokban kapható. 

ERÉNYI BÉLA Diana-gyógyszertára Budapest, Károly-kíiriit 5. 
Postai megrendelések utánvétel 

mellett aznap szállíttatnak. : : 
Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezettbe a világ minden részéből. 
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KülfoWi el6fi*etéi«khe* a poitailag mag¬ 
határozott viteldíj ii ewtolandó. 

LUKÁCS LÁSZLÓ MINISZTERELNÖK. 
A PESTI kávéházak politikus-asztalainál az a 

tréfás «értesülés" járja, hogy a Lukács 
László miniszteri kinevezéséről már kész, 

nyomtatott blanketták vannak a király kabinet¬ 
irodájában, csak épen a tárcza nevét kell bele¬ 
írni, a melynek viselésére megbízást kap. Az 
bizonyos, hogy ha van politikus Európában, a 
ki teszem azt a népszámlálási ívnek arra a 
kérdésére: mi az állandó foglalkozása 9 — ezt 
írhatja feleletül, hogy: miniszter, Lukács 
Lászlónál senki se lehet jogosítottabb ennek 
a rubrikának ilyetén módon való kitöltésére. 
Míg más kiválóságaival a politikának megesik 
nz, hogy egy időre (mert hiszen ez nem élet¬ 
fogytiglan való hivatal) miniszter lesz belőlük. 
Lukács Lászlónál megfordítva van a rend. 
0 vele megeshetik az, hogy egy darab ideig 
nem miniszter. De ez aztán csak átmeneti 
állapot. Sűrűbben előfordul, hogy két minisz¬ 
teri tárcza van a kezében, mint az, hogy egy 
sincs. A Lukács László politikai, kormány-
férfiúi pályafutása nemcsak a históriának ad 
anyagot, hanem meglehetős bőséggel a statisz¬ 
tikának is. 

Mit mutat ez? Egyet mindenesetre. Azt 
nevezetesen, hogy ez a politikus nem nagyon 
törekszik a hatalom után. Mert a ki azzal lesz 
minÍHzter, hogy nagyon akart miniszter lenni, 
az ügyességgel, szerencsével elérheti ezt a 
vágyát. De legfölebb csak ctjyxzer. Többször, 
sokszor nem azok lesznek miniszterek, a kik 
maguk érzik szükségét, hogy miniszterek le¬ 
gyenek, hanem azok, a kikre annak a poziczió-
nak, annak a hivatásnak, annak a föladatnak 
van szüksége, a melyre újra még újra el¬ 
hivatnak. 

Még a Btínffy-kona&ny pénzügyminisztere 
volt Lukács László, a mikor egy szálló hír 
szerint az uralkodó elnevezte volna a kabinet 
gyöngyének. Mondta-e, nem-e 0 Felsége ezt 
a magasztalást, csak azok tudják, » kik akkor 
ott voltak vagy hallaniuk kellett volna, mert 
ott kellett lenniök. Annyi azonban bizonyos, 
hogy mindaz, a mi azóta történt, nem czáfolja 
meg a világ előtt, hogy valóban mondhatta. 

Mert mindnyájan láthattuk, hogy nehéz 
legnehezebb pillanatokban az uralkodó kész¬ 
ségesen, sőt előszeretettel hajlott bizalmával e 

régi, sok próbát állt és kiválóan kedvelt hívé¬ 
hez. Miniszterelnök csak most lett először 
Lukács, de mint honio regina, mint a király¬ 
nak, küldetése sikere esetén kijelőltje erre a 
legmagasabb politikai méltóságra, tudjuk, már 
régebben is szerepelt Akkor gróf Khuen-
Héderváry volt szerencsésebb nála, most ő 
tehet immár mint a felelős konnány elnöke 
új próbát, hogy szerencsésebb lesz-e, mint gróf 
Khuen-Héderváry volt? 

Bírálatát vagy méltatását adni államférfim 
tartalmának bizonyára ez a mostani pillanata 

lenne a legalkalmatlanabb, mikor politikai 
pályafutásának legjelentékenyebb, ejívem-s. 'ii 
történelmi fontosságú akcziója következik, a 
melynek eredménye kétségtelenül döniö Irs/, 
egész gazdag pályája és értéke megmérésében. 
Kétségen kívül való, a mire híveinek soha se 
kellett külön hivatkozniuk, mert leghevesebb 
ellenfelei se tagadták soha, hogy nagyszerű 
elme, olyan értelein, a melynek ;i fenve meg¬ 
világítja a politika minden H/.ovevénvét és út¬ 
vesztőjét, meg is tud mérni mindent, ki is 
tud mérni mindent. A számok embere a po¬ 

litika matematikájában is miivés/. Hogy ez a 
míhészet //// iiiii///nl híd. :mn:il< ismétlőjük. 
most kell nuijd ttiderülnie. Óriási 11 föladat 
tartalmn. súlya. jeleiitÖHége és felelőssége, a 
melyre Lukács Lás/.lo mint minisy.t.•n'ln.'ik 
most \iillulkozott. Majd elyálik hamarosan, 
ITIV épített tenébeil ÍN lilegyail-e !l konczep-
cziónak az a pompás készsége, az a világos¬ 
ság, biztosság és szabatosság, az a briliáns 
megszerkesztő erő, a mely egyaránt jellemezte 
íz expozéit és a mondatait. 

LUKÁCS LÁSZLÓ MINISZTEEELNÖK. — Gárdonyi testvérek fölvétele. 
Franklin-Társulat nyomdáJB. Budapest, IV., Egyetem-ntca *. számT 
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KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

Úgy rukkolnak ki, — dübösködölt a ri¬ 
porter, - - mint valami összeesküvők a pin-
czéből, egyszerre csak itt vannak és mel¬ 
lünknek szegzik a tőrt: szabadgondolkozók, 
szocziálista betörők, nemzetiségi banditák, zsi¬ 
dók, hazátlan bitangok, adjátok meg magato¬ 
kat, mert mienk a haza, mi építettük fel, mi 
védtük meg kilenczszázegynehány évig, ti a 
korrupt batalmaskodó kisebbség csak pióczái 
vagytok az élő organizmusnak, csaltok, loptok, 
gyujtogattok, gyilkoltok, diszkreditáljátok a 
magyar faji karaktert és ősi becsületet. 

- Nnnná, — jegyezte meg Veterán Náthán 
humorosán, de csudálatosképen senki sem ne¬ 
vetett neki, a czinizmus röheje az ajkakon fa¬ 
gyott s gyűlöletté fajult, midőn fölengedett. 

Ösztönszerűleg érezte mindenki, hogy törté¬ 
nik valami az országban: emberek támadnak 
fel, a kik eddig lethargiás álmot aludtak, tetsz¬ 
halottak kelnek ki a sírból új életet követelőn, 
nekitámadva az örökükön megosztozkodott tö¬ 
megeknek, hogy visszaragadják tőlük ősi jus¬ 
sukat. 

Az általános megdöbbenés fakó csöndjébe 
ismét belesivított a riporter: 

- Kóstolóba felolvasom nektek az első szám 
vezérczikkét az agylágyulásos Zádortól, a mit 
a lap programmjával együtt saját életem kocz-
káztatásával tudtam csak megszerezni, úgy, 
hogy éjnek idején kifúrattam a kasszát egy 
nyugalomba vonult professzionista betörővel, 
de én is segítettem neki. 

— Bravó! Ez megint mestermű volt tő¬ 
led, — zúgták a kilenczek lelkesen. 

A dilettáns betörő folytatta beszédjét, in-
tentiqne óra tenébant, a hálás hallgatók. 

- Először a vezérczikkből olvasok nektek 
szemelvényeket, aztán ha tetszik, jöhet a prog-
ramm. - - S olvasni kezdett egykefelevonatból, 
a mit a belső zsebéből húzott ki : 

« TJJ-MAGYAKORSZÁG. 
Aligha csalódunk, midőn azt állítjuk, hogy 

a magyar nemzettest ezeréves léte után most 
került bele a megpróbáltatás legválságosabb 
időszakába. A kórtünetek legalább arra val¬ 
lanak. 

A hajdanta hires magyar faji erő, önbiza¬ 
lom, politikai bölcseség, erkölcsök és hazasze¬ 
retet, a mely kvalitások a legintenzívebb nem¬ 
zetközi veszedelmekből is mindenha kirántot¬ 
ták a magyar fajt (nemhogy, de azok erejével 
Európa államainak egyensúlyozás! munkáját 
is ellátták a dicsőség epocháiban) skartba téve. 
Emez erőtényezők helyét a haladás jegyébe 
iktatott, de valójában a felforgató tendencziák 
posványából kikelt hamis jelszavak és irány¬ 
zatok, megtévesztő bolygótüzek: a nemzetközi 
szoczializmus, utilitarizmus, szabadgondolko¬ 
dás, felekezetnélküliség, sőt istentagadás fog¬ 
lalták el Ujmagyarországban. Az eszközök az 
újmagyarok kezén: a régi dicsőségnek, hagyo¬ 
mányoknak, keresztény szellemnek, történelmi 
osztálynak, mindennek, a mi szent volt és na¬ 
gyot alkotott, kigúnyolása, megbuktatása; a 
tulajdon szentségének lerombolása a szekulari-
záczió sürgetése által, a keresztény szellem 
meghamisítása s helyettesítése az ingatag ér¬ 
tékű, úgynevezett szabad népjóléti és erkölcsi 
törvényekkel. 

A tendenczia egyszóval: megsemmisítése min¬ 
dennek, a mi dicsőségesen bevált egy évesre-
den át s helyettesítése egy bizonytalan, sőt 
biztosan vészes, mert erkölcstelen, kalandor¬ 
szerű, viharos fejlődési irányzatot provokáló 
eszmekörrel . . . A modern szellem megteremtői 
némi dialektikával kivághatják a tétellel szem¬ 
ben az adut: csak egy szuperióris kisebbség le¬ 
hetett képes ama hires, fitogtatott nemzeti szel¬ 
lemnek, a hagyományoknak ilyetén felforga¬ 
tására s mint ilyennek, joga volt hozzá. 

Hát tagadjuk. Mert — itt a bökkenő — az 
a kisebbség, a mely a felfordulást, a nemzet 
d egenerácziój ának munkáj át végzi, nem fölényes 

egyének társasága, még nem is a nemzet igazi 
kisebbségét képviseli (szinte kivül áll rajta, 
nagy részük szivós faji jellegüknél fogva so¬ 
hase volt és lesz asszimilálható), ez a minori¬ 
tás ügyes, erőszakos kalandorok tábora, a mely 
a maga hasznát és poziczióját a romokból re¬ 
méli, s az új épületet, a melyben uralkodni fog, 
azokból szándékozik felépíteni. 

S valamint a prehisztórikus korban sikerült 
a gyengéknek megteremteni s elfogadtatni a 
jog fogalmát, korlátokat állítani a maguk vé¬ 
delmére az erősek uralma ellen, úgy sikerült most 
Ujmagyarországban egy inferioris kisebbség¬ 
nek a hatalmas többség nyakára lépnie. A két 
siker ethikája különböző, de a titka egy. A pre¬ 
hisztórikus erőember magában állott s a másik 
erővel való folytonos súrlódása következtében 
csak gyengülhetett — a gyengék ellenben Ösz¬ 
tönszerűleg tömörültek s erősítették magukat 
az összetartás és szervezet dinamikájával. 

A magyar ember erőszakos egyéniség, szer¬ 
vezetbe nehezen törhető, mert bízik a maga 
erejében s másnak köszönni mitsem akar. Elő¬ 
kelő, gőgös, erejét az egymással való erőmér¬ 
kőzésre pocsékolja el, a helyett, hogy össze¬ 
tartással meghatványozná. A kisebbség ebből 
a faji karakterből dedukálta a maga kilátásait 
s vonta ki a hasznot Szerveződött, egy testté 
tömörült, a melynek egy feje s ezer karja van, 
mint a polypnak, s mind az ezer karja annak 
az egy fejnek engedelmeskedik. Azok a titkos, 
vagy álczégér alatt működő társaságok és intéz¬ 
mények, a melyek pátensüket erkölcseinkre, 
kultúránkra máris rásütötték, sikerüket csakis 
szervezetüknek köszönhetik. 

Ez így van. Ezen vitatkozni nem is lehet. 
Az összefogózkodás jelenségei nagyon is szembe¬ 
ötlők, sikerei visszataszítóén rikítók. Az írót s 
egyéb művészt: képfestőt, képfaragót, muzsi¬ 
kust, ha az önök által inaugurált szellemet kol-
portálja, az egekig emeli a klikk a kritika szár¬ 
nyain, a neoimpresszionizmus rémképeit és 
gonosz czinizmusát klasszikus nagy tetté minő¬ 
síti az önök hamis mérlege, — hujjahóznak az 
abszintmarta agyvelő, a morál insanity kóros 
aberráczióinak, a költőknek, a kik megbeszé¬ 
léseket folytatnak Istennel s karikatúrákat raj¬ 
zolnak a nemzeti s emberi erények kigúnyolá-
sára. A minden erkölcstől, fennálló esztétiká¬ 
tól elrugaszkodott dialektikai kötéltánczosokat 
nagy emberekké fújják fel önök, holott legtöbb¬ 
jük magyarul sem tud, ellenben nekivágnak 
Aranynak, Vörösmartynak, hogy lerántsák ar¬ 
ról a talapzatról, a melyre Isten kegyelméből 
emelkedtek fel, mert jól tudják, hogy a mai 
vérbeli magyar Írógárdának roszhiszemű disz-
kredilálása teljesen csak elődjeik, a nagy klasz-
szikusok műromjain át sikerülhet önöknek; 
nem ránthatják le az Arany nyelvén beszélőt 
s az ő leikével érzőt a sárga földig, valamed-
dig le nem rántották legalább a földszintig 
Aranyt magát.» 

A társaság szörnyet prüsszente rá s vitéz 
Mór felolvasását eképen folytatá : 

«S ha belenézünk a közélet, a politikai üzel¬ 
mek perspektíváiba, hasonló jelenségekkel ta¬ 
lálkozunk. Megtévesztő, szuggeráló eszközeik¬ 
kel, érdekhálózatuk titkosan vezetett szálaival 
be tudják hálózni, az önök véleményének meg¬ 
hódítani, esetleg terrorizálni a hatalmat: a tes¬ 
tületeket, törvényhatóságokat s egyéb faktoro¬ 
kat, a kiktől a nemzeti közmunkák sorsa függ. 
Az állami szubvencziókat önök kapják; a kor¬ 
mány s pénzintézetek diszkrét költségeit (a 
hallgatás-díjakat) önök kapkodják el. S a sza¬ 
badelvűségnek (mint nemzeti tradicziónak) ha¬ 
mis értelmezésével inaugurált s telített köz¬ 
szellemet oly türelmetlenséggel s fenyegető 
brutalitással igazgatják önök, hogy, teszem, 
egy-egy gyengébb vagy hiúbb miniszter, a ki 
fél az újságokba írott betűtől, vagy emelkedni 
akar a közvélemény szárnyán, egy-egy pozi-
czió betöltésénél legjobb meggyőződése elle¬ 
nére is az önök emberét hendikepeli a legked¬ 

vezőbben s az állam gépezetébe annak czinikus 
koptatóját illeszti bele keréknek, elejtvén a hű¬ 
séges, kipróbált, megbízható energiát. 

így rongyosodnak, kallódnak el nagy érté¬ 
keink s helyettesíttetnek apró, hamis pénzzel. 
Mindennek oka pedig, hogy az önök karmai 
között van a mozgató, az anyagot kikészítő 
erő, a nagy faszczináló energiák exponense, a, 
haladás diadalmas csatahajója, a sajtó, a mi 
áldást és dicsőséget hozhat egy nemzetnek, ha, 
hivatása magaslatán s erkölcsi alapon áll, de 
megrágja a lét gyökereit, ha önczélokat haj¬ 
szol, hizeleg, hazudik és blaszfemál, — mint a 
mienk. 

Manó művészi pauzát tartott, bár a nélkül 
is elhallgattatta volna a bugyborékoló indula¬ 
tok egyszeribe kitört riadása. (A Sajtót becs-
mérlik, a hatodik nagyhatalmat, a szent és 
sérthetetlen Bálványt, a melynek kultuszából 
százezer ember él, a nemzet színe-java. A dicső¬ 
séges fáklyát oltogatnák, az isteni szövétneket, 
melynek világossága behatolván a közélet leg¬ 
sötétebb zugaiba és kipusztítják az ott vonagló 
férgeket, a maradiság rohadt hulladékain rá¬ 
gódó úgynevezett történelmi osztályt, a papo¬ 
kat, arisztokratákat s egyéb imlakokat!) 

Hajrá! Miként a czorka nyűgéből fölszaba¬ 
dított falka a nádasból kipattanó rókára: úgy 
úszúlt rá a fékevesztett asztaltársaság a czikk-
monstrum szerzőjére. Villogtak a szemek, rán-
gatództak az öklök, csattogtak az agyarak. Csak 
indulatszavakat lehetett hallani, a józan kriti¬ 
kát megfojtotta a düh. 

- Gyáva gazember ! Aulikus tányérnyaló t 
Hülye majom ! Patkány! Vakand! . . . 

— Hátha még a programmjukat tudnátok, — 
rikoltozott karjaival hadonászva s féktelen tem¬ 
peramentumát az asztal körüli ugrándozással 
csillapítani igyekező riporter, a Manó. 

A zűrzavaros lárma közepette felállott az 
asztalfőn székelő főzseni, Bary Pali s abszin-
tos poharát a szódásüveghez koczogatva, így 
kiáltott fel: 

— Csend! 
A Neptun hármas villája nem tett olyan ha¬ 

tást a háborgó tengerre, mint a díszes társa¬ 
ságra ez az egy szó a Bary Pál ajkáról. Meg-
lőn a csend. 

— Uraim, — rendelkezett az iskolacsináló 
poéta s úgy kim eresztette a szemét, mintha 
annak fényéből dicskoszorút akart volna a 
homlokára fonni, — uraim, ne szenvedélyes-
kedjünk, midőn a földgolyó habár csekélyke s-
szellemi kultúrára alkalmatlan parczellája tu¬ 
lajdon és birtoklási jogának megvédelmezésé-
ről van szó. Nem azért «fegyelmezek» — foly¬ 
tatta, gyűrűs kezével egy merész hyperbolát 
rajzolva a levegőbe, -— mert imminensnek tar¬ 
tom fölperesek perpatvarkodását, veszélyről 
ott, a hol maga az Isten az alperes, s mi, a 
világosság terjesztői vagyunk a prókátorok, szó 
nem lehet. A «Nagy Pénztárosi) úgy szerkeszti 
meg a maga számadási mérlegét, hogy abba 
belekapaszkodni nem igen lehet . . . Nem arról 
van szó, hogy pervesztesek lehetünk, hanem a 
gesztusról. Az óbégatás nem méltó hozzánk, a 
kik fennt vagyunk. Ez az ország a mienk. Ki¬ 
ragadtuk a sötétségből, meghódítottuk másod¬ 
szor mi a Nagy Hadvezér kondottierjei, a nél¬ 
kül, hogy munkánkért felvettük volna a ben¬ 
nünket megillető zsoldot. Hét napig teremtet¬ 
tünk, hogy a khaoszból szerves életet hozzunk 
létre: a földi igazságnak felettünk nincs ha¬ 
talma, a mi agyvelőnk abszorbeálja a jogot. 
Hidegvérre — folytatta a zseni — csupán csak 
azért intelek benneteket, mert felesleges a nagy 
ágyúkat ott elsütögetni, a hol megteszi a. 
szemöldök összevonása is. A puskapor egyébre 
kell. Még nem robbantottuk fel a nagy átok¬ 
hegyeket, a melyek a mellünkre nehezednek. 
Takarékoskodjunk. 

Síri csend. Egy pisszenés sem volt hallható^ 
Bary extázisba jött és nem tudni miért, a már¬ 
ványasztalhoz vágta az abszintos poharat, hogy 
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ezer darabra tört. Aztán fújt egy nagyot s 
eképen folytatá: 

- Tekintve, hogy mégis aktivitásba kell lép¬ 
nünk, mert megbolygatták teremtő nyugalmun¬ 
kat, teendőink anyagának felosztása czéljából 
kimondom, hogy zárt üléssé alakulunk. Föl¬ 
hívom előadót, ismertesse rövidesen a lázadók 
programmpontjait. 

Az elnöki beszéd óriási hatást keltett. A ki 
nem elégített zsoldosok vezérükhöz siettek s 
megrángatták a kezét. Pénzért sem lehetett 
volna köztük olyan embert találni, a ki félt. 
Mindenki úgy érezte, hogy megkötötték Isten¬ 
nel a trösztöt, csak fújniok kell, hogy tönkre¬ 
tegyék az ellenséget. 

Manó különösen meg volt hatva, mert raja 
kivételes szerepet diktált a vezér. Megköszö¬ 
rülte a meghatottságtól megbicsaklott torkát, 
hogy megismertesse a társasággal a mágnáslap 
programmpontjait. Gőgösen, lapidarisan be¬ 
szélt. 

- Első programmpont: Szervezkedés, tö¬ 
mörülés. A második: A keresztény szellem 
ápolása, a krisztusi erkölcsök diadalra jutta¬ 
tása minden vonalon. A harmadik: Intenzív 
asszonykultusz politikai jogok nélkül, az anyák 
kivételes tisztelete. A negyedik: A büntetőjog 
revíziója, az esküdtszéki intézmény megszorí¬ 
tása. Az ötödik: A közjogi kérdések levétele 
az állam napirendjéről, jóléti, közgazdasági in¬ 
tézmények létesítése. A hatodik: A parasztság 
megvédése. A homestead. A hetedik: Nemzeti 
művelődési prémiumok kiosztása. A nyolcza-
dik: A fiatal generáczió testi és szellemi neve¬ 
lésének reformja. A felsőbb oktatás deczentrali-
zácziója. A kilenczedilc: A közszabadsági jogok, 
az élethez, becsülethez való jog kiterjesztése s 
hatékonyabb védelme. A tizedik: A sajtótör¬ 
vény revíziója, a sajtóvisszaélések szigorú re¬ 
torziója a keretek között.. . Punktum, — vé¬ 
gezte előadó szavait s helyet foglalván, egy 
kortyintásra lenyelte rumspriczczes feketéjét. 

Minden szem Bary Palira tapadt. Mit szól 
mindehhez az iskola? Az iskola azonban hall¬ 
gatott egyelőre. Eákönyökölt a márványra, 
megvetőleg mosolygott, de nem tanított. Elsőb¬ 
ben tanítványai véleményét akarta meghall¬ 
gatni, nagykegyesen előre bocsátotta őket a 
sikátoron: passez, messieurs. Intett Koplathy 
Friczinek, hogy szóljon ő. 

S szólt Koplathy Frici; fölényes humorral 
pedig, mert ki volt adva az ordré: vigyázni 
kell a gesztusra, miután pervesztésről szó nem 
lehet. 

— Fiúk, ki mondja meg nekem, mit kell 
érteni sajtóvisszaélés alatt ? Jobban mondva: 
mivel élhetne vissza a sajtó, mikor neki min¬ 
den szabad, mert ha nem szabad, akkor eo ipso 
nem sajtó többé ? 

A szellemes paradoxont megtapsolták a fiúk, 
Hunyadi Jakot kivéve, a kinek volt a begyében 
valami, a mi jobban tetszett neki, mint a Friczi 
szellemessége. Azt tálalta ki. 

— Hallottatok valamit a lex Zanardelliről ? 

Ezzel a kérdéssel kezdte, de miután senki 
sem tudott semmit a lex Zanardelliről, állító 
mondatokban folytatta: 

- A lex Zanardelli, — humorizált, — sze¬ 
gény Olaszországban «kapott lábra» s abból 
áll, hogy vaskeztyűt és szájkosarat tartozik vi¬ 
selni minden élő, a ki lapba ir, külömben be¬ 
csukják. Hogy megértsétek a szájkosarat, -
folytatta általános derültség között, — mesélek 
nektek egy konkrét esetet. Svengali vagy Sene-
galli vagy kicsoda, könyvet irt a párbajról. 
A könyvet elküldte egy kritikushoz. A kritikus 
elolvasta a könyvet és úgy találta, hogy com-
pilatio. Mérgében megfeledkezett a szájkosár¬ 
ról, nem kötötte az orrára, a nélkül irta meg 
a kritikáját: tíenegalli hülye, Senegalli tolvaj, 
öenegalli betörő s a könyve lopott jószág. Ez az 
ő legszentebb joga volt, ugy-e ? — kérdezte hall¬ 
gatóitól, a kik nevettek a naiv kérdésen, a nél¬ 
kül, hogy feleltek volna reá. — Legszentebb 
joga volt, — felelt helyettük Jákó. — S mégis 
mit gondoltok, mit kapott érte ? A vivómester, 
a könyv írója beperelte rágalmazásért, a bíró¬ 
ság meg elitélte kétezer líra büntetéspénzre s 
egy évi börtönre azzal az indokolással, hogy 
egy párbaj-codex nem lehet egy másikkal 
homlokegyenest ellenkező, valamit lopni kell 
bele a többiből. 

