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rendszer 
Nagy forgalom, 
kevés haszon! 

A valódi 

Diana 

a legközelebbi gyógyszertárból 
nekem egy tégely «Erényi-
Ichthyol-Salicyb-t, monda egy 
orvos az inasához. Az inas na¬ 
gyot néz és önkénytelenül kérdi, 
hogv mire jó az! Nem bírok 

Üfc- -J 

MAGÁVAL l -A-

krém 
szappan 
púder 
Ma már 

5O fillérért 
mindenütt kapható! 

t Fölösleges tehát ezután va¬ 
zelint, gliczerint, kremzeleszt, 
tejkrémet vásárolni és esténkint 
ily értéktelen szerekkel kezein¬ 
ket vagy arczunkat bekenni és 
tönkretenni. Diana-krém ezután 
50 fillérért eredeti porczellán-
tégelyekben kapható. És pedig: 
száraz Diana-krém,zsíros Diana¬ 
krém, gliczerines Diana-krém. 
Legjobb kézfehéritő, bőrápoló 
arczkenöcs. A szeplő .és patta¬ 
nás egyedüli ellenszere a Diana¬ 
krém és szappan. 

Mindenütt kapható. Egyedüli 
készítő: Erényi Béla Diana-
gyógytára, Budapest, Károly-
körut~5r~ Postán legkevesebb 

c? 

3 koronás megrendeléseket szál¬ 
lítunk. 

Csak 

DIANÁT 
fogadjon el. 

Minden nőnek felhívjuk 
figyelmét a Diana-púder hasz¬ 
nálatára. Eredeti dobozokban 
50 fillérért mindenütt kapható. 

mondá az orvos s ha ilyen 
perfidens lesz, ki fogom dobni. 
De azért elárulja neki a nagy 
titkot, hogy az Erényi-Ichthyol-
Salicyl páratlan szer börbán-
talmaknál, különösen a hol 
viszketegséggel párosult bőr-
bántalmakról van szó. Kövér 
nők és férfiaknál a test külön¬ 
féle részein kipállások követ¬ 
keztében is nagyon gyakori a 
riszfcetegséget környékező kel¬ 

lemetlenségek. Az izzadás is 
egy kellemetlen ügy, mely na-

! £'YQn gyakori manapság és a 
édok 

Aki beteg: vesz Dianát 
Aki egészséges: vesz Dianát 
Akinek fájdalma van: vesz Dianát 
Akineknincs fájdalma: vesz Dianát 
Aki elutazik: vesz Dianát 
Aki itthon marad: vesz Dianát. 

Ezek jellemzik legjobban a 

Diana 

•• 

KÖÜTOI 
észreveszik. Tehát minden visz-
ketegség: legyen az króni¬ 
kus vagy sem, kipállás, izza¬ 
dás, börbántalom teljesen el¬ 

mulasztható az 

EréDji-lclitliyol-Salicyl 
segítségével. Orvosok állandóan 
rendelik ,'i koronás eredeti nagy 
tégelyekben. Készíti: Erényi 
Béla gyógyszerész, Budapest, 
Károly-körut 5. sz. 'Kapható a 

forgalmát. 

A Diana-sósborszesz-t min¬ 
denki állandóan mint háziszert 
tartja készenlétben. 

Legbiztosabb fájdalomcsil¬ 
lapító és első segítség a házban. 

Csak 

fogadjon el 44 f.-és üvegekben. 

h egész országban mindenütt kapható. 

ERÉNYI BÉLA 
gyógyszerész 

Budapest, Károly-körút 5. 
Postán legkevesebb 6 üveg 
szállítható utánvét mellett. 

Minden üvegnek plombálva kell lenni. 

Egy üveg 
BIANA-

sósborszesz 

44 
fillér. 

Egy nagy üveg 
DIANA-

I.2O 
korona. 

Egy lego. üveg 
DIANA-

sósborszesz 

2.50 
korona. 

47. SZ. 1912. (59, ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, NOVEMBER 24. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal : ÍV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek : i Egészévre _ „ 

Félévre „. 
Negyedévre _. 

2O korona. 
1O korona. 

5 korona. 

A tWícigJcnínifc(i«-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. g«ám. 
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Irta Szende-Dárday-Olga 
Délutánonkint nagy sétákat lett s este elbe¬ 

szélgetett háziasszonyával, a ki egyszerű életé¬ 
nek kimagaslóbb eseményeit meséigette el élénk 
gesztusokkal és köténye sarkának sűrű hasz¬ 
nálatával, miután fényes fekete szemeiből gyak¬ 
ran törtek elő babszemnagyságú könnycseppek. 

Elmesélte, hogy mennyi aggodalmat állott 
ki mint egész fiatal asszony, mikor férje messze¬ 
járó hajókon volt behajózva. Hogy félt, ha ha¬ 
talmas bóra korbácsolta a tengert s ő férjét 
kjnn tudta a háborgó hullámokon. Pedig hány¬ 
szor mondta neki az áldott jó Benedetto, hogy 
ne emészsze magát hiába. Ha itthon vihar dü¬ 
höng, akkor ott, a hol ő jár, talán a legszebb 
idő van. De hát ezzel nem segített rajta, mert 
most már a szép időnek sem tudott örülni, 
mert azt képzelte, hogy hátha ott, a hol az ő 
férje jár, talán ép félelmetesen dühöng a ret¬ 
tenetes orkán. 

Elmesélte életének legszomorúbb napjait is. 
Lisetta, az ő nyolcz éves kis leánya diphteritist 
kapott és néhány nap alatt elpusztult. Lisetta 
volt férjének a kedvencze. Eleven, göndörhajú 
kis fekete ördög, a ki még apjával is kikezdett. 
Pedig annak senki sem mert ellentmondani, 
csak a kicsike feleselt vele bátran, peczkesen 
állva széjjelvetett kis lábain és olyan furcsa 
szójárása volt, hogy a mord tengerész rósz 
kedve mindjárt derűsre változott. 

Három nap alatt végzett vele a gyilkos jár¬ 
vány, a mely akkoriban szörnyen pusztított 
Porto-Réban és a környéken. Őt annyim meg¬ 
törte a bánat és annyira be voltak dagadva a 
szemei a sok sírástól, hogy a sógorát kérte 
meg, írná meg férjének a szomorú hirt. A sógor 
azt meg is tette. Itt ennél a tulajdon asztalnál 
irt reggel kilencztől ebéd idejéig. Szép nagy 
betűkkel egy értelmes, okos levelet. . . 

Benedetto három hét múlva hazajött. Széles 
tréfás jókedvvel, ragyogó ábrázattal. Már mesz-
sziről kiabálta Lisette nevét . . . Mert a levél, 
a sógor okos szép levele sohasem jutott kezei¬ 
hez. Valami sztrájkok miatt nem érintették 
azokat a kikötőket, a melyeket Benedetto mint 
póstastácziókat neki kijelölt. 

- Nyolcz napig nem beszélt velem signo-
r ina . . . Beppót pedig pofozta. Egyre csak azok¬ 
kal a játékokkal játszott, a melyeket Lisettá-
nak hozott haza nagy útjáról s dédelgette a 
papagályt, a melyet szinte neki szánt. Még a 
hajón megtanította arra, hogy Lisettát kiabál¬ 
jon. Most órákig tanítgatta arra, hogy azt 
mondja: «Povera LÍ8etta». «Dove é Lisetta?*, 
«Ah, Lisetta é morta». Azután az asztalra vágta 
kemény fejét és zokogott. . . Oh, signorina, 
borzasztó egy idő volt az. Talán még borzasz¬ 
tóbb, mint mikor maga Benedetto feküdt le 
odabenn a nagy ágyba, hogy többé fel ne kel¬ 
jen belőle. 

így mesélgetett a jó signora Bachich estén¬ 
ként Eitának, a kinek igen jól esett egy kis 
beszélgetés s szívesen hallgatta az eleven asz-
szony színes előadását. Sőt azt sem bánta, ha 
Porto-Ré helyi krónikájával mulattatta őt. 

Néhány nap múlva azonban üreseknek kezdte 
találni a délutánjait. Délig elfoglalta őt homo¬ 
kos napfürdője és könyvei, de délután már nem 
elégítette ki őt az a néhány seta-út, a melyei 
már úgy is ismert. 

Eszébe jutott útitársának, az öreg úrnak a 
tanácsa. 

Nem kaphatnék egy bárkát bérbe, úgy fél¬ 
napra? - kérdé Beppótól. — Szeretnék egy 
kissé kimenni délutánonkint a tengerre. Eset¬ 
leg egy kicsit halászgatni is. 

- Hja, signorinu, az most egy kicsit nehéz 
lesz. A halászok mind kimennek most a szardel-
lini fogására. Mindegyiknek szüksége van a bár¬ 
kájára . . . Bizony nehéz lesz . . . De ha a sig¬ 
nora elmenne a mólóra, ott a vén Giuseppénél 
lakik egy — bizony nem tudom, hogy kicsoda — 
annak van egy bárkája. Megvette a vén Giaseppe 
bárkáját, azt mnga kijavította, újonnan befes¬ 

tette és most naphosszat a terifreren van vele. 
Tessék velem jönni a mólóra, majd megmuta¬ 
tom a bárkát. Azt hiszem, a tulajdonosa is ott 
lesz most. Ilyenkor szokott elindulni. 

Rita követte a fiút, a ki előtte ugrándozva 
tartott a móló felé. 

Odaérve Beppo örvendő «Eccolo qua» kiál¬ 
tással egy fehérre festett bárka felé szaladt, a 
melyben egy erős, szélesvállú fiatal férfi állott 
s a bárka tisztogatásával volt elfoglalva. 

Kék-fehér sávos, rövidujjú trikóing fedte 
pompásan kifejlett felső testét. Szürke vászon¬ 
nadrág és szürke vászonczipők egészítették ki 
öltözetét. 

Beppo nagy fontoskodva magyarázta neki, 
hogy a signora bárkát szeretne bérelni, de mi¬ 
után a halászok mind el vannak foglalva, hát 
az ő tanácsára ide jött megkérdezni, hogy nem 
volna-e hajlandó a bárkáját naponkint néhány 
órára bérbe adni. 

A bárkatulajdonos hajlott helyzetéből fel¬ 
emelkedett. Magas, arányos alak volt, rövidre 
nyírt barna bajjal, csinos, sötétbarnára lesült 
szabályos vonású arczczal, melyből egy tiár 
szép kék, nyilt tekintetű szem nézett a be¬ 
szélőre. 

Beppo szavaira elmosolyodott. Ritát megpil¬ 
lantva, barna bőre alatt kissé elpirult. 

- Bárkám mindig a signora rendelkezésére 
áll, — szólt udvariasan. 

- Mit kíván kérem naponkint négy órától 
hétig? — kérdé Rita szintén olaszul. 

- Örülni fogok társaságának, - - felelte a 
fiatal ember mosolyogva. 

Rita összeránczolta a homlokát. 
- Én bárkát keresek, nem társaságot, — fe¬ 

lelte kissé kevélyen. 
A fiatal férfi ajkába harapott s egy kis szü¬ 

net múlva odavetette. 
- Majd megegyezünk, signorn. Tehát ha 

parancsolja, négy órakor ott leszek bárkámmal 
a signora Bachich háza előtt. 

Rita helyeslőleg bólintott. A fiatal férfi meg¬ 
emelte időközben előkeresett, alaposan össze¬ 
gyűrt vászonsapkáját s tovább folytatta mun¬ 
káját. 

- Ki ez a bárkás ember? Idevaló ? ̂ —kérdé 
Rita, a kit kissé zavarba hozott a fiatal ember 
biztos, udvarias modora. 

- Nem, nem idevaló. Már egy hónapja van 
itt. Giuseppenél lakik. Nem tudom, kicsoda. 
Azt hiszem, állás nélküli hnjós lehet. 

Ritát a felelet megnyugtatta és örömmel várta 
a délutánt, a mely majd egy kis változatossá¬ 
got fog hozni egyhangú délutánjaiba. 

Csak azt sajnálta, hogy az ő bárkása nem 
öreg ember. Már olyan szépen elképzelte ma¬ 
gának azt a pipás vén halászt, a ki mindenféle 
érdekes dolgot fog neki mesélni. 

Ez az úrias modorú «mezzo sior» nem felelt 
meg az ő képzeletalkotta vízi mentorának. 

Pontosan négy órakor ott állt már a bárka 
a signora Bachich háza melletti kis öbölben. 

Rita gyorsan feltűzte kalapját s felkapva er¬ 
nyőjét és keztyűit, lesietett a bárkához. 

A bárkás tiszteletteljesen kezében tartva sap¬ 
káját, megkérdezte tőle, hogy merre kivan a 
signora hnjózni. 

- Ah, a merre jónak látja. 
- Talán át Biiccariba? 
- Jó. Legyen akár Buecari. 

A bárkás elfoglalta helyét s két napbarnította 
izmos kezébe véve az evezőlapátokat, egyenle¬ 
tes hosszú tempókkal evezni kezdett. 

líitíi róvedezve járatta körül szemeit a ten¬ 
geren, a parton és a tőle balra hirtelen ki¬ 
magasló kopár sziklaszigeten. De azért egy-egy 
rövid tekintet a bárkás felett is elsiklott. 

- Bosszantó dolog, — gondolta magában, -
hogy nem tudtam valami vén Giovannit vagy 
Josót kapni. Most már milyen kedélyesen dis-
kurálhatnánk. Ezzel a fiatul atlétával itt nem 
vagyok sehogysem tisztában. Minek szólítsam? 

Signor? Vagy kérdezzem meg a keresztnevét 
és szólítsam a nevén? 

Rita szemei a közeledő festői szép Buccari-
öbölről mind gyakrabban tévedtek a vele szem¬ 
ben ülő férfira. 

A bárkás időközben levette fejéről a fehér 
vászonsapkát. Barna sűrű hajára rozsdavörös 
reflekszeket varázsolt a nap. 

- Furcsa, — szőtte tovább Rita az ő ref-
lekszióit, — milyen ápolt fényes haja van en¬ 
nek az embernek. Milyen különös, nyugtalanító 
a mosolya. Szeretném tudni, hogy mi moso¬ 
lyogni valója van? Kiállhatatlanul művelten 
mosolyog . . . Talán mégis csak kellene valamit 
beszélni vele ? 

- Idevaló maga? — kérdezte hát egy kis 
gondolkodás után a fiatal embertől olaszul. 

- Nossignora, csak rövid időre jöttem ide. 
A míg állást vállalok. 

- Aha, tehát igaza van Beppónak; tényleg 
állás nélküli tengerész. 

- Bizonyára már sokat utazott, - - puha-
tolódzott tovább. 

- Oh, eleget. 
Rita bosszankodott. 

- No most annyit tudok, mint elébb. Ször¬ 
nyen szűkszavú ez az ember. De talán jobb 
így, mintha egyre beszélne. 

- Parancsol a signoja kiszállni Buccari-
ban? — keidé a bárkás. 

- Igen, majd körül járkál ok egy kicsit. 
— Va bene signora, — felelte a bárkás és 

beevezett a kikötőbe. Megerősítette a bárkát 
és kisegítve belőle Ritát, kérdé: - - Ismeri a 
signora Buccarit, vagy parancsolja, hogy körül¬ 
vezessem? 

Rita egy perczig határozatlanul állt, azután 
eszébe ötlött, hogy miután úgyis naponként 
kénytelen lesz érintkezni ezzel az emberrel, 
hát talán jobb is, ha egy kicsit megismeri, így 
ha esetleg túlbizalmassá vagy kellemetlenné 
válna, akkor legalább idejében felbonthatja az 
ngjis meglehetősen laza formában kötött szer¬ 
ződést. 

- Talán legelebb felmennénk ezen az úton, — 
proponálta a bárkás, — innen van a legszebb 
áttekintés az öbölre. Itt vannak a szőlők is. 
Olyan pompás édes itt a szőlő, a minőt még 
nem találtam sehol. 

Rita követte a keskeny úton előtte haladó 
férfit, a ki kiszállás után gyorsan belebújt 
szürke vászonkabátjába. 

A mint Rita így mögötte haladt, meglepetve 
vette észre, hogy annr.k az egész gyűrött vá¬ 
szonöltözetnek feltűnően jó szabása van, habár 
tiilajdonosa meglehetősen hanyagul viselte. 
Zsebei ki voltak tágulva. Az egyikben könyv 
volt, a másikban mindenféle csörgő szerszám. 
De mindennek ellenére a fiatal férfi arányos, 
karcsú, de azért izmos alakja pompásan érvé¬ 
nyesült. 

— Tetszik látni, itt ezen a részen rengeteg 
sok a lakatlan, düledező ház. Hogy miért hagy¬ 
ták el tulajdonosaik, azt még nem bírtam ki¬ 
tudni. Amott meg, ellentétben ezen elhagyott 
romokhoz, azok a csinos két-, sőt háromeme¬ 
letes házak, a melyek azonban alig magasab¬ 
bak egy normális egyemeletes háznál. Ezek 
mind hajósoknak és hajótulajdonosoknak a 
házai. Rendkívül alacsonyak és szűkek benne 
a szobák és kicsinyek az ablakok. Azt hiszem, 
mindez azért felel meg a tengerész Ízlésének, 
mert ha az a szárazföldre jön, akkor az ellen¬ 
tétjét keresi a végtelen és hntárnélküli tenger¬ 
nek. Minél szűkebb, minél védettebb helyen 
érzi csak jól magát. . . Amott az a tekintélyes 
épület a horvát tengerészképző intézet. 

Rita némán bólintgatott, jelezve, hogy hall¬ 
gatja kísérője magyarázatait. 

Tetszett talán már észrevenni, hogy a 
lakosság mind feketében jár? . . . Még mindig 
a régi urakat, a lefejezett Frangepánt gyászol¬ 
ják. Tessék nézni, a legkisebb leánykán is fe¬ 

kete szoknya és fekete kendő van. A midőn 
Buccari népe Frangepán halálhírét vette, rög¬ 
tön saját impulzusából gyászt öltött s azóta le 
sem vetette. 

- Érdekes, rendkívül érdekes, — mormogta 
Rita, a ki alig tudott magához térni a meg¬ 
lepetéstől, a melyet kísérője szabatos és mű¬ 
veltséget eláruló beszéde benne keltett. 

- Idevaló speczialitás a vodica is, egy cso¬ 
dálatos, minden hozzátétel nélkül pezsgő könnyű 
bor. Amott szemben a Luigi Ciarini osteriájá-
ban van a legjobb. Palaczkba húzása után még 
legalább is öt napig berlugaszolatlanul kell 
hagyni, különben felveti a dugóját a szoba 
mennyezetéig. Nem parancsolja megizlelni sig¬ 
nora ? 

Még miolőtt Rita bárminő helyeslő vagy ta¬ 
gadó mozdulatot tehetett volna, a fiatal ember 
előre sietett s az ajtóban álló korcsmárosnak 
odaszólt valamit, a mire az sietve eltűnt. Nem¬ 
sokára ismét megjelent egy tálczával kezében, 
a melyen egy kis palaczk és két tiszta pohár 
állott,' 

A fiatal férfi ügycsen betöltötte az erősen 
habzó friss, kívánatos, halványsárga italt az 
egyik pohárba, a melyet elegáns mozdulattal 
ajánlott fel Ritának és kedves, nyílt tekintete 
várakozólag pihent Rita arczán, lesve a dicsért 
ital hatását. 

A fiatal leány élvezettel szürcsölte a kelle¬ 
mes italt. 

- Pompás, igazán pompás.. . de miért nem 
iszik? — kérdé vezetőjéhez fordulva. 

A fiatal ember teletöltötte a másik poharat s 
azt könnyed meghajlássál Rita felé emelve. 

- Egészségére, signora. 
Távozni készültek s Rita elővette tárczáját, 

hogy kifizesse a bort, mire a korcsmáros ne¬ 
vetve jegyezte meg: 

— Kérem az úrnak folyó számlája van 
nálam. 

— Majd beleszámítjuk a bárka bérébe, -
nyugtatta meg a fiatal ember Ritát, látva an¬ 
nak meglepett és kissé megütköződő arczát. 

Lassan, szótlanul haladtak a parton egész a 
czölöpig, a melyhez a bárka oda volt erősítve. 

A bárkás kihúzta az óráját. Egy szép értékes 
aranyórát, rövid aranylánczon. 

- Hét óra, - - szólt, -- ha tetszik signora, 
egy kicsit lavírozhatnánk az öbölben. Fél nyolcz-
kor felgyújtják a villanyt s akkor az öböl a 
számos fénypontocskával igazán tündéri lát¬ 
ványt nyújt. 

Rita bólintott s a férfi egy pár erős evező¬ 
csapással az öböl torkolatáig vitte a bárkát, 
azután felszedve az evezőket, keresztbe tette 
őket maga előtt s reájok támaszkodva, hirn-
bálni hagyta a járművet a gyenge hullámok 
kénye-kedve szerint. 

Halkan valami barcarollát dúdolva nézett 
maga elé, szinte mintha elfelejtette volna Rita 
jelenlétét. 

Széles fehér homloka alatt szép íves szemöl¬ 
dökei alól elétekintő nyílt kék szemei, egyenes 
orra, selymes barna bajusza alatt látszó majd¬ 
nem klasszikus metszésű friss piros szája, erős, 
középen kissé kettéválasztott álla, erős formás 
nyaka az egészséges férfiszépség valóságos tí¬ 
pusává avatták őt. 

Hirtelen kedves, gyermekes mosoly világí¬ 
totta be férfias arczát. Ajkai közül kivillogtak 
fehér fogai. 

- Ecco . . . kigyulladt a villany! - - kiál¬ 
totta örömmel s az evezőkhöz kapva, megfor¬ 
dította a bárkát. 

Rita ekként szembe került az öböllel, mely 
meglepő látványt nyújtott. 

Az amphiteatrálisan egymás fölé épült há¬ 
zacskák mind ki voltak világítva s a szabályos 
öböl mint egy fényes csillogó gyűrű által volt 
körülvéve. 

- Úgy-e szép? - - kérdó a fiatal ember 
büszkén. 

- Gyönyörű . . . igazán gyönyörű, — felelte 
Rita, elmerülve a szép látványban. 

- De most talán hazafelé fordulhatnánk, 
proponálta a bárkás, - - a signorának nincsen 
felöltője és a tramontana alaposan fúj. 

- Persze, persze, - - helyeselte Rita, — sig¬ 
nora Bacbich bizonyára már várni fog engem 
a vacsorával. 

Két erős evezőcsapástól megfordult a bárka 
fi hazafelé tartott. 

A fiatal emberen nem látszott meg a fáradt¬ 

ságnak semmi jele. Megérkezve, signora Bachich 
háza előtt kiugrott a partra s kisegítette Ritát. 
Azután levéve vászonsapkáját, kérdé : 

- Holnap ugyanazon órában parancsolja a 
sigaora a bárkát? 

Igen, kérem négy órára. Buona nőtte. 
- Buona nőtte, signora. 

A bárka halkan locscsanó evezöcsapásokkal 
távozott. 

Rita pedig sietett signora Bachich felé, a ki 
már nagyban nézelődött az ajtóban állva, ven¬ 
dége titán. 

Rita vacsora közben erősen faggatta házi¬ 
asszonyát a bárkásnak kiléte felől. 

- Non sí sa signora . . . Már itt van több 
annak egy hónapjánál. A vén Giuseppenél lakik 
és egyszer itt, egyszer ott étkezik, a hogy neki 
jól esik. Egész nap a bárkájában ül vagy pedig 
a homokban'fekszik. Giuseppe szűkszavú em¬ 
ber és nem kíváncsi egy cseppet sem. Azt 
mondja, hogy a míg pontosan fizet a lakója, 
addig neki mindegy, akárki legyen is. Ha 
kérdezzük a nevét, hát azt mondja, hogy olyan 
neve van, a mit nem lehet kimondani. Ennél 
többet nem lehet belőle kiszedni. 

- Most körülbelül ott vagyok, a hol vol¬ 
tam, — gondolta Rita magában és újra saj¬ 
nálni kezdte az ő elképzelt bozontos szakállú 
vén halászát . . . 

Nap-nap után eljött érte a bárka és napról¬ 
napra jobban megszokta a kellemes, tisztelet¬ 
teljes, nyilt tekintetű fiatal ember társaságát. 
Szinte észrevétlenül megváltozott közöttük a 
társalgás hangja. Rita részéről eddig egy kissé 
fölényesen odavetett, a férfi részéről meg majd¬ 
nem túlzott deferencziával adott feleleteket 
élénk, érdekes társalgás váltotta fel. 

A fiatal ember meglehetős széleskörű művelt¬ 
séget és olvasottságot árult el, mely mellett 
azonban megtartott magának egy bizonyos jól¬ 
eső lelki frisseséget és naiv életörömet, a mely 
roppant vonzóvá tette egyéniségét. 

Rita számítása szerint lehetett már vagy 
huszonnyolcz éves, de ép, fiatalos kedélye és 
minden mesterkéltség nélkül egyszerűen elő¬ 
adott nézetei olybá tüntették fel, mint egy 
nagy diákot. Nem volt valami kutató elme s 
különösen a természeti tünemények és általá¬ 
ban a természet világa érdekelték s arra fordí¬ 
totta legnagyobb figyelmét. 

Rita nagyban tanakodott magában és sehogy¬ 
sem tudta megtalálni a formát, a melyben meg¬ 
kérdezhette volna tőle, hogy tulajdonképen mi 
a foglalkozása, hazája, stb. 

Mindennap elhatározta magában, hogy meg¬ 
kérdezi és mindennap elhalasztotta. 

Egy este ismét ott jártak a bárkával a szikla¬ 
sziget, a scoglio di San Marco alatt, a hol a 
fiatal ember rendesen be szokta vonni az evező¬ 
ket, egy ideig szabadon hagyva a bárkát. 

Ma titokzatos mosolylyal azt kérdezte tőle, 
hogy szereti-e a zenét? 

- Hogyne szeretném? Nagyon szeretem. 
Még itt a horvátok egyhangú dalait is szívesen 
hallgatom. 

- Oh, akkor a signora talán szívesen veszi 
az én kis meglepetésemet, — szólt a bárkás 
örömmel, s lehajolva, a pad alól elővett egy 
zöld szövettokot s abból egy hegedűt vont elő. 

- Ah, maga hegedülni is tud, signor . . . 
signor — no lám, még a nevét sem tudom! 

- Andrea, — felelte a fiatal ember moso¬ 
lyogva. - - De tessék megbocsátani, én csak 
igen kevéssé tudok hegedülni, csak úgy hallás 
után. De itt a vizén azért egészen jól hangzik. 

Fölemelte a hegedűt, vállára illesztette s 
egypárszor végighúzott rajta a vonóval. Az¬ 
után belefogott egy lágy dallama olasz nép¬ 
dalba. Széles, mély tónusú játéka csodásán jól 
hangzott a tenger esti csendjében. 

Rita hátradőlve a puha párnán, a melylyel 
a napokban lepte meg őt a figyelmes bárkás, 
megilletődve hallgatta az egyszerű, de érzel¬ 
mes játékot. , 

Andrea pedig csak játszott, egyik dalból a 
másikba mc-nve át, míg végre hirtelen csottcn-
tett egyet a húrokon s felkiáltott: 

- Most signora, játszok magának dalokat 
az én hazámból. Szebbek azok még az olasz 
daloknál is. 

Erre ráillesztve vonóját a hegedűre, elkomo¬ 
lyodott, áhítatos arcyc/.al rázendített az «akácz-
] óm bős fal ura» 

Félig zárt szemekkel húzta, czifrázta s az 
arcza mélységes szomorúságot árúit el. 

Egyik szomorú nóta a másikat követte s vé¬ 
gül lassan, elhaló pianissimóban a «Maros 
vizé»-t húzta el lágyan, rezgőn, úgy hogy az 
utolsó hangok belevegyültek a víz halk csobo¬ 
gásába. 

Lebocsátotta a hegedűt térdeire s feltekin¬ 
tett Ritára. 

- Dió signora, hisz maga sir! — kiáltá 
ijedten, látva, hogy Rita arczát kezeibe temetve, 
csendesen zokog. — É triste la musica della 
mia patria nevvero? 

- Az ön hazája az én hazám is, — feleié 
Rita magyarul, könnyes szemeit felemelve reá. 

Andrea kiejtette a hegedűt kezeiből s az 
tompa zengéssel esett a bárka aljába. 

- Ön magyar, signora? 
- Igen, magyar vagyok . . . de maga signor 

Andrea, miért játszotta velem szemben a benn¬ 
szülött istrianer szerepét? 

— Megbocsásson, de ön szólított meg ola¬ 
szul és én valami osztrák dámának néztem. 
És bocsássa meg azt is, hogy a szegény bárkás-
legény szerepét vállaltam, de tudtam, hogy kü¬ 
lönben nem fogadná el szolgálataimat... Úgy 
számítottam, hogy mire megismer, s látom, 
hogy sikerült kissé megnyernem a bizalmát, 
hát akkor majd felvilágosítom. Bár mostan már 
tényleg nem nagy a különbség köztem és egy 
szegény bárkáslegény között, — tévé hozzá s 
sóhajtva simított végig homlokán. 

- Tehát még sem csalódtam, — szólt Rita 
élénken, — mindig gyanítottam, hogy nem ez 
a kenyere, de nem tudtam, hogy kérdezzem ki 
kilétéről. Nem tudtam, milyen formában intéz¬ 
zem kérdéseimet, hogy esetleg meg ne sértsem, 
ha tán mégis tévedtem volna. 

Andrea vigan felnevetett. 
- Helyre akarom hozni most mulasztáso¬ 

mat s engedje, hogy formaszerint bemutassam 
magam. Nevem Marossy Endre. Két hónappal 
ezelőtt még hozzátehettem volna a nevemhez 
azt, hogy földbirtokos, most legfeljebb úgy 
mondhatom, hogy «gazdász». . . Azért is va¬ 
gyok itten, hogy megszokjam a nagy külömb-
séget, a mely e két szó között van. Azért va¬ 
gyok itt, hogy rendbehozzam a lelkemet. .. 

Rita szomorú mosolylyal nézett reá. 
- Úgy látszik, nemcsak egy a hazánk, de 

egy a sorsunk is. Én is azért jöttem ide, hogy 
megszokjak egy nagy változást. Én is rendbe 
.akarom hozni a lelkemet. 

- De ügy-e — tévé hozzá Marosy kissé bi¬ 
zonytalanul egy kis szünet múlva, mialatt szép 
kék szemeit kérő tekintettel függesztette Ri¬ 
tára, —• ugy-e azért, mert nem vagyok hajós¬ 
legény, hanem kissé úribb fajta szegény ördög, 
mégis eljöhetek mindennap a bárkával? Azért 
marad minden a régiben, nemde? 

Oly kedves, fiús ügyetlenséggel hozta elő ké¬ 
rését s oly szorongó aggodalom volt csinos 
friss fiús arczában, hogy Rita önkéntelenül el¬ 
nevette magát. 

- Szinte sértő, hogy ily nevetséges kicsi-
nyességet tesz fel rólam, — felelte vidáman. — 
Csak természetes, hogy most, mikor honfitársat 
és némileg sorstársat találtam magában, hogy 
nem szakítjuk végét kellemes délutáni időtöl¬ 
tésünknek. 

- Köszönöm, nagyon köszönöm ezt a pár 
jó szót. Nagyon, de nagyon jól esnek . . . Be¬ 
vallom, már bántott a lelkiismeret azért, hogy 
tulajdonképen kihasználtam egy félreértést azon 
czélból, hogy a közelében lehessek. De mindig 
visszatartott a felelem a nyilatkozástól, mert 
tartottam attól, hogy rögtön itthagy, ha meg¬ 
tudja, hogy ily sokáig tévedésben tartottam. 

Nem mertem még tisztességesen felöltözni 
sem. Megmaradtam abban az öltözetemben, a 
melyben meglepett, a mikor felfogadott bár-
kasnak. Én akkor ép a bárkát tisztogattam és 
belátom, hogy hamisítatlan hajóslegóny kül¬ 
sőm lehetett. 

Már egy hónapja lebzseltem itt Porto-Hében. 
Elkeseredésemben bizony hozzá sem nyúltam 
sem a manicurös kazettámhoz, sem bajusz¬ 
kötővel, sem duplakefével nem vesződtem. Bar¬ 
nára cserzett arczbőröm tévedésbe ejthetett bár¬ 
kit, nemcsak ezeket a közönyös iatriánereket. 

(Folytf»tAcf» következik,) 
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SIHEDEREK. 
ELBESZKLÉS. IRTA SZINI GYULA. 

Kalapvarrónő volt Júlia, tizenöt éves, rom¬ 
latlan. A belvárosi korzó gavallérjai alig mél¬ 
tatták figyelmükre, ha öreg este hazabotor¬ 
kált. A * Szalon »-ból jött, a hol csekély bér 
fejében kalapokat kellett tűzdelnie kora reg¬ 
geltől néha késő éjszakáig is. 

Emlékeztem rá, a mikor még ormótlan, 
kötött sipka volt a fején és ferdére tiprott 
czipőben nagy kalapskatulyákat czipelt. Néha 
másodmagával ment, egy hozzá hasonló "ki¬ 
futó » leánynyal. 

Meg-megálltak a kirakatok előtt és egymás¬ 
nak magyarázták a női divat újdonságait, a 
melyek csillogó, színes buborékokként jönnek-
mulnak. Eközben észre sem vették, hogy a 
kis, fázékony kabátjuknak nincs egyáltalán 
divatos szabása. Olcsó szalag, csipke vagy 
néhány fillérbe kerülő dísz mutatta csak, hogy 
már ezekben a kis leányokban is felébredt a 
hiúság, a nő. 

És aztán egy esztendő alatt a kis pesti 
vézna, jelentéktelen masamódpatkányból csi¬ 
nos, szemrevaló nő lett. Júlia fölcseperedett. 

Akkor a szegényes, olcsó ruha már lerítt 
róla és gömbölyödő, feszülő idomairól. A Kos¬ 
suth Lajos-utczán végig már sűrűn találkozott 
kihívó, mérlegelő, tapogatózó pillantásokkal. 
Xem is mert hosszasabban elálldogálni a ki¬ 
rakatok előtt. 

És egyszer megismerkedtünk. Nem futott el 
előlem, nem volt vad. Szinte bizonyosra vet¬ 
tem, hogy már megunta a szegényes ruháját, 
a nyomoruságát és az első jött-ment gavallér¬ 
nak szabad prédájává lehet. 

Ennek a sorsfordulatnak akartam eléje vágni 
az én rajongó fiatalságommal. Szerelmes vol¬ 
tam belé távolról, alighanem már évek óta a 
nélkül, hogy meg mertem volna vallani ma¬ 
gamnak. 

Én tizenhét éves siheder voltam, két évvel 
idősebb mint Júlia. Azok közé a felsőbb gim¬ 
nazisták közé tartoztam, a kik este a korzón 
kamáslit öltenek föl, a szemükbe monoklit 
csiptetnek és minden emberre kihívón néznek, 
kivéve a tanárjaikat, a kik elől hirtelen el¬ 
bújnak. 

A koránérett pesti tiúk közé tartoztam, tele 
még bolondos, lelkes ifjúsággal, de tele már 
nagyvárosi ismeretekkel is, a mik oly hamar 
vénítenek. 

Én tudtam már, hogy egy szép napon, a 
mi igen hamar elkövetkezhetik, Júlia rám sem 
fog többé nézni. Mert én akkor is még gim¬ 
nazista kamasz leszek, őt pedig hívja már a 
nőisége, a szépsége, az érettsége a komolyabb, 
végzetesebb szerelmek felé. 

Szerettem volna hirtelen férfivá változni. 
Eászoktam a czigarettázásra. Igyekeztem vas¬ 
tag hangon beszélni. Serkedző bajuszom szá¬ 
lait örökösen tépdesiem, hogy megnyúljanak. 
A kamásli, a monokli és a pökhendi modo¬ 
rom is csak arra valók voltak, hogy férfias¬ 
ságomat emeljék. 

Meg akartam mutatni, hogy gavallér tudok 
már lenni és egyszer szinházjegygyel leptem 
meg Júliát, a kalapvarró kisasszonyt. És hogy 
gavallérságom egészen nyilvánvaló legyen, a 
jegy nem a karzatra szólt, hanem az előkelő 
földszintre. 

Az előadásig még három napunk volt, bá¬ 
rom nap, a mely alatt Júlia csodálatosan meg¬ 
változott, átalakult. 

Júlia addig alig volt még színházban, legföl¬ 
jebb a Városliget nyári bódéiban vagy egy¬ 
szer-kétszer moziban is. Mint életének valami 
nagy, elbatáro/ó eseményére, úgy képzült a 
színházba. 

Kérdezősködött és én fölvilágosítottam, hogy 
a földszinten, előkelő közönség körében fog 
ülni, a messzelátó üvegek kereszttüzében. Szem-
től-szemben lesz a szereplőkkel. Látni fogja 
őket és hallani minden szavukat. Lázas, kipi¬ 
rult arcczal hallgatta a színházról való, oly¬ 
kor túlzó ismertetéseimet. 

Júliának a legnagyobb gondot a ruhája 
okozta. Én nem is sejtettem, hogy milyen fel¬ 
fordulást fogok okozni a színházjeggyel, nem 

is felfordulást, hanem valóságos forradalmat 
egy fiatal leány lelkében. 

Júlia életében először fakadt ki a sorsa, a 
szegénysége ellen. Életében először röstelte 
rongyait, a melyeket addig ártatlanul hordott. 
Először életében akart tetszeni és hódítani. 

Az a gondolat, hogy színházban fog ülni 
és lornyettezni fogják, fölkeltette benne a 
hiúság mindennél erősebb érzését. Ez aczélozta 
meg az akaraterejét is. 

Csak három napja volt arra, hogy szegény 
rongyainak gubójából ragyogó, saines pillangó¬ 
ként bújjon elő. Más szóval bárom napja 
volt csak arra, hogy megvárhassa maga a ru¬ 
háját. Minthogy nappal kenyéréri dolgozott, 
az éjszakáit kellett megrabolni, hogy idejére 
elkészüljön az új, pompás, divatos ruhájával. 

Csak a mesékben történnek olyan Hamu¬ 
pipőke-csodák, a milyent Júlia végbevitt. Talán 
tündérek siettek a segítségére éjjel, mert a ne¬ 
vezetes színházi estére készen lett a ruhája. 

Idegen ember számára ez az öltözet bizo¬ 
nyára nem volt egyéb, mint egy odahaza varrt 
szegényes toalett, a miről lerí az olcsóság. 

De a mint Júlia magái a öltötte a tükör 
előtt, a ruha kápráztató csodává változott át, 
mintha igazán tündérek szőtték volna. A tükör 
nem hazudott. 

A ruha kelméjének szegénységét pótolta a 
Júlia arczbőrének megfizethetetlenül finom, 
tiszta, rózsaharmatos üdesége. A kissé egy¬ 
szerű és naiv ruhadíszt pedig besugározta 
szemének solitaire-gyémántja. 

A színházba nagyon különböző érzésekkel 
mentünk el. Júliában lángolt a kíváncsiság, 
engem meg perczről-perczre jobban fojtogatott 
a félelem érzése. 

Sötétben foglaltuk el a helyünket, mert a 
függöny már fel volt húzva. 

Fönn a színpadon egy ragyogó terem nyilt 
elénk. Csillogó ruhás asszonyok és férfiak halk 
zenére lépkedtek és farsangi sürgés-forgásuk¬ 
ban megjelent remete-ruhájában Eomeo, hogy 
az első jelentős pillantást váltsa a Capulet-ek 
tizenhárom éves leányával. 

oEomeo és Juliá-t» játszották, a tizenhárom 
éves veronai leány megrendítően szép szerelmi 
tragédiáját. És énnekem folyton arra kellett 
gondolnom, hogy az én Júliám más két évvel 
idősebb, tehát sokkal érettebb a szerelemre és 
a tragikumra. 

Féltékenyen figyeltem Juliára. Ügy ült mel¬ 
lettem, mintha varázslat alatt volna. A szeme 
sem rebbent meg, a lélekzetét is visszafoj¬ 
totta. Egész testével és leikével a szinpadra 
figyelt, mintha én ott sem volnék. Aztán hir¬ 
telen rám mosolygott. Szinte elezégyelte ma¬ 
gát, hogy annyira megfeledkezett rólam. 

Felvonásközökben alig figyelt a szavaimra. 
A szeme belemerült a kivilágított nézőtérbe, 
a hol mindenfelől színházi látcsövek villogtak 
és csatáztak össze-vissza. Néha egy-egy guk-
ker épp ő reá szegeződött és ő bátran állta a 
vizsgáló tekintetet. Aztán egyszerre lesütötte 
a szemét és elpirult. És ez retteneteién fájt 
nekem. 

Szerettem volna ő érte párbajt vívni, mint 
Eomeo odafönn a színpadon. De Júlia nem 
kereste a szememet, nem kutatta az arczomat 
és én úgy ültem mellette, mintha a testvére 
volnék, vagy egészen idegen. 

Az erkélyjelenet alatt, magam sem tudom 
miért, könny szökött a szemembe és Júlia még 
azt sem vette észre, hogy a szememből egy 
sós csöpp épp a kezefejére hullott. E ám sem 
nézett. 

A mögöttünk levő sorból azonban hirtelen 
etőrenyúlt egy férfi feje csaknem súrolta 
az én arczomat - - és valami lázítóan aljas 
héja-tekintettel görbén belenézett a Júlia 
szemébe. 

És Júlia nem utasította el ezt az arezátlan-
ságot. Yisszamosolygott az idegenre. Biztatón, 
szédülten, árulón. 