- Hahaha . . . A kilenczek teli szájjal eről¬ 
ködve nevettek, mert borsódzott a hátuk egy 
kicsit. (Istenem, ha ez így lenne nálunk is, 
akadna-e valami a világon, a mit meg lehetne 
irni!) 

Bary Palinak elég volt Hunyadyból és a ne¬ 
vetésből, usi Ignácznak intett. 

— Nekem - - kezdte ez levegő után kap¬ 
kodva, mert rósz torka volt, sípolt, — legjob¬ 
ban tetszik az egész programmban az asszony¬ 
kultusz : ezt alá is írom. 

- Puff, — s elröhintette magát Kéve Mór, — 
te aláírhatod, mert nem kellesz nekik, de mit 
csináljak én, a ki torkig vagyok velük. 

Bary Palinak megsúgta a zsenije, hogy a 
zárt ülésnek igen sülyed a nívója, a rósz vicz-
czek elposványosítják a szőnyegen levő tétel 
lényegét: Bary Pali felállott s kimondta a ha¬ 
tározatot : 

- Fiúk, a lapot meg kell buktatni. Patká¬ 
nyokról lévén szó, oly férgekről, a melyek a 
mi hajónkon akarják a ragályt terjeszteni, nem 
fogunk az eszközökben válogatni. (Bravó! He¬ 
lyes! Éljen a vezér!) Ki fogjuk füstölni a fene¬ 
vadakat. Megmutatjuk nekik, hogy innen e mel¬ 
lől az asztal mellől kormányozzák Magyar¬ 
országot a magasabb intellektus jogán s hogy 
szerzett jogunkról, igényeinkről senki javára 
le nem mondunk. Követeljük az elmaradt hasz¬ 
not, isteni észtőkénk be nem folyt kamatjait 
visszamenőleg, a heréknek semmit sem aján¬ 
dékozunk. (Úgy van! Ez a beszéd! Vivat!) Mi 
eddig elnézők voltunK a buta milliókkal szem¬ 
ben, eltűrtük nekik, hogy föl nem építették a 
mi palotáinkat, de ezentúl nincs pardon. Ám 
lássák, mit vetettek! Székely támad, székely 
bánja! --végezte szavait, Isten tudja miért, 
de kirúgva maga alól a széket, a mi a Maxi 
pinczér lába közé gurult. . . 

Ezzel aztán vége is lett a zárt ülésnek, Bary, 
miután hegyesebbre úgy se tudott volna kul¬ 
minálni, tanítványai éljenzése s engedelmes-
ségi votumok között hazaballagott. 

Hárman még ott maradtak az asztalnál, e 
mely mellől Magyarországot kormányozzák és 
vajaskenyeret kértek Maxitól. 

Ilyen fogadtatásban részesült Magyarország 
feltámadt népe hadüzenetének már a szele is 
az újmagyarok táborában, a melynek Bary Pál, 
a vérét megtagadott aposztata volt a vezére s 
csupa hosszúhajú és bajusztalan a tisztikara. 

Hajnalodott. Zádor Miklós gyalogosan rótta 
az utczákat, megfürösztve a. fagyos levegőben 
izzó homlokát. A szerkesztőségben töltötte az 
éjét, de csöppet sem volt fáradt, kezében egy 
újságot lobogtatott. Lapjának, a «Véreim»-nek 
első száma volt. 

A jeges járda ropogott a talpa alatt. Szilárd, 
dübörgő léptei megállították az arramenőt. 

Mali néni, a gazdasszonya már ébren volt, 
konyhabirodalmában pratálgatott, midőn haza¬ 
érkezett. Lórika el se tudott aludni, ébren 
várta őt. 

- Szegény pelécske, — referált róla Mali 
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néni az urának, - - b e sem hunyta egész éjjel 
a szemét, folyton sirdogált, hogy nem jött haza 
a méltóságos úr, hiába eszeltem, azt hitte, hogy 
valami baja esett. 

A nagyúr szó nélkül bement a cselédszobába, 
megcsókolta s elaltatta az utczáról felszedett 
koldusgyermeket. 

XI. A nemzetközi politikus. 
A kétség az erős emberek erőemésztője. 

A gyenge, a ki nem maga irányítja a sorsát, 
hanem a viszonyokra bízza élete alakulásait, 
nem érzi meg esélyeinek ingadozását, vagy leg¬ 
alább nem veszi szivére, szinte szükségét sem 
érzi a szétválasztó dilemmák tisztázásának, 
mert a nélkül is ingadozók a tervei; nála az a 
rendes állapot, hogy ne törődjék vele, mit tar¬ 
togat számára dugaszban a jövő. Ám a ki fix 
czélpontokat tűzött ki magának, nehezen viseli 
el eme czélpontok végzetszerü eltolódását vagy 
ingadozását, mert nincs hozzászokva, hogy a 
végzetnek játékbábja legyen. Végre is akarja 
hajtani, a mit kezdeményezett. 

A Zádor Miklós fegyelmezett lelkére kétsze¬ 
res súlylyal nehezedett rá a Eomhányi Erzsé¬ 
betbe vetett hitének s arra felépített életboldog¬ 
ságának a válsága. Bizalma nem fogyott, de a 
reménye ingadozni kezdett. Hízáséi megfordí¬ 
tott arányba jöttek egymással, a mi már magá¬ 
ban véve kín egy olyan embernek, a ki ahhoz 
van hozzászokva, hogy logikai következetesség¬ 
gel ejtse meg élete számvetéseit. 

Más erős ember az ő helyén alighanem sie¬ 
tett volna kettévágni kételyei szálait, — hiszen 
kezében tartotta ezeket a szálakat. — tisztázta 
volna irnádottjával a helyzetet. És alighanem 
így cselekedett volna Miklós is, ha ne.m kellett 
volna respektálnia egyéb oly mellékkörülmé¬ 
nyeket, a melyek egyrészt problematikussá tet¬ 
ték férfiúi jussát a nőhöz, a kit szeretett, más¬ 
részt nemcsak boldogsága kérdésébe, de em¬ 
beri kötelességeinek revierjébe is belejátszottak. 

Vájjon joga volt-e neki a boldogsághoz ra¬ 
gaszkodnia abban a kétséges helyzetben is, a 
melybe a herczegnő féktelen szerelme bele¬ 
sodorta, s a melynek veszedelmeibe bizonyára 
magával rántaná a leánykát is, a kit szeretett. 
Vájjon méltó volna e hozzá ez a kíméletlen 
erőszak, a melynek a következményeit sem 
lehet előre kiszámítani. És nem ütközik-e bele 
őseinek hagyományos virtuskultuszába, a mely 
mindenha önlegyőzést diktált a férfira, ha szub¬ 
jektív érzésyilága a haza érdekével került 
szembe? Kettévághatja-e a baráti köteléket, 
a mely gyermekkora óta vetélytársához fűzte 
épen akkor, mikor a közügy érclekében áll, 
hogy azt a köteléket még szorosabbra fűzze? 

Az erős férfi kénytelen volt a végzetesen ala¬ 
kult viszonyok jármában a gyöngék taktikáját 
követni. Nyitva hagyta élete nagy kérdését, a 
viszonyok szerencsés vagy szerencsétlen válto¬ 
zásától téve függővé annak megoldását. Elha¬ 
tározta, hogy vár. 

(Folytatása következik.) 
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A szigethez közeledvén, mely reggeli köd-
fátyolában hosszan elterül a tengeren és mi¬ 
után jó magasra kiemelkedett belőle, délfelé 
leereszkedik hozzá és egybeolvad vele: első 
gondolatunk királynénké, ki ide menekült az 
emberek, az udvarok elől és itt keresett meg¬ 
nyugvást a gazdag természetben és a nagy tör¬ 
téneti emlékekben. Gyönyörű kastélyt építtetett 
magának Gasturi faluban, tetején egy magas¬ 
latnak, mely meredeken leszáll a tengerpart¬ 
hoz és délfelá végtelen kilátást nyit a tengerre. 
A hely, a látvány varázsa lassan-lassan hatal¬ 
mába kerítette. Itt szerette meg a görögség 
emlékeit és a mai görögséget is. Fehér már¬ 
ványszobrokkal ékesíttette a parkot, az emberi 
szépség, erő és tragikum nagy alakja után ne¬ 
vezte el a kastélyt Achilleionnak és megtanult 
görögül, hogy a görögség legnagyobb öröksé¬ 
gét, nyelvét, irodalmát, eredetiben birhassa. Az 
ember rokonnak érzi magát az ő finom leiké¬ 
hez, mely többet tűrt és szenvedett, mint az 
isteni Odysseus. Ő rá gondolván, megértjük, 
hogyan keletkezik a szentek tisztelete és imá¬ 
data. Ők kapcsolják össze a véges embert a 
végtelen hatalommal és az ideállal. Rokonaink 
és mégis oly magasan állanak az emberek fö¬ 
lött . . . 

Ez tehát igazi, görög, hamisítatlan föld, az 
első, melyre lábunkat tehettük. Itt játszódott 
le egy része annak a csodás misztériumnak, 
melyet görög történetnek neveznek ! Mert mély¬ 
ségesebb titok és nagyobb csoda, mint a görög¬ 
ség, az egész világon nincs és nem volt. Meg 
kell öregednünk, hogy hozzája ifjodjunk és egy-
egy áldott pillanatban valójában meglássuk. 
És minden elmúlt! Mikor partra szállunk, ha¬ 
mar kiábrándulunk nlhellenikus ábrándjaink¬ 
ból. A parton magas, de közönséges házak, a 
házak közt szűk, piszkos, görbe, fölfelé húzódó 
utczák. A kávéházak előtt túlságosan egyszerű 
szalmaszókek, melyeken most déltájban még 
nem ül senki. Itt semmi sem régi, semmi sem 
tiszta, semmi sem hívogató. A boltok nálunk 
csak a falun ilyen falusiak. Az emberek szegé¬ 
nyesen, de nyugatiasán vannak öltözve, lézen¬ 
genék, szatócsok, mesteremberek vagy mik, úgy 
látszik, semmi dolguk, nézik a hajót és az 
újonnan érkezetteket. Az első benyomás nem 
nagyon kedves. Ezt meg kell előbb szokni. 

A kocsi óriási téren visz keresztül, el a ki¬ 
rályi palota mellett, tisztább városrészbe, szé¬ 
les utczába, a Hotel d'Angleterre-be. A szálló 
szép, tiszta, nagy kilátással a tengerre. Tele 
van németekkel, kik közé egy-két franczia és 
vagy egy tuczat angol keveredik. A németek 
közt föltűnik Dörpfeld, a hires műtörténész, ki 
a görög ásatásoknak most fővezére; itt is ő 
vezeti az ásatásokat, melyekre a német császár 
ide rendelte, miután a görög kormánytól a 
legszélső felhatalmazást kieszközölte számára. 
Tudva van, hogy a véletlen hozta itt fölszinre 
a föld alatt rejtőzött régészeti kincseket. Két 
évvel ezelőtt egy paraszt a maga földjén ásás 
közben egy szobortöredéket talált, melyre egy 
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német hírlapíró, Limán, a <(Localanzeiger» 
munkatársa, ki most is ilt van, figyelmeztette 
a császárt. A császár Dörpfeldet ide rendelte, 
a ki nagy körültekintéssel és szerencsével egy 
régi görög templom maradványait találta és a 
maga hires leleményességével a régi templomot 
rajzban szépen rekonstruálta. A szoborrészeket 
egy kis múzeumban helyezte és rendezte el. 
Kitűnt, hogy mind e szoborrészek egy régi, 
még eddig ismeretlen rendeltetésű templom 
nyugati homlokzatának háromszögű orommeze¬ 
jéből valók. A csoport talán a gigászoknak egy 
csatáját ábrázolja. Erre a gondolatra Dörpfel¬ 
det Homer Odysseájának ama részei vihették, 
melyekben a feákokról van szó (a feákok or¬ 
szága, Scheria, a hagyomány szerint ez a szi¬ 
get volt) és gyakran a gigászokról történik 
említés. De a rekonstruált csoport is erre lát¬ 
szik utalni. A csoport elrendezése a következő. 
A csoport közepén van a hatalmas, kigyó-
övezte, kigyófürtű Görgő, vigyorgó, rémületet 
keltő arczával (Medúza), féltérdre ereszkedő 
helyzetben. Mellette baloldalán egy ifjú alakja, 
a jobboldali pendant hiányzik. Dörpfeld azt 
hiszi, a baloldali alak Görgő fia, Chrysaor, 
mert a jobboldalon egy lólábnak a nyoma lát¬ 
szik és Gorgónak tudvalevőleg két fia volt, 
Chrysaor és Pegazus. Igaz, hogy az eddig is¬ 
mert ábrázolásokból és mítoszokból azt tudjuk, 
hogy Chrysaor és Pegazus akkor jöttek világra, 
mikor Perseus levágla Görgő fejét; a magasra 
szökellő vérből támadtak; itt pedig Görgő feje 
még a vállán ül és mellette áll két gyermeke, 
íme, új változata a régi, rejtelmes, hatalmas 
mítosznak. Nem valószinű-e, hogy ha a temp¬ 
lom nyugati homlokzatán Gorgót látjuk, akkor 
a templom Poseidonnak volt szentelve, ki sze¬ 
retője volt Gorgónak? Azt is meg kell figyel¬ 
nünk, hogy ez a Gorgo-arcz nem oly idealizált 
és szépséges, mint a későbbi görög művészet¬ 
ben (lásd pl. a müncheni Medúza Eondanini 
márványreliefjét), de nem is oly szörnyűséges, 
mint a homéri: tompaorrú ugyan és széles-
arczú, de nem kioltott nyelvű és disznófogú. 
Dörpfeldnek bizonyára igaza van, legkorábban 
a. VI. századból való (Kr. e.), de egy-két század¬ 
dal idősebb is lehet. De folytassuk a csoport 
leírását. Chrysaor és Pegazus oldalán egy-egy 
hatalmas sárga vad, oroszlán vagy párducz, az 
egyik egészen megvan, a másiknak a feje, 
Gorgó félelmetes hatalmának jelképei. Ez a 
csoport öt középső alakja, hatalmasak, réme¬ 
sek, Poseidon birodalma rettenetes viharainak 
szimbólumai. (Ez persze puszta föltevés!) Az¬ 
után következnek alakok, melyek nyilván le¬ 
zajlott nagy harczra utalnak. Baloldalt egy alak 
ledöfi a másikat, jobboldalon egy nő látható, 
mely felé dárda hegye irányul, mellette, a mező 
végén, földreterített alak. A szűkülő mező tér¬ 
viszonyai folytán ezek az alakok persze sok¬ 
kal kisebbek és azért visszásnak tetszik gigá¬ 
szokat látni bennük; a női alak is a giganto-
inachia föltevése mellett megmagyarázatlan. 
Az, hogy emberi formájúak, rendes alkatúak, 

nem szól a föltevés ellen, mert kezdetben 
a gigászokat halandóknak, emberformájúaknak 
képzelték. De vájjon két harczos pár és; két 
holt alak (az egyik megvan, a másik mint 
pendant biztosan megvolt) kelti-e a gigászi 
harcz képzetét? íme, bő anyag a régészek 
éleselműségének foglalkoztatására! A csoport 
bizonyára igen fontos maradványa az archaisz-
tikus régi görög művészetnek és művészileg is 
igen érdekes. Nagy erő fejeződik ki benne, a 
primitivitáson régen túllevő művészeti formák¬ 
ban. Ez a legérdekesebb, a mi most Korfuban 
látható. A kis múzeumban még egy terem van, 
mely a régebben talált műkincseket foglalja 
magában, többnyire sírreliefeket, de nagyrészt 
a római időkből valókat. Ezeket minden rend 
nélkül helyezték el, Dörpfeld nem igen érdek¬ 
lődik irántuk. 

Dörpfeld oly kedves volt, hogy egy napon 
összehívta a hotel lakóit és a múzeumban ér¬ 
dekes, szép előadást tartott a csoportról s az¬ 
után elvezetett bennünket a lelőhelyre, meg¬ 
mutatta az épület alaprajzát, a fenmaradt osz¬ 
loprészeket és a nagy oltárt, mely a keleti 
homlokzattól nem messze állott. Akkor mon¬ 
dotta el, hogy ő egyebet, nagyobbat keres, 
keresi a régi feákok palotáinak maradványait, 
a homéri időkből, azt a nagyszerű királyi palo¬ 
tát, melyről Homer az Odysseában oly gyönyörű 
leirást ad. Nem bizonyos, hogy Korfu a homéri 
Scheria, de lehetséges; a hagyomány mondja, 
a földrajzi körülmények nem szólnak ellene. 
Ha pedig Korfu Scheria, a hol a szépséges 
Nansikaa oly jóságos, kedves volt Odysseus-
hoz, miért nem találhatnék meg annak a nagy¬ 
szerű pompának némely maradványát, talán ép 
az arany és ezüst fáklyavivő szoboralakokat, 
melyekről Homer szól ? Annyi képzeletnek látszó 
homéri leirást igazolt az utolsó évtizedek Schlie-
man-indította lelkes kutatása. Gyönyörű volt a 
tudóst látni, mikor képzelete meggyűlt ezen a 
gondolaton és megfeledkezve hallgatóiról, Ho¬ 
mer leírásait idézte. Hiába mondják német el¬ 
lenfelei, hogy Dörpfeld inkább mérnök, mint 
filológus és archeológus; ez a mérnök oly köny¬ 
vekből tud olvasni, melyeket csak ő tudott a 
földből kiásni. 

Mikor ott voltunk Korfuban, nem találtak 
semmit. Azóta olvastuk, hogy elutazásunk nap¬ 
ján, ápril !). Dörpfeld megtalálta a tenger part¬ 
jának közelében, a görög királyi nyaraló park¬ 
jának szomszédságában, egy palota maradvá¬ 
nyait. Limán úr azt írja a «Localanzeiger»-nek, 
hogy a palota a VI. századból (K. e.) való. Tehát 
nem Alkinoos palotája. De a VI. századból 
való! Ez is valami. Színes üveget is találtak a 
lelőhelyen. Ezt keresi Dörpfeld! 

Ezek a leletek egészen más szint adnak a 
szigetnek. Eddig semmi sem volt ott, a mi 
igazán a múltra emlékeztet. Minden új a szi¬ 
geten, a régi viskók és bérkaszárnyák is újak, 
a szép tengerparti paloták még újabbak, az 
angol uralom maradványai, a jó utak, a terek, 
a nagy tengerparti út is. Most megnyílik a föld 
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A német császár nézi a legújabb korfui ásatások eredményeit. Medúza torzója. 

Medúza feje. 

és helyreáll a kapcsolat a régi Görögországgal. 
Most kettőzött figyelemmel nézzük az embere¬ 
ket is. Igazán nem mondaná semmi, hogy itt 
valaha a világ legzseniálisabb, legteremtőbb 
népe lakott? Százféle tipust fedezünk föl. 
A polgári ruhában levők többnyire kicsinyek, 
éles vonásuak, szabályos arczuak ugyan, de 
talán inkább olasz rokonoknak látszanak. Tudja 
Isten, még görögebbnek tartom ezeket a sötét 
nézésü, fekete szakálluakat, a rongyosokat, kik 
oly nehézkesen járnak, de valahogy hasonlí¬ 
tanak görög reliefképekhez. Azok a szélesvállú 
magas alakok bizonyára illír származásúak. 
Török is akad. A ruházat mind középkori, a hol 
nemzeti és jellegzetes. Gasturi és Benizze lakói 
legszebben öltözködnek, természetesen a nők. 
Tele aggatják a mellüket arany lánczokkal, 
brossokkal, pénzekkel. Csúnya, tornyos haj¬ 
viselet. A fülbevalók lehúzzák a fület, oly ne¬ 
hezek. Drága csipkeingvállak. Aranyos hímzésű 
rövid laiblik. Szoknya szoknyákon. Ebből semmi 
sem görög. De akad, néha-néha, gyönyörű arcz; 
egyenes finom metszésű görög orr. Talán ezek¬ 
nek van közük a görögséghez. Elhitetjük ma¬ 
gunkkal és babonás áhítattal nézzük ezeket az 
öntudatlan emlékeit a hajdani isteni szépségnek 

Nem változóit a tenger, a föld, a hegy, a fa. 

OH, GYERMEKÉVEK .. 
Oh gyermekévek, messzi szigetek, 
Virágos kertek múló életemben ! 
A lelkem játszogat még veletek 
Hűs éjszakákon, álmosító csendben. 

Mint bús szivárvány, tűnő képetek 
Úgy rémlik át a távolok homályán. 
Egy nóta cseng, egy illat felremeg 
Amig tűnődöm emlékekre várván. 

Az emlékek nem térnek vissza már. 
Mint korhadt csolnakok holtan hevernek 
S a gyermekkor, — röppenő kis madár 
A széllel száll s most másutt énekelget. 

Majthényi György. 

MÁSOK. 
Az idegenek ők - - kik messze tőlem 

Száműzve élnek, mint vad csillagok 
És néha hallanak csuk hírt felőlem 
És a szemük rám lopva, eltűnőben 

Idegenül ragyog. 

Az idegenek ők úgy élnek itten 
És azt mondják : fuj, azt mondják : de jó. 

Az arczukat csodálkozón tekintem. 
Nekik csak egy az, a mi nekem minden 

És puszta szó. 
•f 

És hogyha késeket döfnek szivembe: 
Nem vérzenek 
És ők nevetnek hangos hahotával: 
Ha vérezek. 

És alszanak, midőn az éjbe bolygók : 
Kínok alatt. 

A görög király, az özvegy angol királyné és a német császár az ásatások színhelyén. 

Ma is óriási olajfaerdők terülnek el a dombok 
oldalán, mint Homer idején. Itt nincsenek tűz-
hányók,ittúgylátsziknem volt mindent fölforgató 
földrengés. Az olajfák közt néha egy-egy óriási 
eukalyptus. Sok narancsfa, Benizzében narancs¬ 
ligetek. Pálmafák. Magnóliák. Czitromok. Czéd-
rusok. Fügefa. Fenyőfélék. Iszonyú nagy kak¬ 
tuszok. Agávék. Igazi akácz. Jllatos virág, hogy 
csak úgy tarkállik a mező. És minden kis ma¬ 
gaslatról messze kilátásba tengerre, mely oly 
hihetetlenül kék. Fölöttünk meg á kék ég. 
A tengeren sok kis sziget. Egyike a legfestőib-
beknek a kis Pontikonisi, mely annyira hason¬ 
lít Böcklin Halottak szigetéhez, csakhogy Böck-
lin durakkordban festette, míg itt minden moll-
ban van. Igazán itt lakhattak a feákok, a kik 
annyira szerették a jó kosztot, a kényelmes 
lakást, az édes bort. Vájjon bor-e ez? Oly édes 
ma is, és annyira nem hódító. Azt hiszem, ma¬ 
gyar ember ezt nem is nézheti bornak. 

Az ember nagyszerűen tud akklimatizálódni. 
Már néhány nap múlva nem látjuk a szűk ut-
czákat, a sok kis boltot, az utcza szennyessé-
gét. Megyünk a tenger partjához és belebámu¬ 
lunk a tengerbe. Vagy sétálunk Kánoni felé, 
ahhoz a szép kilátó ponthoz, a honnét látni a 
kis Böcklin szigetet, a magas Achilleiont és a 

És hogyha alszom majdan siri párnán : 
Nem alszanak. 

* 
Szavuk, szavuk, 
S a mit szegény rájuk ájulva mond, 
Olyan hideg 
És idegen az arczukou a gond 
S oly idegen ruhájukon a gomb. 

* 
És néha teljes fénybe látom őket. 
Mind. a sírókiit és a nevetőket. 
Megdöbbenek: oly furcsa minden náluk. 
Szemük, szemük akár a messze tenger, 
Hogy végtelenül-idegen ke/ekkel 
(Lassan-lassan) megsimitják a/, álluk. 