És a kezem, a mely már csaknem csapásra 
volt fölemelve, visszahanyatlott. Meg akartam 
boszúlni az idegen férfi sértő viselkedését, dó 

a Júlia mosolya lefegyverzett. Tehetetlenül, 
ökölbe szorult kézzel ültem ott és néztem to¬ 
vább a színpadi Eomeo búcsúját ifjú felesé¬ 
gétől. 

Eomeo azt hiszi, hogy a madárdal, a me¬ 
lyet a kertben hall, még az éjszakáé, még a 
fülemüle szava, tehát még maradhat a rejte¬ 
gető éjszakában. De Júlia már hallja, hogy 
nem a fülemile volt, hanem a pacsirta szava, 
a mely a reggel érkezését hirdeti. 

It was nőt the nightingale, it was tLe 
lark - - zúg Eomeo fülében és menekülnie kell. 

És én is vele éreztem, hogy nem a füle¬ 
mile volt, hanem a pacsirta és hogy Júlia 
többé nem a tudatlan gyermek, az ártatlan 
fuvolásmadár, hanem szivében megszólalt a 
pacsirta és szerelme hajnalhasadását hirdeti... 

A függöny legördült a jelenetre.. . Én ott 
álltam könnyes és káprázó szemmel, Júlia 
pedig szégyenkező, lehajtott fejjel, iruló-piruló 
orczával és hallgatta a tolakodó idegennek 
mézes-mázos szavait. 

Nem, nem bírtam tovább. Éreztem, hogy 
féltékeny férfi lettem. Ha botrány lesz, legyen 
botrány. A tolakodót vissza fogom kergetni a 
helyére. Ha kell, arczul ütöm. 

Egész, testemben reszketve megfordultam, mert 
eddig háttal voltam az idegen felé, a ki a há-
tulsó sorból udvarolt a padsoron át Júliának. 
Egyenesen a szemébe akartam nézni és izzó 
pillantásommal, talán az öklömmel is lesúj¬ 
tani reá. 

Hirtelen mozdulatommal azonban levertem 
egy kemény kalapot, a mely a hátulsó padsor 
peremére volt téve. A kalap után hajoltam, 
udvariasan fölemeltem és körülnéztem, hogy 
ki jelentkezik érte. 

Ellenséges, pápaszemes tekintettel találkoz¬ 
tam. Egy öreg úr nyújtotta a kezét és én ámulva 
ismertem benne Palinayra, a hetedik A osztály 
főnökére. 

- Maga a Bé-be jár, ugy-e ? — kérdezte 
a tanár úr komoly szigorral, miközben átvette 
a kalapját. Mit felelhettem neki egyebet, mint 
hogy: 

- Igen, tanár úr ! . . 
És visszaroskadtam a helyemre. A hős 

Eomeóból hirtelen alázatos diákká vedlettem 
vissza és oda volt minden fé'rüasságom. 

Júlia pedig kaczagva, megszépülve, diadal¬ 
masan hallgatta a tolakodó idegen fiatal ember¬ 
nek gőgicsélő, udvarló, kényeskedő szavait... 

És többé nem is találkoztunk. 

MA MÉG VAGYOK. 
I.. 

Ma még vagyok. Holnap tán nem leszek. 
Mint a bogár, mely ott a fűben villog, 
Én is csak elveszek. 
H mi bennem jó, rossz felgyülemlék, 
Utánam — egy-két napi emlék. 

Eszelős hittel dolgozom ma még, 
Tervek szálán bogozva, míg az éjben 
Tán ott les rám a vég. 
S mit ma szegény pók szőtt-font hévvel, 
Holnap kisöprik a szeméttel . . . 

II.. 
Sanyargatott az élet, 
Tömérdek volt a károm, 
Csöpp jó ha ért, úgy vettem 
Hallatlan drága áron. 

Minden kis örömöt 
Könnyel, vérrel fizettem -
S lám most, napom lenyugtán 
Mégis mily gazdag lettem : 

Enyém az altató csönd, 
A vihartalan béke, 
Enyém a világmegvetés 
Fönséges menedéke. 

Kurvmjlii ki/ipicli El f h. 

GOMBASZÖGI FRIDA MOLNÁR FERENCZ «A FARKAS» CZÍMŰ VÍGJÁTÉKÁBAN. 

Vadász Miklós rajza. 
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HAUPTMANN GERHART. 
Hauptmann Gerhart nevét most kettős al¬ 

kalom viszi el mindenhová, a hol betűket ír¬ 
nak és nyomtatnak. A költő november 15-én 
ünnepelte ötvenedik születésnapját és körül¬ 
bejül ugyanakkor lett nyilvánossá, hogy az 
idei irodalmi Nobel-dijat neki ítélték meg. 

Hauptmann Gerhart a nevén kívül jóformán 
ismeretlen a magyar közönség előtt. Még a 
Takácsok czímű világsikerű darabja sem került 
nálunk színre hozzá méltó színpadon. A Han¬ 
nele, a gyönyörű meseköltemény csak egy ideig 
birta ki a régebbi Magyar Színház dilettáns 
előadásait. A Cninii-l<n> mes!er-t az Ujházy 
alakítása mentette meg a Nemzeti Színház¬ 
ban. Bei ndt Róza ugyancsak a Nemzeti Szín¬ 
házban megbukott s A bunda sem tudott meg¬ 
gyökerezni. 

Legyünk azonban igazságosak és ne írjunk 
mindent magyar indolencziánk rovására. A való¬ 
ság az, hogy a föntebb említett öt darabon 
kivül, a mely nálunk is szinrekerült, Haupt¬ 
mann többi színpadi műve alig tudta átlépni a 
német nyelv szférájának határait. 

Sőt ha gyökerében vizsgáljuk ezt a különös 
jelenséget, azt fogjuk látni, hogy magában 
Németországban is igen sokszor emelkedett és 
szép irodalmi ünnep volt egy-egy Hauptmann-
pretnier a nélkül, hogy a tömeget magával tudta 
volna ragadni. 

A Flórian Geyer czímű darabjának törté¬ 
nete talán a legjellemzőbb az ő költeményei¬ 
nek színpadi sorsára nézve. Ez a mű, a melyet 
sokan Hauplmann legkiválóbb alkotásának tar¬ 
tanak, kétszeri átdolgozással sem tudta tartó¬ 
san hatalmába keríteni a színpadot, míg könyv¬ 
alakjában száz meg százezer olvasót, élvezőt, 
csodálót hódított. 

Abban az örökös harezban, a melyet a maga¬ 
sabb irodalmi Ízlés folytat a tömegek befogadó¬ 
képességével szemben, Hauptmann Gerhart 
mindig érdekes példa és kimagasló jelen¬ 
ség lesz. 

De állítólagos kudarczaiban is Hauptmann 
Gerhart megmaradt a mai német irodalom leg¬ 
nagyobb mesterének. Goethe, Schiller, Hebbei 
és Kleist óta ő a legnagyobb drámaíró, a kit a 
német nyelv nemzett. 

HAUPTMANN GERHART. 

Eletéről, főként ifjúságának küzdelmeiről és 
első diadalairól barátja, Schlenther Pál, a 
Burg-szinház volt igazgatója irta eddig a lég-
kimerítőbb könyvet, a melynek érdekes adatait 
e rövid czikk keretében természetesen csak 
nagyjából használhatom föl. 

Hauptmann 186á november 15-én született 
a porosz-sziléziai Obersalzbrunn fürdőhelyen, 
a hol apja, Róbert Hauptmann a Porosz ko¬ 
ronához czímzett előkelő szálló tulajdonosa 
és a herczegi fürdő bérlője volt. Gyermek¬ 
korában tehát jó módban nevelkedett'és báty-
jaival együtt a boroszlói városi reáliskolába 
került. 

Nem volt jó tanuló és nem tudott soha éle¬ 
tében az iskola szelleméhez alkalmazkodni. 
Bátyja, Kari Hauptmann, a ki a mai német 
irodalomnak szinfén érdekes és számottevő 
alakja, annál buzgóbb tanuló volt. 

A hetvenes évek végén azonban apjuk anyagi 
helyzetében hirtelen szomorú fordulat állt be. 
A derék obersalzbrunni szállodás arra kény¬ 
szerült, hogy negyedmillió márkás birtokát tel¬ 
jesen átengedje jelzáloghitelezőinek. Az anyagi 
romlásból mint egészen szegény ember került 
ki és csak nagynehezen tudta megkapni a 
helybeli vasúti vendéglő bérletét, 

A csapás leginkább Gerhartot érte, a ki 
mint a legfiatalabb, még alig hogy iskolába 
kezdett járni, míg báíyjai már túl voltak tanul¬ 
mányaikon. A kis Gerhart a szülei nyomoru-
saga miatt gazdag rokonaihoz került a hol 
tanulás helyett minden idejét a szabadban 

Ithette. Vallásos emberek nevelték föl és 
ennek a családi miszticzizmusnak mély nvomai 
vannak költészetében. 

Gerhartban korán ébredezett művészi haj¬ 
lama, de nem az Írás, hanem a szobrászat 
művészete szerint. Károly bátyja, a ki maga 
s poétalélek volt, szárnya alá" vette az öcscsét 

és keresztül vitte, hogy Gerhart a boroszlói 
művészeti iskola növendéke lett. 

Ott sem bizonyult jó tanulónak, de legalább 

elért annyit, hogy e művésziskolai tanulmá¬ 
nyai alapján a szász nagyherczeg különös 
kegyelméből a jénai egyetemre iratkozhatott 
be «studiosus históriáé»-nak. 

Jénában kezdett megnyílni a fiatal költő 
előtt a világ és ott kezdte a maga szorgal¬ 
mából pótolni azt, a mit az iskolában el¬ 
mulasztott. Ehhez még hozzájárult egy föld¬ 
közi tengeri útja is. 

Ez az utazása Eómában végződött, a hol a 
szobrászatban akart megerősödni és műtermet 
bérelt. Ott dolgozgatott mindaddig, míg súlyos 
betegségbe, tífuszba nem esett. Halálos vesze¬ 
delemben forgott az idegenben, de mint oda¬ 
adó' és ; hűséges ápoló ott volt mellette a 
menyasszonya, Thienemann Mária, a ki meg¬ 
mentette az életnek. 

Hauptmann mint lábadozó beteg Rómából 
visszakerült Németországba, még pedig egy 
Hohenhaus nevű falusi kastélyba (Hohenhaus 
bei Zitschewig ín dér Lösnitz), a hol hét árva 
német várkisai-szony várta a hét mesebeli lo-
vag9t, a ki megszabadítsa őket. 

És a csoda részben teljesült, mert a követ¬ 
kező évek folyamán mind a három Haupt¬ 
mann testvér a hét árva Thienemann-leány 
közül választott feleséget, Gerhart 1885-ben 
vezette oltárhoz, Thiemmann Máriát. 

Az ifjú pár Berlin közelében Erknerben tele¬ 
pedett le, a hol négy évig laktak és ezalatt 
három fiuk született. Erkner nevezetes hely 
Hauptmann életében. Innen járt be Berlinbe 
az egyetemre, a hol buzgón hallgatta a hír¬ 
neves professzorok előadásait és itt látta ven¬ 
dégeiül a berlini irodalmi és művészeti bo-
hémséget, a mely akkor egy cDurch!» czímű 
újító törekvésü egyletet alapított. Itt került 
először érintkezésbe azokkal, a kiknek később 
prófétájuk és vezérük lett. 

A nagy dátum Hauptmann életében az 1889. 
esztendő tavasza. Ekkor egy kicsit a Shakes¬ 
peare stratfordi szökésére emlékeztetőén ott 
hagyta családját falun és egyedül ment Ber¬ 
linbe,-'hogy szerencsét próbáljon. Arno Holz 
és Johannes Schlaf irók társaságába jutott, a 
kik akkor a «naturalizmus» jelszavával csinál¬ 
tak irodalmi forradalmat. 

Az ő hatásuk alatt irta meg Hauptmann 
első jelentős művét, a Vor Sonnenaufí/anq 
czímű sziléziai paraeztdrámát. Theodor Fon-
tane, a nagyemlékű költő és kritikus, elolvasta 
az ismeretlen ifjú költő könyvét, lelkesedéssel 
üdvözölte és felhívta rá Ottó Brahm figyelmét, 
a ki akkor a párisi Antoine mintájára irodalmi 
színházat, a Freie Bühné-í alapította meg. 

Hauptmann első darabja ezen a 'színpadon 
került színre 1889 október 20-án és a lárma, 
a vita, a mely heteken át kisérte a daraboti 
egyszerre nevet szerzett az ismeretlen köl¬ 
tőnek. 

Ö azonban nem résaegedett-meg. a váratlan 
sikertől, hanem visszavonult falura 'és meg¬ 
írta két családi tárgyú komédiáját, a FricderiK-
fest-ei és az Kinsame Menschen-t. Mind a 

kettőt a Frcie Bühnc mutatta be először és 
előadásukat már nemcsak vita, hanem diadal-
ordítás kísértő, a mellyel a berlini irodalmi 
ifjúság, a «naturalisték» vezérükként üdvö¬ 
zölték a szerény, szelíd, szőke, kékszemü köl¬ 
tőt. És minderre még a Takácsok diadala is 
következett. 

A czcnzura üldözni kezdte ;\ szocziális ten-
dencziáju darabot, a mely ;i sziléziai takácsok 
1840-iki forrongásából merítette témáját, de 
ezzel csak olajat öntött a világ meleg érdek¬ 
lődésére. Egy hét alatt a Takácsok lett a vi¬ 
lág legtöbbet vitatott és ennélfogva legtöbb¬ 
ször előadott darabja, 

A következő két darabja, vígjáték volt, az 
egyik a College Crampton, a tehetséges, de 
züllött bohém pompás megelevenítése, a me¬ 
lyet nálunk Ujházy alakítása tett emlékeze¬ 
tessé ; — a másik a Biberpelz czímű a Kleist 
"Eltörött korsÓD-jáuak hatása alatt született 
K Tolvaj komédiái), mely nálunk is színre került. 

1893 nyárutóján készült el Hauptmann 
Hannele czímű mesejátékával, a mely addigi 

•realizmusával szemben a miszticzizmus és 
szimbolizmus felé vitte a költőt. 

Következő darabja Flórian Geyer volt, a 
mely meghozta a költő számára az osztrák 
Grillparzer-díjat ép a legjobb időben, mert ez 
lehetővé tette, hogy Hauptmann a luganói tó 
mellé költözhetett és ott befejezhette 1806-ban 
Die versunkene Glocke czímű mesejátékát, a 
mely mintegy koronája mindannak, a mit ad¬ 
dig alkotott. A német nyelvnek, a német vers¬ 
nek Goethe óta még nem akadt olyan mes¬ 
tere, mint az Elsühjedt.harang Hauptmannja. 

Az egyre fokozódó diadalok ez ifjú epopeiája 
után a megérés, teljes kiforrás, némiképp a 
meghiggadás mesteri korszaka következett el 
Hauptmannál. A sikerei már nem voltak olyan 
harsogok és csatazaj szerüek, de annál mélyeb¬ 
bek és jelentősebbek. A kudarczai viszont nem 
voltak igazi kudarczok, hanem megszerezték 
számára az irók, az itélők, a kényesebb izlé-
süek rokonszenvét. 

A Hannele óta Hauptmann még egy sereg 
drámával lépett a színpadra. Ezek közül a 
bélpoklűís legeiidahősnek, Heinrich von dér 
Aue-nek megrázó mondája (Dér arm? Hein¬ 
rich, J90á) és különösen a gyermekgyilkos 
anyának, Rose Berndt-nek a drámája (1903) 
ismét a régi diadalmas Hauptmannt revelálták. 
Az Elga, az Und Pii.pa tanzt, aztán a Kö-
nig Karls Geisel, a Die Hűtlen, egy Die 
Junyfern vöm Bischofsberg czímű vígjáték 
(1907) és Griselda (1900) alkotják még a 
költő e második korszakának,drámai termé¬ 
sét. Egy Gábriel Schillin</if Fiucht czímű 
színműve, a mely már 190<V óta kész, a ber¬ 
lini és bécsi zajos premierek >világa elől a 
költő kívánságára intim, úgyszólván baráti 
körbe menekült és az elmúlt nyáron volt a 
bemutatója Lauchstedt községben, Mersebürg 
közelében. A legközelebb múlt napokban ad¬ 
ták elő aztán Berlinben. 

Hauptmann irodalmi kincsesházát újabban 
két hatalmas, pompás, költői szárnyalá'su re¬ 
génnyel is gazdagította. Az egyik Dér N a ír 
in Chrislo Emanuel Quint, a mely 1910-ben 
jelent meg, á másiknak Allanlis a czíme és 
az idei könyvpiacz újdonsága. 

A mi a költő csendes, elvonult és munkás 
életét illeti, 1891 óta darabjainak nagy részét 
Schreiberhauban és Agnetendorfban irta. A te¬ 
let Grunewaldban, Berlin mellett, vagy Blase-
witzberi, Drezda mellett szokta tölteni. 

1004 szeptemberében Hauptmann elvált első 
feleségétől és eljegyezte Marschalk Margit volt 
színésznőt, a ki a Versunkene Glocke Rautunde-
lein tündérének alakjára inspirálta. 

1907 óta a telet az olaszországi Portofinó-
ban szokta tölteni családja körében és különö¬ 
sen Benvenuto nevű kedves kis fia társaságában. 
A Nobel-díjra már régóta emlegették jelölt¬ 
ként, a legutóbb akkor is, a mikor Paul Heyse 
nyerte el a világ legnagyobb irodalmi stipen¬ 
diumát. 

Az elismerés, a melynek melege most feléje 
árad és a melyre a legnagyobb költőnek is 
szüksége van, bizonyára jobban fogják meg¬ 
ihletni mint a pénz, a mely már többé nem 
érkezik azzal a-régóta várt, lelket fölszabadító 
jótéttel, mint a Grillparzer-díj, a mely annak 
idején lehetővé tette számára a Versunkene 
Glocke megszületését. ,s-;. £,, 

l. Bolgár katonák vonulása. — 2. Fogságba jutott kisázsiai török katonák. — 3. Menekülők szekerei Konstantinápoly egyik utczáján. — 4. Kurdok egy kávéház 
előtt. — 5. Hadiszerek szállítása Konstantinápolyban. (Az l-es számú kép Adorján Andor, a 3—5 számú kép Manowill Jenő amatőr fölvétele.) 

Kirk-Kilissze az ostrom után. 

A H Á B O R Ú S ORSZÁGOKBÓL. — A Vasárnapi Ujság eredeti 
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HÁBORÚS KÉP ÜSZKÜBBŐI,. 
Üszkiib, november -8. 

Micsoda rósz álom is az, csak eszembe ne 
jutna folyton!... Itt vagyok a Kuppuruli 
Hfinlxiii, az üszkübi bazár fából való, több 
százados óriási áruházában. Először látok ke¬ 
leti várost, igazándit, hamisítatlant és elbűvöl 
ennek a dióhéjba való, rongyos, olcsó kicsi¬ 
nyes, szinte kedvesen fontoskodó nagyváros¬ 
nak sürgő-forgó, kiabáló, fütyülő sok gye¬ 
reke, utczára terelgetett kutyák, macskák 
élete . . . 

Csak az a rósz álom ne kisértene ! Végig 
az út, a szerb határtól Üszkübig. Előbb csak 
kis pályaudvarok, fehér falaikon golyók nyoma 
himlőhelyével, körül elszórt iratokkal, jegyek¬ 
kel, rongyokkal, emberi testek - - hol vannak 
azok a testek ! - - rájuk tapadt szennye nyo¬ 
mával, fél és egész kenyerek, mindenféle szer¬ 
számok - - mint egy felhasított testű, lemé¬ 
szárolt szervezet... Aztán néhány háznyi kis 
falvak; kis falvak csöppnyi vázai, az ember 
szeme meg se akadna rajtuk, de a szerény kis 
fehér házak, tetőtlen, fekete, szakgatott ormu, 
üszkös romokká magasztosultak . . . Oldaluk¬ 
ban fekete szélű tátongó sebek, a miket a 
bomba tépett . . . És ilyen tiz-husz egymás 
sorjában, és mindenfelé körül csendes füstosz¬ 
lopok, mint sírkövek jelzik még húsz, még 
ki tudja hány más ily falu hamvadt tetemét... 
És hét fakereszt az út mellett a kukoricza-
tarlóban.. . És a töltésnek támasztva karcsú, 
hosszú nyakát egy szürke ágyú, mellette egy 
fehér és egy pej ló teteme egymásnak ke¬ 
resztbe, a hogy a halálküzdelemben kerül¬ 
tek . . . és az ágyú szürke vasteteme ép lígy 
szétmarczangolva, mint a lovak húsa, hogy 
az ember ösztöne zavarba jön és ép úgy bor¬ 
zadásra téved az ágyútól, mint a testektől... 
és a pánczéllapon szakgatott szélű lukak, a 
miket a gépfegyver ütött és a pánczéllap mö-. 
gött, mint ünnepélyes tisztelettel vont függöny 
mögött a- czigányképü anatóliai aszkerek . . . 