* 
És ezen 
Gyakran 
Hosszan 
Könnyezem. 
K> sírok, 
Hogy magukba járnak. 
Mint a kóbor árnyak, 
Társtalan. 
Mennyi ember, mennyi elet. 
Mint a szobrok és a képek. 
Merevek. 
Forró sziveik, a hívek. 
Mint rohanó óramívek 
Férgének. 
S megsiratom életük. 
Poharukat, melyből isznak. 
Hangjukat, mely mint a viszliang. 
Alvó nyoszolyájukat. 
A kabátjuk, a szerelmük. 
Nyakkendőjükön a melltűt. 
Fejüket. 
Báljukat és lenge táuczuk. 

nagy, nagy tengert, a nap ragyogó fényében. 
A lélek megtelik fénynyel, feledéssel és feáki 
jóérzéssel. Ha azután hazatérünk a hotelbe és 
mellettünk elrohan a német császár vörös 
automobiljainak egyike és a hotelben az új 
vendégek beszélnek a császárról és este kigyúl-
nak az elektromos lámpák, akkor néha úgy 
érezzük, mintha ez a hotel és a németek, és a 
Hohenzollern császári hajó és ez az egész lár¬ 
más, izgó-mozgó jelen volna a múlt, az álom, 
a nem-valóság. A Gorgó nincsen abban a kis 
múzeumban, összegörnyedve és megcsonkítva, 
hanem fent a magasból, a templom oromzatá¬ 
ról néz le reánk és hirdeti a véres erőszak ret¬ 
tenetes igéjét. Csodálatos ijedelmek kelnek szi¬ 
vünkben és az álmodozásnak ezek a pillanatai 
mégis a legszebbek. Ezekre fogunk legtovább 
emlékezni. A. D. 

Homlokukon lomha ránozuk, 
Szemükéi 
Siratom kinual-kesen \el. 
A kezük is száze/crsx.cr. 
Mindenüket, hogy nem az enyém. 
S őket is. hogy nem lehetnek : Kn. 

ESTE A FARNESI KERTEK ALATT. 
Most indul el a Campagnákról ; -
S hűvös uszályát eleresztve 
A Colosseum százivű ormán 
Teríti szét a titkos este. 

Két ezredév nagy csonka háza 
Félelmes élő rémre válik, 
Két ezredév szent távolán át 
Oly jól ellátok most idáig. 

Caesarok márvány piaczárói 
Gyűl . . . gyűl a nép a kőpadokba, 
Néró is ott ül páholyában 
S a porondon én itt, fogvaczogva. 

A farnesi kertek távolán át 
Vidám vasáros éj morajlik ; 
Róma vad vére lüktetése 
A falak mögül is ide hallik . . . 

Néró mellől egy karcsú asszony 
Kendőjét most elébem ejti, 
Éhes vadak ordítanak ott künn. 
Félelmes csend . . . és semmi . . . semmi . . . 

Remegve, félve, megfogódzom 
Az ezredéves barna falnál, 
Szegény elkésett gladiátor, 
Rómába tévedt kósza barbár. 

Dutka Ákos. 
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HILL ÁRON LÓCZÁJA. 
E L B E S Z É L É S . I R T A S Z E D E R K É N Y I A N N A . 

Hill Áron lóczája a két ablakközben, a 
búbos mellett állott. A két ablak régimódi, 
kicsinyke volt, fiiggönyszempilláját ravaszul, 
félig lehunyva tartotta okos emberek módjára, 
a kik maguk mindent látnak, de az igazság¬ 
ból csak felényit - sokszor annyit sem -
láttatnak. 

A búbos fehérre meszelt oldala ultramarin 
kék pöttyökkel volt becsapkodva. Ezt a becsap-
kodást maga Hill Aronné eszközölte akképen, 
hogy a meszelő fejét bemártotta a festékbe és 
egy bizonyos távolságból pofozta a búbost. 
Mivel pedig ilyenkor vagy az urára, vagy egy¬ 
némely kedvelt szomszédjára gondolt, a pöty-
työk többnyire foltokká erősödtek a búbos 
pofáján. Az esztendők során a kék foltok fan¬ 
tasztikusan ütöttek ki az újabb és újabb fehér 
meszelés rétege alól, úgy, hogy a búbos olyan 
lett, mint egy ködös éjszakán az ég, a melyen 
a felhők közül, mint egy-egy őskori állati 
ábra rajzolódik ki a kékség. 

A karos lócza egyik karjával a búboshoz 
támaszkodott. Ebben a sarkában állott a kis 
szita. A szitában tartotta Hűl Áron fazekas¬ 
mester a dohányát. Csempészett dohány volt, 
szép, széles, szagos, epyszinű barna, foltos 
levelek, a melyeket szeretettel simogatott meg 
Hill Áron érdes tenyerével, mielőtt kolbásszá 
göngyölgette volna a vágás alá. A dohány¬ 
vágó-deszka a hosszú lisztes-láda alatt állott. 
Afféle húsvágó volt, a melyre a fazekasmester 
tudománya egy hosszúkás, kiérdemesült kasza¬ 
élből lecsípett kést komponált olyan állásba, 
mint egy lefektetett kutgém. A dohányvágás 
mindig a szitás sarokban történt vasárnap 
délutánokon, a mikor Jula asszony széles csí¬ 
pején kék szoknyáját ringatva a falut járta 
adósságot beszedni. 

Hill Áront nem birizgálták asszonyi beszé¬ 
dek, megadhatta a módját a dolgának, az 
ápolgatást kedvencz pipájának. Mikor a do-
hányapritással elkészült és rendre összeszede¬ 
gette az ellibbent szeletkéket, a helyére rakta 
a deszkát, az ápy szalmazsákjába a megma¬ 
radt egész leveleket, egy széket húzott a szoba 
középső gerendájának jobb sarka alá. A szé¬ 
ken lábhegyre kapaszkodott, kinyujtózott, a 
hogyan tőle telt és leszedett egy régi újság¬ 
papírba göngyölt csomagocskát. Visszaült vele 
a szitás sarokba. Óvatosan szétbontván a pa¬ 
pirt, napvilágra jött egy darabka kréta, egy 
ílanel darabka és egy rendesen összehajtott 
vékony drót. A bicskával lefaragott a fazekas-
mester egy keveset a krétából. A szita megett 
volt a pipatórium is a lócza sarkában. Szépen 
sorjában állottak a meggy- és cseresznyefa 
pipaszárak. Volt egy, a leghosszabb - - lehe¬ 
tett százhúsz czentimtter is ez jószagú 
rózsafából volt és valódi tajtpipa volt a feje. 
Erről a.tajtpipáról szokta elbeszélni a fazekas, 
hogy átment rajta két kocsikerék mikor 95-ben 
a miskolczi vásárra hajtatott, de nem birta 
összeroppantani, bárha csupa új csizmákkal 
volt megrakva az az ekhós szekér, csak az éle 
csorbult ki egy szemhunyásnyit. De illik neki 
az a kis czifraság, olyan mint egy csinos ke¬ 
rek ragyácska a pzép lány rózsás, puha állán. 
Bizonyságképen meg is mutogatta olyankor 
Hill Áron a büszkeségét, élete koronáját, a 
melyet szerető gyöngédséggel dörzsölgetett a 
krétaporral, hogy szép fényt kapjon a barnára 
kiszítt tájt. Ennek puczolása után következett 
a pipaszár. Ehhez ki kellett állni a szobaköze¬ 
pére szétvetett lábakkal. A drót benyomult a 
pipaszárba, míg csak ki nem bújt a vége 
mindkét oldalon. Nyolcz-tizszeri meghuzgálás, 
rángatás után, óvatosan kellett kihúzni, mint 
a kolbásztöltő végét a hurkából. A drótot vé¬ 
gigvizsgálta Hill Áron, vájjon mit hozott ki 
magával a pipaszár titokzatos csatornájából, a 
melyen át úgy szivja magába a legszebb ál¬ 
mokat a jó ember, mint a részeges a kulacs 
csutoráján. A drót végül letöröltetett egy erre 

a czélra rendelt külön rongygyal és újra ösz-
szegöngyöltetett. A krétával együtt az ujság-

• papírba, majd a gerenda szögletébe került 
vissza és lapulhatott a legközelebbi vasárna¬ 
pig. A szék bebújt az asztal alá, Hill Áron 
megelégedetten vonult vissza dohányzójába, 
természetesen a Iccza sarkiba. 

A hátát a búboshoz, támasztva tömte meg a 
tajtot, nagy körmével egy keresztet nyomott a 
tetejébe szokásból, csendes mozdulattal gyuj-

•tott rá. Szippantott kettőt. — Job J n szelei -
állapította meg hangosan. A hosszú pipaszá¬ 
rat keresztültette a viaszkos vászonnal leterí¬ 
tett asztal sarkán és pipált. 

Nem gondolt mellé Femmit, mert az ő éle¬ 
tében a pipálás ép olyan foglalkozás volt, 
mint a fazekas mesterség. Csakhogy könnyebb, 
élvezetes munka, de munka, valami egész, 
testté vált valóság, egy része a napnak, az 
életnek, a mi nem fölösleges, nem időtöltés, 
hanem cselekvés, a mi természetesen követ¬ 
kezett a többi után. Hill Áron, mikor ledör¬ 
zsölte kezéről az agyagot, vagy megrakta a 
kocsiját fazekakkal, - - a melyeket az ő ki-
ficzamodott észjárásukkal «hevesi bögréknek* 
neveztek el az asszonyok, bár sohase voltak 
Hevesen, mert jófajta tisza-szederkényi égeté¬ 
sek voltak - - úgy mondta: - - «No, most pi¬ 
pára gyujtok», a hogyan kijelentik, «most 
pedig a kaszához, vagy kapálásba» állunk. 

Az a lóczasarok, háta mögött a búbossal, 
különben is annyi volt Hill Áronnak, mint az 
urnák a leeresztett redőnyű dolgozószoba a 
kényelmes, puha bőrszékekkel, széles pamla-
gokkal . . . A füst gomolygott, körülgomolyogta 
a világos ablakot, lassan huzóczkodott a pad¬ 
lás felé. Odakünn csend volt, ember kevés mu¬ 
tatkozott az utczán, mindenkinek adódott dolga, 
ha egyéb nem, egy kis aluvás. 

Az asszonyok is lebontják ilyen délutáno¬ 
kon a kontyukat a nagyfogú fésűről és elbab¬ 
rálnak vele a belső kamrában. Szétszedik a 
sok kóczot, tölteléket, a hajul;át kiteregetik a 
vállukon, majd újra befonják, szorosra föl-
kontyolják, mert dologidőben simán kell neki 
maradni egy hétig is. 

A fazekasnéval el-elbeszélgetnek közbe, mi¬ 
előtt a hatoskákat, vagy friss tojásokat elő¬ 
keresgélik a két-három literes, tejes bögrékért. 
Hill Áron békességben maradhatott. Nem za¬ 
vartatta magát fölösleges eszmélődéssel, meg¬ 
nézte, vagy nem nézte meg. a mit látott, a 
hogyan a kedve tartotta és tudomásul vette, 
a mi van. A lócza karja és a fazekas háta 
megszokták egymást, a formájuk összetörődött. 
A lócza már várt a melegítő, kemény, inas 
hátra, a mely az idők során gyakran kíván¬ 
kozott utána. A fa életet nyert, majd hogy meg 
nem szólalt, az ember meg egy kicsit meg-
fásodott, szótlanná vált, ha bevehette magát a 
várába. 

A Jula asszony kerepelője ugyan belefárad¬ 
hatott, a míg egy szót ki bírt csiholni belőle, 
ha neki vetette magát az öblös lóczakarnak. 
Olyannak vette az asszonyi szót, mint a szél 
mormolását, eső csapkodását, vagy vihar zúgá-
sát, a mi tart, a míg ki nem mormolta, zúgta, 
csapkodta magát. Azonkívül el volt rá készülve 
mindig, ha meglepte, olybá vette, mint a nap¬ 
sütésre a borúlátót. 

Egyetlenegyszer történt meg Hill Áronnal, 
hogy hűtlenné vált a lóczájához, akkor, mikor 
az elragadt lovai felfordították a megrakott 
kocsijával és az egész teher a lapoczkájára 
billent. Összetört a csontja irtózatosan és ke¬ 
gyetlenül vérbe-fagyva találtak rá a többi vá¬ 
sárosok. Eáparancsolt a harmadnapra hívott 
orvos, kénytelen-kelletlen az ágyba feküdt. 
Estefelé azonban addig kunyerált, a míg el¬ 
igazították neki a lóczát, a melyet mielőtt 
szólhatott volna ellene, kifordítottak a he¬ 
lyéről az ágy felé, hogy könnyebben átte-
hessék. 

Jula asszony nagyott nézett. A lócza karja 
hátul tele volt olyan rovásokkal, a milyennel 
az írástudatlan hitelezők az adósságot jelzik 
az ajtófélen. 

- Hát ez mi Áron ? - - kérdezte, a hogy 
felocsúdott. 

A fazekasmester visszanézett. Nem szólt. 
Jula fölfortyant, mint a mérges pulyka. 
— Azt kérdeztem, mi ez, a ki teremtése 

van, ki vagdalta így össze ezt a lóczát. Kend 
ugy-e ? 

- Ha tudod, mit kérdezed - - és ketté ha¬ 
rapott egy nehéz nyögést. 

Jula odateremtett egy derékaljat a lóczára, 
a mit a kaszlifiókból kirántott hótiszta lepe¬ 
dővel letakart. Birkózott benne egy kevéskét a 
szánalom, a mit a beteg ember iránt érzett a 
haragos kíváncsisággal, végül mégis csak ez 
győzött. 

- Siket kend? 
Egy meleg napsugár édesdeden játszott az 

Áron borostás bajuszán, a mit nem soclorint-
hatott rendesre eltört karjával. 

— Úgy látom mégis siket - - visított Jula 
akkorát, mint a malacz, ha elevenen nyúz¬ 
zák. - - Azt kérdezem, mi az égi csuda az a 
lócza karján. 

- Kovás, Jula de még mindig befelé 
volt fordulva a feje. 

- Milyen rovás ? - - ezt már sokkal-sokkal 
csendesebben kérdezte. 

- A te rovásod. 
- Megbolondult ? 
- Meg az enyém . . . 

Most már kifelé fordította a fejét. A nyu¬ 
godt arczára egy kis elmélázó, csendes szomo¬ 
rúság áradt szép, szelíd, barna szeméből. 

Valahányszor ráeszméltem, hogy nem 
illek hozzád, olyankor a jobb felébe vágtam 
rovást. . . A mikor meg láttam, hogy le nem 
illesz hozzám, a balfelébe . . . 

Jula hebegett. Eletében először esett meg 
vele, hogy nem talált kádencziát. A vánkos-
czihát kezdte begombolni zavarában. 

- Mit akarsz attól a czihától, Jula ? 
•— De hiszen mind a két karja tele van a 

rovással, nem látja kend ? 
- Látom . . . Most keresztbe faragom majd 

a régin . . . 
Jula reszkető térdekkel támolygott az ágy¬ 

hoz. A gyöngédséghez nem szokottan, szé¬ 
gyenlősen simogatta meg két tenyerével az 
Áron sápadt orczáját. 

- Azt mondja, olyankor, a mikor látta, 
hogy nem illek kendhez ? . . 

- Vagy én hozzád. 
- És mégis milyen békességben éltünk.. . 

Úgy J u l a . . . Mert csak én csináltam 
rovást - - a lócza karjába, Ju l a . . . 

Az asszony feje lassan, óvatosan simult a 
fazekasmester sajgó vállához . . . 
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AZ ÚJ CAMPANILE. 

A loggetta az összeomlás előtt. 

Velencze arcza visszanyerte régi képét és 
a hogy a fehér gőzhajók a Lidó mellett be¬ 
kanyarodnak a lagunák zöld vizébe, már is¬ 
mét a karcsú campanile, Velencze csodája, 
köszönti őket. Nem egyetlen csodája ez a ha¬ 
rang-torony a «tenger királynőjének", de ő 
nélküle mégis koldusabb volt Velencze egy 
kincscsel, teljes tíz esztendőn át. Mert épen az 
idén, július tizennegyedikén lesz egy évtizede, 
hogy a vén harangtorony, a mely fölött már 
több mint ezer esztendő viharzott el, egy nap¬ 
sütéses délelőttön hirtelen összeomlott, mint 
valami fáradt aggastyán. Semmiféle repedés, 
semmiféle recsegés nem jelezte előre a katasz¬ 
trófát. A campanile ormán még tüzesen ragyo¬ 
gott a vakító napfényben az aranyozott angyal¬ 
szobor, a mely végig tekintett még egyszer a 
lagunák zöld, bársonyos vizén és az Adria 
kék hullámain, majd egyszerre csak megros-
kadt az örök ifjúnak ösmert csoda és egy 
pillanat alatt - - kísérteties robajjal — ösz-
szedőlt a campanile és maga alá temette San-
sovino «Logettáját». De csak ez volt áldozata 
és még pusztulásában is irgalmas volt: bár 
alig néhány lépésnyire tőle, ott ragyogtak a 
napsütésben Velencze többi csodái - - a dogé-
palota, a San-Marco székesegyház, az óra-to¬ 
rony — egyiket sem sértették meg az alázu¬ 
hanó kövek, sem a harang-óriások és egyetlen 
emberéletet sem követelt magának a megrok¬ 
kant, vén campanile halála. 

Egy pillanat alatt, szinte varázsütésre tűnt 
el a harang-torony feje Velencze háztetőinek 
horizontjáról, a mely fölött immáron ezer 
évnél is tovább uralkodott. És milyen rette¬ 
netes látvány lehetett, a mikor például a Lidó 
lakóinak szeme elől egyszerre csak eltűnt a 
campanile, a melyet még egy pillanattal előbb 
ott láttak őrködni a háztenger fölött és a mely 
nélkül el sem tudták gondolni Velenczét... 

Egy pillanat elég volt ahhoz, hogy eltűnjön 
Velencze büszke csodája és ne maradjon utána 
egyéb, mint kőhalmaz, a melynek szobor-tör¬ 
melékei és tégladarabjai közül a híres «Maran-
gona»-harang öblös szája tátongott a megré¬ 
mült «popolino» felé. 

A Szent Márk-tér campanilléval: Breydenbach 
metszete 1486-ból. 

A campanile nem volt többé. 
De huszonnégy óra sem telt el és a döbbe-

nésből fölocsudva, megszólalt a nép, a király 
és a pápa, egész Itália, hogy: fel kell építeni 
újra a csodát. 

- Com'era e dov'era! A milyen volt és a 
hol állott! 

Az ezerkilenczszázötödik esztendőben kezd¬ 
ték el az újjáépítését Piacentini vezetése alatt 
és hét éven át - - mint a bibliában - - hord¬ 
ták hozzá a követ, hogy végre felépüljön má¬ 
sodszor is a velenczei campanile. 

Először még a Krisztus utáni nyolczszáz-
hatvannegyedik esztendőben kezdték el az épí¬ 
tését és akkor nem hét, de tizenhét esztendeig 
tartott, a míg fölépült. És ettől kezdve, hogy 
először emelte fejét a San-Marco terének ha¬ 
rangtornya a háztenger fölé, a campanile élete 

és története egybeforrott a "tenger királynő¬ 
jének», Velenczének életével. Harangjai, a 
«Marangonat>, a «Candia», a «Trottiera» és a 
«Kengbiera» megszólalt a lagunák városának 
minden nagyobb eseményénél t s részt vett a 
velenczeiek életében. Már zúgtak ezek a ha¬ 
rangok akkor is, a mikor a legnagyobb dogé, 
Dandolo visszatért büszke gályáin a távoli 
Keletről, a hol meghódította Konstantinápolyi 
és kongtak-bongtak akkor is, a mikor Tomaso 
Morenigo a magyarok ellen indult hadba. 
Ezek a harangok zengték az ünnepi himnuszt 
akkor is, a midőn a dogek eljegyezték Velen¬ 
czét a tengerrel és ujjúkról a gyűrű, a Buein-
toro fedélzetéről, az Adria hullámaiba repült... 
És ezek a harangok zengtek akkor is, a mi¬ 
dőn a büszke köztársaság hatalma már alá-
hanyatlott és Bonaparte gránátosai a San-
Marco terének oroszlán-fejes bronz-zászlótar¬ 
tóira felhúzták a franczia trikolórt... 

Ezalatt az idő alatt, hosszú ezer esztendő 
óriási időközében, egész legendakör fejlődött 
Velencze büszke harangtornya körül. Örökéle-
tünek vallották és a szóbeszédben, ha a velenczei 
az örökkévalóságról beszélt, lokális szava-járásá¬ 
val azt mondta: «a meddig csak a campanile 
állni fog.» És tényleg, ezer esztendőn át állt 
rendületlenül. Viharok, villámcsapások, föld¬ 
rengések nem tudták ledönteni. A legenda 
szerint nem is dőlhetett össze, mert alapépít¬ 
ménye a mólóig is kinyulott és óriási vaskap¬ 
csok rögzítették a tengerfenék szikláihoz. Az 
1511 -íki esztendőben hatalmas földrengés pusz¬ 
tított Velenczében, száz számra dőltek össze 
a házak, de a harang-torony sértetlen maradt. 
Később, az 1745. esztendőben a villámcsapás 
a torony egész déli sarkát — hosszában -
leszakította, de még ez sem tudta ledönteni. 

És ekkor már mai formájában állott ott San-
Marco terén. Mert mai alakját csak az 1517. 
esztendőben vette föl, addig folyvást emelték, 
díszítették, cziczomázgatták. A mikor Breyden¬ 
bach (vagy olasz nevén: Jacopo dei Barbari) 
lerajzolta, az Úr Í486. évében, természetesen 
még Sansovino gyönyörű «Loggettája», ez az 
építészeti ékszer sem húzódott meg lábánál, 
mert hiszen Sansovino csak 1540-ben ajándé¬ 
kozta meg evvel Velenczét. 

Most ismét ott áll a campanile a San-Marco 
terén, a melyet Byron «a földkerekség legszebb 
tánczterménekn nevezett. Ballá Ignácz. 

A campnaile romjai, közvetlen az összeomlás után. Az újra épített cauipauilc. 



SZÍNHAZAK. 
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három felvonásban, irta ifi. Hegedűs Kondor. NEM/ÉTI SZÍNHÁZ : A vlgjátéksorozat. 

Blanco Posnet előadása a Magyar Színház¬ 
ban igazi szenzáczió volt: fényes, kis darab, 
fényes előadásban. Shaw szellemességét nem 
kell fölfedezni, inkább rá kell utalni, mily 
visszaélésekre csábítja nagyon is szökellő ész¬ 
járása. Túlságosan szeret czifrázni. Czifrázza 
témáit, czifrázza gondolatait, néha még alak¬ 
jait is. Egy kicsit hasonlít a szofistákhoz, be 
tud bizonyítani mindent, a tételt meg az ellen¬ 
tételt. Egytől irtózik, a mi a szellemes embe¬ 
rek rendes irtózata: nem akar mindennapi, 
sablonos lenni, útszéli igazságokat kimondani, 
másokhoz hasonlítani. Ezért czifráz. Nem lelki 
szegénységből, mint sokan, hanem a szelle¬ 
mességnek valóságos túltengése folytán. Blanco 
Posnetben nem czifráz. Sőt mer romantikus 
lenni, nem ijed meg az érzelmességtől, nagy 
környezetrajzot alkot; beviszi a hallgatót a 
primitív amerikai wild west-be, mely a maga 
erőszakosságaival, társadalmi lazaságával, hu¬ 
morával, ellentéteivel Bret Harte óta kedves 
tárgya képzeletünknek. A legnagyobb bravúr¬ 
ral szövi a cselekvényt egészen a régi divat 
szerint és valóságos kis remekművet alkot. 
Blanco Posnet kissé elzüllött fráter, adja a 
rósz embert, de aranyszivű, nem mindennapi 
eszű, bátor, persze nem tanult; lelkiismerete 
kissé vedlett, szakadozott, de kitűnő szövetből 
való. A darab elején elfogták mint lókötőt, a 
jury elé fogják állítani és mindjárt felkötni. 
A főbíró lovát lopta el. A lókötés ott a leg¬ 
nagyobb bűn. Bret Harteből tudjuk, hogy ily 
esetekben nem sokat teketóriáznak, Lines bácsi 
gyorsan végez, ez a jury-zás pedig csak a mez¬ 
telen lincselésnek néminemű felöltöztetése. Igaz, 
hogy Blanco Posnet nem lókötő. Neki itt egy 
bátyja él, szenteskedő, hitvány, de gazdag és 
nagytekintetű ember; ez megcsalta őt, mikor 
az apai örökségben osztozkodtak, és ő ezért 

. vitte el a lovat, melyről nem tudta, hogy 
bátyja a főbírótól kérte kölcsön. Az Úristen 
előtt ez nem lókötés, de itt mégis föl fogják 
kötni. Mert elvitte a lovat. Blanco Posnet ezt 
tudja, ezért tagadja is a ló elkötését. Tagad¬ 
hatja, mert nem találták őt a lovon. A lovat 
egyáltalán nem találták meg. Már pedig, ha 
tanút nem találnak, ki bizonyíthatja be, hogy 
ő lopta a lovat? A cowboyok igen gyors-
kezűek, de ép ezért ragaszkodnak bizonyos 
formákhoz, sőt a cowboyok legalább akarnak 
igazságosak lenni, a miben előnyösen külön¬ 
böznek — másoktól. De hová lett a ló ? Miért 
nem ült Blanco Posnet a lovon ? Miért hagyta 
magát, gyalog járván, elfogni, holott lóháton 
az üldözők sohasem érték volna utói. Blanco 
Posnetet valaki becsapta, mondjuk egyenesen, 
hogy kicsoda: az Úristen. Az küldött elébe 
egy szegény asszonyt, ki beteg gyermekével a 
karján orvost keresett. Az asszony már alig 
bírta, kétségbe volt esve, jajgatott; ennek adta 
oda Posnet a lovát, maga odább állott gyalog 
és így foghatták el. Mindezt nem mondhatja 
el, ki fogja neki ezeket elhinni, inkább abba 
bizakodik, hogy nincs tanú ellene. De van ! 
Feemy Ewans úrhölgy jelentkezik, hogy ő látta 
Blancót reggel négy órakor a keresett lovon. 
Ezzel meg van pecsételve Blanco sorsa. Még 
sem. Feemy polgári állása olyan, hogy Blanco 
nem minden kilátás nélkül védekezhetik el¬ 
lene. Nem lehet Feemyt a bibliára megesketni, 
mert érintése beszennyezné a bibliát, így hul¬ 
lámzik az ügy egy ideig, de a tömeg kezd 
türelmetlen lenni, és Feemyt máskép is meg 
lehet esketni, pl. távolból csak megmutatni 
neki a bibliát. Blanco azonban rendületlenül 
bízik magában és ügyében és helyzetének 
gyöngeségét a vádlói és birái ellen szórt szit¬ 
kokkal igyekszik megerősíteni. Egyszerre be¬ 
következik, a mire el kellett készülve lennünk 
megtalálták á lovat és a szegény asszonyt, ki¬ 
nek gyermeke közben már meghalt. A szegény 
asszony megesküszik rá, hogy nem Blancótól 
kapta a lovat. Igaz, hogy ez hamis eskü, de 
akármit mond is Kant az igazság impera-
trvusáról, a néző nem Kantnak ad igazat, ha¬ 
nem a szegény asszonynak. Sőt most már 

Feemy sem mer megesküdni rá, î hogy látta 
Posnetet. Lassan-lassan az egész gyülekezet 
megismeri a tényállást. A főbíró fölmenti 
Blancót, aztán pisztolylyal kezében, hátrafelé 
lépve hagyja el a termet, hogy valahogy 
őt ne lincseljék. Blanco pedig ittmarad és 
mond beszédet a fiúknak. Azaz nem Blanco 
mondja, másvalaki, az, a ki rendesen a Shaw-
darabokban, ha a szerzőjük már unja szemé¬ 
lyeit, félretolja őket és maga szól, t. i. Ber-
nard Shaw. Ez bújik Blancóba és hirdeti, 
hogy nincs jó meg rósz, hanem van nagy 
játék és kis játék; Blanco játszotta a nagy 
játékot és megnyerte. Megszabadult élte ko-
miszságától. És még egy nagy játékot játszik: 
nőül veszi - - Feemyt. A ki nem akart hami¬ 
san igazat esküdni. Mindebben pedig annyi 
az emberség és az igazság, festői köntösben, 
drámai menetben, hogy a közönséget teljesen 
magával ragadja. Ez az egy fölvonás: mű¬ 
remek. Oly alak van benne, Blanco, a kiből 
szikrát hány a belső élet árama. Rongyos, 
vad, piszkos ember, de ember. Ez emberisme¬ 
ret. Az esküdtszéki jelenet bizarrságában és 
mozgalmasságában pompás. Shaw semmiféle 
eszközét «a régi iskolának» nem veti meg és 
nagyon jól járt vele. 

Nem szoktunk a színészekről ezen a helyen 
beszélni, de Törzs, Blancóját külön is nagyon 
ki kell emelni. Úgy beleélte magát ebbe az 
alakba, hogy ez őt, ő meg ezt oly magaslatra 
vitte, a melyen eddig nem láttuk. Ez Blanco 
volt; vad, durva ember, de nemeslelkű, a nél¬ 
kül, hogy tudná. Nemcsak nem mutatja, de 
még csak nem is tudja. Kitűnően beszélt. 
Igaz, hogy Hevesi fordítása is kiváló; iro¬ 
dalmi és színpadi erős nyelvű. Megjelent a 
Modern Könyvtárban, ez is, a másik darab is, 
mindenki elolvashatja. De mégis jobb, ha meg¬ 
nézik. Mert a többiek is igen jól játszottak, az 
egész előadás elsőrangú volt. Z. Molnár, Vágó, 
Gombaszögi Frida, Réthey, Halmy Margit stb. 
oly együttest játszottak,' mely vitte, ragadta 
magával a közönséget. 

Annál gyöngébb volt a második Shaw-darab: 
A sors embere, melyet a szerző tréfának ne¬ 
vez, mely azonban igazi Shaw-darab a szó 
rosszabbik értelmében. Nem olvastuk még, csak 
hallgattuk; olvasni bizonyára mulatságos, hall¬ 
gatni : unalom és türelmetlenség, hogy mikor 
lesz már vége a fecsegésnek. Napóleon a darab 
hőse, Napóleon még csak mint generális. Egy 
nő ellopta Napóleon hadnagyától a Napóleon¬ 
nak küldött leveleket. A tolvajnő nem spion; 
Napóleon nejének egy Barrashoz intézett sze¬ 
relmes levele van köztük, melyet ez a nő el¬ 
lop, hogy Napóleon kezébe ne kerüljön. Na¬ 
póleon kitalálja, ki a tolvaj, elveszi tőle a 
leveleket és vagy egy félóráig hadakozik szó¬ 
val a szép tolvajnővel. Megtudja, hogy miféle 
levél van a csomagban, végül nem olvassa el. 
Minek olvasná, a mit úgyis tud. Midőn a füg¬ 
göny legördül, eltakarja az egymáshoz nagyon 
közel ülő Napóleont és a szép asszonyt. Az 
egész kissé Napóleon ellen van irva. A nagy 
emberek mégsem nagy emberek. Napóleon hiú 
volt, komédiás, becsvágyó, kegyetlen, stb. Ezt 
az embert bámuljuk ? A darab: variácziók er¬ 
ről a témáról. Közben kirohanás az angolok 

-ellen. Az egész: visszaélés a dráma formájá¬ 
val. Akrobata művészet a párbeszéd kifeszített 
kötelén. Ilyet nem lehet jól játszani. Csak 
A Molnár csinálhatott jó karrikaturát egy 
buta hadnagyból. Kár ezt a két darabot együtt 
adni. 

A Vígszínház egymás után két eredeti dara¬ 
bot mutatott be. Pásztor Árpádtól Innocentet, 
tíeaeam Sándortól A kalandort. Innocentben a 
szerző szinte vakmerőén novellisztikus formát 
ad darabjának. Az első fölvonás első jeleneté¬ 
ben egy utazó megjelenik egy mandzsuriai 
vendéglőben, bemegy szobájába és nyomban 
*F°^°,V 1 m a g á i A k°vetkezőkben azután le¬ 
játszódik előttünk az öngyilkos története, mely 

t az öngyilkosságig vitte. Ez a történet a 
következő. Az öngyilkos külföldről hazatért 

Magyarországba és egy gyönyörű fiatal leányt 
hozott magával, kit mint apa fölnevel. Itthon 
azután szeretőjévé teszi a leányt és kártyázik, 
hogy eltarthassa. De elkártyázza egész pénzét. 
Ekkor a leány megszökik tőle és elmegy Niz¬ 
zába. Ott egy igen finom öreg úrhoz csatla¬ 
kozik, a ki úrias életet biztosít neki. Az ön¬ 
gyilkos elmegy Nizzába és rimánkodik a leány¬ 
nak, hogy térjen vissza hozzá. Mikor a leány 
elutasítja, elmegy Mandzsúriába, agyonlőni 
magát. Ez a történet nagyon kigondoltnak 
tetszik nekünk. Se a férfiú, se a leány leikébe 
nem tudunk igazán bepillantani. A nő hallat¬ 
lanul gonosz, elvetemedett, de talán csak a 
végett, hogy a férfiú ily nyomorult sorsra jus¬ 
son. A férfi pedig oly erőtlen és asszonyos, 
hogy a nő rajta mutathassa és kipróbálhassa 
gonoszságát. Minden nagy fordulat előtt vélet¬ 
lennek érzem a fordulatot, így tett ez meg 
az, de tehette volna az ellenkezőt. A leány 
szeretője lett a férfiúnak, de maradhatott 
volna tiszta, illetőleg a férfiú ellenállhatott 
volna. A leány ocsmányúl viselkedik, de föl¬ 
ébredhetett volna lelkiismerete. Szökése után 
a férfiú mindjárt agyonlőhette volna magát, 
de végkép le is mondhatott volna a nőről. 
Miéii kellett Mandzsúriába mennie agyonlőni 
magát? Játszhatott volna Nizzában vagy Monte-
carlóban, nyert volna egy milliót, visszave-
hette volna a leányt és azután elkergette 
volna, stb. A novella megengedheti magának 
a tények ilyetén elmondását, a dráma formája 
sokkal szigorúbb. A szerző néha meglep ben¬ 
nünket a dialógus művészi fordulataival, lát¬ 
szik, hogy író és szereti művészetét, de sem 
a karakterek rajza, sem a cselekvény vitele 
nem drámai biztosságú. Se Hegedűsnek, se 
Varsányi Irénnek, a darab protagonistáinak 
nem tudott a szerző igazi szerepeket irni. 

Hegedűs Sándor se találta meg A kalandor¬ 
ban a dráma formáját. Ha Pásztor női szörnye¬ 
teget hozott színpadra, Hegedűs Sándor oly 
férfi, rongy, semmiházi, aljas embert gondolt 
H hogy bámulni kell a bátorságát. Ily embert 
nem lehet megtűrni még a színpadon sem. Ehhez 
képest még Jago is csak nyomorult inas. Hogy 
a szerző nem látta, hogy ilyes valami lehetet¬ 
len, annak a bizonysága, hogy ő is csak ki¬ 
gondolja alakjait, hogy nincs eleven érintkezése 
a színpaddal, hogy nem látja a maga alakjait. 
Ez a férfiú ugyanis egy előkelő úri nőnek, a ki 
őt szereti, szerelmes leveleit eladja valakinek, 
a ki ezt az előkelő úri nőt szintén szereti és 
ilyeténmódon akarja hatalmába keríteni. Miért 
akarja ez a «gentleman» ezeket a leveleket el¬ 
adni? Mert a kártyán nem kevesebbet, mint 
35,000 fontot vesztett. A szerző valóban nem 
fukarkodik pénz dolgában. Az ülető egyéb¬ 
iránt foglalkozására nézve pinczér, ki előkelő 
nevet vett föl, hogy a társaságba belop ózhas-
sék. A darab vége az, hogy az említett úri nő 
agyonlövi a pinczért. Hegedűs Sándort úgy 
ismerjük, mint tehetséges, művelt, tanult írót, 
kinek érdekes rajzai, novellái, tanulmányai 
vannak. De a dráma formája, mint ebből 
a műből is kitetszik, eddig megtagadtatott 
tőle. Vannak drámai gondolatai, ámbár ebben 
a műben még az sincs, de ő nem látja alak¬ 
jait, nem objektiválja őket. Igen érdekesen 
meg lehet pl. figyelni ebben a darabjában, 
hogy a hol személyei csak egyszerűen beszél¬ 
getnek, igen jó dialógust sző; mihelyt azon¬ 
ban a cselekvény hajóját bocsátja a dialógus 
vizére, azonnal zátonyra jut. Személyei akkor 
lehetetlenségeket mondanak és tesznek. Azok 
nem tettek neki jó szolgálatot, a kik ép ezt 
a darabját hozták színre, ily gyönge darabot, 
tudtunkkal, még eddig nem irt. A melyet a 
Nemzeti Színház előadott, annak legalább az 
alapgondolata volt értékes. Micsoda mulatság 
lehet az, szörnyembereket kigondolni, a kik 
lehetetlen dolgokat mondanak és tesznek? Ez 
nem realizmus, mint a szerző talán gondolja, 
hanem teljes és tökéletes irrealizmus. 

Alexander Bernát. 
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TAVASZI TÁRLAT A MŰCSARNOKBAN. 
Az elmúlt héten a Képzőművészeti Társulat 

belső életében jelentékeny változás állott be, 
melyről az újságolvasó közönség csak rövid 
hírekben értesült, melynek következményei 
nagy változást jelentenek a Képzőművészeti 
Társulat életében. A társulat kebelében a régibb 
festői irányokat kedvelő művészek kerültek túl¬ 
súlyra, a vezetés az ő kezükbe került. Meg¬ 
szűnt a kettős bírálóbizottság intézménye s a 
művészek körében kitört forrongás alighanem 
arra mutat, hogy a fiatalabb gárdának s a 
modern festői irányokat kedvelőknek szine-java 
ismét el fogja hagyni a Műcsarnokot s más 
kiállításokon fogja alkotásait bemutatni. Két¬ 
ségtelen, hogy ezen a fordulaton csak sajnál¬ 
kozni lehet, hiszen a távozók épen azok, kik 
az újabbkori magyar festészetnek a külföldön 
is nagy megbecsülést, elismerést szereztek. De 
viszont be kell látnunk, hogy ez a folyamat 
ugyanaz, mint a mely külföldön is valóságos 
törvényszerűséggel lejátszódott. A nagyközön¬ 
ség legszélesebb részére számító nagy művé¬ 
szeti egyesületekből mindenütt kiváltak az újí¬ 
tók, a kimagaslóbb egyéniségek, így volt ez 
Bécsben, így Parisban és így volt ez egyálta¬ 
lában mindenütt. Ennek a dolognak termé¬ 
szetesen az lesz a következménye, hogy sokkal 
szürkébbek és egyhangúbbak lesznek a Mű¬ 
csarnok tárlatai, annak a művészetnek lesznek 
tárházaivá, melyet leghelyesebben polgári sza-
lonművészetnek nevezhetnénk. Szertelenségek 
nem igen fognak benne majd előfordulni, de 
nagyobb meglepetésekre sem lesz sok kilátás, 
nem lesznek bennük nagy szenzácziók; nem 
úttörés lesz a szerepe, hanem az elért nagy 
eredmények népszerűsítése. 

Ez a kiállítás, mely most a MűcsarnoK ösz-
szes termeit betölti még a régi bíráló rendszer 
alapján jött létre. A moderneknek s a konzer¬ 
vatívoknak is megvolt a maguk külön juryje. 
De mégis mintha az események már előre ve¬ 
tették volna árnyékukat, kissé szürkén, kissé 
jele,ntéktelenül sikerült, s különösen a fiatalok 
igen gyöngén vannak képviselve rajta. Távolról 
sem éri fel ez a tárlat a jubüáris kiállítás 
színvonalát, melyre oly szívesen fogunk még 

nagysokára is visszaemlékezni. Mégis a közön¬ 
ségnek az a része, mely régebbi festőgárdán¬ 
kat nagyratartja, sok kedves ismerősével fog a 
kiállításon találkozni. Benczúr Gyula sokoldalú 
törekvéseiről egy mélyszinű csendélet számol 
be, melynek virágjai ugyanabban a régies, erő¬ 
teljes felfogásban vannak megfestve, mint a 
múlt tárlaton látott aktképei. Sok portrát lát¬ 
ható. Közülök messze kimagaslanak a fiatal 
Glatternek képei. Könnyeden, erőlködés nélkül 
vannak festve, frappáns hasonlatosság érzetét 
keltik fel, egyszerűek, természetesek, egyálta¬ 
lában nem keresnek dekoratív cziczomákat, 
nem akarnak mást adni csak azt, a kit ábrá¬ 
zolnak. A pleinair festés erőteljes úttörőjéből 
komoly, nyugodt, éleslátó arczképfestővé fej¬ 
lődött Glatz Oszkár, ő sem használ apró, szín¬ 
házi [fogásokat, nem pózol, hanem egyszerű 
és természetes marad és erősen jellemző is tud 
lenni. Már Szenes Fülöp rá van utalva a kü 
íönböző dekoratív hozzátételekre, drapériákra, 
csillogó selymekre, sceneriára. Csakhogy ezeket 
sem adja a maguk jellegzetes erejében, s mint¬ 
hogy az arczokat sem festi meggyőző erővel. 
Kunvald czézár arczképe előtt is meg lehet 
állani, Jendrassik is sok elismerőre fog találni. 
Fiatalabb arczképfestőink közül Kandó László 
szerepel egy erősen amerikai ízű elrendezéssel 
szép színekből felépített, ügyes, női arczképpel. 

Aktkép meglehetősen kevés van a tárlaton. 
A legfeltűnőbbek s a legtöbb igénynyel lépnek 
is fel a fiatal Basch képei. Erősen világító, 
néha kissé merev, de készakarva mereven tar¬ 
tott hússzinek, erőteljes, karcsú, női testek, 
jól megcsinált felületek, néhol a saját stílu¬ 
sából való kiesés jellemzik érdekes képeit, me¬ 
lyeket kedvesekké tesz az a fiatalos erő, mely 
sok részletükből kiárad. 

A tájképfestésben régi mester Mannheimer 
Gusztáv, ki most újabban igen jól meglátott, 
impresszionista módon ábrázolt alakokkal tud 
életet vinni képeibe. Régebben is sok mozgás 
volt képein, sok erő felhőiben, de ezt az erő¬ 
kifejtést mozdulatlan tárgyak nyugtalan han¬ 
gulata okozta. Most újabban fürdőjelenetek 
ábrázolásába önti mozgalmasságra vágyó haj¬ 
lamát s mint a múlt tárlaton, most is látható 
egy meglepően sikerült tengeri fürdést ábrázoló 

képe. Az idősebb gárdából régóta nélkülözött 
Mohivúnszky is megjelent. Egyik finom felhős 
ege, mely kissé kiesik a szokott, nehéz árnyé¬ 
kokat kereső modorából, nagyon fog tetszeni. 
Nadler Róbertnek finom kis képei láthatók, 
Bruck Miksának egészen Monticelliszerűén si¬ 
került egy kis képe, Szilágyi Lajos egy egész 
gyűjteményre terjedő borúit havas, de azért 
mégis lágy hangulatú képpel szerepel. Dudits 
Andor kissé stilizáló tájai között is akadnak 
figyelemreméltó dolgok, melyek finom termé¬ 
szetmegfigyelést árulnak el, Bosznay is kiállí¬ 
tott közönsége számára. Említsük még meg 
Zombory Lajos szolnoki képét, mielőtt szét¬ 
nézünk a fiatalok között. 

Meglehetősen gyöngén vonultak fe). Feren-
czy Valér még mindig ingadozik. Olyan ki¬ 
magasló tehetség mellett mint atyja, nehezen is 
lehet szóhoz jutni. Feiksz szokott stilizáló 
modorában festett pár dolgot, Conrad Gyula 
határozottan fejlődött, Jávor Pál csendélete 
erős Csók befolyást mutat, küzdelmes stilus-
kereséséről számolnak be Iványi Grünwald 
Bélának érdekes képei. Kőváry Szilárd, Nagy 
Vilmos, Barta Ernő képeinél gyűjteményes ki¬ 
állításaik alkalmából lapunkban megjelent is¬ 
mertetéseinkhez nincsen hozzátenni valónk. Bod¬ 
nár János képei erősen gondolkozóba ejtenek. 
Erős stílusérzék, alkotásbeli könnyedség, mani-
rizmusra való hajlammal párosul bennük. 

Csendélet nem sok számbavehető akad a 
kiállításon. Pentelei Molnár Jánosnak virtuóz 
technikával sikerülnek képei, de mint mindég, 
kissé lélektelenek, nem a csendéletek magukba 
zárkózó hangulatát lehelik, inkább a festő 
nagy ügyességéről, mint lelkének erejéről szá¬ 
molnak be. Nehéz dolog megmondani, hogy 
mi az, a mi pompásan megfestett dolgait egy-
egy Chardin - képtől mégis csak elválasztja, 
talán az, hogy P. Molnár képei sohasem ad¬ 
ják a sünt lacrimae rerum hangulatát. 

Egész termet foglalnak le Pataky Lászlónak 
hagyatéki képei, rajzai. Alig pár hónapja an¬ 
nak, hogy kedves munkatársunk iránt lapunk 
hasábjain leróttuk kegyeletünket. Mindannak, 
mit akkor róla irtunk, hű és jó illusztrátorául 
szolgál most kiállított hagyatéka. 

Farkas Zoltán. 

Jií'"' 



\lngyw-Mannhdmcr Gusztáv: Nyári szórakozás. 

Kandó László: Nó'i arczkép. 
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A TITÁNIG. 

Astor amerikai milliárdos, a ki a Titanicon elpusztult. Stead, angol iró és békebarát, ki a Titanivon elpusztult. 

A világ legnagyobb hajója el'ndult első 
nagy útjára. Büszkén s elbizottan szeli az 
Oczeánt, mert meg akarja mutatni, hogy nem¬ 
csak a legnagyobb, hanem a leggyorsabb hajó. 
Százhuszonkilencz kemencze, huszonkilencz ka¬ 
zán fűti gépeit. Az utasa több, mint bármely 
más hajóé. A fedélzete, mint egy boulevard, 
hol ezernyi ezer ember tolong ugyanegy pil¬ 
lanatban. Itt is ugyanaz a tarka kép. Ameri¬ 
kai milliárdos egy sorban az alsóbbrendű gaz¬ 
dagokkal s a kalandorokkal. Alattuk a fedél¬ 
közben, a hajótestben a szegények, a kiván¬ 
dorlók, a hajómunkások ezre. A gépek hatal¬ 
masan s vigan dolgoznak, a középcsavar pe¬ 
reg. A kapitány csupa önbizalom, csupa aka¬ 
raterő. Szinte már diadalmaskodik. Mögötte 
Southampton, előtte Newyork. Le fog verni 
minden eddigi rekordot: ötödfél napnál rövi¬ 
debb idő alatt teszi meg az utat a két világ¬ 
rész között. S a hajó, mely oly irdatlanul 
nagy, hogy egy Dreadnought eltörpülne mel¬ 
lette, óránkint negyven kilométernyi sebesség¬ 
gel halad nyílegyenesen előre, a csillagos éj¬ 
szakában. 