És a kumanovói csatatér szaga, a szaga!.. 
. . . Mind ennek a borzadályát észre sem 

veszi az ember, a hogy napról-napra, fokról¬ 
fokra belekerül a háborúba egy szabad perez, 
egy kiabáló benyomás nélkül maradt pillanat 
hiján, lázas fáradtságban, örökös, mohó ér¬ 
deklődésben. Csak itt, pihenten, mikor a két 
napos szürkén csörgő eső is elmúlt és kiszik¬ 
rázott az őszi nap, mint egy elérhetlen, hiú 
ajsszony mosolya, a vidám, nyüzsgő, keleti 
életben, a mit megsokszoroz egy hadsereg tá¬ 
borozó letelepülése, csak itt érzem ennek a 
hazajáró emléknek, ennek a borzasztó álom¬ 
nak jiyomasztóságát. 

. . . Az élet intenzitása megsokszorozódik a 
háborúban; hiába, mikor az ember benne van, 
kénytelen belátni, hogy az egész mai emberi 
berendezkedésnek teteje a háború, minden 
energiát a háborúra halmoznak össze, a há¬ 
borúban minden könnyen lehet, a mi máskor 
lehetetlen erőfeszítésnek látszott: tulajdonké¬ 
pen egész szervezetünk czélja a háború. És 
ez a kisülő energia-tömeg, a mi a háborús 
állapot, még a nézőt is kénytelenül magával 
ragadja és megsokszorozza élet-képességétt, fel- . 
vevőerejét. Csak nézni, látni, nem mérlegelni, 
nem ítélni, meg nem borzadni, föl nem há¬ 
borodni . . . 

A régi üszkübi vár, magaslaton a város 
közepében! Cziklopi falai tudja Isten milyen 
időkben nőttek ki a sziklából, a melye falak¬ 
nál nem erősebb. Bizánczi időkben már jelen¬ 
tős erősség volt. Amióta megszűnt vár lenni, 
a törökök kőbányának használják és mégis, 
még mindég áll egy nagy részlete. Benn, a 
falak közt a kórházak, a hol többnyire török 
sebesültek, különösen albánok feküsznek, mert 
a "szerbeket Nisbe és Belgrádba viszik és fog¬ 
háznak átalakított kaszárnyák, a melyekben a 
török foglyok várják, hogy a szerb fővárosba 
szállítsák őket. 

A vár, a- szikla alját körülhullámozza ez a 
mostani, lázas.üszkübi forgalom. Az árkokban 
%-kékében se kevés sokszínű piszok és hulla¬ 
dék a táborozok maradványaival vastagabb. 
Mellettük visítanak, fütyülnek, énekelnek a 

mindenféle árusok, a kik a szerb katonák közt 
most jó üzletet csinálnak. Mérleggel kezükben 
járnak a kitűnő, olcsó török dohány kínálói. 
Százféle minden szinü édességet, a-török élet¬ 
nek még alkoholmentes idejéből maradt jel¬ 
lemzőjét, énekelve .hordoznak gyerekek. Egy 
öreg asszony birka-sült darabjával telepedett 
le az út mellé. Másutt óriási vaskondérban 
valami undorító, forró lét kínálnak . . . 

És a szerb katonák, a kik most érkeztek 
forszírozott, nehéz marsokból, mindenből vá--
sárolnak. Boldog, gyerekmosolyu parasztok; 
boldogok, hogy városba érkeztek, boldogok a 
szerb fegyverek váratlan gyors sikerétől. . . 
Nagyrészt meglettebb, harmincz év körüli fér¬ 
fiak. A szerb hadsereg ebben a háború¬ 
ban ugyanis megfeszítette a nemzet végső ere¬ 
jét, úgy hogy a csapatok túlnyomó nagy része 
tartalékos. Nem a csapatok nagyobb része tar¬ 
talékos, mint nálunk, hanem csupa tartalékos¬ 
ból alakult zászlóaljak teszik a hadsereg leg¬ 
nagyobb részét. És ezek a legjobb katonák. 
A tisztek egyhangúan, mind mondják, hogy 
ezek a meglettebb tartalékosok a legjobb ka¬ 
tonáik. Ezek idősebb parasztok, családfők, 
komoly, meggondolt emberek, a kiknek mind 
földjük van odahaza és a szerb földnek egy 
darabját képviselik a fölszabadító hadjáratban, 
a mely a haza felének visszahódításáért és a 
testvérek megváltásáért folyik, ezek a legmeg¬ 
bízhatóbbak. A sorkatonák néha ingadoznak, 
az első tűzben tisztjeik kénytelenek voltak az 
egész ütközetet állva, magukat a lövéseknek 
kitéve, végigküzdeni, hogy példájukkal és buz¬ 
galmukkal tartsák őket; a tartalékos csapatok 
azonban veszedelemben és fáradtságban egy¬ 
aránt, csodálatos biztonsággal tartották magu¬ 
kat. Komoly, nehéz tudatában a nemzeti czél-
nak, a mely felé mindegyikük helyeslésével, 
beleegyezésével törekszik a hadsereggé átala¬ 
kult állam, töltik ezek a tartalékosok a hefe-
ket, magukat, erőfeszítésüket, nélkülözésüket 
annak a törekvésnek szentelve, a melynek si¬ 
kerétől mindeniküknek, egyenkint, bizton meg¬ 
lesz a haszna . . . 

Ezredek vonulnak el előttem; Jankovics tá¬ 
bornok hadseregének ezredei; alig érkeztek 
meg, indulnak tovább, nyugatra, a hegyes 
Albániába, a kék Adria felé. Mind kitűnően 
felszerelve. Kaki-egyenruhában, legújabb tipusu 
Mauzerekkel, minden másodiknak ásó az ol¬ 
dalán, minden negyedik egy lapját a sátornak 
viseli, mindenük, mindenük van, a mire csak 
egy modern hadseregnek szüksége lehet. Még 
lámpája is van minden századnak.Csakbornyujok 
nincs, helyette vászonzsákot hordanak a hátu¬ 
kon ; meg czipője nincs a legtöbbnek, hanem 
bocskort viselnek vastag halina-harisnya fö¬ 
lött Czipöt a Balkán parasztságának legnagyobb 
része nem tud viselni, a szerb hadsereg,' mint 
a bolgár és mint a töröknek is innen rek-
rutálódott része, kénytelen a dísztelen bocs-
korban járatni katonáit. 

Ez aztán, a hadseregnek kitűnő fölfegyver-
zése ellenére, parasztos jelleget ad. Mint a 
hogy általában az egész szerb hadjáraton le-
tagadhatlanul rá van nyomva a bélyeg,- hogy 
egy jól felkészült pflraszt&ág viseli és tán a 
szerb sikereknek egyrészt "épen ebben van a 
kulcsa, hogy ezt soha nem is igyekeztek lep¬ 
lezni, minden intézményüket a maguk paraszti 
\iszonyaihoz alkalmazták. 

A szerb trén erre a legjellemzőbb, mely a 
harmadik korosztály végéből kikerült segéd -
csapatuk. Ez a trén olyan nagyszámú, hogy 
eláraszt minden .vidéket, a hova a hadsereg 
elkerül és a képre uralkodóan rányomja a 
bélyegét Az ökrös és bivalyos 'szekerek ezreit 
láttam mindenfelé, a míg Belgrádtól Üszkübig 
a háborút kisértem és velük a paraszti ruhá¬ 
ban, szij helyett zsinegen fogott régi orosz 
puskával fölszerelt tartalékos segélycsapatok 
hosszú eorait, a melyek mindenütt, a vasút¬ 
nál, elfoglalt helyeken az őrséget, rendőrsé¬ 
get, kisérő személyzetet szolgáltatják, mind¬ 
azt, a mire kár volna igazi katonát pazarolni. 

Itt Uszkübben is, majdnem minden üt 
tanyáznak vagy vonulnak, lassú, de soha nem 

szünetelő menetekben az ökrös és bivalyos 
szekerek, csendes, lomha parasztjaikkal az álla¬ 
tok mellett. 

Egész Szerbia, minden falu, az utolsó em¬ 
berig kiömlött Szerbiából és most már idáig 
hömpölygött, Üszkübig . . . 

Ennek a parasztos trénuek, a mi azonban 
csak a szerb lakosság önfeláldozása és lelke¬ 
sedése mellett lehetséges, tulajdonítható, hogy 
a hadsereget olyan jól élelmezik végig, hogy 
a katonák kondicziója olyan feltűnően friss és 
jó. Ez a paraszti bélyeg, a mely a robogó 
mindenféle tipusu franczia ágyúk, a nagy ma¬ 
gyar paripákon ülő kaki-ruhás lovasság, a fő¬ 
tisztek hadiszállásai között elzúgó gépkocsik 
ellenére is uralkodó, a szerb sí Kerek egyik 
magyarázata. Az egész háború általán, egy 
néphadseregnek, egy milicziának lehető voltát 
és nagy erősségét bizonyította . . . 

. . . A bazár, apró kocsmák, komikusán 
olcsó ételekkel. Mészárszékek és száz meg száz 
kis üzlet, értéktelen, vadembereknek való, olcsó 
osztrák portékával, csak itt-ott egy-egy ék¬ 
szerészbolt, a hol néhány régi damaszk fegy¬ 
vert is lehet találni. Utczai suszter reparálja 
egy szerb katona bakancsát, egy középkori 
primitivitásu kovácsmühelyben patkóinak, hi¬ 
hetetlen nehézséggel és ügyességgel egy ök¬ 
röt . . . 

Aztán kiérek a fedett bazárból, egy magíis-
laton vagyok. Nyomorú, szomorú városrész. 
Az albánok laknak itt. Döglött kutyák és 
macskák várják, hogy a nagy sár elhantolja 
őket, sőt még egy döglött ló is hever itt. 
Rongyaikban fantasztikusan érdekes fátyolos 
asszonyok járkálnak, tenyerüket sirdogálvti tár¬ 
ják kéregetésre . . . És e piszkos, nyomora 
városrész tetején, a magaslat csúcsán egy új, 
gyönyörű dzsámid emelkedik. Két magas mina¬ 
retje a csodaszép kilátást keretezi b e . . . de 
előttük a sárban, a mecset udvarán szomorú a 
kép. Lovak tanyázásának maradványai, alom, 
piszok mindenütt. A mecset mellett, a hodzsák 
kis temetőjét szintén nem kímélte a szerb 
lovasság; a turbános sírkövek kirúgva, a sí¬ 
rok bepiszkítva . . . És a piszokban, a sárban 
török könyvek tépett lapjai. 

Oszszakálu, szomorú, szép öreg pap jön 
elő. A szemében valami szelíd mélység. Hom¬ 
lokához emeli a kezét és jelekkel mutatja: 
tessék belépni a templomba. Kinyitja a kaput. 
Zavarral lépek be, szinte szégyellem, hogy én 
is a győzőkkel jöttem ide és ez a szelíd, . ősz 
pap tán azt hiszi, hogy én is a győző jogán 
elbizakodva, akarok bevonulni az ő templo¬ 
m á b a . . . Velencze jut aztán eszembe és egy 
frankot akarok adni a papnak. Mosolyogva 
utasítja vissza . . . Kért Púi. 

VÁROS MEGVÉTELE UTÁN. 
i Olasz renaissancze-vezér liúcsúja..) 

Lankadt szivem díszítem csókkal. 
Legjobb ruhám öltöm magamra. 
Legszebb napjaimra emlékszem 
H tegnapi győző, nagy rohamra. 

Viadal után bttpsúzás jön. 
Diadal után nincsen elet. 
Hadd bámulják még egyszer aírzom 
Vad diilivel a tiport cselédek. 

Mozduljanak a haroztér-rnblók 
S zúgjon felém a pulya átok 
S hadd hirdessem ki zsoldosim közt : 
Mehettek, nincs szükségem rátok. 

(iyoztem s én már raegdicsoültem. 
Must már jöhetnek portya-hősök, 

v a M'zér, zsákmányát hagyja: 
Szeretett győzni s ezért győzött. 

Nyitott hintő sárkány-lovakkal, 
Küllők, virággal befödöttck, 
.lárjútnli he. ma még a várost. 
UOgy aiT/iuii solise lássák többet. 

A SEBESÜLTEK VONATA. 
Emlékezem, valamikor régen, a miLor még 

új dolog volt az automobil, s a gyorsaságá¬ 
val, ördöngösségével, a nyaktörő mulatságá¬ 
val még izgatni tudta az emberek képzeletét, 
fölötte népszerű volt egy misztikusnak akarózó, 
de valójában igen érzelgös német rajz. Az áb¬ 
rázolás a soffőr-bundába öltözött, ösztövér 
Halál-1 mutatta, a miut Inján mosolylyal tes¬ 
sékel fél a gépkocsijára egy fiatal, szerelmes 
párt. Émelyítőén édeskés kép volt, - - talán 
azért maradt olyan keserű ízzel mindmáig az 
emlékezetemben i És ez a kellemetlen rajz ele¬ 
venedett meg előttem nap-nap után, valahány¬ 
szor azokat a hosszú vasúti kocsisorokat lát¬ 
tam, a melyek siető robogással szaladva el a 
síneken, a harcztér sebesültjeit szállították a 
távoli városok kórházaiba. A sebesültek vona¬ 
t a i . . . Csak a szememet kellett lehunynom, 
hogy alkalmi travesztálásban jelenjék meg 
előttem megint a pipogya német ábrázolás: a 
vonatra a fűtő mögé, felszáll a Halál, vagy 
pedig : a Halál, a mint vasutas egyenruhában 
feltárja a kocsik ajtaját, s besegíti a kötésbe 
pólyáit, támolygó sebesülteket. Olcsó és för¬ 
telmes szimbolika! Óh- milyen mersze elma¬ 
radsz a valóságok szörnyű szépségétől, attól 
a megdöbbenéstől, a mellyel a vonalnak utána¬ 
néztünk, és a szánakpzásunktól, a mely barna 
fátyol módjára úszott az elrobogó gőzmozdony 
füstöt okádó kürtője mögött. 

A sztara-zagorai várakozás napjaiban, a 
mikor a főhadiszállás még ott volt, valami 
ösztönös kényszer alatt űztem' azt a mu¬ 
latságot, hogy kimenjek a pályaudvarra olyan¬ 
kor, a mikor tudtam, hogy a harczok vidékei¬ 
ről sebesülteket hoznak. Nem kellett tartanom 
tők', hogy későn találok jönni. Az elmulasztott 
egyik vonatért kárpótolt a berobogó másik. 
Hosszú, hosszú vonatok, első, második és 
harmadik osztály vegyest, sőt keveredett a 
füzérbe teherkocsi is. És ezek körül volt leg¬ 
élénkebb a sürgés-forgás. A teherkocsikon a 
nehéz sebesülteket hozták. Agyastul, mindenes¬ 
tül, nyolczat-tizet egy kocsiban, s katona vir-
rasztott felettük, hogy mindig ott legyen a 
közelükben, ha ébredvén, valamelyiknek szük¬ 
sége 'volna a segítő bajtársi kézre. A vonat 
perronját pedig asszonyok, fiatal lányok lepték 
el; kenyeret hoztak, illatos teát, friss vizet, 
gyümölcsöt vagy konyakot, hogy felüdítsék a 
beteget, a kinek ajkát kicserepezte a forró láz. 

Az első napokban még mulatság számába 
ment a vonatok érkezése,'s akárhányszor meg¬ 
esett, hogy a mikor a mozdony megtorpant 
az állomáson, a kazán vizének sistergésébe 
hirtelen más hang is zúgott bele : az érkező 
sebesültek lelkes danája, a maczedón himnusz, 
a bús zenével hömpölygő, mélabús «Sumi 
Maritza». A kocsik ablakában csakhamar egy 
sereg ember jelent meg; a fejek szorosan egy¬ 
máshoz simultak, és olyanok voltak, mint va¬ 
lami óriási fürtnek vidám, a kicsattanásig érett 
szemei. A kinek kötés volt a fején: szégyen¬ 
lősen meghúzódott a kocsi hátterében. És csak 
azok láttatták magukat, a kiknek keze, karja 
volt felkötve, azok is úgy, hogy az ablak füg¬ 
gönye, vagy az előtte állónak a teste eltakarja 

a felkötött kart. Nem, ezek a bulgár legények 
igazán nem mutogatták sebeiket... Dicsőség 
helyett szégyennek tekintették a sérüléseiket, 
azt, hogy áldozatául eshettek a bolondul elkalan¬ 
dozó török golyónak. Daloltak; az "épen ma¬ 
radt kezükkel kendőt lobogtattak, és a ki szóba 
állt velük, annak biztató, tetszetős híreket 
mondottak el a harcztéri eseményekről. 

Egy napon aztán mindez megváltozott. Kez¬ 
dődött azzal, hogy a pályaudvari őgyelpők-
nt>k megtiltották szóba állani a sebesültekkel. 
És folytatódott azzal, hogy mind kevesebb lett-
a személyszállító kocsi, ellenben egyre több a 
foiirfjOTi. s a vonatról nem zúgott le hozzánk 
többé zaj, örvendező lárma, vagy lelKes énekszó. 
Az ünnepi csend, a halálos némaság ht t a 
sebesültek vonatának mindennapos kísérője. 
És ugyanakkor a teát hozó asszonyok, a ko¬ 
nyakkal kedveskedő urileányok helyett mások 
voltak azok, a kik naponta elözönlötték a pá¬ 
lyaudvart, mikor a sebesülteket hozták. A gyász 
színébe öltözött idősebb hölgyek, fejükön fehér 
bóbitával, karjukon a Vörös-Kereszt isteni jel¬ 
vényével : ők voltak azok, a kik ital helyett a 
szerető gond és az áldott vigasztalás halk 
szavaival várták a vonatokat. Körülöttük egy 
sereg tagbaszakadt ember, s kinn a pályaud¬ 
varon túl néhány vörös keresztes kocsi. Az 
apácza köntösü nénikék pedig sorra járták a 
fourgonokat, s néma jeladásukra hol ide, hol 
oda siettek az izmos emberek, s nemsokára 
kabáttal letakart nehéz teherrel megrakott 
hordagyakkal indultak el a kinn várakozó ko¬ 
csik felé. A súlyosan sérülteket vitték, azokat, 
a kik nem bírván a további utazást, itt reked¬ 
tek meg. 

Aztán egy napon olyan vonatok jöttek, a 
melyeknek lánczára csupa teherkocsi volt fűzve. 
Ünnepi csendben, lassan siklottak ezek a vo¬ 
natok, zajtalanul. És ugyanolyan csendesen 
surrantak odébb. Soha még ilyen nesztelen 
vonattal nem esett találkozásom; a kerekek 
szinte hangtalanul forogtak, a mozdonyoknak 
torkán akadt a fütty és olyan némán haladt 
odébb a vonat, mintha csak álomjelenés lett 
volna az egész. Megszámláltam : hatvannyolcz 
teherkocsi gördült el • az egymás nyomában. 
Egyben-egyben húsz nehéz sebesült; a teher¬ 
vonat ezúttal igazán értékes terhet vitt: hét¬ 
százhatvan embert, a ki lihegve, verejtéket 
gyöngyözve talán már a halál felé tette sietős 
utazását. Vájjon hányan maradtak közülük 
életben, mire a vonat Filippopolba ért velük, 
a hol maga a királyné várta őket, Kirk-Kiiisse 
várost vívó, sápadt hőseit. 

. . . És egy alkalommal ilyen tehervonaton 
utaztam én is. A főhadiszállásról visszakiván-
koztam Szófiába. Beteltem a naponta megújuló 
borzalmakkal, valahára egyebet is akartam 
látni, mint katonát, mint nyomoruságot, mint 
a halál véghetetlen aratási ünnepét. Megéhez¬ 
tem és megszomjaztam mindenre, a mi kultúra, 
s ha sovány falatokat várhattam is tőle, vissza-
vágyakoztam Szóliába. Nem egyedül a hadi¬ 
tudósítók közül. Kívülem még '.il-en voltunk. 
És mind együttesen megkaptuk az engedelmet: 
mehetünk. 

Délülán két órára volt jelezve a Musztafa-
Pasa-ból érkező vonat, s berobogott - este 

kilenczkor. Ujabb meglepetés: a vonatnak 
csak teherkocsija volt. Első osztályú jegygyei 
a zsebünkben, most felkapaszkodtunk egyik 
fourgonba, a melynek külső faláról ezúttal 
czirill betűkkel olvashattuk le a jól ismert . 
jelzést: 40 embernek, hat lónak. 