Egyszerre egy kis roppanás. A legtöbben 
figyelembe se veszik. Tovább játszanak, mu¬ 
latnak, vagy másik oldalukra fordulnak az 
ágyban. De most megáll a gép. A villamos 
fény is kialszik. A világ legnagyobb hajóját, 
jaj ! veszedelem érte. Aztán a megszokott rém¬ 
ségek. A nagy hajótest meg-megrázkodik. Té¬ 
tován imbolyog a vizén, mintha gondolkoznék, 
merre tartson. Előre törne, de hirtelen út¬ 
irányt változtat, és lefelé indul. Ezerhétszáz 
embert visz magával menetrend-ellenesen. A 
víz elsimul fölötte. Egy pillanat, s megszűnik 
a halálorditás. Néma csoportozatok állnak a 
fedélzeten. Szakasztottan az előbbiek, csak 
hallgatnak. Ott ölelkezik az amerikai nábob a 
feleségével, ki nem akarta elhagyni a halál 
pillanatában sem, pedig a nőknek és gyerme¬ 
keknek biztos volt a menekülés. Izgalomnak 
már nincs nyoma a eokszor-száz ember ar-
czán. Szemök nyitva, meredten néz a még 
átlátszó vízben, mintha bámulna a hirtelen 
változáson. De ez csak egy pillanatig tart. 
A hajó mélyebbre, mélyebbre száll a világos¬ 
ságnak csökkenő fokozatain. Négyszáz mé-

Astorné, ki a katasztrófából megmenekült. 

terén túl már a teljes éjszaka sötétsége veszi 
körül. A roppant test még mindig lebeg. Élő 
már nincs rajta. Száll, száll, s végre megáll 
nsgyedfélezer méternyi mélységben, a tenger 
fenekén. Éiet már nincs rajta, de körülötte 
van. Szép virágállatok foszforeszkálnak zöldes¬ 
kék fényben, megvilágítva útját a mélyszin 
csodásán torz állatvilágának. A tengerfenék 
remetéi élnek itt: azok a különös formájú 
halak, melyek hol kék, hol vörös, hol meg 
zöld szinű lámpácskát gyújtanak ki a szemök 
fölött: azzal szerelte fel őket a legnyomorul¬ 
tabb állatot is számontartó gondviselés, hogy 
fényt szórva ismerhessék fel a közelgő ellen¬ 
séget s lelhessék meg táplálékukat; a csigák 
és kagylók, melyek lerakodnak a tengeralatti 
kábel vezetékére is ; a mély vízi rák, mely rop¬ 
pant hosszúságúra fejleszti itt lábait, tapogatóit, 
mert hiszen itt nem tehet benne kárt senki, 
a vizek nem itt pezsdülnek az élő állatok so¬ 
kaságától. A Titanic lenn pihen a negyedfél¬ 
ezer méternyi mélység fövényén, melynek apró 
szemcséi megannyi mikroszkopikus, csillagfor-
máju pánczélja a szabad szemmel nem látható 

A H A L Á L H A J Ó . — Kacziány Ödön festménye. 

sugaras állatkáknak, a radioláriáknak, melyek 
miriádszámra élnek és szeretkeznek fönn a 
tenger színén, aztán meghalnak s felhőként 
szállnak alá időtlen idők óta, gazdagítani a 
tenger fövényét. 

Míg a Titanic utasaival és drága rakomá¬ 
nyával utjának végéhez ért, végzete, a nagy 
jéghegy, csöndesen úszott tovább odafenn. 
Alattomosan, nagyságának csak hetedrészét 
mutatva a víz fölött; a többi hathetedrésze a 
víz színe alatt várta ádázul a hajót, mely a 
sötétben összetalálkozott vele. Nem közönsé¬ 
ges jég ez, a minőt mi ismerünk, hanem ne¬ 
héz glecser-jég, csak alig valamivel könnyebb 
a víznél. Az éjszaki pólus tájékáról, Grönland¬ 
ról jön, erről a roppant jégországról, hol a hó 
nem olvad el, hanem ott marad helyén s az 
utóbb reáboruló hótömegek súlya alatt folyé¬ 
kony glecser-jéggé formálódva át, lomhán a 
part felé árad és sok kilométernyi szélességű, 
néha száz méter magas jégfalat alkot körü¬ 
lötte. Ezekről a jégfalakról töredeznek le 
mennydörgésszerű robajjal a jéghegyek kolosz-
szusai s vonulnak, a széltől és a tenger áram¬ 
latától hajtva, dél felé. Némelyiköknek fala 
nem függőlegesen áll a víz alatt, hanem olyan, 
mint a lankás domboldal. Az ilyenre úgy fut 
fel a hajó, mint a sziklazátonyra. A Titanic 
is ilyennel találkozott. 

A természet bizony lépten-nyomon gáncsot 

Smith kapitány, a «Titanic» parancsnoka. 

vet az embernek, ki alkotásaival le akarja 
nyűgözni a levegőt és a vizeket; mozgásba 
hozza ellene viharait, jéghegyeit, a vizek s a 

föld mélyének titkos erőit. Az a Smith kapi¬ 
tány, ki a halálba vezényelte a Titanicot, má¬ 
sodízben keveredett most harczba ez alatto¬ 
mos erőkkel. Nincs egy éve még, • 1911 
szeptember huszadikán történt - - hogy elke¬ 
rülte a hajótörést egy másik hajón. Akkor az 
Olimjiicot, a 'l'ilti/iii"nck csak valamivel kisebb, 
óriás testvérhajóját vezette első tengerentúli 
útjára. Az eset a La Manche csatornán történt 
vele, Cowes előtt: a Hawk nevű czirkálóhajó, 
mely mellette haladt, testének váratlan, lát¬ 
szólag ok nélkül való, titokszerű fordulásával, 
egyszerre beleütközött s majdnem katasztró¬ 
fába döntötte. A titok kulcsát a tudományos 
vizsgálódás lelte meg utóbb azokban a vulka¬ 
nikus kitörésekben, melyek az Aetnától Costa-
rica vulkánlánczolatáig épen akkor remegtet-
ték meg a föld egész kovkségét, s melyek 
titokszerű rázkódtatást keltettek a csatorna 
vizén is, épen ott és épen akkor, midőn az 
Olimpic meg a Jluwl; egymás mellett ha¬ 
ladtak. 

A boldogtalan Smith kapitány rémesen meg-
bünhődött a Tüanic önfeledt rekord-hajhászá-
sáért: láthatta a minden borzalmat fölülmúló 
eredményt, mielőtt meghalt. De utolsó óráira 
az engesztelés bágyadt fényét sugározza a ha-
jósbeesület, mely nem nézi a maga életét, ha¬ 
nem kiadja a jelszót: "Először az asszonyo¬ 
kat és a gyermekeket!» Ballá Mihály. 

A TROUBADOUROK KÖLTÉSZETE. 

III. 
Ámde lássuk most magát a trobador-költé-

szetet. A ködös éjszakkal s annak tragikusan 
mély érzésével szemben itt a kristálytiszta pro-
vencei légben formatökélyt és életörömöt talá¬ 
lunk. Éjszakon a sziv erősebb, itt a szellem ját¬ 
szik s a nagyon is tudatos ész segít a szenve¬ 
délynek a rímeket csiszolni. Fogalmat meg¬ 
haladó a troubadour-költészet formagazdag¬ 
sága! A «Let/s á"amors» 34 fajta rímelést, 72 
féle stanzaképzést és 817 verstipust sorol fel. 
A szabály voltakép az, hogy minden költemény¬ 
nek saját külön formája legyen. Az a pár ezer 
vers, a mi az albigenz háború s a toulouse-i 
inkviziczió máglyája után fenmaradt, tényleg 
mind másféle, a formát illetőleg egyik se hason¬ 
lít egészen a másikhoz. A lüktetés inkábbjam-
bikus, ritkábban trochaeikus, s a «cobla» (cou-
plet) képzésénél a legnagyobb szabadságot lát¬ 
juk : a sorok 3-tól 42-ig terjedhetnek. Fontos 
az egyházi énekekből átvett «refrim» vagyis 
refrain s a «t'ornada,» a «géléit.» Akétszótagos 

IRTA PÉKÁR GYULA. 

rím a női rím, az egyszótagos a férfi rím, — 
nos, ezekben, a rím-variácziókban, szeretnek a 
provencei költők leginkább remekelni művésze¬ 
tükkel. Pcire Corltier p. o. «Thesaur» czímű 
költeményében az «ens» végzetre 840 rímet 
csinál. A trobadorok egyáltalán nagy súlyt vet¬ 
nek a ((Garas rimas», a ritka, becses rímekre. 
A fontosabb versformák a következők : 

Canso, chanso, esetleg chansoneta vagy mi-
eia canso : istenes ének. 

Sirventes: feddő vagy dicsérő ének köz¬ 
ügyekben, a szerelem kizárásával. 

Planh: gyászdal. 
Pastoreta, pastorella, vaqneyra: pásztor¬ 

költemény. 
Álba: a hajnal jöttét fájlaló szerelmi búcsú. 
Serena: az estét váró, epedő szerelmi dal. 
Balada vagy dansa: tánczdal. 
Escondic/z, comjatz: lemondó, búcsúdal. 
Devinhals: találós dalocska. 
Sermós: felhívó, lelkesítő ének p. o. keresz¬ 

tes hadjáratra. 

Romans: strófátlan költői beszély. 
Nova: elbeszélés, stb. — De legjellemzőbb 
Comte: forma mind közt mégis a Tenso, me¬ 

lyet jocx partitz, jors d'amor, jocs enamoratz 
néven is szoktak nevezni. Ez a mufákhara 
mása: a ((torneiamens» vagyis a dalnokver¬ 
seny, két, esetleg több költő közt. Az első stró¬ 
fában a kihívó felveti a vitás kérdést, a máso¬ 
dikban esetleg a harmadikban az ellenfél vagy 
az ellenfelek felelnek és pedig kötelezően ugyan¬ 
abban a versformában, — a harmadikban, il¬ 
letve negyedikben a kihivó replikáz. így megy 
ez váltakozva hosszú strófákon át a míg csak 
valami mondanivalójuk van. A végén meg¬ 
jelölik s felhívják a bírákat, a kik persze leg¬ 
többször hölgyek. Mik ez annyira divatos 
tenso-knak a tárgyai? Persze a szerelem. Gui 
d'Uissel trobador p. o. kanonok létére ezt a 
kérdést veti fel: feleségül vegye-e az ember 
azt, a kit szeret, vagy az egyház áldása nélkül 
inkább kedveséül tartsa meg? S Gui az ő 
bíróul kért, imádott grófkisasszonya előtt oly 

A vár úrnő lakomája. A Rcnaud de Montauban troubadour regény XV. századbeli miniatűrje. Hölgyek és lovagok ( XIV. századbeli miniatűr). 
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ékesenszólóan védi a z . . . utóbbi álláspontot, 
hogy a hölgy végre is — elkergeti őt! Nos ha 
csak pár ily tenso-thémát idézünk, minden 
kommentárnál jobban beleláthatunk az akkori 
provencei életbe. Lássuk e trobador-kérdéseket: 

1. Mi nagyobb dolog: bölcsnek lenni-e, vagy a 
hölgyekkel szemben ellenállhatatlannak? 

•1. Mi tenné az embert vallásosabbá : ha a mennyek 
örömeibe, vagy a pokol rémeibe pillanthatna bele ? 

3. Ki a nagyobb gavallér: az-e, a ki gazdag s így 
könnyen bőkezű, vagy az-e, a ki szegény s rabolni 
kénytelen (!), hogy adakozhassak ? 

4. Feláldozza-e egy király a koronáját egy nagy 
szerelemért ? 

5. Melyik nő szeret jobban: az-e, a ki nagy tet¬ 
tekre tüzeli s küldi lovagját, vagy az-e, a ki magá¬ 
nál tartja azt a lovagot s megelégszik azzal, hogy 
kedvese dicsőség nélkül szeresse öt ? 

6. Ki szerelmesebb: az-e a ki nem tud ellent-
állni, hogy hölgyéről ne fecsegjen, vagy az-e, a 
kinek van annyi ereje, hogy hallgasson s magába 
képes zárni titkát? 

7. Kinek kell méltóbbnak mutatkoznia hölgyé¬ 
hez : a már megjutalmazott, vagy a még csak meg¬ 
jutalmazandó szerelmesnek ? 

8. A szerelemnek örömei vagy gyötrelmei na-
gyobbak-e ? 

íme, ilyenek felett vitáznak a Provence ér¬ 
zelem-szofistái ! Mesterkélt, negédes társadalom 
ez, akárcsak ötszáz év múlva a Hotel de Ram-
bouillet marquiseai. De ép mert fiatalabb s ér¬ 
zése őszinte, mégis bajosabb ez a lovagi világ. 
Ne feledjük a Bemart de Ventadorn szinte 
földöntúli gyöngédségét s azt sem, hogy az a 
másik idealista, Jaufre Rudel p. o. halálosan 
beleszeret Melisande tripoliszi herczegnőbe, a 
kit sohse látott, tisztán eper ló gran ben qu'en 
ausia dire:» «azért a sok szépért, a mit felőle 
hallott.* A nagy nőtisztelet ihleti e troubadou-
rokat az tamor cortes* körmönfont szabá¬ 
lyaira, — és tegyük hozzá: e nőtisztelet náluk 
még nem hazug forma, mint a rokokóban, ha¬ 
nem szívből jövő lelkes és őszinte hódolat. 
Első parancs az udvarló számára: «onrar,» 
tisztelni, és «esperar,» várni. A második: hall¬ 
gatni, már t. i. hölgye és szerelmes titka felől. 
S az udvarlás? Guiraut de Gálánson szerint 
• Ámor szentélye előtt sakktábla áll s a belépni 
akarónak előbb egy játszmát kell nyernie.»Igaz 
ez, — az *amor cortes» valóságos sakkjáték, 
melynek szabályai úgyszólván lépésről-lépésre 
elő vannak írva. Hány «próbán» (trebalh) kell 
a költőnek átesnie, a míg végre, verseiben 
• kegyelemért könyöröghet* (clamar mérce)! 
És előírják ők nyíltan: «quatr'escalos ha én 
amor,» négy fokozat van a szerelemben, — «lo 
prerniers és de feignador,» az első, mikor az 
ember teszi magát, hogy szeret, «el segon és 
de prejador,» a második, mikor könyörög, «e 
ló terz és d'entendedor,» & harmadik, mikor 
meghallgatják, «e l'quartz és drutz appellatz,» 
a negyedik, mikor szeretőnek neveztetik. Ha 
valaki megakad valamelyik foknál, joga van 
oiirar alhors,» másfelé nézni, vagyis a fakép-
nél hagyni imádottját. De ez még nem minden ! 
Kilencz fokon át — a levertségtől a hölgy szine 
előtt való meghalásig — még a ^szenvedés fo¬ 
kozatai is elő vannak irva! És még itt is 
parancs marad az, hogy mind e mellett «joys,» 
vagyis vignak kell mutatkoznia, nehogy szen¬ 
vedésével valamikép elárulja imádottját. . . 

A hol ennyit és ily mesterkélten foglalkoz¬ 
nak az érzelemmel, ott a szerelemnek szük¬ 
ségképen tndománynyá, mondjuk: jogtudo-
mánynyá kell lennie, melynek nemcsak ügy¬ 
védjei és bírái, hanem utóbb valóságos törvény¬ 
székei is vannak. Léteztek-e tényleg ezek a 
ocours d'amour»-ok, ezek a szerelmi törvény¬ 
székek? A nagytudományu Gaston Paris nem 
igen hajlandó a knruzsló Noslradamus* ada-

* Michel de Nostre Dámé provencei zsidó szárma¬ 
zású orvos, író és asztrológus, szül. 1503-ban. Meg¬ 
jósolta 1558-ban II. Henrik halálát s IX. Károly alatt 
mint ennek udvari fizikusa nagy tekintélyre tett szert. 

tainak hitelt adni, de a másik tanú Andreas 
Cappellanus tényleg egykorú szerző s mint a 
«franczia király udvari káplánja* 1176-ban, 
tehát a troubadourok aranykorában i r t 0 
határozottan állítja, hogy korában nemcsak a 
Provence, hanem. Fraucziaország területén is 
voltak ily «cours d'amouru-ok és pedig nem¬ 
csak Errnengardenál Narbonneban s Alienor 
királyné udvarában, hanem a champagnei és 
tlandriai grófnéknál, sőt a gascogne-i, avignoni 
ós dél-provencei hölgyeknél is. E nőbirákból 
álló törvényszékek nemcsak az eléjük vitt ese¬ 
tekben ítéltek a szerelmesek közt, hanem elvi 
döntvényeket is hoztak, melyeket «Lous arrests 
(í'díHort-nak neveztek. Valószínűleg e dönt¬ 
vények gyűjteménye az a XXXI. paragrafusból 
álló ösmert latin ^szerelmi kodex», melynek 
legelső czikkelye mindjárt úgy szól, hogy 
«Causa conjugii ab amore non est excusatio 
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recta»: a házasság nem érvényes kifogás egy 
új szerelemmel szemben. A provencei hölgyek¬ 
nek ezt a nagyon is szabados törvényét bizo¬ 
nyára a champagnei grófné szerelmi törvény¬ 
székének ama még merészebb döntvénye ké¬ 
szítette elő, mely ránk maradt latin szövege 
nyomán szórul-szóra így hangzik magyarul : 

Kérdés: lehet-e szerelem házasfelek közt? 
Felelet: "Kijelentjük és szilárd akarattal fen-

tartjuk, hogy a szerelem két házassági járom 
alatt élő emberre nem terjesztheti ki a hatalmát. 
Mert míg a szerelmesek szabadon, minden kő teles 
kényszer nélkül adják meg egymásnak azt, a mit 

• 
Szerelmi torvényszék (XIV. századbeli miniatűr). 

adnak, addig a házasfelek törvény által köte-
leztetnek arra, hogy egymás akaratát elviseljék 
s egymásnak mit se tagadhassanak m e g . . . Ez 
Ítélet, melyet nagy körültekintéssel hoztunk s 
nagyszámú hölgyek hozzájárulásával, törhetet¬ 
len és állandó igazságként fényeskedjék. így 
Ítéltünk A. D. 1174-ben a májusi kalendák 4-ik 
napján, Mi Mária, Champagne grófnéja.» 

Nos ha Gaston Paris nyomán nem is vitat¬ 
ható hivatalos, törvényszéki jelleg e «cours 
d'amour»-ok számára, az intézmény mint egy 
negédes főúri kör társadalmi fóruma elképzel¬ 
hető. A ngascotjnei hölgyek* egy uconsiitutio 
perpetua«-j& kijelenti, hogy az ő ítéleteikkel 
szemben ((engedetlenek minden tisztességes 
hölgy megvetését érdemlendik ki.» Ez annyi, 
mint társadalmi becsületvesztés : kirekesztés az 
úri körből, a mi p. o. a mai becsületbiróságok 
diszkvalifikácziójával lehetett egyenértékű. 

IV. 
Hyen az a provencei XII. századbeli keret, 

melybe a trobador-költészet belehelyezkedik. 
A fiatalos igaz hév s a «précieux» mesterkélt¬ 
ség végletei közt tombol itt az életöröm, de az 
alapvető erkölcstelenségnek ama ténye, hogy a 
trobador sohse leányhoz, mindig a más fele¬ 
ségéhez fordul szerelmével, a rózsaszín hát¬ 
teret gyakran tragikusan sötétre váltja. Olykor 
előlép a külömben sohse szereplő férj s véle 
a középkor vas ökle, tőre villan elő a provencei 
rózsaszin fátyol alól. Ott van a mi Imre kirá¬ 
lyunknál is járt híres Peire Vidal trobador, 
kinek egy férj a nyelvét vágja ki, ott a Guil-
hem de Sain-Leidier véres tragédiája s ott van 
mindenekfelett a legnagyobbak egyikének, az 
ifjú Guillems de Cabestaing-neí az esete, ki¬ 
nek kitépett és megsütött szivét Raimon de 
Rossüho a feleségével, a szép Dompna Mar-
garidával eteti m e g . . . Ám ha olykor villám 
sújt is le pusztítva, erdő-mező azért tovább virul: 
így a trobadorok is tovább énekelnek. Erősebb 
az életöröm, - - és nincs e lovagi világnak 
hűbb tükre annál a Flamenco, czímű színes 
költői regénynél (nova), melyet végezetül kissé 
ösmertetni akarunk. 

A Flamenca-ia, a múlt század elején találtak 
rá : XIV. századbeli kézirat s máig is ebben az 
egyetlen példányban van meg. Raynouard ír 
róla először 1834-ben. Szerzője névtelen, 1250 
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Nemes hölgyek gyermekeikkel (Nikolas Fiaméi 1350). 

Mouvement animé. 
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Troubadour-dal zenekisérettel : Pons de Capudelh rondelje. 

táján Ívhatta, de a cselekmény a XII. század¬ 
ban játszik s javarészt történeti személyeket 
szerepeltet. Szellemes ember műve, kész tár¬ 
sadalmi korrajz. Nyolczezer soros töredék. 

A regény azzal indul meg, hogy a költő Gui 
tle Nemours gróf leányának, Flamenca-nak 
a szépségét dicséri. A kisasszonyt temérdek 
kérő rajongja körül, közöttük «el reis Esclaus, 
reis d'0ngria,» vagyis Esclaus (Ladislaus?) 
magyar király is, a kinek Árgirus királyfi-szeiű 
jelenésével a troubadour nyilván azt akarja 
igazolni, hogy a Flamenca hire a világ végéig 
elhatott. A sok pályázó közül azonban végre is 
Arehimbaut, Bourbon-les-Bains grófja került 
ki győztesként. Fényes esküvő után az új férj 
hazamegy s Bourbonban még fényesebb ünne¬ 
pélyt tervez, melyre meghívja a franczia királyt 
is. Őt, a felséges urat kéri meg: hozza el neki 
Nemoursból ifjú feleségét, Flamencat. 

Eagyogó ünnep Bourbon-les-bainsben. A tor¬ 
nánál a franczia király egy zsebkendőt köt a 
lándsájára, — ezt látva a királyné, bár nincs 
oka rá, fóltékenynyé lesz. Sugdosódni kezd 
Archimbaut-val s őt is felbújtja: hátha mégis 
Flamencától való az a zsebkendő ? Az ifjú férj 
gyanakvó, komor ember s megcsaltnak .érezve 
magát kitör a felesége előtt. Dühében annyira 
megy, hogy a királyt vádolja.. . Az ünnepély 
félbeszakad, a vendégek elszólednek s Arehim¬ 
baut egy toronyba csukatja az ártatlan Fla¬ 
mencat. 

Telik az idő. Flamenca két éve él már rab¬ 
ságban. Szigorúan őrzik, csak ép templomba 
mehet ki a bourboni toronyból vasár és ünnep¬ 
napokon. Hétköznapokon egyre jobban elvaduló 
férje embertelen, goromba bánásmódját kell 
tűrnie. Az esetnek hire megy mindenfelé, beszél¬ 
nek róla s általán sajnálni kezdik a fiatal 
asszonyt. 

Hallja mindezt egy bourgognei ifjú lovag, 
név szerint Guillem de Nevers, a ki már is 
híres hős : nagyszivű, széplelkü, bőkezű, való¬ 
ságos lovagkori Adónisz. Beleszeret a szenvedő 
Flamencába s elhatározza, hogy megmenti őt, — 
de nem az Artus király breton lovagjainak a 
héroszi mintájára, hanem játszi ügyeskedéssel 
és humoros pozitivizmussal. Felkerekedik s 
nagy kísérettel vonul be a nyári fürdősaísonra 
Bourbon-les-Bains városába. Ravaszul latolja 
itt az esélyeket s aztán messze menő tervet 
eszel ki. Először is összebarátkozik a kocsmá-
rossal, kit meghatnak az ajándékok s ki végre 
is enged az előkelő vendég szeszélyének: fele-
sógestől együtt kiköltözik a kocsmaépületből. 
Ez kell Guillemnek, — a hogy magára marad 
a házban, inasával azonnal munkához lát s a 
pinczéből földalatti utat kezd ásni ama torony 
iránt, a melyben Flamenca fogoly. 

Halad a munka, ám hogyan értesítse a höl¬ 
gyet szabadító szándéka felől ? Vasárnap temp¬ 
lomba megyén ő is és mialatt a Flamenca 
szépségében gyönyörködik, észreveszi, hogy a 
papnak segédkező klerikus a Pax, a béke adá¬ 
sánál eléggé közel kerül a grófnéhoz. Nosza, 
e&yet gondol és Dóm Jusiint a papot kezdi 
környékezni barátságával s ajándékaival. Ma- • 
gyarázza neki: «szent atyám, nem látod? hisz 
én voltakép kegyes kanonok vagyok s ájtatos-
ságom súgja, én hadd segédkezzem neked ezután 
a templomban! Ne félj, dús alapítványokat 
teszek majd egyházad számára . . . «Dictum, 
factum, — Guillem felöltözik klerikusnak, ton-
zarát borotváltat a fejére s elődjét sok pénzzel 
Parisba küldvén tanulni, a következő vasárnapon 

elkezdi működését a templomban. «Asper-

gesme!» szól a pap, - «Domine ! . . .» fülel 
rá Guillem s pompásan mondja a mondókáját. 
Bendben megy minden. A plébános végre 
előbbre kerül s ájtatosan freccsenti a szentelt 
vizet az Arehimbaut czímeres grófi stalluma 
felé. A hős szivdobogva kezd figyelni: a szép 
Flamenca ájtatosan simítja ki aranyhaja válasz¬ 
tékát, hogy a szentelt víz annál közvetlenebbül 
érje. Guillemet elhajolja a kép s csak annál 
lelkesebben énekli a «signum salutis»-t. A pap 
visszajön az oltárhoz s elmondja halkan a 
«Confiteort», - - az evangéliomnál a grófné 
felkel. A hős gyönyörködve szemléli s azt gon¬ 
dolja : bárcsak örökké tartana ez az evangélium ! 
De vége lesz s Flamenca keresztet vet magára. 
Bájos kis fehér kéz . . . De im jön a perez ! 
Guillem kezébe veszi a zsoltároskönyvet, pax-ot 
ad a kocsmárosnak, majd szivdobogva a grófi 
stallum elé lép. És mikor a nő megcsókolja a 
könyvet, ő halkan súgja neki. «Ailas!...» 
Flamenca ránéz, de nem érti. Elgondolkodik. 
Már-már gúnyra véli a hallott szót, midőn haza¬ 
térve két komornája felvilágosítja őt. Dehogy 
is gúny, inkább szánakozás lehetett annak a 
tüzes szemű klerikusnak a sóhajában! A nő 
hosszan töpreng, s végre igazat ad szolgálói¬ 
nak. Eldöntik, hogy a -következő vasárnapon 
felelnie kell neki. És megteszi. Mikor Guillem 
a «békével D ismét hozzája lép, ő szólal meg. 
Kérdi suttogó halkan: «Oue pla»s?» «Mi a 
panaszod?» 

És most elkezdődik az a húsz kérdésből és 
feleletből álló suttogva ejtett, szűkszavú pár¬ 
beszéd, mely vasárnapról-vasárnapra menve ép 
kerek három hónapig tart. Összegezve így megy 
ez a dialóg a maga mindannyiszor egy-egy heti 
kedves egymásutánjában : 

Guillem: <iMoi- >iti,» «meghalok.» 
Flamenco : nDe que?» «Mitől ?» 
Guillem: tft'amon, «szerelemtől.» 
Flatiifínca : <iPercui?» akiért ?» 
Guillem: «Per vos,» «éretted.» 
Flamenca: nQu'en puesc ?» «mit tehessek?" 
Guillem: aGarir,» "gyógyíts meg.» 
Flamenca: <iConsi?» «hogyan?» 
Guillem : (a Szent Iván utáni első vasárnapon) 

oPer gein,f afortélylyal.» 
Flamenca: aPren li,» őrajta, csináld!» 
Guillem : «/Vés l'ai.» «megvan, kész a terv.» 
Flamenca: «.Et quel?» «Mi az a terv? 
Guillem: «Irelz,» «eredj.» 
Flamenca : (Magdolna napján) t És ön ?» «hová ?» 
Guillem: «Alx bans,» «a fürdőbe.» 
Flamenca: (Santiago de Compostella napján) 

«C'om?» «Mikor?» 
Guillem: «Jorn brcu e gent,» «hamarosan.» 
Flamenca: iPlus mi,» «tetszik: szívesen 

megyek!» 
Guillem természetesen ép ekkorára készül el 

a kastélyhoz vezető alagút vakondakmunkájá-
val. Végre áttöri a falat, mely a torony föld¬ 
alatti fürdőszalonjába vezet: a szerelmesek egy¬ 
más karjaiba borulhatnak. Teljes a boldogság. 
S a férj, az otromba, nyiratlan és borotválat-
lan Arehimbaut? Ő mintha erezné a veszedel¬ 
met, taktikát változtat e enyhíti szigorát. Csak 
ép megesketi a feleségét, hogy ezután úgy fog 
vigyázni magára, mint a hogy eddig az ura 
vigyázott rá!» Flamenca habozik egy perczre, 
de aztán kis mentális reservatával megeskü¬ 
szik, — hogyne ! hisz eddig is a férje vigyázott 
r á . . . úgy, a hogy Arcbimbaut: ő is vigyázhat 
magára ezután, vagyis tovább szeretheti Guil¬ 
lemet ! Itt az ős gall esprit, melynek gúnyja 
azoinban a legutolsó fordulatnál üklik ki leg¬ 
inkább : most hogy Flamenca már megcsalta 
őt, a mit sem sejtő férj egyszerre átalakul, 

nyájassá, vidorrá, kellemessé lesz s teljesen 
belátván gyanúja alaptalanságát, visszaadja ne¬ 
jének a szabadságát. Zászló libben, szól a trom¬ 
bita újból s Bourbon grófja örömünnepet ren¬ 
dez: fényes lakomákat, ragyogó tornákat. E 
tornákon a férj új barátja, Guillem de Nevers 
a győztes hős: övé a Flamenca díja, a torna¬ 
korona. Jön az est, Guillem. hogy megköszönje, 
imádottjához siklik b e . . . És itt megszakad a 
kézirat. 

* 
Nos és farsangos vigassága közepette ép így, 

ily váratlanul szakad félbe a provencei «gay 
saber» is, a troubadourok nyájas életöröme. 
<iEretnekek!» A derűs égből villámként sújt le 
Toulousera a pápai átok, - - jönnek már az 
inkvizitorok délről Bómából s jönnek a frank 
király irigy és mohó barbárjai éjszak felől. 
Hangzik a rettentő csatakiáltás: «A/on//orí.' 
Montfort!* mely istenitéletként tűzzel-vassal 
lesz hivatva letarolni a szép eszmék és derűs 
költészet virágos kertjét. Gyúlnak a tüzek, egy 
máglya már az ország s e máglyán úgyszólván 
az egész bájos múlt elég. Haldoklik a Provence. 
De a haldokló szavát még meghallja Dante . . . 
S az ő dicsőségének árnyékában hadd jusson 
kis sírhely magistereinek, a troubadouroknak 
is, kik oly szépen daloltak s oly nagyon szeret¬ 
tek szeretni. (Vígé.) 

A szerelmi törvényszékek allegóriája. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Rubens asszonya. Gellért Oszkár új könyvében 

is a házastársi szerelem lelkesült költője, a kinek 
eddigi könyveiből ismertük. Ebben a tekintetben 
úgyszólván egyedül áll, olyan dolgokat mond el 
és úgy mondja el, a hogy még alig hallottuk köl¬ 
tőtől s ezért némileg érthető, hogy némelyek 
megütődtek rajta, mert új dolgokon mindig akad, 
a ki megütó'dik. Ebben a megütődésben, melyről 
a költő fájdalmasan szól könyve bevezető versé¬ 
ben, az a különös, hogy ugyanazok a mogütődök 
bizonyára semmi bántót nem találtak volna Gel¬ 
lért verseiben, ha azok nem a feleségéhez szólnak, 
hanem a — szeretőjéhez, a miből az következnék, 
hogy a költőnek épen csak a felesége iránti sze¬ 
relméről nem szabad vallomást tenni. A házasélet 
szerelmi hangulatai, válságai, lankadásai és fellen¬ 
dülései gazdag anyagát adják a költő formáló 
munkájának s Gellért Oszkár - ezt nem lehet 
tagadni - - finom kézzel, gyöngédséggel és a mi 
a fődolog, őszinte, belső igazsággal nyúl ehhez az 
anyaghoz és szépek, sokszor megragadok a formák, 
melyeket kihoz belőle. Azt a szerelmet énekli, mely 
a folytonos, benső együttlétben minden kicsiség¬ 
ből új meg új táplálékot kap, heves fellobbanásokban. 
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apró, enyelgő czivakodásokhan, kicsiségükben meg¬ 
ható házi eseményekben emésztődik és sohasem 
mésztó'dik el, mindig újnak és soha ki nem merült-
nek tűnik fel. Az emberek megszokták, a legtöb¬ 
ben nem annyira tapasztalatból, mint inkább tra-
diczionális babonából, a házastársi szerelmet mint 
mértékét, vagy pedig el fog-e veszni a közepes te¬ 
hetségű lírai verseló'k napról-napra sokasodó tö¬ 
megében, a mely legújabban, az utóbbi nyolcz-tiz 
óv lírai fellendülésének egyik nem épen örvende¬ 
tes következményekép ellepte az irodalom minden 
kis zugát. S ezt az pgyeló're nagyon tartózkodó véle¬ 
ményünket nem dönti el se jobbra, se balra ugyan¬ 
ezen szerzőnek egyidejűleg megjelent Hangulatok, 
látotnányok, költemények czímű másik könyve sem, 
a melyben néhány versen kívül egy csapat Turge-
nyev prózai költeményeire emlékeztető prózai han-
gulatkép van összeállítva. Ezt a hibrid, se nem 
vers, se nem próza formát igazán csak Turgenyev 
szinvonalán álló nagyszerű egyéniségtől tudjuk el¬ 
fogadni ; divatba jutása a dilettantizmusnak vesze¬ 
delmes térfoglalását jelentené, mert efféle dolgok 
minden olvasott és költői ábrándozásra hajló em¬ 
bernek jutnak az eszébe néha-napján s ha a forma 
semmiféle nyűge nem köti, rakás-számra lehet az 
effélét gyártani. Ezért szivesebben keressük Hajnik 
Miklós képességeinek mértékét a verseiben, a me¬ 
lyek mégis csak többel biztatnak. 

Mindennapi versek. Költőnek, általában Írónak 
próbája az, ha az ember megkísérli megrajzolni 
a belső lelki arczképét: kialakul-e belőle valami 
egyénien jellegzett, határozott vonású arcz vagy pe¬ 
dig az egyenkint többé-kevésbbé tetszetős vonások 
általánosságokba foszló, különösebb bélyeg nélküli 
arezképbe tevődnek össze ? Ha az arczvonásokba — 
persze, feltéve, hogy a rajzolónak biztos a keze — 
elrajzolódások kerülnek: ez mindig annak a jele, 
hogy az illető még nem kész, még idegen vagy 
hamis hangok elegyednek beszédébe, még nem sze¬ 
rezte meg a maga kifejezésének biztos eszközeit. 
Hajnik Miklósra alkalmazva ezt a módszert, őt 
versei alapján az utóbbi osztályba kell sorolnunk : 
vannak szuggesztív hangulatai, egyet-egyet közölük 
jól meg is tud fogni, egy-egy sora, strófája szépen, 
teljesen hangzik ki, de majd minden versében van 
valami bizonytalanság, a hatás egy-egy elemének 
elejtése, a mi egyúttal a hatásnak teljes elejtését 
is jelenti. Mégis csak nagyon kényes dolog a vers: 
egy szón, egy rímen, nem egyszer a ritmusnak 
egy zökkenésén ősszeomolhatik az egész. Hajnik 
Miklósban van tehetség, de még nem lehet tudni, 
milyen mértékű: eléri-e az igazi költői egyéniség 

valami egyhangú, mindig egyforma, merő meg¬ 
szokássá vált dolgot tekinteni, • - Gellért Osz¬ 
kár felfedezte, hogy ennek is megvannak a maga 
viharai, lángjai és ellankadásai, belső tragédiái és 
ditirambjai, - - hogy ebben is van ,élet, változás, 
ez is lehet gazdag, sok húrú zene. Új könyve má¬ 
sodik részében bibliai képek vaunak, erős erotikus 
levegőjű jelenetek, melyek egy-egy szerelmes asz-
zsonyi léleknek vergődését jelenítik meg az ősi 
keleti szigorú világfelfogás és törvény korlátai 
között. A könyvhöz Gara Arnold rajzolt csinos 
czímképet. 

Az alibi. P. Artiisli-ong detektív története, me¬ 
lyet a Magyar Színház hozott szinre idei műsorá¬ 
ban, most Mikes Lajos fordításában megjelent a 
Fővárosi Színházuk Műsora czímű vállalatban. A 
darab a maga történetének mozgalmasságával ol¬ 
vasva is érdekes és mulattató. 

Pályázat. A Magyarországi Munkásdalegyletek 
Szövetsége pályázatot hirdet egy olyan innnkás-
szövegü versre, mely elsősorban megzenésíthető 
legyen, továbbá a modern munkásság gondolkozá¬ 
sát minden tekintetben kielégítse. Az első díj 
50 korona, a második díj 25 korona, melyek azon¬ 
ban csak abszolút becsü műnek adatnak ki. A pá-
lyanyertes művek a pályázat eldöntése után a 
Szövetség tulajdonába mennek át. Pályázóli Ita-
táridö '1912. évi június hó iO-ike. Az ezután beér¬ 
kezettek nem vétetnek figyelembe. Pályázni kívá¬ 
nók felkéretnek, hogy pályaműveiket - - idegen 
kézzel irt jeligés levéllel ellátva, melyben szerző 
czíme és lakása feltüntetendő, — Bermel József 
szövetségi pénztáros czímére (Budapest, VII., 
Dohány-utcza 63. sz.) a fent jelzett határidőig 
küldjék be. Pályadíjat nem nyert művek szerzői 
a pályázati eredmény kihirdetése után műveiket 
fenti czímen kellő igazolás után bármikor vissza-
vehetik. 

A «Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja legújabb, április 28-iki számába 
Ábrányi Emil és Benedek Elek Írtak verseket, 
Szabóné Noffáll Janka elbeszélést, Sebők Zsig¬ 
mond folytatja Dörmögő Dömötör utazását Buda¬ 
pest körül, Schöpflin Aladár a legutóbbi napfo¬ 
gyatkozásról ir czikket, Garay Ákos pompás ké¬ 
pet rajzolt, a kis olvasók kedvesen felelnek arra 
a kérdésre, hogy ki mi szeretne lenni, Malaky 
Mihály, a ferenczvárosi tornaklub labdarugó ka¬ 
pitánya az április 15-iki német-magyar mérkőzés¬ 
ről ir, Zsiga bácsi mulatságos mókát mond el. A 
kis diákok lei-elei rovat, a rejtvények, szerkesztői ize-
netek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A tjó 

FOULARD-SELYEM 
méterenként 1.15 koronától feljebb blúzokra és ruhákra. Bér¬ 
es vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagyüj-
teményt postafordultával küld Henneberg selyemgy. Zürich. 

Csak Csángó-bőrönddel 
utazzon! 

Valódi disznóbőrből 
HOBSZE 110 cm. 65 cm. 70 em. 

45.— 47.— 

Telefon 67—00. 
Árjegyzék Mvánatra Ingy. 

Korona 46.— 417— V-J.— 
K legkisebbe három öltöny és hat pár 
fehérnemű belefér. Kapható a készítő 

CSÁNGÓNÁL, 
Bpest, Múzeum-kőrút 5. 

Kebeltartó „LADA" 
14 világ-szabadalommal védve. 

Egyidejülí-K emel i , for¬ 
málja és t á m a s z t j a » k e b 
l e t . 10 minÖBégban < s 3 no£y-
eágban minden hnlgjuek meg-
lo'elően kupható. Ft'jh"><lésU-n 
lévő fiatal leányodnak nélkülöz-
11 ételien. A 3. sz. nagyság kiseb¬ 
bíti az erős keblet, I. és J1. sí. 
nagyság ellenben elegáns ter¬ 
metet ki li-sünőz. "Xia-da* a 
lég-jobb ami eddig- forga¬ 
l o m b a kérőit . Tengeri für¬ 
dők részére gummiezüvetből. a 
nyár részére likacsos szövetből 
kapható. Slabályozható bármi¬ 
lyen testalkathoz, nélkülözhe¬ 
tetlen minden hölgy részére. 
Arak minőség és nagyság szerint 
H kor. 50 fii.-tői kezdve. Kér¬ 
jen leírást ingyen és 
benn. Kapható minden füző-
és _fehcinemu-üzletben, \agy 

közvetlenül a gyárosoknál 

Pohl & Mathias,Wien II 170.Valeriestr. 12 B. 

AZ ŐR 
is mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint 
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd> 
liliomtej-szappan. Védjegye >Steckenpferd», készíti 
Bergmaon & Co. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle «Manera> 
liliomtej-krém fehér f>s finom női kezek megóvá¬ 
sára, ennek tubusa 70 fillérért mindenütt kapható. 

Pajtást-t 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 küld a kiadóhivatal. 
(IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
fíube.ns asszonya. Új himnuszok a szerelemhez. 

Irta Gellért Oszkár, Budapest, a Nyugat kiadása ; 
ára 2 korona. 

Miinli'»naiii fcrsi-k. Irta Hajnik Miklós. Buda¬ 
pest, Singer és Wolfner; ára 2'50 korona. 

Hangulatok, látffmányok, ktillrmcni/ck. Irta Haj¬ 
nik Miklós, Budapest, Singer és Wolfner; ára 
2'50 korona. 

Az iiUlii. Detektivtörténet 4 felvonásban, irta 
P. Ai'iiixíriDír/. Fordította Atikes Lajos. Budapest, 
Lampel (AVodianer). Fővárosi Színházak Műsora 
84 - 90 sz. ; ára üü fillér. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Ifjabb szilasi 

és pilisi SZILASSY ALADÁR orvosdoktor, Nógrádmegye 
törvényhatósági bizottságának tagja, a drégely¬ 
palánkai református egyházmegye tanácsbirája, 33 
éves korában Budapesten. — Klobusiczi BLASKOVICH 
SÁNDOR ügyvéd, földbirtokos, Pest vármegye tör¬ 
vényhatósági bizottsági tagja, a budapesti ágostai 
evangélikus egyház presbitere, 76 éves korában 
Budapesten. — SZÁLAS JÓZSEF földbirtokos, megye¬ 
bizottsági tag, a békésvármegyei függetlenségi és 
negyvennyolczas párt volt elnöke, 67 éves korában 
Békéscsabán. — GUSZTAPI ENDBE kegyes-tanitórendi 
áldozópap, nyűg. főgimnáziumi rendes tanár, 77 
éves korában Léván. — LÁSZLÓ JÓZSEF nyűg. espe¬ 
res-lelkész, a munkácsi egyházmegye papságának 
szeniora, 90 éves korában Szatmárnémetiben. -
MAKKÁ Y JÓZSEF nagyváradi áldozópap, papnevelő¬ 
intézeti aligazgató, 42 éves korában Budapesten. — 
VOJNICH BÉLA szabadkai rendőrfőkapitány. — Bud-
nyói BOROS ENDRE mérnök, nyűg. pénzügyi titkár, 
79 éves korában Siklóson. — VARGA LÁSZLÓ állam-
vasúti mérnök, a czeglédi fűtőház főnöke, 33 éves 
korában Miskolczon. — PETHB JÁNOS nyűg. állam-
vasúti ellenőr, 47 éves korában Váczon. - - WEISZ-
MÁHR SÁNDOR az állami szénbányászati osztály kö¬ 
zépponti tisztviselője, 36 éves korában Budapes¬ 
ten. — 'GALLOV KÁROLY nyűg. magyar királyi só-
táros, 80 éves korában Aradon. — TEDESCHI LAM-
BERT magyar királyi honvédszázados, 35 éves kő-
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Vegyünk Schweizer selymet 
Kérjen mint 't i mi ru'iá<nak és blouseokna< val > 
lavaszi és nyári uidonságai'-i bal: Rayés, Foulards, 
Voiie, Crápe de China, üoüjnr e, Mouiseline, l'--u 
cm. sz-leá, mé-erje K l'üO felfelé, feketében, 
fehérben, egyszinben ts tarkában, valamint 
hímzett blousaok • s al;a'< batisziban, kelmében, 
vászonban és selyemben. Mi csak elismert 
szolid selyemszöveteket közvetlenül adunk el 
magánosodnak tcrm.ntve és már vámmentesen 
a lakásdoz szállítva. — (Dupla levélbélyeg.) — 

Schweizer & Co., Luzern U 23 (Schweiz) 
| selyemszövet szétküldés — Klr. udvari szállító. Z 

helleme* 
butot Könnyed 

JdRASTiTKA 
• ^ a valódi 

PÁLMA 
KAUCSUK-CIPŐSAROK. 

l Ó FŐ K 
FÜRDŐ a Balaton mellett. 
:: Elsőrendű női- és gyermekfürdő. 

Budapesttől 2 V* órányira a déli vasat mentén. Hír¬ 
neves bársonyfinom iürdőtalajáról és ídegedző 
h állam veréséről. Modern kényelem a fürdőtelepi szállók¬ 
ban és elsőrendű ellátás, kívánságra diatetiknsan is. Gyer¬ 
mekeknek külön erősítő ellátás. Beinek park, színház, zene¬ 
sport. Prospektust kívánságra küld a fürdőigazgatóság. 

Telefon szám 1. 

N E S T L É F É L E GYERMEKLISZT 
Próbadobonokat, valamint orvosi 
röpiratot a gyermeknevelésről díj¬ 
talanul küld a HENRI NESTLÉ 
őség, WIEN, L, BIBERSTASSE 11 

rában Temesvárott. — ISZÁEOVITS MILÁN volt mok-
rini főszolgabíró és szaimdelvüpárti képviselő Nagy-
kikindán. - - Káposztafalvi LANTI GYULA, Cl éves 
korában Budapesten. - - OELBEBMANN ERNŐ igaz-
gató Pestszentlőrinczen. 

SEIFENSIEDER JÓZSEFNÉ, született Hirschler Ee-
gina, Seifensieder Józsefnek, a Műnk Mór és 
társa nagykereskedő czég társtulajdonosának neje 
Budapesten. A megboldogultban Gárdos Alfréd a 
Franklin - Társulat igazgatója anyósát gyászolja 

- Özvegy ENOESZJÍER MÁTYÁSNÉ, született Marsch 
Katalin, 75 éves korában Budapesten. — Özv. sep-
siszentiványi SZENTIVÁNYI GYULÁKÉ, szül. altorjai 
Szabó Polixónia, 70 éves korában Budapesten. — 
Kressensteini KEESS JÚLIA bárónő, 71 éves korá¬ 
ban Bécsben. - MOLNÁKNÉ, szül. Kosénberg Ee-
gina Sanghajban (Khina). - - Eakssai EAKSSÁNTI 
GTULÁNÉ, szül. Fábry Paula, 59 éves korában Bu¬ 
dapesten. EDEB BERTA operaénekesnő, Eder 
Gottfried nyűg. államvasuti főfelügyelő leánya Bu¬ 
dapesten. - • Kis- és nagy-pirithi HAQYMÁSY DÉ-
NESNÉ, szül. szádecsnei Szádeczky Mariska, 23 éves 
korában Budapesten. — KASZANYITZKY SÁRIKA, Ka-
szanyitzky Andor és felesége, szül. S^abó' Irén 
hét éves leánya, Debreczenben. 

EGYVELEG. 
A világ arany kincse, egy frauczia tudós meg¬ 

állapítása szerint 1900 és 1910 között 12,253 mil¬ 
lió koronáról 22,743 millióra emelkedett. Ebből 
magára Francziaországra — nem számítva az öt¬ 
vösiparban és egyéb iparokban felhasznált arany¬ 
mennyiséget, - - körülbelül 2 milliárdnyi emelke¬ 
dés esik. 

A Triesti Általános Biztosító Társulat 
(As3Ícurazioni Generáli) . évi április hó 4-én tartott 
80-ik közgyűlésén terjesztettek be az 1911. évi mér¬ 
legek. Az előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 
1911. deczember 31-én érvényben volt életbiztosítási 
tőkeösszegek 1,189.790,207-74 K-ra tettek ki és az év 
folyamán bevett dijak K 51.9(5,357-81 rúgtak. Az élet¬ 
biztosítási osztály díjtartaléka 24558,447-87 K-ról 
351.843,680-02 K rá emelkedett. Az életbiztositottak 
osztalékalapja 6.987,470-49 K t tesz ki. A tüzbiztositási 
ágban, beleértve a tükörüveg biztosítást, a díjbevétel 
18.155.625,823 K biztosítási összeg után 31.117,251-84 K 
volt, miből 10.777,655-29 K viszontbiztosításra fordit-
tatott, ügy, hogy a tiszta díjbevétel 20.339,596-55 K-ra 
rúgott és ez összegből 14.714,913-09 K mint díjtarta¬ 
lék minden tehertől menten jövő évre vitetett át. 
A jövő években esedékessé váló dijkötelezvónyek 

összege 148.108,144-98 K. A betörésbiztosit<si ágban a 
díjbevétel 1.494,540-70 K-ra rúgott, miből levonván a 
viszontbiztosítást, a tiszta díjbevétel 816,101-4!) K t 
tett ki A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel 
kitett 5.183,835-29 K-t, mely a viszontbiztosítások le¬ 
vonása után 2.339,844-58 K-ra rugott. Károkért a tár¬ 
saság 1911-ben 45.723,647-90 K-t és alapítása ita 
1.063.798,45933 K-t fizetett ki. E kártérítési összegből 
hazunkra 211.795,053-79 K esik. A nyereség tartalékok 
közül, melyek összesen 23.957,883-59 K-ra rúgnak, 
különösen kiemelendők: az alapszabályszerinti nye¬ 
reségtartalék, mely 6.804.33VI8 K-t tesz ki, az érték¬ 
papírok árfolyamingadozására alakított tartalék, mely 
az idfi átutalással együtt l K(tli2,-.!i;o-7ii K-ra rúg, to¬ 
vábbá felemlítendő a 16<),OOOK-ra rugó kétes követelések 
tartaléka és az ingatlan tartalók, mely az idei átutalás¬ 
sal 2.031,287-65 K-t tesz ki. Részvényenként 700 arany 
frank osztalék kerül kifizetésre. A társasig összes 
tartalékjai és alapj»i, melyek elsőrangú értékekben van¬ 
nak elhelyezve, az idei átutalások folytán 392.746,965-47 
K-ról 416.840,622-40 K-ra emelkedtek, melyek követ¬ 
kezőképen vannak elhelyezve: 1. Ingatlanok és jel¬ 
zálog követelések 101.703,390 60 K. 3. Életbiztosítási 
kötvényekre adott kölcsönök 36.489,1)96-03 korona. 
3. Letéteményezett értékpapírokra adott kölcsönök 
4.961,098-36 K. 4. Értékpapírok 249.504,355-85 K. 5. Kö¬ 
vetelések államoknál és tartományoknál 19.182,014-70 
kor. 6. Tárcza váltók 634,457-05 K. 7. Készpénz és 
az intézet követelései a hitelezők követ éléseinek le¬ 
vonásával 4305,309-81 K> összesen 416.840,622-40 K. 
Ezen értékekből 82 millió korona magyar értékekre 
esik. Ezen alkalommal arra utalunk, hogy az Assi-
curazioni Generáli legújabb leányintézete, a iMinervat 
általános biztosító részvénytársaság Budapesten a 
kezességi és óvadék-, valamint az eltulajdonítás, lopás, 
hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosítást, nem¬ 
különben a versenylovak, telivérek és más értékesebb 
tenyészállatok biztosítását vezette be mint új ágaza¬ 
tokat hazánkban. 

porccllcxn poudcr 
Legjobb pouder a világon. Előkelőén 
mattá teszi a női arczbőrt, mintha 
tejben volna fürösztve. Ára 5 és 3 K. 