Negyven ember, vagy hat ló! Beszálltunk. 
A Kocsiban sötét volt. Az első. a ki belépett 
közülünk, megbotlott. Gyufát gyújtottunk és 

- halayány lángjánál körülnéztünk. A kocsi 
padlóján szanaszéjjel sebesültek hevertek. A 
ki tehette, fejével, hátával a kocsi falának 
támaszkodott, s kinyújtotta lábát. A többiek 
úgy fetrengtek a padlón. A'porodott, rettenetes 
l;:u bulszag. A sebesültek ajkán bosszús dünnyö-
gés. Visszafordultunk, hogy más kocsit kérjünk. 
Hiába. A többi fourgon is zsúfolásig telt. Ez az 
egyetlen, a melyben még van tenyérnyi hely. 
És holnap, holnapután, azután még szörnyűbb 
lesz: ezek a sebesültek már a lüle-burgaszi 
ütközet első napjának áldozatai. És az ütkö¬ 
zet öt napig tartott, aztán másik négy napon 
át Csorlunál folytatódott. Kilencz napi öldök¬ 
lés sebesültjei vonulnak el majd. Nincs válasz¬ 
tás. Vagy rögtön utazunk, vagy napokig nem 
lesz számunkra hely . . . És betüremlettünk a 
teherkocsiba, mind a haiminczketten. 

Mocczanni nem mertünk. Harmincz sebesült 
és 32 újságíró. Álltunk mozdulatlanul,.gubbasz-
tottunk, fáztunk, még csak suttogó szó se ke- ' 
rült az ajkunkra, nehogy a szunnyadók ál¬ 
mát zavarjuk . . . Reggel hat órakor - - kinn ! 
még korom sötét volt, valamint odabent a 
kocsiban - -beszál l t hozzánk egy úr. A filip-
popolii egyik orvos- volt. És egyetlen szál • 
gyertya halvány, kisérteti világa mellett, inkább 
csak találomra, átkötözte a sebeket. Mindez 

. hangtalanul történt. A vonaton kétezer sebe¬ 
sült utazott. Mire az orvos elkészült munkájá¬ 
val, épen dél volt.'És még csak akkor indul¬ 
tunk odébb Eilippopoliból. 

Útközben a sebesültektől nem tudtunk ki¬ 
húzni csak egy szót is. Elhallgatták nevüket, 
az ezredük számát, sérülésük körülményeit, 
mindent: a hadvezetőség megtiltotta, hogy 
bárkivel is szóba álljanak és felvilágosítással 
szolgáljanak. 

Közben a vonatunk unos-untalan megállt a 
nyilt pályán, állomásokon meg néha fél órá¬ 
kat vesztegelt. Bulgáriában egyetlen sínpár 
van, s a sebesültek vonatának mindannyiszor 
ki kell terűié a szembejövő vonatok elől. Mert 
azok még értékesebb anyagot szállítanak: új 
katonákat. Két szerb és egy bolgár hadosztályt. 
Istenem, ha ezek az egészségesek, épek, 
hárczravágyók egy pillanatra bepillantanának 
ide, a bátorságnak és vitézségnek ezekbe a 
fagyasztó kamráiba . . . De nem. A vonatjuk 
elrobog büszkén, fölényesen, az egészst 
embernek elégült gőgjével, a melylyel lenézi 
az esettet, a beteget, a nyomorékot. 

Újra nekilódul a vonatunk, meg-megáll, 
olyan mint a fáradt ember, a ki nem bírja 
lélegzettel. Sztara-Zagorától Szófiáig, a 140 
kilométeres utat Í8 óra alatt tettük meg. A 
mikor megérkeztünk Szófiába, a kétezer sebe¬ 
sült közül ötnek nem volt többé orvosra 
szüksége. Meghaltak útközben . . . 

Aiiiii'jt'ni Andor. 

ELPUSZTULT TÖRÖK ÁGYUK A KUMANOVÓI CSATATÉREN. 

IHi l *-
BOLGÁR SEBESÜLTEKET SZÁLITÓ SZEKEREK DRINÁPOLYNÁL. 
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1. Brussza, a törökök régi fővárosa, melyet most is az Ázsiába szoruló Törökország fővárosának emlegetnek. (Schelegian Gyula amatőr fölvétele). — 2—3. Brusszai 
mecsetek. — 4. Ozmán szultán sírja Brusszában. — 5—6. Katonaság Konstantinápoly utezáin. — 7. Szalonikiben nem sokat törődnek a háborúval. 

A HÁBORÚS ORSZÁGOKBÓL. — A Vasárnapi Újság eredeti fölvételei. 
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1 A drinápolyi piacz -2 Kirk-Kilisszei utcza. - 3. Savoff, a bolgár hadsereg fővezére. - 4. Hadiszereket szállító vasúti vonat. - 5. A «Vöröskereszt» a 
harcztéren. — 6. Török foglyok megérkezése Sztara-Zagorába, a bolgár főhadiszallásra. 

A HÁBORÚS ORSZÁGOKBÓL. - A Vasárnapi Ujság eredetifölvételei 
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.-\IAUTJNUZZI C'ZIMEEE. 

MARTInUZZI ÉPÜLET. 

A SZAMOSUJVÁRI VÁR, 
A törvényhozás múlt 

évi intézkedése folytán 
a szamosujvári fegyin¬ 
tézet elveszítette bör¬ 
tön jellegét s átalakult 
javító-inté/etté. Az át¬ 
alakítások már annyira 
előrehaladtak, hogy a 
fegyház, mint intéz¬ 
mény, meg is szűnt 
teljesen s helyébe a 
javító - intézet került, 
melyet nemsokára hi¬ 
vatalosan megnyílnak. 
Ez a kis praefatio a 
hétszázévea múltú sza¬ 
mosujvári vár históriá¬ 

jának legutolsó mozzanatát jelenti. Vagyis 
azt, hogy a kormány a fegyházat beszün¬ 
tette, szerencsétlen lakóit különböző állami 
intézetek között elosztatta s az az új élet, 
a mi az átalakított épület falai között ezután 
kezdődik, a vár történetében egy új korszak 
kezdetét határolja. A százados. múltú emlék 
történetének a folytonossága ezzel az intéz¬ 
kedéssel ötödször vagy hatodszor szakad ugyan 
meg, de azért egyik kor a másikba tovább 
fűzi szálait a várépület históriája körül s ha 
más rendeltetés czéljaira használják is fel a 
sokszor átépített és átalakított emléket, a tör¬ 
ténet szele végighúzódik rajta, hogy minden¬ 
féle alakulásaiban nyomon kisérje. 

* 

A szamosujvári vár az Árpádok korában 
épült s az árpádházi oklevelek is említik 
Gerlahida néven, mely nevet körülbelül l áll J 
óta viseli s a tizenhatodik század közepéig 
majdnem kizárólag ezen a néven, illetőleg 
Gerla elnevezéssel ismerik. A tizenötödik szá¬ 
zad elején Laczk erdélyi vajda lakott a vár¬ 
ban, azután a Bánfiiak tulajdonába ment, 
majd Mátyás király, mint por alatti birtokot, 
Erdély alkormányzójának, Vingárdi Geréb Já¬ 
nosnak adományozta. Később újra a Bán fiiak 
r.irták s mikor Mátyás király ellen pártot 

AZ IGAZGATÓI ÉPÜLET ÉS A FEGYINTÉZET. 

ütöttek, elveszítették birtokaikat s királyi ado¬ 
mány folytán a vár és a hozzá tartozó ura¬ 
dalom a váradi püspökség tulajdonába jutott. 
Martinuzzi Fráter György, mint kir. kincs¬ 
tartó, 1540-ben a régi várat lebontatta s he¬ 
lyébe a nem messze levő Bálványosvár rom¬ 
jaiból építtette az ujat, mely innen kezdve 
Újvár s mivel a Szamos mellett feküdt, Szamos-
újvár néven ismeretes. Martinuzzi, miután fel¬ 
építtette, egy ideig maga is a várban lakott, 
155á-ben L Ferdinánd Báthori András erdélyi 
vajdának adományozta. Utána Dobó István, 
Eger védője, volt a vár kapitánya s mikor 
1556-ban feladta, a kolozsvári országgyűlés 
Izabella királynőnek hozományul adományozta. 
Ezután Báthori Zsigmond, Kendi István, Bá¬ 
thory Gábor s mások voltak a vár tulajdo¬ 
nosai s az erdélyi fejedelmek alatt mindig 
fontos szerepet játszott. Ebben a várban végez¬ 
ték ki Báthori Zsigmond parancsára Báthori 
Boldizsárt és Kovacsóczy Farkast, a kiket az 
őrség davabantjai megfojtottak. A mostani 
fegyház helyiségei 1551 óta fejedelmi várul, 
ll)S(i-tól pedig német zsoldosok laktanyájául 
szolgáltak. .1705 november 11-ikén, a zsibói 
csata után II. Rákóczi Ferencz is megszállott 
a- várban s mint emlékirataiban elmondja, a 
vár olyan elhanyagolt állapotban volt, hogy 
alig lehetett tartani, ezért még másnap kísé¬ 
retével kivonult belőle és Bethlen várába köl¬ 
tözött. A Rákóczi-féle mozgalom megszűnése 
után egészen elveszítette a szamosujvári vár 
hadászati jelentőségét s bár a kincstár tulaj¬ 
donában maradt s egy ideig még katonai czé-
lokra szolgált, nevezetesebb hadi események 
nem fűződnek hozzája. 1785:ben már a kincs¬ 
tár is szeretett volna megszabadulni tőle s 

vevőt kerestetett reá, de mivel senkinek sem 
kellett, a kormányszék a katonai parancsnok¬ 
sággal egyetértve úgy döntött, hogy megkísérli 
haszonbérbe való adását. De így sem kellett, 
s ekkor 1785 október 20-ikán kelt udvari ren¬ 
delet értelmében II. József császár tartományi 
börtönné változtatta, 1850-ben pedig az osztrák 
kormány országos fegyintézetté emelte. 

* 
A szamosujvári vár mai alakjában az egy¬ 

kori épületeknek csupán egyes töredékeit őrizte 
meg, mivel annyiszor változtattak és építettek 
rajta, hogy az eredeti építkezés a maga teljes¬ 
ségében czélszerűségi okokból sem maradha¬ 
tott meg. Ámde a vár alapját ma is azért azok 
az építkezések alkotják, melyeket Martinuzzi 
György és utána az erdélyi fejedelmek végez¬ 
tettek. Az egyik épületrész .ma is mint Marti-
nuzzi-épület ismeretes, a másiknak az eredetét 
a hagyomány Rákóczi György fejedelem ne¬ 
véhez fűzi s ennek az épületrésznek mind 
mostanig Rákóczi-épület a neve. A vár his¬ 
tóriai eredetét és jellegét azonkívül feltüntetik 
azok az emlékek'és feliratok, melyek a falakon 
most is ott láthatók. A Zápolya-család kőbe 
faragott czímere, Martinuzzi ezímere, a hatal¬ 
mas bástyamaradványok, kazamaták, lőrések, 
vársánczok stb., melyeknek szakszerű leírásá¬ 
val és ismertetésével Vájna Károly volt szamos¬ 
ujvári fegyházigazgató egyik kitűnő munkájá¬ 
ban részletesen foglalkozott. A régi emlékeken 
kívül itt látható még Ferencz-császár 1817-iki 
szamosujvári látogatása alkalmából emelt mell¬ 
szobor, V. Ferdinánd mellszobra, továbbá egy 
149G-ból való harang a következő körirattal: 

1496. 0 BEX GLOBIAE VENI CUM PÁCÉ. 
(Oh, dicsőség királya, jöjj békével. 1496.) 

Száraz vázlatban az ország egyik legrégibb 
történeti emlékének, a szamosujvári várnak ez 
a rövid története. Az átalakítási munkálatok 
a fegyház utolsó igazgatójának, Uhlyárík Al¬ 
binnak a vezetése alatt történtek, a ki egyben 
gondoskodott arról is, hogy az épület neveze¬ 
tesebb részleteiről hű felvételek készüljenek 
s egy alkalmi füzet tájékoztassa az érdeklődő¬ 
ket a nagymúltú történelmi emlék nevezetes¬ 
ségeiről. Zuliülij. 
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A GRÓF DESSEWFFY MIKLÓSNÉ ÁLTAL EMELT ERZSÉBET KIRÁLYNÉ-SZOBOR A VENCSELLŐI PARKBAN. 

1.. Bástya és kert részlet. — 2. A Martinuzzi épület renaissanee stilü kapuzata. — 3. A «püspöki palota» terrasza, két sarkán Fráter György és János király czímerével. 

PÉTER ÉS VENDI. 
Kegény. — Ir ta J. M. Barrie. 

(Folytatás.) 
Néha, bár nem gyakran, voltak álmai és 

pedig kínosabb álmai, mint a többi fiúknak, 
óraszámra nem tudott szabadulni ezektől az 
álmoktól és keservesen jajgatott tőlük. Azt 
hiszem, életének rejtélyére vonatkoztak. Ilyen¬ 
kor Vendi kivette őt az ágyból, az ölébe vette 
íés mindenféle általa kitalált kedveskedésekkel 
csitítgatta, mikor pedig megnyugodott, viasza-
tette az ágyba, mielőtt még teljesen" fölébredt 
volna, úgy hogy meg se tudta, mi történt vele. 
Ez alkalommal, azonban rögtön álomtalan 
álomba esett Egyik karja lehullott az- ágy 
széléről, az egyik Jába fel volt hajtva, az ajka, 
melyen még ott akadt a félbenmaradt ne¬ 
vetés, nyitva volt és láttatta apró gyöngy-fogait. 

'Ilyen védtelenül tálált rá Hűk. HaUgatva állt 
a fa lábánál, nézve ellenségét a szobán keresz¬ 
tül. Vájjon nem zavarta-e meg sötét :keblét a 
részvet semmi érzése? Ez az ember nem volt 
teljesen gonosz; szerette - - mint már mond¬ 
tam — a virágot, »z édes zenét (ő maga is 
nem közönséges tökéletességgel játszott a h ár¬ 
ián) és valljuk meg nyíltan, a jelenet idillikus 
természete mélyen megindította. Ha jobbik én-
jére hallgatott volna, 'kelletlenül visszatért volna 
a fa odván. Csak egy dolog volt, a miért nem 
tette. 

Az döntött benne, hogy Péternek még álmá¬ 
ban is impertinens ^yolt a kifejezése. Nyitott 
szája, lehullott keze, felhúzott térde olyan 
megszemélyesítője -volt a hetykeségnek, a mi¬ 
lyen sohasem fog többé szeme elé jutni az 
effélére érzékeny szeműek. Ez megaczélozta Huk 
szivét. Ha dühében száz darabra szakadt volna, 
mind a száz darab külön rohant volna az alvó 
fiúra. 

Az .egyetlen lámpa fénye homályosan hul¬ 
lott az ágyra; Huk maga sötétségben .állott ás 
első lépésénél fölfedezett egy akadályt: Szleitli 
fájának az ajtaját. Nem födte be 'teljesen a 
nyílást s Huk átnézhetett fölötte. Kereste a 
kilincset s nagy mérgére azt tapasztalta, hogy 
mélyen lenn van s ő nem éri el. Izgatott agyá¬ 
ban úgy tűnt fel, mintha erre az ingerkedő 
vonás Péter arczán erősebb lett volna. Meg¬ 
rázta az ajtót és nekifeszült. Hát mégis meg¬ 
menekül az ellenség? .' . 

De mi az? A szeme megpillantotta Péter 
orvosságát, a mely egy lóczán állott, oly közel, 
hogy elérhette a kezével Azonnal kitalálta, mi 

az és egyszírrc átlátta, hogy az alvó fiú a 
markában van. 

Hogy elevenen fogságba ne eshessek, Huk 
mindig borzalmas mérget hordott magánál, 
melyet maga kotyvasztott mindenféle halál¬ 
hozó dolgokból, melyekhez hozzá tudott fér¬ 
kőzni. Valami sárga folyadékot kotyvasztott 
össze, a melyet a tudomány nem ismert; de ez 
volt a világon létező legerősebb méreg. 

Ebből öt cseppet belecseppentett Péter poha¬ 
rába.A keze reszketett, de inkább az örömtől, 
mint a szégyentől. Mialatt ezt csinálta, szemé¬ 
vel elkerülte az alvó fiút nem azért, hogy a 
szánalom el ne vegye a bátorságát, hanem 
csak azért, hogy félre ne cseppentsen a méreg¬ 
ből. Aztán égy hosszú, merev pillantást vetett 
áldozatára, megfordult s nagy nehezen fölmá¬ 
szott az odúban. Mikor kijutott a napvilágra, 
olyan volt, mint a gonosz szellem, mikor ki¬ 
mászik a barlangjából. Félrecsapta kalapját, 
maga köré csavarta kabátját s egyik szélét az 
arcza elé tartotta, mintha el akarta volna ma¬ 
gát rejteni az éjszaka elől és sajátságosán mor¬ 
mogva magában, átsurrant az erdőn. 

Péter aludt tovább. A lámpa világa egyet 
lobbant és kialudt, a; helyiség sötét lett, de 

1 Péter aludt tovább. Lehetett legalább tiz óra a 
krokodilusban, mikor hirtelen felült ágyában, 
maga se tudta mitől, felébredt. Valami halk, 
óvatos tapogatást hallott a fája ajtaján. 

Hulkan és óvatosan, de ebben a csendben 
ez, bal|óslatúan hangzott. Péter megkereste a 
•tótét. Csak ekkor szólalt meg: 

- Ki az? 
i Sokáig nem iött válasz, aztán újra kopogás 

hallatszott. 
- Ki az ? 

Semmi válasz. 
Péter tűzbe jött és ő- szerette, ha tűzbe jöhe¬ 

tett. Két ugrással az ajtajánál termett. Ez az 
ajtó, nem úgy, mint a Szleitlié, befödte az oda 
nyilasát, úgy'hogy nem láthatott mögéje s őt 
sem láthatta az, a ki kopogott. 

-^ Nem nyitom ki, a mig nem szólsz — 
kiáltott Péter. 

Ekkor aztán a látogató megszólalt, kedves 
ingetyü-hangon. 

- Ereszsz be, Péter. 
Tink volt és Péter sietve nyitott neki ajtót. 

Izgatottan repült be, az arcza ki volt pirulva, 
a ruhája tele volt fecskendezve vérrel. 

- Mi történt? 
- Oh, sohase tudnád kitalálni — kiáltott 

Tink és három kitalálósdi kérdést tett fel neki, 
- Ki vele! — kiáltott Péter és Tink egyet¬ 

len hosszú mondatban elmondta neki Vendi és 
a fiúk fogságba esését. 

Péternek nagyokat dobbant a szive, a mint 
hallgatta. Vendi megkötözve a. kalózok hajóján, 
ő, a ki annyira kívánta, hogy így legyen. 

- Meg fogom szabadítani - - kiáltott fegy¬ 
vereihez ugorva. Közben arra gondolt, mit 
tehetne Vendi kedvére. Eszébe jutott, hogy 
beveszi az orvosságot. 

Odanyult a végzetes italhoz. 
— Nem ! — sikoltott Tinker Bell, a ki hal¬ 

lotta, a mikor Huk a gaztettéről morgott ma¬ 
gában, mikor az erdőn ment keresztül. 

- Mért ne? 
— Meg van mérgezve. 

- Megmérgezve? Ki mérgezte volna meg? 
- Huk. 

— Ugyan ne bolondozz. Hogy juthatott 
volna Huk ide? 

Ezt Tinker Bell, sajnos, nem tudta meg¬ 
magyarázni, mert még ő sem tudta a Szleitli 
fájának sötét titkát. Huk szavai azonban ki¬ 
zártak minden kétséget. A pohár meg van 
mérgezve. 

- Különben is — mondta Péter, teljesen 
hitelt adva magnmagának - - én nem alszom 
el soha. 

Fölemelte a poharat. Most már nem volt 
szavakra idő; a tettek ideje volt és egyetlen 
villámszerű mozdulattal Tink odarepült Péter 
szája és az ital közé s egyetlen kortytyal az 
utolsó cseppig kiitta. 

— Hogy mered meginni az én orvosságo¬ 
mat, Tiuk'? 

Tink azonban nem felelt. Máris ingadozott 
a levegőben. 

- Mi lelt? — kiáltott Péter hirtelen meg¬ 
rémülve. 

- Meg volt mérgezve, Péter — mondta Tink 
halkan - - és én most meghalok. 

- Oh Tink, hát azért ittad meg, hogy en¬ 
gem megments? 

I; 
— De hát miért? 
Tinket már alig bírták a szárnyúi; felelet 

helyett Péter vállára szállott és szeretettel meg¬ 
harapta az állat. «0stoba szamán) - - suttogta 
a fülébe, aztán a kamarájába botorkált és le-
fi'küdt az ágyába. 

Péter feje csaknem a kicsi szoba negyedik 
faláig ért, a mint elszomorodva térdelt mel¬ 
léje. Tink fénye minden pillanatban gyöngébb 
lett s Péter tudta, hogy ha egyszer kial 
Tink nem lesz többé. Tiuk annyira szereit 
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Paleologue Eugénia herczegnő, a ki a régi bizánczi 
császárok utódának vallja magát s most igényt emel 

Konstantinápoly trónjára. 