Számtalan orvos ügy a bel- mint a külföldön 
saját gyermekét táplálja a már majdnem fgy fél¬ 
század óta a legjobban bevált tápszerrel, a Nestlé-feli' 
giiermekliszttel, mely tiszta leszedetlen alpesi tejet tar¬ 
talmaz. Hogy mindenkinek alkalma legyen ezen ké¬ 
szítményt kipróbálni, a Nestlé-társaság, Wien, L, 
Biberstrasse 11., é lap olvasóinak ingyen küld minta¬ 
dobozokat és érdekes orvosi röpiratokat «a gyermek¬ 
nevelésről*. Az eredeti dobozok, melyek a gyermek¬ 
nek körülbelül 25 étkezésre elegendők, minden gyógy¬ 
szertárban és drogériában kaphatók l lor. 80 fillérért 
dobozonként. é 

Szerkesztői üzeneteit 
Melódia. Akkor. stb. Dilettáns-dolgok, cgy-t'^y for¬ 

dulat, cgy-ogy sor költői űtőr/ésro vall bennük, egész-
lírn a lit'lsö formának teljes híjával vannak. 

Én. Inkább meghalok. Kom buzdíthatjuk, nagyon 
kezdetlegesek, tieiniiiifi'lr liivatottságot el nem árulók 
a M'i'si i. 

Eutanázia. Az anatómus. Li'ln-t. lio^y »lső lépése, 
ilr nőm a nyilv&nosi&B i-N- tart, CXDU az úton nem 
is l'c>(> oda sc.lia eljutni. 

A humorista. Ezüst homályban stl>. l'VI-di>lgok ezek 
is ; rn'is ni-kibu/cluliii. kellő rrö nőikül. 

SAKK JÁTÉ K. 
2794. számú feladvány Heathoote G.-tó'l. 

(II. dijat nyert feladvány.) 

BUTÍT. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A «Vasárnapi Ujság> 13-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése : Virág a hölgy, az élei síi'/t-
st'-gf. illata. 

Felelős szerkesztő: lloitsy Pál . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármejj'e-ri. II. 

! Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Kpyetem-iitcza 4. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

QPUIII TCQ Á P H Q T Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat, 
O b n U L I t ó M u U o l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

l Kaliforniai 
fügeszirup. 

Természetes hashajtószer, 
gyümölcs- és növénynedvből előállítva, vegyiösszetétel 
nélkül. Azonnali, biztos, ártalmatlan hatás. Nagyon 
kellemes ízű. Orvosilag javalva. Felnőtteknek s gyer¬ 
mekeknek egyaránt kitűnően alkalmas. 

Minden gyógyszertárban kapható. 
Nagy üveg 3 Kor., kis üveg 2 Kor. 

SI0yE« SZIVATTYÚT, 
FECSKENDŐT rrielőtt 

ajánlatot 
néni kér a 

Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól 
Budapest, VI., Cáengery-utcza 39. Telefon 4 7 - 5 2 . 
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó á ak. 
A Bpesti Szivattyú- és Gépgyár R.-T. gyártmányainak főelárusitőtelepe. 

Az összes GÉPEK és FORMÁK 
HOMOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE :: 

u. m. falazó-téglagyártógépek, ür-
tömbgyártógépek, tetőcscrépgyártó-

gépek. Prések: ccmentburkolólapok 
előállítására habarcs és beton keverék. 

Formák: kerítésoszlopok, lépcsők, csö¬ 
vek slb. előállítására.Kőtőrők.kőmor 
zsolók, homok és kavicsraosógépek.^ 
Dr. Gaspary é Co. gépgyára larkranstádt 
Leiprig mellett (Németország). — 228. számú árjegyzék 

díjmentesen. — Kérjük gyárunkat meglátogatni. 

Dr. Miszné 
fűzőterme 
Bpest, IV., Váci-n. 7 .1 . em. 
Telefon 142—45. szám. 

Ajánlja kizárólag mérték után 
készülő 

BÁcsEixvszKi J Ó Z S E F j iialcsoíifoélküli íőzőít 
órás cs ékszerész ü/Iete 

Kolozsvár, Mátyás király-tér 14. 
Al;i)iilt.-ilcitl IS -S l -be i i . 

lll!«!INIIII!ll»llllillllllllll!l!llll!lll|llllll»llill»INIIIIIIIIIIIIII«l«IIIIIIIIlll|llllllllllil»«lll!ll»IH!!:Jl '• El.1! ' illlllllMimi 

REKLÁM ÓRA 
egvfedclö, lapos,szabályozva 7 K-ért . A pénz 
elöleges beküldése mellett vág; utánvétellel 
három évi jótállással tzállitom. Állandó nxgv 
raktár mindennemű modern éksze' ékből. 

Gyermekeknek és felnőtteknek. 

A legkiválóbb tápszer 
egészségeseknek és gyen¬ 
géknek, & fejlődésben 
visszamaradt gyerme¬ 
keknek minden korban. 
Elősegíti az izom- és 
csontképződést, megóv 
és e'ejét veszi, mint 
semmi más szer, a has¬ 
menésnek, a hány széke¬ 
lésnek és a bélhurutnak. 

Lohr Mária (Kronfmz) 
Oyáréefőnzlet: A f áváro. első é« legrégibb 

, ,„ „„., „ OK *»• cslpketUitltó.vegytlMtltó 

VIII.,Bar0ss-D.S5. t.«.te. 
Fiókok : XX., Pő-utoia 27. IV., Eskü-nt 6. IV., Ke oskemet 1-

ntcza 14. V., Harminczad-u. 4. VI., Teréi-köjrot 
39. VI., Andrány-nt 18. VIII., Jóuef-körut a. 

Haskötők, melltartók, mér¬ 
ték uerint. 
Ismertető árjegyzék díjtalan. 

fiöszvényí 
csúztstbT 

rádiumos kénes hévv.'z és iszap-fürdó'i. 
Egéií évben r.y.tva. Milliós új építkezések. 
(íj ntayciy. (J) lürdoK. Ftsiói vidtk. 
Nagyszerű olcsí Uvaszí kúrik, 
Hlzi kúrákhoz t iszapszí tkildts-
Prospektatt küld 

kina bora vassal 
llyjiii-iiikiis kiállítás l!MM>. Leqinagasabban kt-
lüut Krősi lőszer uycii{)élkf<lük, véi's/cyények 
és lábbadozók s/.áiuai-a. Élvátiygerjeszto, ideg-

erösitő és vérjavltó szer. 
Kitűnő íz. 7üOO-nél több orvosi vélemény. 

J. SerraYallo, av.í-s& Trieste-Barcola. Vásárolható a 
K 2.1 

cs. és kir. 
üdv. szállító 

rlnrakban félliteres üvegekben, 
.teres üvegekbea E 4.80. 
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TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ-TÁRSULAT (Assicurazioni Generáli). 
Nyereség- és veszteség-számla az A) mérleghez. Elemi-biztositási ág (1911)-KIADÁS HKVÉTEL 

korona II korona Bl korouH a1 icoronit ni 

I . Fár f l sa tések (beleértve & kárfelvételi költségeket): 
1. Tözbiztosi'ás,* levonva a viszontbiztosítók részéi — 
f. Betőrésbiaíositáe, levonva a viszontbiztosítók részét — 

_ 3 . Szállítmány biztosítás, levonva a viazoutbiztos tok részét 
11 Üz le t i k i a d a t o k (levonva m viszontbiztosítok téri1m?nyeit>. 

1. Szervezesd kéltségek (a folyó szarnád, teljesen fedeztetett) 
t. Jutalékok 

1 
13147953 

Í6tí46 
1361185 

03 
4C 
49 14773334 

811-218 

79 1942 

3509601 

2553 Í598 
26540.il 

98 

44 

08 

38 

58 
63 

I. A biztosítási alapok áthozatala a múlt övről: 
1. Díjtartalék, levoovtt í viszontbiztosítok részét _ 
i. Tókésitett nyeresettt..'ulek _ _ _ . 
3. Értékpapírok árfoiyamíngiidozásánuk tartaléka — 

1450Í631 
3150000 
6411623 

80000 

56 

97 

1 

24244255 

3481781 

2:1195542 

1521743 

4334454 

53 

GS 

fij 

411 

72 
"84" 

I . Fár f l sa tések (beleértve & kárfelvételi költségeket): 
1. Tözbiztosi'ás,* levonva a viszontbiztosítók részéi — 
f. Betőrésbiaíositáe, levonva a viszontbiztosítók részét — 

_ 3 . Szállítmány biztosítás, levonva a viazoutbiztos tok részét 
11 Üz le t i k i a d a t o k (levonva m viszontbiztosítok téri1m?nyeit>. 

1. Szervezesd kéltségek (a folyó szarnád, teljesen fedeztetett) 
t. Jutalékok 3316581 

326á518 
2239018 

17 
H8 
59 

14773334 

811-218 

79 1942 

3509601 

2553 Í598 
26540.il 

98 

44 

08 

38 

58 
63 

H. fnggö karok tar ta léka a múlt évről (levonva a vi-
•zunthi/t.witok részét): 

2748790 
156Í-OÍ 
576188 

(<9 
89 
10 

1 

24244255 

3481781 

2:1195542 

1521743 

4334454 

53 

GS 

fij 

411 

72 
"84" 

3. Folyó igazgatási kéltségek _ _ _ _ _ _ _ 
4. Adok és illetékek 

3316581 
326á518 
2239018 

17 
H8 
59 

14773334 

811-218 

79 1942 

3509601 

2553 Í598 
26540.il 

98 

44 

08 

38 

58 
63 

H. fnggö karok tar ta léka a múlt évről (levonva a vi-
•zunthi/t.witok részét): 

2748790 
156Í-OÍ 
576188 

(<9 
89 
10 

1 

24244255 

3481781 

2:1195542 

1521743 

4334454 

53 

GS 

fij 

411 

72 
"84" 

3. Folyó igazgatási kéltségek _ _ _ _ _ _ _ 
4. Adok és illetékek 

3316581 
326á518 
2239018 

17 
H8 
59 

14773334 

811-218 

79 1942 

3509601 

2553 Í598 
26540.il 

98 

44 

08 

38 

58 
63 

2748790 
156Í-OÍ 
576188 

(<9 
89 
10 

1 

24244255 

3481781 

2:1195542 

1521743 

4334454 

53 

GS 

fij 

411 

72 
"84" 

111 Leírások és egyéb kiadások: 
1. Leiraiok : 

a) Szervezési költségek (leírva) 
1932 

34058 
75*950 

89 
80 
09 

14773334 

811-218 

79 1942 

3509601 

2553 Í598 
26540.il 

98 

44 

08 

38 

58 
63 

3. Szállítmánybiztosítás _ - -

2748790 
156Í-OÍ 
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4334454 

53 

GS 

fij 

411 
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111 Leírások és egyéb kiadások: 
1. Leiraiok : 

a) Szervezési költségek (leírva) 
1932 

34058 
75*950 

89 
80 
09 

14773334 

811-218 

79 1942 

3509601 

2553 Í598 
26540.il 

98 

44 

08 

38 

58 
63 

I I I Díjbevétel (levonva e törléseket) : 
1. Tűzbiztosítás* _ _ _ _ _ _ kor. 31.11725184 

le: viszontbiztosítás- - - - - • 10 777.1355 9fl 20339596 

816101 

2339844 
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49 

58 

1 

24244255 

3481781 

2:1195542 

1521743 

4334454 

53 

GS 

fij 

411 
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b) Leltár (leírva) ... _ _. ... 1932 
34058 

75*950 

89 
80 
09 

14773334 

811-218 

79 1942 

3509601 

2553 Í598 
26540.il 

98 

44 

08 

38 

58 
63 

I I I Díjbevétel (levonva e törléseket) : 
1. Tűzbiztosítás* _ _ _ _ _ _ kor. 31.11725184 

le: viszontbiztosítás- - - - - • 10 777.1355 9fl 20339596 

816101 

2339844 

55 

49 

58 

1 

24244255 

3481781 

2:1195542 

1521743 

4334454 

53 

GS 

fij 

411 

72 
"84" 

9. Árfolyamveszteség idegen váltók és péii.neaiek után «_ 
:: . Járulék és kezelési költs, a hivataln.ellát. pénztára részére 

IV. Tartalék tnfgö ka rokra : 
1. Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét . 

1932 
34058 

75*950 

89 
80 
09 

14773334 

811-218 

79 1942 

3509601 

2553 Í598 
26540.il 

98 

44 

08 

38 

58 
63 

}. BetöréSbiztositás _ _ _ -_ .... * i.4!H,5W<" 
le : viszontbiztosítás . „ _ « 678,44.Víl 

20339596 

816101 

2339844 

55 

49 

58 

1 

24244255 

3481781 

2:1195542 

1521743 

4334454 

53 

GS 

fij 

411 

72 
"84" 

9. Árfolyamveszteség idegen váltók és péii.neaiek után «_ 
:: . Járulék és kezelési költs, a hivataln.ellát. pénztára részére 

IV. Tartalék tnfgö ka rokra : 
1. Tűzbiztosítás,* levonva a viszontbiztosítók részét . Ztófl»59 

1-4011 
959Í31 

4i 
91 

14773334 

811-218 

79 1942 

3509601 

2553 Í598 
26540.il 

98 

44 

08 

38 

58 
63 

3. Szállítmánybiztosítás _ _ _ - • 51333i,jJ« 
le: viszontbiztosítás _ ' 2 793.4' Ű 71 

20339596 

816101 

2339844 

55 

49 

58 

1 

24244255 

3481781 

2:1195542 

1521743 

4334454 

53 

GS 

fij 

411 

72 
"84" 

t Betöráübiztositás, levonva a visiontbiztnsitók részét ... 
'!. Szállitmánybizlojilás, levonva a viszontbiztosítók részét 

V. A bi i t j s l tás l alapok á,114s» a számadási óv veg-én : 
1. Díjtartalék: 

a) Tflzbiztosftás,* levonva a viszontbiztosítók részét _ 
6J Betőré^Mztositás, levonva a viszontbiztosítók részét 
cí Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét 

í. Tőkésített nyereséiftartalék 

Ztófl»59 
1-4011 
959Í31 

4i 
91 

14773334 

811-218 

79 1942 

3509601 

2553 Í598 
26540.il 

98 

44 

08 

38 

58 
63 

IV. A tőkebefektetések hozadéka : 
1. Kölcsön- és leszámítolási kamatok. valamint hitelintézetek. 

Dél és takarékpénztáraknál levő betétek kamatai _ _ 
t. Jelzálogkölcsönök kamatai _ 

431373 
50207 

9-8380 
124782 

65 
61 
ál 
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Üli 
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24244255 
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t Betöráübiztositás, levonva a visiontbiztnsitók részét ... 
'!. Szállitmánybizlojilás, levonva a viszontbiztosítók részét 

V. A bi i t j s l tás l alapok á,114s» a számadási óv veg-én : 
1. Díjtartalék: 

a) Tflzbiztosftás,* levonva a viszontbiztosítók részét _ 
6J Betőré^Mztositás, levonva a viszontbiztosítók részét 
cí Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét 

í. Tőkésített nyereséiftartalék 

14714913 
816101 
227793 

3150000 
6545790 

SuOOO 

09 
49 
37 
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14773334 

811-218 

79 1942 

3509601 

2553 Í598 
26540.il 
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08 
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IV. A tőkebefektetések hozadéka : 
1. Kölcsön- és leszámítolási kamatok. valamint hitelintézetek. 

Dél és takarékpénztáraknál levő betétek kamatai _ _ 
t. Jelzálogkölcsönök kamatai _ 

431373 
50207 

9-8380 
124782 

65 
61 
ál 
!9 

67 
27 
1-2 
Üli 

1 

24244255 

3481781 

2:1195542 

1521743 

4334454 

53 

GS 

fij 

411 

72 
"84" 

t Betöráübiztositás, levonva a visiontbiztnsitók részét ... 
'!. Szállitmánybizlojilás, levonva a viszontbiztosítók részét 

V. A bi i t j s l tás l alapok á,114s» a számadási óv veg-én : 
1. Díjtartalék: 

a) Tflzbiztosftás,* levonva a viszontbiztosítók részét _ 
6J Betőré^Mztositás, levonva a viszontbiztosítók részét 
cí Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét 

í. Tőkésített nyereséiftartalék 

14714913 
816101 
227793 

3150000 
6545790 

SuOOO 

09 
49 
37 

«3 

14773334 

811-218 

79 1942 

3509601 

2553 Í598 
26540.il 

98 

44 

08 

38 

58 
63 

i. Ingatlanok Úszta hozadéka. _ « _ _ - . - . 
V. Egyéb bevé te l ek : 

431373 
50207 

9-8380 
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Üli 

1 

24244255 

3481781 

2:1195542 

1521743 

4334454 

53 

GS 

fij 

411 

72 
"84" 

t Betöráübiztositás, levonva a visiontbiztnsitók részét ... 
'!. Szállitmánybizlojilás, levonva a viszontbiztosítók részét 

V. A bi i t j s l tás l alapok á,114s» a számadási óv veg-én : 
1. Díjtartalék: 

a) Tflzbiztosftás,* levonva a viszontbiztosítók részét _ 
6J Betőré^Mztositás, levonva a viszontbiztosítók részét 
cí Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét 

í. Tőkésített nyereséiftartalék 

14714913 
816101 
227793 

3150000 
6545790 

SuOOO 

09 
49 
37 

«3 

14773334 

811-218 

79 1942 

3509601 

2553 Í598 
26540.il 
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44 

08 

38 
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i. Ingatlanok Úszta hozadéka. _ « _ _ - . - . 
V. Egyéb bevé te l ek : 
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S. Az értékpapírok árfolyam ingadozásán. : tartaléka _ 
4. Kétes követelések tartaléka 

14714913 
816101 
227793 

3150000 
6545790 
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26540.il 
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l. Más kezelési bevételek. _ _ . 
2601326 
565419 
a%4í 
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VI, É r i üzleti nyereség — — 

14773334 
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63 4. Értékpapírok után könyvszerfl árfolyamnyereség ... _-

2601326 
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* Belevonva a tükorüvegbt-tditigt. 
— — 56(180778 04 Összesen _ _ _ ll 

* Belevonva a tnköruTegbiitositágt. 
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Nyereség- és veszteség-számla a B) mérleghez. Életbiztosítási ág (1911). 

I. Enodékes biztosítások és járadékok flietése : 
1. Halálesetre szóló és vegyes biztosítások, levonva a vi¬ 

szontbiztosítók részét _ _ _ _ _ _ _ . . 
1. Elélés esetére szóló biztosítások, levonva a viszontbiz¬ 

tosítok részét _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
3. Járadékbiztosítások, levonva a viszontbiztosítók részét 
4. Nyugdíjbiztosítások, levonva a viszontbiztosítók részét 

H . Fizetések visszavásárol t kötvényekért , levonva a 
viszontbiztosítók részét _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

XXX. _Os»talék-fizetesek biztosí tot taknak _ _ _ _ 
XV. Üzleti kiadások (levonva a viszon. biztosítók téritményeit): 

J— «*-*«» 
3. Folyó igazgatási költségek _ _ _ _ _ _ _ _ 
4. Behajtási jutalékok _ _ _ _ _ _ _ _ 
6. Orvosi költségek— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
6. Adók ég illetékek _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

V. Le í rások és etfyéb kiadások . 
1. Leírások : 

a) Szervezési költségek Ueirv.ii __ _ _ __ __ _ 
t>) Szerzési jutalékok (leírva) _. _ _ _ _ _ _ _ _ 
c) Behajthatatlan követelések „ . _ _ .......... _ 

4. Könyvszerfl árfolyamveszteség értékpapírok után . . ~.. — 
VI. Füg-g-o károk tartaléka : 

1. Halálesetre izóló és vegyes biztosítások, levonva a vi¬ 
szontbiztosítók részét _ _ _ _ _ _ _ _ 

f. Elélési biztositások, levonva « viszontbiztosítók részét 
3. Járadékbiztosítások _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

V I I . A b l . tos l tás i alapok ál lása a számadási év végén : 
1. Díjtartalék 

a; Haláles. szóló és vegy. bizt. lev. a viszontbizt. részét 
kor .301.561,403 — 

l) Elélési biztositások, lev. a viszont¬ 
biztosítók részét _ _ _ _ _ • 17.808,654--

<) Járadékbiztosítások, lev. a viszont¬ 
biztosítók részét _ _ _ _ _ 

(1) Nyugdíjbiztosítások, lev. a viszont¬ 
biztosítók részét . . _ ...... 

e) Felmentés a dijfiietéstSl kereset-
képtelenség esetében _ _ _ _ • ÍI09.-235-— 

». Díj-átvitelek 
a) Haláles. szóló és vegy. bizt lev. a viszontbizt. részét 

kor. 14538067-26 
t) Elélési biztosítások, levonva a vi¬ 

szontbiztosítók részét _ _ _ • 732,536-66 
ê  Járadékbiztosítások, lev. a viszont¬ 

biztosítók részét _ _ _ _ _ 46,013-10 

• 16.088,134--

• 169,637'— 

S. Tőkésített nyereségtartalék _ _ _ _ _ _ _ 
4. Értékpapírok árfolyamingadozási tartaléka _ _ 
B. Ingatlanok tartaléka _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
6 Kétts követelések tartaléka _ _ _ _ _ _ 
7. A biztosítottak osztalékalapja a kamatokkal egyQt,. . 

III. Évi üileti nyeresér _ _ _ _ _ _ _ _ 
ösaze»en_ _ _ 

kor. 
18826265 

1364938 
1458814 

4075939 
3333317 

9707Í6 
4114S.S 

1489381 

2093255 
71255 
18667 

339.-JÍ7063 

15416617 
3150WO 
808865-2 
1867378 
80000 

5211Í07 .V.) 

kor. 

U6BMM 

4030206 
1333727 

10280883 

3476930 

2183178 

370240918 
4953583 

Í18151700 

fii. 

Ül 

5 . 