Péter könnyeit, hogy kinyújtotta a szép kis 
ujját, hadd folyjanak rajta végig. 

A hangja most már oly halk volt, hogy Péter 
eleinte nem hallotta, mit mond. Aztán kitalálta. 
Azt mondotta, hogy őzt hiszi, tudna még élni, 
ha a gyermekek hinnének a tündérekben. 

Péter kitárta a karjait. Nem voltak itt gyer¬ 
mekek és éjszaka is volt, de szólt mindenkinek, 
a ki Nincsországról álmodik és a ki ennélfogva 
közelehb van hozzá, semhogy az ember gon¬ 
dolná : hálóinges fiúknak és lányoknak és csu¬ 
pasz indiánus kisbabáknak egyaránt, a kik ko¬ 
sarakban csüngnek le a fák ágairól. 

- Hisztek á tündérekben ? — kiáltotta. 
Tink felült ágyában, hogy meghallja sorsát. 
Azt képzelte, igenlő válaszokat hall, de nem 

volt róla biztos. 
— Mit gondolsz te? — kérdezte Pétert. 

- Ha hisztek a tündérekben • kiáltott 
nekik Péter - - tapsoljatok a kezetekkel. Ne 
engedjétek Tinket meghalni. 
, Sokan tapsoltak. 

Néhányan nem tapsoltak. 
Néhány kis bestia fütyült. 
A taps hirtelen elhallgatott, mintha szám¬ 

talan anya besuhant volna a gyermekszobába, 
hogy micsoda történik ott. Tink azonban már 
meg volt mentve. Először a hangja erősödött 
meg, aztán kiugrott az ágyból, aztán vígabban 
és szemtelenebbül röpködött a szobán át, mint 
valaha. Esze ágába se jutott, hogy köszönetet 
mondjon azoknak, a kik hisznek benne, -
azokat azonban szerette volna kezébe kaparin¬ 
tani, a kik fütyültek. 

- Most pedig menjünk megmenteni Vendit. 
A hold fönn úszott a felhős égen, mikor 

Péter kimászott a fájából, fegyverekkel meg¬ 
rakva, hogy belefogjon veszedelmes feladatába. 
Nem olyan éjszaka volt, a milyet ő választott 
volna. Azt remélte, hogy repülhet, nem szállva 
magasra a föld fölé, hogy semmi se kerülhesse 
el a szemét, de ebben a holdfényben alacsonyan 
repülni annyit jelentett volna, hogy az árnyéka 
áthatol a fákon, felriasztja a madarakat és 
figyelmezteti az őrködő ellenséget, hogy ő út¬ 
ban van. 

Most már sajnálta, hogy a sziget madarai¬ 
nak olyan furcsa neveket adott, a mitől nagyon 
vadak és nehezen megközelíthetők lettek. 

Nem volt más módja, mint hogy a rézbörüek 
módja szerint kúszik előre,' a mihez szeren¬ 
csére nagyon jól értett. De merre menjen, mi¬ 
kor nem tudta biztosán, hogy a gyermekeket a 
hajóra vitték? Gyönge hóesés eltörölt minden 
lábnyomot, halálos csönd járta be a szigetet, 
mintha a természet egy darabig megállt volna 
rémületében az imént lefolyt mészárlás után. 
Péter megtanította, a gyermekeket .egyre-másra 
az erdei szokásokból, melyeket Tigris Lilitől és 
Tinker Bélitől hallott s tudta, hogy szörnyű 
óráikban mindez eszükbe fog jutni. Szleitli 

például, ha módja van benne, meggyújt egy fát, 
Kurli magvakat hullat el, Vendi pedig elejti a 
zsebkendőjét valami fontos helyen. Az ilyen 
útbaigazítást azonban csak reggel találhatta 
volna meg és ő nem várhatott. A felső világ 
hívta, de segítséget nem adott. 

A krokodilus ment csak el mellette, semmi 
más élő lény, semmiféle hang, semmiféle moz¬ 
gás nem hallatszott, Péter mégis tudta, hogy 
hirtelen halál várakozik rá a legközelebbi fá¬ 
nál, vagy hátulról settenkedhetik mögötte. 

Rettenetes esküt esküdött: 
- Hűk vagy én most az egyszer. 

Úgy kúszott előre, mint a kigyó, majd meg 
felállva szaladt át a holdvilágos téren, egyik 
újjával az ajkán és tőrét készen tartva. Bor¬ 
zasztó boldog volt. 

XIV. A kalóz-hajó. 

A kalózok patakjának szájánál álló Kecske¬ 
szikla fölött egy zöld lámpa mutatta, merre 
van a kalózok hajója. A tenger kannibálja volt 
ez a hajó, a mely már a nevével is rémületet 
keltve úszkált. 

Éjszakára be volt borítva lepellel, a melyen 
át semmiféle hang nem jöhetett róla a partra. 
Nem is hallatszott rajta semmi hang, kellemes 
hang pedig különösen nem, kivéve a hajó varró¬ 
gépének zúgását, melynél a mindig szorgalmas 
Szmi ült, a mindig pathetikus Szmi. Nem 
tudom, mért volt olyan végtelenül pathetikus, 
de még erős emberek is sokszor lekapták róla 
a szemüket és nyári éjjeleken nem egyszer 
megindította Hűk könnyeinek forrását is. Szmi 
persze mind ennek, mint egyáltalában semmi¬ 
nek, nem volt tudatában. 

Néhány kalóz iszogatott az éjszaka leplében, 
mások hordókon ülve koczka és kártyajátéko¬ 
kat játszottak; az a négy kalóz pedig, a kik a 
kis házat vitték vállukon, kimerülve hevert a 
födélzeten, de még álmukban is ügyesen ide 
vagy oda hengeregtek, hogy közel ne jussanak 
Hukhoz, hogy valahogy arramenet véletlenül 
beléjük ne kapjon a vashorgával. 

Hűk elgondolkozva járt a födélzeten fel-alá. 
Oh, a kifürkészhetetlen ember! Az ő diadalá¬ 
nak órája volt. Péter 
örökre el van hárítva 
útjából, a többi fiúk a 
briggen vannak. Mai tette 
volt a legkegyetlenebb 
műve hosszú idő óta s 
tudva, micsoda törékeny 
jószág az ember, meg 
lehetünk-e lepetve, hogy 
most nyugtalanul jár fel-
alá a fedélzeten, felfu-
valkodva sikerétől? 

Magatartásában azon¬ 
ban nem volt fellelke-
sültség, ellenkezőleg mé¬ 
lyen le volt verve. 

Gyakran volt így, mi¬ 
kor magába szállott az 
éjszaka magányában a 
hajón. Attól volt ez, hogy 
olyan rettenetesen egye¬ 
dül volt. Ez a kitanul-
hatatlan ember soha¬ 
sem érezte magát jobban 
egyedül, mint mikor a 
kopóitól volt körülvéve. 
Ennyire alatta állottak 
társadalmi tekintetben. 

Nem Hűk volt az igazi 
neve. Ha lelepleznők, ki¬ 
csoda volt ő tulajdonké¬ 
pen, akkor tűzbe jönne 
az egész ország, de a kik 
a sorok között is tud¬ 
nak olvasni, kitalálhat¬ 
ták. Előkelő iskolában 
tanult, melynek hagyo¬ 
mányai,mintvalami ruha 
csüngtek rajta. Most is 
bántotta, hogy ugyan¬ 
abban a ruhában kell a 
hajón tartózkodnia, a 
melyen felmászott rá s 
járása is az előkelő 
diákra vallott.' De meg¬ 
őrizte az előkelő formák 
iránti szvedélyét. 

Előkelő formák ! Akármennyire el volt fajulvn, 
még mindig tudta, hogy mindenben az a fő-

• clolog. Az előkelő formák kérdése kinozta egész 
lényét. Erősebb horog volt ez a lelkében, mint 
a vashorog a keze helyén és úgy sajgaüa, hogy 
a verejték csak úgy csurgott az ábrázatán. 
Gyakran végigtörölte a ruhája újjával, de a 
csepegés nem állott el. 

Ah, ne irigyeljük Hukot. 
Valami előérzet fogta el, hogy hamar el fog 

pusztulni. Mintha Péter esküje sújtott volna le 
a hajóra. Hűk sötét vágyat érzett, hogy el¬ 
mondja saját halotti beszédét, bár most nem 
volt rá idő. 

— Jobb volna Hukra nézve, - - kiáltotta -
ha kevesebb volna a becsvágya. 

(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A két legrégibb magyar nyomtatvány. Tudo¬ 

mányunk egész 1893-ig azt tartotta, hogy a leg¬ 
régibb olyan nyomtatott könyv, mely magyar szö¬ 
veget is tartalmaz, Heyden Sebald, «Puerilium col-
loquiorum formuláé* ozímű munkájának 1531-iki 
kiadása volt. 1893-ban aztán Szamota István a 
krakkói egyetemi könyvtárban talált egy töre¬ 
déket, melyről egyike legkiválóbb kutatóinknak, 
Melich János már 1897-ben azt a nézetét nyil¬ 
vánította, hogy az említett műnek egy 153I-nél 
régibb kiadásából való, tehát ez a legrégibb magyar 
nyelvű nyomtatvány, mert azok a még régiebbek, 
melyekről itt-ott szó volt, legalább eddig még nem 
kerültek elő s létezésük nem is bizonyítható. A 
Szamota által felfedezett töredéken nem volt év¬ 
szám, így azt sem lehetett pontosan tudni, mely 
évből való. Most a véletlen felderítette ezt i s : egy 
német tudós egy folyóiratban ismertette Heyden 
említett müvének egy 1527-ből való, Krakkóban 
nyomtatott latin-német-lengyel-magyar kiadását. 
Az ismertetés felkeltette Melich János figyelmét, 
a Nemzeti Múzeum útján elhozatták a danzigi 
városi könyvtárból a könyvet s Melich kiderítette, 
hogy ez a Szamota által ismertetett töredéknek 
egy teljesebb példánya, tehát ez a legrégibbnek 
tartott magyar nyomtatvány csakugyan az is és 
1527-ből való. De kiderült még más is : a kérdéses 
művel együtt találtak még egy másik magyar 
szövegű nyomtatványt is, a mely szintén 1527-ből 
valp. Ez egy Hegendorf nevű szerzőnek német-

CANALEJAS, A MEGGYILKOLT SPANYOL MINISZTERELNÖK UTOLSÓ AUDIENCZIÁJA 
ALFONZ KIRÁLYNÁL. 

magyar-lengyel értelmezésekkel ellátott grammati¬ 
kája. És a mi még fontosabb: kétségtelenül be¬ 
bizonyosodott, hogy mind a két mű magyar szö¬ 
vege Erdó'si Sylvester János, a hírneves reformátor 
műve, a ki akkor a krakkói egyetemen tanult. 
Ezzel a felfedezéssel a két műnek irodalomtörté¬ 
neti és nyelvészeti értéke rendkívül megnőtt. Mind 
a két mű az Erazmus-féle mozgalmak pedagógiai 
elvei szerint készült jelentéktelen tankönyv, nekünk 
azonban, a kik láthatjuk belőlük, mint fejlődött 
ki nemzeti nyelvű irodalmunk a humanista-eraz-
mista, valamint a protestáns mozgalmakból, mint 
a fejlődés megindulásának tanúságai, mind a kettő 
elsőrendű művelődéstörténeti emlékünk. Hogy Me¬ 
lich János ebbéli kutatásait szélesebb körben is 
megismerjék, a Nyelvtudományi Társaság elnöké¬ 
nek, Szily Kálmánnak kezdésére, Scmsey Andor 
adományából kiadta hasonmásban mind a két 
művet. A kiadást Melich János gondozta és látta 
el bevezetéssel, újabb példáját adva kutatói éles-
elműségének, melynek tudományunk már nem 
egy fontos kérdés megoldását vagy előbbrevitelét 
köszönheti. 

A ((Budapesti Szemle» legújabban megjelent no¬ 
vemberi száma most közli Viszola Gyula ismerteté¬ 
sét Széchenyi Garat czímű művéről, melynek az 
Akadémia kiadásában való megjelenéséről leg¬ 
utóbbi számunkban számoltunk be. Srhneller István 
czikksorozatot kezd a társadalmi nevelésről, Vadász 
Elemér a német földtani oktatás tanulságairól ir 
a magyar egyetemek szempontjából, Ecseri Lajos 
folytatja czikksorozatát A szegény ember czím-
mel az alföldi magyar munkásnép viszonyairól, 
Bayer József egy XVIII. század végén hazánkban 
megtelepedett Stunder nevű dán festőről közöl 
érdekes adatokat, Herz Miksa Kairóban élő ha¬ 
zánkfia Ali El-Rifai sejk kairói mecsetjót ismer¬ 
teti. A szépirodalmi részben Váczy József A va#- ' 
próba czímű elbeszélése s Vikár Béla műfordításai 
Busztavelli georgiai költőből élénkítik a füzetet. ' 
A Szemle rovat aktualitásai s az Értesítő rovnt 
könyvismertetései egészítik ki a füzet tartalmát. 
A «Budapesti Szemlét^ Berzeviczy Albert és 
Beöthy Zsolt közreműködésével Voinovich Géza 
szerkeszti s a Franklin-Társulat adja ki ; előfizetési 
ára félévre 12 korona. 

Paris kövei. A ki Parist szereti - - s ilyenek 
ma már nálunk is mind többen vannak, az kedv¬ 
teléssel fogja olvasni Kari Lajos kis könyvecské¬ 
jét, mely legutóbb jelent meg az Olcsó Könyvtár-
ban. Tulajdonképen kis tanulmányok vannak benne 
Paris múltjáról; Mindegyik tanulmány Parisnak 
valamely helyéhez vagy épületéhez kapcsolódik, 
de aztán kiszélesedik korrajzi képpé s Paris éle¬ 
tének, jellemének bizonyos vonását illusztrálja 
egy-egy fontosabb történeti pillanatában. Van a 
czikkek között magyar vonatkozású is: a Hotel 
de Transylvanieról szóló, a mely a szóban forgó 
épület egykori tulajdonosának, II. Rákóczi Ferencz-
nek francziaországi időzését eleveníti fel. Ez áll 
hozzánk természetesen a legközelebb, de a többi 
is érdekes, azzá tudja tenni a szerző szeretete, a 
mely a filológus apróságokban gyönyörködő szor¬ 
galmával gyűjti össze az adatokat és annak meleg, 
közvetlen hangján mondja el kutatása eredményeit, 
a kinek magának szivbeli ügye az egész dolog. 
Van valami szeretetreméltó, kellemesen ható pe-
dantéria az egész kis munkában, — ebben nyilvá¬ 
nul a szerző lírája, mint az olyan emberé, a ki 
ha, megszeret valamit, minden apró részletében s 
minden vonásában meg akarja ismerni. 

Apponyi mint közjogász. Gróf Apponyi Albert¬ 
nek nagy jelentőségű tanulmánya jelent meg 
Magyar közjog osztrák világításban czímmel. A 
népszerű főiskolai tanfolyamon az idei tavaszszal 
tartott előadások vannak e munkában összefoglalva. 
Azokkal az osztrák közjogi elméletekkel foglalkozik 
benne, a melyek nagyosztrák birodalmi érdekből 
közjogunknak azokat a pontjait igyekeznek el¬ 
homályosítani, melyek Magyarországnak függet¬ 
lenségét és önálló rendelkezési jogát állapítják 
meg. Apponyi ezekkel szemben a maga tisztaságá¬ 
ban állapítja meg közjogunk természetét és egyes 
intézkedéseit, sorra czáfolja szigorúan tudományos 
érvekkel az osztrák állításokat, valamennyiről ki¬ 
deríti, hogy a tényállás félreértésén vagy szándé¬ 
kos elferdítésén alapulnak. Rendkívüli széleskörű 
tudományos ismeret, mélyreható államférfiúi ta¬ 
pasztalat, éles bonczoló elme és az argumentumok¬ 
nak döntő ereje nyilvánul ebben a polémiában, 
mely közjogi irodalmunknak standard-munkái kö¬ 
zött fog szerepelni. 

"Wlassics Gyula beszédei. Kulturális életünknek 
mindig feltűnő eseményei szoktak lenni azok â 
beszédek, melyeket Wlascics Gyula, mint a mú¬ 
zeumok és könyvtárak országos szövetségének el¬ 
nöke szokott tartani a szövetség évi közgyűlésein. 
Kólánál illetékesebben kevesen szólhatnak a magy ár 
kultúra égető nagy kérdéseiről. Hét közgyűlési 
beszéde egy nagy államférfiúi és kormányzati ta¬ 
pasztalatra alapított nagyszabású kultúrpolitikának 
körvonalait rajzolja meg a múzeumok és könv\-
tárak elsőrendű fontosságú ügyével kapcsolatban 

s oly gazdagságát adja az e körbe vágó eszméknek, 
annyi indítást és kezdeményezést adhat. li> 
valóban alkalomszerű volt e beszédeket, melyek 
eddig a napi sajtó közlései után csak hivatalos 
kiadványokban voltak olvashatók, a nagy közönség 
számára is hozzáférhetővé tenni. A sajtó alá ren¬ 
dezés munkáját Ferenczy Zoltán végezte s be¬ 
vezetést is irt hozzá. 

A «Magyar Könyvtár*, Ha,ló Antal kitűnő 
vállalata legújabb sorozatában egy magyar szerző 
szerepel: Andor József ^yprián), Ködös napok 
czímű meleg hangulatú, érdekes cselekvényü hosz-
szabb novellájával. A külföldi drámák fordításai¬ 
nak gyűjteménye Henry Kislemaefker* Az ö.tzli'ni 
czímű színművével szerepel, melyet Ábrányi Emil 
művészi fordításában a múlt évben adott elő a 
Nemzeti Színház. A másik külföldi szerző a nyáron 
elhunyt Slrindberg, ki csak mostanában kezd 
nálunk ismeretesebbé válni s kinek hét, erővel 
teljes novelláját közli a nMiigyar Könyvtár* egyik 
új füzete Szánt Goltliárd mondája i's egyéb el¬ 
beszélések czím alatt Lefllcr Bélának a svéd 
eredetiből készült fordításában. 

A «Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja november 24-iki számába Fclcki 
Sándor irt verset, Szemére György elbeszélést, 
Sebők Zsigmond folytatja Dörmögö Dömötör utazá¬ 
sát a Királyhágón túl, Elek nagyapó kedves mesét 
mond el, Zsoldos bácsi vidám gyermek-színdarabot 
mutat be, Benedek bácsi szép verset irt Bolváry 
képéhez, Gyula bácsi a forgószélről mond el ér¬ 
dekes dolgokat, Zsiga bácsi mulatságos mókát 
beszél el. A kis diákok levelei rovat, Szemére. 
György regényének folytatása, a rejtvények, szer¬ 
kesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag tar¬ 
talmát A "Jó Pajtásn-í 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-uteza 4.) 

Új könyvek. 
A két legrégibb -magyar nyelvű nyomtatvány. 

Adalék Sylvester János működéséhez. Semsey An¬ 

dor adományából hasonmásban közzéteszi s be-
Nczi'tÚBsel kiséri Mi'Hcli János. Budapest, kiadja a 
Magyar Xyeh tudományi Társasíig : áru 1- korona. 

l'/'i,'is /.Vicc/. Történeti rajzok. Irta Kari Lajos. 
(••Olcsó Köuyvtár» 16Ü9-1G71 sz.); ára 00 fillér. 

M<ifi>ini' l,<'i;j»<i <t*:.lrák rilá<iiláxhan. Négy elő¬ 
adás az l'Jlií. évi népszerű főiskolai tanfolyamon 
tartotta gróf .l///i<>)i<//-Albert. Budapest, Franklin -
Társulat: ara kötve ií korona. 

Má:<'niiinl; én l.-öni/rtárak. A múzeumok é* 
könyvtárak országos szövetségének közgyűlésein 
U'//(Wrx (ívnia elnöki Ix'szédri (.• Olcsó Könyvtár" 
I<'>7-J 7."i sz.') iSiiilapcM. Franklin-Társulat; ám 
sít Hllér. 