0-2 

75 

I. A biztosítási alapok áthozatala a múl t é r rő l : 
' ; Dijitviteíek} f1"01"™ • visiontbiztositók részeli _ _ 
3.' Tőkésített nyereség-Urtalék _ _ _ _ _ _ 
4. Értékpapírok árfolyam ingadozásának tartaléka _ 
5. Ingatlanok tartaléka ... -
6. Kétes követelések tartaléka- . . _ _ _ _ _ 
7. A biztosítottak osztalékalapja _ _ _ _ _ _ 

II. függő károk tar ta léka a mól t évről (levonva a vi¬ 
szontbiztosítók részét) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

HX. Díjbevétel : 
1. Halálesetére szóló és vegyes biztosítások kor.49.027,0-23'41 

IV 

levonva a viszontbiztosítási dijat _ 
! Elélési biztositások _ _ _ _ _ 

levonva a viszontbiztosítási dijat _ 
3. Járadékbiztosítások _ _ .... _ _ 

levonva a viszonbiztositási dijat _ 
4. Nyugdíjbiztosítások _ — 

hozzá a torolt viszontbiztosítási dijat 
A tőkeberuházások hozadéka: 

3,013.443 65 
2.063.IÍ49 48 

14,2 -4-25 
760,500-70 
34.030 74 
16 141 16 
38,043-06 

1. Kölesen- és leszámítolási kamatok, valamint a hitelinté¬ 
zeteknél és takarékpénztáraknál levf betétek kamatii 

2. Kötvényekre adott kölcsönök kamatai _ _ _ _ 
3. Jelzálogkölcsönök kamatai _ _ _ _ _ _ _ 
4. Értékpapírok kamatai— _ _ _ _ _ _ _ 
5. ingatlanok tiszta hozadéka _ _ _ _ _ _ 

V. Egyél) b e v é t e l e k : 
1. Kötvény Uletékek _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
I. Egyéb kezelési bevételek _ _ _ _ _ _ _ 
3. Folyóditott ái folyamnyereség értékpapírok utau _. 
Árfolyamnyereség idegen váltók és pénznemek ntán ~ 

összesei) _ _ _ 

kor. 
313148975 
14136257 
3150000 

11565583 
1867378 

80000 
6348761 

46013579 

2049356 

726469 

54184 

828011 
1852322 
1621 C,54 
9089Í-B 
2185319 

935480 
292911 

71566 

76 

kor 

330296955 

2123972 

4&8435EO 

15557734 

1209448 

— l — 

fll. 

V A G Y O N . A Triesti általános biztosító-társulat (Assicurazioni Generáli) vagyonállása 191 r deczember ji-én. TEHER 

A. tétel neve 
I 

A B Összesen S 
s 

A tétel neve .i (t ö «.*<«. A. tétel neve 
I korona U korona U korona ül 

S 
s 

A tétel neve 
korona fi. h 

1 Készpénz-készlet u Intézet igazcatólágai és fiokjainil _ _ 
-i llendelketésre Üli pénzek hltelint.-uél él takarékpénztáraknál 
3 lnffaiJ.n birtok _ _ _ _ _ . _ _ - _ _ 
4 ii lll-ml- éi mii értékpapírok _ _ _ _ . 

W Folyó kamatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
SiVáltók a tárc-ában- _ _ _ _ _ _ _ . . . . 
6 Jelzálog-kfiteanök _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
7 Kölcnftnök értékpapírokra . _ _ . _ _ _ 
8 Követelések álUmok és orsz-gokn.il — _- _ _ 
9, Uöle-öuOk bajit él-tbiitoiitási íotvéniiiutr- _ _ _ _ 

11 > Maradvány _ ii.zontbLitosftók szimlilbol _ _ _ _ _ 
> u Intézet fiókjainak és ügynökségeinek s:Am:ía íi 
• a B mérl-K toljó JzimlajíDA] _ 

202i72ffl80 
S.ö5417|75 
1861)000 — 

25010561 ;40 
69!»118!70 
«34 407(03 

1091550,47 
4961096'36 

1009-35J4S 

~37ü06~8;-í 
797966W 

Z22fi8fi4l'oe 

?195305102 

1711K 
3154 80 

58193961 
Í-217803E 

1670645 

40451878 

19182014 
36409996 

133046 
3028158 

180814 
14542700 
20318472 

74 
71 

S 
5 
41 

rá 
IC 

14 

77 

Sí 

73 

2195931 
11420096 
e0159J«l 

2*71945!* 
23U9 4Ü 

! (,34457 
41543 Í28 

4961098 
19182014 
36489991) 

11425S2 
5970378 

376068 
!,88780 

14542700 
42587113 

29 
17 
65 
81 
78 

29 
18 
lő 
48 
:3 ^ 
52 
.34 
_ 
11 

71 

1 1 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
! 
ü 

u 

13 
14 

15 

AlapWke _ 6300000 
315000U 
6545790 

80000 
15758807 

3509602 

8756008 
195M48 

3059 

948595 

222t>8641 

2fi7439K 

71953051 

63 

95 

1 
* i 
85 
78 

1)6 

68 

01 

63JOCOO — 
3150000!— 

286354576 
522310651 
18673787Í 

W>iino|— 
33652706,'i -

1531C61702 
2183I78I02 
521120759 

332858J02 

37 06826 
55814185 

14542700-
2031847284 

496358314 

126JOOOU 
63JOOOO 

9409aS6 
52.5106 
1867378 

160000 
352:285870 
15316617 
5ü9íl'0 
5211-07 
8756008 
2Í910U6 

3059 
376068 

1508737 

14542700 
42587113 

7627979 

311 
51 

L* 
í)ő 
Oá 
aí 
59 
47 n Í<J 
64 

90 

St 

1 Készpénz-készlet u Intézet igazcatólágai és fiokjainil _ _ 
-i llendelketésre Üli pénzek hltelint.-uél él takarékpénztáraknál 
3 lnffaiJ.n birtok _ _ _ _ _ . _ _ - _ _ 
4 ii lll-ml- éi mii értékpapírok _ _ _ _ . 

W Folyó kamatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
SiVáltók a tárc-ában- _ _ _ _ _ _ _ . . . . 
6 Jelzálog-kfiteanök _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
7 Kölcnftnök értékpapírokra . _ _ . _ _ _ 
8 Követelések álUmok és orsz-gokn.il — _- _ _ 
9, Uöle-öuOk bajit él-tbiitoiitási íotvéniiiutr- _ _ _ _ 

11 > Maradvány _ ii.zontbLitosftók szimlilbol _ _ _ _ _ 
> u Intézet fiókjainak és ügynökségeinek s:Am:ía íi 
• a B mérl-K toljó JzimlajíDA] _ 

202i72ffl80 
S.ö5417|75 
1861)000 — 

25010561 ;40 
69!»118!70 
«34 407(03 

1091550,47 
4961096'36 

1009-35J4S 

~37ü06~8;-í 
797966W 

Z22fi8fi4l'oe 

?195305102 

1711K 
3154 80 

58193961 
Í-217803E 

1670645 

40451878 

19182014 
36409996 

133046 
3028158 

180814 
14542700 
20318472 

74 
71 
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^1 - 1 
Da Zára Józsof, 
nemes Vivaiite 
készséggel 
r.-t. baleset 
és sikkasztás 
podgyászbiztositás 
Gyulai Alfréd, 

igazgatósága Triestbeii: idósb. Dr. Bozza Camiliő, Brnnner Rezső, Costi János, 

17. 8ZÍM. 1912. 59 . ÉVFOLYAM. VASÁKNAPI ÚJSÁG. 
JÖVENDÖLTESSE MEG ÉLET¬ 

TÖRTÉNETÉT EZEN EMBER ÁLTAL! 
Csodás tudását , az emberi életbe látását a távolból 

mindazok megcsodálják, a kik írnak neki. 
Ezer és ezer ember kérte 

már tanácsát az élet minden¬ 
féle fázisaiban. Megmondja 
kiváló képességeit, megmu¬ 
tatja, hol kínálkozik Önnek 
eredmény, ki barátja, ki ellen¬ 
sége, éleié jó és rossz forduló¬ 
pontjait. 

Az ő leírása, az elmúlt , 
jelenlegi és a jövő esemé¬ 
nyeiről meg fogják Ont lepni, 
hasznára lesz Önnek. Mindaz, 
ami neki ehhez szükséges 
egyedül «z ön neve (sajátkezű 
aláírásában), születési dátum 
és nemének megjelölése. Pénz 
Bem sziikséges.Hivatkozzon 
egyszerűen lapunkra és kérjen 
egy olvasópróbát .ingyen. 

Slahlmann Pál úr, egy lapaszlalt német asztrológus, Ober-
Niewsadern-ból mondja : 

A horoszkóp, melyet Roxroy tanár úr nekem felállított, teljesen 
megfelel az igazságnak Alapos, teljesen sikerült munka. M i n t á n 
m a g a m Is a s z t r o l ó g u s v a g y o k , c s i l l a g á s z a t i számí¬ 
t á s a i t é s a d a t a i t p o n t o s a n n t á n a v i z s g á l t a m és azt ta¬ 
láltam, hogy munkája minden részletében perfekt, ő maga pedig ezen 
tudomániban teljesen avatott. Roxroy tanár úr egy igazi emberbarát, 
mindenkinek igénybe kellene venni szolgálatit, mert ezáltal rendkívül 
sok előnyt szerezhet magának.» 

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

iKöszönetit mondok önnek alapos jövendömondásáért, mely csak¬ 
ugyan rendkívül pontos Én már különböző asztrológusokhoz fordultam, 
de egyetlen egytől sem sikerült oly igaz és teljesen megelégedésemre 
szolgáló választ nyernem. Szívesen fogom Ont ajánlani és bámulatos 
tudását ismerőseim és barátaim tudomására hozni.» 

Nagytisztelelii G. C. Hasskarl ph. dr. lelkész őr, egy Roxroy tanár¬ 
hoz intízélt levelében a következőket mondja : 

»ön bizonyára a legnagyobb specialista és mester a szakmájában. 
Mindenki, aki tanácsot kér öntől, bámulni fog az Ön jóslatainál ki¬ 
fejtett ember- és tárgyismereteinek pontosságán és tanácsán. A leg¬ 
szkeptikusabb is, ha egyszer Önnel levelezett, újra és újra ki fogja 
kérni tanácsát.* 

Ha Ön ezen készséges ajánlatból hasznot akar és olvasásra próba-
kép egyetmást díjtalanul óhajt, küldje be neki teljes nevét, pontos czimét, 
születésének napját, hónapját, evét és helyét (mind olvashatóan írva), 
továbbá, hogy Ön férfi, asszony-e vagy kisasszony és írja le az alábbi 
verset sajátkezüleg: 

Az ön segítő tanácsa 
Amint azt mondják ezren, 
Eredményt és szerencsét boz, 
Én is igénybe viszem. 

Portékiadás és irásilletékre küldjön be 60 fillért levélbélyegben. 
Czimezze az ön 25 Filléres bélyeggel ellátott levelét ROXROY, l)ept. 
4010. 177a KensingtOD Uigh Street, London, W., Anglia. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EBÜSZTÍYE 
ZOH60BATEBIEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

Telefon. 

IBACH-ZON60BÁK 
egyedüli képviselete. 

IBACH-zongorát játszanak;,.és_ajánlanak : 
Backhaas, Dohnányi, Pagnot, Alice Ripper, Saner, Stefamay stb. 

BÍMmWW.I ' •wra7.';il"f""»Vni.l','iFffinw.Mr> 

Gyermek-ruhák 
Kizárólag saját gyártmány. 
Szenzációs olcsó árak l koronától 40370 
kezdve a legfinomabb kivitelig l "W&SCHE CLOIT 

Wien, X\ I„ terclienfeWersfirtel 53. 
K.pn dliifilban -i árjisíiák Innyen U bírmintvil 

r,egjobO és legmodernebb 

fényképezőgépek 
objektívek. stb. 
kényelmes 
havi lefizetésre. 
Kivánatfa kimerítő 
fényAépát*Jegyzéü ingyen. 

ELEK ÉS TÁRSA RXL 
BUDAPEST, IV., HAROLY-KÖRUT 10. 

Tűlevelűek 
szétküldése megkezdődött. Lűcz-
fenyő HÓ—180 cm. magas l darab 
30—120 fillér, tömjénfengő 20—200 
cm magas drb-ja 50—250 fillér, 
fekete és erdeifenyő 30-200 cm. ma¬ 
gas drb-ja 70—200 fillér, vőrösfenyő 
30—300 cm. müg»s drb-ja 70—300 
fillér banksfenyő 30—80 cm. magas 
drb-ja 70—100 filér. E x o t i . n s 
(külföldi) tűleTelüek 70 legszebb faj¬ 
ban drb-ja minőség szerint l—5 
korona. 100 drb-ból álló bel- és kül¬ 
földi tölevelűfa gyű j t emény 50— 
300cm. magasságban 100K., 50 drb 
55 kor., 25 drb 30 kor. 20 millió 
e r d e i c s e m e t e : lúcz, erdei és 
feketefenyő, kocsányostölgy stb. l— 
4 éves magonczok 100 drb-ként 3— 
20 korona. Továbbá gyümölcs-, disz-, 
sor- és s-.omorúfák. fajbaromfiak és 
ezek tojásai, valamint vadász- és 
diszfáczánok és ezek tojásai. Képes 
őárjegyzéket kívánatra ingyen küld 

Gr. Batthyány Zsigmond 
uradalmi intézésébe 

Csendlak, n. p. Ferencxlak, 
Vasmegye. 

200,000 drb 
dísz-és sorfa 
különös szép vadgesztenye, 
gömbákácz. gömbkőris, töJgy, 
krisziustüvis, juhar stb., vala¬ 
mint különféle szomorafa; 
ára darabonként 60 fillértől 
feljebb, l millió gyümölcsfa 
minden kelendő minőségben 
és legbecsesebb fajokban. 100 
drb mugastörzsü almafa minő¬ 
ség szerint 25 koronától fel¬ 
jebb,100 drb drb disz- és sorfa, 
valamint ICO drb diszbokor-
ból álló gyűjtemény 10—15 
fajban K 70, 50 50 darabból 
álló K 40. Legjobb sövény¬ 
csemete : ákácz és glaedit a 
1—4 éves 1000 drb minőség 
szerint Iá—70 korona. Faj¬ 
baromfi és ezek tojásai 20 leg¬ 
értékesebb fajban, valamint 
vadász- és diszfáczánok és 
ezek tojásai. Képes főárjegy¬ 
zéket kívánatra ingyen küld: 

Gr. Batthyány Zsigmond 
uradalmi intézősége 

Csendlak, utolsó posta 
Vag-Fereno«-lak. 

A I M \ 7 A L f l Óvjátok gyermekeiteket hátgerincz-
AINYAl\! B elgörbüléstől. H 
Nincsen többé elgörbüli test! 
Ha az én utói nem ért, a legismertebb orvosok; által 
ajánlott ortopéd-támasztó fűzőimet használja. Mesísen 
könnyű és hygienikus l Ferdén növésre hajló iskolás 
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és óvóeszköze. 

Füzőhasználat előtt Füzőhasználat után. -' 
•érsekeit árak l Kifogástalan technikai kivitel jótállás mellett! 
Legújabb képei jubileumi árjegyzéket ingyen és bérmentve kUld: 
KELETI J. testegyenesitő gépek gyára 
Budapest, IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17 K. SZ-
Alapitatott 1878. Telefon 13—76. 

DÚS KEBEL ELNYERÉSÉRE, 
A szép mell elnyerésének művészete már 

nem titok többé a nők előtt, mióta a P i ln le i 
Orientálás (keleti pilnlák) pompás tulajdon¬ 
ságai ismertekké lettek. — Ezen pilulák tényleg 

a mellet fejleszteni, megerősíteni él 
njjáalkotni és a nyak, valamint a vállak 
csontkiugrásait eltüntetni, amenyiben az 
egész mellnek kecses teltséget kölcsönöz¬ 
nek a derék szélessé tétele nélkül. 

A Pi lnles Orientales főképpen ke¬ 
leti növény ki vonatokból áll, tehát te l jé ién 

ár zeni kuni mentesek s nz egészség¬ 
hez is hozzájárul, Nem szabad ennek 
hatását más, hasonló készítményekével, 
a belső vagy külső használatban össze¬ 

hasonlítani. 20 éven felüli eredmény igazolja a Pi lu les 
Orientales hirét és bebizonyította, hogy ez ngy asszonyok, 
mint a fiatal leányok részére az egyedüli megbízható szer 
dombom és erős mell elnyerésére. 

Könnyű diszkrét kezelés. - Állandó eredmény körülbelül 
két hónap után. 

J. Katié, Pharmaoíen, 5 Passage verdeau. Piris. Egy doboz 
"Pilnles Orientalem bérmentve és diszkréten kapható 
6 korona 45 fillérnek postautalványon való beküldése elle¬ 
nében a főraktárosnál: Török József, Budapest, VI., Király-
ntcza 12. (Utánvéttel K 6'75.) 

Lapunk minden olvasónőjének ajánljak Török nrtól a 
nagyon értékes iA kebel plasztikus szépségéről, szóló füze-
tecskét bérmentesen kérni, melyet ingyen küld. 

nt i bőröndök, és 
dése miatt finom bfirárok:: 
ategmér-ékeltebb áron árnsittatnak ki. 

Kizárólag elsőrangú aruk. 

PAPEK JÓZSEF 
cs. és kir. üdv. szállító, bőrönd és 
bőröm készítő. Budapest, VIII., 
Itákúczi-út 11 és 15. Telefon 55-39. 

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

l monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

Csak élő libákról eredő, új fosztott pormentei ágytoll Vi kg. E 1'40, jobb 
K 1-75, 2-25, - '75 . Finom fehér K 3'25 3'75. Hófehér 4'25, 4'75. .Tisia-
gyöngye* saját kül oá legeslégünk Vi kg. E 5*25. Pehely Vt kg. E - 5 0 
9*25 kor.-ig. Kész ágyak: l párna 80x58 cm nagy, finom angintokból 
jól megtöltve K 6-04, 6'07. 7'57. l dunyha 160x116 óm. nagy E 10'JO, 
11*95, H'45. Készlet tetszés szer nti méretekben él minöséaeklien. Óriási 
választék paplanok, Idszdrderékaljak, lepedők és szalma-zsákokban. 
Szétküldés utánvéttel, meg nem felelőt becserélünk, vagy a pénzt 

visszaadjuk. Koezkázat kiiáiva Több nyilvános intézet szillitói 
Árjegyzék ingyei 

és bérmentvi e" Magyar Kereskedelmi Yállalaf, Miskolcz 80. sz. 

Az önműködő 

-PISZTOLY 
a szakértők 
zsebpisztolya! 
Kilenczlövetü. 
7 65 mm. kaliberű. 
Az egyedül i pisztoly a világ-piaozon, amelynek csöve 
lövés közben épp olyan erősen és megbízhatóan van elz4rva, 
mint a legújabb kutonapuskáké, tehát a lövőnek 

a legnagyobb biztonságot 
i s a legkitűnőbb lövósi e redményt nyújtja és e mellett 
kényelmesen zsebben hordható. Háromszoros biz tos í tó ja 
van legtökéletesebb kivitelben. Félkézzel kényelmesen (el¬ 
halható és bármikor leereezthetö kakasa. 
Minden részébea teljesen kioserélhetöen gépmnakával kásziti a 

Fegyver- és Gépgyár R.-T. 
Budapesten. 

Kapható a bel- és külföld minden jobb fegyverkereskedését«n. 
Kfllönféle nyelvű leírás díjmentesen rendelkezésre ál l . 
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VASÁBNAPTUJSÁG; 

Valódi brünni szövetek 
és nyári Idényre, 

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

az 1912. évi tavaszi 
Egy szelvény 

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

elegendő, csak 
Egy szelvényt fekete izalonruhához 20.— 
szintúgy felöltőszövetet, turistalódent, selyem' 
kamgarnt stb. gyári árakon küld mint megbízható ét 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár 

Siegel-Imhpf Brünn. 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök, a melyeket a magánvevff élvez, ha 
szövetszükségletét közvetlen SiegeMmhof cégnél, 
• gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb árak. Óriási választék. 
MinUhfl, figyelmes kiszolgálás, még a legkisebb 

rendelésnél is, teljesen friss árúban. 

SIMON-féle 

Minden jobb ember 
valódi angol 

O'SULLIVAN 
gummisarkon járjon!! 
Kapható minden czipész- bőr- és czipészkellék üzletben. 

SOVAJMYITO 
szappan. A legtökéletesebb és legártatlanabb szer, külső haszná¬ 
latra. Egy teljes kórára 2 darab elegendő. Pontos hasínAlati uta¬ 
sítás mellékelve. Egy darab ára 5 korona, egyszerre rendelve a 
teljes kúrához szükséges 2 drb-ot, ára tormentre utánvétel 9 kor. 
H. SIMON üdv . s z á l l i t ó . Magyarországi BÓftkfiMfcl főraktár: 

Hunnia gyógysz, Budapest,YII„ Erzsébet-kőrút 56, 
Minden rendelőnek i n g y e n mellékeli dr. Bergroan berlini 
egyetemi tanár szépségápolási köny.ét, melynek bolti ára 3 K. 

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

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

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

bőrbntoripar 
Bőrbntor 
szakműhelyek 
KESDIAÍfTAL 
Budapest, IV. kér. 
Séminél wes-u. 7. sz. 

Angol börbntor, Ebédlő¬ 
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű pyár-
;ása. Kü lön osztály 
tiaszrjált bőrbntor mo¬ 
dernizálására, felfrissí¬ 
tésére és le j tésére . 
Székátaiakitások. 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezd 
tőkkészpénz vagy angol rendszerű rés»letflzeté«re i 

•Ú1SS S Á R G A J Á N O S ÍSBSJSi 3JT 
Lesdivato.abb karperec Budapest. IV., Klgyé-tér 5. Kolozsvár, Mátyás M 

, Le g-B«ebb kivitelű eiügtevöeBzkOzökTrammam 
órával . domb 

reze D D *ivi«-o»Mezu»n3Yuoo*au*v»i|A»aiiiiijHininn«aYaIeffviitm» 
bormüvü (Belif) svoeaikSzök 13 flll., halas, pecsenyén, Msztái tuL? 

110 K 13f., tilosak, aielonesék, kenyérkosarak, 14 f., kivía, teáa seryioek 1™ 
l* k«tato..rany -_ _ - ^ 11U * ^ ^ g^orattek, gyamOlcsalIvánjok, esoportos tálak, lardiniereklS? 

_ 16 • Szabid meglekintós vételkényszer uélkül. Szabott gyári árak. Kéms 
i i m l _ ; «^,,-,.il- iniruan i'ic hÁrrttMntva \ l r(Ób r-a v^l«D>**Aknt L 

14 
EiOst bSrsdjjsI 
Aoiél • 

16 « Szabid megtekintés vételkényszer nélkül. Szabott gyári árak. Képű 
l* • árjegyzék ingyen és Mrmentve. Vidékre választékot készséggel kilőtt. 

. férfihelangyék. 
Kellemes liietési tcliiftlih. Kérjen 

ii[»alérftsllof. 

NUTH KÁROLY 
Cs. és klr. fensége 
•József föh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, Vtt kér., Garay-ntcza 10. 
Körppiiti vii-, lép- és (töifütések, légs?esz és vízvezetékek, csatornázások 
Siello/f'tesrk, szivattyúk, Tizerömflvi emelöeépek «ih — Tervek' 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan'készíttetnek' 

Vásároljon 

ŐSZ 
a Török-palotában 

Budapest, IV,, Szervita-tér 3 c, sz 

*/i sorsjegy 
12 kor. 

YZ sorsjegy 
6 korona 

V* sorsjegy 
3 korona 

YB sorsjegy 
1.50 kor. 

Fiókok : 
V., Váczi - körút 4. szám. 
Telefon 11-58. 

Távirati czim „Törökék" 
Budapest. 

Húzás már május hó 22. és 24-én, 

ii IRDETMÉNY. 
Ezennel Sözüirre tétetik, nogv 

Osztálysorsjáték (XXX. s o r s j á t é k ) T oartá^faTsl ^enziigynijniszterimn ellenőrző közegei a Magy. Kír. &»* 
Az L osztály húzása 1912 május 22. és 24-én ulvizsgálták, azok a főárusitóknak árusítás végett kiadatt 

hatóság, és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történa T ° k a Ma8Yar ürályi áJlaml ellenőr 
valamennyi árusítóinál kaphatók. teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáte 

Budapest, 1912. évi április hó 2l-én. Magy. Kir. S z a b . Osztály sorsjáték Ieazg»tóság* 
Tol™y> Ha*ay. 

18. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza U. 
Kiadóhivatal: i y . Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fiüér. 

SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
Előfizetési í Egészévre _ _ 8O korona. 

Félévre 10 korona. fellételek: W IH»I U11O. 

Ne^-^dévre _ _. 5 korona. 

A 'VUagkrónlledt-val 
negyedévenként l koronával 

több. 

BUDAPEST, MÁJUS 5, 
Külföldi előfizetésekhez a poítailag meg¬ 

határozott -viteldíj ig csatolandó. 

AZ OROSZLÁNOK -BARLANGJA A BUBAPESTI ÁLLATKERTBEN.-Herman Lipót rajza 