A Miii/i/ai' AiV/M/r/ú/' új füzetei: (iTil. s/..: A 
*zenl Goliliái-d Hunniája és egy óbb elbeszélések. 
Svédből fordította 1.,'fíl,;- Béla : ára W fillér. 
(i77 7S. l\í><l<">* niijKil:. Kllii's/élés, irta Andor 
József; ára (i(t fillér. Ii7'.» sít. .1- ,')*:•!na. Színmű 
három felvonásban, irta Henry Kiüli-mai-rkei-x. 
fordította .1 hráni/i Emil: ára tilt iillór. Budapest. 
Lampel R. (Wodianer F. és fiai); ára lílt fillér. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: jékei JÉKKY 

MÓR földbirtokos. S4 éves korában. Jékey alispánja 
is volt Szatmár vármegyének s mint honvédtis/t 
végigküzdötte a szabadságharczot. - Nedeczei és 
lábatlani NEDECZKY ÖDÖN, a Lipót-rend lovagja, 
kúriai bíró, 72 éves korában Budapesten. — ÁBEL 
ADOLF nyűg. pénzügyőri főbiztos, a Ferencz József¬ 
rend lovagja, 77 évében Fogarason. •— Bartosi 
FESZT* GTOLA udvari tanácsos műépítész, a Ferencz 
József-rend lovagja, Budapesten. — SÉBA ALBERT 
zaláni birtokos. Háromszék vármegye törvényható-
síi gi bizottsági tagja Zalánban. - - ZANDT ÖDÖN 
papai prelátus, pozsony-belvárosi plébános, Pozsony¬ 
ban. - - PAPP ANTAL, 73 éves görög-katholikus fő-
esperes, hajdúböszörményi lelkész. PACZALA TAMÁS 
román főesperes. 65 éves korában Budapesten. -
Gulácsi FARKAS LÁSZLÓ. Az elhunyt fia volt néhai 
gulácsi Farkas Lajosnak, a ki uegyvennyolczlmn 

SZÉN 
AKNA 

OSSÁG ÁLTAL MEQGYUJTOTT S2E/V 

Sir William Ramsay hírneves angol természettudós terve: a szenet a bányában elégetni, az így fejlődő gázt 
csöveken felvezetni, gépek segítségével villamossággá változtatni és mindenfelé elvezetni. 
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titkára volt Kossuth Lajosnak, később pedig or¬ 
szággyűlési képviselő a tabi kerületben. - - ENOEL 
LAJOS a «Szegedi Napló» kiadótulajdonosa Buda¬ 
pesten. — Niigysolymosi KOKCZ GYULA államviisúti 
fó'ellenőr, 6)5 éves korában Székelyudvarhelyen. 
TILLEB HENRIK magánzó, Budapesten. — KOVIA 
JAKAI: szeszanagykereskcdő, 74 éves korában Buda¬ 
pesten. — BISTET TIBOR honvédhadnagy, - i éves ko¬ 
rában Budapesten. 

Ozv. POLGÁR I'ÁLNÉ, szül. Laezay Viktória, 8l> 
éves korában Békésen. CZEINEK JÓZSEFRE, szül. 
Fercsák Eleonóra, 76 éves korában Budapesten. 
Ozv. TÓTH FEREKCZSÉ, szül. Szalay Friderika, 71 
éves korában Frtpán. - - Ozv. ANVAKDER JÁKOSSÉ, 
szül. kuhinkai Jíeleznay Eulália, 01 úves korában 
Jászberényben. - BOSNYÁKOVITS JÓZSEFRE, szül. 
Schlossár Júlia. ,">G éves korában Budapesten. -
Kisóczi és bethlenfalvi GAXÓCZT DEZPÖNÉ, szül. 
Watzál Mária. ."iS éves korában Weilheimben. -
STAINDLNÉ, szül. Hörl Borbála. Magyaróváron. -
Ozv. BERKET/ ISTVÁNKÉ, szül. Nagy Berta, Buda¬ 
pesten. - NtuEB ILKA. Egerben. - - Dr. CZINDEB 
ÍSTVÁRNÉ. szül. egervári Egerváry Mariska 4-0 éves 
korában Zalaegerszegen. 

EGYVELEG. 
* á leghosszabb regény. Ezt már nem Ame¬ 

rikában irták, hanem Japánban. Kiong Bakin a 
szerzője, a ki 4-0 évig dolgozott rajta. Áll pedig-a 
«egény,óriás 106 kötetből, minden kötet 1000 ol¬ 
dal. Átlag 30 sor van egy-egy oldalon, vagyis 
összesen több mint három millió sor. A 106 kötet 
súlya (10 kiló. 

Á c s Mííi'ia feslőnő, hölgyek részére rajz és fes¬ 
tészeti tanítását ez idén ismét megkezdette. Órákat 
ad esetleg háznál is. - - Arczkép megrendeléseket 
fénykép után is tlfogad VI., Váczi-út 87. szám alá, 
IV. emelet. — Értekezni lehet szerdán és pénteken 
d. e. 10-töl, délután 3-ig. 

A s z ő r m e d iva t óriási fellendülése arra indí¬ 
totta szerkesztőségünket, hogy az ország legelső szűcs 
czégével összekőtettést létesítsünk és hetenként szőrme 
divatképeket közöljünk. Elkán Gynla czég volt szíves 
művészies katalógusát rendelkezésünkre bocsájtani, 
melyből mai számunkban helyszűke miatt egyelőre 
egy képet közlttnk. 

Mai számunk hirdetései között kitűnik a 
Tulipán Gyermek Otthon hirdetéfe. Darvas Jenő, ő 
császári és királyi fensége, József királyi herczpg 
udvari szállitója már eddig is bebizonyította, hogy a 
gyermekruházati czikkek terén minilig különlegest 
tudott nyújtani. Ezt a szolidságáról és k'tünő izléfé-

r61 általánosan ismert czéget a publikum szeretettel 
karolta föl és méltán, mert ott a szülő gye)ineket 
csecsemőtől 18 éves koráig tetőtől talpig a_ legjobban 
íolruháztatj'*. A tAli idényre nagjmenrjyieégü, szebb-
nél-pzebb és jobbnál-jobb rnlr 'zati ezikkekkel lá t táé i 
magát a Tulipán Gycrrnok-Otthon, a mely nagy képes 
á-jpgyzékét mindenkinek ingyen és b/rmentvo küldi. 

Xapoiitsv í j bőrápoló specziálitások 
keletkeznek; ezelc azonban csaknem 
kivétel nélkül haszontalanságok. Egye 
dűl a tCrümc Simoni adja meg az 

arczbőrnek, a természetes 
iideségct és szépséget. Több, 
mint 50 éve használják az 
egész világon, daczára a sok 
ulánzalnak. A Simon féle 
• Poitdre de riz* (rbspor) és 

«* szappan kiegészítik a krém 
• nagyszerű hygiénikus hatását 

N é p i e s h í m z é s e k . Szemet s lelket egyaránt 
gyönyörködtető mesés i/ lés jellemzi az Országos Magyar 
Háziipari Szövetség által készített magyar inotivumu 
csipke-, szőnyeg és agyag-árúk minden egyes darab¬ 
ját. A szöv^ség valóban dicséretes munkát fejt ki a 
magyar háziipar fejlesztése körül, melynek a kül¬ 
földön is már kitűnő hírneve van. Ajánljak olvasó-
nőinknek a vert horgolt és tü-csipkék remekeit az 
Országos Magyar H züpari Szövetség, Budape-t, 
IV., Kígyótól- 1. sz alatti helyiségeiben mielőbb 
megtekinteni, ahol szőnyegek és agyagárukban is 
óriási raktár van felhalmozva. 

L e g j o b b halcsontfiálküli fűzök, haskötő; , mell¬ 
tartók mérték szerint a legjntanyesabb árban meg¬ 
rendelhetők Dr. Miszi :á fuzőtenuíben Budapest, IV., 
Váczi-utcza 7. sz. I. i inaiét. Teletöm í Í2—45. 

Minden zongorázót érdekelni fogja, hogy 
zeneművek már a megjelenés napján kölcsönözhetők 
az Országos Hangjegy Kölcsönző intézetnél (Rózsa¬ 
völgyi és Társa-féle) Budapest, IV., Sütő-utcza «., fél 
emelet. Tengerész Kató, Éva, Limonádé ezredes stb. 
újdonságok már is közkézen forognak. Tájékoztatót 
ügy Budapestre mint vidékre ingyen. 

S o k p é n z t t a k a r í t inegr egy éven át, ha czi-
pőjét tBerson» gammisarolkal látja el, mert a 
Brrson sarok tudvalevőleg tartósabb a bőrnél is. 
Utánzatok miatt ügyeljen vásárlásnál a «Berjon» 
szójegyre. 

Szerkesztői üzenetek. 
Kisvárosi délelőtt. Az álmaimat csókolom, s tb. 

Ezek sem azok, a miket meg kell várnunk, nem 
olyan erőp, feltűnő dolgok, hogy érdemes volna miat¬ 
tuk a nagyon is elszaporodott lirikus-hadat megsza¬ 
porítani. 

Tél felé. Kisebb igényeknek megfelelne, a mi mér¬ 
tékünket azonban nem üti meg. 

Menyasszonyi ruha-selyem 
minden színben, méterenként l K 35 f-től feljebb. Bér- és 
v&mmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mimagyüjte-

ményt postafordultával knld 

H E N N E B E R G selyemgyáros Zürich. 

épies hímzések 
blúzokon, gyermekruhé-

kon, teritökön, vert-, hor¬ 
golt- és tűcsipkék, szőnye¬ 
gek, agyagáruk. 

Országos Magyar Háziipari Szövetség 
Budapest, IV. kér., Kígyó tér 1. szám. 

PehetykönnyQ 
elegáns. 

tartósabb 
mini bőr. 

G/erravaűa, 
kina bora vassal 

Hyijienikus kiállítás 19O6. Legmagasabban ki¬ 
tűnt Krősitőszer gyengélkedők, vérszegények 
és labbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-

eröstlö és vérjavltó szer. 
Kitűnő tz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

J. SerraYallo, su.Ui5o Trieste-Barcola. Váiarolhalo a gyógj-szertárakban félliteres üvegekben. 
K 2.60, literei üvegekben K 4M. 

előnyeiről 
mindenki me£ van 

Lohr Mária (Kronfmz) 
Gyár ét fSüzlet: 

VltL.toMM.tt. 
Telefon: Jdzaef 2 -37 

/h főváros első és legrégibb 
csipketisztitó, vegytisztitó 

és kelmefestő gyári intézete. 
k: XI..Fő-n<cia27. IV., Eskü-ót 6. V., Kecskeméti-

utcza 14. V.. Harminczad-Ti. 4. VI, Teréz-köiút 
38. VI., Acdrássy-nt 16. VIII., József körút 9. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

_ gyógyforrás 
vese- ús hólyagjijokná;, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 

legzé! i szervek hurutjainát kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 
Kapható ásványvtzkereskedésekben és 

gyógyszertárakban. 
ÁPflQT Szinye-Lipóczi Salvatorforris-vállalat, 
MUÜOl Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Otthon. Ősszel. AÜ első valóságos iskolai példája a 
poklipsréilii Beinmitmonilásnak, a másik ^j) úgy sem-
luit uiouiló, tle Iftgalább Hiviil. 

Hazatérve. Valahol messze a vers mögött dereng 
valami olyasféle, mintha költői mondanivaló lenne, 
dn csak mögötte van, nem benne, jeléül annak, hogy 
nem eikerült belerögziteni a versbe. 

SAKKJÁTÉK. 
2824. számú feladvány Veternik L.-tó'l 

SÖTÉT. 
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a b e d e f g h 
VILÍOOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A «Vasárnapi Ujság» 42-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése : Mennyi fáradtságba kerül 
a nyugalomra való törekvés. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. 11. 

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

Svaiczi-Selyem 
*J vam-menfesen háíhor! Kérjenek mlntit , 
fehér, v»gy izineibm : TaHel . 
Fioonn<t, Crép* dt Chlnc, Duche>$», Ecotuli, l 
Eolltnnt, Mouuclln* uo-om. nélM, mét.rit i 
K. l.io-töl kudri. Bánon;. <• PIU. nihiknak, 
it bluioknik itb., TaUmlnt kliiuk «i nihil 
valódi irajott nlmiéml batlit, -gT»pju. 
-Tiuan, ét i«lj«mb». 

Mi e«kit k«wk«d»tt ti.Ud 
iTttst árulunk, híivetliníll m«a*n»tvOkn«k, soitaUltséa, 
l •*« vam-mintuen a lakaiba. - (Dupla larílbélyeg.) 

l Schweizer és Társa, Luzern U 24 (Svájc 
SerrenuiBret-kivUel — Kir. üdv. iiUlltók. 

Az összes 

beíeppolási cibheb 
raktára. 

| H iskötók, sérvkötők művé»-
tayok, g'Jrcsérharisnyák, v.l-
lanygépek és egyéb egészség¬ 

ügyi cikkek 15410 

Fischer Péter és Társa R.-T. 
Budapest, Kossuth Lajo:-utca 6. Telefon 958. 
Alapíttatott 1855. .•. Most megjeleni képes árjegyzé¬ 

künket kivánalia ingyen és bérrni/ntve Küldjük. 

AZ ÖSSZES GÉPEK ÉS FORMÁK 
CEMENTÁRUK ELŐÁLLÍTÁSÁRA 

cementfalazótégla-gyártó gépek, cementfedő¬ 
cserép-gyártó gépek, betonörtömb-gjártó 
gépek. — Formák csatornázási-, vízveze¬ 
ték- és alagc tövek, betoncölöpök, lépcső¬ 
fokok, határkövek stb gyártására. — Kő¬ 
zúzók, h e n g e r m ű v e k , betonkeverők, 

padlólapsajtólók. 

Dr. GÁSPÁRT & Comp. GÉPGYÁRA 
M ARKR ANST ADT Leipiig mellett 
A Kérjük gyárunkat meglátogatni. A 
™ 228. számú brosúra ingyen. ™ 

A Magyar Királyi Államvasutak téli menetrendje. 
Délelőtt Délután 

A vonatok indu lása Budapest nyugoti p.-u.-ról. 
Érvényes 1912 október hó 1-től. 
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154 
152 
122 

biü 
51S 
52£ 

ÍJZT. 

» 

Vácz 
Búkospalota-Újpest 
Érsekújvár 

164 
714 

1404 

l')O5 
l§io 
1220 

Szv. 
» 

Gyv. 

Rákospalota-Újpest 
Szeged 
Zsolna, Berlin 

718 
4102 

156 
6502 

522 
goo 
g20 

635 

• » 

» 
Szeged, Szolnok 
Esztergom 
Rákospalota-Újpest 
Lajosmizse.Kecskemét 

138 
4106 
166 

4140') 

1225 
1230 
100 
105 

Szv. 
» 

Tv sí 

Nagymaros 
Esztergom 
Rákospalota-Újpest 
Piliscsaba 

102 6 5 0 k.o. 
f XV. 

Wien, Paris, Ostende 168 
4108 

130 
150 

Szv. 
V 

Dunakeszi-Alng 
Esztergom 500 7 0 0 Gyv. Segesvár, Stanislnu 106 200 Gyv. Wien, l'aris 

1402 7 0 5 » Zsolna, Berlin 504 2 O 5 Szalmár-Néincti, lirassó 
104 
158 
708 
712 

7S5 
8°° 8 10 
840 

Szv. 
Gyv. 
Szv. 

Nagyszombat, Wien 
Dunák eszi-Alag 
Orsóvá. Házias 
Temesvár, Karánsebes 

126 
170 

4110 
108 

2io 
215 

2 20 
230 

Szv. 
i* 
H 

Gyv. 

Parkany-Nánn 
Rákospalota-Újpest 
Esztergom 
Wien 

134 8 4 5 » Nagymaros 120 235| Siv. Galánta 
4104 905 M Esztergom 704 2^0 Gyv. Bukarest, Báziás 

114 915 M Wien, Berlin. 722 2«s Szv. Czegléd 
100 
1U2 

945 
H oo 

• liákospaloln-Vjpest 
Ilákospalota-Újpest 

IÍ506 
140 

250 

355 .1 
Lajosmizse, Kecskemét 
Nagymaros . 

Ü504 
116 

llio 
1200 • 

I-ajosmizse, Kecskemét 
Wien 

174 
716 410 

430 
| * 

Rákosualota-Ujpesl 
Szeged 

110 515 Gyv, Wien 
142 520 Szv. Nagymaros 

72461) 540 • Czegléd 
176 
128 

550 
622 

W 

* 
Rákospalota-Újpesl 
Párkány-Nána 

724a 6i£ W Czegléd 
144 6Í2 * Nagymarors 
724 625 • Czegléd, Ocsa 

4114 622 » Esztergom 
726 615 B Czegléd, Szolnok 

*) Csak vas;'ir- és ü n n e p n a p o k o n bezáró¬ 
lag n o v e m b e r 10-ig közlekedik. 

') Vasár- és ü n n e p n a p előtti hétköz¬ 
napokon köz ekedik. 8) Minden kedcfen, csütörtökön, pénteken 
és vasárnapon közieketlik. 

*) Minden hétfőn, szerdán és szombaton 
kö/lckctlik. 

1406 
130 
178 
728 

0508 
132 
710 
182 

652 
625 
710 
725 
722 
822 
825 
8Í5 

Gyv. 
Szv. 

« 

• 

» 

» 

Pozsony, Zsolna, Berlin 
Párkány-Nána 
Rákospatota-Újpest 
Czegléd 
Lajosmizse 
Vácz 
Bukarest, Báziás 
Dunakeszi-Alag 

1408 822 * Zsolna, Berlin 
118 922 » Wien, Paris 
502 925 Gyv. Bukarest, Stanislnu 
184 1022 Szv. Dunakeszi-Alag 
706 1015 Gyv. Szeged, Báziás. Bukarest 
720 105°. Szv. Kiskunfélegyháza 

4116 11ÍP. » Esztergom 
9023, 1120 k.o. 

exv. 
(Belgrád, 
[Konstantinápoly 

702f) 1122 . [Bukarest, 
^Konstantinápoly 

146 11 2S Szv. Nagymaros 

A vonatok indu lá sa Buda-Császárfürdőről. 
4002 
4004 

52S 
854 

Szv. 
» 

Esztergom 
Esztergom 

4006 
40401) 

1215 
1257 

Szv. 
• 

Esztergom 
Piliscsaba 

4010 2 i i u Esztergom 
4012 GÍ2 • Dorog 
4016 1122 * Flsztergnnl 

Délelőtt Uéliilán 

A vonatok érkezése Budapest nyugoti p.-u.-ra. 
Érvényes 1!)12 október hó 1-től. 

R ' Ö 
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O N •o a. O «> 

- e is •o a Í Í 
151 
723 
725 

522 
5^5 
532 

Szv. Dunakeszi-Alag 
Czegléd 
Czegléd 

137 
703 

12^0 
]20 
126 

Szv. 

Gyv. 
Kákospnlota-Ujpesl 
Nagymaros 
Ilukarest, líázu'is 

4103 5S2 Esztergom 103 J 4 0 p Paris, Wien 
133 

725a 
522 
500 Nagymaros 

Czegléd 503 1 5 0 V 
{Tövis, Kolozsvár. 

Szalmán-Ném^ti 
153 

6507 
6 0 5 Rákospalola-Ujpest 

Ijijosmizse 
167 

4111 
155 
305 

Szv. itákospalota-Újprst 
Esztergom 

721 
9011) 

620 

625 ex 

Szolnok, Czegléd 
/Konstantinápoly, 
IBelgrád 

169 
171 

6503 

240 
3°° 
340 

Dunakeszi-Alog 
nákospalotn-Újpcsl 
Kecskemét. I^ijosmizsc 

701«) 6 3 0 /Konstantinápoly, 
(Bukarest 

713 
139 

405 
410 

Temes*ár-J., S/eged 
Nngymaros 

135 
1407 
4105 
709 

635 
6io 
710 
715 

S . Nagymaros 
Berlin, Zsolna 
Esztergom 
Bukarrst Házias 

4113 
175 
121 
115 

505 
515 
545 
555 

Esztergom 
Rákospalota-Újpest 
Éi-sekiíjvár 
Wien, iiri-lin 

125 720 Párkány-Nána 1103 6— Gyv. Berlin, /sohi i 
727 
501 

725 
730 G . 

Czegléd 
(Bukarest, Kolozsvár, 
\Maramarosszigct 

177 
707 
105 

622 

622 

S v. 
G "f. 

Hákospnlola-Újpcst 
Orsóvá, Báxiás 
Wien 

157 740 S Vácz 107 710 Wien 
6501 

155 
750 
755 

Kecskemét, Lajosmizse 
Rákospalota-Újpesl 

711 
179 

745 
822 

S v. Báziás, Temesvár 
Itákospnlol.t-Újpest 

127 gos Párkány-Nána 4117*) 8— Piliscsabn 4107 
113 g 2 0 

Esztergom 
Paris, AVien 

143 
131 

8S2 
8&S. 

Nagj-maros 
Párkány-Xáiia 

719 8<K> Kiskunfélegyháza 109 Q O 5 G -v. Wien 
129 8 4 5 Nagymaros 6505 922 S v. Kecskemét, Lajosmizsr 
159 910 Dunakeszi-Alag ISI 925 Dunakes/i-Alag 
705 925 G . Szeged 1405 922 G -v. Berlin, Zsolna 

1401 940 Berlin, Zsolna, Pozsony CAC Q 6 5 (Segesvár, 
4109 
1G1 
715 

955 
1Q30 
1045 

S Esztergom 
Rákospalota-Üjpcst 
Szeged 

4115 
y— 

1022 
W& 

S v. 
\Kolozsvar, Stanislau 
Esztergom 
Yácz 

119 1125 Galánta 6513 1022 Ocsa 
163 Rákospalola-Üjpcst 117 1(125 Wien 

717 1122 Temesvár, Báziús 
101 1122 k."o. 

exv. 
(London, Ostende, 
\Paris, Wien 

185 1122 Siv. Duuakeszi-Alag 

') Érkezik minden kedden, szerdán, 
. pénteken és vasárnapon. 

*) Érkezik minden hétfőn, csütörtökön 
és szombaton. 

*) Vasár- és ünnepnapokon bezárólag 
november 10-ig közlekedik. 

A vonatok érkezese Buda-Császárfürdőbe. 
4001 
4006 
4007 

522 
716 
820 

Szv. Dorog 
Esztergom 
Esztergom 

4011 
4013 
4017') 

2io 
520 
821 

Szv. Esztergom 
Esztergom 
Piliscsaha 

4009 1004 W Esztergom 4015 1022 * Esztergom 

KÍUCSUK-aPOSAHOIi 
DOBOZA, 

MINŐSÉGE: 
ARANY 

DÚS KEBEL ELNYERÉSÉRE, 
A szép mell elnyerésének művészete már 

nem titok többé a nők előtt, mióta a P i ln l e i 
Orientales (keleti pilulák) pompás tulajdon¬ 
ságai ismertekké lettek. — Ezen pilnlák tényleg 
képesek a mellet fejles/.teni, megerősíteni és 

ujjaalkotni és a nyak, valamint a válUk 
csont-kiugrásait eltüntetni, amennyiben az 
egész mellnek kecses teltséget kölcsönöz¬ 
nek a derék szélessé tétele nélkül. 

A Pi ln les Orientales főképpen ke¬ 
leti növénykivonatokból áll, tebát teljesen 

a r z e n i k u m mentesek s az egészség¬ 
hez is hozzájárni. Nem szabad ennek 
hatását más, hason ó készítményekével, 
a belső vagy külső használatban össze¬ 

hasonlítani. 20 éven felüli eredmény igazolja a P i ln le s 
Orientales hírét és bebizonyította, hogy ez ngy asszonyok, 
mint a fiatal leányok részére az egyedüli megbízható szer 
domb ara és erős mell elnyerésére. 

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

J. Katié, Pharmacien, 5 Passage verdean. P-ms. Egy doroz 
• P i ln l e s Ori»ntales» bérmentve és diszkréten kapható 
6 korona 45 fillérnek postautalványon való beküldése elle¬ 
nében a főraktárosnál: Török József, Budapest, VL. Kirély-
ntcza l i sz. és Pharmazentische Agentnr, Wien, XII. Bez., 
Teiehaokergasse 5. (Utánvéttel K 6-75.) 

Lapunk minden olvasónőjének ajánljuk Török úrtól a 
nagyon értékes lA kebel plasztikus szépségéről* szóló füze-
tecskét bérmentesen kérni, melyet ingyen küld. 

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

Ridikül 
Papek József 

:: és : : 
finom bőráru 

?yári 
arbi n 

ős. és klr. üdv. , 
gyártónál. Bpest, Kákóczi-nt 11. 

Ezüst 

"DARWIN" 
A természnttudományok 
minden ágának haln'dá-
sáról népszerűén, cse¬ 
vegő i.iódon tájékoztat a 

czimü kéthetenkint megjelenő új 
folyóirat. 
Szerkeszti: Dr, Fülöp Zsigmond. 

Kloll/i-Uisi ára egész ív re 10 K. Kérjen mutatványszámot ! 
Budapest, VI.. Aiiclrássy-út Qfi. sz. 

garnitúra 

Divatkép 

szcs 
műterméből, Budapest, T^ároly-kőrut 19. 

czég divatlapot bérmentve 
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JÖVENDÖLTESSE MEG ÉLET-
TÖRTÉNETÉT EZEN EMBER ÁLTAL! 
Csodás tudásá t , az ember i é letbe lá tásá t a távolból 

mindazok megrc odáljrk, a kik Írnak neki. 
Ezer és ezer ember kéne 

már tanácsát az élet minden¬ 
féle fázisaiban. Megmondja 
kivá'.ó képességeit, megnin-
Ulja, hol kínálkozik önnek 
eredmény, ki barátja, ki ellen¬ 
sége, élete jó és rossz forduló¬ 
pontjait. 

Ás 6 leírása, az elmúlt. 
jelenlegi és a jiivö esemé¬ 
nyeiről meg fogják Oiu lepni 
hasznára lesz önnek. Hindu/ 
ami neki ehhez szükséges 
e.syednl az ön neve (sajátkezű 
alairásábas). születési dátum 
és nemének megjelölése, l'énz 
lli'lll szükséges.Hivatkozzon 
egysieriien lapunkra és kérjen 
egy olvasópróbát ingyen. 

Ptahlmann Pál úr, egy tapasztalt német asztrológus, Ober-
Mewjadern-kól monlj.i : 

A horoszkóp, melyet Hoxroy tanár úr nekem felállitott, leljesen 
megfelel az igazságnak Alapos, teljesen sikerült munka. H i n t á n 
m a g a m i s 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 és a d a t a i t pon tosam n t á n a v i i á g á l t a m és azt ta¬ 
láltam, hogy munkája minden részletében perfekt, ö maga pedig ezen 
tudománvban teljesen avatott. Roxroy tanár úr egy isazi emberbarát, 
mindenkinek igénybe kellene venni szolgálauil, mert ezáltal rendkiviii 
sok előnyt szerezhet magának.D 

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

• Köszönetet mondok Önnek alapos jövendömondásáért, mely csak¬ 
ugyan renlkivnl pontos Én már különbőz" asztrolog isokhoz foraultam, 
de egyetlen egylül sem sikerült oly igaz és teljesei megelégedésemre 
szolgáló választ nyernem. Szivesen fogom önt ajánlani és bámulatos 
tudását ismerőseim és barátaim tudomására hozni.o 

Nagytiszleletii G. C. llasskarl ph. dr. lelkész úr, egy Roxroy tanár-
hoz intézett levelében t következőket mondja : 

ion bizonyára a legnagyobb specialista 00 mester a szakmájában. 
Mindenki, aki tanácsot kér" önlől, bámulni fogaz Ön jóslatainál ki-
fejtelt ember- és tárgyismereteinek pontosságán és tanácsén. A leg-
;zkeptikn*abb U, ha tgjaa Önnel levelezett, újra és újra ki fogja 
kerui tanácsát,* 

Ha ön ezen készséges ajánlatból hasznot akar és olvadásra próba¬ 
kép egyetmást díjtalanul óhajt, küldje be neki teljes nevét, pontos czimét, 
születésének napját hónapját, évét és helyét (mind olvashatóan Írva), 
továbbá, hogy ön férfi, i-szony-e vagy kisasszony és írja le az alábbi 
verset sajátkezűig: 

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

Portókiadás és irásilletékre küldjön be 60 fillért levélbélyegbeD. 
CzinKvzp az ön 23 filléres bélyeggel ellátolt levelét ROXROY Uept. 
4010 C. 177a Kmsington High Street, London, W., Anglia. 

Nem az íír, hanem a jó 
minőség teszi olcsóvá 
az árnt ' Jótállás mellett kitűnő vászonára, háztar tás 
osélokra és menyasszonyi kelengyékre. C darab erő 
fonala váizon ágylepe.lö varrat nélkül, szegélyezve 150/200 cm 
14 kor. — 6 darab erős vászon ágylepedö varral nélkül, sze¬ 
gélyezve 150/225 cm. 15'7O kor. (i darab finom fonalu vászon 
ágylepedö varrat nélkül, elsőrangú minőség 1S*5O kor 

Ágylepedt im a legjobb kender¬ 
fonással v a n n a k herosztiilszőve. 

l darab 24 m. rumburgi vászon. 80 cm. széles 13 kor-
elsőrangú minőségben 15 kor. l darab 24 m. sifíbn «Hó~ 
árv;'u-ska», 80 cm. széles K 13'5O, elsőrangú minőség K IS'SO-
Jótállással tiszta len damaszt-törülköző, gyönyörű minták¬ 
kal tuc/ntcmkmt 50-11U. cm K 7'5O, 56—120 cm. K 1O-—, 
60—130 cm. X 14'—. Jótállással tiszta len konyhakendök 
50-110 cm. K 7-5O, 35—113 cm. K 9'6O. Jótállással tis/.ta 
len zsebkendők azsurral, vagy a nélkül K S'—, 7*—. 1O'— 
tuczatoiikint. — Strapa zsebkendők K 3'2O, 3'—, 4'— tucza-
tonkt'-nt. — Jótállással tiszta len edénykendnk (i.'t—05 cm. 
K 4"4O, elsőrangú minőségben 70—70 cm. K 6'20 Uicza-
tonkint Elsőrangú asztal- és kávégarniturák, fehér vagy színes 
(1 asztalterítő 6 szalvéta) K 6-— 8-—, 1O'—, 14'— készletenkint 
Hibátlan maradékok 8—15 m., métcrenkint 50 f.. 5 kilós csoma¬ 
gokban. Téli barkett, flancllek. zefirek, Oxfordok, inlettek, da¬ 
masztokat sth. legolcsóbban szállít az előnyösen ismert czég: 

EMIL WINERMTZ, Nachod. 
Küldés utánvéttel. Koczkázat kizárva. Meg nem felelőt visszaveszek. 

forduljon minden ér¬ 
deklődő, ki súlyt fek¬ 
tet elsőrendű faj¬ 
tiszta anyagra. 

GYÜIÖLCSFACSEMETÉK 
Betányfák, diszcserjék.tfilevelüek, keri-
tésuo vények, bog'yogyümölcsüek sto. 

SZŐLŐ OLTVÁNYOK, 
(I. sima Ikra) európai és amerikai sima 
gyökeres vesszők. Oktató diszarjeg-yzék 

kívánatra ingyen. 

Tiszta aluminium,szép,egészséges és tartós 

POLGÁRI KONYHAKÉSZLET 
tiszta alumíniumból, 6 személyre, mely 25 darab praktikus 
-•-tárgyakból áll, minden háztartásban nélkülözhetetlen. -9-

Ára komplett 4 0 korona. 
l fa 
l 
l 
l 
l 

ék l II cm 

14 • 
16 » 
15 » 

t lábas 12cm Itojá-süiő 
1 > U • l omelettsüiö 
l i 10 » l te;serpen)'ö 
l i 18 • Ifeiln l'2 cin 
l i 2U . l • U . 

l fedő Ki cin 
l » i v i 
l i -20 . 
l pecsenyesütő 
l.ókörazenisü'loisz. 

látnyomósn'ta 
l merő 
l babverő 
l citromnyomó 
lteas/ürö 

Hozzá állvány keményfaból darabja 6 korona 
Nagy konyhakészlet, TT f\f) 

neaéz min. II. ábra szerint •"• v v / 

Urasági konyhakészlet TT l f)f) 
különösen nehéz min. III. •**• - L u u 

Tiszta nluminium 
Fazák. 

Tisztn aluminium 
Lábas. 

Tis/ta aluminium 
Tojassütö. 

i Tiszta aluminium' 
fedő. 

l liter K l -70 
13/» liter- K 2-20 
2Vs liter K 2-70 
3»/« liter- K 3-60 
5 litei-_ K 4-50 

12 cm K —-90 12 cm K — 65 
14 cm K 1-20 14 cm K—-80 
16 cm - K l -50 16 cm _ K l '— 
18 cm K 1-80 18 cm K l "20 

Alumínium-társaság 
Wien, I., Kárntnerstr. 28. 

NAGY KÉPES ÁRJEGYZÉK: 
I. oszt. Háztartási cikkek. 

I I . oszt. Asztalkészlet, evőeszközök. 
l i l . oszt. Utazási és turistacikkek. 
IV. oszt. Ajándéktárgyak és újdonságok. 
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Központi fűtések 
alacsonynyomásu gőz- és melegvízfűtések. Szellőző 
berendezések. Közpoati melegvizkészitő telepek. 
Száritótelepek minden féleipari czélokra. :: :: :: 

Eredeti MEIDINGER- kályhák 
Meidingertöltő:%szellőztotő és szabályozó kályhák 
ég kalbriferek. 

FOLYTON ÉGŐ 
KÁLYHÁK 

Legolcsóbb fütéa. A hideg beálltá¬ 
val (egyszeri befütés mellett egész 
télen át ég és a szobákban egyen¬ 
letes és kellemes a meleg). :: 

Eisier és Vértes 
Meidinger-kályhák gyára és köz¬ 
ponti fűtések borendezési vállalata. 
Budapest, TI, Andrássy-út 41. 

Magyar ágyloll 
2.8O koronától kezdve 
kg-.-kint. Legelőkelőbb 

beszerzési forrás: 
Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolcz 2. 
Képes árjegryzék ing-yen 

és bérmentve. 

ALAPÍTVA 1865 

HECKENAST 
=BÜSZTAY= 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 

Telefon. 

IBACH-ZONGOBÁK 
egyedüli képviselete. 

IBACH-zongorát játszanak és ajánlanak : 
Backhans, Dohnányi, Pugnoi, Alice Ripper, Sauer, Steíaniav stb. 

rekedtség és hurut ellen nincs jobb a 

RÉTHY-féle pemetefű ezukorkánál! 
Vásárlásoknál azonban vigyázzunk és határozottan 
Réthy-fclét kérjünk, mivel sok haszontalnn utánzata van. 
Az eredetinek minden darabján rajta van a R é t h y név. 

l doboz ára 60 fill. Nagy doboz l kor. 
Mindenütt kapható! 

NUTH KÁROLY 
Ős. és kir. fensége 
József foh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, VII. kér., Garay-atcza 10. 
Kőinpnti TÍZ-, líf- és gőzfűtések, légszesi és »iivezetékek, cstlornizások, 
S7eliö/tctések. szivattyúk, vizeröművi emelőgépek stb. — Tervek 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

Szenzáczios modern 
háztartási gépek. 

Porszivó-gepek 
Parkettakefélő-gépek 

Elsőrendű teljesítmény. 
Kapható kényelmes lefizetésre lg. 

Elek és Társa R.-T. 
Budapest, V.. Balvány-ntcza 18 

Budapesten bemutatás ingye 
minden kötelezettség nclkü 
Vidékre háztartasi gépek ár-
'egyzéke ingyen és bérmentve. 
' é U l k ü telezettség nélkül ny o ld 

napi próbára is szállítunk. 

Tetőtől talpig 
felöltöztetheti mindenki a 

(csecsemő kortól 18 éves korig) a 

TULIPÁN GYERMEK OTTHON 
DARVAS JENŐ czéfjnél 
Ő cs. és kir. fensége József főherczeg udvari szállítója. 

Az összes gyermekruházati 
A. czikkek áruháza A 

Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcza 8 a. 
A. Árjegyzék ingyen. A. 

ROZSNYAY PEPSIN BORA, 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 
étvágytalanság, ren¬ 
detlen emésztés és 
gyomorgyengeség ellen. 

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

Kapható: 

minden gyógytárban 
valamint 

Rozsnyay Mátyás 
ARAD, Szabadság-tér. 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

Versenyen kivül! 
Nélkülözhetetlenek az én hires faliszőnyegeim kétol¬ 
dalú, nehéz minőségekben sokféle pompás mintával 
és pedig papagály, hattyú, kutyák és menekülő dámvad. 

Egy ritka alkalmi 
vétel folytan ab¬ 
ban a líellemcs 
helyzetben va¬ 
gyok, hogy 2 ni. 
hosszú és 130 
cm. széles nehéz 
flancll takaró¬ 
kat (Irh-onként 
2 korona 30 fillér 

árban szétküldjek. Az ismert finom különleges 

Sahara-takaró drb.-ként K 3.50. 
Egész különleges szenzáció 

Az én 2 kg. súlyú, 140 cm. széles, 200 cm. hosszu 

ÉSZAKISARK-TAKARÓIM 
ára darabonként csak K 5-8O. 

Egyúttal ajánlom príma Smyriia-utánzat-Salon-
szmiyegeimet 

140 cm. széles, 20II cm. hosszú korona 8.— 
160 . • 250 « • « I I . -
200 t « 301) • « 15.— 
250 « • 3f>0 • • • 26.— 
Ágvelö hasonló anyagból ilrb.-önként 2 kor. 

Ár és minőség konkurenczia nélkül. Szétküldés utánvéttel. 
Nem tetsz€-s esetén becserélem, vnfly a pénzt visszaküldöm. 

ÁRÚSZÉTKÜLDÉSI HÁZ GUSTAV STERN 
vorm. Mandela-u. Produktivgesellschaft GÖDING N o VI . 

Illusztrált katalógus ingyen is bérmentve, 
l OK.-ás vételnél l elegáns cigaretta tarcia ingyen. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

JZOLOOITVANY 
[ VAIAMIMT AMERIKAI É5EUROPAÍ 

SIMA £5 OrÖKERES 

SZŐLŐVESSZŐ 
iÜimffUNKRÖlNAGY MENY1SG5BOI 

OLCSÓ Á R A K MEUETT ELADÁSRA ARIAFOT 
INBYCN KÜLDÜNK = = = = = = 

ÖADACONYYIDÉKI SZÖLOTELEP 
KCZELÖSÉBC 

TAPOLCZA.IzALAM.) 

bőrbutoripar 
Bfirbutor 
szakműhelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Semmelwes-u. 7. sz. 

Angol bőrbntor, Ebédlő-
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt börbntor mo¬ 
dernizálására, felfrissí¬ 
tésére és festésére. 
Székátalakitások. 

ORSZÁGOS 

HANGiíGYKÖUCSÖNZO,^ 
(Rózsavölgyi és Társa-féle 

Bpest, IV., Sütő-u. 6/V., félem. 
4 kor. havi előfizetésért O kor. havi előfizetésért 

hetenkint 8 k o t t a . ** hetenkint 6 ko t ta . 
Minden újdonság azonnal kapható ! 

Házhoz is szállítjuk! Kölcsönöz vidékre is 
Tessék tájékoztatót kérni I 

R í «S5 n c r 

n é5 egyedüli 
inqcisen 

^ 
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Jósét Winkler & Söhne 
bőrönd-táskák és 
Bőráru specialisták 

Wien, I/l.HImmelpfortg-. 7. 

Nincs vötlÉte! Nincs kanóca! 
. _ Semmi mwiyek közön fel m r t t tanatl 

Versenynélknli árak! 
Katalógus ingyen és bér¬ 
mentve. Azonnali szállítás 

Nagy választék 

Minius Jakab 
tapéta raktáraiban 

Rákóczi-ut 6. 
iazár-udvarban. 

ékszer, óra, ezustnemü 
és iparművészeti tárgyak 

beszerzési forrása. 
Készpénzes angol rendsz. 

részleifizetésre is. 
Sárga János 

császár és királyi udvari szállító 
éltszerész és műötvös 

Budapest, IV., Kigyó-fér 5. és vidékre választékot kúid i " 
Ezüst bőrszíjjal 16 

Legdivatosabb 
karperec* órával. 

karátos arany 90 K. 

Kloozsvár, Mályás király-Iér 13, Árjegyzék ingyen.. Aczéi 14 

CRLDERONI ÉS TÁRSR 
Szemüvegek s orrcsipte-
tők, arany, ezüst tek-
nőbbéka és double fog¬ 
lalattal. Színházi látcső¬ 
vek. Női nyeles tátcso-
vek. gyöngyház, teknős¬ 
béka és diszzománcz 
burkolattal. Prizmás lát¬ 
csövek, Zeiss- éB busch-

Budapest, V., 
Gizella-tér 1. 
(Haas-palota) 

féle színházi, tábori, verseny, utazási 
és vadászati czélokra. Diszes kivitelű 
lorgnettek, arany, ezüst gyöngyház, 
teknősbéka és diszzománczból. Ane-
roid és légsúlymérőket, finom szerke¬ 
zettel. Ablak-, szoba-, fürdő- láz- és 
diszes állóhőmérök. Stereoskop készü¬ 
lék. Teleskópok. Fényképészeti készü¬ 
lékek. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

MAGYARHON ELSŐ. LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ÓRA ÜZLETE. 

.Blapiftatott 
&/ i8't7. -

*»>• 

Cfr 

ORAK.EKSZEREK 1D-évi jótállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

Képes árjegyzék bérir.entve. Javítások pontosan r--'« S 'Kilétnek. 

4 8 . SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, DECZEMBER 1 . 

Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Bgyetem-utcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

{ Egészévre _ _ 
Félévre _ _ _ 
Negyedévre _ 

2O korona. 
1O korona. 
5 korona. 

A t ViUgkróniká*-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is egatolandó. 

DURAZZO KIKÖTŐJE. 

Avult deszkapadlókból ácsolt móló, melynek birtoka miatt világháború fenyegeti az emberiséget 

nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utoza 4. szám. 




